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Iš Krakovo pranešama: 
Galicijoj ir Lenkijoj karei

LAUKIAMA DIDŽIAUSIŲ Ang!ų generolai sako,

dėjo didžiausias bombarda-“Vor-
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kad karė, pati tikroji karė, 
prasidės" tiktai pavasarį.

kanuolių.
Prancūzų ir anglų aviato

riai mėtė bombų ant Osten
de.
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MŪŠIŲ BELGIJOS 
PAJŪRY.

kai, susimetę į obyvatelių 
komitetų, pataikauja ru
sams.

SAKO, LAIMĖS PA
VASARĮ.

vadas, 
pasakė 
kad jų

Į KĄ PAVIRTO LEN- . 
KIJA?

. Belgijos pajūry laukiama Anglijos kariumenės vadas 
didžiausių mūšių. Vokiečiai laukia galutino laimėjimo 
dar kartą mėgins prasimuš- pavasariui atėjus.
ti pro anglų, belgų ir fran-1 
cūzų eiles ties upe Yser. Į
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Geriausias darbo žmonių laikraštis 
“LAISVS” .

Eina du sykiu savaitėj: Utam' -ke ir FCt- 
nyčioj. Leidžia Lietuvių hu-ope- 

ratyviška Spaudos Bendrovė.

PRENUMERATA METAMS:
Amerikoje ....................................... .
Kanadoje ir užrubežiuose.............

PUSEI METŲ:
Amerikoje ...............................................
Kanadoje ir užrubežiuose.....................

Apgarsinimų kainos ant užklausimo 
“LzČiįiVĖ”

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

Telephone 5231 Greenpoint 
••Fntereo u econd

ORGANIZUOJAMA LIE
TUVISKAS“VA!SKAS”

KLERIKALŲ ATAKOS ANT "KELEIVIO".
MONTELLO, MASS., JAU KLERIKALŲ PASIKĖSI- 

SUSIRAšĖ PULKAN 
€0 VYRŲ.

Kas čia bus, jei ir toliaus 
taip eisis?

“Laisvei” prisiunčia iškar
pų iš angliškų laikraščių, iš
einančių Montello, Mass., jog 
ten kunigo J. Žebrio gimi
naitis tveria lietuvišką ka
reivių “pulką”. Tas pulkas 
vadinsis “militariška kom-

• ' panija”. Nužudytojo kuni
go giminaitis pranešė apie 
organizavimąsi lietuvių ka
reiviškos kompanijos gene- 
rului-adjutantui Charles H. 
Cole.

Li^šiol tan pulkan jau su
sirašė 60 žmonių. Manoma,: 
jog greitu laiku susirašys 
dar daugiau. Neseniai kon
gresas perleido įstatymą, su
lyg kurio kiekviena kuopa, 
susidedanti nemažiau kaip iš 
10 ypatų (tarpe 16 ir 40 me
tų amžiaus), gali sudaryt ka
reivišką kompaniją ar Šiau
lių kliubą ir tuomet tokiai 
kuopai suteikiama šaudyk
lės, ammunicija ir leidžiama 
lavinties kariškame amate.

Lietuviai, kurie nori prisi
dėti prie tos organizacijos, 
nuolat laiko mitingus.

Žebrio giminaitis tarnavęs 
rusų armijoj 3 metus.w

Organizacija, kaip ’ sako 
kun. Žebrio giminaitis, stos 
ginti šią šalį, kuomet būsiąs 
reikalas.

N IMAS ANT SOCIJA- 
LISTŲ SPAUDOS.

Lawrence, Mass., 19 dieną 
kovo, mažo proto žmo
giukas Ši—is vaikščiojo su 
kokia ten blanka pas pilie
čius ir rinko parašus prieš 
“Keleivį”, norėdamas jį su
stabdyti būk už “išauklėji
mą” Montvidų ir t. p. Teko 
sužinot, kad jau turi keliatą 
vardų biznierių ir “tautie
čių”. Bet susipratę darbi
ninkai pasako: “Kodėl ne- 
protestavot prieš Rymo Ka
talikų tikėjimą,, kaip kun. 
Schmidt’as papjovė savo ga- 
spadinę. Dilge.

Nuo “L.” red. — Panašų 
pranešimą gavom ir iš Wor
cester, Mass. Klerikalai ir 
tautininkai purviniausiais 
būdais pradeda persekioti 
socijalistų spaudą. Męs apie 
tai dar daugiau pakalbėsime.

LIETUVIAI KATALIKAI 
VISOJ AMERIKOJ 
SMARKIAI PAPO

TERIAVO.
Pereitą nedėldienį, sulyg 

popiežiaus įsakymo, šios ša
lies katalikai poteriavo ir 
prašė Dievo, kad karė pasi
baigtų kuogreičiausia. Ne
atsiliko ir lietuviai katalikai. 
Visose bažnyčiose, kaip 
mums praneša, pasakyta 
specialiai pamokslai.

Vistik reikia būti paskuti
niu avinu, kad tikėties ką 
nors išpoteriauti...

BROOKLYN, N Y., 26 Kovo i March), 1915 m.
b matter March 11, 1914, at post office at the Brooklyn, New York under the Act of March 3, 1879”.

NESTOKIT CARO 
KAR1UMENEN!

The Lithuanian semi-weddy 
“LAISVE” 

Published by
The* Lithuanian Co-operative Pub. Society 

(Inc.), every Tuesday and Friday 
at Brooklyn, N. Y.

YEARLY SUBSCRIPTION RATE:
In the United States............................... $2.00
To Foreign Countries........................... 3.60

Advertising rates on application.
All communications should be addressed to: 

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

V Metas

BIJOSI VIEŠUMOS.
Denver, Colo.—Valstijos 

legislatūros žemutinio atsto
vų būto susirinkime tūlam 
laikui, uždrausta dalyvauti 
laikraščių reporteriams.

Turbūt ponai politikieriai 
vėl jau mano iškirsti kokį 
nors šposą mainieriams.

Kaip jau “Laisvės” skai
tytojams yra žinoma, caras 
šaukia savo rezervistus na
mo. Mat, jam trūksta karei
vių. Jisai mano gauti Ame
rikoj apie 100,000 vyrų. Pa
garsinta net bausmė, kuri 
laukia už nestojimą kariu- 
menėn.

Nekurie jau ir iš “Laisvės” 
skaitytojų teiraujasi, kokia 
gi bus bausmė už nestojimą.

Dienraščio “Novy Mir” ko
respondentas kalbėjosi su 
profesorium Gurvičiu, kuris 
yra pagarsėjęs, kaipo žino
vas rusų įstatymų.

Profesorius patvirtino,kad 
pagal rusų įstatymus nesto- 
jimas kariumenėn yra bau
džiamas. Aiškinties nežino
jimu—negalima.

Apie pačią bausmę visaip 
kalbama, bet didelės baus
mės nėra. Sulyg profeso
riaus Guryičiaus ir rusų 
konsulo New Yorke nuomo
nės už nestojimą gręsia bau
smė nuo 4 iki 8 mėnesinių. 
Tiesos gi neatmainomos. •

Į neštojhną laike mobiliza
cijos žiūrima, kaipo į pirmą 
pabėgima, iš kariumenės.

Prof. Gurvič kategoriškai 
pasakė, kad katorgos baus- 
mėsnėra.

Tarpe lietuvių, kaip gir
dėt, veik nesiranda žmonių, 
kurie norėtų paguldyti savo 
galvą Europos skerdynėse.

Telephone 5231 Greenpoint

RUSAI PAĖMĖ PRZEMYSLO TVIRTOVĘ

KRAKUS TEISIAMAS.
Šį panedėlį prasidėjo Kiau- 

lėno (Krakaus) teismas. Jį 
kaltina užmušime policmano 
Francis Tiemey. Mcntvi- 
das stoja, kaipo liudininkas. 
Kiaulėną kaltina pirmo laip
snio užmušime.
' Teismo rūme buvo kupina 
svieto.

Kaip pasibaigė teismas — 
dar neturime žinių.

FARMERI AT UNIVERSI
TETE.

Nepaprastai išrodo šiomis 
dienomis valstijos universi
tetas mieste Columbus, Ohio.

Pastarąją savaitę tenais 
klausė lekcijų 1,300 farmerių 
iš įvairių kampų Ohio valsti
jos. Jie darbavosi ir labora
torijose. Tam tikri žemdir- 
bvstės specialistai skaitė lek
cijas ir rodė farmeriams uni
versiteto farmos ūkį.

Farmeriams buvo iš to di
delė nauda. Nenaprasta a- 
tyda jie gaudė kiekvieną 
profesoriaus žodį.

APIPLĖŠTA M. J. TANA- 
NEVIČIAUS BANKAS.

Trjs ginkluoti plėšikai die
nos laike apipiešė banką 

prie 18 gatves.
“Naujienos praneša:

Pastaruoju laiku Chicago- 
je labai pragarsėjo automo
bilių plėšikų darbai. Jie va
žinėdami automobiliuose 
dienos laiku- apiplėšinėja 
žmones ir sankrovas.

Šįryt, 9:30 valandą trįs to
kie ginkluoti plėšikai užpuo
lė ant lietuvio M. J. Tanane- 
vičiaus banko, 670 W. 18th 
St.

Plėšikai rado tik to banko 
darbininką Tubutį, gi pats 
M. J. Tananevičius porą mi
nučių atgal buvo užėjęs ant 
viršaus.

Plėšikai atstatę revolve
rius pareikalavo atidaryti 
niniginę šėpą. Bet darbinin
kas raktų nuo šėpos neturė
jo ir todėl negalėjo išpildyti 
plėšikų reikalavimo. Jį už
darė j skiepą, d patįs paėmę 
apie $100,0 
ir fontaninių
$50,00 nuvažiavo'savo auto
mobiliu.

Laimė dar, kad paties sa
vininko nebuvo bankoje ir 

•ę, j tokiu būdu plėšikai negalėjo 
įeiti į “safe”, nes ten nema
žai buvo pinigų.

Policija įieško plėšiku. Bu
vo tai jauni, tvirti vaikinai, 
taip apie 25 metų amžiaus.

ŽUVO 50 ANGLIAKASIŲ.
Vancouver, Canada. — 

Sniego kalnaį, slinkdami pa
kalnėn, nušlavė visą eile na
melių, kur gyveno angliaka
siai

50 angliakasių žuvo .

mulkių pinigų
unksnų už

NELEIDŽIA SUTEIKTI 
PAGELBĄ.

Daugelis advokatų ir jų 
nagelbininkų pranešė, kad 
jie apsiima suteikti visiems 
sužeistiem jiem juridišką pa
galbą ir už tai nereikalauja 
jokio atlyginimo. Valdžia tą 
dalyką ansvarstė ir davė at
sakymą, kad negalinti pave
lyti advokatams e;ti prie su
žeistųjų suteikti kokią nors 
ju^diška našelną.

Pasirodo, kad valdžia biio 
prileitsi advokatų prie 
žeistųjų.

Iš LIETUVOS.
Apie antrąjį vokiečių įsi

veržimą Suvalkų gubernijon 
rašo “Rankpelnis”, pasirėmę 
damas vokiečių socijaldemo- 
kratų dienraščio 
vvaerts” pranešimu:

“Vydamiesi rusus, vokie
čiai turėję baisių sunkenybių 
pergalėt: gilus sniegas; šal
tis ir vėjas tarytum peiliais 
pjaustęs veidą; baisios pus
nys. Vienur suklumpa ark
lys, kitur vežimas sniege lie
ka. Automobiliai beveik vi
siškai negalėjo pavažiuot. 
Reikėjo šlajų jieškot. Bet 
toj Prūsų daly, kuri užimta 
buvo rusų, neradę vokiečiai 
nei žmonių, nei gyvulių, nei 
vežimų—viskas tarytum, iš
šluota. Vasario 12 d. prasi
dėjo palaidinys—ir vėl reikė-' 
jo šlajų vežimus imti. Eit 
dar sunkiau pasidarė. Ne
žiūrint tų sunkenybių, vokie
čiai vis ėję ir ėję pirmyn 5 
dienas beveik nesilsėdami vi- 
jęsi. O rusai bėgę. Jų padė
jimas dar blogesnis buvo. 
Vokiečių nuostoliai buvę ne
dideli, nes rusai beveik nesi
priešinę, o tik bėgę. Tiek 
tik kartais priešindavęsi,kad 
vokiečius šiek-tiek suturė
jus, kad rusams lengviau bū-- 
tų traukties. Apie Virbalį 
vokiečiai paėmę 10,000 ne
laisvių ir 75 virtuves veži
mus, daugybę (ginklų, 
mų, automobilių; su 
taip-pat daug Prūsuose su
grobtų daiktu. Virbaly sto
vėję du dideliu traukiniu, tų 
daiktu prikrautu./ Žinoma, 
ir vietiniai gyventojai nema
žai turėjo nuo to nukentėt”.

VOKIEČIAI KRE
TINGOJE.

Pereitą petnyčią rusai bu
vo užėmę Prūsų uostą Klai
pėdą. Tuomet anglų dien
raščiai išgarsino, kad vokie
čiai nebegales atgauti to 
miesto atgal, bet išėjo atbu
lai. Panedėlį pačioje Klai
pėdoje ir šalę Klaipėdos bu
vo didžiausias mūšys, kurį 
laimėjo vokiečiai. Tame mū
šyje erne dalyvumą ir Klai
pėdos miestiečiai.

Išviję rusus iš Klaipėdos, 
vokiečiai perėjo rubežių ir 
užėmė Kretingos miestelį. 
Kretingoje buvo paliuosuota 
apie 3,000 Prūsų lietuvių, 
kuriuos rusai buvo paėmę 
nelaisvėn ir norėjo jau ga
benti į gilumą Rusijos. Vo
kiečiai į laiką išvadavo saviš
kius žmones.

Taigi, kol-kas, vokiečiai 
randasi Kretingoje, bet, vei
kiausia, neilgai ten bus. Pa
sirodo, kad rusai išveja vo
kiečius iš savo žemės, o vo
kiečiai iš savo žemės rusus. 
Ir vieniems ir kitiems sekasi 
namieje, bet ne priešo šaly
je.

Ties Taurage rusai perėjo 
per Prūsų rubežių.

jako, kad paėmimas Pšemy- 
slo gali lygio ties tik su paė
mimu Metzo laike 
1871 metais.

Rusų kariumenės 
paėmę Pš*emyslą, 
miesto gyventojams, 
nuosavybė bus nepaliesta.

Išviso Pšemyslo tvirtovė
je, laike apgulimo, dūravu- 
sio 6 menesius, žuvo 40,000

MILIJONAS KIAULIŲ 
BELGAMS.

Vokiečiai įvežė Belgijon 
milijoną kiaulių. Kiaulės- 
bus išdalintos tarpe belgų,1 
nepaisant klesų skirtumo.

davęs kelis lygiai Turkijos 
uostus.

Visi, kas tik gali, bėga iš 
Konstantinopolio.

Sakoma, kad Turkijos šos- 
tainė ištikrųjų perkelta j 
Mažąją Aziją.. \

su-

vezi-

SUVALKIJOJE.
Be to, ką pranešėme perei

tame “Laisvės” N-ry, naujų 
žinių nėra.

Tiktai vokiečių generalis 
štabas paskelbė, jog vokiška 
kariumenė atsilaikė ties Ma
rijampole. Pilviškiai yra 
jau rusų rankose.

VĖL PLĖŠIA.
Vokiečiai praneša, kad pa

skui rusų kariumenę, kuri 
buvo įsiveržus į Klaipėdą, 
ėjo minios plėšikų iš Lietu
vos ir plėšė viską, kas po 
ranka papuola. Dabar, vei
kiausia, tie plėšikai bus su
šaudyti.

Vokiečiai sako nenaikin
sią lenkų, žydų ir lietuvių 
turto, bet tiktai rusų ir rusų 
valdžios.

Iš CHICAGOS SIUNČIA 
MAISTO VOKIETIJON.
Chicago, Ill. — Per parcel 

post pasiųsta Vokietijon 6 
tūkstančiai pakietų su val
giu. Kiekvienas pakietas 
sveria nedaugiau, kaio de
šimtį svaru. Tai Chicagos 
vokiečiai siunčia maisto savo 
odminėms ir draugams vo- 
k?0pjon. Siunčiama miltų, 

•ryžių, cocoa, prezervų ir tt

Rusai sako, kad Pšemysle 
jie rado daug žmonių, ser
gančių cholera. Rusai per
mainė Pšemyslo vardą ant 
rusiško Peremysl.

Vokiečių laikraščiai pri
pažįsta, kad Pšemyslo paė-jUJį 
mimas yra didelis smūgis 
Austrijai, kadangi rusai da
bar turės daugiau liuosų ka
reivių. Juk visi tie, kurie 
buvo apgulę Pšemyslą, da
bar pasiliuosuos. Todėl da
bar plačia/ šnekama, kad vi
sa rusų a tyčia bus atkreipta 
ant Krakovo.

padarė nuostolių ant mili
jardo ir 150 milijonų dole
rių. Galicijoj nukentėjo 
šimtas miestų ir miestelių ir 
6,000 sodžių. 250 sodžių su- ■ 
naikinta. Rusai paėmė Gali
cijoj 500.000 arklių ir tiek 
jau galvijų. Taip-pat ir vi-, 
sus grūdus, kiek tik užtiko.

Lenkijoje sunaikinta 200 
miestų ir 9,000 sodžių.

SAKO, ŽYDAI NEPER
SEKIOJAMI.

Rusų valdiška spauda gar
sina, kad žydai Rusijoje nė
ra pereskiojami. Rusai, už
imdami Bflkowiną ir Galici
ją, būk tai metaisę jokių po
gromų.

KARPATUOSE.
Karpatų kalnuose mūšiai 

kaip tęsėsi, taip ir tebesitę
sia. Bėgyje dviejų pastarų
jų dienų austrai suėmę 4,000 
rusų nelaisvių.

Ties Wyszkovu austrai sa
kosi taip-pat laimėję.

KOKIOMIS SĄLYGOMIS
PASIDAVĖ PšE- 

MYSLAS?
Pšemyslo garnizonas pa

sidavė tiktai tuomet, kuo
met rusai sutiko ant sekan
čių sąlygų:

1) Pilna kariška garbė pietus nuo Ostend vėl prasi-
del garnizono. dėjo didžiausias bombarda-

2) Specijališkas elgimasis vimas, kadangi vokiečiai at- 
su belaisviais. Nėr vienas iš sigabeno daugiau sunkiųjų 
suimtųjų neturi būti siun-'1 1’“ 
čiamas Siberijon.

3) Sužeistus ir užmuštus 
valia pergabent Austrijon.

• 4) Visiška laisve ir nepa- 
liečiamybė. dėl civiliškų gy
ventojų.

PŠEMYSLO PAĖMIMAS— 
DIDELIS SMŪGIS 

AUSTRIJAI.
Pagalinus, po šešių mėne

sių apgulimo, rusai paėmė 
Pšemyslo tvirtovę. Badas 
privertė tvirtoves garnizoną 
pasiduoti. Pastaruoju laiku 
kareiviai gyveno pusbadžiai 
ir maisto buvo jau belikę lik 
kelioms dienoms. Išgriovę 
daugelį tvirtovės fortų, iš
sprogdinę tiltus, sušaudę ar
klius — austrai atidavė tvir
tovę rusams.

Rusai sako, kad jiems pa
siseko paimti Pšemysle 110- 
900 kareivių ir aficierių, ku
rie išgabenti nelaisvėn. Tar
ne suimtųjų yra 9 generolai..bardavo Rheimsą. 
v' " 1 J v'v _ 1 • Champagne provincijoj

prasi- francūzams ;
Tai kasi.

Pereitą subatą Pšemyslo 
garnizonas mėgino 
mušti pro rusų eiles.
buvo paskutinis mėginimas, 
bet nepavyko. Tada garni
zonas nutarę pasiduoti. Ru
sai nrinažįsta. kad austrai 
nuikiai gvnėsi.Petrograde ir 
kituose Rusijos miestuose, 
kada išgirsta apie laimėji
mą, įtaisyta patrijoti^kos 
rl«moP«traciios. Valdžias 
dienraštis “Novoje Vremia”

DARDANELLAI VIS DAR 
LAIKOSI.

Dardanellų fortai laikosi. 
Jokių naujų fortų anglai ir 
francūzai nenutildė.

Nors jie ir sakėsi iki Vely
kų pra'simušią per Dardanel
lų sasiaura, bet tai buvo tik 
tuščias pasigyrimas.

VOKIEČIAI ^OCIJAU
STAI VĖL KELIA 

SAVO BALSĄ.
SCIIEIDEMAN REIKA- 

LAUJA TAIKOS.
Pereitame “Laisvės” N-ry 

jau rašome, kaip Vokietijos 
reichstage draugas Lede- 
bour davę pipirų valdžia^ ir 
kaip" iš tos priežasties įšėlo darosi vis aštresni. Bijoma-i 
tautininkai ir katalikai. j si, kad tarybos staigiai nu

sekančiame reichstago truks ir prasidės karė, 
posėdyje socijalistai vėl pa
kele balsą. Vienas iš frak
cijos vadovų paklausė, kuo
met gi valdžia pradės rūpin- 
ties susitaikymu. Dabar 
kaip tik patogus laikas del 
susitaikymo.

Ledebour vėl kalbėjo. Ji
sai piktinosi valdžia, kuri 
uždraudusi Akacijoj kalbėti 
francūziškai.

AUSTRAI IR VOKIEČIAI 
APLEIDŽIA ITALIJĄ.
Londonas. — Santikiai 

tarpe Austrijos ir Italijos

VOKIEČIAI BOMBAR- 
A DAVO RIIEIMSĄ.
Franci jos karės ofisas 

skelbia, jog vokiečiai bom-

TALKININKAI GALIPO- 
LIO PUSIAUSALY.

Paryžius, 25 d. kovo. — 
Prancūzų transportai išsodi
no kareivių Callpolio pusiau- 
saly.

Generoliškas bombardavi
mas Dardanellų fortų prasi
dės tuojaus, kr/p tik pribus 
naujų karės laivų, kurie yra 
jau kejjonėje.

12,000 CIVILIŠKŲ BE
LAISVIŲ.

Paryžius. — 58 koncentra
cijos lageriuose dabar yra 
12,000 civiliškų belaisvių. Iš 
jų 7,500 vokiečių ir 4,600 aus
tru.v

Vokiečiai ir austrai sku
biai apleidžia Italiją.

Italijos policija šnipinėja, j 
ką veikia tautonai, pasiliku-į 
šieji Italijoj.

REIKALAUJA DUONOS.
Murcia, Ispanija. — 10,- 

000 mainierių įtaisė demons* 
įtraciją, reikalaudami duo
nos.

“Duokite mums duonos!** 
—šaukė jie.

LAISVĖ” YRA NE- 
UTRALlšKA.

K. LIEBKNECHTUI UŽ
DRAUSTA RAŠYTI 

IR KALBĖTI MI
TINGUOSE.

Danų dienraštis “Politi- 
ken” praneša, kad garsiam ! 
vokiečių šocijalistui Kar. 
Liebknechtui valdžia už
draudusi rašyt ir kalbėt vie
šuose mitinguose.

Licbknechtas esąs žinybo
je kariškos valdžios. Jam1 11 1 • 1 I1**J*J*1 ““

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-

po truputį se-|bus valia kalbėti tik reichs- Į 
tage ir Prūsu landstage, kai

VARŠAVA NEKAN
TRAUJA.

Varšava nekantrauja, 
nežino ar greitai klius vo
kiečiams. O pal ir visai 
neklius. SI antai išleidžiami 
laikraščiai eina už austrus ir 
vokiečius.

Tik narodovcai - tautiriin-

Ji

po žmonių išrinktam atsto
vui.

RUSŲ LAIVYNAS NETO
LI KONSTANTINO

POLIO?
Iš Athėnų praneša, jog 

Juodmarių laivynas iau arti
nasi nrie Konstantinopolio. 
Rusų laivynas jau bombar-

Męs neguldom savo 
galvą nei už vokietį nei 
už rusa.

Ligišiol karės lauke 
dar nebuvo pergales nei 
vienoje pusėie. Po lai
mėjimui. veik visuomet, 
šoka pralaimėjimas. To
dėl “Laisvė” nebubnija 
apie vienos kurios nors 
nusės “laimėjimus”, nes 
jai rūpi tik bešališku
mas. Gavę faktu ir ži
nių mūsų skaitytojai pa
tįs moka nusistatyti sa
vo nuomonę.



t
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raščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Per vasario mėnsį Lietu- kanuolėse. Jie tai remia to 

vos Šelpimo Fondan įplaukė kias organizacijas, kaų 
suvirš $2,000. Plačioji vi-/‘Navy 
suomenė dar kartą išreiškė i Sam’s Safety League” ir tt. 
savo užsitikėjimą Lietuvos' 
Šelpimo Fondui.

ague”, “Uncle

Antroje eilėje stovi — 
žmonės, kurie turi dirbtu- 

ar niekad taip nereikėjo ves, gaminančias karės į- 
rankius ir reikmenis: ka- 
nuoles, paraką, karės laivus 
ir tt. Tos rųšies plėšrūnai

aukų Lietuvai, kaip, šiame 
momente.

Service Commision”, gami
nanti straipsnių ir informa
cijų klerikalų spaudai, taip- 
pat agituoja už savo partiją.

Įsikurs toji partija ar ne 
— tas nelabai jau taip svar
bu, bet kad katalikiški kleri
kalai pradėjo uoliau darbuo- 
ties—tai faktas/Kolumbo ri-

ges n is važinėjimas, neįvyktų drebančiam kas minutė už 
taip daug nelaimių ir nebū
tų mėtoma milijonų ky
šiams.

