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PENSILVANIJOS SALIUNINKAI 
SMARKIAI SUJUDO.

CHICAGOJ LAIMĖJO RE- PAKĖLĖ ALGĄ MEXIKOS 
PUBLIKONAI. | DARBININKAMS.

Miesto rinkimuose laimė- . Kad Mexikoj kariaujama 
jo republikonai. Jų kandi-‘ne dėl tuščio maišo, parodo 
datas į majorus W. H J nors ir tas faktas, jog gene- 
Thompson tapo išrinktas.‘rolo Carranzos paliepimu,

1 _ 1________•____ 1_____ 1 ____ -1 J 1______ 1_______ _____________________ -I. — -.

sų, negu demokratas. Jisai įaudinyčiose pakelta darbi- 
gavo 139,389 balsais dau
giau, negu demokratas.

Dauguma balsuotojų mo
terų taip-pat balsavo už re- 
publikonus.^

Socijalistų partijos kandi
datas į majorus drg. John C. 
Kennedy nekuriuose war- 
duose gavo daugiau balsų, 
negu senų partijų kandida- 
tai-

Chicagos socijalistai, kaip dinolas Gibbons, Mexikos ar- 
praneša “The Call”, išrinko civyskūpas Morą ir dar dau- 
du savo žmones į alderma- ^giau kunigų, 
nūs.

Milwaukee, Wis., socijalis
tai išrinko savo partijos narį 
į mokyklų tarybų. Juomiy- 
ra Mrs. Meta Berger.

Jisai gavo daug daugiau bal- Auo 1 d. balandžio Mexikos

DI-
IS TRIUKŠMAS.
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RUSAI SULAIKYTI KAR
PATUOSE. |

Paskutiniai pranešimai 
austrų, vokiečių ir rusų vie
nu balsu liūdyja, jog rusųninkama alga ant 35 procen- pasekmjngas ėjimas Karpa- 

j tų tarpkalniais esųs sulaiky-
MEXIKOS ATŽAGAREI- % L d . • 1

VIAF NESNAUDŽIA. Iaulkai tod"l suktkū
Katalikų dvasiskija, kuri kad vokiečiai pristatė jiems 

per amžius siege liaudy, ne- pagelbos. I
Mūšiai įvyko Beskido kal

nuose, kur austrai laimėjo/
mano gerumu pasiduoti.

Štai, neseniai New Orleans....... ............._.......... ........
atsibuvo konferenciją, ku-iĄngjų laikraščiai daro išve-
rioj dalyvo- Baltimorės kar-

Nutarta suorganizuoti 
taip vadinamų “bepartyviš- 
kų” policijų, kurios turės bū
ti ^200,000.

NEW JERSEY ŽMONĖS 
NEPAGUODOJA GAR
SAUS SORKININKO. 

Garsusis velnių ėdikas, ar-!

dimų, kad tūlam laikui lai
mėjimas Karpatuose persvi- 
ro austrų pusėn. (

Viennoje pasirodė sekan
tis oficialis pranešimas: 
“Mūšiai Karpatuose vis plė
tojasi. Austrų ir vokiečių 
kariumeinė užėmė drūtas 
rusų pozicijas augštumosė į 
rytus nuo Laboreza pakal
nės. Toje vietoje austrai su-1 
ėmė 5,040 belaisvių. Aplin- Į 
kinese vietose visos rusų ata- Vokiečių generalis štabas ant fronto.bumą Harrisburg!} suplūdo Ua«us.s velnių eūiKas ar- ko8 tapQ atmuštos įr 

daugybe svieto—galiūnų sa- ya pasaKius, sorKjnin i™ rQ^u nelaisvėn” 
liniukai ir blaivininkai. kas Billy Sunday nesusilau- X ke paskuti-

Mat Ppnnsvlv-iniios lems- hia Patersone malonaus p n- sa °, J°gPas ulimat, i ennsyivamjos icgis- ? nes kelias savaites rusams
latūron įneštas billius, v kad tarimo.
kiekvienas pavietas kas trįs! .
metai turėtų nuspręsti būti tan
jam “šlapiu” ar “sausu”. L v _ , , . r

Tuoj kilo agitacija. Vieni tų žmones nelabai teatva- 
stojo už billių, kiti prieš. Gu- ziuoja.
bernatorius Brumbaugh iš-Į TTO_ T atto a
siuntinėjo 6,000 agitatyviškų J USe ILLINOIS O SAUSA, 
laiškų. Kas charakteringa—: Chicago, Ill.—Iš 102 pavie-

| Patersoniečiai žiūri į jį šal-1 
Jokio populiariškumo

| jisai nebeturi. Iškitųmies-1

nes kelias savaites rusams 
! todėl buvo pasisekę Karpa
tuose, kad jiems pagelbėjo 

stoji armija, kuri buvo apgu- 
, lusi Pšemyslų.

