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UŽDARĖ LAISVA EKO
NOMIŠKĄ DRAUGIJĄ.
Petrograde laikinai užda

ryta laisva ekonomiška

IŠARDYTA 80,000 NAMŲ.
Rytų Prūsuose rusai laike 

savo buvimo išardė iš išdegi
no 80,000 namų: Iš 100,000 
arklių rusai paliko vos 6,000.

po labai smarkiu mūšių 
VHVTE^IAI ęnriIATI rusai paėmė Pilviškius (Ma- VUKItUAl oUUJALl-(rijampolėspav) vokiečiai

amiesią. įBzuros pakraščiais. V okie- dienų paimsią”.
Rusai socijalistai sako,kad čiai čia sutrauko labai daug t 

kiek-kiek, bet jau šimtas spėkų, 
tūkstančių vyrų tai jau tik
rai negrįžš namo.
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RUSAI
■ SMULKMENOS APIE KRAKŲ.

JOS.

Iš Viennos praneša, kad

teisinti.

NUSI-

lenos pusės issaukiąfratorįug pasirašė po doku- 
ir deginimą iŠ kitos[mentu, jog kaerr pasibaigusIC

be

Teisme kiekvienas užsimo-

Kas bus?

PASKANDINO 8 LAIVUS.
-T-W . . . . . ."s,. »

Naujoji kriaučių unija, A-

*

*

$2.00
3.50

lietuviški kunigai skaitys tą, 
manifestą.

ir gana juokingų dalykų.Kur 
tik ką pavogė—vis .norima 
primesti tiems dviems krimi
nalistams.

Policija gavo laišką nuo A

BILLY SUNDAY — KAPI
TALISTŲ ĮRANKIS.

Paterson. N. J. — I. W. W. 
agitatorė, Elizabeth Gurley

Reikia paminėti, kad visa- mo nuosprendžio. .. 
me tyrinėjimo procese yra.tis, kad kaltinamieji taps iš-

Italijai bus atiduota Trenti
no ir dalis Friuli.

Tokiu būdu Italija ir 
karės turės gerą laimikį.

$1.00
1.75

BEBUS.
Darbininų unijai ir Socija-

galimais būdais verčia Aust
riją nusileisti, bet ši kaip at
bula, taip atbula.

VĖL LIETUVIAI “PASI
ŽYMĖJO”.

Iš Grand Rapids, Mich.,

i

Pastarąją savaitę vokiečių 
povandeninės valtelės vėl pa
skandino 8 Anglijos preky
bos laivus.

SAKO, AUSTRIJA
LEIDO.

Sako, jog Austrijos impe-

Ši mapa parodo tas Europos vietas, kur šiuo tarpu eina lidžiausi mūšiai.

DU LIETUVIAI VĖL KAL
TINAMI UŽMUŠIME.

Lowell, Mass. — “Laisvei”
Montvidą gabens į Connec- prisiųsta iškarpa vietos ang- 

tieut valstiją, bet policija, lų dienraščio, iš kurio pati-

i' A * ■ . 1 ? a r '■ \ ' 'a 't *r-1

V 7 ■■ ' V .’'f . >

Geriausias darbo žmonių laikraštis 
“LAISVE*

Eina du sykiu savaitėj: Utaminke ir Fčt- 
nyčioj. Leidžia Lietuvių Ko-ope- 

ratyviSka Spaudos Bendrovė.
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Amerikoje.................................
Kanadoje ir užrubežiuose ...

' PUSEI METŲ
Amerikoje ...............................
Kanadoje ir užrubežiuose ...

Apgarsinimų kainos ant užklausimo 
44 LAISVĖ”183 Roebling St., ' Brooklyn, N. Y.

B. MONTV1DĄ GABENS 
I CONNECTICUT.

VIS DAUGIAU NAUJŲ kuopos, bet kuopiečiai jautė, 
FAKTŲ. ;kad čia koks tai keistas žmo-

Kfakaus (Kiaulėno) teis- &us tuojaus jį prašalino, 
mas įvyko šį panedėlį. Apie lu°met caE heike soci- 
pasekmes, kol kas, dar nieko įlįstus. V ėliau jisai pnsira- 
nežinoma . B. Montvidas se prie laisvamanių kuopos, 
vis dar tyrinėjamas. Kadan- ir fonais jį prašalino, 
gi Delaware valstijoj ligišiol ,^91 į metais Kiaulėnas buvo 
vartojamos dar rykštės, tai atestuotas, bet pabėgo. Jį 
ir jam teko jų paragauti. Iš suareštavo Bostone . 
io policija ir detektyvai lau-1 
kia daugiau prisipažinimų. 
sulyg užmušimo kunigo Žeb- 
rio New Britaine.

tuotarpu, jo neišleidžia, ko- 
leik nebus užbaigta Krakaus 
(Kiaulėno) reikalai. Kiau- 
lėno teisme Montvidas bus 
liudininku. Jį patį nekaltins, 
kadangi jisai nešaudė į polic- 
manus. Tai Kiaulėnas nušo
vė vieną policmaną ir sužei
dė du.

name, jog du lietuviu And
rius Boris ir Petras Sanuta 
yra kaltinami užmušime 
Charles Gingras ant kiemo 
dirbtuvės American Hide 
and Leather Co. Užmušimas 
įvyko 2 d. spalio.

Korespondentas praneša, 
jog ligišiol dar nebuvo teis- 

Yra vil-

rolicija gavo laišką nuo A. is uraną napias, iviicn., 
Montvido (A. Antonovo) iš “Laisvei” prisiųsta iškarpa iš 
Chicagos. Tame laiške* A. “The Grand Rapids Press”, 
Antonovas sakosi esąs brolis iš kurios patiriame, jog du 
areštuoto Bernardo Montvi-,lietuviai J. Vašantas ir Povi- 
do. A. Antonovas, sakosi, las Bovidas įtaisė skandalą 
žinąs, jog jo brolis nekaltas, viename saliūne, kur juodu 
A. Antonovas prašąs polici- nenorėjo užsimokėti. Išmė
tės suteikti visas informaci- sti laukan, juodu pradėjo 
jas, kame jo brolis kaltina- mėtyti akmenimis.
mas. Savo laiške A. Antono- Tri.... .  . 1--------------
vas prašo elgties atsargiai su kėjo išlaidas ir dar po 23 do
jo reputacija ir pasisako e- Jerius.
sąs studentu medikališkoj “Laisvės” korespondentas 
skyriaus Chicagos universi- priduria: “tai matot, kaip 
teto. Jisai, A. Antonovas, tūli Amerikos lietuviai šelpia 
negalįs pribūti, kad gelbėti savo šalį”.
brolį, kadangi esąs užimtas. Kas bus?
m o k n i l< ji l n i * ........ -- - - - -

Apie Kiaulėną “Laisvei” VALSTIJOS KAZOKŲ NE- 
prisiųsta sekančių informa- BEBUS.
cijų iš Montello, Mass; Darbininų unijai ir Socija-

Tūlas Šidlauskas iš Brid- listų partijai pavyko išgauti 
gewater, Mass., buvo nuva- naują laimėjimą. Dabar 
riavęs į Wilmington, Del., ir jau užtvirtinta, kad New 
pripažino, jog Kiaulėnas ir,Yorko ir New Jersey valsti- 
Bemardas Montvidas buvo jose nebus taip vadinamų 
tai žmonės, kurie pavogė ^ onstablerių bent šiais me-
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AI PĖDOJ E
TURKAI PASKANDINO 3 KARES LAIVUS

RUSAI UŽĖMĖ KLAIPĖ
DĄ IR VEISĖJUS.

Rusų kariumenės būriai į- 
siveržė į pačią šiaurinę dalį 
Prūsų Lietuvos. Vokiečiai 
to nelaukė ir buvo beveik 
neprisirengę. Rusų būriai 
atitraukė iš Gargždų per ru- 
bežių, susikirto su vokiečių 
kariumene, sumušė ją ir da
bar jau randasi Klaipėdoje.

Pranešimai iš Berlyno 
taip-pat patvirtina, jog tai 
yra teisybe. Vokiečiai sako, 
kad rusai vėl baisiai žvėriš
kai elgėsi, degindami sodžius 
ir žudydami žmones. Klai
pėdos dalis taip-pat yra iš
deginta. Iš tos priežasties 
vokiečių štabas, kaizeriui 
pritariant, išleido įsakymą: 
už kiekvieną sodžių, kurį ru- si keliauti namo, 
sai sudegins Prūsuose — rei
kia sudegint tris Lietuvos'Vokietijos diplomatai visais 
sodžius rusų pusėje. Už 
kiekvieną sunaikintą budin- 
ką Klaipėdoje — vokiečiai 
sakosi išdegins rusų valdžios 
rumus Suvalkuose ir kituose 
didesniuose miestuose.

Taigi, piešimas ir žudy
mas iš vienos pusės iššauki 
plėšimą ir\ 
pusės. Mūsų šalis pavirs 
griuvėsiais.

Klaipeda yra Baltijos pa
jūrio uostas ir turi 20,000 
gyventojų.

Dabar galima spręsti, kad 
Kauno gubernijoje vokiečių 
jau nėra. Suvalkų guberni
joj eina mūšiai Šeinių pavie
te. Rusai praneša atėmę 
nuo vokiečių Veisėjų mieste
lį. Rusų kavalerija pasirodė 
esanti stipresnė, negu vokie
čių.

Rusų laikraščių kariški 
kritikai sako, jog vokiečiai 
bus išvaryti iš Suvalkų gu
bernijos.

nuo jo daug brangių daiktų. 
Nekurie iš tų daiktų rasta 
pas juos Wilmingtone.

Seniau Kiaulėnas gyveno 
Montello, Mass., ir už daug 
visokių vagysčių buvo nu
teistas valstijos kalėįiman 
nuo 3 iki 8 metų. Spalių me
nesį, 1914 m., Kiaulėnas pa- ________ c___
baigė savo terminą Charles- steigiančiu konstablerių bū- 
towno kalėjime. irius.

Tasai pats Šidlauskas sa- -------------
kė, kad B ridge watery vaikš- KRIAUČIŲ UNIJA KĮLA. 
tinėjo ir apgaudinėjo žmo- Naujoji kriaučių unija, A- 
nes tūlas apdraudos komp. malgamated Clothing Work- 
agentas. Šidlauskas pripaži-į ers, (prie kurios priguli ir 

lietuviai kriaučiai), vis la
biau įgiia populiariškumo 
darbininkų miniose.

Pereitą savaitę ta unija 
suorganizavo bent kelis savo

tais.
Republikonų partija nebe- 

įneš billiaus įsteigti konstab- 
lerius todėl, nes valstija būk 
tai neturinti pinigų. New 
Jersey gubernatorius pasa
kė neįeisiąs įsteigti savo val
stijoje kazokijos. Jisai ne
pasirašysiąs po įstatymu, į- 
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no, jog vienas iš tų suareš
tuotųjų ir buvo minėtu agen
tu.

Vienas “Laisvės” kores
pondentas iš Montello,Mass., 
štai kaip aprašo Kiaulėną ir skyrius Newark, N. J. 
jo pasielgimus: “Kiaulėnas, 
nors ir jaunas vyras, bet pa
sakojo dirbtuvėje, kurioje 
dirbo, jog nušovęs Rusijoj, 
keturis uriadninkus ir straž- 
ninkus. Jisai faio-nat sėdė- Flynn pasakė, jog garsus pa- 
ięs kalėjime Rusijoje. Už mokslininkas — sorkininkas 
ką jisai nušovė tuos tris u- Billy Sunday — Pittsburge, 
riadninkus — nesisakė, bet New Castle ir kituose mies

tuose buvo panaudojamas, 
kaipo kapitalistų įrankis. 
“Jisai neturi idėjų. Tai vra 
paprastas biznio žmogus, ku
ris mieruoja religiją dole

ri ir centais” — pasakė

galima spėti, kad Jau ir tuo
met jisai buvo vagis. Jo iš- 
veizda, jo akįs — buvo ko- 
k;os tai nepaprastos, ne to
kios, kam visų žmonių. 1909 
metfus jisai buvo prisirašęs Hais 
prie Liet Scc. Sąjungoj 17 Miss Flynn

Šarpiausi mūšiai tęsiasi ir kasdien vis giriasi “už kelių p;iv čLioi men ranlnw 
m ros nak naščiai s Vokio- riionn nirimais” rilV.SKiai lUbų I dDKUSC

Pranešama, jog pastaruo
ju laiku vokiečiai turėjo ati
traukti dalį savo kariumenes 

AUSTRIJA BIJOSI ITALI- iš Lietuvos ir Lenkijos į Bel
giją, kur juos pradėjo nu- 

Iš Triesto praneša, kad smelkti stiprios anglų kariu- 
Austrija stropiai taiso apsi-1 mynes spėkos. Anglų įsiga- 
gynimo linijas Italijos parų- įėjimas vakariniame kares 
bežy. Visur įstatomos tik'fronte yra dideliu pavojum 
ką atvežtosios sunkios ka- j dėl vokiečių.
nuolės. Dirbti tas darbas | 
pavesta Rusijos belaisviams. 
Adriatiko. jūra pripildyta 
minomis.

Austrijos ir Vokietijos am
basadoriai Ryme kasdien ve
da slaptas tarybas ir ruošia-

BADAS LIETUVOJ, 
šaukiasi pagelbos.

F. Bortkevičienė, Jonas 
Vileišis ir Landsbergienė, 
trįs žymus Vilniaus veikėjai, 
mušė telegramą Amerikon, 
kurioj praneša barsiąriau j ie
ną. Lietuvoje badas!

Telegrama atėjo V. K. 
Račkausko vardu. Minėti 
trįs veikėjai yra komitete, 
kuris teikia pagelbą Prūsų 
Lietuvos belaisviams,bet šia
me momente veikiausia tei
kia pagelbą visiems nuken- 
tėjusiems nuo karės.

CARAS LAUKIA Iš AME
RIKOS 100,000 KAREIVIŲ.

Rusų konsulas New Yorke 
sako, kad caro atsiliepimas į 
rezervistus, gyvenančius A- 
inerikoj, nenueis vėjais. 
Konsulas mano, kad šimtas 
tūkstančių vyrų tikrai pano
rės grįžti Rusijon, kad pa
guldyt savo gaivas už taip 
vadinamą tėvynę.

Kaip bus su pargrįžimu? 
Keno pinigais tuf^s grįžti 
rezervistai? Konsulas tan 
klausimai! dar negalis atsa
kyti. Jisai mano, kad garlai
viai vežšią papiginta kaina,o 
gal ir visai veltui.

Kokia bausmė laukia tų. 
kurie negrįžš? Kalėjimas 
nuo keturių iki aštuonių mė
nesių.

Konsulas sako, kad visose 
vravoslavų bažnvčiose Ame- 
kojo bug nersknitvtns tasai 
manifestas. Kasžin ar ir

KIEK NUOSTOLIŲ?
Ligišiol francūzai ir ang

lai, bombarduojanti Darda- 
nellų uostus, nustojo šešerių 
karės laivų, kurie išviso lė- 
šuoja 36 milijonus dolerių.

CHINAI REIKALAUJA 
KARĖS.

Šanghajuj, Chinijoj, įvy
ko didelė demonstracija 
prieš Japoniją. Minia reika
lavo, kad Chinijos valdžia 
apskelbtų Japonijai karę. 
“Vely numirt, o nebūt japo
nų vergais!”—šaukė minia.

PRIE KONSTANTINOPO
LIO NETAIP TAI LENG

VA PRIEIT.
Anglijos ir Francijos lai

vynas netaip jau iškilmingai 
artinasi prie Konstantinopo
lio. Per paskutines dvi sa
vaites veik nei kiek nenu
ėjo pirmyn. Dardanellų for
tai laikosi gerai. Tą reikia 
pripažint.

19 kovo turkiškų fortų 
ugnis ir minos nuskandino 
du anglų ir vieną francūzų 
karės laivus. Keli karės lai-1 
vai žymiai pagadinta, 
anglų laivyno nuskendo “Ir- 
restible” ir “Ocena”, iš fran
cūzų — “Bouvet”. Francū
zų kreizeris “Gaulois” žy
miai pagadintas. Skęstant 
“Bouvet”, nuskendo ir 600 
jūreivių. Angliškų laivų ko
manda tapo išgelbėta.

Iš Paryžiaus ir iš Londono 
atėjusios žinios patvirtina, 
kad šiuo žygiu talkininkai 

f ’
čiaus, jie sakosi bombardavi
mą tęs toliau. Vienok, kelias 
pastarąsias dienas jokio 
bombardavimo nebu v o.

RUSAI TIES BOSFORU?
Rusų laivyno eskadronas 

būk tai pasirodė netoli Bos
foro. Konstantinopoly iš tos 
priežasties kilo didelė suiru
tė.

BULGARIJA IR SERBIJA.
Bulgarija ir Serbija ne

kaip sugyvena. Serbijos ap- 
švietos ministeris uždraudė 
net išguldinėti bulgarų kal
bą privatiškose mokyklose.

NEPASIBAIGIANTI MŪ
ŠIAI LENKIJOJ.

Iš visų pusių vokiečiai mė
gina prieit prie Varšuvos, 
betgi visur pasitinka smarkų 
pasipriešinimą. Mūšiai ties 
Pšašnyšu dar vis nenaši baigė. 
Rusai sako, kad vokiečiai nu
stojo vilties prasimušti toje 
vietoje pro rusų kariumenės 
eiles.

Ant Narevo upės krantų 
mūšiai eina ir dieną ir naktį, 
ir nei viena pusė neapveikia 
kitos. Ir vienai ir kita pusė 
isitaisė apkasų,! vilkaduobių 
ir dr^to tvorų. Čia gali ivvk- 
ti tokis mūšiu būdas, kokis 

visą pusmetį yra Franci- 
joj.
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ŠTAI UŽTARIA LIETU
VIUS IR LENKUS.

BURŽUAZINĖS PARTI
JOS PAŠĖLO Iš 

PIKTUMO.
Londonas 22 d. kovo.

— Vokietijos parlamente, 
(reichstage) kilo didžiausias 
triukšmas, kuomet socijalis- 
tų frakcijos kalbėtojai pa
smerkė kariškos valdžios po
litiką. Kalbėtojom buvo so- . . .. _ _ . -
cijaldemokratas drg. Geor- V?8
8e Ledebour. Jisai pasakė, 
kad kariška valdžia, užėmu
si dalį Francijos, elgiasi 
bjauriai ir nori germanizuo
ti franeuzus. štai kodėl, pa
sakė Ledebour, ir dalis Al- 
zacijos nori sugrįžti 
Francijos.

Sulyg tais žodžiais 
triukšmas. Katalikai,

nustumti atgaL
Dūsios ežero anverardose 

rusai taip-pat paėmė viršų.
Ties Taurage uvauno gu

bernijoj) rusai jau perėjo 
per Prūsų rubežių.

Vokiečių orlaivininkai vėl 
metė bombų ant Paryžiaus.

servatoriai ir liberalai, suki- 
£s. lę nuo kėdžių, pradėjo kelti 

lermą, bet Ledebour tęsė: 
“aš ginu mūsų kariu menę ir 
jos vadus, bet politiškuose 
dalykuose militariška val
džia nėra kompeten tiška. 
Aš savo ausim nenorėjau ti
kėti išgirdęs, jog už kiekvie
ną Prūsų sodžių, sudegintą 
rusais, bus deginama trįs 
Rusijos sodžiai”.

Tai barbarizmas — susu

įmetu carienė Katrė II. Ta 
draugija buvo liberališka, 
nors valdžiai visuomet buvo 
ištikima. Draugijos virši
ninkai ar tai paimti vokiečių 
belaisvėn ar tai užmušti ka
rės lauke.

Valdžia uždarė draugiją 
todėl, kad ji įsteigė sužeis
tiems kareiviams kelis tūks
tančius knygynėlių.

Tai “laisvė!”

turi didelių nuostolių, ta-^0 & Liebknechtas iš savo i . v 
kcdčs, o Ledebour dabaigč: 
“panašus paliepimas palies 
ne tiek pačius rusus, bet 
daugiausia lenkus ir lietu
vius, o jųjų pagelba mums 
reikalinga. Vokietijos poli
tika turi būti tokia, kad 
kiekvieną tauta matytų joje 
apgynimą savo liuosybės”.

Patriotai pradėjo Šaukti: 
gana, šalin, gėda!

Taigi, tik vieni socijalde- 
mokratai moka dar žmoniš-

'vokiečiams nesiseka
TIES OSOVIECU.

Ties Osovieco tvirtove vo
kiečiai vėl atkando dantį. 
Pasirodo tvirtovę ne taip 
jau lengva paimti, kaip jiems 
išanksto rodėsi.

Rusai dar taip-pat nepa-

KUNIGAI TURĖS MOKĖT 
MOKESČIUS.

Katalikų kunigai todėl 
taip šaukia nesavais balsais 

“i bedievišką Mexikos 
valdžią, kad ta valdžia spiria 
juos mokėti mokesčius.

Monterey provincijoj Vil
la uždėjo ant bažnyčii| 
1,000,000 pesų mokesčių.

Todėl jie taip ir šaukia.

GEMBLERIAI ANT GELž- 
KELIŲ.

Tarpe New Yorko ir Bos^ 
tono važinėja gerai suorga
nizuota gemblerių kuopa,ku
ri iš kortų daro visai neblo-



kad Amerikos
neapsakomai

(Lietuvos šelpimo Fondui 
aukų rinkimo reikaluose).

LAISVE’’ YRA NE- 
UfRALIšKA.

j
i

Išnaikint automobilius! — 
sušuko Kansaso kunigužiai.

Sudegint socijalistų lai
kraščius — paturavojo mūsų 
kunigėliai!

O 
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Kovo mėnesis tarpe viso išėsto kiaušinio ir jog detek- 
pasauho susipratusių darbi->tyvai su policija ten daugiau V v i i w r r\ r* i r <■% y 4“ z-\ MA o rY y y * ■ « • .
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Suvienytas Valstijas su pra-|na®įaŲ nesielgia Amerikos
■ -- - - —---- *“ policija?

pasakyt

Lai visuomenė užmiršta a- 
pie tai, nes dabar jau aiš
ku visiems, kad tasai taria
masis “suokalbis” nevertas

Žuvusiųjų Tie patįs žemi ir bjaurus

LAISVE

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Už kiekvieną sodžių, kurį sas nepasvietes. Rezulta- 
degino rusai Prūsuose, tas to viso labai liūdnas: 

kaizeris įsakė saviškiams su- “dievo” namai tapo apleisti, 
deginti tris sodžius.

Caras keršija kaizeriui, o 
kaizeris carui, o bėdinos mū
sų tėvynės tik nugara braš
ka ir siera žemelė dejuoja.

Kun. kanauninkas Olšaus
kas apskundė “Lietuvos Ži
nias” už paminėjimą apie jo 
veikimą laike įsteigiamojo 
susirinkimo klerikališkos 
Lietuvos šelpimo draugijos.

Kun. Olšauskas mano, kad 
dabartinis momentas yra 
patsai parankiausias “pasi- 
rokuoti” su pirmeivių orga
nu.

E. DEBS APIE NEW YOR-
KO BOMJMSTU “SUO

KALBĮ”.
New Yorko bombistų teis

mas atidėtas neapribuotam 
laikui... Matomai, norima 
tas visas dalykas paskan-

bostono lietuviškas kunigas 
jau kelintą iš eilės nedėldie- 
nį mezgą kunigo Žebrio už
mušimą su socijalistų laik
raščiais. “Keleivis” gerai 
tam kunigui atkerta:

“Laikraščiai turi tūkstan
čius skaitytojų. Jei laikraš
čių skaitymas vestų žmo
nes prie žmogžudysčių, tai 
visi tie tūkstančiai turėtų 
būti žmogžudžiais. Tuo tar
pu ir pats kunigas gerai ži
no, kad taip nėra. Žmogžu
džiais ir plėšikais greičiau-

PUIKUS NURODOMAIT imitetas atkreiptų i tai aty-
dą ir kaip galima greičiaus 
tuomi pasirūpinti. Męs tiki
me, kad iš to pasekmės būtų 
geros ir L. š. Fondas žymiai 
padidėtų, jei tik tuomi gerai 
rūpinsis ir patįs aukų rinkė
jai.

Varde aukų rinkimo kom. 
K. Giedrys.

E. Arlington, Vt.

E. ARL1NGTONO LIE
TUVIŲ, KAIP SURIN
KUS DAUGIAU AU

KŲ LIETU VAI.