Bet kaip tiktai Californi 
joj buvo sumanyta, kad vai 
stija atpirktų nuo tūlos kom 
panijos gelžkelį, tuomet pa 
perkamoji buržuazinė spau 
da pakėlė didžiausią triukš

Neseniai Newport News uoliai liejo alyvą į. Europos 
nuleistas vandenin ugnį. Žinoma, jie ir Ameri- 

laivas koje nesnaudžia.
Trečioje eilėje stovi tie, 

Vyskupas atlaikė pamal- kurie .dėl šiokių ar tokių
• 1 • 1 1 • 1 1 . A. 4- • 1

tapo 
didžiausias karės 
“Pennsylvania”.

das ir pasakė pamokslą, jog 
“Pennsylvania” būsiąs “pra
našu taikos ir ramybės”. •

Kaip ilgai tęsis ta nesvie
tiška veidmainystė ?

motyvų nemėgsta taikos 
ir išmintingos Wilsono už
sieninės politikos.

Galop eina histeriškai su
tvėrimai, kuriuos uželektri- 
zuoja gatviniai laikraščiai ir 
agitatoriai.

“The Christian World” ra
šytojas nepaminėjo tik kapi
talistų klesos, kurios visa 
“notura” jau tokia, kad apsi-

Katalikiškos organizaci
jos Kolumbo ricierių narys 
nužudė mieste Marshall, 
(Texas) buvusį kunigą tik
tai už tai, kad tas kritikavo 
autoritetą “šventos Rymo ginklavime ji temato tik 
katalikų bažnyčios”.

Užpereitais metais katali
kiškas fanatikas nužudė 
Austrijos parlamento narį 
socijai demokratą.

Pereitais1 metais jėzuitų 
auklėtinis nužudė neužmirš
tinąjį Žoresą.

Tie užmušimai papildyti 
vardan “idėjos”, vardan kle
rikalų skelbiamos idėjos.

cieriai, Kristaus milicija, 
drūti vokiškų katalikų “ve- 
reinai”, tai vis pamatas nau
jai partijai. Atsiminkim, 
kad net Amerikos Darbo Fer 
deracijoj klerikalai palaiko 
dar savo įtekmę ir grąsina 
tverti savo unijas, kaip greit 
Federaci ja pakai rėš.

Jų obalsis: viską panau
jinti Kristuje! Naujina jie 
viską jau per du tūkstančiu 
metų, o viskas kaip buvo,taip 
ir liekasi po senovei.

v o interesų apgynimų

BANKUOSE DAUG
PINIGŲ.

Demokratai nesiliauja 
kalbėję apie “gerus laikus” 
ir šuoliais besigerinantį biz
nį. Jie, tarp kitko, nurodo, 
jog bankuose šiais metais y- 
ra daugiau pinigų, negu 
kuomet nors seniau. Bet ar

PRAŠO DAUGIAU RAŠY
TI APIE KOOPE

RACIJAS.
Lafayette, Colorado, Soc. 

Partijos skyrius priėmė re
zoliuciją, kuria atkreipiama 
atyda socijalistų spaudos į 
svarbumą kooperatyvio ju
dėjimo. Skyrius prašo soc. 
spaudos daugiau rašyti apie 
kooperatyvišką farmų ir 
mainų biznio reikalingumą.

Kapitalistų spauda tyčia 
nerašo apie tokius dalykus, 
kadangi jai rūpi privatiniai 
interesai. Socijalistų spau
da ligišiol kaip ir ignoravo tą 
klausimą.

Lafayetto skyrius kviečia 
ir socijalistiškas organizaci
jas kelti kooperacijų klausi-

HOTENTOTŲ DORA.
Jau seniai žinoma, kad

ištikrųjų įdėlių padidėjimas 
bankuose liudija, jog geri 
laikai jau atėjo?

V argiai I Dienraštis “The 
Globe” teisingai sako, kad į- 
dėliai bankuose padidėjo dėl 
sekančių dviejų priežasčių:

1) Nepastovumas bizniuo
se sulaiko daugelį biznierių 
nuo įvestinkao^ pinigų pra
monei! ar prekybon. Pa
prastai tokiuose kaip dabar 
laikuose biznieris bevelija 
likties atsargiu ir vely pade
da savo pinigus bankan, ne
gu biznin. Todėl tai pinigų 
bankuose daugiau, bet eko
nomiškame gyvenime daug 
mažiau gyvumo ir pertai lai
kai liekasi blogi.

2) Žmonės, laukdami juo
dų dienų, susilaiko išleidnė- 
ję pinigus ne taip jau reika
lingiems dalykams. Kiek
vieną atliekamą skatiką ne
ša bankan, taupo. Vidutinis

DOLERIU MUŠA.
Ir gražumu ir piktumu 

buržuazijos partijos sten
giasi sukliudyti progresavi
mą darbininkų partijos. Bet 
Socijalistų Partija auga, 
kaip augusi. Todėl, pasta
ruoju laiku, bent keliose val
stijose buržuazijos partijos 
prasimanė naujų įmonių ko
voti su socijalistų įtekme. 
Oklahomoj norima įvesti pa
galvė mokestis ant visų rin
kikų. W. Virginijoj nueita 
dar toliau. Tos valstijos le- 
gislatura perleido tokį billių, 
jog Soc. Partijai reikėtų iš
mokėti $30,000, jeigu ji norė
tų išstatyti savo kandidatus, 
ant visu ofisu. Norint “rū-
nyti” ant S. Valstijų senato 

reikia mokėt $500riaus
ant gubernatoriaus 
ant kongresmano — $300 ir 
tt. Išstatant savo kandida-

savo kailį, katant jo dienas 
beveik jau suskaitytas, -—ir 
ta tyla dar tebegyvena tarpe 
nuskriaustųjų ir skaudžia
mųjų dar žmonių. Pas mus 
visas gyvenimas dabar pasi
darė “valdiškas”. Rašoma 
ir daroma tik tas, kas 
“jiems” patinka, kas “jiems” 
mažiausio kenksmo nebegali 
atnešti.

Taip męs nelaimingi iš vi
sų pusių. Tylime, verkiame 
ir kenčiame, tarsi, laukiame 
ko-tai nežinomo, nesupran
tamo.

Apie kasdienines smulk
menas nei nekalbėsiu. Tūks 
iš jų yra lietuvių laikraščiuo
se, jei tik pastarieji jus pa
siekia, tai iš jų galite ir pa
birti. Pačiam man teko taip
gi būti Suvalkijoj po vokie
čių apsilankymo. Buvau 
taip po Kalėdų Naumiestyje, 
pravažiuodamas Vilkaviškį, 
Marijampolę irf Kalvariją. 
Nors ir sniegu buvo užkloti 
laukai, tečiaus lengvai buvo 

1 galima pastebėti karės žy
mes. Ypatingai bjaurų į- 
spūdį darė Naumiestis: tūli 
namai sudeginti, sugriauti, 
tūlų stogai, sienos granatų 
išlandytos, langai išdaužyti. 
Miestas atrodo lyg baidyklė, 

kietai sučiauptomis lt?™ Jam.e nuo kokl.a de' 
r simts metų žmonių nebegy- 

Žmonės baisiausių da
lykų pasakoja apie karę.Bu
vo Suvalkijoj dar vietų to
liau nuo sienos, kurios 
žiau nukentėję. Mūsų kariu- 
menė buvo tuomet Vokieti
joj apie Stalupėnus, Pilkal
nį. Rusų užimtose vietose 
visi gyventojai buvo gabena
mi Rusijon, jų turtas plėšia
mas, vežamas’šion pusėn, tū
li namų daiktai, rakandai 
pardavinėjami kareivių šios 
pusės gyventojams. Skaudu 
pažiūrėjus šitiems grobi-

Koks dabs r Lietu
voje upas i

(Nuo mūsų korespondento)

amen

visas

amen

Be abejonės, 
kiečiai, pilnai galite nuvokti, 
kaip pas mus dabar gyvena
ma. Visas dvasios gyveni
mas ežio pirštinėse. Pasiju
dinti nei nemanyk
mirtinai susibadysi ir krau
juos papluši. Juk dūsauti 
net neleistina, nekalbant jau 
apie pasiskundimą.

Tikiuosi, kad jūs,
kiečiai, giliai jaučiate, daug 
kenčiate, vienok vaizdžiai 
persistatyti to, kas pas mus 
dabar darosi, kas dedasi, ne
begalite. Tiesa, ir męs 
skundžiamės, ir męs dejuo
jame, vaitojame taip tyliai, 
taip negarsiai, taip paslėp
tai, su 
lūpomis, 
skausme ir laužome ir grai
žome savo rankas, verkdami 
kruvinomis ašaromis. Vie-

nors baisiausiame vena,

APSIVEDIMAS IR
LYTIŠKOS LIGOS

laukinių Afrikos hotentotų pragyvenimo išlaidų laipsnis 
dora remiasi šiuo dėsniu: nupuola, palyginus su gerais 
jeigu aš paimsiu tavo pačią laikais.
— bus all right, bet jeigu tu

tus į pavietavus ofisus — 
reikia mokėt $25; ant teisė
jo $200.

Jeigu panašus billius bus 
užgirtas gubernatorium ir 
taps įstatymu, tai tuomet 
verbliudui bus lengviau per
lįsti per adatos skylutę, ne
gu nepiningai Soc. Partijai 
išstatyti savo kandidatus.

Buržuazijos partijos, per- 
leidusios šį billių, teisinasi 
norėjusios pašeipti suslūgu- 
sį valstijos iždą. Mat, W. 
Virginia dikčiai išsikašta
vo laike paskutinio
rių streiko, kuomet valstija 
mokėjo milicijai.

Tasai kapitalistų noras su
mažinti S. P. įtekmę balsavi
mo metu parodo, kaip kapi
talistai bijo augimo socijaiis- 
tiškų balsų. Jie supranta, 
kad kiekvienas balsas, pa
duodamas už

nok tylime... tylime todėl, 
kad mums “neleistina”... Su
praskite, kas dar pajiegiate 
suprasti. Tik retkarčiais vis
gi pro sučiauptas lūpas išsi
veržia su giliu skausmu: 
“sunku”. Tai yra vieninte
lis mūsų vaitojimo žodis. 
Vienok, jc?i norit jūs mus su
prasti, pamėginkit bent ant 
valandėlės sau įsivaizdinti tą 
baisų, beveik mirtino atdū- 
sio žodį “sunku”. Aš manau, 
kad daugelis jūsų gal ir ' į- 
stengs jį sau pilnai įsivaiz
dinti.

m a

r iams; asaros veržiasi is a

mainie
remiasi šiuo

paimsi mano pačią — tuo
met jau negerai.

“Tėvynė” kaip tik ir prisi
laiko šios doros dėsnių. Jei
gu ją užgauna socijalistai, ji 
šaukia apie etikos stoką, a- 
pie soc. spaudos netaktišku
mą, netgi palaidumą. Ji ra
šo straipsnius, kurių leitmo
tyvas lyginais tas pats, kaip 
ir “Vien. Liet.”.

Bet jeigu ji gali įgilti soci- 
ialistams, tuomet visi įran
kiai geri, tuomet viskas “do-

Taigi ir šnekos apie gerus 
laikus yra tuščios demokra
tų šnekos.

LAUKIA PASIDAUGI
NANT ŽYDŲ ATEI

VIŲ.
Rabinas Mever Berlin iš 

New Yorko tiktai ką sugrį
žo iš savo kelionės po Rusiją. 
Tenais jisai 'išbuvo 4 mėne
sius. Tasai rabinas yra ži
nomas sionistas ir smarkus

socijalistus, 
yra pasmerkimas kapitalis
tiškų partijų.

CHLOROFORMAVIMAS 
VISUOMENES NUO-

Apie mūsų tėvynės vargą, 
apie visas baisias to vargo 
puses būtų galima didžiausią 
knygą surašyti 
aprašymų dabar pilni taip 
lietuvių, taip rusų laikraš
čiai. Ir tas vargas, kaip nuo
žmiausias žvėris išskėtęs sa
vo ilguosius mirtinus nagus 
visame savo įnirtime sten
giasi kuoplačiau užviešpa
tauti ant žmonių, tų bejiegių, 
bebalisių, neturinčių teisės 
net atsidusti. Vis toliau, vis 
plačiau tiesia savo plėšimuo
sius nagus, tas vargas
daugiau aukų nori sučiulpti 
savo glėbin, daugiau ašarų 
iščiulpti, dar didesniame ga
ruojančio kraujo klane išsi
maudyti, dar daugiau jų tur
to sunaikinti... ir... pragariš
kai klegėti iš jų skausmų... 
Visa tai daugybė žmonių 
mato, jaučia ir 
“nebeleista”.

kių. Dabar antrą kartą už
plūdus vokiečiams Suvalki
jon, nežinia,kaip ten nusidės. 
Dabar Vilniun daugybės pri- 
būna pabėgėlių. Kaip viskas 
nusidės—nieks negali pasa
kyti. Ateitis parodys, jei 
tik gyvi liksime P. 
Vilnius 14-11-1915.

veikėjas žydų tarpe.
“Tik vienas pasigelbėji- 

mas likosi Lenkijos žydams, 
“Tėvynės” koresponden- pasakė rabinas, — jie turi 

tas, pačiam redaktoriui pri-' bėgti iš kentėjimų vietos. Jie 
tariant, aprašo tūlas pra-1 turi emmigruoti. .Dėl .manęs 
kalbas, kuriose vienas žmog-| aišku, jog jie miniomis ren- 
palaikis ve ką pasakė: giasi apleisti Lenkiją. Aš

manau, jog po karei visas 
milijonas žydų apleis Galici
ją ir Lenkiją. Jiems nesili
ko jokios vilties, kad jų pa
dėjimas pagerės. Netgi ga
limas daiktas, kad karei pa
sibaigus, įvyks visa eilė nau
jų pogromų”.

vienas

palaikis ve ką pasakė:
“Socijalistų klebonai nuo 

raudonosios gatvės galėsią 
susirinkti su bombomis ir 
kitais įrankiais, turės ikiva- 
liai progos visi Šukiai, šal
čiai,Prūseikos,Neviackai pa
duoti vienas kitam ranką,ar
ba žandus apsiskaldyti...”

“Tėvynės” koresponden
tas, pačiai redakcijai prita
riant, vadina tą blevyzgoji
mą “teisybės žodžiais”. Net 
provokatoriška paleistbur- 
r.io kalba tinka “Tėvynei”, 
jeigu joje užgaunama socija
listai.

Mums tai svarbus doku
mentas. Ačių už jį.

MONeS.
“N. Y. American” rašo:
Tarpvalstijinė prekybos 

komisija tiktai ką užbaigė 
tyrinėjimą reikalų Louisvil
le ir Nashville gelžkelio. Ty
rinėjimas parodė, jog gelž- 
kelių kompanija yra kalta 
tame, jog išleido milijonus 
dolerių politikai, duodama 
kyšius įvairios rųšies valdi
ninkams, nariams legislatu
res, teismų valdininkams, 
nariams publiškų komisijų, 
kad nustatyti tinkamoje sau 
šviesoje visuomenės nuomo-

KAS KELLY KAReS
ŪPĄ?

Tan klausiman atsako vie 
nas rašytojas laikrašty “Thi 
Christian World'

Pirmiausia

Kas yra dora? Ant šio 
klausimo būtų daug atsaky
mų ir net priešingų atsa
kymų. Aš pats galėčiau pri
rašyt daug puslapių ant šios 
temos, bet leiskite man atsa
kyt paprastais gamtininko 
žodžiais: tas yra dora, kas 
gera, o tas gera, kas neveda 
žmogaus kūno iŠ normališ- 
kumo, kas jam nekenkia, yra sveiką vyrą 
sveika. Jei žmogus savo pa 
sielgimais tiesiai arba netie 
šiai kenkia savo ar kito kū
no normališkumui, jis atlie 
ka nedoriausį darbą. Vaiki 
kinas, kuris suvilioja mergi 
ną ir ji turi nukentėt nuo to 
pati, kuri apgaudinėj 
kiai dėl šeimynos užlaikymo 
dirbantį vyrą; moterįs ir vy
rai, kurie už turtą parduoda 
savo kūną 
gia, nes save arba kitą kan
kina dvasiškai^kas atsiliepia 
žymiai ant kūno sveikatos, 
ir kūniškai. Mano principas 
yra tokis: nedaryk kitam ir 
sau to, kas galėtų užkenkti 
normališkam kūno ir proto 
bu jojimui.

Męs turime šiandien tam 
tikras aplinkybes, joms tin
kama dorą ir joms tinkamą 
moterų su vyrais sugyveni
mą, vadinamą šeimynišku 
gyvenimu. Visi męs mato
me jame atsirandant vis 
daugiau keblumų iš ekono
miško ir tūlų kitų atžvilgių. 
Garsus filozofas Ibsenas net 
niekur neatrado jame geru
mo, bet man šį sykį nerūpi, 
ar šeimynišką gyvenimą kas 
skaito dangum ar pragaru, 
tik aš noriu patėmyt vieną 
dalyką, kurį aš vadinu kri- 
minališku, labiau krimina-

sun

visi p rasi ze n

taram pelnas daug sumažė
tų, jei tik sveikiem žmonėm 
leista būtų apsivest. Kada 
nuo ligonio vyro apserga ir 
pati arba atbulai ir kada ge
ma ligoniai vaikai, tuomet 
daktaram tikra šienapjūtė. 
Vienok jei ir būtų daktaram 
pelnas iš ko, visgi velyk už
mokėt ir žinot, kad gauni 

ar pačią, negu 
nemokėti ir gauti ligonį. 
Daktarai neteisingų paliudi
jimų neišduos, nes galėtų bū
ti apskųsti ir aštriai nubau
sti. Daleiskime, vyras ištir
tų, kad jo pati turi " 
rią daktaras užslėpė 
mažu jis (vyras) užsikrėtė, 
tuomet daktarui būtu trum
pa. Kas link užmetinėjimo 
apie tokio egzaminavimo ne
dorumą, tai tik medicinos 
mokslo nežinantieji gali taip 
kalbėt. Civilizuoti žmonės

una

daktarui pasako slaptybes* 
kurių geriausiam draugui 
nesakyt 
ne apie
bėti, o būti ligų priešu. Ka
da apsirgo vyras ar moteris, 
nelieka klausimo “Ar dora

. Daktaro dalykas 
orą ar nedorą kal-

žmones

eit pas daktarą?”, bet jieš- 
koma, kuris gabesnis ir eina
ma. Mat, esama tokios rų
šies d ori n inkų, kuriem yra 
dora sutvert šeimynas iš ly
tiškom ligom sergančių žmo
nių, dora užkrėsti jomis da 
jų neturėjusius, dora pada- 

nelaimingais
ant viso amžiaus, o nedora 
nueit pas daktarą ir gaut pa
liudijimą apie savo sveikatą. 
Kalbant apie tokią “dorą”, 
man atsimena vienas faktas. 
Pernai Chicago j publiškose 
mokyklose buvo įvestas iš
guldymas lytiškosios hygie
nes ir pasekmės buvo geros. 
Atsirado “dorininkai”, kurieseniai visiems
kovojo, kad tik išnaikinus tą 
dalyką iš mokyklų, nors jie 
gerai žino, kad tarp mokinių 
eina neapsakomai platus pa
geidimas. Mat, jiems kas 
slapta, tas dora.

lišku, negu vagystė, mela
gystė, betvarkė. Kas gi jis 
tokis ? 
girdėtas ir daugeliui pažįs
tamas namiškis — lytiškos 
ligos. Nors tikrų statistikų 
nėra surinkta, bet pagal ke- 
letos autoritetų paduotąsias 
išrodo, kad Amerikoj sifilį
turi bent kas šeštas vyras, i Mano nuomone, turėtų bū- 
Žinoma, kiti sakosi ir mano ti išleistas įstatymas po ga- 
išsigydę, bet aš čia drįstu na ‘ aštria bausme, kuris 
pranešti, kad da nėra tokio 
dalyko, kaip išgydytas sifi
lis. Jo niekas neišgydo ir 
nėra žinios, ar galės išgydyt 
bent kada. Jo progresavi
mas suareštuojamas, dau
giau nieko. Jis padaro kūne 
tokias permainas, tokią blė- 
dį, kad žmogus lieka amžinu 
ligoniu, nors tolesnis tos li
gos vystymąsi būtų suareš
tuotas. Čia nėra vietos ap
rašyt ją, todėl patariu j ieš
kot šaltinių knygose arba 
pasiklaust daktarų. Ypa
tingai gyslos ir nervai (neiš
skiriant merginų) nukenčia. 
Žmogus lieka biaurus pesi
mistas, nesmagumų ir deja
vimų maišu. Jis pats sau 
nusibosta, netik kitiems. 
Kaip jis gali būti pačios vy
ru?

Da pusė bėdos pačiai būtų, 
jei ji gautų ligonį, 
nuobodulį ir pikčiurną. Bet 
netoli visuose atsitikimuose 
ir ji lieka užkrėsta ta pačia 
liga. Ir ji lieka nevertu pa
ti sau žmogum. Kaip kada 
pasitaiko ir tokiom šeimy
nom susilaukt kūdikį. Jis a- 
teina pilnu vargšu. Jei jis 
neatsineša tėvų ligos, tai ją 
neužilgo gauna o jei 
gauna, jis ateina su visais 
silpnumais.. Ypač atsižymi 
akių silpnumas, protiškas 
nerangumas, amžinas silp
numas kūno ir negyvumas. 
Tokių žmonių amžius tan
kiai būna trumpas, nes jie 
visokiom ligom prieinami.

Eugenikai reikalauja, kad 
prieš apsivedimą vaikinas ir 
mergina būtų daktaro išeg
zaminuoti ir gautų paliudiji
mą, jog yra sveiki. Tūlose 
vietose tas reikalavimas liko 
įstatymu. Butų gerai, kad 
ir visur liktų.

Šiam geram užmanymui, 
kaip ir visiems kitiems, atsi
randa priešų. Vieni jų skel
bia, buk daktarai dėl savo 
pelno norį tokį įstatymą į- 
vest, kiti vėl rėkia, būk tai 
nedora. Ant pirmojo užme
timo aš atsakysiu, kad dak-

verstų kiekvieną ypatą, ap
sirgusią lytiškom ligom, 
pranešt apie save į tam tik
ra sveikatos skyrių ir kad 
gydymas tuoj būtų pradėtas. 
Už nepranešimą apie gavi
mą tokių ligų bausmė turi 
but didelė, nes jos pavojin-

Pereitame “L.” N-ry męs 
šspauzdinome atsišaukimą, 
kuriame tam tikras komite
tas nurodo į baisiai vargin
gą padėjimą Prūsų lietuvių, 
kuriuos rusų valdžia siunčia 
ištrėmimam

Šiandien talpinamas laiš
kas dar geriau illiustruoja 
tą padėjimą:

“Su šelpimu Lietuvos eina 
ne per puikiai. Ligišiol vis
kas pastatyta ant labdary
bės pamatų, ir per tai nacha- 
liški elementai (t. y. tokie, 
kurie drąsus ir moka šelpė- 

mat,! jams į akis lįsti. Red.) pelni- 
ija... Bet Lietuvoje visgi ba- 

Rašoma, “žmonių ūkai, so- du neduos numirti, užtat vi- 
dybos sudeginta, 
griauti, turtas išplėšta, lau 
kai kasimams surausėti, i: 
miestų likę vieni griuvėsiai., 
žmonės likę be pastogės, b( 
duonos kąsnio, 
ro, vieni badauja, kiti badu 
miršta...” ir dar daug tam 
panašiai, tarytum vis tai rei
kalinga, neišvengiama, taip 
jau likimo nulemta. Taip 
rašo laikraščiai, taip reiškia 
ir žmonėms kalbėti... šaltai, 
rimtai, oficijališkai, be jokio 
sujudimo ar susigraudinimo. 
Viskas pavirto “valdiška”.

Bet kodėl tas vargas yra, 
kodėl jis visA platesnius už
ima plotus, vis daugiau aukų 
ryja, vis daugiau reikalauja 
kraujo, o męs nusiminime 
vos “sunku” atsidusti tebe- 
galime ir tai dar pasiautai, 
nemislijant ir nekalbant apie 
rytojų... vienok apie kovą su 
tuo vargu, apie jo sumažini
mą ar ir visišką prašalinimą 
—męs nei burbt, męs tylime, 
supraskite, mums užčiaupta 
burna, mums “neleista”. To
dėl ir tylime, tylime, bet... 
tik lig laiko. Širdyje gi, var
go, .alkio, nelaimių kurs to

vis vasčiai, negu bile kokio gin
klo nešiojimas. Be to, ligo
niams turėtų būt išduoti tin
kami uždraudimai arba ant 
rankos paskirtoj vietoj pa-

namai

jų pasikėsinimai turėt lytiš
kus susinėsimus su bile kuo 
galėtų būti sustabdyti patė- 
myjimu, ar ypata neturi ly
tišką ligą. Gali būti ir kito
kie būdai lytiškų ligonių at- 
skirimui ir aprubežiavimui, 
bet palikti juos liuesais ir 
leisti maišytis tarp žmonių 
be jokių aprubežiavimų yra 
didžiausis prasižengimas. 
Turčiai per savo ištvirkimą 
tankiausiai gauna panašias 
ligas, todėl jų atstovai kon
grese ir legislaturose neiš
leidžia viršminėto įstatymo. 
Kiekvienas žmogus, brangi
nantis savo ir kitų sveikatą, 
turėtų reikalaut, kad netis 
eugenikų taisyklės apie apsi
vedimą būtų įvykdintos, o

sai blogai su Prūsų lietu
viais. Rusams antru kart į 
Prūsų žemę įėjus, pradėjo 
visus gyventojus imti ir ga
benti į Rusiją. Vokiečiai iš 
Prūsų Lietuvos buvo beveik 
visi pabėgę, taip kad veža
mųjų didesnė pusė tai lietu
viai. Suaugusių vyrų ir jau
nų vaikinų nėra — tik mote- 
rįs, vaikai ir seniai. Pagrie
bė juos kaip stovi ir veža 
kaipo karės nelaisvius. Ve
ža ir pro Kauną, bet visai 
mažai, o daugumą pėsčius 
atvaro ar arkliais atveža į 
Šiaulius, o iš ten per Vilnių, 
Minską 
sitikimų mirties ir gimdy
mo vagonuose. Abelnai — 
alkani, sušalę vežami rodos 
tiesiog mirčiai... Suimtuo
sius Prūsų lietuvius veža į 
Voronežą, Simbirską ir kt... 
žodžiu, reikia plačios orga
nizacijos, reikės ten ant vie
tos nuvažiuoti ir aprūpinti. 
Pajudinkite savo spaudoje 
tą dalyką ir priminkite kaip 
galima dažniau, nes tam rei
kalui reikia didelių pinigų”.