AUSTRAI VĖL BESARA
BIJOJ.

Kraštutinis dešinysis
sparnas Austrijos armijos. * , ... .-i . , ' l. rii’ • i • • r’-' • ibpclllldb rVllbLi 11 Ut> <1.1 III 1 I (Jotei tas, jog visi laiškai buvo tų Illmciso valstijoj—a5 jau tieg t Rumunijos mbe. 

pasiųsti biznieriams ir advo-1 apsausmta . 1 okia pasek- 'ži -j - • Besarabijon.
katams, o blaivininkai nega- me pastarųjų rinkimų. * . • 1 ■ •
vo nei vieno laiško. Beje, | Sulyg . balsavimo pasek- j 
blaivininkai laike paskuti- mių—-apie 100 saliūninkų tu-i"” 
nių rinkimų buvo priešingi ri išeiti iš biznio. Vyriausias *• 
Brumbaugh’ui. Jlaimėjimas atsiektas Centra-

Bravorai ir saliūnai pama-La, kuri buvo “šlapia” p:r 
tė naujai įneštame billiuj di-,40 _metii. JTen blaivininkai 
delį sau pavojų. Todėl tai paėmė viršų, 
dabar daugybė bravorininkų ' Wisconsino valstijoj veik 
ir saliūninkų suvažiavo Ha- visi didesnieji miestai liko 
rrisburgan savo intereso “šlapi” — kaip Madison, Su
ginti. Visi ho'Ujįįpi pilni, perior, Ashland ir Beloit.

j Austrai mano, jog tuomi ma
nevru jiems pasiseks iš
stumti rusus iš rytų Galici
ja Mat, tuomet rusams 
gręstų pavojus būti apsiaus-

Per tais net iš dviejų pusių—iš
rytų ir iš pietų.

zicijose, o vokiečiai savo. |mė'3,000 rublių ar 3 mėnesiai 
Kalvarija ir Marijampolė .kalėjimo.

—vokiečių rankose. I --------------
“Laisvėje” gauta laiškas, PETROGRADE PLATINA- 

rašytas iš Kybartų (Vilk, p.)
4 d. kovo. Laiškas persiųs-

SI LIGOS.
Norvegų dienraštis “Chri- 

pra-tas per vokiškų “feldpost”. stiania Morgenslated 
Rašoma, jog vokiečiai užėmę neša, jog Petrograde siaučia 
tas vietas, žmonių nežudo, ir. rauplių ir karštinės epidemi

ja.po jų valdžia gyvenasi vidu
tiniai.

ORLAIVIO BOMBOS UŽ
MUŠĖ 12 MOTERŲ.

Vokiečių orlaivis tipo Tau
be metė bombų ant bažny
čios mieste Neukirk, kuomet 
ten atsibuvo religiškos pa
maldos. Bomba užmušė 12 
moterų. Sužeistųjų skai
čius—didesnis.

FRANCŪZAI SAKOSI
LAIMĖJĘ.

Paryžius, 8 d. balandžio.— 
'Tarpe Meuse ir Mozelio eina 
smarkus mūšiai, kur francū-

SPECIALŪS TAKSOS.
Berne (Šveicarija).—^Švei

carijos parlamentas pripaži
no, jog reikia uždėti specia
li škas taksas, kad padengus 
išlaidas, sujungtas su mobili
zacija.

DVIVEIDĖ BULGARIJOS 
POLITIKA.

Rymas.—Dienraštis “Tri
būna” sako, kad Bulgarijos 
valdžia lošia dviveidę rolę. Ji 
vedų tarybas su talkininkais 
ir su Austro-Vengrija ir stos

Cl lieti IXIAO JL11 U. OlCt JALAI J1UJ1VU . v • .zams gana gerai sekasi.'P0 ta P.use, po kuria matys: 
Francūzai nori išvyti vokie- Seriau gales pasipelnyti
čius iš St. Michel.

