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New Yorko dienraščiai pa-' 
talpino telegramą iš New. 1 
Britain,jog Bernardas Mont- 
vidas prisipažino nužudęs' 
kun. žehrį.

Ant klausimo teisme, ar 
jisai prisipažįsta save kaliu, jęs išvyti rusus iš Klaidėpos, 
B. Montvidas atsake: “taip, kiek vėliau bombardavo Pa- 
aš esu kaltas”. langą ir visą eilę sodžių tar-

B. Mon tvidą, surakintą,a t- pe Palangos ir Liepojaus. i 
gabeno į New Britainą tuoj, i Ar padaryta kiek nors 
kaip tik pasibaigė Wilming- nuostolių, tuo tarpu, nežinia, 
tone Krakaus (Kiaulėno) ; Kretinga vis dar randasi 
teismas už nužudymą polic- N okiečių rankose. Vokiečiai y 
mano Tierney. labai džiaugiasi atgavę Klai-1

Kiaulėnas pripažintas kai- pėdą, žmones iš Klaipėdos y 
tu už nužudymą, bet bausme ir šiiokarčiamos pavietų bu- jjg 
dar nepaskirta. Advokatas y o išbėgioję. Dabar jau po- y 
prašo antro teismo. .valiai grįžta namo. Sakoma,.^

fgcjį

NUSKENDO AMERIKOS r 
POVANDENINIS LAIVAS doje.'

Netoli Hawaii salų, dviejo- me pranešime sakoma, kad 
Be myliose nuo krašto, Ame- rusai viską piešę, tačiaus vi-, 
rikos povandeninis laivas sai ką kitą sako socijalistai. 1 
“F—4” nusileido į vandenį ir štai, Karaliaučiaus socijalis-Į 
i‘au daugiau neiškilo į viršų, tas Tuevvele muša sekančią 
gaivas nugramzdėjo ant telegramą į Berlyno “Wor-1 

dugno ir stovi 720 pėdų gy- vvaerts”: 
lio.

Visi bandymai iškelti laivą Klaipėdos, 
ant viršaus kol kas nepavy- dytas joksai namas, 
ko. Ant laivo buvo 25 žmo- gaisrų Klaipėdoje nebuvo.1 
nes. Spėjama, kad jie visi Tiktai tūlos dirbtuves api- 
užtroško, nes jokių signalų plėštos”.
iš po vandens neduoda. i Aplink Klaipėdą rusai iš-

v Įdegino 15 sodžių. Vokiečiai 
įsako, kad panašų užpuolimą 
rusai rengė ir ant Tilžės.

Tarpe Jurbarko ir Taura-

B

LIETUVOS ŠELPIMAS.
“Rank.” rašo:

Pirmiau jau buvome pra
nešę, kad klerikale Lietuvos I ges (jau Prūsų pusėje) tar- 
šelpimo draugija pirmiausia Į vokiečių jr rusų eina gana 
davė, juodajai klerikalų;smarkus mūšiai.
“Saulės” mokyklai 2,500 r.‘; Vokiečiai jau veik liovėsi 
Karmelitų bažnyčiai—500 r. i bombardavę Ossovieco tvir- 
Dabar klerikalų “ Vilties” jtovę.

Veiverių seminarijos auklė
tiniams pirmam mėnesiui 
830 rub., “Žiburio” mergai
čių progininaz: jai, kuri per
sikėlė iš Marijampolės į Vil- 
nių*^3,000 rub. fui, žino
ma, taip-p it juodųjų pro
gimnazija, kurią lanko tur
tingųjų ūkininkų dukters. 
Joms yra pinigų, o mūsų mo
tinoms šluotą paima. “L. 
Žinių” N 8 rašo, kad dar pa
skyręs klerikalų komitetas 7 
Peterburgo studentams, 2 
kursis tems ir 1 gimnazistui 
arti tūkstančio rublių. Ku- 

iš Lietuvos Šelpimo draugi
jos pinigai imami. Taip sa
kydamas, jis per akis meluo
ja, nes Lietuvos laikraščia. 
apie tai aiškiai rašo.
Peterburgo Lietuvių Drau

gija taip-pat pirmiausia šel
pia saviškius: per du gyvavi
mo mėnesiu ji paskyrė pašal
pų moksleiviams 1057 rub., 
Sužeistiemsiems kareiviams 
— 121 rublis, atsargi
nių šeimynoms — 94 .rub.. 
(“L. Žinių“ N. 17). Darbo 
žmonėms visos tos buržuazi
nės draugijos tik trupinių 
numeta; kai-kur nei to ne
duoda.

Vilniaus gydymo ir maiti
nimo pagelbai teikti draugi
ja vokiečiams užėjus prasi
salino iš Alvito. Dabar nuta
rė įtaisyt punktus žižma- 
riuose ir Alovėje (Vilniaus 
gub.). Ji taip-DDt nriiminėia 
Suvalkijos pabėgėlius. Vil
niuje turi vaikų prieglaudą - 
valgykla, kuria nrižiūri Žy- 
montienč - Žemaite.

VOKIEČIAI BOMBARDAVO GARDINĄ. AUSTRAI SMELKIAMI VENGRIJON
• BOMBARDAVIMAS I 

LANGOS IR APLIN
KINIŲ SODŽIŲ.

Vokiečių laivynas, padė-

SUVALKAI DEGA.
Suvalkų miestas apimtas 

liepsna. Tai vokiečiai pade
gė valdiškus namus, keršy
dami už Klaipėdos išterioji- 
ma.

Kaip žinoma, prieš kelias 
dienas vokiečių štabas ofici- 
jališkai paskelbė,jog už kiek
vieną išgriautą namą Klai
pėdoj bus sudeginta valdiš
kas namas Suvalkuose. Da
bar jie ir pildo savo grąsini- 
tną.

Visą Suvalkų miestą apė
mė tokia didelė liepsna, jog 
gaisro pašvaistės matyties Į 
net už kelių mylių. Visa Su-; 
valkija išrodo dabar, kaip 
kokia mirties šalis. Dešim
tis viorstų galima važiuoti ir 
nesutiksi gyvos dvasios. 
Taip sako “Globe” kores
pondentas, kuris buvo Su
valkuose.

Ant Suvalkų miesto vokie
čiai uždėjo $25,000 kariškų 
taksų.

GARDINAS BOMBAR
DUOJAMAS.

Iš Berlyno atėjo trumpa 
žinutė, jog vokiečių orlaivi- 
ninkai bombardavo Gardiną. 
Ar padarė jie kiek nors nuo
stolių — nėra žinios.

KARĖS TAKSOS ANT 
LODZIAUS.

Vokiečiai uždėjo kariškų 
taksų (mokesčių) ir ant nu- 
terioto, išbadėjusio Lenkijos 
miesto Lodziaus.

Vokiečiai reikalau ja iš Lo- 
diiečių puse milijono rublių.

RUSŲ PASISEKIMAI 
KARPATUOSE.

Rusai praneša apie savo 
pasisekimus Karpatų kal
nuose. Lupkovo perėjimas 
jau veik visiškai randasi ru
sų rankose.

Rusų aviatoriai patyrė, jog 
austrai visiškai pasitraukė 
iš Lupkowo perėjimo.

Austrai, pasitraukdami iš 
Karpatų, apsistoja Vengri
joj. Manoma, kad Vengri
joje bus didžiausi mūšiai. 
Ties pozicija Yuz atgabenta 
sunkiosios vokiečių kanuo- 
lės.

Kitos vėl telegramos pra
neša, jog vokiečiai siunčia 
austrams pagelbą.

TURKŲ LAIVYNAS NORI 
MŪŠIO.

Visas Turkijos laivynas iš
ėjo į Juodmares. Sakoma, 
kad jisai nori kauties su ru
sų laivynu.

PUSANTRO MILIJONO 
. LENKŲ KARĖS LAUKE. 
! Garsus pianistas Paderew
ski, pasikalbėjime su kores
pondentu Londono “Daily 
Telegraph”, pasakė, jog Vo
kietijos, Austrijos ir Rusijos 
armijose kariauja pusantro 

.milijono lenkų kareivių.
Jie žudomi savytarpy, tos 

pačios tautos vaikai.

SAKO, ITALIJA PRISI
RENGUSI.

Iš Rymo vėl praneša, kad 
Italija jau visiškai pasiruo
šusi kariauti.

Panašus pranešimai taip 
tankiai ateina, kad jiems 
sunku ir tikėti.

DARDANELLU FOR
TUS KRIUŠINA.

Anglų laikraščiai skelbia 
savo korespondentų praneši
mus, kad talkininkų laivynas 
Da rd meiliuos sukriušino 
čieH ode fortu.

Nežiūrint j blogą orą, ke
li atas talkininkų kreiseriu, 
su pagelba minnešių, pri-

R! SUŽEISTIEJI NELAISVĖJE PAS VOKIEČIUS

plaukė gana arti fortų ir i laivo buvo iškabinta Olandi-'sutikusi atiduoti 
bombarduoti. Iš jos vėliava ir ant šalių laivo'sklypą žemės, bet ne dabar,

i

priešinimas. Du anglų min
uosiu buvo atsiskyrę nuo vi
so savo laivyno ir nuplaukę 
gana toli į vidurį pertakos ir 
laimingai sugrįžo atgal.

Kaip talkininkų išsodintai 
kariumenei ant sausumos ei
nasi—žinių nėra.

VOKIEČIŲ GENEROLAS
ŽADA SUAREŠTUOTI

TURKIJOS MEIS
TERIUS.

Laikraščiai praneša, kad'^^Ų^įU 
Turkijos ministerial buvo 
nutarę pavesti Amerikos pa
siuntiniui Konstantinopoly 
sužinoti, ant kokių išlygų ga
li talkininkai taikytis su 
Turkija. Apie tai sužinojo 
vokiečių generolas von San
ders ir pasakė, kad visus 
Turkijos ministerius suareš
tuos ir atiduos karės teis
mui, jeigu jie taip pasielgs. 
Ministerija noroms-neno- 
roms turėjusi nuo savo nuta
rimo atsisakyti.

120 TŪKSTANČIŲ PABĖ
GĖLIŲ į MĖNESI LAIKO.

Rusų laikraščio “Rieč” ko
respondentas praneša, kad 
nuo 25 d. sausio iki 20 d. va
sario į Varšavą pribuvo 120 
tūkstančių pabėgėlių iš ap
imtų kare vietų. Tame skai
čiuj buvo 110 tūkstančių žy
dų. Žydų labdaringos drau
gijos turėjo juos priglausti. 
Kurie negalėjo labdaringų 
draugijų butuose sutilpti, 
tuos išdalino po privatinius 
kambarius. Daugiausia iš 
pabėgėlių moterįs ir kūdi
kiai.

PASKANDINO OLANDI
JOS LAIVĄ.

Londonas, 27 d. kovo. — 
Iš Londono gauta žinių, kad 
vokiečių povandenines laive
lis nuskandino Olandijos lai
vą “Midea Amsterdam”. 
Laivas plaukė iš Graikijos i 
Londoną su apelsinais. Ant 

"Midea Amsterdam”. Bet 
vokiečių povandeninis laive
lis sustabdė jį šiaurės jūro
se ir pasakė, kad komanda 
apleistų laivą. Nuo “Midea 
Amsterdam” laivo vokiečių 
povandeninio laivelio kapi
tonas atėmė visus dokumen
tus ir paskui laivą paskandi
no.

Žmonių išgelbėjimui duo
ta 15 minutų laiko.

ORLAIVIAI 
METĖ BOMBAS I LOMŽOS 

TVIRTOVĘ.
26 d. kovo vokiečių orlai

viai sistemos Zeppelino už
puolė ant Lomžos tvirtovė® 
ir pradėjo mėtyti bombas. 
Išviso mesta 14 bombų; su
žeista 10 ramių gyventojų.

VOKIEČIAI PASITRAU
KĖ NUO SUVALKŲ.

Rusai nuo Tauragės eina 
linkui Tilžės. Vokiečių ge
nerolas Eichhorn pasitraukė 
nuo Suvalkų.

AUSTRŲ PRANEŠIMAS.
“Karpatuose tęsiasi smar

kus mūšiai. Rusai atakuoja 
mūsų pozicijas dieną ir nak
tį, bet visos jų atakos yra at
mušamos.

Apygardose Zaleczniki 
(ant upės Dniestro) męS pa
ėmėm vienuolika Rusijos so
džių ir daugiau, negu 500 be-

Kitame austrų praneši
me sakoma, jog rusai suėmė 
Pšemysle tik 30,000 belais
vių.

NEPAVYKO SUTAIKINTI 
ITALIJĄ SU AUSTRIJA.
Rvmas, 27 d. kovo. —Vo

kiečių ambasadoriaus Ryme 
von Buelowo pasistengimai 
sutaikinti Italiją su Austrija 
nuėjo vėjais. Austrija pasi
rodė labai nenuolaidi.

Iš kitjIš kitų šaltmiu praneša- ją Metze. Jie metė tuziną 
ma, jog Austrija būk tai jau.bombų, kas iššaukė labai di-

Telephone 5231 Greenpoint
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BULGARIJA SMARKIAI 
GINKLUOJASI.

Pšemyslo paėmimas ir Au
strijos nusilpnėjimas padarė 
visuose Balkanuose didelį į- 
spūdį. Rumunijoj vėl prasi
dėjo agitacija už įsimaišymą 
karėn.

Tarpe Bulgarijos ir Turki
jos santikiai taip labai paaš
trėjo, jog keli žymus Turki
jos vyrai vyksta Bulgarijon, 
kad tik šią užglostyti. Feld
maršalas von der Goltz ap
leido Konstantinopolį ir nu
vyko Sofijon.

VOKIEČIAI SOCIJALTS- 
TAI VIS SMARKIAU PRO

TESTUOJA.
Išpradžių garsiam vokie

čių socijaldemokratui K. 
Liebknechtui vokiečių kariš
ka valdžia uždraudė rašlnet 
laikraščiuose ir kalbėt vie
šuose susirinkimuose.

Dabar pranešama, kad K. 
Liebknechtas nusiųstas ka
rės laukan Alzacijon,kad ten 
jį paklotų francūziškos kul
kos.

Iš Ženevos (Šveicarijos) 
pranešama, kad paskutinia
me reichstago posėdyje 30 

įsocijaldemokratų, nenorėda
mi balsuot už karės kreditus, 
apleido susirinkimo salę.

PRANCŪZAI BOMBAR
DAVO METZĄ.

Paryžius.—Sekantis pra
nešimas išleista varde karės 
ofiso:

Nieuporto apygardose ei
na smarkus artilerijos mū
šy s.
' šiek-tiek į pietus męs už- 

ėmėm St. George farmą.
Šampanijoj buvo bombar

davimas, bet nebuvo artileri
jos atakų.

Šeši mūsų orlaivininkai 
bombardavo gelžkelio staci
ją Metze. Jie metė tuziną
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. -Pat 
bombardavom kazarmes į 
rytus nuo Strassburgo.

Vokiečių atakos Meuse at
muštos.

KURDŲ SUKILIMAS 
PERSIJOJ.

Washingtone gauta žinių, 
jog Persijos provincijoj Ur- 
mijoj - prasidėjo visuotinas 
kurdų sukilimas. Vienoj 
vietoj kurdai išskerdė apie 
60 francūzų misijanierių ir 5 
Amerikos misijonierius.

Suv. Valstijų ambasado
rius Konstantinopoly buvo 
jau du sykiu prašomas 
kreiptis į Turkijos valdžią, 
kad ši pasirūpintų apsaugoti 
gyvastį neutarliškų šalių pa
valdinių.

UŽTIKRINA, JOG BUL
GARIJA NEKARIAUS.
\ okiečių agentūra prane

ša, jog sužinojusi iš tikrų 
šaltinių, jog Bulgarija ir 
Graikija nekariausiančios, 
Graikijos ir Bulgarijos mi
nisterijos nenori karės ir jos 
laikosi drūčiai.

KAS KIEK TURI KAREI-

“R-nis” rašo:
Karės žinovai rašo, kad 

gruodžio mėn.vokiečiai turė
ję rytų pusėj daugių-dau- 
giausia 12-14' korpusų, t. y. 
600—700 tūkst.kareivių.Sau- 
sio mėnesy jau ten buvę 19 
korpusų; paskui dar pridėję 
vokiečiai 4 naujai išmokin
tus korpusus ir landsturmo 
iratninkų). Išviso, vadinasi, 
23 korpusai. Austrų 17-20 
korpusų. Jų bus apie 2 mi’K 
jonu kareivių. Rusų gi, kaip 
skelbia daugelis Rusijos lai* 
kraščių, puspenkto milijono, 
Tegul tai bus perdėta, vis-tik 
i u daug daugiau. Dėlto vo
kiečiams veikiausia nepasi
seks pergalėti msų, nors jų 
kariumenė daug augšciau 
stovi, negu msų kariumenė, 
;r jų generolai geresni. Bei 
ir rusai nepergalės vokiečių.
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga UŽKOVOKIME demokratai nonpv3dytim£ Laisvoji Sakykla.
MIESTUS!

Jeigu jūs nieko nenorite Kviesti su maršruto pra-, Quinlan, žinomas streiko ve- 
_  — — — ■ A r-* A- a « /-M SU •• 1 r O I /"A *1 1 Ožinoti apie Amerikos politi- kalbomis į 14 miestų šie dejas, pasodintas kalėjiman 

ką ir Amerikos darbininkų drg. kalbėtojai ir atsisakė:' nuo 2 iki.1 metų tiktai už tai,
reikalus — tai skaitykite . L. Pruseika, J. Neviackas, J. kad užtarė streikierius, 

' Šukys, J. Perkūnas, o J. Sta-| kvietė juos kovoti iki pabai-mūsų tautiškus laikraščius. 
Tenais jūs iki sočiai prisi- 
skaitysite apie socijalistų ne
dorybes.

stus senais pamatais, kurie -----------
žmonėms dasiėdė iki gyvo Aktoriai ir korespondentai, 
kaulo. I Per Kalėdas Brooklyne te-

Kad kapitalistai baisiai ko man išgirsti nusiskundi- 
neapkenčia socijalistiškos mus aktorių ant korespon- 
miestų administracijos, pa- dentų. Sako, koresponden- 
rodo jau ir tas faktas, kad tai pradėjo visai neatkreipti 
veik visur republikonai ir atydos ant jų lošimų. Jeigu 
demokratai vienijasi, kad lošė socijalistai, tai dar pa
tik sumušus jų neapkenčia- matysi žinutę socijalistų lai
mus socijalistus. Reiškia, so- krašči.uose, jeigu lošė tautie- 
cijalistiškos administracijos čiai, — tai “V. Lietuvninkų”, 
gaspadoriavimas muša ka- Bet jeigu ką nors sulošė taip 
pitalistus per kišenių, o jei- jau draugijos artistai, tai 
gu taip — tai reiškia darbi- ant jų visai neatkreipia aty

dos. Sakysiu, kad ir gerai 
daro, jeigu tyli! Nes kores
pondentas turi būti bešališ
kas — rašyti vien teisybę, o 
jūs, gerbiami aktoriai, teisy
bės labai bijotės.

Štai, paklausykite, ką tie 
korespondentai turi nukęsti, 
kurie pakritikuoja jūsų su
loštą veikalėlį. Neminėsiu 
jau “protestų”, kurių korės- 

Ir taip man beeinant, štai- pondęntai susilaukia, bet ir 
ga pamačiau žmogystę go-jį11? J4 kailiai yra pavojuje, 
džiai į mane tėmijančią. Bu-}greitą žiemą pakritikavau 
vo tai vaikinas apie 26 metų 
amžiaus, Lietuvoj buvęs ge
ras pažįstamas.

— Sveikas, sveikutis! — 
prabilo linksmu balsu, pa
duodamas ranką. — Netikė
jau čia tave sutikti.

— Aš manau, kad nieko 
ypatingo. Juk žmogus, ly
giai bangos, mėtomas gyve
nimo.Turbūt ir pats neseniai! 
čia atsiradai?

— Kaip ir žinodamas, nuo 
karių pabėgau. Ale...

— Tu vienas iš tų laimin
gųjų, — pertraukdamas jį. 
tariau.

Jis pakratė galvą:
— Neįspėjai, — paaiškino.
— Nejau£i? — nustebęs 

paklausiau.
— Ar tu tikėsi, kad aš jau 

trįs dienos, kaip su penkioli
ka centų maitinuosi, — per
mainydamas toną tarė jis.

— Tai da gerai stovi, — 
neturėdamas ką daugiau sa
kyti, tariau.

— Edlkauji, tai bebai- 
kauk! Bet kad pilvas ady- 
nas muša, tai ir puikus juo
kai.

Aš tylėjau, žiūrėdamas į. 
žemę. Jisai, truputį pamąs- * 
tęs, pradėjo kalbėti lyg kad 
susijudinęs:

Kuomet dabar į Rusi- pa^ Jakimavičių Juozas įei- 
jos žmogų ateivi žiūrų kaip na į komitetą surengimui 
į puslaukinį, tai męs pazvelg- .viršminėtų prelekcijų. Tarp 
kim į amerikiečius, kurie kitų prelegentų parašo laiš- 
skaitosi kultūringais. Ir čia kelį ir Norkui užkvietimą. 
tarp tų dviejų srycių męs ponas Norkus vietoj atsaky- 
randame dideli skirtumą, Į ti> apsiima _ ar ne> atrašc 
priešingą vienas kitam, i Jakimavičiui net kelių pusla- 
Vve Pu_s aukimai.Yls}J0.metat-'piu laišką išvadindamas ta 
sizymės savo meile link arty- žmogų didžiausiu niekšu, o 
mo, jie tave priims į namus, kartu ir tas draugijas, ku-

Pastaraisiais metais Vo- 
kietijos gyventojų skaičius 
pasidaugino ant 900,000 kas 
metas. 1871 metais buvo 41 
milijonas gyventojų,. o pa
baigoje 1910 m. pakilo net 
iki 65 milijonų.

Miestavi (municipališki) 
rinkimai priešais akis. Męs, : 
socijalistai, turime įtempti 1 
visas savo spėkas, kad ne 
kapitalistiškų partijų žmo
nės, bet darbininkų įgalioti- ' 
niai vestų miestų gaspado- 
rystę.