Męs manome, kad Ameri
kos lietuviai atj 
broliu likimą ir
rinkdami aukas neužmirš ir 

dar absoliutizmui, susigrie- Prūsu lietuviu.
busiam anksčiau ir kiečiau
žmonėms sučiaupti lūpas, ninko” Atstovybė Amerikoje.

amžina

ne

Minėta tyrinėtojų komisi
ja atrado, kad gelžkelio 
kompanija tam įtariamam 
tikslui išleido $16,000,000. 
“N. Y. American” sako, jog 
greitai męs gal išgirsime, 
kaip ta “vargingoji” kom
panija prašys pavelyjimo pa
kelti kainas už tavorų perve
žimą. “Tai yra ne išimtis, 
bet-taisyklė. Taip yra su 
kiekvienu gelžkeliu šioje ša-

KATALIKIšKO.II PARTI
JA ŠIOJE ŠALYJE?

“New Yorker Volkszei- 
tung” nurodo, kad tarpe A- 
merikos katalikų vis labiau 
bręsta idėja įkurti savo ka
talikišką partiją, kuriai pa
vyzdžiu galėtų būti Vokieti
jos centrumo veikimas. 
Įsteigimu savo politiškos 
partijos klerikalu lyderiai 
jau seniai rūpinas ir vis švie
žesnės ateivių bangos, ku
rios niaukia Amerikon iš 
katalikiškų Europos šalin, v _ - -- , - -
suteikia tam snrnartvimi| gelžkeliu valstybė davė ne- f.. .... w . ....

moję, tūlų žmonių jau prasi

žiuoti nuo platinimo savo pa- 
vojingų ligų.

K. Stulpinas.

GELŽKELIO NELAI
MĖ KALIŠE

savo

laivyno ir, 
armijos aficieriai. Ju visas naują impulsą. Katalikiški. a. 
biznis tampriai surištas su laikraščiai, 
kanuolėm. Jie nemato tau- kalboj 
tos garbės ir kultūros kilimo už įsteigimą 
apšvieioje, laisvėje, bet tik Tam tikra

Taip, gelžkeliai aplupa pu
bliką, gelžkeliai kaulija iš 
valsvbės pašelpą, daugybei vn i • i i i *• i *y*

ynač vokiečių!
vis labiau agituoja kompanijos, bet pati valsty 

savo partijos.! bė Jgvtų gelžkelius savo nuo 
Catholic Social .savybėn. Tuomet būtų pi

-ų, jeigu ne deda virti kova.

aus savo
ami ar

aciu

Kališo stotyje susikūlė du 
vokiečių karo traukiniu. At
važiavęs iš Vokietijos karei
vių traukinys dūrė į sužeis
tųjų vokiečių aficierių trau
kinio užpakalį. NelaimS 
buvo didelė — 40 vagonų su
dužo į skeveldras*. Kareivių 
žuvo 400, sužeistųjų gi 500 
žmonių. Stoties viršininkas 
ir dar keli tarnaujantieji pa
šaukti tieson. Vokiečiai

r



PO "LAISVES” PASTOGE
Netik “Laisvės” bendro

vės dalininkams, bet ir šiaip 
jau platesniai skaitytojų mi
niai bus įdomu šiek-tiek dau
giau patirti apie dabartinį 
‘‘Laisvės” stovį ir jos reika
lus. Kaip žinoma, pereitais 
metais “Laisvės” gyvenime 
įvyko dvi stambios permai
nos — persikėlimas į Brook- 
lyną ir įsteigimas -koopera
cijos “Laisvei” ir knygoms 
išleidinėti. Įvykus pastarai- 
jai reformai, tai yra, įsikū
rus kooperacijai, “Laisvės” 
biznis tapo visuomenišku 
bizniu tikroje to žodžio pras
mėje. Laikraščio leidimas 
iš pavienių žmonių rankų pe
rėjo į platesnios minios ran
kas, nors tos “minios” supra
timas pas mumis nėra neap- 
ribuctai platus. “Laisvės” 
bendrovėn gali prigulėti tik 
nariai Liet. Socijalistų Są
jungos ir Soc. Partijos. Tas 
padalyta todėl, kad laikraš
tis niekuomet negalėtų iš- 
kryoti iš socijalistiško darbi- 
ninkiškumo vėžių. Refor
muojant “Laisvės” išleidinė
jimo būdą, žiūrėta ne tiek pi- 
mgingumo, kiek principo.

Praslinkus pirmiems me
tams po įsikūrimui koopera
cijos, įvyko visuotinas ben
drovės dalininkų susirinki
mas, kuris peržiūrėjo perei
tų metų darbą ir užbriežė 
kelią ateities veikimui.

Pereiti metai bendrovės 
gyvenime buvo nepaprasti. 
Persikėlimas Brcoklynan ir 
įsikūrimas naujoj vietoj pra
rijo daug pinigo, daugiau nei 
tūkstantį dolerių, vienok, ne
paisant to, persikėlimas išė
jo ant naudos. Apyvarta 
ve;k nadvigubėjo, laikraštis 
padvigubėjo, spaustuvė tapo 
aute<«<ie pasalinių darbu at
sirado daugiau, apskelbimų 
pasidaugino, pradėta spar
čiai išleidinėti knygeles. Bo
stone esant, prie spaustuvės 
ir redakcijos dirbo 7 žmonės, 
dabar jau dirba 9 ir tai dar 
reiK'a padėįikų. Pereitų me
tų vasarą buvo jau padaryta 
pirmutiniai žingsniai užve
dime laivakorčių biznio. 
Nors tautiškieji “bičiuoliai” 
ir stengėsi pakišti koją, vie
nok, manome,jog ir laivakor
čių agentūra Išsiplėtos į sa
varankią biznio šaką. Lai
kinai laivakorčių pardavinė
jimą sutrugdeA’isasvietinė 
karė.

Labiausia džiuginantis ap
sireiškimas iš praeitų metų 
gyvenimo, tai pusėtinai dide
lis pakilimas skaitytojų skai
čiaus. Per vienuolika mėne
sių, tai yra nuo “Laisvės” 
persikėlimo į Bjrooklyną, 
skaitytoją priaugo 2.500. 
Mūsą gyvenime Jigišiol tai 

) metai. Rei- 
kad metai buvo 

□ežasties

dažinoti ir apie jo tvariny-?* Neseniai vienas iš Žymes- 
mą, kokie svečiai ten yra. nių pirklių Kopenhagoje 

I “Kotelis” įtvarkymas su- vardu Nilson, kuris lošdavo 
1 sideda iš 50 kėdžių, ką p,aau- žymią rolę daugely pirklybos 

kavo tūla rakandų krautuvė, šakų, drauge su vienu laivo 
visu Amerikos laikraščių, keleto bliudų, 120 rankšluoš- kapitonu Kristensen, zino-

. 111, • z»in t ril nFrm n iiiann cnnn vn_ darni Irnrl varia Vnlci oti 1 n i n

niau7paaugo"i'šTaidų’už” po/šomojo stalelio seno išgve- 
pierą, pačtą, redakciją ir tt.' ™s10 Pijano, kelių senų zur- 
— o prenumerata ta pati; na ų ir dienūs laikraščių, 
pertai nors įeigos didelės,'Skiepe yra kelios tuseos mui- 
bet išlaidu taip-pat baisybes, ilo skrynios ir du apdaužyti 
Tačiaus ‘didele dauguma1 puoduką!, kuriuose taisoma 
bendrovės narių nutarė, kad muilo putos barzdų skuti- 
kaina liktųsi ta pati, ir rū- i n™i. fen pat ant muilo skry- 
pinties dar labiau padidinti mos pasodina “hoteho’ sve- 
skaitytojų skaičių, kas bus M bedarbis barzdaskutys 
atlyginimu už laikraščio pi-, nuskilta barzdą ir sušukuoja 
p.uma. įplaukus, kad to svečio isziu-

V išimtiname susirinkime ,kūtų^gi’ažesnė, kada jis 
vienas iš narių pakėlė klau- eina J ieškoti darbo, lenpat 
Simą, kad kooperacijon būtų ! kmnpe^apsigyvenęs^ bedar- 
priimami ir nenariai L. S. S. "" ' "
ir S. P. Nutarta palikt po 
senovei. Prigulėti koopera
cijon gali tik nariai tų orga
nizacijų. . ,

Nutarta kalbinti prie ko
operacijos daugiau šėrinin- 
ką. Pereitais metais veik 
liekas iš bendrovės narių ne
vedė agitacijos, kad gavus 
daugiau šėrininkų. Viskas 
ėjo lyg ir po senovei, bet 
šiais metais reikia daugiau 
sukrusti, kad leidėjų tarpas 
būtų platesnis, negu ligišiol.

Dabar dubeltavai negu se- ^ių, telefono, vieno seno ra- darni, kad varis Vokietijoje 
------------------------ — apmokama augštomis kaino

mis, sumanė pasipelnyti.Nu
sipirko vieną nedidelį laivelį 
ir supirko daugybę visokių 
senų vario išdirbinių ; sukro
vę viską rūpestingai į stati
nes, užkalė jąs drūčiai, pra
nešdami, jog statinėse silkės, 
ir jąs gabeną į Jutlandiją. 
Bekraunant statines, viena 
iš jų pratrūko — ir visas da
lykas išėjo aikštėn. Laivas 
su visomis statinėmis tapo 
valdžios konfiskuotas,, ka
dangi išgabenimas vario į 
užsienį Danijoje užginta, 
tad prasikaltusių laukia ne- 

“hotelio” maža bausmė. Laike tardy- 
išrodytų. rno paaiškėjo, kad minėtam

vienas iš narių pakėlė klau- eina j ieškoti darbo, lenpat
bis kurpius, kuris stengiasi 
nuplyšusius batus pataisyti, 
kad nors kiek tie 
gyventojai geriau
“Kotelio” svečių skaičius re- laivui išplaukus į jūrą, turė
tai kada susimažina žemiau jo ateiti vienas vokiečių lai- 
300, iš kurių 50 gali sėdėti, vas ir persikrauti “silkes”, 
kiti turi stovėti arba išsities- bet, kaip matom, viskas nu- 
ti ant grindų. Sykį per die- ėjo niekais.
na, vakare, kiekvienas gau-1 Dirbimui patronų vokie- 
na bliūdelį zupės ir šmotelį čiai panaudoja visokius vari- 
duonos. jnius daiktus, kur tik jų su-

Tai taip įtvarkytas tas griebia. Užkariautoje Fran- 
, ei jos dalyje randasi daugybė 

___ 2-‘cukraus fabrikų; juose ne- 
norisi manyti,’mažai buvo varinių katilų,

“llCtellS”. .VaJVO VXC41JJV 1C111UC101 VICtU

Sprendžiant pagal to už-‘cukraus fabrikų; juose 
vardinimo, 1Daugiau žmonių — daugiau varamimo, norisi, manyti,.mažai ouyo valinių Katnų, 

talkos; daugiau talkos-tai kąd geresnių laikų jau neręi- tie katilai labai dideli, juose 
' _ Iri n Ir Ir I n-11 f^rlrii* « LI rxl-n Hrt T v r •» va ar Tz-1 n vv A t V v* 4 i • ’rri/SM an a Akia. Tik klausykit: Kotelis! virydavo cukrų; visus juos 

xx ex/ Ten muzika, barzdaskutyk- vokiečiai išgabeno, ir cuk- 
locno namoIgiiimiT? Brook- ^a>. kurpius ir dar kitoki ga- raus produkcija turėjo galu- 

_ # # e I n i T -P zx t* Irn zl n z'ii i n i n r» i i i niinrAvi z-J n 11 /xl . z-Ilyne randos vis kjla ir kpa. 
Dabar “Laisvei” i 
reikia mokėt $65.00 ant mė
nesio. 1____  _____ __
daugiau; pasibaigus namo 
nuomos terminui savinin
kas kasžin ką gali užgiedoti. 
Perkant narna v 
sąlygomis, randa mokėtųsi 
ne kitam, ne į bedugnį kiše
nių, bet sau, kooperacijai ir 
tokiu būdu, nuolatinai išsi
mokant, galima būti įgyti sa
vo namas, kas suteiktų di
džiausią paramą visam biz
niui. Neturint gi savo namo 
ir randoms taip baisiai kį- 
lant, gali ateiti laikai, kada 
geresnė vieta taps neįkanda
ma. Turint gi savo namą, 
visai kitaip. Tenais viską 
galima įsitaisyti taip, kaip 
tinkama, taip kaip reikalin
ga ir jokio boso jau nėra. Sa
vo namas tai lyg tvirtovė ir 
visas biznis tuomet, taip sa
kant, gali normališkai susi-

ir patsai darbas lengvesnis.
Pakelta klausimas ir savo'

7 A | A «/ •/£□

ix kūa kada susipažįsti j tinai sustoti—daugelis dar-
už^ vieta su v^su {tvarkymu, tai pasi-

ą rodo tik ciniška pajuoka be- 
KitaisV"metaišV bus įarbhj. Rods ir dėl tų pa- 

-- - įCių dugno gyventojų butų
perdaug. Bet ten tokių nė- 
ra< Veik visi sveiki ir galin- 
ti kiekviena darba dirbti 

t J. 0111 yj A17 v — 1 V 1 1 • 1 •
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bininkų liko be darbo

“Socialdemokratas”

Z. Aleksa.

Lietuva sušals
(Buvusioji ledų gadyne — arba žmogių 

praeitis bei ateitis).

buvo rekort 
kia patėmyt 
labai sunkus iš _ 
bedarbių ir naujų laikraščiu 
įsikūrimo. Vienok, nepai
sant to visko, “Laisvė” palai
kė savo senas pozicijas ir už
ėmė dar naujų. Nėra Ame
rikoj tos vietelės, kur neitų 
“Laisvė”. Atsakančią dirvą 
ji atrado sau net Argentinoj 
ir Škotijoj.

Nesigirdama ir nešaukda
ma apie save, “Laisvė” žen
gia pėda po pėdai hesivysty- 
mo keliu. Ne šuoliais, bet 
žingine ji eina pirmyn, apsi
dairydama ir apsirokuoda- 
ma ant kiekvieno žingsnio ir 
už tai tas progresas nėra pa
remtas veju, bet tikras ir pa
stovus evoliucijos progresas.

Darbininkų miniose, kaip 
matyt, laikraštis įgija užsiti- 
kėjima ir autoritetą. Turi
nys laikraščio, rodosi, tiek 
jau įvairus, kad įvairesnis ir 
negali būti. Išleidžiamos 
knygelės taip-pat turi gerą 
pasisekijna. šiais metais 
manoma išleisti jau stores
niu knygų.

Prie redakcijos nuolat dir
ba du žmones ir trečias dar 
nuolatiniai veda“Juoku Kąs
neliu” skyrių.. Bendradar
biu iš šalies “Laisvė” turi jau 
gana dauflf. Nekurie bendro
vės nariai inano. reiktų

Visuotinas susirinkimas 
pritarė tai idėjai — nuosa-| 
vaus namo įgyjimui. Be vi-Į 
so to, tokiame name galėtų 
būti ir svetainė socijalistų ir j 
kitų organizacijų susirinki-' 
mams, kas tokiam Brookly- 
ne labai reikalinga. __
linas susirinkimas manė, 
kad jeigu porėtais metais, 
nepaisant sunkių laikų, ne
paisant laikraščio pigumo, 
ir pakėlimo darbininkams 
algų, nebuvo deficito, tai yra 
viltis, kad šiais metais bus 
geriau.

Nutarta, kad pinigus, ku
kiuos įneš pauji šėrininkai, 
peimti abelnon apyvarton, 
FjbLskkrtrmfmh pirkinio fon-

žmonės — bedarbiai, kurie i 
per visą savo gyvenimą dir
bo ir krovė turtus pasaulio 
parinktiesiems, bet dabar 
jų darbo spėkos neperka. 
Dalis iš jų yra įvairus amat- 
ninkai. Jie moka darbą ir 
nori dirbti. Bet gyvenimo 
sutvarkymas privertė juos 
eiti į tą “hotelį” ir laukti al- 
mužnos nuo tų, kuriems jie 
krovė turtus.

Vienok biznieriams kapi
talistams tas duoda labai ge
rą progą pasigarsinti, daryti 
biznį. Paaukaus koks biz
nierius kokią iškrypusią se
ną kėdę, žiūrėk kapitalistiški 
Bostono laikraščiai tuojau 
praneša, kad toks ir toks at
liko didelį labdarystės dar
bą, padeda firmos vardą ir 
adresą. Juk tai puikus apsi- 
garsinimas, ar ne? Ir visas 
tokio “hotelio” įsteigimas 
yra geras apsigarsinimas dėl 
kapitalistų klescs, kad ati-1 

VEii’o- traukti darbininkus nuo so-1 
cijalizmo, kad gauti jų bal
sus laike rinkimų.

► Barabošius.

Vokiečiams trūksta
vario.

(Nuo mūsų korespondento

dan. j
Tai taip, mjažiau-daugiau, 

išrodo naujos kooperacijos 
reikalai. Jeigu negalima 
taip labai jau iAgirties, tai ir 
nuliūsti visai nėra ko. Vis
kas ’šrodo gana gerai, nors 
darbo ateityj® daug, labai 
daug. 7

Kas iš draugų malonėtų 
gauti daugiau informacijų 
ir pasiskaityti “L.” konstitu
cijų, teiksis Kreipties į mus, 
o paaiškinimai visuomet bus 
į laika suteikiamai

J. Neyiąckas.
“Laisvės” B/vės pirm.

Bedarbių notelis.
----------------------------- — 1

Tai bent ir gadynė atėjo! 
Ikišiol darbininkai dirbdami 
neturėjo progos gyventi.ho- 
teliuose, negu su jais susipa
žinti, — žinoma buvo tik pa
prasta smuklė dėl “susirami
nimo” — bet dabar net be
darbiai gyvenimo koteliuo
se! Štai, laikraščiai prane
šė, kad Bostone tapo įsteig
iąs bedarbiams viešbutis

Pastaruoju laiku Vokieti
joj at jaučiama didelis neda- 
teklius vario ir misingio. Ši
tie metalai labai eikvojami 
išdirbimui patronų. Visose 
kariaujančiose šalyse įveži
mas vario skaitomas kontra
banda. Vokiečiai iš niekur 
negali gauti dabar šio taip 
brangaus jiems metalo, nors 
stengiasi visokiais būdais jo 
įgyti, kadangi žinoma: ne
sant vario, nebus nė patro
nų, o be patronų juk neka
riausi. Lapkričio mėnesyje 
vienas vokiečių laivas, pri
krautas vario bei misingio, 
einantis iš Amerikos, bandė 
praslinkti Vokietijon, bet ji 
užtėmi jo Anglijos kariški 
laivai ir ėmė vvtis. Besivy
dami. nuskandino ji.

Prieš Kalėdas atėjo vienas 
laivas į Kopenhagą, kurio 
kelionės tikslas buvo Ham
burgas. Jo popierose buvo 
pažymėta, jog gabena
ma visokios pažibos kalėdų 
eglaitėms, bet kada muitinės 
valdininkai pasikniso su
krautose skryniose, tai jokių 
pažibų nerado, bet vien tik 
vari. Laivas tapo ^laikytas

Kopenhagoje

Jau seniai męs jautėme 
reikalingumą rimtesnio s.-d. 
laikraščio. Dabar ypatingai 
atsirado daug klausimų, ku
rie reikia nuodugniau per
kratyti. Tai spragai užkiš
ti užsienio L. S. D. P. Biuras 
pradeda leisti jau seniai ren
giamąjį “Socialdemokratą”. 
Pirmas jo numeris pasirodys 
kovo mėn. pabaigoj? Iš pra
džių bus neperiodišku.

Būtų labai svarbu šį leidi
nį kuoplačiausia paskleidus 
tarp darbininkų, ypatingai 
labiau susipratusiųjų darbi
ninkų. Amerikos draugus 
kviečiame, kiek galima, la
biau jį paturėti ir platinti. 
Kaina Amerikoj su prisiim
ti mu vienas numeris—5c.; 
kas norės iškarto užsisakyti 
6 num.—25c.; 12 num.—50c.

Adresas:’
“Socialdemokratas”, 

76 Main St, 
Scotland.

FARMOS, FARMOS! 
norinti pirkti gera žemę, 
rašykit man laišką, o aš 
prisiųsiu mapas ir žemės

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, MICII

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. YAKŠTIENĘ, 

813 CALLAWELL ST. RAR 
PHILADELPHIA. PA.

N. 2

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-R u siją 

ir iš ten Į Ameriką.
Laivai eina per Archangelską ir

VU

per Finliandiją.

Pasportus parūpiname.
Kreipkitės žodžiu ar laišku prie

VALSTYBINIO

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

SIUNČIAME PINIGUS. NU
EINA GERAI. Imame pilną at- 
sakom y bę. Pristatome kvitą bu 
paraAu apmūrijusio. PRIIMA
ME PINIOUB TAlTPTNIMliTl.

A. PETRATIS,

(Tąsa).
Ir taip, ledynų epochos atsikartodavo 

po kelis kartus. Kiekvienoj ledininėj epo
choj kiekviena nauja ledų gadynė darosi 
didesnė, kol nepasiekia savo maksimumo; 
paskui ledų gadynės pradeda mažėti ir jos 
laikinai visai išnyksta. Tuomet tai ir užsi
baigia ledininė epocha. Dabar vieton ledų 
gadynių atsikartoja vėsesni laikai, kurie, 
pagaliaus, irgi išnyksta. Taip užviešpatau
ja amžinas karštis. Tai angleakmeminė 
epocha su angleakmeninėm gadynėm. Bet 
ir ji ne amžinai tęsiasi. Vėl užeina vėses
nės gadynės, kurios, kiek laiko praslinkus, 
persikeičia į ledų gadynes. Tuomet vėl pra
sideda nauja ledininė epocha ir taip toliaus.

Nuostabu, kad indusų padavimai kaip 
ir liečiasi tų periodiškai atsikartojamų ang- 
leakmeninių epochų. Pirmykštė priežastis 
sutveria vandenis, ant kurių plaukioja 
Brama, ką sutvėrė sausumą ir apgyvendino 
ją. Bet pasirodo visasvietinis gaisras, kuris 
sudegina visą, kas matoma ir gyva. Pabu
dęs Brama randa svietą pavirtus į vienodą 
okeaną. Brama vėl sutveria sausumą ir ap
gyvendina ją. Taip atsikartoja kelis sy
kius. Visasvietinis indusų gaisras, minimas 
padavimuose, labai primena atsikartojan
čius angleakmenius periodus, kada nuo di
delių karščių žemės gyventojų dauguma iš
krikdavo. Bet indusų padavimai, veikiau
sia, paliečia tarpledinines gadynes, kada 
užėję karščiai ir nusekę nuo tropiškų pusių 
vandens puikius laukus galėjo išdžiovinti ir 
visą tų vietų gyvenimą išnaikinti. Su to
kiais apsireiškimais galėjo susidurti indusų 
ar jų kaimynų bočiai ir net padavimuose ga
lėjo būti atsiminimai, jog taip buvo nevieną 
kartą. Panašus padavimai randasi ir pas 
žemaičius, apie ką bus toliau.

Jau ir dabar galima patėmyti būsimos 
ledų gadynės pirmtakūnus. Baltijos jūros 
vandenįs mažta. Upės džiūsta. Tas džiu
vimas priklauso ne vien nuo girių sumažė
jimo, bet ir nuo okeanų transgressijos ir, 
veikiausia, okeanų transgressija daugiau 
paima vandens, kaip girių nykimas. Patė- 
myta taip-pat, jog tarpais pasirodo šalčiai 
ir pradeda snigti tonais, kur to visai nelauk
ta. Ir tuoin laiku, kada šiauriuose nyksta ar
ba tik mažta upes ir ežerai, pietuose vis la
biau apsireiškia upių išsiliejimai ir jūrų 
vanduo tonais vis augštyn kįla.

Paskutinė ledų gadyne buvo apie 20 
tūkstančių metų atgal. Europos pietus bu
vo tuomet aptvinę Viduržemio Jūros vande
nimis, o šiauriai buvo pridengti ledais. Tūlos 
vietos pasirodė jau nebeatsakančios žmonių 
gyvenimui. Laike priešpaskutinės ledų ga
dynės žmonės, išvyti iš šiaurių, turėjo apsi
gyventi gyvenimui neatsakančiose vie
tose, nes toliau į pietus jiems neleido slinkti 
plačios Sarmatiškos jūros, ką tęsėsi nuo,vi
durinės Azijos ligi dabartines Vengrijos ir 
kurių šiaurinis krantas buvo daug toliau į 
šiaurius pasidavęs, negu dabartinių Juodų
jų jūrų. Per paskutinę ledų gadynę, nors ir 
netaip plačiai buvo pasklydę ledai, bot žmo
nės,ledų, varomi, vis toliau norėjo nuo jų pa
bėgt. Prieš save jie rado atviresnį kelią,kaip 
seniaus. Mažesnėji. žmonių dalis nuslinko į 
pietų vakarus, kai kurie pasiliko tarp šiau
rinių ledų ir Juodųjų jūrų, bet dauguma 
žmonių turėjo nešdinties į pietus, kur jie ir 
pakliuvo į vidurinę Aziją.

