
pagarbos jisai rašęs tą laišką — neži-ima^nil- .Suvalkų miestas vis

su rusais, lenkais, žydais ir Re ji kalėjime. Juodu šnekė
lių nepadaryta.

ir

po rusu neprisieina nei sva-jdu prekybos laivu/

BOMBARDAVO 
RHEIMSĄ.

takavo vokiečius, bet šie at
silaikė.

Augustavo biriose be per-

SOCIJALISTAI LAUKIA 
DIDESNIŲ TEISIŲ.

likti karės lauko pačta.
Kiekvieną dieną per tą ka

rišką pačta pereina 10 mili
jonų laiškų.

rai nenori paisyti Vokietijos.
Tik tas grafas Tisza, ven

grų didžiūnas ir politikierių 
vadas, nenori taikinties.

KARĖS LAUKO PAČTA.
v okictijos žmonės rūgoja, 

jog gauną labai suvėlintus 
laiškus iš kares lauko. Iš tos 
priežasties valdžia paskelbė,

Vokiečių orlaiviai bom-
Nuosto-

Iš PRŪSŲ LIETUVOS.
Karaliaučius. — Ne tiktai

RUSAI BOMBARDAVO 
BOSFORĄ.

Rusų laivynas bombarda
vo Bosforą (arba" , kaip ki
taip jį vadina — Konstanti-

’ nopolio pertaką). Rusų lai- tikimoji visuomenės dalis, 
vynui padėjo karės orlaiviai. iNet ir tokie laikraščiai, kaip

Turkų batarėjos nebeatsa
kė.

riai, susirinkę Darmstadte 
į (Vokietijoj) priėmė rezoliu
ciją, kurioj išreiškė viltį,kad

susilauks didesnių teisių.
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VOKIEČIŲ NEVALIOJE
(Parašė New Yorko Socijalistas).

Ne vienas ir iš mūsų bro- žais vokiečiams yra daug 
lių lietuvių randasi vokiečiLj vargo. Tie kelia triukšmą, 
belaisvėje. Todėl bus nepro- .buntavojasi ir niekuomet nė- 
šalį pasipažinus, kaip vokie-'ra užganėdinti. Anglai būk 
čiai elgiasi su belaisviais, tai yra tinginiai.
Medžiagą ir faktus semsiu i Belaisviai, apsibuvę ant 
iš pranešimo draugo Abrao-’vietos, neketina bėgti. Tik- 
mo Kohan, New Yorko žyuų tai keturi rusai mėgino pa- 
socijalistų dienraščio “Var- 
ward” redaktoriaus, kuris 
dabar randasi Berlyne, ir iš 
korespondencijų “Associa
ted Press” agentų.

Draugas A. Kohan aplan
kė belaisvių lageią, kuris 
randasi mieste Frankfurt 
ant Odero. Jisai gavo speci- 
ališką leidimą ačiū storonei 
socijalistų vado Scheide- 
manno. Juodu abudu sykiu 
ir nuvyko į lagerį. Į

Belaisvių buveinė aptver- ■ žinoti įvairių kalbų, rusų, * . v w t t • i' -T v. Avi ft’ii rv I ii Inn Irii 11

bėgti, bet pabėgimas nepa
vyko.

Kaliniai turi atlikti priva
lomą darbą. Belaisviai nesi
skundė dėlei valgio ir apsiė
jimo, tačiau labai smarkiai 
skundėsi, jog jiems liūdna. 
Kiekvienas belaisvis gali pa
rašyti į savaitę du laišku sa
vo giminėms ir pažįsta
miems. Visi laiškai eina per 
cenzūrą. Cenzorių reikia 

| daugybės. Mat, čia reikia
> 

'francūzų, anglų, lenkų, lie
tuvių, žydų, totorių, gruzi
nų, latvių ir taip toliaus.

Per mėnesį laiko belaisviai 
iš vienos tik Deberitzo kolio- 
nijos išsiuntė 60,000 laiškų.

Vokiečiai įtaisė belais
viams net tam tikrus ban
kus, kuriuose galės taupyti 
atliekamus pinigus ir atsiim
ti juos, kada karė jau pasi
baigs.

Tai taip, daug maž, išro
do vokiečių nelaisvėje. Yra, 
veikiausia, ir tamsesnių pu
sių, juodesnių' žymių belais
vių gyvenime — bet apie tai 
patirsime tik po karei.

ta tvora. Išrodo lyg ir kalė
jimas. Tačiaus vidury vis
kas įtaisyta tikru vokišku 
tvarkingumu. Čia yra pir
tis, virtuvės, daugybė dizen- 
fekcijos aparatų, ligonbuciai 
ir tt.

Aficieriai moka kalbėti 
angliškai, tūli ir rusiškai. 
Mat, tarpe belaisvių esama 
rusų, francūzų, anglų, negrų 
ir indų.

Vokiečių vyriausybė labai 
daboja, kad tarpe belaisvių 
nesiplatintų ligos. Daugelis 
rusų belaisvių sirgo įvairio
mis ligomis, kurios buvo pa
sekmė nečystumo. Dabar 
jau tokių ligonių kaip ir nė
ra.

Vokiečių aficieriai sako 
savo rūšies prakalbas belais
viams, aiškindami šios karės 
priežastis (žinoma, savotiš
kai).

Tose kazarmėse buvo ir 
keli rusų daktarai, paimti 
belaisviais. Vokiečių virši
ninkai didžiai juos išgyrė, 
kaipo padėjikus kovoje su li
gomis. Beje, aficieriai - be
laisviai laikomi skyrium nuo 
kareiviu. Jie gauna gėrės-, . i „
nio valgio ir guolio. susimyli ant jūsų dusios.

Vokiečiai palaiko aštrių I>0 lcismui Kiaulėnas rašęs 
discipliną. Kareiviai turi a- ,<Iar laii5k? rusll kalboje. Kam 
tiduoti kariškos [ 
ženklą aficieriams. nia.

Draugas Kohan kalbėjosi Kiauleno apgynėjas aplan-

DARDANELLES VĖL BOMBARDUOJAMA
Iš LIETUVOS.

Žemaitijoje vokiečiai lai
ko dabar savo rankose Kre
tingą ir Tauragę. Baisus 
mūšys buvo ties Taurage. 
Vokiečių kariumenė vadova
vo kunigaikštis Joakimas, 
kaizerio sūnus. Ir iš vienos 
ir iš kitos puses žuvo daugy
be žmonių.

Vokiečių laivynas vėl bom
bardavo Liepojų. Vienas 
civiliškas žmogus tapo už
muštas, o kitas sužeistas. 
Kareivių neužmušta nei vie
no.

Svarbus kariški žygiai į- 
vyko Dzūkijoje (Suvalkų 
gub.). Vokiečių pienas bu
vo tokis: jie norėjo užimti 
vieškelį tarpe Krosnos ir 
Lazdijų, o paskui apsiausti 
rusų kariu menę. Tą viską 
turėjo atlikti 31-ma divizija, 
kelių rezervo/lfulkų padeda
ma. Dideles vokiečių spėkos 
nuo Kalvarijos ir Krosnos 
pasiekė Dūsios ežerą. Vokie
čiai leidosi eiti per užšalusį 
ežerą, bet čia juos pasitiko 
rusai. Ant ledo ir ežero pa
kraščiais kilo smarkus mu
sys, kuris tarpais virto dur
tuvų atakomis. Ypač smar
kus susikirtimas buvo ties 
Žebriškiais. kur rusai apga
lėjo vokiečius.

Vokiečių pienas prasimuš
ti pro rusų eiles nepavyko. 
Jie tapo atmušti.

Iš Vokiečiu puses praneša
ma apie mūšį ties Krasnono- 
liu (30 viorstų nuo rube
žiaus) ir apie atakas ties Pil- 

visą nuosperndį, pasakė pa- viskiais (Marijamp. pav.). 
baigtinai: “ir tegul Dievas Ties Pilviškiais jau rusai a- 4 i i i m i zl ■i l i w j 1 1 • 1 t v • j

PETRAS KI AU LENAS 
BUS PAKARTAS.

Galutinai’sužinojome, jog 
Petras Kiaulėnas (Krakus) 
nuteistas pakarti už užmuši
mą policmano Francis Tier
ney, Wilmingtone, Del.

Pakorimo diena taip-pat 
paskirta. Tai bus 14 d. ge
gužės. Teisėjas, perskaitęs

kitų tautų belaisviais. Ypač 
gerai išsižiūrėjo Rusijos 
gvardijos kareivai, vyrai, 
paeiną nuo Baikale, Siberi- 
joj. ,

Drg. Kohan sako, kad tie 
belaisviai, tai puiki “žalioji 
medžiaga” dėl civilizacijos. 
Jeigu Rusijoje tik būtii ge
resnė valdžia, tuomet visi tie Į 
kareiviai būtų puikiausiais

josi apie B. Montvido prisi
pažinimą. Kiaulėnas pasa
kęs, jog Montvidas teisingai 
prisipažinęs.

Apie Bernardą Montvidą 
*—neturime žinių.

M. Yčas—y£rdo Olšausko, Dambr.^iiąko ir‘visos jų 
šventos kompanijos apreiškia caro čebac'ū'i, jog jie pote
riauja už caro kariaunos laimėjimą.

bėjimui von. Kluck tyčia nu
vyko apžiūrėti tranšėjų, ku
rios randasi visai arti nuo 
francūzų stovyklų. Laike 
tos kelionės von Kluck tapo 
sužeistas.

PŠEMYSLO KOMENDAN
TAS.

Reuterio agentūra prane
šei, jog garsusis P še m y si o 
komendantas, generolas 
Kusmanek, jau atvežtas Ki- 
jevan. Tenais jam paskirs 
apsibuvimo vietą.
LENKIJOJ NERIMAUJA

MA.
Lenkijoj vis labiau neri

mauja net ir rusų valdžiai iš-

dar vokiečių rankose.
Matomai, Lietuvoj Įvyks 

(tas pats kariavimo būdas, 
kaip ir Lenkijoj. Kariume- ‘bardavo Rheimsą. 
nes stumdysis ant vietos ir ” 
nei ta, nei kita puse nepersi- 
gales.

DIDELIS STREIKAS.
Springfield, Mass.—šiame 

mieste stąigiai iškilo gatve- 
karių darbininkų streikas. 
Liovėsi vaikščioję karai 
Springfielde ir taip-pat nu
trūko susinėsimas su Holyo
ke, Chicopee, Palmer ir 
Westfield.

Darbininkai reikalauja.

Paskutinės žinios iš Lietu
vos skelbia, jog rusu kariu
menė susirinko ties ̂ Skaudu
le (Raseinų pav.) ir rengiasi 
atakuoti vokiečius ties Tau
rage.

Tuo tarpu, kaip parodo o- traukė daugelį aukų, 
ficialiai pranešimai, kaip iš F ’ J 
rusų,taip ir iš austr ų pusės— žuvo 140 ramiausių_žmonių, 
jokio galutino laimėjimo nė
ra.

Mūšys Dūkia Pass pasibai
gė be rezultatų. Austrai at
laikė savo pozicijas, bet neį- 
jiegė atstumti rusų atgal. 
Ligišiol rusai -dar neprasi
veržė Vengrijon,

Išviso abiejuose laivuose

vykusių Afrikon ir Portuga
lijon.

KALNAI PAVERSTI 
TVIRTOVĖMIS.

Viennos laikraščiai skel
bia, jog visi kalnai aplink 
Vienną, apaugę puikiomis 
giriomis, paversti fortifika
cijomis. Publikai yra drau
džiama lanky ties kalnuose.

KOVA Už BŪVĮ.
Mūšiai, kurie tebesitęsia 

Karpatų kalnuose, dėl Aust
rijos tai klausimas “gyventi 
ar mirti”. Lunkovo, Dūkios 
ir Uzoko perėjimuose eina 
pašėlusi mūšiai. Rusai deda 
nepaprastai daug energijos, 
kad tik laimėjus. Austrai, 
nors drūčiai laikosi , vistik 
povaiiai traukiasi.

Kohan tvirtina, jog didelė 
daugybė belaisvių džiaugiasi 
savo padėjimu. Vistik jiems 
negręsia mirties pavojus, 
negręsia badas ir, palygina
mai, jie čia yra gana gerai • ^wx MXXXXXXXWX 
aprūpinami. Pastebėtina, Springfieldo gatvekarių 

. . Į^tehgęntiskesm belais- kompanija priimtų darban 
viai bijcjj atvirai kalbėti su pavarytuosius darbinin-
drg. A. Kohan. Mat, ir ta r- kug
pe belaisvių esama rusiškų į streikuoja apie 1,000 dar- 
patnetų šnipelių, kurie, su-kįnįn^lL
grįžę Rus J on, galėtu įskųsti 
inteligentus už “neištikimy
bę”.

Vokiečių aficieriai giria 
rusus už jų puikias dainas.

“A ss. Press” koresnonden- 
tas *nlankė belaisviu koloni
ją TW^ritze. Tonais randa
si 10,000 belaisvių. Vokie
čiu vpmand'^^s sako, kad 
geriausi, paklusnibelai
sviai yra rusai. Su f rancū- •

KUNIGAS “NAUJOS MEI
LĖS” PASEKĖJAS.

Alliance, Ohio. — Čia su- 
aerštuota kun. P. A. Gėorge, 
vadas “naujos meilės kara
lystės”, sąryšyje su užmuši
mu Anny Tanner—jaunos 
merginos.

Pribuvo ir to kunigo žmo- 
.na, kad liudyt prieš vyrą.

Iš ITALIJOS,
Nors kiekvieną dieną 

rašoma, jog Italija prisidės 
prie karės, vienok vargiai tai 
įvyks. Italijos ministerija 
stoja už taiką. Italijos soci- 
jalistų partija stoja už taiką.

Paskiausia telegrama iš I- 
talijos skelbia, jog daug pul
kų, stovinčių Como, Varse ir 
Specia paėjėjo link Tyro
ll aus rubežiaus, arčiau prie 
Austrijos.

Per Bulgariją siunčiama 
Turkijon labai daug karės 
reikmenų.

“Kurjer Warszawski” sako, 
kad rusai neišpildo, ką buvo 
pažadėję.

Neseniai pusiau valdiška
me rusų laikrašty “Novoje 
Vremia” tilpo straipsnis ži
nomo širvydinės rūšies rašy- 
tojaus Menšikovo, jog Lenki
jai esą pavojinga duoti auto
nomija. “Novoje Vremia” 
ir kituose savo straipsniuose 
raudonu siūlu veda mintį,jog 
autonomiška Lenkija bū
sianti didžiu pavojum cariz
mui.

Lietuvai apie autonomiją

VOKIEČIŲ ŠNIPAS PA
DEGĖ FRANCŪZŲ LAIVĄ 

“LA TOURAINE?”
“Laisvės” skaitytojai atsi

mena, kad prieš kelias savai
tes Allan liko vandenyne bu
vo užsidegęs francūzų pasa- 
žierinis laivas “La Tourai
ne”, vykęs iš New Yorko 
Havran. Kaip žinoma, tuo- 

r met laimingai pavyko užge
sinti gaisras. Jau tada kilo 
šnekų, bene bus tai atlikę vo
kiečių šnipai.

( Dabar iš Paryžiaus atėjo 
. žinia, jog ten suareštuotas 
’ tūlas Raymond Swoboda, vo- 
. kiečių šnipas, kuris važiavo 

“La Touraine” tuo tikslu, 
kad išsprogdinus tą didlaivį.

Jisai kaltinamas “La Tou
raine” padegime. Francūzų 
viršininkai tikisi, jog tasai 
areštas išaiškins visą tą slap
tingą dalyką.

AUSTRAI NETEKO 
18,000 kareivių.

Geneva (Šveicarija) Pro
vincijoj Bereg austrai nusto
jo 18,000 kareivių. Keli aus
trų pulkai visiškai išmušti.

Austrų kariumenė toje 
vietoje galutinai demorali
zuota.

VOKIEČIŲ POVANDENI
NĖS VALTELĖS DAR

BUOJASI.
Anglijos admiraltija skel

bia, jog vokiečių povandeni
nės valteles vėl nuskandino

DAR TRIS LAIVAI NU
SKANDINTI.

Vėliausios žinios skelbia, 
jog dar trįs laivai tapo nu
skandinti vokiečių povande
ninėm valtelėm. Visi trįs vy
ko iš Glasgowo.

VAIKAI TRIŪSIA LAU
KUOSE.

Venecija.—Austrija labai 
rūpinasi tuomi, kad jai ne
prisieitų pamatyti bado. A- 
tėjus pavąsariui, visi laukai 
knibždėte-knibžda vaikais. 
Visi jie išsijuosę dirba. Ne
reikia nei mokyklų lankyti. 
Laukuose dirba taip-pat mo
teris ir seneliai. Austrijos 
valdžia sako, jog maisto bus 
užtektinai, jc.gu tik pakaks 
darbininku, v

VENGRAI NORI SKY
RIUM TAIKINTIES.

Iš Paryžiaus praneša, jog 
vengrų politiški lyderiai rei- 
kalaute-reikalauja, idant 
Austro-Vengrija susitaikin-

ANGLIJOJ NORIMA ĮVE
STI VISUOTINĄ BLAI

VYBĘ.
Anglijos ministerių tary

ba svarstė ityn opų klausi
mą. Lloyd George įnešė,kad 
Anglijoj karės metu būtų vi
siškai užginta pardavinėti 
alkoholinius gėrymus. Nors 
ministerial gana ilgai disku- 
savo, tačiaus prie galutino 
išvedimo neprieita. Klausi-[Bavarijoj, bet ir Rytų Prii
mąs palikta tolymesniam lai
dui.

KAIZERIS SUSIPYKO SU 
SAVO GENEROLU.

Laikraščiai daug rašo apie 
tai, jog kaizeris susipyko su 
generolu von Kluck, kuris y- 
ra vyriausiu vadu vokiškos 
kariumenės Franci joje. Juo
du būk tai labai aštriai pasi
kalbėjusiu.

Po tam aštriam pasikal-

sijoj mokyklų vaikai turės 
dalyvauti laukų darbuose.

Mokyklų vyriausybė tu
rinti paleisti vaikus iš mo
kyklų, kuomet tėvai sakojog 
reikia jų prie laukų darbo.

JAPON1JA IR CHINIJA.
Tokio.—Chinijoje vis la

biau platinasi boikotas japo
niškų tavorų. ' Japonų biz
nieriai labai smarkiai tuomi 
susirūpino. 0

ir “Falaba”.
Ant “Falaba” radosi 90ma

trosų ir 160 pasažierių. Apie 
140 šiaip taip išsigelbėjo ap
saugos valtelėse, visi kiti — 
žuvo.

Vistik, tai negirdėtas vo-, ,. ..
kiečių žvėriškumas torpe- P° h a re i Vokietijos liaudis 
duoti ir skandinti laivą, ve
žantį ramius žmones.

Tie, kuriems pavyko išsi
gelbėti, vadina vokiečių pasi
elgimą šaltu, išanksto ap
galvotu, beginklių žmonių 
užmušimu.

Vokiečiai davė “Falabos” 
pasažieriams tik 10 minutų nelaisvėn kareiviais—blogai 
del nuleidimo apsaugos vai- ar gerai.
lėlių ir išsigelbėjimo. Jeigu 

KARPATŲ KALNUOSE, j būtų davę dar bent 10 minu-

DARDANELLAI VĖL 
BOMBARDUOJAMA.

Kovo 31 d. — Turkų kai
meliai abipus Dardanellų vėl 
bombarduojama. Apie tai 
oficijališkai pranešama. Or- 
laivininkai nepaprastai uo
liai tyrinėja turkų veiklumą.

MŪŠYS KAUKAZE.
Rusai praneša:
“Netoli Juodųjų jūrių pa

kraščio prasidėjo didelis mū- 
šys. Mūsų kariumenė užpuo
la, turkai ginasi. Męs už- 
ėmėm Artvviną”.

Labai daūg rašoma apie 
mūšius Karpatuose. Londo
no laikraščių koresponden
tai, o paskui juos ir Ameri
kos laikraščiai, prirašo ne
būtų dalykų apie rusų pasi-

čių, tai, be abejonės, visi pa- 
sažieriai būtų išsigelbėję.

Daugelis, pamatę, jog 
jiems nelieka laiko išsigelbė
ti, stačiai šoko vandenin. 
Laivui nuskendus, toj* vieto
je pasidarė sūkurys, kuris J-

AMERIKIEČIŲ KOMISIJA 
VYKSTA VOKIETIJON.
Vokietijon vyksta specialė 

amerikiečių komisija, kuri 
tyrinės, kaip ištikrųjų elgia
si vokiečiai su paimtaisiais.

— ’I ••• >1 _ •

Vokiečių valdžia sutiko su 
tuom, kad prieš komisiją vi
sos durįs bus atdaros.

Pažymėtina, jog toj komi
sijoj yra ir žinomas soči j a- 
listų rašytojas Charles Ed
ward Russel, kuris savo lai
ku buvo kandidatas ant Now 
Yorko gubernatoriaus,



Kalejimai-prasižengelių Kuriuo kcl i u ^aujamo *r a^e^iamo šie-

dirbtuves
k Buvo vienos medikališkos I 
mokyklos mokslo meto ati
darymas, kur tarp kitų kai- , 
bėtojų buvo vienas teisėjas. 
Senas, daug metų prasižen
gėliams bausipes skyręs tei
sėjas. Po ilgų ir gyvų kal
bų apie medicinos mokslo 
nepaprastai greitą ir milži
nišką progresą atsistojo ir 
teisėjas kalbėt. Jis pradėjo: 
“Neseni metai, kada medici
na buvo prietarai, da jaunes
ni, kada ji liko mistišku, ne
daug ištirtu dalyku. Šian
dien ji stovi milžinu savo 
aiškumu ir gabiai gelbsti gy
vastis nuo grabo. Męs gi 
teisių darytojai ir prakti- 
kuotojai iki pat šiandien pa
silikome barbarais. Seno
vėj prasikaltėlius korė, kan
kino ir žudė — męs šiandien 
darome taip pat. Senovėj 
nekaltus žmones rykštėmis 
plakė, plakame ir šiandien 
tūlose valstijose. Senovėj 
prasikaltėlius pūdė kalėji
muose — taip yra ir šian
dien. Mūsų dalyke progreso 
nedaug”...