Mums kiek arčiau susipa
žinus su aukų rinkimo reika
lu ir šiek-tiek patiems paty
rus, rodosi, kad dar persiau- 
ras būdas, yra vartojamas 
aukų rinkime tėvynes šelpi
mui. Ypač, tarpe anglų. 
Kiek męs patyrėme, tai ang
lai irgi neatsisako nuo auka-

SOCIJALDEMOKRATIŠKOJI TAIKOS 
KONFERENCIJA KOPENHAGOJE.

(Nuo mūsų korespondento iš Danijos ).

veikimą diplomatijos; atsa
komybe jos prieš parlamen
tą užsienio politikos reika
luose.

d) Pripažinimo tautoms. 
jų savarankiškumo ir pa- 
laikinimo viso to, kas gali 
ššaukti karišką sujudimą 
.rba žiaurų prispaudimą.

Todėl konferencija mato 
Ma visų socijalistiškų parti
jų pareigą veikti dėlei ūmo 
įkūnijimo santaikos ir dėti 
visas savo spėkas, kad pasta
čius tokias taikos sanlygas, 
:dant nesirastų jose diegų 
dėl iššaukimo naujos karės, 
bet kad būtų tvirtu pamatu 
dėl internacijonališko nusi
ginklavimo ir užsienio poli
tikos demokratiškesnio su
tvarkymo.

Konferencija protestuoja 
nrieš žmoniškų tiesų sulau
žymą Belgijoje ir išreiškia 
nasitikėiimą, kad socijalde- 
mokratija visose kariaujan
čiose šalyse smarkiai pasi
priešins prieš? kiekvieną už
grobimą, prieštaraujanti pa

lčių žmonių norui. Taigi, 
konferencija, atkartodama 
Internacijonalo taikos prin
cipus, primena tarpt^utiš- 
kamjam socijalistų Biurui 
kaip tik bus valinga, o vė
liausia prasidedant santai
kos taryboms, surinkti vksas 
soči jai demokratu partijas' 
dėl abelno pasitarimo apie 
tuos reikalavimus, kurie tu
rės būt išstatvti laike san
taikos susirinkimo.

Konferencija randa tatai 
reikalingu priminti, nes ki
taip taikos sanlygos gali bū
ti nustatytos be darbo žmo
nių pritarimo, arba prieš jų 
norą. Konferencija šaukia 
darbininkus visų šalių kon
centruoti savo pajiegas į- 
vykdimui ūmos ir ant visa
dos užtikrintos ramybes 
tarpe tautų.
• Ši pasaulinė karė su viso
mis jos baisenybėmis buvo 
galima vien dėlto, kad kapi
talistų klesa visose šalyse da 
turi galybę savo rankose. 
Todėlei konferencija prime
na darbininku klesai su di
desne šneka ir pasišventimu 
darbuotis, kad užkariauti 
politišką galybę. Tuomet 
imperijalizmas bus sutru
pintas ir internacijonalinė 
socijaldemokratija išpildys 
«avo misiją, kaipo žmonijos 
oaliuosuotoia.

(Pabaiga).
Vėliaus kalbėjo Norvegi

jos ir Danijos atstovai ir vi
sų jų kalbose buvo nurodo
ma,Kad išvengimui tokių bai
sių skerdynių, kurios siaučia 
dabar Europoje, neatbūtinai 
reikalinga visų šalių visuoti
nas nusiginklavimas, šutei 
kimas žmonėms laisvės, da 
vimas savarankiai valdytis 
pavergtoms tautoms. Tautų 
išsiliuosavimas — tai jų pa
čių dalykas, bet ne kitų, 
kaip dabartės vokiečiai kad 
giriasi: norį, sunaikinę Ru
sijos despotizmą, duoti pa
vergtoms tautoms laisvę; 
rusai, francūzai ir anglai 
taipgi giriasi, reikią sulau
žyti Vokietijos junkerių ga
lybė, tad būsianti ramybė E- 
uropoje; ir vieni ir antri 
taip kalba, kad apmuilinus 
žmonėms akis. Tautų išsi- 
liuosavimo klausimas turi 
būt rišamas ne per karę, bet 
ramiu būdu, suteikiant joms 
savyvaldas ir duodant teisę 
joms pačioms rūpintis savo 
reikalais.

Laike pertraukų griežė 
muzika ir buvo dainuojama 
“Internacionale”.

Užbaigiant konferenciją 
buvo nutarta: primenama 
socijaldemokratijai visų ne- 
utrališkų šalių, užimančiai 
vietas parlamentuose ir, tu
rint viltį geram pasisekimui, 
kreiptis prie savo valdžių vi
siems drauge arba pavieniai, 
idant jos stengtųsi kariau
jančiųjų šalių valdžioms pa
tarpininkauti dėlei atsieki
me greitoj ir ilgam laikui 
užtikrintos santaikos.

SĄŽINES FONDAS.
Tankiai pasitaiko angliš

kuose laikraščiuose matyti 
aprašymų, kad Rusijos val
dininkai ima kyšius, kad jie 
paperkami, kad Rusijos į- 
statymai — rublis ir tam pa
našiai. Jeigu kokiam nors 
Amerikos valdininkui arba 
buržuaziškam literatui pasi
taiko būti Rusijoj, tai jis, at
vykęs Amerikon, pradeda 
rašyti apie savo kelionę ir 
daugiau nieko nerašo, kaip 
tik apie rusų valdininkus ir 
policiją. Jis aprašo, kaip 
^prie jo prikibo rusų policija, 

.. ..... ...     ’ j kaip jis nuo jos pasiliuosavo 
mių ir darbščių žmonių, kaip duodamas 25 rublius ir tt.

p. Vandervel die- ,.^?tar .tun ?ei.s? amer1’ 
gi tad juos veda prie tokių ne, kurie važinėtų po visas i ^ie5iai faiP rašyti? Ar pa
darini?” Suvienytas Valstijas su p ra- |nasįai. Amerikos

Toliaus “Keleivis” sumini kalbomis ir rinktų aukų ka-.vaįdininkai ir policija, lonaus įveieivis sumini . nilk r>pt- Męs turime pasakyti, kadR X —“e. aalip lAR k«l- 
pmrtiSs visai ne lietuvi.- Fiu®kming».ni» ankp rinki- >™<i“11 . tvarką
kos. Reiškia, yra kokia tai mo Kąhme pa-
kita priežastis, kuri gimdo naudoti sekančius budus: 
kriminalizmą, bet tik jau ne i) Lietuvos Šelpimo Fon- 
skaitymas lietuviu socijalis- do Komitetas galėtų parū- 
tų laikraščių. " pinti tam tikrus atsišauki-

Kunigai labai gerai žino, !nu.s. ka^.°\e.’ kurje bū- 
kad čia dalykas ne laikraš- talpinti anfgh^lai-
čiuose, jie taip-pat puikiai krasciuose su parašais vieti- 
žino, kad daugiausia gaivu nnkejų. Tie atsi-i

_ ' 0 1 C Į r* * t 1^ « n i i I r 4- i y inn 1 i i 4-t va 4-i iskaldymo, net iki kraujo r’; 
praliejimui, būna tarpe tam-1/.. . . T . v ,
šių parapijom!, bet jie tyčia tlk renka aukas^Lietuvos sel- 
siundo žmones ant socijalis- ”!mui. O komitetai pasiru- 
tų ■ pintų tuos atsisaukimus pa-

•• _ talpinti angliškuose laikraš- lame s undime jiems uo- LR kui^ t • apielinkgje 
hai gelbsti musų taip vadi- -r r ]HJnarni tautininkai. Štai, “V. y‘a aaugiausiai išsiplatinę.
Liežuvninkų” net New Yor- ,.2> Reikėtų pagaminti ąn- 
ko policijos sufabrikuotųkllsk°Ję. kalboJe ^sisauki- 
bombistų suokalbį (dabar [mu?> tinkamus iškabinai 
jau visi tai pripažįsta) vos- viesc)se įsta'gose, kalP tai: 
vos nesurišo jau su lietuvių [’ost offisn^e. geĮzkehų sto- 
oscijalistų spaudos agitacija. ty®e n' tani panašiai, taipgi, 

__ ______ su parašais ir antrašais vie- 
TARIASI_ tinių kolektorių, kad aukau-

... r ... ’ , . r. tojai galėtų aukas siusti irPastaraisiais metais Su- per krasa.
vienytos V alstijos buvo pik- 3) Svarbesnius iš Lietuvos 
tuoju su Rusija.. Kivirčų ki- haiškUs reiktų išversti į ang- 

jlo delei taip vadinamojo pa- pj Kalbą. Nekuriuos galima 
:5?.01AlLk \ talpinti po atsišaukimais, o

... , ku-1nekurtuos į anglų laikraš-

davo tokias jau kliūtis, kaiplnįmo Lietuvos padėjimo, 
ir saviems žydams. Mat, Mū laikraščiai' kupini 
Rusijoj žydai nevisur gali laiškJš Lietuvos, kaip nuo 
ta Yra StlkX vi5uomen6s veik^’ ir 
ra’izatkoslDroykuriasžvdams pačlų ^ventoPb ku“ lagatKos, pi o Kūnas zyda s r£l0Se gana-aiškiai atvaizdi- 
yra uždraustą peržengti. Tą . j
taisyklę Rusija taikė ir sve- dgjimaS; . Taipinant t^U8 
m ®abU žydams. Suvie- L j-k • ang]ų laikraščius, 
nytos Vaistuos nutarė ap- ga]ima būtų

tynęs Suvienytos Valstijos P ,nVins
atsisakė pasikasyti po preky
bos sutarčia su Rusija. Aiš
ku, jog nuo to žymiai nukepu 
tėjo bizniavi reikalai. Ame
rikos kapitalistai, kurie jau 
seniai gundosi užimti taip 
plačią Rusijos rinka, sutar
čiai nutrukus, žymiai pavar
go. Jie pradėjo reikalauti, 
kad Washington© valdžia 
nusileistų prieš Petrogrado 
valdžią. Tarybos ėjo gana 
sunkiai, galų-gale abidvi pu
si nutarė susitarti. Paspor- 
tu klausimas ir žydų - pilie
čių teisių apgynimas palikta 
nuošalv, nutarta nekliudyti. 
Bile tik biznio reikalai bus 
suparė<ikavota.

Neseniai Amerikon pribu-1 
vo Rusijos valdžios delega
tas ir, matomai, jam buvo 
pavesta suderinti interesus 
Amerikos kapitalistų su Ru
sijos valdžios pažadais. Ta
tai delegatas patalpino lai
kraščiuose kelis straipsnius, 
nurodydamas, kaip esą svar
bu amerikiečiams užimti be
galiniai plati Rusijos rinka.

Laikraščiai praneša, kad 
prekybos sutarties reikalas 
jau veik užbaigtas. Suvie
nytos Valstijos susitars su 
Rusija. >

sin lieka tie, kuriejokių lai- |vimo, o kartais net pralenkia

tik neimsim, o kunigo užsi-|Sų nuomone, visi arukų rinki- 
puolimasv ant laikraščių yra mo komitetai turėtų at- 
labai neišmintingas ir netu- kreipti į tai atvdą ir būtinai 
ri jokio pamato. tuomi pasirūpinti, kad kuo-

Bostone šiandien ginkluo- plačiausiai būtų aukos ren- 
ti užpuolimai ir plėšimai kas karnos ir tarpe anglų.
diena vis dauginasi. Taip- Tiesa, męs nešusilyginsi-: 
pat reta diena, kad nebūtų me aukų rinkime su Belgija, 
tarp Amerikiečių žmogžudy- nes męs neturime tokių įžy- į 
stės. Amerikiečiai lietuviš- p ‘ ? 1 1 vy’; y ’; 1 p;

1 kų laikraščių neskaito. Kas- Belgijos p. Vandeiweldie-

dinti užuomaršos bangose.: kl.’3ŠčiV nJ'skaito.- T?igi k?*P pačius lietuvius. Todėl, mū-

ninku buvo skaitomas revo
liucijos atminimo mėnesiu. 
Kovo mėnesį įvyko daugiau
sia revoliucijų ir įsisteigė 
raudonoji Paryžiaus darbi
ninkų Komuna. Minėdami 
tas revoliucijos šventes, Eu
ropos darbininkai metas iš darbininku į reikalingumą 
meto taisydavo didelius ap- visapusiai ištirti šį dalyka. 
vaikščiojimus. Žuvusiųjų Tie patįs žemi ir bjaurus 
revoliucijonierių kapai Ber- ■ (provokacijos ) įrankiai var-

* ................j noJPa" tojami darbininkų klesos
’.raudo-[priešais, kurie įsiskverbia 

socijalistų ir darbininkui mi- 
~nios tarpan, kad sudemora- 

rengėsi ]įzavus ir pakrikdžius uni- 
įjas...

“Atsitiktinai šioji istorija 
su suokalbiu gali būti lekci
ja dėl industrijinių unijų; 
ji tulu atveju nušviečia klau
simą apie “tiesioginį veiki
mą”.

susikompromitavo, negu a- 
narchistai.

Drg. E. Debs mano, kad 
socijalistai turi išnagrinėti 
šį atsitikimų:

“Aš noriu atkreipti atydą 
'socijalistų ir organizuotų

lyne, Paryžiuj ir Viennoj pa- j 
sipuošdavo gelėmis ir 
nais kaspinais.
brangius revoliucijos šešė
lius, darbininkai 
naujon kovon.

Šiemet to visko nebėra. 1 
Patriotiškas a lasas nustelbė 
revoliucijos bylą.

IR VĖL.
“Tėvynė” sako:
“...Jau ir visuomenė paste

bėjo nesutikimus tarpe mū
sų inteligentų. Ar nebūtų 
gera inteligentams suva
žiuoti drauge su Lietuvių 
Spaudos Draugija?”

“Tėvynė” uoliai agituoja 
ir už Spaudos draugijos at
stovų suvažiavimą. “Drau
gijos sekretorius atsiliepė 
laiškais į visus draugijos na
rius - laikraščius ir į valdy
bos narius, klausdamas jų 
nuomonės sulyg to, ar reikia 
—"ir jei reikia — tai kur — 
atlaikyti draugijos suvažia
vimas...” Į tuos klausimus 
toli gražu ne visi atsakė. Ir... 
kaipgi atsakys! Juk “Kata
likas”, minėtos draugijos na-

tiją klerikališkai spaudos ‘ V&as> Kur jsme&ina ^!.}vv<T ir 
draugijai (ten priguli “Drau- 
gas” su “Žvaigžde”). Iš ša
lies žiūrint, mums . - .... . . . Tr..
kad Spaudos draugijoj daly-|d9s Paliks Vilniuj ir Vii-

ėmime kyšių ir papirkime 
policijos. Amerikoj to visai 
nėra.

Amerikos žymesnieji val
dininkai pinigų į rankas ne
ima. Jeigu norite duoti ge
rą kyšį, turite susieiti su 

įtuom valdininku ir pamesti 
ikeliatą desėtkų tūkstančių 
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šaukimai reiktų išsiuntinėti kad jis galėtų pamestus 
visiems komitetams, kurie Pini^u^ rasti. .

VILNIAUS LIETU
VIAMS.

Daugybė lietuviško svieto 
iš Kauno gub. parubežės ir 
iš Suvalkų gub. subėgo į Vil
nių.

“Tai vis daugiausia — sa
ko “Viltis” — visokio plauko 
pusinteligenčiai ir papras
tos darbo skruzdelės — be
žemiai. Apie juos reikia pa
sakyti, kad tai tokie žmonės, 
kurie nėra susirišę su kokia 
nors vieta kokiais nors pas
toviais ryšiais, kaip antai ū- 

•kininkai savo ūkiu, valdinin- 
!kai tarnyba ir tt. Jie (beže-

#...... .. ......................w,.„-imiai )fenais prigija, kur tik dų, Amerikos piliečių,
rys, jau išreiškė savo šimpa- 8Uianda patogesnes sau są- riems Rusijos valdžia st^ty-Įčius dėlei geresnio atvaizdi-

kur pasirodo reikalingi”.
J “Viltis” tikisi, kad daugu- 

i’šsirodo ma rankpelnių ant visa-
* nHOihl/o ii»

kai‘ sUvFnTkai^^^ . ^lietuvės
ranka nebežino, ką daro kai- . Taigi, nėra to
rioji. Tačiaus, nesusitvarkę ;J?.0#0’ka.d neišeitų geran 
patįs savėje, jie vėl užsima
nė šaukti suvažiavimą L 
kviesti net pašaliečius, kad 
atkartojus miniatiūroj liūd
nos atininties Brooklyno sei- 
mb sesijas.

Yra žmonių, kurie nieko 
neužmiršta ir nieko nepasi
mokina.

AUTOMOBILIAI KALTI...
Lietuvių socijalistų lai

kraščiai kalti, kad tarpe lie
tuvių platinasi kriminaliz- 
mas... taip “išvirožijo” kleri
kalai su tautininkais... o au
tomobiliai kalti, kad kadais . 
dievobaimingi žmonės aplei
džia “dievo namus” — taip 
nusprendė Kansas valstijos 
kunigužiai. Neseniai jie su
lėkė savo suvažiaviman, kad 
pasikalbėjus - pasitarus apie 
pačią didžiausiąją savo bė
dą, taip sakant, bėdų. - bėdą. 
Jie apreiškė, jog Kansas val
stijoj yra 1000 apleistų “die
vo” namu. Seniau ten žmo
nės maldingai atnašavo savo 
kančias dievui, o dabar tuos 
namus nusisamdę farmeriai 
ar kokios kompanijos ir varo 
savo bizni.

Kas kaltas?
Ogi automobiliai! Seniau 

dievobaimingi Kansasiecmi, 
bent dėlei pramogos, vaikš
čiodavo bažnyčion, kad pasi
žmonėjus margame svietely, 
o dabar kiekvienadabinu pa- 
aiturinti Selmvna įsigijo an- 
tmpobilių ir trankosi ^po vL

filosofuoja šiurkštusis kleri- 
įj. kUlų organas, manydamas, 

kad ir ši karė išeis Vilniaus 
lietuvybės naudai.

Kodėl.ne — Vilniaus lie
tuvinimas yra geras daiktas, 
bet ne tas dalykas čia mums^ 
rūpi. Lietuviai klerikalai ir 
Vilniuje nori susivyti sau to- 
1 ią jau gūštą, kokią turi 
Kaune. Valdžia juos re
mia, paspirties jiems ne
trūksta. Todėl, labai gali
mas daiktas, kad išnaudoda
mi gerą progą, jie užagituos 
savo partijai daugumą anų 
pabėgėlių. Dabar jau aišku, 

‘— klerikalai išnaudoja karės 
momentą sudrutinimui savo 
pozicijų Lietuvoj. Užtat 
Vilniaus socijalistai ir pir
meiviai neturi nei per nago 
juodimą eiti kokian bent 
kompromisan su juodąja 
partija.

KRYŽIAUS KARe PRIEŠ 
SOCIJALISTŲ SPAUDĄ.
Kožną mielą nedėldienį 

daugumoje lietuviškų baž
nyčių paskutiniais žodžiais 
plūstama ir niekinama lietu
viu socijalistų spauda!

Laike kiekvienų tautiškų 
ar klerikališkų prakalbų tai 
spaudai užmetama didžiau
sios nedorybės platinimas I 
O betgi ta spauda drūta ir 
vis dar drutyn eina. Ji pa
sekmingai atmuša visas kle
rikalu ir tautininku atakas.

“Keleivis” praneša* jog

Męs tikime, kad tokius 
atsišaukimus noriai sutiktų 
talpinti anglų laikraščiai, o 
ypač laiškus, ir gal dar ne
vienas iš pačių laikraščių 
aukautų. Pagaliaus ir ypa- 
tiškas aukų rinkimas tarpe 
anglų būtų daug pasekmin- 
gesnis, kuomet anglai maty
tų iš laįkraščių kokiuo būdu 
tos aukos bus dalinamos nu- 
kentėjusiems nuo karės Lie
tuvoje. Jei bus laikračiuose 
aiškinama, kad per komite
tus pačių žmonių išrinktus 
— bus tai naudinga anglams 
[informacija. Dabar gi, ne- 
kurie iš anglų abejoja, kad 
tos aukos nepatektų “carui”.

Prie to dar ir “įgalioji
mai” būtų pageidaujami an
glų kalboje arba pusiau, an
gliškai ir lietuviškai.

Męs, neturėdami dar tin
kamesnių atsišaukimų, pa
talpinome tik “atsišaukimo 
laišką” į anglų laikraštį 
“The Bennington Banner” 
5 d. kovo, kuris išeina Ben- 
nington’e, Vt. ir tą pačią sa
vaitę buvo geros pasekmės; 
gavome per krasą $17.00. 
Todėl, męs manome, kada 
tinkamesnius ir platesnius 
atsišaukimus pagamintų L. 
Š. F. komitetas, tai ir pasek
mės galėtų būti dar geres
nės.

Ar tai galima tokią siste
mą pavadinti kyšių ėmimu? 
Niekados! Juk tuos pinigus 
rado ir net “teisingai neži
no”, kas juos pametė. Jo są
žinė “tyra”, nes jis jokio ky
šio “neėmė”.

Bet to dar neužtenka. Su
vienytose Valstijose yra į- 
kurtas taip vadinamas “Są
žinės Fondas”. Nežinia, kas 
tą fondą įkūrė, bet jis ir da
bar gyvuoja. Laike Madiso- 
no prezidentystes nežinomas 
valdininkas atsiuntė penkis 
dolerius ir parašė laišką, 
kad jis, būdamas ant tarnys
tes, ėmė kyšius, tai dabar jo 
sąžinė nerami ir pertai siun
čia valdžiai penkinę, kad nu
raminus savo sąžinę.

Suprantama, valdžia tą 
viską pagarsino ir pasakė, 
kad tie pinigai eina į “Sąži
nės Fondą”. Nuo to laiko 
kasmet valdžia gauna nuo į- 
vairių valdininkų po keliatą 
dolerių ir padeda į tą origi
nališką fondą.

Šiomis dienomis gauta į tą 
fondą $135 ir sekančio turi
nio raštelis, parašytas ant 
rašomosios mašinos: “Šie 
pinigai priklauso Suvieny
toms Valstijoms”.

Ir štai, dabar “Sąžinės 
Fonde” jau randasi 500,000 
dolerių.

Ar tai negali amerikiečiai 
pasigirti “sąžiningumu” sa
vo valdininkų? Jeigu jie 
“randa” kelioliką tūkstan
čių, tuojaus penkinę nusiun
čia į “Sąžinės Fondą” ir “ap
sivalo” nuo visko. Bet rei
kia atsiminti, kad jie tuos 
pinigus “rado”. O juk radi
nį negalima priskaityti prie 
kyšių.

Pasirodo, 
valdininkai 
“sąžiningi” ir jie pilnai ga
li pasijuokti iš Rusijos valdi
ninkų bei policijos už kyšių 
ėmimą.

Suvienytos Valstijos irgi 
gali didžiuotis, kad turi tokį 
originališką fondą, kaip “Są
žinės Fondas”.

švenčion iškis.

Rezoliucija.
Socijaldemokratų konfe

rencija Kopenhogoje, susi
dedanti iš įgaliotinių nuo 
Olandijos, Švedijos, Norve
gijoj ir Danijos, lyginai, 
xaip socijaldemokratija 
Šveicarijoj ir Italijoj, rado 
reikalingu susirinkti ap
svarstymui dabartinio padė- 
; imo ir išreikšti tas nuomo
nes, kurios yra darbininkų 
desos nuomonėmis, o drau
ge rūpintis palaikyti inter- 
lacijonališką solidariškumą 
aike dabartinio krizio.
Konferencija atranda, kad 

Kapitalizmas savo imperia- 
listiškoj formoj, kuri apsi
reiškė nuolat augančiu ap
siginklavimu ir besanžiniš- 
<a užgrobimo politika su 
pagelba slaptai veikiančios 
be jokios atsakomybės di
džiųjų valstybių diplomati
jos dabar privedė žmoniją 
prie tos katastrofos, kurią 
soči j ai dem o k ra t i j a pe rm a - 
tydama nuolat persergėjo.

Šiuom laiku, kada karės 
baisenybės apėmė daugelį 
šalių, konferencija išreiškia 
tvirtą pageidavimą santai
kos, vardan žmonių, ku
riuos ji atstovauja.

Konferencija pripažįsta 
savo pamatine pareiga jung
ti ir stiprinti tuosius žmonių 
pageidavimus šalyse, kur 
reikalaujama karės užbai
gimo ir su užtikrinimu il
gam laikui santaikos. Su 
tuom tikslu kreipiamės prie 
visų socijalistų, o ypatingai 
kariaujančiose šalyse ir nu- 
rodom principus internaci
jonališko solidariškumo ir 
proletariško susipratimo, 
kas buvo išaiškinta visuose 
internacijonališkuose kon
gresuose.