Socijalistai nesako, kad ' 
užėmus jiems miestus, įvyks 
rojus ant žemės. Na, ne. 
Ligi rojaus ant žemės dar 
toli gražu šauks. Užėmus 
vieną-kitą miestą, dar anaip
tol negalima socijalizmo į- 
vykdinti, taČiaus miesto gaš
li adorystę tai jau žymiai ga
lima pataisyti. Kapitalistai 
ir jų partijos ypatingai bijo
si, kad miestų valdžios va
džios ir ėdžios nepasprūstų 
iš jų rankų. Gi jie ir jų bi- 
čiuoliai taip moka pelnyties 
iš miestavų kasų. Todėl tai 
ir reikalinga, kad darbinin
kų partija įsigautų galy- 
bėn šios šalies miestuose.

Socijalistai trumpesnį ar 
ilgesnį laiką vedė gaspado- 
rystę 28-niuose Amerikos 
miestuose ir parodė, kad 
mietso valdžia gali apsieit be 
grafto, be kyšių ir papirki
mų. Socijalistiško gaspado- 
riavimo praktika parodė, 
kad socijalistiški miestų mu
nicipalitetai liuosa valia įve
dė miestų įstaigose aštuonių 
valandų darbo dieną. Kaip 
Schenectady, tai miestas mė
gino net patsai pardavinėt 
ledą ir anglis be jokio pelno, 
bet kapitalistiškas teisėjas 
uždėjo ant to savo “injunc
tion”.

Kaip sako draugas Ro
bert Hunter, kapitalistai vi
sur leido paskalas, kad soci- 
jalistiškai valdžiai įsistei
gus, miestai turės bankruty- 
ti, o dirbtuvės užsidarys, bet 
niekur nieko panašaus neiš
ėjo. Socijalistai visur buvo 
taupus šeimininkai. Jie tau
pė pinigus, ant vėjo jų ne
metė ir ne tik kad neprive
dė jok’ estą prie bankru- 
to, bet žymiai pataisė finan
sinius miesto reikalus.

Atsiminkime, jog Milwau
kee, Schenectady ir kituose 
miestuose, kuomet ten buvo 
socijalistiška administraci
ja, taip pat buvo streikai, bet 
palyginkite, kaip elgėsi soci
jalistiška administracija su 
streikieriais ir kaip elgėsi 
kapitalistiškos administraci
jos. Socijalistų administra
cija rėmė streikierius. Kuo
met tik detektyvų agentūros 
veždavo streiklaužius ir 
šiaip jau atmatas iš krimi- 
nalistiško pasaulio — tai so
cijalistiška administracija 
vydavo juos lauk ar ati
duodavo teisman. Streikie- 
riams visur būdavo valia ra
miai pikietuoti. Jokios prie
vartos nebuvo. Atsiminki
me taip-pat, kad Patersono 
šilkinių dirbtuvių streikie- 
riai rado geriausią pastogę 
socijalistų rankose esančia
me miestely Haledon. To 
miestelio majoras net teis
man pakliuvo tiktai už tai, 
kad aktyviškai rėmė strei
kierius.

Kada buvo streikas Little 
Falls, N. Y. audinyčiose, Ui 
Schenectady majoras Lunn 
vyko padėti streikieriams 
kovoti.

Dabar palyginkite socija
listų elgimąsi su tuo, kaip 
elgiasi republikonų ar demo
kratų administracijos. Strei
klaužiai liuosai įvežami, pi
kietuoti uždrausta, tankiai 
miesto valdžia leidžia net 
atgabenti miliciją, kuri skal
do galvas streikieriams.

Dabar pasirinkite — vie
ną iš dviejų — socijalistiš- 
ką, tai yra, darbininkišką 
valdžią ar republikonų bei 
demokratų graftą ir sukty
bes.

Socijalistai nori tvarkyti 
miesto gaspadorystę naujais

Iš 12 colinės kanuolės šū- 
vinys lekia 12 sekundų iki 
pasiekia vietą, šaujant 5 my- 
ių atstume. Kiekvienas šu- 

vinys atsieina $500.

gos, kvietė organizuoties.
Nuteisimas Patr. Quinla- 

no tai vienas iš niekingiau
sių aktų plačiai pagarsėju
sios savo kapitalistišku “na- 
ravu” New Jersey justici-

siulevičius, nedaugiau kaip 
ant 6 — 8 dienų, ir F. J. Ba- 
gočius ant tolesnio laiko.

Berašinėjant laikas pra
bėgo.

Mūsų draugai agitacijos 
reikalingumą supranta, ir jos.

nergijos ganėtinai turi. Pri- pirmalaipsniai kriminalis- 
dengti prakalbų lėšų neda- tai> kaip Beckeris, Šmidtas 
teklius — pinigų savo rajo- ,r Jasišaukia antro tar- 
ne taipgi turime. Visa bėda1 
— stoka kalbėtoji!”. |_______

Mūsų kalbėtojai-—tai dau- teismo nedasišaukė, nors ad- 
giausia tie patįs darbininkai, vokatai po nosia pakišo tei- 
tik labiau prasilavinę ir 
žmonės, dirbanti prie laik- kaltybės" 

vaite specialės socijalistiš- rašeių redakcijų. Retas iš 
kos agitacijos, prasidės nuo'U.tun kokj nors 1 mošą ne- 
2 d. gegužio. I

Tuomet išeis “Kovos” ju-. 
biliejinis numeris, 1 1

Kam tikėt?
Paėmę Pšemyslą 

pagarsino suėmę nelaisvėn 
* 120,000 vyrų.

dienraštis “Hirlap” skelbia, 
jog suimtųjų skaičius nebu- 
bęs didesnis, kaip 30,000.

Nei tie, nei kiti nebus pa
skelbę teisingos skaitlinės. 
Teisybė, turbūt, rasis vidu
ryje.

rusai

Vengrų gi ' surengimui prakalbų —- e- į Įvairus užmušėjai, įvairus

.dymo ir antro teismo, bet 
ĮPatrickas Quinlan naujo

sėjui naujus davadus jo ne-
“Raudonoji Savaitė”, sa-

Kapitalistiškas teismas, 
keršydamas Patrickui Quin-Idėldienį o vistik kalbėtojų kėriijo ttem!^agita^ 

nuo ju- ,neVžte?ka- .^pina, jog diaĮi*rjįams, kurie rodo darbinin- 
uiucjuuo MumwKi, nes gcg.1 &al ungiec!ai turi šmų) kams naują pasiliuosavimo
mėn. kaip tik sukanka de- ^alP versties ir be kalbėtojų. ‘Reikia tik atsiminti 
šimts metų nuo “Kovos” įsi- i^rai butų, jeigu platintu- įoįįa neapykanta kalbėjo a- 
kurimo. Kaip girdėjome mes. kvygt pie “nekviestuosius” streiko
“Kovos” jubiliejinis numeris kalboj), o pas ui, ben- vajovu3 Patersono kapita- 
bus nepaprastai turiningas, spauda. Patersono

“Kovos” prenumerata nuo /"T"™ Y 1 V ......................
1 d. geg. iki 1 d. bii-želio bus net? Perskaitytoje knygoje A5 lino tnci Iri nnoimiidtik $1.00 metams.

“Kovos” prenumerata nuo talkia; patriotai ir jų spauda grau
’'**** °’ ‘jdžias ašaras liejo, kad įvai-

.' rus pašaliniai žmonės, atvy- 
1 kę jų miestan, drumsčia pa

paliestus klausimus.
Nekurie draugai taip nori

GELŽKELIŲ KOMPANI- !prak?lb^’ J'?g kYiec?a.?et P?s fnarchališku ’ patersoniečių nvnunm save keliaujancius laikraščių ;n,r ramyoę.JŲ TRIKSAI. agentus: by tik pasivadino
Apie gelžkelių kompanijų kas kalbėtojum, tai ir mie- Bet streikas perėjo. Soči 

šunybes° laikraščiuose pilna kviečiamas." Nesakome, Juškos revoliucijos šmėklos
■ Nesvietiškai looda- kad tarpe tų agentų nebūtų nebegązdma Patersono ką-

_______ r d_____•___ ________ • . , .. _ . c . niru hatn l ioaniilnKomoiv
žinių.
mos, jog nesidrovi aršiausia kalbėtojų. Veikiausia yra, 
persekioti kiekvieną darbi- bet toli gražu ne visi.

pitalistų. Jie sau lėbauja ir 
Tain Seiaa iš gausybės taurės. Ir

ninku pasistengimą organi- jau akiu plotu kviesti kiek-|kad apsivalius nuo nuodė-
zuoties ir amžinai kaulija iš vieną žmogų, kas tik turi.11111* T. nutarė parsikviesti

.. drąsos ir pasivadina kalbėto- garsųjl velnių ėdiką Billy
jum - yra labai negeistinas Sunday, kuris ligisiol pa-

_ •' _ , - 9 Imli v-* -t Ir ID n 1 I n rln I i-v Pi idalykas, gaus daug daugiau 
pragaišties, negu naudos at
nešti.

atstovybės įstaigų, kad šios 
pavelytų joms pakelti kainas 
už gabenamuosius tavorus.

Apie gudrią gelžkelių 
kompanijų agitaciją sutei
kia žinių “Appeal to Reas
on”. Jisai sako, jog Mis
souri legislatures atstovai 
užversti telegramomis nuo 
savo rinkėjų, būk tai reika
laujančių išpildyti kompani-1 , TV . 
jų prašymus. Vienas iš legi- į^v^; Išsirodo, jog Jie gy- 
slaturos atstovų pasisakė ivena kokiame tai pamišėlių 
per 48 valandas gavęs 203 name. Kaip sviets svietu 
telegramas iš savo pavieto.!visuomenė negirdėjo' | • » v —• r L i 1 i Iii /■« i ii I r Iri 11 zJtelegramas siuntę žmones, |r - - . 
kurie neturi jokio atliekamo !^n*a JPfdčt1 
skatiko arba nemoka rašyti.

Kitas legislatorius prane
šė, kad gelžkelių kompanijų 
agentai važinėja po jo pavie
tą automobiliuose ir moka 
pinigus tiems, kurie sutinka 
padėti savo parašą po tele
grama. ................. - _ .

Tai mat, kaip nustatoma P!deš_ socijalistus.^ Jei-
vadinameji 
nuomonė”.

ninkams iŠ to nauda.
Brooklyno Dėdė.

Ant gatves
Šiek-tiek apšviesta nedi

delio miestelio gatvė. Tai 
į vieną, tai į kitą galą skubė
jo žmonės. Buvo jau gana 
vėlu, aš traukiau link namų.

Suvirs du šimtai parla
mento narių randasi karės 
auke.

Pereitais metais Vokietija 
nustatė 6 didelius laivus, 
kiekvieno įtalpa apie 10 mi
lijonų tonų.

Ant kiekvieno milijono iš
kastos anglies keturi arba 
penki darbininkai būna už
mušti ir nuo 550 iki 600 su
žeista.per “Laisvę” tam pačiam 

Brooklyne suloštą veikalėlį 
(nepamenu kokį), Moterų 
Progresyviško Susivienyji- 
mo l-mos kuopos aktorių. 
Man rodėsi, kad reikėjo kri- 
tikuot daug aštriau, negu aš 
kritikavau, bet moterįs pa
skaitė šmeižimu. Ach, tu 
šventas Jackau, kas darėsi! 

j “Apšmeižė, apšmeižė geriau- 
.sias aktorkas, atėmė energi
ją veikti ant toliausi!!” Ir 
netiktai keikė koresponden
tą, bet kartu ir laikraštį, ku
riame žinutė tilpo. Pas ma
ne patį buvo klausta: “Ar 
nežinai kas rašė? Jeigu męs 
sužinotum, tai tuomet atmo
kėtum!”

Bet gal jūs sakysit, kac 
taip gali įsižeisti vien tik 
tamsunėliai? Gerai.

Štai pažiūrėkim toliaus. 
Passaic, N. J. “Dramatiškas 
Ratelis”, po vadovyste peno 
Norkaus, lošė “žmogžu
džius?. Pažiūrėti nuvyksta 
keliatas Brooklyniečių. Drg. 
Jakimavičių Juozas pakriti
kuoja lošimą irgi per “Lais
vę”. Rodos, nieko tame blo
go! Bet ar ponas Norkus 
jam neatkeršijo?

Štai klausykit. Pereitą 
žiemą Brooklyno keturios 
,draugijos nutarė kartu 
!rengti eilę prelekcijų ir tas

Nuo vandenyno iki vande
nynui Panamos kanalas yra 
50 mylių ilgio.

Trisdešimts metų atgal 
Australijoj žuvo milijonas a- 
vių nuo stokos vandens.

Vieną šeštadalį Šveicari
jos užima girios.

New Yorko gyventojų 
skaičius kasmet paauga ant 
140,000.

Auksu dengti dantįs rasta 
skeletuose, kurie buvo iškas
ti Pompėjoj. Pompėja ir 
Herculaneum, dideli miestai, 
buvo sunaikinti išsiveržimu 
vulkano Vezuvijaus dar 
prieš Kristaus gimimą.

mokslininkavo Philadelphia 
joj ir per 8 savaites uždirbo 
veik $100,000.

Billy Sunday atvykstant 
Patersonan laukia visi. Lau
kia kunigai, kapitalistai, 
laikraščiai ir Patersono po
nios. Tasai agitatorius yra 
pageidaujamas. Jo “sorkės” 
bus pripažintos išganingiau- 
siais vaistais. Jisai prisime- 
džios sau tiek ir tiek dole
rių.

Taigi, agitatoirai iš šalies 
skaitytTtik korespondencijų ^a. dveJ°PL . Y,icni. a8'itato‘ 
iš įvairių lietuvių kolionijų; inaL auvks4 užpilamų nes jie 
o tampa aišku, jog veik vį. iP.uclu kapitalo _iagan. Kiti 
sos bažnyčių sakyklos-tai kalejiman, nes jie

TAUTIŠKAI - KLERIKA- 
LIšKOJI GENGVĖ.

Tautininkai ir klerikalai, 
turbūt visai pametė savo

Indijoj yra paukštis pana
šus į garnį, kuris gali prary
ti zuikį arba katę. Jis yra 5 
pėdų augščio ir jo sparnai 
turi 15 pėdų, kada būna iš
tiesti.

Telegramas siuntę ‘žmones, i tokO plūdimų, kokių dabar
- - - - -- - Reikia pasi-

ČECHO BALSAS. 1
Tūlas cechas rašo laišką į 

soc. dienraštį “Milwaukee 
Leader”:

“Męs taip daug skaitome 
Milwaukees laikraščiuose, 
netgi “Milwaukee Leader” 
apie rusų barbarizmą, bet 
męs nieko negirdime anie 
Austrijos barbarizmą. Tai 
gera, kad laikraščiai mus in
formuoja apie nuteisimą 
penkių Rusijos durnos atsto
vų socijaldemokratų, ta
Čiaus kodėlgi tylima apie 
Austrijos valdžios žmogžu
diškus darbus?”

Ir čia jau ant vietos įvar
dija penkis žmones, kurie ta
po pakarti ar sušaudyti, su- 
lyg paliepimo Austrijos val
džios čechijoje.

Oficijališkoji Rusija el
giasi barbariškai su i 
kurie I 
nesutikti su kazionojo patri
otizmo ūbaisiais

nesuvaldomo plūdimosi vie
tos. Estrados, nuo kurių 
kalba tautiečiai, pavirto 
bjauriausia blevyzgojimų

darbininkus iš vargų vada
vo.

farizejų žodžiai.
Anglijos užsieninių daly-

visuomenės nięs tikėtume į dievą, tai.kų ministeris Edward Grey 
pasakytume, kad mūsų kle-1 dar kartą patvirtino, jog 
.rikališkai tautiškus prava-'Anglija taikinsis šiomis są- 
! dyrius apsėdo piktoji dva-.lygomis: Belgijai turi būti 

šia. sugrąžinta neprigulmybė,
Paimkite tik pereitą “Lai- Francija turi būti apsaugo- 

svės” N-rį ir pasiskaitykite ta nuo Vokietijos agresyviš- 
korespondencijas iš Rum- kūmo ir visos mažosios Eu- 
ford, Me., ir New Haven,! ropos tautos tiįri įgyti teisę 
Conn. Vienur aprašoma būti laisvomis ir tvarkyti 
kunigo, kitur — tautiško savo naminį gyvenimą taip, 
graboriaus prakalbos. Kiek kaip jos pačios nori.
ten purvo, kiek neapykantos | Taip kalbėjo Edward Grey 
—- baisu ir pasakyti. Socija- ‘gį mėnesį. Panašiai kalbėjo 
listų kalbėtojų prakalbos, pirmasai ministeris As-
palyginus su anom prakal
bom — tai pavyzdys toleran
cijos ir džentelmeniškumo.

Dabar, kada tame “pami
šėlių name” kįla tikriausia 
burnojimo orgija:

_ Reikia tik laukti, kada .pĮe savo norima. Tie žodžiai 
tie \arnai Pasnkys, kad ku- yra ne pas-daugiau, kaip 
mgai Ma^cochas, Šmidtas, iskraistė, kurią pridengiama 
Siamas n šimtai kitų taipos- tos pačios Anglijos
8‘ sandarbminkavo socijali- ir carizmo apetitaE

- — - ; istų laikraščiams ir buvo akliuaiuaoonAi od LalS, .. .. .„
turi pilietiškos drąsos socijalistai .

quith dar pereitą rudenį.
Keistai skamba tie libera

liški žodžiai apie Anglijos 
pasiryžimą kovoti, iki mažo
sios Europos tautos neįgis 
sau laisvės pačios spręsti a-

Kodėl Anglija neduoda 
laisvės Indijai?

Kodėl Rusija, užimdama 
rytų Galicijd, iš pat pirmųjų

giasi lyginąis jau taip-pat su! J, n nil j jokios rusinu tautos. Pus-
savo priešais, 
kiekviena iš 1
stengiasi viena ant kitos nu- i 
versti visas bėdas, tuomet 
daugiau nieko negalima pa
sakyti, kaip tik tai, jog pir
tis jaują vanoja, o abidvi

Taip sako “Keleivis”.
Įvairus tautiški moralis- 

Ofi'cial'iškoji,i’Austrijž- ei-

iT^kuomet 'tuvos” tyli,suglaudę savo au- 
tudviejų šalių :®is>ir nei bambt prieš tą kei- 

v - - kūnų gvardiją ir jos neapy
kantos pilną mokslą.

AGITATORIAI “Iš 
ŠALIES”.

ketvirto milijono Austrijos 
rusinu, kurie metų metais 
tvėrė savo kultūrą, paliko be 
nieko. Jiems užginta varto
ti sava kalba, leisti joje kny
gos, visos jų draugijos ir

kalbėtojų trūksta.
Vienas Saiungos rajonų 

skundžiasi “Kovoje” , negalįs 
gauti kalbėtojų:

Visi męs dar atsimename 
garsųjį Patersono miestą ir 
dar garsesnį šilkų darbinin- 
kų streiką. Kapitalistai dar 
tirpomai dienai keršijauž 
Į tą streiką. Draugas Patrick kultūros tramdytojo rolę

spaudos organai uždaryti.
Kame gi čia liuoąybė

Anglijos liberalizmas, klan
čiukaudamas carui, lošia

mo, daugiau paisymo hygie
nes reikalų, priverstino į- 
vedimo fabn’ku insnekcijos, 
paėmimo miesto rankosna 
gatvekarių, elektros, geso ir

„■

Suvienytose Valstijose y- 
ra 13 milijonų katalikų, 6 mi
lijonai metodistų, 5 mil. bap
tistų, 1 mil. presbeterijonų, 
2 mil. liuteronu ir 1 mil. kris- 
taus mokintinių.

Ant Tehuanteper sąsmau- 
gos auga labai dailus kviet- 
kai, kurie maino savo spalvą 
kelis sykius per dieną. Ry
te jie būna balti, pietumi 
raudoni, vakare mėlyni.

duos tau nakvynę, ir padės 
tau tiek, kad maždaug užga
nėdinti tave. Bet pas kultū
ringą amerikietį to nebus. 
Jeigu jis tave ras kur nudvė
susį — tau gaus vietą. .Bet 
kada tu dar stipsi iš bado, 
jis į tave nė mažiausios aty- 
dos neatkreips... Tai tau ir 
kultūra! — dabaigė dideliai 
įsikarščiavęs.

rios jį išrinko į komitetą su
rengimui prelekcijų.

Užtai, kad parašė teisingą 
žinutę, pakritikuodamas lo
šimą, kuriuomi Norkus va
dovavo.

Pasirodo, kad korespon
dentus priverčiate jūs patįs

Pereitais metais Australi
joj buvo užsėta kviečiais 1- 
104,753 akrai žemės arba ant 
311,7$7 akrų daugi aus, kaip 
pernai.

— Nejaugi tame kultūra tylėti. Korespondentams ki-
kalta?—paklausiau. 1' ” ’

— Juk man tarp tų pus- tylėt . Nes jeigu rašysi pa- 
laukinių daug kartų teko bū- taikaudamas aktoriams, tai 
tie be skatiko kišeniuj ir net' 
po kelias savaites, bet bado! 
tai nereikėjo kęsti, taip kaip 
dabar.

— Tai kągi dabar padary
si? ! — Atjausdamas jį, pra
dėjau.

— Nieko nepadarysi, — 
atšovė šaltai. — Bet jau aš 
velyčia ant kares padėt gal
vą, ne kaip čia krist nuo ba-, 
do.

— Sakai, būt didvyriškai. ’•
— Didvyriškai, ne didvy

riškai, bet aš dar penkis cen
tus turiu kišeniuj, tai yra1 
mano paskutinė žvaigždutė, 
kuri šiandien nusileis, o ry
toj, tai kaip dievas duos.

tokio išėjimo nėra, kaip tik

Indijoj koralų liekanas su
mala, prideda kvepylų ir 
parduoda kaipo dantų pulve- 
rį už augštą kainą. Iš paęių 
koralų dirba visokius pa
gražinimus.

sykiu ir su teisybe apsilenk
usi; rašysi teisybę, sykiu turi 
statyti ir savo kailį, kad iš
pertų.

Taigi, gerbiamieji, pamą
styk! t; kas čia kaltas?

Ar korespondentai sutin
go ir pradėjo neatkreipti a- 
tydos, ar jūs juos privertėt 

j prie to, kad jie nieko nerašy
mų?.

Mano nuomonė, jeigu ko
respondentai tyli, tai pačių 
aktorių priversti tylėti.

Jack Weiner.

Išvarė Vokietijon 
ant paskerdimo.