Užtenka tų kelių sakinių 
iš jo kalbos, kad supratus, 
jog jo prisipažinimas yra 
teisingas. Kada visur eina 
nepaprastai greitas progre
sas, prie žmogaus tobulesnių 
jausmų, pfoto ir reikalavi
mų pritaikytas, tuomet mū
sų teisimo ir baudimo būdai 
pasilieka pilnai barbariški. 
Amerika šiame atvėjyj da 
labiau atsižymi, negu dau
gelis kitų šalių. Mirties bau
smė čia paprastas dalykas. 
Apkaltino žmogų keno nors 
nužudyme, detektivai nere
tai patįs dėl geresnių algų iš- 
sidirbimo ir pagarsėjimo 
prirengia viską, ant ko galė
tų remtis teisme, žmogus 
pripažįstama kaltu ir po il
gų kankinimų nužudomas. 
Jei po kiek metų išsiaiškina, 
jog jis buvo nekatlas, į tai 
atydos neatkreipiama. Dela
ware valstijoj yra įstaty
mas, leidžiantis pririšti prie 
stulpo nuo pačios pabėgusį 
vyrą ir pliekti jį. Yra ten ir 
daugiau įstatymais leisti 
žvėriškumų, kurie i 
rodo, 
gali išleisti ir apkėsti. *Bet J/S žmogus yra sėdėjęs ka- 
svarbiausia ir, rodos, visoj lėjhne, jam darbo neduoda 
pasaulėj vartoj amoji baus-; net dirbtuvėse, netik ofisuo-

..x ----------- •----- — isc, bizniuose ir kitur. Jei
l 11 v u s i s ka I i ny s n ė r a p ra tęs 

> tokio sunkaus darbo, 
kokį da jis galėtų gaut, kol 
j j biografija nežinoma, ar
ba jei jis pailsta tą sunkų 

žengimus ir visi jie da la- darbą dirbt ir mato, kad prie 
biau progresuoja savo sry< geresnio jau visi keliai už- 
tyj. Paimkite poliškus ka- ■ įlysti, j’s atsiduria despera- 
linius. Ar jie “pasitaisys”,-’ joj ii* vėl gali susitvert ap- 
ir išsižadės savo idėjų, tiks- Tnkycėsjmie kurių jis prasi- 
lų? Ar jiems pirmiau išro- \ 
džiusios prastomis institu- } 
cijos paskui išrodys gero
mis? Niekad. Kalėjimas 
leidžia politiškam kaliniui da 
reiškiau persistatyt dabarti
nių institucij j ydas, duoda 
da daugiau pasišventimo ko
vot už jų pataisymą arba 
perkeitimą, ir paprastai ka
lėjime sėdėjusieji veikėjai 
yra da veiklesni paskui.

eiti?
Sykį pas didį mokytą Za-

karinėj Europoj. Kaip fran- kiekvienam lygų supratimą lyg Tananevičiaus lapelio L*. J 
cūzų revoliucija bandė su- suteikia apie moralybę. -Tą galvojimo. ** ,
kelti visasvietinę kovą prieš męs galime matyti pas moks-1 Vienok męs taip neprotau- I 
karalius, taip ir męs apskel-|lo žmones, kurių tarpe mato- jame. Prigulėjimas žmo- '

si gana skirtingi supratimai gaus’prie kokios nors orga- 
apie dorą ir iš to kįla vaidai, nizacijos daug seniau, negu 
Nežiurint_ kokios , kilmės jisaj atliko prasižengimą, 
žmogus būtų turtingas ar anaiptol nemeta šešėlio ant 
biednas, didžiausius mokslus tos organizacijos, su kuria 
baigęs ar prastas darbinin- prasižengėlis jau seniai -se- 

.... . _ .kas,vienok, morališkumas nįaj atsisveikino (šiame at-
‘/’X Td/h E = P?? Z",ogų iein? Vk Pe.r “g;1 vėjyjfe tapo išmestas). ' . . '

Netikėk nei pamokslinin
kui, nei agitatoriui, neik ten, 
kur jis vadina, kolei pats ne
persitikrinsi, nepatirsi, ar 

, ar tik 
protauk ir to-

ratustrą atėjo jo mokiniai ir tas ir tau naudinga, 
sako: “Parodyk mums tą Jan}- Dirbk, : _ 
kelią, kuriuo męs turime ei- bulinkis, kad būtum tuom, 

kuom tu esi.

tai ir neturtas pastūmėja 
miogų ar tai vogti, ar tai 
paleistuvauti, ar tai apgau
dinėti. Jeigu daugelis tų 
vadinamųjų prasižengėlių 
oūtų mūsų aplinkybėse, gal 
jie būtų geresni žmonės ir už tų kas kelią, kuriuo tu pri

valai eiti, ir ot, pas tave 
ateina įvairus pamokslinin
kai, agitatoriai ir vadovai ir 
sako, kad tu turi tuo keilu ei
ti, nes tas geriausias, tikra- 
sai kelias. Ir jeigu tu vie-

ti”. Bet Zaratustra atsakė: 
“Tokio kelio visai nėra”.

Tu, skaitytojau, tankiai ir 
dabar geidi, kad tau parody-

mus. Bet paprastai už men- ■ 
kus prasižengimus teismai . 
baudžia kur kas aštriau, ne
gu už didelius: neretai ma- , 
lyt, kad už duonos, žiedo, če- 
verykų ar kokio kito menk
niekio pavogimą pasodina į 
kalėjimą ant kelių metų, o už 
milijonų dolerių nunešimą 
gaunama keli mėnesiai arba 
nieko. Pav., kada kokis ban- 
kierius nuneša kruvinus ska- 
Tkus vargšų, kada politikie
rius apsuka miestą, valstiją 
orba šalį ant milijonų, nere
tai išeina su garbe ir buna 
liuosas. Kaip sakiau, už 
menkniekius bėdini žmonės 
liai sodinami į kalėjimą ant 
ilgo laiko. Čia aš neturiu 
progos kalbėt apie kalėjimą, 
kdipd atgyvenusią, barbariš
ką bausmės įstaigą, bet drįs
tu tvirtint, jog jis yra viena 
iš tikriausių prasižengėlių 
dirbtuvių. Į jį patenka pu
sėtinai da geri, o tankiai ir 
visai geri žmonės, kurie ar 
per klaidą, ar už mažą prasi
žengimą lieka suareštuoti ir 
apkaltinti. Po atsėdėjimo 
jie išleidžiami su tuščiais ki- 
šeniais ir sarmatos pilnu glė
biu. Nepasiteisins žmogus, 
kad jis nekaltai sėdėjo arba 
už mažą kaltę. Visi jį skai
to blogu žmogum ir progbj 
kolioja. Jis turi šalintis nuo 
draugų Ir giminių ir bėdoj 
atsidūręs negali tikėtis pa- 
gelbos ne iš kur. Vadinasi, 
vėl jis gali susilaukt aplinky
bių, kada prasižengimo sun
ku bus išvengti. Be to, kada 
jis apleidžia kalėjimą, dar
bas jam ar jai nepaskirtas. 
Neretai tie patįs žmonės 
areštuojami už keletos dienų 
po išleidimo iš kalėjimo, nes 
neturėjo kaip ir kur pragy
vent ir vėl prasižengė. Svar
bu atsimint, kad išėjusiems 

' iš kalėjimo sunku yra gaut 
darba neretai ne todėl, kad

Barabošius

Ar socijalislai pri
taria Vokietijai?
Centralis organas Rusijos 

socijaldemokratų partijos 
“Socijaldemokrat” tvirtina.

nam ar kitam įtiki, eini kur kad Rusijos pralaimėjimas 
link jis rodo ir manai esi at- šioj karėj atneštų naudą pla 
radęs savo tikrąjį kelią, tai Mųjų minių pasiliuosavimui.

Tas laikraštis daro tris da- 
leidimus: 1) Jeigu Rusija

biam visasvietinę kovą kapi
talui. Prie Europos proleta
riato prisideda ir Amerikos 
proletariatas. Mūsų prispau
dėjam laikrodis išmuša pa
skutinę valandą”...

“Visuose trijuose atsitiki

tu darai negerai, tu klaidžio
ji — eini jo keliu, o ne savo.

Gyvenime nėra vieno ke-' laimės (kįla baisi priespau- 
lio dėl visų. Yra daug ir į- 'da), 2) Jeigu Rusija susitai- 
vairių kelių, ir. kiekvienas kins su Vokietija ir 3) Jeigu 
turi pats surasti sau kelią ir Į Rusija pralaimės (kįla revo- 
eiti juo. Daugelis suras liucija).eiti juo. Daugelis suras liucija)? 
draugus, kurie eina tuo pa- r ' *_* * - -
čiu keliu, bet jie bus tik san- čiam “SočiJaidemokratui’’:

Dabar leiskime, kalbėt pa-

keleiviai, ir nors jis eis sykiu 
su jais, vienok eis savo keliu, 
nes jis jį surado.

Kaip negali būti vieno ke
lio dėl visų, taip-pat negali 
būti vienos idėjos, vieno va
dovo, mokytojaus, mintyto- 
jaus, apie kurį įgalėtų kiek
vienam sakyti: štai tau pa- 
vyzdis, daryk taip, kaip tave 
mokina, eik ten, kur tave va
dina. Todėl tu neprivalai ki-

1) “Rusija karę laimėjo. Ji 
gauna Galiciją ir šiokioj, 
ar tokioj formoj paima Kon
stantinopolį su intakomis. 
Francija atsiduria dar po di
desne carizmo įtekme. 
Žvaigždė rusų “jėzuitų orde- 
no” įgauna neapsakomą ga
lę. Rusų militarizmas 
tampa tokiu galingu, apie 
kokį ir Vokietija nesapnavo. 
Rusija, valdanti veik 200 mi-

tiems įtikėti, paskui kitus Įįįonų gyventojų, gali kelias 
sekti. Tavo pareiga pačiam dįšimtis milijonų darbinin- 
protauti, savaip manyti paversti kareiviais,
ne taip, kaip kiti sako, bet kontribucijų didelė da- 
kaip tau genau išrodo, ką tu įįs klius buržuazijai ir tuo- 
siola ir kūnų persitikrinai, buržuazija galutinai 
patynai. Ir tai tu negali at- !^us prikaustyta prie ca- 
siekti vien tik protavimu. | ro vežim(h . Ukrainiečiai 
Protavimas vien y ra kenks-j |)Ug galutinai pasmaugti, 
mmgas nes atstumia žmogų Finiandijai jau įneštas nuo- 
nuo veikimo, padaro nenau- , -- - .............
dingą gyvenimui, kurio pir- dVtasTšklF^^^
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nuo veikimo, padaro nenau-

mutmė užduotis yra — veik
ti, darbuotis. Galvodamas

brolių, iš darbininkų pusės į 
aukos labai baisios, vargo ir 
ašarų — didvandeniai. Bet 
trečiame atsitikime tos au
kos nenueina ant vėjo. A- 
pie tai negali abejoti nei ru
sų revoliucijonierius, nei so- 
cijalistas, nei demokratas. 
Kiekvienas iš jų pasiskirs 
sau trečiąjį atsitikimą.

“Dėl musų, revoliucijoniš
kų socijaldemokratų, ant vi
sų trijų perspektyvų kįla 
dar vienas ir gana svarbus 
klausimas: ar taip ir pasiliks 
tarptautiškų piėšėdrų gau
jos pradėtas darbas ant to- 
liaus ir ar nepavyks proleta
rams vienos ar kitos šalies, 
nepaisant, kas karę laimės 
ar pralaimės, sukelti pilietiš
ką karę? Ar nepereis pro
testų bangos į kitas šalis ir 
ar nepamatysime męs prole
tarų judėjimo, kuris vienu 
savo smūgiu sunaikins visų 
Šalių imperialistų visus pie
nus? Mūsų pamatinė per
spektyva, mūsų svarbiausia 
užduotis — nenuleidžiant 
rankų, jau dabar darbuotis, 
kad tas įvyktų, kad pirmoji 
imperialė karė pavirstų į pi
lietišką karę”.

Verte švenčioniškis.

sprendis, bet iki šiol dar ati-

Su valstiečiais bus pasielgta 
i taip, kaip pirmiau elgėsi

Dora bei morališ
kumas.

patyrimą,norą, ir lavinimąsi.
(Ne visai taip. Red.).

• 1 * 4. J i ma jų kuomet nors prigulė-
.... .  ......... jo prie kokios nors organiza

cijos—pašelpinės, bažnyti-

Jeigu męs paimsime kalė
jimo gyventojus, tai daugu-

geriaus sureguliuota drau
gijos tvarka, kurioj kožnas vi „„„„ ~-

— • i * ,. ,■ i nes, kultūrinės ir t.t. Nakasne yra jo paties pavara link bQtu jeigu męs pradėtume 
doros ir jaukaus pasielgi- vers‘ti ka)tę ant tų organiza- 
ino . Taigi, pagal sitas min-lciju? Męs drąsiai galime f ia miima vmlzntn etnnrrtic ‘ . I . ■» . , —tis mums reikėtų stengtis is tvirtint, kad tuomet pusė pa* 
L 1 • / — 1 ‘ rapijų turėtų būti pavadin-
tvarkius draugiją, (suredy- ta prasižengėlių lizdais.
iną), kuri nuo pat užgimimo 
žmones klaidino, klaidina, 
klaidys ir stums į vargų ir 
ašarų bedugnę.

Pirmiausia męs turim pa
žinti tuos gudrius hipnotis- 
tus, kurie milijonus žmonių 
/ra užhipnotizavę, kad ne 
krikščionišku, tai patriotiš
ku šauksmu. Tik geros drau
gijos geri papročiai sutve
ria morališkumą pas žmogų.

Taip išeina sulyg Tanane
vičiaus lapelio liogikos!

Oi tik jau laikraštis! Tik
ra “gazieta”!

Veltui taip-pat Tananevi
čiaus lapelis kalba apie fede- 
ralės valdžios tyrinėjimus 
“tūlose Sąjungose”. Tasai 
pats lapelis žino, kad nieko 
panašaus nebus. Bet tur
būt žodis “tyrinėjimas” in-

Nežiūrint į visokias kliūtis stinktyviškai ateina ant lū- 
is krikščioniškos puses ir 
persekiojimus iš valdžios pu
sės, moralistų ir teisybės 
mylėtojų buvo, yra ir bus, ir 
jie savo gerovę mato tik visų 
žmonių gerovėje. Rodos, 
1908 m. V. Grisonas tapo iš
mestas iš Anglijos parla
mento, kuomet nenustojo 
kalbėjęs apie bedarbius. 
James Grady pats išėjo iš 
liaudies rūmų, sakydamas: 
“Aš negaliu sėdėti tarp ista- 
tymdavių, kuomet 250,000 
vaikų ir moterų badu mirš
ta”. Čia tik matosi tikras 
moralybės branduolys ir tik
ra žmonių meilė.

Kaip jau sakėm, morališ
kumas pas žmogų gimsta 
vien tik iš gerų prityrimų, 
pagailos, arba sušvelninto 
egoizmo. Ant kiek žmogus 
įjiegia sumažinti savo “ego”, 
ant tiek pas jį meilė ir mora
liškumas užauga, tai to iš 
žmogaus negali išlupti jo
kie įstatymai ir valdžios 
baudimai, jokie pamoksli
ninkai.

K. Rugienius.

pų Tananevičiaus laikraš
čiui, nes dabar labai daug 
kalbama apie tyrinėjimą 
privatiškų bankų stovio.

KORIAI.
Tikslai

Kunigų. — Viešpatauti- 
valdyti liaudį.

Katalikų. — Rojus po 
smert danguje.

Socijalistų. — Rojus gy
viems ant žemės.

Laisvamanių.
krutyt kunigus.

Tautininkų. — Nė jie patįs 
nežino.

Nuban-Kiekvienas žmogus pažį
sta ir turi savyje morališkus 
instinktus, kuriuos jis yra 
gavęs nuo savo tėvų, artymų 
draugų, iš religijos, ar iš 
mokslo. O kadangi žmonės 
moralybę yra sugaudę iš vi
sokių šaltinių, tokiu būdu 
moralybės supratimai pas 
žmones yra dideliai skirtin
gi ir taip išrodo: kas vienam 
dora, kitam nedora ir toki 
ginčai, varžytinės, neapy
kanta tarp žmonių viešpa
tauja ir viešpataus dar ilgus 
laikus, pakolei žmonės su
pras ir pažins tikrą moraly
bės branduolį. Rodos, kad 
tai galėtų būti pats bran
duolys moralybės, kaip Kon
fucijus sako: “Nedaryk ki
tiems to, ko nenorėtum, kad 
tau kits darytų”. Berods, ir 
krikščionybė tą patį lozungą 
turi, buk tai Kristaus žo
džiuose: “Daryk tą kitam, 
ko nori, kad tau kitas dary
tų”. Tegul tai bus ir Kris
taus žodžiai, bet pažiūrėkim, 
kaip tas garsusis krikščio
nybės “moralistas” toliaus 
išsireiškė. Matteušo persky
rime XIII — 12 sakoma: 
“Turinčiam duodama, kad 
pilnai turėtų, o neturinčiam 
atimama ir tą, ką turi”. Ar
ba: Mateušo X — 21. “Bro
lis brolį padės į smertį, tėvas 
sūnų, vaikai tėvus muš į 
smertį”. Tam pačiam sky
riuje, eilutėj 22, sakoma: 
“Turite pakenčiami būti dėl 
mano vardo, bet kas ištrivos 
iki galo, tas bus išganytas”. 
Čia męs matom, kur tas do
ros mokintojas nueina su sa
vo mokslu. Prie to: reikia 
iš kito atimti, užmušti, vi
sai be skirtumo ar tai būtų 
brolis, sūnus, ar tėvas ir už
tai siūlo dangaus karalystę. 
O kur jo tie žodžiai dingsta, 
kur sakė: “Daryk tą kitam, 
ko nori, kad kitas tau dary
tų”?

Protaujantis žmogus ne
gali matyti nei mažiausio 
grūdo doros krikščionybėj 
(? Red.). Ir kaip gali žmo
nes atvesti ant doros kelio 
tie Kristaus pasekėjai, jeigu 
jie neturi tam viskam pama
to, galės, nei tikro suprati
mo apie moralybę. Kunigai 
per ilgus šimtmečius žmones 
vedė, doros mokino, o į dra-

Ant L. S. S. VII rajono 
rengiamų prakalbų maršru
to atsisakė kalbėti: Prusei- 
ka, Šukys, Neviackas, Sta
siulevičius, Perkūnas ir Ba- 
gOčius ant tolesnio laiko.Pa
sirodo, kad kalbėtojų nė už 
pinigus negalima gauti... 
Kad kas atsiųstų Amerikos 
lietuviams bent 50 kalbėto
jų, ir tie dar pagadintų sa
vo gerkles.

nel kitų, nei savęs nepazisi.' stolipinas. Rusų diplioma- 
tai įgauna diktatūrą ant 
tarptauffškos arenos; prieš 
juos visi .nusilenkia. Jei
gu tik Rusijos caras pa
norės, tai bile kokioj šaly ir 
bile kokiam laike politiškas 
judėjimas bus pasmaugtas.

I Europinė reakcija sulaiko 
• ant kelių dešimčių metų dar- 
’ bininkišką judėjimą ir į pir- 

. v. ,. 1, mą eilę įeina Rusijos darbi-
&avo spėkas u pažinti save. ;nįnkų judėjimas. Dėl socija- 

Nors daugelis garsiųjų lizmo nauji retežiai.
pasaulio nuntintojų stengia-į 2) <‘Daleiskįme) kad Rusi. 

me būti, kur link eiti, bet 
męs tankiai įsigilinę susi
maišome ir nežinome, ką da-
rytu Kuomet Ibsenas Pe.r | Varšava, tai jos diplomatam 
savo Brandą stato reikalavi-y - - - - ■ 1
mą — viską arba nieko! tai 
mus paima sumišimas, bai
mė. Męs jaučiamės taip ma-

4- * 1 * 1 ] m a savo bočiųneatsiekiamas, kad męs vi
sai prarandame džiaugsmą 
ir viltį stengties pirmyn.

Kada Zaratustra pamoks- kius su Vokietija, pavelys jai 
hninkauja savo karžygišką pasikauti su Anglija, ir tuo- 
idealizmą ir vadina^ gyventi mi abiejų nusilpnins jiegas, 
čixxt aukštų a^nų, ąur arų . kad greičiau prisiartinus 
lizdai, kur męs arti viesulų prįe Konstantinopolio. Tuom 

tarpu įvyksta taika tarp 
Rusijos ir Prūsijos. Rusi
ja vėl pradeda rengtis, 
kad išpildžius savo bočių te
stamentą — užkariauti Kon
stantinopolį arba, kaio jį 
dabar vadina Cargradą”.

Trečias daleisdimas, anot 
“Socijaldemokrato”, gali 
būti tokis:

3) “Duokim sau, kad rusų 
carizmas tapo sukriušintas. 
Ir kaip ten nenusidėtų tarp
tautinės kombinacijos — vi
dury kįla neapykantos gais
ras. Rusija nuverčia cariz
mą. Demokratiška Rusija li-

Veikdamas tu ant kiekvieno 
žingsnio persitikrini ir ma-1 
tai, kas tau sekasi, kas ne, 
link ko turi talentą ir tt. 
Kiekvienas veikimas veda 
tvirtan sąryšiu su kitais 
žmonėmis, o tuose kasdie
niniuose prietikiuose męs vi
si pasirodome, kas esame.

i ir protau-kurie rodyte jo nebūtų (tankiai nėra), bet Tiktai dirbdami 
jog tik barbarai juos , į'alp tik darbdaviai dasižino, | darni męs galime ištobulinti

me už prasižengimus yra 
kalėjimas. Jeigu suimti vi
sos pasaulės kalinius, pasi
darytų keli milijonai. Visi 
jie pasodinti už kriminališ- 
kus arba politiškus prasi-

ja galutinai neišlaimi karės, 
j bet savo laiku su Vokietija 

padaro taiką. Pavyzdžiu j, 
kaip tik Vokietija paima

MENKI ARGUMENTAI.

žen>?s. Jei kartais išėjęs iš 
1/:’ėjimo žmogus gauti i pa- 

T elHmą darbą, jį netoli visa
da atleidžia, kaip tik dasiži- 

jog jis yra sėdėjęs kalė- 
j'me. 7 \
nekaltai į kalėjimą patekusį 
vieną sykį žmogų galima pri- 
\ ° *sti paskui likt tikru pra
sižengėliu. Aš neduodu di- 
d-'lės svarbos nuo vienas ki

lto pasimokinimui, kaip tie 
Politiškieji prasižengėliai prasižengimai turi

paprastai yra pavojingi tik ų atlikti ir užslėpti ir idea- 
žinomai žmonių klesai, o ki- Ūžavimui negerų darbų iš 
tai publikai naudingi ir gei- .' kalinių.pusės, vienok

pasirodo labai patogus lai
kas padaryti ant gerų išlygų 
su Rusija taiką.
daiktas, kad Rusija, pildyda

mi “garsius te
stamentus”, pamainys Gali
ciją ant Serbijos. Galimas 

I daiktas, kad Rusija, susitai-

Galimas

Kaip matote, net ir ianį aUgštą kalnų, kur arų.kad

stim, jei jie atlieka budavoti- ir tai reikia pridurt. Nega
ną darbą, nors ir kovojamus ir pusėtinai da doras 
prieš atgyvenusias instituci- rba visai nekaltas) prasi- 

Kas kita yra su krimi- ž^neelis lieka daug ko nege-' jas.
nalistais. Jų darbas yra vien' 
tik ardymas draugijos ramy
bės, tvarkos, apsaugos, sava
sties ir kitko. Nė vienai vi
suomenės klesai jie nėra gei
stini, vienok jie nėra svetimi, 
iš kur nors nukritę žmonės. 
Niekas daugiau, kaip kari- kiniais, 
talistiškos tvarkos auklėji
mas žmonių prastoj atmos
feroj. nebuvimas atsakančio 
auklėjimo ir prie prasiženeri- x ,
mų stumiančios aplinkybės kad . padaro daugiau
padaro prasižengėlius iš mū-
sų borlių, seserų, draugų, 
tautiečių. Jie buvo taip-pat 
geri, kah) męs, bet silnnumns 
išauklėjime, masinanti daik-

ro ir pavojingo išmokytas, 
ir no iš kalėjimo išėjimo jam 
vis’ keliai užkirsti, tik prie 

’i i nrasižegimu atdaras. 
Nestebėtina, kad daugelis 

žmonių lieka naskui 
žinais prasižengėliais ir

Kalėjimų užlaikymas žmo
nėm atsieina milijonus dole
ri i. Jo visas genimas yra

ižengėlių ir iš nenavo-
nnc*ų nrasizengenų pavojin
gus, neretai iš gerų žmonių
prasižengėlius. ,

A. Baisus.

ir žaibų, kada vadina už
miršti ir atsisakyti visko 
artimo ir smulkaus, o mylėti 
tiktai tą tolimą ir būsiantį, 
tada abejonės ir neramumas 
mus paima, dingsta iš po ko
jų pamatas, ir męs nežino
me, kur mūsų vieta, kur mū
sų darbas. Męs jaučiame, 
jog neesame viršžmogiai, 
bet paprasti žmonės.

Arba kada Tolstojus su sa
vo tvirtu religišku moraliz- 
mu rodo, kokie męs žemi, 
blogi ir niekingi ir reikalau
ja, kad męs atmestume vis
ką seną, išlaukinį ir žemiš
ku, o gyventume tik savo du-|kimą vidurinės politikos pa- 
šios išganymui,tada męs jau- ima į savo rankas. Pamatai 
čiame visą savo žemumą, ne-‘dėl sutarties išnyksta.Sutar- 
šventumą, bet negalime atsi- tis “Rusijos” su “Francija” 
sakyti nuo tų pasaulio niekų I pereina į francūziškos ir ru- 
todėl, kad neesame šventi, 'siškos demokratijos rankas, 
bet tiktai paprasti šios žeme- Kovos iniciatyva žinomoj 
lės gyventojai. prasmėj persiduoda rusųlės gyventojai.

Tokiais męs būti negali- proletariatui—panašiai taip, 
me. tais keliais eiti nepaj’e- kaip mes matėm 1905 metais.

Demokratiška Rusijos revogiame. Męs galime tik patįs 
susirasti sau kelią tokį, ko-Jiucija persimeta į kitas ša
kiu mes pajiegiame eiti, ku- Jis ir tantoa prologu socija 
ris veda link mums pagei- liškos revoliucijos visoj va

skančius žvėris pavertė,, tai 
tą parodo ir dabartinė Euro
pos karė.