Kopenhagos kongresas 
1910 metuose išdirbto j rezo
liucijoje prieš karę nurodė, 
kad kiekvieno socij ai demo
krato, atstovaujančio parla
mente darbininkų reikalus, 
yra priderystė:

a) Darbuotis už įkūrimą 
obligatoriško (priverstino) 
internacijonališko teismo. 
(Teismas turėtu išrišti nesu
sipratimus, kilusius tarpe 
atskiru valstybių — mano 
prierašas).

b) Reikalauti ginklavimo
si sumažinimo su tikslu vi
siško nusitrink! nvimn.

Protestas prieš rusų val
džios despotizmą.

Galop priėmė kongresas 
sekančią protesto rezoliuci
ją , ..

Soči jai demokratijos kon
ferencija Kopenhagoj suži
nojo, kad 5 Rusijos durnos 
atstovai, kurie susirinko, 
kad išdirbti pranešimą da
bartiniai konferencijai, iš 
tos priežasties tapo areštuo
ti. Konferencija išreiškia 
savo simpatiją tiems 5 drau
gams ir didžiausią protestą 
prieš tokį pasielgimą su dar- ' 
bin inkų klesos teisotais at
stovais. S.

“KELIONĖ BERLYNAN”.
Anglų žemėje Kent išli

pinti atsišaukimai stoti sa
vanoriais į anglų kariumenę. 
Atsišaukimas baigiasi šaiais 
žodžiais:

Kelionė Berlynan — pa
vasari; kelionės išlaidos bus 
apmokamos. Siūloma gera 
medžioklė ir natogus šaudy
mas. Kelkmėie crsli dalyvau- ...... ............... .
ti ponai nuo 18 iki 38 metų, c) Panaikinti paslaptingą

Ji paduoda karės ži
nias taip, kaip jos yra, 
be jokių dadėčkų ar ap- 
karpimų. “Laisvė” ly
giai praneša kaip apie 
rusų ir vokiečių laimėji
mus, taip ir apie jų pra
laimėjimus.

Męs ncguldom savo 
galvą nei už vokietį nei 
už rusą.

Ligišiol karės lauke 
dar nebuvo pergalės nei 
vienoje pusėje. Po lai
mėjimui, veik visuomet, 
šoka nralaimėjimas. To
dėl “Laisvė” nribubnija 
anie vienos kurios nors 
nusės ‘laimėjimus”, nes 
jai rupi tik bešališku
mas. Gave faktu ir ž; 
nfų mfisų skaifvtofai na- 
tis moka nusistatyti sa
vo nuomone^



lamvs

Žinios Lietuvos

Lietuvių Visuomenei

F. Bortkevičienė, 
V. Landsbergiene, 
J. Vileišis.

žemes licitacija.
Valstiečių Bankas už sko

las paskyrė parduoti Vil
niaus gubernijoje 123 ūkius 
Licitacija bus balandžio me
nesyje 8—15 d.d.

radėjus gabenti
Nuo gruo-

uvs maišus 
si grūdą.

Utenoj vis labiau auga va- 
k Policija ne

turi spėkų nieko padaryti.

kų ir darbininkų, 
steigiama valgyklos

Vietomis augo tai tropiški auga 
tos au

t” sistemą 
nuostoliu

m e ne
pasiekt

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

Geologiška peržvalga.
Lengvesniam susipažinimui su žemes ir 

jos gyventojų istorija geologai padalino ją 
į keturias gadynes.

Pirmykštė arba archejiška gadynė.
2) Senobinė arba paleoroinė gadynė —

Lietuva padalyta tarp 
dviejų didžiulių valstybių: 
Didžioji priklauso Rusijai, o 
Mažoji arba Prūsų Lietuva- 
Vokietijai. Šiame kare ypač 
skaudžiai turi kentėti lietu
vių tauta. Būdami priešin
gų valstybių valdiniai, jie tu
ri eiti prieš kits kitą.

Skaudžiausias smūgis išti
ko mūsų brolius—Prūsų lie
tuvius. Daug jų yra patekę 
Rusijos nelaisviais, bet lig- 
šiol nebuvo kas jaus rimtai 
rūpinasi. Antru atveju rusų 
kariumenei inčjus į'Prūsus, 
karo vyriausybės nusprendi
mu yra gabenami is ten Ru
sijon visi gyventojai:

Skurdi vra būtis mūsų pu
sės pabėgėlių ar šiaip dėl ka
ro nukentėjusių žmonių, bet 
daug kartų baisesnis padėji
mas anos nusės mūsų tautie
čiu; jie neturi ko valgyti, 
neturi nei č^tu drabužiu nuo 
šalčio apsidengti, nei avali-

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

A. PETRATIS, 

Uetuvh) Skyriau* Ved*}a«.

J. Basanavičius jau gavęs 
pinigų iš Amerikos.

Dr. J. Basanavičius jau 
gavęs iš Amerikos pinigų, p. 
Olszewski prisiuntė 410 rub. 
ir “nežinomi” žmones (tur
būt tautiškas fondas 2,000 
rublių. Basanavičius iš tų pi
nigų paskyrė 1,400 kuniginei 
Lietuvos šelpimo draugijai, 
o kitus nelaimingiems Prūsų 
Lietuvos gyventojams su
šelpti.

Paprasčiausia žmogus 
stengiasi kalbėt taip, kad 
tik ji kiti suprastu. Tuo di
desnis yra pasistengimas 
pas Inteligentija. Ji netik 
Kad uniformuoja kalbos tai
sykles, kain galima geriau, o 
ir savo raštuose ir kalboj- 
stengiasi nerduot kitiem sa- 
vo mintis kuoniškiausioj 
formoj. Ynač rašėjai atsižv- 
jni šiame darbe. Tokiu bū
du laikui bėgant išsidirba li
teratiškoji kalba, kuri atsi
žymi taisvklišknmu, aišku
mu, grynumu, daugžodišku- 
mu, vienodumu (uniformiš
kumu) ir kitom keliom ge
rom ypatybėm. Ą _ 
linusia ir perinusia kalba,nes 
joje žmonės rali aiškiau su
sikalbėti. K-u*n sonov‘škas

Jurbarke.
Ant Jurbarko, kaip rašo 

“Litovskaja Rus”, vokiečių 
erlaivininkas išmetė daug 
plieno vylyčių. Vylyčios nu
puolė ant turgaus, bet jokių 
a u/istu 1 ių nepadare.

Rusai norį permainyti 
Jurbarko vardą. Sako, esąs 
tai vokiečių duetas vardas. 
Rusai nori pakrikštyti Jur
barką — Georgijevsku.

NORI UŽBAIGTI MAINE- 
RIŲ STREIKĄ.

Prezidentas Wilsonas nori 
užbaigti • Ohio mainierių 
streiką. Jisai nori patarpi
ninkauti tarne mainų savi
ninkų ir mainierių.

EXPRESŲ KOMPANI 
JOMS NESISEKA.

Expresu kompanijos, 
vedus “parcel po^ 
turi labai daug 
Padėkime, bėgyje 10 
siu .ju nuostoliai 
?2J60304.

Visuotinas šv. Zitos D-jos 
susirinkimas buvo vasario 2 
d. Dalyvavo apie 300 narių. 
Pajamų praėjusiais metais 
buvę 879 rb. 5 k., išlaidų 628 
rub. 9 k. Kasoje liko 250 r. 
96 k. Išviso dabar kasoje e- 
sa 901 rb. 72.1 k. Šiais me
tais D-ja nutarė steigti savo 
nariams vakarinius kursus. 
Tam reikalui paskirta 100 r. 
Susirinkimas nutarė prašyti 
iš miesto valdybos naują bu
tą ligoninei, nes dabartinis 
esąs drėgnas.

KALBA MAINOSI. AR SEKATE JĄ?
Kiekviena kalba, kurią negalima buvo suprast. Jei- 

žmones vartoja, mainosi, 
imagus ja išreiškia savo ži
nojimus, jautimus, abejoji
mus ir kitką. Kiekvienas 
stengiasi tą ar kitą dalyką 
išreikšti kaip galint aiškiau, 
vaizdingiau. Senovėj žmo
nių turėta nedaug žodžių, iš
sireiškimų. Kalba, mat, bu
vo da jauna, nebuvo dauge
lio tų daiktų ir aplinkybių, 
kokie dabs r yra. Jų skait- 
liaus pasidauginimas, per
mainos juose ir stengimosi 
perduot kiekvieną mintį ki
tam taip, kaip perdavėjas ją 
turi, verčia j ieškot naujų 
žodžių, geresnės tvarkos 
kalboj. Be to, yra pasisten
gimas, kad išmokus kalbėt 
taip, jog kiekvienas galėtų 
suprast tave. Tas veda prie 
kalbos vienodumo, t. y. išsi
dirba vis labiau vienoda tar
mė kiekvienoj kalboj, įsivieš* 
patauja vienokios patarlės, 
priežodžiai, kiekvieno žodžio 
reiškimas pas visus lieka ga
na vienodas. Viskas tas ve
da žmones prie geresnio vie
nas kito supratimo, prie per
davimo kitiem savo minčių 
taip, kad jos liktų supras-

Felicija Bcrtkevičienė 
Vilnius, Semenovskaja g.

Veiverių Pedagogijos kursai
Vasario 1 d. Veiverių pe

dagogijos kursuose buvo eg
zaminai. Baigė juos 18 lie
tuvių.

Bet kartu eina,.persimainymai ir 
eliptikos palinkime kaslink že

ls dalykas įvairiai turi atsiliep- 
itmosfcros transgressijos. To- 

ir ledų gadynės ne visuomet būna 
Ir ištiki u, per paskutinę ledų ga

dynę Europa daug mažiau buvo apdengta 
ledais, kaip per-priešpaskutinę. Toliau gi 
męs pamatysim, jog seniau ledų gadynės ir 
visai būdavo be didelių ledynų, net be ledų. 
Iš to visko męs matom, kad ledų gadynes 
kadaise vis didinosi, o dabar, veikiausia, jos 
pradeda mažėti. Tokiu būdu, męs galime 
tikėti,-, kad sekančioji ledų gadynė bus dar 
mažesnė, negu paskutinioji, nors tūli moks
lininkai, kaip Rudolfas, ir tvirtina, jog turi 
būti didesnė.

Pagaliaus permainos žemės ašies palin
kime prie dangaus ekliptikos, o taiposgi kiti 
dangiški judėjimai, dar nesusekti, gali turė
ti tokią įtekmę, jog ledų gadynės atsikarto
ja ne kas 25800 metų, bet daug tankiau, pa
dėkime, kas 12 — 15 tūkstančių metų. Ga
na to, jog paskutinė ledų gadynė buvo, kaip 
kaikūriems rodosi, ne 10 — 15 tūkstančių 
metų atgal, o pagal 25800 metinį periodą jai 
reikėtų būti apie 12—20 tūkstančių metų at
gal. Arba tarp paskutinių dviejų ledų ga
dynių, sulyg tūlų nuomonių, perėjo 6 — 8 
tūkstančiai metų, o gal šiek tiek daugiau.

Pagaliaus, į ledų gadynes gali turėti ir, 
veikiausia, turi įtekmę įvairios permainos 
ant saulės, su kuriomis geologai nelabai 
mėgsta arčiau susipažint ir mažai jų tepai- 
so. Permainos saulės šilumoj gali neiti 
greita žemės atmosferos transgressijų ir

žemes atmosferos transgressija.
Ledynų gadynėj žemės atmosfera, kaip 

ir vandens, nuo poliusų pradeda persikelti į 
ekvatoriaus pusę. Tuo tarpu, tropiškoj ga
dynėj dalykai dedasi priešingai. Tuomet 
atmosfera nuo ekvatoriaus pereina į poliu
sų pusę. Šis bangavimas eina paraleliškai 
vandenų pakilimui ir jų puolimui, o taiposgi 
ir paraleliškai žemės poliusų persimainy- 
mui. Dabar mums besikeliant augštyn, ant 
kiekvienų 200 metrų oras atšąla ant vieno 
laipsnio, o pertai prie tam tikro augštumo, 
galima pasiekti amžinų sniegų liniją, augš- 
čiau kurios viešpatauja nuolatiniai šalčiai. 
Kadangi ledynų gadynėj poliariški atmosfe
ros sluogsniai smarkiai nusileidžia (sumaž- 
ta), tai kartu su jais nusileidžia ir amžinų 
sniegų linija. Ledų gadynėj toji linija nu
sileido maždaug ant 1000 metrų. Jei ir da
bar tas pasidarytų, tai ledynai taip-pat išsi
platintų, kaip ir ledų gadynėj. Skandinavi
jos kloniai tuomet gulėtų augščiau amžinų 
sniegų linijos ir jie visi prisipildytų ledais, 
kurie slinktų į visas puses. Panašiai atsi
tiktų ir Alpuose,

Ir taip, su oro susirinkimu apie ekvato
rių, poleriškų šalių atmosferos sluogsfiis da
rosi žemesnis, nuo ko nusileidžia žemyn if 
amžinų sniegų linija. Nusileidus amžinų 
sniegų linijai, didesni žemės plotai liekasi 
pavesti ledų viešpatavimui; ledai vis plačiau 
ir plačiau sklįsta, kol neuždengia didesnį ar 
mažesnį žemes plotą. Tai ir bus ledų ga
dynė. t'

Prieš ledų gadynės pasirodymą prasi
deda oro atšalimas, kas jau ir dabar apsi
reiškia. Vienok, tas oro atšalimas neturi 
nieko bendro su tankiais ir betvarkingais 
dabartiniais temperatūros siūbavimais, ką 
priklauso nuo įvairių vėjų. Be to į oro tem 
peraturą turi savų įtekmę ir jūrų vandenų 
tekėjimai. Padėkime, Golfstremas iš dalies 
šildo visą vakarinę Europą ir ačiū jam Fin- 
liandijoj (Suomijoj) daug šilčiau, kaip 
Grenlandijoj, nors abi jos guli prie to pat 
geografiško pločio.

Ir taip, ledų gadynė priklauso nuo že
mės atmosferos transgressijos, kuri iš savo 
pusės priklauso nuo poliusų vietų persimai- 
nymo 
dangaus 
mes ašies 
ii ant žeme 
kiu būdu 
vienodos.

Naujienų gauname vis 
blogesnių.

Paskutiniuose “Vilties” 
numeriuose, kurių pundas 
randasi prieš akis, randame 
didelį žiupsnį blogų naujie
nų. Iš visų Lietuvos kraštų 
žmonės šaukiasi pagelbos, o 
pagelbos, nors ir teikiama, 
bet toli gražu nepakanka
mai.

Suvalkijoj prasideda pat
sai tikrasis badas, tasai bai
gusis svečias, nešantis ligas 
ir mirtį.

Vargą didina nepaprastai 
aštri žiema. Vasario mėne
sio pabaigoj visoj Lietuvoj 
buvo didžiausios pūsnįs ir 
speigai.

Central Manuf. 
Districk Bank
1112 W. 35th St., Chicago, Ill.

Vilniuj vėl pilna nahcirčlių.
Vasario vidury Vilniun, a- 

iot “Valties”, vėl subėgo 
laugvbe pabėgėlių, daugiau- 
ua iš Suvalkų gubernijos. 
Kunigų ir šiaip jau inteli
gentų yra nedaug. Nedau
giausia ir ūkininkų, kurie 
daboja savo ūkės. Daugiau
sia Vilniun subėgo amatinin-

Jiems

Z, Aleksa.

Lietuva sušals
ją dalina į sillurišką, divonišką ir, angleak* 
męiiinį periodus.

3) Vidurinė arba memorozoiška.
4) Naujoji arba kerozoiška.
Galima pasakyti, jog tikrosios paskuti

nės ledų gadynės prasidėjo kartu su ketvir
tąja žemės istorijos gadyne. Ligi to laiko 
ledų gadynes apsireikšdavo silpnai ir gal tik 
tame, jog tropiškus karščius permainydavo 
šiek-tiek vėsesnis oras. Tuomet ėjo tik jū
rų kova su sausuma: vandenįs tai vienur, 
tai kitur užliedavo sausumą. Bet jau nuo 
kreidos periodo laikų patėmytas floros (flo
ra apima visus augalus) įvairumo periodiš
kumas 
lai, kaip palmes arba pandana, tai 
gabi veislės, kuries ir pas mus randasi, kaip 
antai, ąžuolai, jovarai, gluosniai ir tt. Flo
ros charakteris buvo ne nuolatinis, bet po 
truputį ir nuolat besimainantis. Matomai, 
jog ir tuomet buvo savotiškos gadynės, at
sakančios vėlesnių ledų gadynėms,nors anos 
gadynės buvo ir be ledų. Ačiū tam, tai vie
nos, tai kitos rūšies augalai augo tam pat 
krašte. Seniau buvo manyta, jog kreidos 
periode nuo vidurines žemės šilumos ant vi
sos jos paviršiaus buvo maždaug vienodas 
gana šiltas klimatas ir tik kreidos atsiradi
mo laike prasidėjo žemės vidurių atšalimas, 
nuo ko prasidėjo klimato skirtumai įvai
riose žemės vietose. Šis daleidimas jau 
tuom klaidingas, jog ir genesniame jūriška- 
me periode buvo klimato skirtumai įvairiose 
žemės paviršiaus vietose. Nemažiau žingei
dus ir tas dalykas, jog Grenlandija dar apie 
1500 metų atgal buvo apaugusi puikiais au
galais. Šitas ir jam panašus dalykai mums 
rodo, jog seniau būdavo šiltesni laikai, bet 
priklausantieji ne nuo vidurinės žemės ši
lumos.

• Imam dabar akmeninės anglies perio
dą, tuomet, veikiausia, žemės ašis buvo pa- 
raleliška dangaus ekliptikai. Taip galėjo 
būti 500 tūkstančių metų atgal arba dar se
niau. Tuomet tai žemės šiauriai, tai jos pie
tus būdavo pasukti į saulės pusę, kuri kai
tino kasmet per 3 mėnesius nenusileisdama 
už horizonto. Tuomet jūrų vandens smar
kiai įkaisdavo. Tais laikais dar jūrose ne
buvo žuvų. Nebuvo npi paukščių nei vaba
lų. Tais laikais ant žemes paviršiaus slan
kiojo vien rėpliočiai, kurie slėpdavosi nuo 
saulės spindulių milžiniškų pelkių augalų še
šėliuose. Akmeninė anglis atsirado dides
niuose buvusiu ežeru įdubimuose. Ežerams 
išdžiūvus, jų dugnas apaugdavo puikiais au
galais. Ilgainiui čia vėl atsirasdavo ežeras, 
kuris vėl išnykdavo ir taip augdavo akme
ninės anglies sluogsnis paskui sluogsnį.

Angieaknieninio periodo gale pradėjo 
pasirodyti periodiškos gadynės, jau atsa
kančios dabartinėms ledų gadynėms, kurių 
laike metai jau susidėdavo iš vasaros ir žie
mos — žiemes, kuri labiau ar mažiau buvo 
šalta. Nuo tų laikų užsiliko Valūnai, pri
klausantieji prie tokios rūšies, kurią galėjo 
atnešti vien upių ledai. Tais laikais jūrų 
vandens pradėjo atšalti ir ten sutirpusi 
druska pradėjo rinkties ant -dugno, kaipo 
gipso ir akmeninės druskos sluogsniai.

Ilgainiui, kada pavasario gadynė už
ėmė vietą tos, prie kurios žiema ir vasara 
atsikartodavo, tai vėl prasidėjo nepertrau
kiamos vasaros laikai — vasaros, kuri savo 
keltu nebuvo amžina, nes kiek laiko praslin
kus, vėl pasirodė žiemos ir vasaros atsikar
tojimai.

Bersikelkim į dar senesnę peleoroinę 
gadynę. Tuomet irgi buvo okeanų trans
gressija ir klimato atmainos. Divoniškuo- 
se sluogsniuose pasitaiko toki pat augalai, 
kaip ir angleakmeniniame periode; arba 
dar senesnio periodo, silluriško periodo, 
sluogsniuose randasi taip daug akmeninės 
anglies, jog panašus dalykai net reti ir an
gleakmeniniame periode. Silluriški ir divo- 
niški sluogsniai tęsiasi ligi tolimiausių šiau
rių, o jūrų koralinių rifų liekanos rastos ir 
už 70° šaurinio platumo. Matoma, tuomet 
ant viso žemės paviršiaus buvo gana šiltas 
ir drėgnas orūs. Tuo tarpu, divoniško peri
odo gule, rast a granito ir gneizo gabalai, ku
rie, veikiausiai, buvo ledynų išnešioti. Ma
tomai, ir tuomet būdavo ledynų gadynės. 
Ir taip angleakmeninės epochos mainėsi su 
ledinėmis ir, kaip manoma, tai ir paleozoiš- 
kos gadynės laikais taip mainėsi tris kar
tus; tokiu budu visa paleozoiška gadynė ga
lėjo tęstis apie pusantro milijono metų. Jei 
nuo paleozoiškos gadynės laiko neužsiliko 
gipso ir akmeninės druskos sluogsnių, tai tą 
galima lengvai išaiškinti: paskui kiekvieną 
ledynų epochą slinkdavo angleakmeninė 
epocha, kada nuo įšilusių jūros vandenų su
tirpdavo ir gipsas ir druska.

(Toliau bus).

nės, nei baltinių^ nei ligoje 
pagelbos. Pagaliaus, nemo
kėdami rusų kalpos, jie ne
gali svetimoje šalyje susi
šnekėti, ir ta aplinkybė dar 
pasunkina jų nelaisvę.

Vilniaus lietuvių būrelis 
per šalį rūpinosi Prūsų lie
tuviais nelaisviais ir pir
miau, vos 
juos pro Vilnių 
džio 4 dienos pernai metais 
jis pavalgydino, apvalkatė, 
ir kitokios pagelbos davė 

žmonių ir 
4,500 vaikų. Tačiau be tų, 
kurie pirma buvo pravožti ir 

j to būrelio dėl stokos lėšų li- 
Iko neaprūpinti, susidarys 
dar daug tūkstančių, ku
riems reikalinga visokerio
pa. ir greita pagelba. Dabar 
tebevežami belaisviai dide
liais būriais, dar daugiau jų 
čia laukiama.

! Paaiškėjus, jogei vyriau
sybė nedraudžia ir lietu
viams rūpinties savo tautie
čiais nelaisviais, męs apa
čioje pasirašę gavome iš Vil
niaus gubernatoriaus ' leidi
mą viešai globoti Prūsų lie
tuvius nelaisvius ir turime 
teises rinkti aukas ir kvies- 

; ti.es pagelbon daugiau žmo
nių. Ir pasikvietėme. Mū
sų būrelis oficijaliai vadinsis 
šiaip: “Lietuvių Globa šelpti 

j mūsų broliams lietuviams 
nelaisviams iš Prūsų Lietu- 
vos .

Kadangi reikalas yra ytin 
fvarbus ir skubus, šiuo krei
piamės į lietuviu!visuomenę, 

' prašydami, kad kiek galėda- 
ima palaikytų šią naujai įsi
steigusią organizaciją.

Kartu siekiamės ir Ame
rikos lietuviu, kad neatsiža- 
'dėtų šelpti baisios nelaimės 
ištiktųjų Prūsų lietuvių.

Tikimės, jog neivienas lie
tuvis neatsisakys ištiesti pa
gelbos ranką anos pusės bro
liams, kuriuos ligis=ol skyrė 
nuo mūsų siena, bot kuriuos 
dabar suartino su mumis li
kimas.

Aukas prašome siusti per 
Vilniaus lietuvių laikraščių 
redakcijas, pažymėjus: “Lie
tuvių. globai šelpti mūsų bro
liams lietuviams nelaisviams 
iš Prūsų Lietuvos”. Rūbus, 
baltinius, avalynę, valgo
muosius daiktus statyti šiuo 
adresu:

Viktorija Landsbergienė. 
Vilnius, Zarečnaja g. No. 16

Vilnius.
Lietuviai ir gudai 

kaimynai gudai gyvai atjau
čia lietuvių tautos vargus 
karo metu. Vienas vilniškių 
laikraščių rašo: “Męs noriai 
aukaujame taip nukentėjų-1 
siems (Jėl kąrę Lenkiios gy
ventojams, taip tolymajai 
Belgijai. Betgi pūdčjtmas 
Suvalkų žemės gyventojų — 
tųjų mūsiškių “belgų”, mi
niomis atvykusių į mūsų 
miestą, kliudė visų domą, 
nes ištisų apskričių sunaiki
nimo paveikslai, kuriuos 
mums suteikė A. Bulota, ap
važiavęs tas vietas, perdaug 
jau vaizdžiai prabyla į mūsų 
širdį”. Vilniškiai gudai, ne
be n o r ė d am i p a s Įtenkinti
vien gražiais žodžiais, ren
giasi savo darbu ateiti mums 
pagelbon.