Ir jis greitai atsiskyrė nuo Emigrantų globos draugija.
manęs: pasileido per gatvę į 
kitą pusę ir sukumpus jo y-

gi,.eidamas tolyn, galvojau 
apie tik-ką pasakytus jo žo
džius... Jo šiurkštus žvilga

Kauno lietuviai, kaip gir
dėti, steigia emigrantų glo-

Prasidcjus Europoje ka
rei, daugelis Vokietijos pa
valdinių, gyvenusių Danijo
je, kurie buvo priskaityti j 
atsarginius kariumenės 
skyrius, tapo, prieš jų pačių 
norą, išsiųsti Vokietijon. 
Mat, sulyg tam tikros sutar
ties su Vokietija, Danija yra 
prižadėjus išduoti visus tuos 
vokiečius, kurie paeiną iš 
Prūsų kunigaikštystės ir 
reikalaujami kariumenėn. 
Labai tai liūdnas apsireiški
mas. Buvo daug tokių, kurie 
jau nuo seniai gyveno Dani
joje ir jautėsi save, kaip na- 
mieje; dabartės gi turėjo ap
leisti savo šeimynas ir ke
liauti Vokietijon muštis už

bos draugija. Draugija rū
pėsiantis Kauno išeiviais 
kuriuos karas sutiko užsie-

niai da laikėsi ant mano vo- Vokietijoje 
ku. Mikasku

niuose ir kurie dabar yra 
Instatai jau e- 

są induoti patvirtinti.

Vilhelmo ir jo sėbrų intere
sus. Buvo atsitikimų, jog 
kai kas bandė da slapstytis, 
tečiaus gi juos suradusi po
licija išgrūdo po prievarta 
ant paskerdimo. S.
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' raidėmis atspausta: “Yar- žinomų švietimo ministeri-(Nuo mūsų korespondento iš Danijos).

Danijos parubežiais, Jut- gelbos. Nepažįstamieji sve- 
landijoje, nuolatos matoma čiai persistatė iš pradžių sa

raidėmis atspausta: 
mouth — 15-1-15”. Visi šių 
orlaivių lakūnai liksis apgy
vendinti Danijoj iki pasi-

Z. Aleksa.

Lietuva sušals

janaiioje, iiuoiavus matoma „Prajojant vokiečių didžiu-ve žuvininkais, sakydami, baigskme.^Gyvenimo^vieta 
liai orlaiviai, Zepelinas va- jiems paskirta mieste Oden- 

xi.xAxvo Mv.v xxx^ se salos Finija. Čia dar 
kas jiems nenorėjo tikėti,ka- JaiKoraa v^ena? Įįuo Pi™*au 
dangi jie suvis neišrodė į žu-„ vo^iecill kariškas 
vininkus, ir buvo apsitaisę..... "
kareiviškais drabužiais; ga- 
lų-gale, betardant, jie neno- 
roms prisipažino, jogei esą 
kareiviai nuo Zepelino. Jie 
papasakojo, jog belekiant 
virš Šiaurės jūrių oras labai 
atšalo ir ėmė smarkiai

liai orlaiviai, Zepelinas va- kad jų laivas žuvo,užėjęs ant 
dinami. Naktimis jie savo povandeninės minos, bet nie- 
stipria prožekterių šviesa ’ 
besišvaistydami, sukeldavo, 
kartais, nemažai truksmo 
tarpe aplinkinių gyventojų. 
Šiųjų orlaivių pareiga buvo 
nuo pat pradžios karės, be- 
skrajojant virš Šiaurės jū
rių, tėmyti judėjimą An gi i- 
tos laivyno. Dažnai buvo
:albama, kad Anglijos kariš- - ----- —------

kas laivynas norįs įsiveržti į snigti. Iš tos priežasties or- 
Baltijos jūrą ir iš ten užpūk laivis neteko daug vandenda- 
ti Vokietija, bet atsiekti tai ri0> pripildyto jo balione; 
galima buvo tik sulaužant ant baliono viršūnės pnsi- 
Danijos neutralitetą, ko An-irinko daug sniego; eilė snie- 
glija, matomai, vengė. TieA'o vis didėjo ir savo sunku- 
sa, kartais, tūli Anglijos lai-imu spaudė orlaivį žemyn, 
kraščiai atsargiai užsimin-,Maty^a|nį, ilgiau išsilaikyti 
davo, kad esą, reikalinga pro 
Daniją siekti Baltijos jūron, 
bet visuomet Danijos spau
da aštriai atsakydavo, reika
laudama neliesti jos neutra
liteto. Iki šiol vis gerai klo
josi Zepelinams žvalgytis, 
bet 18 vasario du iš jų patiko 
nelaimė. Jų vardai “L III ir 
L IV”. “L III” nukrito ant 
vienos Danijos salos (Fa- 
nae) pakraštyje vakarų Jut
landijos. Orlaivis, nukritęs, 
pertrūko pusiau,bet buvusie
ji jame žmonės —2 aficieriai 
ir 12 kareivių neikiek nenu
kentėjo. Nukritus orlaiviui, 
ėmė rinktis žmonės iš visos 
apielinkės ton vieton. Vie
nas aficieras, išleidęs iš re- tuos; jo ilgis siekė 165 met-i

cre negalėsią ir pasinaudo
dami proga, kad orlaivis už
lėkė ant žemės, nutarė visi 
iššokti iš gondolos; 11 iššo
ko, o 4 nesuspėjo; pasiliuo- 
savęs nuo jųjų sunkumo, or
laivis vienam akimirksnyj 
iškilęs augštyn, išnyko pa
dangėse, nunešdamas drau
ge ir likusius jų 4 draugus. > 
Apie pastarųjų likimą nebu
vo jokių žinių; be abejonės, 
jie rado mirtį šaltose jūros 
bangose. Žuvimas šiųjų 
dviejų oro milžinų — tai di
delis smūgis Vokietijos oro 
laivynui. “L III” buvo kiek 
senesnis už “L IV”; pastara
sis gi statytas pereituos me-

aviatorius

Iš Lietuvos ir Rusijos.

Lietuviai protestonai.
Vasario 5 d. pro Vilnių į 

Rusijos gilumą pravežė 80 
lietuvių protestonų iš Jur 
barko. Daugis jų atėjo į 
Didžiąją Lietuvą iš Prūsų 
Rytų ir gyveno čia po kelias 
dešimts metų.

Vargšams klajūnams 
pastoge.

Vilniaus gubernatoriui 
Veinovkinui prašant, Dvins- 
ko karo apygardos viršinin
kas sutikęs užleisti Vilniaus 
vargšams klajūnams 8 šildo
mus barakus su virtuve ir 
kepykla Aleksiejevsko lau
kymėje. Be to, vargšai dar 
gausią pastogės Pabradės 
šildomuose vaąąrnamiuose.

Pabėgėliams dirbtuves.
Lietuvių Draugijos dėl ka

ro nukentėjusiems šelpti Vil
niaus skyrius nutarė steigti 
Antakalnio rajone duonos 
kepyklą, siuvimo dirbtuvę ir 
valgyklą.

“Vilijos” fabrikoje geri 
kalviai ir šaltkalviai pabėgė-

jos decentralizacija.
Žmonių švietimo ministe- 

ris gr. Ignatjevas, taikinda- 
masis į V. Dūmos pageidavi
mus, insakęe skubinai ap
svarstyti klausimą apie val
dybos valdymo decentraliza
ciją. Daugelis dalykų, ku
riuos dabar sprendžia pati 
ministerija, būsią atiduota 
spręsti mokslo apygardų 
globėjams, gimnazijų, pra
dinių mokyklų direktoriams 
ir t*

Arbatos monopolija.
Pinigyno ministerijoje jau 

baigiamas esąs pirmasis 
darbas, kuriuo rišamas ar
batos monopolijos invedimo 
klausimas. Klausimas dau
giau paaiškėsiąs, kaip par
važiuosiąs iš užsienio pinigy
no ministeris. Tada būsianti 
sušaukta tam tikra taryba, į 
kurią būsią pašaukti pasa
kyt savo nuomonės ir didžių
jų arbatos prekybos firmų 
atstovai.Arbatos monopolija 
jau esanti ingijusi tiek šali
ninkų, kad jau siūlomo ji in
vest! 87-ju pam. instat. str., 
lig nebelaukiant V. Dūmos 
sušaukiant.

(Iš “VaiYo”).

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

(Tąsa).

linijos. Priežastis tame, jog tenais neužten
ka dabar drėgnumo ledynų atsiradimui. Le
dų gadynėj amžinų sniegų linija tuose kal
nuose nenusileido žemyn, nes kalnų klima
tas liko šiltesnis. Nežiūrint į tai, tenais, 
ačiū drėgnumui, pradėjo augti ledynai.

Iš viso, kas pasakyta, liekasi aišku, jog 
Skandinavija reikalauja menko oro atšali
mo, kad pavirstų į ledų valstiją, nes ji gauna 
gana daug drėgno oro ačiū šiltam jūros te
kėjimui — Golfstremui.

Ledų gadynės pasirodymas.
Jei neveikia dar mums nežinomos prie- 

žastįs, tai ledu gadynė turi pasirodyti kas 
25,000 metų. Tiesa, tiek laiko turi pereiti 
nuo vienos ledų gadynės vidurio iki kitos le
dų gadynės vidurio. Kadangi pati ledų ga
dynė tęsiasi ne kelis šimtus, bet net kelis 
tūkstančius metų, tai nuo galo vienos iki 
pradžiai kitos pereina daug mažiau laiko. 
Tarp dviejų ledų gadynių tęsiasi tarpledini- 
nė gadynė, kuri toliau į šiaurius trumpesnė, 
o arčiau prie ekvatoriaus ilgesnė, nes ledai 
slenka nuo poleriškų šalių į ekvatoriaus pu
sę. Tarpledininės gadynes viduryj praside
da karščio laikai, kada išdžiūsta tropiškos 
šalįs — tai tropiškoji gadynė. Tokiu būdu 
nuo ledų gadynes vidurio ligi tropiškos ga
dynės vidurio pereina apie 12900 metų. Jei 
ledų slinkimas ir jų tirpimas atsibūna maž
daug lygiai, tai galima daleisti, jog vienas 
žemės gyvenimo periodas susidedantis iš 25- 
800 metų — apima 6450 metų ledų gadynės, 
6450 metų pavasario gadynės, 6450 metų va
saros arba tropiškos gadynės ir 6450 metų 
rudens gadynės. Prieg to, kaip jau męs ži
nome, ledų arba tropiška gadynė kiekviena
me periode būna įvairi. Šaltesniame periode 
ledai gali užsilaikyti (bent prie poliusų) net 
ir tropiškos gadynės laikais, o šiltesniame 
periode jų gal nebūti ir ledų gadynės laikais.

Pasirodžius ledų gadynei, netik prisiei
na nukentėti toms vietoms, kurios lieka le
dais uždengtomis, bet ir aplinkinėms, kur 
užviešpatauja arba amžina žiema, kokią da
bar matome poleriškuose kraštuose, arba la
bai žiaurus oras, su kokiu męs dabar susi
duriame šiaurių Europoje, Azijoje bei Ame
rikoje. Net ekvatoriališkos šalįs atjaučia 
ledų prisiartinimą. Naujojoj Zelandijoj 
tropiškoj Amerikoj,Sacharoj liko patėmytos 
gausių lietų liekanos, ką užsiliko nuo ledų 
gadynės laikų.

Dabar pažiūrėkime, kada galės pasiro
dyti nauja ledų gadynė. Nuo tropiškos ga- 
lynos jau perėjo 540 metų, tai yra jau se 
liai pasibaigė visa tropiška gadynė ir dabar 
baigiasi rudens gadynė; kitaip sakant, ledų 
gadynė jau visai netoli. Ji, galima sakyti 
jau net prasideda: poleriškos šalįs jau pri
dengtos ledais, kalnų ledynai vis auga ir au 
ga. Tas rodo, kad ledų gadynė užeis ne stai
giai, bet po truputį ir užtai klimato atmai
nos slinks pirma, kaipo ledų pirmtakūnai.

Jei męs paimsime metų dalis, tai ru
dens laikai, kaip męs matom, pagal savo ši
limą užima vidurį tarpe vasaros ir žiemos. 
Tas pats dedasi ir su rudens gadynėmis, 
dudens gadynėse vasaros turi eiti vis šaltyn 
’r pagal kažkurių išskaitliavimų už 500 me- 
,ų Suomijoj (Finliandijoj) birželio mėnesis 
ms nešiltesnis, negu dabar spalių mėnesis. 
tais laikais šiaurių ir kalnų gletčerai už-

VII.
Tropiška gadynė.

Ligišiol męs kalbėjome apie ledų gadynę. 
Šiame tarpe męs pergyvename rudens gady
nę — tai yra, paskutinė tropiškoji gadynė 
buvo vėliau, negu paskutinė ledų gadynė.

Užėjus tropiškai gadynei, pradėjo iš
džiūti tropiškų šalių kloniai, virsdami tyr- 
laukais. Mat, tenais oras pradėjo eiti karš- 
tyn, lietus sumažėjo arba jo visai jau nebe
buvo. Upės pradėjo nykti. Sachara, kuri 
seniau turėjo puikią florą ir fauną, dabar 
liko lekiojančių smiltynų vieta. Užėjus tro
piškai gadynei, daugybė gyvūnų veislių Af
rikoje visai išnyko ir tiktai žmogus mokėjo 
prisitaikinti prie daug blogesnių gyvenimo 
aplinkybių. Tokiu būdu, kaip matome, tin
kamiausios gyvenimui sąlygos tropiškose 
šalyse būna ledų ir pavasario gadynės. Tie
sa, okeanų vandenims nusekus,iš vandens iš
lenda visai naujos žemės ant kurių per ži
nomą laiką būna gana drėgnumo ir kurių 
derlingumas taip-pat neblogiausias, nes ant 
jų galėjo susirinkti gana daug dumblo. Bet 
tropiškai gadynei praslinkus, kuomet vėl 
pradeda artinties nauja ledų gadynė, nau
jai pakilusieji okeanų vandens vėl priden
gia tas žemes ir laikinai pabuvę “žeme”, tie 
kraštai vėl lieka senų jūrų dugnu. Panašių 
žemių būta tarpe Indijos ir Australijos. To
ji šalis moksle vadinasi Lemurija arba 
Gondvana. Tropiškai gadynei praslinkus, 
Lemurija liko pridengta vandenimis 
ir jos vietoje pasiliko iškrikusios salos. Tų 
salų gyventojų papročiai rodo, jog tų gy
ventojų bočiai kadaise gyveno prie daug 
augštesnio kultūros laipsnio. Panaši žemė, 
kuri vėliau paskendo, radosi ir Atlantiko 
vandenyne. Tai taip vadinamoji Atlantida. 
Apie Atlantidą mini graikų padavimai; 
apie ją girdėjo Solonas nuo Aigipto vaidilų, 
su jos liekanomis susidurdavo Finikijos pir
kliai. Atlantida galėjo būti augštos kultūros 
kraštu, bet tiktai tropiškos gadynės metu. 
Dabar ji paskendusi Atlantiško okeano van
denyse, nes toj vietoj okeano vandenų pa
viršius kįla augštyn. Kai-kurie mano, jog 
ant tų, dabar paskendusių, žemių ir buvo 
senovės rojai, apie kuriuos mini įvairių tau
tų padavimai.

Graikų padavimai pasakoja, jog tais 
laikais žmonės gyveno teisingai, nežinodami 
nei įstatymų, nei prievartos, nei baimės likti 
nubaustais. Tuomet pasauly buvęs amžinas 
pavasaris; niekam nereikėjo nei sėti, nei 
akėti; pieninės upės tekėjo, pilnos gardaus 
nektaro, o nuo kipariso lapų varvėjo į auk
są panašus medus. Vienok, nurodymas į 
amžiną pavasarį rodo, jog tai negalėjo būti 
nei Lemurijoj, kur Rudolfas jieško žydų ro- 
iaus, nei Atlantidoj, nes tų žemių gyvavimo 
laikais tenais būta ne pavasario oro, bet 
karštos vasaros. Matoma, rojų vietos rišasi 
su kitoniškais kraštais, arba su labiau gulin
čiais į šiaurius, arba iš kitų gadynių.

Seniausias airių rojus yra susirišęs su 
tolimais šiauriais, kada tropiškoj gadynėj 
buvo apgyvendintos ir poleriškos šalįs. At
sakančios astronomiškos padavimų vietos 
rišasi su pcleriškomis šalimis, o tropiškos 
gadynės oras rodo, jog tuomet tenais bu
vo gana gerai gyventi. Bet čia męs susi
duriam su vienu prieštaravimu. Astrono
miškos padavimų vietos rodo, jog airių ro
jus gulėjo tenais, kur dabar randasi šiauri
nis ledų okeanas, tuo tarpu, okeanų trans
gress! ja sako mums, jog tropiškoj gadynėj 
šiauriniame ledų okeane būta dar daugiau 
vandens, kaip dabar, tai yra, jog tais laikais 
sausumos poleriškose šalyse buvo mažiau, 
negu dabar. Tuo tarpu, nėra nurodymų, 
kad per paskutinę tropišką gadynę arba jai 
praslinkus, būtų kokia nors katastrofa, ku
ri airių lopšinę būtų vandenyne paskandi
nusi. Iš kitos pusės męs matom, jog airiai 
poleriškuose kraštuose gyveno nevėliau, 
kaip prieš paskutinę ledų gadynę. Tokiu 
būdu airių rojus tolimuose šiauriuose buvo 
anie 36,000 metų atgal, tai yra, priešpasku
tinės tropiškos gadvnės metu.

(Toliau bus).
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mašininė-

davimui signalų; buvo taip-
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Vilniaus miesto dūmą.
Vasario 5 d. buvo svarsto-

(.aivai eina per Archangelską ir 
per Finliandiią.

Pasportus parūpiname.
Kreipkitės žodžiu ar laišku prie

VALSTYBINIO

ris prasitarė, jog jų gerašir- pasiūlė pinigus siunčiant pa- 
dis kaizeris apdovanojęs žymėti, kad jie siunčiami vi- 
juos visus už minėtą “karžy- soms. Lenkijos tautoms. Zo- 
gvstę” geležiniais kryžiais”, štautas pritarė Radkevičiui. 
Taip-pat jis, parodė vienam Kiti pasirodė priešingi ir net

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

A. PETRATIS,
Lietuvių Skyriaus Vedėjas.

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

D

.....s-

į keliatą minutų beveik vis- užtūrėjo 30,000 kb. metrų 
kas suliepsnojo, likosi tik vandendario. Abudu orlai- 
skeletas, motorai ir kitos ne- viai turėjo po 4 benzinos mo- 
degamos metalinės dalįs.< A- torus ir galėjo lėkti smarku- mas alinių atidarymo klausi- 
ficieriai paaiškino, kad bele- mu 80 kilometrų į valandą; 
kiant sustojo 3 motorai, o jie buvo apginkluoti pagal 
veikiant vien tik ketvirtam- paskutinę madą: 
jam, jie negalėję toliau lėk- mis kanuolėmis mažo kalib- 
ti ir priversti buvo čia nusi- ro, bombomis ir raketomis 
leisti.

Tą pačią diena patiko ne- pat įtaisyta ir bevielinis te- 
laimė kitą vokiečių Zepeli- 'legrafas. Abu šiuodu orlai- 
ną “L IV”. Apie tai taip viu dalyvavę bombardavime 
pranešama: pas vieną žmo-j 15 d. sausio Anglijos pama-

mas. Dūma kuo ne vienu 
balsu nutarė visai ir visuo
met panaikinti svaiginamų
jų gėralų pardavinėjima. Be 
to, tą dieną miesto dūmą 
•.varstė kitą svarbų sumany
mą paskirti dėl karo nuken
tėjusiems Lenkijos gyvento
jams 10,000 rub. Pinigus nu
tarta induoti Varšuvos Cent-

gų, gyvenantį vakarinės Jut- riomiestų:Yarmouth ir kitų, ratiniam Piliečių Komitetui, 
landijos pakrašty, jau šute-.Vienas tų orlaivių paaficie-,Dūmos narys Radkevičius 
mus vakare atėjo 11 vokiš
kai kalbančių vyrų; tarpe jų 
radosi vienas su abiem nu
laužtom kojom: jam, mat, 
reikalavo jie gydytojaus pa-

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

) kai-kurie gabalai pasieks net Daniją Di- 
Ižiąją Britaniją ir, kiek laiko praslinkus už
kliudys ir Lietuvą. Ir taip už kokių 1000 —- 
'.500 metų Lietuva liks ledais uždengta ir 
tuomet išnyks visas jos gyvenimas. Lietu
va paklius ledų prieglobsnin, taip kaip jau 
pakliuvo Grenlandija arba Islandija.

Ledų gadynė nėra baisių šalčių gadynė. 
Liko susekta, kad per paskutinę ledų gady
nę vidutine metų šiluma sumažėjo tik ant 
5 laipsnių Celsijaus. Vienok, tokio šilu
mos sumažėjimo gana, kad amžinų sniegų 
linija nusileistų žemyn ant 1000 metų, idant 
prasidėtų ledų gadynė.

Į gletčerų atsiradimą didelę įtekmę tu
ri drėgnumas, kuris reikalauja lietaus ir 
sniego apstumo. Padėkime, Ugninėj Že
mėj, o taipes gi ant Patagonijos krantų, kur 
<abai drėgna, ledynai nusileidžia ligi pat jū
ros, nors tos vietos taip jau toli randasi nuo 
ekvatoriaus, kaip ir Vokietija. Tuo tarpu, 
Sibire ir Aliaskoj, nors ir labai šalta, bet 
gletčerų nėra, nes tenais klimatas sausas. 
Šis sąryšis tarp drėgnumo apstumo ir ledy
nų augimo net pagimdė spėjimą, jog ledų 
gadynės prasidėdavo ačiū laikinam lietaus 
ir sniego padidėjimui.

Įdomu, jog ledynai gali pasirodyti ir ek- 
vatoriališkose šalyse. Kolumbijos kalnuose 
Sierra de - Santo Marto randasi ten buvu
sių dedynų liekanos; dabar tenais ledynu vi-



LAISVĖ

Blaško Ibanjes.

VALDININKAS.
Vertė iš rusiško V. Kunickis.

(Pabaiga).
— Ir tamsta apie jį nieko nes’.’žinojai?

