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AMERIK A-TARPT AUTIŠKAS BANKIERIUS
Išsisemiant aukso mai- Bills, viršininkas darbo biu- 

šams Europoje, kariaujam1 ro ant Porto Kičo, praneša a- 
Čios valstybės sužiuro į A- pie streiką 40,000 darbininkų 
meriką. cukraus plantacijose. Daug

Amerika virsta tarptau- streikierių sėdi kalėjime, ke- 
tiškuoju bankieiium, kuris Ii jų nužudyta.
geromis palūkomis ir piktą
ją dvasią galėtų sušelpti.

Neseniai Rusijos valdžia 
užtraukė čia paskolę. Vo

BUS TEISIAMI.
New Brunswick, N.J.— 

šerifo sargybiniai, kurie kal- 
kietija taip-pat gavo' apie 10 ti užmušime vieno streikie-

” 1 - rio Roosevelte, N. J. (kada'
t....... 4-^.^

mik dolerių. i
Užtat Franci j a ir Anglija, buvo streikas dirbtinių trą- 

veikiausia, gaus didesnę pa- šų dirbtuvėje) vistik nepasi- 
skolę. j liks be teismo.

Generališkas prokuroras----------------- i vrenei aiisKas proKurur;
LAUKIAMA GERO DER- John W. Wescott reikalauj

f

LIAUS.
Šiais metais visoj Ameri

koj laukiama gero derliaus. 
Manoma, jog u-*derėjimas 
bus gausesnis, negu pereitais 
metais.

Argentinos žemdirbystės

kad juos teistų Grand Jury 
iš svetimo pavieto.

ŽMONIŲ MULKINIMAS.
Šilkų fabrikų savininkai 

Patersone, N. J., parsikvietė 
žinomą akių muilintoją Billy

ministeris taip-pat skelbia,'Sunday. Jie sudėjo tūkstan- 
jog ten laukiama gausaus čius jo parsitraukimui. 
derliaus. Fabrikantai supranta, kad 

jiems yra labai naudinga pa- 
“ , skandinti žmones religiška- 
C.—W. me chaose.

Už ROOSEVELTĄ.
Washington, D. L. . 

Virginijos senatorius W. 
Chilton pranašauja, kad se- NEW YORKO VALSTIJOS 
kančiais metais Rooseveltas 
laike prezidento rinkimų vėl 
suloš įžymią rolę.

SOCIJALISTAI.
New Yorko valstijos soci- 

jalistai išrinko delegaciją,
Jisai sako, kad už Roose- kuri tėmys Albany, kad kon- 

veltą stos visi progresyviški stitucijinis susirinkimas ne- 
republikonai ir jeigu Roose- įžeistų darbininkų interesų, 
veltas nusileis—tuomet ir vi- į Konstitucijinis susirinki- 
durio republikonai jį pa- mas įvyksta kas dvidešimts 

metų vieną sykį. Jisai daro 
pataisas prie konstitucijos. 
Panašus susirinkimas atsi
bus šį mėnesį.

Socijalistų delegacija pa

rems.

IR PAS MUS KALBAMA 
APIE BLAiyYBŲ. 

Kuomet mūsų________ .misteriai; Socijalistų delegacija pa- 
išgirdo, kad Anglijoj žada- darys savo įnešimus ir sali
ma įvesti blaivybė—ir jie su- gos, kad republikonai ir de- 
bruzdo svarstyti šį klausi- mokratai neiškirstų kokių 
mą._____________________ j šunybių.

Bryanas, Daniels ir Garri-1 
son svarstė apie tai, kaip j 
daug blėdies atneša girtybė . 
Amerikos armijai ir laivy
nui.

UŽSIDARĖ BEDARBIŲ 
MOTELIS.

Bostone jau užsidarė be
darbių hotelis.

lietelį uždarė sveikatos 
departmento viršininkai.

SUMUŠĖ BILLIŲ.
New Jersey senate nepri

imtas billius apie įvedimą 
valstijos konstablerių. Tik 
vieno balso dauguma billius 
tapo sumuštas.
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KALBOS APIE TAIKYMĄSI NEPASITVIRTINA

t

brancijos kareiviai ant vieškelio ilsis

p

CARAS PAŠAUKĖ PRIE 
VĖLIAVŲ PUSĘ MI

LIJONO NAUJŲ 
KAREIVIŲ.

Petrograd, 4 d. balandžio.

■i

į Przemyslo tvirtovę, muša LAUKINIAI KAREIVIAI. -Pragoję, Čechijos sostinėje, SKANDINAVUOS ŠALIŲ 
telegramą, jog garnizono a-1 Francūzų armijoje yra at- tapo areštuota daug augštir 
ficieriai ligi pat paskutinės vežtųjų iš jų kolionijų lauki-;valdininkų cechų ir apkaltin- 
dienos prieš pasidavimą, gy- 'nių žmonių gurkų, kurių vo- ta “valstybės išdavime’’, 
veno didžiausiame pertek- kiečiai labai biją: jie nedide- -w- • n •••• ♦ •! V

SUTARTIS.
Petrograd.—“Novoje Vre- 

Įmia” garsina, jog Skandina- 
| Visi jie pasodinta kalėj i- vijos šalįs: Švedija, Norvegi- 

Jie valgė puikiausius Ii, bet vikrus žmones, pana- man nuo trijų iki keturioli- ja ir Danija padariusios se-— Atėjus Velykoms, caras liuje. _ x , t , k. „ - . .
suteikė savo šaliai “dovano-i valgius ir gėrė vyną, kuomet šus į japonus, užtaiso savo kos metų. Ligišiol Čechijoj kančią sutartį: jeigu ant Šve* 
lę”. Jisai išleido ukazą, ku-: kareiviai maitinosi žalia ar- šautuvus kairiaja ranka ir karės teismai viso labo nu- dijos ar Norvegijos užpultų 
riuo paliepiama pašaukti ka- kliena ir stačiai badu mirė, kartu vikriai svaido į prie- teisė 52 žmones.
riumenen tuos vyrus,
riems, po teisybei, išpultų ficieriams negali būti didės- ,'liais 20 metrų tolumo, paskui 
stoti kariumenen tik 1916 (nio papeikimo, kaip praneši- 
metais.

Kariumenen turės stoti 
tie, kurie gimė 1895 metais. 
Tuo būdu caro ' kariumene 
padidės 589,000 naujų vyrų.

ku- Jisai sako, kad Austrijos a- šininką savo ilgaisiais pei- 
• - - - - j • n • n • i • • j . i i •
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, mas apie tą jų elgimąsi.
gi jau puola su durtuvais.

I Rusija, tuomet visos trįs val- 
stvbės šoka bendrai ginties 

VISKĄ SKANDINT. muo pavojaus. Jeigu Vokie- 
Vokietijos povandeninėms tija užpultų ant Danijos,tuo-

MASSACHUSETTS SOCI- 
JALISTŲ LAIMĖJIMAS.

Boston, Mass.—Kvaįlas į- 
statymas, uždraudžiantis 
vartoti raudoną vėlivą laike 
parodų, tapo atšauktas že
mutiniame atstovų bute. Da
bar atšaukimo darbą turės 
atlikti ir senatoriai ir tuo-

PREZIDENTAS IR JO PA
TARĖJAI UŽGANĖDINTI.

Prezidentas ir visa Wash- 
ingtono valdžia yra užganė
dinta ekonomišku šios šalies 
padėjimu.

Washingtone kalbam a, jog 
bizniai, esą, taisosi. Finansi
nės šios šalies operacijos į- 
einą normalėn vagon. Ame
rikos pinigų reikalai esą pui
kiausioje tvarkoje Europos 
rinkoje.

Išgabenimas prekių užsie
nin tolydžio vis didinasi. Po-met raudoną vėliavą vėl ga-i vl? 1

lima bus vartoti laike paro- |vahaiuzkaraujama pietų Ą- 
du ir demenrtr-icnu 'menkos nnkas, kuriame 11-

Tai vra laimėiimas sociia- gišio1 Perdėm Ponavo Eur0' i;J y r • tn ^.3,r pos kapitalistai, lįstų, sufragiscių ir Harvar- 1 ___ u__ .<• --
do universiteto studentų.

RUSIJA TRAUKIA K A- dint—visvien ar tai bus pa- 
RIUMENĘ FINLIAN- jsažierinis, tavorinis ar ka-

DIJON. iriškas laivas. Taip paaiški-
Iš Stockholmo (Švedijos) no vieno povandeninio laive- 

Visi tie, kurie buvo pri->būk tai Austro - Vengrija'praneša, jog Rusija sutraukė 
skirti prie laivyno, dabar norinti taikinties su Rusija, labai daug kariumenės Fin- 
perkialiami prie sausžemio pasirodo esą be pamato. Ru- liandijos pajūrin. Mat, bi- 

Naujieji kareiviai sija sakosi nei nemananti josi, kad vokiečiai neišsodin- 
tūrės atlikti “učeniją” į kelis .vesti skirtingų tarybų be ži- tų saviškių.

ŠNEKOS APIE TAIKĄ 
NETURI PAMATO.

Pranešimai iš Londono,

spėkų.

menesius ir tuomet stos prie nios Franci jos ir Anglijos., 
skerdynių darbo.
RUSŲ OFICIALIS PRA

NEŠIMAS.

Turkijos ambasadorius 
Ryme griežtai pasakė, jog jo į 

šalis nei nemano taikinties, kovinoj tebesitęsia 
I bet kariaus tol, kol kariaus

Ant Nemuno fronto mūsų!jos talkininkes Austrija įr

BUKOVINOJE.
Sulyg privatiškų žinių,Bu

mu ši ai 
tarpe austrų ir rusų.

Austrai sakosi laimi.

valtelėms liepta viską skan- met kaimynkos eina gelbėti

lio kapitonas.
Pastaromis trimis dieno

mis vėl paskandinta 7 laivai.

savo talkininkę.
Visos trįs šalis galėtų pa

rodyt daug spėkos.

AUSTRIJOJ BIJOMA 
BADO.

Iš priežasties maisto tru
kumo, kas labai at jaučiama, 
Austro-Vengrijos valdžia iš
leido smarkų pašaukimą vi
soms gaspadinėms, virėjams, 
ir ūkininkams, kiek galint, 
taupyti maistą, nesą kitaip 
gali gręsti badas.

kariumene pradėjo užpuola
mąją kovą. Męs atstūmėme 
vokiečius ir jie turėjo daug 
nuostolių.

Dabar vokiečių apsigyni
mo linija yra — Augustavas zapas prašęs popiežiaus pa-

Vokietija.
Maskvos dienraštis “Russ- 

koje Slovo” patalpino tele
gramą, būk tai Austrijos im
peratorius Franciškus Juo-

SOCIJAUSTAI VĖL NORI 
TAIKOS KONFEREN

CIJOS.
Šveicarijos socijalistų par

tija kreipėsi prie tarptautiš- 
ko biuro Haagoj, ragindama 
sušaukti tarptautišką neut
ralių šalių socijalistų konfe
renciją. Jeigu biuras to ne
darys, tai patįs vieni Šveica
rijos socijaldemokratai ža- stijų ministeris Bryanas sa« 
da tuom pasirūpinti. —””

DAR NEĮVYKO SUTAR
TIES SU RUSIJA.

Pirmasai Suvienytų Vai-
Iš SANTIKIŲ TARPE 
GRAIKIJOS IR BUL

GARIJOS.
Tie santikiai yra nekokie. 

Graikų pasiuntinio Sofijoj 
sode atrasta bomba, kuri ne-

ko, jog ligšiol dar neįvyko 
sutarties prekybos dalykuo- 

BOMBARDAVO BADENO se tarpe Rusijos ir Suv. Vals- 
MIESTUS.

London.—Iš Berlyno atėjo 
žinia, jog francūzų orlaivis 
.pasirodė virš Mullheimo, Ba

ls to aišku, kad Graikija dene, ir metė bombų.
turi Bulgarijoje savo priešų.

VILNIUJE GIRDĖTI

Vis čia gabenami belais*

Turkai tuom tarnu uoliai

pradžioje.

bergo, taip-pat Badene. Čio- 
nais padaryta tik menkų 
nuostolių.

MAIšTAI INDIJOJE.
Simla, Indija.—Provinci

joj Tochi kilo revoliucija,ka
irioj dalyvavo 10,000 indusų.

AUSTRAI PERSEKIOJA 
ČECHUS.

Per Šveicariją praneša,jog

VIENI LĖBAVO, KITI BA
DU MIRĖ.

Stanley Wasmburn, Lon
dono “Times” koresponden
tas, įėjęs su rusų kariumene

V' ininui-iimia

PATVIRTINA, JOG DAR
BININKAI BUVO ŽU

DOMI.
Stebėtina konspiracija ka

pitalistų šunlapių. Jie nei 
žodeliu neprasitarė apie mil
žinišką streiką laukų darbi
ninkų ant Porto Rico salos. 
Streikieriai buvo žudomi,ka- 
lėjiman sodinami. Jie nega
lėjo laisvai susirinkti. Tik 
socijalistų spauda pranešė 
apie tą viską. Lietuvių pat
riotiški laikraščiaf, imanti 
žinių Uk iš kapitalistiškų 
dienraščių, nieko nerašė apie 
Porto Rico tragediją.

D*bar tas viskas tapo ofi- 
ciališkai patvirtinta. J. C.

Chicagos kapitalistai tvir
tina, kad jų mieste biznio 
reikalai krypsta gerojon pu
sėn.

Well... Washingtono kreg
ždutės nedaro dar pavasario 

: darbininkų tarpe. Męs žino
me, kad laikai nesigerina. 
Tai tik Wilsono valdžia nori 
užliūliuoti darbininkų neri
mavimą. Mat, netoli jau pre
zidento rinkimai.

KANADA IGI.TA SAVO 
GELŽKELĮ.

Kanados valdžia (o ne pri- 
vatiška komnanija) įgija sa
vo nuosavybėn vieną iš ge
riausia pabudavotų pasauly 
gelžkelių, tain vadinamą 
transkontinentališką gelžke- 
lį, turintį 1,800 mylių ilgio.

— Suvalkai, Kalvarija, Ma- 
riampolė ir Plviškiai. Męs 
kaip tik esame prisiartinę 
prie tos linijos. (Iš vokiečių 
pusės pranešimo nėra. Prie
rašas redakcijos).

AUSTRAI ĮSIVERŽĖ BES- 
SARABIJON.

Austrų kariumene įsiver
žė Bessarabijon ir užėmė 
pasienio miestą Chotiną (5 
viorstai nuo rubežiaus).

Apie tas vietas dabar eina 
mūšiai. Chotinas yra sena 
lenkų tvirtovė. Ji buvo gar
si tuomet, kada Lenkija ka
riaudavo dar su Turkija.

tarpininkauti vedime santai
kos tarybų tarpe Austrijos suspėjo dar eksplioduoti.
ir Rusijos. Apie tai praneša Hąvaso

To dienraščio pranešimui agentūra ir Athenų. Polici- 
negalima tikėti, nors jau ir 
dėlei tos prastos priežasties, 
kad jisai labai tankiai meluo
ja ir pats sufabrikuoja įvai
rias telegramas.

AUSTRAI ABEJOJA.
Austrai išleido pranešimą, 

jog jie dar užsilaikė Uzoko kad ligšiol Dardanellų bom- 
ir Lupkowo perėjimuose, bet bardavimas buvo be pasek- 
abejoja ar begalės toliau lai- mių. Viską nuverčia ant 
kyties, nes rusų kariumenės “blogo oro”.

Bombos padarė žymių nuo- 
'stolių. Antras orlaivinin- 

DARDANELLŲ BOMBAR- kas metė bombų ant Neuen-
DAVIMAS BE PASEK

MIŲ.
Ir anglai jau pripažįsta,

būna ir rusai aukauja ne- drūtina savo pozicijas ir vė- 
žmoniškas spėkas, kad prasi- liaus jas bus daug sunkiau 
mušti pro tuos tarpkalnius į paimti, negu dabar. 
Vengriją.

Rusų pranešimai skelbia, 
jog Karpatuose jie povaliai 
eina pirmyn. /

tijų.
Amerika griežtai reika

lauja, kad Rusija pripažintų, 
jos pasportus, tuo tarpu, Ru
sija nenori pripažinti, išduo
damų žydams.

Rusija laikosi savo, o Su
vienytos Valstijos savo.

šių Suvalkijoj. Šiuom laiku 
vilniečiams tenka netik be
laisvius matyti, bet išėjus už 

Anglų reguliarė kariumene miesto galima buvo girdėti 
numalšino sukilėlius. į ir tolimas kanuolių griaus- 

Mūšyje, kuris įvyko tarpe mas. Šaudymo balsai par- 
reguliarės kariumenės ir su- lėkdavo iš Gardino pusės.kur 
kilėlių. sulyg angliškų žinių, smarkus mūšiai prasidėjo 
žuvo 200 sukilėlių užmuš- vasario pabaigoje ir kovo 
tais ir 300 sužeistais. pradžioje.
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
LAISVĖ

I taip-pat turėtų prisidėti ir taMUnkiaUSiaS periO" dalelė kriaučių, kuri Balti- Žmogus ir žemė.taip-pat turėtų prisidėti ir ta
| --- -----------------r------------ ------------------E,---------------  ------------------’

more j ir Philadelphijoj susi
organizavus į I. W. W. loka
lus, nes ir juos pagimdė neti
kusi U. G. W. tvarka ir pra
gaištingi streikai.

Todėl, visi į krūvą prie 
1 Clothing

v ,. - . . ...... i vvorKers oi America: iviums
žengti prie ekonomiško issi- ,nebereiks kentėti kapitalis- 

tiską priespaudą — kuomet 
męs susijungsim į vieną di- 

. Tuomet męs vėl 
! galėsime savo reikalavimus 
statyti ir organizuoti tuos, 
kurie nepriguli prie unijos.

P. Mačys.

das kriaučių uni 
jos gyvenime. s Persistatykite nepapras

tai didelį skritulį su daubo
mis ir lygumomis, su kal
nais, siekiančiais debesius, 
ir pakalnėmis, apaugusiomis 
'gražiais žolynais, medžiais, 
apgyventas žmonių ir vieto
mis užsėtas jaVais. Vienur 
ant to skritulio vanduo ūžia, 
banguoja, kitur upės teka, 
trečiur vulkanai dunda ir 
rūksta. Tokiu kamuoliu yra 
mūsų žemė. Ji su visais sa
vo margais keistumais ir 
gražumais sukasi neapri- 
buotoj erdvėj ir iš visų jos 
pusių randasi kiti dideli ^kū
nai, kurie palaiko ją jos ke
lyj ir kitaip jai patarnauja: 
saulė šildo ją ir šviečia jai, 
mėnulis perduoda saulės at
spindį nakčia,žvaigždės daro 
gražų reginį gyventojams. I

Žeme yra didelis, didelis turi muskulus ir smegenis, 
skritulis, ant kurio kur-ne- kurios pagimdo protą, o tas 
kur yra apsigyvenę žmonių sukomanduoja muskulus 
būreliai. Tie žmonės gyve- (veikt pagal reikalą, o ko mu- 
na ir maitinasi žeme. Jie skulai negali atlikt arba jei 
nevalgo žemių iš bile kur jiems persunku, tad jis at- 
ir bile kokių, nes jų tunas randa būdą pakinkyti vėją, 

vandenį, elektrą ir kitas 
gamtos pajiegas, kad jie 
dirbtų už muskulus.

Jei žmonėms negana būtų 
maisto, galima augint dau
giau augmenų ir gyvulių, 
kad jie iš paprastų medegų 
padarytų tinkamas žmogui. 
Nors žmonių ant žemės atsi
rastų dar milijonai, medegos 
jų kūnui žemėj yra gana, nes 
žmonės yra tik pipirūkai su
lyginus juos su žemės mede- 
gomis, iš kurių jie tveriasi. 
Priimtąsias į save medegas 
jie tik trumpai laiko savyj ir 
jos gali būti augmenų suvar
totos. Be to, vieni žmonės 
miršta ir net tą truputį me
degų sugrąžina, iš kurio su
sidėjo, todėl ji gali eit į kitų 
būdavo j imą.

Matote, kad žemė yra ne 
tik graži ir maloni mums, bet 
ji yra mūsų tikriausia moti
na. Ji turi gana medegos 
mūsų dauginimuisi, maistui, 
apsirėdymui ir kitkam, n 
męs turime muskulus ir pro
tą lengvai viską iš jos pasi
gaminti. Visa bėda, kad męs 
tvarkos geros neturime aug
menų ir gyvulių auginime, į- 
vairių įrankių ir kitko išdir- 
bime, o ypatingai padarytų 
produktų pasidalinime. Pri
sieina vieniems perdaug 
dirbt ir badaut, o kiti dykau
ja ir suima sau tuos produk
tus, ką kiti padarė. Pradė
kite tad galvoti,kokią tvarką 
jūs turite įvest, kad tokia va
gystė išnyktų. Nekaltinkite 
žemės, nekeikite žemiško gy
venimo, nes žemė nekalta, 
jei jūs neturite supratimo, 
kokią tvarką įvest ir uėl to 
skursta te.

žmonės turi dirbti, kad turėt 
gana augmenų, gyvulių ir 
laboratorijų. Sodams ir lau
kams išdirbt, gyvuliams už
laikyt reikia visokių įran
kių, reikia iš vietos į vietą 
atvežti tūlas medegas lau
kams, kur jų neužtenka. To
kiu būdu žmonės turi daryt 
visokius įrankius laukų iš- 
dirbimui, trąšas, kelius jų 
atvežimui, įrankius tų įran
kių darymui. Tų visų įran
kių, kelių ir kitko darytojai 
vėl gi turi gaut maistus ir 
kitką nuo augmenų ir gyvu
lių augintojų. Kaip matote, 
žmonės turi dirbti ir darbas 
tarp .jų pasidalija, susinėsi
mai pasitankina, visų darbų 
atlikėjai yra lygiai svarbus 
ir reikalingi. žMonės turi 
įdirbti ir jie gali dirbti, nes

Kiekvieno teisybės mylė
tojo privalumas padėti “Ke
leivio” leidėjams surasti kal
tininkus ir paduoti juos teis
mo rankosna. Tautiška 
kompanija labai myli įstaty
mus ir apie juos “V. Liet.” 
rašo saldžiausias litanijas. 
Na, tai tegul jie paragauja ir 
teismo vaisių. Ir lai nešau
kia, kad socijalistai traukia 
juos teisman. Socijalistai 
tik ginasi nuo šunaujos, kuri 

Liutkauskas pasakė: ne-|daėjo iki išteriškos neapy- 
skaitykite taip vadinamų kantos, kuri net visokius 
darbininkiškų laikraščių ir 
jeigu atsilankys agentai, ku
rie. užrašinėja socijalistiš- 
kus laikraščius, tai vykite 
juos laukan.

Anot mūsų koresponden
tų, tasai tautiškas graborius 
net per pusantros valandos 

Lech keikė “Keleivį”, “Laisvę” ir

Lietuvos Šelpimo Fondas, | DVEJOS PRAKALBOS, 
pralenkęs nacionalistų į-i Tautininkai tvirtina, kad 
steigtąjį fondą, gali ne tik socijalistai kalbėtojai pa- 
pasivyti, bet ir pralenkti ir naudoja pagrindas keiks- 
kuniginį “tautos” fondą — mams ir besiplūdimui, o jų, 
jeigu tik męs dirbsime taip, tautininkų, kalbėtojai yra 

pavyzdys rimtumo ir takto.
Well... paimsime pavyz- 

i. Neseniai New Haven,

kaip dirbome iki šiol.