Gudų muzikos - dramas 
ratelis nutarė surengti nu
kentėjusią lietuvių naudai 
tam-tikrą vakarėli.

Šiame vakare bus vaidina
ma nauja p. Kirnontienės su
komponuota operetė. Rolės 
jau paskirstytos ir studijuo
jamos.

Utenoj trūksta duonos.
Utenoj (Ukmergės pav.). 

Žmonėms trūksta duonos. 
Laukiama jos atgabenant iš 
vidurinių Rusijos gubernijų. 

Ji vra tobu-1 Aluntoje ir Svėdasuose, jei- 
u koks nors valstietis atve- 
a grudų parduoti, tai nuoš
alio vagiliai ne 

khimrus išrodo biednai prieš perrėžia ir vari 
šios padvnė^ čevervka. tai 
paprastoj’ žmonių kolba vra gyslių skaičius 
prasta prieš l’teratiškaia.

Pas vokiečius, rusus, frun- 
euzus ir kelias kitas tautas 
Hterat’škoii- kalba seniau 
jau gyvuoja ir jos neseku
sioji liand’s tain atsiliko 
kalboj, kad inteligentui be- 
ve:k neo-olĮrna, susikalbėt su 
ne^nšvi^stu žmogum. Tos 
pnČ'QS Uotas ir ta nacm kal
bą vartojanti du žmones ne- 
snnranta pilnai vienas kito 
kalbos.

Pas Vesuvius literatiškoji 
kalba pradėjo vvstvt’s da vi
sai neseniai. Pirma literatū
ros na s mus kain ir nebuvo 
todėl nebuvo ir vienodos iš
dirbtos kalbos. Bet lietu
viam prisieina nroe-resuot 
tain greit, kaip, turbūt, nei 
V'°no tauta nenrogresavo. 
Jin fu»*i išreikšt' savo kalboj 
visus tuos išradimus. įvedi
mus. permainas, moksliškus 
terminus, su kuriais nirmiau 
ji'pms nereikėjo susidurt. Jų 
kalbą buvn užmesta ir su- 
darkvta, todėl prisieina ia 
taisvt ir grvnint. Atsimnda 
pas mus rana energišku ir 
pasišventusių žmonių, ku
rie žada jau greita susilv- 
ginima mūsų kalbos su ki
tom kalbom.

Kad^ncri lietuviu kalba 
tain ••nilžiniškai progresuoja, 
reikia atvdžiai ją sekt, jei no
rime jojo vienas su kitu aiš
kiai susikalbėti. Tie lietu
viai, kurie skaito laikraš
čius, atlieka dideli darbą sa
vo naudai. Jie moka kalbėt 
literatiškaia kalba, jie su
pranta ir kitus; jie, nors bū
dami paprastais darbinin
kais. gali nilnai susikalbėt su 
inteligentija, gali minai su
prast kiekviena rasta. Rei
kėtų ir kiekvienam lietuviui 
tain daryt.

Gaila, kad jau ir pas mus 
pradeda atsirasti, žmonių, 
ku^ie nesuuranta ];»t”vi?lros 
kalbos. Skaito lietuvišką 
laikrašti, iei kas paduoto, ir 
ekundžiasi. kad negali su- 
prast- ko<J ra^nrnq: atei- 
ro i nrak^lbRs kUusvt’s ir 
Vėl gkvndžipoi bū V bnlUgĮn- 
jas ne lietuviškai kalbėjo ir

Iš Ylakių. ;
^Viltis” rašo: “Mūsų apy

gardose beturčių gyvenimas, 
pavasario linkui, *žada ne

gu jie ir toliau nesigriebs juokais pablogėti. Praėjū- 
ketuviškos literatūros, ateis 
laikas už kelių metų, kad jie 
nesusikalbės žmoniškai su 
savo skaitančiais draugais ir 
giminėmis. Vienintelis ke
lias išvengt tai yra niekad 
nepasilikt be teisingą rašy
bą vartojančio laikraščio. 
Kiekvienas lietuvis turi da 
progą neatsilikt, todėl ar
čiausiam laike užsirašyk lai
kraštį, užrašykite \jį savo 
draugams ir giminėms, 1 nes 
padarysite daug gero. Da 
jūs perdaug neatsilikote, da 
mūsų literatiškoji kalba gali 
būti lengvai suprantama, tik 
užtekite kantrybės išmokti 
tai, kas jums išrodo nelietu
viška, neaišku.

A. Baisus.

v n-v re-

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Riisiją

Ir iš ten Į Ameriką.
Laivai eina per Archangelską ir 

per Finliandiją.

Pasportus parūpiname.. 
Kreipkitės žodžiu ar laišku prie

VALSTYBINIO

sį rudenį ir šią žiemą uždar
bių jokių nebuvo. Duonos 
kaina baisiai kįla. Už ru
gių pūrą jau mokama po 
3.60 kap* ūkininkai jau bai
gia pašarą”.

Tatguir Žemaitijoj bloga.
Iš Naujosios Žagarės pra

nešama, jog siuvėjai, čebato- 
riai, dailydės ir kalviai de- 6,000 suaugusiai 
juo j a neturį darbo

Iš Virbalio apygardos.
Daugiausia nuteriotas 

kraštas — tai Virbalio, Kau
niškių ir Pajevonio apvgar- 
Jos. Pačiame Virbalv ir pa
rapijoj yra 750 žmonių, ku
rie nieko prie dūšios neturi. 
Daugelis'žmonių neturi pas
togės ir drapanų. Pasirodo, 
kad vokiečiai, be jokios mie- 
'aširdystės atiminėjo žmp- 
nėms šiltas drapanas.

Virbaly atidaryta valgy
kla. Žydeliai krautuvnin- 
kai už viską nenaprastai 
nradėio lupti. Todėl nutar
ta įsikurt susišelpimo drau
gijos sandėliai, kur būtu 
kruopų, druskos, aliejaus, 
žvakių, degtuku ir tt.

Kaimiečiai tain-nat jau 
nieko neturi. Alvite Pyrogo- 
vn d raugi i a įkūrė pfvdymo 
nunktą, kas yra labai nau
dinga. Pvrotrovo d^aufzija 
’’šdalino keliems šimtams 
žmonių po du puru bulvių. 
Žmonės norėtu nes,
<5aPu bulvių dar šiek tiek bu- 
V r, KVo.

Kvhprtuose ir Kauniš
kiuose tain-nnt. vo’Vlą šelpi“ 
*no



Bluko Ibaaje*.

VALDININKAS
Išsitiesęs aukštielninkas kietai pakloto j 

lovoj ir apžiūrinėdamas klaidu jančiu 
žvilgsniu plyšius lubose, žurna”.w.s Chuan 
Janjes, vienatinis gyventoj’s kameros dėl 
politiskij prasikaltėlių mislino apie tai, kad 
nuo šio vakaro prasidėjo trečias mėnuo, 
kaip jisai sėdi kalėjime.

Devinta valanda... Ragelis ant kiemo 
sugaudė senas gaidas vakarinio signalo. 
Koridoriuose pasigirdo lygus žingsniai sar
gų ir iš uždarytų kamerų,'pripildytų žmo
nių mėsa, pasikėlė vienodas ošimas, prime
nantis pukšėjimą tolymos kuznios, arba 
kvėpavimą miegančio didvyrio. Sunku bu
vo įtikėt, kad šitame sename tyliame klicš- 
toriuj, senumas kurio ypač aiškiai atrodė 
prie išskirstytos gaso šviesos, miegojo tūk
stantis žmonių.

Nelaimingas Janjes, priverstas gult de
vintą valandą su nuolatine šviesa prieš akis 
Ir gulėt taip neapsakomoj tylumoj, priver- 
čiančioj tikėt į esybę posmertinio gyvenimo, 
mislino apie tai, kaip skaudžiai jam prisiei
na atmokėt už peržengimą įstatymų. Pra
keiktas straipsnis! Už kiekvieną eilutę jis 
turi kalėti savaitę, už kiekvieną žodį — 
dieną.

Prisiminė, kad šiandien vakare atsi
daro operų sezonas “Loengrinu”,—jo myli
moji opera. Dabar jam pradėjo vaidintis 
eilės minkštų sėdynių, kuriose sėdėjo nuo
gais pečiais, dailiais kaklais, šilkiniais-dra
bužiais apsirėdžiusios, brangakmeniais pa
sipuošusios ir įvairiom plunksnom apsikai
šiusios moterįs.

Devinta valanda. Dabar operoj pasiro
dė gulbė ir Parsifaliaus sumos nekantrau
jančiai publikai dainuoja savo pirmą dai
ną... O aš čia turiu gulėti I Pagaliaus ir čia 
nebloga opera...

Taip, nebloga opera! Iš apatinės ka
meros, lyg iš po žemės, ateina garsai, su
teikdami žinią, jog ten randasi vienas kal
nų gyventojas. Jis nuteistas mirtin už dau
gybę papildytų žmogžudysčių ir dabar mi- 
nuta už minutes laukia mirties. Nuolatos 
retežių žlegėjimas neduoda ramumo; lai
kas nuo laiko pasigirsta silpnu, bet laimin- ; 
gu ir verkšlenančiu kūdikio balsu, užmie
gančiu ant motinos rankų, kartojimas: “Tė
ve mūsų, kuris esi danguose... Šventa Mari
ja, motina dievo”... Jis nuolat barškina sa
vo tą dainą ir niekas negali jį nuraminti. 
Dauguma pasakojo, kad jis nori apsimesti 
bepročiu ir tuom mano išsigelbėti nuo mir
ties. Gali būt, kad ir ištikrųjų jis bepročiu 
tapo, nes jau keturiolika mėnesių, kaip sėdi 
vienas uždarytas ir laukia mirties, nes jis 
turėjo gyvuliškus instinktus,

Janjes pradėjo keikti žmonių neteisin
gumą, kurie privertė jį už pabriežtus kelis 
puslapius, užėjus blogam upui, kas nakt gu
lėti šioj kameroj ir klausytis klajojančio! 
žmogaus balso, laukiančio mirties. Bet 
staiga pasigirdo keno tai garsus balsas ir 
žingsniai ten, kur buvo nelaimingasis.

— Ne, aš čion nemiegosiu, — pasigirdo 
keno tai drebantis, klyksmingas balsas.— 
Ar aš koks prasikaltėlis? Aš toks pat teis- 
darystės valdininkas, kaip jūs... ir tarnauju 
jau trisdešimtis metų. Paklauskit apie Ni- 
kodemesą. Visas pasaulis mane žino. Net 
laikraščiuose buvo rašyta apie mane. Ne
gana to, kad mane patalpino kalėjiman, bet 
dar nori, kati aš miegočiau ant kokių tai lu
bų, kurios netinka net dėl prasikaltėlių. 
Nužemintai ačiū! Ar gi man dėl to liepta 
atvažiuot? Aš sergu ir nemiegosiu čion. 
Lai atveda man gydytoją, man reikalingas 
gydytojas....

Nežiūrint ant savo padėjimo, žurnalis
tas gardžiai nusikvatojo, kad tas žmogus, 
pratarnavęs trisdešimtis metų, tokiu bobiš
ku balsu reikalavo gydytojo.

Ir vėl pasigirdo kokie tai balsai, tartum 
dideliam žmonių susirinkime išnešanti kokį 
tai nuosprendį. Praslinkus valandėlei 
laiko, pasigirdo žingsniai besiartinanti prie 
žurnalisto kameros. Kameros durįs atsida
rė, sargas įkišo į kamerą galvą ir tarė:

— Don Chuan, tamsta turėsite šią naktį 
pernakvoti ne vienas, bet su svečiu. Atleis-- 
kite už tai, bet tai ne mano kaltė. Man pa
liepta taip padaryti... Ant rytojaus kalėji
mo viršininkas kitaip viską sutvarkys.

Paskui sargas atsisuko ir kokiu tai pa
juokiančiu balsu tarė:

— Meldžiu poną.
Į kamera įėjo ponas, paskui jį ėjo du ka

liniu — vienas nešė čemodaną, ryšulį, pata-

lūs ir lovą, o kitas didelę skrynią, apdengtą 
audeklu. 1

— Geras vakaras, tamsta I -
Jis ištarė “gerą vakarą” taip nedrąsiai, 

taip keistu tonu, kad Janjes neišsilaike ir 
prasijuokė. Paskui nusiėmė skrybėlę ir pa
sirodė žila, trumpai apkirpta galva. Nors jo 
galva buvo žila, bet išrodė dailus, stiprus ir 
storas vyras, turintis penkiasdešimts metų 
amžiaus. Kada jis pradėjo vaikščioti; tai 
rodėsi, kad apsiautalas nuo jo pečių slinks- 
ta. Mažos akįs išdavė melsvą plieno spalvą, 
burna sučiaupta ir ūsai nulinkę, tartum par
verstas klausimo ženklas.

— Atleiskite man, — tarė jis atsisėsda
mas, — aš tamstai neduodu ramumo, bet tai 
ne mano kaltė. Aš vakar atvažiavau vaka
re traukiniu ir mane paguldė ant kalėjimo 
lubų, kur pilna žiurkių...

Valandėlę patylėjęs vėl tarė:
— Na ir kelionė!
— Tamsta kalinys?
— Dabartiniam laike kalinys, — tarė 

nusišypsojęs, — bet aš čia ilgai nebusiu ir 
jūsų netrukdysiu.

Jis kalbėjo taip nusižeminančiai persi
prašančiu balsu, tartum būtų kalėjime už
ėmęs svetimą kambarį ir jame apsigyvenęs 
be savininko žinios.

Janjes atydžiai žiūrėjo į jį ir- stebėjosi, 
kodėl jis taip baugus. Kas tai galėtų būti 
per sutvėrimas? Janjeso galvoj pradėjo at
sirasti eilė visokių mfričių, kad supratus, 
kas tai per su tvėrimas,bet nieko negalėjo su

Moters moka 
balsuot.

Vasario 23 įvyko Chicago j 
balsavimai, kad nominavus 
kandidatus į miesto majorus 
ir kitus viršininkus. Pana

MOTERIMS
NAUJIENOS

Argi čia' ėl nepasityčioji- tė, bet greitu laiku vėl pakri- 

aoO prie parapijos, tiek išsilavinusios, kad būt 
ido bažnytines pa-įgalėję tą draugystę palai-

son, Thompson arba kitas Argi čia ' ėl nepasityčioji- tė, bet greitu laiku vėl pakri- 
mano daryti, jei liktų majo- masišrn ./ų? Jeigu mote- lun Mat, moterįs nebuvo ant 
ru. Ant neaiškių atsakymų ris prilu.
jos sustoja ir sako: “Męs jeigu jx pado bažnytines pa-įgalėję tą draugystę palai- 
tikrai norime žinot, ar jis tik i eigas ir gal daug geriau, ne- kyti.
žada, ar tikrai padarys, nes gu vyras, tai kodėl jai nesu- į Praslinkus tūlam laikui 
męs moters nenorime tikėt teikti balsą ir svarstyti tuos keliatas laisvesnių moterų 
taip, kaip vyrai?” Tokius reikalus? " Į bei merginų vėl sumanė £U-

netl Gėda, vyručiai, taip elg- tverti draugystę, tik jau ne
taip, kaip vyrai?

,užklausimus girdėjau* « - < A. * • • x.». K-Z * *■ X-Z j v * * \z vz ’ T J * VAV4 V*-A } vvvz V V V A k A VA A <A U Y kJ V y- , VA AK J IA KzK *AXZ

šiuose rinkimuose, (munici-Vien tik turtingų žmonių ap-ltis; gėda taip niekinti mote- ant ,okių pamatų, kaip buvo 
vxrili2>L-nrkc<rk\ 711 i n i c ir n 1 a f i _   4-.. „ ,].! ^.4-..11..4. „ „ „ 4. I ..i 4 !,. I. 1.,^ ' . . i. . . l _____ T.. pališkuose) Illinois valsti
joj moters turi lygias tiesas 
su vyrais. 23 vasario rinki
mai Chicagoj nedaug turi 
svarbos, nes tai tik nomina
cija, tačiaus moters parodė, 
kad joms rupi miesto daly
kai. Dar pilnai tikrų skait
linių negaliu priduot, bet 
moterų balsų paduota ne
mažiau kaip 154,750. Šis 
balsavimas buvo tik pirmas 
panašios rūšies Chicagos 
moterims ir nelabai svarbus 
abelnai, bet moters atsižy- 
mėio. Tūluose distriktuose 
moterų balsuot atėjo dau
giau, negu vyrų. Aš pralei
dau visą dieną įvairiose vie
tose, kur balsai buvo meta
mi ir pastebėjau, kad vyrus 
daugiau reikėjo mokinti, 
kur eit, kaip balotą pažymėt 
ir tt., negu moteris. Jos at
liko savo darbą taip, kad iš
rodė, jog joms seniai jis pri
prastas. Niekur nesimatė 
išsigėrusios ir į puskvailį pa
sivertusias moters. Vyrų 
gi tarpe tokių gana daug bu
vo. Netoli visos moters ėjo 
balsuot, jau iš kalno ap- 
svarsčiusios, už ka duot bal- 
są. Įvairių politikierių agen-

gyventame distrikte ant 
Broadway ir panašius net ir 
biedniokių apgyventose vie
tose. Jos tikrina, kad ne
paiso, už kurią ypatą bal
suos, bet kad būtų įkūnyta 
tas, ko jos reikalauja ir ką 
žada.

Aš iš to darau išvedimą, 
kad sykį-kitą moters liks ap
gautos demokratų ir repu- 
blikonų, nes patikės jų žo
džiams, bet paskui persi
tikrins, jog rųeluoja ir j ieš
kos naujos partijos. Jei so- 
riinlistąi mokČS išn'iudot 
progą, jie greitai susilauks 
didžiumos moterų balsų.

A. Baisus.

ris. Moteris be balso. sutverta Šv. Onos. Ir pasi
darbavus toms kelioms mo
terims pavyko sutverti drau
gystę ir pavadinti “Lietu
ves Dukterų” draugyste.

Švento Roko draugyste

Bet štai, staiga, vėl pasigirsta iš apa
čios “Tėve mūsų, kuris esi danguose...” nu
teistojo mirtin laukinio žmogaus; žurnalis
tas nerviškai pašoksta iš savo lovos, tartum 
pagaudamas slenkančią mintį, pažvelgia į 
audeklu apdengtą skrynią, kurią kalinys 
padėjo į kertę ir taria:

Ką tamsta turit toj skrynioj? Ar tik ne 
įrankiai?...

Išsyk dar nenorėjo duoti atsakymo, bet 
paskui davė ženklą, kad taip yra. Įstojo il- 
ga n sunki tylėjimo valanda.. Du kalimu Įvairių politikierių agen- 
taisė jam lovą. Janjes atydžiai žiūrėjo į sa- tai, kurie sukasi apie balsa
vo naują “draugą”, su kuriuom turės nakvo- vimo vietas ir gaudo atei
ti vienoj kameroj. Jo “draugas” sėdėjo nu- nančius balsuotojus, mažai 
1 n - T • - -Jintekmės darė ant moterų, j 

Daugelis jų visai nesileidžia 
į kalbas su tais agentais ir 
eina balsuot. Prie balsuoto
jų sužymėjimo ir kitų darbų 
taipgi di^bo moters netoli 
visose miesto dalyse. Išro
dė, kad suktybės balsų su- 
skaitliavime beveik negali
mos prie moterų kontrolės. 
Jos tėmija, ginčijasi, įieško 
tikrumo ir : ' JJ
nai, Chicagos moters 
davė gerą pavyzdį, kad jos 
moka politikoj <’ 
Daugelis jų dirbo už tūlus 
kandidatus ir jų darbas pa

leidęs galvą, tartum saugodamasis Janjes’o 
žvilgsnių.

Kada lovą prirengė, tai taisytojai prasi
šalino ir sargas uždarė kameros duris. Jie
du vis tylėjo.

Pagaliaus svečias pergalėjo save ir pra
bilo.

Iš mano priežasties tamsta turėsi ne
malonią naktį. Bet tai ne mano kaltė. Jie 
mane į čia atvedė. Aš priešinausi ir neno
rėjau eiti į jūsų kamerą, nes gerai žinojau, 
kad jūs esate doras žmogus ir galėsite ma
nęs neapkęsti savo name.

Žurnalistas pasijuto beginkliu, nes jo 
svečias taip nusižemina.

— Ne, tamsta, aš čia prie visko pripra
tau, — pajuokiančiai pratarė žurnalistas.—

NEWARK, N. J. 
“Katalikiški pirmeiviai.
2 d. kovo buvo “Liet. Ka

talikų parapijos” susirinki
mas. * Paprastai būdavo da
roma, jeigu vyras pilnai už
simokėjęs parapijai, tai į su
sirinkimą įleidžiama ne tik 
jis, bet ir jo moteris, kaipo 
pilnateisė parapijos nare. 
Bet dabar atsirado “katali
kiškų pirmeivių”, kurie su-

ti. Jie nusprendė, kad į sve
taine Įleisti tik tuos, kurie 
turi knygeles ir yra minai 
užsimokėję.

Ateina vyras su motcria ir 
parodo vieną knygutę. Vy
rą įleidžia į vidurį, o moteris 
pasilieka už durų ir turi sto
vėti, kaip koks šuo, belauk
damas savo gaspadoriaus, 
kuomet tas išeis iš svetainės.

Tiesą, įėjo ir moterų, bet 
tik tos, kurių vyrai namie 

o jos atsinešė jųstovi už ji. Abel- Pasiliko,
man knygute
Jis' Atidarius mitingą, neku- 

dalyvaut. irie vyrai užklausia, ką dary- 
. ih cn InniK! ic ViirniCti su tomis moterimis, kurios 

dabar už durų stovi. Nuro-

VVORCESTER, MASS.
Worcesterio sufragistės 

mano, kad iš rytinių valstijų : 
pirmiausia Mass, valstijoj' moterims duoda už dyką 
moterįs gausjygias su ^vy-1svetainę susirinkimams, už 
1

jų norai išsipildytų. Bet ar 
jos pataisys šį sudėvėtą ir 
sulopytą surėdymą?

i ♦
♦ ♦

Linksma ir smagu 
rėti į svetimtautes moteris, 
kaip jos darbuojasi visuome
nės labui. Senelės, Žilagal
vės močiutės galvoja ir dar
buojasi, kaip pagerinus mo- 
terų-motinų būvi, kaip grei
čiau įgavus lygias su vyrais 
teises.

Bet kągi veikia mūsų lie
tuvės - močiutės? Nejaugi 
jos yra užganėdintos tuomi, 
kad išauklėjo kokį tuziną 
idiotų, kurie nuolatos tran
kosi miestas iš miesto arba 
per kiautas dienas ir naktis 
riogso ant gatvių kampų?

♦
♦ ♦

rais teises. Dieve duok, kad į ką reikia ištarti širdingą a- 
čiu.

Reikia pažymėti, kad dau
guma merginų ir moterų bi
josi prie draugystės prisira
šyti vien tik dėl to, kad pa
vadinta ne šventosios vardu. 
Bet visai užmiršta, kad jos 
pačios irgi nėra šventosios. 
Man rodosi, kad draugystė 
turi atsakančiausį vardo, 
nes visos sesytės esate Lietu
vos dukterų. Pakol dar ne- 
pastojot šventėjom, tai ne
norėkite ir prie šventųjų 
draugysčių prigulėti.

T. B. "

paziu-
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Merginų Ratelio” vardu pir-

inas pasišventimo: vaikščio- 
Į ja po namus ir renka para

riame name man prisieina su daugeliu susi- s 
pažinti ir susipažinimas su tamsta nieko ne
kenkia. Apart to, man rodėsi, kad jūs ne
sate blogas žmogus.

Žurnalistas, dar neužmiršęs tų įspū
džių, kuriuos įgavo beskaitydamas visokius 
romansus, skaitė už naudingą susipažinti su 
tokiu originališku žmogumi ir pradėjo gerai 
jaustis.

