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Kunigas Šmidtas Shenandoah’ris 
dar nenužudytas. grimzdą žemyn. Rusai Sumušti Persijoj. Pabauda ant

Vilniaus.
Jau daug kartų buvo ati

dedama kun. Hanso Šmidto 
ekzekucija. Jisai turėjo bū
ti nužudytas pradžioje sau
sio, bet gubernatorius Whit
man atidėjo ekzekucijos iš
pildymą iki vidurio vasario. 
Tačiaus ir dabar dar negali
ma pasakyti, ar Šmidtas bus 
nužudytas. Jisai dabar ran
dasi Sing Sing kalėjimo 
mirties kameroj. Kunigas 
Šmidtas girdėjo, kad guber
natorius dar duosiąs jam 
progą parodyti naujus da- 
vadus jo nekaltumo. Apie 
tai kun. Šmidtas pranešė 
kalėjimo viršininko sekreto- • • v
ritu. -

Kad kaip, tai Šmidtas dar 
liksis nenužudytas.

•ii. Y/:/; lo.v/>o.v, 
Cutiyitssiimn, Tiveljth District.

Vienintelis socialistu kon- 
gresmanas Meyer’is Lon
don. Jisai yra ateivis iš Ru
sijos. Atvyko Amerikon 16 
metų teturėdamas ir patsai 
sau prasimušė gyvenime ke
lią. Prieš didelę Brooklyno 
auditoriją Meyeris London 
pasakė, kad jeigu kongrese 
būtų bent 15 socialistu, tuo-V <.7

met jie galėtų žymiai page
rinti žmonių padėjimą. A- 
merikoj yra politiška laisvė, 
bet greta jos yra tikra eko
nomiška vergija, kurią rei
kia prašalint.

ŽUVO 9 MAINIERIAI.
Wilkes Barre, Pa.—Ply- 

mouthe, Lehigh and Wilkes 
Barre Coal Comp, mainose 
iš priežasties gazo ekspliozi- 
jos žuvo 9 mainieriai. Visi 
žuvusieji mainieriai—atei
viai, lenkai ir lietuviai. Lai
kraščiai nepaduoda pavar
džių.

GABENS ŽYDAMS MACŲ 
Į JERUZOLIMĄ.

J. Daniels, laivyno minis
teris pranešė žydų ateivių 
globojimo draugijai, jog Su
vienytų Valstijų kariškas 
laivas “Sterling” nuvežšiąs 
60,000 s^arų macų dėl Pales
tinos žydų, kad tie galėtų 
pasismaguriauti. ant Vely
kų.

HAVERHILLIO KAPITA
LISTŲ SPAUDA BIJOSI

SOCIALISTŲ.
Haverhill, Mass.—Socialis

tų partija nominavo drg. M. 
J. Donohue ant aldermano 
vieton tūlo rezignavusio al
dermano. Jisai pasiuntė re
dakcijoms kapitalistiškų lai
kraščių Socialistų platfor
mą. Visos kapitalistiškos 
redakcijos atsisakė tą plat
formą atspausdinti.

Lenkų bažnyčiai gręsia pa
vojus.

Męs sužinojome, jog kam
pinė Shenandoah, Pa., mies
to dalis vakaruose ir žie
miuose povaliai grimsta j 
mainas. Ant North West 
gatves bravoro stubos jau 
baigia slinkti į mainas. Pa
vojus gręsia ir knkų bažny
čiai ant Jardin St. Jos pa
statymas lėšavo 100,000. Tū
los mainierių stubos taipgi 
smunka. Nekurie Shenan
doah, Pa., gyventojai iš to 
labai nusiminę. Jie nežino, 
ar gaus atlyginimo iš kom
panijos, ar ne.

“Laisve” norėtų gauti a- 
pie tai platesnių žinių.

GENEROLAS PRIEŠ DI
DESNĮ APSIGINKLA

VIMĄ.
Na, tai radosi bent vienas 

generolas, kuris priešingas 
kariškaih lermavimui. Juo 
yra generolas Nelson Niles, 
kuris prieš kongreso kariš
kąją komisiją pranešė, kad 
jokia svetima šalis negali 
pasekmingai užpulti ant Su
vienytų Valstijų. Tasai ge
nerolas mano, kad Suvieny
tu Valstijų laivynas gali pa
sekmingai atmušti by kurios 
šalies laivyną.

JAU SUSITAIKĖ.
Suvienytos Valstijos jau 

susitaikė su Vokietija dėlei 
“Lusitania” nuskandinimo. 
Vokietija nusileido ir prezi
dentas Wilsonas pasakė,kad 
dabar jau viskas gerai.

Berlyne visi linksmi,

NUO PADEREWSKIO 
KONCERTO.

Chicago, Ill.—Nuo gar
saus pianisto Paderewskio 
koncerto nukentėjusiai nuo 
karės Lenkijai liks $40,000.

Prof. Scott Nearing, kuris 
tapo pavarytas iš Pennsyl- 
vanijos universiteto, nes už
tarė darbininkų reikalus. 
Dabar jisai yra Toledo,Ohio, 
un i ve rsi te to prof eso r iu m, 
bet ir iš ten jį nori pavary
ti kapitalistų pritarėjai. 
Prof. Scott Nearing yra 
taip-pat didelis priešas “pre
paredness”. Jisai sako, kad 
tie kariški šauksmai tyčia 
skleidžiami, idant būtų dau
giau naudos ammunicijos 
fabrikams. >

PERSAI SUMUŠĖ RUSUS.
Berlynas.—Per Konstan

tinopolį praneša, kad persai 
visiškai sumušė rusus ir ru
sai traukiasi šiaurėspi iš 
Persijos.

ITALIJA KARIAUS SU 
VOKIETIJA.

Ligišiol Italija dar forma
li škai nekariauja su Vokie
tija. Dabar laukiama, kad 
ir Italija stosianti karėm 
Mat, Ryme atsilankė Fran- 
cijos pirmasai ministeris 
Briand. Jo atsilankymo 
tikslas paraginti Italiją prie 
veiklesnio dalyvavimo karė
je. Italija, veikiausia, sių
sianti savo kareivių ir į 
Balkanus.

DĖL LORDO KITCHE- 
NERIO.

Eina gandas, kad Britani
jos karės ministeris, lordas 
Kitchener pasitrauksiąs iš 
savo urėdo, o jo vietą užim
siąs lordas Derby.

Tačiaus iš Londono atėjo 
oficialis tos žinios užginči
ji mas.

VĖLEI PRAŽUVO 
LAIVAS.

Manoma, kad anglų lai
vas “Orissa” pakliuvo vokie
čių užpuolikams. Jau valan
da laiko, kaip apie tą laivą 
nieko nesigirdi.

TARPE VOKIETIJOS SO
CIALISTŲ.

Koelnio organizacijos so
cialistų dauguma stoja už 
tuos reichstago sociademo- 
kratų fi akcijos atstovus,ku- 
i ie eina už valdžią,

Kadangi centralis parti
jos organas “Vorwaerts” 
labiau pritaria mažumai 
(Liebknechto šalininkams), 
tai partijos centro komite
tas nutarė leisti savo lape
lius, kuriuose bus praneša
ma apie partijos dalykus.

Liebknechto rinkikai iš
reiškė visišką pasitenkini
mą jo veikimu.

Vengrijos parlamente at
stovas Urmanczy kaltino 
cechų kareivius, kad jie y- 
ra Rusijos parsidavėliai. Jie
nekariauja su rusais, bet 
prie pirmos progos perbėga 
į rusų pusę.

VOKIEČIAI PRALAIMĖ
JO KAMERŪNE.

Vokiečiai pralaimėjo dar 
vieną savo kolioniją Kame
rūną, Afrikoj. Jų kareiviai 
perėjo į ispanų teritoriją.

RUSIJAI UŽTENKA 
GINKLŲ.

Ammunicijos krizis jau 
praėjo Rusijoj. Taip prane
ša patsai karės ministeris 
generolas Polivanovas pasi- 
kalbėjme su korespondentu 
“Paris Journal”.

POPIEŽIUS TARIASI SU 
JAPONIJA.

Popiežius pasiuntė savo 
specialį delegatą, kardinolą 
Petrelli, į Japoniją. Kardi
nolas varde popiežiaus pa
sveikinsiąs naująjį Japoni
jos imperatorių. Manoma, 
kad kardinolas kalbėsiąs ir 
apie taikos reikalus.

KAIZERIS SUTAISĖ 
NAUJĄ HIMNĄ.

Vokiečių kaizeris sutaisė 
naują himną. Dabar jisai 
prašo kompozitoriaus 
Strausso, kad tasai pritai
kintų muziką. Kaizeris ma
no panaikinti senąjį himną 
“Heil dir im Siegerkranz”, 
kuris panašus į britiškąjį 
maršą.

SERBAI SUMUŠĖ 
TEUTONUS.

Paskutiniame serbu ofi
cialiame pranešime sakoma, 
kad jie sumušė teutonus ties 
Avlona, Albanijoj. Serbai 
paėmė daug belaisvių, ypa
tingai daug vengrų.

KIEK VOKIETIJA TURI 
BELAISVIŲ?

Berlynas.—Vokietija turi 
paėmus 1,429,171 belaisvių. 
Tan skaičiun nepridėta tie 
belaisviai, kurie pasiliko 
Austro-Vengrijoj, nors jie 
paimta į nelaisvę vokiečiais.

BELAISVIŲ ŠELPIMAS.
“L. B.” rašo:
Kad galima būtų labiau ir 

geriau padėti belaisviams, e- 
santiems priešininkų vals
tybėse, rusų micctų sąjun
gos belaisvių skyrius krei
pėsi į didžuosius Baltijos ir 
šiaurės rajono miestus, pa
tardamas steigti vietos sky
rius. Vyriausias . skyrių 
uždavinys—ne tik rinkti 
aukos, bet ir priimti paklau
simai apie belaisvių gyveni
mo vietas ir padėti gimi
nėmis susirašinėti su jais.

NAUJI PINIGAI.
Š. m. gruodžio 6 d. caras 

leido pinigyno ministeriui 
išleisti popierinių pinigų — 
pakeisti sidabro ir vario 
smulkesniems pinigams: 50 
kap., 20 k., 15 k., 10 k., 5 k., 
3 k. ir 1 k.

SVETUR.
Berlyno žiniomis, 1916 

metams Belgijai esą uždėta 
kontribucijos 480 mil. fran
kų.

Vokiečiai dabar veža daug 
kariumenės į vakarų frontą. 
Jau esą atvežta iš kitų fron
tu 600,000 kareiviu. Sako, 
jie čia norį galutinai sumuš
ti sąjungininkus arba pri
versti juos taikintis.

Vokiečiai Kinuose. — Vo
kiečiai kursto Kinus prieš 
s ą j u ngi n i n k u s. Kiniečiai
šnipai vokiečių pasamdyti, 
važinėja, po visą valstybę. 
Augštųjų valdininkų, Juan- 
šikajaus padėjėjų tarpe, irgi 
yra daug Vokietijos šalinin
ku, v

NUTEISĖ MOTERĮ.
Koclnas, Vokietija.—Mi

sionierė Elly, kuri skelbė 
principą “neužmušk”, yra 
nuteista kalėjimam Ji turi 
74 metus.

Vokiečiai orlaivininkai vėl 
apsilankė Anglijoj ir metė 
bombų Kento apskrityje.

Ant Vilniaus miesto gy
ventojų vokiečių kariškoji 
valdžia uždėjo pabaudą, ku
ri siekia 75,000 markių. Pa
bauda ta uždėta už gaisrą, 
kuris kilo iš nežinomos prie
žasties, tačiaus vokiečių val
džia mano, kad padegimas 
buvo suplenuotas, kad už
kenkus vokiečiams. Liepsna 
buvo jau pasiekusi vyriau
sios kvatieros, kur radosi 
vokiečių kariškoji vyriau
sybė.

Žinia apie gaisrą ir pa
baudą atėjo į Londoną per 
Reuterio telegrafo agentūrą 
iš Petrogrado.

DIDŽIAUSIŲ ARMOTŲ 
LIEJYKLOS ŠIAULIUOSE

Petrogradas. — Vokiečių 
valdžia įsteigė Šiauliuose, 
Kauno gub., kruppinių ar- 
motų liejyklą. Aplinkiniai 
gyventojai ir daugelis fran
ci’zų nelaisvių yra verčiami 
dirbti tose liejyklose. Apie 

tai pasakoja vokiečių karei
viai patekę į nelaisvo.

ŠVEDAI RŪPINASI AITE 
v LIETUVĄ.

Švedų komitetas išleido 
atsišaukimą i švedų visuo
menę, kviesdamas aukauti 
Lietuvai. Po Kalėdų ruo
šiama dviejų filosofijos dak
tarų paskaitos. D-ras Han
senas skaitys apie Lietuvą 
apskritai, o d-ras Senden- 
bergas apie Lietuvių Komi
teto nuk. del karės šelpti 
darbus ir apie nukentėjusią 
nuo karės Lietuva. Norė
damas geriau sutvarkyti tą 
visą darbą, kol iš Amerikos 
negauta pagelbės, Central i- 
nis Komitetas įtemps visas 
savo pajiegas. Be J. Aukš
tuolio, kuris jau visą mėnesį 
darbuojasi Stockholme 
gruodžio 22 d. pasiųsta dai 
du iaaliotiniu i užsienius — 
Ig. Jurkūnas į Stockholmą 
ir J. Savickis i Kopenhage- 
na. v

PABĖGĖLIAMS NEVA
LIA GRĮŽTI NAMO.

Berdičeve įvyko tarybos 
apie pabėgėlius. Tarybose 
pirmininkavo kunigaikštis 
Urusovas.

Pasirodo, kad daugelis pa- DOVANOS BELAISVIAM, 
begėlių norėtų grįžti į Vii- “Liet. Balso” redakcija 
niaus, Gardino, Kurliandi- gavo tokį laišką-.“Gerbiamas 
jos ir kitas gubernijas.. Ta-' Redaktoriau 1 Rinklevos
čaus, sulyg viršiausio kariu
menės vado nusprendimo at
gal grįžti jau n e bevali a.

80 ZEPPELINŲ.
Per Šveicariją praneša, 

kad vokiečių kariškoje tar
nystėje dabar yra 80 Zeppe- 
linu.

Per Daniją praneša, kad 
vokiečių laivynas rengiasi Į 
didelį jūros mūšį.

AUTONOMIJA LENKIJAI
Italų laikraštis “Secolo”, ; 

kuris visuomet esti labai ge
rai paimformuotas apie 
Lenkijos dalykus, sako, kad 
tarpe Vokietijos ir Austri
jos eina tarybos apie pagar
sinimą Lenkijos autonomi
jos.

Vokietija mano įvesti 
Lenkuose visuotiną karei
viavimą ir tuo būdu papil
dyti savo armiją.

Belgija nesitaiko 
sn Vokietija.

Kardinolas Porcelli, po
piežiaus nuncijus (ambasa
dorius Belgijoj norėjo pa
tarpininkauti tarpe Belgijos 
ir Vokietijos reikale taikos 
įvykdinimo. Vokietija bu
vo pasižadėjusi sugrąžinti 
Belgijai laisvę ir net atly
ginti karės iškaščių. Kara
lius Albertas galėjo grįžti 
namo. Vokietija norėjo tik, 
kad Belgijos uostai Antver- 
pen ir Ostende faktiškai bū
tų po vokiečių kontrole. Sa
koma, jog Belgija atsisakė 
priimti taikos propozicijas.

BELGIJOS KARDINOLAS 
NENUSILEIDŽIA.

Belgijos kardinolas Mer
cier turėjo labai aštrų pasi
kalbėjimą su popiežium. Po
piežius jį subarė už pasi
priešinimą vokiečiams. Kar
dinolas nurodė, kad vokie
čiai žiauriai pasielgė su bel
gais ir jog vokiečių žiauru
mas šaukia dangun atmony- 
jimo. Popiežiui taip ir ne
pasisekė pertikrint nera
mųjį kardinolą.

BUVĘS JUODAŠIMTIS — 
DABAR VALDŽIOS 

PRIEŠAS.
Buvęs rusų juodašimtis 

popas Iliodoras dabar pavir
to dideliu revoliucionierium 
ir gyvena Stocholme, Švedi
joje. Jisai sako, kad Rusi
joj turės kilti revoliucija, 
jeigu valdžia pralaimės,tuo
met Rusijoj įvyks permainų 
ii- iš to būsianti žmonėms 
nauda.

Iliodoras sako, kad la
biausia Rusiją kurstąs ka
riauti vienuolis Rasputinas.

ŠVEDIJOS SOCIALISTAI 
UŽ TAIKĄ.

Du Švedijos socialistai pa
sižadėjo padaryti užklausi
mus savo valdžiai taikos rei
kale.

DVI DIENOS PASNINKO 
RUSIJOJ.

Žemdirbystės ministeris 
pasakė, kad Rusijoj reikia 
Įvesti dvi dienas į savaitę 
pasninko, kitaip neužteksią 
mėsinių produktų.

/Petrapilis mūsų kareiviams 
nelaisvėje’ komitetas, jau 

'apskaitęs surinktąsias an
ūkas pinigais (49951 rb. 08:j 
ikap.) ir daiktais ir pradėjęs 
'siusti šiltus drabužius ir *
j valgomus daiktus į mūsų be- 
| laisvių stovyklas Vokietijoje 
ii Austrijoje, iš širdies ta
ria padėkos žodį visoms į- 
staigoms ir žmonėms padė
jusioms komitetui savo dar-
bu arba auka pinigais. Už 
organizacijos komiteto pir
mininką A. Lomšakovas”.

FINAMS NEVALIA 
BĖGTI.

Daugybė finų, kurie bijo
si kariškos tarnystės, bėga 
Amerikon. 400 vykstančių 
Amerikon finų tapo sulaiky
ta Danijos sostinėje, Kopen
hagoje. Danijos valdžia 
paklausė Rusijos valdžios 
prašymo.

Dūmos po
sėdžiai.

RUSIJOS DŪMA ATSI
DARĖ.

9 d. vasario atsivėrė Rusi- I
Į jos Dūmos posėdžiai. Caras 
Į sutiko pasirašyti po ukazu, 
įšaukiančiu Dūmą tik tuo
met, kuomet Dūmos pirmi
ninkas Rodzianko nurodė 

■jam, kad visoj Rusijoj kįla 
neramumas ir galima laukti 
riaušių. Dūmos pirmininkas 
pažadėjo, jog Dūma nekel- 
sianti jokių politiškų klausi
mų.

Rusijos valdžia yra dabar 
didžiausių atžagareivių ran
kose. Pirmuoju ministeriu 
yra juodašimtis Sturmeris.

DIDELI AREŠTAI PET
ROGRADE.

Rusijoj nesiliauja inteli
gentijos areštai. Sausio vi
duryje Petrograde areštuo
ta. 48 ypatus, kurias įtaria 
prigulėjime prie revoliuciji- 

į nių organizacijų. Tvirtina
ma, kad. visus areštuotuo
sius patrauks atsakomybėn 
pagal 102 krini. bausmių ko
dekso.

Tarpe areštuotų yra to
kie vyrai, kaip profesorius 
Vodovozov, Miakotin, Bran
son ir kiti.

tarpe visųpirmiausia garsu
sis Maksimas Gorky, sutvė- 
lė draugiją, kuri rūpinsis 
žydų klausimu. Dabar žydų' 
pilna visoj Rusijoj. Rusų 
tautai reikia iš arti su jais 
susipažinti. Susipažinimo 
darbą mano atliksianti virš- 
paminėta draugija, kurios 
pirmininku yra M. Gorky.

PURIŠKEVIČIUS APIE 
PLECHANOVĄ.

Rusijos juodašimtis, vi
siems žinomas Puriškevi- 
čius, giria rusų socialdemo
kratą Plechanovą, kuris, 
kaip žinoma, kviečia “ginti 
savo šalį”. Puriškevičius 
sako, kad Plechanovas yra 
tikras rusų patriotas ir tie 
rusų socialistai, kurie guldo 
galvas pozicijose, yra išti
kimi Rusijos sūnus.

Puriškevičius sako, kad 
Plechanovas savo prakalbą 
galėtų pasakyti ir rusų 
draugijos susirinkime (taf 
yra juodašimčių draugija).

Tai ko susilaukė . G. Ple
chanovas. Jau jį ir Puriš
kevičius giria. . *
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga ‘Nuo socialistų pri 
vatom mokintis.”

Lietuvis, kuris ap 
ženijo 20,000

Kristaus pėdomis

“New York Herald” skel
bia, kad Amerikos vokie
čiai turį 200,000 šaudyklių 
ir tiek jau organizuotų šau
lių, kurie ant pirmo parei
kalavimo gali pereiti Cana- 
dos rubežių ir pradėti karę 
su Canada...

Tai nauja laikraštinė “an
tis” (išmislas). Žinoma, ca- 
nadiečiams dabar bus bai
mės.

Pono Kemešio “Darb.” 
red. rašinėja laiškus įvai
rioms klerikalų draugijoms 
ir perša savo laikraštėlį or
ganu.