NEW YORKO VALSTIJOS VIETON DUONOS — PO- 
KONSTITUCIJINĖ KON

VENCIJA ATŽAGAREI
VIŲ RANKOSE.

Albany atsivėrė konstitu- Kokios pakraipos yra ku- 
cijinė konvencija, kuri susi- niginė Lietuvių (nukentėju- 
renka tik vienų kartų į 20 šių del karės) Šelpimo drau- 
metų. Ta konvencija turi gija—“Laisvės” skaityto- 
suderinti valstijos konstitu- jams jau seniai žinoma. Tai 
cijų su gyvenimo progreso draugijai netaip jau rūpi iš- 
reikalais. Konvencija per- tikrųjų šelpti nukentėjusieji 
kratys daug svarbių suma- nuo kares, kiek klerikališka 
hymų.

Delegatų suvažiavo 168., 
Didelė jų dauguma—repub- ta 
likonai. Prezidentu šuva- tpinusi: 
žiavimo išrinktas republiko- “/ J 
nas Elihu Root, žinomas at- apie 2,000 lietuvių pabėgėlių, 
žagareivis. “Liet. D. nuk. dėl karės šelp-

Darbininkams neprisieina ti” Komitetas vas. 20 d. nu- 
laukti ko nors naudingo iš tarė prašyti Vilnimis vysku- 
republikonų partijos. Rei- pijos valdytojaus ' paskirti 
kia tik daboti,kad ji neiškirs- lietuviams pabėgėliams lie
tų kokios nors šunybės. tuvių kalba pamaldas šv.

-- Petro bažnyčioje Antakalny- 
CHICAGOJ DAUGIAUSIA je. Įgaliotiniais išrinkti kun. 

PRASIŽENGĖLIŲ. Olšauskis ir P. Leonaš. Vys

TERIAI.
Kuniginei Lietuvių šelpimo 
Draugijai yūpi tik maldos.

politika.
‘Vaire” skaitome, kuomi 
draugija labiausia susirū-

“Antakalnyje dabar yra

Liet. D. nuk. dėl kares šelp-

PRASIŽENGĖLIŲ.
Chicaga “subytino” viso 'kūpijos valdytojas, kaip teko 

pasaulio didmiesčius prasi- girdėti, griežtai nepasakęs — — —— 1 « « I ■» * —   rr ysy i ry x J i, jrvk/xn Ii A r t T YYt /T O VA Ožengėlių skaičiumi. Chica
go] pereitais metais buvo 
daugiau užmušimu, negu 
New Yorke ir Londone, 
vien paėmus.

iš-

ar bus duotos lietuviams pa
maldos šv. Petro bažnyčioje 
ar ne; jis tik prižadėjęs pasi
rūpinti, kad lietuvių prašy
mas būtų išpildytas”

RUSŲ PULKININKAS 
ŠNIPU.

Petrograd. — Suvalkie
čiams lietuviams gerai žino
mas pulkininkas Miasojedov

ANGLŲ IR FRANCŪZŲ 
LAIVYNO NEPASISE

KIMAS.
Štai jau ir po Velykų, o 

Dardanellų fortai taip ir ne-

BULGARIJA ANT 
SLENKSČIO KARĖS.

Sofia.—Viskas išsirodo, 
jog kiekvienoj minutoj gali
ma laukti Bulgarijos priside
dant prie karės.

Bulgarija gali išstatyti

SOCIJALISTAI NORI 
TAIKOS.

Vis labiau ir labiau į- 
vairių tautų socijalistai 
kelia savo balsų už tai
kų.

Šveicarijos socijalis- 
tai nori šaukti naujų 
tarp tau tiškų suvažiavi
mų.

Nekurie Amerikos 
darbo vadovai nori ap
šaukti gcncralj streikų, 
kad prispyrus valdžias 
taikinties.