Bedarbės metai kiekvieną 
uniją sukrečia ir darbtota-|A^u^a^ ‘ 
kams yra daug .sunkiau Workers of America! Mums
f------------------X .. --------------------------------- ----------------------------

liuosavimo. Šiandien, kur 
męs nepažvelgsime, visur

Europos kariaujančių sa- džįu Nesel,]iai New Haven, 
hų valdžios ne todėl remia Con‘n kaibgj0 tautiškas gra- 
blaivybes idėją, kad pagėrę- borius Liutkauskas ir mūsų 
tų žmonių būvis ir» prąblai- pakraipos žmogus F. j. Ba. v v t- • , i y vi z\ t* o ri r t- z 1 I I r ti *

blaivybės idėją, kad pagerė-

vėtų jų protas, bet todėl, kad įočius* 
žmonėse atsirastų daugiau į - ■ ’ 
fyziškos energijos, kurią ga
lima būtų suvartoti žmonių 
žudymo reikalui.

Ne skaitytojai palaiko ka
pitalistišką spaudą, bet ap
garsinimų davėjai, nuo ku
rių malonės ji ir priguli. Pa-1 
dėkime, jau suėjo keturios 
savaitės, kaip apskelbta 
lockoutas kriaučiams L__ 
pold Morse Co. Bostone. Ka
pitalistų spauda apie tai ne
prasitaria nei f , 
dangi ji apipilta apskelbimų 
auksu.

Darbininkai dar kartą tu- . . . ,
ri progą pamatyti, kaip be-'™?)-_*not korespondento, 

kai visųpirmiausia privalo 
remti darbininkiškus laik
raščius, bet jeigu kuriem 
nepatinka minėti laikraščiai, 
tai skaitykite “Draugą”, 
“žvaigždę”, “Kataliką”, nes 
ir prasčiausias laikraštis yra 
šimtą kartų geresnis už bač
ką alaus”.
. Męs pasakytume, kad F. J. 
Bagočius net perdaug nusi
leido, bet mums čia rūpi pa- 
briežti prakalbos džentelme
niškumą ir nepaprastą pa
kentimą svetimos nuomonės.

Ir išties, męs vis labiau 
persitikriname, jog socijalis
tų prakalbos — tai pavyzdys 
rimtumo ir mandagumo. 
Tautiečių prakalbos — tai 
blevyzgojimų maišas. Taip 
kaip graborius Liutkauskas 
kalbėjo — kalba jie visi. Pa
siskaitykite šiame “Laisvės” 
N-ry korespondencijų sky
riuje žinią iš Cliffside, kur 
kalbėjo Sirvydas. Juk tas 
nachalas, taip “atsižymėjęs” 
su T. M. D. knygom, irgi len
da į doros mokytojus ir 
purkščia pasiutimo seilėmis.

Je, mūsų tautininkai išėjo 
iš padorumo, mandagumo ir 

j žmoniškumo rubežių. Jie 
vartoja prieš mus bjauriau
sius kovos įrankius. Kur 
susieis du tautininkai — ten 
nebus kitokios kalbos, kaip 
tik socijalistų niekinimas.

Šiaip ar taip—męs nepri
valome tylėti. Žinoma, męs 

■visuomet būsime mandagus, 
bet principų dalykuose męs

Barnardus Montvidus, kata
likiškų prakalbų sakytojus, 
primeta socijalistams.

Tegul jie paragauja baus
mės vaisių ir nesipiktina, 
kad bus traukiami teiiman, 
nes štai “V. L.” net “Lais
vės” Orakulą už kokį tai sap
ną norėjo patraukti teisman, 

kitus mūsų spaudos organus. Jie vartoja prieš mus skun- 
J Dabar palyginkime tą pra- dimus ir insinuacijas. Męs 

žodelio" ka- ^a^ą su Pra^alba, kurią pa- gi parodykime jiems, kad
sakė F. J. Bagočius socijalis
tų kuopai (žiūrėkit šiame 
“Laisvės^ N-ry koresp. sky-

mokame apsiginti nuo iškri
kusios ir nusibankrutijusios 
govėdos.

galo svarbu jiems turėti sa
va, neprigulminga spauda.

DVI SRIOVĖS CARO 
RŪME.

Petrogradiškis korespon
dentas “Chicago Herald” ir 
vėl nurodo, jog taip staigiai 
miręs grafas Vitte prieš pat 
savo mirtį buvo Berlyne ir 
vedė tarybas apie susitaiky
mą. Vitte buk tai kalbėjęs 
caro vardu, kuris taip-pat 
norįs taikos su Vokietija. 
Mat, taip vadinamoji “vokiš
koji” partija prie caro rūmų 
esanti labai įtekminga ir 
nors dabar ne ji vadovauja, 
bet slavų partija, tačiaus ir 
vokiškoj i parti ja nesnaudžia.

Taikymuisi su Vokietija 
yra priešinga slavų partija, 
kuria vadovauja didis kuni
gaikštis Nikola j Nikolajevič 
ir sakoma, Vitte žuvo kaipo 
auka tos partijos.

BALSAS VOKIETIJOS 
UNIJŲ VADOVO.

Laikraščiai talpina įdomų 
straipsnį apie atsinešimą 
prie karės Vokietijos unijis- 
tų, kurį parašė tų unijistų 
vadovas, Karolius Legien. 
Jisai pahriežia, kad ne uni-! 
jų, bet socijaldemokratų 
partijos priedermė buvusi 
nustatyti abelną darbininkų 
taktika politikoje karės me- Į 
tu. Unijoms terūpėjo tik su
teikimas pašelpos bedar
biams ir aprūpinimas jų šei
mynų. Unijos gelbėjusios: 
valdžiai organizavime pašel-pos nukentėjusiems nJo ka-
rėš.

Apie santikius su kitų ša
lių darbininkais Legien kai-1 
ba šitaip: “pralaimėjimas 
Vokietijos šioje kovoje žy
miai sumažintų galimybę e- 
konomiškai p’ėtoties ir todėl 
tai darbininkams rūpi, kad 
Vokietija nepralaimėtų. Ką1 
Vokietijos darbininkai pri
pažįsta sau, jie, suprantama, 
pripažįsta ir kitų šalių dar
bininkams”.

Jeigu Vokietijos unijų lai
kraščiai kritikavo kitų šalių 
darbininkų spaudą, tai tik 
todėl, kad šioji spauda tan
kiai apšaukdavo visus vokie
čius esant barbarais. Legien 
manąs, kad po karei vėl į- 
vyks broliškumas tautų. Ji
sai išlieja kelias ašaras, kad 
darbininkams reikia lieti 
kraujas, žudant vieniems ki
tus.

Draugas Legien, kaip ma
tyt, palinkęs žiūrėti per rau
donus akinius. Jisai užmirš
ta pasakyt, kad Vokietijos 
unijos veik nieko nedarė, 
kad neprileidus prie karės. 
Jisai užmiršta taip-pat pasa
kyt, jog kuomet Franci jos 
unijų vadai kreipėsi prie jo 
prieš pat karę, klausdami, 
kaip reikėtų bendrai veikti 
Francijos ir Vokietijos dar
bininkams tai Legien visai 
nei neatsakė ant jų

apsirubežiuot. Nerodykime 
jiems užsitikėjimo nei už su/ 
dilusį centą. Ginkime savo 
garbę visur ir visuomet. 
Kad jau kova — tai kova.

JIEMS VIETA — KA
LĖJIMAS.

Iki kokio žemumo, iki ko
kio begėdiškumo daeina po
nai nacionalistai kovoje su 
socijalistų laikraštija — pa
rodo žemiau perspauzdina- 
mas pranešimas “Keleivo” 
administracijos:

“Skaitytojai mums prane
ša, kad Lawrence, Worces- 
teryje, Norwoode ir kitur 
vaikščioja po lietuvių stubas 
kokie tai žmonės ir renka 
parašus “Keleivio” sustab
dymui.

“Keleivio” išleistuvė sky- 
ria $50.00 dovanų tiems sa
vo skaitytojams, kurie suži
nos tokių žmonių vardus ir 
pavardes, ir apsiims teisme 
po prisiega paliudyt, kad jie 
ištikrųjų tokius parašus rin
ko.

“Liudininkų mums reikia 
bent penkių iš kiekvieno 
miesto.

“Liudininkai gali ir patįs 
duot parašus, kad turėjus 
geresnį prirodymą. Liudi
ninkai už pasirašymą bau
džiami nebus.

Kek” Administracija”.

. -i 1 • • 1 J 1AA y O O v< 01 I LArnęs matome darbininkus tą i A m;n:q 
sunkųjį jungų velkanti A ■
Streikų mažai ne dėlto, kad 
darbininkai būtų užganėdin
ti, bet todėl, kad bedarbės 
slogutis gulte užgulęs ant 
mūsų visų. Produktų kai
nos kįla, randos brangsta, 
bedarbės didėja.

Čia aš, nors ir trumpai, no
riu atsiliepti apie Brooklyno 
kriaučių uniją, parodyt vi
suomenei, koks yra dabarti
nis jos stovis.

Kaip tik po didžiam jam 
1913 metų tsreikui pradėjo

VANDENS GRŪDIMAS 
PIEŠTE.

“Naujienose” vis dar eina 
apkalbėjimai apie reikalin
gumą ar nereikalingumą 
“tautos” - tarybos. Svarsty
muose dalyvauja, kaip šali
ninkai, taip ir priešai tautos 
tarybos idėjos. Nekurie iš 
jų išreiškia labai teisingi! 
nuomonių. Padėkime, drg. 
P. Galskis nurodo, kad męs 
vis dar esame palinkę svajo
ti, sapnuoti ir pūsti iliuzijų 
pūslę, nes kitaip apie taip 
aiškų dėl socijalistų dalyką 
negalėtų būti dviejų nuomo
nių. Panašiai, kaip drg. P. 
Galskis, protauja ir daugelis 
“Naujienų” skaitytojų, ta
čiaus randasi dar pusėtinai 
daug ir politiškų kūdikių, 
kurie vis dar tebegalvoja a- 
pie sutapimą krūvon visų 
mūsų srovių svarbiausiuose 
autos gyvenimo klausimuo

se. Jiems vis dar išsirodo, 
<ad galima suvesti daiktan 
vėžį, gulbę ir lydeką.

Bet kas labiausia keista: 
pas mus tūli draugai svajoja 
apie tautos tarybą, apie par
tijų talkininkavimą tame lai
ke — kuomet ta partijų tal
kininkavimo idėja galutinai 
nusibankrūtijo Europoje ir 
įra visais galais. Net esant 
pavojui iš lauko pusės (kaip, 
padėkime, Vokietijoj) darbi
ninkai pamatė, kad jie nega
li pūsti vienon dudon su ki
tomis partijomis. Nusigin
kluodami prieš kitas parti
jas, darbininkai tuomi pat 
išsižada laisvės ir progos 
ginti savo klesos reikalus. 
Mums gi, Amerikos lietu
viams darbininkams, jokis 

“išlaukinis pavojus negręsia. 
Mums gręsia didžiausias pa
vojus kaip tik iš tautininkų 
ir klerikalų pusės, su kuriais 
tūli draugai mano sueiti 
“tautos tarybon” ir dirbti 
kokį tai “bendrą” darbą, tie
sti kokios tai savotiškos po
litikos pamatą.

Argi tai nekeista? Juk 
tuomi męs atšipinam savo 
klesinį ginklą, męs patįs su
sivaržome, męs atimame sau 
absoliutišką laisvę veikime. 
Tas mums pražūtinga, o mū
sų priešams naudinga.

Todėl, draugai, meskime į 
šalį idėją apie kokią tai tau
tos tarybą. Kada gyveni
mas reikalaus vienybės-męs 
ir be tautos tarybos žinosi
me, kokiame laipsny galima 
eiti išvien su kitom partijom.

Tiems “Laisvės” skaityto
jams, kurie neskaito “Ko
vos”, patariame įgyti 14 jos 
numerį ir atydžiai ‘ perskai
tyti labai naudingą straipsnį 
“ar darbininkams nereika
linga politika?”

[Beto pamatysite ir “Šver- 
vvdo” pikčerį. Asilas jam 
siūlo mainvties galvoms ir 
duoda priedo uodegą.

Mirė aukso ka
ralius.

Šiomis dienomis mirė Na- 
tanas Rodšildas — aukso ka
ralius. Rodšildų dinastija, 

į lyginai kaip nekuriu viešpa
tysčių karalių dinastijos, y-

me atsigauti, tuoj aus prade- ra išsiplėtojus labai plačiai. 
j*o artinties bedarbes šmėkla. rpa dinastija turi tris di-

1913 metus, visi su džiausiąs šakas — Anglijoj,
Uiilr/AVVIA ly<-\zJ 1(11 A ... ___ O V V ?vilčia laukėme, kad 1914 me

tai bus geresni. Bet viešnia Austrijoj ir Francijoj. Nors 
Rodšildai žydai, bet prieš

bedarbė visur su mumis. Su- ,-uos ien^ja galvas visi kara- nera taip sutaisytas, kad
1 m 1 Iril z'i w'x.t t z'* u-v-v zx sii si z-J za -« si * X 1_ * 1 „ _ Y _ _laukus pusmečio, darbai ne- jįaį' 
pagerėjo, netgi pablogėjopasaulio valdonai. Rodšil- 
Sulaukem ir 1915 metų, bet( jaį nežinojo ir nežino, kas 

PadeJimas nepa- įaį yra įstatymai, prieš ku
riuos reiktų nusilenkti, nes 
visi įstatymai prieš juos nu
silenkdavo ir nusilenkia.

Rodšildai nežino, kiek jie 
tikrai turi turto. Jų ban
kuose laiko padėję savo pini
gus karaliai ir carai. Nors 
Rusijos caras baisiai neap
kenčia žydų, bet ir jis savo 
pinigus laiko Londone Rod
šildo banke.

Rodšildo kapitalas duoda 
į metus nemažiau 400 milijo
nu doleiru nuošimčiu. Nėra 
pasauly tokio kampelio, kad 
Rodšildai nebūtu išnaudo
tojais. Rodšildam skolingos 
veik visos viešpatystės. Be 
Rodšildo žinios neprasideda 
nei viena karė — jie daly
vauja pradėjime ir užbaigi
me karių.

Rodšildai dabar skolina 
pinigus Anglijai, Francijai, 
Rusijai, Autsrijai ir Vokieti-

gėrėjo.
Užstojus sunkmečiui, we- 

rauzininkai pradėjo numuši-! 
nėt už švarkus užmokestį 
kontraktoriams (bosams), o 
tie griežtai pradėjo reika
lauti, kad darbininkai nusi
leistų po dolerį ant savaitės. 
Tūli, nelaukdami net atsaky
mo, pradėjo nukirsti kiek
vienam po dolerį arba, ant-l 
raip, reikalavo, kad dirbtų 
nuo kavalkų. Bet męs, lietu
viai, laikėmės kuotvirčiau- 
siai senų išlygų, kurias taip 
sunkiai buvome iškovoję. 
Kovojome, nors ir tuščiose 
dirbtuvėse.

Kitas dalykas, kuris 
kriaučiams reikėjo pergy- 
vent ir pakelt, tai skilimas 
mūsų organizacijos (uni
jos). Kaip jau visiems yra 
žinoma, skilimas įvyko laike 
Nashville, Tenn., konvenci
jos. Priežastis skilimo buvo

mokėtų iš bile kokios žemės 
padaryti medegą, kuri yra 
gyva. Žemėj yra sieros, ge
ležies, fosforo ir kitokių me
degų, bet žmogaus kūnas ne
gali tas medegas subudavoti, 
sutvarkyti taip, kad- pada
rius gyvomis arba medego- 
mis, kurios tinka gyvo kūno 
būdavojimui. Žmonės susi
deda Iš tų medegų, tai yra iš 
geležies, kalkių, sieros ir ki
tų medegų. Atrandama, 
kad tik iš apie 30 įvairių me
degų susideda žmogus, bet 
tos medegos turi tarp savęs 
susijungti tokioj tvarkoj, 
kad kūnas liktų gyvu. Jei 
žmogus valgytų tik sierą, ge
ležį, chloriną, fosforą ir kit
ką. iš ko jis susideda, jis nu
mirtų. Jis turi priimt mais
tą, kuris susideda jau iš su
sijungimų oksigeno su van- 
dendariu, vandendario su 
siera ir oksigenu, nitro- 
geno su vandendariu ir 
oksigenu ir taip toliau. 
Vienus tokius sujungimus 
gamta pati padaro, kitus 
augmenįs, trečius gyvūnai. 
Žmonės maitinasi tais su
jungimais, auga, veisiasi ir 
gyvena. ‘Bet tie visi sujun
gimai yra padaryti iš ant 
žemės ir žemėj esančių me

las, o Rodšildų kapitalas ne-.degų. Žeme tomis mede- 
apsakomai auga. .gomisyra nepaprastai tur-

Bet akyviausia tas, kad iš ^nSa’ bėda, kad žmo- 
karių Rodšildai ir praturtę- ?aus kūnas.nemoka jų su- 
jo. Kada Napoleonas I pra-'įu^^i kaip jam reikia, 
dėjo kariauti, tai Rodšildai kūnas mokėtų tai pada- 
jau turėjo uždėję bankas, yyti. tuomet žmogui nereik- 
Tada Rodšildų galva pats Pfmo"
buvo ant karės lauko ir sekp 

Ivisas kariškas operacijas. 
I Tėnin tik nntnmiin knd Nn.

visa dvasiški j a ir visi

ta, kad generališka valdyba M. D?1 Rodšildų visos šalįs 
buvo atžagareiviška ir vi-'JyS>°s ir visas jie lygiai šel-
suomet ėjo prieš žmonių va
lią. Visur didelius streikus 
paversdavo bosų naudai. Da
bar męs, atskilėliai, vadina- 
nės Amalgamated Clothing 
Workers of America ir prie 
mūsų priguli kriaučių dau
guma. Senoji unija (United 
Garment Workers) dar gy
vuoja ir atkakliai kenkia 
mūsų unijai. Beto yra dar 
ir skyreliai I. W. W. unijos 
— Baltimore ir Philadel
phia. Tos tris unijos veda 
savytarpy kovą, tai viešai,

|pia, nes iš visų jie gauna di
delius nuošimčius. Dabar 
visoj Europoj eina didžiau
sios žudynės, visi lenda į sko

kaip jam reikia.

ka, tad žmonės turi atidary
ti visokias laboratorijas tu 

_ vivodi, .Kaip tik patėJiijo, kad Na- daiktll išskirstymui, jungi- 
tai slaptai. Taip mums su poleonas bus sumuštas, tuo- P™1’ sutąisymun Tokias la- 
United Garment Workers jaus nuvažiavo į Londoną ir boratorijns vadina maisto 
dabar reikia gana smarkiai visų tų šalių, kurios kariavo j^fbtuvenns ir laboratorijo- 
kovot, nes jie turi mūsų su- su Napoleonu, labai pigiai F11S“ Kadangi ir ten ne yiso- 
dėtų pinigų ($72,000). Jie supirko popierinius pinigus kius medeSU susijungimus 
turi už ką nusamdyti agita- įvairius čekius ir tt.

A. Baisus.

SKAITYTOJAMS, KURIE 
UŽSISAKĖ “VILNĮ”.

Kuomet Rygoje ėjo dar- 
darbininkų savaitraštis “Vil
nis”, nekurie mūsų skaityto
jai meldė “Laisvės” adm. 
prisiųsti jiems pasižiūrėti po 
vieną ar po kelis “Vilnies” 
N N. Nekurie skaitytojai iš- 
anksto prisiuntė atlyginimą.

“Vilnis”, iš priežasties ka
rės, sustojo ėjusi. Todėl apie 
dvidešimčiai užsisakytojų 
negalėjome “Vilnies” prisių
sti. Teiksitės draugai at
leisti. Kaip tik Lietuvoj 
pradės eiti koksai nors nau
jas darbininkų laikraštis, ar 
gal atsigaivins “Vilnis”, taip 
greitai męs atsilyginsime.

Administracija.

Kada ^aklIia Paclaryt, tad ariami 
d laukai ir užveisiami sodai, 

i verčiami 
iš žemės ir oro surinkti ir 

.sujungti medegas taip, kaip 
jos žmogaus kūnui reikalin- 

Nuogto laik'o*Rodšildų n fik tie medži.ai ir kiti
Įija pradėjo plėtotis H- dabar ^enls ve.sxami, kūne ge-

I ? 1 • 1 • i 1^ — I • Y , ■. žmogaus maistui reikalin-
Bet reikia pastebėti, kad gUS įr tinkamiausius susi- 

Negana to.

torius, užlaikyt ofisus, bet Londone sužinojo, kad jau , u. c
cknitlinm nnrin iip A/m lahni-I Nnnnlponas nnrp*nlntnR tu n- „ .p . i . vskaitliam narių jie yra labai-j Napoleonas pergalėtas, tuo- 
labai silpni. Abelnai imant 
jų likosi 30 procentas, o prie 
mūsų 70 proč.

Dabar, kada Bostone Tal
bot Comp, iškilo streikas, 
kurį veda A. C. W. of A., tai 
senoji unija tyčia tą darbą 
dirba. Varžytinės eina ir 
šapose. Kiekviena unija no
ri šapose gauti viršų. Tas 
dedasi New Yorke, Chicago j 
ir pas mus, Brooklyne.

Sakykit, kągi galima lauk
ti gero, jeigu tarpe pačių 
darbininkų eina vaidai ir tai 
dar tokiame bedarbės laike.

Aš mcnau, kad senoji uni
ja (U. G. W.) su savo atža
gare ivišku štabu turės likvi- 
duoties (užbaigt savo veiki
mą) ir prisidėt prie A. C. W. 
of A., nes mūsų dauguma ir 
męs valdome visą išdirbystę. 
Negana to. Męs savo skyli- 
mu padarėme tikrą revoliu
ciją. Męs atsimetėm nuo ab
soliutiškų valdonų ir šian
dien pradedam taisyti kon
stituciją ir vaidyties sava
rankiai visuotino balsavimo 
dėsniais.

Prie^ šitos naujos unijos

met jau Rodšildo rankose 
viskas buvo — jis pasidarė 
viešpačiu kariavusių šalių.

riausiai moka prigatavotji yra neapsakomai galinga.
Bet reikia pastebėti, kad

\ i 1 — j *— * U * 1 ' *— 1 i * jungimus. Negana to. intekme pradėjo bisk} pulti. G uliai j j labai tin. 
Atsirado konkurentų. Besi- kamomis ’ laboratorijomis, 
plėtojant Amerikoj pramo- kad tuos augmenų pagamin. 
nijai ir besikoncentruojant tus susijungimus dar tinka- 

,U1> atsirado lygių mesniais padaryti žmogaus 
Rodsildams _ aukso karalių, kūnui, žmogus nenori kan- 
kurie pradėjo konkurenciją'kinti savo kūno to darbo at
varyti Žinomas Amerikos likimu> todgl jis laiko gyvu. 
kapitalistas Rockefelleris hus _ ir vgl _ tik tokius,

kapitalui, atsirado lygių mesniais padaryti žmogaus

kapitalistas 
jau net aplenkė Rodšildą. 
Rockefellerio kapitalas yra 
didesnis už Rodšildų ir jis 
pradeda užkariauti visą pa
saulį. V. P.

kurie tinkamiausius susi
jungimus pagamina. Tie su
sijungimai nuo gyvulių gau
nami pavidale mėsos, pieno 
ir kiaušinių. Taip sakant,

“DRAUGAS” MELUOJA.
Tik ir meluoja tas “Drau

gas”. Jisai praneša savo 
skaitytojams, kad rusų lai
vynas bombarduoja Kara
liaučių.