Ištiesų, landumas nesvie
tiškas! Jokis kitas laikraš
tis taip nesielgia. Bet... 
turbūt, tas landumas yra 
isteriškas mėginimas išlikti 
gyvu.

Kompanijos savo pagarsini
me skundžiasi visuomenei 
ant mainierių ir sako, kad 
jeigu kompanijos turės pa
kelti mainieriams algas, tai 
tuomet kompanijos pakels 
anglies kainas ir pasekmėje 
turės nukentėti visuomenė.

Tai, matot, kaip gudriai 
šneka kapitalistai. Jie nori 
įbaugint visuomenę, kad ši 
nesimpatizuotų 
reikalavimams.
čiame

Po tūlus Massachusetts 
miestelius jau važinėja lie
tuviai “salaveišiai”, kurie 
turi savo beną ir kalbėtojus. 
Tūlas “salaveišių” bū rys,ku
ris pasirodė Montello, Mass., 
susideda iš 6 vyrų ir 2 mote
rų. Savo mitingus jie laiko

mainierių 
Tame pa

savo pagarsinime 
kompanijos sako, kad mai
nierių algos vidutiniškai pa
kilo nuo $560 (1901 metais) 
iki $762.30 (1914 m.).

Bet pasvarstykite giliau.
Algos, tiesa, pakilo, bet 

tik jau ne iš kompanijos ki- 
šeniaus. Algos pakilo, bet 
kodėlgi kompanijos savo pa
skelbime tyli, kad ir kalna
kasių darbo našumas paki
lo. Kalnakasių darbo našu
mas pakilo nuo 464 tonų iki 
520 tonų į metus. Taigi, 
kompanijų profitas neikiek 
negalėjo sumažėti. Tyrinė
dami toliau, męs atrasime, 
kad 1901 metais ant tono

se, kuopelių kuopelėse.
Valiaus tasai persergėji

mas nekartą tapo atkarto
tas “Laisvėje”. Mums sma
gu pažymėti, kad dabar jau 
daugelis draugų supranta 
gręsiantį pavojų nuo to spė
kų skaldymo.

Drg. D. Klinga piktinasi 
“Kovoj”, kad daugelis są- 
jungiečių vis dar klampoja 
svetimoj dirvoj.

“Dailės darbu užsiima 
po priedanga neva “ne- 
partyviškų” ratelių; net 
apšvietos ir propagandos 
darbą ne po savo raudona 
vėliava atlieka, 
yra draugų savo 
dabojančių”.

Mažai 
darbą

Drg. D. Klinga sako:

sekančias giesmes: “į Jė
zaus veidą žiūrėsim”, “Ten 
Dievas mūs, ten Rymas 
mūs”, “Eik prie Jėzaus, eik 
prie Jėzaus”...

kiną mūsų žmonių?

smarkiąVokiečiai varo 
agitaciją Ispanijoj, 
pranešimų “New 
Post”, Madride išeina 34 
laikraščiai, kurįų didžiuma 
eina už vokiečiu militaris- 
tus. Labiausiai prasiplati
nęs Ispanijoj laikraštis “A. 
B. C.” palaikomas vokiečių 
biznierių “Electricitaets — 
Gessellschaft”.

“The Ne.yv York Post” 
tvirtina, kad vokiečių val
džia išleidžia kas savaitė pa
laikymui jai pritariančios 
spaudos $15.000.

$1.25 algos, o 1914 metais 
ant tono anglies alga buvo 
$1.16—taigi, 25 centus dau
giau. Tuo tarpu anglių kai
na tuomi pačiu laiku pašo
ko net ant 50 procentų. 
Reiškia, kompanijos tik 
truputį pakeldamos algas, 
dar begalo daug prisiplėšė 
nuo anglių pirkėjų—suvar
totųjų, kadangi anglių kai
nos šoko daug smarkiau, ne
gu buvo keliamos mainierių 
algos.

Tai ir dabar kompanijos

pirkėjus. Ant mažiausio 
pakėlimo algų, jos dubelta- 
vai ir net daugiau kelia ang
lių kainas.

Męs, žinoma, einam už 
mainierių ir jų unijos inte
resus ir dabar vis tankiau 
apsistosime “Laisvėje” ant 
gvildenimo tų interesų. Mū-

“Visų mūsų laikraščių, 
kalbėtojų ir veikėjų par
eiga kuogreičiausia stip
rinti silpną tūlų mūsų 
draugų kliasinį meną, kad 
visas mūsų draugų dailės, 

1 kultūros ir kitokiuose vi
suomenės darbuose veiki
mas tuoj pereitų iš po 
priedangos “bepartyviškų 
ratelių”—po mūsų raudo
na vėliava”.

Teisingai pasakyta. Są
junga gali, turėti savo cho
rus, savo teatralius skyrius 
ir dėl to ne maž nenuken
tės dailės tobulumas.

respondentas, Bedalis Vac
lovas, taip-pat kviečia są- 
jungiečius labiau rūpinties

Neseniai tokiu antgalviu 
straipsnis tilpo kapitalistiš
kam laikrašty “Pittsburgh 
Press”. Nors kapitalistų 
spauda niekad nepaduoda 
žinių iš socialistų veikimo 

1 ir stengiasi paslėpti jų nu
peiktus darbus ir augimą, 
vienok socializmo plėtoja
mos, jų veikimas ir ta įtek
mė, kurią jie įgyja plačioj 
visuomenėj, priverčia ret
karčiais ir kapitalistų spau
dą prabilti.

“Pittsburgh Press”, tal
pindama viršnurodytu ant
galviu straipsnį, liepia nuo 
socialistų mokintis demo
kratų ir republikonų parti
joms. Štai kelios ištraukos 
iš to straipsnio:

“Socialistų atstovai labai 
retai papuola į kongersą,bet 
jeigu kuriam iš jų pavyksta 
dasigauti, tuomet jis sten
giasi iš visų pajiegų darbuo
tis, stengiasi visą darbą 
pavaryti pirmyn ir tuomi į- 
gyja didelę įtekmę tarpe 
plačios visuomenės... Repu
blikonų ir demokratu atsto
vų randasi apie 300, bet jie, 
kaipo atskiros ypatus, nega
li visi tiek nuveikti, kiek nu
veikia vienas socialistų at
stovas. Ant socialistu vie
no atstovo partija užverčia 
daugybę kongresinio darbo 
ir jis viską atlieka... Socia
listų partijos atstovas V. 
Bergeris, kuomet buvo kon
grese, buvo gerbiamas už 
darbštumą visų kongre
so atstovui ir turėjo didžiau-

ypatų
Netikėsite gal, o betgi tai 

teisybė.
Neseniai New Yorke mirė 

suvokietėjęs Prūsų i lietuvis 
Fritzas Puodžius (angliškai 
Podszus), leidėjas “Matri
monial News”. Paskutinia
me “World’o” magazine yra 
įdomių žinių apie tą nepap
rastą lietuvį.

Jisai pribuvo į New Yor- 
ką 1910 metais iš Berlyno, 
kur leido “Heirats Zeitung”. 
New Yorke jisai tuoj uždė
jo “Matrimonial News”. A- 
biejuose laikraščiuose vyrai 
jieškojo moterų apsivedi- 
mui, o moterįs—vyrų.

Dėl pavyzdžio paduosiu 
kelis pajieškojimus: “Muzi
kos mokytoja, 35 metų am
žiaus, protestantė, turinti 
namą ir šiek-tiek pinigo, no
ri ištekėti už gentlemano”.

“Leidė, motina, 52 m., ir 
duktė 19 m., kontroliuoja 
nemažiau 30 milionu, nore- 

l Z

tu gauti 2 kavalierius gero 
būdo, kurie sutiktų ranka 
rankon eiti ramiai gyvenimo 
kelionėje”.

Europos grafai ir kuni
gaikščiai, tikri ir falsifi
kuoti, pajieškojo sau Ameri
kos panų, o Amerikos panos 
siūlė savo m ii i o nūs už Euro
pos herbus ir titulus.

Abudu laikraščiu buvo 
pilnu panašios rūšies ap
garsinimu. Fritzas ėmė už 
apgarsinimą po doleri, už

Amerikos dvasiški ja labai 
susirūpinus šios šalies žmo
nių likimu. Ji griebiasi vi
sokių įrankių, kad tik ilgiau 
palaikius tamsiąją minią po 
savo skraiste. Neužtenka 
to, kad vedama juodžiausia 
ir šlykščiausią agitacija 
prieš progresą, prieš pir- 
įnynžangą, neužteko to, kad 
bažnyčios paversta į keiki
mo vietas, kur kas mielas 
nedėldienis iškeikiama pro- 
gresyviškos organizacijos ir 
spauda, bet dar griebiamasi 
ir kitokių būdų kovai su 
progresu, su darbininkų ju
dėjimu.

Štai 28 d. sausio Philadel- 
phijoj buvo dvasiškių mitin
gas ir tapo sutverta susivie- 
nyjimas bažnyčių. Organi
zatoriai mano visas Ameri
koj esančias bažnyčias su
organizuoti, nes, girdi, tik 
susiorganizavę bažnyčios 
galėsią šioj šaly “auksinę 
tvarką” įvykdinti.

Kodėl taip daroma? Ko
dėl visų tikėjimų, visų sek
tų dvasiškija pradeda spies
tis į krūvą? Kodėl liuterių 
paštoriai bendrai tarsis su 
katalikų kunigais?

išleistus keturis prisaky
mus, o dešimtį dievo prisa
kymų padės į skrynią ir .už- * 
rakins, kad “bedieviai” ne
pavogtų tokį svarbų ir isto
rišką dokumentą.

Nemanykite, kad panašiai 
sako tik kardinolas Gib
bons; nemanykite, kad pa
našiai darbuojasi tik Ameri
kos dvasiškija. Męs žinom, 
kad Rusijos dvasiškija eina 
išvien su caro valdžia ir lie
pia žmonėms šventai pildyti 
caro įsakymus ir klausyti jo 
tarnų. Vokietijos dvasiškija * 
liepia gerbti kaizerį ir pildy
ti jo šventą valią. Męs ge
rai žinom, kad dvasiškija 
skelbė ir skelbia, jog valdžia 
yra nuo dievo. Per tai nėra 
nieko nuostabaus, kad ir 
Amerikoj kardinolas išvien 
eina su prezidentu Wilsonu 
ir agituoja už ginklavimąsi. 
Juk dvasiškija, kokio tikėji
mo ji nebūtų, vienos vištos 
išperėta ir per tai vienaip 
kvaksi. Jai rūpi ne Kris
taus mokslas, ne žmonių ge
rovė, bet kapitalistų reika
lai. Jeigu dvasiškija eina 
prie žmonių, tai su tuo. tiks-

Ar jau lu, kad juos geriau apmulki- 
i meilė, nūs.

Tai taip mūsų dvasiškija 
Kristaus pėdomis,

korespondentas mano:

“Jeigu visi kuopos drau
gai rūpintųsi vien tik sa
vo darbu, tai lengvai būtų 
galima kas mielas mėne- 
sis surengti po gera kon
certą ir kas trečias mėne- 
sis sulošti kokį scenišką 
veikalą, nes pas mus spė
kų yra ikvalei”.

LIETUVOJ.
“Ateities” N16 telpa labai 

rimtas, dokumentais parem
tas, straipsnis apie vokiečių 
šei mi n i nkav im ą Lietuvoj o. 
Pasiremdama vokiečiu val
džios valdiškais paliepimais 
ir nekuriuose laikraščiuose 
tūpusiomis žiniomis, “Atei
tis” piešia liūdną paveikslą 
Lietuvos teriojimo ir męs, 
negalėdami išeituoti “Lais
vėje”—dėlei vietos stokos— 
visas svarbesniasis “Atei
ties” pastabas, atkreipiame 
į tą straipsnį savo skaityto
jų domą.

Tą ką vokiečiai daro Lie- 
* tuvoje, jie daro ir Lenkijo
je. Jie nori užkariauti tas 
šalis ekonominiu žvilgsniu.

Jie steigia savo bankus, 
gabena savo tavorus, supir
kinėja žemes.

Tai, mat, kaip šioje karėj 
“liuosuojama” mažosios 
tautos.

teiksis suteikti mu.Tis kuo- 
daugiausia informacijų.

Ir tai pilnai galima. Štai 
broklyniškiai socialistai su
lošė “Du Broliu” ir pelnė

SOCIALISTUS PERSE
KIOJA.

\ iennoje, Austrijoj socia
listas Rudolfus Grossmann 
nuteistas ant 20 metų kalė
jimai! už platinimą antimili-

socialistuv

MAINIERIŲ REIKALAIS.
Mainų apygardose kįla 

subruzdimas. Mainierių u- 
nija rengiasi j kovą, nes 1 
d. balandžio pasibaigia kon
traktas su kompanijomis. 
Jeigu vieton senojo kont
rakto, nebus į laiką padary
tas naujas kontraktas, tuo
met galim laukti milžiniškų 
streikų, prie kurių jau da
bar abidvi pusės—išnaudo
tojai ir išnaudojami — ren
giasi.

Mainų kompanijos, kurios 
sykiu yra ir didžiausiomis 
gelžkelių kompanijomis, lie
ja krokodiliaus ašaras savo 
plačiai paskleistame apgar
sinime, kad mainieriai būk 
tai rengiasi išnaudoti bosus.

davimą”.
Anglijos policija padarė 

užpuolimą ant ofiso Nepri- 
gulmingos Darbo Partijos 
ii konfiskavo knygelę “Pas
kutinė karė”. Knygelė tapo 
sunaikinta.

Australijoj panaikinta 
žodžio liuosybė.

Victorijoj areštuota soci
alistas Fleming už prieš-ka- 
rišką agitaciją.

Naujoj Zelandijoj, Well- 
ingtono mieste, policija jpu- 
lė drg. P. Joseph gyveni
man ir konfiskavo daug li
teratūros.

Tai vis žiedeliai kariškos 
diktatūros ir tai dar taip 
vadinamose “laisvose” šaly
se. O ką jau ir kalbėti apie 
Rusiją!

šimto dolerių. Lošimas įvy
ko kuopos firma, o ne firma 
kokio nors bepartyvio krū
melio. 19 kuopa (Brookly- 
ne) užlaiko ir vaikų mokyk
lėlę, kurią lauko suvirš 100 
vaikų. Ir tas švietimo dar
bas atliekama kuopos fir
ma.

So. Bostone susitverė koks 
tai apšvietos ratelis. “Ko
vos” red. teisingai paboja:

suomenės.
“Dabar M. Londonas, ku

ris atstovauja New Yorko 
distriktą, yra statomas ki
toms partijoms pavyzdžiu. 
Daugelis jo sumanymų gali 
atnešti didelę naudą. Lon
donas, patekęs į kongresą, 
stengsis išpildyti tą, ką jis 
prieš rinkimus kalbėjo. Jis 
neužmiršta savo pasakytų 
žodžių ir vykina juos gyve
niman. Tuom tarpu repub- 
likonų ir demokratu atsto
vai visai užmiršta tą, ką jie 
prieš rinkimus kalbėjo. Lon
donas rūpinasi žmonių rei
kalais, kalba apie juos ir jis 
vienas daugiau paliečia 
žmonių reikalus, negu \4si 
luti kongresmanai...

V. oriu o reporteris, suve
dė poron nemažiau 20,000

“Gupidu”—meiles dievaičiu 
ii- visli New Yorko . pirklių 
karalium. Jisai padarė pi-

Puodžius matė savo gyve
nime ir juoda ir balta ir šil
ta ir šalta. Tūlas klientas

džius atsėdėjo tris menesius 
ant Blackwell Island. Išėjęs 
iš kalėjimo, jisai vėl ėmėsi 
savo biznio.

“Matrimonial News” kon-

Puodžius mirė nuo širdies 
įos. Ištikimų draugų jisai

SVEIKA SROVĖ SĄJUN
GOJE.

Jau suvirš metai laiko su
ėjo, kaip “Laisvėje” tilpo 
Brooklyno Dėdės prišauki- 
mas, adresuotas mūsų soci
alistams ir raginantis juos 
daugiau rūpintis savais, Są
jungos, reikalais. Tame 
straipsnyje buvo nurodyta, 
kaip neproduktyviai męs 
skaldom savo spėkas, dirb^ 
darni visais pašaliais gai
liausiuose ratelių rateliuo-

“Sąjungai ne juokais 
gręsia pavojus. Kuo męs 
daugiau į visokius “rate
lius” blaškomės, tuo dau
giau skaldome ir eikvoja
me svvo spėkas. Mūsų 
visų socialistų devizą yra 
visą apšvietos darbą va
ryti po savo raudona so- 
cialistiška vėliava, o ne 

tverti kokius bespalvius 
ratelius. Turime L. S. S. 
kuopas, turime L. D. L. D. 
kuopas ir dirbkime jose. 
Jų rybose galime įvairių -į 
vairiausį (dailės, kultū
ros, savišalpos, apšvietos 
ir kitokį) darbą varyti. 
Jei jau So. Bostono drau
gai taip darbštus naujų 
draugijų tvėrime, tad se
kančiame susirinkime pa- 
tariame“Apšvietos” Rate
lį” pakeisti į Jaunųjų So
cialistų Lygos kuopą, tai 
bent dirbsite darbą S-gos 
dirvoje”.

Męs pilnai pritariam/ “Ko
vos” redakcijai.

Apšvietos, dailės ir kultu-, 
ros darbas turi būti atlieka-

jau
išnyks visi tikėjimai ir visų žengia

pradės gar- liepdama pirmiau apsigink-tautų žmones 
binti vieną su tverto ją? moti, o paskui ir Kristaus 

nrisakvmus atsiminti. Pir-

•yra

s tikėjmai1 minu užmušk, o jau paskui 
,i nesakys, I atsimink, kad nevalia už-

• kataliko mušti.

liuterio brolis. Susivienijusi

bendrai .kovoti su socialis
tais, kai]) bendrai reikia ko
voti su darbininkišku judė
jimu, kaip užstojus kelią 
progresui, kuris milžiniškais 
žingsniais žengia pirmyn.

Kad tai]), o ne kitaip bus, 
tai liudija ir šis faktas.Kris- 
taus įpėdinis ir popiežiaus 
atstovas kardinolas Gibbons 
išleido vieton dešimties die-' 
vo prisakymų, tik keturis,’ 
suprantama, daug origina-. 
liškesnius. Štai kaip skamba 
Kristaus įpėdinio sugal
voti prisakymai:

1) Rinkite šios šalies vai-1

ki iaučiui, kuris gyveno ta- ( 
savo nie l)at name, kur buvo “1'1 a- žmones.

narį i kongsesa, kontroliuo-C fc * ’ *. z

mą... Jeigu ir kitos partijos ■ 
panašiai elgtųsi, kaip kad 
socialistų partija elgiasi ir 
jeigu visi atstovai taip dar
buotųsi, kai]) socialistų dar
buojasi, tuomet kai]) vietinė, 
tai]) ir valstybinė valdžia 
būtų daug geresnė”...

Tai taip buržuaziškas laik
raštis rašo apie socialistus. 
Suprantama, kapitalistų 
spauda tą daro ne iš noro, 
bet priversta. Ji mato, kad 
socialistų įtekmė vis. auga 
ii* jie įgyja daugiau šali
ninkų, per tai nurodo jų 
veiksmą ir liepia saviškiams 
darbuotis, kad užkenkus so
cialistams.

Darbininkai privalo įsitė- 
rnyti, ką kapitalistai sako 
apie socialistus ir sulaukę 
rinkimų, balsuoti už socia
listų kandidatus. Kapitalis
tai patįs pripažįsta, kad so
cialistai gali daug naudingo 
nuveikti. Per tai darbinin
kų priedermė visuomet bal
suoti už socialistus. Tik 
socialistai rūpinasi darbi
ninkų reikalais ir tik socia
lizmas darbininkus paliuo- 
suos iš dabartinės vergijos.

Dauguvos upėj, ties Dvin- 
ivo uaiMuo vuxx mmux cxuxxvxvcx-Į sku, nuskendo 450 vokiečių 
mas ne pašaliais, bet po kareivių, norėjusių pereit 
Sąjungos pastoge. I užšalusią upę. Rusų artile-

Šalin kvailas ir kenksmin- rija sulaužė ledą ir vokiečiai 
gas mums bepartyviškumas! nuskendo.

švcnčioniškis.

ORGANIZUOTA LABDA
RYBĖ.

ews”, Puodžius

kodavo apie save.
Puodžius buvo begalo 

darbštus. Jisai dirbdavo

60 
o-

vosi su gaidžiais. Kuomet 
kriaučius jam patarė nueit 
pas daktarą, Puodžius atkir
to: “daktarai geri tiktai dėl 
savęs”.

Puodžius turėjo apie 
metų. Maitindavosi tik 
buoliais ir pienu.

Ir kokiu gi tikslu tasai 
žmogus taupė pinigus, gy
veno pusbadžiai, dirbo kuo
sa nkiausia?

Kriaučius sako, kad jam 
galvoj vistik trūko kokio 
šulo, o World’o” reporteris 
klausia, kaipgi dabar new- 
yorkiečiai apsieis be genera- 
lio piršlio? B. D.