— Aš gyvenu Barselonoj, bet mano pro
fesijos draugas persigėrė ir mirė. Vakar 
aš atėjau teisman ir vienas teismo valdinin
kų pasakė: “Nikomedes”... Juk aš esu Ni
komedes Tervenijo, Ar tamsta nieko ne
girdėjai apie mane? Labai nuostabu! Juk 
mano vardas kelis sykius buvo spaudoj mi
nėtas. “Nikomedes”, pagal paliepimo teis
mo pirmininko, tu turi tuojaus. vakariniu 
traukiniu išvažiuoti”. Aš atvažiavau ir ti
kėjausi apsigyventi viešbuty iki reikės pra
dėti darbą, bet išėjo visai kitaip: mane pa
ėmė nuo stoties ir atvežė į kalėjimą. Kodėl 
jie taip darė — nežinau; gal būt iš baimės, 
•o gal dėl didesnės apsaugos? Negana to, 
kad į čia atvežė, bet dar paguldė sykiu su 
žiurkėmis! Ar tai girdėtas daiktas? ! Ar gi 
galima taip pasielgti su teismo valdininkais 
ir su tais, kurie teismo nuosprendžius iš

šus, agituoja, šaltoj dienoj 
stovi ant gatvės per ilgas va-

liaus atvažiavusių ir dabar 
nebežino ką daryti.

Mūsų “katalikiški pirmei-

tėmis galima įleisti i .svetainę, 
bet jos turi atsiskirti nuo vy

ICIUy-UI-o 11 v <11 cl^įl LclUlJ iv v

savo kandidatus. Neretai J 
prisieina joms susiremt ar- J 
gumentais su vyrais iš prie- ■ Ir štai suleidžia^visas mo- 
šingos pusės ir jos rimtai ir i teris į svetainę, užvaro ant 
karštai argumentuoja. :.......it......

Lankiaus ne viename, bet 
daugely skyrių, ir vis tą pa
tį mačiau. , Išrodo, kad mo- C z

terš rimčiau atsineša į balsa
vimus, negu vyrai; pasiuliji- 
mus saldainių ir kitko josnu- 
leidžia juokais ir eina bal
suot už tą, už ką buvo nuta
rusios,

Tiesa, Šiame atsitikime 
daugiausiai jos balsavorkaip 
ir vyrai, už demokratus ir 
republikonus. Už socijalis
tus jos padavė tik 227 balsus, 
kiek yra iki šiol žinoma, bet 
ir vyrai už socijalistus pada-1 Kur ’ čia ' žmoniškumas? 
vė tik apie 936 balsus. Žino- Nei viena draugija panašiai 
ma, čia negali būt kalbos a- negali pasielgti, kaip mūsų 
pie socijalistus, nes jie taip “katalikiški pirmeiviai”. Tai 
vadinamųjų “primary” ne- ....................  ”
pripažįsta ir nevedė agitaci- 

turėjo, kuris bus ir kandida
tu į majorus, r 
apie partijas, moters balsa
vimuos atsižymėjo.

Pasitaikė matyt kelias to- šiaj gali pasielgti, 
kias, kurios nebuvo nuspren- , ’ _ ’ /
dusios už ką balsuot, nes ne- jautėsi moteris

tis, kaip vyrai svarsto para
pijos reikalus.

Reiškia, “katalikiški pir
meiviai” nepripažįsta mote
rų parapijonėms ir neduoda 
joms svarstyti parapijos 
reikalų. Bet kas keisčiausia, 
kad pirma to buvo parapijos 
mitingas ir mūsų “katalikiš
ki pirmeiviai” išrinko vieną 
moterį į parapijos komitetą. 
Mat, norėjo pasirodyti, kad 
jie “pirmeiviai”. Kada atė
jo ta moteris ant sekančio 
susirinkimo, tai ją neįsilei
do į svetainę!

‘ čia

stačiai pasityčiojimas iš mo- 
. _ _ _ toru! Pirma išrenka ne’t į
jos;_ jie tik vieną kandidatą komitetą, o paskui visai neį-

• sileidžia į svetainę! Kuom 
Bet nekalbant toki pasielgimą galima pava

idinti? Man rodosi, kad tik 
iniai žmonės pana-— Ar tamsta seniai tarnauji ir išpildai 

teismo nuosprendžius?.
— Jau trisdešimts metų. Aš pradėjau

tarnauti prie Izabellcs II. Aš — seniausias buvo susipažinusios su atski- ;už duru ir laukdamos, ar ne-

Persistatykite sau, kaip 
stovėdamos

tarp savo profesijos draugų ir užrašuose 
randu net politiškų prasikaltėlių. Galiu 
pasididžiuoti, kad visuomet sąžiningai pil
džiau savo pareigas. Dabartinis jau bus 
šimtas antras. Labai daug, ar ne tiesa?

(Pabaiga bus).

rų kandidatų platformom, susimylės ant jų ir ar neį- 
Panašios rųšies vyrai papra
stai eina ir meta balsą už bi
le ką arba už tą, kuris išsi
gert duoda. Moters gi įieš
ko vieno ir kito kandidato 
atstovo ir klausinėja, ką 01-

Pastaruoju laiku Jakaitu- niininkė K. A. Garmus išlie- 
ko skiepe atsirado daug va- jo visą tul2ies kartumą ant 
gilių n tauniai apvagia tai vįetjnjų socijalistų už tai, 
vieną, tai kitą davatkėlę. K.aj koks ten Motiejus (ne 
,į negalima pasu Motiejukas) parašė “Lais- 
dziaugti is tokių dai helių . N-ei” korespondenciją apie

* • parengtą Ž. M. R. vakarienę
T T . .2. , , . .. ne taip, kaip jos norėjo. Męs.
J. Jakaitis labai apgailės- Mctiei įteisinsime ir ne- 

tauja, kad Lietuvos Dukterų pirksin;e medalį už jo fcokj 
draugyste ne po jo skvernu ;darbą> kaip kad ž> M ma. ' 
viipn Jis pasakojo savo bu- nOj bet užsipuolimą Ž. M. R. 
rmtem, buk tik kelios nares an£ sccija]įstų, skaitome ne- 
nedaleidzią jo globos, jeigu pamatuotu šmeižimu, ir rei- 
tų kelių narių nebūtų,, tuo- kalaujam atšaukimo, 
met viskas butų gerai — ir j 
draugystė liktų po jo globa.1

Neverk, Jakaituk, turi už-; 
tektinai davatkėlių, tik dar-1 
buokies sveikas.

*♦ *
Worcesterio (’.ayatkos taip tui i 'u;.'j'j atsakyti- "fokis'ž^

M. lt. pasielgimas išrodo ly- 
giai, kaip kad kas pajudina

Kuomi gi p r i parodo Ž. M. 
R., kad minėta koresponden
cija buvo rašyta varde soci- 
jalistų?. Gi nieku. Mat 
dvasia šventoji apreiškė, kad 
jeigu Motiejus parašė kores- 
Įpondenciją, tai socijalistai

bijo svietiškų raštų, kad net

dėjo deginti. Vienas iš są- i 
jungiečių davė pasiskaityti! 
savo meilužei d r. F. Matulai
čio parašytą brošiūrėlę “Tei
singos paslaptis”. Mergina 
pamatė kokius ten nesupran- į 
tarnus paveikslėlius ir pabi- ! 
jojus, kad tas bedievis neuž- ■ 
Krėstų jos “šventą” ir “ne-, 
kaltą” protelį bedieviškai 
dvasia, paėmė ir sudegino tą 
brošiūrėlę.

Pradžioj kovo mėnesio su
sitvėrė vyčių kuopa, į kurią 
įeina jauni vaikinai ir mer
ginos. Kuopa turi 50 narių 
arba 25 poras. Aš girdėjau, 
kaip vyriausias vyčių gene
rolas Gabrys sakė, kad visi 
vvčiai vasarą privalo va
žiuoti į girias ir ten ant tvro 
oro gimnastiką ir praktikas 
daryti. (Kadangi artinasi pa
vasaris, tai patartina mergi
noms nesnausk ir prisireng
ti prie gimnastikos ir prakti
kos, k°d nuo vyru neatsiti
kus. N^s kitą sykį gali būti 
ir riestai...

leis į svetaine? Pagalimus, 
eavo “susimylėjima” — įlei
do i svetaine, suvarė ant ga
lerijos ir pavelvjo klausvtis, 
kam vvrai svarsto parapijos 
reikalus !.„

* ♦

savo seseriai
Mat, toji n ra

* lia tam, kas tik pasipina.
Bet širšės skaito visus gy

vus daiktus savo priešais, o 
Ž. M. R. tik socijalistus. Na, 

i ir jeigu Motiejus pakibirkš- 
I tino tą lizdą, tai už jo grie
bus Ž. M. R. išlieja visą tul- 

Įžięs kartumą, suverčia visą 
kaltę tiem nelabiem socijali- 
stam. Mat, Ž. M. R. bepar- 
tvviškunns to reikalauja. 
Atskirų apkaltinimo išsita
rimų nematom reikalo kriti
kuoti, nes skaitytojai galėjo 
patėmyt, kaip jie buvo argu- 
men tuo j am i. Bereikalinga 
tik būtų laikraštyje vietą už
imti.

Varde L. S. S. 2 kp. ;
Org. J. Jankus, 
Sekrct K. Genys, 
Ižd. G. Ančiukaitis.

♦ •

J. Jakaitis 
čHve “kiką”. 
dėio savo protu evvenfl ir 
net kitom pasakoti, kain kle
bonas moka gudriai aveles 
kirpti. Liaudies Vergė.

RUMFORD, ME.
Pora metų atgal čia buvo 

susitverus šv. Onos draugys

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

ir jos ekonominis pa
dėjimas. 
Įtalpa:

I. Perversmas moteries & 
konomiškame padėjime.*

II. Moteris ir draugijinis 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų auk
lėjimas. .

IV. Išvedimas.
Kaina 20c.

Gaunama pas iždininkę 1
Miss Benis,

420 Amstel BouL 
Arverne, L. L



LAISVfi
*•*

"I lietuvius jau baigia savo am- daktaras turėjo septynis su- 'sakomai brangiai, esame su- ną ir liepė ateiti pačiam vy- darbininkai? O dabar pat|*
Į| žį; ar neprisieis kojas pakra-’segimus galvoj padaryti.! varžyti. Męs matom, jeigu ruį. Kada pribuvo vyrautai vaikščioja ir dejuoja, kad 
B tyti? Visiems dalyvavu-' Mat, J. S-nis iŠkazyravo iš toj pačioj svetainėj parengia iš jo pareikalavo dar dešim-bosas be kyšio nepriima prie 

siems koncerte, o ypatingai kitų $50, tai tie perpyko, su-.klerikališka draugija vaka- ties dolerių. Žmogelis prade- darbo. B. G.

CHICAGO, ILL.
Nežinau^ ar chicagiečiai 

gali šiucmi tarpu veikimais 
pasigirti, ar ne, bet visgi

Lošimus, prakalbas, vaka
rus ir vakarėlius niekas ne-4 
suskaitytų. Dabar gavėnia, 
tai dar puse bėdos, bet po 
šventų Velykų nebus galima 
nei ant tikietų uždirbti. Tik 
vienas nesmagus dalykas: 
nesimato gerų lošimų, apart 
B ai Dramatiško Ratelio ir

►ramos Draugijos...
Padainuot, tai dar mūsų 

dainoriai padainuoja, ypač. 
neseniai sutvertas socialistų 
dainorių suvienytas choras, 
kurį vadovauja J. Katilius. 
Yra ir daugiau atgijusių 
arba nuo seniau gyvuojančių 
chorų, bet, atleiskit, tūli net 
kaip katės kniaukia. Pas 
mus tik socialistai ką ir pa
dainuoja. Girdėjau vieną 
šventakuprį sakant: “ ką jau 
tu čia dainuosi—bene sočia-I 
listas esi”.

♦

Tautiečiai ir katalikiečiai 
dabar naują “-------
gavo: socialistų

argumentą 
yskūpas 
rojai P.

M. Kaltį vadina) su žmonių 
pinigais pabėgo! Na, tai da
bar jiems rugiapjūtė.

Bet kuomet pasirodė , kad 
Kaičio depozitoriai gerą dalį 
pinigų galės atgauti ir kuo
met “Naujienos” tiems po
nams po nosia glėbį faktų 
pakišo, tai galutinai atkando 
dantis.

ATX<AV, V S-nis ;•**»*»«*«J * T v m t

kitų $50, tai tie perpyko, su- klerikališka draugija vaka- 
mušė ir tuos pinigus atėmė, rą, tai jie gali linksmintis iki

Ar nelaikąs paliauti su 
tom kazyrom?

♦
♦ *

Tankiai mūsų vyrai juo
kiasi iš moterų, kad jos ne
moka susirinkimų tvarkyti, 
bet patįs pasielgia daug 
prasčiau. . 
tūlas Jakavunis tapo drau- landoj pribūna policija ir iš- na 6 dol. _ _
gystes nubaustas dviem do- vaiko. Tokiu būdu męs veik dėdžių net bažnyčion neįsi- 
leriais už nepildymą konsti- visuomet turime nuostolius leido.
tucijos ir šmeižimą nekuriu iš parengtų vakarų, nes iš vi- i Dabar kunigėlis, vėl mano

• sų pusių esame spaudžiami, kreiptis prie Tareilos, ar tas na labai silpnai.
------ --------  “ * i • i i i i t • •• i • • n ♦ i

siems koncerte, o ypatingai 
tiems tėvams, kurie savo vai
kučius mokina deklamacijų 
ir .dainelių, L. S. S. 197 kuo
pa taria širdingą ačiū.

Kiek pirmiau tokius pat 
koncertus buvo parengę D. 
L. K. Gedimino draugystė ir 
L. P. P. Kliubas,kuriuose da-= 
lyvavo veik tie patįs 
riai”.

jo aiškintis, kad dabar be- i -------------
darbės ir neišgali tiek mokė-1 Steubenville, O. •— Darbai 
ti, bet kunigėlis ir klausyti eina labai silpnai. Nors Čia 
nenorėjo. “Duok dešimtį do- randasi dvi anglių kasyklos,

antros ar trečios valandos, 
bet jeigu parengia progresy- 
viškesnė draugystė, tai ne
gali ilgiaus linksmintis, kaip lerių, tai gauni bilietą, o jei- bet daugiau negalima už
tik iki dvyliktos valandos, gu neturi, tai eik į peklą!” dirbti, kaip nuo 25 iki 30 do- 
Jeigu pasitaiko iš drau- Žmogelis pamatė, kad geruo- lerių į dvi savaiti. Dirbtu- 
gystės komiteto išsiderėti ju nieko negelbės; tuomet vėse moka $1.75 į dieną; dar* 
ilgiau pratęsti pasilinksmini-. pasivadino policiją; tegul bo diena — 10 valandų. Lie- 

Metai Taiko atgal mą, tai, žiūrėk, dvyliktoj va- duoda du tikietu arba graži- tuvių randasi apie 30 šeimy- 
. " 1 Tėvelis grąžino ir nų ir tiek pavienių.

kų, kaipo nukentėjusi nely
gioj kovoj.

Bet jeigu atsirastų gera
širdžių,; kurie norėtų su
šelpti mūsų klerikalus, kaipo 
nukentėjusius kovoj su pa
žangiąja visuomene, tai sių
skite jiems ne pinigišką, bet 
dvasišką pašeipą, nes pa
žangioji visuomenė kovoja 
protu, o ne jiega. Apart to, 
mūsų klerikalai neturi atsa
kančio dvasiško generolo,ku
ris juos gerai valdytų ir su
prastų kariškus pienus.
Pimriaus klerikalai bandy

davo ateiti į socijalistų pa
rengtus susirinkimus bei 
prakalbas ir bandydavo su
kelti betvarkę, bet tas jiems 
nepavykdavo, tuomet sugal
vojo kitokį kovos būdą. 28 
d. vasario surengė diskusijas 
ir užkvietė ant tų diskusijų 
savo priešus. Tai dar pir
mas toks atsitikimas, kad 
klerikalai parengtų diskusi
jas ir užkviestų savo priešus. 
Panašiai darydavo tik soci
jalistai. Reikia pastebėti, 
kad klerikalai diskusijas lai
mėjo, nes socijalistai ant 
kumštinių diskusijų neįpratę 
ir per tai turėjo iš svetainės 
prasišalinti.

13 d. kovo buvo socijalistų 
;prakalbos. Kalbėjo j. Mic- 
ikevičius. Klerikalai, laimėję 
' “diskusijas”, pasijuto galin
gais ir pradėjo bombarduoti 
kalbėtoją. Bet čia prisiėjo 
stoti prieš kalbėtoją ne su 
jiega, bet su faktais ir, varg
šai, tapo sumušti ir turėjo 
apleisti svetainę.

14 d. kovo socijalistai už
kvietė į diskusijas tuos kle
rikalus, bet jie neatsilankė.

Mat, klerikalai moka dis- 
kusuotis tik savo svetainėj, 
kuomet visi pradeda bliauti 

m .. r i ir kumščius rodyti savo priė
ji >uvo ' 0 kaip tik prisieina dis-

i_4 įkusucti žmoniškiau, tuomet 
i jų jau nėra.

*
♦

su katalikie-
♦

Tautiečiai 
Čiais aukas rinko Lietuvos 
autonomijai, “Saulei”, Gab
rio, biurui ir Kauno bei Vil
niaus davatkoms, 
diena, vyručiai, kad žinoi 
mėt. Išeinu vieną rytą, dai-; 
rausi ir net nenoriu tikėti: 
ant kampų stovi pažįstamos 
davatkos su skarbonkoms ir 
lenda žmonėms po kojų. Pa
klausiau, kame dalykas. Gir-

Proletaras.

JERSEY CITY, N. J.
Pastaruoju laiku nekurio-

di, męs lietuviškai autonomi-'se dirbtuvėse pradėjo nepri
jai pinigus renkam. Pano- lmtl darbininkų neturinčių 
rėjau žinot,, kur ta nelaimiu- pilietiškų popierių. Neseniai 
ga autonomija yra. “Mane 1---------- o-- —
kunigėlis siuntė — atsakė Jersey Journal 
davatka — ir fienė visų pra
šyti. aš nieko nežirjau”.

a autonomija yra. “Mane vietos anglų laikraštis “The 
I” ragino vi

sus ateivius rūpintis likti 
. i šios šalies piliečiais. Gali 

Rinko, rinko, b/tneteko bflt> kad Iaikui bėgant visai 
pamntvt paskelbto, kiek bus suvaržyti tie darbinin- 
pririnko. Ga-la. kad GabrioLai., kurie neturės pilietiškų

lies piliečiais.
Dauguma mano, kad išsi

ėmus pilietiškas popieras 
negalima būsią į Lietuvą va
žiuoti. Tas netiesa, galima 
važiuoti, kur tik noi;i ir nie
kas nesulaiko. Taigi, lietu
viai, nesnauskite, bet pasirū
pinkite išsiimti pilietiškas 
popieras. Kas nežinote, kaip 
jas gauti arba negalite susi
kalbėti, tai kreipkitės pas S. 
Jankų, nes jis yra išrinktas 
Lietuvių Ūkėsų Politiško 
kliubo dėl suteikimo infor
macijų tiems, kurie nori išsi
imti pilietiškas popieras.

Kam neparanku kreiptis 
pas Kliubo išrinktąjį žmogų, 
galite kreiptis pas mane, o aš 
visuomet pątarnausiu. Ap
likacijų pas mane randasi 
namie, tik ateikite dėl išpil
dymo.

nebuvo, i»s būt nilna skrvbė- Y’’ ne taps šios ša-
D nrivinkos. Tink to. Juk 
davatkoms pinigėliai dabar' 
rpiknllup-i: rp’kės bažnyčių 
bokštui t?isvH, v^ninyčias . 
budavoti ir taip toliau.

K. Tašpipiris.

NORWOOD, MASS.
Pas mus tiek atsirado įvai

rių partijų, tiek daug veiki
mo, kad stačiai trūksta ne- 
dėldienių. Matomai, dievas 
visai neatkreipė atydos, kad 
čia lietuviai bus taip darbš
tus, nes kitaip jis būtų pada
ręs kas antrą dieną nedėldie- 
niu. Dabargi kas nedėldienis 
būna toj pačioj valandoj po 
kelis susirinkimus, po kelias 
prakalbas ir 1.1. Jeigu nori 
parengti kokį nors pasilinks
minimą, tai irgi negali gauti 
liuesą vakarą, kad apsisau
gojus nuo konkurencijos. 
Jeigu kurie nenori būti kon
kurentais, tai visai nieko ne
gali veikt, nes nesusilaukia 
tokios liuosos dienos ir valan
dos, kurioj niekas nepareng
tų. Dėlei tų priežasčių soci- 
jalistų kuopęs ir vienos pro- 
gresyviškos draugijos užsili
ko neparengtos prakalbos . .v.
paminėjimui Kruvinojo Ne- įzonga buvo veltui, tai is ko- 
dėldienio, nors buvo nutarta Jektos nieko n* jiehko, už- 
rengti suvienytoms jiegoms. 'dengiant svetainės ir kitus

Lietuvos žmonės nuvargę 
nuo karės, o mūsų lietuviai 
nuvargę tarp saves bekovo
dami. Visur ir visuomet bū
na smarkus susirėmimai pa
žangiosios visuomenės su 
]derikališkaįa vicjnnmn»ie. 
Rm’kia nežymėti.kadklerika- 
Jiškoji visuomenė visur ir vi- 
Fuornet Fnnn nuvelta ir o-a- 
jimo, cnėti. kad greitu laiku 
šauksis prie visuomenės au-

D. Pilka 
247 Wayne St.

PROVIDENCE, R. I.
14 d. kovo L. S. S. 197 kuo

pos buvo parengtas koncer
tas su tū*omi tikslu, kad su
šelpus lietuvius nukentėju
sius nuo karės. Bet kadangi

koncerto iškaščius, nes su- 
kolektuota tik $2.81. Kon
certas susidėjo iš deklamaci
jų, monologų, dainų ir Šiaip 
jau juokingų žaislų.. Viskas 
atlikta nepergeriausiai, dėl
to. kad nebuvo atsakančiai 
prisirengta. Nežiūrint, kad 
buvo “metavonės” laikas, 
vienok publikas prisirinko 
pusėtinas būveb’s, matomai, 
senosios tradicijos pas mūsų

“akto-

♦
* ♦

Pastaruoju laiku 
mūsų partijų, įvyko 
liūs” 
to ir kunigėlio (jį daugelis mės neužsimokėjo. . ,
taip vadina). Kunigėlis pa-jtinio susirinkimo buvo įneš-;me pagalvoti apie svetainę, listų pozicijas.

Pažiūrėsime, kas iš to iš- giau, kaip

tarp 
“due- 

: tarp lietuvio sęcijalis-

vadino A. G. “tu prakeiktas 
cicilike”, o A. G. atkirto “tu 
prakeiktas tautieti”. Na, ir 
prisiėjo draugystėms įsimai
šyti ir išrinkti trečįųjų teis
mą (nes jie abudu yra drau
gysčių nariai), kad sutaikin
ti įnirtusius. Kunigėlį nu
teisė atėmimu balso ant 
dviejų mėnesių, o A. G. ant 
vieno mėnesio; bet pirmasai 
nesutiko su trečiųjų teismo 
nuosprendžiu ir nubėgo i po
licijos stotį pasiskusti. Dau
gelis tvirt:zi. kad iš policijos 
stoties kunigėlis gavo į užpa
kalį įspirti.

G. ž—skas.

Centralia, Ill. — Darbai ei* 
narių, bet iki šiol tos baus- sų pusių esame spaudžiami, kreiptis prie Tareilos, ar tas na labai silpnai. Lietuviai 
mės neužsimokėjo. Ant me-1 Tokiu būdu priversti esą- nesutiks bombarduoti socija- daugiausia dirba anglių ka-

syklose, bot neišdirba dau- 
3 — 4 dienas į są- 

ivaitę. Iš svetur pribuvus 
• darbas negalima gauti. Rei
kia pažymėti, kad kasyklose 
Jankiai įvyksta nelaimingų 

■ , . komitetas atsitikimų. Spangis.
vanoti ir didžiumos nubal- tiktą komisiją, kuri turi Jisai nutilo. Matomai gerai: 

7~ 1-, O juk! 
sotus užmiršta badaujan-

nes jeigu męs tuomi nesirū-. 
pinsime, tai gali visas mūsų eis. 
veikimas apmirti.

L. S. S. 11 kuopa mėnesi- 
s susirinkime svarstė; 

kad Jakavoniui bausmę do- apie svetainę ir išrinko tam; 
. • • •• ■ 1 • 1 1 • • • 1 • 1 • ii

ta, kad jam bausmę dovano
ti, bet didžiuma balsų pripa
žino, kad turi užsimokėti. 
Ant sekančio susirinkimo vėl 
buvo pakeltas tas klausimas, niame •• y ar . ••V • -4 . •

Davatka.