Pletkavoja, kaip Vabal
ninku'ubagas. rytų sujungimus,

CHINIJOJ NERAMU.
Iš Šanghajaus praneša: 

“Čia žmonės labai smarkiai 
subruzdo prieš japonus. Y- 
pač smarkiai platinama 
prieš-japoniška literatūra
Buvo r jau ir užpuolimų ant 

Nekurios 
i japonų dirbtuvės turėjo už
sidaryti, nes minia norėjo 
jąs išgriauti.

Mieste veikia chinų milici- 
jonieriai, kurie šiaip-tąip 
dar užlaiko tvarką”.

Iš to aišku, kad chinai vis 
labiau pučiasi prieš japonų 
užgrobimo politiką.

gyvuliai tarnauja žmonėms, pavienių japonų, 
kaipo laboratorijos.

Aš minėjau, kad medegų, 
iš kurių tveriami tie žmo
gaus kūnui tinkanti susijun
gimai, vrq nepaprastai daug, 
tik reikia turėt gana augme
nų ir gyvulių, kad iš jų pada- 

reiškia,



Kas-

o kaizerisant kranto jūrių.

LAIVAKORTES

galviai.

kurie reikalauja didelių upių ir 

(Pabliga bus).

* *
vienas Brookly-

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ KVIEČIAI.
(Iš “L. Minties”).

*
korespondenci- 

laik-

ir iš ten Į Ameriką.
Laivai eina per Archangelską ir 

per Finliandiją.

Pasportus parūpiname.
Kreipkitės žodžiu ar laišku prie 

'VALSTYBINIO

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

LAISVE

Aleksa

Lietuva sušals
„ Kas iš Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos narių mirdamas 
žada neužmiršti Sąjungos

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

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

miškos žmonių pažintįs siekia giliausios 
praeities.

Bet yra ir labiau sučiuopiamų liekanų,, 
ką siekia praėjusių gadynių laikų. Padėki
me, Egipte randasi taip vadinamas Memfi- 
so sfinksas. Nežiūrint į tai, jog tas sfink
sas turi augščio 23 metrus, jis beveik visas 
apdengtas smiltimis. Pereitame šimtmety

Argentinoj ir Patagonijoj 
yra 8,000 lietuviu.

rankas kliuvo klerikalų fon
dui. O dar “Tėvynės” re
daktorius pyko ant “Ųais- 
vės”, kuomet ši permatė 
kaip bus, '.*?

Jes, neperšokęs per grabę 
— nesakyk op!

Čiru-Viru.

Euro
BasanavičiausfondoScotland.Miestuose gali gyventi

Jų organizacijos ir susipratimas. 
Dvi socijalistų “sąjungos”.

(Nuo mūsų korespondento).

vyručiai, kaip dalinsit savo!Q n 
turtą, paskirkit šiek tiek ir į**” S U

.Išpradžių pakalbėsiu apie tik geri amatninkai, o pras- 
organizacijas ir visųpirm a-i tų darbininkų, čia mažai, 
pie Susivienyjimą Lietuvių‘Gerų fabrikų ir kitokių iš- 
Argentinoj, kurio organu y- dirbinių čia veik nėra. V is- 
ra “Laisvė”. Susivienyjimas kas yra partraukiama iš Su
yra susitveręs bepartyviais vienytų Valstijų, Anglijos, į £ 
pamatais. Jan priguli kaip Francijos ir Vokietijos.

• socijalistų, taip klerikalų, žemių kompanijos apėmė 
taip ir tautininkų. S. L. A.įveik visą Argentinos šalį.

. kviečia visus savo pastogėn 
ir ragina pabusti iš alkoho- 
liško miego. Prie S . L. A.

■ gali prigulėti kaip vyrai, 
taip ir moterįs. Taip-pat ir 
vaikai nuo 10 metų. Valdy- 
bon renkasi kaip vyrai, taip’ 
ir moterįs pilnų metu, svei- prasiplatinęs 
ku protu ir negirtuokliai. mas. Štai neseniai “Diego” 
Susirgusiam nariui S. L. A. (draugija parengė pikniką 
moka vieną pezą į diena, jei- miškuos, ant kranto jūrių, 
gu jisai yra pilnai užsimokė- Žinoma, tuoj pribuvo ir kar- 
jęs. Nariai gali gyventi by čiamninkas su bačkom alaus.

’ kurioj-Argentinos vietoj. į Na ir žmonės smarkiai pasi- 
Sus. stengiasi praplatinti gėrė, prisikoliojo ir tt.

laikraščius ir knygas, bet a-1 Todėl tai ir veikimas yra 
pie tai aš parašysiu kada labai sunkus. Koresponden- 
nors vėliau, tams, pranešantiems į laik-

S. L. A. susitvėrė 1914 me- raščius žinių,, reikia bijoties, 
tais liepos mėn. Per pirmus kad negavus į kailį, 
aštuonis mėnesius nuveikta: 
narių turima jau 52. Pinigų 
kason įmokėta 208.95. Per 
tą laiką išlaidų buvo 97.30. 
Kasoj turime pinigų 111.55. 
Tarpe išlaidų buvo 70 pezų 
apšvietai, o 27.30 draugijos 
reikalams. Iš to matyti, kad 
Susivienyjimas Lietuvių Ar
gentinoj smarkiai pažengė 
pirmyn. T’V1 1 
“Laisvę” paraginsiu vyrus 
ir moteris, vaikinus ir mer
ginas rašyties "Susivienyji- butto, Patagonijoje. 
man.

Buenos Aires jau šeši me-’ geria. 1--------- ,---- -----
tai gyvuoja “Diego” draugi- |vė” mėgintų juos išbudinti, 
ja. Tai seniausia draugija nes žinau, kad yra ir susi- 
Argentinoj. Ale narių šian-1pratusių. Gal pasisektų, su- 
dien turi tik 30, o gal jau nė 
tiek nėra. Kodėl taip yra? 
Man rodosi dalykas tame, 
jog “Diegas” nesirūpina 
darbininku reikalais. Beto, C- _ z
dalis diegiečių sutvėrė Tėvy
nės Mylėtojų Dr-jos 137 kp..
ir užmiršo apie “Diego”]ji.išnyko 1914 metais, kadan- 
draugiją. Draugijoj prasi-,gi pirmininkas pabėgo su 
dėjo nesutikimai, protestai. į draugijos kasa. Manoma, 
Dalis narių atsisakė, naujų jog ir ten reiktų suorgani- 
neprisirašė. Pakraipa drau- zuoti S. L. A. kuopą, 
gijos buvo kokia tai idealis
tiška, atitraukta nuo darbi- 
bininkiško gyvenimo, taip 
kad draugijos parengimuose 
nieko nesigirdėjo apie dar
bininkus. Daugelį narių at
šaldė nuo “Diego” dar ir tū
las juokingas atsitikimas. 
Apie pustrečių metų “Die- 

, ge” pirmininkavo J. Uoselis.
Pradėdamas pirmininkauti 
rado daug daugiau narių, ne
gu baigdamas ir išvažiuoda
mas. Jam išvažiuojant, ne- 
kurie draugijos nariai suma
nė įtaisyti auksinį medalį. 
Taip ir stojosi. Medalis bu
vo įteiktas, o jo vertė buvo 
30 in_iblių. Argi čia ne klai
da?

Kas gana keista — męs tu
rime Argentinoj net dvi-So- 
cijalistų Sąjungas. Viena— 
Buenos Aires, kita — Beris
so. Viena į kitą šnairuoja. 
Berissos soc. sąjunga* nori, 
kad Buenos Aires būtų tik 
kuopa, o centras liktus Be
rissoj. Buenos Aires drau
gai taip-pat nori pirmeny
bės. Ateitis parodys, kaip 
čia dalykai susitvarkys. 
Berissos kuopa turi daug 
daugiau narių, o Buenos Ai- 

' res turi tik 6.
Berissos lietuviai turi dar 

savo draugiją “Vargdienis”.
Lietuvių nedaug tegyvena 

miestuose, daugiausia ant 
laukų — ten kur juos išveža 
agenįai. Dirbdami ant far- 
mų jie gauna valgį ir guolį. 
Apie tuos darbininkus jau

Gerai dar, jeigu kas moka 
kalbėti francūziškai, vokiš
kai ar angliškai. Tiems tai 
greičiau pasiseka surasti 
darbas. Užtat prastiems 
darbininkams labai sunku.

Tarpe argentiniečių labai 
; girtuokliavi- 

Štai neseniai “Diego

politiškai darbininkų orga
nizacijai.

Vienas anglas užrašė Ca- 
dilac, Mich., kuopai $4,000.

*
Ar jūs žinote, kad ir kalė

jime yrą Socijalistų Partijos 
kuopa? Je, tokia kuopa yra 

■ Ford Smith, Arkansas, kalė- 
'jime. Ją sutvėrė mainieriai, 
kurie pakliuvo kalėjiman už 
streiką.

Kuopa labai veikli, 
dien mitingus laiko.

* *
Anglijos ir Francijos lai

vyno komandieriai sakėsi 
ant Velykų valgysiu pietus 
Konstantinopoly. Jie turbūt 
valgys pietus Konstantino
poly taip, kaip 
kučia Berlyne,

*
Mažiausia 

jų darbininkiškuose 
naščiuose telpa iš Cleveland, 
Ohio. Ar jau socijalistai ten 
snaudžia?

> *
Neseniai 

no socijalistas vede^katali- 
kišką merginą ir šliubą ėmė 
bažnyčioje. Kaikurie smar- 
kuočiai socijalistai net į “Ša
kę” iš tos priežasties kores
pondencijas rašė, bešidyda- 
mi ir bepykdami.

Kasžin ka tie kritikai da
bar pasakys, jeigu aš jiems 
pranešiu, jog ir “gražioji 
pusė” prisidėjo prie kuopos. 
“That is real work”.

** *
Ar jūs žinote, kad vieną 

kartą ir Lietuvos Šelpimo 
Fondo komitetas (tab bedie
viškasis) parinko puikių au
kų laike kunigų prakalbų? 
Tąi buvo dar prieš Kalėdas 
Binghamton, N. Y. Kalbėjo 
kun. V. Slavynas iš Utica ir 
Varnagiris iš Brooklyno. A- 
gitavo išrinkti vietinį komi
tetą. Binghamtoniečiai ir 
sako: gi męs jį turime.

Tai dar geriau — sako 
Varnagiris. Čia išeina L. Š. 
F. kolektoriai ir parenka 
Brooklyniškin fondan bene 
15 dolerių.

Anei lapė nelojo.
♦ * *

Veik visi mūsų kunigai 
galvijų skerdyklos, kur 'per Pr.^° g^uti grasinančius 
dieną išmuša 1,500 jaučių ir, a’skus' . Manau kad jie pa- 
9onn av,*h n* L,- -v 4 v tis juos ir rašo, kad pasista- 2,000 avių. Pirmiaus išmuš- H
davo daug daugiau.

Argentinos lietuviams rei
kia dar daug darbo, kad išsi
budinus. Užtat veikėjai tu
ri dirbti išsijuosę.

Tiek šiuom žygiu. Kitą 
syk ir vėl šį tą pranešiu.

Draugas iš Argentinos.

Buenos Aires ir apielinkė- 
se gyvena apie 500 lietuvių. 
Tas skaičius neauga, bet ei
na mažyn. Visoj Argenti
noj yra daugiau, kaip 8,000 
lietuvių. Daugelis lietuvių 
slepiasi su savo tautyste. At
vykdami šion šalin, daugelis 
pasivadina save vokiečiais, 
anglais ar francūzais. Visi 

Užtat aš ir per .ateiviai iš Rusijos užrašomi 
I rusais.

Daug lietuvių gyvena Če- 
Kaip 

girdėti, tai ir tenais jie gerai 
Norėčiau, kad “Lais-

organizuoti Susivienyjimo 
Argentinoj kuopą, įtaisyti 
knygynėlį ir praplatinti lai
kraščių.

Gana daug lietuvių gyve
na Rasario mieste. Jie ten 
turėjo ir savo draugiją, bet

Gana daug lietuvių randa
si Berissoj. Jie ten veikia 
erana smarkiai. Ten jie turi 
draugiją “Vargdienis” ir so
cijalistų kuopą. Berisso lie
tuviai platinasi, nes ten yra

neuz- 
sitiki lietuviais.

30 d. kovo iš Lietuvos su
grįžo drg. Domininkas Klin- 
ga, kuris parplaukė Ameri
kon ant laivo Norvegijos li
nijos. Jisai išbuvo Lietuvoj 
(nuo 23 d. liepos iki pradžiai 
i kovo mėn. Vadinasi, matė, 
Ivisko ir prisižiūrėjo Lietu - 
ivos gyvenimui įdomiausia
me jo tarpe. Iš Rusijos iš
važiavo tik ačiū Amerikos 
popieroms. Drg. D. Klinga 
buvo Panevėžio paviete.

Jisai pasakojo:
Valdžia nei kiek nesušvel- 

nėjo. Įvairus stražnikai, u- 
riadninkai, pristavai ir raš- 
itininkai kankina žmones 
Įdurniausįais prikazais, stui- 
i komis, grasina bausmėmis. 
K a d n bu v o gyvu l i ų ir šil tų 
drapanų rekvizicija — tai 
ėmė ką norėjo ir kainą dėjo, 
kokią norėjo. Skundai ne
gelbsti, o žmonės prie to dar 
ir bijosi skųsties.

Su kare žmonės apsiprato. 
Iš karės tik kunigija ir val
džia turės naudą. i

Lietuviais valdžia neužsi- 
tiki, nes jie, prie pirmos pro
gos, .pasiduoda austrų ir vo
kiečių nelaisvėn.

Tūlas lietuvis mokytojas 
pasakoja, kad vienam pulke 
susidarė visas mokytojų bū
rys. Ten buvo lietuvių, lat
vių ir rusų. Lietuvius ir lat
vius priskyrė prie maisto 
svėrimo ir kitu darbu,—o ru- 
sus nusiuntė frontan kariau
ti. Mat, lietuviai ir latviai 
nėra ištikimi. Daug lietuvių 
tarnauja prie virtuvių.

Kada po pirmųjų mūšių 
Suvalkijoj atėjo platesnių ži
nių, tai pasirodė, kad daugu
ma lietuvių suimta Prūsų 
nelaisvėn.

Patriotiško ūpo nėra. Mo
bilizacija įvyko ramiai. Pa
sinaikinus monopoliams, 
žmonės labai smarkiai geria 
naminį alutį, kuris tankiai y- 
ra gana stiprus.

Kunigai daugely vietų į- 
kurė tam tikras jaunimo 
draugijas “kovai su pirmei
viais”.

tyti “mučelninkais”.
** *

Kemėšis ir Dabužinskas 
ant klerikališkos Lietuvos 
padangės žibėj, kaip meteo-. 
rai, o čia, Amerikoj, volioja
si kasdieniniam purvynėly, 
kaip ir visi kiti griešninkai.

** *
Iš Šliūpienės monologo 

(traukiny, važiuojant iš 
Brooklyno seimo)... “tik jau 
sakau ir kiaulės tie ciciliku- 
čiai! O jau tas Grigaitis —

“SOCIALDEMOKRATAS”.
Jau seniai męs jautėme 

reikalingumą rimtesnio s.-d. 
laikraščio. Dabar ypatingai 
atsirado daug klausimų, ku
rie reikia nuodugniau per
kratyt. Tai spragai užkišti tai škaradnumas. Jau to 
Užsienio L. S. D. P. Biuras Šidlausko tik ir prašiau,mal- 
pradeda leisti jau seniai ren- davau: dėl tėvynės ronų at- 
giamąjį “Socialdemokratą”, sisakykite, Šidlauske, bet tas 
Pirmas jo numeris pasirodys cicilikas neturi širdies. O 
kovo mėnesio pabaigoj. Iš jau tas Herman ir kiti cicili- 
pradžių bus neperiodišku, kai —- 
Butų labai svarbu šį leidinį 
kuoplačiausia paskleidus 
tarp darbininkų, ypatingai 
labiau susipratusių jų darbi-

tai nenaudėliai, avi- 
. Ar ne taip, Joneli?”

** *
lietuviškų vagių

i tėvu yra tas redak-
Amerikos draugus kvie

čiame kiek galima labiau jį 
paturėti ir platinti. . Kaina 
Amerikoj su nusiuntimu vie
nas num. 5c.; kas norės iš
karto užsisakyti 6 num. — 
25c., 12 num. 50c.

“Socialdemokratas”, 
76 Main St., Bellshill,

Visų 
krikšto 
torius - vagis, kuris prisisa
vino Tėvynės Mylėtojų drau
gijos knygas. Jisai pasėjo 
sėklą, iš kurios išdygo visa 
juodrankija. \

* * ♦
Na ir ponui dievui dėkui. 

Prmutinė auka iš tautiško

SAKO, VENGRIJOJ KĮLA 
MAIŠTAS.

Laiške, kurį gavo tūlas 
Youngstowne, Ohio, gyve
nantis vengras rašoma, 
kad Vengrijoje žmonės jau 
kelia maištus. Viskas taip 
labai pabrango, kad žmo
nėms prisieina badauti.

Namas del darbininkių.
New Yorko moterų kliubų 

sąjunga sumanė pastatyti 
dėl mergaičių - darbininkių 
namą. Pienai jau išdirbti ir 
tam tikslui surinkta $100- 
000.

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

” a7 pėtr atiš;
Lietuviu Skyriaus Vedėjas.

(Tąsa).
Padėkime, Egipto mifologijoj pirmą 

vietą užėmęs Oziris, kaipo derlingumo ir 
geroves dievas. Tai, veikiausią/ buvo pa
skutinėj ledų gadynės metu. Bet Oziris tu
rėjo brolį Tifoną. Tifonas užvydejo savo 
broliui Ozirisui, nes, būdamas bevaisingumo 
demonu, negalėjo geruoju gyventi su Oziri- 
su. Jisąi sudraskė Ozirisą ir užėmė jo sostą. 
Prasidėjo viešpatavimas bevaisingumo die
vo. Matomai, jo viešpatauta paskutinėj tro- 
piškoj gadynėj, ką Egiptą tyrlaukiu paver
tė. Dabar pasirodo Oziriso sūnus Germe- 
chis, kuris, atkeršydamas už tėvo užmuši
ma, numeta Tifoną nuo sosto ir lieka teisė- 
tu įpėdiniu. Atsiminkim, jog tuomet Egip
te gyvenimo sąlygos jau gerinosi.

Panaši dievų kova buvo ir grekų mifo
logijoj. Tiesa, dievų kovos mifologijoj turi 
ir kitas papėdes. Padėkime, dievų kovoje 
atsispindi ir lyčių kova ant žemės. Bet pa
staroji kova užsibaigia dievų laimėjimu ir 
deivių nužeminimu. Iškilusieji ir užviešpa
tavusieji danguj vyriškių globėjai užbaigia 
kovą. Tuo tarpu, periodiškas dievų besi- 
mainymas turi kitas priežastis. — Žemaičių 
padavimuose'pasakojama, jog kadaise, se- 
nų-senovėje, žmonėms labai gerai sekėsi, nes 
jųjų tarpe gyveno Laima. Tuomet viską 
žmonės gaudavo, ko tik jiems reikėdavo. 
Žmonės išdyko. Dievai uždraudžia Laimai 
tarpe jų gyventi. Prasidėjo nelaimės laikai. 
Žmonės kreipėsi prie Laimos ir meldė jos 
sugrįžti pas juos. Nors kiti dievai draudė, 
bet Laima paklausė žmonių maldavimo ir 
sugrįžo. Vėl prasidėjo laimingi žmonėms 
laikai. Kiek laiko praslinkus, dievai, patė- 
mtję žmonių laimę, vėl uždraudžia Laimai 
ant žemės pasirodyti. Ir vėl žmonėms prisi
ėjo gyventi nelaimėse. Taip tęsėsi tolei, kol 
Laima negaus iš dievo leidimo sugrįžti pas 
žmones. Čia matom periodiškai atsikarto
jančius dalykus. Nors tokiuose mifuose 
ir matosi deivių (Laimos) ir dievų kova už 
viešpatavimą, bet aišku, kad toji kova to
kiuose padavimuose pritaikinta prie perio
diškai atsikartojančių gamtiškų apsireiški
mų. Kada žemaičių bočiai gyveno tolymuo- 
se šiauriuose, tai tenai pas juos kasmet atsi
kartodavo Saulės - Laimos viešpatavimo lai
kai (sauliniai mėnesiai su ilgąja poleriška 
diena) ir Tamsos arba piktųjų demonų lai
kai (ilgoji poleriškoji naktis). Vienok, 
augščiau paminėtame padavime, veikiau
siai, paliestos ne metų dalįs, bet ilgesni pe
riodai. Prie ilgesnių gi periodų ir priklau
so ledų ir tropiškos gadynės atsikartojimai. 
Prieg to, žemaičių bočiams abi tos gadynės 
buvo nelaimingos. Tokiu būdu, Laimos lai
kai pas juos, veikiausia, rišasi su pavasario 
ir rudens gadynėmis, kada vidutiniškas vi
sos žemės gyvenimas labiausia žmonėms 
tinka; mat, ledų gadynė neša nelaimes pole- 
riškoms šalims ir artymoms nuo jų vietoms, 
'o tropiška gadynė naikina tropiškas ir nuo 
jų ar tymas vietas.

jį tris kartus atkasta, bet visuomet jį vėl 
smiltįs pridengdavo. Negalima daleisti, 
jog sfinksą būtų tyčia pastatę tokioj vietoj, 
kad jį smiltinus apneštų. Per tai nėra abe
jonės, jog tais laikais, kada tą sfinksų darė, 
tose vietose dar nebuvo tokių smiltynų; tuo
met tos vietos dar nežinojo lekiančių smil
čių. Kada gi taip galėjo būti? Ant sfinkso 
randasi hieroglifiška lenta su parašu Farao
no Titmoriso.VI, nurodanti 1552 metus prieš 
mūsii skaitliavimą. To faraono laikais ga
lėjo atkasti sfinksą ir pridėti atsakančią len
tą, lentą, kad pasigyrus, jog to faraono dar
bas. Sulyg vėlesnių žinių, tas sfinksas jau 
buvo faraono Cheopso laikais. Bet kaip 
1552 metais prieš Kristaus gimimą, taip 
Cheopso laikais — Egipto klimatas buvo 
daug sausesnis, negu dabai-, o per tai sfink
so tonais tuomet negalima buvo pastatyti, 
nes jo statymą tik pradėjus, visas darbas 
galėjo būti smiltimis pridengtas. Jei męs 
nuo dabartinių laikų vis arčiau eisime prie 
praėjusios tropiškos gadynės, tai pamaty
sim, jog juo toliau į praeitį, tuo daugiau bu
vo smilčių. Tokiu tai būdu nei paskutinės 
tropiškos gadynės metu, nei jai praslinkus, 
to sfinkso negalėjo pastatyti. Taigi, tas 
sfinksas buvo pastatytas ne vėliau, kaip 10 
—15 tūkstančių metų tam atgal. Memfisas 
kadaise buvo prie pat jūros; o taip galėjo 
būti apie 15,000 metų atgal. Apie tą laiką, 
veikiausia, liko pastatytas ir sfinksas. Bet 
kada užėjo tropiška gadynė, tai Memfisas 
atsitolino nuo jūrių, o Sfinksas likosi pri
dengtas smiltimis, nes tosios Egipto vietos 
pavirto tyrlaukiais. Tiesa, Yemfiso įtseigė- 
ju ir pyramidų statytoju skaitosi trečias 
Meneso įpėdinis, ką gyveno neva 5,804 me
tai atgal, bet tais tai laikais Epigte viešpa
tavo tropiška gadynė su jos sausuma ir iš 
kadaise žydėjusių Egipto miestų buvo pasi
likę vien griūvėsiu likučiai. O kad seniau 
Egipte buvo sausiau, tą rodo ir tas dalykas, 
kad dabar Nilo upės vandens kįla greta Vi
duržemio jūros vandenų pakilimo. Ant kaž
kurių nedidelių Viduržemio jūros salų liko 
rasta paskutinių laikų sluogsniuose bege-✓A
moto likučiai; šis dalyką^ rodo, jog dar ne 
taip seniai, tai yra, paskutinės tropiškos 
gadynės metu, tos salos buvo susivieniju
sios su materiku, — kaip antai, Malta tuo
met siekė Afriką, Kritas — Mažąją Aziją, 
— nes kitaip tenais’negalėtų gyventi bege
motai, 
ežerų.