GĖLYTĖS.
(Iš “L. Balso”) 

Kiekviena gėlytė, 
Kolei klesti, žydi,

Džiaugties nepavydi.
Aš kiekvieną jųjų 
Gerbčiau ir mylėčiau, 
Kartą nusiskynęs 
Prie šiydies dėvėčiau.

Baltąją leliją,
Ir puikuolę rožę,
Rūtą, ir rezetą,
Kur taip klesti gožia.

Daugel dar kitokių
Aš gėlių pažįstu, 
Bet žinau, kad visos 
Prie širdies nuvystų...

Teisėjas Henry Neil, “tė
vas pensijų motinoms”, sa
ko, kad organizuota labda
rybė yra vienas iš didžiau
sių priešų darbininkų kle- 
sos.

Padėkime, New Yorke į- 
i vairios labdarybės įstaigos 
įtari $20,000,000 įeigų. Iš 
i tų pinigų didelis šmotas 
kliūva patiems labdariams, 
įvairiems draugijų viršinin
kams.

Kuomet teisėjas Neil pra
dėjo agituoti už suteikimą 

.motinoms pinigų, kad jis na- 
su“, n i i e j e galėt ų au gi nti savo 
ka“ aikučius, tai didžiausiais 

pensijų priešais buvo labda- 
ir riai, kurie iškaulija iš visuo- 

iatriotizmu. ! menės didžiausias pinigų su-
3) Duokite valdžiai galę mas. 

uorganizuoti galingą armi- Teisėjas Neil sako, kad 
pereitais metais ant pensijų 
našlėms motinoms išleista 
dešimts milionu dolerių. 
Motinoms pensijos jau duo
damos 26 valstijose. Lab
dariai pyksta ir šiaušiasi, 
kad iš tų pinigų jiems nei 

Kristus kardinolui Gibbons centas nekliūva. . štai ko
dėl jie yra tokiais dideliais 
priešais pensijų motinoms.

Beto, organizuota labda
rybė yra priešinga vaikų 
darbo panaikinimui. Ji y- 
ra vergijos šalininkė.

ka laivyną.
4) Užlaikykite Kristaus 

prisakymus ir mokslą!
Na, ar ne puikiai skamba 

Kristaus tarno žodžiai? 
Kaip jūs manot, ką dabar

pasakytų už šiuos keturis 
prisakymus? Pirmiau ap
ginkluokite šalį, pribėkite 
kanuolių, pristatykite kariš
kų laivų, o paskui, su visais 
tais žmogžudiškais įrankiais 
užlaikykite Kristaus prisa
kymus ! Šaudydami iš ka
nuolių atsiminkite penktą 
prisakymą “Neužmušk”. 
Badydami durtuvais žmo
nes, atsiminkite Kristaus 
žodžius: “Mylėk artimą sa
vo, kaip pats save”. Kada 
kraujas prasidės lietis, kaip 
kad kad dabar liejasi Euro
poj, tai atsiminkite, kad to 
nuo jūsų Kristus “reikalau
ja”. Pirmiausiai žinok ap
siginkluoti žmogžudiškais į- 
rankiais, o jau paskui atsi
mink Kristaus prisakymus 
ir mokslą. 

I v

dvasiškijos darbeliais? Ar 
negalima laukti “auksinės 
tvarkos”, kuomet visų tikė
jimų kunigai susivienys ir 
bendrai pradės gyveniman 
vykdinti kardinolo Gibbonso

“Ateitis”, atkartojusi iš
trauką iš “Laisvės” straips
nio apie Lietuvos Šelpimo 
Fondą, sako:

“Męs pakartoję, šituos 
žodžius iš “Laisvės”, tą 
patį turime pasakyti apie 
Lietuvos Gelbėjimo ir 
ir Liet. Autonomijos Fon
do valdybą. Čia taipgi 
nesimato jokios agitaci
jos, nei veiklumo, taipgi 
nesirūpinama aukų rinki
mo organizavimu, 
klerikalai 
spaudoje 
Butkaus 
pradeda
kūnyti. Męs gi snaudžia- 
me. Ar ne laikas pabusti t 
ir truputį sukrusti?”.

Štai 
pasigavo mūsų 
pasirodžiusį J. 
sumanymą - ir 

jau į gyvenimą



Ne savo rogėse
Juo daugiau męs pradeda-’sta. Gal viso dalyko nepri- 

me studijuoti bile kokį daly
ką, tuo aiškiau matome, 
kaip jis keblus, platus ir net 
geniausiems jo žinovams ne 
viskas jame aišku. Tik vie
name dalyke reikia labai 
daug žinot, kad kiek nors

pažįsta, kaip yra su socializ
mu bei vienu kitu dalyku, 
bet su atskirais išvadžioji
mais reikėtų sutikti, ir su 
ju rezultatu. Mokslas yra 
platus, daug jo šakų—ir ne
bus žmogaus, su visomis jo- 

aiškiau jį persistačius. Pa- rhis apsipažinusio. Jame y- 
imkime tokią mokslo šaką, ra faktai, pamatuotos teori- 
kaip chemija. Paviršutinis jos. Spėjimas čia neturi vie- 
jos studijuotojas tikisi jau tos, arba jei kur turi,tai vis- 
pusėtinai ją suprantąs, gi- gi nepriimamas 
lūs studijuotojas mato joje 1 mokslo dalį. Bet 
tiek daug da neištirinėtų mėgsta 
dalykų, tokius stebėtinus ir visko, mėgsta spėt ir tą sa- 
neaiškiai suprantamus ap
sireiškimus, kad jis gali su- 
tvert žingeidžią ir didelę fi
losofiją apie ją,atėmus mok
sliškus faktus. Kada chemi
jos nežinantis žmogus arba 
mažai ją žinantis stengiasi 
išaiškint ką nors, pasirem
damas chemija, išrodo keis
ta ir neprotinga; jis save 
pastato paniekinančioj rolėj 
ir apgauna nežinančiuosius. 
Aš sykį girdėjau vieną kal
bėtoją išsireiškiant, jog mė
sa esanti laikoma sandėliuo
se ir tiek susigadinanti, jog 
išrodanti, kaip koriai, jei 

y žiūrėt į ją per mikroskopą.
Esą, todėl ji netenka mais
tingumo. Ištikrųjų, kol mė
sa panėši į korius mikrosko
piškai, tol ji nėra da daug 
susigadinus, nes celės neten
ka sienučių, arba branduo- kas teorijas, savotišką takti- 
lis ištirpsta plazmoj ir vis-

kaip chemija.

yra 
tie,

uz 
kas 

pasigirt žinovais

vo spėjimą perstato kitiems 
esant teisingu, nors jis neto
li visada klaidingas; kiti 
tingi mokintis, o nori kitus 
mokinti—ir vėlgi atsiranda 
nosies kišimas ne į savo da
lykus. Turime jau keliatą 
visokių pakraipų kalbėtojų, 
kurie patįs nepažįsta to, ką 
eina kitiems “aiškinti”. Yra 
kuniginių kalbėtojų, kurie 
nežino religijos net tiek,kiek 
daugelis bedievių; yra tau
tiškų kalbėtojų, kurie net 
lietuviškos kalbos neišmoks
ta žmoniškai, nors ir kitos 
jokios nežino, kurių visas 
patriotizmas slepiasi saliū- 
ne, krautuvėj ir panašiuose 
daiktuose, o apie tautos rei
kalus jokios nuovokos netu
ri. Yra ir socialistų kalbė
tojų, kurie skelbia savotiš-

žmogaus ^išsivystymą nestu
dijavus biologijos ir physio- 
logijos, kur evoliucija yra 
tik dalimi? Kaip gali žmo
gus duot sveikatos dalykuo
se patarimus, jei jis medici
nos nėra studijavęs? O pas 
mus figūruoja “autorių” 
vardai ant svarbių veikalų, 
tuo tarpu tie autoriai nėra 
studijavę savo veikalų me- 
degos. Yra tai garbės jieš
ko jimas, savo vardo dėjimas 
po svetimu sugalvojimu.Bet 
būtų da pusė bėdos,—lai jau 
semia kiekvienas tos garbės, 
kiek tik jis nori, nes jos 
pirkti nereikia ir ji neišsi- 
sems, bet bėda, kad tūli vei
kalai bei straipsniai rašomi 
kartais pagal klaidingą au
torių. Senieji dalykai persi
maino, nes eina vis nauji ti- 
rinėjimai, todėl jei rašėjui 
pateko į rankas kokis senas 
veikalas, nors ir naujos lai
dos, nes leistuvės kartais dėl 
biznio tik leidžia bile ka, 

tuomet jis rašo, pasirem
damas ant seniai jau sumuš
tu “faktu”, kurie šiandien 4 V f V

skaitosi senovės klaidomis. 
Yra svetimose kalbose vei
kalų ir iš medicinos, ir iš as
tronomijos ir iš kitų gam
tos ir kitu mokslu
skaitosi šlamštu. Jų auto
riai ar tai nebuvo apsipažinę 
su dalykais, apie kuriuos 
rašė, arba buvo silpnai apsi
pažinę; kiti rašė, kad su
žvejojus dolerių, ir pavar
tojo tą, kaip Collinso insti
tutas savo “Vadovu į Svei
katą”; neretai veikalai pa
rašyti kokios garbės trokš
tančios senmergės arba ko
kio “profesoriaus”, kuris jo
kios pripažintos mokyklos

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: —

Malonėkite suteikti atsa
kymą jūsų laikrašty ant šio 
klausimo:

Jeigu kokio nors miesto 
lietuviškų draugysčių tary
ba išleido atsišaukimą į vie
tinius lietuvius, kad netver
tų daugiau draugysčių, pa
našių, kokios jau yra, nes< 
nebus priimtos į tarybą, bet 
paskui, kad susitveria nau
ja draugystė ir jos nepriima 
į tarybą, taipgi visos drau
gystės uždeda ant narių 
baudą, kad nesilankytų ant 
parengtų tos dr-stės vaka
rų, ar gali būti valdžios bau
džiamos tos dr-stės, kaipo 
už boikotavimą, jeigu pas
taroji skųstų valdžiai.

Su guodone
J. M. Stružas.

1125—8th St., Rockford, Ill.

Gui de Maupasant.
Bereikalingas Gražumas

Vertė Švenčioniškis.

kurie

ką ir nėra nei paviršutiniai 
m socializmu apsipažinę. 
Tokius dalykus gvildentjokių skyrių nesimato susi- 

gadinusioje mėsoje. Kaip 1 
matote, jam reikėjo kalbėt jaštyj gali tik tas, kas yra 
apie medegų dekompoziciją,; išstudijavęs nors paviršuti- 
o ne budavones, jei norima ; niai žmonijos istoriją, kas 
paaiškinti, kokis daiktas li
ko netinkamas maistui.

Tai yra tik menkniekis. 
Pas.mus ir kitas tautas at
siranda žmonių, kurie net 
specialistais persistato tuose 
dalykuose, kurių jie nežino. 
Imkime, angliškuose laik-|?a. 1 esa Prustai.

Atsakymas:—•
Iki šiol visoj Suv. Valsti

jų jurisprudencijos istorijoj 
panašus .klausimas nebuvo 
iškilęs, todėl atsakau, pasi
remdamas liogika, kuri var
tojama teismuose naujam 
klausimui iškilus:

Jei ta nauja organizacija 
yra čarteriuota, tad ji gali 
su pagelba vietinio advokato 
kreiptis į teismą ir gauti in
junction (uždraudimą), kad 
kitos draugijos nekenktų. 
Už draudimą savo nariams 
nesirašyti bausmės dabar 
nebus, nes tas nėra boiko
tas. Jei injunction gautu
mėt ir tada draustu, tai 

bus baudžia-

m i jos taisykles. Daleiskime, 
keli metai atgal “Kataliko”

ką turime šutvert ir nepasi
naudot kitų darbais dėl pa
rėmimo to, ką męs išguldi-

mi.
Jei čarterio 

junction negaus.
F. J. Bagočius.

neturi, in-

PO “LAISVĖS” PASTOGE.
“Laisvės” agentas Rochcs-

Įbininkai turės maitintis šu
nimis ir katėmis, nes mėsa 
vis einanti brangy n ir tame 

_........ ~ ra"
naščiuose kokia nors Lillian ^LRU tos peržvalgos išrodo, 
Russell lašo moterų skyriuj* 
pamokinimus, kaip moteris• 
gali pasidaryti gražia. Ten 
net ir receptai duodami, 
kaip plaukus išnaikint nuo

'kad kačių ir šunu mėsos tai 4 4
■jau užteks ir ji bus pigi. 
Paskui jis mato tik trustus, 
o systemos, kuri trustus tve- 

! ria, jis nekaltina ir mano,
veido, kaip padaryt dideles -!aperžvalgininkas pernai ra

šė, jog būtų gerai, jei Fran- 
cija kariautų tiek, kol visi 
valdonai liks prašalinti nuo 
sostų. Čia pasirodo nežinoji
mas politikos, ir net papras
tos aritmetikos, ir kariškos 
technikos ir kitko pas rašė- 
ją. Aiškiai matės, kad jis 
politikos ir visuomenės da
lyku absoliutiškai nežino, oV z
savo nosį kiša į juos.

Pavyzdžių tokio ne savo 
rogėse važiavimo yra tiek

lėlutes akvse, kaip sumažint 
kulšis, pilvą ir tt. Ir tuose 
visuose patarimuose ir re
ceptuose matosi pilnas neži
nojimas net anatomijos, 
physiologijos, materijos me
dikes ir kitko, kas yra rei- 

. kalinga tokių patarimų ra
šėjui. Žmonės (o čia juk 
merginos), tokių patarimų 
tankiai klauso, net klausi
mus duoda ir gauna atsa
kymus per laikraštį ar laiš
kais. Ir suprantate, tūlos 
merginos pila atropiną ar ■ daug, kad jų nesuskaitliuo- 
ką kitą į akis, kad padarius | turn. Užtenka atversti lai- 
gražiomis; paralyžiuoja jos kraščių puslapius, kad atra

dus eibes nesąmonių, kurios 
kartais perstatytos rimtoj, 
įtikrinančioj ir net literatiš
koj formoj. Vienas rašo 
straipsnį arba net knygutę 
apie alkoholį, jo veikmę ant 
žmogaus ir ąnt sekančių 
ge n tkarčių. Paklausk i te
rašėjo, ką jisai žino, ką yra 
studijavęs apie alkoholį, a- 
pie žmogaus kūno physiolo
gij ą ir chemiją. Nagi nie
ko. Jeigu jis rašytų tik

gražiomis; paralyžiuoja jos 
tūlus akių muskulus ir ren
gia kelią prastam matymui, 
o prastesniuose atsitikimuo
se veda save prie aklumo. 
Ne tik akįs tais patarimais 
gadinamos, bet ir kūno da
lis, ir visas kūnas. Mažu ir 
pati rašėja bei rašėjos var
toja jų patariamas metodos, 
nes irgi tik nuo vienos ar 
kitos ypatos prisiklausė to
kių kvailysčių. Netik gra
žumo dalykuose yra duoda
mi patarimai ir panų.kini- tiek, kiek savo akimis mato, 
mai per laikraščius, bet ir j būtų da pusė bėdos, bet pa- 
kitokie. Jei rašytų juos ži
novai, būtų kas kita, o da
bar rašo tamsios, neapšvies
tos tuose dalykuose ypatos. 
Tokiais savo pamokinimais 
padaro daugiau blėdies pub
likai, negu savo tylėjimu pa
darytų.

Y ra dalykai visuomeniš
ki, publiški, politiški ir

bet jei męs gvildename sau 
žinomą dalyką, kurį studija
vome, tuomet aiškiai mato
me, kuris veikalas yra gė
las ir kuris ne. Tuomet, 
jei ii* pasiskolinsime šį bei 
ta nuo kito autoriaus, imsi- 

4. Z

me tik geriausius šmotelius. 
Nežinantieji dalyko, rašėjai 
jieško tik stebuklingiausių 
vietų, sensacijų, kad pada
rius savo veikalą svarbiu, v

Man matosi, kad tokis tu 
pačių autorių ęokinėjimas 
nuo astronomijos prie medi
cinos, nuo jurisprudencijos 
prie inžinerijos ir atgal, yra 
tiesiog blėdingas publikai, 
nes jei kalbėtojas bei rašy
tojas aiškina tą, ko jis pats 
nežino, jis suklaidina dau
gelį žmonių, kurie irgi neži
no, ,o nori mokintis. Išmo
kinkite žmogų; kad A vadi
nasi B ir matysite, jog jis 
per visą amžių turės keblu
mą, nors ir liks perspėtas 
daugelį sykių. Ar gali ne
mokantis skaityt bei rašyt 
išmokinti kitą? Sakysite, 
kad ne. Taip pat yra ir su 
kitais dalykais. Turime ap- 
sirubežiuoti vienoj ar kitoj 
šakoj ir likti specialistais. 
Čia nekalbu apie paprastą 
literatūrą, tokią kaip eilės, 
apysakos ir panašią, nes vie-

ley rašo administracijai:
Peržiūrėjęs praėjusių me

tų kvitas, atradau sekantį 
rezultata. Laikraščiu išviso v c-
užrašyta, sekančiai:

“Laisvės”....... . .  42 egz.
“Keleivio”.............18 “
“Naujienų”....... .. 12 “
“Šakės” ............... 12 “
“Amerikos Lietuvio” 2 “
“Kovos” ............... 1 “

Viso 87 egzemplioriai.

Berisso, Argentina, lietu
vių draugija “Vargdienis” 
prisiuntė “Laisvės” adm. 
$41.06. Ta draugija prenu
meruoja po 2 egz. “Laisvės” 
ir “Keleivio” ir po 1 egz. vi
su kitu liet, laikraščiu.

Draugija verta didžiausio 
pagirimo, kad išleidžia net 
$41.06 laikraščių prenume
ravimui.

Kitos, draugijos galėtų 
imti pavyzdį iš “Vargdie
nio”. Beje, “Vargdienis” 
nutarė paimti “Laisvę” or
ganu ir adm. pasižadėjo pa
tarnauti draugijai.

jiems panašus, kur ypatos 
opinija ir žiūrėjimo į juos 
taškas, gali vienaip juos 

ar kitaip, vienok ir 
šiokis-tokis nustaty-

main: 
tai y: 
mas, kurį didžiuma pripažį

siima keno nors veikalą sve
timoj kalboj ir rašo pagal jį, 
o paskui pasirašo savo var
dą. Juk turime jau gana 
knygų ir knygučių iš įvairių 
mokslo klausimu ir šakų. 
Vienas rašo apie žmogaus 
išsivystymą iš žemesnių su
tvėrimų, kitas aiškina, kas

vauti keliose dailiosios lite
ratūros šakose, vienok ir tai 
besiblaškant nuo vienos ša
kos neišsitobulina gana. Gi 
lindimas į mokslo dalykus 
be jų žinojimo ir klaidin
gas jo perstatymas kitiems 
yra tiesiog nedovanotinas. 
Kiekvienas turi progą pasi
rinkti tik vieną ar kitą da
lyką, juos studijuot ir tik tą 
kitiems sakyt, ką pats išmo
ko ir žino esant teisingu. 
Ateityj, jei laikas pavelys,

4*1

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA
J visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname. 

Viską atliekame greitai, 
mandagiai ir sąžiniškai. 
Pinigus priimame tau- 

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING

tai daro) ir tt. Kaip gali ži
not socializmą žmogus, ku
ris jo nestudijuoja ir tik dėl 
priešginumo rašo apie jį, 
kaip mūsų kunigai kad da
ro? Kaip galima rašyti apie

mūsų autorių veikalus ii 
straipsnius,kur yra pridary 
ta nedovanotinų klaidų k 
medicinos atžvilgio.

1112 W. 35th St, 
Chicago, 111. 

Valstybinis Bankas 
KjrdpHtia raita ar ypatlikai, 

A. PETRATIS.
Liet Skyrlaai Vadljaa.

' (Pabaiga).
—Aš atkartoju tau, kad kasdien kenčiu 

neapsakomus širdies skausmus. Kitaip aš 
būčiau visai nesugrįžęs. Jeigu aš nemylė
čiau kūdikių, tai niekados negyvenčiau tar
pe tavęs ir jų. O, tu gerai supranti, kad aš 

(tavo kūdikius myliu iš visos širdies. Aš 
jiems toks tėvas, kokį galima rasti tik toli
moj praeity, lyginai ir dėl tavęs buvau pa
vyzdingu ir ištikimu vyru, ne? aš prigimties 
žmogus, senos praeities žmogus. Tiesa, aš 
prisipažįstu, kad neužsitikėjau tavimi, šrii- 
pinėjau ir persekiojau per tai, kad tu mote
ris visai kitos veislės, turinti kitokią sielą, 
su kitokiais palinkimais ir reikalais. O! 
tą, ką tu man tuomet pasakei... aš niekad 
neužmiršiu! Pagaliaus, nuo tos dienos aš 
pradėjau neatkreipti jokios atydos. Tavęs 
neužmušiau tik todėl, kad paskui būčiau 
neturėjęs progos sužinoti tą, kas mane taip 
kankina, nebūčiau sužinojęs, kuris ne mano 
kūdikis. Aš vis laukiau, bet ir kankinausi 
daug daugiau, negu tu sau persis tatai; nuo 
to laiko aš neišdrįsau į juos pažvelgti, pa
sišaukti ir paglamonėti. Jeigu tik kuris 
prie manęs prisiglaudžia, tuojaus pradeda 
mintis kankinti: “Kasžin, ar tik ne šis?... 
Iš tos priežasties aš ir su tavim per šešis 
metus elgiausi mandagiai. Pasakyk man 
teisybę, o aš prisiekiu, kad nieko blogo ne
padarysiu.