— paklausė žurnalistas.
— Praslinkus keturioms dienoms suži

nojau. Jį'žvejai ištraukė iš vandens. Mat, 
vargšas, įsipainiojo į žvejų tinklą ir tie iš
traukė. Kūnas buvo ištinęs ir jau pradėjo 
pūti. O kaip buvo toliaus, man rodosi, kad 
ir patįs suprantate. Senelė pradėjo nykti, 
tartum ją kas tai traukė paskui vaikus. O 
aš, niekšas, bejausmis, niekam nereikalin
gas pasilikau vienas, visiškai vienas, net ir 
gerti negaliu; kaip tik aš pasigeriu, tai 
tuo jaus ateina “jie”, suprantate, “jie”, ma
no persekiotojai ir neduoda man ramumo; 
jie atsistoja priešais mane ir plevėsuoja sa
vo juodais apsiaut ainis, tartum juodvarniai 
savo sparnais. Aš labai jų bijau. Bet visgi 
aš nejaučiu prieš juos jokios neapykantos, 
aš nepykstu ant jų.

Nelaimingieji! Aš vos išsilaikau nuo 
verksmo, matydamas juos priešais save.

Ne jie, bet kiti mane privertė kankintis. 
Jeigu viso pasaulio žmonės susilietų į vieną 
krūvą ir pas visus nepažįstamus žmones, ku
rie savo persekiojimu atėmė mano kūdikius, 
pasidarytų vienas storas kaklas ir jis pa
kliūtų į mano rankas, o kaip aš mostelėčiau 
per tą kaklą!... Tuomet turėčiau neapsako
mą linksmybę ir užsiganėdinii^ą!

Tardamas paskutinius žodžius, pašoko 
nuo kėdės, pradėjo bėgioti po kamerą ir mo
suoti rankomis, tartum laikydamas rankoj 
ginklą. Jau nesimatė bailaus, nedrąsaus, 
taip silpnu balsu kalbančio žmogaus. Jo 
akįs paplūdo krauju ir pradėjo blizgėti, vi
sas pasišiaušęs, jis pats išrodė daug dides
niu ir galingesniu — tartum koks žvėris 
miegojęs nubudo ir pradėjo trankytis.

Iš apatinės kameros vis aiškiau ir aiš
kiau girdėjosi vaitojanti balsai: “Tėve mū
sų, kuris esi danguose...”

Dąn Nike medes visai negirdėjo tų bal
sų. Jis smarkiai vaikščiojo po kamerą. Pa- 
galiaus pradėjo klausytis tų monotoniškų 
balsų, kurie girdėjosi po jo kojomis.

— Kaip dainuoja tas nelaimingasis! — 
sumurmėjo budelis. — Jis visai nejaučia, 
kad aš čia, viršuj jo galvos vaikščioju.

Jis pailso ir atsisėdęs ilgai tylėjo . Pas
kui atsipeikėjęs vėl pratarė:

— Matote, tamsta, aš pats suprantu, 
kad esu niekšas žmogus ir kad žmonės turi 
manęs bijoti ir neapkęsti. Bet mane labai 
pykina, kad tie žmonės nemoka protauti, ne- 
turi jokios liogikos. Jeigu tas darbas, kurį 
aš atlieku, yra prasižengimu, tai lai pa
naikina mirties bausmes ir aš sutiksiu, kaip 
šuo,patvory pastipti. Bet jeigu būtinai rei
kalinga žmonėms galvas kapoti, kad palai
kius ramybę, tai kam tuomet mane perse
kioti?! Prokuroras, reikalaujantis prasi
kaltėlio galvos, nieko be manęs negalėtų pa
daryti, jis negali apsieti be tokio žmogaus, 
kuris išpildo jo norą. Męs visi susidedam ir 
padarom mašiną, kertančią žmonėm gaivas
— tą dievas mato! — Męs visi užsitarnau- 
jam vienodą pagarbą, nes aš esu valdinin
kas ir tarnauju jau trisdešimts metų...

O kitų jau neminėsiu,
Nors įdomus “tautos sūnus”. 

Kelkime stiklus didvyriui, 
Mandravočiai, gudralupiai — 
Lai apie mus susitelkia 
Silpnadvasių didi “gnipa”.

Męs paskaitų jiems parengsim, 
Kad užkenkti jųjų mokslui 
Ir tada lai dreba jieji 
Ir prieš mus neišsišoksta.

Kas pramanė čia tvert kuopas, 
Darbininkus agituoti!
Ištvirkimo mokslą platint 
Ir tautiečių neguodoti...”

Tai vis Šmulkščio darbo vaisiai, 
Jo laiškų į čion rašytų. .
Nebūt gaila šimto pesų, 
Kad kas Šmulkštį pataisytų.

Nes jis yra ne “sau žmogus”, 
Kaip norėtų to Vydūnas. 
Jis pražuvėlis mūs’ tautai, 
Tegul ima J į Perkūnas.

Neklausykim kas ką sako 
Ar į darbą mus kviečia, 
Męs kovosim ir marksizmas 
Neužgaus argentiniečių.

Kaštanas.

MOTERIMS
NAUJIENOS

- .. » Ice, Mass. Šita draugijėlė,
Moterų drauguos ir kurioj priklauso suviršum 

~ ° J 30 moterų - merginų, yra la
bai daug pasidarbavus. Ir 
abejonės nėra, kad jinai bū
tų daug daugiau nuveikus, 
jeigu ne, viena, kaip ji mėgs
ta save reklamuoti, “išmin
tinga tautietė”, kuri per tūlą

tautiški laikraščiai.
Moterų draugijos pas lie

tuvius — tai didelė naujiena. 
Lietuvių moterįs dar ne vi
sos supranta, dar ne visos 
permato tą naudą, kurią gali 
atnešti joms bendras veiki
mas. Gal tik už tai ir ne-

ŽINIOS.
R vkiFORD, ILL.

Katalikai organizuoja 
moteris.

14 d. kovo katalikai paren
gė prakalbas. Kalbėjo kun. 

---------------------------- -vjTaškunas ir kiti. Kunigas 
laiką nebuvo šitoj draugije-;aiškino moterims apie'kokią 
lėj, kaipo paprasta nare, bet ^ų katalikišką organizaciją 

kaipo “bosas”. Kaip_ji-: jr kvietė, kad jos čia sutver-

Iš ARGENTINOS.
(Feljetonėlis eilėse).

Aukauju įžymiemsiems 
veikėjams prieš socijalistų 
besitveriančias kuopas.

“KAIP MEILIOS, ŠVIESIOS 
BUVO ROŽĖS”...

(Iš Steponaičio raštų).
Kur-tai, kada-tai, seniai seniai, aš per

skaičiau vienas eiles. Greitai pamiršau ją
sias... bet pirmoji eilutė pasiliko mano at
mintyje:

“Kaip meilios, šviesios buvo rožės”...
Dabar žiema; šaltis užmezgė langų sti

klus, tamsiame kambaryje dega žvakė. Aš 
sėdžiu', įlindęs į kampą; o galvoje vis skam
ba ir skamba:

“Kaip meilios, šviesios buvo rožės”...
Ir matau aš priešais save žemą langą 

meilios kaimo grinčiutės. Liepos vakaras 
tyliai tirpsta ir pereina į naktį; šiltame ore 
kvepia rezėda ir liepa; — o lange, pasirė
mus ant alkūnės ii* palenkus galvą prie pe
ties, sėdi mergaite — ir tyliai, o domingai 
žiūri į dangų, lyg laukdama pirmųjų Žvaigž
džiui pasirodymo. Kaip malonios inkvėp- 
tos susimąsčiusios akįs. kaip meiliai - ne
kaltos, atdaros, lyg meilės klausiančios, lū
pos, kaip lygiai alsuoja da ne suvis išsisklei
dusi, da niekuo nesudrumsta krūtinė, kaip 
tyras ir švelnus jaunučio veido kontūras! 
Aš nedrįsau prašnekėti su ja, bet kaip ji 
man brangi, kaip plaka mąno širdis!

“Kaip meilios, šviežios buvo rožės”...
O kambaryje vis tamsiau ir tamsiau... 

Įsidegusi žvakė braška, neaiškus šešėliai bė
gioja žemomis lubomis, speigas cypia ir pyk
sta už sienos — ir ausyse lyg girdisi nuobo
dus senatvės šnabždėsis...

“Kaip meilios, šviežios buvo rožes”...
Atsistoja prieš mane ir kiti vaizdai... 

Girdisi linksmas ošimas šeimyniško gyveni
mo kaime. Dvi gelsvi galvoti, prisiglaudusi 
viena prie kitos, meiliai žiūri į mane skais
čiomis akytėmis, užkaitę veidai dreba sulai
komu juokintos, rankos švelniai susipynė, 
vieni kitus pernmšdami skamba jauni, geri 
balsai; o truputį toliau, meilaus kambario 
gilumoje, kitos, taip-pat jaunos rankos bė
gioja, susipindamos nirštais, klavišais seno- 
seno pijanino, ir Lannero valsas negali už
slopinti patriarchalinio virdulio šnypštimo.

“Kaip meilios, šviežios buvo rožės”...
Žvakė mirksi ir gęsta... Kas tenai kosi 

taip kymiai ir tyliai? Susirietęs, glaudžiasi 
ir dreba pas mano kojas senas šuo, mano 
vienintelis... Man šalta... Aš šąlu... ir vi
si jie numirę... numirę...

“Kaip meilios, šviežios buvo rožės”...

daug motetų diaugijų tetų- nai pasakė, taip turėjo būti. t-ng oraanizaciias kuona rime. _ čia, Amerikoje, tik;Jei jinai pasakė, kad reikiaBūamotrįš suarsią kio-’ 
nekurtuose miestuose ir mie-jtą ar tą draugę prašalinti iš pa tuomet gausią pašalpa ir 
stekuose galima surasti po kliubo, nes ji yra socijalistė, anšvieta. 
vieną - kitą moterų draugi-i tai pasta 
jų; gi dąuguma miestų-mie-jtingą” tetą perprašyti, 
stelių, kur ] 
daug lietuvių, moterų drau
gijų dar nesimato.

Kas čia tam kaltas? Argi 
tai galimas daiktas, kad čia 
yra* kaltos pačios moterįs? 
Turbūt ne. — Lietuvės-mo-

pą, tuomet gausią pašalpą ir 
apšvietą.

1 Pasirodo, kad kunigai la
bai “gerą” širdį turi linkui 

\ moterų ir “rūpinasi” jų rei
kalais ir net apšvieta.

- kitą moterų draugi-j tai pastaroji turėjo “išmin-į 
U <n i n'ti m a m incf n i H Ov, rr n ” n/> >< ■>/<■>,■<■ I q

randasi gana'to nepadarė, tai... lauk iš 
kliubo! Štai sykį drg. Pu-- 
šyniutė parašė kelis žodžius 
į “Laisvę” ir pasakė teisybę ’ . . , , _ .
apie “tetos” bosavimą. Tau- •Į1/! ° in-°"
tieto susirinkime pasakė: tei a J Calais. Juk kiekvie- 
“ j eigų neatšauksi, tai tuoj' Jia^ 
Unai r»v’oa«.»linfn >a VIJiiUq” 

Taipgi nelabai seniai viena
me susirinkime, į kurį nepri
buvo “išmintingoji tautie
tė”, drg. Pušyniutė tapo iš
rinkta iždininke. Vienok se
kančiame susirinkime “iš
mintinga teta” pasakė, kad 
p-lė Pušyniutė yra socijalis
tė ir todėl iždininke būti ne
gali. P-Jė Pušyniutė tapo 
prašalinta nuo iždininkys- 
tės, o jos vieton “teta” pa
skyrė tokią, kokia jai ge
riausiai patiko.

Ir panašiai4 šita tautiečių 
teta vadžiojo *“1_____  ___
bą per gana ilgą laiką. Dau
guma narių neužsiganėdino, 
bet bijojo pasipriešinti, kad ■ 
nebūtų prašalintos iš kliubo. i 
Bet štai, kaip ir tyčia, atėjo

Šiomis dienomis Chicago) 
moterįs policistės susekė čie- 
lą moterų organizaciją, ku
rios užsiėmė vagystėmis.

Dabar vėl New Yorke su
areštuota mergina ir spėja
ma, kad ji priklauso prie va
gių organizacijos. Pas ją 
rasta daug įvairių sidabri
nių daiktų.

Laikraščiai iš to visko pa
sibjauri, kad moterįs prade
da plėšimais užsiiminėti. Bet 
tie patįs laikraščiai nei puse 
lūpų nepamini, ką merginos 
turi daryti netekę darbo? 
Męs nei kiek neabejojame, 
jeigu jos turėtų darbą, jeigu 
joms nereiktų badą kęsti, jos 
neitų vogti. Kodėl pirmiau 
to nebuvo?

Aprūpinkite merginų ma
teriališką padėjimą, tuomet 
ir vagystes bei plėšimai is-

Shrapovickas į Berissą 
Iš Boenos Aires vyksta. 
Mat, išgirdo jo barzdelė, 
Jog čia kas tai naujo dygsta.

Čielą sąsiuvą prirašęs, 
Purvų ant socijalistų, 
Pats save pasivadino 
Vos tiktai ne anarchistu.

Berissiečius agituoja 
Neapkęst socijalistų, 
Nėsa jie būk triukšmą kelia, 
Ardo kelią progresistų.

Vot, bepigu Vincas Kitra, 
Neva tautos šalininkas.
Tiktai bėda, kad jam rūpi 
Suvisu kitas dalykas.

Jis norėtų gaut medalį, 
Kokį gavo viens “didvyris”, 
Bet užteks jam midaus bačkos, 
Nes jo taleritaą apmiręs.

Tą patvirtins ir Undraitiš,
- Popas JušČius irViliūnas,

i. ’». d

LIŪDNUMO VALANDOJE.
Kaip liūdnos dienelės 
Bevargstant čionai;

Tarp žemes erškėčių dygliuotų!
Ir meilios dainelės.
Mylimos mergelės —

Mane iš dyglių n’išvaduotų.
Nors balsas meilutės
Švelniai kalbantys,

Pasaldina žemės likimą.
Bet juodas šešėlis,
Kaip tas niekdarys

Naikina man šventą troškimą!
Meilute brangioji,
Širdies išrinkta, 

Palinksminkie m»ne klaikybėj vargų.
Išrauk erškėčiu?
Nuo tako dvgliuoto, 

Išrauk iš nelaimės —baismęų 
Scranton, 16—II—-15, žem. Svyruoklis,

teivės, be abejo, turi gorus 
norus ir naudingus siekius, 
tiktai neturi pakaktinai drą
sos ir sumanumo juos gyve- 
niman įvykdinti. O už tai. 
rodos, jas kaltinti būtų kaip- 
ir perdrąsu. Reikia pirma 
viso ko įneiti į jų padėjimą. 
Reikia atminti moterų pra
leidimą jaunų dienų — tų 
dienų, kada moterįs, būda
mos jaunutėmis mergaitė
mis, tifrėjo būti mokykloj, o 
vienok ten nebuvo, todėl, 
kad jų tėveliai - mamytės 
nematė reikalo savo dukre
les leisti mokyklon. Taigi 
pamatiniai ir svarbiausieji 
šaltiniai, iš kurių moterįs 
būtų galėję semti apšvietą 
buvo uždaryti prieš jas. 
Joms proga teliko šiek-tiek 
apšvietos įgyti tiktai tada, 
kada jos-pa augo,kada pradė
jo skaityti laikraščius, kny
gas, lankytis ant prakalbų, 
prelekcijų ir tt. Ir šiandien, 
jeigu kuries iš moterų skai
to naudingus laikraščius,, 
knygeles, lankosi susirinki
muose, tos, galima sakyti, į- 
gyja bent vidutiniškąją ap-

tamsesnės, patol kunigėliai 
daugiau gali pelnyti, nes jos 
greičiausia mišias užperka, 
greičiausia ant bažnyčios 
paaukauja ir tt. O dabar 
mūsų kunigėliai staiga pra
dėjo moteris organizuoti ir 
siūlyti joms.apšvietą.

Dalykas štai kame.
miausia čia moterįs miegojo 
letargiškame miege ir nei 
nesapnavo apie kokias nors 
organizacijas bei visuome
nišką veikimą. Bet štai me
tai atgal susitvėrė Lietuves 
Sūnų ir Dukterų draugystė

nelaimingąjį (suprask: tau
tininkams) Brooklyno sei
mą. Tautietė jau tik rijo sei-

deleirate į seimą. Ypač ji 
norėjo būti išrinkta, kad jos 
diedas jau buvo nuo tūlų 
draugijų išrinktas; taigi su 
diedu ir nuvažiuoti smagiau 
ir sykiu su diedu pas gimines 
atsilankyti smagiau. Bet, o 
viešpatie! susirinkimas na

va r bia i skyrė kitą nare į seimą. Die-
Šių dienu laikraščiai pri- 

C v A i
valo skaityti labai s1 
pareiga užstoti moteris; jvulėli brangusis, “išmintim ( 
joms parodyti kelią link ap-įgoji - tautietė’^ sekančiame] 
švietos ir organizacijos. Bet 'susirinkime išstojo iš kliu-j 
ar visi laikraščiai panašiai Įbo.

Birutes” kliu- lr 1 ta draugyst? susispietė 
visos pažangesnės moteris ii- 
sykiu su vyrais darbuojasi, 

j j Draugystė laisva —darbi
ninkiška.

Apart to, susitvėrė Lietu
viu Moterų Progresyviško 
Susivienyjimo 5 kuopa “Bi
rutė” ir per trumpą, laiką su
rengė kelis vakarus su įvai
riais prograimv’s, pradėjo 
laikyti savo susirinkimus -r 
agituoti moteris, kad prisi
dėtų prie kuopos ir tt. Ku
nigėlis pamatė, kad moterįs 
jau neužsigančdina mišių 
užpirkimu, kaip pirmiau bu
vo, bet pradeda darbuotis 
ant vi sue meiliškos dirvos, 
tai ir pabijojo, kad nepasi
liktų “tuščias”, nes gali visos 
moterįs susiorganizuoti į lai-

Moterų socijalisčių kon
ferencija.

21 d. kovo New Yorke bu
vo moterų socijalisčių kon
ferencija. Konferencijos 
tikslas — kaip pasekniingiau 
kovoti už įgijimą moterims 
balsavimo teisių. Konfe
rencijoj dalyvavo 200 dele
gačių. Išdirbta pienai toli
mesniam veikimui.

Kadangi New Yorko val
stijoj rudeny bus paleista 
ant nubalsavimo, ar suteikti 
moterims lygias teises, tai, 
konferencija nutarė iki tam 
laikui išplėsti agitaciją ko- 
plaČiausia. Nutarta iki 15 d. 
balandžio užsiimti vien tik 
literatūros platinimu, o pas
kui pradėti rengti gatvinius 
mitingus ir vesti agitaciją.

Taipgi konferencija nuta
rė atsišaukti prie visų soči- 
jaiistiškų organizacijų, kad 
tos joms padėtų kovoti.

Moteris pagimdė keturis 
kūdikius.

Sacramento, Cal., 22 d. 
kovo. — Moteris C. O. Mc- 
Knight pagimdė keturis kū
dikius — du vaikučiu ir dvi 
merga i ti. Išviso ji yra pa
gimdžius 13 kūdikių. Moti
na i*mč’osi gerai ir visi ke-

daro? Kas čia tau! Keli 
tai vihka 
laikraščiai mažne 
net tam tikrus skyrius dva
siškiems moterų reikalams 
aprūpinti įvedę. Bet tai tik 
socijalistų laikraščiai; g: 
tautininkų ir katalikų — ne. 
Klerikalų palaikomoji laik
raštija daugiausiai rūpinasi 
pratinti moteris prie evan
gelijos šventos ir kitokių po
terių. Šalip to, stengiasi 
įkalbinėti moterims, idant 
jos neskaitytų socijalistiškų 
laikraščių, neitų į socijalistų 
susirinkimus, neprigulėtų į 
pirmeiviškas draugijas, — 
žodžiu sakant, klerikalų lai
kraščiai nori, kad moteris 
būtų geros ir naudingos tik
tai kunigams, o ne sau ir vi
sai žmonijai.

Tautininkų laikraščiai, 
tiesa, nemokina moteris po-

li taip negarbingai tau-;. P jnigėlis gerai supranta, jeigu 
v 11 ’ į jam pavyks sutverti katali- 

| kišką kuopą, tai, beabejonės, 
- t|toj kuopoj jis ir viešpataus. 

Moterįs naudosis tokia ap- 
švieta, kokią jis joms su

Tiesa, socijalistų tiečių teta apleido “B.
visi turi'bą. Apleido, apleido — tuš-1 

č-u jos, kad tik ji du u tų tani' 
1 l’ubui pakaju. Bot- kur!
nu ! — įlindus į kokios Em- į 

bes kailį, sudrožė “Ateityj” 
koresponednciją; girdi, “pir- 
miaus “Birutės” kliubas bu
vo benartyviškąs, pažangi 
draugijėlė, o dabar, viso-' 
kiems natvirkusiems asine- 
nims kurstant, pavirto į nar- men^a 1S t° 
tvvišką, neva socijalistiška.

Valstijos legislatura pa
skyrė tai motinai penkis 
tūkstančius dolerių pašel- 
pos.

Kaip milijonierių dukters 
važinėjasi?

Poni E. H. Breitung, pati 
Michigan o milijonieriaus, 
sumanė savo dukterį Juliją 
išleisti į Californiją parodos 
nasižiūrėti. Kad duktė va
žiuodama nepavargtų, tai 

t nusamdė speciališką 
Inu ir Dukterų draugystės iri traukinį ir užmokėjo keturis 

1 y’ prie Lietuviu Moterų Pro- tūkstanČus šešis šimtus do- 
gresyviško Susivienyjimo 5 lerių.
kuopos “Birutės”. Tai tam milijonierių dūk-

džioti ir bosauti. Kiekviena Reikia pažymėti, kad Liet, tens važinėjasi. Bet paziu- 
Sūnų ir Dukterų draugstė rėkite, kiek pas tuos milijo* 
pasiskyrė sau “Laisvę” or- nierius merginos dirbtuvėse 
ganu, tai tas kunigėlį visai uždirba?...
sujudino. Dar pirmiau ku- -------------
nigėlis sakė, kad kurios mo
terįs prigulės prie “Birutės”, I A

Bet kasžin, ar kunigėliui 
pavyks tas padaryti. Jeigu 
jis ir suorganizuos iš keliate 
davatkų moterų draugystę,

i___ L .j nauda bus.
Kurios moterįs supranta or-

Tai tau ir logika! Viena at- ga™zaci.m naudotai tos jau , 
žagareivė tautietė išstoio, Plie Lietuvos Su- jai
, . . . . Inu ir !)nk-rr»rn drnii<r\7Qfnc ir.rrfitai jau ir po klmbui. ■ 
n-ni Embe, taip būti nega 
Viena moteris negali 30 mo
terų - merginu už nosies ve-

draugija - draugijėlė remia
si ant demokratiškumo pa
matų; taip turi būti ir su 
“Birutės” kliubu, kuriame 

terių ir kitu maldelių, bet'privalo visos narės turėti ly- 
už tai drūčiai persergsti, gias teises.
kad nedraugautų susocija-j Vienok tautiškas laikraš- 
listais. Jeigu gi nekurtos tis “Ateitis” to suprasti ne- 
merginos bei moterįs pnsi- nor5 šisai ]aikraštukas ne
rašo prie socijalistų, tai, žiu- , , npnadedo nlote- 
rėk, kad jau vienas-antras p.ana kad nepadeda mote 
tautiškųjų laikraščių ir pa-|r,ms.' merginoms organi- 
tčmija, būk jos bendrauja su .zuotis, bet priešingai, — jų 
“na tvirtaisiais asmenimis”...
būk jos neklauso “išmintin
gų tautiečių”...