Kaikurie nuostabus dalykai.
Chaldčjai tvirtino, jog astronomiški re

gėjimai siekė 50,000 metų. Indijos astrono
miškose chronikose yra pažymėtos nejudo- 
mų žvaigždžių vietos. Išskaitliavimai paro
dė, jog tie pažymėjimai galėjo būti užrašyti 
apie 58,000 metų atgal. Jei šitie patėmyji- 
mai būtų teisingi, tai pasirodytų, jog jau la
bai seniai žmonės pasiekė gana augšto kul
tūros laipsnio. Tik seniau žmonių kultūra 
labai pamažu plėtojosi, o įvairios kliutįs net 
ją sustabdydavo arba ir atgal stumdavo. Ir 
tik paskutiniais laikais, kad žmogui pasi
sekė pergalėti gamtą, žmonių kultūra daug 
sparčiau pradėjo žengti pirmyn. Paimkime 
nors ir chiniečius. Juk jau keli tūkstančiai 
metų atgal chiniečiai buvo pasiekę gana 
augšto kultūros laipsnio ir beveik per visą 
tarpą nuo tų laikų jie nei kiek nenužengė 
pirmyn; ir tik paskutiniais laikais, kada ka
pitalizmas pradėjo skverbties apmirusin 
chiniečių gyveniman, nubudo iš miego ir 
Azijos Rytai. Iš įvairių tautų mitų męs ma
tom, jog dar priešpaskutinę ledų gadynę ai
riai jau užsisimdavo kaimininkyste. Gi pie
meniškos kiltįs ir buvo astronomų pranokė-

Kaip žinome, praėjusieji metai davė Su
vienytoms Valstijoms didelį kviečių derlių. 
Apskaitoma ir oficialiai pranešama, kad 
1914 mete. Su v. Valstijose surinkta 891,000- 
000 kviečių bušelių. Nuo 1913 m. “ant ran
kų” kviečių buvo tik 76,000,000 bušelių. Tad 
matome, kad pabaigoje 1914 metų Suv. Val
stijos turėjo sandeliuose labu kviečių 967- 
000,000 bušelių.

Dabar yra sakoma, kad Suv. Valstijos 
turi gyventojų 100,000,000. Žinovai aplamai 
apskaitliuoja, kad kiekviena ypata per me
tus sunaudoja 5.3 (penkis ir trečią dešimt- 
dalį) bušelių kviečių. Tokiu būdu visi Suv. 
Valstijų gyventojai, bėgyje metų, sunaudo
ja 530,000,000 kviečių bušelių. Atėmus 530 
milijonų kviečių bušelių nuo 967 milijonų, 
lieka nesunaudotų kviečių net 437 milijonai 
bušelių. Be to, šalies ūkininkai suvartoja 
sėklai apie 90 milijonų kviečių bušelių, tokiu 
būdu aiškiai matome, kad šios šalies sandė
liuose randasi 347 milijonai kviečių,bušelių. 
Šiuos kviečius Suv. Valstijos galėtų parduo
ti europiečiams, bet karė neleidžia tai da-

Kad Suvienytos Valstijos turi užtektinai 
duonos, rasi, tai visi žino. Svarbus dalykas, 
kurį vertėtų įsitėmyti, yra tas, kad nežili* 
rint į tai, jog yra užtektinai kviečių, iš kurių 
miltų kepa duoną, pastaraisiais laikais duo
na visgi pabrango. O už tai kaltina



Dilfė.
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(Pabaiga).
Marytė tiems jo žodžiams nenorėjo ti

kėti, bet žmogus išsiėmė jos raš į laišką 
ir parodė. Tas laiškas privertė .....rytę įti
kėti, kad tai Alberto pasiuntinys.

Kada Marytė įtikėjo, kad tas žmogus 
tai Alberto pasiuntinys, jiedu priėjo prie 
stovinčio automobiliaus, įsėdo ir pradėjo 
važiuoti. Automobilius važiavo kokiom tai 
tamsiom gatvėm. Tik iš milžiniškų dirbtu
vių matėsi elektros šviesos ir iš kaminų ver
žėsi dūmai ir liepsna.

Bevažiuojant jiem varpai pradėjo gau
sti, dirbtuvių švilpinės švilpti. Tai buvo 
šešta valanda vakaro. Iš dirbtuvių pasipy
lė darbininkai.’ Vieni skubiai bėgo namo, 
kiti suodini užbėgo į smukles, kad išgėrus 
stiklą alaus po sunkaus dienos darbo.

Staiga automobilius sustojo. Vyras iš
lipo iš automobiliaus ir tarė:

— Meldžiu išlipti, nes čia gyvena ponas 
Albertas.

— Ar teisybę tamsta sakai, kad čia gy
vena Albertas, — nedrąsiai pratarė Marytė.

— Taip — atsakė senis.
Jiedu užėjo ant viršaus ir įėjo į didelę 

svetainę. Marytė, pamačius nepaprastą re
ginį, labai nusiminė: aplink stalus susėdę 
vyrai su jaunom moterim bei merginom gir
tuokliauja; nekurios merginos, nuogais ka
klais, sėdi ant vyrų kelių. Prie nekuriu sta
lelių, alum apkrautų, sėdi vienos merginos 
ir snausdamos laukia...

Marytės dingo visas džiaugsmas; ji su
prato, kokia čia vieta, suprato, kad pakliu
vo į paleistuvystės namus. Jos veidas pra
dėjo mainytis: tai parausta, tai pabalsta. 
Visi vyrai sužiuro į Marytę ir pradėjo mirk
čioti akimis.

Greitu laiku Marytę įstūmė į kambarė 
lį, silpnai apšviestą elektros lempuke. Kam
bary buvo lova, stalelis, didelis bliūdas van 
dens, dvi kėdės ir ant sienų kabojo kelia 
tas paveikslų.

Vyras, įvedęs Marytę kambarin,apkabi
no ir norėjo pabučiuoti... Bet Marytė taip 
smarkiai jį pastūmėjo, kad jis krisdamas 
galvą į sieną susimušė. Tuomet Marytė 
puolėsi prie durų ir norėjo pabėgti, bet pa 
siredė, kad durįs užrakintos ir negalime 
išeiti.

— Prakeikta, nenori pasiduoti! — su
šuko atsikėlęs vyras. — Kaip pabūsi čia ke
lias dienas nevalgius, tuomet būsi...

Vyras atsirakino duris ir išėjo. Mary
tė paskui jį puolėsi, bet tas užtrenkė duris ii 
ji pasiliko vidury.

Marytė pamatė, kad jau negalės išsi
sukti iš tų baisių žabangų, į kuriuos įsipai
niojo, pradėjo raudoti, dantimis griežti ir 
raudodama nuo savo galvos.plaukus rauti ir 
puolė į levą....

Ant rytojaus atsidarė durįs ir jauna, 
daili moteris atnešė Marytei valgį. Marytė 
nusiminus sėdėjo ant kėdės; jos veidas iš
blyškęs, akįs nuo verksmo paraudonavę; 
juodi plaukai susitaršę. Pamačius ateinan
čią moterį, puolėsi prie jos ir pradėjo mal
dauti, kad paliuosuotų iš tų žabangų.

Moteris išdidžiai pažiūrėjo į Marytę, 
ironiškai nusijuokė ir tarė:

— Kas, ar nepatinka ši vieta? Pripra
si ir bus gerai....

Moteris paliko valgį ir pati išėjo. .
Neilgai trukus vėl atsidarė durįs ir į 

Marytės kambarį įėjo jaunas vyras. Tai 
buvo tas pats Albertas, kuris jai atsiuntė sa
vo paveikslą. Marytė pamačiusi jį pažino ir 
labai nudžiugo. Nusibraukus ašaras puolė
si prie Alberto, apkabino jį ir pradėjo mal
dauti, kad jis ją išgelbėtu. Bet greitai su
prato Alberto “meilę” ir tikslą atsilankymo. 
Išsyk ji kovoja, bet paskui tapo nuveikta ir 
turėjo pasiduoti... Alberto geidulys tapo 
užganėdintas...

♦ * ♦
Praslinkus pu’sei metų laiko jau ir Ma

rytė sėdėjo su savo draugėrh už stalo ir gė
rė alų. įėjus naujam svečiui, ji taipgi mirk
čiojo akimis, darė ženklus rankomis ir ap- 
svaiomsia galva, k^d tik netraukus prie sa- 
ves. Taip slinko diena po dienai, mėnuo po 
mėnesiui. Marvtė vis vvto ir vyto, tartum 
rūtelė dalgiu sužeista. Sykiu nyko jos visas 
dailumas. Po kiek laiko Marvtė išrodė, kaip 
iš grabo išimta: veidas išblyškęs, juodos, 
didelės akis idube, nosis ilga. Nors Marytė 
puikiai išmoko vyrus vilioti, bet tie į ją ne
paisė — atsirado jaunesnių, dailesnių. Ma-

rytei prisiėjo eiti ant gatvės ir pardavinėti
savo kūną, kad palaikius gyvastį.

* * . f K□ i S
Ketvirtą dieną liepos buvo labai karšta.

Iš miesto žmonės išvažiavo į parkus ir sėdė
jo po medžiais. Vaikai vaikščiojo gatv“mis 
šaudydami, šaukdami ir visokiais balsais 
spiegdami.

Adolfas, atvykęs į svetimą miestą, sė
dėjo parke ir skaitė laikraštį.

Tuom tarpu ėjo pro šalį Marytė ir paži
no savo buvusį mylimąjį. Tuojaus prisiar
tino prie Adolfo ir prabilo. Adolfas išsyk 
nepažino, bet Marytė pasisakė, kad tai ta 
pati ypata —Adolfo buvusi mylimoji.

Adolfas, išgirdęs savo buvusios mylimo- lies). Toje agitacijoje joms J

MOTERIMS
NAUJIENOS

Ne visos motei js yra 
mums padčjikes.

Amerikos vokiečiai veda j 
smarkią agitaciją naudai sa-1
vo “Vaterlando” (tėvų

sios žodžius,labai nutsebo: jos išvaizda labai padeda m°terįs iš b.uržu-
persimainius ir ji išrodė labai sena.

Jiedu pradėjo kalbėtis. ’ Adolfas’pasa
kė, kad Marytės tėvai jau mirė.

azijos tarpo. Neseniai viena 
iš tų ponių, Frau Bernhard 
Dernburg, buvusi ministe-

gystės priklauso keliatas 
moterų, kurių vyrai turi 
krautuves. Tai davatkos nu
tarė boikotuoti jų krautu
ves.

Tai matot, kaip fanatikės 
darbuojasi.

Linkėtina naujai draugys- 
gali pradėti kovoti tei kegeriausio pasisekimo 

tin į su- darbuotis ant visuomeniškos 
,. Per tai labdarin- dirvos ir kovoti su tamsos

Reiškia, meti
kius auklės to- 

j, kokia jai geriau

Nors ji rienė, viešai paskelbė tūlame 1 
pirmą sykį išgirdo apie savo tėvų mirtį, bet mitinge, jog “Vokietijos me

ter įs drūtomis eilėmis stovi 
prie Vokietijos kariško reži
mo”. Tuomi ji norėjo pasa
kyto, kad Vokietijos moteris 

1 karei, 
pritaria militarizmui ir ma-Į 
no, jog militariškas slogutis

Marytė apsistojo ant to žodžio ir prade- yra naudingas jųjų tėvynei. Į
Neabejotina, kad ne viena anįru Sykiu analiogiška- 

tik ponia Dernburg, bet ir .........
^tūkstančiai buržuazijos mo- 

- ---- v <=>v ------ ve — iterų juo* dabartine
leidęs akis žemyn, klausėsi Maigytės pasakos, skerdynė yra reikalinga, ivn- 
Ant galo jis pratarė:

— Maryte, ar tu negalėtum kitokį užsi- 
ėmimągauti?

— Negaliu, jau negaliu... — ir vėl pra
dėjo šluostytis ašaras.

Abudu valandėlę, tylėjo. Bet staiga 
Marytė pamatė savo draugę, atsikėlė ir pa
sakė : i

— Sudiev, Adolfai, nes aš turiu eiti.
Marytė pribėgo prie savo draugės, abi

dvi susikabino už rankų ir nuėjo.
Adolfas užsimąstęs stovėjo ir galva lin

guodamas kartojo: “Nedorėlė, nedorėlė”...

nenusigando, tik liūdnai ištarė:
— Dieve duok jiems dangaus^ kara

lystę... ' ,
— Adolfai, einam pas mane, aš tau pa- 'pritariadabartinei 

rodysiu, kaip aš dabar gyvenu. Ar žinai, 
Adolfai, aš pakliuvau į...

jo graudžiai verkti. Paskui nusišluostė aša
ras ir, truputį nusiraminus, ėmė pasakoti sa
vo liūdna gyvenimo istoriją. Adolfas, nu

KAREIVIŲ LIKIMAS.
' (Iš “Liet. Žin.”).

Kiekvienas kareivis, nežiūrint jo turto, 
turi gauti pensiją arba pašelpą, jei jis buvo 
sužeistas ar šiaip nustojo sveikatos beka
riaudamas. Pensija priklauso tiek karei
viams, tiek atsarginiams (zapasniems), ap
sauginiams (ratninkams), savanoriams.

Jos didumas nustatomas pagal to, kiek 
bus nustojęs kareivis sveikatos. Taigi, 1-jo 
skyriaus pensija — 21G rub. per metus — 
skiriama tam, kas visai darbui nebetikęs ir 
be to dar reikalauja patarnautojo (be abie
jų rankų ar kojų, aklas ir tt.), 2-jo skyriaus1 
— 168 rub., kas darbui netikęs, bet gali ap- sant visų cenzūros skorpio- 
sieiti be patarnavimo (be vienos rankos, ko- nu, nepaisant visų varžymų, 
jos ir tt.). Mažiau tikę darbui pagal jų svei
katos stovio gauna per metus 108 rub. (3-sai 
skyr.), 66 rub. (4-sai skyr.), 30 rub. (5-sai/ 
skyrius). - ’

Unteraficieriams, išbuvus jais nema
žiau metų, pensijos padidinamos 10-tu nuo- žodžiais ir darbais grieš- 
šimčiu, taigi pagal skyriaus jiems išpuls čiausia skiriasi nuo tokių po- 
tiek: 237 rub. 60 k. (1), 184 r. 80 kap. (2), nill’ k‘y.P Ponia Dernburg. . 
118 r. 80 k. (3), 72 r. 60 k. (4) ir 33 r. (5)., .^ai’Uninkes neuztana 
Kaieiviams, kmic išbuvo kareivijoje. vii- j-os. Mitarizmas atima mo- 
šaus tarnybos dar 5 metus ir iš kareivių pa- terims tėvus, vyrus ir sūnus, 
keltiems aficieriams (zauriad - praporšči- Jisai prarija milijonus dole- 
kams) pensija pakeliama 20 nuoš., būtent, iių ir tuo būdu išrauja varg- 
259 r. 20 k. (1), 201 r. 60 k. (2), 129 r. 60 k. dieni.Ll 
(3), 79 r. 20 k. (4) ir 36 r. (5). . ;M.snT
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Visos kares įstaigos (kates ligonines, tuomet apsišvietimui ir žm

|taip-pat prisirašė apie pus- 'jos neatinr 
jtuzinis moterų ir merginų. Ina savo 1

Christopher sutverta nau- koj dvas 
'ja kuopa iš 13 draugų, tarpe patinka, 
kurių nemaža ir moteriškų, i atsitikti, kad motina, imda-

Kewanee prakalbos labai ma iš valdžios pašelpą, gali 
gerai pavyko. Tūlose vieto-'savo kūdikius išauklėti lais- 
se kuopelės jau buvo begriu-jvoj^dvasioj ir išaugę tie kū-- 
va, bet po pasekmingai agi- dikiai L.” f 
tacijai jos tapo sudrūtintos. |prieš netikusį dabartį ‘ 

| Męs žinome, kad prieš tą rėdymą. IV. k1:............ --------- --------- — -----
i maršrutą tūli draugai abejo- gos draugijos ir pradėjo ko- skleidėjais bei skleidėjom.

Lietuvos Duktė.jo, ar pavyks ir apsimokės voti, kad nepereitų įstaty-• 
taip dideli iškaščiai. Jie svy- ,mas, pagal kurį bus išduoda-1 

. ravo, veikiausia, todėl, kad ma moterims - motinoms pa

Nepaisant į labdaringųpakviesta moteris, — o ne
vyras. Viena kuopa buvo Įstaigų protestus, nepaisant 
iškėlusi net protestą, kad į j J kovą, parlamente tas į-

statymas perėjo — už istat.v 
mą balsavo 129, prieš — SMęs manom, kad tie

'draugai nenorės kelti protes- i Dabar turės gubernatorius 
j.. _     i •................ -' i... i.xz.po juomi pasirašyti. Bet gu

bernatorius, kaipo tikro “re- 
” žmo-

ine atsitikime.
Pasisekimas draugės M. publikoniško kraujo 

.Dundulienės maršruto turi gus, prieš pasirašant po įsta- 
paakinti sajungiečius, jog tymu išdavimui moterims 
v______ ____  ...___  . b. .
įrų tarpe, bet dar vis nemato biej i pusių balsų, t. y 
j ų. t i kurie priešinasi

Jeigu tik męs norėtume, 'moterims pašelpos ir tu, ku- 
męs galėtume arčiau susi-H 
prasti su daktare J. Baltru- Pps.
šaitiene, M. M. Rice-Her- p
man, Ramanauskienė ir ki- Įt'i.Jnirie priešingi išdavimui ■ 
tom draugėm ir mūsų darbe pašelpos. ........................ |
jos mums daug daugiau pa-' .......
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litaristes moteris pritaria;^ įLlrj U0nLl padejikiii mote- pašelpos 
vyrams mihtaristams. Is to, u “ 1 ‘ '
patsai savaimi seka išveyli-1 
mas, jog toli gražu ne visos, 
moterįs pritaria žmonišku-' 
mui ir tautų brolystės idea
lams. Jųjų tarpe randasi la
bai daug tokių kurios pro
tauja lyginais taip, kaip pro
tauja vyrai išnaudotojai. Ir 
todėl, kada męs kalbame a- 
pie moterų reikalus, apie 
moterų judėjimą ir jo užda
vinius, įsidekime sau galvon, 
jog ne visos moterįs eina vie
nodu keliu, ne visos jos vie
nodą dūmą dūmoja.

Ponia Dernburg galėjo v
kaibėti vardu buržuazijos Į C)
moterų, bet ne varde moterų D; - 
darbininkių. Tik buržuazi-ln.ihnio-

nori išklausyti a- 
tų, 

i kurie priešinasi išdavimui 
J • VI • J 1

jrie stovi už išdavimą pašel- 
, Matomai, gubernato

riaus sąžinė irgi linksta prie

100 kandidačių ant vienos 
vietos.

Chicago, 111. — Viename 
angį į laikrašty buvo pagar
sinta, kad reikalinga jauna 
amerikone mergaitė, kuri 
mokėtų skalbti ir kitokius 
namų darbus dirbti. Alga— 
85.UI) į savaitę ir geras kam
barys.

Ant rytojaus susirinko 
šimtas merginų: ten buvo 
darbininkių, artisčių, moky
tojų ir net studenčių. Visos 
norėjo užimti tą vietą. Vie
ta pakliuvo vienai, jaunai 
mergaitei ,kuri buvo nuo tė
vų pabėgus, kad “savysto- 
viai” gyventi.

Moterų susipratimo reika
las perdaug ilgai dirvonavo. 
Pirmutinė vaga varyti ityn 
sunku. Moterų nedrąsumas, 
vyrų jomis . neužsitikėjimas, 
neišmėgintos dar spėkos — 

krūvon susidėjus, 
mūsų darba, bet 

šiais metais ir pereitų metų

Tai matot, kaip buržuazi-; 
ja “rūpinasi” žmonių gero
ve. V. č.

ŽINIOS
NORWOOD, MASS.

Nuo tūlo laiko čia gyvuoja 
atžagareiviška moterų 
draugystė “Neperstojančios 
Pagelbos Panelės švenčiau
sios”. Kadangi minėta

; Tėvas - žvėris areštuotas.
17 d. kovo New Yorke tū

las G. Lebman iš ketvirto 
gyvenimo išmetė per langą 
du kūdikiu, mergaitę ir vai- 

i.ka ir pats pasislėpė. Mer
gaitė tuojaus mirė, o Vaikas 
išliko gyvas. Dabar tėvas- 
žvėris suareštuotas Phila- 
delphijoj ir atgabentas į 
New Yorką. Jį kaltina pir
mo laipsnio užmušėjystėj.

; . , _v. . . . tpcujciiguj, ntucu pducu.y-:sios . ivauangi minėta
jos moteps drūčiai stovi po ta, kad moterįs. nubustų iš draugystę kontroliuoja ku-i 
vėliava Vokietijos mihtanz- letarg£). (nigas, jo ištikimos davatkos
m o, bet ne daibinmkes. šiuo žygiu išreikšime viltį, jr net špitolninkai, tai nieko

Vokietijos moteris darbi- w nils at ___Vokietijos moteris darbi
ninkės visai kitaip šneka, ne
gu ponia Dernburg. Jų bal
są męs jau girdėjome aname 
garsiame darbininkų mani
feste, kuriame jos didžiu bal
su šaukė prie tautų brolybės, 
prie darbininkų solidarumo. 