Vokietijos reichstage 
30 socijaldemokratų 
nebalsavo už karės biu
džetų, reikalaudami tai
kos. Net toks pastovus 
sočijaldemokratas, kaip 
Edwardas Bernstein, 
nebalsavo už karės išlai
das. Iš tos priežasties 
jis rašo “Leipzigcr 
Volkszeitung”: “reikia, 
kad būtų išgirstas bal
sas, šaukiąs prie taikos. 
Jeigu Vokietijoj įvyks 
pradžia agitacijos už 
taikų — tuomet atsiras 
pasekėjai visose šalyse”.

Anglijoj, Norwich 
mieste, įvyko suvažiavi
mas Neprigulmingos 
Darbo Partijos. Suva
žiavimas priėmė rezoliu
ciją, kurioj griežtai rei
kalauja taikos. Suvažia
vimas sako, kad šioji ka
re vedama ne tautų rei
kalu, bet kapitalistų go
dumui pasotinti.

Anglijos Neprigul- 
m ingo j i Darbo Partija 
kviečia visus darbinin
kus nestoti kareiviais ir 
boikotuoti kariškų agi-

(jisai buvo žandarų viršinin-’ paimti ir,turbūt,nebus paiin- karės lauke . pusę milijono
ku Kybartuose) oficiališkai 
pripažintas šnipu.

Karės teismas nusprendė, 
jog jisai turi būti pakartas.

Kuomet teista Miasojedo- 
vų, tai paaiškėjo, jog jam pa
dėjo ir daugiaus šnipų, ku
riuos Vokietija užlaiko Rusi
joje. Nekuriuos iš jų jau su
ėmė ir greitai įvyks teismas.

Pulkininkas Miasojedov 
tarnavo dešimtoj armijoj ir 
užėmė žymių vietų. Jisai 
pranešdavo vokiečiams. apie 
situacijų Rusijos kariume- 
nės, taip jog vokiečiai apie 
viskų buvo labai gerai infor
muoti. Iš dalies pasidėkavo- 
jant jo pranešimams vokie-

sus iš rytų Prūsijos.
Tarpe rusų generolų įvy

ko permaina. Generolas 
Ruzski, komandavęs Var- 
šavos armija, eina “otstav- 
kon”, o jo vietų užims gene
rolas Aleksiejev.

LIETUVOJ VISKAS 
SENOVEI”.

“PO

ti. Šiaip ar taip kalbant, bet ' kareivių.^ Jeigu ji prisidės 
tai didelis smūgis anglų ir prie karės, tai palaikys Vo- 
francūzų laivynams. Ypač 
anglų laivynas šioje karėje 
pasirodė esųs bespėkis.

Turkų batarėjų ugnis pa
skandino Anglijos didlaivį 
“Lord Nelson”.

Anglijos ir Francijos lai
vynas tuomi tarpu visiškai 
nieko neveikia. Matomai, 
rengia kokį tai naujų pienų, 
kadangi senasis pienas vė
jais nuėjo.

RUSŲ BIZNIERIAI NORI 
KONSTANTINOPOLIO.
Petrograd.—Čia įvyko su

važiavimas pramonės ir pre
kybos atstovų.

Suvažiavimas priėmė re
zoliucija, jog patįs gyvieji 
Rusijos interesai reikalauja 
užėmimo Konstantinopolio.

UŽDRAUDĖ VOKIŠKAI
KALBĖTI.

“Gazefa Warszawska” 
praneša, jog Revelio tvirto
vės komendantas uždraudęs

Iš Lietuvos tiek tik tėra ži- vokiškai kalbėtį. Kas vokiš- 
niu. jog ten viskas “po seno- kai prašnekės .L
>vei”. Rusai laikosi savo po- tose, tam bus p ______

iešosiose vie- 
įskirta baus-

kieti jos pusę.
Serbų pasiuntinys Bulga

rijoj įteikė Bulgarijos val
džiai protestų dėlei įsiverži
mo 4,000 bulgarų į Serbijos 
žemę. Bulgarų ministerija 
atsakiusi, kad tai nebuvusi 
reguliarė kariumenė ir per- 

i tai ji nebeatsakanti už tų įsi- 
! veržimų.

KĄ RUSAI ATRADĘ PšE- 
MYSLE ?

Petrograd.—Rusai sakosi 
suėmė nelaisvėn 9 austrų ge
nerolus, 237 aficierius ir 
113,890 kareiviu.

Rusai sakosi paėmę labai 
daug įvairiausios kariškos 
medžiagos, tarp kitko, 900 
kanuoliu.