JERSEY CITY, N. J. 
Margumynai.

Vietos L. š. F. ]
suota dovanoti. Dabar vėl sišaukti prie visų progresy-! pavalgė įr apsirėdė.
__ - 1 _ * _ _ _    * * 1 1 YT-inlrn yI w y i z v* r ▼ X « y « Ir zl y * . *nekurie organizuojasi, kad 
ateinančiame susirinkime 
pakelti tą klausimą ir at
šaukti nubalsavimą apie do
vanojimą bausmės.

Ar ne juokingas pasielgi
mas ! Pavasaris.

Musu mieste dabar žmo
nės labai užsiėmę darbo 
jieškojimu, norintiems to a- 
mato mokinties, o ypatingai 
ne amatninkams, patartina | 
nevažiuoti. M. B. V.

višku draugysčių, kad su- 
v , v , iūuuud uZiiunoLa uaviaujaii-saukus konferenciją ir pla- ;čius. «Kaip patįs išalks> Ulo.
čiau apsvarsčius svetainės, 
klausimą.

Draugai, pagalvokite apie 
tą šventą darbą! M. F. T.

EAST CHICAGO, IND.
Mūsų mieste gyvuoja Lie-! 

tuvių Ūkėsų Pašelpinis Kliu-

met ir apie kitus pradės rū
pintis.

♦

katalikams tikra
re n-

Mūsų 
rugiapjūtė: prakalbas 
gia, kalbėtojų negauna, f erai 

i nesiseka, aukos Chicagos 
jklioštoriui neplaukia, bažny
čia į skolas grimsta, išpažin-

KEWANEE, ILL.
13 d. kovo L. S. S. 204 kuo-, ± ,llo xxllu.

pa parengė reteratų. Skaitė bas, švento Stanislovo drau- 
drg. M Dundulienė, temoj gyst6 jr L. S. S. 201 kuopa.,.. - , - . .. . „ , .
“Ar reikalinga moterims po- už vis seniausia, tai šv. Sta- tis Pabr.al?K° Pel: lkl 6,do!e’ 
litika?” Reieratas pavyko1 niglovo draue-<yst6. Bet ką n nin,OT1 kfl,n "pb"vn 
gerai; žmonių buvo _ pilna ta draugystė■ yra nuveikus,
litika?” Reieratas pavyko ' nisiovo draugystė

MONTELLO, MASS.
Lietuviu Tautiško Namo 

draugystė yra išrinkus tam 
tikrą komitetą, kuris rūpi
nasi rengimu diskusijų. Dis
kusijos atsibūna kas nedėl
dienis ir žmonių susirenka 
pilna svetainė. Dabar susi
rinkusieji pareikalavo, kad 
diskusijų vedėjas V. Duben- 
dris pasirūpintų tas diskusi
jas pakeisti prakalbomis. 
Padengimui lesų publika ap
siėmė kas-kart paaukauti po 
kelintą centų.

14 d. kovo jau buvo disku-' . - ,.
sijos pakeistos prakalbomis. .syrei]S'J

svetaine ir visbramiai užsi-!įaj niekas nežino.
laikė, išskiriant vieno žmo- Stanislovo draugystės seka 
gaus, kuris buvo pradėjęs ,jjetuvių Ūkėsų Pašelpinis 
triukšmą kelti, bet buvo nu- kliubas. Jis susitvėrė 4 d. 
ramintas. gegužės, 1913 m. Per tą vi-

Pne referato buvo įvairių sa laiką kliubas, apart pa-

Farmington, Ill. — Šiomis 
dienomis vanduo užliejo vie
ną kasyklą 
dirbo !
darbininkai dirbo 3 dienas j 
savaitę, bet visgi ant duonos 
užsidirbdavo; dabar visai be 
darbo pasiliko. Taigi prie 
bedarbių armijos dar prisi
dėjo 200 žmonių.

J. Stočkus.

yklą. Tol kasykloj
200 žmonių. Nors

RED. ATSAKYMAI.
rių, o pinigų kaip nebuvo, 
taip ir nėra. Ir kuom tas 
viskas pasibaigs, tai ir kuni- •

Naudžių Joneliui — To- 
!kios žinios nesvarbios. Ne- vionuo vai ii iylaiai“ ,

go gaspadinė negali pasaky- 
ti. “Laisvės” skaitytojui. — 

Žinios nesvarbios. Apie 
kuopos diskusijas ir užkvie- 

Katalikai skundžiasi, kad timą parapijonų privalo pra- 
nnmaro'inim’i knin trii* mn z Y ii jcqcHįlįstai pasidarė labai nešti kuopos komitetas, o ne

p- ju ir U. Viskas išėjo labai I ^yngH. surengė viena pik A- ir k^nigė)į i viešas disku- —»’-<=• 
puikiai. . i:.„ 1.'L..'.._____ I

Aukų padengimui lesų yu-iĮįag svaiginančiais gėry-'' rinkta $1.90. Kadangi kuo-'nlais. Tie haliai iokiosgfivL

ramintas.
* 

♦

Kalbėjo Žilinskas iš Nor
wood, Mass. Pirmoj daly 
savo kalbos nurodė socijaliz- 
mo naudingumą ir aiškino, 
kad socijalistai nieko bendro 
su dvasiški j a neturėtų, jeigu 
ji socijalistus nešmeižtų. 
Antroj daly savo kalbos nu
rodė apie dabartines Euro
pos baisenybes. Kalbėtojas 
publiką užganėdino.

Geistina, kad ir tankiau 
tokių prakalbų parengtų.

** *

į slapyvardžiais. Netilps.-
ika ir tankiai “parenka ba-i«jas. O kada tie atsisako, i Ilgapirščiui. Visur tas 

- - 1 - • _ tuomet susirenka vieni ir va-.pats ir apie tai neverta rašy
ti, nes jie jokių patarimų 
neklausys.

Joc. Bimba. — Argi apsi
moka dėl tokių menkniekių

ro diskusijas.
Beždžionės Sūnus.rinkta $1.90.; ivutapgi kuu- :niais. 'ne baliai jokios dva- 

pos iždas tuščias, tai paden- ^iškcs naudos neatneša; su- 
gimui visų lėšų draugai su- sirinkusieji pasigeria, pašū-

išsiskirsto. Supran- i 
tomą, kb’ubui lieka pelno. 
Npapm’ni kb’nbas narenp’ė ba
lių ir visą neiną paskyrė L. Š. 
F. Pelno liko gerokai.

L. S. S. 201 kuopa, susitvė
rė daug vėliau, bet ji yra nu- ■ _

, negu mas naujos valdybos.

metė po 25c. Visiems auka- ]<auja ir i
vusiems kuopa ištaria šir
dingą.ačiū.

Reikia pastebėti, kad L. S.
S. 204 kuopa po naujų metų

i dvejas 
prakalbas ir referatą.

Lakitsko surinkta L. š. F. iRUnb^s. Kuopa vra suren-’draugai ir draugės neatbūti- 
$27.00. Drg. Lakitskas rin-lp.nq v —V.,,- —
ko tarp svetimtaučių biznie
rių.

V. P. Jurbarkiškis.

Per pasidarbavimą drg. S. veikus daug daugiau,

CENTRALIA, ILL.
Šiame miestely lietuvių 

randasi apie 31 šeimynos ir 
i apie tiek pavienių. Lietuviai 
daugiausiai dirba anglių ka
syklose. 11 d. kovo tapo ka
sykloj užmuštas vienas dar-

Jeigu mūsų mieste laisves- bininkas. Laidotuvės 
nis vaikinas apsiveda ir ima j vo 14 d. kovo. Laike laidotu 
civiliška šliubą, tai mūsų ku- vių žmonių dalyvavo apit

KENOSHA, WIS.
Pranešimas “Lietuvos Balso rašyti po kelias špaltas į lai-

• Draugijos” Sąnariams.- ’kraštį? Lietuvaite padarė 
Metinis susirinkimas atsi- trumpą pastebėjimą, o jūs 

bus 28 d. kovo Lietuviškoje rašot net kelias špaltas. Ne
švento Petro svetainėje, tuo-;.tilps.
jaus po sumos ir bus rinki- i Ten buvusiam. — Talpina- 

Visi me anksčiau gautą.
Ur-Gur-Dungi. — Tams

tos pranešimas - perspėji
mas labai dvokia kriminališ- 
ka dvasia ir jį patalpinus ga
lima atsidurti už grotų. Kaip 
tamsta gali prirodyti, kad 

organą kunigas rengiasi apvogti pa- 
1 Apie “Aušros” cho- 

užsimokėti ant metinio susi- ra jau buvo rašyta. Netilps.
šeurus. — Su tams

tos k o i ’ės]ion denci j c mis
mums labai sunku, nes tams-

’kraštį? Lietuvaitė padarė

kelinta prakalbu, yra nai turite atsilankyti ant me- 
išplatinus nemažai literntū- tinio susirinkimo, nes tą ge
ros. d^ug sulošus teatrališkų rai žinot, jog už neatsilanky- 
veikalu ir tt. B°t mūsų tau- j mą yra bausmės $1.00.

kurie nė- 
už <

“Laisvę” neatbūtinai turite vapi pi? 
i
rinkimo pagal konstitucijos j 
skyrių 6, paragrafą 3-čią ir1 
4-tą. Neužsimokantieji nu
stosite tiesų. Taipgi, kurie 
esate išvažiavę į kitus mies
tus ir nesat užsimokėję už 

no n-čda tain elo-tis? pasiliuosavimą extra $1.00. 
Meištų Tamošelis. j todėl malonėsite užsimokėti 

lant metinio susirinkimo, nes 
kitaip turėsite mokėti baus-1 

jmę pagal kostituciją.
F. Bartkus.

truputį 1055 Jenne St., Kenosha,Wis 
I nusiraminę, jau buvom pra-į -------------
dėję atsikvėpti tyru oru, | DRG. M. DUSEVIČIUS. 
kaip vėl bedieviai ir socijalis- j 
tai pradėjo siausti. ■° -1-~

tiečiai ir klerikalai tuomi ne-1 P. S.—-Draugai, 
užsiganėdina. Jie natis nie- sate užsimokėję

i ko neveikia ir nori, kad loti, 
'. neveikt”’! pe nuolatos raši- 

neia i “Ka-ka” kore^nonden- 
cijas ir šmeižia L. S. S. 201 
kuoną. Mat. rems pavvdu, 
kad kuorą veikia ant visim- 

atsibu-ime»;iškos 0 ;rankas siisidem.

jo parapijonai parašo apie Apšvieta tarp lietuvių vi- 
taij^“Draugą”. Jr Bostono alutiniška; daugelis skaito 
“Veži” apšmeižiančias ko-'visokius laikraščius. Tiktas! 
respondencijas. Bet jeigu blogai, kad nekurie mėgsta 
nasitaiko karštiems katali
kams, kuriuos policija ir nctjnėtis. Iš to 
gavėnioj apženija, duodama 
civiliką šliūbą, tai nei kuni- 
gelis, nei tie korespondentai- 
šmeižikai nieko nesako.

15 d. kovo su policijos pa
laiminimu priėmė civilišką 
šliūbą tūlas J. Grigas su p. 
O. Krincevičiūte. Jaunave
džiai abudu karštu kataliku. 
Apie jų apsivedimą nei kuni
gėlis,nei korespondentai nie
ko nesako.

♦
♦ *

Pereitais metais mūsų ku
nigėlis pasakė karštą pra
kalbą, kaip mergelė Marija 
iš dvasios šventos pagimdė 
sūnų. Ta prakalba taip su
judino, merginas, kad vos 
spėja praslinkti devyni mė
nesiai nuo pasakytos prakal
bos, kaip trįs mergaitės ir 
viena našlė pagimdė iš dva
sios šventes kūdikius.

Tai matot, ka reiškia tikė
ti į tokius dalykus! '

** *
Nors nastaruoiu laiku dar

bai visai sumažėjo, bet gir-|ir ju narenjū vakarai vra 
tuokh'avimas, kazyravimas ^^raoVJiarni kiinyrn. davat- 
ir peštynės eina savo keliu. ir kHnkbi yaivabi.

13 d. kovo t.ar»f» ba’a’*^ cn-įda.r nu^a^dytai

pių, sumaišai viską į krūvą 
ir net puslapių nesunume- 
rucji. Paėmęs į ranką ko
respondenciją, - nežinai nei

ga. Rašyk tamsta trumpiau 
ir puslapius sunumeruok.

■ Apart to. reikia rašyti kiek
vieną dalyką atskirai. Iš at
siustų keliolikos lapų nieko 
kito negalim padaryti, kaip 

| Drg. M. Dusevičius šiuomi tik ištraukas patalpinti.
5 Redos, iaiku važinėja su prakalbo-1 Bišllngiui. — Iš tamstos 

musų kumgehs darbuojas. mis po Scranton ir Pittston 'atsakymo pasirodo, kad ne- 
nęt .ssųuosęs: kas nedeldte-, apyfrardą. Jisai yra ir “Lai- turite tvirtu dokumentu, ku- 

gana ms per pamokslus keikia so- sves” agentas. Penns.Avani- riais galėtumėt atsispirti, 
eijalistus, rengia prakalbas ;0; mano užtrukti kokias 3 Pnt->lnin„c taki nfooVvma

BRIDGEPORT, CONN.
Pas mus labai liūdnos nau-1

.už mažiausius dalykus byli-Nicn.os' -^au TUV(?m 
ų -tir. I’t J nieko nelaimi, !nns,ra
tik advokatus ir teismus su
šelpia. Spangis.

NEWARK, N. J.
Mūsų mieste yra 

daug progresyviškų drau- cijalistus, rengia prakalbas joj mano užtrukti kokias 3 
gysčių ir jos darbuojasi gana h' kviečia tokius kalbėtojus, savaites. Vėliaus važiuos į 
smarkiai, tik tas darbas nė-j kaip. p. Tarejla. _ Nesigaili Qhio valstiją, 
ra pasekmingas, nes neturi nei pinigų, nei triūso, kad tik 
savo svetaines. Jau ir pir- išnaikinus socijalistus. Ku- 
miau progresyviškesni žmo-lpigčlis parengtu _ prakalbas 
nes galvojo apie svetainę,bet i ir pakviest’! kalbėtoją^ net įsi 
dar vargais-negalais galima i Chinijos, jeigu tik žinotų, 
buvo taikyties su šv. Jurgio .kad jo nriešai bus nuveikti., 
draugyste ir ju svetainėj ką Bet nieko negelbsti — som- - - i nrk.cJ air
nors veikti. Bet pribuvus jalistu seki o neišnyksta, betupiu kasyklos, kuiiosc J’i ’ 
kun. Dobužinskiui.
negalima nieko veikti.
svetainę pradėjo nuo progre-1 
svv'šku draugysčių 
lauti labai brangiai, plakatų

Bet pribuvus jalistu s 
stačiai vis platinasi.

Už! Po Tareilos bombardavi
mu. rodosi, kad socijalistai 

reika- nutilo ir kunigėlis mane, kad 
~.i P’u ių poziciios sumuštos, 

dalinti nrie'bažnyčicš"nelei- Tunimis parsikvjet? sau tai-
džia. Kunigas iš sakvkMs 
visuomet keikia progresyviš- 
kesnes draugystes. ju na-

k’ninku ir pradėjo džiaup’tis. 
Sulaukus cnvėnios, nrndėio 
pardavinėti bilietus* keliauti

j’onotvc: vakaras ir liepia sa- dangun. Bet kainą jų žymiai
vo avelėms neiti.

NoiDtouPq to, k^d jau 
nro°*resvvišknq dmugvstės

Vienas žmogelis, buvęs ge
ms kat^b’k^s. m^nnte savo 
žmona, kod nnm’rktu d” bi- 
pofll V^Unnti V (fa’VH, Ž^O- 
na nuėjo nas kunigėli, nad^- 

00 jr du

Darbai.

Patalpinus tokį atsakymą 
daugiau triukšmo sukelta
me. Dėlei šventos ramybės 
netalpiname.

resnondentas rašė, kad tas 
“pijokas” lošė monologą 
“Ant bačkos”, o tamsta neVV. Frankford, Ill. — čia 

kitokių darbų nėra, kaip tik pripažįsti jo monologistu ir
Antra klaida 

jbama po 2 — 3 dienas į sa- nėra jau taip svarbi.
vaitę. Darbas sunku gauti.-------------------------------- —
Yra dvi kasyklos, tai tose, 
jeigu reikalinga darbininkų, 
galima darbą gauti labai pi
giai — užfundijai bosui ir 
atliktas kriukis. Kitose 
dviejose jau šešti metai, kaip 
įvesta mada reikalauti pini
gų nuo tų, kurie nori darbą 
gauti. Bet vra dvi kasyklos, 
kuriose be $50 ir nemislyk 
darbo gauti.

Darbininkų padėjimas la
bai sunkus, bet kas tame kal
tas. kad ne patis darbinin
kai? Kas įnrntino bosus

muštas J. S—ris; pribuvęs i kurią reikia užmokėti neap-1 bilietu. Kunigėlis davė vie- .

JAU NEREIK DAUGIAU 
ATŠIPUSIA BRITVA 

SKUSTIS.
KeikulingaH Preparatas Visiems 

VYRAMS!
Kadangi britva peša ir skaudžiai 

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

Adresuok:
J. F. BERGEN,

83 Perry Ave., Maspeth, L.I.N.Y.
Reikalaujame pardavijų! Naudi*. 

Kas nžHarhic — visi vw»ii n*rk«'
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Atsivykite mums nors kiek pi 
nigų ant rankos, o męs jurre 
ntsiusin e muzikolišką ir-strv- 
menlą, kokj jv? tik norėsite.

armonika* k
21 plieninių k'Hpai ų, 12 Basų,

Vertes $25.00, tik už #14.24*

nlu-3, 
arielka, 
visokis

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

, . ,25c. 
ellcris
''. .noč.
, . .60c.

I i t:

prašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų.

Prekė ........................

K ALIBATA
Mestis nuo Nuospaudų

M n t
Puikiausia lietuviams vieta pas

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

MMM

ApieJ'nkčs I etuvian s pranešu, I a d alidaiiau 
APTIHKA tikrai lieti visi ų Pas trane galite 
gauti vi'ol-.i^s py duoles L< I. ias tlV. liet u v oje gau
davai. Teipgi sulaisrni visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiau* iu a S" r genui.

labai geras 
ratas del skaudulių. į
inų.
mų, niisibiužinimn. -
mingas dėl įvairių

ttuK mun« <a«tl akv.
vUnaie ulace. pulklae daftlxla 
•r akanav.s Patanaav!-
>iaaa kasfarlauBlaa liaflanky
uik, « fsraiilkrinaH

c F A f AI CM J
f Su 12 l.ietb\:flų dailų, vei ti f- S4I.( 0 
E A tiduoatn t-tik vž.................

Tq prefelera m bip moli ne »r< 1( nitų.

ii I z Vfi

nušautą įf

| SPEC1JALISKAS IŠPARDAVIMAS
I TOKIO lApAHDAVtMO NRW VOPKIJ DAR NlfKAD NEBUVO

inmdvmo. taipgi .uu^kia 
pajtelbą invainor^ motėm

6 Lortnr «t., 
* arti f- Ir 7th «t*

Pardavėjas:

žmonės.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Brangus Orakule! 

čiu žemiausius uklonus tau

Kaltininkas: — Mat, po
nas sūdž-ia, nuėjęs į kalėjimą 
atsėdėsiu tuos šešis mėne
sius ir būsiu liuosas, o jeigu 
sug< siu pas pačią, tai bus 

as kalėjimas.

ynka: — Ach tu pi- 
janica, tu laidoke! Jeigu aš 
būčiau tavo pati, tai pripil
čiau nuodą į kavą ir duočiau 
tau gert...

Kaimynas: — Jeigu aš, 
I dieve mylėk, bučiau tavo vy- 
I ru, tai pats sutikčiau išgerti 
visą bonką nuodų.

Ilgavyžis.

Panašumas.
Jurgis: — Aš pažinojau 

dų dvynuku, kurie viens į ki
ltą taip buvo panašus, kad 
dėl jų atskirimo vienam už- 
rišdavo mėlyną naktaizą, o 

Siun- kitam raudoną.
Jonas: — Nieko stebėtino.VAU 44V lllKt U01 UO UIYlUlAVlO VVAVCy • • •

tavo pačiai, tavo sūnui ir jo Aš irgi turiu brolį, visai pa- 
pačiai. O dabar apznaiminu, našą į save. Kartą mano 
_2 ________ _ # tik ne- brolis mane įpykino ir pasi- 
labai linksmas. Matai, vie- slėpė. As; nekantriai pradė- 
nas tinksas man labai grau- jau vaikščioti po ruimą. O- 
žia galvą ir aš negaliu jo gi/Jūrių, kad mano brolis 
pats sau išekspleinyt. Tai- priešais mane stovi. Aš, il
gi šaukiuosi tavo galingos gai nelaukęs, smogiau jam 
pagelbos. štai kame trobe- 

. lis:
Aną dieną aš nusipirkau 

bibliją ir čitodamas ją vienoj 
vietoj užtikau šitokį punktą: 
“Pranašas Janošius vieną 
sykį užsikišo kirvelį už juos
tos ir nuėjo į pamares pasi
vaikščioti. Jam bevaikščio
jant staiga susimaišė jūrių 
bangos ir išsako iš vandens 
velioribas (bangžuvis) ir 
prarijo pranašą Janošių. Ja
nošius velioribo pilve išbuvo 
3 dienas ir 3 naktis“.

Taigi, brangus Orakule, 
patlumcčyk man, ką tasai 
pranašas per tą laiką valgė 
velioribo viduriuose ir kaip 
jis iš ten išsimufino?

Biblijos Expertas,
Išilginė gat. N. 000Į, 

Hazleton, Pa.

pačiai. O dabar apz 
kad as esu sveikas,

Atsakymas: —
Pranašą Jancšių aš pažį

stu. Tai buvo žmogus daug 
kytresnis netik už sorkinin- 
ka L. Grikštą, bet ir už “Re- 
publikonų Balso“ daraktorių 
Laukį. Kada jis pakliuvo į 
velioribo vidurius ir užsima
nė valgyt, tai ilgai nelaukęs 
išsitraukė iš po juostos kir
velį, atsikirto šmotą veliori
bo mėsos ir pradėjo valgyt. 
Bet žalia mėsa jam nebuvo 
skani. Tuomet jis nrisiran-. 
kiojo malkų, išsiėmė iš kiše- 
niaus titnago su skiltuvu ir 
padarė ugni. Kaip tiktai 
dūmai pradėjo rūkt, veliori- 
bui pasidarė nesmagu ir jis

sėjo pirmą sykį, tai išlėkė 
laukan visos degančios mal
kos. Kada gi sukosėjo ant
rą sykį, tai pranašus Jano- 
sius, kaip perkūno kulka, iš
lėkė iš velioribo koserės ir 
įkrito stačiai į vieną kleboni-

ranką į snuki... Tik tuomet, 
ikada suskambėjo stiklai, 
'aš supratau, kad tai buvo 
ne brolis, bet mano paties 
paveikslas, atsimušęs veid
rodyje.

Ne į antakį, bet stačiai į akį.
Daktaras: Matai, tamista, 

dabartinė medicina gydo ne
tik žmogaus kūną, bet ir dū
šią.

Ligonis: — Laime, kad dū
šia nesmertelna, šiaip jūs 
tuojaus ją numarintumėt.

Šitame 
sėdėt

Pirkėjas:—Gaila, kad tik 
M^»t, aš turiu pačią ir 

šešis vaikus.
Pardavėjas: — Tokiu bū

du tamista pasistengkit tu
rėti dar keturis vaikus, tuo
met galėsit pirkt ant syk 
automobiliu.

KALBAM LIETUVIŠKAI.

SCSI

Pabnig" .1 k u t' »j Wncrwtrti Medical
2)

I TH
A

rams*.
du so

Ar nori nusipirkti gerus čeyerykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO 
Čeveryki] Krautuvę, 
kur galėsi"pasirinkti pagal 
savo norą.

: ATPIGO RUSSJC1 PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS I RUSIJĄ, LIETUVĄ IH LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUl 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 RusiSkoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodoee patari
mai DYKAI.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU | SAVAITi; IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS I AMERIKĄ PER FINL1AN- 
DLIĄ. 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. MASPETH, L. I. N. Y.