Svietiškas mokslas irgi ne

Privatiško bankieriaus 
Tananevičiaus leidžiamas 
laikraštėlis visai iš k riešo iš
ėjo, nors, tiesą pasakius, mū
sų laikraštijoje jisai visuo
met buvo pastumdėliu,- su 
kuriuo net “Draugas” nela
bai tesiskaito.

“Laisvėje” buvo pranešta, 
kad nuo šiol pagarsėjęs 
Kiaulėnas kelis mėnesius bu
vęs nariu L. S. S. tūlos kuo
pos, bet už kelių mėnesių jį 
prašalino. Tai buvo dar 
prieš 6 metus, kuomet Kiau
lėnas nebuvo panašus į 
tą Kiaulėną, kurį nuteista 
pakarti.

Kiekvienas žmogus, per
skaitęs panašų pranešimą,- 
tik pasidžiaugs socijalistų 
pasielgimu, nes pasirodo, 
kad jie tu o j aus prašalina iš 
savo tarpo negeistiną ypatą, 
kiekvieną abejotinos reputa
cijos žmogų, nors tuomet 
Kiaulėnui dar labai toli šau
kė iki dabartinio “pagarsėji
mo”.

Kuris iš Amerikos lietuvių 
1 likraščių moterų skyrius 
yra gyvesnis? — “Laisvės” 
gana geras, “Tėvynės”—vi
dutinis.

Blogiausias smūgis suau
gusiems pavieniams — pa
goda pakaušio.

Pittstono tūli veikėjai nu
siskuto pakaušius, kad pa-

Kuriems nepavyktų sce
niškas vakaras, patartina, 
nuskusti tūlą aktorių ir pa
rodyti publikai, o paliks už
ganėdinta kaip nuo geriau
sio monologo.

Kuom apsivedus geriau? 
— Šaltumoj nakvoti, tarpe
liam i ų ir šventadieniais.

Pavieniui gi? — Apie 3 
mėnesius su panele draugau
ti, vėlumoj rašyti įr po mo
kesčiai.

Apžiūrėjau Pittstono “vy
čių” knygyną — nenustfręs- 
damas knvcru vertės, davai 

Nuo to laiko praėjo jau 6 burt ant pirštų ko daugiau? 
metai. Per tuos visus metus 
Kiaulėnas nepriderėjo į jo
kias mganizacijas. Jisai ta
po 1 r minalistu. Pabuvęs 
kalt j ne, jisai išėjo iš jo

Kaladžių-kazyrų. Knygų.— 
Knygų. Kaladžių - kazybų... 

širšinas.

Prieš rinkimus miestų vir-
žiauresniu, negu įėjo. Kalė- šįninkų Chicagos tautiškai - 
jinufs jo nepataisė, bet suga- katalikiški lapai vėl pradėjo 

kaip paprastai visuo- talpinti riebiai apmokamus
m< mina.

Jr>u męs
politikierių pasigarsinimus. 

protautume/Tuose pasigarsinimuose de
tain. kaip privatiško bankie-įmokratai ir republikonai re- 
nans lapelis — tai pasakytu- • klamuojasi. esą didžiausi 
rne, kad Kiaulėną padarė 
žiaurunu parapija ir tikėji-

žmonių bičiuoliai.
Tautiškai - katalikiška 

spauda, talpindama tuos ap-

met ners savo praeityje 
(l$ad Vr Lietuvoje) jisai buvo 
parapijom!. Taip išeina su-

garsinimus, pildo vyriausi; 
savo užduotį: mulkinti ii 
prigaudinėti politiškai nesu 
brendusius darbininkus.
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Žinios iš Lietuvos
Dėl pagelbos Prūsų lie

tuviams.
Kaip žinome, keliolika 

tūkstančių Prūsų lietuvių, 
paimtų nelaisvėn, išgabenta 
gyventi Rusijos gilumon; 
daugiausia į Voronežo, Sim- 
birsko, Saratavo ir Smolens
ko gubernijas. Ten jie šian
dien ir gyvena. Vilniaus gu
bernatoriui leidus, Vilniuje 
męs insteigėme Lietuvių 
Globą mūsų broliams lietu
viams belaisviams gelbėti. 
Dabar gavome nemaža laiš
kų iš nugabentų Rusijon be
laisvių, kuriuose jie rado sa
vo be galo vargingą gyveni
mą: nėra maisto, nėra dra
bužių, nėra pinigų.

Norėdama tiems belais
viams padėti, Lietuvių Glo
ba nutarė siųsti savo ingalio- 
tinius, kad geriau ištirtų jų 
padėjimą, duotų jiems pagel
bos vietoje ir surastų žmo
nių, norinčių teikti jiems vi
sokios pašelpos. Tokiais 
paskutiniais sutiko būti in
žinierius Steponas Kairys ir 
dūmos atstovas Pranas Kei- 
nis; juodu išvažiavo vasario 
18 d. pirma į Voronežo, o 
paskui Saratovo ir Simbirs- 
ko gubernijas,

Pranešdami apie tą kelio
nę, šiuo prašome visų lietu
vių, galinčių rasties tenai 
vietoje, ‘, pagelbėti šiem- 
dviem ingaliotiniam sunkia
me jų darbe, duoti jiem viso
kių tam darbui reikalingų 
žinių. Jiem 
arbaG
Semionovskaja 8 — 5; sekre
toriui J. Z. Valaičiui, i___
tiesiog jiem Saratovan ligi 
pareikalaujant (do vostre- 
bovanija). Valdyba.

ai ima rašyti 
s adresu: Vilna,

Dabar Garlevos valsčiuje dėjau ant šv. Antano auku 
yra dvi mokykli: viena — 
pačioje Garlevoje, antra | 
naujai įsteigta —

našių punktų vartotojų moji 
draugijų ingaliotinių, nes ir 
tose vietose galėtų būti ati
daryti “Kooperatoriaus” 
skyriai arba sandėliai. Vei
kimo pradžia, susivienijus 
visoms Kauno gubernijos 
vartotojų draugijoms, pa
reis nuo jų pačių. Šaukėme 
ne kartą — vienykimės, vie- 
nykimės — padarysime tai
ir tai. Dabar jau galime vie- 'mosios ir viena vokiečių mo- 
nyties, dėti pinigus, rinkti 
valdybą, atidaryti skyrius. 
Kaip męs tą darbą pradėsi
me, parodys ateitis.

Dievas matys...
Ar žinai, Adomiene, 

pradeda- nors yra griekas apkalbėti,

Z. Aleksa.

Lietuva sušals
ir tuščią žemę, kurią saugojo drakonas arba 
baisūnas Lamija (gal rišasi su laimės žeme) 
ir nieko nepraleisdavo. Matoma, tenais ne
galima buvo dasiirti per pelkes ir balas. Bet

moji mokyklėlė Pajiesio — tyliai vamsejo Juoziene.— 
kaime. Dėlei karės Garle- Bet per akis negalima leist, 
vos valsčiuje liko neįsteig- Prisižiūrėk Pily pienei — su- 
tos 5 naujos pradedamosios prasi. Žiemai palieka tris- 
mokyklos šiuose kaimuose, keturias avis, iš tokio skait- 
Ražiškių, Kampiškių, Dig- liaus nei pats dievas negali 
rią, Grabavoje ir Tvarkiš- duot skalsos. Pas ją gi kuš
kiuose. Garlevoje yra dar 
dvikliasė. Tokiu būdu Gar
levos valse, būtų mokyklų 
•viena dvikliasė ir 7 pradeda-

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

kykla.
(Iš “Lietuvos Ž.”)

Geras biznis.

kJO-VlV, xxxzxxcxvixxxxxxx^ . vuju, XXX

pasiėmė su savim jaunus ir senus ir, virš- 
gamtiškų spėkų padedamas, peržengė Du
nojų. Nuo to laiko žmonės apgyveno visą 
žemę ir pradėjo ją apdirbti.(Tąsa).

Priešpaskutiniai tropiškai gadynei be
sibaigiant, gletčerai išstūmė airių bočius iš 
tolymų kraštų, ir, kaip augščiau minėjau,' 
jų dauguma turėjo apsigyventi vidurinėj 
Azijoj, nes tik tenais buvo parankiausios ir 
gyvenimui tinkamos sąlygos.

Europoj buvo peršalta pasilikti if kas 
galėjo, tas slinko toliau į pietus. Beslenkant 
gi toliau į pietus ir prisiėjo susidurti su vi
durine Azija. Tolymesnis kelias laikinai 
buvo uždengtas, nes kaimyniškų kalnų 
gletčerai sustabdo bastūnų kelionę.

met naujos vienagijės — mi
lai, bovelnos.

Kaimynams buvo pavydu. 
Kuomet jie, žiemos laike, dė
vėjo kailinius nusususius, 
lopas lopą siekė—Pilypas vi
sada dėvėjo šiltus, naujus; 
nors mažiau avių laikė ir tos 

i parduodamos su kailiais.
Kaimynai pasninkavo ne

tik pėtnyčias, bet ir ketver- 
gus. Pilypienė viralus virė 
met seredomis su prametalu, 
tankiausia su avinčiena:

Ant galo visi suprato, kad 
i Pilypas yra “riezniku” visų 
j jų žuvusių avių. Dabar 
jiem tik reikėjo sugaut ant 
įkarštu pėdų. Sugaut ne- 

, — tame amate išsila- 
.....greitai permatydavo,

IX.
Kada moksliškai liko prirodyta, jog vie

na gadyne slenka paskui kitą, tai kartu liko 
susekta, jog seniausiuose žmonių padavi
muose randasi atsiminimų apie tas gadynes.

Germanų padavimai sako, jog seniau 
nebuvo nieko, išskyrus tyrlaukių, kuriuose 
atsirado bastuniška pradžia Imir, kaipo pir-

Pašelpa Lenkijai ir Cholnio 
žemei.

Ministerių taryba patvir
tino vidaus reikalu ministe
rijos sumanymą iš valstybės 
iždo duoti 22 mil. <09,910 r. įr kapitalistai, 
ministerijos nustatytoms is- į _ __ _ _ ___ ___
laidoms atstatyti triobe- įkliamuoti save labdariais, o 
siams, sugriautiems per karę kitos — puikus biznis. Štai , 
Lenkijos ir Cholmo guberni- Į jums paVyzdis. I le.n8va
jose; skyrium ministerių ta-1 New Yorko valstijoj yra'Y?]ęS;- 
rvba patvirtino 1,696,998 r. labdarybės ištaiga “State,ls kunos Puses Pavo^us-, ,

Kartą Kaulas susekė, kad
Pasiė

męs “vibarną”, du liudytojus 
padarė kratą. Kaip sykis — 
rado palubėj kabantį kailį.

— Na, taip tai, Pily p, ap
siėjai su mano avele! Šis 
kailis mano avies! Ji buvo 
su juodu kaklu. • Jūs tokių 
nebuvo.

—Kūmai,—piktai, pypki 
rūkydamas,atšovė Pilypas.- 

_______„____  ______.Kibą tau dievas akis apdū- 
dėl pačios komisijos ir tos mė. Kailis bedžiūdamas gali 

bams imti visų tautų belais-; labdarybės palaikymo.

Noriu nurodyti skaityto
jams, kad dabartiniam laike 
geriausis biznis — įabadary- 
bė. Todėl labdarybe smar
kiai rūpinasi visi patrijotai 

Mat, iš vie- 
(nos pusės gera proga išsire-

Lenkijos ir ( holmo guberni- ,jums pavyzdis.
č x 1 i New Yorko valstijoj yra

lyba patvirtino J,696,998 r. labdarybės įstaiga
Charities Aid Association”,..
kurios mieriu yra pagelbėti J° tvarte žuvo avis.
i _____ . x . . •  > mne “vihfi m a” rln Iii

pašelpos folvarkų triobe- 
siams atitaisyti. Pašelpos 
sugriautųjų triobėsių savi
ninkėms būsiančios taip 
duodamos, kaip yra duoda
mi apdraudžiamieji pinigai.

Kariumcnčs belaisvių 
darbas.

Vasario 5 d. buvo zemstvų 
atstovų taryba, sušaukta pa
sitarti apie siuntimą kariu- 
menės belaisvių laukų dar
bams. Nutarta laukų dar-

biednoms moterims aprūpin
ti kūdikius valgiu, drabu
žiais ir tt. Tos įstaigos tam 
tikra komisija ir darbuojasi. 
Per 1914 metus surinko nuo 
labdaringų žmonių 6718 do
lerių ir 58 centus, o dėl pa
šelpos kūdikiams išduota — 
vienas doleris ir septyni cen
tai.

Bet už tai gražios išeigos

ovkn Jvius, išskyrus tik vokiečius klausykit: arba'.__ z___________ _________

NAUJA DRAUGIJA “KO- 
OPERATORIUS”.

Š. m. sausio 26 d. Josvai
nių, Kėdainių, .
Čekiškės, Beisogalcs ir Rad
viliškio vartotojų draugijų 
ingaiictiniai pasirašė po var
totojų draugijos “Koopera- 
torius” instatais ir nusiuntė 
per Josvainių vartotojų

jir madjarus (vengrus), nes 
vokiečiai ir madjarai yra jau 
siunčiami verčiamiems vi
suomenės darbams ir jiems, 
saugoti, laukus dirbant, ži- $593.52į' 
nant jų kerštingumą ir at
kaklumą, reikėtų laikyti ne- 
m?ža kareiviu ir tam tikrų

Randa $600.00.
Įvairiems urėdams 

$4444.47.
Susirašinėjimas ir kitkas

atsirado karvė Audumla, kurios nepapras
tu pienu maitinosi Indras. Toji karvė vieną 
kartą pradėjo laižyti sūru ledo gabalą ir ka
da jis sutirpo, tai iš jo atsirado žmogus Beri 
(primena lietuvišką būi į). Beri anūkai nu
žudė milžiną J mirą ir visa šalčio milžinų 
veislė prigėrė Imiro kraujuose,iš kurio ir at
sirado dabartinis matomas pasaulis. Šitas 
mitas, kaip matome, siekia ledų gadynės, o 
geriau sakant to laiko, kada ledų gadynė 
pradėjo nykti.

Panašiai pasakoja ir senuv iški chiniečių 
padavimai, tik tie padavimai priduria, jog 
tai buvo 15,000 metų atgal. Apie 15,000 me
tų atgal baigėsi ledų gadynė.

Apie ledų gadynės prasidėjimą mini ir 
Atvesta bei Rig Veda. Apie tai jau kalbė
jau rašte: “Iš kur mūsų bočiai atsirado?” ir 
čia to dalyko nejudinsiu.

Jeigu męs paimsime lietuvių padavi
mus, tai ir tenais rasime ryšį su kitoniško
mis, negu dabar, gadynėmis. Žemaičių pa
davimuose męs randame, kaip Augštis ir 
kiti aniuolai bei milžinai pradėjo naikinti 
viską, kas tik buvo ant žemės gyvo. Tame 
pat laike iš dangaus pradėjo ant žemės var
vėti siera, derva ir ugnis taip, kad per trum
pą laiką išdegė ant žemės viskas, kas tik bu
vo. Čia męs matome kaip ir ryšį su tropiš- 
ka gadyne. Po tų atsitikim i dievams parū
po vėl apgyvendinti žemę, štai pasirodo vė
jo ir vandens milžinai. Milžinai pradėjo sa
vo darbą. Vanduo pradėjo kilti augštyn. 
Tame vandeny ką tik neprigėrė visi žemės ’ 
gyventojai. Čia matom, kaip pietuose prasi
deda lietų ir vandenų paplūdimo laikai. Pa
našiai gi dėjosi pietuose tuomet, kada šiau
riuose prasidėjo ledų gadynė. Ilgainiui 
vandens nupuolė ir žemaičių bočiai pradėjo 
keliauti į Pabalti ją. O tai buvo antrajai 
tropiškai ledų gadynei praslinkus. Ir taip, 
ši padavimo vieta apima tropišką, ledų, pa
vasario, tropišką ir rudens gadynes, tai yra, 
laikotarpį, susidedantį iš 32—36 tūkstančių 
metų. Dar kituose lietuvių padavimuose ir 
dainose randasi susidūrimai su ledų pasiro
dymais, o tatai buvo tuomet, kuomet lietu
viai gyveno pcleriškuose kraštuose. Bet čia 
kas nors gal patėmys “mažą” prieštaravi
mą: lietuvių padavimai Susiduria su ledų ga
dynės apsireiškimais, kurie, galėjo būti poiė- 
riškose ir pietinėse šalyse, tai yra, dviejuose 
sau priešinguose kraštuose. Šis dalykas pri
klauso nuo to, jog viena lietuvių bočių dalis 
priešpaskutinėj ledų gadynėj galėjo gyventi 
poleriškose šalyse, o kita kur nors toliau j 
pietus, gal Azijos kloniuose. Šiuodvi lietu
vių bočių dalis kadaise susidūrė ir susiliejo, x 
o su ii įėjusios — kartu suliejo ir viens kitam 
prieštaraujančius padavimus.

Egipto gyventojai ledų gadynės su le
dais nepažino, nes Egiptas, kada šiauriai le
dais apsidengdavo, pavirsdavo į derlingą ir 
gyvenimui atsakančią šalį. Apie Europą su 
jos polerišku klimatu egiptiečiai tuomet nie
ko arba mažai ką težinojo. Bet kadd vieton 
ledų gadynės pradėdavo artinties tropišką, 
kada mažėdavo Viduržemių jūros vandens, 
tada Egipte prasidėdavo sausumos ir pieskų 
viešpatavimas, kuris visai sunaikindavo 
puikios šalies gyvenimą. Gal tos nuolatinės 
atmainos Egipto gamtoj ir atsispindi jo mi
tologijoj, kaipo įvairių dievų kova už vkš- 
patavimą. Toje kovoje, kiek laiko praslin
kus, naujas geras dievas apgali, seną ir pa
ima viršų. Gal toki gerų dievų, apgalėjimai 
rišasi su ledų gadynėmis, kada Egipte tame 
pat laike prasidėdavo jo žydėjimo gadynės. .

Egipto mitologijoj kaip kada paimdavo 
viršų ir pikti dievai; tai, veikiausia, bus lai
kai, kada Egiptas tyrlaukiais virsdavo. 
Taip buvo, kaip žinome, tropiškos gadynės 
metu.

ru nauju rojumi. Tenais nesijautė led i ga
dynes šalčių, tenais ne taip jautėsi ir tropiš
kų šalių karščiai, nes vidurinė Azija dar ga
na toli nuo ekvatoriaus. Airių, o gal ir kitų 
rasių bočiai gana ilgai gyveno sau ramiai 
vidurines Azijos kloniuose. Per visą ledų 
gadynę, o taip-pat ir pavasario gadynės pra
džioj lietaus ir vandens^žmonėms tenais už
tekdavo ir jie galėjo užsiimti kaimininkyste 
ir žemdirbyste. Bet prisiartinant tropiškai 
gadynei, lietaus bebuvo jau mažiau, o kartu 
sumažėjo ir upių vandenų apstumas, ką se
niau tekėjo iš kalnų. Nuo to pablogėjo pie
vos ir dirvos, nes augalams ir gyvenimams 
pradėjo trukti drėgnumo. Pirmučiausia 
tas drėgnumo sumažėjimas atsiliepė ant tų 
gyventojų, ką gyveno prie mažesnių upelių. 
Prasidėjo žmonių kėlimasis į visus kampus, 
bet pirmais laikais dauguma žmonių kėlėsi 
Europon, kur klimatas tame laike pradėjo 
atšilti. Męs net neapsiriksime daleisdami, 
jog vidurinės Azijos gyventojų dauguma su
grįžo atgal į Europą. Tarp tų sugrįžusių 
turėjo būti taip airiai, taip ir l;ito kilimo 
žmonės. Nuo tų airių veikiausia paeina kel
tai, galiai, islandiečiai, pelasgai, aisčiai ir 
kiti pirmi Europos gyventojai, kuriuos vė
liau atėjusieji išgujo į pačius vakarinius Eu
ropos kraštus — išstūmė ant salų arba ir vi
sai išnaikino — pastarojo gi likimo sulaukė 
dauguma. Nuo kitų išeivių iš vidurinės Azi
jos gal paeina suomiai (finai), samojedai ir 
kitos kiltįs, ką užėmė Europos šiaurius, kur 
tropiškos gadynės metulurėjo būti šilčiau, 
negu dabar pas mus. Bet jie jau nebgalėje 
pakliūti į poleriškas vietas, nes kelią jiems 
užkirto šiaurinis ledų okeanas. Mat, pasku
tinės ledų gadynės laikais, arba jai besi
baigiant, turėjo būti kokia nork milžiniška 
gamtiška katastrofa, ką paskandino jūrose 
tas poleriškas Europos vietas, kurios per 
pereitas tropiškas gadynes nebuvo van
denų apsemtos. Dar kiti vidurines Azijos 
gyventojai galėjo išsinešti į kaikurias Azi
jos ir net Afrikos vietas.

Likusieji Azijos gyventojai apsisaugoji
mui nuo sausumos pradėjo kasti kanalus, 
kad drėgnumos ištektų ir vasaros laikui. 
Bet nežiūrint to, žmonėms vis sunkiau gy
venosi, nes upės pradėjo džiūti ir vandens 
vis labiau nedatekdavo. Ši airiu kilmės tau
tų kova gana aiškiai atsispindi A vertoj ir 
Rig Vedoj. Pagaliaus, mums nežinoma, di
džiausia katastrofa kalnuose, ka veikiausia 
buvo išdžiūvimo pasekmė, prarijo didelį klo
nį, gulintį kalnuose, per kurį seniau tekėjo 
svarbiausioji vidurinės Azijos upė. Klonis 
pavirto ežeru, kur rinkosi dauguma vande
nų. Vidurinė Azija nustojo savo gaivinan
čios žemę ir žmones upės. Ši katastrofa 
smarkiausia atsiliepė ant tų kilčių, ką gyve
no prie svarbiausios upės krantų, thi^yra, 
pačiame vidurinės Azijos centre. Vidurinės 
Azijos gyventojai pradeda išsinešti į naujas 
vietas: vieni į Europą, kiti į Indiją, treti’į 
Mažą Aziją. O iš ten į Afriką, į Balkanus j 
Italiją. Kiek laiko praslinkus, išsineša ir lie
tuvių bočiai, kurie išpradžių, rodosi, mėgino 
slinkti į pietvakarių pusę, bet turėjo apsigy
venti Pabaltijoj. Tais laikais Pabaltijoj bu
vo gana daug pelkių ir ežerų, ką per ilgą lai
ką gynė lietuvių bočius nuo pašalinių įtek
mių, u

Tropiškos gadynės metu visa Europa 
buvo pilna pelkiii ir ežerų,kur laikėsi įvairus 
laukiniai žvėrįs, su kuriais žmonėms prisiei
davo vesti gana aštrią kovą. Apie tas pel
kes mini bulgarų mitologikos dainos. Bul
garų dainose randasi kaip Orfėjus, Višnu 
(gal slaviškas Augštis) ir Did-Lado (saulės 
dievas) kalbėjosi tarpe savęs apie žmonių 
keliones į anapus Dunojaus į neapygyventą

Tik pajuost visas, ne tik kaklas. 
Ženklai — kas kita.' Tavo 
avių tik dešinies ausies- nu
kirpta, mano avių abiejų au
sų galai nukirpti ir įskelta.

— Kur galva šios avies — 
klausė “vibornas”.

— Gerai kad palikau, lyg 
numanydamas piktus mie- 
rius blogų žmonių, — nusi-

algos

Telefonas $223.12.
Nieko sau biznis, verta ir 

pasirūpinti. — Apart to, ko- 
i “nuo

pelnai” nepasibaigia su 
$1.07, bet apart pinigiškos 
“pagelbos” esą duota daug 
draugiškų patarimų...

Vadinas, bėdos nėra. Jei 
kokio skurdžiaus kūdikiai 
bus alkani, tai pernai “labda-

Airiogalos, kalėjimų. Apsvarsčius klau- misija sako, kad jos
simą, kas turės laikyti darbi
ninkus belaisvius ir duoti 
jiems apdarą, nutarta, kad 
darbininkai belaisviai turi 
būti laikomi ir taisomi iš jų l 
pačių uždarbio. Rūpinties 

draugijos ingaliotinį p. Oną Raikymu turės iždas, kaip lie- 
♦ z* w •r n w ▼ zs n 4-Kareivienę prašymą Kauno 
gubernatoriui gauti patvir
tinimą. Sausio 30 d. tie in- 
statai patvirtinti.