A

■MAXIMAS GORKY LIKO
SI IŠTIKIMAS SOCIJA- 

LIZMUI. Rusijos Dūmoje soci- 
jaldemokratas čcheidze 
pasakė aštrių prakalbų 
prieš karę ir rusų biuro
kratijų ir reikalavo tai
kos varde s-d. frakcijos. 
Jisai, tarp kitko, pala
kė:“ Viesulą pakilusi ka
tastrofa yra tiesioginė 
pasekmė militariškos ir 
imperialistiškos poli
tikos, kuria veda turčių 
klesa. žmonija pagrim
zdo bedugnėn nebūto li- 
gišiol istorijoje skurdo 
ir baisenybės”.

Italijoje Milano soci- 
jalistų • konferencija 
dauguma balsų priėmė 
rezoliucija, kurioj sako
ma. jog Italijos darbi-

» įlinkai privalo apšaukti 
generalį streikų, jeigu 
Italijos valdžia apskelb
tų mobilizacijų.

Taigi, tiktai darbinin
ku atstovai - socijalistai

SAKO, HINDENBURGAS 
KARIAUSIĄS SU PRAN

CŪZAIS.
- Tūlas vokiečių laikraštis 
praneša, jog generolas von 
Hindenburg, pasižymėjęs 
Prūsų Lietuvoj, bus paskir
tas vyriausiu vadu armijos, 
einančios prieš francūzus. ,

MAXIM GOItKY.

Berlyniškis “Vorwaerts” 
praneša, jog garsus sccijalis- 
tų rašytojas M. Gorky, apie 
kurį buvo paskyldusios ži
nios, būk jisai užsikrėtęs ka
rės ūpu ir pastojęs kariume- 
nėn—esančios pramanytos.

M. Gorky nei nemanas pa
stoti kariumenėn. Jisai 
tuomtarpu gyvenąs Finlian- 
dijoj. M. Gorky likosi, kuom 
pirmiau buvo. Karės viesu
lą nesudrumstė jo socijalis- 
tiškos pasauliožvalgos.

baigos. Tiktai jie gesi
na gaisra.

O kur mūsų “mielašir- 
din<n” katalikai, “kultū
riški” tautiečiai, “radi- 
kališki” laisvamaniai?

tijoj. Rusijoj, Anglijoj 
ir Italijoj—reikalauja, 
kad skerdynės ir toliaus 
tęstųsi.
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Ar socijalizmo laikuose jai ir apmainys jį ant Brazi- 6VA;pai4;AQ nilipf ič 
’lijos kavos. Tame ir yra vi- OVClCarlJOS plllCuS

bus kariu?
(Pasikalbėjimas su Morris Hillquit).

kilusioji pramonėj tauta 
tampa mirtinu priešu kitos 
taip-pat išsivysčiusios tau
tos, kadangi kiekviena iš jų 
stengiasi kuodaugiausia ka
pitalų įvestinti svetimose ša
lyse. Šitas stengimasis pri
veda prie reikalavimo kon
trolės ant labiau atisilikusių 
šalių. Kįla kova, kova už

tarpe 20 ir 48 metų mokinasi manydama, pradeda ją kur- Neką geresnis ūpas ir tų, 
tik 170—-190 dienų ginti savo styti prieš streikierius — or- kuriems “nereikia da”. Ka- 
tevynę nuo priešui ■ * ‘ .............

Neką geresnis ūpas ir tų.

sas skirtumas tarpe kapita
listiškos ir socijalistiškos 
tvarkos ūkio dalykuose.

Štai mano atsakymas ant
jūsų klausimo. Socijalizmas gėm liepsnoti nuo kanuolių 
panaikina dvi vyriausias šūvių, pirmiausia gavo di-

• v džiausią smūgį Belgija, nes
ji buvo siena tarp dviejų di
delių vieŠĮ5atysčių. Nepai
sant į tai, kad Belgija laikė
si neutrališkai, jai prisiėjo 
imti ginklas ir stoti kovon su 
galingu priešu. Nors ji kar
žygiškai gynėsi, bet tapo 
nuveikta. 7

priežastis, kurios iššaukia 
kares. Verte B.

ka milicija.
-------- — į

Pradėjus Europos padan-

ganizuotus darbininkus, kai- rėš aidas, reginys to sujudi-, 
Šveicarijos kareivis per (po “maištininkus”.