Į Vokiečių darbininkių laikra- 
__r “Die Glechheit”, nepai-

kuriuos susitinka laisvės žo
dis, drąsiai kalba apie taiką, 
reikalauja karės pabaigos ir 
kritikuoja kaizerio milita- 
rizmą. Taigi, Vokietijos 
darbininkės šiame laike savo

šeimynoms duonos 
Kada militarizmas 

Įkelia savo kruvinus balius
L________________ 10-

perrišamieji punktai, sanitarų traukiniai ir nių kultūriškos gerovės kili- 
tt.),su kuriomis tenka kareiviams susidurti, mui — belieka tik trupiniai, 
privalo užrašinėti jų knygutėn visas žinias Tą viską mato moterįs 
apie jų žaizdas ir šiaip nesveikatos stovį. Be' darbininkės ir todėl jos ne
to paliusuojant'iš kariumenės dėl nesveika- 'šneka taip, kaip šneka ponia 
tos ar žaizdų, kareiviai būtinai pirma apžiū
rimai ir jų sveikatos stovis, ar įgytosios žaiz
dos pažymima liudijimuose. Jiegu gi karei
vis grįžo namo neapžiūrėtas, ar jo sveikata 
dėl įgytų kareiviaujant žaizdų ar ligos apsi
reiškė jau namo grįžus, jis gali reikalauti 
pensijos, nepraleidus 5 metų nuo paliuosavi- 
mo iš kareivi jos.

Su prašymais dėl pensijos kareivai gali 
kreiptis į apskričio karės valdybą (ujezdn. dideliu smagumu patiriame, 
po vainsk. povin. prisust.), ar prie apskričio 8’ra^hii pavyko maršru- 
kares viršininko, _ ar žemiečių policijos. Ip[) socijUistų kuopas. Gitai 
los įstaigos paskui praneša kareiviui, kur .pirmutinė moteris, kuri vie- 
jis turi atvykti jo sveikatos paliudijimui, nu ruoštu aplankė tokį dide- 
Turėdami gi užrašų knygutę apie savo ligas lį kuopų skaičių, skaitydama 
ar kitokį valdžios paliudijimą, kad nesveika- ( g 
ta įgyta dėl karės, kareiviai gali ir be tų ... ...
įstaigų kreiptis į karės gydymo įstaigą.

buvusi ministeriene.
Dėdienė.

Pirmas prakalbų marš
rutas, kurį atl ko 

moteris.
Iš korespondencijų, kurias 

gauname iš Illinois valstijos,

referatus apie moterų pade-

kad ta eilė draugės M. Dun- .nėra nuostabaus, kad ji at- 
dulieuės referatų, kuri tapo žagareiviška.
perskaityta, nebus paskuti-i Kada vietos lietuviai pasi- 

B. D., statė Tautišką Namą, tai 
Neperstojančios Pagelbos 
Panelės švenčiausios drau
gystei buvo uždrausta Tau-“Labdariai”.

Veik kiekvienam Suvieny-i tiškam Name net mitingus 
tų Valstijų mieste galima su- laikyti. Viename susirinki- 
rasti po kelias ir net kelioli- me pažangesnės narės buvo 
ka labdaringų draugysčių, įnešę, kad jų draugystė lai- 
kurios neva rūpinasi varg- kytų mitingus Tautiškame 
dienių reikalais. Tos drau- N ame, tai tokis triukšmas 
gystės renka aukas, užlaiko iškilo, kad įnešėjas net į blė- 
visokias įstaigas ir “sušel- tines barškinant išlydėjo iš 
pia” pavargėlius. Prie tų susirinkimo. Svkį buvo nu- 
draugysčių priklauso kapita- tarusios perengti balių ir ka- 
listai, klerikalai ir tam pana- da priėjo klausimas nusam- 
šųs asmenis. Kada tos drau- dymo svetainės, tai vėl bai- 
gystės išleidžia savo “nuo- sus triukšmas iškilo ir iš tos 
pelnų” apyskaitas, tai prade- priežasties balius neįvyko, 
da skųstis, būk tai tų drau- į Pagaliaus, buvo nutarta 
gysčių nariai daug vargo tu- parengti vakarą ir sulošti 
rį ir tt. Iveikala. Rolės buvo išd^lm-

Bet yla visuomet išlenda iš tos ir aktorės jau išmoko ant 
maišo. Kada New Yorko atminties. Prieina klausi- 
valstijos parlamentan buvo mas nusamdvmo svetainės, 
įneštas sumanymas, kad vai- Didžiuma visgi nutaria pa- 
džia užsiimtų išdavimu pa- imti svetainę Tautiškam Na- 
šelpos toms moterims, ku- me. Tada kunigėlis ir šni- 
rios negali užlaikyti savo tolninkai pradeda davatkas'- 
kūdikių, tai mūsų “labda--agituoti, kad jos sustreikuo-Į 
riai” sukėlė, didžiausi triukš- tu.' Ir štai, kelies aktorės 
mą. Jie, kaip,drūti, pradėjo pasako, kad jos neis į Tru
ko voti, kad tiki tas įstatymas tiška Namą lošti, nes ten vel- 
lįebūtų^riimtas. laukai pakampiais slankia-

Kodėl taip daroma? At- ją.
sakymas labai aiškus. Iki Kadangi prie N. P. P. š. 
šiam laikui labdaringos į- draugystės prigulėjo ir na- [ 
staigos paimdavo nuo našlių žangesnių 
kūdikius ir užlaikydavo tose 
įstaigose iki paskirto am
žiaus. Atimtus kūdikius au
klėdavo tokioj dvasioj* kokia

Collinsville laike prakalbų
_ . .. i prisirašė prie Sąjungos 7 n n-Sprendžia ame pensijos paskyrimą ap- tarpį jų 5 moterįs ir 

skričio karės valdyba, kuri apie savo spren-!mergįn0s> 
dimą turi tuojaus pranešti kareiviui.

žmogus-žvėris grasina 
% motinai.

“Laisvės” N. 25 buvo mi
nėta, kad 19 d. kovo New 
Yorke nežinomas žmogus- 
žvėris išžagino 5 metų mer
gaitę ir paskui perpjovė jai 
pilvą išleisdamas laukan vi
durius. Policija pasigyrė, 
kad piktadarį tuojaus sura- 
sianti, nors dar iki šiol 
nesurado. Dabar nužudytos 
mergaitės motina gavo gra
sinantį laišką, kad jeigu ji 
rūpinsis suradimu užmušėjo 
s'ivo dukters, tai ir jai tas 
pats bus, kaip dukteriai. 
Laiškas įdėtas į konvertą re- 
publikonų partijos kliubo.

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

ir jos ekonominis pa
dėjimas.
Įtalpa:

I. Perversmas moteries e- 
konomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijini# 
gyvenimas.

III. M a tens ir vaikų auk- 
i .’ėjimas.

IV. Išvedimas.
kaina 20c.

Gaunama pas iždininkę 
Miss Benis,

moterų, tai jos 
priverstos buvo iš ten prasi
šalinti ir sutverti •naują 
draugystę, kurią užvardijo 
“Šventos Katrines” moterų 
draugystė. Nors draugystė 
užvardyta šventosios vardu, 
bet nevaržo tikejimiškų pa
žiūrų ir nepriverčia atlikti 
ausinę.

N. P. R. š. draugystėj yra 
l ausinė ir ištįki

bus visai kas kita, mos davatkos prižiūri, kad 
tikras kiekviena narė ausinę atlik-, 

Daugelis moterų sako: Į

riausia patinka. ,Visus kū
dikius išauklėja klerikališ- 
koj dvasioj ir jie paskui bū
na n u o 1 a n k 11 s d v a s i š k i j a i. i r 
kapitalistams.

Kada valdžia duos pašei-Į priverstina 
pą, tai I 
Valdžia paskirs tam 
komisijasykurios rūpinsis iš- tu. '^«v<6v 
tirti tų moterų - motinų pa-l“Nejauo,i d 
dėjimą, kurios kreipsis pa
gelbės. Ir jeigu komisija at
ras, kad tokia motina neda
li išm'aitinti savo kūdikiu, 
tai jai hits paskirta ninigiš-

rūpi mūsų dūšių likimas, ne
gu mums pačioms?”

Kad susitvėrė laisvesne 
draugystė, tai nen°tijiena ir

— ,iuCI6uivo. — j**- ■ mūsų davatkos nieko negali
I Dorrisville laike prakalbų ^ka pašelpa, bet kūdikių nuo padaryti, bet prie tos drau-

KANKINIŲ IŠVOGIMAS.
Jau išėjo iš spaudos labai

IŠVOGIMAS IS
PAVIAKO
10 KANKINIU

Kaina 20 centų.

Reikalaukit šiuo adersu:
“Laisvė”,

183 Rbebling St,
Brooklyn, N. Y.
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kentė j ilsiems nuo karės. Su 
rinkta 12 dol. su centais.

uos vie

7 d. kovo Liet. Apšvietos 
Ratelis parengė diskusijas 
temoj: “Ar amatas darbinin
kus paliuosuos iš vergijos, ar 

imat a

rius nesibijos paliūdyjimą iš- šimtą kartų gereshis už bač- Tai tokia kapitalistų sąži- M. Plepy A^ene raliu sekr.', J. 
rinnii” kn maus" Antram atvėivi nė- J uodo laukis. P. Rauhuaitis — kasierium.

stono)
Rūkas, J. Kavaliauskas; 4) 
D. L. K. Vytauto dr-jos — J. 
A. Bekampis ir J. P. Rauli- 
naitis; 5) “Birutės Kanklių” 
choro — J. Skibirdis; 6) Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų d-jos 
— M.-M. Plepys ir N. Jonuš- 
ka; 7) Gedemino Lietuvių 
Ūkėsų dr-jos — J. M. Pel-

21 d. kovo L. S. S. 114 kuo 
pa parengė prakalbas. Kai 
bėjo drg. J. Mickevičius.'

BRIDGEPORT, CONN.
Jau ne kartą’“Laisvėj” bu

vo minėta apie musų lietuvių 
veikimą ant visuomeniškos 
dirvos ir nekartą buvo minė
ta, kokią bjaurią politiką 
varo mūsų kunigėlis per sa
vo pamokslus. Jis visuomet

‘•Krikščionybė ir socijaliz- 
mas” skaitė drg.H. Herman 
Jo referatas irgi puikiai pa
vyko, tik nekuriems nepati
ko, kad prelegentas kritika- tiškas vakaras 
vo krikšeionyoę, per tai tūli 
apleido svetainę.

Bet juokingai išrodo tas, 
kad nežinia, kas tuos refera-

Kadangi šis viešas ir be- 
party vis susirinkimas su
šauktas progresavimui D. L. 
K. Keistučio ir Lietuvių 
Labdarystės draugysčių ir 
pasikalbėjimui, kaip vietos 
lietuviams arčiau prieiti prie 
vienybės;

Kadangi kokie tai nelega- 
liški

kuo
alelis tik jokios vertės 
Žmo

27 d. kovo katalikai paren
gė prakalbas. Publikos bu
vo 27 ypatos, bet tame skai
čiuj buvo ir du kalbėtoju. 
Kalbėjo katalikių šulas p. 
Kralikauskas iš Newarko. 
Kokioj temoj kalbėjo, tai ne 
tik pats kalbėtojas, bet ir po
nas dievas negali suprasti.

nu- 
nuo 
pats 

nieko neaukauja, bet drau
džia ir savo parapijonams 
aukauti. Jam visai neapei
na, kad Lietuvoj žmonės 
kenčia šalti ir bada, kad ten 
moterįs su mažais kūdikiais 
neturi prieglaudos.

Davatka.

10) Visos dr-jos, rateliai 
ir kuopos malonės išrinkti 
sekančion konferencijon ir 
įgaliojus prisiųsti .ne dau
giau kaip po 2 atstovu riuo 
organizacijos.

11) Konferenciją uždarė 
pirmininkas J. Skibirdis 2 
vai. po pietų.

Pirm. J. Skibirdis, 
Sekr. M. M. Plepys.

P. S. Dėlei informacijų 
kreipkitės n^s generalį se
kretorių MfPlepį, P. O. Box 
43, So. Boston, Mass.

GREAT NECK, N. Y. suolo su Montvidu, būk jis e 
28 d. kovo pas mus buvo sąs tokis pat plėšikas žmo 

parengti referatai: “Kare ir nu turto. Dėlei stokos vie 
moteris” ir “Krikščionybė ir 
socijalizmas”. “Kare ir mo
teris” skaitė drg. M. Račiū- 
te-Herman. Referatas ’ pa
vyko labai gerai ir žmonių 
buvo prisirinkę gana daug. 
Mat, mūsų mieste dar pirmą 
sykį moteris skaito referatą, 
tai daugelis atėjo pasiklau-

wga” bar pradėio austrus i1’vokie- lė’D
r’rc? vvt^ laukan. Mat. pri-i 9) Laiki n ėn valdybon 

rinkta: J. Skibirdis

Publikos taipgi ,ba su Keide, Maikė su tėvu, 
Rožytė su motina, Aficieras 
ir Kareivis, Kapitalistas ir 
Šmėkla ir taip įvairių dekla
macijų ir dainų.

Publikos atsilankė virš 
300 ir visiems patiko vakaro

turėtų rausti iš gėdos, nes 
jąu trejas prakalbas paeiliuj 
turėjo, o aukų Lietuvos su
šelpianti nei sudilusio peno 
nesurinko. Viršminėtos au
kos $14.73 pasiųsta L. š. F. 
per “Laisvės” redakciją.

S. M. Rimkevičius.

Rezoliucijos 
emisija:

aiškinti, kadangi pati tarp- 
(tautiškumo .nepripažįsta”. 
|Tokiu būdu kalbėtojas nedrį
so pasirodyti ant pagrindų.

Juokingas man atrodo L. 
S. S. 89 kuopos vakarų ren
gimo komitetas, kad negali 
paprašyti soči jai istą draugą 
pakalbėti, bet eina rankas 
bučiuoti tam, kuris jų idėjai 
yra priešingas. Publikos 
buvo neperdaugiausia. Pel
no gal mažai liks.

Mergina.

Kovo 14 d. Lietuvių salėje 
So. Bostone įvyko Bostono 
lietuvių draugijų konferen
cija su tikslu sutverti visų 
vietinių draugijų sąjungą.

Konferencijos protokolas:
1) Konferenciją atidarė J. 

P. Raulinaitis, D. L. K. Vy
tauto dr-jos delegatas.

rdai aukautojų, auka
uti nukentėjusių- nuo 

> lietuvių, per Lietuvių 
Šviesos dr-stes prakalbas, 
kovo 7 d. Aukavo šios ypą- 
tos: S. Žiūraitis, P. Kana- 
peckas, J. Bieliauskas, S. 
Tiškevičius po $1; A. Murei- 
ka, F. c upir.skas, V. Babo- 
nas, J. Balsys, A. Urbonas, 
J. Mockui tis, A. Mureikienė, 
P. Savickiutė, A. Jekštys, J. 
Anskaitis, AL Anskaitienė, 
M. Baktys, M. Guodoniutė, 
P. Bieliauskas, K. Dzingeliu- 
tė po 50c.; V. Guzdas45c.; 
V. Cook, J. Pauža, S. Buja- 
nauckas, J. Vaitkevičia, P. 
Ragaišis, J. Brazys, P; Kez- 
nes, J. Jony!a, J. Raulinai- 
tienė, J. Masys, J. Bičiūnas, 
J. Raudonis, E. Žalnieraitis, 
J. Kiralauckis, J. Radzevi
čius, A. Andriulis, J. Čiupas 
po 25c. Smulkių surinkta 
75c. Viso kartu $16.95.

Atėmus išlaidas surengi- 
prakalbų $4.50, lieka 

$12.25, kurie perduota vie
tiniam auku rinkimo kasie- 
riui A. Mureikai.

Sekr. G. J. Vaitkevičius. 
Priėmiau $12.45.

A. Mureika.

YOUNGSTOWN, O.
Kapitalo aukos.

31 d. kovo R. I. & Sj.eel Co 
ištikus degėsių (cinder) eks- 
pliozijai, tapo apdeginta f 
darbininkai, iš kuriu 2 var-

Finų kalboje buvo suloš
tas gena juokingas veikalas: 
“Sapnas”. Lietuvių kalboje 
taipgi buvo suloštas veikalas 
“Amerikoniškos Vestuvės”. 
Sulošta pusėtinai. Visas 
veikalas atrodė labai natura- 
liškai ir publika turėjo įva-1 
lias juokų. Taipgi buvo apie 
pora deklamacij i, kurias at-j 
liko A. Sabaliauskaitė. ’ Bu- Į 
vo ir trumpa prakalba fi
nų kalboj. Buvo garsinta,1 
kad ir lietuviškai kalbės. Ir1 
vakaro vedėjas perstatė 
kalbėtoją, bet vienas L. S. S. 
89 kuopos narys tam užpro
testavo, sakydamas: “Toji y-

čiai neatsižvelgę į 
didžiųjų legalizuotų draugi
jų balsą ir kad joms užken
kus svarstyti tą svarbų klau
simą, toj pačioj dienoj ir toj 
pačioj valandoj pradėjo gar
sinti savo prakalbas, apie 
kurias pirmiau niekas nieko 
nežinojo. —

Todėl męs protestuojame 
prieš tokį vyčių bjaurų pasi
elgimą ir visą j ų klerikališ- 
kąjį štabą, pripažindami 

s ardytojais, 
lipgi labai apgailestauja- 
e. kad nekurie lietuviai

NORWOOD, MASS.
Męs, pažangesnieji vietos 

lietuviai, be skirtumo tikėji
mo ir partijinių pažiūrų, su
sirinkę į Lietuvių Labdarys
tės namą 28 d. kovo virš 200 
ypatų, išnešėm sekančią re

tus rengė?! Buvo tarta 
rengti Lietuvos Sūnų ir Duk
terų draugystei, bet pirmi
ninkavo visai pašalinė ypata, 
kuri visai nesupranta drau
gystės konstitucijos ir mie- 
rių. Alan rodosi, kad turėjo 
būti pirmininku tos drau
gystės narys, kuri referatus 
rengia, bet ne pašalinė ypa
ta. O gal ne Liet. Sūnų ir 
Dukterų draugystė rengė? 
Kiekviena draugystė ar kuo
pa rengdama kokią nors pra
mogą, stengiasi paagituoti, pata, kuri yra perstatyta 
kad prie jos prisirašytų dau- kalbėti, nepriguli prie soci- 
giau nari’j ir tą da>bą atlie- jalistų, todėl ir neturi teisės 
ka pirmininkas, o čia visai čion tarptautišką klausimą 
nieko nebuvo. R. P,

neduotų socijalistams aukų, 
nes, girdi, socijalistai sunau
dosią tuos visus pinigus pir
kimui ginklų ir žudymui ku
nigų. Jis nesigėdino pasa
kyti, būk socijalistai laikę 

, mitingą ir nutarę visus kuni- 
Igus žudyti. Socijalistų laik
raščiai ir kalbėtojai tik 
žmogžudysčių ir mokiną, 
šaukė net apsiputojęs ir 
purvais drapstė visus socija
listus ir jų rastųs Mato
mai, taip besielgdamas dau
giau dolerių sužvejoja.

Nežiūrint į tai, kad kuni
gėlis visa gerkle šaukė ir 
plūdo socijalistus, prakalbos 
įvyko gana puikiai—žmonių 
susirinko apie 200. Pasiro
do, kad kunigėlio graudus 
pamokslai žmonių nesugrau
dina. Nenusigąsta žmonės 
ir to, kad kunigėlis žadėjo 
neduoti išrišimo tiems, kurie 
atsilankys ant tų prakalbų. 
Aukų surinkta 8 doleriai su 
centais. >

Tai matot, kaip mūsų dva
siškas tėvelis rūpinasi 
kentėjusiais Lietuvoj 
karės. Ne tik kad jis

pos
stato scenoje veikalą

Lošimas išėjo labai 
Ant galo buvo per- 

Ubagai”,

Kovo 24 d..L. S.
Dramatiškas

rium — M. Plepys.
. 5) Delegatai išreiškė visi 

nuomonę, kad susirišti į vie
ną sąryšį Bostono draugi
joms seniai jau buvo reika
linga.

5) AL Plepys perskaitė 
projektą konstitucijos. Nu
tarta šį konstjtucijos projek
tą atspausti trumpai ir pa
siųsti visoms So. Bostono, 
Bostono ir apylinkės draugi
joms.

7) Organizacijai dirntas 
vnrd-'s “Sanrvš’s Lietuvišku

Rodosi kalbėtojas turėtų 
suprasti, kad draugystė ren
gia prakalbas su tikslu, i- 
dant publiką užganėdinti ir 
suteikti naudingų patarimų, 
bet ne dėlto, kad pasakojant 
tokias nesąmones visai pu
bliką atšaldyti.

Žmonių buvo apie 70. Au
kų surinkta dėl nukentėjusių 
nuo karės $16.25 ir manoma 
stačiai į Lietuvą pasiųsti.

Darbininkas.

GARDNER, MASS. 
Tarptautiškas Vakaras. 
27 d. kovo čion- atsibuvo 

L. S. S. 89 kuopos kartu su 
finais socijalistais tarptau-

tos nei nerašysiu, ką tie po- 
h ai burnojo ant Bagočiaus, 
bet reikalui esant, galiu ir 
tai parašyti.

Kiekvienam gali būti aiš
ku, kokio amato tie žemos 
doros žmogiukai mokinasi.

M. B. V.

savo žodžio neatmainys—jis 
yra ne piemuo ir męs v ištiek 
paskirtąją vietą gausime. 
Taigi, jeigu jūs rūpinatės 
brolio ar sesers dūšios liki
mu, tai užpirkdami mišias, 
reikalaukite nuo kųpigo na- 

visą savo l'ū(įyj*mo, ar tikrai ta dūšia 
įėio į dangaus karalyste. Bet 
jeigu rims kunigas neišduo- 

kur’e prėm5 “viršų”. nar gino s«vo naranipnus, kad /U nMinrlvvmo. tai žinokite. 
.........._ dvasios ir'R Ba- tie nesilankytu ant parengtu kad i . , 
gočių pasodino ant lygaus prakalbų; įgąsdino, kad jie ( apgavikas. Doras bizme- ir

nes . 
gerai 
statyta “Šidlavos
kurie labai daug prijuokino 
publiką.

Tarpuose buvo įvairių pa- 
Po marginimų, kuriuos atliko 

t-1 draugai ir draugės iš Wilkes 
ant kurių prelegentas Barre, Pa. Buvo Džan Bam- 

aĮsakinėjo. 7 
buvo mažai.

Labai negražu, kad mūsų 
lietuviai taip aptingo ir nesi
lanko ant prakalbų arba pa
skaitų. Man rodosi, kad tu- 
retų visi lietuviai lankytis 
ant prakalbų bei paskaitų, 
nepaisant, kas jas parengė.

D. Pilka.

28 d. kovo Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų draugystė paren
gė prakalbas. Kalbėjo drg. 
S. Michelsonas.