Aš čia nekalbu tuščiais žo
džiais; anaiptol ne. Viską, 
ką pasakiau, ypač apie tau
tininkų . laikraščius, parem
siu grynais faktais.

Neabejoju, kad bent dalis 
visuomenės žino apie mote- 1 • 1

’organizacijas šmeižia — ar
do, žinoma, talpindamas vi
sokių “išmintingų” tautie
čių, trokštančių garbės ko-j 
respondencijas ir kitus rašt-. 
palaikius. Tas laikraštis 
aiškiai pasirodo kuomi esąs 
ir kam tarnaująs.

Ona š—nė.

Birutes” kliubą, Lawren- protokolų raštininkė)

Tai tam milijonierių dūk

tai negaus kortelių atlikimui L. M. P. S. A. IŠLEISTA
velvkinės. Bet tuomet kuni
gėliui gali biznis nupulti.

Liet. Jaunimo 
scenoj veikalą

*
27 d. kovo 

Ratelis statė 
“Du keliai”.

28 d. kovo vietos septynios 
draugystės parengė prakal
bas. Kalbėjo K. G ūgis. Vi
sur ėmė dalvvumą ir mote
rįs. Zanemunčikas.

Moterįs pradėjo vogti.
Pastaruoju laiku angliški 

laikraščiai vis tankiau pra-
neša žinių, kad moteris pra 
deda užsiimti plėšimais.

KNYGELĖ “MOTERIS” 
ir jos ekonominis pa

dėjimas.
Įtalpa: t

I. Perversmas moteries e- 
konomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijinis 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų auk*

IV. Išvedimas.
Kaina 20c.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis, 

420 Amstel Boul, •
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šiuo

vis rengia
Reimen Dzūkas

SO. BOSTON, MASS

PHILADELPHIA

ms

k. t. monolo

visai

vieši

Aida

atvykęs Montellon ir norėjęs
savoNors tamsuoliui ir sumušė

incas

issiveze

vie

matė tą bjauru darbą, bai
siai pasipiktino.

Už tokį fanatikų pasielgi
mą visa garbė priguli mūsų 
kunigėliams, nes jie kiekvie
ną nedėldienį vis keikia ir 
keikia laisvamanius bei soci-

MONTELLO, MASS

21 d. kovo kelies vietos

komediją 
Lošimas

Męs, L. Š. F. komitetas, at 
šaukiame į visuomenę, ku 

pranešda 
16 ir 17 d. ba

ganizatoriai Šmitas, Gaiga- 
p-lė J. las ir kiti. Paėmė ant 22 d.

brauktą politūrą i
ros spalva višniava

A. Kardišauskas.

nepranešė policijai apie 
Kiaulėną? Męs visi žinom, 
kad policija ir dieną su žibu
riu įieško anarchistų. Čia 
aišku, kad p. Ramanauskas 
socijalistų kuopą pavadino 
anarchistais. Jeigu taip, tai 
labai žingeidi! žinoti, kodėj

griežė dykai, kas paprastai 
■ j kia mokėti $9.00 ir svetai
nė buvo duota dykai, kuomet 
nanrastus balius rengiant

mišrus orkestras

riu nurodyti, kaip p. R. re 
porteriams meluoja.

nei jo, nei to laiKrasčio. Ra- drg. K. D. ir plakatus suplė- 
manauskas sako, kad tas še, bet ant prakalbų žmonių 

nežiūrint,

> narių ir 
gyvuojanti tarpe

kunigėlis labai socijalistus ,veĮ ne^esa> Publika visuo- 
.isgarbines . O vyčiams to • met ramiai užsilaiko. Tik

“Laisvės” N 23 tilpusioj iš 
mūsų miesto korespondenci
joj tūlas Jaunas Tautietis 
sako, kad L. S. S. 17 kuopa

GIRARDVILLE, PA.
21 d. kovo mūsų miestely 
Račiūnas rodė krutančius

buvo gana daug, 
kad prakalbos atsibuvo to
kioj vietoj, kur lietuvių visai 
mažai gyvena. Kalbėjo drg. 
M. Dusevičiuš iš Worcester, 
Mass. Kalbėjo dvejose temo
se: “Apie karę ir dėlko ji ki
lo”. Taipgi ir apie dabartinę 
bedarbę Amerikoj. Žmonės 
užsilaikė labai ramiai

kunigėliu gali atsitikti. Vie
ni pasakoja, kad jis buvo 
šventas, tai jo “dūšia” gavo 
nuo dievo pavelyjimą ir kū
ną į dangų pasiimti. Kiti vėl 
pasakoja, būk dievas parei
kalavęs į teismą, treti kito
kius galus išranda ir sako, 
būk labai keista buvus dūšia, 
nes išrodžius tikra mergina. 
Taip, kad ir supaisyti negali
ma, kas su tuom kunigėliu 
atsitiko. Davatkos gi nieko 
nenasakoja, bet karštai mel
džiasi, kad dievas smarkiai 
nenubaustų tą kunigėlį.

i ui matot, kokios pas mus 
naujienos. Kunigai sako, 
kad sccijalistai prapūldo sa
vo dūšias, bet pasirodo, kad 
ir kunigai neišlaiko savo dū-

muzikantams, taip ir svetai 
nes savininkui (italui) buvo nepclituruoja, 
sakyta, kad visas pelnas eis

orreiKejo . 'tuomet gardžiai pasijuokia,
Kaip bus toliau, pranešiu kuomet vyčių generolas su 

vaisku” atsilanko ant 
diskusijų ir pradeda disku- 
suoti. ' * ' .

Patartina kitą sykį dau
giau teisybės prisilaikyti.

Kl. Navickas.

perduota vietiniam 
rinkimo kasieriui A. Mūras 
kai. Aukautojų vardus nu 
tarta pagarsinti “Laisvėje”

Ašaka.

bažnyčios, bei 
kaip pamatė gauja tamsuo
lių, tuojau pribėgo prie drg

Ir kas nelaimingiemsiems 
išties ranką ir paduos pašel- 
pą, jeigu ne Amerikos lietu-

Kovo 17 d. L. S. S. 1-ma 
kuopa surengė koncertą. Į- 
žanga visiems uždyką. Žmo
nių vienok tiek uaug nepri- 
sinnko, Kaip buvo uketasi, 
veik visi tie patįs, ką lankosi 
visados. Koncertas buvo

Klausimas. — Ar ne atsi 
es” skaityto 
ins, kaip ga 
n t piano nu 

Politū

nukentėjusiems nuo karės. 
Prakalbos pavyko ne kaip. 
Publikos visai mažai buvo. 
Pasirodė, kad publika nela
bai atjaučia tų “bepartyvių” 
darbui. Kalbėtojų buvo net 
keturi. Angliškai kalbėjo

leriai su centais, bet kur jie 
bus pasiųsti, tai nežinia.

Silpnutis.

t. Dainavo soio mergina 
(kuries vardas neteko suži
not), o antra (jus draugė, 
taipgi nepažįstu) pritarė 
ant piano. Publikai taip pa
tiko, kad iššaukė net keliatą 
kartų.

Paskui P. J. Jurčikonis 
griežė ant smuiko solo. Abel- 
nai imant, viskas nusisekė 
neblogai.

Prakalbos neįvyko, bet ir 
Policija neturėjo darbo. 
Už tai klerikališki lyderiai 
labai džiaugėsi atlikę tokį 
šventa darba.

gų Rochesterio kunigas pasi-j lengvėlia, nespaudžiant, trm- 
ėmė už darbą $50.00, airių ti nudažytą ......
kunigas už vietą paskaito 
tik... $95.00, o likusieji paves

Laike ausinės Tžomšo

21 d. kovo Liet. Ūkėsų 
draugystė parengė prakal
bas su tuo tiksiu, kad pa
dauginus savo draugystės 
skaitlių nariui. Mat, pasta
ruoju laiku besidarbuojant 
nekuriems vėžininkams 
draugytsės narių skaitlius 
pradė/į) žemyn pulti.

Susirihkimą atidarė Dr. 
P. Jakimavičius, paaiškinda
mas to vakaro programą. 
Kalbėjo angliškai Ch.lI.Wil- 
bar ir James A. Gallivan — 
kongresui 
Kavaliauskas
Visi kalbėtojai aiškino apie i 
pilietystės naudingumą ir a- 
pie demokratų politiką. Vi
si kalbėtojai, išskyrus du 
pirmuoju, kalbėjo lyg na- 
bašniiikai. Žmonių buvo ne
mažai, bet veik visi nerima
vo. Mat, kalbėtojai rūkė de
mokratišką kodylą.

Saparas.

kunigą dėl atlikimo ausinės. 
Bet čia kunigas į jų tą bakū
žėlę visai nėjo, bet nuėjo j ai
rių bažnyčią ir jiems visiems 
paliepė ten eiti. Mat, ta ba
kūžėlė dar vyskupo nepa
šventinta. .

Iš surinktų už ausinę pini-

pirmiau prasikrapštyti au 
sis ir akis, o paskui jau duo 
ti reporteriams žinias. Tuo 
met gal bus teisingesnės ži

via;' I
Šelpkime Lietuvą kiek iš

galėdami, nes ji reikalauja

DETROIT, MICH 
Kunigas be dūšios

Ant pa
baigos reikia paimti šmotelį 

ta bažnyčiai. Laike ausinės j “zomšo”, suvilgyti spirite ir 
taipgi rinko aukas ant baž-; užbaigti pohturuot. 
nyčios įrengimo ir surinko 
apie $200.

TM taip mūsų lietuviai dar
buojasi.

Strazdo Barzda.

resn i 
nigai

Bravo, vyrai, kad taip pa
26 d. gruodžio šv. Jurgio sielgčtt Narva.

Kareivio draugystė parengė
balių. Pelno liko $46. ir bu-

smese netoli bažnyčios 
pradėjo dalint žmonėms. ..... . ..... ......................... ......

Nors drg. K. D. ir stovėjo kas nedėldienis rengia Tau- 
tplokai nuo bažnyčios, bet tiškam Name diskusijas.

Reikia pasakyti, ar Jaunas 
Tautietis rašė tą korespon
denciją visai nežinodamas 
dalykų stovio, ar norėdamas, 
kad Tautiško Namo draugy
stė užsipultų ant socijalistų 
kuopos, kad jie per laikraš
čius pasigiria ne savo darbu, trankosi po miestus, griauna 

.j Namas šventą tikėjimą ir veda žino
tai L. S. S. nes iš doro kelio”.

i r m-e 
namie

Ant rytojaus, t. y. 22 d. ko
vo, prisirinko prie svetainės 
daug žmonių, bet dar dau
giau buvo policijos ir net su

mušti plakatų dalintojus. 
Mat, mano tuomi sustabdyti 
socijalistų veikimą, bet tas 
jiems nepavyks, nes pasta
ruoju laiku šios apielinkės 
socijalistai bei pažangesni 
lietuviai smarkiai pradėjo 
veikti. Štai, kad ir tą pačią 
dieną (21 kovo) vien tik L. S. 
S. 92 kp. dienos laike turėjo 
prakalbas, vakare diskusijas 
(kitoj daly injesto) “Ar 
krikščionybė sutinka su soci- 
jalizmo mokslu?”

žino, nieko | Nors diskusijų nebuvo pla-

prakalbos. Kalbėjo drg. M. 
Dusevičius iš Worcester, 

Pra- 'Mass., dviejose temose: “Ka- 
kalbą tęsėsi apie 4 valandas rė” ir “Bedarbė”. Kalbėto- 
laiko. I jas plačiai išaiškino priežas-

Taigi nors tamsus, Romos tis kariu, ir ką jos suteikia 
agentų apmulkinti, vergai darbininkų klesai. Kalbant 
kapitalo ir bando sustabdyti apie baisumą karių, publika 
socijalistų veikimą, bet jiems j buvo labai sujudinta.-
tas, kaip matyt, nepavyks, j Apie bedarbes taipgi y pui-

DES MOINES, IOWA.
12 d. kovo persiskyrė su 

šiuom pasauliu A. Dumčius, 
kuris trįs dienos tam atgal 
buvo sužeistas anglių kasyk
loj. Velionis paėjo iš Suval
kų gub., Marijampolės para
pijos. s

Dumčius prigulėjo prie 
Liet. Ūkėsų draugystės. Per 
tai 12 d. kovo buvo sušaukta 
nepaprastas susirinkimas/ 
kad velionį palaidojus. Kada 
prisiėjo išrinkti grabnešius, 
tai iš viso susirinkimo nega
lima buvo surasti žmonių. 
Bet dar to neužteko. Dau
guma tokį riksmą pakėlė, 
kad iš kitų kambarių žmonės 
pradėjo bėgti ir žiūrėti, kas 
čia dedasi.

Ar ne gėda taip elgtis?
4 d. kovo čia nusiskandino 

tūlas lietuvis. Pavardę jis 
nuolatos mainydavo, tai tik
ros niekas nei nežino. Ant 
tilto atrasta drabužiai ir raš
telis. Rašo, kad nusiskandi
nęs iš priežasties bedarbės.

Dukterų Dėdė.

zmo- 
prisi

rinko ir visi užsilaikė ramiai
Burdingonas.

ANSONIA, CONN.
Kovo 7 d. atsibuvo Lietu

Norint darbą geriau atlik
ti, reikia tą vietą nutepti li
keriu ir vėl pradėti politū
ruoti, bet tą gali atlikti tik 
specialistas, per tai ir neduo
du jokių patarimų, nes ži
nau, kad nemokant galima 
viską sugadinti.

Jupiteris.

NORWOOD, MASS.
20 d. kovo vietos L. Š. F 

komitetas surengė puikų va- 
vių Šviesos Draugystės karą. Visas pelnas ėjo L. š.

F. Scenoj dalyvavo S. Bosto
no aktoriai. Pirmiausia su
lošė juokingą 
“Kurčias Žentas”, 
išėjo gana gerai.

Antrą juokingą 
sulošė aktoriai vaikų drau 
gijelės “Bijūnėlis”, ši drau 
gijelė greitai aplenks pasi 
linksminimuose ir suaugu

mis mažų vaikučių “B’jūi 
Ii o” draugijėles.

Mikolas Stalioris

tos advokatas. Lietuviškai 
kalbėjo K. Balčiūnas ir J. 
Tareila iš Ansonia, Conn. 
Visi kalbėtojai ragino au
kauti į kokį tai bepartyviską 
fondą. Auku surinkta 9 dc-

šale socijalistų, parengia sa-j $16.95, iš kurių atėmus ren- 
vo kokį nors vakarą, kad tik gimo išlaidas $4.50, likusieji 
atitraukus nuo socijalistų perduota vietiniam aukų 
parengtų vakarų publiką.

p. Ramanauskas taip meluo-1 Bet visuomet mažai ką 
ja, sakydamas, kad Kiaulė- pešdavo.- Dabar atsirado ki
nas buvo kuopos vadovas? i tokių priešų, kurie pradėjo 
Kodėl Ramanauskas viešai 
meluoja, kad Bernardas 
Montvidas buvo atvykęs į 
Montello?

Tiesa, buvo atvykęs A. 
Montvidas (Antonovas), kad 
.pasikalbėjus su montellie- 
|čiais apie “Šakės” perkėlimą 
iš Chicagos į čia. Bet juk 
A. Montvidas, tai ne Bernar
das Montvidas. Pagalinus, 
ar tai “šakė” yra anarchistų 
laikraštis? Pasirodo, kad p. 
Ramanauskas nieko nesu
pranta, nieko n 
nemato, bet švepelioja, kaip (kutuose garsinta, bet 
koks kūdikis. Patartina nių visgi vidutiniškai

rią atstovaujame 
mi, kad ant 1 
landžiu rengiame forus. įke
rai bus vakarais.

Jūs iki šiol visą mūsų vei
kimą remėt kiek galėjot, per 
tai ir aukų daug surinkom. 
Tas jūsų rėmimas mus pa
drąsino ir vėl didelį žingsnį 
žengti pirmyn. .

Pirmiau s vietos lietuviški 
pramonininkai rėmė 
aukomis, tikimės, kad 
mi kartu jie neatsisakys pa
remti. Nors mūsų darbas 
yra tik ką pradėtas, bet jau 
aukų turime surinkę gana 
daug. Svetimtaučiai irgi 
neatsisako ir aukauja.

Tikimės, kad visuomenė 
neatsisakys atsilankyti ant kurį jkūrg visuotinas Lietu

Seimas Brooklyne. Pa- , ir iliustruotus paveikslus, 
siųsti pinigus draugystė įga-1 Paveikslai žmonėms patiko, 
liavo seki^torių J. H. Slinko- į Reikia pastebėti, kad mūsų 

” publika labai nedailiai užsi
laiko: kalbasi, švilpauja, rė
kauja ir tt. Nekurics mo
teris net skrybėlių nenusi
ima ir už j i sėdint joji nieko 
negali matyti. F. J. L.

)ES MOINES, IOWA 
Nedailus pasielgimas

Turiu priminti, jog šios kiai nupiešė, jog dauginantis sius.' Iš vaikų draugijėlės ,viai klerikalai pradėjo reika- 
apielinkės, kaip Wilkes Bar- visokiems išradimams ir ge- geriausia lošė sekančios ypa-liauti policijos pagelbos ir be 

........ . .......,  re, Scrantono, ir Pittstono rinantis darbo įrankiams tos: p-le O. Raulinaičiūtė, pJjos jau visai negali apsieiti, 
dėl p.^Ramanauskas tuomet bažnytiniai chorai suvieny- prie dabartinės tvarkos be- Pocevičiūtė,j). O. C. Malinio-; Policijai gi tas labai patin- 

.................. ‘ tomis spėkomis veikia ir ka- darbės yra neišvengiamos 
da ne gavėnios laiku socija- ____

listai ką nors parengia, tai nukentėjusiems 
tie chorai irgi tą pačią dieną, Lietuvoje. Surinkta aukų 
šalę socijalistų, parengia sa

Nei viename mieste Ame
rikoje tiek balių nesurengia 
lietuviai, kaip Chicagoje. 
Nėra skirtumo, ar adventai, 
ar gavėnia 
si rengia dėl biznio.

Vienos L. S. S. kuopos (aš 
kalbu tik apie socijalistų vei
kimą) gvvuoja gerai, kitos 
visai silpnai. Silpnesnės 
kuopos nori gauti pagelbą iš 
geriau pasiturinčių—bet ne
gauna. Nekurios kuopos 
turi daugiau,kai po šimtądo- 
lerių bankoje, bet jos visai 
mažai veikia politiškame ju
dėjime. Socijalistams dau
giau reikėtų atkreipti aty- 
dos ant politikos veikimo, ne
gu ant balių. Daugiau 
kia rengti prakalbu ir refe
ratu. Juk čia veikėjų yra!

nas, advokatas Bet kas iš jų? Kada reikia— 
Stanis. negali prisiprašyti, ir tt.

Kovo 21 d. Dramatiškas 
Ratelis (VIII Rajono) vaidi
no keturių veiksmų—“Par
duotoji Laimė”. Suloštas ge
rai, ypač gerai atsižymėjo 
Kuzmickas ir Kuzmickienė; 
ir kiti lošė gerai, tik išski
riant studentą — Klevą. Fanatikai sumušė plakatų

dalintoją.
Neseniai “Laisvėj” buvo 

rašyta, kad fanatikai norėjo 
sumušti drg. V. J. Taborą už 
dalinimą plakatų.

Dabar jie sumušė drg. K. 
šėmikį.

Kovo 21 L. S. S. 92 kuopa 
parengė prakalbas ir drg. 

Į K. D., pasiėmęs plakatų, mi
ne tol i

Kadjinsri britva peša ir skaudžiai skuta, nckankinkis ir nepykdink 
save, tik parsitrauk mūs “KLKENKUT” BRITVAPUSTO. O kaip iS- 
tepsi ant diržo ir patrauksi kelis kartus britva. tai tain perai iSpustis, 
kad malonu bu^ skustis. Prisiųsk 25c. suvyniojęs į laišką ir adresuok: 

BERGEN MFC. CO.. Dept. A.
MASPETH, N. Y.

Rathalauiame pardavėju! Atsakantis nždarbia ir roraa

cistą, yra Petras Kiaulėnas 
ir 1911 metais gyveno Mon
tello, Mass., tuomet John 
Roman—Ramanauskas vie
nam anglų laikraščio repor
teriui štai ką pasakė: „

“1911 m. aš kalbėjausi su 
Petru Kiaulėnu. Jis man pa
sisakė, kad esąs vietinės a- 
narchistų kuopos vadas. Ta

Kada Brocktono policija K. D. ir pradėjo mušt. Su- 
paskelbė vietiniuose anglų plėšė plakatus, iškrėtė viską 
laikraščiuose, kad Melba, ku-1 is Kišenių, pinigus išmetė 
ris nušovė Wilmingtone poli-! ant gatvės, taipgi sužeidė 

' nosį ir vieną akį, kad net gai
la žiūrėt į žmogų, kaip be 
reikalo taip su m ūžtas. . . J ’ tautiškas 

Kadangi yra liudytojai,tai buv0 pastatyt.
fanatikai bus patraukti teis- 57 kUOpa pavedė diskusijų 
man. Svetimtaučiai, kurie rengimą Tautiško Namo 

draugystei
tuom sutiko. Nuo to laiko 
draugystė kas metai renka 
tam tikrą komisiją, kuri ren
gia nedėldieniais diskusijas.

Toliaus korespondentas ra
šo, būk publika laike diskusi-

pinigus kokiam tai autono- 
j T , . .... im: ins fondui. Dabar dauce-dauja. Laukai nutei ietį, so- |jg |įeįuvįų Sliukonio darbais 

pasipiktino ir veda priešingą 
agitaciją, kad ne aukauti L. 
Š. F., nes nežinia, kur tie pi
nigai padedama.