Beitas jau nėra taip leng- licijos r; _ 
, kur nėra daro atmosferą

,mo, baimė mobilizacijos, po- 
į raguotumas — pa- 

tosferą tvankia ir

Jeigu Anglijoj įvyktų so- 
cijalizmas, jeigu visos di
džiosios pasaulio tautos bū
tų organizuotos sulyg soci- 
jalistiško principo, kas tuo
met būtų ?

Argi kiekviena iš jų jau 
nefienorėtų pardavinėti pa
gamintus tavorus Brazilijoj, 
Zanzibare, Mongolijoj (atsi
likusiose šalyse) ? Ar iš tos 
priežasties nekiltų vaidų ir 
karių, kaip tai yra mūsų ga
dynėje?

Kitais žodžiais sakant, ar 
yra pamato spręsti, kad soči- (skirų ypatų, 
jalizmas panaikins tarptau- Socijalistiškai organizuo- 
tišką konkurenciją ir kraujo toje valstybėje išnyksta rei- 
praliejimą? kalavimas vesti agresyvę

Ant šitų, užklausimų aš .prekybą ir gabenti kapitalus 
visųpirm 'atlaikysiu, kad 
kapitalizmas didžiai paaštri
no tarptautišką konkurenci
ją prekybos dalykuose ir pa
darė ją nepaprastai agresy- 
viška. Toliaus aš jums da- 
rodysiu, kad socijalizmas žy
miai panaikins konkuren
ciją ar pavers ją kuomi nors 
griežtai priešingu konku
rencijai.

Visa bėda tame, kad kapi
talizmo gadynėje męs gami
name tavorus ne dėl užganė- 
dinimo kasdieninių reikalų 
draugų - piliečių. Juk dabar 
daugelis, žmonių nebeturi 
kuo maitinties. Mūsų did
miesčiuose daugybė vaikų 
eina į mokyklas nepapusry
čiavę. Duonos maldautojų 
rėdai yra kiekviename mie
ste. Tuo tarpu męs gabena
me maistą į svetimas šalis. 
Kame gi dalykas?

Tai įvyksta todėl, kad da
bar tavorai gaminama, kad 
iš to būt kuo didesnis pelnas 
atskiriems žmonėms, atski
riems kapitalistams. Darbi
ninkai negauna pilno, jiems1, 
pripuolamo, atlyginimo už ( 
padarytą darbą. j

Jeigu darbininkai-j gautų'čių, dėlei kurių kįla karės.
Nebebus jau kapitalų perte
kliaus, kuris skintų sau ke
lią pietų Amerikon, Afrikon 
ir Azijon.

“Išvežimas” tavorų pasi- tajistų spauda sakė?... Jity- ,kas sustiprina jo visą kūną 
liaus. Pasiliaus ir karės, Įėjo, būk nieko nežinodama. įir priduoda vikrumo. Tokie 
kurias iššaukia tasai “išve
žimas”. Atsilikusios tautos -kuoja vienoj firmoj kriau- mokykloj, 
plėtosis laisvai, kiekviena v‘ ’ .... v_„_.
savotišku būdu.

Dabar pereisime prie ta
vorų išvežimo, padėkime, 
-nors ir apavų.

Socijalizmui įvykus, kiek
viena labiau pakilusioji tau
ta gamins tavorus ne atski
rų asmenų pasipelnymui, bet 
vyriausia tuo tikslu, kad už
ganėdinus liaudies pareika
lavimus.

Nacionališkai organizuo-

Kapitalistiškoji 
spauda.

Kapitalistų spauda labai 
“sąžininga” ir ją kaltinti ne
galima už ^“slėpimą” kokių 
,nors nuotikių. Jeigu ko ne- 

viršininkavimą, kuri nebetu- j pastebi, tai ne dėlto, kad sle- 
ri jau rubežių ir pereina vi-,pia, bet stačiai 
sas žmoniško įsivaizdinimo 
rybas, kadangi ji vedama už
grobimo tikslais naudai at- 1 1 • 1 4

į svetimas šalis. Tatai daro
si faktiškai negalima. Ka
rės, kurios kįla dėlei preky
bos ir finansinės konkuren- 
ciojs (o tokiomis yra veik vi
sos mūsų laikais kįlančios 
karės) darosi negalimomis. 
Pažiūrėkime, kodėl: —