Vidurinė Azija — tai platus klonis, kur 
dabar randasi veik vieni tyrlaukiai. Bet vi
sai kitoniškai buvo ledų gadynėj. Ledų ga
dynėj okeanų vandens pradeda rinkties į 
tropiškus kraštus ir tuomet visi kloniai, gu
linti tropiškose ir joms artvmose šalyš'e, jei 
nelikdavo vandenimis aplieti, jei nepavirs- 
davo į ežerų ir pelkių viešpatijas, tai likda
vo puikiomis, žmonių apsigyvenimui tinka
momis vietomis. Vidurinė Azija, kaip gu
linčioji labiau į pietus, ledų gadynėje turėjo 
būti irgi daug drėgsnesnė vieta, negu dabar 
vra. Tuomet Kaspijos jūra buvo daug pla
tesnė, oras daug drėgnesnis ir vidurinėj 
Azijoj gona tankiai buvo lietaus. Beto, vi
durine Azija gaivino didelės unės. tekančios 
iš kalnų, gulinčiu į rytus, pietryčius ir pie
tus nuo klonių. Tos unės irgi atnešdavo ne
maža vandenų. Ju išsiliejimai cralėio bū V

skutinės ledų gadynės laikais, jei neperdaug' 
turėjo drėgnumo, tai ir nepermažai.

Iš įvairių šaltinių męs žinom, kad žmo
nės, ką slinko iŠ šiaurių į pietus, kada juos 
vijo ledų gadynės ledynai, jau buvo susipa
žinę su kaimyninkyste ir net žemdirbyste.. 
Tokiems žmonėms kaip įsyk ir tiko vidurinė 
Azija, kur galvijų kaiminėms buvo puikių 
dirvų, kur dar labiau galėjo pakilti žemdir
byste, kur klimatas nebuvo taip žiaurus.

Airių padavimai rišasi su tolimais šiau
riais, iš kur juos, pagal tuos padavimus, 
išgujo prisiartinantieji ledai. Antra puse 
vertus, airių padavimai rišasi ir su kita jų 
lopšine, kuri, veikiausi, ir buvo vidurinėj 
Azijoj, nes tik tenais galima rasti atsakan
čias vietas, minimas padavimuose. Kadan
gi vidui inės Azijos gyvenimo sąlygos buvo 
daug geresnės, negu vidurinės Europos, ka
dangi paskutinės ledų gadynės metu viduri
nė Azija nebuvo atskirta nuo europiečių, tai 
ir nestebėtina, jog dauguma žmonių pame
tė nevaisingas Europos dirvas, kad apsigy
venus Azijos kloniuose. Kaip matome, tai 
Europoj, paskutinės ledų gadynės metu, ma
žai žmonių teliko. Tarpe tų Europos gyven
tojų galėjo būti ir airiško kilimo žmonių, 
kurie nepakliuvo į vidurinę Aziją. Lietuvių 
bočiai tais laikais negalėjo gyventi dabarti
nėj Lietuvoj, nes Lietuva tuomet buvo pri
dengta ledais. Ir lietuvių bočiams prisiėjo 
išsinešdint iš telymų šiaurių į pietus. Kodėl 
Europos išeivių ainių dalis vėl pradėjo grįž
ti Europon — pamatysime vėliau.

Ir paprastai, prie kiekvienos naujos ga
dynės Europos gyventojams prisieidavo 
slinkti toliau į pietus. Ledų gadynei pras
linkus, tų išeivių ainių dalis grįždavo atgal, 
kitoji pasilikdaVb naujoj tėvynėj arbaVkel- 
davos i svetimas vietas.

Dabar imam Afriką. Tenais męs ma
tom didelius tyrlaukių plotus, visai neapgy
ventus, nes nebuvo sąlygų, tinkančių apsi
gyvenimui. Bet ledynų gadynės laikais tos 
vietos įgydavo atsakantį klimatą ir drėgną 
orą. Mat, kuomet ten jūrų vandens pakįla, 
tai kartu susirenka daugiau vandenų ir že
mės sluogsniuose, kuriuose pasirodo šalti
niai ant paviršiaus, pasididina upės, o lietus 
prie tokių aplinkybių tankiau atsikartoja, 
tuomet tyrlaukiai pavirsta puikiomis pievo- 
mos. Atsiranda ir girių. Gal ir Egipto žy
dėjimo metai supuolė su ledų gadynės metu, 
arba jam besibaigiant. Gana to, jog tose, 
Egipto vietose, kur dabar tyrlaukiai tūno, 
seniau būta kaimų ir tenais pilna artezianiš- 
kų šaltinių, kurių liekanos dabar pridengtos 
pieskom.Jau viens šitas dalykas rodo,Į<ad se
niau ten ne tyrlaukių būta — jog tyrlaukiai 
vėliau atsirado.

Panašiai buvo ir Sacharoje. Tame di
džiausiame tyrlaukyje dabar randasi daug 
sausų įdubimų, “vadi” vadinamų, kuriuos 
negalėjo gi padaryti vėjai. Matomai, te
nais seniau buvo upių ir ežerų. Tos upės 
kaip įsyk ir galėjo būti ledų gadynėje, kuo- 
metSacharos oras turėjo būti.daug drėgnes
nis. Ir ištikro, Sacharoj kadaise buvo smar
kus lietus, kurių žymės užsiliko iki paskuti
nių laikų. Beto, ledų gadynės pradžioj, Sa
charoj turėjo būti milžiniški ežerai, ant ku
rių dugno susirinko dumblo sluogsniai iki 
300 metru storio. Francuzu mokslininkai 
mano, jog smarkiausi lietųs Sacharoj buvo’ 
ledų gadynės pradžioj ir jog Sachara liko 
tyrlaukiu dar netaip seniai. Tai žinant, męs 
galime daleisti, jog naujai ledų gadynei už
ėjus, Sachara vėl virs puikia vieta, žmonių 
apsigyvenimui tinkama, kur rinksis pabė
gėliai iš šiaurių, kad apsisaugoti nuo prisi
artinančių ledų.

Amerikoj ledų gadynė nešė dar baises
nį sunaikinimą: visi šiauriai, o iš dalies ir 
pietus liko ledais apdengti. Tuo tarpu, Ame
rikos vidurys ir net Brazilija atsidūrė ant 
jūrų dugno.

Nekurie mano, kad Amerikoj ledų ga
dynės metu netik išnyko kaikurios gyvūnų 
veislės (k. a. arkliai), bet kartu išnyko ir 
žmonės; dabartinieji Amerikos žmonės (in- 
dijonai) jau atėjo iš Azijos, kada dar Azija, 
susisiekė su Amerika per Alaska. To pri
rodymui privedama, jog seniau Amerikoj 
gyveno negrų veislės žmonės, kurie vėliau 
tenais išnyko. Žmonių gi bočiai seniau buvo- 
labiau panašus į negrus, paskiaus į gelton- 
odžius ir tik pagaliaus liko baltveidžiai. Vie
nok, jei Amerikoj ir išnyko žmonės negrų 
veislės, tai jos, veikiausia, išnyko ne per pas
kutinę ledų gadynę, bet anksčiau: tos veis
lės galėjo išnykti dar prieš paskutinę ledų 
gadynę, arba atpludę Amerikon, nauji atei
viai, jau raudonodžiai, galėjo išnaikinti pa
čius pirmutinius Amerikos gyventojus.



Blaško Ibanjes.

VALDININKAS.
Vertė iš rusiško V. Kunickis.

(Tąsa).
Ir su visais aš elgiausi kcge. ’ausiai. 

Nei vienas negali ant manęs skų.u. Man 
pasitaikydavo ir tokie, kurkus vadindavo 
kalėjimo veteranais, bet ir tie,pamatę mane, 
nusiramindavo ir sakydavo: “Nikomedes”, 
aŠ labai linksmas, kad tu esi, o ne kas kitas”.

Valdininkas pamato, kad žurnalistas 
žingeidžiai klausosi, pradėjo pasakoti gy
viau ir jautėsi daug drąsesniu.

— Aš esu ir išradėjas. Pats darau 
įrankius. O kaip aš juos švariai užlaikau, 
tai jau niekas švariau negali užlaikyti. Gal 
norite pažiūrėti.

Žurnalistas iššoko iš lovos, tartum no
rėdamas bėgti.

— Širdingai tamstai ačiū, nenoriu; aš ir 
taip tamstos žodžiams tikiu.

Žurnalistas su pasibjaurėjimu žiurėjo į 
valdininko raudonas, taukuotas rankas, ma
tomai, nuo valymo įrankių, apie kuriuos jis 
pasakojo. Bet žurnalistui matėsi, kad jo 
rankos įmirkusios kraujuose to šimto žmo
nių, kuriuos jis nužudė.

— Ar tamsta užganėdintas savo profe
sija? — paklausė žurnalistas, norėdamas 
nukreipti kalbą į šalį, kad valdininkas neiš- 
siimtų savo įrankių ir nepradėtų rodyti ir 
valyti.

— Ką gi padarysi! Prisieina taikytis 
su viskuo. Aš labai džiaugiuosi, kad pasta
ruoju laiku darbas vis mažinasi! Bet kaip 
sunku tokioj profesijoj uždirbti duonos kąs
nis! Jeigu aš bučiau apie tai pirmiau ži
nojęs !...

Jis nuleido galvą žemyn ir nutilo. Va
landėlę patylėjęs, vėl pradėjo:

Visi mane persekioja. Ar žinote, aš ma
čiau daug komedijų? Aš mačiau, kaip se
novės karaliai važinėdavosi ir vežiodavosi 
su savimi teismų nuosprendžių išpildyto jus, 
apvilktus raudonais drabužiais ir laikančius 
kirvį ant pečių. Tais laikais jie būdavo ge
riausi karalių draugai ir patarėjai. Tai 
bent gyvenimas buvo! Man rodosi, kad 
Žmogus, kuris yra išpildytojas teismų nuo
sprendžių, turi būt gerbiamas. Bet mūsų 
laikuose visur veidmainystė. Prokuroras 
visa gerkle šaukia ir reikalauja, kad prista- 
tytum prasikaltėlio galvą greitai ir 
su visais formališkumais ir visiems tas iš
rodo, kad prokuroras elgiasi teisingai. Ka
da aš ateinu išpildyti jo reikalavimų, visi 
mane pajuokia ir ant manęs spjauja. Pasa
kykite, tamsta, ar tai teisingas pasielgimas? 
Jeigu aš apsistoja viešbuty, kaip tik sužino 
kas aš per vienas, tucjaus išmeta. Ant gat
vės visi bijosi su manim susitikti; net teis
me nepaduoda man į rankas pinigų, bet me
ta po kojom, būk aš nesu tokiu pat valdinin
ku, kaip ir jie, ir tartum mano alga nebūtų 
paskirta iš valdžios iždo, kaip ir jų! Visi 
mane persekioja, /.part to visko, — prata
rė jis labai tykiai, — ir kiti priešai... tie, kiti, 
supranti, tamsta? Tie, kurie nuėjo, kad ne
sugrįžti, bet tuom tarpu sugrįžta; tas šim
tas nelaimingųjų, su kuriais aš taip malo
niai elgiausi, kaip tėvas su savo kūdikiais ir 
stengiausi, kad mažiau skaudėjimo jiems su
teikus, o jie, nedėkingieji, kaip tik pamato, 
kad aš vienas, tai ir ateina...

— Kaip tai, ar jie ateina?
— Kas-nakt, tamsta. Yra ir tokių, ku

rie mane mažai kankina, o kiti veik visai ne
kankina, ypatingai tie, su kuriais aš nese
niai atsisveikinau. Bet senieji, su kuriais 
atsisveikinau pradžioj savo tarnystes, tai 
tikri nevydonai. Mat, aš su jais ir atsisvei
kinau drebėdamas, nes tuom laiku buvau 
baugštus. Taigi senieji, kaip tik pamato, 
mane vieną, tai ir pradeda eiti; jie mane 
partrenkia ir vienas paskui kitą eina per 
mano krūtinę, spauzdžia mane. Jie mane ant 
kiekvieno žingsnio persekioja ir juo aš einu 
senyn, tuom labiau persekioja. Kada mane 
paguldė ant kalėjimo lubų, aš pamačiau,- kad 
jie iš visų kampų išsišiepę žiūri į mane. Aš 
tuojaus pareiklavau daktaro. Aš apsirgau 
ir pradėjau tamsos bijoti; aš norėjau švie
sos ir žmonių.

— Ar tamsta visuomet vienas gyveni?
— Aš turiu šeimyną. Šalę Barselonos 

turiu savo namelį ir visa mano šeimyna gy
vena tame namely. Bet mano šeimyna jo- 
Jrių nesmagumų man nedaro, nors yra ne vi
sai maža: vienas katinas, trįs katės ir aš- 
tuonios vištos. Mat, kaip katės, taip ir viš
tos nesupranta žmonių pasielgimų ir jos 
mano, kad jtiktoks pat žmogus, kaip ir kiti,

Visa mano šeimyną

vo amžy vištą papjovęs. Kada pamatau 
kraują bėgant, tai man pasirodo nemalonu...

— Ar tamsta visai neturėjai jokios šei
mynos?

— Šeimynos? Buvo, kaip ir pas visus. 
Aš tamstai viską išpasakosiu. Aš nepri
simenu, kada būčiau kalbėjęs su žmonėms!... 
Turėjau pačią, bet šeši metai, kaip jau mirė. 
Nemanykite, kad ji būtų buvus girtuoklė, 
žiauri moteriškė, kaip tankiai literatai nu
piešia budelių pačias. Tai buvo mergaitė iš 
to pačio kaimo, kuriame aš gyvenau. Aš 
su ja apsivedžiau pabaigęs kareiviavimą. 
Susilaukėm sūnų ir dukterį. Duonos neuž
teko, prisiėjo skursti. Kas daryti? Jauny
stė ir nemandagumas privedė prie šios pro
fesijos. Nemanykite, kad taip lengvai bū
čiau gavęs šią tarnystę. Reikėjo daug var
go padėti ir prašyti rekomendacijų.

‘ Išsyk aš nepaisiau į žmonių neapykantą 
ir dar didžiavausi, kad manęs žmonės pra
deda bijoti ir manimi bjaurėtis.- Aš važinė
jau per teismus ir pildžiau savo pareigas 
Per trumpą laiką apvažiavom pusę Ispani
jos, pakol neatsidūriau Barcelonoj. Tai bu
vo linksmiausios mano amžiuje dienos! Per 
penkis ar šešis metus visai nebuvo darbo. 
Aš susitaupiau pinigų ir įgijau savo namelį. 
Apielinkių gyventojai pradėjo mane gerbti 
ir su pagodone atsinešdavo prie pono Niko- 
medeso, teisdarystės valdininko, kuris išpil
do teismų nuosprendžius. Sūnus, tartum 
aniuolėlis, tykus, doras, mandagus, tarnavo 
didelėj krautuvėj; mergaitė, — kaip gaila, 
kad aš čia neturiu jos paveikslo, — mėlynom 
akim, ilgais, geltonais plaukais, išrodė, kaip 
dangaus cherubinas.

Kada ji bėgiodavo po sodelį, tai atrody
davo viena tų, kurios dabar operoj ant sce
nos dalyvauja.' Kaip tik su motina išeidavo 
ant gatvės, tuojaus prikibdavo koks nors 
jaunikaitis, kuris iš pirmo žvilgsnio įsimylė
davo į ją. Ji turėjo ir tikrą jaunikaitį, ku
ris baigė medicinos mokslą — tai buvo do
ras ir mandagus žmogus. Bet tas viskas 
priklausė nuo jos pačios ir motinos; aš visai 
į tuos dalykus nesikišau ir nudaviau, būk 
niek nematau ir visai to nesuprantu; el
giausi taip, kaip turi elgtis teisingas tėvas 
iki paskutinei valandai. O, viešpatie, kaip 
tuomet męs buvom laimingi!

Nikomedeso balsas pradėjo drebėti. Jo 
mažos, mėlynos akįs apsiniaukė.

— Bet atsitiko taip, kad vienas niekšas, 
turėdamas sunkius prasikaltimus, papuolė 
valdžiai į rankas. Jį nuteisė mirtin ir man 
prisiėjo užsiimti tuom darbu, kurį buvau 
veik visai užmiršęs. Tai buvo baisi diena! 
Puse miesto gyventojų mate mane, kuomet 
turėjo išpildyti teismo nuosprendį. Atsi
rado žurnalistas, — juk tie žmonės, aršesni 
už marą, atleiskite už išsireiškimą, — ištyrė 
visą mano gyvenimą, laikraščiuose apraše 
apie mane ir mano šeimyną, nurodydamas, 
kad męs išrodom, kaip ir gori žmones, tar
tum męs būtum buvę kokie žvėris.

Męs pagarsėjom, bet kaip?! Kada aš 
praeidavau, tai kaimynai užsidarydavo du
ris ir langus. Nežiūrint į tai, kad miestas 
didelis,bet aš negalėdavau ant gatves pasiro
dyti, visi mane pažino, visi mane kėliojo. Sy
kį sugrįžau namo ir pati mane pasitiko, kaip 
pašėlus! Mergaite! Mergaite!... Aš ją ra
dau lovoj gulint ir negalėjau pažinti, nes 
veidas baisus, pamėlynavęs — o juk ji buvo 
tokia dali! — Jos liežuvis baltas...

Ji nusinuodijo, nusinuodijo fosforu ir 
ilgai kankinosi sukandus dantis. Suteikti 
jai pagelbą jau buvo vėlu. Ir taip pasiliko... 
Ant rytojaus jau netekom savo dukters. 
Vargšė, buvo užgauta ir neišsilaikė. Ji la
bai mylėjo tą savo daktarėlį; aš pats skai
čiau laišką — jis atsisveikino ją ant visados, 
kaip tik sužinojo, keno ji duktė. Aš nei ne
verkiau. Pagaliaus ir laiko neturėjau, kad 
atsisėdus verkti.

Visas pasaulis įšėlo prieš mane. Nelai
mės slinko iš visų pusių. Ramus mūsų šei
myniškas gyvenimas suiro. Mano sūnus.... 
Jį taipgi, prašalino nuo tarnystes ir aš nie
kur negalėjau surasti jam užsiėmimą. Kas 
norės kalbėti su budelio sūnumi? Nelaimin
gas! Buk tai jis tame kaltas, kad turi tėvą 
budelį! Juk jis užgimdamas negalėjo pasi
rinkti tėvą. Argi galima jį kaltinti už tai, 
kad aš, o ne kas kitas, jo tėvas? Jis per 
kiauras dienas neišeidavo ant gatvės, bijo
davo pasirodytį žmonėm ir nuliūdęs sėdėda
vo sodely. Jį labai'sujudino sesers mirtis. 
Antonio? — klausdavau jį. — “Tėveli, aš 
misliju apie sesytę”. Vargšas, jis mane ap
gaudinėjo. i
bai suklydom paskaitydami sąye lytriąis su 
kitąis žmonėmis. Tą viską aptaisyti jąų.ne- 
begalima buvo. Antonip^ding^^ J
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Ir Bet 
į kitų

MOTERIMS 
NAUJIENOS

lietuves 
neatsilieka.

Labai linksma matyti, kad 
ir mūsų moterįs lietuvės ne
atsilieka nuo kitų tautų mo
terų. Jos irgi pradeda su
prasti, kad reikalinga rūpin
tis savo ^reikalais, reikalinga 
rūpintis visuomeniškais rei
kalais. Suprantama, negali
ma pasigirti, kad lietuvės: 
stovi ant lygaus apšvietos 
laipsnio su kitų tautų mote
rimis, kad jos turi galingas 
organizacijas, kaip kitų tau
tų moterįs — tuomi negali
ma pasigirti. Bet kad 
mūsų moterįs pradeda ju
dėtų pradeda veikti, prade
da savo reikalais rūpintis, 
tai to niekas negali užginčy
ti. Ir, galima sakyti, kad 
laikui bėgant susilygins su 
svetimtautėm moterim, nes 
ir svetimtautės moterįs iš
syk nebuvo tokios galingos, 
kaip dabar; išsyk ir jos dar
bavosi taip, kaip dabar mū
sų lietuvės moterįs.

Mūsų moterįs pradėjo su
prasti,kad jos vargsta nema
žiau, kaip vyrai; pradėjo su
prasti, kad kapitalistai jas 
išnaudoja nemažiau, bet dar 
daugiau, kaip vyrus. Mote
rįs suprato, kad turi vilkti 
kapitalistišką jungą sykiu 
su vyrais ir dar neturėda
mos lygių su vyrais teisių. 
Moterįs suprato, kad jų bū
vio niekas negalės pagerinti, 
jeigu jos pačios nesirūpins. 
Ir štai jos pradėjo organi
zuotis, pradėjo tverti įvai
rias moterų draugystes, pra
dėjo rengti prakalbas, pa
skaitas, diskusijas; pradėjo 
lošti sceniškus veikalus ii 
rengti visokius pasilinksmi
nimus. Pradėję visur viešai 
išeiti ir skelbti,kad ir jos yra 
žmonės, kad ir jos nori gy
venti, kad jos kovoja už pa
gerinimą savo būvio.

Paimkim kad ir Lietuvių 
Socijalistų Sąjungą. Pir
miau, kaip tik Sąjunga susi- į 
tvėrė, moterįs bijojo ne tik į! 
ją prigulėti, bet ir apie ją iš
girsti. Dabar jau priklauso 
gana daug moterų ir jų skai
čius diena į dieną didinasi. 
Tos, kurios pirmiau bijojo land valstijos 
socijalistų vardo, dabar sy-' 
kiu su sccijalistais darbuoja-

jeigu pažvelgti 
tautų moteris ir paly

ginti savo darbą su jų darbu, 
palyginti savo organizacijas 
su jų organizacijom, tuo
met prieš ]

ŽINIOS.
Patikėjo.
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t___ mūsų akis tiek nieji rusų revoliucijonieriai
daug darbo, tokia plati dir- ■ užsikrėtė patrijotizmo liga 
va, kad mūsų nuveiktasis pradeda tikėti caro val- 
darbas, tai lašas vandens jū-lūžiai, kad toji jų nebaus, 
rose. į

Todėl, sesytės, nenustoki
me darbuotis, nenustokime 
agituoti tas savo drauges, 
kurios dar mažai supranta 
apie visuomeniškus reikalus, 
apie moterų reikalus, nenu
stokime kovoti su tikėjimiš- 
kais prietarais, nes tie prie
tarai daugiausia mūsų mote
ris tamsybėj laiko. Nurodi- 
nėkime šio pasaulio netikusį 
surėdymą, nurodinėkime ka
pitalistų išnaudojimą. 
Skelbkime socijalizmo idėją, 
nes niekas kitas darbininkų 
nnisgnnys knin tik socijaliz-' 
mas. Pertai kalbinkime sa
vo seseris, kad rašytųsi prie 
sociialistų partijos, raginki- 
ne kovoti su šiuom netiku- 
>iu surėdymu.

Jeigu tik męs nesnausime, 
jeigu tik energiškai pradėsi
me darbuotis, tai greitu lai
ku susilyginsime su kitų tau
tų moterimis. Kuriam mies
te moterįs smarkiau darbuo
jasi, tame mieste ir jų darbo 
vaisiai matosi! Kuriame 
mieste įsikuria Lietuvių Mo
terų Progresyviško Susivie- 
nyjimo kuopa, ten jau mote
rįs pradeda judėti.

Paimkime kad ir Brookly- 
no L. M. P. S. 1 kuopą ir pa
žiūrėkime, kiek ta kuopa yra 
nuveikus. Ji yra surengus 
laugybę prakalbų, prelekci- 
jų, diskusijų ir kitokių pra- 
mogių, Dabar kas mėnuo 
jūna du susirinkimai — vie- 
lame apkalbama organizaci
jos reikalai, o kitame pačios 
tarp savęs lavinasi.

M. Baltuškienė.

Ar socijalistės turi 
išmislyt savo

Tūlas socijalistas iš Mary- 
sumanė, kad

šioti skirtingus drabužius, 
negu nešioja buržuazijos 
moterįs. Jisai smarkiai agi-

kad toji jų nebaus. 
Per tai daugelis jų pradėjo 
grįžti Rusijon, manydami 
gauti nuo caro bei jo bernų 
susimylėjimą. Bet išeina vi
sai kitaip. Neseniai sugrįžo 
Rusijon Bureevas ir caro 
valdžia “susimylėjo” — ant 
viso amžiaus ištrėmė j Sibe- 
rijų.

Dabar laikraščiai praneša, 
kad tapo suareštuota žymi 
rusų ręvoliucijoniere Vie
ra Figner. Ji gyveno Švei
carijoj. Jos brolis atsižymė
jęs aktorius Imperatoriško 
teatro Petrograde kreipėsi 
pas carą maldaudamas, kad 
tas pavelytų jo seseriai su
grįžti Rusijon. Caras pasa
kęs, kad gali sugrįžti. Bro
lis parašė laišką seseriai, 
kad ji gali grįžti. Viera 
Figner tam patikėjo ir leido
si važiuoti Rusijon, bet ant 
Rumunijos rubežiaus tapo 
rusų valdžios suareštuota ir 
kalėjiman patupdyta.

Veronika Figner dabar 
turi 74 metus amžiaus ir bus 
kalėjime kankinama, kaip 
senelė Breškovskienė.

žvėriškas pasielgimas.
New Yorke, 19 d. kovo 

rasta papjauta penkių metų 
mergaitė Eleonora 1" 
Vakare mergaitė išėjo į 
krautuvę atnešti pieno bu
telį. Kada ji grįžo namo, 
tai“ nežinomas žvėris-žmo
gus užpuolė ant jos karido- 
riuje, išžagino ir peiliu per
pjovė pilvą ir krutinę, išleis
damas visus vidurius lau
kan.

Tokiu žvėrišku pasielgimu 
pasibjaurėjo veik visi New 
Yorko gyventojai. Policija 
ir detektyvai uoliai jieško to 
žvėries, bet iki šiol dar nega
lėjo surasti. Buvo du sua
reštuota — * vienas elgeta, 
kitas paprastas bernelis. Ant 
jų drabužių buvo kraujo žy
mės, bet policija sako, kad 
suareštuotieji negalėjo pa-!