Toks Sliukonio pasielgi
mas yra labai nedailus ir net 
kenksmingas.

Keikia dar pridurti, kad 
L’iVn to baldaus muzikantai

niūtė, p. J. Malinioniūtė, J. kair visuomet klerikalarhs 
Malinioniukas, broliai Pace- patarnauja. Dabar uoliai 
vičiukai ir p. Julija Malinio- gaudo vaikus, kuomet tie at- 
niūtė. Režisierium buvo eina prie bažnyčios ir dalina 
drg. N. Januška. plakatus. Su tuom jau jie

Sį veikalą pabaigus lošti, 'buvo beapsidirbę, bet dabar 
prasidėjo dainos; p-le O. |naujas pavojus pasirodė: at- 
O. Raulinaičiūtė su O. C, Ma- sibaladojo L W. W. unijos or- 
linioniūte sudainavo duetą 
pavyko gana gerai
Skerstoniūtė padeklamavo kovo.svetainę ir manė laikyti 
našlaitė, tikrai artistiškai; prakalbas. Plakatus vaikai 
p-lė O. Raulinaičiūtė pa- prie bažnyčios išdalino ir pa
skambino ant piano J‘mar-'rap’j.-s lyderiai pražiopsojo, 
šą”, kas publikai labai pati-(Kada j'iu susigriebė, tai pa
ko. sirodė, kad per vėlu. Tuo-

Visi “Bijūnėlio” lošėjai met vienąs lyderių būtent S. 
sudainavo keliatą dainų, ku- P., su pagelba savo pačios ir 
ries norwoodicciams patiko, vaikų, pradėjo plakatus nai-

Nors Romos agentas at- kinti. Sužinojęs autorių tų 
kalbinėja žmones nuo lanky- plakatų, pasiėmė policmaną 
rno vakarų,,bet žmonių buvo h’ nuėjo .pas jį. bet nesurado 
apie 200 ir liks gryno pelno, 
padengus išlaidas, apie $'().

Pasibaigus programui, pu
blika nenoroms skirstės, nes

Buvo ir aukos renkamos 
nuo karės

jokių žinių, tartum čia visai 
lietuviu nebūtu., Tumu tar
pu lietuvių yra apie 50 šei
mynų ir apie 100 pavienių. 
Tik jokio veikimo nesimato. 
Tiesa, yra susitverus šv.Jur
gio draugystė, bet labai 
silpnai gyvuoja. Nepaisant į 
tai. kad pati draugystė vos 
kojas velka, suorganizavo 
neva parapiją ir pasistaė ba
kūžėlę, pavadindama bažny
čia. Šiomis dienomis parsi-

Kaipo studentui reikėjo būti 
gyvesniam; taip buvo neti
kusiu rolėje, kad, rodos, pa
statytas kur ir laukė kokio 
baisaus nuosprendžio—išro
dė labai nusigandęs. Kad 
būtų sunki role, nesakyčiau 
nieko, bet tokią lengvą rolę 
reikėjo atsakančiai sulošti.

Būtų gerai, kad vietos so
cijalistai surengtų konodau- 

gana margas, K. t. monolo- giausia prakalbų ant pirmos 
gai, deklamacijos,vyrų kvar- gegužės 
tetas
Džian Bambos “spyčiai” ir t

parengė referatą ir drg. M. 
Dundulienė skaitė. Žmonių 
buvo pilna svetainė—dau
giau, negu ant kunigų pa
rengtų atlaidų—ypatingai 
daug prisirinko moterų. M. 
Dundulienė nurodė, kad ku
nigai netiki į dievą, bet tiki į 
dolerį. Suprantama, tokią 
moterį ir reikia liucipieriu 
pavadinti.

Pasirodo, kad kunigai 'la
bai susirūpino, kuomet mo- 
terįs pradėjo darbuotis ant 
visuomeniškos dirvos.

14 d. kovo pas mus buvo 
taip vadinami 40 valandų at
laidai. Suvažiavo apie pusė 
tuzino dvasiškių ir pradėjo 
žmones mulkinti ir sau biznį 
daryti. Mat, visi apsigyve
no kotely,tai prašė aukų,nes 
reikalinga esą jiems lietely 
gyventi. Žmoneliai metė do
lerines į kunigų krepšius, o 
tie baugino juos velniais, 
pragaru ir keikė socijalistus 
tiek, kiek tik išgalėjo.

Vienas kunigėlis drg. M. 
Dundulienę išvadino liuci- 
pierium, kad toji važinėja su 
referatais. Kunigėlis sako: 
“Iki šiol tik vyrų buvo liuci- 
pierių, bet dabar jau atsira
do ir moterų. Štai, žiūrėki
te, paliko namus, vaikus,

NIAGARA FALLS, N. T
Iš mūsų miestelio veik > 

sai nesimato

NEWARK, N. J.
Nuo tūlo laiko mūsų lietu

ras tarp Laisvi 
j.į, kurie paaišk 
b.ma atitaisyti a

voj nuo karės. Tikimės, kad 
visuomenė atjaus tiems, ku-Į 
rie šioj valandoj reikalauja 
mūsų pagalbos

įs ir net vietų Lietuvoj žmonės ba. 
žmogžudžius. Išdi'jso paša

miesto majoras imvienas vie- kyti, kad būk bedieviai su džiai sudeginti, viskas išnai 
merginoms paleistuvaują, o kinta ir badas stačiai žiūri 
paskui vaikus žudą. Bet kur akis.
taip bedieviai pasielgė, tai 
kunigėlis nepasakė.

Lai kunigas prirodo, kur 
taip elgiasi tie, kurie skaito 
darbininkiškus laikraščius, o 
męs pasirūpinsime prirodyti 
darbelius tų, kurie visai nie
ko neskaito ir aklai klauso 
savo dvasiškų tėvelių. Tuo
met pažiūrėsime, kurie do- 

gyvenimą veda. Ku- 
moka iš sakyklų 

šti visokias nesąmo
nes, bet kada jiems reikalin
ga faktiškai prirodyti, tai

T. J. L.

Neseniai į mūsų miestą at-' kuopa turinti 15 
silankė nepaprastas kuni- 'slaptai g_ j 
gas: jaunas, augštas, dailus, ‘Montellos lietuvių 
it aniuolėlis. 14 d. kovo pa- įsi nepripažįsta dievo”, 
sakė taip graudingą pamok-! Toliaus Ramanauskas pa 
slą, kad net visos davatkos, sakoja,būk Bernardas Mont 
atsiprašant katės, pradeji 
niurnėti.

Bet neilgai męs tuom ku 
nigėliu galėjom džiaugtis/ bet montelliečiai nepriėmę 
Vėliaus pasirodė, kad jis bu-! nei jo, nei to laikraščio. F 
vo be dūšios. Išbuvus jam 
penkias dienas,nežinia iš kur laikraštis dabar išeinąs 
atlėkė jo “dūšelė” su dviem Worcester, Mass. Reiškia, 
“aniuolais sargais”, pasiėmė 
kunigėlį arba, geriau paša- kę”.
kius, savo kūną, “aniuolai' Dabar aš noriu porą žo- 
sargai” mandagiai, su visom džių pasakyti apie tą dalyką, 
dangiškom ceremonijom, į- Suprantama, geriau būtų, 
sodino į juodą vežimą, uždą- kad atsakymas tilptų anglų 
rė duris ir

Nieko nebūtų nuostabaus,! aprašyta, bet viena, kad tie 
bet kad aniuolai keistai išro- laikraščiai teisingų žinių ne- 
dė: labai augšti, stori, be nori talpinti, o antra 
sparnu ir vietoj žvakių, ture- ■' tos lietuviai daugiau skaito 
io juodas l«zd«>s. O "p] da-į lietuv^kus laikraščius, negu 
bar danguj tokia mada? angliškus. Sunrantama. aš

Dabar žmonės labai nusi- neteisinsiu ir visai neūžšto- 
minę ir nežino, kas su tuom siu tų niekdarių, bet tik no-

nį. Bet Slinkoms pasielgė 
, .visai atbulai: išsiuntė tuos Dauge

(sakymas. — Ant pianų 
kia mokėti $10.00. Kaip yra ne politūra, bet likeris 

(varnish). Amerikoj pianų 
nes drėgnam 

ore politūra nustoja žibėjus 
— pasidaro pilka. Vieta, 

nutrintas likeris, 
galima atitaisyti sekančiu 
būdu: pirmiausia nutrintą 
vietą gerai nušveisti smilčių 
popiera (sand paper), kad 
būt < lygi. Paskui tą vietą 
reikia nudažyti tokia spal
va, kokią turi pianas. Viš- 
niavą spalva galima padary
ti sekančiai: i puse stiklo 
spirito (wood alcohol) įpilti 
vieną ketvirtadalį arhaunio 
šauktuko rausvų miltelių, 
kurie vadinasi “Bismark” ir 
gerai išmaišyti.. Jeigu spal
va būtų peršviesi, tuomet 
reikia pridėti biskį juodų 
miltelių, vadinamų “Nicro- 
zin” ir tuom mišiniu reikia 
nudažyti nutrintą vietą, o 
paskui jau galima ir užpoli- 
ruoti.

Poliruoti reikia sekančiai: 
susukti minkštą skuduruką, 
ant jo užpilti biski spirito 
(Wood alcohol), biskį politū
ros (French varnish) ir bis- 
kutį patepti aliejum, kad ne
liptų ir tuom skuduru pa-

nereik daugiau atš pusią br’dva skustis!
Reikalingus daiktas visiems vyrams, kurie patys skutasi!

Bet kur čia išsilaikyti ne
keikus! Prieš pat atlaidus

18 d. kovo pas mus atsilan
kė dvasiškas tėvelis, kad ap
valius savo aveles. Pirma 
apvalymo pasakė graudingą 
pamokslą, bet neužmiršo ir 

draugystės surengė prakal- socijalistų iškeikti. Taipgi 
bas su tikslu parinkti, aukų (kliuvo ir darbininkiškiems 

laikraščiams. Paskui pra
dėjo nurodinėti tų darbelius, 
kurie skaito darbininkiškus 

'laikraščius. Na ir priskaitė 
i prie tų visus paleistuvius, 
girtuoldiusj plėšikus ir r'"1
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Mokiname Angliškai
Visos e_d_a lyse Ameri k o s ilr_ K a na d o s

dėl įvairių atdarų

sudeginimų, apsišutini

Puikiausia lietuviams vieta pas

Tas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

a jxraltJkriwsb

* f - Z

“Laisvės” advokatas gg
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Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO 
Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi’pasirinkti pagal 
savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

LAISVE

JUOKŲ KĄSNELIAI.
— Kaimyne, būk mielašir- 

dingas. Aš turiu pačią ir 
dvyliką vaikų, ar negalėtum 
man pagelbėt?

— Taip, pagelbėt galiu, 
bot . ar tau dar neužtenka 
dvylikos vaikų?...

O
ai

ORAK ULO PATARIMAI,

Klausimas: —
Sei, Orakule! Pasakyk 

man, be ko tikro kataliko 
dūšia negali būt išganyta?

Striukis.

Atsakymas: —
Tikro kataliko dūšia ne

gali būt išganyta be kunigo, 
viskės, byro ir džėlos. Jeigu 

k^t.oUkas i tuos keturis 
tinksus neblyvina, tai drą
sai gali saayt, kad jis be
dievis. Ir tas bus trū.

Klausimas: —
Alau, mister Orakule!

Patarimai šykštuoliams.
Jeigu nori sučėdyt keliatą 

centų ant rūkymo, tai rūky
damas papirosą suleisk dū
mus į bonką. Kada antru 
kartu užsimanysi rūkyt, tai 
nereik gadint naujas papiro
sas, bet atsikimši bonką ir 
galėsi traukti dūmus.

Jeigu myli išsigert, o ne
nori praleist pipigų, tai nie
kuomet neik į karčiamą vie
nas, bet visuomet su drau
gais. Įėjęs paduok saliunin- 
kui orderį, o pats kuogrei- 
čiausia nešdinkis į toiletą ir 
iš ten neišeik tol, kol tavo 
draugas nebus užmokėjęs už 
drinksa.

Jeigu turi kambarį ir ne
nori tankiai mazgoti grindis, 
tai parėjęs namo vaikščiok 
ant ranki}.

Nors tai ir menki patari
mai, bet visgi kęliatą centų 
sučėdysi. O jeigu kartais 
kas nors tave pavadins kiau
le, tai nepaisyk, nes tas žodis 
vistiek prie tavęs neprilips.

Geras išrokavimas.
-- , ------- ---------- ( Jurgis:—Ir koks tamistai 

Jeigu tavo loska, duok man malonumas taip augštai gy- 
patarimą, kur aš turiu venti, net ant šešto flioro? 
spjaudyt? Mano motka kra- Baltrus: — Malonumo di- 
juj mane mokino, kad reikia j(|eiį0 tai nėra, bet turiu gerą 
spjaut ant žemės ir su koja įšrokavimą: augštai pigiau 
ĮŠtrynt. Kada atvažiavau į reįkia mokėt už kambarius

— tai viena, o antra — 
mano pati labai tin-

Baltrus: — Malonumo di-

šią kontrę ir gavau burdą, 
tM eraspadinė mane tuoj iš-i____
kikino, kad aš spjaudau antjgį laipiot trepais ir aš galiu
flicro ir koja ištrinu. Ter- 
simufinau pas kitą gaspadi- 
nę, bet ir iš ten už spjaudimą 
iškikino. Išėjęs ant stryto 
nusispjoviau ant saidvokc. 
bet ir čia policmanas mane 
suareštavo. Sūdžia man iš- 
ekspleinino, kad spiaudvmas 
ant saidvoko yra “agenstu- 
lo”. Tai kur man spjaudyt? 
Susimildams mister Orakule 
patark, nes dėl spjaudymo 
aš negaliu gaut burdo.

karčemoj sėdėt kiek tik no
riu, niekuomet ji neina ma
nęs j ieškot.

Svirplys.

Didelis ekscentrikas.
Daktaras Abernethy buvo 

tiek jau geras literatas, kaip 
ir gydytojas. Kartą pas jį 
atsilankė moteris su skauda
ma ranka. Ji apie savo ligą 
taip kalbėjo:

“Kada tik bandau pekelti 
ranką, jaučiu didelį skaudė- 
• • )) j imą .

: ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS J RUSIJA, LIETUVA IR LENKIJĄ PA- 
GAL PIGIAUSIĄ PINIGU KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi- 
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMU1 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 SAVAITŲ IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS | AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

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

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

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NPW >ORKP DAR NIEKAD NEBUVO

•b“nXCRAFA10MS
Fu 12 Lietuvilkų dairų, vei tč t .(0.
A liduodan e tik už ..... .......

#u 21 perlo Klei ifiiu, ft basai* 
Vertės $18.(0, tik už $7.»(>

21 plieniniai k>Mpat y, 12 banŲ 
Vertes $25.00, tik už $14.12£

Atsilakite mums nors kiek pi 
nigy ant rankos, o męs jum* 
nusiųsime muzikaiiška instru- 
nientą, koki jv» tik norėsite.

J Męa už! ai ko ir e spėt ij» L?)rut^ n eižli ą, K it If p u laibo v ibek iu»
; Muzikullškus Instrumentus Ir Fonografu*.

A Lietuviški Reknidai fu vin kūne daine n e. Gtlin a Jtfjti ir rusiškai.
1 Atsilankę pu? mus nort* f>vkj, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo,

I MOSCOW MUSIC CO.
f 52 Canal Street Dept. M. New York City, N. Y.
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Atsakymas: — .
Taip, bratku, Amerikoj 

gyvena škaradnas naradas 
ir todėl su spjaudymu lu- 
kaut! Šitoj kontrėj turi 
spjaudyt taip, kad niekos 
nematytų, kada tu spjauni ir 
pioVnę. nemst i nris»uavta. 
Geriausia ir parankiausia 
snuuuyc valgant. Kada pri
kiši šaukštą prie burnos, tai 
prispjauk į jį ir paskui įki- būdą, stengdavosi kuoma-;>*j 
ę Aibe- žiausiai kalbėti.

Kartą pas jį atsilankė po-i 
ar ne. |nia ir, nepratarusi nei vic-' 

Jeigu gi užsimanysi spjaut mo žodžio, atkišo nudegintą 
eidamas atrytu, tai greitai pirštą. Abernethy apžiūrė- 
nusiauk šiuši, prispjauk į jį jo žaizdą, aprišo ir taipgi ne- 
ir vėl apsiauk. Jei šitaip da- pratarė nei vieno žodžio, 
rysi, tai gali būti šiūr, kad Ponia padėjo užmokestį ant 
su spjaudymu trobelio netu- stalo ir išėjo nei bū, nei mč 

nepasakiusi.
Po kelių dienų ji vėl atsi

lankė su savo pirštu.
“Gerinus?” tarė daktaras.
“Geriaus”, atsakė nacijen- 

tė ir daugiaus nei žodžio.
Paskutiniu sykiu pacijen- 

tė atėjo jau su atrištu pirštu, 
pilnai pasveikusi.

“Sveikas?”
“Sveikas”, atsakė moteris.
“Dėl dievo meilės!” nu

džiugo gydytojas; “ponia esi 
pirmutine rimčiausia mete
is. kokią aš kada mačiau!”

Karta jis tano pašauktas 
oas karčiamninką, kuris bu
vo pakliuvęs į savo pačios 
nagus, ir taip nemandagiai 
apdraskytas, jog varpu gali
ma buvo ii pažinti. Gvdvto- 
jas manėsi radęs progą.pa- 
mnkvti niktadarę.

“Ponia, ar tau negeda tain 
elgtis su tamistos wrn. ku
ri vra tavo galva?” jis jai 
k?lb5io.

“Na, tai, ponas daktare”, 
atsakė najotžarea. “aš turiu 
n tirą tiesą draskyti savo gal
vą”.

“Na, tai, ponia”, atsakė 
'mokytas daktaras. “l«bai 
kvailai darai, jeigu ją kilno- • • n JI •

Tasai pats dr. Abernethy 
labai nemėgdavo, kad paci- 
jentas ką nereikalingai jam 
pasakodavo. Jis ne kartą su 
tokiais labai šiurkščiai apsi-! 
eidavo. Tie, kurie žinojo jo !&

109 Grand St Brooklyn, N. Y

šęs į zupę išmaišyk, 
čiulaif, kad tuomet niekas 
nežinos, spjovei tu,

Klausimas:—
Klausyk, Orakule, nes tu 

tokios baikos dar negirdė-1

Šią žiemą į mūsų miestelį, 
kuris vadinasi North Abing
ton, Mass., atvažiavo vilnų 
kirpikas. Nors čia avelių ir 
nedaug yra, bet jau kurias 
kirpo, tai nukirpo plikutė
liai. Kada kirpikas vilnas 
išsivežė, tai plikos evelčs an- 
sižiūrėjo, kad su vilnom li
ko nukirpta ir tokie tinksai. 
be kurių avelės negali dievo 
baimingai gyventi. • Pasa
kyk, Orakule, ką tos avelės 
dabar turi daryt? N.A.

Atsakymas: —
Dėl apšelmavotų ir kolie- 

čytų avelių Chicago] randasi 
lietuviškas klioštorius. 
siųskit jas ten.

Gali pagelbėt
Nuvargęs lietuviškas pa- 

rapijona* užėjo pas pasitu
rintį savo kaimyną ir sako

NtWARK’O llEllVIiKA AF11IKA
;_• t-. _-r~-«’u«Mnr■ »l<a ~r."

Apielinkės lietuviams pr. i <šu, kad atidi riau 
APT1KKA. tikrai lietuvi-ką. Pas n ane galite 
gauti visokias gyduoles l<< kias t'k I iriuvoje gau- 
davot. Teipgi sutaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu' n's^rgiuriu. .

$3
X >x

Telephone f>52 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

K ALI B A TA
Žuvinis Degutas 

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

Prekė....................... 9 T
įrankių.

KALI RATA TONIC 
BITTERS 

laba* gera gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveikų ape
titų, pabudina išdalinimų, ne
sulygintas dėl malimo: su- 
grųzžna norinališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. r A p

Prekė ...................................L

KALI B Al'A
Čystytojau Kraujo 

puiki gyduolė dėl vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, pučkų ir 
visokių skaudulių paeinančiu 
nuo blogo kraujo ir dėl įvai- 

ri^S;.............. $i oo

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. 50 c 

Preke....................
KAL1BATA

Gydanti Mostis 
labai geras ir vystas prepa
ratas dėl skaudulių, įsipjovi- 
tnų, 
mų, nnsibrūžinimų, — pasek- 
min^as 
žaizdų.

Prekė
KALIBATA

Mosi is nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. It-

Prekė ........................

?>x

e1 i»X

ir MALI0R1US
152 Perry Avenue, 

Kampas Clermont Ave. 
MASPETH,

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imper-ttricl Maril A- 
kušerkų mokyklų Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g rai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
aa\irną.

O. STROLIENe
Jauniškaitė

319 Walnut St., NEWARK, N. J.
Telefonas ^4035 a rk et

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška lįptieka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expre.su.

k sausras
Aptiekorius ir Savininkas

!26 Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

FARMOS, FARMOS! 
norinti pirkti gerą žemę, 
rašykit man laišką, o aš- 
prisiųsiu mapas ir žemės 
kataliogą. *

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, MICE.

AR NORI PRALA\aNTT 
SAVO PROTĄ?

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

Kaina tik 10 centų. Re! 
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y

KONCERTINIS
TOURNEE:

Mikas Petrauskai, pradėjo* iš 15 « 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncer 
tų. Kas pageidautų koncerto, 
susižino su

M. PETRAUSKU, 
895 W. Broadway, So. Boston, Mase

lei. Greenpoint 2017
DR. F. MATULAITIS '

Priima ligonius
vakare tarp 7 ir 9 v olando* < 
[hi No 229 Bedford Av«.

Brooklyn N. Y

New York City.
Ofisas atydaras nuo 10 iki 6 vai. 

vakaro.

we*eweu(^e>i-i*»Q*ei»e'?>ee*e

? Akušerka
: qj

&

A

Pabaigi1*! kur,ą Wo.Tuni Medical 
Coi’-ge. Baltimore. Md

Px.H.'iiHiir'fSi atlieka «»vn aarbe prt» 
gimdvnio. «uveik<» rodfea <r
pareitu invtit.w -notaru Itin**

6 Loring at..
♦ artlBIrlthrte

LIETUVIŠKA

APTIEK A
Žemiau paminėta* gyduole* galima, 

apturėti per pačtą:
Nui Reumatizmo......................
Kraujo Valytojas...........................$1.09^
Vidurių Reguliatorius.........................50c-
Trojauka ....................  25c, 50c ir $1.90'

Ir visok'aa kit-'kias gyduoles i um 
viaukių ligų, kurios čia dar nepaminė 
to* galima gauti per paČtą.