Socijalistiškoje valstybė
je vyriausios industrijos bus 
organizuotos ant visuome
niškos nuosavybės pamato ir 
bus tvartkomos liaudimi. Iš 
to atskiri žmonės neturės nė 
dividendų, nė pelno. Nacio- 
nališkai suorganizuota apa
vų industrija, taip kaip ir 
nacioliškai suorganizuota 
pačta, apmokės tik darbą sa
vo darbininkų, bet nesutvers 
jokių turtų dėl akcijų savi
ninkų. Kokios gi bus pasek
mės panašios išdirbimo or
ganizacijos?

Aišku, kad prie tokios 
tvarkos kapitalai negalės su
plūsti į privatiškas rankas, 
o kuomet to nebus, nebus ir 
to veržimosi prie “konkuren
cijų” “kolionijose” — šalyse 
labiau atsilikusiose.

Tokiu būdu išnyksta viena 
lis dviejų vyriausių priežas-

visą tarnystes laiką yra vai- .
džios užlaikomas. Apart vai- va padaryti ten, 
disko valgio, jis gauna apie nuolatinės kariumenės, kur ant visų krutinės užgula 
15c. į dieną algos, drabužius kiekvienas pilietis skaitosi sunki tos panikos šmėkla... 
ir ginklus. Drabužius ir šalies apgynėjas, kur ir; Atsipeikėja šiek-tiek žmo-
ginklus kiekvienas kareivis (streikieris gali pasiimti gin- 'nes — vėl mobilizacija. Šau- 
ima su savim ir laiko pas sa- klą ir stoti į eiles suorgani- (kia “ratnikus”, I-mo skyj\, 
ye.per visą kareivystę. Visi zuotos milicijos ir ginti sa- iki 38 metų amžiaus. Vėl pa

nika. Atsipeikėja po tos —kareiviai yra valdžios ap- vo tėvynę nuo pavojaus.
Reikia pažymėti, kad da- arklius vėl mobilizuoja; da

bar jau ir Suvienytų Valsti- ro rekvizicijas gyvulių ir 
i. Ir tas iššaukia

drausti nuo nelaimingų atsi
tikimų laike tarnystos.

Šveicarijoj kiekvienas gali jų nekurie buržuaziniai vei-1 drabužių
•\i • * da.bar toj kul" Įtapti’aficierių, jeigu tik yra kėjai giria Šveicarijos mili- ' šiokią-tokią paniką. Gailaus

tunskoj saly priešas įsiga- noras jr pasišyentmas pa- ei jos tvarką ir sako, kad la-’žmonės apsipranta. Išrodo,
lėjo ir stipriai laikosi.

Tokioj pat pozicijoj buvo 
atsidūrus bv Šveicarija, bet 
Šveicariją nepatiko toks li
kimas, kaip Belgiją. Su
prantama, ne tame dalykas, 
kad Šveicarija būtų buvus 
galingesnė ir priešas jos bū-

bai geistina būtų čia įvesti 
panašią tvarką. V. P.

baigti tam tikrą kursą ir iš
laikyti ant aficierio egza- 
meną. Bet tas yra tik iš 
teorijos atžvilgio. , Fak
tiškai gi aficieriais tampa 
turtingesnieji, kurie pir
miau pabaigia vidurines ar- 

o----- x----------------j—(ba augštesnes mokyklas, nes
tų pabijojęs — buvo visai ki- jie greičiau išlaiko egzame- 
tokios priežastįs, dėlei kurių nUs ant aficierių.
ji išliko nesužeista. Šveica-1 Kandidatus į aficierius 
rija labai kalnuota sahs ir i renka iš tų pačių kareivių, 
pertai, neparanku per ją ga- suprantama, gabesnius.
benti kanumenę ir ginklus. Į juos nusiunčia į speciališkas, . - . r
Dėlei tos priežasties ji ir p a-. mokyklas, kūnas jie pabai- sai lsbuvo ten iki kovo mėn. 
siliko nepaliesta kariškos gę tampa paaficieriais. Pas- '®,m 
audros. įuį jau siunčia į aficierių