{Alę s ūži o ii cm e t-pct i u ht k i>i rutij n ei H > o. H rit- prieito vIm F >•«? 
Miniknitškus Instrumenlus ir I onografufi.

1 ietį.\iAki Rc l < rdni m vi?r ki< ri ? dbiru n ?. ( t l’n n rUytl ii tvuM «i. 
C A tailKnke pan n ūk nors rj k j, ateii-ite vifaifa. R» ikalaiikile kataliogo. 

į MOSCOW MUSIC €0.

36-ti METAI PASTOVAUS BANKAVRMO 
šitoks yra rekordas vieno didžiau-' u Chi- 

cagos bankų—STATE BANK OF AGO.
Tai vienas ištikimiausių, pa«t . ašių ir 

saugiausių bankų Chicago], juo I ‘ t. u. kad tai 
neprivatinis, bet VALSTYBĖS BANKAS, 
VALDŽIOS PRIŽIŪRIMAS IR APSKAITO 

BUTO KONTROLIUOJAMAS.
Kapitalas ir rezervas daugiau kaip

v$4,SOO,OOO.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 GF CHICA80
Kampas La Salio ir'AVashington Sts.

12 POPIERŲ DYKAI!
Popieros ialfikama rašyti ra 

kiaia gražiais paveikslais ir ra tam 
pritinkančiomis dainelėmis, su Silki
nėm kvietkelėm ir su visokiais paveik
slėliais, paauksuotais kraštais parsi
duoda labai pigiai: kas prisės 30 c. 
pačtos markėmis, aplaikys 12 jpopia- 
rų su konventais ir dar pridėsiu do
vanų knygų—Pradinis Moks’as ang
liškos kalbos, 160 pusi., vertes 30c.

Reikalaujam agento ir duodame gs- 
rą uždarbį. Adresuokit.

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

(18—21)

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

Jei taip, tai perskaityto 
garsaus mokslininko Panne- 
koek’o knygutę “Galutini® 
Klesų Kovos Tikslas“.

Kaina tik 10 centų. Rei
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 4 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncar* 
tų. Kas pageidautų koncerto, teg# 
susižino su

M. PETRAUSKU,
395 W. Broadw ay, So. Boston, Mara

Tel. Greenpoint 2017
DR. F. MATULAITIS

Priima ligonius 
vakare tarp 7 ir 9 valandom 
po Nu. 229 Bedford Ave^

Brooklyn.. N Y.

“Laisvės“ advokatas

I
K ALI BATA

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

Prck«.......................
įrankių. *-

Krautuvėj.
Moteris:—Ar tamista 

rit pieno? x
K f-a u t u v n i n kas:—O 

tamistai reikia, aš tuojaus 
padarysiu. /

Dovana.
Vienas vežė jas rado 

savo vežimo pora 
ančui. kurias užmiršo pasi
jut tūlas ponas. Vežėjas nu- 
ytešė tas antis į policiją. Po
licijos kapitonas jam sako:

—Lobai gerai, kad atne
šei. Jeigu laike šešių mėne
siu tų ančių savininkas ne- 
nfcūšpuks. tuomet šias antis 
galėsi tamista pasiimt.

Prisipažinimas mrileie.
Vaikinas:—Aš myliu tave,

ją. Puldamas taip smarkiai Onute. Mano kraujas taip 
sudavė koja kunigo gaspadi- 
nei į kuprą, kad toji, kaip 
belė, įsivertė į prabaščiaus 
lovą... Tuomi viskas ir užsi
baigė.

smarkiai bėga gyslose, kaip 
lava iš vulkano. Toji meilė, 
karšta meilė, mane krečia, 
kaip drugys...

Mergina:—Palauk bisku-

AX', 
Si?

Klausimas:—
Sei, Orakule! Pasakyk 

man, kuomi daktaras skiria
si nuo šaulio (strielčiaus^ ?

Atsakymas: —
Hm... Daktaras nuo šau

lio arba strielčiaus skiriasi 
tiktai tuomi, kad pirmiau li
goniui skūrą nulupa, o pas
kui jį užmuša; šaulys gi pir
miau zuikį užmuša, o jau tik 
paskui jam skūrą lupa.

eisme.
- Tamista pasi

rink vieną iš dviejų: arba 
grįžk pas savo pačią, arba 
turi eiti ant šešių mėnesių į 
kalėjimą.

Kaltininkas: — Eisiu į ka
lėjimą.

Slidžia: — Kodėl? Ne
jaugi tamistai negeriau griž- 
ti pas pačią ir su ja taikoj 
gyventi?

Sūdžia:

dusnyką, tuomet matysiu, ar 
tu teisybę kalbi.

Kiaušinis vištai sarmatą pa
darė.

Mergaite:—Mama, kodėl 
mano papė turi mažai plau
kų ant galvos?

Motina:—Todėl, dukrele, 
kad papė daug mislina.

Mergaitė:—Tai kodėl, ma
ma, ant tavo galvos daug 
plaukų?

Motina: — Kodėl?... Na, 
eik šalin, aš neturiu laiko su 
tavim kalbėt.

Nespėjo viską pasakyt.
Vyras:—Klausyk, Ona, 

štai laikraštis rašo, kad vie
na moteriškė plūdo savo vy
rą per ištisas tris valandas ir 
staigiai pamirė.

Pati:—Vargšė! Gal nespė
ja nei viską pasakyt, ką no
rėjo,

KALIBATA TONIC
BITTERS 

laba5 nėra gyduolė dėl no 
tvarkos skilvio ir malime 
įrankių, suteikia sveikų ape
titų, pabudina išdalinimą, ne- 
ku lygintas dėl malimo: su 
grąž’na normaJiškas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. ra

Pipk." *>v V

KALIBATA
Čj si v tujas Krauju 

puiki gyduolė del % učių, odi 
nių ligų, išbėrimų, purkų ii 
visokių skaudulių paeinančiu 
nuo blogo kraujo ir dėl įvai- 

........ $! 00

KALIBATA
Plaukų Stiprintojau 

pulkus vaistus del pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybes šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą 
ir pestekninį pleiskanų tvėri- 
mąst taipgi niežėjimą galvos 
odos; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas. 50 c 

■ i r<>hf _ —-........................
KALI B \TA ”

Gydanti Mestis 
ir čystas prepa- 

pjovi- 
sudeginimų, apsišutiui- 

pasek- 
nt darų

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave.

M A .SPĖTI L v

NEWARKO
AKUŠERKA

i Paba’gusl Impcratrici Mari! A- 
| kušerkų mokyklų. I’cterburge ir 

Dipliornuola New Jersey valsti
joj. turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteiiškų ligų ir rei
kalui esant, gulite gauti patar
iau imu.

j

« F.Slropiene.
*

Jauniškaitė
;U9 Walnut St., NEWARK, N. J.
■i. 1 8052 .Telefonas Mnrlet

PMARMACIsT
l7c;rry žr^tr., INewtu-lc, IN
Near Van Buren Street Telephone 10135 Marlu't.

ir
50c.
50c,

25c,

10c. ir

išrado daugybę specijališkų gyduoliųiv r> p ij 110 rx ų .->111... j » --
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek- 
r : ......................... — ---
delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsanias.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas., 
Nuo kosulio............... ....
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proSkos...........10c. ir
I’igulkos del kepenų.................
Blakių naikintojas......................
I'el išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui.............
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti m ošti s............................
Anti«eptifkas muilas.................
Gumbo lašai....................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Tre/as Devynieros
Talppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., h**9* 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

tSTReikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių aprašymai**Wt 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

faifU jums brangi yra jūsų sveikata, .ai tuojaus reikalaukite gyduelių, rašydami «^t 
. alsilankydam-* . Lietuviikq Aptinką.

VINCAS J. DAUNORA, AptiAui-..
Brooklyn ML B

niingai gydančių įvairias ligas. 
. j ir gaunamos

$1.00 
.75 

1.00 
1.00
.50 
.50 
.50

1.00 
.25 
.10

3.00 
.25 
.25 
.50 
.25

1.00

5,ouii- 8’>“clAras nBTASl
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
lannt ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
i. sutaisytų iš švie-

Tarpe kitų aptiekos san- 
sekančios gyduolės;
Nuo galvos skaudėjimo.Ule. tr 
Nuo kojų nuospaudų..U'c. ir 
Nuo darnu gėlimo.. 
Nuo peršalimo...........
Plaukų stiprintojas.. 
J inimentas aiba Exp1 
Nuo plaukt) žilinto.. 
Nuo Reumatizmo.... 
N tio • lytiškų ligų...'. 
Nuo dusulio. .............
Nuo kirmėlių.............
Autiseptiška mostis. 
Nuo viduriavitnp.. • • 
Kastonja del vaikų.. 
Proškos del dantų.. 
Kaipų naikintojas...

.25 

.25 

.10 

.25 

.50 

.25 

.50 
1.00
1.00 

.50 

.25 

.25 

.25 

.25 

.25 

.10
25c.

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

ijalsau rrc»piu* cv didžiau?** 
yda. nežiūrint, ar tl« 
letuvoa -Kt Gpe-’lroj 
ai vienatinė lietuviška

Jostona ir VIa*-, achusettv va šlijo] 
yduolių fralit gxift kokio? tik pa 

vftg’yj yra vaztojiim.aiit reiks- 
aut Į.«r laikkua, t ai prisiųsiu ;>»r 
•.xpr«n

K. ŠIDLAUSKAS 
ipdekorn.-ir Savininkaa

226 Broadway kanip. C Street 
SOUTH BOSTON. MASS

• i-Nphone So Beaton ?1(H4 Ir flįHA-

Ž<4n»i»u paminėt*? gyduole? galima 
apturėti per pačių: 
Nuo Reumatizmo................
Kraujo Valytojas................
Vidurių Reguliatorius 
Irojanka.........................25c,

Skanus 
gardi 
ėlius, 
vynas, kvepen-
li cigarai, ir 
puikus užkan- 

I džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit Šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
ižganedinti.

72 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
1‘afei Wythe Ave.

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

Ir visiiktH? kitokius gyduoles nuo 
visi kių ligų, kurio? čia dar nepaminė
tos galima gauti per paMą.

P \ LTJMNAVIčIUS
LSI Metropolitan Avemu 

Brooklyn, N Y.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
VicnintelO mokykla, kurioj kiekvienas gali if mok- l 
ti Anglišką kalbų, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiaut-ia metodą. Moki
name per laiškus, visose falyse. už labai mažą at
lyginimų; teipjau kk-sose dienomis ir vaka.ais. 
Jeigu nori ifrnokti k įeita i Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.

School of Languages

1741 W. 471b Strut, CMup, IU.

Jonas MATHUSt
GERIAUSIAS DIDŽIA ILSIAS

IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies gčry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsil*nkvW<*. 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystė? Draugijos namo).

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

Reikalaudami knygos pri
siųsiu te krasos ženklelį.

i
f

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta- 
voraa gera ir prekes pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

DR. LANDES, 
140 E. 22 St, NewYork,City
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JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KNYGA

KAINAI

Laisve” už 1 dolerį metams

ž'l

M

ij* ,

&

Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 
plaukai slenka; tūksančiai jau likos 
išgydytais. Gydymas DYKAI!

Adresuokite: Specialist, 106.
Dr. Brundza Co., Sta. W., B’lyn, N. Y.

Kontrolis P.
Box 63, McKees

Mažiukna, 1111 MOTERIŠKE ir MEILE

DOCTOR

K

Osipavičius, S; Raudeliunas, j_g d.vasario, 1915 m., aukavo

Medelis, J. Čiapas, M. Nar- Rengėjams baliaus, ypač
butas, A. Jesinskienė, A. A- i.mo baliaus reikia padėka-

m

PAJIESKOJ1MA1

i

e

R i.

I

m.

S|

t

J. Kužinskas
C(O Burkman

N. Crystal Lake, 111.
(23—25)

Pajieškau J. Karaliūno, Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Subačiaus miestelio. 
Taipgi pajieškau P. Vaitonės, Kauno 

kai- 
i at-

ąsos Globjėai:
M. Geruliūtė

1109 S. Winnebago St.
Ona Savrasevičiūtė

539 Island Ave.
Maršalka A. Ncverauskas

411 So. Church St.

I 

4

I

DEL BEDARBIŲ.
Kas prisius nemažiaus $1.00, gaus 

visas SENO VINCO knygas už pusę 
kainos. Tik per trumpą laiką tas bus 
daroma. Agentai pasiskubinkite.

Reikalaukit pas
E Y AKŠTIENŲ, 

813 CALLAWELL ST. RAR N. 2 
PHILADELPHIA, PA.

gub., Vilkmergės pav., Pakarklių ' 
mo. 2 metai Amerikoj. Meldžiu 
sišaukti, nes turiu svarbų reikalą.

J. Keršan skas,
637 W. 18th St., Chicago,

DOC7O

DšH-TON

.7/Zz.
gražšai p.s- tsip ir sergantiems.

Aukos Lietuvos 
Šelpimo Fondan

Shenandoah, Pa.
Aukos nukentėjusiems nuo 
kares Lietuvoje, per prakal
bas, 21 d. vasario, 1915 m.

Aukavo šie:
Rev. C. Road’s, J. Smalen- 

skas, K. Kulboką, L. Jonei- 
kis, J. A. Byla, L. Grudženis 
po $1.00;

S. Černieckis, P.Miakaitis, 
S. Kazlauskas, F. Petkevi
čius, M. Armaniene, V. Nari- 
jauskas, J. Kanapkis, J.Mar- 
cinkevičius, M. Balinskas, J. 
Juodsnukis, Juoz. BaČkaus- 
kas, Jur. Bačkauskas po 
50c.

J. Vasiliauskas, V. Turau
skas, T. Musteika, Ant. Kau- 
levičius, And. Kučinskas. A. 
Baranauskas, B. Sabaliaus
kas, V. Drunzila, J. Mickus,

bauskis, V. Muraška, V. Mo- 
ningis po 25c. (Smulkesnių 
aukų red. negarsina).

Viso labo $22.85.
5c. atsiima ant nusiuntimo 

pinigų, tai yra pasiųsta 
$22.80 L. Š. F. sekretoriui 
Dunduliui.^

Elizabeth, N. J.
Vardai ypatų, aukavusių 

baliui Lietuvos Šelpimo Fon
do (23 d. sausio).

A. Liutvinas — svetainę 
už dyką; Rising Son bravo 
ras lOį bačkų alaus; Peter 
Breidts bravoras 10J bačkų 
alaus; Balinsiu Bros. 1 gal. 
vyno ir 1 gal. degtinės; A. 
Čužas 4 baksus cigarų; T. 
Voiciak 1 bonką degtinės; 
Bukrecki Bros. 2 baksu so
dos; J. Dapkus 2 baksu so
dos; L. Liutvinas 2 baksu so- 
dės; B. Brazaitis 3 baksus 
sodės; Tam. Griška 2 gal. 
vyno ir baksą cigarų; P. Ya-

£ ktibka 1 gal. degtinės; F.
- ”.7. " L _ Ščensnavičius 2 baksu ciga

rų.
Ant antro baliaus laikyto

P. Kriokininkas, J. Buikus, 
J. Vilkevičius, J. Juožys, J.; 
Visockis, A. šermukšnis, A. 
Osipavičius, S. Raudeliunas, 
M. Minevičiutė, J. Tulinskis, 
M. Taleikienė, P. Jankaus-

šios ypatos:
Feigespain bravoras 2 į

kas, J. Našulaitis, V. Meš-Įj)a^ų alaus iš Newark, N.J. 
kūnas, B. Radziulynas, K. jųj Brazaitis cook ham (vir- 
Kvainauskas, J. Žilionis, J. kumpį).

zelskiūtė, J. Plungys, L.Nar- 
bučiūtė, A. Vasiliauskas, J. 
Tamošiūnas, A. Viželis, P. 
Surata, D. Paškevičius, A. 
Bunys, M. Vlinoks po 25c.

Smulkių ąuku surinkta 
$10.09. Viso $32.59.

Shenandoario Liet. Šelp. 
Fondo komiteto fin. sekret.

Binghamton, N. Y.
Aukos surinktos per Sąry-

*

LAISVE
KAS TURI?

Kas turi ant pardavimo antrų ran
kų Britannica Encyclopedia anglų kal
boj, nesenesnę kaip 9-tos laidos.

Adresuokite
J. A. BYLA

895 W. Coal St., .Shenandoah, Pa.

DRAUGIJOS
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRA UG YSTĖS, ROCK FOR D, 
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. Buzinskis ,

539 Island Ave.

voti už jųjų gerą darbavimą- 
si ir visų daiktų surinkimą. 
Todėl vardan Liet. Šelpimo 
Fondo tariam širdingą ačių 
rengėjams: J. Matušaičiui, 
S. Liutkui, K. Šukeliui ir V. 
Senkui.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS

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

Fremont Ave.
prezidentas.

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

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

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

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

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

Maršalka V. Rulinskas, 26 1 N. Chi
cago St., Pagelbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, 653 Garden St.

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

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Street.

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

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

Severn’s 
Balsam 
for Lungs

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

"Mnno dukterį labui kankino kosulys nuo 
nat pradžios žiemoa. Apturėjome Severos 
Plaučių Balsamii ir pirm suvartojimo dviejų 
bonkučių, tasai kosulys visiškai išnyko. Pas 
mus namiojo visuomet randasi Soveros Prepa
ratai, kaip tai: Soveros Roguliatorus, Soveros 
Gyvasties Baisumas, Soveros Nervotonas, ~ 
veros Skilvinis Bltteris, Sęvoros Pigulkos 
Kepenų ir Soveros Gothardiškas Aliojus, 
Šitie visi vaistai labai gerai veika."

Josephine llatajc.zak,
24 E. Stanton St., Hudson,

i

flo
rino 
nes

Pa.

Nuo kosulio,
kokliušio, orinių triubollų
uždegimo,
siiiaugulio pamėginkite So-
voros Plaučių Baisumų.

Kaštuoja 25 ir 50 centų.

užkimimo ir

Jei turi šaltį,
tnl neužmiršk pamėginti 
Sovora'B Cold and Grip Ta- 
biota (Soveros PlotkoliuB 
nuo Gripo ir Peršalimo.) 

Kaštuoja 25 centus.

Pavasariniai išbėrimai
arba kitokios niožtnnčlos 
odinės >igOH palengvinama 
Ir pasekmingai gydoma su 
Bevern's Skin Ointment 
(SevoroH Odine Mosčių.)

Kaštuoja 50 centu.

Sevcros preparatai 
parsiduoda kiekvienoj" ap- 
tokojo. Būtinai reikalau
kite Sovoroa. Jei negalite 
jų gauti, tai rašykite pas

W. F. SEVERĄ CO.. CED^WTWS

'6 oii

urazi Dovana

t»e-i uaiijMim
mokwiu išm inus, ir n ikia datytd aj. 
slrgus, tuip jmt J.Hip ir kur
lygiai knygoj •'l/ukturun*' parodą 
k <ip U io vt-ok.u ucUindų 1*4 ’igu

b 
v i

Aukavo šios ypatos:
G. Strakalaitis ir J. Jan- 

Čiunas po $1.00; J. Voicie- 
kas, A. Suvalskis, P. Mikola- 
iunas, J. Raščikas, J. But- 
kauckas, J. A. Kaminskas, 
S. Šimoliunas, A. Brazdžio
nis, L. Šimoliunas, V. Čerke- 
siūtė, J. Bilazaras, St. Jasi- 
lionis ir F.Slovetskis po 50c.; 
A. Garnys 40c.; J. Kireitis 
35c.; M. Bubąs, L. Tvarijo- 
nas, F. Palilionis po 30c.; J. 
Maklaikis, K. Aleksandravi
čius, J. Nervonis, J. Aleksan
dravičius, M. Palilionnis, M. 
Norbuntas, A. Charna, J. 
Cherkesas, J. Norbuntas, A. 
Jųdikevičius, P. Norbuntas, 
M. Urbas, A. Lepa, P. Zu- 
lumskis, J. Barvainis, J. 
Charna, M. Bekerienė, V. 
Kielis, M. Meškunas, P. A- 
domaitis, A. Bukas, J. Čielis, 
E. Vaičaitienė, B. PuoČeta, 
E. Klikuniutė, R. Goštautai- 
tė, V. Keikūnas, A. Dzezuls- 
kis, A. Adomaitis, K. Misevi
čius, J. Adomaitis ,E. Danils, 
M. Čeponiutė, M. Grybas, J. 
Brazdžionis, P. Devainis, E. 
Daškevičius, J. Kaminskie
nė, L. Blinkevičiutė, M. Ga- 
ruckis, M. Vinckunas, J. 
Skriabis, J. Mikelionis, St. 
Deveikis, O. F. Šimoliuniutė, 
J. M. Buchinskas, A.Kamins- 
kienė, K. Buchinsfcienė, J. M. 
Kaminskas ir J. Dzezuls- 
skiutė po 25c.; O. J. Šimoliu
niutė 15c.; M. Katkevičius, 
J. Rutkauskas, M. Muraus
kas, M. Vareika, J. Goštau
tas, N. Blinkevičiutė, O.Meš- 
kunienė, P. Juozapaitis ir 
M. Knizikevičius po 10c.; E. 
Kaminskas ir J. KleviČka po 
5c. Viso $23.80.

Sąryšio iždininkė
H. Žukiene.

Royalton, Ill. 
Aukos L. š. F.

S. L. A. 188 kp. paaukavo 
iš kasos $5.80 ir paskyrė pe
reit per stubas 2 draugus:
L. Lastauską ir J. Bertulį.

Aukavo šios ypatos:
J. Bertulis, L. Lastauskas, 

J. Šitkauskas, J. JenuleviČe, 
D. Mikužis, F. Rimkus, L. 
Sakavičius, A. Biutinas, J. 
Audėjaitis, A. Palubinskas 
po $1.00; F. Gerulis, V. Ka- 
fasauskas, J. Bakis, K. Ačas, 
A. Simanaviče, E. Skovron,
M. Baikauskinas, A. Binti- 
ruene, F. Klerk po 50c.; K, 
P:b>Qninkas. J. Razutis. J. 
Plields, A. Navickas, J. Za
leckis, P. Jacikas, J. Joku-

Viskas būtų buvę gerai, 
tik publikos labai mažai at
silankė. Argi jau Elizabe- 
tho lietuviams nerūpi Lietu
vos šelpimas? Juk turime 
net astuonias pažangiąsias 
draugijas.

Elizabethiečiai, viską me
skim į šalį. Šelpkime Lietu-

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

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

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

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

SKAITYKITE! SVARBU!

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

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

Tėvynėje likę Jūsų gentjs, draugai ir pažįstami dabartiniame laike 
slegiami Europos karės letena, kenčia didžiausį vargą — badą. Jie lau
kia Jūsų page'bos — gelbėkite juos. Ateikite mūsų ofisan, mielai Jums 
patarnausime pasiųsdami Jūsų pinigus pigiai, greitai ir saugiai. Gva- 
rantuoja s už kiekvieną centą.

Keliaujantiems TĖVYNĖN parduodame laivakortes, suteikiame 
reikaling/ausius patarimus ir parūpiname išgauti nuo Rusų Konsulio pas- 
portą.

Nepamirškite mūsų adreso:

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

L. Š. F. vietos kom. raštin. 
Juozas Žalionis.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
nuo 17 iki 24 melų amžiaus, kuri myli 
apšvietą ir švarumą, taipgi turi turėti 
biskį ir pinigų. Aš esu 23 melų am
žiaus, pinigų neturiu ir esu paprastas 
darbininkas, seniau buvau biznierius, 
bet atsitiko nelaimė su mano bizniif 
Aš noriu, l ad man mergina pagelbėtų 
kokio amalo pasimokini.

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

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

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

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

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

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

Cu'kiy, Pa,6 - -kuopos, Export, Pa.
Motiejus Matuszis, pirmininkas.
Juozapas Wiczus, pagelbininkas.
Martinas Grigaleviče, Protokolų

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

Pajieškau Rozalijos Juknivičaitčs, 
Kauno gub., Raseinių pav., Purviškių 
kaimo. 2 metai ka.ip Amerikoj. Gir
dėjau, kad gyvena Chicago, ill. Mel
džiu atsišauk ii arba kas žinot praneš
ti.

Pajieškau savo draugų Frano Jo
niškio ir Juozo Kulve'io, abudu Kau
no gub., Šiaulių pav. Papilės parapi
jos, Kinkių kaimo. Pirmiaus gyveno 
Worcester, Mass. Malonėkite atsi
šaukti šiuo adresu:

M. Ziau r is,
5 Atwowi Ave., Norwood, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų, aš esu 25 metų. 
Mergina turi turėt nors $800. Aš tu
riu ūkią Wis. valstijoj, labai gražioj 
vietoj. Nevartoju tabako nei svai
ginančiųjų gėrimų. Platesniam susi
žinojimui kreipkitės šiuo adresu:

Ant. Noreika,
411 So. Church St., Rockford, Ill.