K. A. Garmus pripažįsta 
dailę ir tokius “spyčius”, 
kur “Džian Bamba” su savo 
“Keide” pasikalba vienas Įri
tą išgirdami. Lai būna ir 
taip...

Dabar apie tą “dūdą”. Jei
gu aš pasakiau, kad živilie- 
iės šoka pagal keno dūdą, tai 
ką čia bendro partyvišku- 
mas turi? Juk jūs pačios 
prisipažinot, kad šliupas, Ži- 
vatkauskas ir jo partneris 
daug jums gero padarė ir 
pertai suradot progą jiems 
viešai paačiuoti. Reiškia, 
jūs nesiginate, kad tarp jūsų 
darbuojasi Šliupas, Živat- 
kauskas ir jo partneris. Tai 
kame gi čia didelis prasikal
timas, jeigu aš pasakiau,, 
kad jūs pagal jų dūdą ir šo
kate?

Bet dalykas visai ne tame. 
Jūs norite, kad laikraščiuose 
būtų aprašoma vien tik jūsų 
veikimo gerosios pusės, bet 
jeigu kas paminėjo blogasiąs 
puses, tai tuojaus pradedate 
protestuoti. Iš šalies žiūrint 
pasirodo, kad mūsų živilie- 
tės, tai tik ir be jokių klai
dų, šventos,nekaltos ir dory
bių pilnos, per tai ir negali 
būt ant jų jokios kritikos!

Tol i aus K. A. Garmus sa
ko, būk Šliupas nešmeižiąs 
tų partijų ir ypatų, kurios 
jam nieko blogo nepadarę. 
Tai jau grynas melas! Ką 
jam padarė socijalistų par
tija, kad jis ją šmeižia? Ką 
padarė socijalistai, kad jis 
juos išvadino benkartais, iš
peromis ir kitokiais tautiš- 

Konn. kais žodeliais? Šliupas kei
kia tikėjimą ir bažnyčią, bet 
su kunigais bučiuojasi ir, 
gal būt, kad už metų, kitų eis 
pas Kurą velikines, kaip pa
darė baisus bedievis Tareila 
ir kiti.

Aš nesu “Živilės” chorui 
priešingas ir džiaugiuosi juo- 
mi, bet jeigu matau to choro 

i suklydimą, tai pastebiu ir a- 
teity panašiai elgsiuos.

Motiejus.

STATEMENT OF OWNERSHIP.

LATION, ETC..
Required by the act of August 24,1912, 
of “LA’SVĖ”, published semi-weekly, 
at 183 Roebling St.. Brooklyn, N. Y.» 
for March 22 d. 1915.

Editor. Leon Pruseika, 183 Roebling 
St.. Brooklyn. N. Y.

Manacfine Editor. Leon Pruseika, 
18‘LRoeblinir St., Brooklyn. N. Y.

Bus:noss Managers, Joseph Undzius, 
ISA Ro’ld’ng St.. Brooklyn, N. Y.

Pnh,: her L^hm-.'-n Cooperative 
Publishing Society (Inc.)

Owners: Joseph Ncviackas, 878 
Brooklyn, N. Y.; Joseph 

Walutkewicz, 184 So. 2nd St., Brook* 
Joseph Undzius, 183 Roeb* 
Brooklyn. N. *Y.; Joseph 

| Mockus, 412 Bedford Ave., Brooklyn, 
.; John Naudžius, 184 So. 2nd St.,

■ Brooklyn, N. Y.; Leon Pruseika, 878 
Briggs Ave.. Brooklyn, N. Y.; Vincent 
1’aukšlys, 188 So. 2nd St., Brooklyn, 
N.Y.; Vaclovas Zapcriackas, 188 S.2nd 
St., Brooklyn, N. Y.; Joseph Shukys, 
154 Grand St., Brook’yn, N. Y.; Pius

| Machys, 131 Grand St., Brooklyn, N.

Known bondho'ders, mortgapees^rtid 
other security holders, holding 1 per 
cent or more of total amount of bonds; 
mortgages, or other securities:

None.
' Joseph Undzius, Business Manager.

Sworn to and subscribed before me 
this 22nd day of March, 1915.

A. G. Buckingham
Notary Public, 184.

(My commission expires March. 1917.)

Kada mergaitę laidojo, tai. 
susirinko virš penkių tūk-| 
stančių žmonių. Daugelis1 
'motinų pradėjo alpti ir poli
cija turėjo pareikalauti Ii- bh^s 
gonbučiu vežimus.

Nelaimingosios mergaitės Į^UN;.(Y 
motina baisiai susikrimtus-'’,7 
ir dauguma abejoja, kad ji 7 y. 
nesusirgtų proto liga. Ne-| 
seniai ta moteris neteko sa
vo vyro ir sūnaus^ Pasiliko 
tik viena mergaitė, kuri da-1 
bar irgi žuvo nuo žmogaus-1 
žvėries. '

Tyrinėjimai parodė, kad'Y- 
tame kvartale vasarą buvo I 
panašus pasikėsinimas ant 
vienos mažos mergaitės, bet' 
toji kokiu tai stebuklingu 
būdu išsigelbėjo.

Pagalinus, kad ir Lietuvių 
Moterų Progresyviškas Su- 
sivienyjimas. 'Pirmiau buvo 
visai silpnas ,bet dabar visur 
kuopos tveriama, visur va 
romą agitaciją, visur dar
buojamasi ant visuomeniš 
kos dirvos. Kuries kuopot 
pirmiau turėjo po kelis na 
rius, dabar jau turi po ke
lias dešimtis narių. Pirmiau 
kuopos laikydavo savo susi
rinkimus tris ar keturis sy
kius į metus, dabar jau laiko 
du sykiu į mėnesį.

Paimkime kad ir karę. 
Lietuvės moterįs ir Čia neat
siliko. Jos irgi išgirdo ne
laimingųjų Lietuvos moterų 
balsus, jos irgi suprato, kad 
reikalinga ištiesti joms ran
ką ir paduoti pašelpą. Jos 
suprato, kad jų broliai, tėvai 
ir jaunikaičiai išvaryti ant 
karės laukų turi vienas kitą 
žudyti vien tik del to, kad 
carai, karaliai ir kitoki vai-1 
donai jiems taip liepia. J 
suprato, kad jų seserįs mo
tinos, seneliai ir kūdikiai 
miršta badu, neturi pasto
gės. kenčia šaltį ir keikia sa-

rįs, syldu su vyrais ir kitųisai, tai bent jšdalies. Pasi 
saliu moterimis griebėsi rū- gaminimas gi savo madų vi- kalauju, 
pintis sušelpimu nelaimiu- siškai izoliuotu, atskirtų so- partyviškai. Ištikrųjų labai

Jos pradėjo rinkti cijalistes nuo “svieto”. sunku suprasti, ką A. K. G.

l’os drapanos turėtų būti 
nebrangios ir patogios. Jos 
turėtų būti originališkos, y- 
latingos — taip kad visiems 
neštųsi į akis. Jisai mano, 
;ad gaminant naujus rubus, 
sūrėtų būti atkreipiama di- 
Ižiausia atyda į dailę. To
lei prie to sumanymo įvyki
am o reiktų pakviesti žy
mius dailininkus ir tokias 
specialistes, kaip Inez Mil- 
holland Boissevain. Suma
nytojui moteriškų rūbų re
formos rodosi, kad pavyz
džiu galėtų būti rubai, ku
riuos nešioja Amerikos indi- 
onės.

Tačiaus tam sumanymui 
nedaug’ kas tepritaria. Iš- 
simislydhmos sau skirtingą 
madą, socijalistės visų pir
miausia išsiskirtu iš kitu 
moterų tarpo. Jas tuomet

SCRANTON, PA.
Kadangi varde “Živilės” 

Rat. pirmininkė K. A. Gar
mus daro man daug užmeti-,1 
mų už tilpusią “L-je” korės-|I 

užbadytų pirštais — kas bū- pondenciją ir pavadina net 
žemos doros žmogumi, tai 
norėčiau truputį pasiaiškin
ti, kad jau nėra tai]), kaip K. 
A. Garmus nuzalatino.

Jos ■ tų negeistina. Moteris nori 
būti kuopoje ir nesiskirtti 
viena nuo kitos. Todėl tai 
šioje gadynėje net socijalis
tės turi’ sekti buržuaziniu

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

ir jos ekonominis pa
dėjimas.
Įtalpa: ♦

I. Perversmas moteries e-
vo likimą. Ir lietuvės mote- moterų madas, jeigu ir nevi

Jos pradėjo rinkti cijalistes nuo “svieto”.
Savo laiku Zuzana B. An- vadina daile? Apie dailę ašgųjų.

aukas nukentėjusiems Lie- t .
tuvoi nuo karės. Jos dar- thony, kuomet dar buvo jau- savo korespondencijoj visai 

net daugiau surenka"už vy- sulyg savo išmislo, ’bet ji kiti korespondentai ir jie tą 
rus. /,, 7-* - . . ’ _ ’ ' ............... v.. ' *

į Tą§ , yiskas, parodo, kad save ant juoko, o dėl moterų reikštomis nuomonėmis su 
mūsų moteris jau J i

.’telžia, L. (____ .... .. ... - ...._.

stsyię . v urgsus, jis incuie ap- uuvuj nuv ixaivo. u- n
Jis mislijo apie tai kad mes la- buojasi gana energiškai ir na, mėgino nešioti drapanas, neminėjau, nes jau tą atliko

tuoj pamatė, jog pasistatė daile išgvrė, o aš su jų iš

! Garmus apgailestauja, būk konomiškame padėjime.
■aš nesuprantu dailės ir rei-1 M. Moteris ir draugijini! į 

, kad viskas būtų gyvenimas.
III. Moteris ir vaikų auk

lėjimas.
IV. Išvedimas.

Kaina 20c.
Gaunama pas iždininkę

Miss Bęnis,
420 Amstel Boul.

reikalo jųkios naudos neat- tinku, nes tai buvo tiesa pa
nešė. i ' Dėdienė, sakyta, tai reikia tikėti, kad
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Į KORESPONDENCIJOS
užrašinėjančius socijalistiš- 

. Liutkaus
kas jo reikalavimo neišpildo. 

Prasidėjo aukų rinkimas 
lėšų padengimui. Tūlas są- 
jungietis pareikalauja bal
so. Pirmininkas liepia atei
ti ant steičiaus. Kada tas už
ėjo ant steičiaus, tai pirmi
ninkas visa gerkle sušuko, 
kad balso neduoda. Mato
mai, pabijojo, kad sąjungie- 

, tis nesukritikuotų jų paten
tuotą keikūną. Tarpe publi- 

ikos iškįla didelis triukšmas 
' ir neužsiganėdinimas pirmi- gvicu "i ' 1 - - - x-  -

uždarbiai nemaži — uždirba- ■ niną.° 
ma po 8 ir 9 šilingus į dieną. . 
Rodosi, kad angliakasyklose į... - 
visoj Škotijoj darbai eina ge- j 
rai ir net nekurtose vietose 
trūksta darbininkų. Mat, 
jaunesnieji nuėjo kariauti. 

Abelnai, gyvenimas liūd
nas.

talikai privalo eiti į tą sve- nautų. Pagaliaus, kunigėlis ant šiltų vandenų gydytis, 
tainę, nes ten būsią prakai-'nusileido irjiepė^ surengti Bet visai nesupratau, kodėl 
bos. |_ ~

Tiesa, ant socijalistų pa- surengtos.

JERSEY CITY, N. J.
_______  _ _ _ ____ x t 28 d. kovo Draugysčių Są;
(prakalbas. Prakalbos tapo kunigas liepė " taip visiems ryšis rengia paskaitą, kuri 

c- _ _______ Kunigėlis išėjo vyrams elgtis? Jeigu vyras atsibus svetainėj po N. 146
rengtų diskusijų nesimatė kalbėti. Visi nekantrauja ir apsiveda ir jo žmona tampa'Morris St., Jersey City. Pra-
“gerų” katalikų. Bet užtai 
jų daug susirinko į minėtą 
svetainę, išrinko iš savo tar
ėjo gerą keikūną ir pastatė 
ant steičiaus, kad tas soči j a- 
listus keiktų.

Tai taip mūsų ištikimi ka
talikai darbuojasi.

Bizūnelio Moteris.

ED1NBURGH,SCOTLAND
Pas mus naujienos neko- 

kios. Pulkai kareivių mar- 
šuoja gatvėmis. Vienus iš
veža į karę, o kitus parveža 
iš karės lauko, bet jau atvež
tieji negali maršuoti, nes vie
ni be kojų, kiti be rankų, tre
ti vėl kaip nors sužeisti. 
Miestas naktimis visai tam
sus; langai visų uždari taip, 
kad iš lauko nesimatytų 
šviesos. Maistas labai pa
brango. Viršutiniai darbai 
eina visiškai silpnai, anglia-!. .. .
kasyklos dirba gana gerai ir j . . - . . . -rn_.- - 1—vo pasielgimu. Tūlas

'tautietis, būtent J. M. pradė- 
jo elgtis, kaip Puriškevičius. 
Iš to vos neiškilo peštynės. 
Nekurta jau buvo susikibę. 
Po valandėlės publika trupu
tį nusiramino ir ekspliozija, 
kurios buvo laukiama, neiš
kilo.

Girdėjau žmones kalbant, 
būk tai reikią pridėti prie 
“šventas dieve” giedant: 
“Nuo maro, bado, ugnies, ka
rės ir tokio kalbėtojo—išgel
bėk mus viešpatie!”

Reikia stebėtis iš tų mūsų 
tautiečių, kad jie taip socija
listus bombarduoja ir vadina 
tautos ėdikais. Man rodosi, 
kad socijalistai nemažiau už 600; yra dvi draugystės: šv. 
tautiečius rūpinasi tėvynės Vincento—laisva ir šv. Jono

J. Papilauckas.

NEW HAVEN, CONN.
Mūsų miesto lietuviai pa

sižymėjo aukų rinkime. L. 
Š. F. ir L. G. F. surinkta arti 
400 dolerių. Tautos fondo 
komitetas irgi renka aukas. 
Tame darbe męs visi neatsi- 
liekame.

Antras dalykas, kuriuomi 
galima būtų pasigirti, tai 
uolus tautiečių darbavima
sis, kad išnaikinus socijalis
tus. Tautiečių vadovais y- 
ra tūli karčiamninkai. Mat, 
juos “biznis” verčia kovoti 
prieš socijalistus, kad dau
giau įgavus savo šalininkų. 
Pastaruoju laiku smarkiai jr renka 
darbuojasi ant tautiškos dir 
vos karčiamninkas K. Maka 
revičius. Pas jį atsibūna kalbas ir busrenkamos 
tautiečių posėdžiai ir užsilai * ' ...
ko visas tautiškas štabas 
Reikia pažymėti, kad Maka 
rnv^ns pirmiau buvo orą

SCRANTON, PA.
Kovo 14 d. L. S. S. 2 kuo

pa parengė prakalbas. Kai-I 
bėjo drg. J. Šukys iš Brook- < 
lyn, N. Y. Daugiausia kai- Į 
bėjo apie darbininkų reika
lus ir apie karę. Labai pui
kiai nupiešė žmonių tamsu
ma ir kaip juos visi išnau
doja.

Žmonių susirinko gana 
daug ir visi ramiai užsilaikė. 
Prie kuopos prisirašė 3 nau
ji nariai. Buvo ir deklama
cijų pasakyta.

Reikia pažymėti, kad kuo
pa pastaruoju laiku žymiai 
auga narių skaitlium ir dar- 
bavimusi. Linksma, kad 
žmonės pradeda suprasti sa- i 
vo reikalus ir atsikrato nuo ' L ” jT. r>.

laukia ką nors naudingo iš- motina, tai kokiems galams 
girsti. Atsistojęs’ pasakė, jam reikia taip pasielgti, 
kad kalbėsiąs apie dievą ir kaip šv. Juozas? Man rodo- 
dūšią. Na ir pradėjo šauk- si, kad tokie patarimai nau- 
ti, kad socijalistai dūšios ne- dingi ne vyrams, bet kuni- 
turi, kad jie dievo nepripa
žįsta, kad dūšią turi tik geri 
katalikai ir tt. Keikė soci
jalistus tiek, kiek tik galėjo 
ir tokiais žodžiais, kokius tik 
žinojo. Paskui* pradėjo 
šaukti, kad niekas neaukau-

gams.
Naujas Parapijonas.

DETROIT, MICH.
Pasiaiškinimas.

“Laisvės” N 22 tūlas Žir
nių Jonelis sako, būk aš vi-

į tų statymui tautiško namo, Sai neteisingai aprašęs P. K. 
nes tai būsiąs ne tautiškas suloštą veikalą 13 d. vasario.

Pasirodo, kad Žirniu Jonelis 
neatskiria gero nuo blogo. 
Toks lošimas, tai ne lošimas, 
bet veikalo darkymas ir au
toriaus pajuokimas. Kur

. namas, bet urvas paleistuvy- 
Istės. Pasakė, kurie aukaus 
nors centą tautiškam namui, 
tai jis tiems neduos griekų 
išrišimo. Paskui pasmerkė 
visas pažangesnes draugys-' reikė būt aktoriam liūdniem, 
tęs ir pasakė, kad .tų drau- [tai jie juokėsi. Nekuriu ak- 
gysčių nariams neduos išri-. torių kalbos visai negalima 

Šimo. i buvo suprasti,ypatingai tėvo
Po kunigėlio prakalbų mū- įr Lauruko. Ar tai už tai 

su lietuviai jaučiasi, kaip po publika kalta? Rūbai nepri- 
didžiausiai audrai: pirmiau taikyti prie veikalo. Z... 
buvo sutikimas, o dabar eina1 džiui, tėvas panašus buvo 
didžiausi vaidai. Lietuvos j elgetą ir tt. ’..........
Sūnų ir Dukterų draugystę tik publiką atšaldo nuo lan- 

, kunigėlis pasmerkė ir sukėlė kimosi.
Pats Žirnių Jonelis pasa-

prietarų.
K. P.

YONKERS, N. Y.
Čia lietuvių randasi apie mynų sukėlė vaidus: kurių 

moterų vyrai prigulėjo prie 
pažangesniųjų draugysčių, 

reikalais. -27 d. vasario soči- Krikštytojo — klerikališka. dabar moterįs , reikalauja, 
jalistų kuopa surengė pra- Abidvi draugijos senos, skai- kad jie neprigulėtų, žodžiu, 

kunigėlis sukėlė didžiausią 
betvarkę, supjudė lietuvius 
vienus prieš kitus, nusilpni
no pradėtą kultūrišką dar
bą ir 1.1.

Beje, buvau ir užmiršęs 
paminėti linksmą naujieną. 
Šiemet daugelis laisvamanių 
ėjo išpažinties ir krušino Jė- 
zusėliui kaulelius. Reiškia, 
mūsų laisvamaniai pradėjo

1 džia 2 vai. po pietų. Skaitys 
dr. F. Matulaitis.

Kas nori išgirsti tą svar
bią paskaitą, lai atsilanko 
ant paskirto laiko, nes nu
tarta,-kad lygiai, kaip dvi 
vai. pradėti paskaitą.

Sąryšio Sekret. D. Pilka.

Lietuviški biznieriai orga* 
nizuojasi į truštą ir nori ko
voti prieš tuos kostumerius, 
kurie įsiskolino ir nenori už
mokėti arba neturi kuo už
mokėti.

LAWRENCE, MASS.
14 d. kovo persiskyrė su 

šiuom pasauliu drg. . 
Puodžiūnas.
du metu. Pasiliko žmona ir 
duktė 7 metų amžiaus. Puo
džiūnas turėjo 34 metus am-

Lietuvių Politiškas Nepri- 
gulmingas kliubas nutarė 
pasiųsti šv. Traicės bažny
čios ir šv. Jurgio draugystės 
salės užveizėtam ultimatum, 
kad jie darytų vieną iš dvie
jų: arba neišnuomuotų pir
meiviams svetainę balius

’Petras,kelti, arba nedraskytų jų 
Velionis sirgo plakatų, dalinamų prie baž

nyčios. Dabar salės lyderiai 
ir vieną ir kitą daro.

** ♦
L. S. S. 11 kuopa nutarė 

kreiptis į visas pirmeiviškas 
[draugystes, kad sušaukus 
| visuotiną susirinkimą ir ap
svarsčius apie svetainės rei-

89 kuopos Gardner, Mass, ir 
prie Pagelbos Lietuvių E- 
vangelikų Reformatų drau
gystės So. Bostone.
Reikia pažymėti, kad palai

dojus velioni, visi sugrįžo į galingumą, 
namus, pradėjo linksmintis,;
sakyti monologus, deklama-

Pavyz- cBas taip toliaus. Velio-,

Tokis lošimas

j didžiausią be- Pats Žirnių Jonelis pasa- 
tvarkę. Buvo tikėtasi, kad ko, būk vakaro vedėjas žadė- 
galima bus greičiau pastaty-|jęs ištaisyti, kas buvo neat- 
ti tautišką namą, bet dabar sakančiai sulošta. Tik visai 
tas darbas dar ant ilgiau už- [nepasako, kaip jis tą viską 
sivilko. Tarpe daugelio šei-1 galės ištaisyti? Juk veika-

♦ 
♦ ♦

L. š. F. vietos komitetas 
i nio dukrelė padeklamavo net galų gale gavo salę ir dar 

keturias deklamacijas. [kartą turėjo proga parodyti 
Labai linksma, kad tokia savo priešams, ką jis gali nu- 

maža mergaitė ir taip pui- veikti. 7 d; kovo per ^ pen- 
kiai išlavinta.

M. M. St.

1 as buvo ne suloštas, bet su
darkytas.

A. Vergas.,

kalbas ir buvo rinkta aukos tlingcs nariais ir turi geras 
nukentėjusiems Lietuvoj sumas pinigų. Galima saky- 
nuo karės. Taipgi kuopa iš-; ti, kad lietuviai iki šiol gyve- 
rinko tris kolektorius: J. no sutikime. Bet dabar pra-

(Stankevičių. A. Barčių ir O. Įdeda peštis. Mat, iš New 
Šoliūniukę, kurie vaikščioja (Yorko atvažiavo kun. šešto- 

1- _ l.j aukas tarp svetim- |}ęas, kad apkirptus aveles. Čia
taučių. Socijailstų kuopa sugalvota ir bedievius atves- 
ant 27 kovo vėl rengia pra- ti “ant gero kelio”. Klerika- 

i au- liškoji draugystė žinojo, kad
■kos nukentėjusiems Lietuvoj dar randasi kelintas nariu 
'nuo karės. Kalbėtojum pa- laisvų pažiūrų, 1
(kviestas F. J. Bagočius ir So. visiems eiti pas kirpiką. Lai- (švento katalikų

Nuo red.—Diskusijas už
baigiame.

YOUNGSTOWN, OHIO.
7 d. kovo mūsų katalikai 

iškilmingai apvaikščiojo Ka
zio šventę. Tai jau antra to
kia šventė ir žmonės pasako
ja, kad zakristijonas dau
giau j i atsivežęs iš Chiea- 
gos, bet kol kas dar laikąs 

ikišeniuj. Kalbėtojas buvo

WEST FRANKFORD, ILL.
Nors mūsų miestas yra 

“sausas”, bet girtuokliavi
mas nei kiek nesusimsžino. 
Tarp lietuvių daugiausia iš
siplatinęs girtuokliavimas, 
kazyįdavimas ir peštynės. 
Jeigu pasiūlai kam nors laik
raštį užsirašyti, tai reikia 
saugotis, kad negautum mu
šti.

Abelnai, liūdnas lietuviui 
padėjimas, bet jie patįs nei Jį 
kiek nesirūpina jį pagerinti- '

kias valandas tapo išleisti 
visi likusieji ir naujai suau- 
kauti fėrams daiktai ir su
rinkta apie $50.00. Tokiu 
būdu Newark o surengtieji 
f era i davė gryno pelno L. & 
F. $400.00.

Bravo, Newarkiečiai!
Narva.

: Bostono. Na ir kuom soci-

tai paliepė progresuoti ir vėl grįžti prie kun Misius iš Ellsworth, Pa.

svesnieji atsisakė nuo tos
į tikėjimo.

Tik nežinia,ar jie tą tikėjimą į 
keiks taip pat, kaip

ir vietiniai zakristijonai.
Kunigas Misius pasakė 

ir J*11*; karštą, tautiškai - krikščio-
, . ■ J > ’ 'coin <1 n XYUV1I1 OUVl” D V UO10U nuu

dėjęs kovoti su Katalikais, jalistai prasikalto prieš savo malonybės. Tuomet tapo su-

. kova nemaloniai atsiliepia pagelba socijalistų L. Š. F. 21 d. kovo. JuaiKe mitingo 
ant jo biznio.^taŲ permainė pralenkė tautiečių partyviš- nutarta, kad-visi draugystės

~ 'S nariai privalo eiti pas kirpi-'pavadinti? Man rodosi, kad;ToTį§^ęyg^ęg'gėptynisn7etus
Aš patarčiau tautiečiams Iką; jeigu kuris atsisakys, tai atsakančiausias vardas, tai J k .

be c greitai pamatė, kad ta tėvynę? O gal tuomi, kad su šaukta ekstra mitingas ant miau keikė, ar pradės už jį niška" nrnkalbn ir nurodė 
knva npma nnifii štai lipnia r * m oi r 11 nuiuuu,Laike mitingo
pienus ir pradėjo kovą su so-,kąjį fendą?
cijalistais, nusiduoda karš-
tu tėvynės mylėtoju • r |

Ir kur tu žmogus nckovo- tiją, tuomet sužinotumėt, ar 
si arba nebūsi kokiu ners va- daug iki šimto truktų narių.

susitverti bepartyvišką par-1 bus išbrauktas iš draugys-

dovu! Mūs į mieste randasi 
1,500 lietuviu ir 12 tautišku 
karčiame. Jeigu sėdėsi ran
kas susidėjęs, tai ir koštu- 
mieriu neteksi.