,Tie visi darbai mūsų dva
sišką tėvą taip sujudino, kad 

šmeižia, kaip įmanydamas j’’s 2^ d. kovo visą savo pa- 
socijalistus, jų laikraščius ir mokslą . pašventė 
t.t. Bet niekad taip bjauriai mui Michelscno 
nesielgė, kaip pastaruoju Mat, Alichelsonas 
laiku. Nežinia, ar tai jis ap- prakalbą pasakė 
sirgo kokia tai liga ar kasi v< “Męs žinome iš 
pasidarė. Rodosi, kad žmo- čųo ir kunigų mokslo,

Tuos Michelsono žodžius atvaizdino paviršutiniškai 
katalikai tuoj aus perdavė dabartinę kapitalistišką sis-| 
kunigėliui ir tas keikė, kiek temą ir kelis žodžius pasakė, 
tik galėdamas. apie socijalizmą. Pertrauko-j

Kaip girdėjau, tai dabar se puikiai padeklamavo' 8 
tūli katalikai renka parašus metų amžiaus mergaitė P. 
prieš “Keleivį” ir “Šakę’’,kad Totyliūtė. Publikos suskin
tuos negeistinus laikraščius 
išnaikinus. Jie dabar slan
kioja per visas karčiams* 
ir jieško tokių gaivalų, kurie 
pasirašytų .prieš tuos laik
raščius.

28 d. kovo Sąryšio drau
gysčių. buvo paskaita temoj 
“Sveikata”. Skaitė dr. F. 
Matulaitis. Prelegentas nu
rodinėjo apie sveikatą ir 
naudingumą maisto 
prakalbų buvo keliūtas klau 
simu, ;

prakeiki- 
prakalbų. 
per savo

SUSITVĖRĖ BOSTONO 
LIETUVIŲ DR-JŲ 

SĄRYŠIS.

pra
kalbos, parengtos L. S. S. 2 

įš kuopos.' Kalbėjo D. Duse.vi- 
L" čia. Publikai'kalba patiko ir 

visi ramiai užsilaikė. Nors 
buvo keliatas parapijenų at
silankę, kurie pradėjo saviš
kai elgtis, bet kalbėtojui 
greitai pasisekė numalšinti.

Mėsos nuo rankų ir vietomis Rūkas.
nuo veido apdraskytos,plau- 3) Konferencijoj dalyva- 
kai su oda išdeginta, baisu ir vo šių draugijų delegatai: 1) 
pažiūrėt. I Lietuvių Ūkėsų dr-jos — J.

Priežastis expliozijos, tai Lekavičius; 2) L. S. S. 60 kp. 
greitas darbas: neduota at- A. Kupstys ir R. Pernickas; 
šalt degėsiams, per ką ver- 3) D. L. K. Keistučio* (iš Bo- 
čiant iš karo ekspliodavo. ’stono) — M. Verseckas, P.

Kas tas aukas paneš, kad 
ne darbininkai? Kapitalis
tui nei ne galvoj — ant su
žeistųjų vietos šimtai išba
dėjusių laukia prie dirbtuvės 
vartų. D—gas.

ko apie šimtą, nes tai buvo 
subatos vakaras, tai vieni su 
reikalais išvaikščiojo į mies
tą, kiti kunigėlio įbauginti 
nėjo, o treti karčiamose su- 

tautišką susiprati- 
platino... Bet ir 

me gana “darbščių” vyrų ir tas mažas žmonių būrelis 
puikų dvasiškus tėvelį, kurie suaukavo $14.73. Tai jau 
nesigaili savo triūso ir dar- antras L. S. S. 27 kuopos pa
kuojasi, kiek tik gali, kad iš- sidarbavimas. Tautininkai 
naikinus bedievius.

Kazys Vaikinas.

PROVIDENCE, R.I.
28 d. kovo vietinis Lietu

vių Šelpimo komitetas pa
rengė prakalbas tuo tiks
lu, kad parinkus daugiau au
kų nukentėjusioms nuo ka
rės Lięjnvoje. Kalbėtcjum 
buvo užkviestas kun. J. J. 
Jakaitis iš Worcester, Alass. 
Bet kunigui netaip jau rūpi 
nukentėję Lietuvos vargšai,' 
kam nr.ujas parapijas tverti, 
todėl jis ir atsakė nega
lįs pribūti, aiškindamas savo 
viršminėtas priežastis per 
laišką, o savo vieton atsiun
tė ištikimus du “studentėliu” 
kalbėti. Pirmas buvo per
statytas kalbėti “mokinys” 
ant “lawyer’io” (advokato). 
Kalbėjo apie pusę valandos. 
Pabaigus jam kalbėti, buvo 
renkamos aukos; suaukauta 
11 dol. su centais. Paskui
buvo perstatytas antras
“Holy Cross” kolegijos “stu
dentas”. Abu “studentai” 
ko,hėio anie karę dar prisi
laikydami truputėlį “etikos”. 
Nors buvo ir neliogiški j 1 iš
vadžiojimai, bet ką-gi pada
rysi, kad geresnių kalbėtojų 
komitetas “negalėjo” gauti. 
Kada pabaigė antras kalbėti, 
tuomet iš publikos pasigirdo 
klausimai: “Ką tai gali reik
šti, kuomet Amerikos val
džia liepia visiems melstis, 
kad greičiau karė sustotų, o 
tuo tarpu kariaujančioms 
valstybėms siunčia ginklus; 
ir kas ją gali sustabdyti?” 
Ant to klausimo ve kaip at
sako kandidatas į advoka
tus: “Malda... malda... ot, 
sakysim, nuo , dievo leista, 
kad žmogui suminkštintų 
širdį, tuomet valdžios nusi
leistų prieš viena kitą ir ka
rė pasibaigtų”. Kaslink pa
skutinio klausimo, kas karę 
gali sustabdyti, atsakė, kad 
patįs žmonės, bet neišdrįso 
p^sakvti, kokiu būdu ją žmo
nės gali sustabdyti. Paskui 
“kalbėtojai “įsidrąsinę”, 
pradėjo socijalistus plūsti,iš
vadindami “razbaininkais, 
žmogžudžiais, vagimis ir dar 
kitokiais epitetais. Kada 
buvo pareikalauta parodyti 
faktais, kad socijalistai yra 
tokie, tad j'e “našmakšt” j r 
pakišo A'TontviHus, sakyda
mi: “Ar ne cicilistai užmušė 
knn. Žebri?”... Iš 
taip-pat girdėjau j;ems n U- kai protauja, negali priešin 
k1*šant Macu^hus. šmif’1^ Ri- tis. Bet ką gi mūsų kunige 
chesonusirkitus,betpublikai lis pasakė? Per ,
pprijnaumnt negalima buvo pamokslą plūdo socijalistus , 
nei'susiklausvti ir sužinoti, kaip tik įmanydamas. Įbau- j

EAST CHICAGO, IND.
“Laisvės” N24 tilpusioj iy 

mūsų miesto korespondenci
joj pasakyta, kad Lietuvių 
Ūkėsų Kliubas parengė ba
lių ir visą pelną paskyrė L. 
Š. F. Tas netiesa. Nors 
kliubas buvo nutaręs siųst L. ____ ______  __ __
Š. F., įkurtam Visuotinojo uuvo renkamos aukos nu 
Seimo Brooklyne ir tą nuta
rimą į protokolų knygą už
rašė, bet kliubo prezidentas 
F. Švereckis visus pinigus 
pasiuntė Autonomijos Fon
dui—Sirvydui. Dabar pre
zidentas aiškinasi, būk tai 
nesupratęs nutarimo. Alan 
rodosi, jeigu nesuprato nu
tarimo, tai turėjo palaukti 
sekančio susirinkimo ir tuo
met paklausti, kad susirinki
mas’paaiškintų, bet ne taip 
pasielgti, kaip dabar. Už to
kį pasielgimą reikia duoti 
papeikimą.

Meištų Tamošelis.

i bendrame aukų rinki- 
męs melsimės,' me. Pagalinus, kad męs ir 

neįstengiame dėlei savo kū
dikiškumo susivienyt, 
vienok nepaliaukim aukas 
rinkę ir siųskim tiems fon
dams, kuriais geriau užsiti
kime”. Kalbėdamas apie lie
tuviškus laikraščius—nenu
peikė nei vienų, nei kit’i. Sa
ko: “DaTbininkai visųpir- 
miaus’a privalo remti darbi
ninkiškus laikraščius, kaip. bes. bet t’k reikalavo duoti. Draugi 1 Bostone 
tai “Keleivį”, “Kovą” ir pinigų ir viskas. Nim nokt 
“Laisvę”, bet jeigu kur^m riu darbininku pasilaikė net tarta laikyti balandžio 
nepatinka minėti laikvač^py visą die^ns uždarbį, bet da- 2 vai. po pietų, Lietuvių sa 
tai skaitykit “D 

is neteisingas bizniaus “Žva1 n,ždn”. “Katab’k
prasčiausias laikrdštis pažino juos savo priešais

Bedarbės šmėkla baisiai džius ir J. Bukantis.
daugelis darbininkų | 4.) Slapta nominacija ir 

randasi labai blogam padėji- slaptu balsavimu išrinkta 
me ir kenčia neapsakomą susirinkimo vedėjai: pirmi- 
vargą. Ypatingai Austrijos ninku: J. Skibirdis, sekreto- 
ir Vokietijos pavaldiniai 
vargsta. Nors ir silpnai dar-i 
bai eina, bet dar kiti darbi
ninkai gali gauti darbą, o 
Austrijos ir Vokietijos pa
valdinių visai nepriima. Kur 
pirmiau dirbo, tai ir iš ten 
atstatė. Dabar neturi 
kuom į savo šalį nuvažiuoti, 
nei čia gali gyventi.

Reikia pastebėti,kada^ iški
lo karė, tai bosai rinko karės 
reikalams pinigu Tuomet 
ėjo per dirbtuves ir nek]pu- 
?ė darbinink i kokios jie ša-

Visur žmonės darbuojasi, 
bet ir męs neatsiliekąm nuo 
kitų. Lietuvių Apšvietos Ra
telis prieš balsavimą už sa- 
liūnus, 28 d. vasario, paren
gė diskusijas temoj: “Ar rei- 

svaiginanti gėry- 
Už gėry mus stovėjo 
Vasiliauskas, prieš 

—J. Kavlaičia. Nors svaigi
nančių gėrynių blėdingumas 
buvo paremtas šimtais fak
tų, o naudingumas nebuvo 
paremtas jokiais faktais,bet 
mūsų lietuviai pasirodė šali
ninkais svaiginančių gėry
nių ir didžiuma balsų pripa
žino, kad gėrymai reikalingi.

1 d. kovo atsibuvo balsavi
mas ii’ didžiuma balsų nubal
suota, kad saliūmis panai
kinti. Tokiu būdu nuo 1 d. 
gegužės bus uždaryti visi sa- 
liūnai. Girtuokliai jau da
bar vaikščioja nosis nuleidę.

pa buvo parengus prakalbas 
ir paskaitą. Kalbėjo J. O. 
Širvydas, “Vienybės Lietuv
ninkų” redaktorius. Pirmoj 
daly savo kalbos aiškino apie 
dabartinę Europos karę ir 
ragino aukauti nukentėju
sioms Lietuvoj nuo kares. 
Po Sirvydo prakalbos K. Ste- 
ponaviče skaitė paskaitą a- 
pieTS. L. A. (Paskaita yra iš
leista S. L. A.). Pabaigus 
paskaitą, vėl Sirvydas kaioe- 
jo. Bet šiuom žygiu visą sa
vo kalbą pašventė apie kun. 
Žebri o nužudymą ir apie nu- 
žuuyti'jus. Alontvidą ir Kra- 
kų priskaitė prie socijalistų' 
ir stengėsi kiek tik jo protas 
leido išniekinti socijalistus, o 
savo tautišką armją išgirti.; 
Pasigyrė, kad tautiška arini- j 
ja jau esanti ir Brooklyne, 
tik dar negalinti sustiprėti. I 
(Anatomai, nedapereta. R.).

kutinę Sirvydo kalba ne 
neturėjo, 

bet dar gėdą darė visai kuo
pai. Argi jau susirinkusie
ji nesupranta, kad kun. Že- 
brio užmušėjai neprigulėjo 
prie jokios organizacijos, 
bet buvo paprasti valkatos? 
Bet Sirvydas išdrįso juos 
priskaityti prie socijalistų ir 
išniekino visą organizaciją 
prirodydamas tuos “faktus”, 
kuriuos visi jau seniai žino. 
Taipgi prikergė socijalis
tams ir Kaičio subankrūtiji- 
ma ir kitokias nesąmones.

NEW HAVEN, CONN.
Kovo 27 d. L. S. S. kuopa 

surengė prakalbas su tikslu 
parinkti kibk aukų Lietuvos 
šelpimui. Kalbėjo F. J. Ba- 
gočius. Pirmam.atvėjyj sa
vo kalbos nupiešė visas bai
senybes dabartinės karės 
Europoj, atvaizdindamas, 
kaip gudriai sugalvota įvai
riausi įrankiai žmonių žudy
mui. Taipgi plačiai nurodė 
priežastis, dėlei kurių karės 
iškįla. Toliaus palietė dabar
tinį Amerikos lietuvių judė
jimą; tarp kit-ko pasakė,kad 
“daugumas mūsų veikėjų ir 
barzdas užsiaugina ir nu
plinka, vienok yra tikrais 

kad .kūdikiais, nes šiame liūdnu- 
gus, turėdamas nors kiek są- dievas dar. žmogui negimus me momente negali susitai- 
žinės, niekados taip negali paskiria jam vietą ir talen 
pasielgti, kaip mūsų dvasiš 
kas tėvelis.

Taigi, ar 1 
nesimclsime, ar męs dau- 

28 d. kovo vietos lietuvių' žysime kaktomis sienas, ar 
socijalistų kuopa parengė skaitysim visokius raštus ir 
prakalbas su tuo tikslu, kad laikraščius-^-visviena dievas 
parinkus aukų nukentėju
siems nuo karės. Kalbėtoju 
užkvietė F. J. liagočių. Ro
dosi, kad tekiam tikslui kiek- 

publikos vienas žmogus,kuris tik svei-

FITCHBURG, MASS.
Kovo 28 d., š. m., L. S. S. 

134 kuopa buvo- surengusi 
diskusijas; diskusavo: “Ar 
bus geresnė tvarka paėmus 
soc'jalistams i savo rankas 
šalies valdžią?” ir “Ar reika
linga moterims tiesų lygy
bė politikoje?” Pirmoji te
ma tęsėsi gana ilgai ir labai 
užinteresavo publiką, nes bu
vo įvairi. Socijalistų pusę 
laikė Dėdynas, Bušą ir kiti. 
Jų faktai ir argumentai ėmė socijalizmas 
viršų ir publika tai pripaži-!stovėjo J. K. Vasiliauskas,už 
no balsų didžiuma. Antrą socijalizmą—AI. J. Vaitekus 
klausimą nepavyko atsakam iš Gardner, Alass. Socija- 
čiai išrišti. Permaža laiko lizmo gynėjas pralaimėjo, 
teliko. Gerą įspūdį darė ant nes buvo daug silpnesnis ži- 
publikos tos diskusijos. Ke- nejime socijalizmo už savo 
turias valandas laiko žmonės 
klausė labai ramiai. Geisti
na daugiau tokių parengimų, 
nes nemaža būt naudos.

Bedievis.

duodasi tiems vyčiams ap- 
gauumeti, nes tanKiausia jų 
garsinamos prakalbos pa
virsta į jų pačių burnojimą.

Alės užgiriam Keistučio ir 
Labdarystės draugysčių vei
kimą ir takt'ką. Taipgi pa
gerbiame Labdarystės drau
gystę, kurios rūpesčiais ta
po' įsteigtas Tautiškas Na
mas, po kurio stogu plėtoja
si tautinis susipratimas ir po 
kurio stogu svarstoma abel- 
ni darbiuuikų reikalai. -

Alęs pripažįstame, kad vi
si užsipuldinėjimai ant Keis- 
tuč'o ir Labdarystės drau
gysčių yra neteisingi; tie vi
si užsipuldinėjimai yra daro
mi su tuo tikslu, kad užken
kus minėtam draugystėm.

šalui vienybės, ardytojai ir 
visokie šmeižikai! Lai vie
tos draugystėse užžiba vie
nybės ir solidariškumo spin-
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ORAKULO PATARIMAI. o

KALBAM LIETUVIŠKAI.

Atsiųskite mums norą kiek pi 
nigy ant rankos, o męs jums 
nusiusime muzikališką instru
mentą, koki jys tįk norėsite.

Toks nnt Armonikai 
A

21 plieniniu klapany, 12 basę
Vertės $25.00, tik už

C/)
'M

su 21 perlo klevišju, 8 basais 
Vertės $18.00, tik už $7.50

Męs užmiki we spec ijiliš! ai iusij n eisi i ą. kuris pataiso visokiu* 
Muzikališk lis Instrumentus ir Fonografus.

Lietuviški Rekordai su visekiens daincn s. Galina rašyti ir rusiškai.
Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo.

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

“bTXCFAFAI C h / S 
Su 12 I ietuviškų dainų, vertės Jdt.tO. 
A tiduodan e tik už...................Hl^.l’C

1 q grrti>lorq gverantu< rr>t rrl H n < 1 ų.

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
tokio išpardavimo nfu vopkr dar niekad nebuvo

JUOKŲ KĄSNELIAI

Klausimas: —
Orakule ’. Nors jau ir per

daug aš tave baderiuoju, bet 
tai nieko, nes dievas tave su
tvėrė ne tinginiaut, bet mo
kinti svietą.

Taigi klausyk ir išeksplei- 
nyk greitai, nes aš išvažiuo
ju ant vikeišino. Štai kame 
trobelis:

Bracia, man šiuo tarpu

knyga su paauksuotais ga- į 
lais ir aš ten atradau, kad 
viršuj mūsų galvų, tai yra 
netoli dangaus, yra pakabin
tos jūrės, iš kurių dievas 
duoda mums lietų. Paeks-1 
pleinyk, bratku, kaip tos jū
res ten prifiksytos prie 
dangaus ir ant ko jos lai- 
si?

Antra kvestija: kuomet 
sakei, kad šventas Petras, 
eidamas gult, paduoda rak-11 
tus savo pačiai ,tai pasakyk' 
man, ar jis neguli kartu su amžių, 
pačia?

P. S.............. .. ................- .
stijom į gromatą įdedu 2 do-1 
leriu už mano mylimą “Lais- 
svę”. Ar radai?

Kandidatė į minyškas.
Scena I.

Ona:—Tavo toki prižadai? 
(Pikta ) Ak tu išsigimėli!... 
Klupscias prisiekiai: nesi- 
sniisi—gyvensime.

Adomas:—Ot, neišmanė
lė! Žinoma gyvensime...

O.:—Koks gyvenimas, at
šalęs... nevertas vakarykš
čios keptos bulvės. Tik 
liūdnumas.

A.:—Geležis greičiau at
šaki, bet Įkaista išnaujo.

O.:—Nesuprantu. Juo
kiesi iš manęs? Juokis!...

A.:—Nesijuokiu — tikrai. 
Sakai gyvenimas atšalęs, 
prasti rakandai—atšils. Aš 
pamylėjau Agotą, o Vincas... 
na, Vincui tu akin krinti.

O.:—Man tavo raminimų 
nereikia. Ramesnę vietą 
gausiu nei dešimts Vincų.

A.:—Stebėtina!...
O.:—Graudysies... po lai

ku ome t 
gaspadi-liksiu prabaščiaus 

ne ar vienuole.
A.:—Ha, ha, ha! Kunigai 

;tokių kulbių nereikalauja. 
į Jiems reikalingos dailios, pa
čiame karštyje.

O.:—Aš ne kulbė, bet tu— 
tikras kerėpla.

Scena II.
Ona.:—Tegul bus pagar

bintas...
Kunigas Kamašas:—Ant 

" . Ką sakysi, dukrele? 
“* Ilgavyžis. 'Ar ant mišių atnešei? O gal 

Kartu su šiom kve- ant užsakų ?
O.:—(Nedrąsiai) Prabas- 

•1 teli, aš iš dievo pašaukimo, 
Hg ’norėčiau vienuolynan įstot.

K.:—Hm... Labai malonu, 
i Prakilnus sumanymas. Tik 
atmink, dukrele, vienuoly
nas—sunki našta. Turi būti 
pa klusni kunigams. Visas

Atsakymas: —
Bratku, mažai svieto esi 

matęs, jeigu nežinai, kas pri- 
fiksino jūres prie dangaus. svieto tuštybes turi išsižadė- 
T?, su.nkų dziabą atliko dva- įj. Nuo vaikinų, ženybos ta- 
siski inžinieriai, kurie vadi- :ve skii-ia vienuoliškas gyve
nasi dvasiškais tėveliais ar-:nimas lyg didelės upės.
ba kunigais. Bet tai dar ne, o.:—Sutinku, tėveli, lai 
visas jų nuopelnas. Tamista skiria didžiausios upės, 
turi žinot, kad jie ir dievą su ” ;;
velniu pafiksino ir dangų su kandidatė į minyškas. 
pekla sutvėrė ir kitokius ste
buklus atliko. Ir tą viską jie 
padarė iš... kvailų parapijo- 
nų makaulių. Prie progos 
tamistai turiu paekspleinyt, 
kad ant svieto nieko nėra 
amžino. Taigi ir dangus su 
jūrėmis ir visais šventai
siais, ir pekla su velniais ir 
visais prakeiktaisiais taipgi 
nėra amžinais. Tie visi tink- 
sai bus savo pleisuose tol, kol 
tuščios parapijonų galvos 
nebus pripildytos Markso di
namitų. Kada gi Markso di
namitas pasieks tas tuščias 
galveles, tuomet bus big eks- 
pliozija. Nuo tos ekspliozi- 
jos pekla nugramzdės į pra
garą, o dangus su visais 
šventaisiais nukris ant že
mės...

Dabar kaslink švento Pet
ro. Kada jis uždaro savo o- 
fisą, tai raktus nuo dangaus 
vartų atiduoda savo pačiai, o 
toji įkiša juos į savo pančia- 
ką ir abudu eina pasilsėt.

2 doleriu suradau ir per
daviau “Laisvės” “bomkype- 
riui”, kuris pažymėjo leist
inose, kada esate “skver”.

K.:—Nuo šios valandos esi 
. Turi 

užsilaikyti šventablyvai.Ser
gėkis vaikinų.

Scena III.
K.:—Mano dukrele, retai 

lankais paš\jnane. Kas per 
vienas šis, tavo brolis, ką?

O.:—Vincas; aš jam akin 
kritau... Ant užsakų...

K.:—Ant užsakų! Kaip 
tai? Prisiekiai, kad nuo 
vaikinų tave skiria didžiau
sios upės.

O.:—Taip, tėveli. Per tai 
aš ir skubinu apsivesti, ke
liai dar upės užšalę, kad ne
būtų grieko.

K.:—Pasileidėle! Įbridai 
griekuose sulyg kaklo...

O.:—Tėveli, niekur nebri- 
dau, upės, ežerai užšalę.

K.:—Lauk! Šliūbo ne
duodu.

Vincas:—Tėveli, iškalno
pamoku 25 dol. už šliūbą.

K.:—Dėlei Vinco dievobai
mingumo duosiu. Tik žiūrė
kite, būkite ištikimais para- 
pijonais.

MMMM
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Morris HILLQUITH |

109 Grand St

| Akušerka?

NEWARK’O LIETUVIS*A APTIEKA.