Tamsioj karietoj sėdėdamas grafas su
prato, kad ji sujudinta jo maldavimais ir 
jausdamas, kad ilgai negalės išsilaikyti ir 
turės viską pasakyti, vėl sušuko:

—Aš maldauju, kad tu man pasaky
tum.

Grafienė pašnabždom prabilo:
—Gal būt, kad aš labiau prasikaltus, 

negu tu manai. Bet kitaip pasielgti nega
lėjau, aš baisiai neapkenčiau to nuolatinio 
nėštumo. Ir aš neturėjau kitokio būdo, kad 
tave prašalinus iš savo lovos. Norėdama 
tave prašalinti iš savo lovos, melavau prieš 
dievą, melavau ištiesus rankas ant savo vai
kų galvos: tuom tarpu, aš tavęs niekad ne
apgaudinėjau ir visuomet buvau ištikima.

Grafas patamsėj pagriebė jos ranką ir 
pradėjo spausti taip, kaip kad spaudė tuo
met, kuomet ji jam pasakojo apie neištiki
mybę, važiuodama į Bulonų girią. Paga
liaus, jis užklausė:

—Ar tai teisybę sakai?

Bet greitai apimtas rūpesčio, vėl pra
dėjo vaitoti:

—O,vėl baisus kriminas pradeda graužti 
mano širdį ir tos baisios kančios niekad ne
pasibaigs! Ir kaip dabar sužinoti, kada tu 
sumelavai: dabar ar tuomet? Ar tai gali
ma tikėti moters žodžiams po tokios istori
jos? Kaip matau, tai aš niekad teisybės 
nesužinosiu. Man būtų daug lengviau, jei
gu būtum pasakius: “Tai Jokūbas” arba 
Joanna”.

Tuom tarpu karieta įvažiavo į kiemą. 
Kuomet ji apsistojo ties durimis, tai grafas

fienei ranką, kad pagelbėjus iš karietos iš-

Kada jiedu įėjo į koridorių, tai grafas

—Ar aš galiu su tavim pakalbėti kelia- 
ta minu tu?

Ji šaltai atsakė:
—Meldžiu.

. Jiedu įėjo į kambarį, kuriame tarnas, 
truputį nusiminęs iš judviejų įėjimo, sku
biai užžiebė šviesą.

Kuomet jiedu pasiliko vieni, grafas vėl

—Ir kaip dabar sužinot teisybę! Aš 
tūkstantį kartų maldavau, kad tu man pa
sakytum, bet tu tylėjai, neatkreipei atydos 
į mano maldavimus, tavo širdis buvo nesu
graudinama, neprieinama; ir štai šiandien 
sakai, kad tu tuomet melavai. Nejaugi tu 
galėjai per šešis metus laikyti savo sieloj tą 
melą ir tuomi priversti mane tikėti į tokius 
dalykus! Ne, tu, man rodos, šiandien su
melavai,—tik aš nesuprantu, iš kokios prie
žasties tu man sumelavai, o gal iš pasigai
lėjimo?

Ji ištikimu ir tikrinančiu balsu atsakė:
—Bet kitaip aš bėgy paskutinių šešių 

metų jau būčia susilaukus keturių kūdikių.
—Ir taip motina gali kalbėti!—sušuko

męs

—Paliauk tu su savo ta kalba, nes aš 
visai nesijaučiu motina negimusių kūdikių; 
man užtenka to, kurių aš esu motina ir ku
riuos myliu iš visos širdies 
moterįs civilizuoto pasaulio, gerbiamas ta-
mista! Męs negalime ir nenorime būti pa
prastom pačiukėm, gyvenančiom tik dėlto, 
kad platinti žmonių veislę.

Ji atsikėlė ir norėjo prasišalinti, bet jis 
pagriebė už rankos ir sulaikei ,

—Gabriel, meldžiu tarti tik vieną žo-

dį... tik vieną žodį. Pasakyk man tikrą tei
sybę?!

—Aš tau sakiau tikrą teisybę, kad nie
kad tavęs neapgaudinėjau ir buvau ištiki
ma.

Grafas atydžiai pradėjo žiūrėti jai į 
akis. Ji tokia graži, akys pilkos, didelės, 
galva papuošta įvairiais brangakmeniais 
ir blizga, kaip dangaus skliautas. Ir štai 
jis pradeda jausti, kad priešais jį sėdi ne 
vien tik moteris, kuri privalo platinti jo 
veislę, bet koks tai nepaprastas, stebėtinas 
sutvėrimas. Tas sutvėrimas, kuris sukelia 
mūsų jausmus, priduoda įkvėpimo ir trau
kia prie kokio tai nežinomo pasaulio. Ši 
moteriškė viena tų, kurios čia pražysta 
vien tik dėl to, kad suteikus mums narsu
mo, poezijos—tų sielos malonybių, kuriose 
męs nusiraminam.

Vyras nustebęs stovėjo ir žiūrėjo į ją. 
Jį labai stebino taip ilgai užvilktas ir ne
visai aiškus jos prisipažinimas. Jis pradė
jo suprasti priežastis pirmo savo neužsiti- 
kėjimo, vienok aiškiai negalėjo persistatyti, 
kaip tas galėjo atsitikti.

Pagaliaus grafas pratarė:
—Aš tavo žodžiams tikiu ir jaučiu, kad 

tu dabar man nemelavai. Pirmiau man iš
rodė, kad tu tuomet sakei tikrą teisybę.

Grafienė ištiesė jam ranką ir tarė:
—Reiškia, dabar mudu draugai?
—Taip mudu draugai. Ačiū tau, Gab

riel !
Jis paėmė jos ištiestą ranką ir pabučia

vo.
Paskui jis ilgai į ją žiūrėjo ir stebėjos, 

kad ji vis dar taip graži. Kada grafas ap
leido jos kambarį, tai pajuto, kad ją myli 
labiau, negu pirmiau mylėjo ir atsirado 
dar didesnis prie jos patraukimas — atsi
naujino sena, paprasta meilė.

Moltatuli.

Vertė švenčioniškis.

“Si Dieu n’existait pas, ii faudrait l’in- 
venter”.

Suprantamas daiktas! Kiekviena val
džia yra nuo dievo. Kas jieško valdžios— 
jieško dievo, o kas nori tapti valdonu, tas 
išgalvoja ir dievus. Panašiai elgėsi ir Mai- 
žis, ir Konfucijus, ir Zaroastras, ir Numa, 
ir Kolumbus, ir Kortez. Panašiai elgėsi ir 
visi karvedžiai, visi dvasiškiai ir visi tiro
nai. Ir dabar panašiai elgiasi visi tie, kurie 
nori tapti valdonais. Iš tos priežasties die
vų skaitlius pasidaugino ant tiek, ant kiek ’ 
pasidaugino valdonų skaitlius. Kaip tik 
atsiranda naujas valdonas, tuojaus atsiran
da ir naujas dievas.

Hollovai (garsus Amsterdame aptieko
rius) pagamina dievus iš niekam nežinomų 
gydytojų, kati pasekmingiau pardavinėjus 
savo išdirbystės vaistus.

—Taip sako viešpats iš augštybių ir 
jūs jo balso klausykite!—šaukia Maižis.

—Taip sako gydytojas N N,—šaukia 
aptiekorius Hollovai,—klausykite jo balso 
ir pirkite vaistus!

Ir kaip Maižis, taip aptiekorius Hollo
vai priduria:

—Kad jūs nepražūtumėt!
Tūlai tarnaitei kasdien reikėdavo ves

tis vaikus į laukus ir ten su jais per kiau
ras dienas žaisti. Vaikai buvo išdykę, jos 
visai neklausydavo, bėgiodavo, trankyda
vęs, per tai jai labai daug vargo reikėdavo 
panešti. Pagaliaus, ji sugalvojo pasaką a- 
pie baisų, juodą “baubą” ir pradėjo vai
kams pasakoti, kad tas “baubas” užpuola 
ant nepaklusnių vaikų, pradeda juos kan
džioti ir ėsti. Vaikai patikėjo sugalvotai 
tarnaitės pasakai, nusigando, pradėjo pil
dyti visus jos paliepimus, drebėdavo prieš 
ją ir bijodavus nuo jos prasišalinti.

Tarnaitė suprato, kad sugalvotas “bau
bas” atneša jai didelę naudą, nes vaikai bi
jo, dreba ir nuo jos nesitraukia.

Latvių Draugijoje “Dsimtene” nuken
tėjusioms dėl karės šelpti vidaus reikalų 
ministerijos valdininkai padare reviziją. 
Platesnių ir tikresnių žinių, kas tenai rasta 
negero pranešime vėliaus, o dabar tiek tik

sas “Dsimtene” įstaigas atiduoti šiaur-va
karinio fronto įgaliotiniui pabėgėliams 
globoti S. J. Zubčaninovui.

Minėtos draugijos kimiteto pirmininku 
buvo kunigas Sanders, jo draugu-buvusis 
dešiniųjų latvių laikraščio “Rihgas Awise” 
redaktorius.

Įdomu, kad visi latvių pirmeivių laik
raščiai jau nuo seno sakė, perspėjinėjo, kad 
tokia draugija, kurios valdyba susideda iš 
vienų dešiniųjų, geru nepasibaigs. Prana
šavimas, kaip matome, išsipildė.



Merkynės Vaidyla.

BEDARBIAI.
žemaite.

-------- :o:------
(Pabaiga).

—Pakelkit jį!—Kaip tu vadiniesi, a?! 
Latre tu, pakarsim tave!

Motiejus nors ir baisiai buvo sužeistas, 
išsigandęs, veik be sąmonės likęs, tečiaus, 
užgirdęs “Pakarsiu tave”—pramerkė bai
liai akis, pažiūrėjo ir lūpos ėmė slebizuoti:

—Mo-o-tie-ju-u-u-s.
—A! Pažįstu aš tave, valkata tu! O 

kas ans per vienas, ar niekas nežino, nepa
žįsta jo?

—Tai mūsų Maikis Jonaitis,—atsiliepė 
balsai iš susirinkusių tarpo.

—Gerai jam, tam vagiui. Užėjo ant 
savo. O tu,—atsikreipęs prie senio Džėkio 
tarė,—tu, mielas mano tarne, atlikai karžy
gišką darbą. Garbė tau!

Iš visų pusių pakilo šauksai “Garbė 
jam!” . s

Kuomet senis Džėkis pasakojo jo visą 
baisios tragedijos istoriją, Motiejus išsi
blaivė geriau. Pasikėlė nuo žemės ir pažiū
rėjo į apstojusią jį minią žmonių, kurių a- 
kyse matė pasmerkimo žvilgsnį. Jis puolė
si po kojų ūkininko ir draskydamas kruvi
nomis rankomis savo drapanas ir rauda
mas plaukus, meldė dovanojimo.

—Brangus ponai, mano vaikučiai, ma
no žmona badu numirs, leiskite mane do
vanokit man!...

—Niekados! Atkirto spyręs koja naš
lys ūkininkas. Jus reikia pamokint, jūs 
tinginiai, pasileidėliai, vagįs!

—Aš ne vagis—teisinosi Motiejus.
—O kas, tu laidoke? Tavo kritęs drau

gas buvo didžiausias vagis; pažįstu jį se
niai. Metus laiko dirbo pas mane ir tu esi 
lygus jam!

—Ne, męs abudu nebuvome vagįs — 
drebėdamas bandė aiškintis Motiejus.

—Tylėk! pertraukė ūkininkas. O kas 
jūs buvot?—ironišku balsu suriko ir užsi- 
grįžo nuo jo.

—Męs teisingi, męs visų nuskriausti, 
visų kankintiniai, męs Bedarbiai buvome— 
su verksmu atsakė Motiejus. Ir keliatas 
žvilgančių, lyg sidabro rasa, gailių ašarų 
nuplovė jo veidą...

Tyliosios nakties dievaitis mėnulis, sa
vo bailiai spindarčia šviesa, vos ne vos 
spingso, tarsi, atjausdamas neteisingai 
skriaudžiančių ašaras ir raudas; maty da

tas per mažytį langelį nelaimingą Motie
jaus šeimynėlės likimą, kur pati Motiejienė, 
apkabinus mažus vaikelius, griaudžiom a- 
šarom akyse, laukia sugrįžtant savo myli
mojo vyro ir sulaukti negali... Vaikeliai gi 
prisiglaudę prie motinos krūtinės nuolat 
kartoja: “Valgyti norim, valgyti, mama!” 
arba vėlai: “Kur tėtė? “Kur papuke?”...

Matydamas vis tai bailus, mėnulis savo 
spindančiais spinduliais, susijudina iš 
graudingumo ir skubiai slepiasi už tamsių 
debesų. Dar momentas ir visai jo nėra, tik 
naktis močiutė—tamsi apglebusi žemelę ty
luma, vėl kaip paprastai migdo pasaulį.

(“Naujoji Lietuva”).

MIRTIES KLYKSMAI PRIPEČIO 
KLAMPYNĖSE.

Laikraštis “Koln Ztg” trumpai prane
ša vieną skaudų pasakojimą apie keturių 
savaičių kovą Pripečio klampynėse, kuria
me gerai nušviestas stebėtinas vokiečių bei 
austru kariumenės veikimas. Tas veikimas 
juo stebėtinesnis, kad atsitikęs Pripečio 
klampynėse. Tai dalykai, kurių nei išpasa
koti negalima. Rusai savo užgriuvimais 
praradę tūkstančius kareivių, kurių mirties 
klyksmai, gimstant jiems klampynėse, 
jiems taip baisiai aidėjo nakties gludume, 
kaip prie Tannenberg’o. Visame tame kraš
te tebuvęs tik vienas kelias, o tą rusai ap- 
žėrę šoviniais. Prie Čartorysko tiltgalio 
vokiečiai su austrais vykinę nebūtus daik
tus. Rusų atsitraukimas virtęs bėgimu. 
Mėginimas persilaužti pasibagęs tuo, kad 
juos perlaužė vokiečiai-austrai prie Podga- 
cies.

Dideliame mieste prie katalikų bažny
čios dvi mergaitės-lietuvės apsikabinusios 
bučiavosi ir verkė:

—Oje, oje! Onyte! Ar męs manėme 
kuomet nors tokioje vietoje taip toli susi
tikti !

—Netikėtai ir nesitikėtai, teisybė, su
siėjome, bet sykiu ir džiaugsmas saviškį 
pamatyti... Žmonės dabar kaip vanduo į 
visas puses vilnija. O kaip tu čia atsiplo- 
vei?

—O taip, kaip ir visi. Atėjo kariumenė, 
suėmė visus žmones, senius iy vaikus, bobas 
ir mergas, nuvarę sugrūdo į vagonus. Sūd- 
na diena pasidarė. Verksmas, klyksmas 
pakilo. Vaikai išklydo, susimaišė, motinos 
pasimetė su vaikais. Mums neleido nič 
nieko pasiimti nė drabužių, nė valgio. Aš 
vos tik vieną priegalvėlę pagriebiau, taip 
pliki, basi nuūžėm pavėjui į kokį nepasvietį, 
į nežinomą kraštą... Nė čia savo žmogaus 
pamatysi, nė savo kalbos išgirsi—šnekėda
ma vis ašaras šluostėsi. — O tu, Onyte, 
kaip čia patekai?

—Kaip žinai, tarnavau pas pristavą, su 
jais atvažiavome į Vilnių, o iš ten šią vasa
rą persikėlėm čia... Bėdos nemačiau ir ne
matau, pavalgiusi, apsidariusi, o dirbti vi
sur reikia. Ponai nors rusai, bet geri, la
biau ponia..*

—Bepigu tau, Onyte! O mudvi su ma
ma, kad vargstame po tuos Komitetus, ne 
duok Dieve! Būk tai šelpia žmones, bet 
kiek vargo, kiek ašarų išlaistome, kiek ba
do, šalčio kenčiame nė apsakyti, nė aprašy
ti... Tegu juos Dievai!....

—Vis dėlto šelpia, maitina... Kasgi do 
badas ?

Šelpimas šelpimui nelygu... aš tau pa
sakysiu. Kas mokytesnis, mandresnis ir 
geresnį liežuvį turi, toksai prisirašydamas 
prie Komiteto liti... tiligentu užsirašė arba 
pasisakė besimokinąs. Tai tokiems duoda 
gerą kambarį, šilimą, šviesą ir valgiui kiek 
pinigais kiekvienam mažam-didžiam.

O męs su mama nežinojom tokios štu- 
kos, užsirašė m tik vardus, pavardes, be ko
kių pridėčkų, stačiai prastos darbininkės, 
tai mumis sugrūdo į tokį pažemį vienan 
kambarin keturias tokias prastas šeimynas, 
su vaikais išviso 16 dūšių. Nė lovų, nė šiau- 
du gultis, žemė šlapia, nuo langų vanduo 
čiurkšliu varva, malkų pasikūrenti neduo
da, o valgiui duoda taip-pat kur kas ma
žiau... mišk tu dabar kaip mudvi dvi jau 
keliais skatikais per dieną, gali suprasti.

—O ko ten sėdi, badmariauji? Eik tar
nauti, imkis darbo. .

—Taip, eik tarnauti, imkis darbo, kas
dien man ir Komitete tokiais žodžiais akis 
bado. Bepigu, kad mano mamytė būtų svei
kesnė, eičiau nors žydams vandenį nešti ar 
žlugtą skalbti.

Nors ir sunkiausiai maistą užsipelnyti, 
by tik ne iš svetimų rankų tykoti.

Mamytė kelyje suvargo, persišaldė, o ir 
visuomet nekokia jos sveikata, bet dabar 
suvisu atliko. Oras bjaurus, drėgnas tame 
mūsų skiepe.

Kaip pradeda dideliai trokšti, išvedu 
ant trepu, kur vėsiau, apsikabinusi palai
kau, truputį atsigauna.

Taip kelis kartus per naktį turiu ve
džioti. Jeigu manęs nebūtų, kas žiūrėtų, 
kas valgyti pataisytų arba vandens lašą 
paduotų.

Antra vertus, kokią tarnystę galiu už
imti nemokėdama kalbos?

—Tas tiesa, negali motinėlės apleisti,— 
bet sakyk, kodėl taip nelygiai šelpia ir už
laiko; rodos visi pabėgėliai lygus, visi ne-
lamingi, visi vargsta?

—Lygu nežinai, kad prastesnis darbi
ninkas visur.

Prastam visur vargas.

KARIUMENEI TINKAMO AMŽIAUS 
RUSŲ SKAITLIUS.

Outhwaitei paklausus jaunesnysis val
stijos sekretorius Tennant paaiškino,, kad 
skaitlius kariumenei tinkamo amžiaus vy
rų Rusijoje, kariui prasidedant buvo spren
džiamas iki 21,400,000. Skaitlius pašauktų 
į kariumenę paskelbti, esą, uždrausta.

Prie to štai kas reikia pridurti: Treč
dalis tų kariumeni tinnkamų vyrų tėra tik
tai ant popieros. Iš likusių 14 milijonų 4 
milijonai pabėgę į kitas žemes ir kitokiu 
būdu nuo kareiviavimo išsisukusių. Iš li
kusių 10 milijonų yra 2 milijonai belaisvių 
ir 6 milijonai ligonių, sužeistų arba žuvu
sių. Taigi Rusijoje, kur žmonių, rodos, ne
išnaikinamai daug, tiktai tėra 2 milionai, 
taigi daug menkiau, negu Vokietijoje.

Vadai pasaulio šėlst’ labyn, 
Ir kraujas liejas vis'baisyn. 
Klausiaus verksmų dienas, naktis, 
Sapnuos matau mirties akis.

Nebežinau, kur y r’ tėvai, 
Kur broliai, sesės ir draugai. 
Gal kas sudegino namus, 
O juos išgujo į sniegus?

...Tik pelenai tenais vieni...
Tėvai ir broliai alkani.
Pusnuogiai bastos po laukus
Bėga į griaunamus miškus.

Jų šauksmo nieks nenor atbot, 
Broliškais būdais išvaduot. 
Vienybės gal tarp mūs nebus, 
Viengenčių daug be laiko žus.

Vadai pasaulio šėlst’ labyn 
Ir kraujas liejas vis baisyn. 
Klausaus verksmų dienas, naktis, 
Sapnuos matau mirties akis.

San Francisco, Cal

PASTABOS.
Pereitą mėnesį susitvėrė 

3 kuopos Lietuvių Moterų 
Progresyvio Susivienyjimo. 
Pereitų metų antrame pus
metyje susitvėrė irgi tiktai 
trįs kuopos.

Tverkime daugiau kuopų. 
Progresistės daug veikles
nės, negu šiaip jau įvairių 
draugijų moterįs.