14 d. vasario mūsų tautie
čiai parengė prakalbas. Kai-1 
bėjo Dr. J. Šliupas. Pirma 
prakalbu buvo pasakyta, kad 
kalbėtojas kalbės anie Liet. 
Gelbėjimo Fonda ir bus ren-i 
karnos aukos. Bot u/siganė- 

tuomi, kad kalbėtojas 
išniekino socijalistus, o pir
mininkas sccijalistams neda
vė balso pasiteisinimui. 
Tuom viskas ir užsibaigė.

14 d. kovo vėl mūsų tautie
čiai surengė specijališkas 
prakalbas išniekinimui soci
jalistų ir jų laikraščiu. Kal
bėtoju parsikvietė patentuo
tą keikūną p. Liutkauską iš j 
Brocklyno. ■ Pirmininkavo, 
karčiamninkas K. Makare- Į 
vičius. Perstatvdamas kai- 
bčtoją pasakė, kad po pra- i kurie taip įkaito, kad net ga- 
kalbu duosiąs visiems balsą, Hioti pradėjo. Po prakalbų

S. M. Rimkevičius.

16 d. kovo S. L. A. 70 kuo
pa parengė prakalbas. Kal

inėjo O. Sirvydas. Nors jis 
i ilgai kalbėjo, bet nieko tokio 
nepasakė, tik sulygino scci- 
jalistus su garniais, o tautie
čius su varlėm. Socijalista.il 
riją tautiečius, kaip garnys 
varles.
gimmas? Labai gerai, kuo
met kalbėtojas gali gerus 
prilyginimus žmonėms pasa
kyti.

agituoti. . Ikad Vokietijos žmonės esą
Ka.n tokius laisvamanius' dideJi patriotai. Jis Vokieti-

veidmainiai”.
Senas Rumfordietis.

ir negalėjęs suprasti, kaip 
ten patriotiškai įstatymai 
esą sutaisyti.

KLAIDŲ ATITAISYMAS. 
Cambridge, Mass.

“Laisvės” N. 20 tilpusiam 
“Laiške Redakcijai” pasaky
ta, kad vienas mušeika J, M. 
‘užsimokėjo už suareštavimą 

'ti »ovi $2.00, o kiti du po $10.00, tu- 
jrėjo būti: J. M. užsimokėjo 
i už suareštavimą $2.00, o A. 
į A. — $10.00. A. Butko.NEWARK, N. J.

Pas mus lietuviai tiek daug : 
pagamina įvairių žinių, kad 
jokiu būdu negalima spėti į 
laikraščius sutalpinti. Per 
tai aš stengsiuos 'padaryti 
sutraukas iš tų visų žinelių.

Parapijos insurgentai lai
mėjo kovą: išrinko naujus 
kontrolierius ir privertė se
nuosius parapijos komitetus 
priimti juos dėl pertikrinimo 
parapijos turto. Bet sykiu i 
pralaimėjo senąjį kleboną 
kunigą Jakštį, pasekdami 
kunigą Jakštį, pasilikdami 
prie naujo kunigo, didelio 
pclitikieriaus.

*. * *
Kunigėlis per pamokslą 

pasakė, kad negrių gaspadi-, 
nėmiš neims, bet pasirinks | 
lietuvaites.

Dabar tapo dvi gabesnės 
parapijonkos pašauktos į ga- 
spadinių stoną, o j i buvusio-j-

Detroit, Mich.
“Laisvės” N. 21, tilpusiuo

se iš mūsų miesto “Margu
mynuose” įsiskverbė dvi ne
geistinos klaidos. Pasakyta, 
kad pas tūlą K. P. buvo “gar
nio” balius, turėjo būti: pas 
tūlą K. T. buvo “garnio” ba
lius.

Antroj vietoj pasakyta, 
1 kad koncerto pelnas eis L. Š. 
F., turėjo būti: L. F. A.

Detroito Reporteris.
tės. Draugystėj yra viso 70 
narių ir tarp jų atsirado 16 
nenorinčių duotis apkirpti. 
Tie visi nariai be jokio triuk
šmo apleido svetainę. Bet 
iie nemano tuomi viską už-! prakalbas.

l,. ^ai kviestas drg. J. Stasiulevi-1 katalikišku tikėji 
cius iš Philadelphia, Pa. Ino. kad nereikia i 

drau-;pnikalbos atsibus U. M. W.
of A. svetainėj.

Reikia pastebėti, kad mū
sų kuopai labai sunku pa
rengti prakalbas. Viena,kad 
kuopa neturi pinigų, o antra, 
tai labai sunku gau 
toją. Mat, tolima kelionė, 
tai niekas nenori važiuoti.

Laike prakalbų bus dali- sutikime.
narna lietuviški laikraščiai | Bet kunigėlis visai neužsi- 
už dyką. Dėl laikraščių par- minė, kaip tie laikraščiai 
traukimo paaukavo šie drau- gvildena darbininkų reika
lai: J. Andriejauskas, J. Sa- lūs? Ar nepaaiškintum, ku- 
liamonas, K. Karpavičius, J. 
Karpavičius, A. Dzinga po 
$1.00. ’ ’
parsitraukti

MINDEN, W. VA. korespondentai nepagiriu jų' ! - v ~ * v J V

L. S. S. 218 kuopa nutarė darbų, bet visuomet išpeikia, 
int 4 d. balandžio parengti Matomai, 

Kalbėtoju už- nas visai
kreipsis teisman ir reikalaus £i 
ištyrimo, ar teisingai i 
gystė pasielgė juos prašalin
dama.

Reikia pažymėti, kad tie 
nariai, kurie tapo prašalinti 

Ar ne puikus prily", draugystes buvo veiklmu-

Pirmyn, r

NORWOOD, MASS.
13 d. kovo L. S. S. 133 kuo

pa parengė prakalbas. Kal
bėjo J. Mickevičius iš Wor
cester, Mass. Reikia pasaky
ti, kad jo kalba ne visiems 
patiko. Buvo daug katalikų

si žmonės ir darbavosi kiek 
galėdami dėl draugystės la
bo.

Tai matot, kaip mūsų kle
rikalai pasielgė su laisves -' 
niais žmonėmis ir kaip jiems 
užmokėjo už jų darbavimosi, 
dėl draugystės labo.

Pirmiausias Narys.

RUMFORD, ME 
“Patarnavo”.

mūsų žak risti j o- 
nesusipažinęs su 

"imu ir neži
no, kad nereikia jieškoti gar
bės, bet viską reikia afiera- 
voti dievulėliui ant garbės.

Paskui kalbėjo vietos ku
nigas. Jis dejavo, kad lietu
viški laikraščiai nesusitaiką 
tarp savęs. Amerikoniški 

iti kalbė- laikraščiai visai kitaip elgia
si. ,Jie nesikiša į tikėjimiš-. 
kus dalykus ir visi gyveną i kaip katinai žiūrėdami į deš 

ras.

Reikia pastebėti, kad žmo- 
Aukautcjai nutarė nės nuo bažnyčios vtaai atša- 

Laisvės” už lę. Svetainėj buvo apie šim-
18 d. kovo Roko draugystė $1, “Keleivio” už $1, ' “Nau- tas žmonių, o kunigėlis pasa- 

” ’ 1 - ’š Norwood, jienų” už $1 ir “Šakės” už $2. kė: “Jeigu rytoj nors trečda-' parsikvietė iš 
Mass., kunigą, kad tas su
rinktų draugystės narių vi-kalbu duosiąs visiems balsą,1 nioti pradėjo. Po prakalbų 

kas tik norės išreikšti savo pas’pylė įvairių klausimų ir 
nuomones. Liutkauskas kai-' kalbėtojas stengėsi visiems 
bėjo apie pusantros valandos i atsakyti žmoniškai. Bet mū- 
ir per tą visą laiką keikė ir 'su jkaitusieji katalikai pra- 
višokiais žodžiais šmeižė so- (^jo šaukti, staugti, švilpti,r-—ov; ------ - ---
cijalistus ir jų laikraščius.'kojomis trypti ir kalbėtoją taisJ’okiecei buvo parsitrau- 
Daugiausia kliuvo “Laisvei”, visokiais žodžiais plūsti. | kę is So. Bostono lamosių, 
“Kovai’\ “Keleiviui” ir “Ša-j ™ ---------------
kei”. Pasakė, būk Bernar- . _
das Montvidas'buvęs“šakės”. <™t rytojaus bus L. S. S. kuo- 
redaktorium ir tt. Pasakojo, P£S viešosjhskusijos; tema: 
ir daugiau visokių nesamo- 
nių, bet apie jas nei neminė
siu. Pasigyrė, kad dabar jis 
gyvenąs gana 
jau praturtėjęs.

Nors gyvenimo aplinkybes lis susirinks į bažnyčią, kiek 
labai sunkios,bet mūsų drau- 'dabar randasi svetainėj, tai

sas nuodėmes ir nugabentų į g’ai darbuojasi kiek galėdami .tuomet pasakysiu lietuvišką 
Norwooda. Suprantama, už, ir aukauja savo kruvinai už- pamokslą”.

. T • dirbtus centus. Tik geistina, Matomai,kad į bažnyčią vi- 
žai pinigu. Praėjusiais me-j kad ant prakąlbų susirinktų sai neina, jeigu taip kunigė-
tai kunigėliui sumetė nema- dirbtus centus. Tik geistina, Matomai,kad į bažnyčią vi-

kuodaugiausia žmonių.

♦ ♦
politikieriai

*
Katalikiški 

surinko visas seneles ir jau
nas mergaites ir sutvėrė di
delį “Ražančavos” draugys
tę. Ta draugystė varysianti 
konkurenciją su Lietuves 
Dukterų draugyste.

♦ ♦

Ncw ĮJaven, Conn.
“La:svės” N. 20 tilpusioj 

iš mūsų miesto korespon
dencijoj pasakyta, kad aukos 
rinktos lėšų padengimui, o 
turėjo būti: Šelpimo Fondui.

W. Ambot.

REDAK. ATSAKYMAI.
K. Glbaitienei (Scranton). 

—Jūsų laiškan nieko neturi
me atsakyti. Reikale “Lais
vės” sustabdymo teiksitės 
kreipties prie administraci
jos. Redakcija to darbo at-

J. Žebrauskui (Kąnadoj). 
—Atsakėme laišku .

P. Sokoiovui (Lewistone). 
—Kapitalistų galybė — ne
tilps. Tas viskas daugumai 
mūs į skaitytojų jau žinoma.

Chanui (Des Moines, la.) 
—Eilutes negalime sunaudo
ti.

Atsibus 10-tą d. Balandžio, 1915 m. 
ROOSliVI’I.T SVI- r AINI-: J,

(>0G Cleveland St. ir kampas Blake A venue, Brooklyn, N.Y.lis pasakoja.
Jeigu norit, kad žmonės 

eitų bažnyčion, tuomet pra
dekite visai kitaiu elgtis.

M. Akelaitis pradėjo kata- bet tas jiems nepatiko. Mat, 
likus raminti ir pasakė, kad kada buvo kolekta, tai sidab

rinių pinigų neėmė, bet rei
kalavo popierinių. Nonvoo- 

i“Kas išganys liaudį—krikš- diškis ėmė kokius tik kas da: 
čionvbe ar socijalizmas?” i. t 

i užkvietė visus katalikus at- i 
gerai ir kad eiti ant diskusijų.

_____ I Mūsų katalikai labai per
Kada kalbėjo apie darbi- siyando Jr nubėgę pas kuni- 

ninkiškus laikraščius, tai gelį pasiskundė, kad socija- . r v r , . v x •
liepė iu neskaityti ir jeigu Hstu kalbėtojas juos labai j- paagituotų uz tą draugystę sios šventos, tai tuojaus atsi- 
atsilankys agentai, kurie už- kaitino, o dabar socijalistų ir paragintų vietos lietuvius kėlęs, .pasiėmęs, visą savo

- - - ' n V1 • j- -nį aukauti statymui tautiško i turtą. Mariją ir isbegęs į ki- Beitai jau negalima siųsti

ninkiškus laikraščius, tai P'člį pasiskundė, kad socija-

rašinėja socijalistiškus laik
raščius, tai vyti laukan.

Pabaigus jam kalbėti, at
sistoja tūlas laikraščių agen
tas ir uareiFo)p”ia. v^d 
Liutkauskas atšauktų tuos 
begėdiškus žodžius, kad

kuopa dar vėl užkvietė n

BENTON, ILL.
19 d. kovo mūsų tikri ka

talikai apvaikščiojo šv. Juo
zo šventę. Buvo didelės iš
kilmės ;kunigas pasakė grau-jr vė. i Kilmes jKumgas pasaKe grau-

Kaip jau žinoma, čia yra dingą pamokslą, ir liepė vi- 
, susitvėrus draugystė, kuri sienas vyrams sekti Juozo p'ė- 
! rūpinasi statymu tautiško domis. Mat, šv. Juozas kaip 
namo. Komitetas sumanė tik pajutęs, kad jo moteris 
paprašyti kunigėlį, kad jis į Marija tapus motina iš dva-

viešų diskusija ir jie biją, h-...... —- ------ ------------
kad nuėjus ant tų diskusijų pradėjęs spardytis ir pasakė

VJSUOMENĖS ATYDAI.
Neseniai pęr “Laisvę” bu

vau pranešęs visuomenei, 
kad pinigus ir laiškus į Lie
tuvą galima siusti per “Vol- 
noje Ekonomičeskoje Obs- 
čestvo” Peterburge. Dabar 
gauta žinių, kad minėtą 
draugystė valdžia uždarė.

nei pinigų, nei laiškų vardunamo. Išsyk kunigėlis buvo tą šalį. . „
i Dabar aš supratau, kad tos draugystės. Kurie bu-kad nuems ant tų uisKusijų uiduejys-u pd&dnv, ~

visM neiškeptų. i kad tokiems sumanymams musu kunigai eina sv. Juozo i vote jssiuntę, tai nors arau-
Kunip-ėlis pasigailėto savo1 jis priešingas. Bet komitetas j pėdomis: kaip tik gaspadi- Į gystė> uždaryta, bet pinigai 

pvpliu lienė nusisamdvti *nt nurodinėjo naudą tautiško i nes tampa motinomis iš dva- (arba laiškai bus įteikti pagal 
Dean Št svetaine ir iš ir nenaliovė maldavęs,' sios šventes, tej ^e. jūsų nurodytus adresus.

žmončs vyt# laukan agentus, pasakė, kad vubi geri ka i g J • P

MUZIKA Pr< f. K. Venckaus grajis naujausius Lietuviškus šokius su ge- 
riansinis mvz kantais..

AIDO ('II )RAS susidpf'a-'iis iš 75 ypaty, po vadovyste p. L. Erenlino pa- 
dainuos g nžiy dai< eliy.

ĮŽANGA: v\ rairs 2Fc., moterims ir mergintoms 15c.
Kviečiame \i uQ lietuvius ir lietuvaites atsil: nty'i ant š o iškilmingo pasi- 

1 i nlcsmi n i mo.
i Is Wiliiatnsbiirp’, Brondw y El< vat- r vyžium >ki Eastern Parkway ir imt 
L Cit y I ine EJevator iki Lindwood stofes, išlpu* et p<» t esei.^J 
kg Ileadquateis: Jonas (4age<is. 1129 Blake Ave. 'ltd. 4491 (.ypr«ss.

Jau nereik daugiau atš pusia britva skustis!
Reikalingas daiktas visiems vyrams, *i<urie patys skutasi!

Kadangi britva peša ir skaudžiai skuta, nokankinkis ir nepykdink 
save, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT ’ BR1TVAPUSTO. O kaip iš
tepsi ant diržo ir patrauksi kelis kartus britva, tai taip gerai išpustis, 
kad malonu bus skustis. Prisiųsk 25c. suvyniojęs i laišką ir adresuok:

BERGEN MFG. CO., Dept. A.
MASPETH, N. Y.'

Reikalaujame įpardavSJą! Atsakantis uždarbis ir geras nuokimtia.

Socijalista.il
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Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsima si rinkti pagal 
savo norą.

JUOKŲ KĄSNELIAI

J
v TM®t*BW7 1

PATARIMAI.

LAISVE

mo, daug jiems pripasakojo 
apie vyriausybę ir valdžią. 
Ant pabaigos jis klausia tūlo 
kazirninko vaiką:

— .<i, mažiuk, pasakyk 
rrr kas yra vyresnis ir už 
karalių?

—Už karalių vyresnis tū
zas, — ramiai atsakė vaikas.

Išaiškino.
Nežinantis: — Pasakyk 

man, brolau, kodėl Amerikoj 
: numirėlį laidoja dviejuose 
grabuose?

Žinevičius: — Todėl, kad 
čia ir gyvi dvejus marškinius 
dėvi.

Malda.
Viena šventadienį, kada 

buvo didelis šaltis, į bažnyčią 
įbėgo vargšas basakojis, at- 
s’klaupė prieš šventos Onos 
altorių ir šitaip pradėjo mel
stis:

—Onute, Onele! Tu man 
buvai geriausia ir gražiau
sia! Išmelsk nuo nono die
vulėlio dėl manę/šiūšius!...

ORAKULO 
Klausimas:—

Garsusis Orakule! Pir
miausia aš noriu tavęs pa
klausti, ar tu buvai danguj ? 
Jeigu pats ir nebuvai, tai gal 
tau teko girdėti nuo tavo 
frentų, kokie danguj įstaty
mai? Ar jie turi ką nors 
bendro su žemiškais įstaty
mais, ar ne? Tas man la
bai rūpi, nes mano antroji! 
puse, tai yra pati, pametė t^^'l^Valtoriu1 
mane ir išrunijo į dangų. O _tulos baznycl0S altor 
aš be moteriškės negaliu gy-l 
venti: dienomis nerimauju, oi 
naktimis negaliu užmigti. 
Norėčiau apsivesti su kita, 
bet bijau, kad nusimūfinus į 
dangų neprisieitų vienoj lo
voj gulėti su dviem pačiom. 
Taigi, mister Orakule, išeks- 
pleinyk man, ar (įe vyrai,ku
rie ant žemės yra vedę kelias 
pačias, danguje turės su jom 
visom gyventi ar pasirinks 
tik vieną iš jų?

Jonas širšukas.

Keikūnas."
Vienas tepliorius tepliojo 

_> Jis 
buvo įpratęs keikti. Dėlei 

• mažiausio nepasisekimo jisai 
vartojo bjauriausius žo
džius. Dažinojęs apie tai 
klebonas nutarė tepliorių 
pabarti už tokį nežmonišką 
keikimą. Atėjęs į bažnyčią 
prisiartino prie teplioriaus 
ir sako:

—Na, meistrui], kaip dar
bas eina?

— Po šimts velniu, eina 
ziskas puikiai!...

Klebonas nieko neatsakė 
ir išėjo per duris.

Atsakymas:—
Gavęs tamistos užklausi

mą, mušiau telegramą šven
tam Petrui, klausdamas in
formacijų. Šventas Petras 
man paaiškino, kad kiekvie
na moteris, lyginai kaip ir 
kiekvienas vyras, mirdami

Neužtikrina.
Paulius:—Baltrau, .ar 

pasiutai! Dar tik vakar pa
laidojai savo sūnų, o jau 
šiandien švilpauji.

Baltrus:—Tai kasžin, ar 
i vaikas buvo mano.

gauna “divoz” ir nukeliavę į Plaukai juodi...
dangų erai i apsivesti su kuo 
nori. Taigi tamistai pavo
jaus nėra. Gali apsivesti 
kad ir su nigerka, pirmoji 
pati prieš tai neprotestuos.

ieną šventadienį ėjo

r/)

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

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU j SAVAITE IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS Į AMERIKĄ PER FINL1AN- 
DIJĄ. Visiems pasažiariams 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. MA SPETH, L. I. N. Y.

KALBAM LIETUVIŠKAI.

tu

■ SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO ISPAPDAVIMO NPW 5OPKE DAP NIEKAD NEBl’VO

’bu,i^X c F AIA1 C F A S 
Su 12 LittutiU'Ų dairų, vo to S 41.( 0, 
A t iduodan e tik už...................#19.

Tą grafafcrq ri er ei't i. oil me t )( milų.

bu 21 perk. Klevišiu, 8 baHhiu
Vertės $18.(X), tik už ėfeT./*»<>

a

21 plieniniu k>apu> v, 12 bn»u 
Vertės $25.00, tik už tji 1 -4.2/^

Atsiųskite mums nors kiek pi 
nigy Hnt raukos, o męs jum? 
nusiŲsin.e muzikaliSką instru
mentą, kokj jys tik norėsite.

Męs užinikcne spec iU ai rusą n cstię. V v ris p»t?iso visokiu?
Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

Lietuviški Rekordai ?u visokient' dainens. Galine rašjti ir rusiškai.
Atsilankę pa? mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo.

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

V)

E &

36-tl METAI PASTOVAUS BANKAVhMO.
Šitoks yra rekordas vieno didžiausi u ų Chi- 

cagos bankų—STATE BANK OF ' B AGO.
Tai vienas ištikimiausių, past -v.tįsių ir 

saugiausių bankų Chicagoj, juo lal-mu. kad tai 
neprivatinis, bet VALSTYBES BANKAS, 
VALDŽIOS PRIŽIŪRIMAS IR APSKAITŲ 

B UTO K O N T R OLIUO J A M A S.
Kapitalas ir rezervas daugiau kaip

$4,«00,000.oo
MOKA 3% MELAMS.

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.

SIME WK OF CHICAGO ■
Kampas La Salle ir Washington Sts.

12 POPIERŲ DYKAI!
Popiero? laiškams rašyti su viso

kiais gražiais paveikslais ir su tam 
pritirKančiomis dainelėmis, su šilki
nėm kvietkelėm ir su visokiais paveik
slėliais, paauksuotais kraštais parsi
duoda labai pigiai: kas pris{ųs 30 e. 
pačtos markėmis, aplaikys 12 poplo- 
rų su konvertais ir dar pridėsiu do
vanų knygą—Pradinis Moks’as ang
liškos kalbos, 160 pusi., vertės 30c.

Reikalaujam agento ir duodame go- 
rą uždarbį. Adresuokit.

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

(18—21)

ražiais paveikslais ir su tam

' wx y> s, ■ >*>.' >x >

NEWARK’O LltlUVlSKA AHUKA.
k • V WV'VV* U'

Apielinkčs lietuviams pranešu, I ad atidariau

gauti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje gau- 
davot. Tcipgi sutaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu a sorgumu.
K ALI RATA

žuvinis Degutas 
gera ir saugi gyduole dėl 
plaučių ligų, kosulio, užkimi
mo. bronchitis ir kvėpavimo

Prt‘k« ...........................
Įrankių.

h.

t >1

JUOZ. MARTINAITIS

109 Gr^nd St., Brooklyn, N. Y.

Klausimai: —
Orakule! Ištempk ausis, iš-

vo jau pamokslo laikas. Žmo-1 
nes, kurie nenori pamokslo

Čigonas pa-nyčios laukan. č\;
sižiok, užsimerk ir klausyk,'sitikęs vieną žmogų klausia: 
nes, bratku, čielas bunčis 
kvestijų.

—Na, panic, pasakyk man, 
koks dabar laitais bažnyčio-!

1) Kur šventas Petras de- jo? f
da raktus nuo dangaus var
tų, kuomet eina gult?

simerkęs?
3) Kodėl Baltimorės sabo- 

tažnyku organo daraktorius 
mėsos nevalgo?

4) Kodėl tave mergos lai
kina?

Decol. 0 jos, veidiminut! 
Būčiau ir užmiršęs patėmyt. 
Man rodos, kad mosci panic 
dobrodzieju ar tik neprade
di iš manęs šydities? Štai 
pereitą kartą tu pasakei, kad 
po mano kepure yra “big” 
arbūzas. Bet aš iškrėčiau 
visą kenure, o arbūzo nera
dau. Čia, bratku, turi pasi
aiškink

Ilgavyžis.

>•>>
r>įsakė žmogus. Čigonas, į-1 at
ėjęs bažnyčion, nieko ne- i £>J

prisikimšo tabako , užsidegė 
ir rūko. Žmonės, pastebėję 
čigoną bažnyčioje berūkant i, 
puolėsi ant jo ir pradėjo 
(stumdyti ir mušti, pagalios 
; išmetė laukan. Čigonas eina 
gatve ir keikia. Vienas kai
mietis pasitikęs jį klausia:

—Ar bažnyčioj buvai?
Koks dabar ten laikas?

—E, panic, pats pasiuti
mas ir gaivu daužymas...

Jonas širšukas.

Atsakymai:—
1) Kuomet šventas Petras 

eina gulti, tai raktus nuo 
dnnnmUS vartų atiduoda savo 
pačiai.

2) Goidvs gieda užsimer
kęs todėl, kad jis savo gies
me žino ant atminties.

3) Baltimorės sabotažnv- 
ku daraktorius mėsos neval
go todėl, kad jaučio protą tu
ri.

4> Mane mern^s laikina 
todėl, kad aš vyriškas kelnes 
neminiu.

Dabar ka^’nk arbūzo. Jei
gu tamista iškratei kenure ir 
arbūzo nesuradai, tai kun- 
graičiaucia padaryk revi'71’ia

kad arbūzas tenai užsislėpęs.

Reikia pasidalint.
Jonas: — Ar tamista ma

nai, kad pėdę reikia su žmo
na pasidalint?

Antanas: — Suprantama, 
jeigu tik ji neatima visos pė
dės.

Prakeikta skaitline.
Vyras: — Barbora, kodėl 

tu taip baisiai neapkenti 
skaitlinės trylika.