Tos naujos “Kooperato- 
riaus” draugijos instatai yra

pia Ženevos sutartis.
(Iš “Vairo”).

— Ak tu šelmi! — Piktai 
sušuko vibarnas, pažiūrėjęs. 
— Kaip vožinies svetimas a- 
vis savinties?

— Čia mano ženklai, ar 
ne?

— Taip, ženklai tavo, bet
riai” duos jiems “draugišką kada ženklinai—papjovęs?...

Pilypas neturėjo ko sakyt, 
kaip tik prisipažint.

Kaimynai, kurių avįs žu
vo ar nežuvo, išsivarė sau po 
avį, paršą. Kuriems neteko 
avies, pasiėmė milinę, ar 
kailinius. 1

Pilypas pasiliko biednas, 
ap- it stumbras.

augę samanom ir žolėm, iš-'likosi liuesą

B—sius.
Marijampolė,

Apskričio komitetas 
kentėjusiems dėl karės šelp- 

tie patys, kaip kiekvienos ti nutarė prašyti iš guberni- 
vartotojų draugijos Kauno jos komiteto 5 tūkst. rub. pa- 
gubernijoj. Tik instatų par. Šelpos. Anksčiau atsiųstieji 
12, kur pasakyta “priima i iš gubernijos komiteto 2 
žmonės abiejų lyčių, gyve- tūkst. rub. išdalyta viršai-. 
nančius N N” pakeista: čiams (vaitams), kad tie pa- • J’odo lyg ganyklos. 
“Vartotojų draugijas, esan- skirstytų tuos 
čias Kauno gubernijoje”.'valsčiuose. 
Tos draugijos buvimo vieta 
paskirta Šiauliuose. Bet 
skyrius ir sandėlius galima 
steigti kur tik norima. In- 
stojamasis mokestis 10 rub.
Dalis (pajus) 50 rub.

taigi visoms Kauno gu
bernijos vartotojų draugi
joms atidarytas kelias susi
spiesti į vieną centarlinę 
draugiją, atidaryti sandėlių 
tekiuose punktuose, apie ku- 

t riuos spiečiasi didesnis var
totojų draugijų skaičius, 
traukti prekes vagonais į 
sandėlius, darytį kartu už
sakymus ir taip toliaus. 
Steigiamasis tos draugijos 
susirinkimas bus Šiauliuose 
apie vasario mėnesio galą. 
Taigi ypač svarbu atvykti į 
tą susirinkimą ingalioti- 
niams tų draugijų, kurios 
prastai ima visas prekes iš 
Šiaulių, kad būtų galima 
pradėti, veikti Šiauliuose, a-

nu- Pakulnių Pilypas
Pakuliniai — vienas iš dai

liausių sodžių visoj Dzūki
joj. šiaudiniai stogai,

nuo smertelnų 
Kakalį griekų. Būdavo, papjaus 

jei nespėdavo svetimą avį, spaviedojasi, 
xi., 1 avį”. Ku- 

eidavo pro stogą ar langus, nigas, nieko nelaukdamas, 
o. purvyno Pakui-' prisakydavo “atnešk padra- 

• Pavasary ,/,niem šlaunelę” ir tiek. Kas 
rūpinasi ar rudeny ant gatvės tik rei- jam galvoj klausinėt, sveti- 

dalykuose nia, ar sava... Tiekto. Vis

r, XXVXVI Į'CA u co o

i pinigus savo i bekūrenant,
, Dviem padegė- durnai išsiveržti kaminu, iš- kad “pap joviau 

liam išduota po arklį. <
Birželio 4 d. pernai metais Ko, ko, < 

patvirtinta tapo nauja drau- ’niam nestokuoja. 
gija “Bitė”, kuri i 
bitininkavimu ir sodininką- kalingiausiuose 
vimu. Draugija gali steigti I nosis iškišdavo.

J • J T 4- •• ■» z* %, ■» ’ll! 1/* 1 1 4" 1 1 J'

rinkimo delei karės rheto jai iš kaimyniškų kaimų, 
nepavyko dar padaryt.

drai, statomoji dvikliasė mo
kykla liko nepabaigta įreng
ti. Senoji, sugriauta; taip- 
pat paėmė karėn ir mokyto
ją Akelį.

Atėjo laikas vaikus moky
ti, nėra nė mokyklos, nė mo
kytojaus. Sena sugriauta, 
nauja nepabaigta. Mat val
stiečiai, išsigandę karės au
dros, metė taip sunkiai pra
dėtąjį darbą. Gruodžio mė
nesio pradžioje karės valdy- 
ba paliuosuoja iš karės lau- 

tidaryti sandėlį. Jeigu į į ko mokytoją Akelį: leidžia 
stengiamąjį susirinkimą ne-į sugrįžti į Garleva vaikų mo- 
atvyktų užtenkamai ingalio
tinių tų draugijų, kurioms 
Šiauliai yra centras, tai vi
sas veikimas gali prasidėti 
ten, kur jau faktinai ir da
bar veikia, tai yra prie Jos
vainiu draugijos. Kad Kė
dainiuose bus skyrius su 
povėliu, f^i ne^oii būti ir 
kalbos* nes patys “Koopera- 
tor^ns” inkurėjai iš tos apy
linkės.

Svarbu* kad atvyktu Pa
nevėžio, Mažeikių ir kitų pa-

, Bet už tai 
Įsteigiamojo susi-'juokų, kiek tik gali juoktis, 

, ne
pratusių prie tokio purvyno. 
Įsės ratai sulyg stebulių 
“škopa” trapučiuos - trapu- 

’š vie- 
Pakulniškiai juokiasi,

Garleva, Marijampolės pav.
Užėjus netikėtai karės au-, čiuos — neištempia iš 

'tos.
žiūrėdami. Patsai kaimas 
ne visai prastas. Netoli ba- 
žnytkiemio. Dauguma tarp 
savęs kalbėjosi lenkiškai, 
bet tik rudeny; pavasary vi
sad lietuviškai.

Pilypas, iki savo nelaimei, 
buvo pavyzdingiausiu ūki
ninku. Arkliai, raguočiai, 

! kiaulės sparnuočiai sveiki, 
riebus, it brandulukai. Šei
myną apveizda sergėjo, svei
katą, davė geležinę.

Vietinis prabaščius Sto- 
rinskis Pilypą statė visai pa
rapijai, kaipo pavyzdį—die-kyti, bet kame mokyti nėra.

Dėl to perkėlė mokyklą į su- vobaimingą.
sirinkimų salę. Vaikų la
bai daug susirinko paskirtą-1 kos kūmutės, pradėjo ple- 
ją dieną mokyklon — dau- pėt apie Pilypą visokias 
giau 300. Mokyklon priimta pliauškas. Pačią Pilypienę 
150 vaikų ir mergaičių, kiti davatkos, beveik vienbalsiai, 
visi dėlei vietos stokos palei- išmetė iš draugijos “gyvojo 
sti namo. Žmonės aimanuo
ja, kad negali leisti vaikų

Kaimiečiai, ypač kaimyn-

ražančiaus”.
— Kur tai girdėta! — Įpy- '

mokyklon. Girdi, mokame kus šaukė Adomienė. — Šią
ninigus mokykloms ir mo
kytojam, o mūsų vaikų ne
nori priimti į mokyklą.

vasarą jau pragaišo dvi avįs 
ir skapas. Ar negaila? Žie
mine senos avies vilnas už-

mėsa.
Pašnekėjo kaimynai, ap- 

miršo. Davatkos Pilypienę 
priėmė atgal į draugiją “am
žino ražančiaus”.

J. Reda.

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

ir iš ten į Ameriką.
Laivai eina per Archangelską ir 

per FinNandiją.

Piusportus parūpiname. 
Kreipkite^ žodžiu ar laišku prie 

valstybinio

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

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

A. PETRATIS?
Lietavią Skyriaus Vedijau.

(Toliau bus)



LAISVE

Dilgė.

NEDORELE
Marytė stovėjo nuliūdus ir ilgai žiūrėjo 

į tą pusę, į kurią Adolfas nuėjo. Kuomet 
Adolfas visai išnyko iš jos akių, tuomet ji

Sale L. miesto riogsojo sulužus stubelė. 
Ištolo atrodė tartum jauja dirbtuvių dūmais 
aprūkus. Toj stubelėj gyveno Gi k as. Jis 
darbo bijojosi, kaip velnias švent. kryžiaus. 
Kadangi jis nedirbo, tai jo s.mėliui Vincu
kui prisiėjo ne tik visą šeimyną maitinti, bet 
dar ir tėvą. Apart to, tėvas buvo girtuoklis, 
tai visai nesirūpino savo vaikų likimu ir ne
sistengė jiems duoti pavyzdį, kaip reikia gy
venti. •

Vincukas pats per save pramoko žmo 
niškai ir dorai gyventi, bet visai kitaip bu
vo su jo sesyte Maryte. Nors Marytė buvo 
gamtos apdovanota neapsakomu dailumu, 
bet ji nemokėjo tų gamtos dovanų dorai su
naudoti ir priderančiai užsilaikyti. Mary
tė buvo labai išdidi, saumeilč ir kitus visuo
met ir visur pajuokdavo.

Kada Marytė ateidavo ant balių, tai 
meiliškai žvalgydavos, tartum stirna bėgda
ma per pelkes. Ji visus vaikinus savo ne
paprastais žvilgsniais varstyte-varstydavo

Kadangi Marytė neapsakomai graži bu
vo, tai ne tik tuos, kurie ant gatvių “džiką” 
šoka, bet ir. riųitus vaikinus prie savęs pri
traukdavo.

Marytė visuomet turėdavo užtektinai 
vaikinų. Susipažinus su vienu patol drau
gauja, pakol nepasitaiko su kitu susipažinti, 
o kaip tik susipažįsta su kitu, tai pirmąjį 
jau palieka. Ypatingai stengdavosi turėti 
daugiau tokių vaikinų, kurie dailiai moka 
šokti. Jeigu Marytė atsilanko į kokį nors 
balių, tai viena pripildo svetainę.

Jeigu mūsų Marytė ateina ant prakal
bų, tai ir čia rimtai nepasėdi: pradeda stum
dytis, trankytis, juoktis ir visokias baikas 
krėsti, kad tik publika į ją atydą atkreiptų, 
kaipo į kokią išdykėlę.

Tokiu savo pasielgimu Marytė atšaldė 
nuo savęs dorus, rimtus vaikinus. Supran
tama, ją negalima kaltinti, nes tėvai per sa
vo tamsumą ir girtuokliavimą neišauklėjo 
taip, kaip privalo išauklėti, kad išaugęs kū
dikis mokėtų dorai ir mandagiai elgtis.

Nors Marytė daug turėjo vaikinų, bet 
už visus labiau mylėjo Adolfą. Adolfas 
stengėsi iš visų pajiegų atvesti Marytę ant 
gero kelio.

Vieną nedėldienį Adolfas su Maryte iš-, 
važiavo į parką. Diena-buvo daili, saulė sa
vo spinduliais glamonėte-glamcnėjo visus, 
kurie nuo jos nesišalino. Jauni vaikinai su 
merginoms vaikštinėjo po parką. Tarp jų 
ir Adolfas su Maryte juokavo.

♦♦ *

Tylus rudens vakaras. Pilnas dangus 
spindančių žvaigždelių, kurios slankioja po 
dangaus skliautą, tartum viena su kita be- 
sisveikindamos. Tarp tų žvaigždelių švietė 
mėnulis, susilenkęs kaip pjautuvas. Tan
kiai jo šviesą užstodavo debesįs, bet jie vėl 
greitai nuslinkdavo ir nešdavos tolyn. Ma
rytė nusiminus sėdėjo prie lango ir žiūrėjo, 
tartum ko laukdama. Jos mintįs taip greit 
skraidžiojo, kaip tų žvaigždžių šviesa; jai 
prisiminė praeitis, jaunos dienos ir papildy
tos kvailystes. Jai prisiminė Adolfo pasku
tinis atsisveikinimas. Tas Marytę taip suju
dino, kad ji ilgiaus negalėjo sėdėti, užsidėjo 
rankomis akis ir krito lovon. Ašaros pra
dėjo riedėti, krūtinė kilnotis. Vakaro tylą 
pertraukė koks tai bildėsis — tai gatveka- 
ris praėjo. Paskui kur tai pasigirdo varpo 
balsas — tai gaisras iškilo ir šaukia ugnage- 
ėus ant pagelbės. Marytė, nepakeldama 
galvos, užmigo. Užmigus tuojaus pradėjo 
s:ųmuoti. Jai matėsi, kad pas ją atvažiavo

bino apsivesti. Bet Adolfas jai tarė: “Ma
ryte, saugokis, nes čia vilkas avies kaily!”

Marytė, išgirdus Adolfo žodžius, labai 
nusigando, nubudo ir išplėtus akis žiūrėjo, 
kas čih yra. Bet nieko nebuvo — tai papra
stas sapnas...

* ♦

Kadangi Marytė pagarsėjo, kaipo vėja
gaudė ne tik tarp vietos vaikinų, bet ir apie- 
linkių, per tai negalėjo gauti sau vaikino ir

MOTERIMS 
NAUJIENOS

PASIKALBĖJIMAS R0ŽY1ES SU MOTINA. __ Turės visko surasti. San Francis- 
/o'šoblę parduo- co, Cal. randasi net dailumo 

> Lietuvos Šelpi- institutas.
__ t______k Ir žinai dar tame i...
ką, Rožyte, aš tau sakau, jog Fouler tūlai Sofijai Levey 
man puiki mislis į galvą atė- naikino nuo veido spuogas, 
jo: sutverkime bobų vaiską Benaikinant spuogus Lnvey 
ir eime juos skersti. Aš jau j staiga mirė. Daktaras tapo 
jiems parodyčiau tiems šun- tuojaus suareštuotas, betpa- 
snukiams. Isirodė, kad Levey mirė nuo

— Na, mama, jau perdaug širdies sprogimo.
įsibėgai. Mums nereikia 
daugiau vaisko. Panaikin- 
kime tik tą, kuris yra.

mas, Mail :o tėvas, 
brudas ii .
ti, o pili c;.s 
mui pa&z.n ti.

. šiomis dienomis 
institute daktaras

Adolfas išsiėmė iš kišeniaus laikraštį ir gar
siai pradėjo skaityti apysaką “Ji paleistu
vė”. Išsyk Marytė atydžiai klausėsi, bet 
greitu laiku pradėjo savo juodomis akimis 
varstyti praeivius. Kada ji pamatė pažįsta
mų vaikinų, tai tyliai atsikėlė ir slapta pra
sišalino nuo Adolfo. Kada Adolfas atitrau
kė nuo laikraščio akis, tai jau Marytės ne
buvo.

Adolfas labai pasipiktino iš tokio Ma
rytės pasielgimo ir paliovė su ja draugavęs.

* *
Po metų laiko Maryte taip .nusidėvėjo, 

kad ne tik dori vaikinai, bet Ir “gatviniai 
sportai” pradėjo iš jos tyčiotis ir, pamatę 
gatve einant, švilpti ir staugti.

Vieną subatvakarį Adolfas su Maryte 
susitiko ant baliaus. Pasibaigus baliui, 
Adolfas palydėjo Marytę iki namų. Priėję 
prie Marytės namo jiedu atsistojo ant šaly- 
gatvio ir pradėjo kalbėtis.

Besikalbant jiems, Adolfas uždėjo savo 
ranką ant Marytės peties ir pradėjo jai iš
mėtinėti už nedoro gyvenimo vedimą. Ma
rytė nei žodžio nepratarė, bet stovėjo, kaip 
pastirus ir galvą nuleidus žemyn klausėsi 
Adolfo išmetinėjimų. Adolfas tęsė Marytės 
liūdną gyvenimo istoriją. Ant galo pasakė:

— Atmeni, Maryte, kaip metai atgal aš 
tau šiuos žodžius atkartojau, bet tu manęs 
neklausei. Aš tave mokinau ir rodžiau tau 
dorą, teisingą kelią, bet tu juomi nenorėjai 
eiti ir ant mano žodžių spjaudei. Tu nuo ma
nęs šalinaisi ir bėgai. Tai dabar žinokis sau. 
Nuo šio vakaro aš daugiau tavęs nenoriu nei 
susitikti...

Adolfas ištaręs tuos žodžius, paėmė 
Marytę už rankos, drūčiai paspaudė ir pa
sakė:

— Pasilik sveika, Maryte.

— Ar jau aukavai, mama, 
kiek nors į Lietuvos Šelpimo 

nuolatos sekdavo laikraščiuose pajieškoji- Fondą?
mų skyrių. — Oi jau tu, Rožyte, prie

Vieną vakarą Marytė parėjo iš darbo ir tų pinigų, tai kaip lapė prie 
tuojaus griebėsi už laikraščio. Pradėjo skai-! vištų! Aš dar nepalikau sa- 
tyti pajieškojimus. Beskaitydama pajieš-'y0 Pr°t° ant dugno stiklo a- 
kojimus Surado sekantį: .

“Pajieškau apsivedimui jaunos mergi
nos...”

Marytė, ar tai iš didelio džiaugsmo, ar i 
tai iš nežinomos baimė 
ko j imą skaityti, visa nutirpo ir laikraštis iš 
rankų iškrito...

Kada jau Marytė atsipeikėjo, tai, nieko 
nemąstydama, paėmė popieros, plunksną, 
parašė nepažįstamam jam laišką, įdėjo savo 
paveikslėlį ir tuojaus išsiuntė.

Marytė veik visą naktį negalėjo užmig
ti, nes mintįs lindo į galvą apie nepažįstamą
jį vaikiną. Ji manė, kad dabar jau tikrai 
atrado savo laimę, bet jos tos mintįs buvo la- LAevas išklausy 
bai klaidingos...

Praslinkus trim dienom Marytė gavo
nuo savo “mylimojo” laišku ir paveikslėli. ,s tll().os širdies> tai karč

jo kaklo ir norėjo ką tai sakyti, bet Adolfas 
ją atstūmė, paspaudė savo kepurę ir grei
tai nuėjo.

Bankicriaus duktė laikraš
čius pardavinės.

Šiomis dienomis į New 
Yorką atvyko Izabella Stru- 

įsinskaitč, pabėgus iš Lvovo. 
Jos tėvas buvo bankierius, 
.bet kada rusai įsiveržėįLvo- . 

mūsų j \ ų? tai pasiliko be skatiko. 
__ _ ?__ j žurnalistas ir 

vę” vesti ginčus^ Tas labai I dalyvavo lenkų literatūroj, 
gerai, nes teisybės žodžiai iš- bet gruodžio mėnesy mirė, 
eina aikštėn. Ą patingai. Strusinskaitė pasakoja, kad 
daug triukšmo sukėlė Motie- • daugelis lenk'1, pabėgę į Lon- 
jus parašęs korespondenci-1 dona, bet ju padėj’mas esąs 
ją apie “Živilės” choro pa-’labai vargingas, 

rengtąją vakarienę.^ Su ne-imano stovėti ai.. _ b___
kuriais Motiejaus nurody- jr 5 ave. ir pardavinėti laik
inais pilnai sutinku, tik jokiu pusčius. Beina atiduosianti 

su į lenkų fondą.
Ir prie ko ta karė žmonių 

nepriveda?!...

ŽINIOS.
SCRANTON, PA.

Pastaruoju laiku i 
lietuviai pradėjo per “Lais- j Brolis ' buvo

Mergaitė 
ant 42 gatvės

būdu negaliu sutikti 
tuom, būk “Živilietės” šoką 
pagal Šliupo, Živatkausko ir! 
kitų dūdą. Aš ėsu gerai pa
tyręs, kad tie ponai šoka 
taip, kaip “Živilės” pirm. K. į 
A. Garmus dūduoja. Man' 
rodos, kad nereikia ant s*lp-' 
nesnių užsipuldinėti, nes jie 
ir taip yra išnaudojami, bet 
geriau juos užstoti.

Aš visuomet buvau “Živi
lės” choro šalininku, nes jis 
yra laisvas ir tol i aus neina 
nau tokiam chorui 
tis bei kenkti. ’ 
gailestauju, kad mū* i tau-1 
tiški “šulai”, ex-socijalistai 
protiškai nusidėvėjo. Taip
gi nesitikėjau, kad K.A.Gar
mus taip siaurai suprastu 
partyviškumą, kaip ji rašė 
savo straipsny, tilpusiam 
“Laisvės” N. 22. Kadangi 
K. A. Garmus 1906 metais

— Gedos ir artyino meilės 
neturi, mama! Esi tokia ne
gailestinga, kaip ir ta Loto 
žmona, į druskos stulpą pa
virtusi. Jeigu jau tu nesu
pranti, ką tai reiškia karės 
,a seaybes, tai aš tau papa

sakosiu dalykų, kurie ir tave 
turės sugraudinti.

— Never may, jau tu ma
nęs nesugraudinsi. ^Jau per 
jūsų, socijalistų, prakalbas 

SJ,žmones gana graudinami, o 
man is akių ašara nesisun- 

— Aš viena, Rožyte, dau-;kia. Man tik bažnyčioj aša
ros veržiasi, rodosi, cibuliais 
bučiau patrinusi akis.

— Ar žinai, mama, kokia 
daugybė moterų nukenčia 
nuo Karės?

— Nemeluok. Vajavoja 
tik kareiviai, o ramių žmo
nių u- moterų nerušioja.

— Tame ir dalykas, kad 
šioj karėj ir žilagalvių sene
lių nepaguodoja. Tiek ma-

|vo proto ant dugno stiklo a- 
Įlaus.

— Argi jau iš tikrų jų, ma
inyte, nieko neaukausi sušel- 
Ipimui nukentėjusių nuo ka- 
jrės? Argi jau ištikrųjų būsi 

nepabaigė pajieš ; taip nemielaširdinga?- - - -x!
giau gero padarysiu nuken
tėjusioms nuo kares, negu 
jūsų visas šimtas. Aš viena 
suteiksiu jiems milžinišką 
pagelbą.
vai reikia, bet maldų. Aš tik 
ka buvau bažnytėlėj, kur po
piežius viso svieto katali
kams buvo užsakęs melsties.

s mūsų mal
dų ir pasibaigs karė. Tada 
nei fu’ku nereiks. Jeigu visi 

ui -1 • -i i-r amerikonai tik papoteriau-myhmojo laišką ir paveikslėli - 1

Ne pinigų Lietu-

oj pasibaigtų.
— Oi mama, mama, juo tuMano miela Maryte! . Bučiuoju jūsų — Qį mama, mama, juo tu 

b a 1 tas i a n •ve es 11 sk ai s tų v e i d c * i, n o i•s per šį eini senyn, juo tau proto ma- 
laiškelį ir meldžiu kogreičiausia atvažiuoti. žiau. Kągi 
pas mane. Jeigu kelionei reikalinga pinigų1 
— atsiųsiu. Iki laimingo pasimatymo! — 
Albertas”.

i tavo malda gi
liuos pas dievą? Francijos 
katalikai poteriauja, kad 

į tik dievas palaimintų jų gin- 
jklą ir kad jie laimėtų. Vo- 
l kiečiai katalikai taip-pat 

nu, Rusijos popai visa gerk
le šaukia, kad reikia kariaut, 
kol nebus apgalėti vokiečiai. 
Argi dar nematai, mama.

* *
rytas. Dangus apsiniaukęs; tampo poną dievą už skver- 
Žmonės užkandę pusryčių

Panedėlio 
lietus lynoja, 
rengiasi darban. Marytei nerūpi darbas — 
ji rengėsi išvažiuoti ras savo “mylimaii”.
Pasiėmus čemodaną,susidėjo savo geresnius kad jiems visiems "dievas ant 
drabužius ir, nieko tėvams nesakius, prasi- lupų, o širdyje velnias? Ką- 
šalino. Išeidama iš savo kambarėlio nusi- gi tavo malda giliuos? Argi 
šluostė ašaras ir tarė: ‘.... ....... —------

— Sudiev prigimta vietelė, gal daugiau tūkstančiu metų :
1 vin/x 11 /-»’ va 1 zapi -iv* Ir

jau nesugrįžšiu!
Praslinkus valandai laiko Marytė sėdė- 

tymas; ji vis mislijo apie “savo” Albertą. 
Tos sąkeleiviai važiuodami skaitė laikraš
čius ir knygas. Bet Marytei nerūpėjo skai
tymas; ji vis mislijo apie “savo” Albetrą. 
Ant jos veido tarpais pasirodydavo liūdėsis, 
tarnais šypsą, 
liūdno likimo, kuris ją turėjo sutikti.