Puikų darbą atlieka drau
gė Aleksandra Kollontay, 
rusė tarptautistė. Ji važi
nėja po Amerikos miestus 
ir sako prakalbas bei pre- 
lekcijas skaito apie socialis
tų padėjimą Europoje. Ji
nai yra ne patriotiška soci
aliste, bet tarptautistė. Sa
vo prakalbose ji nurodo, ko
kias klaidas padarė tūli mū
sų draugai europiečiai ir 
kviečia Amerikos socialistus 
išvengt tų klaidų. Aleksan
dra Kollontay puiki kalbėto
ja ir rimta kalbėtoja. Ji ra
šinėja į “International So
cialist Review”.

Drg. J. Smelstorius, kal
bėdamas Lietuvos Sūnų 
draugijai Lawrence, apėmė 
šias temas: 1) apie meilę 
vaikinų ir merginų, 2) apie 
unijas, 3) draugijos reika
lus ir 4) socializmo princi
pus.

Ar ne perdaug tik vienu 
užsimojimu?

Manitobos, Canadoj, mo
terįs, turbūt, gaus balsavi- 
teises, kadangi Manitobos 
legislatura jau priėmė tei
sių sulyginimo billių antra
me skaityme.

Moteris gali rinkti ir būti 
išrenkamos.

Rusijoj kasmet priauga 
3 milionai vaiku, Vokietijoj 
tik 800,000.

Vokiečiai patriotai labai 
susirūpinę. Kad kaip, tai 
rusai dar apgalės vokiečius 
ir vokiečiai pritruks karei
viu.

Vokiečiai patriotai įkūrė 
draugiją, kuri rūpinsis žmo
nių veisimu.

“Vyčio” redaktorius, važi
nėdamas po lietuviškas ko
lonijas, rėžė prakalbas, kad 
socializmas platinąs paleis
tuvystę.

Kas bus socialzimo gady
nėj—dar niekas nežino. Ne
žino to ir “Vyčio” redakto
rius. Bet pasidairykite,kas 
dedasi kapitalizmo laikais. 
Visur žydi prostitucija, le-

turi po 10 pačių, kunigai 
slaptai paleistuvauja.

Argi negėda vyčiams peik
ti socialistus,kuomet jie ma
to, kas dedasi, šioje “palai
mintoje” kapitalizmo gady
nėje.

Nendrele Siūbuonėle.

Jeigu jūs dar nesutverėt 
savo mieste Liet. Moterų 
Progresyvio Susivienyjimo 
kuopos, tai kreipkitės infor
macijų reikalaujant šiuo ad
resu :

MRS K. PETRIKIENĖ,
799 E. 150 St.,

New York City.

KUNIGO HALABURDOS 
ADRESU.

Cleveland© mieste gyvena

gio parapijos /gaspadorius.

nuo vaikų platinasi visoj A-silinksminimo be atminimo 
merikoj, ypač gi vakarinėse 
valstijose. Kur nėra spaus
dintų knygelių, ten perrašo 
ranka ir vistiek platina.
Reikia pažymėti, kad Mar

garitos Sanger teismas at
neš naudą tai ’idėjai, už ku
rią ji kenčia. Prieš 30 me
tų Anglijoj irgi nevalia bu
vo garsint tų sekretų, kaip 
apsisaugot nuo gimdymo. 
Tuomet Annie Besant tapo 
areštuota, kaip tik už tą pa
tį tariamąjį prasikaltimą, 
už kokį dabar nori bausti M. 
Sanger. Bet Annie Besant 
sukėlė triukšmą visoj Ang
lijoj ir visuomenė už ją užsi
stojo.

Gimdymo kontrolės drau
gijos jau įsikūrė New Yor
ke, Bostone, Philadelphijoj, 
Seattle, Brooklyn© ir kitur.

Portlande, Oregono vals- 
. teis- 

iman garsi anarchiste Emma 
č platinimą M. 

, Teisėjas 
burutės turi. išteisino ją. 6 jeigu M. San- 

, tuoniet 
burnelę ir tegul' reikės iš mūsų įstatymų iš- 

1 nusidėvėjusius 
'punktus,' ginančius reko- 
1 menduoti gimdymo kontro
le

šv. Jurgio pėdomis. Ir anas 
šventasis ir šitas kandida
tas į šventuosius uoliai va- 
javoja—vienas su smakais, 
o kitas su bedieviais.

Clevelande gyvuoja laisvų 
žmonių choras “Mirta”, ku
riam pastaruoju laiku vis la
biau pradeda sekties. Po
nui Halaburdai tas choras, 
kaip ašaka gerklėje. Kur 
buvęs, kur nebuvęs jisai vis 
šmeižia to choro narius. 
Chorui tas nekenkia,nes cle- 
velandiečiai yra protingi 
žmonės ir zaunu neklauso.v

Bet visgi “Mirtos” cho
rui reikėtų netylėti. Gerai 
daro mirtiečiai, rengdami 
diskusijas ir kviesdami kun. 
Halaburdą stoti ginčan, bet 
to negana. Reiktų kreiptis 
prie gero ir patyrusio advo
kato, kad tasai pasiraustų

nukentėjusios Lietuvos. Su
kruskite !

Vestuvėse Dalyvavęs.

Suvienytų Valstijų teisėse. į Portlande, Oregone 
Tuomet kunigo burnelė pati, tijoj, tapo patraukta
savaimi užsičiaups. j

Tegul kun. Halaburda va-j Goldman už — 
ro biznius su savo parapijo- ■ Sanger knygelės, 
nais, kol dar 1_____  __ _ c 7 „
vilnų, bet tegul jisai sustab- j ger bus išteisinta, 
do savo ! \ 1 ^4-.

liaujasi šmeižes doros drau- i braukti 
gijos dorą vardą.

Męs manom, kad visi pro- 
gresyviški ir save guodojan- 
ti clevelandiečiai padės 
“Mirtos” chorui kovoje su 
lanatizmu.

FANATIŠKI VYRAI.
“Rankpelnis”. sako, jog’ 

daugelis moterų nori prigu-l 
lėti prie moterų i 
bet “vyrai giną lankyties į 
moterų susirinkimus ir da
lyvauti jų draugijose. Va
dinasi, toksai vyras žiūri į 
savo moterį, kaipo į vergę. 
Nesupranta, kad nuo to ir jo 
reikalai kenčia. Suvaržyta 
belaisvė moteriškė visiškai 
nustoja energijos. Nors jos 
sąžinė šaukia prie visuome
nės darbo, bet neturėdama 
su kuo pasidalinti tais jaus
mais, pradeda gesti; kartu 
šąla ir nuo vyro, 
gyventi diena iš dienos, kad 
tik greičiau darbą atstu
mus. Visai kitoks šeimynos 
gyvenimas, kuomet vyras 
žiūri į moterį, kaipo sau ly
gią. Tik ten ir gali būt tik
ra meilė ir prisirišimas”.

Tokių vyrų yra netik Ško
tijoj, bet ir Amerikoj. Jie 
žiūri į moteris, kaipo į savo 
verges. Bet moterįs, turin
čios tokius vyrus, tegul ne- 
apsileidžia, tegul kovoja už 
savo teises. Šioj gadynėj 
jos ras sau pagelbininkių 
kovoje už išsiliuosavimą.

MOLINE, ILL.
24 d. sausio apsivedė Si

monas Janulis su p-le D. 
Kalvaičiūte. Šliūbą ėmė ci- 
viišką. Svečiams bevakarie- 
niaujant, buvo prisiminta ir 
apie Rusijos politiškus kali
nius. Kadangi pats Janulis 
išbuvo katorgoj 7 metus, tai 
papasakojus jam apie kator
ginių padėjimą, svečiai su- 
aukavo 21 dolerį. Pinigai 
pasiųsta per “Naujienų” re
dakciją R. ir K. Š. komite
tui.

Drg. Janulis 1905 metais 
tapo nuteistas katorgon ant 
20 metu ir tik 1912 metais 
iš katorgos pabėgo. Atvy
kęs Amerikon, prisidėjo prie 

)L. S. S. 179 kuopos ir joje e-

Kai Vaičiūtė yra pasižymėju
si. kaipo gabi aktorka.

Linkėtina jiems laimingo 
šeimyniško gyvenimo.

S. Prietkus.

Į L. M. P. K. REIKALUOSE.
L. M. P. K. A. 7-ta kuopa 

Schenectady, N. Y., savo su
sirinkime, 12 d. sausio, įne- 

1 še prie 9 kp. įnešimo patai- 
'symą: vieton išėmimui car
te rio lėšas padengti užde-

tarpe kuhigų ir moterų ne- (|anį prop0rcij()nališkas mo- 
kiltų kare. _ kestis ant kiekvienos narės,

m.nLoK-n I Sherman, Texas valstijoj, ]-aj |)atu uždedamos mokes- 
diaugijų, moteris Ona Faust

PAŠOVĖ KUNIGĄ Už 
GARBĖS NUPLĖŠIMĄ. 
Nėra tos savaitės, kr

kunigą Cagle už 
nuplėšimą”. Tas 
turi jau 40 metų, 
nabagas jau bemirštąs.

pašovė
“garbės paliuosuotos
kunigas gesėių, nes kuries. „__

Dabar įaį p. paaukaus.

tįs ant kuopų. Narės turi 
nuo mo- 
galės ino-

PROVIDENCE, R. I.
23 d. sausio persiskyrė su

Pirm. M. Bubhauskiūte.
P rot. rast. F. Lukošienė. 
Iždininkė J. Sabuciukė.
Man rodosi, kad šis 7-tosšiuo pasauliu Elena Zidai-'. ... , .•-4- on ei 1<P- mestas pataisymas nėramute, 20 metu amžiaus mer- 1 \ J’ i • praktiškas, kadangi kurioseina. Zidainiute prigulėjo ’. . .• r x • x -eik; i kuopos seniau gyvuoja ir y- , prie lietuvių moterų paselpi-; \ .... x

nės draugystės “Birutė”.
Draugystė nupirko gyvų

1 radeda > gėlių vainiką ir keturios 
merginos nešė jos grabą iki 
kapinių.

Kadangi moterų draugys
tė laidojo dar pirmą savo 
narę,tai daugeliui buvo nuo
stabu, kad merginos neša 
grabą. Mat, dauguma ma
no, kad moteris negali nieko 
atlikti, apart stubos prižiū
rėjimo.

Lai būna jai lengva šios 
šalies ženfelė.

Viršininkė.

KOKS TAI IDIOTIZMAS.
Mūsų skaitytojos, veikiau

sia, bus jau įsidėmėjusios 
vardą Margaritos Sanger, 
kuri dabar tampoma po teis
mus už mokinimą, kaip ap
sisaugoti nuo didelių famili- 
jų.

Teisėjams dabar jau ir 
patiems neskanu, kad jie 
pradėjo bylą, bet sykį pra
dėję, tęsia ją toliau, nors 
patįs mato, kad eina į dide
lę balą.

Ir kodėlgi nekalbėti apie 
kūdikių gimdymo kontrolę? 
Gi tai opiausias gyvenimo 
reikalas ir kiekvienam pro
taujančiam žmogui aišku, 
kad vely neturėti vaikų, ne
gu auginti juos pusnuogiais 
ir pusbadžiai.

Ponia Sanger sako, jog
teismo ji nebijo ir nebijos. 
Jos knygele ir daug kitų 
knygelių, kaip apsisaugot

NAUJOS POROS.

Sausio 25 d. apsivedė vie
tiniams lietuviams gerai ži
nomas Kazimieras Preitis 
su panele Mare Zagorskiū- 
te. Vestuvėse dalyvavo ke
lintas apšviestesnių lietuvių. 
Besiliinksminant svečiams

prakalbą, linkėdamas jauna
jai porai laimingos ateities. 
S. Z. savo kalboje linksmų 
svečių mintis perkėlė į už
jūrį, kur šiandien šimtai 
mūsų giminiri neturi namų, 
alkani ir badą kenčia. Sve
čiai iš gero noro suaukavo 
$15.00. Pinigai, atėmus 16c 
persiuntimo lėšų, likosi pa
siųsti L. š. Fondan, per T. 
Dundulį.

Lietuviai amerikiečiai! 
W. Lynne jau antros tokios1 
vestuvės, o iš kitų miestų

tai, kad progai pasitaikius 
parinkt aukų? Nepraleiski
te nei vieno draugiško pa-

la skaitlingos narėms, tai 
toms tokios mdkestįs bus 
lengva užsimokėti, bet rei
kia žinoti, kad mūs kuopų 
didžiuma visai neseniai^.y ra 
susitvėrusių ir jų iždas la
bai mažas, todėl toms kuo
poms gal būt perdaug sun
ku panešti tas mokestis.

L. M. P. S. A. sekret.
K. Pctrikienė.

NAUJA L. M. P. S. A. 
KUOPA.

So. Bostone susitvėrė jau 
13-ta kuopa iš 13 narių. Rei
kia tikėtis, kad So. Bostone 
kuopa turės geras pasek
mes, nes ten didelė ir dar 
ne išdirbta moterų dirva.

Linkiu naujai kuopai gero 
pasisekimo ir nenuilstančio 
darbavimosi.

L. M. P. S. A. sekretorė,
K. Petrikienė.

PATARMĖS MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus

PARAŠE M. H. SANGER . *
4

Su paveikslais ' "

LABAI NAUDINGA IR PAMOKINANTI
KNYGA. Kaina 50c.

Reikalavimua ir pinigus mųakit feiuo adreso:

Pinigus geriausiu siųst money orderiu, be* 
kam tas neparanku, gali siųst padtoe marlrtmie.



LAISVĖ
SžfeįgsBšc judge

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per mūsų banką galite pagelbėti gavo giminenu bei pa- 

tjatamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA

Berllne, todėl galime persiųsti pinigus į tae vietai ant 
neaugėčiau 800 markių (apie 526 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIB- 
ŽIŪRA, TODfiL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatii- 
kai ar rašykite laišką pu

j'.<i- •TAlr'r r v* •

i KORESPONDENCIJOS
ROCHESTER, N. Y.

Šv. Jurgio parapija savo 
metiniame susirinkime nu
tarė prie bažnyčios statyti 
svetainę. Kad nutarė sta
tyti svetainę, tai nesvarbu, 
bet dalykas štai kame: 
svarstant klausimą, ar sta
tyti svetainę, ar ne, kas ten 
patęmijo, kad D. L. K. Gedi
mino dr-stė turi svetainę, 
kurios ir užtenka visiems 
lietuviams. Tada paima 
balsą parapijos “šulas” ir 
sykiu autoritetas, V. Dani
levičius, iš kurio kromelio 
daug ir pirmeivių “šolde- 
rius” perka. “Parapija ne 
dėl to stato svetainę”,—sako 
V. Danilevičius,—kad ten 
mažai vietos būtų, bet dėl to, 
kad juos paskandinti. Da
bar ir męs ten nueiname, o 
kaip savo svetainę turėsime, 
tai jau būsime savoj”. Reiš
kia, parapijai nereikalinga 
svetainė ir jie gal niekad 
jos nebūtų pradėję statyti, 
bet kada pirmeiviai pasista
tė, tai kad užkenkus pirmei
viams ir jie sukruto. Varg
šai parapijonai, turbūt vis 
tą daro dėl artimo meilės.

♦* *
Tautiečiai iš T. M. D. 52 

kp. nuvykę i Niagarą Falls, 
sutvėrė ten T. M. D. kuopą. 
Vėliaus surengė perstaty
mą; artistai važiavo iš Ro- 
cbesterio. Kadangi persta
tymas atnešė pelno, tai ro- 
chesteriečiai už pasidarba
vimą gavo 5 dolerius “pre- 
zento”. Gavę toki “bunčių” 
pinigų, surengė balių ir tuos 
pinigus pragėrė. Well... 
pragerti tautiečiams tiek 
pinigų, tai nieko nereiškia. 
Bet tautiečiai visada giria
si, kad jie labai myli savo 
tėvynę. O kad jie būtų pa
aukavę tuos 5 dol. savo nu
vargintai tėvynei, ar nebūtų 
buvę geriau?

veikė? Net ir rinkimu au
kų sušelpimui nuo karės nu
kentėjusių nepasirūpino.

Teisybė, 17 d. sausio atvy
kęs kunigas Kasakaitis su 
St. Šimkum ir parengė pra
kalbas. Bet kiek žmonių su- v 

sirinko? Svetainėj buvo a- 
pie 30 vyrų ir 10 moterų. 
Kada Šimkus pradėjo kalbė
ti, tai dar keli vyrai apleido 
svetainę.

Ar tai galima ir už tokius 
darbus pagirti?* Tiesa, au
kų surinkta $48.40; reiškia, 
kurie buvo, tai aukavo gau
siai. Bet kurgi kiti buvo?

Beje, kada pereitais me
tais buvo rinkta aukos dėl 
bažnyčios, tai tik vieni pa
vieniai suaukavo virš 300 
dolerių, o paskui 20 vaiki
nų sumetė vargonų įtaisy
mui 150 dolerių. Bet už 
šias aukas nematau reikalo 
girti ir sakyti, kad mūsų 
lietuviai darbuojasi ir gau-

Buvo atsiųsta šv. Juozapo 
draugystei plakatai, kad 
Šimkus kalbės, bet komite
tas ir tu neišdalino. Ar tai 
galima už tokius darbus gir
ti? Niekados!....

M. D. Jančiulis.

HARTSHORNE, OKLA.
26 d. sausio užėjo didelis 

lietus ir pakilo vėtra. Trįs 
vaikinai, eidami iš mokyk
los, pribėgo prie bažnyčios

taus ir apsisaugojus nuo di
delės vėtros. Tuom tarpu 
vėjas nukėlė visą bažnyčios 
viršų ir sykiu palaidojo vie
ną mokinių. Kiti išliko gy-

Užmuštasis buvo lietuvis 
16 metu amžiaus.

R. Laučius.

Dėlei slapyvardžio.
“Laisvės” N10, š. m., po 

korespondencija iš Lester
shire, N. Y., pasirašo koks 
tai naujas korespondentas 
“Viską girdėjęs”. Kadangi 
miestelis Lestershire randa
si šalę Binghamtono, o iš 
Binghamtono aš jau nuo 
1912 m. pasirašinėja “Vis
ką girdėjęs”, tad “Laisvės” 
skaitytojai gali manyti, jog 
ir čia aš parašiau ir už tai 
man būtų bereikalinga gar
bė arba panieka. Aš irgi 
“L.” N9 paminėjau (kores- 
iš Binghamtono) apie atsi
lankymą kunigo Vanago, tik 
nepasakiau, kad pamaldos 
atsibuvo Lestershiro bažny
čioje. Iš Lestershire kores
pondencijos nerašiau, nes 
ir kunigas nebuvo pas Les- 
tershirio lietuvius atvažia
vęs (kurių yra tik vienoje’ 
st ūboje), bet pas Bingham
tono, tik Lestershiro baž
nyčioje pamaldos atsibuvo, 
nes binghamtoniečiams ne
toli nueiti. Naujam kores
pondentui patariu apsirink
ti kitą slapyvardį, o man 
palikti senąjį, kurį aš var
toju jau 4 metai.

GARDNER, MASS.
“Laisvės” N7 Gardnerio 

Džimis užmėtinėja man, 
būk aš apsilenkęs su teisy
be, parašydamas žinutę 
“Laisvės” N2.

Gardnerio Džimis sako,

rinkus komisijas ir komisi
jos, nesusitarę, surengė tą 
pačią dieną koncertą ir šo
kius. Tas neteisybė, nes 
kuopos komisija buvo suren
gus koncertą ir buvo apgar
sinus per Smelstoriaus pra
kalbas 19 d. gruodžio. Šo
kius surengė ne komisija, 
bet pašaliniai L. S. S. 89 kp. 
nariai.

Toliau Gardnerio Džimis 
sako,būk kuopa atmetė kon
certą, nes buvo dideli iškaš- 
čiai. Negaliu suprasti, koki 
iškaščiai? Savininkas sve
tainę buvo davęs veltui, ak
toriai veltui, na, ir iš kur tie 
iškaščiai? Gardenerio Dži
mis sako, kad nuo koncerto 
liko $10, o čia pasirodo, kad 
liko tik 55 centai.

Fanatiko Vaikas.

vykdinti liuosybę. Tokie 
kalbėtojo žodžiai tikrai tiko 
Liuosybės Svetainėj.

Bet štai praslenka pora 
savaičių ir viršminėta drau
gija, surengdama koncertą 
ir balių, užkvietė ir kalbėto
ją p. Laukelį iš Chicagos. 
Kalbėtojas išsyk pasisakė, 
kad neesąs kalbėtoju, bet 
kada pradėjo kalbėti, tai 
pasirodė neprastesnių už dr. 

Uždraudė parapijo-1 Rutkauską. Jo kalbos te
ma buvo tokia: “Kunigai ir 
socialistai lygus melagiai” ir 
“Kodėl choruos mažai mer
ginų?”