Pati: — Ir kaip gali ap- 
kęsti, juk tai prakeiktai 
skaitlinė! Štai tryliktą šio 
menesio nuėjau į krautuvę ir, 
paprašiau duot tuziną kiau
šiniu. Parsinešus namo per
skaičiau ir radau trylika. 
Sumušiau vieną kiaušinį,— 
pasmirdęs, antrą—pasmir
dęs, trečią—pasmirdęs. Pa
sirodo, kad nei vieno nėra 
crero. O tai vis dėlto, kad tai 
buvo trylikta diena ir kraų- 
tuvninkas įdėjo tryliką kiau-

KALI BATA TONIC
BITTERS 

laba5 gera gyduolė dėl ne 
tvarkos skilvio ir malimo 
Įrankių, suteikia sveiką ape
titą, pabudina išdalinimą, ne- 
sulytrintas dėl malimo: su
grąžyta normališkas spėkas, 
ypatingas .stiprintojas dėl vi
so organizmo. r A

Preke ...................................... C

KALI BATA
Čystytojas Kraujo 

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

..... $loo

KALI B AT A
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą 
ir pestekninį pleiskanų tvėri- 
mąsi, taipgi niežėjimą galvos 
odos; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas. ta p
^_J»rekė_......................................V
K ALI B A'i’A

Gydanti .Mostis 
labai geras ir <..v»ias prepa
ratas del skaudulių, Įsipjovi- 
mų, sudeginimų, 
mų, nnsibrūžinimų 
mineas dėl įvairių 
žaizdų.

Prekė .......................
K ALI B \T V

Mostis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietū- 

‘‘p"- ,, 15cPrekė ...........................

apsišutini- 
pasek- 
atdarų

tą

<h\1<

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

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

Kaina tik 10 centų. Rei
kalaukit šiuo adresu:

“T ‘jicvži”

183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

KONCERTINIS
. TOURNEE

Mikab Petrauskas, pradėjus iš iš • 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, 
susižino su

M. PETRAUSKU, 
395 W. Broadway, So. Boston, Maa*

Tel. Greenpoint 2017
DR. F. MATULAITIS

Priima ligonius 
vakare tarp 7 ir 9 valando* 
po No. 229 Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.
S3

“Laisvės” advokatas gj

Morris HILLQUITH |

FOTOGRAFAS
ir MALIORIUS

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

I

30 Church St. 
New York City.

Ofisą? atydaras nuo 10 iki 6 vai. 
vakaro.

i Akušerka
152 Perry Avenue, 

Kampas Clermont Ave.
MASPETH. v Y

NEWARKO
AKUŠERKA

Paba’gusi Imperttrici Maril A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. 'luri puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti p*t»r-t 
davimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškuitė

319 Walnut St., NEWARK, N. J.

Telefonas Market4035
mMAMrWMRMMMWWAMAWMMMMlW ttths “

KUR VIENYBE, IENAI IR GALYBĖ!

1HI

v* r: •J'“* *

t .Y

■''u
Puikiausia lietuviams vieta pas

PHARMACIST
Hcrry iSti*-, rlc, FS
Near Vau Buren Street Telephone 10135 Market

ŠiltintiSveikatos

G reenpomt.

UŽEIGOSSENIAUSIA

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

ir

50c.
60c,

Pas inus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės ir 
skanaus Myno. Patarnavimas 
persitikrinsite.
m. nt ^nraitlkrinuH

Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė del 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atšaka nčios 
vietos, o’ būsite 
ižganėdinti.

72 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Palei Wythe Ave.

joiiniv p L c 1J 11M m uui i ų, u i ** * o j

žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek- j.« • . 1 • .• _ • • 1 * — r 1 A 1 . : » - - O r** o —
delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Bahamas.. 
Nervų Stiprintojas. . 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio...............
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.

ir

50c. ir
60c. ir

25c. ir

10c

brang1aus,s uogaus tuRTasi
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
numė ir turtas žmogaus sveikatoje 1

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų’ iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekus san- 

------  -------------- sekančios gyduolės;
Nuo galvos skaudėjimo A0c. tr 
Nuo koji) nuospaudu.. 10c. *r 
Nuo dantų gėlimo............. .
Nuo peršalimo......................
Plaukų stiprintojas. . . .25c.
1 inimentas arba Expellcris

• Nuo plaukų žilinto. 
Nuo Reumatizmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio...........
Niro kirmėlių...........
Antiscptiška movtis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos. del dantų. 
Karpų naikintojas.

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

.75 
1.00 
1.00

.60

.50
.50

1.00
.25
JO

3.00
.25
.25
.50 
.25 

1.00

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
EI’UVTŠKA

? Sutaisau receptus su didžiausia 
( atyda, nežiūrint, ar tie 
) Lietuvos ar Amerikos 
(Tai vienatinė lietuviška 
s Bostone ir Massachusett: 
(Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
< saulyj yra vartojamos. Galit rei- 
) kalant per laiškus, o aš prisiųsiu

receptai

226 Broadway kam p. C Street 
SOUTH BOSTON, .MASS.

Telephone So.Bo.-ton 21014 ir 21013

Jonas M ATBUS
G E RIA U SI A 8 D11 )ŽI A USIA S 

IR ŠVARIAUSIAS SALI TI
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšie? gėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankvk.it*, 
o persitikrinsite.

JONAS MATIIUS
(Lietuvis Savininkas) 

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystė? Draugijos namo).

Pabaiffi> fl kurt-q Vt ontana Medical 
College, Baltimore. 5td

Pttaekininrrat o’liekn auvo darbq pn< 
aiindymo. tatpui nuteikia iimikiac nwiaa Jt 
payelbt, ins airioae moterų liirnee

6 Loring st., 
r arti Elr 7th at».* F. Stropiene

* SO. ( U >ST()\

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėta? gyduole? galim* 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo...............................$1.00
Kraujo Valytojas...............................$1.00
Vidurių Reguliatorius ........................ 50c
Trojanka............ ............ 25c, 50c ir $1.00

Ir visokia? kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurio? čia dar nepaminė- 
to? galima gauti per pačtą.

P. V URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Aven««

Brooklyn, N. Y.

BUK SVEIKAS

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

Reikalaudami knygos pri
siųsta te krasos ženklelį.

.25 

.25 
JO 
.25 
.60
.25 
.50 

1 00 
1.00
.50 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.10

250.

Skilvinės proškos...........
Pigulkos del kepenų...
Blakių naikintojas..... 
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui..
Nuo kojų prakaitavimo..
Gydanti mostis............. ....
Antiseptiškas muilas..........
Gumbo lašai....................50c.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trc/os Devynieros
Talppat M Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. L, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
•^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su zmusų gyduolių aprašymai®“®

Kreipiantiemaiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingu® patarimus kiskvisnoj® ligoje.

10c ir

ir

**** RL K.

Mokiname Angliškai
Visos c_d aiyse Amerikos ir Ka n ado s
Vlenintelft mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, Mos mo
kyklos naujausia ir tobulingiaukia Metodą. Moki
nama per laiškus, visose dalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau kleseee dienomis ir vakaiais.
Jeigu nori ifimokti grėitąi Anglą kalba, ateik ar 
raAyk platesnių Ainių.
▲SteVlMMl

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y,
(Arti Bsrry *L)

nualini I - e ?■■ *<»■»*«

DR. LANDES i
140 E. 22 St., NewYorkCity.
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Pa.

W. F. SEVERĄ CO.

SVARBU!

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KNYGA

Mažiukna, till

N.

svajonių

K A INA® 20c
flUM

Reikalaukit šiuo' adresu;

j5.000 Katalogų Dykai 
! t atalourą tuoiaua gausits. Turima lietuviškų

Brooklyn, N

Westville, III.

PAJIEŠKOJIMA1

R 1,

5.00

Pa.

<«
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i

$

Y
■ N.

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

CEDAR RAPIDS 
IOWA

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

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

J. Kužinskas
c|o Burkman

N. Crystal Lake, III.
(23—25)

Kasos Globjėai:
M. Gcruliūtė

1109 S. Winnebago St.
Ona Savrasefičiūtė

539 Island Ave.
Maršalka A. Neverauskas

411 So. Church St.

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

Viso randasi L. Š. 
$1,954.50* 
turtas —

Kontrolis P.
Box 63, McKees

183^Roebling St.,

AR NORITE GAUT

DOVANĄ?

Soveros preparatai 
parsiduoda kiekvienoj“ np- 
takojo. Būtinai reikalau
kite Sevoros. Jei negalite 
jų gauti, tai rąžykite pus

ats., E. St. Louis, Ill.
Fin sekretorius

T. L. DUNDULIS.

Gyvasties Beinamas, Roveros Norvotonas, 
veros Rkilvinis Bltteria, Soveros Pigulkos 
Kepenų ir Roveros Gothardiškas Aliojus, 
šitie visi vaistai labai gerai veika.”

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

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa
• - ----- .... . . . . .................... --

PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit $o

MOTERIŠKE ir MEILE

'' • .;3<>. •

OdČTdR

■ /V *

[7j

pimo Fondo finam ų 
sekretoriaus nuo 

1 vasario iki 1 
kovo, 1915.

Įplaukos:
1915 vasario 1 balansas.... $3,006.65 
Per L. Š. F. K. nuo Newark, N. !

J. lietuvių................................ 50.00
Dr-atė šv. Petro ir Povilo, De 
Kalb, III., aukavo  ........... 50.00
Per aukų rinkimo komitetą nuo

Minersville, Pa. lietuvių........30.00
Per J. Katkauską, Wilmerding,

Pa., nuo L. S. T. kuopos vaka
rienės $4.35, nuo L. S. S. 57 
kp. prakalbų $7.95; viso .... 12.30 

Per Kanados aukų rinkimo komi
tetą nuo Kanados lietuvių .. 38.85

D. L. K. Vytauto dr-tė, Tarring- 
ton, Conn., aukavo............. 27.00

J. S. Vaškevičius ir K. Joneliu- 
nas, Pittston, Pa., aukavo .. 10.00

Per kunigą B. Jankauską, West
ville, Ilk, kalėdojant pas I. Lu
koševičių, suaukavo vakarienė
je ............................................ 3.00

K. Žukauskaitė, Schenectady, N.
Y., už štampas.........................10.00

Per "Kovos” redakciją L. S. S. 161 
kp. $10.00, L. S. S. 1 kp. $2.30; 
viso ...................................... 12.30

Per J. Stasiulevičių, Philadelphia, 
Pa., nuo Laisvės. Republikonų, 
Lietuvių ir Ketvirto Kliubų po- 
kilio...................................... 13.15

Per J. Rimbą. Rumford, Me., nuo
L. S. S. 136 kp. teatro......... 20.00

Dr-tė šv. Juozapo, Binghamton,
N. Y...........................................50.00

Per A. Kunce., Rockford, Ill., nuo 
baliaus, parengto L. Š. F. nau
dai (nepažymėta kas rengė) 16.25 I

P. K. Jakimavičius, Waterbury, 
Conn., nuo šeimyniško vakaro 
pas A. Nainį ....................... 6.75

Per K. Jankauską, Melrose Park, 
Ill., nuo 6 draugijų prakalbų ir 
vakarų $95.00, Socialist Party 
Lietuvių skyriaus aukų $5.00; 
viso .................................... 100.00

D. L. K. Vytauto dr-tė, St. Char
les, Ilk, aukavo........................  100.00
Per J. W. Kasperavičių, Wilkes 

Barre, Pa., nuo A. P. Shukio su 
A. Grybiute vestuvių .........  7.50

Per J. J. Kuzmicką, A. J. Sungai-
lą, nuo Cantvall, III. lietuvių.. 8.70 

M. Gaizunas, Clinton, Ind. auk. .. 1.50 
D. L. K. Vytauto dr-tė, Herrin, į

Illinois .................................... 50.00 j
L. N. U. Kliubas, Herrin, III. ... 50.00 
Nuo 127 kp. S. L A. Woodlawn,

Pa..............................................  36.75
D. L. K. Keistučio dr-tė, Norwood, 

Mass., aukavo $25.00, 133 kp. 
L. S. S. (nepažymėta, kiek au
kavo), nuo D. L. K. Keistučio 
dr-tės, 133 kp. L. S. S. ir Lie
tuvių Labdarystės dr-tės pra
kalbų (nepažymėta kiek atski
rai) ..................................... 55.00

Per J. Ambrozaitį, Partage, Pa., 
nuo 48 kp. S. L. A. $7.00 ir nuo 
vietos lietuvių $17.05; viso . . 24.05

Per O. Shilling, Des Moines, la., 
nuo vietos lietuvių..................6.15

147 kp. L. S. S. Elizabeth, N. J., 
aukavo $5.00, Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų dr-tė $5.00, per aukų 
komitetą nuo vietos lietuvių 
38.52; viso .......................... 48.52
Per J. Venskų, Kearny, N. J., 
nuo 161 kp. L. S. S. prakalbų.. 9.75

Per M. Titini, Roseland, Ilk, 
dr-tė D. L. K. Vytauto aukavo 
25.00, pelnas nuo dr-tės D. L.
K. Vytauto vakaro $64.49, su- 
aukautų laike ba’iaus 33.11.. 122.60

Per A. Simanauską, Fitchburg, 
Mass., nuo Lietuvių Jaunuome
nės dr-tės prakalbų -........... 11.31

Per J. Bulotą, Maryville, Ill., vie
tos lietuviai $12.65, miręs Liet. 
Pol. Kliubas aukavo $21.05, nuo
L. S. S. 106 kp., S. L. A. 184
kp. ir šv. Antano dr-tės teatro 
ir baliaus $54.26, atėmus per
siuntimo lėšas — 32c............... 87.64

Per 161 kp. S. L. A. aukų rinkėjus
nuo Christopher, 111. lietuvių 30.50 

Nuo “Garso” Keptuves darbinin
kų, Brooklyn, N. Y.....................17.50

Per aukų rinkimo komiteto narę, 
?>-lę J. Laukaičiutę, Pittston, 
'a......................................... 5.10

Liet. Kliubas, New Haven, Conn.
aukavo .................................. 100.00

Darbininkų Susivienijimo PaŠel- 
pos dr-tė, Baltimore, Md. auka
vo $25.00, smulkių aukų surink
ta susirinkimuose $7.03 .... 32.03

Per A. Savicką, Do Kalb, Ill., nuo 
privatiško vakarėlio...........  16.20

Per p-lę M. Čelkiutę, Scranton.
Pa., nuo Girgilas su p-le E.
Marciuliute vestuvių ............... 6.00

Per aukų rinkėjus nuo Spring
field,, 6. lietuvių ............... 21.70

Per “Naujienų” redakciją nuo L.
S. S. 174 kp. prakalbų Chicago, 
III. $4.60, Chicagos Lietuvių dr- 
ios Savitarpinės Pašeipos pra
kalbų $5.43, nuo Šeimyniško va
karėlio pas M. Stropienę, Indi
ana Harbor, Ind. $10.00; viso 20.03

Per aukų rinkėjus nuo S. Bethle
hem, Pa. lietuvių ............... 45.62

P. Pakaraitis, Gardner, Mass., už
200 štampų ............................  10.00

Per J. Skirį, E. Ix?xington. Mass. 15.75
Maple Farm Milk Co. E. Cambrid

ge, Mass, aukavo................... 10.00
Charlestown, Mass, surinkta ves

tuvėse (nepažymėta keno) ... 2.50
A. Friend, Boston, Mass, auk. ... 1.00
A. BarČius, New Haven, Conn., už 

štampas ..........   20.00
A. P. Davidėnes, Akron, O., už 

štampas    ......................... 20.00
Gilmare Bros. Inc. So. Boston, 

Mass..................................  5.00
A. P. Shukis, Wilkes Barre, Pa., 

už stampas ......................... 10.00
Per T. Lukošių, Westville, Ill ., nuo 

suvienytų draugijų baliaus $61, 
nuo siuntimo delegatų į visuoti
nąjį seimą $11.50, renkant de
legatą .surinkta $7.70, laike de
legato raporto surinkta $5.41; 

•viso ...................................... 85.61
Dr-tė šv. Jurgio Ric. St. Charles, 

Ilk, aukavo ........................ 25.00
Per F. Klembauską, Springfield, 

III., pelnas nuo teatro ir ba
liaus, parengto tikslu šelpimo 
lietuvių (nepežymėta kas ren
gė)......................................... 22.00

Per J. S. Pruselaitį, Waterbury, 
Conn, surinkta ant L. S. S. 34 
kp. choro koncerto............. 10.00

Per B. Ruplį, Montello, Mass., 
nuo P. F. Gaiga’o su P. Rupku
te vestuvių........... ................

Per aukų rinkimo komitetą, Col
linsville, Ill.. $17.75. L. S. S. 18 
kp. aukavo $10.00, laisvės My
lėtojų dr-ja aukavo $’0; 37.75

per J. Ramanauska, Minersville, 
Ta., nno dr-tės Snin^ul’s švie
sos $10. dr-tė D. L. K. Vytauto 
$5. 15 ko: L. S. S. $5; v’’ao .. 20.00

Nuo L. S. S. 157 Im. Detroit. Mich,
nuo balinus $7.63. P. P. Zalen- B<rt 61,

kąuskas 37c; viso
Per J. NeverdomskJ, W. Lynn, 

Mass, už štampas $35.00, stam
bių aukų $45-00,. smulkių aukų 
$2.95; viso..................  82.95

Per Margaret Kashuba Pittston,
Pa., ant Živilės choro vakarie
nės iš Scranton, Pa., surinkta 4.50 

Per K. Akstinavičius, Jersey City,
N. J., per draugijų kolektorius, 
$42.90, nuo prakalbų $5.45, nuo 
neatsibuvusių f erų $ 11.35, opir- 
miau garsinta $32.00; viso .. . 91.70 

Per “Naujienų” redakciją nuo 81
kp. L. S. S. prakalbų $11.80, L.
S. S. 158 kp. pusė pelno nuo va
karėlio $21.65, dr-tė D. L. K. 
Gedimino, Kensington, 111. au
kavo $25.00 ir bausmės $7.00, 
surinkta svetainėje $10.50. ...75.95 

Por M. M. Dūdą, nuo Brighton
Park lietuvių, Chicago. 3.15

Per K. Chesuną, nuo L. S. S. 138 
kp. pelnas nuo baliaus Raymon,
Wash.........................................  14.65

Per F. Jočionį, Westville, Ill., nuo
J. Dailidos dukters krikštinų.. 3.75 

Per H. Zukienę, nuo Binghamton,
N. Y. lietuvių ........................ 1 23.80

Per K. P. ŠimkonĮ, Holyoke,
Mass., per storonę D. L. K. Kei
stučio draugystės........... . 20.75

Per R. Zulaną, North Abington,
Mass...............................................6.75

Per J. Ožį, Wilkes Barre, Pa. D.
L. K. Keistučio Teatrališką kp. 9.00 

Per M. Liumą, Marboro, Mass., 
surinkta per stubas............ 11.00

Per P. Raševičių, West Hanover,
Mass, krikštynose pas K. Če-
;>oių ...........................................  5.90

Per J. Stockų, Stoughton, Mass., 
už štampas $50.00, smulkių au
kų $3.50; viso........................53.50

Per Anthony Chelkis, Scranton,
Pa., nuo Neprigulmingo Lietu
vių Kliubo už štampas.......... 10.00

Nuo M. Valukonio, New Britain,
Conn., už štampas ................. 25.00

Viso be balanso................... $2113.71
Viso labo ........... :................. $5120.36

Išlaidos:
L. Š. F. finansų sekretoriui už 

stampas, knygas, popierą, kon- 
vertus, nuo 12 d. spalio 1914 m.

iki 5 d. sausio 1915 m................. 5.20
“Naujienoms” už 300 Postai

Cards ........................................ 4.20
“Laisvei” už spaudos darbus: at

sišaukimai laiškai, įgaliojimai, 
rasitės, konvertai, diplomai, iš
siuntinėjimai, už stampas . . . 64.69

U š. F. susinešimų sekretoriui už 
bėgančius reikalus iki 23 -d. sau
sio 1915 m............................ 22.80

Už išmainymą privatiškų Čekių ...51
Viso ...........................................  $97.70
1915 kovo 1 d. lieka pas L. Š. F.

iždininką, K. Šįdlauską. .. $5022.66

KAS TURI?
Kas turi ant pardavimo Antrų ran

kų Britannica Encyclopedia anglų kal
boj. nbsenesnę kaip 9-tos laidos.

Adresuokite
J. A. BYLA 

895 W. Coal St., Shenandoah, Pa.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGYSTĖS, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas 

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

‘ 539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St. 
Finansų raštininkas J. Stružas

1125—8 th SL
Iždininkas St. Buzinskis 

639 Island Ave.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 816 Jenne St., 
vice-prezidentaa.

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. Leščauskas, 607
Jenne St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave., J. Sukelia, 7 12 Park Ave.

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

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

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Street.

Metiniai
50 Newell

Žieminis kosulys, 
kuris kartais jokiam gydymui nepa
siduoda, arba jei toksai kosulys pa
eina iš neprisidabojimo 1 gali būti 
greitai ir pasekmingai! palengvinta ir 
netrukus toks ligonis atgaus sveika
tą, jeigu ims vartoti

Severą’ 
Balsam 
for Lungs

(Soveros Plaučių Balsamą). daugely
je atsitikimuose Šioji gyduolė parodė 
savo raminančią įtekmę, kaip štai 
matomo iš šokančio laiško:

“Mano dukterį labai kankino kosulys nuo 
put pradžios Žiemos. Apturėjome Soveros 
Plaučių Balnamų ir pirm suvartojimo dviejų 
bonkučių, tnsai kosulys visiškai išnyko. Pas 
mns namiejo visuomet rsh'riasi Sevoros Prepa
ratai, kaip tai: Soveros ’ Roguliatorus, Soveros 

" ' ~ - 8o.
nuo 
noa

urazi Dovana
Nuo kosulio,

koktiuSlo, orinti) triubellų 
uždegimo, užkimimo ir 
Bmaugolio pamėginkite Są
varos Plaučių Baisumą.

Kaštuoja 26 ir 60 centų.

Jei turi šaltį,
tai neužmiršk pamėginti 
Stivora's Cold and Grip Ta
blots (Soveros Plotkeliua 
nuo Gripo ir Peršalimo.) 

Kaštuoja 26 centus.

Pavasariniai išbėrimai
nrba kitokios niožtančios 
odmča Hgos palengvinama 
ir pasekmingai gydoma su 
Bevern’s Skin Ointment 
(Severo* Odine MorMi}.) .

Kaštuoja 60 centu.

SKAITYKITE!

LIETUVIŠKA LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2J49 Grand St., Brooklyn, IN. V.

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

Tėvynėje likę Jūsų gentįs, draugai ir pažįstami dabartiniame laike 
t'ėgiami Europos karės letena, kenčia didžiausį vargą — badą. Jie lau
kia Jūsų page'bos — gelbėkite juos. Ateikite mūsų ofisan, mielai Jums 
patarnausimo pasiųsdami Jūsų pinigus pigiai, greitai ir saugiai. Gva- 
rantuojame už kiekvieną centą.

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

Nepamirškite mūsų adreso:

DEL LABO VISUOMENES
Kuyjpi sveikatoj# l»*4 naujsual* 
mokslo išiadimui ir kę, reikia daryti <4* 
sirgti 8, taip pat kaip ir kur išbigydyfc 
lygiai knygų '•Daktarus” parode 

r' kaip nuo visokių nelaimių bei ilgu *<w» 
saugoti

TOJE KNYGOJE "DAKTARAS” gražiai pa- (mp ir sergantiems. Tik perskaičius t»
mokina, kaip vyrus, tnip ir moteris, kas būtinai patirsi, ko čia r e<alima rara*' ti.

A PART KITŲ SKYRIŲ sergantiems <odU». 
skaityti apie nervu, kraujo, inkstų. rotnafUrtM, 
odos, vidurių, nusilpnėjimo, brochitta ir limpa* 
čias ligas: taip pat apie moterų nesveikumu* k 

, kitas visokias ligas, sėklos rmbėgimo ir t, ♦ ,
JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip mansi vartei 

| >'V,o <iv»a,ai,'S ai BteiMS »” tV^YtSUJ
reikia būtinai perskaityti knygą “DAKTARAS^ 

i Daug žmonių iigijo nuo rodos ‘ T> ĄKTA RO”.
I YT’ ATI NG A I serganti, nusilpėją, sukliurę, pa 
kiomis, kaip paprastomis Šviežiomis, telp užmmA 

l’usiomis ligomis, Šitoje knygoje atrasite tirrųre
J ODEI., kad ta knyga dėl labo visuomenes B 

duota, tai kiekvienas apturės tą DOV A N Al k* 
ris tik alsių 10 c. stampomis prisinntimui.

REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpa

reikalinga žinoti, vif.iems, kaip jauniems, taip ir 
seniems, ženotiems ir ncienotietns,

Ę IEK VI JiN A S SKYRIUS Šitos knygos yra la
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam yra labai 
naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai gyventi.

ŠITA KNYGA "DA KT A R A S” spraic visokių 1, - r --------------- r
ligą vardus, kaip jos prasideda, kaip npsireiSkia, ( kokias^nors Hekarstas ar_ kreit»St J»rie 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima ’ *- • •- <«va.
Išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vvrų pa-, . _______
slaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa sigadinę per jaunystes klaidas ir varginami daug. 1'"—------------------ ,-*-1-^— >

ŠIOJ KNYGOJ "DAKTARAS" dik. >i aprašo, 
atidengiant dai g paslapčių apie geriausius sma
gumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yra ansivesti ir kaip

K N YG A "DA KTA R A S" yra paveikslais ilius- 
traucta, parodo ir giliausias kūno dalis, išaiški
na paslapty bes. Ji reikalinga kaip sveikiems,

MUZIKALIŠKŲ INSTRU MENTŲ IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKTŲ KRAU1UVĖ.

■ 
I
1

Stain pos:
l d. vasario 1915 m. buvo 33,100 

štampų vertes $1,655.00. Išduota 
4600 štampų vertes $230.00. Lieka 
28,500 štampų vertės $1,425.00. “Lais- 
svės” redakcijoje randasi 10590 štam
pų vertes $529.50.
F. 39,090 štampų vertės —

1915 kovo 1 d. L. Š. F 
$6,977.16.

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.