P A URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avena*

KUR VIENYBE. IENAI IR (lAl.MiEI

PHARMACIftT u 
l’urry*Str., įį. Fscwark, rs.
Near Vau Buren Street Telephone 10135 Market.

^.-•x

SjMnJiSveOuttoi

Tel. 2334

SENIAUSIA

VIETA

25c,

ir50c.
50c.

niaukų žilimo 
Reumatizmo.. 
lytiškų ligų. • 
dusulio...........
kirmėlių.. ...

. .50c. ir

..60c. ir

. .25c. ir

..10c. ir

sutaisytų

svOut-.”"c'a"s,s ž““«
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritiritnu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių................ • --*.-1 -
delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio...............
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos...........
Pigulkos <lcl kepenų...........
Binkių naikintojas...............
Del išvarymo soliterio.... 
Anatarinas plovimui...........
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti mostis.....................
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai...................60c.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Tre/os Devynieros
Talppat 14 Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. t., 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
t®*Reikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių aprašymai®*^ 

Kreiniantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligojo*

fai<« jums brangi yra jūsų sveikata, -.ai tuojaus reikalaukite gyduolių, raiydami eA 
atsilankydam* 1 Liftuviiką Aptitką.

VINCAS J, DAUNORA,
ttt Bedford Avenue Kampai North 4-ua gatHa

įvairias ligas, 
ir gaunamos
.............. $1.00

.75 
i.oo 
1.00
.60 
.50
.60

1.00 
.25 
JO 

8.00
.25 
.25 
.50
.25

1.00

Tarpe kitų aptiekos san- 
sekančios gyduolės;
Nuo galvos skaudėjimo.10c. Įr 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo 
Nuo pergalimo.... 
Plaukų stiprintojas 
l.inimcntas ai ba Expelleris 
Nuo 
N uo 
N uo 
Nuo 
Nuo 
Antiseptiika mostis 
Nuo Viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.

.25 

.25 

.10 

.25

.50 

.25 

.50 
1.00 
1.00

.60 

.25 

.25 

.25 

.25 

.25

.10
26c.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa-5* 
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite

73 Grand st., Broooklyn
Palei Wythe Ave.

Vienintclfi mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, Šios mo
kyklos naujausia ir tubulingiauna metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vaka>ais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglą kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.

•t LaMwafee

1741 W. 47tt

Jonas MATHUS
\ GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
t IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 
r NAS visame so. 
j BOSTONE.
1 Svolki geriausios rūšies gėry- 
S»m*i ir užkandžiai. Patamavi-C 
I mas prielankus. AtsjIankvkiU. 3 
? o persitikrinsite. f
J JONAS MATHUS |
Y (Lietuvis Savininkas) 1 
I 342—344 W. Broadwaj 7 
į So. Boston, Mass. T
j (Dešimta "žingsnių nuo Lietuvių 
1 Labdarystės Draugijos namo), f

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdaly, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnieriy ir t. t. Pas mane t»- 
voras gera ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St. 

BROOKLYN, N
(Arti Berry St.)

LIETUVIAI!
AR JAU NETEKOTE KANT-

Diena po dienai, savaitė po 
sava.lei, mčnoi.s ] o mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
.'.ergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkiroje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų lieka rstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršinus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

D-RO LEON. LANDES
Jis jumš be pinigų duos rodą 

kų turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
Bijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
Vgos skilvio, Širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dideliius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X— Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
j;e yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Ncatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų
D-RĄ LEON. LANDES 
149 E. 22nd St., New York.N.Y*. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Va’diškos valandos: nuo 10 
ryte iki 8 vakaro; nedčldieniais 
tuo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

expre.su


N. Y.

nariai, net Pa.
f

K

ssnr«MH9

K A INA*

Reikalaukit šiuo’ adresu:

K. LIUTKUS.

PAJIEŠKOJ1MAI

183

Pajieškau Viktoro Zviecevlčiaus, pa-

V'

Se
nu <>

ir A- 
pav., 

ir

likdamas mane su mažu kūdikul 3 ne
dalių. Kas pruned apie jį, tas gaus do
vanų 50 dolerių. Adresas:

Ona Butnowska
3903 — 3rd A V., 8. BROOKLYN,N.Y.

“šni- Pavasariniai ištarimai
arba kitokioj nležtnnčlofl 
Odinės ’igoB palengvinama 
ir pančiui n gn i gydoma su 
Severn’s Skin Ointment 
(Sevoron Odine Mosčią.)

Kafituoja 50 centu.

Jei turi Šaltį,
tai neužmiršk pamėginti 
Severa’s Cold and Grip Ta* 
blots (Soveros PlotkoiiuB 
nuo Gripo ir Peršalimo.) 

Kaltuoju 25 centus.

Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 
plaukai slenka; tūksančiai jau likos 
išgydytais, (lydymas DYKAI!

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

Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai grei'

MOTERIŠKE ir MEILE

Severos preparatai 
parsiduoda kiekvienoj® ap- 
tnkojo. Būtinai reikalau
kite Severos Jei negalite 
jų gauti, tai rašykite oas

Tr Iraq ral po num. 277—23rd St., So. 
. x. Brooklyne.. Jo išžiūra tokia: hindi 

AnciU- plaukai, veidas raupuotas, ant dešinio-

W. F. SEVERĄ CO., CED^WT,DS

M*

A

pakastas!

pč>ct6r

I
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kį?
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ž+nl x., kai tis pasisakė: “Brolyčiu1’1“ ^d^d<>«”d»'««•«<>
•Jtai iCilfn© S W41 a$ nieko nemačiau ir neži- Jis mane prif»vo ir praaifialln., pa-

nau, kiti man liepė sakyt ir 
aš sakiau”. Nutarta, kad 
pats Ančiukaiitis nueitų ant 
sekančio unijos susirinkimo 
ir viską atšauktų. Ant su
sirinkimo Ančiukaitis neatė
jo, pirmininkas dėl formos 
užklausė: “ar reikalinga, 
kad Ančiukaitis atšauktų, 

Iš visų

“D. B.” jo redakci
ja, atsakydama 14 L. S. S. 
kuopos Protesto Komisijai, 
vėl gieda, kad “Pirmyn”, P. 
Grigaitis ir socijalistai kalti 
už pralaimėjimą streiko pas 
Schlossą ir kad P. Grigais M nutarė “E. B.? 
draugavęs su streiklaužiais kampų suriko: “nereikia, ne- 
U. G. W. Unijos ir dargi lan- reikia!...” Taip ir pasiliko 
kydavęsis pas Grinių, kuo- neatšaukta, pasilikom 
met Grinius buvo išbrauktas P^is” ir streiklaužiais”, pa- 
išl. W.W. už pranešinėjimą’gal taktiką mūs “naujosios 
darbdaviui žinių apie strei- unijos” I. W. W..

Po to į kiek laiko aš suti
kau J. Ančiukaitį ir užklau- 

Kadangi jau arti pusantrų siau: “kaip tu galėjai sakyt 
metų, kaip streikas buvo ir taip ant mūs, kad matei?” 
kad parodyt, kaip tas strei- Jis atsakė: “ Ką aš galėjau 
kas ėjo ir kas kaltas už jo daryt, kad mane po prievar- 
pralaimėjimą, reikalinga at- ta vertė “E. B.” nariai, net 
kartot visa praeities istori- nugirdė prieš tą susirinki- 
•_ r,..,:.,,.

kininkų padėjimų. Taip gie- 
4a “D. B.”

mą, tad ėmiau ir pasakiau”. 
Ne liuosas nuo panašių dė- 

Vyriausiu vadovu streiko mių ir tuomlaikinis unijos 
buvo žydas iš Philadelphijos skyriaus lietuvių pirminin- 
vardu Knebelis; katrą man kas, J. Lietuvninkas, kuris 
su vienu ir dar vienam drau- netik nedraudė kitus nuo to- 
gui teko pasišnekėt su p. ,kių provokacijų laike to 
Knebeliu privatiškai. Aš ir‘streiko, bet dar gi agituoda- 
užklausiau Knebelio, kaip jis vęs už tai.
manąs apie šį streiką, ar jį | Po tokios provokacijos aš 
galima išlaimėt, ar ne? perstojau jaustis būt šalinin- 
Knebelis atsakė: “Šį strei-.ku tokio streiko ir daugelis 
ką išlaimėt negalima, nes žmonių, pasipiktinę tuomi, 
kapitalistai iš vienos pusės pradėjo tartis, kaip Čia atsi- 
ir U. G. W. U.vija iš kitos skyrus nuo tokių diktatorių; 
pusės yra gana stiprus prie- aš ir pritariau tam. Paskui 
šai ir išlaimūt šį streiką jo- kilo dar dideli nesutikimai I — — — L .TL —1 _ — —— — —1 *  J -v z-v vii v v-v rv t- -w I r rv zv Iv

ja.
Štai ji:

ir U. G. W. U pija iš kitos 
pusės yra gana stiprus prie-

tarpe žmonių ir streikas li
kosi užbaigtas betvarkėje.

Tad dabar matot, kas kal
tas pralaimėjime streiko ir 
kas yra streiklaužiai. Su
prantama, kad ne socijalis- 
tai, ne P. Grigaitis, ne “Pir
myn”, ne P. Grinius ir Kara
lius, bet I. W. W. vadovai ir 
jų pakalikai. Nors tie žmo- 
neliai gerai žino, kad tik jie 

Pasirodė, kad visas idea- vieni kalti, bet gi nesigėdi 
las p. Knebelio—tai tie $35. šmeižti kitus per savo “orga- 
savaitinės algos, kurią nio-jn^” ir SrQs*n*-, kad išbrauk- 
kėjo vietinė unija. Tas bu- tiem iš L W. W. nebus dau- 
vo trečioj-ketvirtoj savai- giaus vietos joje. Bereikalin- 
tėj streiko. Eas grasinimas, nes tarp ją

Laikas bėgo ir streikas tę- vargu ir panorėtų turėti vie- , , i" 4Y l.rfx\.rci r/tvi/xn'iiM I i/im n i t tsėsi. Apie susitaikymą is.
darbdavių pusės nebuvo jo
kio ženklo

kiu būdu negalima”.
Tad aš jam sakau: “Tai 

dėlko, p. Knebeli, agituoji ir 
žmones ragini streikuot?”

Jis man atsako: “Kų aš 
padarysiu, kad jie nori strei- 
kut — tegul streikuoja, tai 
bus gera rekliama mūsų uni
jai, aš turiu agituot už strei
kų, kitaip jie mane išvarys ir 
algos nemokės”.

tą koks žmogus. Greičiau 
visi nuo jų pabėgs, negu nors 

kio ženklo, o Knebelis juo yionas sugrįžš iš išbiauktų- 
toliau, tuo labiau agitavo už •. Nemetykite tą kitiems, 
streiką.

Dešimtoj ar devintoj sa
vaitėj streiko likosi sušauk-' 
tas lietuvių streikininkų su 
sirinkimas, drauge su “Exe 
eutive Board” lietuvių sky-'streFko 
naus unijos, kad apkalbėjus, 
kaip streiką išlaimėt ir kaip 
jį užbaigt. Tarp kitko ir aš 
nurodžiau, kad patįs strei- 
kieriai bandytų daugiaus sa
vo dalykais rūpintis, o ne 
atsidėt vien tik ant vadovų. 
Panašiai kalbėjo ir A. Kara
lius. Ten buvo ir Knebelis 
su štabu ir A. Jankūnas jam 
viską perpasakojo, ką męs 
šnekėjom. Nuo to laiko męs 
du palikom labai 
dėl p. Knebelio. 
jų mus prašalint 
provokacijos.

Ant sekančio unijos susi
rinkimo jau buvo viskas ga
tava: tik mudviem su A. Ka
ralium pasirodžius, susirin
kime tuojaus iš visų kampų 
pradėjo verstis apkaltini
mai. Svarbiausiu apkaltin- 
tojum buvo J. Ančiukaitis, 
kurs pasakė, kad jis matęs ir 
girdėjęs mudu su A. Kara
lium šnekant su Schlosso. 
darbo išdavėju ir bukinęs1 
pranešėm, kiek unija 
skolos. To tik ir reikėjo:! 
kaip ėmė šaukt visuose kam
puose: “išvyt juos iš salės,, 
išvytjuosiš salės!” Kiek kau 03 už 
aprimus, as gavau balsą ir ' gali būti ir našle, kad i 
paprašiau, kad tą dalyką iš-1 į* .b»

kas jums patiems priklauso.
Kad dar geriau žmonės ži

notų, kas čia buvo per strei
kas ir kaip elgėsi streiko va
dovai, priminsiu dar vienų 
faktų. Ant streikierių ko-

negeistini 
Nuspręsta 
ir griebtis

Pajieškau Izabelės Kilinakiūtės, pa
eina iŠ Kauno gub., Panevėžio pav. 
Pirmiaua gyveno Manhattan, N. Y., o 
dabar nežinau, kur ji yra. Taipgi pa
jieškau savo draugo Frank Baker. Jis 
gyveno New Haven, Conn., o dabar 
nežinau, kur jis yra. Meldžiu atsi
šaukti arba žinantieji apie juos pra
nešti, nes turiu svarbų reikalą. Ad
resuotai:

Emilija Ruplis 
314 E. 50th St., Now York,

Pajieškau pusbrolio Juozapo 
nupro, Kauno gub., Ukmergės 
Anykščių par., Rubikių sodžiaus 
Antano Ragaišio iš Pagraužiu. Turiu 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas jį ži
no malonės pranešti.

Jonas Kazlauskas
Box 12, Bradley, Ill.

Pajieškau Petro Debesaičio iš Skar
dupių kaimo, Petro Martinkaičio.Lau- 
kupėnų kaimo ir p. Uršulės Kaupai- 
čiūtča Bambinių kaimo. Visi trįs yra 
Vaitkabalių valsč., Vilkaviškio pav., 
Suvalkų gub. Jie patįs ar kas apie 
juos žino, meldžiu pranešti šiuomi ant
rašu :

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

DRAUGIJOS
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGYSTĖS, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas 

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

539 Island Ave. 
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Stružas 

1125—8th St. 
Iždininkas St. Buzinskis

539 Island Ave.
ąsos Globjėai:

M. Geruliūtė
1109 S. Winnebago St.

Ona Savrasevičiūte
539 Island Ave.

Maršalka A. Neverauskas
411 So. Church St.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

Fremont Ave.
prezidentas.

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

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, 712 Park Ave.

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

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

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Street.

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

išvedėjas ir vyriausia galva 
streikierių komitete M. Ku- 
rilaitis taip kalba: “Męs da
bar pačystysim tuos keturis 
‘ federeišius”, o paskui pa
čystysim Karalių, Grinių ir 
dar daugiau turim tokių”. 
Tą girdėjo apie 100 žmonių 
visokių tautų, tarp tų ir lie
tuviai P. Krakauskas ir Do
minikas Degutis. Pamisly- 
kit tik, męs streikavom 
drauge su kitais, gaišinom 
laiką ir leidom pinigus, o čia 
streiko vadovai agituoja,kad 

I reikia juos “pačystyt”. Tai 
ar galima buvo tokiam strei
kui pritarti, ar galima jį pri
pažinti streiku, kur teisybės 
nei lašo. Bereikalingai ban
dot surast kaltininkus ki
tur, kuomet jie y r tarp jūsų. 
Dabar žinokitės patys. Ką 
pašė jot, tą ir pjauki t. Tiek 
šluom tarpu. Reikalui esant 
bus daugiau.

P. Grinius, 
turi Baltimore, Md.

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, Ik 

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

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

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

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

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

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

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

Cuddy, Pa.
6 “ ~kuopos, Export, Pa.

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

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

Kasierius S. Garšviute, 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.

Žieminis kosulys,
kuris kartais jokiam gydymui nepa
siduoda, arba jei toksai kosulys pa- 

• eiaa iš nepriridabojimo — gali būti 
greitai ir pasekmingan palengvinta ir 
netrukus toks ligonis atgaus sveika
tą, jeigu ims vartoti

Severa’s 
Balsam 
for Lungs

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

"Mano duktarl labai kankino koįralya nno 
pat praduos ilonios. Apturėjome Soveros 
Plaučių Balaamt) ir pirm suvartojimo dvioji) 
bonkučitj, tasai kosulys visiAkai išnyko. Ptis 
mus nnmieje visuomet randasi Soveros Prepa
ratai, kaip Ui: Severos Rogaliatorus, Severos 
Gyvasties Baldamas, Severos Nervotonas, 
veros Skilvinis Bittoria, Severos Plgulkoa 
Koponu ir Severos Gothardi&kas Aliojus, 
Bitie visi vaistai labai gerai veika."

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

urazri uuvaita
Nuo kosulio, 

koklinlio, erinių triubelit) 
uždegimo, užkimimo ir 
■inaugulio pam&ginkite Se- 
vcroH Plaučių Balsamų. 

Kaštuoja 25 4r 50 centų.

D&L LABO VISUOMENĖ 
KiiyjCH sveikatos uanjavm* , 
mokslo lėnuliiniii ir kp reikia daryti ap 
HlrgiJB, taip pat kaip ir kur IŠHtgydyL. 
lygiai knygoj “J>uk(uJ*a«” i<unMto. 
kaip nuo vlaoktų nelaimių bei 11 gn W®*“ 
Bangoti

SKAITYKITE! SVARBU!

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

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

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

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

Nepamirškite mūsų adreso:

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

7/z/z.
TOJE KNYGOJE "DAKTARAS" gražini pa-Į trip ir s.-rgsntiems. Tik pcrOrpiČJn® 19 •narR’l 

mokina, kaip vyrus, taip ir meteris, kas būtinai '-patirsi, ko čia r ef aliai a parašyti.
^!!ipn,'Lg z PART KITŲ SKYRIŲ scriimnvma rorttl^n*

KIFKViVm A^QiZvu/ri7<:Olu,U8i. a i įskaityti apie nervų, kretilo inJtj'Ehal S i . t'10“ kn^os Vrnl^lodos viJu, ų. nuSApn*Hnu,. » r^h“tb tr tirtip«B
C,d"s!1T,a. knyf.a ktekv.ennm yra labai, rt.c,frq „.svyikinntu b

kuT,i>t‘k bu<1 kitus visokias li^. sek os nc^.mo irt ♦ t 
svetk.is ir laimingai jjvvcnti. ; .... j . . tČita VMvr a -‘n am a t, x v —_ v:.. J Jb.I SERGI, tai pbinino n< k^ip mariai v .jvMC 

kok»as nors liekarstns er kreitis V»l«
i perskaityti knygą ''DAKTARAS' 

Danį žmonių Ugivo nno rodos "TiAKTAVO' 
YPATTNGAI S'-rgrrrt’. tmsilplję, suklinręip* 

sigadinę per janiiyt.:*?, klaidas ir vargin am I vbfr 
kioir.is. kaip paprastomisŠritSloBti*, teip užseM® 
tusiomis ligomis. Šitoje knygoje atrasite tikrą ra 
da

TODĖL, kad ta knyyr rfei IaV-o v*$ucnr>^nes fc- 
duetą, tai kiekvienas apturės ta T>OVANAJ kr. 
ris tik ntsių 10 c. stain ponus pritiuntifntiL

REIKAI-ADK DAPČIANDiFN. iškerpar fr 
ipgnrs’miTrą ii adr. si nk »e<p:

- -- •• I J l I M I TV nil,
š! I A KNYG A "DA K TA RA S” spraio visokią 

ligi} vardo s, kai n jos prasideda, kaip apsireiškia, 
kaip ijrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur Salima reikia būtinai 
Riįkydyfi. 4.,.^.;..

T A KNYGA labai plačiai aproio apie vyrų pa- 
slaptytxs Imti ligas ir taippnt apie moteris te'pa 
daug,

ŠIOJ KNYGOJ "DAKTARAS” d>*. ai apraše, 
atidengiawt daot; paslnnčitį a>ie geuansiitti <n.^ 
gurnus >vnv btnio y.y vcniir.<> ir taip-pat kaip »r 
kada geriausia yra unsive«.’» ir kaiti.........

KN YG A "DA KTA RA S” yrn paveikslais ilins- 
traucta, parodo ir giliausias knno dalis, iiaiftki- ,,, 
na paslaptį bes. Ji reikalinga taip j veik etils, ' tį a

The Philadelphia Medical Clime
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa

i a

JAU IŠĖJO iš spaudos knyga

knyga reikalinga perskaityti 
ne tik jauniems, bet ir seniems. 

Jaunimas“joje ras daug gražių, naudin
gų pamcfkinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus] prisiminimas jaunystės 
svajonių :: :: :: :: :: ::

183^Roebling Si

AR NORITE GAUT

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus visų 

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

HENRY J. SCHNITZER,
141 Washington St.,

Aew York City.

. • 20c

Brooklyn, N

MUZIKALIŠKŲ INSTRU MENTŲ IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKTŲ KRAUl UVe.

S/tkĄ/l &/’ a I 5 * ReikHiHuaa.m kacaiugu pn.Vv J siųskite dvicentinę įtampą I'

katalogą tuoiaus gausits. Turim° lietu iškų r-kordų su visokiom* dainoms 
I 10Ą CVĄNT) ST., BROOKLYN, N. Y.

l'iatinkit Lietuvos šelpimo Eondo Štampas. Galit* 
gauti “Laisvės” redakcijoj, 183 Roebling St., Brooklyn, 

i N. Y. ir pas L. š. F. iždininkką, 226 Broadway, So. Boa- 
! ton. Mass. Parsiduoda knygelčmi°

Laisve” už 1 dolerį metams
Kas prisius metinės prenumeratos $2.00 už “Laisvę”, tas gaus puikių DOVANĄ 

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

Visi, kas tik galite, naudokitės šia puikia proga. Adresuokite taip:
Rronklvn. N. Y.