Tuo jaus pradėjo perti kai
lį šventom draugijom, kad 
jos išbraukia iš savo tarpo 
laisvesnius žmones, nes tai 
esą varžymas žmonių lais
vės. Bet štai liepia visoms 
draugijoms laikytis savo 
principų. Reiškia, švento
sios draugijos, prisilaikyda- 
mos katalikiškų principų ir 
braukia laisvesnius žmones 
iš savo tarpo. Ir kur čia 
kalbėtojo liogika?

Paskui kalbėtojas nupei
kė kunigus ir socialistus,nes 
kaip vieni, taip ir kiti esą 
melagiai ir apgavikai. Gir
di, kunigai giria savo kep
tus sakramentus, o Grigai
tis savo partiją ir per tai 
darbininkai esą suvilti.

Reikia stebėtis iš kalbėto
jo proto, kad jis negali at
skirti kunigų nuo socialistų 
ir sako, kad socialistų Są
junga, tai Grigaičio partija. 
Kiekvienas protaujantis 
žmogus negalės tokių nesą
monių pliaukšti. Pagaliaus, 
kliuvo gerokai ir K. Gugiui.

Išgyrė tuos vaikinus, ku
rie jo klauso ir mokinasi jo 
vedaman chore; išbarė 
merginas, kad jos nepriguli 
prie choro ir nesimokina 
dainuoti. Tik vargas, kad 
svetainėj nebuvo pašalinių 
merginų, apart jo chorisčių. 
Pasigyrė, kad pirmiaus bu
vęs kataliku ir sykiu su ku
nigais dirbęs, bet jam nepa
tikę kunigų šunybės, per tai 
nuo jų prasišalinęs ir dabar 
su jais atvirai kovojąs. So
cialistu nebuvęs, nes iš soci
alizmo nieko gero nematąs.

Reikia stebėtis iš tokio 
žmogaus. Nieko, o nieko 
apie socializmą nesupranta 
ir dar nori matyti ką nors 
gero. Pirmiau socializmą 
reikia suprasti, o jau paskui 
galima pamatyti, ką nors 
gero.

Bet sykiu jis ir “filozo- 
fas”. Štai jo filosofija, pa
gal kurią darbininkai gali 
pasiliuosuoti iš dabartinės 
vergijos: “Reikia rengti pa-

jų nekenčiąs, nes jie, girdi, 
kaip kiaulės knisasi į sveti
mus reikalus. Paskui liepė 
savo parapijonams neįsileis
ti socialistų į svetainę, kuo
met būsią prakalbos, o jeigu 
kuris įeisiąs, tai išmesti iš 
svetainės.

30 d. sausio tūlas bažnyti
nio choro'dainininkes išva
dino kumelėmis, kad jos ei
na į socialistų parengtus va
karus.
nams vaikus leisti į viešas 
mokyklas, nes ten, girdi,vai-

tinai leisti į bažnytines mo
kyklas.

*

* *

29 d. sausio A. L. Š. drau
gystė parengė vakarą. Iš 
Waterburio aktoriai, sulošė 
veikalą “Jono Šrdis”. Rei
kia pažymėti, kad tarpe vie
tos lietuvių atsiranda tokių 
ypatų, kurios nuolatos pa
kelia triukšmą. Šiame va
kare taipgi tūlos ypatos pa
sižymėjo savo 
heliais.

22 (9) d. sausio, 1905 m.Pet- 
rograde. Aktoriai mėgėjai 
sulošė veikalą “Milionai 
Vandeny”. . Veikalas neblo-, 
gas ir aktoriai savo užduo- j 
tis atliko gerai. Paskui kai- i 
bėjo L. S. S. sekretorius J. 
Stasiulevičius. Jis nurodė, 
kad darbininkai savo būvį 
gali pagerinti organizuoda- 
miesi ir kovodami su kapi
talistais, kurie juos išnaudo
ja. Kalbėtojas aiškiai nuro
dė, kad būnant unijistais, 
sykiu reikia prigulėti ir prie 
socialistų partijos ir laike 
balsavimų, visi darbininkai 
privalo balsuoti už socialis
tų partijos kandidatus.

Publika užsilaikė ramiai 
ir, ant kiek teko patirti, 
prakalba pilnai užsiganėdi
no.

švilpukas.

SPRINGFIELD, ILL.

dailiais dar-
•J:

*

30 d. sausio 
bos, kurias surengė vietos 
šelpimo fondas. Kalbėjo 
St. Šimkus. Bet ir čia mū
sų kunigėlis pasižymėjo. Į 
rengimo prakalbų komitetą 
įėjo pora socialistų. Tas 
kunigėliui pasirodė negeisti
nu apsireiškimu ir jis pa
stato prie svetainės durų 
savo “viernus” katalikus, o 
socialistams liepia išsikrau
styti.

Minėtose prakalbose su
rinkta aukų $262, bet anglų 
laikrašty pranešimas skani

* 
buvo p rakai -

rinkta $8.85.
Bobtanas.

FITCHBURG, MASS.
30 d. sausio buvo prakal

bos šv. K. K. draugystės.

Kėtojas pasakė, kad kalbė
siąs apie darbininkų reika
lus ir kam jo prakalba ne
patiksianti, lai tas išeina 
laukan iš svetainės.

Pirmiausiai pradėjo ap
gailestauti, kad vietos lietu
viai pavirto į bedievius, pas
kui išplūdo socialistus, vy
rams liepė rašytis prie S. L. 
R. K. A., moterims prie tų 
draugysčių, kurios po kuni
gų globa, o jaunimui sutver
ti vyčių kuopą. Tai viskas, 
ką kunigėlis pasakė apie 
darbininkų reikalus.

Prakalbų pirmininkas ne
davė publikai balso. Kuni- silinksminimus ir mokintis 
gui padarius pertrauką, kas dainuoti tautiškas ii darbi-
tai iš publikos atsiliepė, kad 
publika neišsiskirstytų, nes 
po kunigo prakalbų bus ki
tos. Tuomet kunigas liepė 
neklausyti bedieviškų pra
kalbų ir jam pabaigus kal
bėti, visiems eiti laukan.

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 Third Ave., cor. 7th St.. New York City

gsss^sa*

nepadoru uždyką reikalau
ti. L. S. S. 29 kuopa užkvie
tė visas konferencijoj daly-

lėlis šėputėje užrakintas ka-

Sausio 16 d. springfieldie- vavusias draugijas dalyvau- 
čiai apvaikščiojo 10 metų 
sukaktuves nuo sutvėrimo

Springfieldietis.

ti apvaikščiojime tarptautiš- 
kos viso pasaulio darbininkų 
šventės “Gegužinės”. Virši
ninkais draugysčių ir lietu
vių knygyno išrinkta ant se
kančių 6 mėnesių: prezi
dentas K. Airišiunas, sekre
torius St. Rusaitis, kasie- 
rius Alex. Misiukevičia. Li
teratūros komitetas: V. Čer
niauskas, P. Klembauskas ir 
M. Lekešienė. Literatiško 
komiteto yra užduotim tė- 
myti lietuviškoj kalboj, ko
kios išleidžiama naujos kny
gos, susipažinti su jų turi
niu ir katros naudingesnės, 
partraukti knygynan.

Turtu komitetas: V. Ra- 
iušinskas ir J. Tačiliauskas.

Progresyviškos draugijos $14.20. 
darbuojasi, kad ką naudingo 
nuveikti.

1 Na, o mūs klerikalai, ką 
Nagi pobažnyti-

*
*

Sausio 30 d. vietos progre- 
syviškų lietuviškų draugijų 
buvo 2-ra konferencija.Kon- 
ferencijoje dalyvavo 7-nios 
draugijos: L. S. S. 29 kp., 
Lietuvos Sūnų, Lietuviu 
Progresyviškas Kliubas, 
Lietuvių Vienybės dr-stė, 
Lietuvių Ūkėsų Kliubas, 
Liet. Teatrališka dr-ja 
“Banga” ir Lietuvių Ūkėsų 
dr-stė.

Iš svarbesnių nutarimų y- 
ra šie: 1) pradėti agitaciją 
tarpe vietos lietuvių už pa
sistatymą nuosavos svetai
nės.

2) Surengti prakalbas ar
ba prelekcijas.

3) Surengti pasilinksmi- veikia?! 
nimo vakarą bendromis niam skiepe jomarkus ren- 
(baugysčių lėšomis naudai gia ir šoka sau ant cimenti- 
lietuvių knygyno.

4) Atmesta senųjų virši
ninkų pranešimas, jogei jie 
meldė lietuviškas išleistu
ves siuntinėti knygynan lai
kraščius uždyką. Viršinin
kams patėmyta: išmaldų ne
prašinėti, kad kas veltui lai
kraščius siuntinėtu, nes iš- 
leidimas laikraščio gana 
bi angiai atsieina, todėl ir

*

nių grindų. Muzikantai 
griežia,barškina ant visokių 
instrumentų ir katalikiška 
jaunuomenė linksminasi po 
dievulio namais. Ką! Ar 
ne puiku?! Prabaščius irgi 
drauge sukinėjasi tarpe sa
vo vilnuotų buručių, ragin
damas daugiau biznio pada
ryti. Visi sau linksmi po 
dievulio pastoge, tik dzieVU-

!

MONTELLO, MASS.
Mūsų korespondentai į- 

pratę rašinėti tik apie lietu
vių blogąsias puses, bet jei
gu pasitaiko kas nors pra
kilnesnio, tuomet jie visai 
užmiršta pažymėti.

15 d. sausio buvo vakaras 
Liet. Teatrališko Ratelio 
“Viesulą”. Stoughtono ak
toriai sulošė penkių aktų 
veikalą “Kontrabandnin- 
kai”. Veikalas gana geras 
ir aktoriai savo roles atliko 
labai puikiai; ypatingai pa
sižymėjo J. Mikalaus ir K. 
Januliu te.

Po perstatymui buvo šo
kiai. Publikos atsilankė 

[skaitlingai. Pelno liko

Linkėtina Stoughtono ak
toriams ir ant toliaus pasek
mingai darbuotis.

PITTSBURGH, PA.
Svarbus pranešimas.

13 d. vasario, Lyceum te
atre, 6th St. ir Penn Avė., 
bus svarbios diskusijom, ku
riose dalyvaus socialistų ir 
kapitalistų atstovai. Kas 
supranta anglų kalbą, malo
nėkite atsilankyti. Pradžia 
2:15 vai. po pietų.

S. Murauskas.

Į k

i Nepaprasta Naujiena!
NUO 14 METU GYVUOJANTI IR VISAI AMERIKAI ŽINOMA

Simano Daukanto Dramatiška D-ja
Stato scenon puikiausia A. Fromo keturių aktu tragediją

ISZGRIOVIMAS KAUNO PILIES
ninkiškas daineles1'.

Na, ar ne protingai pasa
kyta? Protingiau vargiai 
kas gali pasakyti. Šok ir 
dainuok^ o tavo gyvenimas 
bus geras, būsi liuesas ir so
tus; kapitalistai taipgi neiš
naudos, nes tu mokėsi šokti 
ir dainuoti.

Koncerte dalyvavo kalbė
tojo vedamas choras, kuria
me dalyvauja veik vieni vy
rai. Sudainavo vidutiniš
kai. Paskui buvo įvairių 
pamarginimų, kaip tai: mo
nologų, deklamacijų ir tt. 
Pats kalbėtojas ir choro ve
dėjas p. Laukelis dainavo 
solo ir sudainavo gerai. Iš 
to aiškiai matosi, kad jam 
vertėtų dainuoti, o ne kalbė
ti. Jeigu jis vieton prakal
bos per tą laiką būtų daina
vęs, tai daug geriau publi
ką būtų užganėdinęs.

Publika ramiai užsilaikė, 
nors laike prakalbos dauge
lis pradėjo snausti, bet pas
kui garsi muzika išbudino.

žiopsotojas.

Binghamton, N. Y.

BALTIMORE, MD.
22 d. sausio L. S. S. 14 kp. 

parengė prakalbas ir teatrą 
paminėjimui 
Nedėldienio”

“Kruvinojo 
kuris įvyko

Subatoje, 26 d. Vasario-February, 1916
McCADDIN MEMORIAL HALL 

Berry Street, tarp So. 2-ros ir 3-čios gatvių,

X IffL. ff*1 uHM 1

NIAGARA FALLS, N. Y.
“L.” N7 tilpo iš mūsų mie

sto korespondencija, kurio- 
jė korespondentas “Ten bu
vęs” nupeikia mane už tai, 
kad aš vietos lietuvių nepa
giriu, bet tik nupeikiančias 
korespondencijas rašau. 
Man rodosi, jeigu būtų už 
ką, tai galėčiau ir pagirti, 
bet dabar visai nematau rei
kalo girti. Čia lietuvių ran
dasi apie 800, bet ką jie nu-

ANSONIA, CONN.
Nelabai seniai atsibalado- 

jo į mūsų miestą tūlas 
kunigas ir užėmė klebo
no vietą. Nors jis dar neil
gai klebonauja, bet jau yra 
atsižymėjęs savo narsumu. 
Pirmiausiai keikė socialis
tus tiek, kiek tik jo dvasiš
kas liežuvis tesėjo. Paskui 
jau pradėjo bombarduoti A. 
L. Šviesos draugystę, nes ji, 
girdi, esanti bedieviška. 
Uždraudė parapijinėj sve
tainėj mitingus laikyti ir 
kogreičiausiai liepė knygy
ną iškraustyti. Supranta
ma, pirmiau draugystė mo
kėjo už susirinkimus ir kny
gyną parapijai, bet dabar 
jau moka žydeliui.

23 d. sausio iš sakyklos 
pasakė, kad Šliupas išperė
jęs socialistus, o dabar pats

vo prakalbas, tai fanatikai 
nenorėjo užleisti steičiaus 
kitam kalbėtojui, vienok tu
rėjo pasiduoti, nes jų laikas 
pasibaigė ir svetainė perėjo 
į kitų prakalbų rengėjų ran
kas. Paskui kalbėjo K. šeš
tokas. Kalbėtojas nurodi
nėjo vyčių darbelius ir tt. 
Publika likosi užganėdinta.

J. Proletaras.

WAUKEGAN, ILL.
19 d. sausio S. D. L. D. pa

rengė koncertą ir balių. Va
karas buvo naujojoj Liuo- 
sybės svetainėj ir reikia pa
žymėti, kad pirmu sykiu te
ko išgirsti naujoj svetainėj 
plūstant socialistus.

2 d. sausio buvo Liuosy- 
bes Svetainės atidengimas. 
Kalbėjo P. Grigaitis. Kal
bėtojas nurodė, kad tik so
cialistai gali darbininkus iš
gelbėti iš po kapitalizmo 
jungo, kad tik socializmas 
gali panaikinti vergiją- ir į-

Šis veikalas lig šiol yra puikiausiu istoriškuoju veikalu, pritaikytu scenon ir tai vieno seniausių ir 
geriausių dramaturgų.

Kiekvienas pamatęs tragedijų aiškiai galės atsivaizdinti, kaip vokiečiai senovėje naikino Lietuvą 
ir kaip jie šiandien tai daro, šis veikalas statomas, kad parodyti, kaip senovėje vokiečiai griovė Kauną 
ir kad sulyginti su tuomi, kaip jie šiandien tai daro.

Senovėje žuvo tūkstančiai mūsų brolių, tūkstančiai ir dabar žūva.
Todėl šiame momente nepamatyti to veikalo yra nusidėjimu prieš save, nes tai nenorėti matyti 

tų baisenybių, kurios dabar dedasi ir dėjosi Lietuvoje. Kas nenorės atsilankyti pamatyti “Išgriovimo 
Kauno Pilies”, tas nemyli lietuvišką dailą, nemyli Lietuvą.

Tad visus užkviečia SI MANO DAUKANTO DRAMATIŠKA DRAUGIJA.
TIKIETAI: 25c., 50c. ir 75c. BOX $1.00.

Tikietai parsiduoda “Vienybės Lietuvninkų” ofise, 120 Grand St.; pas P. Draugelį, 73 Grand St.; 
pas A. Maliauską ir A. Vidžiūną 687—3rd Avė.; “Laisvės” redakcijoj, 183 Roebling St.; pas J. J. šli 
kas, 31 Hudson Ave.



JUOKŲ KĄSNELIAI Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

SE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS. ........
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANĘS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metams nuo šimto. 

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat Jūi pinigai gvarantuojami

PARDUODU farmas, lotus ir namui. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—SIPKORČIŲ.

Kas nori parsitraukti savo gimines iš geno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintas. 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kr*Ipkltėa šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
~ I oi Kilia: 155 CLINTON AVE.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

T*l*ph*n* 596 Gr**up*int

Daktaras J.
8PECIJALISTAS 

PLAUČIŲ 
Valand«si 

8—10 ryt* 
12—2 p* plat

Misevičia 
iIRDIBB 
LIGŲ.

IB

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Juras Ridzikas eina iš veselijos.

RIDZIKO PRIPOTKAI.
Pereitas nedėldzienis ne

išeis iš mano pomiecies, pa
kol aš gyvas būsiu. Tokių 
tropunkų dar savo gyvenimi 
neturėjau, kokius reikėjo 
pergyvenc pereitam nedėl- 
dzieny.

Cik jūs, brolučiai, paklau
sykit, aš jumiem išpasako
siu viskų nuo pradžios iki

Mano

sinianė ženycis ir atėjis pas

apsiimtai! būc svotu. Aš 
jam sakau: “Gerai, Mocie- 
juci, aš apsiimu, cik tu žiū-

sarmacy- 
iko: “Ne- 

vermai, dėde, Ridzikų fami- 
lija nebus pazgordzyta. Nu- 
sisamdiau halių, užordzinau 
dzvidešime sapcvnes bačkas

N**
Nu* 
Nu*
271 BERRY ST., BROOKLYN, N. T.

LIETUVIŠKA

APTIEK A

kumpis, sėdzi kampi ir juo
kiasi? Kap cik pamislinau, 
kad aš jų, tų raganų, tep 
karštai bučiavau, man net 
šlėkta pasidarė. Ir po šiai

cik pamislinu apie tų tamsų 
ruimų.

Nuo šios dzienos never 
buciuocis tamsiam ruimi. 

iKituros gali dar ir nigerka 
linlysc. Tadu tai patrocytau 
I apetitų an viso amžiaus.

Jūsų viernas
Juras Ridzikas.

Mislis. v *
1) Du bėga, du veja, vie-

nas Kelią rodo.
2) šimtu vyta, šimtu pin

ta, šimtu pavijota.
3) Atbėga Liesytis, užrie

tęs nosytę.

pirktas, paėmus ant
k rome 
rankų

’>) Du zuikučiai pesasi,

Mylėtojams Muzikos »r Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

instrumentų arba dainuoti be moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos j 8 lek
cijas, mokytojas ima po $1 už lekci
ją. 8 lekcijos—knyga $1.50, parduo
du už $1.

G. A. BARONAS 
MsKEES ROCKS, PA.

DAKTARAS
Matulaitis
<15 BOYLSTON ST., BOSTON,1IA8B.

N*toli didžioj* mi*it* knygyne.
Offieo valandos: nuo 10—12 valandai.

“ “ “ 7—9 v. vakare.
Sventadieniale nu* 10—4 v. p* pl*taą.

Dovana nuo
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
1916 metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo kas 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletas skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: apysakos, eilės, straipsniai 13 historijos, Iiygienos, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasitfi Rfrainsninsgeriau
sių rašytojų amerikiečių.

“S.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražio? popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumėt pas savo kalingų agentus, tai reika
laukit tiesiog pas mus, KAINA TIKTAI 25 centai. Agen
tams rabatas. Kreipkitčs:

A. B. Strimaitis
307 W. 30-th St. - - New York, N. Y.

TEATRININKŲ ATYDAI!
Pranešame, kad męs išrandavoja- 

me drabužius dėl teatrų, istoriškų ir 
komiškų, taipgi ir drabužius dėl mas
karadų. Išrandavojame už žemą kal
ną. Pas mus ga’ima gauti drabužius 
dėl visokių veikalų, kaip tai “Keis
tučio”, “Ali daugio”,, “Živilės” Ir kitų.

REICIIARDT COSTUME CO.
74 St. Marks Place, New York, N. Y.

% j

FEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Jonas MATHUS]
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS t

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 4
NAS VISAME SO.

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies gėry-

Patam avi- •'
Atsilankyk.it*, J

|tnai ir užkandžiai, 
mis prielankus, 
o persitikrinai!®.

JONAS MATHUS
(Lietuvi® Savininkas) 

342—344 W. Broadway 
» So. Boston, Mass. 
.(Dešimta žingsnių nuo Lietuvių# 
Labdarystės Draugijoa namo.) !

Žemiau paminėtas gydu»l*a galima 
tos galima gauti per pačtą.
Nuo Reumatizmo ....................... $1.00
Kraujo Valytoja*........................... $1.00
Vidurių Reguliatorius ................. 50e
Trojanka...................25c. 50e ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles na* 
visokių Hgų, kurios čia uar nepamlni- 
apturžtl per pačtą i

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specialistas Moteriškų Ligų
E. 50th St., . . . New York, N. Y.