Pajieškau draugo Simano Budravi- 
čiaus, Suv. gub., Seinų pav., Krasnavo 
gmino, Galinių kaimo. Apie du metai 
kaip Amerikoje. Turiu svarbų reika
lą. Meldžiu atsišaukti.

Juozas Kereišis,
246 James St., New Haven, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 27 metų, aš esu 27 metų. 
Aš svaiginančių gėrimų nevartoju ir 
nerūkau tabako, turiu atsakantį dar
bą. Merginos, kurios myli darą šei
mynišką gyvenimą .malonės atsišauk
ti ir prisiųsti savo paveikslą.

A. Samulevičius,
P. O. Box 164, Luke, Md.

Pajieškau švogerio A.Šinkūno, Kau
no gub., Vilkmergės pav., Kairių kai
mo. Atvažiavo Amerikon 1914 m.

Kas Žinot, malonėkit pranešti.
A. Samulevičius,

P. O. Box 164, Luke, Md.

^jpOJI knyga reikalinga perskaityti 
ne tik jauniems, bet ir seniems.

Jaunimas'joje ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie moilę, o seniems— 
bus dailus] prisiminimas jaunystes 
svajonių :: :: :: :: :: :: :: ::

. • 20c
“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 

‘ ADRESAI:
Prezidentas F. F. Svetikas, 183 

Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius K. čiuberkis, 183 Roebl

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

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

Barreman St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčia 

“Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 8 
valanda vakare. «

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

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

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

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

Ave., Brooklyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių Adresai:
1 kuopos Brooklyne — V. Žilinskas, 

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

29 Hudson Ave., Brooklyr, N. Y.
3 kuopos White Plains, N. Y. — V. 

Žukas, Off C. Deutermann, Lake St., 
White Plains, N. Y.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININ

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

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

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

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas P. Patašius, 94 8. 1st St., 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Prei-identas 2) S. Mankua, Cor 
lQth & Vne St., Phi'adelpl ia, Pa.

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

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

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

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

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

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

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

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511. Westville, 
III., kuris yra po $1,000.00

Reikalaukit šiuo'adresu:

TOJE KNYGOJE “DAKTARAS
mokina, kaip vyrus, taip ir moteris, kas butinni; patirsi, ko čia t .-galima pariS’U.
reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taipir' n A , r',7'v 5X7^7 v .......___ ____
STTTKV?PN,Am^KvnuMInQl’:’rSi. a . 'ska.tyti arm nervų, krauk inks’ų romjUmą

nrtKyiENA.S Sh Y RI U S f,tos knygos yr* Lt- v —
nai žingeidus, Ta knyga kiekvienam yru labai i'j«< 
naudinga ir reiknling? terfiti, kuris t>k uoii būti 
sveikas ir laimingai gyventi.

ŠI I A K N YGA ‘‘DA KTA RA S“ aprašo visokių I 
ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia, I 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 
išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų pa-į 
slaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa : daug. '

ŠIOJ KNYGOI DAKTARAS" d>k ai aprašo,! 
atidengiant daug paslapčių apie geriausius smi ; 
gurnus ženybimo gyveniu.c ir taip-pat kaip ir i 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip

KNYGA "'DAKTARAS" yra paveikslais ilius-1■,
trane ta, parodo ir, giliausias kūno dalis, išaiški-j REIK A I. A UK DA R ŠIA NDIEN tšlrerpea1’ * 
na paslapty bes, Ji reikalinga kaip sveikiems, tą apg-fsinir ? ir '.c’t< «•:>: k'.•••p:

Brooklyn, N. Y183 Roebling St

visų
į',

AR NORITE GAUT

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus 

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

HENRY J. SCHNITZER,
141 Washington St.,

New York City.

kaip jauniems, / APARI KITŲ SKYRIŲ • •«ant>cn,» .edąjaSU. 
skaityti erie nervų, krsti|c inkstų rorvrtlMM 
odos, valu. ų. ntisilpnčjin ■ bre-b:’i, tvDmp*ft.

,'..gris: taip-pat apie moterų pore ivmu v* 
as visokias 1'gJs. siklos nubogins© ii t- ■ .

i JEI SFRGI, ti,i pirmiau ne kaip manai v s 
i kokias nors liekarst^s ar greitis Prie gydT 
'reikia būtinai perskaity ti knygą DAKTAK 
i Daug žmonių išgijo nuo rodos "DAKTARO 
1 YPA1TNG A l serganti, nns'lpčję, sufrlfan 
Isigadinę per jaunystes klaidas ir varginami' 
kiomis, kaip p»pr.;>;.">m'Sšviežiomis. tc>,: uxasM^.

Irusiomis ligomis, šite.e knygoje atrasite ♦■lkv 
da

TODĖL kad ta knyga d*l tsbo f'Waii>rt 
‘ įduota, tai kiekvienas apturėsią DOVANAI 
. ris tik atsių 10 c. stnmpomis pr-.-vntiinui.

P

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa

PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai

MUZIKALIšKŲ INSTRU MENTŲ IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKTŲ KRAUTUVĖ.

% 5k £

5 AAA fiZ * S I * Keikalaua^nt.000 Katalogų Dykai. siųskite dvicentinę atfuųpą ’ . 
katalogą tuojaus gausits. rurinv lietuviškų rek<>rd < «u visokio n. drin tno* 
J. GIRDĖS. 103 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Platinkit Lietuvos šelpimo Fondo Štampas. Galit* 
Į gauti “Laisves” redakcijoj, 183 Roebling St., Brooklyn, 
! N. Y. ir pas L. š. F. iždininkką, 226 Broadway, So. Bq*- 
I ton. Mass. Parsiduoda knygelėmi°

Kas prisius metinės prenumeratos $2.00 už “Laisvę”, tas gaus puikią DOVANA 
—“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.

25DdykaiV14K. GOLD Filled AUKSO Laikrodėlis $5.12

K. GOLD filled AUKSO LAIKRODĖLIŲ Mačiai pagal FABRIKOS l’REKŲ, kad kuodaugiausiaiSPECIJALIšKAS IŠPARDAVIMAS 14
parduoti; tai KAS DABAR PIRKS PAS MUS LAIKRODĖLI, tai augščiau patalpintus 25 pūikius daiktus kožnas apturės prie laikrodėlio 
DYKAI, kaip tai: Importuotas atviras laikrodėlis (MODELIS), Harmonika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skūroj aptaisytas su trimis ki
tais dalykais, Dubeltavas Lenciūgėlis su Breloku, Kryželis su išvaizda Viešpaties Jėzaus, Branzoleta su laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Re
volveris (MODELIS), Plunksna Fontaninė, Pypkė, Britva, Diržas, Kaklaryšio Spilkutė, Sagučiai dėl mankietų, marškinių ir kalnierių, Žiedas, 
Peliukas.

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

Kada, apturėję siuntinį, persitikrinsit, jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K. GOLD filled, GVARANTUOTAS ANT 20 METŲ, SU GAR
SIAUSIU PASAULY MECHANIZMU, o tos dovanos yra kuonogenausios rūšies, tai užmokėsit likusius $5.25, ir 35 centus už persiuntimą dova
nų. Jeigu gi nepatiktų, męs su noru sugrąžinsim rankpinigius. Todėl aišku,Jog perkant laikrodėlį nuo mūs ABSOLIUTIŠKAI NIEKUOM NE- 
RIZIKUOJAT. kadangi mūsų laikrodėliai yra GVARANTUOTI ANT 20 METŲ, ir jei laikrodėlis bėgyje 20 metų pasigadintų, męs jį pataisysim 
arba išmainysim ant kito VISAI DYKAI. Iš KANADOS visi pinigai turi būti prisiųsti fškalno.

PRANEŠAME, jog MOŠŲ KOMPANIJA YRA KRIKŠČIONIŠKA ir neturi nieko bendro su firmomis apgavingomls, galinčiomis gar- 
eintis Siamo 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 ji perka tiktai nuo Seniausios ir Geriausiai žinomos KRIKŠČIONIŠ
KOS KOMPANIJOS, o visados apturės tą, kas yra garsinta. Adreauokit:

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

VIETINES ŽINIOS
Diskusijos.

Pereitą pėtnyčią, kaip pap
igtai, L. S. S. 19 kuopa pa
rengė diskusijas. Tema:“Ar 
tikėiimas atneša kokią nau
dą darbininkams?” Dalyką 
perstatė J. Šukys. Pirminin
kavo J. Neviackas.

Nors diskusijose dalyvavo 
ne taip jau daug žmonių, bet
gi, Šiuo žygiu diskusijos ėjo 
jau “ištikrųjų”. Diskusijose 
dalyvavo A. Jurevičius, 
Šmitas, L. Prūseika, Krušin- 
skas, Rudaitis ir kiti.

Publikai, kaip matyt, dis
kusijos gana gerai patiko. 
Manoma ir ateityje daugiaus 
rengti panašių diskusijų.

Jersey City.
24 d. kovo po N146 Morris 

St., 7:30 vai. vakare, bus pra
kalbos ir diskusijos, pareng
tos Lavinamosi Ratelio. Kal
bės E. J. Duobena temoj: 
“Kas darbininkus priverčia 
stoti į socijalistų partiją”, ir 
“ar geras katalikas gali būti 
socijalistų?”.

S. Jankus kalbės apie san
taiką ir jos neapvkantą. To- 
liaus bus diskusijos.

Visi draugai darbininkai 
yra kviečiami atsilankvti.

A. A. Rėklaitis.

• v
1SPereitą savaitę atvežta 

Argentinos labai daug mė
sos. Kaip kur mėsa atpigo 
ant vieno cento, bet tai neil
gam.

Teismas anųdviejų italu- 
kų, kurie pakišo bombas šv. 
Patriko katedron New Yor
ke, atidėtas. Matomai, poli
cija nori užglostyti tą daly
ką, nes pasirodo, kad ir 
bombos tos buvo vos-vos ne 
bulvinės.

Aidiečiams.
24 d. kovo atsibus '“Aido” 

choro dainos ir susirinki
mas, Sokolų svetainėj, 190 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Todėl, draugės ir draugai, 
malonėkit visi susirinkti ant 
laiko, nes turime galutinai 
apkalbėti apie svetainę ir pi- 
janą. Taipgi yra kitų reika-

Pirm. V. A. Zaperiackas.

gana daug lietuviškų knygų 
ir ateina visi lietuviški laik
raščiai, kaip iš Amerikos, 
taip ir iš Europos.

New Yorko muitinėj yra 
sulaikytas vienas kunigas iš 
Mexico City,kuris turi su sa
vim už $600,000 įvairių bran
gių daiktų iš to miesto kate
dros.

Brooklyno policija suareš
tavo tūlą J. Daltoną ir taria
si greitu laiku galėsianti su
areštuoti jo sėbrus. Policija 
mano, jog jai pasisekė susek
ti gaują, kuri rengėsi api
plėšti katalikiškas Brookly
no bažnyčias, o paskui visą 
kaltę numesti ant anarchis
tų.

Dalton as jau apsivogė tū
loje bažnyčioje.

Pereitą subatą L. S. S. 19 
kuopos artistai statė ant sce-

Buvo ir šiaip dar įvairių pa- 
marginimų. Apie patį vei
kalėlį reikia pasakyti, kad ji
sai prastas. Autorius “Pa
gavo” nori nupiešti kelis po
nijos tipus iš tų laikų, kada 
lietuviams buvo dar uždrau
sta spauda, bet tie tipai išei
na labai nepilni, labai neaiš
kus. Tarp kitko perstatomi 
ir policistų tipai. Keli iš jų 
vykę, bet vadinamas prista- 
vas reikia priskaityti prie 
nenusisekusių tipų.

Ar šiaip ar taip, kuopos 
artistams reikėjo pasirinkti 
geresnis veikalėlis. Artis
tai, kurie lošė — lošė pusėti
nai. Kaip kurie ir visai ge
rai. Tūliems šio-to trūko, 
galima šis-tas prikišti.

Dalyvavo ir “Aido” cho- 
p. Ercminui vadovau- 

Aido choras, kaip 
matyt vis labiau šakojas- 
lapoja. Puikiausiai pavvko 
dainelė “tu kurs klaidžioji 
darbininke!”

Ant smuikų pagriežė pp. 
Rupeika ir Kalikauskas. Pu
blika juodu šaukė ant “bis”, 
bet artistai tik atsikloniojo-. 
Geistina juodu tankiau ma
tyt ant scenos.

Du vaikučiai puikiai pade
klamavo, o paskui buvo šo
kiai.

Kuopai liksis nelno.
Vienas iš publikos.

ras, 
j an t.

New Yorko viešasis kny-Į 
gynas ir jo skyriai ’išplečia; 
vis smarkesnį veikimą. Pe- j 
reitais metais iš knygyno ir j 
io skyrių imta 12 milijonų: 
knygų pasiskaityti.

, Prie knygyno yra ir nere
gių skyrius, kuriame randa
si 26,224 knygos. Knygynas • 
užlaiko ir mokytoją, kuris 
mokina neregius.

Knygynas užlaiko savo 
mokyklą, kurioje “bibliote- 
kystės” mokinasi 77 ypatos, 
suvažiavusios iš įvairių A- 
merikos kraštų.

New Yorko viešasis kny
gynas turi įvairiose mūsų 
didmiesčio dalyse 45 skyrius. |

Centraliame knygyne ant į ofise 
” Fifth Ave. ir 42nd St. yra ir Į 

lietuvių skyrius. Tenais yra

FA R MOS, FAR MOS! 
norinti pirkti gerą žemę, 
rašykit man laišką, o aš 
prisiųsiu mapas ir žemės 
kataliogą.

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, MICH.
NAMAI UŽ $438.00. 

Ar nori pelnyti?
Nusipirk namus už $4:18.00 arba ir 

brangesnius, o pe'nysi. Jeigu pats juo 
se gyveni—randos nemokėsi, jeigu iš- 
randavosi kitam—imsi randą, pelnysi. 
Įdėk pinigus j savastį, o pelnysi ir ne
reikės savo pinigų kimšti į bedugnius 
bankus, kur jau yra žlugę daugybė 
žmonių pinigų,

Žinias, o taip-gi pienus ir paveikslus 
ant pardavimo namų galima gauti kas 
ryą nuo 9 iki 11 vai. pas Kazį .Pilėną,

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

(Durįs į ofisą iš Dey Street).

Puikus Teatras
7

Rengia L. S. S. 2 kp. Dramatiškas Ratelis. Atsibus

Seredoje, 24 Kovo-March, 1915 m.
Auditorium Hall, Scranton, Pa.
Bus sulošta vienas jš geriausių veikalų lietuvių kal

boje:

Schneider
Broliai

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

Siutus ant oredrio padarome 
už $15.00 ir augščiau.

Nežiūrėk, kur garsinama 
apgavingos kainos. Todėl, 
norėdamas turėti gerai pa- 

* siūtą siūtą, nepamiršk mūs 
adreso ir Schneider Brolių.

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

“Laisves” knygos Draugai!

“ŽMONES” 
Drama trijuose veiksmuose.

Tai viena iš žymiausių lietuvių kalboje drama, kuri 
aiškiai parodo prie ko žmonės priveda girtuokliavimas 
ir senoviški papročiai. Jis suteikia publikai aiškiai su
prantamą ir naudingą lekciją, iš ko visi gali pasimokin
ti. Tarpuose aktų bus sakomi gražus monologai, spy
riai ir kitoki Pamarginimai. Juos atliks iš Wilkes Barre, 
Pa. ir vietiniai monologistai. Taipgi bus perstatomi “Ši- 
dlavos ubagai”.

Todėl kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės, kaip 
vietinius, taip ir iš apielinkės miestelių atsilankyti ant 
to puikaus perstatymo, o neatsilankę gailėsitės, nes to
kia proga retai pasitaiko. *

Dalis pelno bus skiriama Lietuvoj nukentėjusiemš 
nuo karės žmonėms.

Įžanga vyrams tik 25c.
Moterims ir merginoms 15c.

, Širdingai kviečia visus atsilankyti L. S. S. 2 kuopa.

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ IKŪNYT?

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
TIN IR ŠLISSELBURGO BASTĮ- 
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jęi dar kas ne
girdėjo, kiek laisves 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 moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mosklą 
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 
tarnaitės. 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 Įeitu 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.kokioj1 tam
sybėj, kokioj gi’iej nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. . 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina................ ................

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO. 
ŽENKLUS. Parašė A. Montyi- 

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

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
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 .
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRAEIK AI TIM \T TR PRASI

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

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

TIKSLAS
KAIP PADARYTI MONUS .... 
MORALYBES IŠSIVYSTYMAS.

Kaina.........................................
DRAiH.LIOS IR ORGANIZMŲ

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

“Laisve”,
183 RnohHnjr Sty..

Brooklyn, N, Y/

20c

20c

15c

25c
10c

tfiwfitii rifai

Visokius VYRlsKUF ROBU8 pigiai 
ir gerai galite pasiūti pas ANTANĄ 
LIUTKŲ. Užtikrinu, jog tie, kurie už
sisakys pas mane kokį noru apsivilki
mą, pilnai užsiganėdins mano darbu, 
nes aš, pasidčkavojant savo praktikai 
—gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą 
Aš užlaikau įvairių firmų praba* 
(sampelius), iš V o kiekvienas ga’i pa- 
sfeVirt sau patinkamą medegą už pri
einamą kainą. Taipgi sutaisau, išva 
laa ir auproaina senus vyrų ir moterų 
drabužius,—išrodo, kaip nauji.

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

Su pagarba
A. LIUTKUS

dovanos.Nepaprastos
Kas užsirašys pas 
nane dienraštį'Nau- 
jienas” ir prisius $5 
tas gaus dovanų 
“Laisvę” ar “Kelei
vį”, ar “Kovą", ar 
“Vienybę” Liet.”, ar 
“Lietuvą”, ar “A- 
merikos Lietuvi” ar
ba “šakę” tai du 
laikraščiu per me 
tus laiko. Tai
gi už $5.00 dar galit pasirinkti prie 
“Naujienų” vieną iš tų laikraščių, koks 
tamstai 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 “Nau-jienoms” ir prisius $10.00, tas 
gaus paveikslą su rėmais vertės 
10 dolerių.

J. BRAKNIS,
37 E 21 St., Bnyonne, N. J.

20c

75c 
75c 
35c 
20c 

KLĖS U KOVOS....
10c 
50c

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

DR. J. C. BROWN
Visiems gerai žinomą daktarą-apecijalietą, kuris pasekmingai gydė ligonius par 85 metus, dabar 

UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis diena- 
mis: Nedėliomis, Utarninkais ir Petnyčiomis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikos universitetų Ir turi auksini medalį ai 
atsižyinėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebūklingomis mašinomis. X -s pi n dūlią 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogaus kūnas, užtai Ir lengva, 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalim* sužinatl, 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENfiJl SIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No
sies ir Gerklės, Moterų Ligas ir nusisv^rimus gydome 

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

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

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar Jūs lirą 
galim* išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuo* li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagalbos.

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

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausi* reikia ligonį gerai išegzaminuoti, tad* tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju Ir duodu patarimu* ligoniams 
DYKAI Nedėliomis, Utarninkais Ir Petnyčiomis. • ■ —___

DR. J. C. BROWN
50 W. 36?th St., arti 6=th Ave., New York, N. Y.

OFFISO VALANDOM i NEDALIOMIS i
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo • vai. ryto iki 8 vai. po piet
Nuo 1 vai. po piet iki 8 vai. vakare.

IŠPARDAVIMAS I IŠPARDAVIMAS!

am

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 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo- . 
si/ Reikalui esant, kreipkitės, męs ap- Į 
ž/ūrėsime ir duosime prietelišką rodą, 
ratarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

PARMOS!
Geriausios Fanuos!
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas farmas su bu
dingais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge 
ros. Pigiai parduodu
lengviausių išmokėjimų. Že 
mė atsakančiai gera, di 
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur a£ 
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 mani 
į Scottville, Mich. Aš turiu 
geriausių žemių su moliu 
juodžemiu ir visokių maišy
tų žemių, geriausio gatunko. 
kokių gali rasti Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manęs 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagotų farmerių. Norinti 
pirkti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite žemlapį (ma- 
pą) Lietuvių Kolionijos ir 
farmų kataliogą. Adresuok:

ANTON KIEDIS,' 
Peoples State Bank Building 

Scottville. Michigan.

Ar Nori
gauti DYKAI dvi geras štuka* 

JK. ir Didelį Kataliogą visokių ma- 
vR giškų štukų ir kitokių visokių 
yyl dalykų, kuriu tu Inbai nori, o 

nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 
i savo pilną ir aiSką adresą ir už 
f 6 centusstenipu dčl uždengimo 
f prisiuntimo kaštų, o ntęs tuojaus 

tą Kataliogą ir Štokas tau uusių- 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3281 S. Halsted St. Chicago, III.

M0KINK1TES SAVO NAMUOSE 1

50Č'

Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis
I per korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų vartoja

mą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti aritmetiką ir anglų kalbą 
liuesuose nuo darbo valandose. IŠkaščiai stebėtinai maži.

Jei nori žinoti, kaip greitu laiku išmokti aritmetiką ir angliškai, 
1 tai parašyk mums, o gausi pilną paaiškinimą dykai. Įdėk štampą at

sakymui.
, Adresuoki

j Lietuvių Korespondencijinfi Mokykla,
!/191^ Wabansia Avenue, y , - Chicago, Ill.

■m

PENKIOS DOVANOS DYKAI!
Iš PRIEŽASTIES APLEIDIMO SAVO BIZNIO, prirerUi tuojau* 

išparduoti savo kuogeriausį 1-mos rūšies TABAKĄ absoliutiškai ui 
Eundykį, ir kad kuogreičiau išpardavus, perkantiems 40 pakelių Taba- 

o duodame VISAI DYKAI augščiau patalpinta* sekančias dovana*;
1) Paauksuotas Laikrodėlis su gvarancija ant 5-kių metų, 2) Brelokas, 
3) 32 Kalib. Revolveris (Modelis), 4) Peliukas is angliško p'ieno, 5) 
Sigaretnyčia.

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

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

CP1RMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKB

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

Jeigu nebuvai, tai uže k ir persitikrink, jog yra PUIKIAUSIAS LIETU- 
VISKAS KOTELIS NEW YORK CITY

VIEŠBUTIS arba KOTELIS NET SU 37 KAMBARIAIS.
KAMBARIAI yra įrengti pagal naują madą, kaip tai: ELEKTRIŠKA 

ŠVIESA, Maudyklė, Eleveiteris, TELEFONAS ir 1 itoki visokį lenkini, pri
klausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią sveainę dėl VESTUVIŲ, Šo
kiu, Susirinkimų ir dėl visokių draugiški} suėjimų.

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

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

GEO. BARTASZIUS * CO.
Washingon Street, 261 W. Broadway

New York City < So. Boaton, Maaa.
iTelephone 9537 Spring <

498

GEO. J. BARTASZBJS ir J. P. WAS1L1AUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring Street SOUTH BOSTON, M4SINEW YORK CITY, N. Y. »vut.i .
820 Bank Street, Waterbury, Conn,

M.&V. Furniture Co.
A. MALIAUSKAS ir A. VIDŽIŪNAS, Savininkai

687 - 3 AVE. So. B’klyn, N.Y.
DIDELE lietuviška i-ornišių krautuve

VISADA PIRK RAKANDUS (fornitius) pas A. MALIAUSKĄir 
A. VIDŽIŪNĄ, nes gausi grią fornišį ir už lai ai Zl;MĄ PREK . 
Duodam ir ant lengvų Išmokesčių - 1'0 VIENĄ DuLERį ar den
giau ant savaite^, taip kaip k^ išgali. Da'k<.us visur pnstatom 
savuv.žimu dovanai. Pabsnd.vk nors vieną kartą pirkti pas mus, O 

mos užtikrinam, kad busit užganėdinti iš visų 
____________CWffXP---- -

atžvilgiai.

Trijų kavalku minkšti krėslai verti $’5.OO. Parduodam už $18.7*. 
Penkių kavalky skuriniai krėslai ., $35.Oo. Parduodam už $^5.00.
Lietuviai, nepamirškit musų, kada Jums reikės fornišiu.

M.&V. Furniture Co.
687