Ant stoties N. trūkis apsistojo. Mary
tė išlipo iš trūkio ir eidama pradėjo dairy
tis, ar neatėjo ją Albetras pasitikti. 
Lietus palengvėlia lynojo. Ant šalygatvio 
stovėjo apysenis žmogus ir rūkė cigarą. Tai 
buvo agentas “gyvojo tavoro”. Marytė, , , .
praeidama pro salj, pažvelgė i ji ir nueio to-l„!oVn<, TniJvrn J
liau besidairydama. Žmogus pažiūrėjo i dži^aVūtoŪn^

Jos širdis visai nejautė to ti aukautum ir kitus

gali būti nužudyti. Tuks
iančiai moterų ir mergelių

galimas daiktas, Rožyte?
—- Je, mama, baisių daly

kų pasakoja laikraščiai. Ru
sų kazokai, įsiveržę Į Prūsus 
ir Galiciją išgėdino tūkstan- 
_.as moterų. Jie elgiasi, 
kaip alkani žvėrįs. Vokie-

bę Francijos moterų. Pasa
kyk man, mamyte, ką gali 
Įausti motina, kuri nešioja 
savo įečiuje neapkenčiamą 
Kūdiki, kurio tėvą, kad įma
nytų, tai dantimis sudrasky- 
iZ l’okių moterų ir mergi
nų yra tūkstančiai. Jeigu 
jos pagimdys vaikus — tai 
jie visvien bus neapkenčia
mi, juos visi pirštais užba
dys. O ką pasakys vaikinai 
ir vyrai, kurie sugrįžš iš ka
rės. Daugelis neperkęs to 
skausmo — nusižudys. Jau 
ir dabar daugybė merginų 
nusižudė, daugybė iš proto 
išėjo ir bėgioja po laukus, 
pilnos keršto ir apmaudo, 
Tai, matai, mama, ką reiškia 
karė. Jos kruvina rykštė 

| nušluoja laimę milijonų šei-

'ligas, apmaudą. Na, mamy- 
dar nenorėsi

Marvtę, paskui išsiėmė jos paveikslėlį, pnsi- - - -*
žiūrėjo į jį ir, pažinęs savo auką, pradėjo Vai ne taip jau labai reikia 
vytis. Pasivijęs Maryte, nusiėmė kenurę, 'pagelbos. Tai vis tik gazie- 
linktelėjo galvą ir mandagiai prakalbino. 
Bet Marytė nieko neatsakė ir ėjo toliaus. 
žmogus pagriebė Maryte už rankos, pasisa-

lupų, o širdyje velnias? Ką- 

‘žmonės nesimeldė per du 
: nuo bado, 

maro, ugnies ir kares apsau
gok mus viešpatie! O karės 
kaip buvo, taip ir tebėra.

—Tai kogi tu, dukrele, no
ri iš manęs? Nori, kad aš 
bedieve pavirsčiau ir neši
ni ei sčiau?

— Ne, aš noriu, kad tu pa-
; ragin

tum aukauti Lietuvos Šelpi
mo Fondui. Lietuva ašarose 
paplūdus. Jeigu tavęs kas 
nrašvs duonos, o tu atkiši rą
žančiu ar škaplierius — ( - v . . - , -
tu būsi niekingiausia mote-jJP^nib atneša badą, skurdą, 
ris. Iš tavo maldų Lietuva - • .
soti nebus. Tavo maldų die-; ar nj dabar

__ jų aukauti Liet 
niekad neklausė. Tai yra di- F ondui ?

— O Jezusėli! kibą jau bu-
— O mažu, Rožyte, Lietu-(čiau paskutinė nenaudėlė ir; 

smaladūšė, kad neaukau
čiau. Jau kad turėčiau, Ro~ 
žvte, šluotą, tai pliekčiau ir 
pliekčiau tuos bestijas, o dar 
labiau carus, kaizerius ir ge-

tos išsimislija, o man išrodo, 
kad ir valdžia gerų žmonių 
neapleis. O jeigu koks cicili-

Ve. kad esąs geras Alberto draugas ir kad 
Albertas prašęs ii pasitikti Marytę.

(Toliau bus).

kąs ir nustips iš bado — tai nero 
didelė čia bėda. Kaip patar- (lėrns 
lė sako: boba iš ratų 
tams lengviau.

tai nerolus. Tai jie liepė žmone- 
» žudvties. Aukausiu 

ra- pati ir runinsiuos prikalbin
ti, kad aukautų ir mano ku

Vėl nori moteris ir vaikus 
kankinti.

New Yorko valstijos legis- 
laturoj yra įnešimas, kuris 
tuojaus bus svarstomas, kad 
pavelyti vaikam ir moterim 
naktimis dirbti. Mat, dabar 
moterų ir vaikų darbas yra

;naktimis uždraustas, tai ka- 
priešui-(nitalistam tas nepatinka ir 

Tik labai ap- jje nori, kad tą įstatymą pa-
naikinus, o vieton jo įvedus 
toki, kuris leistu dar labiau 
išnaudoti moteris ir vaikus. 
Prieš tokį bjaurų įstatymą..
dauguma protestuoja. •

Susekta trustas užlaikymui 
paleistuvystės namų.

Policijai pavyko susekti 
__ r lorke trustą, kuris 

į užlaikė paleistuvystės na
mus. To trusto vyriausia 
galva, Goldberg, suareštuo
tas.

Pagal prokuroro paduotų 
•žinių, tai tas biznis buvo va
romas gana plačiai. Trus
tas tu re jo 40 slaptų namų po 

i visą New Yorką. Kompani-

T buvo jos sekretorium, tai 
maniau, kad ir apie party-! -• - 
viškumą turi supratimą. Bet! 
via visuomet išlenda iš mai
šo. Aš labai stebinsi, kad 
tokiame trumpame laiktar- j’ 
py Garmus pradėjo savo še-i 
Sėlio bijoti. Trumpai per
žvelgus L. S. S. 2 kuopos is
toriją, pasirodo, kad tie visi 
Garmai, Jeleckai, Živatkau- . - _, . ,
skai ir kiti buvo karšti Ja.1.tured^ovl nJetus 
sociialistai, o šiandien ir so-^^P.L’pO penkios-
cijalistu vardo nenori gir- tukst. dolerių pelno.'

“ (Is tos sumos policijai išmo
kėdavo 400,000 dolerių. Vi- ? 
sos smulkmenos bus paaiš
kintos laike Goldbergo teis-' 

i m o.

Tiesa, visi ex-socijalistai 
neatsižvelgia į tai, ką jie vei
kė pirmiau, o dabar išsivys
tę į tautiškų barščių puodus, 
nori, kad visi tuos barščius 
srėbtų' ir tautiškus puodus 
girtų, kad juose.randasi gar
dus barščiai.

Mūsų mieste tankiai gir
disi nusiskundimai, kad nė
ra vienybės. Bet kas tą vie
nybę ardo? Man rodosi, 
kad su ex-socijalistais nega
li būti jokios vienybes, nes 
jie visuomet veidmainiauja

Proletaras.

Įstatymas dėl tarnaičių.
Wisconsin valstijos parla- 

lamentas šiomis dienomis 
svarstys apie išleidimą Įsta
tymo dėl tarnaičių. Mano
ma sumažinti tarnaitėms 
darbo valandas, pakelti algą 
ir abelnai pagerinti jų būvį.

Ištikrųju iki šiol apie tar
naičių padėjimą niekas nei 
nesirūpino. Dirbtuvių dar
bininkėmis rūpinasi unijos, 
o tarnaičių likimas visai už
mirštas ir jų padėjimas ga
na vargingas.

Dailumo institutas.
Amerika — tai biznio ša

lis. Čia galima visko gauti,

Areštavo agentą “gyvojo 
tavoro”.

St. Louis, Mo. — Čia tapo 
suareštuotas tubs Va gley, 
kaino agentas “gvvojotavtj- 
ro”. Laike tyrinėjimu pasi
rodė, kad jis yra prezidentu 
Intenrnacionalės Manufak-; 
turinė* kompanijos ir turi; 
10 milijonų dolerių kapitalą

Tai matot, kaip kapitails- 
tai įgyja sau turtus.

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

ir jos ekonominis pa
dėjimas. 
Įtalpa:

I. Perversmas moteries e- 
konomiškame padėjime.

II. i Moteris ir draugijini®
gyvenimas. y

III. Moteris ir vaikų aul$<
Įėjimas. /

IV. Išvedimas. /
Kaina 20c. X 

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis, /

420 Amstel Ron I.
Arverne. L. I N V
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Davatkaminu nariu, tai kuopos na-l

savęs ir dėl visuomenes.
Al. Kuncienė

tę, tai visą šeimyną pavadino 
katalikiška. Bet greitai ne
tekom to vardo, nes daugiau 
neištesėjom kunigėliui duoti. 
Apart to, aš porą sykių iš
ėjau ant steičiaus padainuo
ti ir padeklamuoti L. S. S.

apie šiandieninį darbininkų 
i” ir turtin-

Pittsburgiečiai kas ket
vertas rengia diskusijas. 

I Laike diskusijų kiekvienas

Tai matot, kad ir męs susi
laukėm inkvizicijos laikų 
Garbė kunigėliui už tokį pa
mokinimą.

I^unigo Broliui. — Tamsta 
savo adreso nepaduodi, per 
tai žinutė netilps.

P. šauliui. — Apie tai tal
piname anksčiau gautą.

W. B. Anibotas. — Vienų 
balius išgirti, o kitų išvadin- 

čiutabakių” baliais, 
rūpintis; ’ todėl prisiėjo lai- mums rodosi, " nepritinka, 
doti S. L. A. kuonai. Kadan- Baliai pasilieka baliais, nes 
gi Petraitis nebuvo kuopos jų visų vienas tikslas.-

Visadęs po 
riai suaukavo $6.00 ir nupir- korespondencija pasirašy- 
ko gelių vainiką, o kuona pa- kite.pavarde ir adresą., nes 
skyrė 6 narius palaidojimui,kitaip redakcija netalpina.

Man rodosi, kad ats^’rai
veikdamos dr-tės būtų daug randasi apie 40 šeimynų ir a 
daugiau nuveikusios

Drg. Michelsonas prašė 
hiūsų priešų, kad duot ko
kius klausimus. Bet mūsų 

tantiečiai”tik

myną
jau nieko negali duot 
kunigėlis pradėjo mus skai 
tyti ne katalikais.

Tėvui mirus, motina su

kuopa 
mažai ką nuveikė apart savo 
viduriniu reikalų. Bet to-

konferencija. Buvo išduota 
raportai komitetų, iš ko pa
sirodė, kad jau yra įplaukę 
$174.49, iš kurių $98.52 pa-

L. S. S. 204 kuopa nutarė 
rinkti aukas L. Š. F. Buvo 
surengtos prakalbos, pereita 
per vietos biznierius ir su
rinkta $47.00. -___ 1__

Pereitais metais kun. Su t 
kaitiš rengėsi išleisti laik 
raštį, bet iki šiol dar nešima 
to. Ar tik nepabūgo “Dilgė 
lių” Ildeginio, kad tas 
pertų kailio?

priešu Sakę ir nori prieš 
ją kovoti, kad visai panaiki- 

Atlikus ta darba, eiti 
toliau ir kovoti su kitais lai-

žmones ir navedė jiems 
siems bendrai veikti.

Kazys

Jau apie keturi menesiai 
laiko, kaip čia susitvėrė Lie
tuvių Moterų Progresyviško

nuošė jis pirmiau gyveno. 
Savininkai pradėjo šaukti, 
kad velionis buvęs bedievis, 
tai dabar bijosi jo kūną pri
imti.

Paskui išeina aikštėn 
gaspadoriai, pas kuriuos Pe
traitis gyveno, išgirdę apie 
mirtį, pradėjo po jo drr 
žili kišenius kratą daryti ir 
suradę du bedievišku dole-

—Jeigu tikintieji arba ku
nigai geria, tai jie tik kūną 
nugirdo, bet pažiūrėkite į 
jų dvasią.

Man rodosi, kas girdo kū
ną, tas sykiu nugirdo ir dva
sią. Paskui kunigėlis aiški
no, kad pats dievas pavadi
nęs ji į kunigišką stoną ir 
suteikęs tą mokslą ir galę.

Labai žingeidi! žinoti, ar 
dievas iš dangaus numetė 
prikimštą pančeką pinigu ir 
už tuos pinigus liepė mokin
tis, kad p c skili tapus dvasiš
ku tėveliu? Man rodosi, kad 
taip nebuvo.

Mat, nueidama korteliu,

i'drff S Lakitskaš susikolek- roles atliko gerai ir publika stengiasi kalbėti ne mažiau, > Petraitis turėjo 22 meta 
■tavęs auku ir su jomis nabė- likosi užganėdinta. Publikos kaip valandą laiko. Tokiu amžiaus, paėjo iš Kauno g., tavęs auKU ir su o e gusirinko 300 ir visi ra. būdu greitu laiku mąnom Šiaulių pavieto. Lietuvoj pa- 

miai užsilaikė. Aukų surink- tapti visi kalbėtojais 
ta lėšų p'adengimui $4.09. Li
teratūros irgi nemažai par
duota. Po prakalbų buvo 
duodami klausimai, ant ku
rių kalbėtojas aiškiai atsa-

“kovotojus
Didžiuma nubalsavo ?}U?ta centraliniam L. Š. F. 

nerinkti. Reiškia, kunigėlio iždininkui K.Šidlauskui, o li- 
j $75.97 randasi pas 

vietinį iždininką. Fėrų ren
gimo komitetas taipgi dirba 
ir po Velykų bus surengti fė- 
rai. Konferencijoje buvo 
pakeltas klausimas, kad kaip 
rmrints reikia mums paduoti 
i nich tyva Ba vonnįečiams, 
kad ten, būtų kas pradėta 
veikti rinkimui aukų L. Š. F. 
Buvo nurodomi bent keli bū-

“Mieli mano klausytojai
Jūs gyvenate s tub o j
sienos turite pasikabinę Kri
stas paveikslą; jūs karštai 
tikite į Kristų, bet sykiu lai
kote ant savo stalo “Kova”.

21 d. kovo mūsų dvasiškas 
tėvelis pasakė karštą pa
mokslą ir apskelbė pirmei
viams karę, šaukdamas savo 
parapijomis mobilizuotis ir 
kariauti. Štai jo žodžiai:

23 d.kovo St. Paul Coal Co 
anglių kasykloj atrasta nu
šautas užveizda ir du mulu

s’1 biznieriams - tautiečiams 
nei na darbininku būvis.!I 

Matomai Paš-is nori nuo vai-1 
džios u žs itarn aut medali, 
kai n Yčas nuo caro.

igu tikintieji arba ir kunigai.
i Aš nemačiau girtų bedievių, 
o iš tikinčiųjų nuolatos ma-

I tau; net ir dvasiškų tėvų 
mačiau girtų. Tuomet kuni-

LAWRENCE, MASS.
Kovo 22 d. buvo prakalbos 

vietinės sccijalistų kuopos, j tuomet'nieko neišeina.
Pabaigoj pereitų metų su

sitvėrė komitetas rinkimui 
aukų L. Š. F. Kiekviena 
draugystė bei organizacija 
stengėsi išrinkti veikliausius 
žmones į tą tarpdraugijinį 
veikimą. Bet viskas išėjo 
atbulai: kada susiejo į krū
vą visi veikliausi nariai, tai 
visai nieko nenuveikė. Jau 
daugiau trijų mėnesių laiko, 
kaip tas komitetas sutver
tas, kad veiktų dėl labo nu
kentėjusių Lietuvoj nuo ka
rės, bet iki šiol dar nesimatė 
jokio veikimo. Per ta visa 
laiką buvo

GARDNER, MASS.
21 d. kovo L. S. S. VI rajo

nas parengė prakalbas. Kal- 
rinkta $47.00. Berenkant bėjo J. Mickevičius.^ Pirmoj 
minėtas aukas, atsirado to- daly savo kalbos aiškino a- 
kių.smalavirių, kurie bandė pie dabartinį darbininkų pa
valdžiai apskųsti, būk tai ap- dėjimą. Antroj daly savo 
gavikai aukas renka. Bet kalbos aiškino tikėjimo isto- 
miesto majoras iš to tik pasi- riją. Pertraukoj buvo de- 
juokėc Bet ir to dar neužte-klamacijų. Kaip kalbėtojas, 
ko. Paleido paskalas, būki taip ir deklamatęriai savo

ELIZABETH, N. J.
d. kovo atsibuvo jau ke- 

kraščiais bei nepatinkamais Hutą iš eilės vietos L. Š. F. 
raštais.

Po didelių, ginčų tapo pa
leista nubalsuoti, ' ar rinkti 
tokius 
rinkti.

1 Ar taT'nepuiki' 'fanatikų ’ kite dievui ant garbės ir bus 
taktika? Velionio kūno ne- gerai. Atsišaukimą patalpi- 
priima, kad buvo bedievis, j nom į gurbą, nes po juom 
bet jo kišenius krato ir radę pavardės, nei adreso nė- 
keliatą centų, nusiperka a- 
laus. Velionio bijo, bet jo 
kelių centų nebijo. O gal 
taip lienia daryti katalikiš
kas tikėjimas? Toks pasiel
gimas ne tik keistas, bet tie
sink bjaurus.

Veliones pinigų neturėjo, 
tai ir laidojimu nebuvo kam ti 

‘ todėl prisiėjo lai- mums rodosi

prie veikimo. Gero pasiseki 
mo. F. Petrašiunas.

nenunešiau Kunigėliui de
šimtinės. Bot jeigu būčiau 
nunešus dešimtinę, tuomet 
viskas būtų buvę gerai ir už 
dalyvavimą socijalistų pa
rengtuose koncertuose būtų 
ųieko nesakęs. Bet dabar iš
keikė ir prisieis po mirties du 
keliauti į peklą. Tik tuom 
dar džiaugiuosi, kad tikiu 
ten ir savo kleboną rasti, 
tuomet vėl pasikalbėsim.

Marijona Dambrauskiūtė.

atsižymi neplatinimu lite
ratūros, bet tik tuo var-

Piliečių kliubas atsi
žymi tuom, kad per metus 
surengia du vakaru ir pamo
kina, kaip tapti piliečiais.

Ir taip visos draugystės 
darbuojasi, kiek galėdamos 
ir stengiasi vienos kitas ap
lenkti. Bet kada tos visos 
draugystės susieina į krūvą 
ir pradeda veikti bendrai,

tavęs aukų ir su j omis pabė
gęs. Reikia pastebėti, kad 
aukas rinko ne vienas S. La- 
kitskas, bet* sykiu rinko M- 
Punis ir V. Petraitis. Sma- 
laviriai gi bando vieną drg. 
S. Lakitską apšmeižti, nes 
jis yra uoliausias aukų rin
kėjas. Tos aukos buvo pa
garsintos lietuvių ir anglų 
laikraščiuose, kad pasiųstos 
L. š. F., tai mūsų smalaviriai 
atsikando. Bet ar ilgam? 
Atsirado naujas šmeižimas. 
Kada tapo kun. Žebris nužu
dytas, tai 
būk tai socijalistai tą darbą 
atlikę ir kad juos reikią iš
naikinti. Paskui pradėjo 
pasakoti, būk keturi socija- liaus manome pradėti veikti 
lįstų kalbėtojai nužudę kun. ant visuomeniškos dirvos.

męs esam 
su jais 
Męs norėtume jiems pagel
bėti, norėtume savo būvį pa
gerinti, bet nežinom kaip tą 
padaryti. Taigi, organizuo
jamės, pradėkime lavintis, 
pradekime mokintis, o tuo
met suprasime, kaip reikia 
pagerinti savo būvį.

Lietuviu Moterų Progre
syviško Susivienyjimo visi 
reikalai telpa organe “Lais
vėj” ir galite ten matyti, ką 
Susi v i e n y j i m a s v c i k i a.

Kas nori platesnių žinių 
gauti, gali kreiptis prie kuo
pos valdybes.

Taigi visos Rockfordo 
merginos ir moterįs prisidė
kite prie Lietuvių Moterų 
Progresyviško Susivienyji
mo 5 kuopos, tuomet męs ga- 

negn pie tiek pavienių. Apšyieta lėsime daug ką nuveikti dėl 
jos dabar išrinko atskirus stovi ne visai

DORRISVILLE, ILL.
Be ko žmogus negali būti 

išganytas? Ant šio klausi
mo Kiekvienas katalikas at
sakys: “Be krikšto, be spa- 
viednės ir be gerų darbų”, 
nes taip mokina dvasiški tė
veliai. Bet ar tas tiesa? 
Praktikoj pasirodo, kad 
žmogus negali būti išgany
tas be pinigų. Jeigu pinigų 
nėra, tai ir dangaus karalys
tės neapturėsi.

Aš čia papasakosiu iš savo 
gyvenimo nuotikių, kaip 
galima dangaus karalystę 
apturėti.

Kada mano tėvas buvo gy
vas, sunkiai dirbo ir tankiai 
duodavo kunigėliui ant baž
nyčios savo kruvinai uždirb
tus centus, tuomet jis buvo 
geru kataliku. Kunigėlis jį 
gerbdavo ir žadėdavo dan
gaus karalystę.

Bet štai musu tėvas nu

lių ir, suprantama, su svai
ginančiais gėrymais. Mat, 
kaipo šventojo draugystė, 
tai negali be svaigalo apsi-

Šiomis dienomis pas mus 
buvo toks atsitikimas: S. L. 
A. vietos kuopos narys J. 
Petraitis išėjo ant gatvės ir 
belą u kda mas gatvekari o
staiga susirgo ir likosi nu
gabentas į miesto ligonbutį, 
kur ir mirė. Apie jo mirtį 
niekas nežinojo per tris die
nas. Tik trečioj dienoj gra-

Tai matot, kaip mūsų ka
talikai elgiasi ir kaip jie pil
do katalikiškus prisakymus, 
kurie draudžia nekaltai žmo
gų apšmeižti.

V. P. Jurbarkiškis.

1A Pasėsti 3 delegatus į 
minėtas draugijas ir

c) K”d būtų pranešta L. Š. 
F. centraliniam komitetui, 
kartu priduoti ir visas infor
macijas jam. o komitetas lai 
pats kreipiasi.

Nors mano nuomone tas 
paskutinis sumanymas būtų 
kaipo netinkamiausias, bet 
jis.likos priimtas, kad tokiu

iNesemai
mas šv. Jurgio draugystės ir 
ten buvo nuėjęs mūs1! “ko
votojas”, kad išgavus porą 
pagelbininkų. Kaip girdėti, 

pavyko —

•miršta, pasilieka devynios Kalbėjo drg. St. Michelsona 
dus>os šeimynos ir tik du ga- ; / 1
\šiek-tiek dirbti ir visą šei-1 padėjimą “laisvoj”

maitinti, o kunigėliui goj šalyj Amerikoj. Nupie- 
tai še pavyzdį,* kaip kapitalistai 

užlaiko savo šunis, eikvoda
mi daug pinigų. O tuom pat 
laiku tūkstančiai darbininkų 

krapštė paskutinius centus, ’ neturi darbo ir neturi kuom 
surinko 21 dolerį, nunešė ku- pragyventi. Kuomet darbi- 
nigėliui, kad tas tėvo dūšelę n Inkai bando kur-nors rengt 
nusiųst' į dangaus karalys- demonstracijas, parodydami 

darbdaviams, kiek yra žmo
nių be darbo, tuomet valdžia 
užsiunčia guzikuočius su 1 
buožėm bedarbiams galvas 
skaldyt. Čion mūsų “tautie-1 
tis” Paš-is su savo draugu 
pasakė policistui, būk Mi- į 

187 kuopos parengtuose kon- chelsonas negerai kalba ! 
certucse, tai tas galutinai prieš valdžią. Tai taip mū-1 
kunigėlį sunervavo.

21 d. kovo aš su savo sese- 
re nuėjau pas kunigą Vaito- 
nį, kad gauti kertelę atliki
mui velykinės. Tarp kuni
go ir manęs štai kokis buvo 
pasikalbėjimas':

—Ko reikalauji?
—Atėjau prašyti kortelių, priešai, o ypač
— Ką veiksi su tom korto- tada bruzda visais kampais, 

kuomet kalbėtojo nėra. Kaip 
kalbėtojas yra, tai 
“tautiečių” anei kukšt 
rai kalbėtojas juos pavadino 
nedaperėtais gaidukais.

Dilge.