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

. š 6

Įgaliojimai išduoti per vasario 
mėnesį sekantįs:

V. Kauka, M. Byla, New York, 
Y.; A. Liandarkeviėius, P. Baniulis, 
J. Senkus, R. Rutkus, M. Sakalaus
kas, L. Rutkauskas, W. Briaukus, J. 
Garkauskas, S. Kruzinskas, J. Jan
kauskas, Mahanoy City, Pa.

V. Valentą, J. Burčikas, J. Senkus, 
P. Morkūnas, J. Simanavičius, She
nandoah, Pa.

J. Azinis, A Kalinauskas, J. Kazo- 
kiavičius, J. Nienis, Wilkes Barre, 
l’a.

Frank Adams, K. Giedrys, J. Miki
tas, Sarah Baltrūnas, East Arlington, 
V t.

Joe. Minett, Racine, Wis.
J. Malinauskas, J. Karašauskas, F, 

Šiaučiulis, K. Bukauskas, W. Frank
fort, 111.

I. Lansburg ir K. Bagusewskas, J. 
Jakimavičius ir V. Markevičius, O. 
Marčaičiutė ir M., Ramanauskiutč, 
Minersville, Pa.

J. Žvingila, F. Klembauskas, K. Ai- 
rišiunas, Springfield, Ill.

A. Kinis, E. Motušienė, Z. Radavi- 
čienė, J. Vaitavičia, J. Kinderis, A. 
Jakaitis, E. St. Louis, Ill.

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

2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O. 
Box 63, McKees Rocks, l’a.

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

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos, Export, Pa.

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

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

JI knyga reikalinga perskaityti 
ne tik jauniems, bet ir seniems. 

Jaunimas joje ras daug gražių, naudin
gų ^pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailusj prisiminimas jaunystės

Angliški atsišaukimai:
S. Jasilionis 4 ats., Binghamton, N. 

V. Žemaitis 5 ats., Mahanoy City, 
J. Gružinskas 5 ats., Shenando- 

Joe. Grigalevičius 3 ats., 
J. M. Gelgaudas 3 ats., 

Sarah Baltrūnas 
E. Arlington, Vt.

Pa.
ah, Pa.
Cherry, Ill.
W. Frankford, Ill.
9ats., E. Arlington, Vt. S. A. Vil- 

kauskas 1 ats., Gardner, Mass. K. Mic- 
kunaitis 6

L. š. F.

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

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

(22—25)

Pajieškau Rozalijos Juknivičaitės, 
Kauno gub., Raseinių pav., Purviškių 
kaimo. 2 metai kaip Amerikoj. Gir
dėjau, kad gyvena Chicago, 111. Mel
džiu atsišaukti arba kas žinot praneš
ti.

Pajieškau Petro Grinkevičiaus, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Samani
nes kaimo. Taipgi pajieškau J. Venc- 
kūno, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Vaivodų kaimo. Turiu svarbų reikalą.

V. Sagunaitė
1610 Union Ave., Chicago, Ill.

Pajieškau Petro ir Jono Bubelių, 
Kauno gub., Raseinų pav., Girulaukių 
kaimo. 5 metai Amerikoj. Taipgi pa
jieškau P. Šlepečio, Kauno guli., Ra
seinų pav., Žemgulūnų kaimo.

Meldžiu atsišaukti.
L. Lignngaris

305 Tyller Ave., Phillipsburg, N. J.

Pajieškau laisvos merginos dėl apsi
vertimo nuo 18 iki 26 metų, aš esu 27 
metu, kurios norėtumėt apsivesti, ma
lonėki1^ prisiųsti savo nuveiksią sykiu 
bu laišku, prašau nerašykite vaikinai. 
Dabar yra geras laikas silsi Žinoti.

Petras Malinauskas

“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, 824 
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’berfs, 233 

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

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

Ave., Brooklyn, N. Y.

1
183

2
29 Hudson Ave., Brooklyn, 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. Svetikas, 

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

13 Stagg St., Brook’yn, N. Y.
Iždininkas P. Patašius, 94 S. 1st St., 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-PrcLidentas 2) S. Markus, Cor 
l°th & Vne St., Phi’adelpl ia, Pa.

Susinešimų Sekretorius 1) M. M 
Rice-Hermnn, 140 E. 19th St., N*w 
York, N. Y.

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

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

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

Iždininkas K. Sidlauskas, 226 
Broadwway, So. Boston, Mass.

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

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

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. 
TIL, kuris yra po $1,000.00 kaucija, o 
jis |raš«6 j knygas pasiųs iždininkui.

J.VS5W

Atsiųskite man adresus visų 
savo draugų ii' pažįstamų gyve
nančių Amerikoje, tai gausite 
nuo manęs GRAŽIĄ DOVANĄ.

HENRY J. SCHNTTZER,
141 Washington St., 

New York City.

ReikalksU^**10* kataog » prl* 
!• eiųskite dvice»?S44

Turime lietuviškų rekordj ru visokioms dainoms
J. GIRDĖS,” 103 GRAND ST.. BROOKLYN. N. Y.

Piatfnkit Lietuvos šelpimo Fondo Štampas. Galite 
gauti “Laisvės” redakcijoj, 183 Roebling St., Brooklyn. 
N. Y. ir pas L. š. F. iždininkką, 226 Broadway, So. Boa
ton, Mass. Parsiduoda knygelėm io _______ ,

Laisvė” už 1 doleri metams

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

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

25dotkaių14K. GOLD Filled AUKSO Laikrodėlis $5.ii®
"P

K. GOLD filled AUKSO LAIKRODĖLIŲ stačiai pagal FABRI * ’S PREKŲ, kad kuonaugiausiai jų .8- 
MUS LA 1 KRODeLJ, tai augščiau patalpintus 25 puikius daiktu* kožnas apturės prie laikrodėlio VISAI 
laikrodėlis (MODELIS), Harmonika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skūroj aptaisytas su trimis ki

tais dalykais, Dubeltavas Lenciūgėlis su BrelXku, Kryželis su išvaizda Viešpaties Jėzaus, Branzoleta su laikrodėliu (jat>nu<»nu>nei 1. 3? Kalih’-n Re
volveris (MODELIS), Plunksna Fontaninė, l’yl’kė, 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 kuonogeriausios rūšies, tai užmokėsit likusius $5.25, ir 35 centus už persiuntimą dova
nų. Jeigu gi nepatiktų, męs su noru sugrąžinsiin 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 iškalno.

PRANEŠAME, jog MOŠŲ KOMPANIJA YRA KRIKŠČIONIŠKA ir neturi nieko bendro su firmomis apgavingomis, galinčiomis gar
sintas Šiame laikraštyje, taip lygiai ir su firma iš St. Louis, Mo., kuri visados seka mūsų apgarsinimus. Taigi kas nori turėti GERĄ vyrišką ar 
moterišką laikrodėlį su dovanom, stačiai pagal FABRIKOS PREKĘ, tegul jį perka tiktai nuo Seniausios ir Geriausiai Žinomos KRIKŠČIONIŠ
KOS KOMPANIJOS, o visados apturės ta, kas yra garsinta. Adresuokit

NATIONAL COMMERCIAL COMPANY. 90 WEST BROADWAY. Den.. 113. NFW YORK. N.Y

SPECIJALIŠK AS 
parduoti; tai KAS 
DYKAI, kaip tai:

IŠPARDAVIMAS 14 
DABAR PIRKS PAS 
Importuotas atviras



k

Schnei
Broliai

SCHNEIDER BROLIAI

FARMOS!
Geriausios Farmos!

ant

50c

25c

50c

dovanos

498

Ar Nori

20c

M0KINK1TES SAVO NAMUOSE15c

75c
35c
20c

23 d. kovo (utarninko va
kare Central Brooklyne atsi
buvo prakalbos, parengtos 
L. S. S. 83 kuopos. Kalbėjo

New Yorke, Labor Church, 
atsivėrė tarptautiškos kal
bos esperanto paroda. Iš
statyta didelė daugybė kny-

Siūtus ant oredrio padarome 
už $15.00 ir augščiau.

Męs pasiuvam geriausiai 
siūtus ir overkotus ir duoda-

metus apie 11,000 kūdikių 
buvo priimta į draugystės 
namus.

Nedėlioję, 28 d. kovo, Liet. 
Politiškas Kliubas rengia 
paskaitą. Skaitys V. Paukš
tys temoj “Prie ko męs eina
me?” Paskaita atsibus’ J. 
Bartašiaus svetainėj, 498 
Washington St., New York. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Įžan
ga visiems dykai.

Meldžiame visus vietos ir 
apielinkės lietuvius atsilan-

Mums praneša, kad New 
Yorke 19 d. kovo ant Hubert 
St tapo pasmaugtas tūlas 
Jonaitis ir nuo trečių lubų

zacijoms ir jų susirinki 
mams

L. S. S. 19 kuopos aktoriai 
ruošiasi prie pastatymo ant 
scenos dviejų puikių veika
lų: meladramos “Nastutė” ir 
dramos “Žmonės”. Pastaty
ti manoma šiam navasary 
McCaddin svetainėje.

elgėsi ir paskui vėl jiems su
grąžino.

Buvo patraukus teisman

Parsiduoda Groserštoris 
apgyvento j lietuviais vietoj.

L. JACOBOWITZ
200 Bedford Ave.,cor.N.6 St 

Brooklvn, N. Y.

kad socija’iz- 
tai ne svajone ir kad

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA.

JOSEPH LIPMAN, M. D. 
Specijalintas 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;

Nedeliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

no menesio.
Sekr. J. Neviackas

New Yorke yra kelintas 
bet jos visos 

snaudžia ir nieko neveikia,

New York, N. Y
NEDfiLIOMISt

Nuo • vai. ryta iki 8 vai. po piet

New Yorke “Priežiūros 
vaikų” draugystė išleido a- 
pyskaitą, ką yra nuveikus 
per 1914 metus. ' Iš apyskai- 

nuo

Per vieną mėnesį New 
Yorke atsitiko 118 plėšimų, 
anie kuriuos policija visai 
nieko ’nežino ir jokio tyrinė
jimo nedaro. Pavogtų daik
tų vertė išneša apie pusę mi
lijono dolerių 
jog policija visai nesirūpina 
išnaikinti plėšikus.

Tūlas New Yorko bankie- 
rius Boocock nušovė savo 
pačią ir pats save. Tragedi
jos priežastis nežinoma. Tas 
atsitiko pereito panedėlio 
vakarą.

Nežiūrėk, kur garsinama 
apgavingos kainos. Todėl, 
norėdamas turėti gerai pa
siūtą siūtą, nepamiršk mūs

“NAUJIENOS” 1841 S. Halsted St., Chicago, III
Šiuomi prisiunčiu $------------u£ "NAUJIENAS"-.........

metus ir meldžiu jas siųsti žiuo adresu;

NAMAI UŽ $438.00.
Ar nori pelnyti?

Nusipirk namus už $438.00 arba ir 
brangesnius, o pelnysi. Jeigu pats juo
se gyveni—randos nemokėsi, jeigu iš- 
randavosi kitarrN—imsi randą, pelnysi. 
Įdėk pinigus j savastj, 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, 
ofise

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

(Duris j ofisą iš Dey Street).

Pusmėnesinis 19 kuopos su-’ me. Geistina būtų, kad kas 
s: rinkimas atsibus panedėly,' smulkiau apie tai aprašytų. 
29 kovo, Tautiškame Name. į —---------------
Pradžia 8 vai. vakare. Mel 
džiu draugus atsilankyti,nes draugysčių, 
yra svarbių reikalų

Pagal paskutinį kuopos išskyrus Liet. Polit. Kliubo, 
nutarimą, nuo šio laiko L. S., kuris visgi darbuojasi ant vi- 
S. 19 kuopos reguleriški susi- suomeniškos dirvos. Kliubas 
rinkimai atsibus kas antrą' paskyrė iš savo iždo keliatą 
• 1 1 ** 1 * 1 * 1 • ’1 “4-1 1 1 * T ’t f 11 * *

čioje, kad greičiau karė užsi
baigtų. Kun. Milukas su
kvietė parapijomis bažny
čion pasimelsti, nes taip įsa
kė popiežius.

Kalbėtojas visai trumpai 
papasakojo apie karę. Pas- 
kiaus I“
jos ir pasirodė, jog čia buvo 
keli chicaginio seimo šalinin
kai. Betgi rinkta L. š. F. 
aukų ir surinkta $10.00.

SOCIJALIZMAS 
YIM IR KAIP JI ĮKŪNYT?

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIN
TUM IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotoju 
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. Paraše 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 rnosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

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

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

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

New Yorko valstijos in
spektorius mano bankus

Trijų knvnlku nvnkšti krėslai verti $’5.OO. Parduodam UŽ $18.7^ 
Pwnkiy kavalkp skuriniai krėslai ,, $35.00. Parduodam už $25.00
Lietuviai, nepamirškit musų, kada jums reikės fornišliį.

M. & V. Furniture Co.
BROOKLYN, N.

REAL ESTATE, INŠIŪRINIMAS IR 
IŠRANDA VOJIMAS.

šiudmi pranešu jumi, broliai lietu
viai, kad aš uždėjau antrą ofisą po 
num .243 Berry St., pagal Grand St., 
Brooklyn. N. Y. Gyvenimo vieta ir 
antras ofisas 420 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y. Parduodu ir išranda- 
voju visokių gatunkų ir didžių namus, 
lotus, farm as, dirbtuves ir krautuves, 
kaipo mieste, taip ir priemiesčiuose: 
East New Yorke, New Lots, Flatbush, 
Jamaica, Ridgewood, Greenpo’nt ir 
Maspeth. Nuo gerų stočių, su pigiu j- 
mokėjimu, prie škulių, eleveitcrių ir

j, kur daveža už 5 c. Kurie nori
te gauti paskolą ant mortgjdžio pir
mą ir antrą, kreipkitės pas mane kuo- 
greičiausiai, o būsite aprūpinti tuo- 
jaus. Gyvenanti ir susižeidė kokioj 
nebūk valstijoj, norinti užvesti provą 
prieš mainų, karų, gelžkelių, dirbtu
vių kompanijas, kokioj nebūk violoj, 
kreipkitės pas mane, o aš kuogreičiau* 
šiai aprūpinsiu su geriausiais advoka
tais. Apdraudžiu, (inšiūrinu) teisin
giausiai ir geriausiai didžiausiose 
kompanijose, taipgi forničius, langų 
stiklus, žmogaus gyvastį A. Y.

Už’aikau Faksus dėl raštu nuo ug
nies, kaštuoja metams tik 25c. Užlai
kau visokių maldaknygių, knygučių 
pasiskaitymui ir su dainomis, rąžan
čių, škanlierių, popierų visokių rašy
mui laiškų su pavinčiavonėmis. Kny
gų dėl susaidžių ir notatkų, taipgi pen- 
selių. Parduodu geriausių mainų ang
lis tonais ir malkas pristatau į vietą 
už tą pačią prekę. Kas užsirašys šiuos 
laikraščius ir užsimokės $2.00 antsyk, 
gaus puikia dovaną knygomis vertės 
50c., tie laikraščiai: “Laisvė”, “Vieny
bė Lietuvninkų”; “Draugas”, ‘‘Lietu
va”, “Katalikas” ir “Keleivis”.

Pirmą Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 6 Rugpjūčio kasdien.

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

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

’’NAUJIENOS’’ talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

‘‘NAUJIENOS ' leidžiamos daugvbės darbininkų, 
žmonių apšviet 'i ir jų gerovei, o ne pavienio* 
ypatos ir daiymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje mitams $6.00; pusei 
metų $1.50. Kitur, ne Chicagoje. metams $5 00, 
pusei metų $3.00; dviem men. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met.$7.00. Pavienių num. kaina 2c.

IŠpildyk šitą blanką ir pristųsk kai tu su pinigais

UTr-rniėe per langą išmestas ant gat>VIETINES ŽINIOS. Y®8-- ?rjez^is tos tragedi- -------- • jos—girtuokliavimas. Smul-

50 W. 36=th St., arti 6-th Avė
OFFISO VA LANDO*

Nuo V vai. ryto iki 12 vai. pietų.
Nuo 1 vai po piet iki 8 vai. vakar*

gauti DYKAI dvi geras štokas 
k ir Didelį Katnliogą visokių ina- 
« giškų štukų ir kitokių visokių 
d dalykų, kurių tu labai nori, o 
**’ nežinai kur įtl gaut? Atsiųsk 
savo pilna ir aiškų adresą ir už 
6 centus steiupų dčl uždengimo 
prisiųntinio kaštų, o męs tuojaus 
tą Katidiogą ir štokas tau nusių
siu! DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAG1KA3)
261 S. Hahted SI. Chicago, III.

Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis 
per korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų vartoja
mą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti aritmetiką .ir an^ių kalbą 
liuosuose nuo darbo valandose. Iškaščiai stebėtinai maži.

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

Adresuok:

Lietuvių Korespondencijine Mokyklą, 
1916 Wabansia Avenue, Chjtago, Ill.

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

Corner Spring Street SOUTH BOSTON, MASB
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Bank Street, Waterbury, Conn,

Hl’IRMUriNIS LIF.TUVliKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
Nepaprastos
Kas užsirašys pas 
nane dienrašl j’Nau-

• ua> u įlįs 
tas gaus dovanų 
“Laisvę”, ar “Kelei
vį”, ar “Kovą”, ar 
“Vienybę” Liet.”, ar 
“Lietuvą”, ar “A- 
/nerikos Lietuvį” 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 “Naujienoms” ir prisius $10.00, tas 
gaus paveikslą su rėmais vertės 
10 dolerių.

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

sybėj, kokioj gi’ioj nežlnėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją.

. Kaina . .. . ,............................... 10c
LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO. 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuviu 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 R A N K ŽIN Y ST ES
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 .
SOCIJALDEMOK RATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

$1.00, parsiduoda už ....
DARBAS, kaina .............................
RAUDONAS JUOKAS, kaina ... 
MOTERIŠKĖ IR MEILĖ ..........
GALI JT I NT S K L ES Ų K O VO S 

TIKSLAS .........................
KAIP PADARYTI MQNUS .... 
MORALYBĖS IŠSIV Y STYMAS.

Kama .. ...................................... .
DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ 

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

‘Laisve”, z
183 Roebling St., 

Brooklvn. N Y

nuolatos rengia prakalbas, 
paskaitas ir prelekcijas. 21 
d. kovo buvo prakalbos. Kal- 

Brooklyne bėjo J. Žaltys ir Jukelis. Kal
bėtojai publiką užganėdino. 
Tik gaila, kad publikos ma
žai susirinko. M. Byla.

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

VIŠKAS HOTELIS NEW YORK UI TY
VIEŠBUTIS arba HOTELIS NET SU 37 KAMBARIAIS.
KAMBARIAI yra įrengti pagal naują madą, kaip tai: ELEKTRIŠKA 

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

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

Reikalauk-laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir iki kur norit ke laųA- 
Mū* ų antrašas yra tokis:

GEO. BARTASZIUS & CO.
Washingon Street, Lil W. Broadway

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

Pereitą nedėldienį Liet.' 543 suaugusias ypatas, ku-, 
Šelpimo Fondo vietinis komi- rios žiauriai elgėsi su kūdi- 
tetas parengė prakalbas kiais. Iš patrauktąją teis- 
Maspeth, L. I. Varde komi- man 83 nuošimčiai buvo teis- 
teto Maspethan nuvyko J. mo pripažinta kaltais ir nu- 
Mikaitis. Kalbėjo L. Prūsei- bausta.
ka. Draugystė padarė 17,983

Žmonią buvo kokia 15. tyrinėjimus, kur buvo nuro- į 
Mat, tą dieną buvo kliubo dyta, kad su kūdikiais žiau-, 
___-a-___________ I v.-?rG nln-inmnpi T^nv. irlcnic __________ _

| Knygą ir pampletą surink
ta iš įvairių šalią. Pasirodo, 
kad ir Chinijoj esperanto tu
ri sąvo pasekėją. Chinai so
cialistai išleidžia toj kalboj 
socijalistų laikraštį.

Vakarais būna koncertai. 
Esperantistu choras dainuo
ja įvairias dainas.

apie Europos karę ir apie A- 
merikos bedarbes. Žmonių 
pagal skaičių Central Brook- 
lyno lietuvių buvo mažai. 
Vienok tie, kūne susirinko, 
iš prakalbų liko užganėdin
ti. Čia yra keli širvydiniai 
tautininkai, kurie visuomet kontroliuoti 
j>er socijalistų prakalbas ke- pirma kontroliavęs. Jis da- 

bar pareikalavo iš visų New

M. & V. Furniture Co.
A. M/MJAL'SKAS Ir z\. VIDŽIŪNAS, Savininkei 

687 - 3 AVE. So. B’klyn, N.Y.
DIDELI: LIETUVIŠKA PORMŠIŲ KRAUTUVE 

VISADA PIRK RAKANDUS (fornišius) pas A. MALIAUSKĄir 
A. VIDŽIŪNĄ, nes gnu-i getą forniši ir už hu ai ŽEMĄ PREK . 
Duodam ir ant lengvų Iš.noKe čių - l’Ų VIENĄ DuLEkĮ ar dau
giau imt aavnitet., la’p ka.p k-ts išgali. Daiktus visur pristatom 
savu v. žimu dovanai. Pahaiidik nors vieną kartą pirkti pas mua, O 

mes užtikrinant, kad Im-it užganėdinti iš visų atžvilgių.

Pigiai parduodu geriau
sias, gatavas farmas su bu- 
dinkais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge
ros. Pigiai parduodu 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur aš 
ėsu 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
ką, lygų keliai, gerai žvira- 
voti plentai, upės ir ežerai 
pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy 
kit kompaniją ir ją agentą, 
kurie vilioja žmonės, kad 
pirktų smėlirrus ir pūstynes. 
ant kurių žmogui yra var
gingas gyvenimas visą am 
žiu. Atvažiuokite pas mane 
į Scottville, Mich. Aš turiu 
geriausių žemių su moliu | 
juodžemiu ir visokių maišy 
tų žemių, geriausio gatunko. 
kokių gali rasti Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manęs 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagotų farmerių. Norinti 
pirkti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite žemlapj (ma- 
pą) Lietuvių Kolionijos ir 
farmų kataliogą. Adresuok

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville. Miebivnn

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER ')

C. BROWN
Vi«i«mB gera! žinomą daktarą-upecijAlintą, kuri* pa«ekmlngal gydė ligoniu* par 85 metua, dabar 

IIŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IK DUOTI JIEMS PATARIMUS aekanėiomia dieaa- 
luia: Nedėliomia, Utarninkaia ir Pėtnyčiomia. y

D R. J. C. BROWN yra baigęs vieną Ii geriausių Amerikos universitetų ir turi auksini medali ai 
atdžymėjimą mokai*. Jo ofisas yra įrengtai su naujausiomis, stebuklingomis mašinomis. X-eplndullu 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogau < kūnaa, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įaisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima aušinėti, 
kas dedasi viduriuose, o taa labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENRJLSIAS IR NERVIŠKAS

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

be operacijos.
ŪDOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GftLĄ IR KITAS LIGAS, kario* perdaaa vletee 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmis.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojaua ją permatau, kaip veW- 
radyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika ir stebtiklingos mašinos.

Nesiduokite -save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar Ifla ligą 
galima išgydyti hu vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo įau atsisakę gydyti su vaii tais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija tr 
kad reikia eiti j ligonbutį, kur galima tikėtis nage)bos.

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

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju (r duodu patarimus ligoniams 
DYKAI Nedėlimnia. Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

New Yorke, po num. 11 W 
kilo*’trumpos diskusi-188th St., plėšikai užchloro- 

’■ * v* ’ formavo G. A. Derchurch vi
są šeimyną, kada visi miego
jo, ir išnešė už $2,000 bran
gių daiktų ir $349 pinigais.

26 d. kovo L. S. S. 83 kuo
pa rengia prakalbas. Kalbės 
“Laisvės” redaktorius L. 
Prūseika. Prakalbos bus A. 
Millerio svetainėj, 27 Hud
son Ave., Central Brooklyne. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

30 d. kovo toj pačioj sve
tainėj ir tuo pačiu laiku bus 
prelekcija. Skaitys drg. J. 
Jukelis temoj “Šeimynų atsi- 
radimas ir jų forma”.

Geistina, kad tose dienose 
kodaugiausia lietuvių atsi
lankytų.

Įžanga visiem^ dykai, 
i Komitetas.

21 d. kovo So 
atsibuvo prakalbos, pareng
tos L. S. S. 20 kuopos. Kal
bėjo A. Jurevičius ir J. Ne
viackas. Kalbėtojai plačiai 
ir nuosekliai išaiškino bedar
bių priežastis. Po prakalbų 
buvo uždavinėjami klausi
mai, į kuriuos atsakinėjo J. 
Neviackas. Visi susirinku- tos pasirodo, kad buvo 
šieji pilnai užsiganėdino pra- tėvų atėmus 3,966 kūdikius, 
kalbomis. Tik gaila, kad nes tėvai su jais “žiauriai” 
publikos mažai buvo. elgėsi ir paskui vėl jiems su-

New Yorke ant W. 45 gat
vės tūlas darbininkas šluostė 
langus ir iškrito per langą 
nuo trečio gyvenimo. Pul
damas pataikė ant vieno 
praeivio. Praeiviui sprogo 
galvos kiaušas, o langų valy
tojas atsikėlė ir nuėjo. Pa
vardė langų valytojo nesuži
nota. Dabar policija uoliai 
jo įieško. Žingeidu žinoti, 
kam policijai reikalir\gas 

‘langų valytojas? Ar tik po
licija nemano jį bausti, kad 

Tr . , jis puldamas neužsimušė?... Komitetas. ' ____________________

lia triukšmą ir kimba prie j L c
kalbėtoją. Vienok laike šią Yorko banku pilnu atskaitų, 
prakalbą jie sėdėjo ramiai, kaip ją dalykai stovi. .
Galbūt ir tie žmonės nors Ar tas sulaikys bankierių 
kartą susipras ir daugiau ne-'bankrūtyjimą, tai dar neži- 
bekenks darbininką organi- nia.