SU. BOSTON. MASS. £

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Pabaigusi kur.iĮ W omini Mrdlca* 
College, Baltimorv Md

Pasekminei atlieka «avo darbų prH 
gimdymo, taipgi suteikia viaokiat redaa <» 
pagelba invairioae moterų Hgoat-

6 Lorlng «t.,* F. Stropiene
M _______ ___________ __
Ž" ov,. ■ 1 

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik j J. MARTINAIČIO
Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi"pasirinkti pagal 
savo norą.

KONCERTINIS
TOURNEL

Mika> Petrauskas, pradėjus ii H • 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncar 
tų. Kas pageidautų koncerto, teg» 
susižino su

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

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

A

Kadangi britva peša ir skaudžiai skuta, nekankinkis ir nepykdink 
save, 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.
‘ MASPETH, N. Y.
Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

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

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

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

BROOKLYN, N. Y.

iŠ.B

r WiTI<• tk

36;U METAI PASTOVAUS BANK A VLMO.
šitoks yra rekordas vieno didžiausi"-ų Chi- 

cagos bankų—STATE BANK OF < ’D AGO.
Tai vienas ištikimiausių, pas! ' usių ir 

saugiausių bankų Chicagoj, juo Irbiaii, kad tai 
nepri vatinis, bet VALSTYBĖS RANKAS, 
VALDŽIOS PRIŽIŪRIMAS IR APSKAIT 

BUTO KONTROLIUOJAMAS.
Kapitalas ir rezervas daugiau kaip 

$4,SOO,OOO.oo 
MOKA 3% METAMS.

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

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

Telephone 652 Newton.
R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

U

F

JL'OZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

ir MALIORIUS
152 Perry Avenue,

Kampas Clermont Ave, 
MASPETH. Y.

FARMOS, FARMOSj 
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 perskaityk 
garsaus mokslininko Panne 
koek’o knygute “Galuhnb- 
Klcsų Kovos Tikslas”.

Kaina tik JO centų. 
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn. N. Y

Tel. Greenpoint 2017
DR. F. MATULAITIS

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

Brooklyn, N. Y.

30 Church St, 
New York Citv. *

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperitrici Mari! A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
tai imą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaite

31« Walnut St., NEWARK, N. J. 
| Telefonas ^4035 Market

M ____ ____ _

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo....................... SI.00
Kraujo Valytojas..........................$1.00
Vidurių Reguliatorius.......... ............ 50c
Tro j anka..................... 25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles no© 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Av»nw« 

Brooklyn, N. Y

Apielinkes lietuviams pranešu, l ad atidariau 
APTIEKA tikrai lietuvišką. Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje gau
davo!. Teipgi sutaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu^atsargumu.’ 1^"*
KALINA TA

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

įrankių. C

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą 
ir pestekninį pleiskanų tveri- 
mąsi, taipgi niežęfiimą galvos 
odos; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas. C A
.. Prekė ................................L

KALIBATA TONIC
BITTERS 

laba5 gera gyduole dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveiką ape
titą, pabudina išdalinimą, ne
sulygintas dėl malimo: su
grąžyta normališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas del vi
so organizmo. u|į _

Prekė ................................ C

KALIBATA
Gydanti Mostis 

labai geras ir čystas prepa
ratas dėl skaudulių, įsipjovi- 
mų, sudeginimų, apsišutini- 
mų, husibrūžinimų, — pasek
mingas dėl įvairių atdarų 
žaizdų. O C p

KALIBATA
Čystytojas Kraujo 

puiki gyduolė del vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, pučkų ir 
visokių skaudulių paeinančių 
nuo blogo kraujo ir dėl įvai-. . . . . $1.00

KALIBATA
Mostis nuo Nuospaudų 

atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė- 
jimu- 1CP

Prekė ......................

iW

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kanip. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

KUR vienybB, tenai ir galybBi

&<*x
Tel. 2334 Grecnpoint.

UŽEIGOSSENIAUSIA

PASVIETA

A: SHRUPSKI

228 kuopa iš East New York’o.

81 Bud BL Brttklya, N. Y.

ge-

pa-

Ilgapirštis.Ilgavyžis.

T«r Gramnnoint
Puikiausia lietuviams vieta pas

Didelis Balius!
Rengia S

Atsibus 10-tą d. Balandžio, 1915 m.
ROOSBVELT SVETAINĖJ, / 

606 Cleveland St. ir kampas Blake Avenue, Brooklyn, N. Y.

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės ir 

. skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.
idlp • pariitikrinilt

PHARMACIST
ĮSI Perry Str., Newark, IN. «J

Near Van Buren Street Telephone 10135 Market.

Kitą syk nebaderiuos.
Gaspadinė:—Tamista vi

sados pareini namo vidur
nakčiais ir mane baderiuoji, 
nes man reikia atsikelti ir a- 
tidaryti duris.

Burdingierius: — Skiuz- 
mi, misiuke, kitą syk jau ne- 
baderiuosiu. Kuomet parei
siu namo, tai pazvanysiu, o 
jūs man išmesit raktus per 
langą, tai aš pats atsiraky- 
siu duris ir įeisiu.

Pasakyk bukyperiui.
Formanas:—Kad ponas 

žinotum, anas kriaušius 
šiandien sulaužė adatą net į 
penkias dalis.

. Bosas:—Tai kam tu man 
pasakoji? Pasakyk bukype
riui, tegul atrokuoja iš pė
dės...

(Galas.)
J. R-da.

Pagirimas.
Jurgis:—Žinai, Jonai, kad 

tas žmogus, kuris daug mis- 
lina, visuomet palieka idiotu. 
Aš tame persitikrinau.

Jonas:—Vadinasi, ir- ta
mista daug mislinai.

Bijo, kad nenupirkt dangų.
Vyras: — Žinai ką, Jieva, 

aš apsirokavau, kad šiuo 
tarpu yra geriausia proga 
numirti ir gauti sklypelį 
dangaus.

Pati: —Ką? Ar tu iš pro
to išėjai? Toks jaunas ir jau 
nori mirti?

Vyras: — Matai, širdele, 
bijau laukti, nes jeigu Ro- 
ckefelleris numirtų,. tai jis 
visą dangų nuo dievo nu
pirktų ir tuomet su dangum 
gudbai.

K

Platinkit Lietuvos šelpimo Fondo Štampas. Galit* 
gauti “Laisves” redakcijoj, 183 Roebling St., Brooklyn 
N. Y. ir pas L. š. F. iždininkką, 226 Broadway, So. Bot 
ton, Mass. Parsiduoda knygelėmis A

MUZIKA Prof. K. Venskaus grajis naujausius Lietuviškus šokius su 
riausiais muzikantais.

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

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

linksminimo. BALIAUS KOMISIJA.
► Iš Williamsburg, Broadway Elevator važiuot iki Eastern Parkway ir imt 

City Line Elevator iki Lindwood stoties, išlipus eit po tiesei.
Headquaters: Jonas dagelis. 1129 Blake Avė. Tel. 4491 Cypress.

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

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

•Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

t IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 
9 NAS VISAME SO.

' BOSTONE.
k Sveiki geriausios rūšies gčry- 
>mai' ir užkandžiai. Patamavi-
• mas prielankus. Atailankykita, 
a persitikrinsite.

• JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

: 342—344 W. Broadwaj
i So. Boston, Mass.
i (Dešimts žingsnių nuo Lletarių 
l Labdarystės Draugijos namo).

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikps ir Kanados

VicnintelO mokykln, kurioj kiekvienos gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
'Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Language*

1741 W. 471h Street, Cblcaio, IIL a

Klausyk mano žodžių!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai akrybelių, 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 LIGOJĘ?

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 ijs®" 
metinėje įkiroje ligoje. Kada 
jums 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 specialist©
d-ro LEON. landės

Jis jums be pinigų duos rodą 
ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Del 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
149 E. 22nd St.. New York,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avępue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryte iki 8 vakaro; nedėldieniais 
iuo 10 ryte iki 4 po pietų.

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

Redakcijos Atsakyinai. ku°P°i jau kila nesusiprati-J_____  J mų. Mums rodosi, bent
t nr nr i i i • d u- 'šiuom tarpu tiems ginčams
I* U1 Balti";nėra jokio principialio pa-

more, Md. Žinote ką, vyru- maį0< Jeigukoksnorsdrau- 
čiai: yra tokia lotynų patar- gas karščiuojasi, tai paši
le: Quod licet Jcwi, non licet stengkite draugišku būdu 
bovL (Kas tinka dievui, ne- susieįti, pasišnekėti' ir bus 
tinka jaučiui), o jums tai gerjaUt Bet jeigu pradėsite 
jau visai netinka nekaltybes |HpUCUOįįs» . laikraščius, 
skraistė, huną vRengiatės. tuomeį ginčai padidės ir prie 
Jus labai puikiai žinote, kad' 
“Laisvė”, kaip ir kiti socija
listų laikraščiai rėmė ir jus 
ir jūsų tą nelaimingąjį strei
ką. Socijalistų kalbėtojai i 
pasakė daugiausia prakalbų 1 
Baltimorės streikieriams. 
Kuom gi jūs už tai užsi
mokate? Ogi bjauriausiais 
juodinimais 14 kuopos ^rau
gų, “Pirmyn”, vėliaus ‘ 
vės” ir kitų socijalistiškų lai
kraščių. Jūsų susirinki
mai virto vieta, kur buvo

čiai: yra tokia lotynų patar- gas karščiuojasi, tai pasi-

susipratimo bus sunku priei
ti. “Laisvė” visuomet padė
jo jūsų kuopai ir gyrė jūsų 
gražius darbus, bet męs nie- 

| kados negalėsime pavesti 
“Laisvę” ginčams, kurie kils 
tarp kuopiečių. Męs labai 
žinome, jog reikia tik gero 
noro ir tikro draugiškumo, 
o daugelis ginčų pas mus nei 
nebūtų. Atsiminkite patįs 
ir priminkite drg. Puniui, 
jog męs visi turime bendrą 

i priešą—tautininkus ir kle-girdėties vien socijalistų plū- į ‘Is ir ažuot savytarpy 
dimai. Užteko kokiai noi s ^ovoję( kovokime su jais.
bobeliai žodelį veptelt — ir 
jūs apšaukdavo! žmones 
streiklaužiais arba j u bičiuo- 
liais. Kada jūs įkūrėte savo 
laikraštį, tai jisai iš pirmo 
sykio pavadino visus socija
listų laikraščius nedarbinin
kiškais ir pasistatė savo vy
riausiu tikslu ne su kapitali-Netilps' 
m 4- I r v t « lx 4- ’i I f i fr « r*

I). Pilkai. Atleiskite, 
Drauge, męs gavome jūsų 
gražų vaizdelį tuomet, kada 
numeris buvo jau gatavas.

Joseph Kurpis. — Tokios 
žinios skaitytojams nesvar-

dr-jas drauge prid. 22.00 
“Fėrais” ir kitokiais bū

dais surinkta.......  423.25

Viso iki kovo 18 įpl. $561.45
Už salę ir kitos “fėrų” 

surengimui išlaidos 122.62
Pasiųsta sentro L. Š. F. 

iždan................. 425.00

Viso išlaidų būta .. $547.62 
Pas vietinį kasierių ko

vo 18 d. š. m. lieka $13.83
Vėliau bus išduota atskai

ta iš aukų daiktais “fėrams” 
ir tolesnio veikimo.

Vardu blewarko L. Š. F. 
komiteto tariu širdingai ačiū 
visoms draugijoms ir pavie
nėms ypatoms, prisidėju
sioms pire surengimo “fėrų” 
ir aukautojams, taip-pat ir 
gerbiamai publikai už šir
dingą užuojautą.

Rast. K. Jonaitis.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau merginos ar moteries dėl 

apsivedimo. Aš esu našlys ir turiu 4 , 
vaikučius. Gali atsišaukti našlė arį 
mergina, gali turėti vieną vaiką. Aš 
esu senas 31 metų amžiaus. Atsi
šaukti gali 35 metų amžiaus.

Mano savaitinė pėdė 18 dol. 
John Raukus,

19 So. Main St., Naugatuck, Conn. 
(27—30)

Graži Dovana
Nuo niežų, šašų, dedervinių, 
parstupo užsinuodijimo. “sault 
rheum”, įvairių pučkelių ir 
vasarinių išbėrimų

. SEVERA’S 
MEDICATED SKIN SOAP

(SoveroB Gydantis Odinis 
Muilas.) 

pulkus tai muilas visu 
Oolmynos nariui. 

Kaštuoja 25 centus.

Severn’s
Skin Ointment
(SoveroB Odinė Mostis) yra puikae tepalas. Ti apsango.i.'.->JHwtpju 
liuosuo'ja odą nuo bjaurinančiu ir skaudančių išbėrimų. Kašt. 50c.

SEVERA’S TAB-LAX.
Cukrinis Liuosuotojas.
Malonus ir veiklus 
Vaikams ir Suaugu
sioms.

. Kaštuoja 10 ir 25c.

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS.
‘ ‘Malon'o pagarsinti mano 

laiškeli, I.... amo pranešu, kad Se
vero. Odinė Mestis gydė mano 
Bkandunit) kojų, kuri ilgi) įniki) 
buvo ištinusi ir apiberta vnn le- 
niuotais išbėrimais. 1‘atepus ke
leli) kartų, koja išgyjo. Per 10 
metų kentėjau ir nei Europos 
daktarai negalėjo pagelbėti.”

Mathyas Kotas, 
Box 53, Silverhill, Akt.

Jūsų sptiekorius užlaiko visokius Severos Preparatus. Būtinai rei
kalaukite Scvoros. Neimkite jokių užvaduotojų. Negalėdami gauti užsisa
kykite tiesiui nuo

W. F. Severą Co. “’H’’5
JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS ĮKNYGA

DĖL LABO VISUOMENĖJ 
Kuygft sveikatos naujausi ■ 
mokslu išradimui Ir k$ reikia daryti 
slrgiifl, taip put knip Ir kur išeigydyt

• lygiai kttyg'4 * ‘ IhikiaruM'" parodo
* kaip u.io visokių nelaimių bei tlgu an»-

saugoti '

TOJE KNYGOJE "DAKTARAS” gražiai pa
mokina, kaip vyrus, taip ir moteris, kas butinei 
reikalinga žinoti, vij.ien k o p jauniems, taipir 
seniems, žengtiems ir r "ženotiems.

KIEKVIENAS S K V R1U S šitos k n ygos yra 1a- 
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam ’y- i labai 
naudinga ir reikalingu turėti, kuris tik nori būti 
sveikas ir laimingai gyventi.

ŠITA KNYGA “DAKTARAS" aprašo visokių 
ligų vardus, knip jos prasideda, kaip apsireiškia,

t-iip ir sergantiems. Tik perskaičius ta 
patirsi, ko čia tegalima parašyti.

j APARI’KITŲ SKYRIŲ sergantutm? rodUam> 
skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, roniatirm®. 
odos, vidurių, nusilpnėjimo, broch'tis irli<np«B- 
čias ligas: taip-pat apie n.ot. rų riesveikvmua 
kitas visokias ligas, sėklos nubėgimo ir t 4

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai v •< t* 
..Ąų n...p ,„as,ucU... Kaip aps.nasM.a, . nors liekarstrs ar kreitis P™
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima !reikiafbutittai persKaityt, knygą DAKTARAS
■ « j...• i Daug žmonių išgijo nuo rodos DAKTARO .

j YPATINGAI serganti, nusilpėję. suklhirt, p* 
įsigadinę per jaun v-itės klaidas ir vargin am i viso 
kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip užsėti® 

i'tįsiomis ligomis, šitoie knygoje atrasite tikrą m

TODĖL, kad ta knyj-a dėl Iabc visuomenės 'A 
.. . duota, tai kiekvienas apturės ią DOV A NA1 R* 

yra paveikslais ilius- ris *'k atstu 10 c. stampomis prisiuntimui.
REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpsi »>

stais kovoti, bet niekinti so- 
sijalistus ir politišką veiki
mą. Tasai jūsų laikraštis 
taip pradėjo juodašimčiau- 
ties ir primetinėti doriems 
žmonėms bičiuliavimą su 
streiklaužiais — jog pasista
tė save tokin padėjiman, kad 
šiandien į jį nieks ir atydos 
neatkreipia ir prasilenkia tų 
negirdėtų ligišiol spaudoj 
bjaurojimų.

Nesakome, kad jūs visi e- 
sate republikonai, nes tarpe 
j’ūsų yra ir mūsų gerų drau
gų, socijalistų, bet jūsų va
dinamoji vyriausybė ir laik
raštis daug daugiau parodo 
malonės dėl tų dviejų repu- 
blikonų bosų, negu dėl Bal
timorės socijalistų. Repub- 
likonų painiojimasis tarpe 
darbininkų jūsų laikraščiui 
visai nerūpi, bet užtat jisai 
be jokios gėdos agituoja 
prieš politišką darbininkų 
veikimą, prieš socijalistų 
partiją ir balsavimą. Reiš
kia, jums daug smagiau, kad 
kongrese ir legislaturose sė
di didžiausi darbininkų prie
šai — kapitalistai, bile tik ne 
soči jai istai. Argi tai neišei
na pasitarnavimas republi- 
konams ir demokratams? 
Juk tiems to ir tereikia. Ar
gi tai nėra juodas atsimokė- 
jimas socijalistų partijos 
žmonėms, kurie rėmė L W. 
W. laike Patersono, Law
rence, Little Falls, Baltimo
rės, Montello ir kitų strei
kų? Argi tai gražu, vyrai?

Jūs paleidote į svietą net 
tokius žmones, kaip Grikš
tas, kurio galvos tuštumoj,a- 
not “Keleivio”, gaidukai gie
da. Pasiskaitykit “Tėvy
nės” N. 12? ir pamatysit ko
kios “prakalbos” rengiamos 
jūsų vardu. Argi galima su 
panašiais žmonėmis kalbėt? 
Paprastai tokiems žmonėms 
parodo duris laukan, r o jūs 
vadinate juos “draugais”. Ir 
išeina, kad iš jūsų agitacijos, 
kuri vis labiau virsta vien 
socijalistų plūdimu, džiau
giasi didžiausi atžagareiviai. 
Tai “revoliucijoniškumas!”

Apie tą jūsų streiką nėra 
reikalo daugiau rašyt. Kad 
jūsų skyriaus žmonės kam 
nors langus daužė — “Lais
vėj” nieks nerašė, o jūs ga
lite kalbėti tik savo vardu.

Prie viso to, jūsų laiškas 
nėra unijos laiškas, bet tūlo 
Kybos atgabentas jau sufa
brikuotame pavidale iš to 
laikraščio, kuris pasivadinęs 
“D. Balsu”.

Dirbkite sveiki savo dar
bą: voliokite purvynėlį. Ne- 
sakonje tai jums visiems, bet 
tiems vadukams, kurių gal
voje tikras trejų devynerių 
sumišimas iš anarchizmo, ai- 
doblizmfy, lietuviškai - tau
tiško atžagareiviškumo ir 
socijalizmo neapykantos.

Gardnerio Džimiui.—Tal
piname anksčiau gautą. At
leiskite, kad negalėjom su
naudoti.

V. Krainickui. — Apie bu
lius ir karves žinių netalpi- 
nam.

Balvonui. — Neaiškios 
mintįs ir nieko negalime su
prasti.

Trumpa Newarko pro- 
gresyviškų draugijų 
įsteigto L.S.F. ko
miteto atskaita.

Aukos priduota pinigais: 
Lietuvių Politiškas Taupi- 
mo kliubas (kalnuoąp) $12; 
“Sietyno” choras $5; L. S. S. 
11-ta kuopa $5.

Sausio 17 d. š. m. laike pra
kalbu: dr. J. J. Kaškiaučius 
$50.00; Jonas Papartis ir

Svitrinskas po $5; P. Ma- 
čiulskiutė, P. Marcinkeviče, 
V. Tarbūnas, B.^Staniulis, V. 
Listopeckas, J. Mičiulienč, 
P. Vaičeliunas, V. Urmona- 
v.iče, Jonas Šernas, A. Gu- 
mauskas, Tadas Povilaitis, 
D. Salbo, Joe. Šmulkštys, J. 
Kaminskas, J. Kralikauskas, 
A. Dabšys, K. Povilaika, J. 
Skliutas, P. Miknaitis, A. 
Kazlauskas, K. Jonaitis, Iza
belė Janavičienė po $1; A. 
Žolynas 80c.; M. Giebas, J. 
Mylevas, J. Miškeliunienė, 
N. Radavičius, A. Svitrins- 
kienė, J. Kazlauskas, J. Ka
minskas, Ig. Martinaitis, J. 
Burbulas, J. Janušonis, A. 
Gasparaitis, M. Jonikienė, 
M. Gumauskienė, F. Virkai- 
tis, Mike Bater, S. Gudis, A. 
Zorskas, A. Tomkus, J. Ven
ckus, A. Žalis, J. Žukauskas, 
F. Trakimas, Stan. Dulins
kas, J. Bečius, J. Malakaus
kas, E. Marazas, A. Kveda
rą, T. Kaškiaučius po 50c.; 
Petras Valiulis, K. Stepona- 
viče, J. Braknys, J. Gaspa
raitis, A. Gorkauskas, K. La- 
kickiutė, A. Palukaitis, J. 
Vizbaras, O Balsytė, M. Iva- 
nauskiutė, P. Sotkus, L. La- 
kalauskiutė, K. Pranckaitis, 
A. Šadis, V. Brižinskas, J. 
Garjonis, Išjonas, J. Slėnis, 
A. Gavėnas, J. Gavėnienė, V. 
Klimiutė, D. Barškaitė, A. 
Pranienė, Ponelienė, O. Sa- 
valioniutė, M. Truska, J. 
Bendokas, K. Jankauskas, 
A. Žolynienė, Ant. Žolynas, 
M. Žolynas, P. Mikalčius, 

A. Nikš- 
Pockaitė, R. 
J. Šatas, J.

Jurbarko Jonui, (Kewa
nee). Mums gaila, kad jū
sų jaunystėj, bet veiklioj

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

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

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGYSTĖS, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

1436—7th Avė.
Vice-pirmininkas F. Raš’kevičius 

539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

121 ‘ West St. 
Einansų raštininkas J. Stružas

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. .
Felik.ias Dapkus, 914 Jenne St., 

Eremonu Avė. a
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 
Ave., J. Sukelis, 712 Park Ave.

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

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

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Street.

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

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 Kontrolis P. 

A ^sm’ilionis, P. O. Box 63, McKees 
Rocks, Pa.

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

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

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

118, Laupurex, Pa.
4 kuopos, Ig. Rasin^kas, General 

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos, Export, Pa.

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

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

Žolynas, P. 
A. Janušioniūtė 
taitis, J. 
Stoklikiūtė, 
Keršys, K. Dulinskas, A. 
Kvegždys, P. Bečius, P. Ben- 
dokas, K. Štaras, E. Matijo- 
šaitis, Sof. Blažienė, J. Ski- 
kas, A. Kibilda, A. Pukins- 
kas po 25c.
Viso su smulkiais, laike 

“fėrų” suaukauta $116.20
Per viršui paminėtas

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ* 
ADRESAI: • 

Centro Valdyba:
Pirmininkas M. A. L’berls, 238 

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

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

Ave., Brooklyn, N. Y.c
Kuopų Sekretorių Adresai:

1 kuopos Brooklyne — V. Žilinskas, 
183 Roebling St., Brook’yn, N. Y. .