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

311

Iki
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gclbstimc. 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 N. 50th St., NEW YORK, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprėdaių, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalniorių ir tt. Pae man* ta- 
vorai gerai ir kainoi i am oi.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti B*rry H t.)

cių viskės. Bus 5 muzikan-i 
tai: 2 su armonikom, 2 su ■ 
skripkom ir vienas su būb- 
neliu”.

Ir išeiesų, veselija buvo 
štant. Visko buvo, kas cik
lai ko norėjo. Bet už vis 
geriausia man širdzin puolė 
tai svočia. Bracia, kitos to
kios kvackos moteriškės 
mano gyvenimi dar neteko 
macyc. Kap cik išgėrėm po 
dzvi, tai ji tokia linksma pa
sidarė, kad nei nusėdėc ne
gali: tai akį mirke, tai į šo
nų man gnibe, tai už skver
no trukc, tai an kojos t repe 
—aš net cirpc predėjau, tep 
ir norisi pabučiuos. Gal jau 
butau ir pabuciavis, jei ne 
mano boba. Kap cik aš už
dėjau rankų an svočios kak
lo, tuoj maniškė, 
akis, kai kleckus, 
“Jurai liaukis!”

Kap cik maniškė
kė nuo stalo, svočia man į 
ausį sako: “Tu, Ridzike, nu
veik į tų tamsų ruimų, tai 
ir aš ateisiu”. Man net sal
du an širdzies pasidarė. 
‘ Gerai—sakau—aš ai nu”.

Nuvėjau į ruimų. Tamsu, 
nor pirštu akin durk, nieko 
nemacyc. Užsisukinau il
sus ir laukiu. Už kelių mi- 
nutų ineina ir ji. Aš knapc 
jų į glėbį ir davai buciuoc. 
Bučiavau iš visų šylu... 

/

Kad žmonės nepamislytų 
apie mus šlėktai, tai aš pa
likau jų ruimi, o pac išėjau 
in halių. Ir kų jūs, brolu
čiai, mislijat? Žiūrau, kad 
svočia sėdzi už stalo, o rui- 
mi aš bučiavau kitų bobų, 
įpislydamas, kad svočių. Aš 
tuoj šmudurkšč atgal in rui
mų, užžiebiau zapalkų ir... 
kų aš pama...............
ba, inraudus.

išvertus 
suriko:

acitrau-

6) Atkumuoja kūmytis 
devynioms skrandy tems.

7) Varnas- medy krukte- 
ria, o visa giria linkteria.

8) Ko prieš kalną negali 
užvežti?

Kas visas šitas mįslis at
spės, tam Orakulas suteiks 
mislinčiaus titulą.

Nuo šio laiko netik skai
tytojai Orakului, bet ir ()- 
rakulas skaitytojams užda
vinys mįslis—klausimus.

Sutaiaau receptui su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar ti* receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų 

Tai vienatinė lietuviška aptieka 
Boston* ir Mansachusetti valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
nauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškui, o aš prisiųsiu 
per expreią.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekarlui ir Savininkai

226 Broadway, kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So.Beiton 21514 ir 21018.

Geriausias būdas del įtrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rkhter’lo

PM-WEIHER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių laidų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke
■ “ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliuk hm visose aptiekusi) arba 
st šėmi nuo

P. AI). Rietu HR & CO.
74-8O Washington Street, New York, N. Y.

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavai 

k!« pirm užmokėjim® pinigų. *

GERIAUSI MUZIKALUMU INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

vieną dolerj rankpinigių ■■ tiesa pariiflrijL

Bus pinigų.
Maža Mariute, matyda-

ant sofos, ištiesė kojas, su
šuko:

—Dabar tai turėsim daug 
pinigų!...

—O kodėl tu taip mislini? 
—užklausė tėvas.

—Mama sakė, kad kuomet 
papė išties kojas, tai męs 
gausim daug pinigų.

Tarpe kūmučių.
Čalienė:—Tegul bus pa

garbintas... O kur, kūmu
te, eini?

Džianienė:—Ant amžių 
amžinųjų. Einu, kumute, į 
bažnyčią prašyt pono Jezu- 
so, kad už mane užtartu.

Čalienė:—O kas gi pasi-

Džianienė:—Ogi tas ne
prietelius Džianas mane 
taip sumušė, kad vos paei
nu.

Čalienė:—Tai jau, kūmu
te te, melskis geriau prie pa
nelės švenčiausios, gal ji ta
ve užtars. Melstis prie Jė
zaus neapsimoka, nes jis 
pats vyras, tai Už vyrus ir oeina

Svirplys

GERA PROGA!1
Gramatika angliškos kal

bos mokintis be mokyto
jo (apdaryta) ........... $1.00

Vaikų Draugas arba kaip 
mokintis skaityti ir ra
šyti be mokytojo ......

Naujas Būdas mokintis ra
šyti be mokytojo ......

Aritmetika mokinimuisi ro- 
kūndų, su paveikslais

apdaryta) ...........................

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PAS

A. SHRUPSK1

15c

Viso $1.60

Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Laisvės” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus visas 
4 knygas GOc. pigiau.

P. MIKOLAINIS
R. F. D., Route 2

Hudson, N. Y.

UŽGANĖDINTAS
Geru patai

symu! r 
Gvarantuo- H 

tas ant 
20 metų! k

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.86 
Užplombavimas 50c ir asgščiau.

Išvalymas ..............  50r
Užplombavimas askss >............... $1.05

Skaudantį dantį duok ištraukt ryta, 
* vakar* apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
307 Bedford Ave., Tarp* 2-ros Ir 

Lhm gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtines 

■ ir skanaus vyno. Patarnavimas 
1 puikiausias, ateikite, o persi

tikrinsite.

61 S. 2nd st., Brooklyn.
Geriausia
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gimdymo, taipgi suteikia vi Boki an rodąs is Y S pagoibn invairioee moterų ligone. L

| F. Stropiene,^m!”u.‘.‘.’, | 
R ■ 80. BOSTON. MASS. 1

X . t

dvieiliai Viennoa Armenlka su visai* 
pusbalsiais, minorui ir manomi basai, 21 klavišis, 12 
basų, minamų basų atskiri p'len* balsai. Viskas 
kx®tvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
baitų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

KAINA 82 d*l. Tekia pat armonika dviejų ta- 
KAINA 26 d®l.

Vienai armonikas ■< 21 klaviŠiu, I
Hale. Kaina $5.55. Tekia armonika sa 21 
klavišiu, 12 basų, sa plieniniais balsais 
lala* $12.58.

kai-

6 įtrūnų balalaika, 
mechaniški keleliai, 7 
clapeaų, kaiaa $$.76.

dirbime $4.59.
siuntinys pertikrinamas ga- 

tinusiais specijalistais—meistrais, todėl n*i jokio ouslgadininie aegali atsitikti. Reikalaukit* illiaa- 
krust* kataliogo, kuris siunčiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO.
Dept. M

Visi nžsakynuai Išsiunčiami ta pačia diena. Prieš išsiunčiant

O CANAL STREET, N1W YORK, N. Y

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, kad 
visi biznieriai 
savo biznį gi
ria. Cigaras, 
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

kaip draugai kalba, tai nereikia gir
tis. Žinoma, vieta atsakanti dėl pa- 
kelevingų. Kambariai su visais pa- 
rankumais. Prašau kreiptis į tą vie
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkas 
291 Wythe Ave., Corn. So. 1st St. 

BROOKLYN, N. Y.
Greenpoint 273.

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

Pagamina geriausius lietuviškus 
valgius. Pietus galima gauti po 15c, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
2 Hope St., Cor. Roebling St.

BROOKLYN, N. Y.

Vienatini mokykla amatų, ia- 
fertų lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug Šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima ui- 
dirbti po $15.00 iki $35.00 kai> 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias neda
lias. Galima mokintis di ane
mia ir vakarais. Gvarantueja- 
me, jog laisniua gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 4»th St., New Y*rk,N.Y.



Ar Jus Kosite?

LAISTĖ

KIEČIAI LI1 TUVOJE 
ŠEIMININKAUJA.

> mūsų komiteto įgalioti
nio suteiktų žinių, kurių 
duodame pirmamjame šio 
numerio straipsnyje, mato
me, kad Lietuvoje viskas la
bai pabrango.

Kodėl? Vokiečių kariu
menė, užėmus Lietuvą, be 
pasigailėjimo plėšia.

Dar prieš du mėnesiu 
mums Stockholman atsilan
kius, teko iš pačių vokiečių 
spaudos sužinoti, kad vokie
čių kariumenė iš pradžių 
mito, iš vietos gyventojų 
prisiplėšusi produktų. Tat, 
pripažindami, vokiečiai pa
teisino savo grobimą kelių 
blogumu. Girdi, tokie bjau
rus Lietuvoje keliai ir taip 
greitai kariumenė ėjusi pir
myn, kad visko privežti ne
galima buvę.

Kaip sužinojome, dabar 
iš “Naujos Lietuviškos Zei- 
tungos”, vokiečiai, jau pa
taisę kelius, gabeną iš Lie
tuvos, ką tik galį: javus,gal
vi jus, pašarą į Vokietiją. 
Tuo tarpu iš Prūsų Lietuvos 
uždrausta gabenti bent ko
kius produktus. Taigi aiš
ku, kodėl taip viskas pa
brango.

Pasinaudodami proga,vo
kiečiai kerta Lietuvos šim
tametes pušis, egles ir ga
bena jas. Štai ką Prūsų lie-

Po to pranešimo Švedų 
Komitetas ėmėsi darbo.Tuo- 
jaus pasiuntė Vilniun Lietu
vių Komitetui 6,000 kronų. 
Prie komiteto sudaryta po
nių būrelis, kurios rūpintų
si sutaisyti drabužių ir su
pirkti visokio maisto. Su
taisyta 300 vaikų ir 200 su
augusių kiekvienam, po išti
są eilę drabužių, supirkta 
produktų, išsirūpinta švedų 
ir vokiečių vyriausybių lei
dimas gabenti visa tat į 
Lietuvą, ir pirmas transpor
tas bus greitu laiku nuga
bentas Vilniun. Cent. Lietu
vių Komiteto įgaliotinis 
Augštuolis apgailestauja, 
kad dėlei kaikurių priežas
čių transportas negalėsiąs 
būti įteiktas vilniečiams 
prieš Kalėdas.

LAISVES” PERSONALO GYVENI
MO VIETOS:

L. Pruseika, 152 So. 9th St.
J. Neviackas, 152 So. 9th St.
J. Naudžius, 152 So. 9th St.
J. Undžius, 878 Driggs Ave.
J. Valatka, 368 Rodney St.

Visi Brooklyn#.
V. Paukštys, 188 So. 2nd St.
V. A. Zaperiackas, 188 So. 2nd st

mūsų girių naikinimą:

šiemet kuone visai 
Šalę keli ii sėlių iš a 
Nemuno valsčiaus 
linių upių bei Ming 
tiktai pernai rudei

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrlci MarlJ A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų Ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENE
JnaniikAitė

$18 Walnut St.. N E WARK,N.J.
Telefonas ^f)86 Markei

į

tt

Jei taip, tai sustabdykite 
Tai yra lengva padaryti, 
Jus imsite

Severa’s

jil 
jei

Kosėjo Nuolatos.
“AR pagavau dideli 

fialtj ir nuolatos kosė
jau, parafiė p. W. Wo- 
loszyn, Weirton, W. 
Va., ir jeigu ufi paimda
vau atiklą Salto van
dens, kosėjimas pasida
rydavo labjaus trauk- 
čiojantis. Dirbdamas 
blefiinių dirbtuvėje arti 
milžiniško karščio, a& 
turėjau gerti vandenį. 
Aš perskaičiau apgarsi
nimą apie Sevoros Bal
zamą Plaučiams, ir, iš- 
vartojus 25 centų bon- 
kūtę, kosuiis sustojo, ir 
aš jaučiuos gerai ir 
sveikai.’ ’

Balsam for Lungs
(Severos Balzamą Plaučiams) laiku. Pamėginkite jf nuo 
peršalimų, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptiekose.

Skaudėjimai Krutinėjo, 
ir įvairus kiti sopėjimai ir skaudėji
mai yra greitai išvaromi, trinant ge
rai SEVEBOS GOTHARD ALIEJUM 
(Severa’s Gothard Oil). Jisai, yra 
puikus raminantis linimentas. Kainos: 
25 ir 50c už bonką. Visose aptiokose.

Sovoron MedlkaliSkaa Kalondorlua.
1910 molams yra dabar gatavan išpla
tinimui Jūsų aptiokojo, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vieną kopi
ją ir laikykite ją parankiojo vietojo 
per visus motus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

Juozas Garšva
GRABORIUS 
(Undertaker) 

LAIDOTIVIŲ DIREKTORIUS. 
Išbalsamuoju ir laidoju numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
261 FRONT ST.

C. Brooklyn, N. Y.
144 N. 51 h ST., 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Main

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
Knygute 25c.

Telpa šios dainos: 1) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 3) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 30 
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Conn.

Conn.

Conn.

Conn.

Conn.

Ill.

Ill.

Ill.

AR NORI vEVERYKUS? 
Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y

Nut. Raštininkas J. G. Vaitkevičius,
P. O. Box 123, Ansonia, Conn. 

Finansų Raštininkas J. P. čiupas, 
P. O. Box 330, Ansonia, 

Iždininkas J. Mockaitis,
P. O. Box 123, Ansonia, 

Knygius S. Tiškevičius,
P. O. Box 149, Ansonia, 

Knyg. pagelb. A. Jakštys, 
103 Liberty St., Ansonia, 

Knyg. Rast. P. Rageišis,
11.3 N. Main St., Ansonia,

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas, 

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Protokolų Sekretorius St. Dcikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis, 

1349 Lincoln St.,Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis, 

166—J Oth St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. liekis,
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
Ill.

St. Bučis, 1408 So. Park Ave. 
Waukegan, Ill. 

Maršalka K. Navickas, 
1420 Victoria St., Waukegan, Ill. 
Pagelbininkas J. Werdauskis.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedčl- 
dienį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėj 10th gatvė, North Chicago, 
Ill.

DR. V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

Box 566, Steger, Ill.
Vice-prezidentas W. Stoškus,

Box 435, Steger, Ill.
Protok. raštininkas J. Dambrauskas, 

364 L. Box, Steger, Ill. 
Iždo raštininkas A. Salascvičia,

Box 141, Steger, Ill.
Iždininkas (kasierius) T. šnekutis, 

Box 482, Steger, Ill. 
Knygyno raštininkas F. Striške, 

Box 566, Steger, Ill.
Knygyno iždininkas J. Damidavičia, 

Box 407, Steger, Ill.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedūlioj, P. A. Sa- 
iasevičiaus svetainėj.

WWW

priežasties buvo didysis 
skaitlius prie Nemuno esan
čiųjų medžių ir be darbo ar
ba turėjo darbu labai suma-

Telefonas 1490 Greenpoint

S. VITKUNAS.
LIETUVŠKAS MUVORIUS 

Mano vežimai ir karietos po N248 
Berry St.

Ofisas: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

“LAISVE” tik už $1.20!!!
Kurils užsirašys pan manu “Lais

vę” metams ir prisius $2.00, tas nj>- 
turės dovanų knvgu vertės 80 cen
tų Rašvkitčs šiandien, nes neilgą! 
bus duodamos tokios dovanos!

Kiekvienam atsišaukupinm prisbjaia 
kataliogą, iš kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knvgų. Adresuokite.

J. P. CHUPAS
P. O. Box 330, Anaemia, Ccun.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.

Draugystėms, Kaopoms ir Kliabams!
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IF ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, šermenims Ir 
tt. Darau visokius Medalius ir vi
sokias antspaudas draugystėms

Ant kiekviena pareikalavime pri
siunčia ąampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

128 Ferry St., Dept. L. Newark, N.J.

109 GRAND ST

MUS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI UŽ $5.00.
Aritmetiką( rokūndą) až $8. Lietuvių kalbos gramatiką ii $4- GraB- 

r&tystę už 12.
Dar pirmu kartu iž tokias kalnas mokinami. Atsišauk Šiandlm, aoi 

šitai apgarsinimas gal daugiau mpasirodyt—naudokii proga. Viii iš
moksta, kas tik pagal mūsų metodą mokinasi. Įdėk štampą atsakymai

LIETUVIŲ KORESPONDENCIJINE MOKYKLA 
1827 N. Robey St.

žinti. Selininkystė ant Ne
muno buvo taip gerai, kaip 
visai pasiliovusi.

Ateinančiame mete bus 
tuom dalyku visai kitaip. 
Mūou valdžia leis šia žiema 
maskoliškame Nemuno vals
čiuje didį šmotą medžių pa
kirsti ir nuleidimui į Prūsi
ją pritaisyti. Jau dabar an-

Tel.. Greenpoint 1907.

DENTISTAS
Visi mano darbu užganėdinti. 

Darias gvarantilotai.

Teisingai sutaisomi vaistai 
prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugą, a būalta už
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

‘ Aptiekorius ir Ch»miat*B
ZIS Roebling St., Cor. So. 2nd 

BROOKLYN, N. Y.

Kas užsirašys 
pas mane 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį”ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos 
arba knygų ver- 

Taigi Tamista už $5.00 
Naujienas

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. Čekanauskas,
420 S. Chesnut £t., Collinsville, ‘ 

Pirm, pagelbininkas M. Kazokas, 
Vandalia Box 160, Collinsville, 

Nutarimų Rast. A. Dzidolikas, 
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, 
Fin. Rr.št. J. Baronas,

500 S. Clinton St., Collinsville, 
Iždininkas J. Willumat,

337 Central Ave., Collinsville, 
Organo užžiūrėtojas V. Raudonius

306 Strong Ave., Collinsville, Ill. 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio 1-mą ir 8-čią nedčldienj, J-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,kampan E. 
Main ir N.Morrison A^e., Collinsville, 
Illinois.

Ill.

m.
m.
in.
in.

I ietuvos pardavimu 50,000 
festmeterių didžių pusiu, o 
po trumpo 
dar didu, m 
pardavimo, 
tas bus n

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
Užplumbavimas 50c ir augščiau 
Išvalymas ......................   50c.
Užplumbavimas auksu .......... $1.00

Skaudantį dantį duok tuojaus iš
traukt, 
m o,

Ištraukiant be jokio skaua-

ant 217
DR. A. FRIEDMAN

ROEBLING ST.. BROOKLYN, 
kampas So. 2nd St.

aithras visada.
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LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTES, ROCKFORD. ILL., 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis,

719 Lincoln Avb. 
Vice-Prezidentas B. Čepaitė,

4 118 So. Winnebago St. 
Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė, 

622 H ui in St. 
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 

Avė.

Lietuvį” ar “šakę 
tės $2.00.
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jicnas”gausi dar vieną visai dykai per 
melus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J„ BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester. N. Y.

vandeniu
yia gc

Gydo visokias skilvio ligas, nemalim.-}, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, nemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunituos?. -ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą>VX.' V* A 'A-x %<

tfauti DYKAI dvi £eras šfuka# 
ir Didelį Katalioįją visokių nia 
Kiškų štukiĮ ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur )<} j'iut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų adresą ir už 
6 centus steni pų dėl uždengime 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tų K.ilaliogą ir stukas tau nusių
siu! DYKA1. Adresuok.
JUOZAS J. SZLtKAS, 

(MAGINAS)
3261 S. Ilalsted St Chicago. Ill

Ąr_ JMon Į
1436—7th

Iždininkas S. Buzinskis,
7 J!) Lincoln

Iždo Globojai: M. Geruliūtė, 
So Winnebago St.; A. Rimšiukė, 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikis,

316 Wall 
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague

Avė.
1109
1118

St.
st.

aucn.< I u

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius
229 Bedford Ave . Brooklyn, N. YTelephone 2334 Greenpoint 

Puikiausia lietuviams vieta pas
PETRĄ DRAUGELĮ.

Kkanua aluo 
gardi arielka, 
ėliiiB, visokia 
vynas, kvėpin
ti cigarai Ir 
ouikųs užkan- 

jM ižlal. Salė dėl 
f ■■ ■ < -TuMm mitingų. N e- 

namiršklt šios

A. P. L. A. DILIOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St.,
Pittsburgh, Pa.

Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
3015 Stay ton St..,t' 1

mas v
M.

W.

w.

kuopos,
Box

Pa.

St.

SERGANTIEJI!7

st
st
st

kuopos, J. Pūkas, 
Box Ix>ck 476, Export, Pa.

kuopos, S. Kirmius,
2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

kuopos A. J. Normunas,

Urncžis, 1429 
N.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVE”

Kuopų 
kuopos .1. 
P. O. Box

Ar
Diana 

■žalimu 
Paraiatatykita Bau, kiak
džiau,

2 
Box

nukirstas,

8
2317 Cherry All., S. S. Pittsburgh,Pa.

9 kuopos, K. Stasinskas,
Box 23, Arnold, Pa.