“Laisve 
jienas” 
laikraščiuose nieko gero nė 
ra, apart velnių pi 
tų. Meskite visus tuos laik 

geru progų ™šči.u? Pečiun- , vy.kite lau 
parengti pasilinksminimo k?n ’.s savo. y«b’! I^vama. 
vakaru ir tie vakarai būtu TT lr soc’;’a ,st”s’ "elalky 
atneš? pelną, nes visos drau- ik,tc.sa™ ?tUlbo.?e tu, 
gystės būtų' parom? tokius' "n" „iienas’vakarus; galima buvo pa-'Yęn\ Keįenl ’ bytijiena^ 
rengt prakalbų ir parinkti ir &akę ■ nes t!C zmones IS 
aukų, bet niekas nieko nevei
kė. Ar tik išrinktieji drau- 
p,;i’i nariai neužmigo letar
gišku miegu?

sumanymas nepripažintas kusieji 
geru.

Tolinus paaiškėjo, kad ku
nigėlis ne tik laiškus siunti
nėja, bet pats vaikščioja po 
draugysčių susirinkimus ir 
agituoja, kad draugystės ko
vot’! su bedieviška spauda.

buvo susirinki-

27 d. kovo buvo sušauktas 
viešas mitingas apkalbėji
mui reikalų kaslink statymo 
tautiško namo. Tas mitin
gas žemiau kritikos. Vietoj 
svarstyti apie reikalus, pra
sidėjo tuščios diskusijos ir 

ypatiškų barnių, 
u s išrinkta kolek- 
ibiej i lyčių, tai 
d pyksta ir iškįla 

vaidai.
artina daugiau rūpin
čiai, bet ne tuščia gar- 

;, tuomet viskas 
ims gerai. Bet jeigu męs 
hike snsir*nkimų pešimės ir 
paskui bauginsime vienas ki
tą teismais už garbės įžeidi
mą, tuomet mūsų pradėtas 
darbas ne tik kad kils, bet 
dar pradės pulti žemyn. To
kiu savo pasielgimu męs ne
pritrauksime i 
dar atstumsime

Senas Rumfordietis

tų velnių, išsižadėk, tai gausi 
korteles I
Aš kunigėliui pasakiau,kad 

išsižadėti žmonių jokiu būdu 
negaliu, nes tarpe jų gyve
nu. Paskui kunigėlį užklau
siau:

—Tai klebonas tuos žmo
nes, kurie neina bažnyčion 
ir prie parapijos nepjriklau- 
so, vadinate velniais?

—Jie aršesni už velnius!— 
atkirto klebonas.

Tai matot, kaip Kristaus į- 
pėdiniai žiūri į savo artimą. 
Argi Kristus taip liepė mylė
ti savo artimą? Ar Kristus 
artimus vadino aršesniais už 
velnius?

Paskui kunigėliui pasa
kiau, kad vadinamieji bedie
viai daug doriau gyvena, ne-

DETROIT, MlCII.
20 d. kovo lietuviai laisva

maniai surengė pasilinksmi
nimo vakarą su perstaty
mais. Buvo Džian Bambos

WORCESTER, MASS.
22 d. kovo buvo susirinki

mas šv. Kazimiero draugy
stės. Apie patį susirinkimą 
ir nutarimus nėra ko nei ra
šyti, nes tai paprasti drau
gystės reikalai ir visiem ži
nomi. Bet reikia pažymėti, 
kad kun. J. Jakaitis atsiuntė 
draugystei, laišką, kviesda
mas prisidėti prie bažnyčios 
statymo ir prašydamas, kad 
draugystė išrinkti! du savo 
nariu kovai su bedieviška 
spauda. Su kokia bedieviš
ka spauda kur 
pradėti kovoti ir kokiu laidu

-Išsižadėk, kad daugiau pradėjo pamokslą sakyti, tai 
jais nedalyvausi,išsižadėk!silkės, sudėtos lovyje, pradė- 

‘ jo šokinėti. Kada Kristus 
išvijo pirklius iš bažnyčios ir 
pradėjo melstis, tai jam be
simeldžiant kielikas iš augš- 
tybių nusileido. Kada žydai 
Kristų pagavę varė su dide
liu kryžium ant pečių ir tas 
puldamas susikruvino, tai 
Veronika pribėgus nušluostė 
jam savo žiurkštu veidą ir 
ant žiurkšto pasiliko paveik
slas, tik ne Kristaus, bet ko 
tai kito.

Prasidedant šokiams, drg. 
J. Danta pranešė, kad tūla 
moteris (vardo neminiu) į- 
davė jam penkis svarus sal
dainių dėl tų merginų, ku
rios gavėnioj nesibijo šokti.1

Žmonių buvo apie 100, 
tarp jų 25 moterįs.

Detroito Reporteris.

yra labai gera. Mums 
yra suteikiama “Montaque 
house” name vieta susirinki-į 
marus ir kitokiems darbams 
ir nereikalaujama jokio at
lyginimo. Apart t 
gali duoti mokytoją ir męs 
galėtume mokintis šeiminio- sias triukšmas. Nekurie na- 
kystės ir visokiu dar-; riai pradėjo priešintis ir rei

kalavo atmesti ta laišką, o 
kiti pradėjo reikalauti, kad 
apsvarstyti. Po to triukšmo 
nriimta laiškas ant apsvars
tymo. Besvarstant paaiškė
jo, kad dalis katalikų ir jų 
vadas skaito didžiausiu savo

ves jus iš-doro kelio”.
Parėjęs iš bažnyčios tūlas 

ivo gaspadine pa
ėmė burdingieriaus visas 

, knygas ir laikraščius irsti- 
, .T,P?1nl7a atP’na 7 |,p.tuv’s- dešino, 
ki laikraščiai ir nei vienam 
nemačiau paminėta apie iš- 
rmktojo komiteto veikimą, 

musu [Taipgi atsilankiau į visus 
r:\Ai viešus susirinkimus, bet nie

kur nepastebėjau, kad tas 
komitetas būtu ka nors vei-

Liišką nuo mū- 
tai jo misija pavyko — du su konferencijos į Baycnnes 
“karžygiu” gavęs. 1P* L. K. Vytauto draugiją ir

Pasirodo, kad mūsų kuni- į 36 kp. L. S. S.; taipgi para- 
•— 1 • 1 J ♦ 4- . 4- n 1 VA ZA H Y g-įgelis nesnaudžia, bet smar- 

kiai darbuojasi. Mat, jau
nas, dailus, kraujas karštas, 
per tai smarkiai darbuojasi. 
Šalininkų irgi suranda.

Gero pasisekimo tokiuose 
darbuose, nes dar nesi girdė
jo, kad kunigai būtų organi
zavę tam tikrą kariumenę 
kovai su bedieviška spauda.

V ikrus Vaikinas.

DETROIT, MICH.
Trumpai noriu pabrėžti a- 

pie vietos lietuvių Veikimą ir 
neveikimą. Lietuvių skait
lius siekia arti 2,000 ir tarpe 
jų randasi apie 15 skirtingų 
draugysčių bei organizacijų. 
Kiekvienoj draugystėj ran
dasi gana veiklių narių ir 
kiekviena draugystė bei kuo
pa atsižymi kokiais nors vei
kimais. Socijalistai atsižy
mi rengimu prakalbų, pasi
linksminimų ir lošimu 
niškų veikalu. Laisvamaniai 
taipgi atsižymi rengimu 
prakalbų, koncertų ir gavė
nios laiku šokių. I. W. W. 
unijos kp. atsižymėjo parsi- 
kviesdnma Grikštą, kuris vi- 
sa gerkle šaukė ant socijalis- 
t’i ir paskui ta liga apsarg
dino pačią kuopą. Šv. Juo
zapo draugystė atsižymėjo 
surengdama prakalbas ir 
pakviosdama kalbėtojais 
klieriką F. Rūsį ir Malerą 
(Bernardą M o n tv i d ą). 
kalbėtojai soeijalistus 
d in o tokiais žmonėmis 
kiti dabar vienas tu kalbėto
jų tapo. Tūli parapijonai 
atsižymėjo peštynėmis ir už
puldinėjimais ant socijalis
tų. Literatiška draugystė Išsyk buvo manyta, kad pik

tadariai randasi kasykloj, 
tai 24 d. kovo apsiginklavo 
13 žmonių ir pradėjo kratą 
daryti visoj kasykloj,bet pik
tadarių nesurado. Spėjama, 
kad tą darbą atliko prašalin
tieji iš darbo darbininkai, 
bet teisingai niekas nežino.

J. A. Cherrietis.

apu. | B. N., Jersey City, N. J. - 
Jeigu katalikams gerai seka
si, tai visus “Beždžionės Sū
naus” šmeižimus afieravo-

RED. ATSAKYMAI.
Jaunam Tautiečiui. — Ne

svarbu.
“Sietyno” išrinktajai ko- 

borius pranešė, ar neprims Shenandoah, Pa.
velionio į tuos namus, ku-;/?msA?® vieton atsakymo 

J “šmeižikam paraset cielą
istoriją, kuri visai nesiriša 
su tuom, kas buvo “Laisvėj” 
•pasakyta.

Atsakymai reikia rašyti 
kad trumpai ir atsakyti į tuos 

klausimus, kurie laikrašty

mokintis skaityti ir ra
šyti. Dabar męs prieš 
kiekvieną susirinkimą pa
švenčiam valanda laiko mo- 
kinimuisi virimo valgių.

Rockfordo moterįs ir mer
ginos turėtų į tai atkreipti 
atydą,nes tai puikiausia pro
ga prasilavinimui. Iki šiam nūs 
laikui'dauguma mūsų mer
ginų nieko daugiau nežinojo, 
kaip tik nueti į balių ir ten 
pašokti arba su vaikinu nu
eiti ant “Nickel show”.

Tiesa, pasilinksminimai 
geras daiktas, bet reikia rū
pintis ir apšvietą, reikia rū
pintis, kad pramokus valgių 
vinmo, siūti, mėgsti; būtinai 
reikalinga pramokti skaityti 
ir rašyti, o jau tą viską ži
nant, galima ir pasilinks- 
mint, het ne taip, kaip dabar 
dauguma mūsų merginų da
ro. Neužtenka mote
rims balius lankyti ir
namie sėdėti; reikalinga ir 

Knlolvi”, joms lavintis. Męs matom,
- - — i Kad prie dabartinio surėdy

mo darbininkai yra išnaudo- 
męs matom, kad mūsų 

vyrai negali gauti darbo ir 
priverstos sykiu 

vargti ir badauti.

žemai. Laik
raščių daugiausia pareina 
“Keleivio”, “Laisvės” ir 
“Naujienų”.

25 d. kovo drg. M. Dundu
lienė skaitė referatą. Pre
legentė daugiausia gvildeno 
....Arų klausimą ir nurodi
nėjo, kad moterįs privalo tu
rėti lygias teises su vyrais. 
Taipgi nurodė,kad mūsų dva
siškiai yra didžiausi darbi
ninkų priešai ir kapitalistų 
palaikytojai.

Po referato susitvėrė L. S. 
S. kuopa iš 13 narių, tarp ku
rių randasi 4 moterįs. Pub
lika likosi paskaita užganė
dinta. Reikia pasakyti, kad 
publika labai mandagiai už
silaikė.

PITTSBURGH, PA.
Margu minai.

Mūsų parapijonai džiau
giasi, kad kunigėlis liepė per 
Velykas gražiai linksmintis 
ir vyno, išsigerti, bet visai 
nepasakė ką turi daryti tie, 
kurie jau seniai be duonos 
sėdi ?

ATSIŠAUKIMAS.
L. S. S. 19 kuopa yra kam 

tai paskolinus visą'kompletą 
veikalo “Alkani Žmonės”. 
Pas ką tas kompletas randa
si, malonėkite atsiųsti į 
“Laisvės” redakciją.

Taipgi gal nekurie drau
gai turi tą veikalą, malonė
kite paskolinti, nes męs ren
giamės statyti ir negalime 
gauti knygučių.

V. Paukštys.

lėm ?
—Ką visi veikia su korte

lėm, tą ir aš veiksiu.
—Visi išpažinties eina!
—Tai ir’ męs eisime išpa

žinties.
Kunigas kortelių nedavė, 

bet liepė kitą dieną ateiti.
Ant rytojaus, t. y. 22 d. ko

vo, vėl nuėjau pas kleboną, 
bet jau viena. Klebonas pa
sišaukė mane į savo “ofisą”, 
užsidarė duris ir pasakė, kad 
kn>*teliu nedaliu gauti, nes spyčiai; kunigai sakė pa
dalyvauju koncertuose, ku-, mokslus ir užsakus; buvo šv. 
riuos parengia socijalistai. Antano pamokslas sakytas 
Paskui visa gerkle pradėjo žuvims; Kristus išvaikė pir- 
socijalistus keikti, visokiais klius _is bažnyčios. Reikia 

dais vadinti ir man šaky- paminėti, kad ir stebuklų 
buvo. Kada šv. Antanas

ve” į visus Bayonnes lietu 
vius.

šv. Knz'miero drano;vftū 
susideda iš įvairių pažiūrų 
žmonių, arba, 
Irius, draugystė 
matu, pertai ir kilo didžiau

KEWANEE, ILL.
Kaip visur, taip ir ]— 

mus atsiranda smalaviriu, 
kurie visokiais būdais šmei
žia soeijalistus ir stengiasi 
jiems užkenkti. Bet, naba
gams, tas darbas nelabai se
kasi. Žmonės jau pradeda 
sųnrasti kur teisybė, o kur 
melas bei šmeižimas..

Subankrūtijo Kaičio ban
kas—socijalistai kaiti; koks 
nors valkata pasielgė nedo
rai-— socijalistai' turi atsa
kyti. Bet to dar neužtenka, 
nes jie atranda ir kitokių

liko 2 seserį ir motiną, o A- 
merikoj brolį fanatiką. Ve
lionis buvo darbštus vaiki
nas. '

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.
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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.

■r ’I

&■

JUOKŲ KĄSNELIAI
naą privalo turėt ilgą liežu
vį. Proto nereikia. Atsi
šaukit į “Republikonų Bal
so” re lakciją, Batlimore,Md.

Atkirto.
Vaikinas:—Aš niekuomet 

neprašysiu merginą ženytis, 
niekuomet!

M e r g i n a:—I r i šm i n tin ga i 
padarysi, nes visviena gau
tum per nosį.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Šlovingiausias Orakule! 

Tu esi pagarsėjęs, kaipo tei
singiausias patarėjas^ taigi, 
išekspleinyk ir man šias dvi 
kvestijas:

kunigo ir Judcšiaus?
2) Kam darbininkai lupa 

skūrą?
Kliu bna ris.

Atsakymas: —
1) Tarp Kunigo ir Judo- 

šiaus skirtumas tiktai tame, 
kad Judesius tik vieną sykį 
pardavė Kristų ir iš susi
krimtimo pasikorė ant me
džio šakos, o kunigas tą patį 
Krist” pardavinėja kasdien 
ir jeigu biznis gerai pasise
ka, tai... taipgi pasikaria, 
tik, žinoma, ne ant medžio 
šaKos, bet savo gaspadinei 
ant kaklo.

2) Darbininkams lupa

Įspėjo.
Mergina: — Ko tamista į 

mane taip žiūri, ar gal ma
nai, kad aš kvaila!...

Nepažįstamas: — Tikras 
stebuklas! Kaip tamista ga
lėjai įspėt mano mislį?

Viens už visus.
Dirbtuvės savininkas pa- 

įsikvietė savo darbininkus ir 
'sako: “Vyrai, pakol pas ma
ne dirbo 50-žmonių, tai aš 
palojau kas nedėlia. vienam 
žmogui duoti “vikeišin”. 
Dabar gi, kada dirba 100 
žmonių, tai “vikeišin” duoti 
negalėsiu, nes metai neturi 
tiek nedčlių, kiek aš turiu 
žmonių. O jeigu vienam 
duočiau, tai kiti pyktų. Tai
gi, kad palaikius tarp jūsų 
santaiką, aš nutariau išva
žiuoti į Californiją ir pats 
vienas atbusiu “vikeišiną” 
už jus visus”,..

Ant fizikos lekcijų.
Mokytojas:—Ir taip, aš 

inm paaiškinau, kad nuo šal- 
skūra carai, karaliai ir kapi- čio kūnai susitraukia, o nuo 
talistai, o darbininkai, kad šilumos išsiplečia. Jeigu ta- 
nuvaryt piktumą, lupa skū
rą... bulvėms.

mista, Jonai, tą viską supra
tai, tai pasakyk man kokį 
nors pavyzdį.

Mokinys:—Žiemos laike 
dienos būna susitraukę, t. y.

Klausimas:—
Penas Orakule! Pasakyk 

man, kodėl fanatikai myli, trumpos, o vasaros laike jos 
tamsą ir neapkenčia švie- išsiplečia, t. y. pasidaro ilgos. 
80S? -------------------

čerkesas. Tikę j i m iška s k 1 a u s i m a s.
New Yorke ant 5 milijonų 

gyventojų yra 1,800 bažny
čių. Pasakykit, kiek į tas 
bažnyčias galima patalpint 
avių?

Atsakymas: —
Fanatikai bijo šviesos 

taip lyginai, kaip monkė zer- 
kolo. Monkė jaučiasi all 
right tol, kol nepamato zer- 
kole savo bjauraus feiso. 
Kaip pamato savo feisą, tai 
tuojaus neri pasikart. Tas 
pats ir su fanatikais: jie lai
mingi, kol tamsoj gyvena ir 
nemato savo feiso. Jeigu gi 
jie išeitų į šviesą, tai pama-1 
tytų, kad jie į fones tiki ir ■ nenori su manim ženytis. 
tuomet jiems būtų šūm. ---------------

negaliu judviem duot šliūbą, G 
nes tavo jaunikis visiškai N

kunigėli, 
tai

Jaunoji:—Bet, 
kada jisai išsipagirioja,

Baisi meile.
Vaikinas:—Miela Onute, 

motin, aš tave taip baisiai myliu, 
kad rodos jeigu galėčiau 

Tik tu žiūrėk: tik-drauge su tavim praleisti šį 
vakarą, tai atiduočiau pusę 
savo gyvenimo...
Mergina:—Kas gi tau kliu

do praleisti su manim šį va- 
ikarą?

Vaikinas:—Matai, Onute,

Perai:ksti praust.
Tėvas:—Kodėl tu, 

tam vaikui bu r niūkę ne nu
praus i? 
ras nigeriukas bepaliko. 
Motina:—K:.m čia jį praust, 
juk į škūlę dar neleisim...

Paj ieškojimas.
Paieškom gero plėtmų va-' 

lytojaus, kuris apsiimtų iš- šį vakarą aš turiu eiti į drau- 
Vuiyn Kierikališkus plėtmus gijos susirinkimą, nes jeigu 

rūbo laisvamaniškai- nepribūsiu, tai nubaus mane 
ant 50c.

Mergina:—Ar tai 50c. yra 
brangesni už tavo pusę gyve
nimo?

nuo 
tautiškai-bepartyviškos par
tijos. Atsišaukit greitai į 
“Vienybės Liežuvninkn” re
dakciją, Brooklyn, N. Y.

‘ Ligonbuty.
Daktaras: — Ar tamista 

nebijosi žiūrėt,kuomet aš ta- 
mistos žmonai darysiu ope
raciją?

Vyras:—Visai 
man nepirmiena. 
bučeris.

ne. Tas
Aš esu

Per pačtą.
Mokytojas:—O tu, Jonuk, 

kodėl vakar nebuvai mokyk-

Vaikas:—Kad vakar pas 
mus buvo krikštynos.

Mokytojas: —Kaip tai? 
Juk tavo tėvas jau keturi 
metai kaip Amerikoj?!

Vaikas:—Bet jis pinigų 
prisiunčia mamai per pačtą.

“Tikras” adresas.
Kartą man teko būti su 

reikalais viename nedidelia
me miestely. Aš paklausiau 
lietuviškos bobelės, kur yra 
gelžkelio stotis. Ji man sa
ko:

— Eik tamista tiesiai, kol 
prieisi mūrinį namą, paskui 
pasuk po kairei, praėjęs vie
ną kampą pasuk po dešinei 
ir kada prieisi didelę karčia- 
mą, vėl pasuk po kairei ir 
jau iš ten matysi stotį.

Tiki į laimę.
Mergina:—Ar tamista ti-

Vaikinas:— Suprantama! 
Jeigu netikėčiau, tai seniai 
būčiau apsivedęs.

Graniafonas.
Agentas (į farmerį): — 

Pirk tamista gramafoną, 
bus linksmiau gyventi.

Farmerys:—Aš jau turiu.
Agentas: — Kiek gi mokė

jai?
Farmerys:—Visai mažai! 

Daviau 10 dolerių kunigui 
už šliūbą...

Reikalingi....
Reikalingi keikūnai, pro

vokatoriai, sabotažnykai, 
Borkininkai ir šiaip jau be 
vieno šulo žmonės. Kiekvie-1

Skirtumas.
Laukis:—Koks skirtumas 

tam tavęs ir durniaus?
Margis: — Durnius klau

sia, o aš atsakau.
Svirplys.

Jau nereik daugiau atšipusia britva skustis!
Reikalingas daiktas visiems vyrams, kurie patys skutasi!

Kadangi britva peša ir skaudžiai skuta, nekankinkis ir nepykdink 
gave, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT” BRITVAPUSTO. O kaip iš
tepsi ant diržo ir patrauksi kelis kartus britva, tai taip gerai išpustis, 
kad malonu bus skustis. Prisiųsk 25c. suvyniojęs į laišką ir adresuok:

BERGEN MFG. CO., Dept. A.
AIA^PJCTH, N. Y.

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

1 ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS | RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, G VA RANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPIN1MUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS ST EITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdž.ią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodo.se patari
mai DYKAI.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVU, KURIE 
DU SYKIU | SAVAITE IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS Į AMERIKĄ PER FJNLIAN- 
D1JĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasporlus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

BANKIERIUS JOHN KOVACS

»>* •■»’

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
FT??TOKIO 1SPAR&AMMO NEM VORKfc i,Ak mEKAI, /NEBUVO

su 21 perlo kleviniu, 8 basais 
Vertės $18.< 0, tik už $7.(50

,7/FTTWWr"*'

ifAA-*'

Tnkun»t Armonikas
21 plieninių k'apanų, 12 basų 

V-rtėa $25.00. tik už $1-4.2*

u1^
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Su 12 1 i< ibi išl ų dailų. % c 11 i r ?<■ L 
/ ftidi < di n e tik 1 ž.................. 4j I < . 1

n < i 9 .

A isiyskite rnunis nors kiek pi 
mgų ant rankos, o iręs jums 
m Biustu e miizik ališk ą instrv- 
luema, kokį jus tik norėsite.

/V. ęs džIhiTi ii e i.i> M) run; 11 t 'f 11 B • I 1 Hi f i>1 rho v i»< F i ui 
(Vluzikališkiis Instrumentus Ir Fonografus.

1 lėtu višk 1 I. ekoi du i su v it < k n n ? dairu n f. Galina r aš j t i ir rusiškai.
Atsilankę pas true nors sv k j, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo.

MOSCOW MUSIC CO
52 Canal Street Dept. M.
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NEWARK’O 1ILTLV k K AAH ii K A.
Apielirkės I etuvian’S pramšu, Imi ftidnriau 

IFZKA tikrai lielnvisl ų. Pas mane yalite 
visokis s gyduoles kokias tik Liet m oje gait- 
Teipgi sutaiseni visokias gy<hi< les pagal 
receptus su didžiausiu a s^rgumii.

K ALI B \ TA

ga Liti 
davot

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

įrankių. V

BETTERS 
laba* gera gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankiu, suteikia sveiką ape
titą, pabudina išdalinimą, ne
sulygintas dėl malimo: su- 
grųž/na normališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. C A «

Prekė.........................

(h 'vx

Tu*
KALI B A r A

Plankų Stiprintojas 
puikus vaistas del pabudini
mo plauku alinimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą

mąsi, taipgi niežėjimą galvos 
odos; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas.
. Prekė ........................
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BG-ti METAI PASTOVAUS BANK A VĮ-MO. 
šitoks yra rekordas vieno didžiau^ u ų Chi- 

cagos bankų—STATE BANK OE y AGO. 
Tai vienas ištikimiausių, pas’- .1 tįsių ir 

saugiausių bankų Chieagoj, juo labi, u, kad tai 
neprivatinis, bet VALSTYBES BANKAS, 
VALDŽIOS PRIŽIŪRIMAS IR APSKAIT 

B (JTO K O N T R O L11J O J A MA S.
Kapitalas ir rezervas daugiau kaip 

$4,J500,000.ob 
MOKA 3% METAMS.