2 kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia, 
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

8 kuopos White Plains, N. Y. — V. 
Žukas, Off C. Deutermann, Lake St., 
White Plains, N. Y.

MOTERIŠKE ir MEILE
^pOJI knyga reikalinga perskaityti 

ne tik jauniems, bet ir seniems.
‘ Jaunimas’joje ras daug gražių, ^naudin

gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės
svajonių

K A INA . ’ . ’ . ’ . ’ 20c.
Reikalaukit šiuo adresu:

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau;* 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

KAINA
35 centai

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

Reikalauk šiuo adresu:

183 Roebling St,,
“LAISVĖ”

Brooklyn, N.

išsigydyti.
TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vvrų pa

slaptybes bei ligas ir taippat apie moteris telpa 
daug.

ŠIOJ KNYGO1 “P 1KTA RAS” dik. -d aprašo, 
lidengiaut daug paslapčių apie geriausiu --.iii.i 

'nmus žinybinio gyvenimo ir taip pat kaip ir
ta geriausia yra. osiv >s'i ir kaip

KNYGA “DAKTARAS" ’
meta, parodo i. giliausias kūno dalis, išaiški'j
paslaptybes. G reikalinga kaip sveikiems, tą apgarsinin ą ir adresuok teip:The Philadelphia Medical Clinic

1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
Profesionališki Daktarai Klinikų pasekmingai greit

vIUZIKALIŠKŲ INSTRU MENTŲ IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKTŲ KRAUTUVĖ. .

<_s->-X. gg*<

■<•■ , . ... -• v -

5AAA IZ • I 1 * Reikalaudami katalogo pr.UvU KataiOglĮ Dykai, siųsiu dvieentinę Štampą lt 
k t talogą tuojaus gausite. Turime lietuviškų rekordų bu visokioms dainom*. 

T GIRDĖS 103 GRAND ST.. BROOKLYN, N. Y.

k. ’’Vaidylos” leidėjas 
vH matydamas darbi- 
(*4 ninkus mažai dir- 

i bant, sumažino sa- 
J v0 laikraščio ”Vai- 

7 JĮ dylos” kainą. Kas 
prisius 25 c. gaus 
laikraštį ’’Vaidylą” 

W Pe^ visus metus.
’Waidjda^yra didelio formato, su 

puikiai^7paveikslais; tikras darbinin-> 
kų laikraštis. Eina jau antri metai;, 
nėra leidžiamas dėl pelno, tik dėl pa
gerinimo darbininkų būvio. Kurie it 
nažai dirbate galite užsimokėti to-* 
ią mažą prenumeratą. Siųsdami pi- 
■igus adresuokit taip:

’’VAI DYLA,”
334 S. 48th avė.,

N e šių s k i t m arkomis, 
'5c. įvynioję pop1 
ite. ši kaina t

Cicero, III, 
bet įdėkite 
•’a4 nasiųs- 

iki Balandžio.

AR NORITE GAUT ‘

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus visų 

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

HENRY J. SCHNITZER,
141 Washington St.,

New York City.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA.
JOSEPH LIPMAN, M. D.

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

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. po

314

Iki . .
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
314 E. 50th St., NEW YORK,N.Y.

Kalbame lietuviškai.

cųftUlk bRANG,AUSIS ŽM°GAUS TUrt^
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
žaimė ir turtas žmogaus sveikatojel

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

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

LIETUVIŠKA APTIEK A savo ilgų metų prhirimu 
išrado daugybę spccijališkų gyduolių, sutaisytų iš ''švie
žiausių ir geriausių gyjančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolėj: ą <
Kraujo Valytojas.................... |1.00
Gyvasties Balsamas.........................75
Nervų Stiprintojas. .. .60c. ir 1.00 
Vaistas del Vidurių.. .50c. ir 
Kraujo Stiprintojas.............. ....
Nuo kosulio...................25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos..........10c. ir

1.00 
.60 
.60 
.60 

1.00 
.25 
.10 

3.00 
.26 
.25 
.50 
.25 

ir 1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. tr 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo..,................... ..
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
I.inimentas arba Expelleria.., 
Nuo niaukų žilimo. 
Nuo Reumatizmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
N*uo dusulio............
Nuo kirmėlių...... 
Antiseptiška mostis 
Nuo Viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

50c
60c.

ir 
ir

.t# 

.10 

.M 

.60 

.te 

.60 
1.00 
1.00 

.60 

.t5 

.te 

.te 

.te 

.te 

.10

H T) Skilvinės nroškos...........
I) II Pigulkos ael kepenų...H IĮ Blakių naikintojas.........

UI U Del išvarymo soliterio
Anatarinas plovimui..___
Nuo kojų prakaitavimo..

g. Gydanti mestis....................
Antiseptiškas muilas..........
Gumbo lašai...................50c,

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios rolės, šaknis ir t. t, taMar f 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
MTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymai*1

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
. tikrai sąžiniškus ir teisingus^ patarimus kiekvienoje bgoje.

jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, ‘.ai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydavai į
atsilankydam: , Ltetuviikq Aptnkg.

VINCAS J. DAUNORA, APs.t<oriu..
Bedford Avenue Kampas North 4-tos eatvė* BrOokJvB M *

10c. ir

Laisvė” už 1 dolerį metams

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

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



t

f

A

■

Broliai

e

Laisves” knygos

15c

20c

Draugas Mikaitis mums

Aukos surinktos per L. S
15c

ciams.

10c

Darbietis
Ypač šią kny- 
Jgyti kiekvie-

VICTIMCC 7I1UTAQ 1 Šiomis dienomis New Yor- VlEllnEO LllilUiJc ke atsibuvo subankrūtijusio 
Jartnolowskio banko depozi- 
torių susirinkimas. Susirin
ko apie 100 depozitorių. Bu- 

,, , - . , „ . alėi’S ir ūat3 Jarmalov s-
Jfu kis. Vienas iš depozitorių 

(taip susinervavo, kad išsi
traukė peilį ir puolė prie Jar- 
molowskio, norėdamas nu- 

• durti, bet kiti spėjo jį sulai
kyti.

New Yorko -unijistai ren-1 
gia ant 15 d. balandžio di-1 
džiaugia tojpoc dnmoptjfvnpi- 1 

14. < _
nusamdyta. Vyriausiais kai-j 
betoiais bus Meyer London, 
senatorius, La Follette ir 
Mrs. Haymond Bobins.

Visos darbo unijos kvie
čiamos dalyvauti.

New Yorke įsikūrė nauja 
lietuvių draugija “Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų”.
Jos sodyba bus tarpe Bron- 

xo lietuvių, kurie ligšiol sa
vo draugijos neturėjo. Bron- 
xe gyvena apie 300 lietuvių 
ir jie visiškai iškrikę.

Prie naujos draugijos pri
sirašė 16 nariu. Ligišiol di-

New Yorko Socialist Par
ty skyrius jau rengiasi prie 

iapvaikščiojimo pirmos gegu- 
Įžės. Jis išsiuntinėjo užkvie- 
timus visom darbininkiškom 
ciganlzacijom, kad jos iš
rinkti delegatus į konferen
ciją apsvarstymui šventimo 
(pirmos gegužės

Kas metai, ai
siras. m-. . i m. u- pjrnios gegužės šventę
dėsnio susirinkimo darnebu-
vo. Draug.ja mano sparčiai j n;, , iozllng,j_

taiįįovą prieš militarizmą.
• • H)<T' t imam laike, kuomet 
visa Europa apimta kare ir 
kuomet net dauguma socija
listų įtraukta į tą verpetą, 
New Yorko socijalistai pa
karia pirmos gegužės šventę 

~ , , . , . paversti į didžiausias priešDebatai tarpe kongresma- *karcs dem‘cnstracijas toj 
no Gardneno :r socnahstoifij • reikalautij Jkad visį

* 1 ¥ 1 1 sutraukė Carne- socijalistai pradėtų ko-
gie Hali didžiausią minią tf i(JSJ k S;‘re;kala4uda. 

mi kogreičiausios taikos.
Darbininkiškos organiza

cijos privalo taipgi stengtis, 
kad apvaikščiojant' pirmos 
gegužės šventę, būtų visur 
išneštos protesto rezoliuci
jos prieš kares.

darbuoties.

L. S. S. 19 kuopa nutarė 
ruošties prie apvaikščiojimo 
Raudonosios Savaitės. Iš
rinkta tam tikra komisija, 
kuri tuo dalyku rūpinsis.

svieto. Spėjama, kad publi
kos buvo nemažiau, kaip 
4,000. Suėjo žmonių įvai
riausiomis pažiūromis. Lie
tuvių nedaug tesimatė. Gal 
būt, buvo kokie 7—8.
' Nesmagu, kad mūsų drau

gai, net iš labiau išsilavinu
sių socijalistų, visiškai nesi
rūpina tuomi, kas dedasi tar
pe anglų.

Publika, kuri susirinko 
Carnegie Hali, daugiaus pri
tarė M. Hillquithui, nors bu
vo ir Gardnerio šalininkų.

Buvęs.

Nors dar vasara labai toli, 
o jau ledų kompanijos dar
buojasi, kad daugiau pelno 
įgijus. Šiomis dienomis ledų 
kompanija pagarsino, kad 
ledo kaina pakįla ant 25 nuo
šimčių ir dar pranašauja, 
kad vasaros laiku pakils dar 
augščiau.

Viskas kįla, viskas eina 
geryn, tik darbai ir algos 

Įpuola ir eina blogyn. Bet už- 
, tai bedarbių armija didina- 
■si...

Brooklyno ir apielinkių: 
lietuviai! Kas tik gyvas —
vių Gimnastikos kliubo ba- 7-aika? ,r 4 mergaites prašy- 
liaus, kuris atsibus 10 d. ba.lt> gubęi-natoriaus kad jis 
landžio (April) 1915, Palace Parašytų po įstatymu, su- 
PToii «o QQ Crnnri ib-nn teikiančiu moterims-moti- Hall, 89-93 Gi andI St B oo- pašelPa. 
klyne. Prasidės 7:30 valan-: 1 1 -
dą vakare.
k Nėra reikalo aiškinti apie 
Liet. Gimn. kliubo parengtus 
pasilinksminimus, nes visa 
apielinkė gerai žino ir pri- 
būna net iš tolimiausiu mie
stelių. Kaip pavasaris puo
šiasi gėlėmis, taip mūs vaka
ras yra papuoštas gražumu, 
merginos apdovanotos gėlių 
pundais ir jaunuomenė atsi
žymi savo pasivedimu. Bū
tų geistina, idant senukės ir 
senukai nepamirštų atsilan
kyti ant tos dienos, o matys, 
kaip jaunuomenė gražiai 
linksminasi ir užmirš visus 
vargus, ir jausis laimingais 
ir jaunais, nors ant šio vaka
ro. Svetainė išrėdyta ko- 
puikiausiai, muzika geriau
sia; žodžiu rakant, kiekvie
nas jausis, kaip žadėtam ro-• • JUJ.

Nuoširdžiai visus kviečia, i 
L. G. K. Komitetas.

Šiomis dienomis pribuvo iš 
Lietuvos sąjungietis D. Klin- 
ga. Drg. D. Klinga pabuvo ! 
pas muš kelias dienas ir iš-1 
važiavo į Gardner, Mass. Į

Iš New Yorko iškeliavo į 
; Albany vaikų deputacija (4

I 31 d. kovo New Yorke ant 
107 gatvės “Star” teatre bu
vo labai įdomus lošimas.Ant 
scenos pradėjo peštis akto
riai su teatro valdytoju. Iš
syk publika manė, kad tai 
reikalinga peštis belošiant tą 
veikaiąą, bet kada jau susi
kibo į krūvą penki žmonės ir 
pribuvo policija, tai suprato, 
kad ne lošimas, bet tikros 
peštynės. Besipešant akto
riams su teatro valdytoju, 

, nežinia kas tai užgesino švie
sas. Tarpe publikos kilo su
judimas—daugelis pradėjo 
per duris bėgti. Nors dau
guma žmonių buvo par
trenktų, bet sunkių susižei- 
dimų nebuvo.

Policija aktorius suareš
tavo. Ant rytojaus buvo tei
smas ir visi gavo po 10 die
nų kalėjimo.

Tai bent lošimas!

Naujoji I 
(Amalgamated < 
Workers) atlaikė puikų kon-, 
certą Beethoven svetainėje.

Kriaučių įvairių tautų la
bai daug susirinko. Visas

Kriaučių unija praneša, jogei Lietuvių Gim- 
- -- _ ylotmng nastikos kliubas taipgf nuta- 

;re prisidėt prie apvaikoCio- 
jimo pirmos dienos gegužės.

pelnas buvo paskirtas strei- s 20 kuopos prakalbas‘28 
klojantiems Bostono knau- rio Aukavo šio8 ypa. 
ciams- tos: B. Vaičiulis — $5.00; V.

Kazlauskas ir J. Viza po 
$1.00; A. Bepirščiutė ir J. 

, ,, v_ . Jakonis po 50c.; D. Staukan-bo senmnkai_ ir pritarėjai skiutg ir M. B po 25c. viso 
teiksis įsidėmėti, jog 18 d.
balandžio (nedėldieny) Eai-i pinigai perduoti vietiniam 
svės bute Įvyks susirinki-1 - - - -
mas apkalbėjimui draugijos 
reikalų.

Susirinkimo atidarymo 
valanda bus paskelbta vė
liau.

Visiems, kam tik rūpi, kad 
“Darbas” galėtų išleisti pui-i 
kilį ir naudingų darbinin- 

knygų, reikėtų prie jo 
prisidėti.

“Darbo” nagams.
Knygų išleistuvės “Dar-

Lietuvos Šelpimo Fondo iž
dininkui p. J. Martinaičiui.

Fin. sek r.
V. A. Zaperiackas.

Geras ruimas.
Išrandavoju gerą rūmą 

dėl 2 vaikinų. Taipgi gali 
gaut ir valgyt.

Atsišaukit po šiuo adresu: 
171 S, 2nd st., Brooklyn,N.Y.

LAISVE

Schneider

iV;<* y;

n

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

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

l AR TURI TIKIETĄ Į DANGŲ?
I Jei ne, tai 
I tuojaus už- 
I airašyk juo-
• k j bei snty- 
l ros laikraštį 
I “Šakę.” 
i “Šakę” 
l užsirašęs tu- 
l rosi proy§ 
Į susipažinti 
Į su Šv. Bibli-
• ja, su šventu 
i Petru ir vi- 
Į saisšventais 
i danguj, ant žemės ir pragire. Turėdamas “Šakę” savo namuose gril 
! but užtikrintu, kad jokia pikta dvasia į tavo namus neįeis. Skaitant 
j “Šakę” tavo visa Šeimyna jausis kaipo Ju kiį Danguje.
' Su 1-ma Gegužes, 1915 m., “Šakė” eina 16-kos puslapiy didumo 
■ ir du sykiu į mėnesį, su daugybe įvairiu paveiksiu.

“Šakes” prenumerata metams tilt $1.00. Pavienis numeris 5c. 
Siysk Pinigus ant šio adreso:

į “ŠAKE”, 149 Millbury St.—Worcester, Mass.

SOCIJAL1ZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ ĮKŪNYT?

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ M1R- 
TIN IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

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

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

knygele išaiškina, kokis mo
terį} padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
Ir pats Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

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

LIAUDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo Paikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge- 

j 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 
knygele, pamatys.kokioj tam-Į 
sybėj, kokioj gi'ioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją.

I Kaina ......................................
’LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO.
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi

las. 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 

1 vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui, 
gėlę patartina

nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik.......................

MOKSLAS R A NKŽIN Y S TĖS
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, 
šią knygelę. Kaina .............

IŠVOGIMAS Iš PA VI AKO 10
KANKINIŲ..................................20c.
PILENIEČ1AI ..............................35c.
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ........................................... 40c.
IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASf- 

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

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

TIKSLAS ............................
KAIP PADARYTI MONUS ....
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

Kaina .............................................
DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ 

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

. . . Kaina ......................................
“Laisvė”,

183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y

aaūaigl

10

15c

t

L. 10

10c

25c
10c

$

lai perskaito

■ PIRMUTINIS LIETUVIUKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

DR. J. C. BROWN
Viidemi* gerai žinomą daKiarą-apecljallrtą, Maris paftekmingai gydė IlgonJua per 35 rnatna, dabar 

UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS aekančiomia dieaa- 
aiia: Nedėliomia, Utarninkaix Ir Pėtnyčioinia.

DR. J C. BROWN yra balgęn vieną Iš geriausių Amerikon universitetų Ir turi auksinį medalį ai 
atslžymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengta# su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-splnduli, 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagalbą. Su ja yra permatomas visas žmogau i kūnas, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima sufinati, 
ca» dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENftJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, oirdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisverimus gydome 

be operacijos.
ODOS LIGAS, K HA I .10 tfLGEDlMl'8, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS L1GA8, karia# prrdaaB 'keto 
užisuty čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmė<ni*.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga Jūs sergate, bet tuojau# ją permatau, kaip vaid- 
redyje, neis man pagelbsti Ilgų metų mano praktika ir stebuklingos masino#.

Nesiduokite *ave bereikalingai pjausty/i. bet a'eik te pa/ mane, o apturėsite patarimą, ar jū> Hfą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydriau daugelį ligonių su vaistais, ba jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija kr 
kad reikia eiti j ligonbutį, kur galima tikėtis Įpagelboa.

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

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausi* reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tada tik 
galima pradėti gyd?/ti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimu# ligoniam# 
DYKAI Nedėlioniia, Utaminkaia ir Pėtnyčiomia. ’ ■' '

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

OFFISO VALANDOJ NEDALIOMIS i
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo • vai. ryte iki 8 vai. po plat
Nuo 1 »al no plot Iki 8 vai. vakare.

*1

■ FARMOS!
Geriausios Farmos!

"Pigiai parduodu geriau
sias, gatavas farmas su bu
dingais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtbs žemės labai ge
ros. Pigiai parduodu ant 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur aš 
ėsu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies
to Scottville, Mason County. 
Michigan, kuris yra turtin 
giausiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der- 

. lingiausių ir gražiausių lau
kų, lygų keliai, gerai žvira- 
voti plentai, upės ir ežerai

20c pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy
kit kompanijų ir jų agentų, 
kurie vilioja žmonės, kad 
pirktų smėlinus ir pūstynes 
ant kurių žmogui yra var
gingas gyvenimas visą am 
žiu. Atvažiuokite pas mani 
į Scottville, Mich. Aš turit 
geriausių žemių su moliu 
juodžemiu ir visokių maišy 
tų žemių, geriausio gatunko 
kokių gali rasti Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra 
ste. Nusipirkęs nuo manęj 
z.emę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagotų farmerių. Norinti 
pirkti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite žemlapį (ma- 
pą) Lietuvių Kolionijos ir 
farmų katalioga. Adresuok;

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville. Michigan.

Užsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienraštj .

“NAUJIENOS”
Karis Jau eina nuo S Rugpjūčio kasdien.

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

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

“NAUJIENOS’’ talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir ž nias.

“NAUJIENOS'' leidžiamos daugybės darbininkų 
žmonių apšv iet i ir jų gerovei, c ne pavienio* 
ypatos ir daiymui pašalinio biznio.

6 Prenumeratos kaina :
Chlcagoįe —per išnešiotojus 12 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Cbicagoje metams $6.00; pusei 
metų $1.50. Kitur, ne Chicagojc, metams $5 00. 
pusei metų $3 00; dviem mėn. $1.U0. Europoje 
ii Kanadoje met.$7.00. Pavienių num. kaina 2c

Išpildyk šitą blanką ir prisupk kartu su pinigais.

NAUJIENOS" 1841 S. Halstcd St., Chicago, III
Šiuomi prisiunčiu $------- s— už “NAUJIENAS"

metus ir meldžiu jas siųsti žiuo adresu

75c
75c
35c
20c

10c
50c

25r

50c

50c

Nepaprastos
Kas užsirašys par 
mane dienraštį'Nau- 
itenaa” ir prisius $5 
tas gaus dovanų 
“Laisvę” ar “Kelei
vį”, ar “Kovą”, ar 
“Vienybę” Liet.”, ar 
“Lietuvą”, ar “A- 
merikos Lietuvį” ar
ba “Šakę” tai du 
laikraščiu per me
tus laiko. Tai
gi už $5.00 dar galit pasirinkti prie 
“Naujienų” vieną iš tų laikraščių, koks 
tamstai geriausiai patinka. Tik tamsta 
atsimink, kad užsiraęs “Naujienas” 
gausi dar vieną visai dykai.

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

J. BRAKINIS,
37 E 21 St., Bayonne, M. J.

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

VlšKAS MOTELIS NEW YORK CITY
VIEŠBUTIS arba KOTELIS NET SU 37 KAMBARIAIS.
KAMBARIAI yra įrengti pagal naują madą, kaip tai: ELEKTRIŠKA 

ŠVIESA, Maudyklė, Eleveiteris, TELEFONAS ir kitokį visokį įrankiai, pri
klausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl VESTUVIŲ, Š«- 
kių, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.

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

Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir iki kur norit ke’iaat 
Mū’ ų antrašas yra

198 VVashingon Street, 
New York City 

Pelephone 9537 Spring

tekis:
GEO. BARTASZIUS & CO.

261 W. Broadway
So. Boston. Mm*

ŪBO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway 

neSTVo®'city.’n. v. 80ljrH 80iroN’ M*»*
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

dovanos20c

15c

Ar Nori

ih.

Rauti DYKAI dvi geras šhikas 
"i Kataliogą visokių nia
ukų ir kitokių visokių 

.... kurių tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aišku adresą ir už 
6 centus stenipų dčl uždengimo 
prisiuntiino kaštų, o męs tuojans 
tą Kntaliogą ir Štukas tau nusių- 
sitn dykai. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. Habited St. Chicago, III.

MOKINKITES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis 

per korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų vartoja
mą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti aritmetiką ir tingių kalbą 
liuesuose nuo darbo valandose. Iškaščiai stebėtinai maži.

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

Adresuok:

Lietuvių Korespondencijine Mokykla,
1916 Wabansia Avenue, Chicago, Ill.

| M. & V. Furniture Co
MA. MALIAUSKĄS-4r^A. VIDZILJINA.S, Savininkai.
|687- 3 AVĖ. “S So. B’klyn, N.Y.

___ phone 4263 South

DIDELE lietuviška formšių krautuve.
VISADA PIRK RAKANDUS (fornišius) pas A. M ALIAUSKĄ Ir 
A. VIDŽIŪNĄ, nes gausi gerą.forni&i ir už labai ŽEMĄ PREK . 
Duodam ir ant lengvų Išmoke-čių — PO VIENĄ DuLEkĮ ardau, 
giau ant savaitė.-', taip kaip kis išgali. Da kius visur pristatom 
savu vežimu dovanai. Pabandyk nors vieną kartą pirkti pas mus, o 

mes užtikrinam, kad busit užganėdinti iš visą atžvilgių.

Triju kavalkų minkšti kreklai verti $’5.OO. Parduodam už $18.75. 
Penkių kavalky skuriniai krėslai ,, $35.00. Parduodam už $£5.OO.
Lietuviai, nepamirškit musų, kada jums reikės fornišių.

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