25ddyvkaių14K. GOLD raied aukso Laikrodėlis $5.ž2
i

GERA PROGA MERGINOMS.
Pajieškau merginos už gaspadinę, 

ir gyvanašlė, 
Meldžiu tik tokių atsi- 

y. . . . , - f,- . . šaukti, kurios myli įkaityti pirineiviš-tirtų ir prirodytu faktais, kus laikraščius ir knygas. Vieta ge- 
Liepta kreiptis į “Executive ra> darbas lengvas ir ant visados alga. 
Rnnrd” H fn nnfi “P P ” Šeimynos neturiu (smge'is). Mergina 
DU41U (į v<į įJdlį Lu. D. , turi būti nejaunesnč 21 m.ir nesenesne
kurs daugiausiai buvo prisi- 32 m. Taipgi merginos, norinčios tu- 
dėjęs prie šios provokacijos yra nt'
surengimo). I Mr. S. Cainer

yt:___  ..„v—„ ___ P- O. Box 135, Cambria, Wyo.Vienų vakarų nuėjom — 
nieks nesusirinko, antra kar
tų-— neatėjo ankaltintpjas, 
trečių kartų vėl kokia kliū
tis. Matyt, buvo norima, 
kad mums nusibostų vaikš
čioti ir nereikalautume išty
rimo, bet męs vis ėjom— tik l<llIV_<lL4 T1„vvlu 
iš ketvirto sykio teikėsi Š’ek- j eina iš JCauno gub. Pora savaičių at- 

3iek (Dlvką nserrinėt.
pasirodė? Pats J.

Pajieškau savo dėdes Jurgio Urbono. 
15 metų kaip Amerikoj, girdėjau, kad 
gyvena Chicago, III Paeina iŠ Kauno 
gub., Raseinų pavieto, Pašiles parapi
jos. Vašilėnų kaimo Noriu žinoti, ar 
gyvas, ar ne. Meldžiu atsišaukt.i

A. Šimkus
812 E. Market St., Mahanoy City, Pa.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

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

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

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

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

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:
Prezidentai f. Daukšys, 142 No 6th 

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

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

18 Stagg Št., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas P. Patašius, 94 S. 1st St 

Brooklyn, N. Y.

1 <» ,

SPECIJAL1ŠKAS IŠPARDAVIMAS 14 K. GOLD filled AUKSO LAIKRODĖLIŲ stačiai pagal FABRICS PREKĘ, kad kuodaugiausiai jų iš
parduoti; tai KAS DABAR PIRKS PAS MUS LAIKRODĖLĮ, tai augščiau patalpintus 25 puikius daiktu.- kožna.s apturės prie laikrodėlio VISAI 
DYKAI, kaip tai: Importuotas atviras laikrodėlis (MODELIS), Harmonika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skuroj aptaisytas su trimis ki
tais dalykais, Dubeltavas Lenciūgėlis su Brcloku, Kryželis su išvaizda Viešpaties Jėzaus, Branzoleta su laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Re
volveris (MODELIS), Plunksna Fontaninč, Pypkė, Britva, Diržas, Kaklaryšio Spilkutė, Sagučiai dėl inankietų, marškinių ir kalnienų, Žiedas, 
Peliukas. ......

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

Kada, apturėję siuntinį, persitikrinsit, jog tas laikrodėlis 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 sugrąžinsim rankpinigius. Todėl aišku, jog perkant laikrodėlį nuo mus ABSOLIUTIŠKAI NIEKUOM NE
RIZIKUOJA!', kadangi mūsų laikrodėliai yra GVARANTUOTI ANT 20 METŲ,'ir jei laikrodžiu bėgyje 20 metų pasigadintų, męs jį pataisysim 
arba išmainysiu! ant kito VISAI DYKAI. Iš KANADOS visi pinigai turi būti prisiųsti iškalno.

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

NATIONAL COMMERCIAL COMPANY. 90 WEST BROADWAY, Den.. 113- NEW YORK. N. Y.
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IZICTTIMtC 71 ATT AC savo burdingierių, šeimi-VlEilNES ŽINIOS. ninkaMsmete ji net nuo tre- 
j-------- cių lubų ant kiemo. Visa ta

Atžagareiviai veikia. | baisi tragedija buvo tai pa- 
New Yorko centralis uni- sėkmė girtuokliavimo. Išsi- 

j 4 oiusu gėrę, pradėjo rckuotls, na ir
dų unijomis dėlei naujos uasirokavo. r 
kriaučių organizacijos. Da-1 Daugelis New Yorko lietu- 
lykas tame, jog žydų unijos, vių pasilaiko dar tą bjaurų 
kurios turi 2UU,0u0 narių, la- paprotį: kai gauna pėdę, tai 
tai uoliai rėmė naują kriau- it’ prasideda visuotinas gen
čių organizaciją (Amalga- mas.

. mated Clothing Workers). I išryto veliono lavoną rado 
Naujoji kriaučių unija yra nnt kiemo, o kaltininkus tuo- 
tikrai darbininkiška organi-isuareštavo ir dabar jie 
zacija ir todėl ji labai nepa- sėdi belangėj. Suareštuota 
tinka federacijos atžagarei->ęt ketun žmonės—burdin- 
viams ir senajai kriaučių ir šeimininkai.
nijai. New Yorko centrališ- j t ° ko, tai buvę^ gana die- 
kame unijų komitete dau-]v°ti žmonės. Oi tas tamsu- 
giausia atžagareivių ir todėl mas, tas baisus* tamsumas, 
jie pareikalavo iš žydų orga- i kuris gimdo žiaurumą! Ar 
nizacij.i, kad jos išbrauktų iŠ viešpataus tarpe
savo I
Clothing Workers. Žydų li
nija atsisakė tai padaryti. Ir 
labai išmintingai padarė.

Senoji kriaučių unija taiso 
visokias kilpas naujajai, bet 
nepaisant visko naujoji 
kriaučių unija kįla. Veik vi
si lietuviai kriaučiai prie jos 
priguli. Daugely miestui įsi
kuria nauji unijos brenčiai.

tarpo Amalgamated i lietuvių?

Kas yra su Central Brook- 
lynu?

Kas yra su Central Brook- 
lyno lietuviais, kad jie visai 
nesirenka ant prakalbų? 
Visvjęna kas parengia pra
kalbas, tai daugiau žmonių 
nesueina, kaipo kokia 30 — 
40. Pastarosios prakalbos, 
kurias parengė L. S» S. vieti-1 
nė kuopa, visai neįvyko, nes 
žmonių suėjo tik koks tuzi
nas.

Tuo tarpu, Central Brook- 
lyne yra pirmeiviškų žmo
nių. Vienos “Laisvės” ten iš
siplatina kiekvieno numerio 
apie 300 egzemnlioriu ir 
žmonės labai uoliai skaito. 
Krautuvninkas Jankauskas 
išplatina ir apie 150,egz.“Ke- 
leivio”. Taigi, pasirodo, kad 
socijalistiška laikraštija ten 
labai smarkiai platinasi. Yra 
gana daug pirmeiviškų žmo
nių, kurie priguli prie “Ap
švietus” ir “Kelionės” pašel- 
pos drMUPiju.

Kodėl gi jie nesusirenka 
ant prakalbų? Kame daly-

Panedėly, 29 kovo, Tautiš-

19 kuopos susirinkimas. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi na
riai privalo atsilankyti.

Ketverge, 1 d. balandžio, 
Lietuvių Moterų Progresy- 

■ visko Susivienyjimo 1 kuo- 
Unijistas. ‘Pos bus susirinkimas Tautiš-1 

; kame Name. Pradžia 8 vai.1 
'vakare. Visos narės malonės 
Iatsilankyti ir atsivesti ko-i 
daugiausia naujų draugių. 

Sekret. M. Baltuškienė.

Vietos anšviestesni 
viai turi žiūrėti, kas 
daryti? Mažu būtu 
prakalbas parengti nedėldie-; 
niais? Ar nevertėtų pamė
ginti?

Central - Brooklynietis

Schneider
Broliai

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

Siūtus ant orcdrio padarome 
už $15.00 ir augščiau.

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

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

Extra dainos.
Dainininkės ir daininin

kai, visi malonėkite ateiti į 
Tautišką namą 31 d. kovo, 
7:30 vai. vakare, nes ten tu
rėsime extra “Aido” choro 
dainų praktiką dėl savo ren
giamo vakarėlio.

Valdyba.

Gera Proga Ligoniams
. YkA SUTEIKIAMA PER

DR. J. C. BROWN
VltdemF gerai žinomą dakvarą-r.pecijailstą, kuria paaekmlngal gydė ligonius par 85 metui, dabai 

UWYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS aekančiomia dieae- 
wtif»: Nedaliomis, Utarninkais ir Pčtnyčiomis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną ii geriausių Amerikos universitetų ir turi auksini medalĮ ai 
vtslžvmkiima moknl». Jo ofisa-s vra įrengtas su naujausiomis .stebuklingomis mašinomis. X-spindulią 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagalbą. Su ja yra permatomas visas žmogau i kūnas, užtai Ir lengva 
atrasta, kur yra Įsisėdus nga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima auilnati, 
ka» dedat-i viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI I&GYDO VISOKIAS UŽSISENfiJUSIAS IR NERVIŠKAS

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

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, kartos periant rietas 
užimtų čia IšdčHtyti, gydua h u geriausiomis pasekmė mis.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojau* Ją permatau, kaip ▼•!<- 
radyje, net man pagelbsti ilgų metų mano praktika Ir stebuklingos mašinos.

Nesiduokite -avė bereikalingai pjaustyti b- ♦ ateikite nas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligornų su vaistais, be jokių operacijų. Tuos Ii 
gonius kiti daktarai buvo įau atsisakę gydyti bu vairiais Ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija b 
kad reikia eiti j ligonbutį, kur galima tikėtis pagalbos.

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

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzemlnuoti. tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad ei egzaminuoju ir duodu patarimus Uganiaies 
DYKAI Neflėlinmis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis.

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

OFFISO VALANDOS- NEDALIOMIS t
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo • va), ryto iki 8 vai. po piei
Nuo 1 vai. po piet Iki 8 vai. vakaro

Pagal valdiškų pranešimų 
pasirodo, kad New Yorke 
negrų miršta dvigubai dau
giau, negu baltųjų. Nuo 
džiovos negrų miršta keturis 
sykius daugiau, negu baltų
jų. Negrės pagimdo kūdi
kius daug silpnesnius, negu 
baltosios moterįs. Pereitais 
metais iš tūkstanties baltųjų 
kūdikių, n<4)asiėkusių pilnų 
metų amžiaus, mirė 95, tuom 
tarpu negrų iš tūkstanties 
kūdikių to paties amžiaus 
mirė 181.

Ar tik čia nebus priežastįs, 
kad negrai yra labiau pa
vergti ir daug vargingiau 
gyvena.

Pajieškau akušerkos Ma
rijos Latusow, 6 metai atgal 
gyveno ant North 2nd St., 
Brooklyn, N. Y. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

M. L. Nazareno 
c o Tomenko

431 E..15th St., New York,

Kaip praneša statistikai, 
tai šiemet New Yorke žmo
nių mirtingumas žymiai su
mažėjo.

DEL BEDARBIŲ

sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina...................... .................. 10c

EKCIJOS APIE ATSKYRIMO....
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

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

iš dvasiškų teveliu gyve-
NIMO. Kaina ...........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .
SOC1JALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

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

TIKSLAS ......
KAIP PADARYTI MONUS
MORALYBĖS IšSlV YSTYMAS.

Kairiu .............., .................
DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ 

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

“Laisvė”,
183 Roehling Si., 

Brooklyn. N. Y.

FARMOS!
Geriausios Fanuos! Užsirašykite

15c

25c
10c

20c

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

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

“NAUJIENOS” praneša naujausias ir teisingiau* 
sias žinias iš kares lauko ir abelnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

■‘NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

“NAUJIENOS” (alpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir ž nias.

“NAUJIENOS 1 leidžiamos daugvbės darbininkų  ̂
žmonių apšviet i ir jų gerovei, o ne pavienio* 
ypatus ir datymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Cliicagoįc m« tams $6.00; pusei 
metų $1.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5 00, 
pusei metų $3.1*; dviem men. $1.00. Europojc 
h Kanadoje met.$7.00. Pavienių num. kaina 2c

Išpildyk šilą blanką ir pnstųsk kartu su pinigais.

Kas prisius nemažinus $1.00, gaus 
visas SENO VINCO knygas už pusę 
kainos. Tik per trumpą laiką tas bus 
daroma. Agentai pasiskubinkite.

Reikalaukit pas
E. YAKŠTIENŲ, 

81» CALLAWELL ST. RAR 
PHILADELPHIA. PA.

75c 
75c 
35c 
20c

KOVOS. ...
10c 
50«

-MAUJIEMOS” 1841 S Halsted St., Chicago, III
Šiuomi prislunčiu$----------- už "NAUJIENAS"——

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu.
28 kovo buvo paskaita Lie

tuvių Piliečių kliubo New 
Yorke, N. Y. Skaitė drg. V. 
Pauk.<rys temoj: “Prie ko 
męs einame?” Buvo išdės
tyta technikos kilimas, kapi
talo plėtojimasis, turtų kili
mas ir darbininkų likimas.

Žmonių susirinko nepa
prastai mažai. Po paskaitos 

įbuvo trumpos diskusijos ir 
i draugiškas pasikalbėjimas.

Vertėtų New Yorko drau- 
.gams pradėti smarkiau dar
buotis, nes labai silpnai ten 
eina visas judėjimas ir ant 

(Michailo- Parengtų paskaitų bei pre- 
v lekcijų labai mažai žmonių

atsilanko. V.

lietn- 
reikia 
gerinu

Pereita sukatą “Laisvės” 
red. apsilankė lietuvių drū- 
tuolis P. Žilinskas I. 
vas). Jisai tik ką parvyko iš 
Bostono, kūrėjam pusėtinai 
gerai sekėsi.

Šiomis dienomis P. Žilins
kas važiuoja imties jau į va
karines valstijas. Jisai bus

4 d. balandžio L. S. S. 20 
kuopos bus susirinkimas po 
N. 736 — 3rd Ave., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 10 vai. 
ryte. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, nes turime daug 

T tarnButiška fv.aFbiV reikalų kurie reikia 
1 bu tinai apsvarstyti.

Sekret. V. Kazlauskas.

Pau! (Minn.). . Po imtynių 
tuose dviejuose miestuose 
važiuosiąs [
San Francisco parodą.

Ar Brookhr/’ kunigai gavo 
i/raqin'inrni KiškiP h'EAL INšIČRINIMAS IRgrasinančių laiMtų. ■ išrandavojimas.

NekUl’ie vietos laikraščiai šiuomi pranešu jumi, broliai lietu- 
pranešė, būk kun. Petkus ga- viai- katl a,š uždėjau antrą ofisą po 
VęS grąsiuantį laišką. Kiek Brooklyn, N. Y. Gyvenimo vieta ir 
tame teisybės, mums neteko antras ofisas 4?0 I^mmer Street, 

Brooklyn, N. Y. Parduodu ir išrauda
vo j u visokių gatunkų ir didžių namus, 
lotus, fannas, dirbtuves ir krautuves, 
kaipo mieste, taip ir priemie.čiuoao: 
East New Yorke, New Lots, Flatbush, 
Jamaica, Ridgewood, Greenpoint *ir 
Maspoth. Nuo gerų stočių, su pigiu į- 
mokėjimu, prie škūlių, eleveiterių ir 
karų, kur daveža už 5 c. Kurio nori
te gauti paskolą ant mortgidžio pir
mą ir antrą, kreipkitės pas mane kuo-

Gyvenanti ir susižeidę kokioj 
nebūk valstijoj, norinti užvesti provą 
prieš mainų, karų, gelŽkelių, dirbtu
vių kompanijas, kokioj nebūk vietoj, 
kreipkitės pas mane, o aš kuogreičiau- 
siai aprūpinsiu su geriausiais advoka
tais. Apdraudžiu, (inšiūrinu) teisin
giausiai ir geriausiai didžiausiose 
kompanijose, taipgi fomičius, langų 

‘ t Panamos parodoje stiklus, žmogau? gyvastį a. y.
c, 'r-, . ir . v i ~ Užlaikau haksus dėl rastų nuo ug-ban Brancisco. New Yorko njeS) kaštuoja metams tik 25c. užiai- 
mlestas turi pasistatęs ten . kau visokių maldaknygių, knygučių 
puikų rūmą vertės $300,000. /■»“>“«-... ..
Tai vienas iš puikiausių ru- mui laišką su ^avinčiav

tame teisybės, mums neteko 
sužinoti.

Męs gavome pranešimą iš 
Maspeth, N. Y., būk kunigui 
Milukui irgi kas ten grąsi- 
no, ir kokie tai vagįs norėjo 
įsiveržti į jo butą, bet pasiro
do, kad tos paskalos neturi į

« »* meiliu l\ U Vpamato. Patsai kunigas (greičiausiai, o būsite aprūpinti tuo- 
daugeliui pasisakė, jog nie- Gyvenanti ir ausižeidę kokioj
ko panašaus nebuvo.

Kasgi tyčiomis leistų 
našias sensacijas?

pa-

New Yorko miestas daly
vauja

mų visoje parodoje.

Dar apie nužudytą lietuvį.
J. Norris iš New Yorko 

praneša daugiau žinių apie 
nužudytąjį lietuvį Jonaitį. 
Kaip žinoma, nužudymas į-

asiskaitymui ir su dainomis, ražan- 
i visokių rašy- 

inčiavonėmis. Kny
gų dėl ausaidžių 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 puikią dovaną knygomis vertės 
50c., tie laikraščiai: "Laisvo”, “Vieny
bė Lietuvninkų”, “Draugas”, “Lietu
va”, “Katalikas” ir

BERNARD ZTNIS,
vyko ant Hubert St Nužu- 243 Berry st»BrooklyiiJN.Y.

N. 2

Parsiduoda Groserštoris 
apgyventoj lietuviais vietoj.

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

Bmoklvn. N. Y.

Laisves” knygos

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP .11 IKŪNYT?

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis, šią kny- 

ina perskaityti 
larbininkui — 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-,' 
lo pertikrins, kad socija’iz-1 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina Hk ................

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

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

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

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

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

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

GYVAS GRABE . Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau- 
aiai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
škotiins lietuviu gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs Šią 
kuygelę, pamatysjrokioj tam-

gėlę patarti 
kiekvienam <1

20c

20c

50c '

dovanos

L. 10

■^IRMUTINIS LIETUVIUKAS NEW YORKO

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

(iu M 
me ■ 
Tai

Nepaprastos
Kas užsirašys pas 
nane dienraštį* Nau-

< nas” u i Kiųb $5 
tas gaus dovanų 
"Laisvę” ar "Kelei
vį”, ar “Kovą”, ar 
"Vienybę” Liet.”, ar 
“Lietuvą”, ar “A- 
nerikos Lietuvį” ar
ba "šakę” tai 
laikraščiu per 
Lūs laiko.
gi už $5.00 dar galit pas irinkli prie 
"Naujienų” vieną iš tų laikraščių, koks 
tamstai geriausiai patinka. Tik tamsta 
atsimink, kad užsiraus "Naujienas” 
gausi dar vieną visai dykai.

Antros dovanos: kas gaus 3 naujus 
“Laisvei” skaitytojus ir prisius man 
$6.00, tam duosiu dovanų knygų ver
tės $2.00. Kas gaus 2 skaitytoju 
“Naujienoms” ir prisius $10.00, tas 
gi gaus dovanų knygų už $2.00.

37 E 21 St.. Bayonne, N

ir-

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA.
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijalistas Moteriškų Ligų.
314 E. 50th St., New York

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. po, 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

yra var- 
visą am 

pas mant 
Aš turit 

i su. moliu 
juodžemiu ir visokių rnaišy 
tų žemių, geriausio gatunko 
kokių gali rasti Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manęs 
.ėmę, pats ir tavo šeimyna 
Iži augsi lės ir tapsi greita 
begotų farmerių. Norint 
pirkti gerų farmų, rašykit 
tuoj, o gausite žemlapį (ma 
pa) Lietuvių Koiionijos i) 
farmų kataliogą. Adresuok

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville. Michigan.

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

VISKAS KOTELIS NEW YORK t ITY
VIEŠBUTIS arba HOTEL1S NET SU 37 KAMBARIAIS.
KAMBARIAI yra įrengti pagal naują madą, kaip tai: ELEKTRIŠKA 

ŠVIESA, Maudyklė, Eleveiteris, TELEFONAS ir kitokį visokį įrankiai, pri
klausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę del VESTUVIŲ, Ša
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’iaut 
Mū*ų antrašas yra tokis:

GEO. BARPASZIUS & CO.
Washingon Street, 261 W. Broadway

New York City So. Boston. Maw.
Telephone 9537 Spring 5 .

Ar Nori I
gauti DYKAS dvi geras štukas R*, ir Didclj Kataliogą visokių ma- 

VE gičku stukt; ir kitokiu visokių 
dalykų, lurintu labai nori, o 

■J-* nežinai kur Jų *' * ‘ —’• 
Į savo pilną ir aisk 
Į 6 centus stempų 
f prisiuntiino kaštų, u męa mv^ua 

tą Kstaliogą ir štukas tau ausiu- 
8un DYKAI. Adresuoki -
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAG1KA3)
3281 S. Halsted St. Chicago. Hi.

I gaut? Atsiųsk 
ru adresų ir už 
. aSl uždengimo 
lų, o męs tuojaiis

M0KINK1TES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas moklnimosi būdas yra mokintis 

per korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų vartoja
mą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti aritmetiką ir Miglų 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 Korespondencijinė Mokykla,
1916 Wabansia Avenue. Chicago. Bl.
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GEO. J. BA^TASZIUS ir J. P. WASIL1AUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway 

nbvTvork citTn. V. sodrrt 80iroN-
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

M. & V. Furniture Co.
A. MALJAUSKAS Ir A. VIDŽIŪNAS, Savininkai.

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

VISADA PiRK RAKANDUS (fornišiut,) pas A. MALIAUSKĄ ir
A. VIDŽIŪNĄ, nes gausi gerą forniši ir už labai ŽEMĄ PREK . 
Duodam ir ant lengvų Išmoke-čių •— PO VIENĄ DOLERĮ ar dau
giau ant savaite.-*, taip kaip kas išgali. Da'kiua visur pristatom 
savu vt-žimu dovanai. Pabandyk nors vieną kartą pirkti paa mus, o 

mes užtikrinant, kad bu»it užganėdinti iš visų atžvilgių.

Trijų kavalkų minkšti krčalai verti S’S.OO. Parduodam už $18.7% 
P<*nkių kavalkų skuriniai krėslai ., $35.Oo. Parduodam už $25.00'
Lietuviai, nepamirškit mu’u, kada jums reikės fornišių.

M. & V. Furniture Co.
87-3 AVE., BROOKLYN, IN. Y