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

ST ATE MK OF CHICAGO
ts.

U

W
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JUOZ. MARTINAITIS

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS
ir MAL10RIUS

152 Perry Avenue,
Kampas Clermont Ave.

MASPETH.

kMfcMMLUMt

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

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, MICH.

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

Jei taip, tai perskaityi 
garsaus mokslininko Panne- 
koek’o knygutę “Galutini* 
Klės ųkK o v os Tikslas”.

Kaina tik 10 centų. Rei
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,

Brooklyn. N. Y

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikah Petrauskas, pradėjus ii lė < 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncer 
tų. K at- pageidautų koncerto, taf^ 
Muvižino su

395 W. Broadway. So. Boston. Man

i ei. Greenpoint 2017
DR. F. MATULAITIS

Priima ligonius 
vakare tarp 7 ir 9 ^aiandoe 

»<> No. 229 Bedford A^.

“Laisvės”advokatas Ž
Morris HILLQUITH |

30 Church St.
New York City

Ofisas atydaras nuo 10 iki fi vai. 
vakaro

^Akušeriai
PabalK'/Af kurxę Woman. Mvjlca* / 

College, Baltimore. Md i
Patekmiritraf utliekn »;,vo uxrlnt prt* ; 

frhr.-lymo. xutoik>». \l.-ol inn W
invair.OA, tootein ''s,

6 Loring at.,' I
t arti P Ir 7th «t» z

D 
a

5 F. Stropiene
* SO.IIOSTO*

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIANEWARK0AKUSERKA
Pabaigusi Imper^trici Mari! A- 
kuierkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. 'luri puikias pasekmes 

j ! praktikoje prie irimdymo. taip- 
I gi k rai apsipažinus su simpto- 
■ maii> visų moteriškų hgų ir rei- 
d kalni esant, galite gauti patar- 

juvimą.

O. STROLIENe
J Juuniškaitė
jį 109 Walnut St., NEWARK, N. J.

'telefonas ^4035 Market
t, __ __

LIETUVIŠKA

APTIEK A
Z. nnau paminėtai* gyduole? gaiuua 

iptureti per pačtą: 
\U" Reumatizmo..............

sraujo Valytojas..-............
viduriu Reguliatorius... ... 
Trojanka,...................... 2fc

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Ameriko 
Tai vienatinė Iii tuvis
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut., kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresą.

k ^IDLAUsSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

JI26 Broadway kninp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

daktarų. ... H w 
........... $1.00 
................ 50c 
5Oc ir $1.0fc'

Ir visokias kitokias gyduoles tuo 
.įsokių ligų, kurios čia dar nepaminė 
t' s galima gauti per pačtą.

F Y URBANAVIČIUS' 
151 Metrupolitan.'Avenie 

Brooklyn. N. YKALIBA'l’A
Gydanti M ošti s 

labai geras ir čystas prepa
ratas dėl skaudulių, įsipjovi- 
mų, sudeginimų, apsišutini- 
tnų, nusibrūžinimų, — pasek
mingas dėl įvairių atdarų 
žaizdų. 9 t p

Prekė ........................
K ALI B AT A

Most is nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašalinitno kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė-

Prekė ........................

?>X )
T a rva-nųrUnt

| Puikiausia lietuviams vieta pas
SERGANTIEJI

LIETUVIAI!

KUR VIENYBB, TENAI IR GALYBEI

PHARMACIST
ĮSI

Tel. 2334

KALI B Al A
x čystytojas Kraujo
puiki gyduolė del vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, pučkų ir 
visokių skaudulių paeinančių 
nuo blogo kraujo ir dėl įvai- 

TS:.............. $1-00

Near Van Buren Street Telephone 10135 Market.

<>X k*<-X Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan- 
ižiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
ižganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS < 

IR ŠVARIAUSIAS SALIC- <
NAS VISAME SO. V

BOSTONE. j
Sveiki geriausios rūšiea gėry- 1 
mai ir užkandžiai. Patarnavi- 4 I 
man prielankus. Atsilankykite,^ 
o persitikrinsite. V

JONAS MATHUS {
(Lietuvis Savininkas) L

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių A 
Labdarystės Draugijos namo), fPlatinkit Lietuvos šelpimo Fondo Štampas. Galite 

gauti “Laisves” redakcijoj, 183 Roebling St., Brooklyn 
N. Y. ir pas L. š. F. iždininkką. 226 Broadway, So. Bo* 
ton, Mass. Parsiduoda knygelėmis

A. 228 kuopa iš East New Yrork’o.
“tą d. Balandžio, 1915 m.

ROOSBVBLT SVE TAI IX13 J,
606 Cleveland St. ir kampas Blake Avenue, Brooklyn, N. Y.

Rengia S

MUZIKA Prof. K. Venskaus grajis naujausius Lietuviškus Šokius su 
riausiais muz'knntais.

AIDO CHORAS susidedantis iš 75 ypatų, po vadovyste p. L. Eremino 
dainuos gražių dainelių.

ĮŽANGA: vyrams 25c., moterims ir mergimoms 15c.
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant šio iškilmingo pasi

linksminimo. BALIAUS KOMI-IJA.
.. ....................  . . .1— I I » - .. .......................... ■*' l ,, .......... - ■■■

Iš Williamsburg, Broadway Elevator važiuot iki Eastern Parkway ir imt 
City Line Elevator iki Lindwood stoties, išlipus eit po t'esei,

Headquaters! Jonas Dagelis. 1129 Blake Avė. Te&4491 Cypr« ss.

ge-

pa-

Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSK1
Pas mus ghlite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.
tat, « >i«rsitlkriogii

«’ H*, find Rt„ Wr.okly*. N. Y.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

VienintelO mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, Mos mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodrf Moki
name per laiAkus, visose Aalyse. už labai maža at
lyginimą; taipjau klesose dienomis ir vakaiais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Language*

1741 W. 47th SftMtt Giliem, ID.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų apredalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

AR .JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po 
savaitei, menesis po mėnesiui, 

•metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
Sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkiroje ligoje. Kada 
jum-3' gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti arŠiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto
D-RO LEON. LANDES 
\jis jums be pinigų duos rodą 
ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
se’kmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos 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 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

D-RĄ LEON. LANDES
H9 E. 22nd St., New York,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryte iki 8 vakaro; nedėldieniais 

' įuo 10 ryte iki 4 po pietų.
Atsiųskite už 2c. markę, o 

gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

1MM

rodo.se


- .-; V.r.fw/'.. •*■ ®rS* >5

svajom ų

KAINA . ‘ 20c
Kanadiečiams Reikalaukit šiuo adresu:

Išleidimui kunigo V. Dembs-

Raudonas183

PAJIEŠKOJ ĮSAI

Juokas

X ■

šoiboko, 
Ti aškū- 
Męs jo
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worn-
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'Antanaitis, K.Argentiniečiai ir Lietu- čius. F. Kender 
vos šelpimas

Nors męs, argentiniečiai,' 
nesame dar susiorganizavę 
ir negalime sušaukti šuva-' 
žiavimo, kaip tai padarė 
Suv. Valstijų ir Škotijos lie- ■ 
tuviai, visgi kiekvienas Ar
gentinos lietuvis neturėtų 
užmiršt savo šalies. Ten męs 
palikome savo tėvelius, bro
lius, seseris, gimines ir pa
žįstamus. Karūnuoti žmog
žudžiai ir jų kariumenės ap
sirinko Lietuva milžiniškų 
mūšių vieta ir pavertė mūsų 

4alį kapinėmis.
Męs, argentiniečiai, taip- 

pat- turime daug nuostolių iš 
priežasties karės, nes visi 
valgomi daiktai nepaprastai 
pabrango. O vis tai iš karės 
priežasties.

Kaip girdėjau, tai Boenos 
Aires lietuvių draugija “Die
gas” renka aukas nukentėju- 
siems nuo karės. Ta drau
gija išleido net tam tikrus 
lapelius. Aš manau, kad tais 
lapeliais nedaug aukų tesu
rinksime, jeigu męs patys 
smarkiau nesubrusime. To
dėl, broliai argentiniečiai, 
stokime darban ir šelpkime 
savo šalies žmones, kur taip 
baisiai liejasi darbininkų 
kraujas.

Vokiečių ir rusų granatos 
ir kulkos viską išnaikina. 
Žili seneliai ir senelės turi 
bėgti iš savo apgyventų vie
tų ir kas juos sušelps, jeigu 
ne Amerikos lietuviai? Lie
tuvos žmonėms gręsia ba
das (badas jau prasidėjo. 
—Red). Todėl aš manau,jog 
kaip socijalistų, taip ir tau
tiečių draugijos susivienyju- 
sios turi tą darbą dirbti. Su
vienytomis spėkomis męs tu
rime išrinkti komitetą au
koms rinkti. O pirm to reik
tų įsteigti apskričio komite
tus, kurie turėtų apsvarstyti 
ir nutart, kaip galima būtų 
kuodaugiausia aukų surinkt.

Taigi, broliai argentinie
čiai, vengkime bent šiame 
klausime nesusipratimų ir 
stengkimės prašalinti tas 
priežastis, kurios šiokiu ar 
tokiu būdu užkenktų gauses
niam aukų plaukimui.

{ darbą, broliai ir sesers!
Draugas iš Argentinos.

Bartusevi
čius, F. Kenderis, K. Viliu- 

i šis, A. Peleckas, K. Merkevi
čius, M. Merkevičienė, P. Į 
'Kuzulis, B. Šugžda—po 50c.; 
‘J. Žmuidinas, L. Dambaskas, 
;J. Gelgotas, J. Ališackas, V. 
Kavaleuskas, J. Žiluckas, P. 

IŽmuidina, J. Lomsargis, J. 
įLabanackas, P. Labanackas, 
J. Parneckis, P. Žakas, J. Ža
kas, J. Dabušinckas, M. Bar- 
tuševicius, P. Bereyšis, F. 
Maslaskas, J. Emutis, M.Na- 
vulis, P. Austrą, J. Verzinc- 
kas, J. Marcinkevičius, A. 
Marcinkevičius, A. A^šekevi- 
Čius, K. Varnagiris, D. Dam- 
braskas, S. Rekaitis, P. Čėp
la, J. Ezerckis, V. Kaspara
vičius, F. Nevera, T. Pilipai- 
tis, F. česnavičius, J. Armu- 
levičius, A. Žemaitis, M. Za- 
raskas — po 25c. Smulkių 
aukų $2.45. Draugystė 
“Liuosybę” $25.00; po $1.00, 
po 50c. ir 25c.—26.50 ^Visc 
aukų $53.95.

Sekretorius
K. Mcrcavičius.

Aukos pasiųstos L. Š. F. fi
nansų sekretoriui F. L. Dun- 

, duliui.

Parsiduoda Groserštoris 
apgyvento j lietuviais vietoj. 

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

Brooklyn, N. Y.
Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 

plaukai slenka; tūksančiai jau likos 
išgydytais, (lydymas DYKAI!

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

Waterbury, Conn.
Aukos Lietuvos sušelpi- į 

mui surinktos ant L. S. S. 34 
kp. choro koncerto 16 d. va
sario. Aukautoją vardai: 
Andrius Berlutis—$1.00; A. 
Popika, V. Pautienius, K. 
Matas Veronika Poška — 
ęo 50c.; V. Augustaitis, J. 
Žemaitis, N. N., J. TuškusfA. 
Eidukonis, J. Perminąs, N. 
N., A. Augštutis, N. N., J. 
Verbickas, Willis, P. Baltrū
nas, Dom. Guokas, B. Alek
sandravičius, J. Gelgaudą,A. 
Tiknius, A. Dičkius, M. Vo
kietaitė, P. Matiečius, K. 
Bendleris — po 25c. Viso 
$8.00, smulkių aukų viso 
$2.00, abelnai viso $10.00.

J. S. Prūselaitis.
Aukas priėmiau

T. L. Dundulis.

Pranešu gerbiamai visuo
menei, kad per šituos du mė
nesiu neįplaukė jokių auką 
Albertas ir Saskatchewan 
auką rinkimo komiteto iž- 
dan iš priežasties didžiai įsi
viešpatavusios bedarbės,kuri 
siaučia visoj Kanadoj. Bet 
visgi nereikia užmiršti savo 
brolių Lietuvoj. Taigi, dar 
sykį meldžiu kanadiečius 
rinkti auką, kur tik yra gali
ma ir prie kiekvienos progos 
ir siųsti jąs Altą ir Sask. au
kų rinkimo komiteto iždinin
kui. Šitas komitetas rinks 
aukas tolei, kolei jos bus rei
kalingos.

Iždininkas
Jonas Benekeraitis.

535 E. 9th Avė. S. E.
Medicine Hat Altą, 

Canada.

Aukos Lietuvos Šelpi
mo Fondar.

Hazleton, Pa.
Per draugijos Liuo- 

sybės susirinkimą 17 dieną 
vasario, 1915, buvo užmany
ta, kad kiek-nors sušelpti 
lietuvius, nukentėjusius nuo 
karės. Liuosybė paskyrė iš 
iždo 25 dolerius. Ir likosi iš
rinkti keturi draugai, kurie 
ėjo per visus Hazletano lie
tuvius rinkti aukų. Aukavo 
šios ypatos:

J. Kirtiklis, W. Kirtiklis, 
W. Kenderis, A. Antanavi
čius—po $1.00; E. Kaminc- 
kas, A. Bičkackas, A. Bičkac- 
kienė, V. šimeikas, P. Bort- 
kius, A. Bortkuvienė, A. Na
vickas, B. Tupka, A. Knva- 
leckas, M. Raulickis, J. Dab- 
rilashas, W. Maslackas, O. 
Baderienė, A.
J. Linkevičius, 
šackienė, A. Nariuševičius,J.

Šergalis, 
d. Ali-

LAISVE
gSĖHW=Į=!^^
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DRAUGIJOS 
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGYSTĖS, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

Vice-pirmininkas F. Raštcevičius 
539 Island’ Ave.

Protokolų raštininkas Ona Užbalintą 
1214 West «t.

Finansų raštininkas J. Siružas 
1125—8th St.

Iždininkas St. Buzinskis
539 Island Ave.

Kasos Globjėai:
M. Geruliūtė

1109 S. Winnebago St.
Ona Savrasevičiūtė

539 Island Ave.
Maršalka A. Neverauskas

411 So. Church St.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO“ DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenn* St., 

Fremont Ave.
prezidentas.

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

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

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

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

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

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

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

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Street.

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

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

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

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

Kontrolis P.
Box 63, McKees

Mažiukna. 1111

Elizabeth, N. J.
Lietuvos Sūnų dr-stė $10
Tėvynės Mylėtoją „ $10 

M. Spaičius.
T. L. Dundulis priėmė au

kas.

Williamstown, Pa.
Laike baliaus pas A. Aukš

takalnį suaukauta nukentė- 
j tįsiems nuo karės $1.35. 
Buvo ir tokių, kurįe neauka
vo.

Pinigai pasiųsta L. Š. F. fi
nansų raštininkui.

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

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

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

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

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

Cu ’dy, Pa.
6 kuopos, Export, Pa.

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

Sekretorius.
Jonas I’ukas, Finansų Sekretor.
Antanas Trakas, Kasierius.

o.

Kazimieras Poškus ir Pet
ras Kauneckis iš Lew’ston, 
Me., abudu — po 50 centą.

Pinigus pasiuntėme “Tė
vynės” redakcijai.

“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. Garšviulė, 548 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

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

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

DEL BEDAKBIŲ.
Kan prisius ' nemažiaus 00, gaus 

visas SENO VINCX) knyu >iz pusę 
kainos. Tik per trumpą laiką tas bus 
daroma. Agentai pasiskubinkite.

Reikalaukit pas
E. YAKŠT1ENI.

813 CALLAWELL ST. R AR N. 2
PJHLADELPIII X >•

Pajieškau brolio Vincei’.’o 
Kauno gub., Vilkmergės pi.v. 
nų parapijos, Karčių ka.i >. 
seserjs turim labai svarbų re.kalą.

Me’džiam atsišaukti ai., š.o adriso: 
M. Rinkevičiene,

501 Steuben St., Sioux City, Iowa. 
(27—30)

Pajieškau pusbrolio Pranciškaus 
Domskio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Luzokų ka:mo. 4 mėlti Amerikoj. 
Taipgi pajieškau A. ’’.au.ivičaitės 
Kauno gub., Raseinių pav., Luzokų 
kaimo. Seniau gyveno So. Boston.

P. Dumskis,
132 Wyman St., Sto • hton, Mass.

Pajieškau draugo D. F ’kai s, Kau
no gub., Vilkmergės pi. v 
kaimo. Seniau gyveno V 
Meldžiu atsišaukL

P. Tamošių n -i
401 Main St., Bri L

<j alkonių 
U'i oo, la.

•> >rt Conn.

iLcr es dėl 
r turiu 4 
našlė ar 

vaiką. Aš 
•>. Atsi-

Pajieškau merginos ar 
apsivedimo. AŠ esu naf • 
vaidučius. Gali atsiimu A. 
mergina, gali turėti v;em ■ 
esu senas 31 metų am? >; 
šaukti gali 35 metų am z

Mano savaitinė pėdė
John Baubu

19 So. Main St., Nau<- Conn.
(27—301

Pajieškau giminaičio T-. ozo indelio, 
arba Zaskausko. Kauno Ukmer
gės pav., Kapčinskiu kaimo 5 metai 
atgal buvo Sioux City, T, ■ Tuviu 
svarbu reikalą, todėl jis raV wba kas 
apie jį žino, malonės atsiHey ’i.

P. Rasc’ns,
214 Wescott St., Sioux City, Iowa.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IK 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

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

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

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

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Roebling St., Brook’yn, N. Y. 
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:
Prezidentas I. Daukšys, 142 No 6th 

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

Finansų Sekretorius 2)o ou*oiuievi- 
čius, 1815 E. Moyamensing Avenue, 
Philadelphia, Pa.

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

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

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

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box fill, Westville, 
III., kuris yra po $1,000.00 kaucija, o 
jis įrašęs į knygas pasiųs iždininkui.

/r.

Žieminiskosulys,
kurie karteie jokiam gydymui nepa
siduoda, arba jei toknai kosulys pa
eina iš neprisičlabojimo — gali būti 
greitai ir pasekmingai! palengvinta ir 
netrukus toks ligonis atgaus sveika
tą, jeigu ima vartoti

Severą’ 
Balsam 
for Lungs

(Sovoros Plaučių Balsamą). daugely
je ataitikimuose žioji gyduolė parode 
savo raminančią įtekmę, kaip štai 
matome ii šokančio laiško:

“Mano dukterį lnb«i kankino kouulya nuo 
put pradžias šietnon. Apturėjome Soveros 
Plaučių Bulnanni ir pirm •uvartojimo drlojij 
bonknčių, tanui koaulys visiškai išnyko. Pan 
tnuB namiejo vtauomet randasi Severoa Prepa
ratai, kaip tai: Sovoros Roguliatorua, Severoa 
Gyvasties Baiaamau, Sovoros Norvetonas, “ 
voros Skitvinis Bitteria, Severos Pignlko* 
Kepenų ir SovoroH Gothardiškaa Aliejus, 
Šitie visi vaistai labai garai veika.“

Josephine Ratajer.ak.
24 E. Stanton St., Hudson,

urazi uovana

Bo
ti n o

Pn.

Nuo kosulio,
koMiušio, orinių trinkelių
uždegimo,
sniaugulio pamėginkite He-
veroB Plaučių Bahamų.

Kaštuoja 25 ir 60 centų.

užkimimo Ir

Jei turi šaltį,
tai neužmiršk pamėginti 
Spvera’H Cold and Grip Ta- 
biota (Sovoros Plotkellua 
nuo Gripo ir Peršalimo.) 

Kaštuoja 26 aentus.

Pavasariniai išbėrimai
arba kitokios niežtančloa 
oilinčs ’igoa palengvinama 
ir pasekmingai gydoma au 
Rcvera’s Skin Ointment 
(Severos Odine Motičitp)

Kaštuoja 60 centu.

L

Scveroa preparatai 
pnreiduodu kiekvienoj* ap- 
tnkoje. Būtinai reikalau
kite Severon. Jei negalite 
jtj gauti, tai rašykite pa b

>,

W. F. SEVERĄ CO., CEDZwT,DS

SVARBU!SKAITYKITE!

LIETUVIŠKA LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
24Q Grand St., Brooklyn, N.,Y.

VISI Grochowskio - Schwcnko bankos depozitoria.i, kurie gavote 
nuo NEW YORKO VALSTIJOS BANKŲ DEPARTMENT© čekius, at
eikite mūsų ofisan — išmainysime juos veltui.

Tėvynėje likę Jūsų gentįs, draugai ir pažįstami dabartiniame laike 
slėgiami Europos karės letena, kenčia didžinusį 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.

r*

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS .KNYGA

MOTERIŠKE ir .MEILE 
________  eg_______ 

i—— ■ - - i-n-.'tumr - - - i|wiriw rir r~i wiii»m« <ir>irr~nr-Ti«iTijLnT . - »   r,   —— »• *. ,

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

Jaunimas’joje ras daug gražią, ^naudin
gą pamokinimą apie meilę, o seniems — 
bus dailus prisiminimas jaunystės 

u

183 Roebling St Brooklyn, N

. <A«M4

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau# 
LEONIDO ANDREJEVO

KAINA
35 centai

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

Keikalauk šiuo adresu:

183 Roebling SL,
LAISVE”

Brooklyn, N. Y

AR NORITE GAUT

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus visų 

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

HENRY J. SCfcNITZER,
141 Washington St., 

N«|sw York City.

i'oii 
tlOČYoH 
doctor 
ųo’c r oė

iofpcrfd
L»O

D£L LABO ViSUOMENfct 
KuyK»i sveikatom •”'1 nanjaum 
mokslo Išradimui ir k^ telkia daiytl a) 
sirguR, taip pat kaip ir kur ifingydyt 
lygiai knygų • • !>ti k 11<ruM” 
k Mp u viuokių notatmlii dtrii 
u|| •št/otl

TOJE KNYGOJE "DAKTARAS” g* iž-ai p-1- 1 ‘P lr sergantiems. Tik rurskaičiu* U 
mokina, k lip vyrus, taip ir moteris, kas Imtinai 
reikalinga činoti. vitiem*. ke p = 'itni.-nii>. laipu 
seniems, zenotivms ir :.“ž^ndien s.

KIEKVIENAS SK \ KI (jS iitos imyįr's Tra L'* 
bai žingeidus. Ta Vuek v-n l.ib ’
naudinga ir reikalinga (tirėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai fivventt.

. ŠITA KNYGA '‘DAKTARAS” aprašo v-sokių 
ttgų vardi s. kaip jos prasideda, kaip .-.šk>a.
kaip išrodo ir kaip greičiau, gentm ir kur gulima 
išsigyti y Ii.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vvrtj pa-i 
slaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa 
daug.

ŠIOJ KNYGOJ "DAKTA o A S” diV ai aprašo, 
atidengiant dai.g paslapčių apie gi ruiusii • • iua- . 
kuinus ženybime j-yvenmo įr hiij pat i,up ir 
kada geriausia yr ’ ">si• << 1: <r kain i

K N YG A "D A K’t \ R A S’ yra paveikslais il'us-Į -
trane ta, parodo i.- gil'ausi: s ktrm d.-uis, uaiški’1 REIK A J.A UK D.‘ R š) A NU)FN. iškerv*»r V 
na paslapty bes, Ji reikn’inga kaip sveiko ms, tą upgarsinin a ir ad-rsuok t< p:

The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa

■rwv

( A !‘A RT KITŲ SKYI’IŲ iv.g.mtieu. rodiĮiiMįą- 
skaityti nrir nervų, kraujo, inkstų. rom»Krt»*

, odos, vtrlut ų, nit-iiiprf Jimo bročhito, ir Hm
,či«s ligas: tjTp pat apie -i.vlerų nesv, kv.nMl* * 
kitas vi .ūkias ligas, sekios m.bėgimo •» t ♦

JEI SERGI, tai pirmiau n' kaip
kck.as nors t-<-k..rst h ar kr<itir._ prie d • MgJ, 

; reikia būtinai perskaityti knygą "DAKTARĄ® 
| Daug žmonių išgijo nuo rodos “DAKT A R© > 
į YPATINGA I serganti, nušilpėj^, sukl,o5<=J* 
^sigadinę per jaunystės Haidas ir vnrfįnami
kiorn.s, kaip paprastomis šviežiomis, teip nžseaB 
•ilsiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą*® 
d a

’lODĖL, kad ta ‘•i.jga dė! labo visuomenė* W 
duota, tai kiekviea> s ..ptivė iąj/OVANAi, sk 

'ris t.k atsių 10 c. stan. ponus priamntimui.

tą apgarsinin a ir av’-.suok i. p-

&
PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit 

kias lįea«; evdo _______________ ____________

aauen

vlUZIKALIšKŲ INSTRU MENTŲ IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKTŲ KRAUTUVĖ.