Iff

•t...-

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ

Rpecijalilkai ae£eiafalma» 
kainoj* ant trumpo laike. Fa 
•Skubinkite įgyti šitą gram 
foną nu 6 lietsvišką 

aditą, kaštuoja IliJbl 
Gvarantuotas ant 10 metą, ftt 
tą gramafoną siunčiame kiek- 
vlvnain su tiesa apžidrijiaa* 
prieš užmokėjimą pinigu- 
gu nepatiktų, galite >ugrą&bi* 
atgal. Reikalaudami, prisląsM- 
te $1.00, likusiai ažmektelk 
aplaikę tavorą. Pasitikima, kai 
tuomi gramafonu būiits yilaa* 
aiganėdlntL

Kievski Phonograph Ca. 
4 Orchard Street, Dep. B 

NEW YORK. N 1

pasabnas bus. Didesni zo-i 
postai yra prie Augustavo 
Kertami. Tokiu būdu yra 
už malūnus prie Nemuno 
apstingai rūpinta. Prie to 
reikia atsiminti, kad šitie 
medžiai ir atbudavojimui 
maskolių nudegintųjų pad- 
varijų bei kiemų labai nau
dingi bus. Ale ir sėlininkai 
bei šiporei turės prie to dar
bo pelno. Bus už tai rūpin
ta, kad iki Februarijo atei
nančio meto viskas įkirsta 
bus, kas reikalinga. Noriu 
linkėti, kad per tai ugnaku- 
ras atpigs, kur dabar jau 
vos beįkandamas”.

(Iš “Liet. Balso”)

Kaip Vilniuje, taip ir vi
soje Lietuvoje visako stoka. 
Reikalingųjų daiktų kainos 
begalo didelės . Daug ko ne
galima nė už pinigus nusi
pirkti. Sunkiausia gauti 
drabužių. Prieglaudose 
vaikučiai neturį kuo apsi
vilkti. Dar visi tebesą apsi
vilkę vasariniais rūbeliais.

Vilniuje druskos svaras 
kaštuojąs 35 kap., žvakių 
svaras—1 rb. 50 kp., degtu
kai—8 kap. dėžutė, pora ba
tų— 30 rub.; Kauno gub. 
Janavoje, rugių pūras—7 r. 
50 kap., kviečių—9 rb. — 10 
rb. 50 k., lašinių sv.—80 kap. 
ir tt.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
fiiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galimu 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi del įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGIN1MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. fl. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Musų aptieko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunč;ant laiškui 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius
410 So. 2nd Street, kampas Union Avė

Skyrių”: 745 Driggs Ava., kampai 2nd St.,, Brooklyn, N. Y.

Telephone Yards 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA APTIKTA chicagoje Ari ILKA
Męs užlaikome kuogeriausius vaistus. Su didele atyda išpildom 

receptus kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimus per 
laiškus suteikiam dykai.

Savin'nkas ir Provisorius
F. A. JOZAPAITIS

3601 SO. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. 

REKORDAS PREKIUOJA tik 75 c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 8c. pačtinę markę, • 

apturėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių 
. ARMONIKŲ, SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKA- 

LIŠKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikai 
su 76 ir 104 raktais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviš
kas Sapnininkas dydžio 5x6š, su 810 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tara
nu. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

W S. WAIDELIS,
112 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

atsakančloa 
vietos,o būsitio 
AŽganėdlnti. 
Palei Wyth» 
š ve.

73 Grand St., Brooklyn.

lurtu Kontroles komisija: 
Urlakis,

813 Sixth St.,

$

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Lai«v®” 

■avo organa;

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTE, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

812 E. Centra
Pirmininko pagelbininkas P. Ysoda, 

815 E. Centre St. 
Protokolų raštiniu. A. Ramauckae, 

1025 E. Pine St. 
Finansų raštin. P. Petčiulis, 

1227 E. Pine St 
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 30 

Tenth St., J. Baukus, 1121 E. Ma- 
hanoy Avo., W. Simniškis, 1227 E. 

Mahanoy Avė., 
Maršalka W. Svintickai, 

515 W. Pine St
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

nedelj kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Main St, Mahanoy City, Pa.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba:

Pirmininkas J. Skirmontas,
72 Hudson Aye., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius V. Žilinskas,
381 So. 1st St., Brooklyn, N. Y. 

Iždininkas P. Jankauskas,
188 Roebling St., Brooklyn, N, Y.

Kuopų Sekretorių adresai: 
Kuopos Brooklyne—L. Deveikis, 

146 Metropolitan Ave., Brooklyn 
Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika, \

103 Liberty St., Ansonia, 
Vice-pirmininkas W. Ulles,

223 N. State St., Ansonia,

Conn.

Conn.

Charleroi, Pa.
Rcedsdale St.,
S. Pittsburgh, Pa.

Markūnas, 2120 Forbes St.,
1'ittsburgh, Pa.

sekretorių adresai:

341 North Diamond Sta. 
Pittsburgh, Pa.

P. A. Samulionis, P. O. 
63,’McKees Rocks, Pa. 
kuopos, J. Galdinas, P. O. 
Laupurex, I’a.118,

4 kuopos Ig. Rasinskis,
205 Soho St.,, Pittsburgh,

5 kuopos, P.Petrauskas, Post Office 
Cuddy, Pa.

6

nustojote sveikatą iš 
po dienai, matai pa metai 

gydymu sergančią Įmanių.
iify- kiek palinksminau gyvenimą. 

Jumis gyvenimas įkirėj® var
vinėki** gyduoles ir jaučiate 
blogiau, tuomet, sieke aa-

tajant
nuolat 
laukdamas, kreipki* pas forai su
prantanti daktarą Ir spodjallstą
DR. LEONARD LANDES

priežastie® ligos?

st.
st.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS. 
Pirmininkas A. Pakšis, 

462 Jenne 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

318 Jenne 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne
Iždo globėjai: J. Sukelis, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 358 Dayton St. Mar
šalkos: V. Raulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sūdžia A. Bubelis, 318 Quince St. 
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 301 

Caledonia St. ir J. Jurevičia, 152 
Main St.
LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 52 

SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI
NINKŲ ADRESAI:

Prezidentas A. Drebišius,
51 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 

Protokolų Raštininkas A. Buzas,
850 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Finansų Raštininkas K. Kriaučiūnas,
13 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

Iždininkas P. Patašius, 
94 So. let St,

ryti, kad išgelbėti gyvastį, ir paaiš
kins apie Ilgą. Gydau per 2* metą 
visokias Ilgas <■ didžiau*temis pa- 
sekmėiM<s, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilve, Širdies, plau
čių, Jaknų ir tt.

Dėl gydyme nervą ir lytišką ligą 
taria visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spindallal, per karią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tekius aparatas, dil te, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. N esti dėlioki t* 
ant rytojaus, bet tuojaa ateikite pas 
gerai Žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nao 10 ryte Od • 

vai. vakaro. Šventadieniais nae 10

Yark Qljr

140 EAST 22 ST,N.
14* ■- 22a* St. (Laxlngtaa ir Šri i

Brooklyn, N. Y.
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Stalai į kuknią ....................................... 98c.
Puikus aržuoliniai stalai, apvaliu 

viršų $6.98

......................................................................................   n. . ... ,, , ......... .......... .

VIETINES ŽINIOS.

J. GIRDĖS

o

su pilnais tonais ir pustoniais, 
Reikalaujantiems ant

“Improved Sterling” padarytaa it 
arpuoto medžio, geriausio iš

darbio. Kaina $60.0®

37 klevišiai, 48 plieniniai balsai 
peciališkas mechaniškas įtaisymas bosų, 
langiau bosų ar balsų, padarome ant orderio.

PARSIDUODA.
Parsiduoda kriaučių biznis*, gerai 

išdirbtas, už prieinamą kainą. Gera 
proga lietuviui įgyti biznį. Kreipki
tės pas.

Reikalauju kriaučiaus, mokančio 
siūti kotus. Atsišaukite greit. w

K. JAKIMAVIČIUS.
710 Main Street, Bridgeport, Conn.

No. 3472. 34 raktai, 48 bosai, plieniniai balsai, 4 
Geriausio

to visokius auksinius daiktus: laikrodėlius, 
'Aikališkus instrumentus; armonikus, smuikus, 

Darbą atliekam gerai ir pigiai.

e

p pe*
A %

S-.L

Cukerninkų streikas.
Sugar Refining Comp, 

darbininkų ir mašinistų 
streikas vis dar tęsiasi, ir 
gana pasekmingai. Streikie
riai drūtai stovi ant savo 
reikalavimų.
Kapitalistų dienrašty “The 

Brooklyn Eagle” jau buvo 
pranešta, kad įvyksta susi
taikymas, bet ligišiol susi
taikymo dar nėra. Streikie
riai, tuo tarpu, dar vis nesi- 
rašo į uniją.
Pastaromis dienomis strei

kieriai nutarė išvesti strei- 
kan Long Island City cu- 
kerninkus. Tuo tikslu jau 
atspausdinti atsišaukimai 
prie tų brolių iš Longailės-ir 
Central Brooklyno. Mano
mą, kad tuojaus ir jie su
streikuos. Jeigu tik bus 
vienybė, tai bus ir galybė. 
Dabar kaip tik pats laikas 
bendromis spėkomis laimėti 
geresnį gyvenimą.

Mašinistai laikosi gerai.
Longailės cukerninkų mi

tingas įvyko seredoj, bet ra
šant šią žinią, dar neturėta 
pilnos atskaitos, kaip ten 
viskas pasisekė.

Streiką buvo norėjęs su
ardyti tūlas kunigas,bet jam 
streikieriai nedavė ir kalbė
ti.

Pėtnyčioj tapo suareštuo
tas vienas streikieris lenkas. 
Advokatas už apgynimą rei
kalauja $100. Streikieriai 
bylos vedimui sudėjo $53.00. 
Išbylavimui suareštuotų 
prisideda Kulbokas ir Klas
čius.

Utarninko vakare vienas 
streiklaužis numirė cukraus 
dirbtuvėje.

Streikieriai tik turėtų la
biau pasirūpint, kad visur

Subatoj'e, 12 d. vasario,bus 
balius Lietuvių Jaunimo 
Gimnastikos Kliubo W. A. 
Shedlow svetainėj, 736—3rd 
Avė. ir kampas 24 gatvės. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga 25 c. su padėjimu 
drabužiu. Visi vietos ir a- 
pielinkių lietuviai malonėki
te atsilankyti. Komitetas.

Seredoj, 9 d. vasario 
vai. po pietų, išėjo į streiką 
10 tūkstančių veisčių ir d rė
šiu siuvėjų. Manoma, kad 
dar 40 tūkstančių prisidės 
prie streiko.

Pereitais metais New Yor
ke policija areštavo 212,452 
žmones. Pagal policijos 
pranešimus, tai buvęs augš- 
čiausias areštų rekordas.

Tarpe suareštuotųjų bu
vo 186,196 vyrai ir 26,256 
moterįs.

Iš suareštuotųjų teismas 
nubaudė 161,121 arba 78.94 
nuošimtį visų suareštuotų
jų. 1914 m. nuteistų buvo 
74,56 nuošimčiai ir 1913 m. 
—73.67. Reiškia, ir nutei
simų nuošimtis kįla.

Pereitais metais pagal po
licijos rekordus, New Yorke 
buvo 246 žmogžudystės ir 
829 ypatos dingo. 1914 me
tais buvo 257 žmogžudystės 
ir 1913—286.

PARMOS
Norint pirkt ūkę, tai ne

rašykit į miesto agentus,ku
rie turi brangius ofisus su 
būriais raštininkų, bet rašy
kit tiesiog mums, reikalau
dami mapos ir kataliogo, o 
gausit teisingesnį ir pigesnį 
patarnavimą.

M. WALENČIUS 
State Saving Bank,

Scottville, Michigan.

$
i

■ra

BVJFWNBWM

NAUJIENA JAUNAVEDŽIAMS.
šimtus naujai vedusių porų męs užganėdinom. 

Užtikrinant, kad ir jūs būsit pilnai užganėdinti. Męs 
žinom ir turim to, ko jums reikia. Geriausių iš- 
dirbysčių forničius, žemesnės kainos, negu kur kitur, 
ir dar duodam ant lengvų išmokesčių. Du ŠTOKAI. 
Kreipkis į bile kurį.

Gerai padarytas iš excelseriu 
matrasas

Matrasai su vata ant vienos puses 
Mat rasai hu vata ant abiejų pusių

Čystos vatos matrasas ................

$1.98
$2.98
$3.98
$6.98

• 658/5-U*
^...J ■- > . rcar |»i

v>?^.W^BROOKL-

Didžiausia Lietuviška K RAUTO V E
MUZIKALISKŲ INSTRUMENTŲ

Pranešu visiems, jog aš užlaikau tikrai lietuvišką kratuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, Laikrodėlių, Žiedų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių kitokių daiktų. .Taipgi rekordų visokiose 
kalbose su puikiausiomis dainomis ir šokiais. įvairiausio išdarbio 
Armonikų, Smuikų, (Skripkų), Klarnetų, Triūbų ir daugybę visokių 
muzikališkų instrumentų. Taipgi užlaikau Maldaknygių ir visokių gra
žių Popierų Laiškams rašyti su įvairiais aprašymais. Visokių magiškų 
Monų Daiktų ir knygų,su pagclba kurių galima padaryti įvairias

Taipgi taisom, 
branzalietus ir muJ.______ ___
tus, triūbas, pianus, vargonus, 
kymus išsiunčiam greitai j visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi 
pirkti mano kratuvėj yra gvarantuoti. 
pasliksi ant visados mūsų kostumeriu. 
ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau, 
tams. Užlaikome įvairaus tavoro “in stock”, 
strumentus ant užsakymo.

y®

& s*

Reikalaudami kokio nors tavoro 
adresuokite.

štukas. 
žiedus, 
klarne-

Užsa- 
daiktai

Vieną kartą pirkęs pas mus, 
Taipgi pirkdami daug tavoro 

Parduodame agen- 
Padarome visokius in-

fk<

103 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

šituos gramafonus
parduodame už žemą
Vasario mėnesį, kaipo pasigarsi-
nimui tarp savo kostumeirių.

Kaina $10.00.

speciahškal
kainą per

Nedėlioję, 13 d. vasario, 
bus metinis susirinkimas 
Lietuvių Kooperatyviškos 
Spaudos Bendrovės “Lais
vės” redakcijoj, 183 Roeb
ling St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi 
kooperacijos nariai malonė
kite į laiką pribūti.

Komitetas.

kimas Kings County S. P. 
Centralio komiteto Labor 
Lyceum svetainei. 919 Wli-

kuopos delegatai malonėkite 
pribūti į šį susirinkimą, nes 
bus daug svarbiu reikalu.

Kuopos sekretorė M. U.

13 d. vasario bus konfe
rencija Liet. Kel. Pašelp.

N67 Jay St., Brooklyn, N. 
Y. Pradžia 10 vai. išryto. 
Visi delegatai imalonė- 
kite atsilankyti.

rinkimai bus salėj 67 Jay 
St., Brooklyn, N. Y., kiek
vieno mėnesio pirmoj pėtny- v • •
C10J.

Sekret. V. F. Vitkevičius.

Aktoriams veikalo “Du 
Broliu”.

Gavau nuo newarkieciu 
pranešimą, kad jie negauna 
svetainės ir savo užkvietimą 
atšaukia. Tokiu būdu mums 
nereikės važiuoti į Netvar
ka. Ir

Atsargiau einant į teatrus!
Laike perstatymo veikalo 

“Du Broliu”, įeinant į sve
tainę tūlam S. S. nežinomi 
vagiliai ištraukė iš kišeniaus 
keliatą dolerių. Dabar pa
aiškėjo, kad einant į tą sve
tainę, pri/ tikietų kasos,kuo
met žmonės susikemša, tan
kiai iškrausto kišenius. Ma
tomai tie vagiliai jau nuo 
seniai ten panašiai darbuo
jasi. Taigi einant į svetai
nę, reikia būti atsargiems.

J. V. Vytautas

REIK? LINGOS MERGINOS
Reikalingos merginos į fabriką siū

ti ant masinų: apsiūlėt nosines ir 
jas prosyt. Darbas lengvas ir čystas. 
Darbas nuolat. Priimamos mokinės.

WILLIAM HOLLAND 
145 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Įėjimas iš jardo.

RUIMAI ANT RANDUS.
Išsirandavoja gori keturi ir trįs 

kambariai, kurių randa $7.00, $8.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunės, 
kur dirba 5,000 darbininkų. Su ran
da duodu štampas.

V. J. GI KNIS, superintendent 
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y.
Arti Neeker Avė. ir Nassau Ave. 

Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

BROOKLYNO IR APIELINKĖS 
AT YDAI.

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojam, išcementuojam ir tt. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
99 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

SAKO WITZ BROTHERS
426 Hamboldt St., Brooklyn, N. Y.

Galima dasižinoti apie kainą pas 
K. Gužauską, 2210 Metropolitan Avė., 
Middle Village, Brooklyn, N. Y.

BRIDGEPORT, CONN.
Parsiduoda Grosernč ir fruitštoris.

(laikoma ir mėsos). Vietoj 
apgyventoj lietuviais, rusais 
kais.

Užpakaly storo kambariai 
veninio. Norintieji pirkti, 
šiuo adresu:

TUOS. SEDGWICK
Sterling Hotel No. 4 Crescent 

Bridgeport, Conn.

tirštai 
ir len-

dėl gy- 
kreipkitčs

Ave.

NAUJAS KOMITETAS AMALGA
MATED CLOTHING WORKERS 

OE AMERICA:
Pirmininkas Andrius Macaitis,

109 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Protokolų raštininkas J. A. Bekampis 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Finansų raštininkas J. Šimaitis, 
251 Metropolitan A ve..Brooklyn, N.Y. 
Kasierius Kazimieras Šimkus,

538 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

VISIEMS DOVANOS!
Kas išsirašys pas mane dienraštį 

“Naujienas” ir prisius $5.00, tiems 
duosiu dovanų svarbią ir puikią kny
gą MOTERIS ir SOCIALIZMAS ar
ba laikraštį “Kovą, “Keleivį” ar “Lai
svę” met«Ans. Naudokitės proga. Pi
nigus siųskite šiuo adresu:

A. J. RAŠIMAS, ' 
1840 So Halsted Street, Chicago, III.

Macys &Marcin Purniture Co
VISKAS, KĄ MES PARDUODAM, GVARANTUOTA.
TAS TURI SUTEIKTI PILNĄ UŽSIGANĖDINTĄ. uto medž pianoforto

Duodama ant išmokesčio, ant 
lengviausio termino, mokant po 
$2.00 ar $1.00 J savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimus nauju forniču.

198=200 Grand St
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn, ^.Y.
Šalę “Comedy” teatro. Telephone 2372 Greenpoint.

MONTELLO, MASS. 
LIETUVIAMS.

“Laisves” agentas J. A. Turan pra
neša vietos lietuviams štai ką:

Kas pas mane užsirašys “Laisvę” 
arba “Kovą” ant metų, tas gaus do
vanų “šakę”. Kas užsirašys dienraštį 
“Naujienas”, tas gaus dovanų knygą 
“Moteris ir Socializmas”.

Taipgi galima pas mane užsira
šyti ir “Keleivį”, bet prie “Keleivio” 
dovanų neduodu.

Aš atlieku visokius spaudos dar
bus greitai, gerai ir nebrangiai, su 
unijos ženklu. Kreipktiės pas mane 
šiuo adresu:

J. A.
18 A mes Street,

JUS GAIETE ISAUGIT1

PLAUKUS

TURAN
Montello, Mass. 

(9—12)

Kiekvieno Amerikos lietuvio dorinis 
privalumas sujieškoti šioje karėje sa
viškius ir gimines ir pagelbėti jiems.

Vietiniai atvykite į mūsų Kontorą 
ypatiškai. Iš kitų miestų rašykite 
laiškus. Męs patarsime, kokiu būdu 
galima sujieškoti.

MAFFEI & STEPONAITIS
Metropolitan Avė., kampan 

Havemeyer St.
BROOKLYN, N. Y.

385

PHILADELPHIEČIŲ 
ŽINIAI.

Išsirandavoja ruimai ge
roj vietoj, nuo vieno ruimo 
iki keturių Pigi mokestis. 
Ateikite ^apžiūrėti.

P. MESKENIS 
1339 Fairmount Ave., 

Philadelphia, Pa.

Užlaikomo įvairiausių lietuviški? 
rekordų su visokiomis lietuviškomis 
dainomis ir šokiais. Kaina 75c Ame
rikoje; Anglijoje ar Canadoj — $1.00.

{VAIRUS MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAI.

“Premier ’.
raudonmedžio Kaina $50.

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Ar ihikI.i.m pl.iiskotc

specialisto,

plauko ir
__.P- ’rjjHj.irs y

kliętu.
» GYDYMAS DYKAI,

Męs galemo peitikienli kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimų 
plauku prašalina plaiskotcs ir augina gra
žius plaukus IL>. 10 centu arba krasos 
markėms priglustus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs Išsiuceme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stų. kuponų ir sluskotc šlanden.
Union Laboratory, Box 545, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY, „

Box 646, Union, N. Y. *>
Siučiu i, dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiutinio, meldžiu išsiųsti 
man tojau® jusu dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute • “Teisybe Apie Plaukus." 
CPasiuskete sykiu kuponą su Jusu antrašu. •

Eclipse” padarytas iš raudonme
džio. Kaina $25.00.