11 Į<

lįfi S
fe 
fe

5.000 Katalogu Dykai 
if taln-yi ti’oi >ns gausit’’. T > 
J. GIRDĖS.

Reikalai! torui k*tai ■
šių/1->te dvicenti nę atanp* • 

Itetivišku rek>r >“ vnok1 »mt lunomi

3RANG1AUSIS ŽMOGAUS

džiaugsmai ir linksmybės, 
irtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausi. LIETUVIŠKA APT1EKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra i< augoti sūv? vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudoju..o ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir huno sil
pnybių.

LIETUVIS K \ 
išrado daugybę 
žiausių ir geriau 
mingai gydančių p.-iifas liga 
delyje sukrautos n gaunamos 
Kraujo Valytojas.... 
Gyvasties Balsainas . 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaista^gel Vidurių.. 
Kraujo^tiprintojas.. 
Nuo kosulio................
Nuo gerklės skaudėji 
Skilvinės nt ožkos.. .. 
Pigulkos del kepenų. 
Blakių naikintojas . . 
Bei išvarymo soliterio. 
Anatihinas plovimu: 
Nuo ktyų prakaitavimo 
Gydanti) mostis..........
Antisep/i.lkas muilas 
Gumbo lašai............

Specijališka Tikrai 
Ii Lietuvos pargabeni

Uk ___
•^“Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymai»^Oft 

r laiškus arba asmeniškai duodame 
is ngus patarimus kiekvienoje ligoj*- 
• >a ‘.ai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami

'a n: . Lietuviški) Aptieką.

C AUNORA, Aptiekortua, 
vumnas North 4-tos gatvė* Brooklyn. W.

\PTTEKA savo ilgų metų pritinmu 
peiijalBkų gyduolių, sutaisytų iš švie- 

s. Tarpe kitų aptiekos san- 
sekančios gyduolės; 
Nuo galvos skaudėjimove 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. 

Nuo dantų gėlimo...............
Nuo peršalimo.............ii* *
Plaukų stiprintojas... .25c. 
į inimentas arba Expellerrs.

50c. 
50c.

-pvi įjansnų gjuuvnų, -
>ų uyd.itiėtų medikamentų ir labai pasek-

50. 
.W

m. 25c. 
10c. ir

MV.

aivos skauiičjimo.IOe. Ir
■ ir

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

Nuo 
Nuo 
N uo 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo..
Kadorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

ir

ir 
ir

10c. ir

.25 

.25 

.10 

.25 

.50

.50 
1.00 
1.00
.50 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25

!k.

raippat

tikrai sąžiniškus
fetjrn įtinu branjri yra )n<ų

VINCAS
♦3S Bedford Avenue

oo 
. . 15
ir 100 
ir 1 00

.60 

.60 

.50 
1 00
.25 
.10 

3.00
.25 
.25 
.60 
.25 

1 00
tuviška Trejanka Arba Treyos Devynieros
-o cios lietuviškos gydančios rolčs, šaknjs ir t. (^••i 
mi mos ir žmonių vartojamos.

Laisve” už 1 dob-rį metams
Kas prisius metinės prenumeratos $2.00 už “Laisvę”, tas gaus puikią DOVANI 

—“Stylografišką” plunksną,vertės $1.00. Seniem kaitytajam ir vietiniam takia do
vana nebus duodama.

Visi, kas tik galite, naudokitės šia puikia prote
K. LIUTKUS, 131 Grand Street,

Adresuokite taip:
Brooklyn, N. *•



Schneider

i

VIFTIMFC 7INTAC nepamirškite užsimokėti V1IL1111EO UuIDIIUmc mėnesines mokestis ir naujų 
narių atsivesti.

Sekr. S. Karvelis 
199 N. 6th St.

PUIKUS VELYKŲ
VAKARAS! |

Broliai Brooklynieč’ai! ■
181, h'ui.J t.iml.3i.iLu 

praleisti Velykų vakarą (4 
balandžio) ateikit į Lietuvių ^iiVkimas'L?Š.“s.‘59 lq>“ 
Apsvietos Draugijos pareng
tą koncertą ir balių. Bus vi
sa eilė juokingu monologų ir 
deklamacijų. Dainuos Aido 
choras po vadovyste L. Ere-, 
mino, šokiai prasidės 3 vai.'

• po pietų, o išpildymas pro-1 
gramo 7 vai. vakare. Šis 
puikus pasilinksminimas at
sibus Tautiškame Name, 
101—103 Grand St. Įžanga 
ypatai tik 25c.

2 d. balandžio, vakare, bus

Jersey City. Visi draugai 
" malonėkite atsilankyti, nes 

turime daug svarbių reikalų, 
ypatingai apie teatrą.

So. Brooklyne atsirado to
kių ypatų, kurios rengia ba
lius ir kitokius vakarus ir vi
są pelną skiria į... savo kiše
nių. Nieko ypatingo nebūtų, 
kad tos ypatus nesistengtų

r beM

■»y

Brooklyno lietuviškų baž
nyčių kunigai pradėjo ne- 
mielaširdingai plūsti socija- 

ypačlįstų laikraščius, o 
“Laisvę” ir “Keleivį”.

Sena, kvaila giesmė, 
ir tamsiausiam žmogui 
nusibosti. Aš tyčia užklau
siau trijų biznierių, kurie 
pardavinėja laikraščius, ku
rių laikraščių jie daugiausia 
parduoda? Ogi pasirodo 
“Laisvės” ir “Keleivio” pilna 
visur. Kai kurie pardavėjai 
parsitraukia “Keleive” dau
giau, kaip 100 egz. “Laisvė” 
gi išnešiojama po visus už
kampius.
Brooklyno darbininkai ma

to, kad tuodu laikraščiu 
kviečia juos prie susiprati
mo ir doros. Kunigams gi 
darbininkų reikalai nerūpi

kuri

tankiai j‘e užbėga už akių 
L. S. S. 20 kuopai ir Mindau- 
gio draugystei. Ta šauni 
komp in'ja susideda iš kleri- 
’ ■•] i ir net įeina į ją vienas 
‘•soeijalistas”. Tiesa, tankiai 
ta kompanija parengia ir 
prakalbas, užkviesdami kal
kėti Sirvydą, iš Central 
Brooklyno dievo muzikantą, 
S. L. R. K. kuopos preziden
tą ir kitas ypatus, kuries ne
sigaili socijalistams kailį “iš
perti”.

6 d. kovo ta kompanija pa-

tt . itjM L *,. J

LA ISVS

Broliai

10

15c

20c.

2Oc

20c

25c

50c

dovanos

498

ir-

37 E 21 St.

j h

75c
75c

racsEsasss:

g' ąu ant sivaiti?-, t 
savu v- žinių dovanai.

mes užlikriuatn.

■i

S

A. MAUAUSKAJS Ir A. VII )ZILL’S'A«, Šun ininkai.

687 - 3 AVE. So. B’klyn, N.Y.
DIDELE LIEIUVIŠKA FOKMŠIŲ KRAUTUVE.

VISADA Pirk RaKAMR m (fornišius) pas A. MALIAUSKĄir 
A. \IDZ1UNA, nes gausi g.-ta tmniši ir už la» ai ŽEMA PRIšK .

Išmokė č.ų 1'0 VIENĄ D.iLhKĮardau- 
ii(l k t,p k i' išg.t'i. Da kius visur pristatom 
l’ab oidt k n<>rs vieną karią piršti pas mus, O 
kad bu-.it užganėdinti iš visu atžvilgiu.

10c
50c

Trijų ksvalkų minkšti krėslai verti $*5.00. Parduodam

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

Siūtus ant oredrio padarome 
už $15.00 ir augščiau.

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

SCHNEIDER BROLIAI 
23G Grand St.,Brooklyn,N.Y.

gijas, kad aukautų kiek ga
lint į Gegužinį Fondą./

Muzikantij klausimas: 
vienbalsiai nutarta paimti 2 
benu, po 15 ypatų į beną su 
užmokesčiu nedaugiau $4.00 

rengė balių. Žmoniij buvo ypatai.
“labai daug” net... apie Nutarta maršuoti gatvė- 
dvi porl. Matomai rengėjai mis p0 pietų. Vakare pra- 
ir “pelno turėjo. Bet JĮ^ kalbos, dainos ir kiti pamar- 
tuomi neuzsiganėdmo ir 
pradėjo socijalistus keikti, 
kad tie neatėjo ant jų pa-

ua: UUIU1AU įeinami f • u i- Q
Beje, tūli kunigai užtaria iea^toj° banaus. .

ir sudavatkėjusią “V. L.” Aš , Rad atkeršijus socija is- 
paklausiau vieno biznietams,nutai-eirantsocijalis- 
riaus:“Ardaugtamistapar-.^ Paren.^ą balių arba pra- 
duodi“V.L.?” -Ogi,sako, kalbą neiti. _ _ 
dėl mandagumo kelis egzem
pliorius parsitraukiąs. | 

Taigi, kunigėliai, dar la-^8 
biau pasikeikite—jūs tik pa- 
didinsit “Laisvės” ir “Kel.” 
skaitytojų skaičių.

Parapi jonas.

Kad atkeršijus socijalis-

tų parengtų balių arba pra-

7 d. kovo L. S. S. 20 kuo- 
Įpos buvo prakalbos. Tiesa, 
’iš tos Šaumos kompanijos 
’nesimatė nei vieno žmogaus. 
Bet reikia pasakyti, kad ir 

j kuopos draugų daugelis nea
tėjo. Kodėl jie tai daro, tai 
sunku suprasti. Ar tik ne-

So. Brookline tūlas p., sUau^ia, kad jau perdaug ži-
no, per tai ir ant parengtų 
prakalbų nesilanko? Man 
rodos, kad kuopos nariai 

me, o mergaitė paimta į mie- visg* privalėtų lankytis. Jei- 
sto prieglaudos namus. Mat, LW8^.0;^'
motina mirus, o tėvas mėgs
ta saliunus lankyti, tai mies
tas ir paėmė tą mergaite. P.,tvarke- 
pirmiau buvo pas tos mer-1 
gaitės tėvą ant burdo.

Reikia pažymėti, kad tai 
jau terčias panašus atsitiki
mas mūsų daly miesto, bet 
pirmieji teismo nepasiekė.. 
Galbūt, kad ir šis atsitiki
mas būtu buvęs neiškeltas į 
aikšte immi nebūtų įsimai
šius pašalinė ypata.

Ta; tokios naujienos tar
pe mūsų lietuvių.

Vietinis.

turintis apie 50 rnetų am
žiaus, išžagino 11 metų mer
gaitę. P. dabar sėdi kalėji
me, o mergaitė paimta į mie-

niškus dalykus žiūrėsime, 
tai pas mus visuomet bus be-

Mylintis tiesą.

PROTOKOLAS 
Lietuviškų draugijų konfe

rencijos dėki apvaikš- 
čiojimo pirmos die

nos Gegužės.
Konferencija atsibuvo 28 

d. kovo, Tautiškame Name. 
Konferenciją atidarė K. Jan
kaitis, 3:30 vai. po pietų, 

i Pirmininku išrinkta K. Liut
kus, page! bin inkų P. Blažai- 

‘tis. Vieton išvažiavusio 
'sekr. J. Jankūno sekreto-Didžiausios diskusijos.

Šia pėtnvčm New Ynrke, rium išrinkta J. Dainius.
Carnerie Hali.įvyks didžiau- Mandatų skaitymas. De- 
sios d’skilsiąs, kokios kodą legatai pribuvo nuo sekan- 
nors buvo mūsų mieste. Su- 
s’p’q dti minties galinčiai: 
žinomas advokatas ir Sccpja- 
jict’i pp^tijnq nrezidentas 
Morris Hilquith ir kongres- 
niprias Gardnm’is. ,

čių draugijų:
1) Amalgamated Clothing 

Workers of America 54 sky
riaus.

2) Draugystės šv. Kazi
miero.

4) Liet. Am. Ūkėsų Kliu- 
bo.

5) Darugystės šv.Juozapo.
6) Lietuvaičių Siuvėjų u-

kare. Anie M. Hilquitha mū
sų skaitvtojai jau daueiau 
yra girdėję. Jisai yra gabus 
debntorius. Gardneris gi 
pastaruoju laiku pagarsėjo, nijos54sk. 
kaino a u’ totorius už didesnį 7) Liet. Preserių Unijos
šms šobes nn^irinklavima.

D’j9. Gardneris dnrndinės, 
joer Suvienvtoms Valstijoms 
reikia ginkluoties. Hilquith 
gi a rituos už taika, už nusi- jos. 
ginklavimą. Gardneris da- 
rodinės, kad gerovė ir ramy
be šms šalies oriruli nuo mi- 
litarizmn. Hilquith 
tys priešingus argument”*. , 

Pirmininkaus Charles Fa-’ 
gnani.

b) Liet. Apšvietos Drau
gystės.

9) Liet. Sūnų Draugystės.
10) 7 * “

Nutarta paagituoti drau-įJJapie atskyrimo. ..
i i 1 i 4. ŽENKLUS. Paraše A. Montvi-

Nutarta maršuoti gatvė-

ginimai.
Kalbėtojais nutarta už

kviesti : “Tėvynės” red. V. K. 
Račkauska, “Laisvės” red.C ’

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

MOhoLAs KANKŽ1N YSTĖS 
arba kaip pažinu žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal ueino 
ruožus. Kas luuiui mokslu 
mtersuojasi, lai perskaito 

šią knygelę. Kaina ......
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10L. Prūseiką, J. Šaltį ir J. Šu- kankinių .. 
PILENIEČIAI 
RU1WILĖ, ŽEMAITIJOS MER

GELĖ . 40c.
Is uvASIŠKŲ TEVELIU GYVE
NIMO. Kaina ............................ 25c
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 10c

I SOC1J ALDEMOKRATŲ MOKS- 
; LO PAMATAI, kaina ..... 
PRASIKALTIMAI IR PRASI 

KALTĖLIAU kaina.........10c
i STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už ..
DARBAS, kaina .............................

RAUDONAS JUOKAS, kaina ... 
MOTERIŠKĖ IR MEILĖ ...........
GALUTINIS KLESŲ KOVOS

Programas prasidės 7 vai. 
vakare.

Parūpinti 10-15 transpa
rantų. Atspausdint 3,000 
plakatų. Visas darbas pave-' 
sta komisijai, susidedančiai' 
iš 5 ypatų.

P. S.—Draugijos, kurios 
ims dalyvumą apvaikščioji- 
'me, padengime lėšų ar pa- 
marginime programo, malo
nėkit pranešti sekr. J. Dai
niui, 183 Roebling St.,Brook-

Laisves” knygos:
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ ĮKŪNYT?

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
'UN 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 kovotoji} 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
jūs atrasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 

ant mirties. Kaina ......

V C—

Liet. Muzikantų Uni-;

L. S. S. 19 kuopos.
L. S. S. 20 kuopos.
Liet. Kelionei Pašel- 

i—sta- pos draugystės. *
14) “Aido” choro ir

13)

Skaitytas laiškas nuo So- 
’cialist Party, Kings County, 

Lietuvių Kelionės Prš°l- N. Y., reikale apvaikščioji- 
pos Draugvstės 1-mos kuo
pos susirinkimas atsius 6 
Balandžio (Anri1) Tautiška
me Name, 101-103 Grand St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Gerbiamieji nariai, male- ’mas: nutarta pagal draugijų 
nėkite visi atsilankyti. r»ps norą, (28bal.— prieš 6) pusę 
bus renkamas protok°Įų išlaidų padengs nuo draugi- 
sekretoriu* daug kH.okin jų ir pusę proporcijonališkai 
svarbių reikalų yra. Taipgi (nuo narių).

mo 1-mcs gegužės. Į anglų 
konferenciją delegatais iš
rinkti P. Mačys ir Iz. Stan
kaitis.

Padengimo lėšų klausi-
I________VAO/v/,1 U.-onnUn

15c

20c

KAIP PADARYTI MONUS ....
MORALYBĖS is;->lV k Si VMAS.

Kama - ................
DRAUGIJOS IR, ORGANIZMŲ

EVOLIUCIJA. Kaina ........
\1 UOS A V YBĖS IŠSIVYSTYMAS.

. . Kaina ............ :..........................
‘Laisve”,

IS3 Koohling St., 
Brooklyn. N. Y.

Nepaprastos
Kas užsirašys pas 
nane dięnrašiį’Nau-

> uln ll .. ..->1US 
as gaus dovanų 
Laisvę” ar “Kelei

vį”, ar “Kovą”, ar 
‘Vienybę” Liet.”, ar 
“Lietuvą”, ar "A- 
nierikos Lietuvį” ar
ba “šakę” tai dt 
laikraščiu per me 
tus laiko. Tai
gi už $5.00 dar galit pasirinkti prie 
“Naujienų” vieną iš tų laikraščių, koks 
tamsiai geriausiai patinka, 'l’ik tamsta 
atsimink, kad užsiraęs “Naujienas” 
gausi dar vieną visai dykai.

Antros dovanos: kas gaus 3 naujus 
“Laisvei” skaitytojus ir prisius man 
.$(>.00, tam duosiu dovanų knygų ver
tes $2.00. Kas gaus 2 skaitytoju 
“Naujienoms” ir prisius $10.00, tas 
gi gaus dovanų knygų už $2.00.

Bayonne, N.

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

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se- 

• novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio rnosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi.voa 
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 gražiausiu lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios eilės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ..

GYVAS GRABE . Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knvemlę. pamatys.knkioj tam
sybėj. kokioj gi’ioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina.............................

20c

15c

15c

10c

KIEKVIENAI MOTERE1 ŽINOTINA.
JOSEPH LIPMAN, M. D.

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

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.
t

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

C. BROWN
Vl?1*-tnis gerai žinomą dak:.Aią Rpt-djallutą, kurlii pax-kmlngai gydė ligonius per 85 m«tua, dabar 

!’7,DVKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieaa- 
Nedėliomis, Utarninkaia ir Pėtnyčiomis.

DR J. C. BROWN yra baigę* vieną 1# geriausių Amerikos universitetų ir turi auksinį medali ai 
x.t»»lžvmėjoną mokais Jo ofisą* yra įrengtam su nauiauaiomiu Btebūklingorrda mašinomis. X-apinduIlw 
mašina, duotis didžiauaią gydytojui pagelbą. Su Ja yra permatomas visae žmogau, kūnais, užtai ir lengva 
nerasti, kur yra įHisedua lig*. Neturim g’i tos mašinos, su paprastoniiu akiniie nieko negalima sužinati, 
Iras dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UžSTSENftJI SIAS IR NERVUKA8

Ligas Pilvo, Plaučių, uirdies, Inkstų, Kepenų, Pustės, Ausų, No
sies ir Gerklės, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome 

be operacijos.
DUOS LKrAS. KRAUJO SI GEDIMUS. REUMATIZMĄ, GfiLA IR KJIAS LIGAS, karine perdaa* rnet^ 
užimtų čia išdėntjti, gydau su gerixariornis pasek rožini*.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad biirasti, kokia lig* Jūe sergate, bet tuojaua Ją permatau, kaip veid
rody Je, n»f man pagelbsti ilgų metų mano praktika Ir s te būk tiri gos mašinos.

Nesiduokite -avė bereikalingai pjaustyti, bet aleik ’ė ps<- mane, o apturėkite patarimą, ar 10a Ilgą 
lf*|jm» išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligoni j -u vaistais, be Jokių operacijų. Tuoa U- 
gonlfir kiti daktarai buvo Jau atsisakę gydyti su van tais Ir-aak*. kad būtinai yra reikalinga operacija tr 
kad reikia eiti į ligonbutj, kur galima tikėtis page boa.

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

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reiki* ligonį gerai iŠagzemlnuotL tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad ai egzaminuoju ir duodu jjatarimua ligonia«»» 
DYK AI NedeHmni*. Utarninkaiu ir Pėtnyčiomia. '

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

OEFISO VALANDOM NEDftLIOMISi
Nuo y vai. ryto iki 12 vai. pietų. Na® • vai ryt® iki 8 vai. po pi®t
Nuo 1 va* po piet iki 8 vai. vakar®.

FARMOS!
Geriausios Fanuos!
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas farmas su bu
dingais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod- 
žemiuį^molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė 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 
Far m erių Kolionijoj, kur aš 
ėsu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies
to Scottville, Mason County. 
Michigan, kuris yra turtin
giausiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der
lingiausių ir gražiausių lau- 

50c 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 žmones, kad 
pirktų smėlinus ir pūstynes. 
ant kuriui žmogui yra var
gingas gyvenimas visą am 
žiu. .U .Ul 
į Scottville, Mich, 
geriausių žemių 
juodžemiu ir visokių maišy 
tų žemių, geriausio gatunko 
kokių gali rasei Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manęt- 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagetų farmerių. Norint' 
pirkti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite žemlapį (ma- 
pą) Lietuvių Kolionijos ii 
farmų kataliogą. Adresuok

ANTON K1EDIS, 
Peoples State Bank Building

visą am 
Atvažiuokite pas maru

Aš turib 
su moliu

t • Uzsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

'NAUJIENOS" praneša naujausias ir teisingiau- 
bias žinias iš karės lauko ir abelnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

"NAUJIENOS" yra dar nninkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

‘‘NAUJIENOS" talpina darbininkams, naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS" leidžiamos daugybės darbininkų 
žmonių apšviet >i ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir daiymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagojc mi tams $6.00; pusei 
metų $1.50. Kitur, ne Chicagojc, metams $5 00. 
pusei metų $3.00; dviem men. $1.00. Euiopoje 
ii Kanadoje met.$/.00. Pavienių num. kaiua 2c.

Išpildy k šitą blanką ir prislųsk kartu su pinigais.

* M A U J I E N 0 S " 1841 S. Halstcd St., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčia $-----------  už "NAUJIENAS”

metus ir meldžiu jas siųsti Aiuo adresu:

L. 10

■ PIRMUTINIS lietuviukas NEW yorkb

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
AR BUVAI KADA rfORS

Jeipu nebuvai, tai užeik ir persitikrink, jog vra PUIKIAUSIAS LIETU- 
’’ VISKAS MOTELIS NEW YORK CITY

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

ŠVIESA, Maudykle, Eleveiteris, TELEEONAS ir kiloki visoki įrankiai, prt- 
klausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl VESTUVIŲ, Š»- 
kių, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.

Parduodam LAIVAKORTES j 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 ik? kur norit ke’iaui
Mū>ų antrašas yra tokis:

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

New York City So. Boston, Maa®.
(Telephone 9537 Spring

OEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASI1JAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

NHW'VORK CITY:'n. Y. SOdM 8O'r',',>

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

ir Dideli Kataliogą visokių ma- M 
gišku štiiku ir kitok ią visokią įpj 

i\\Y dalyką, kunti tu labai nori, o ES 
-£■-* nežinai kur ją gaut? Atsiųsk vii 

'savo piln-'l it aišktj adresą ir užjcp 
6 centus sieuijių dėl uždengimo gj 
prisiuntimo kaštą, o męs tuojm.- ’3 
tą Kataliogti ir štokas tau nustų-£1 

sim DYKAI. Adresuok: N
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAG1KAS)
3261 S. Halstcd St. Chicago. 111. f?

liuosuose nuo darbo valandose. Iškasėtai stebėtinai maži.
Jei nori žinoti, kaip greitu laiku išmokti aritmetiką ir angliškai, 

tai parašyk mums, o gausi pilną paaiškinimą dykai. Jdėk štampą at
sakymui.

Adresuok:

Liefuviq Korespondencijinė Mokykla,
Chicago, Ill.191H Wabansia Avenue

1 M. &V. Furniture Co
t -......................-.......................................................................................................................................................... _ s —a

i už $18.7’. 
Penkių kavalky skuriniai kri-Rlai ,. $35.Oo. Parduodam už $25.00. 
Lietuviai, nepamirškit musų, kada jums reikes fornišių.

M.& Vi Furniture Co
1087 - 3 AVE., BROOKLYN. IN.