Nors Šveicarija gamtiškai mokyklas. Kad gavus leite- 
apsaugota nuo užpuolimo nanto ciną, reikalinga ištar-

pamiršta”.
Štai ant salos Porto Rico 

sustreikavo cukraus planta
ciją darbininkai. Streikan 
išėjo apie 40 tūkstančių dar
bininkų, arba, geriau pasa
kius, streikavo visos šalies 
cukraus plantacijų darbinin
kai. Ten valdžia ėjo išvien 
su plantacijų “karaliais”. 
Streikierius šaudė, kankino; 
streiko vadovus areštavo ir 
sodino į kalėjimus. Planta
cijų karaliai nepaisė jokių 
įstatymų, nepaisė šalies kon
stitucijos, bet elgėsi taip, 
kaip jiems geriau patiko irsvetimų viešpatysčių^ bet jos nauti nuo'380 iki 426*dfenų, 
kaip lengviau pergalėjus gyventojai tuomi neužsigfi- priskaitant prie to ir karei- 
streikuojančius darbininkus, nėdina ir yra apsiginklavę, vystės tarnystę; gauti kapi

tono ciną, reikia ištarnauti 
nuo 552 iki 692 dienų, o ma-

kui jau siunčia į aficierių

Bet ką gi apie tai pasakė 
kapitalistiškoji spauda? Ar 
ji paminėjo apie tą streiką?
Ar V Pasakė, kad ten strei- ir protiškai, sulaukęs 20 me- bėgy 12 metų, 
kieriai šaudomi ir jų vadovai tų amžiaus, tampa apgynėju 

tz„ šalies ir, reikalui esant,į kalėjimus sodinami? Ka
pitalistiškoji spauda visai 
“užmiršo” apie tai paminėti. 
Tik socijalistų laikraštis 
“New York Call” apie tą 
streiką plačiai rašė ir kvietė 
padėti streikieriams?

O gal socijalistų spauda 
melavo? Gal ten visai nebu
vo taip, kaip ji rašė?

Šiomis dienomis atvyko į 
New Yorką iš Porto Rico 
valdiško darbo/biuro atsto
vas J. Bills ir patvirtino, kad 
ten panašiai buvo, kaip soci
jalistų spauda rašė, bet da
bar jau dalykai einą geryn 
ir streikieriai, valdžiai tarpi
ninkaujant, pradedą taiky
tis su plantatoriais. Reiš
kia, pati valdžia pripažįsta, 
kad socijalistų spauda teisy
bę rašė, bet ką apie tai kapi-

Šis-tas apie Lietuvą 
ir kelionę ją ap

leidžiant.

kad tai paprastas, kasdieni
nis reikalas.

Valstiečių sunkenybės 
kares metu.

Kuomet paimti karėn — 
ten ant mirties slenksčio 
kenčia pragaro kančias, — 
ir likę namie verčiami ken- 
tėt tūlą sunkenybę. “Stul

gio'kų” ir kitokį važiavimai, —Nuo redakcijos. ___
straipsnio autorius drg. D. j telegrafų, pačtų, gelžkelių 
Klinga parvyko Lietuvon sergėjimas guli ant valstie- 
'kaip tik prieš pačią karę. Ji- čių sprando. Su rekvizicija 

’ ............ , tai jau nemažai vargina.

Šveicarija neturi nuolati
nės kariumenės, bet kiekvie
nas pilietis, sveikas kūniškai j oro — nuo 701 — 851 dienos

Kaip kareiviai, taip ir afi- 
i laikinai., -. V1" cieriai tarnauja laikinai, 

suomet jį gali pasaukti po (profesionalų Šveicarijoj vi-
ginklu, jeigu jis neturi dar 
48 metų amžiaus. Toks ka
reiviavimas yra priversti
nas. Mokytojai, kunigai, 
gelžkelių tarnautojai, kalėji
mų viršininkai ir kiti visuo
meniški veikėjai ramiam lai
ke paliuosuoti nuo kareivia
vimo, bet iškilus karei visi 
privalo imti ginklą ’ ir eiti 
ginti savo šalį.

Kiekvienas Šveicarijos pi
lietis, sulaukęs 20 metų am
žiaus, prjvalo atlikti savo

sai nėra. Išimtį padaro tik 
instruktoriai; jų yra 218 y- 
patų. Taigi visa Šveicarijos 
nuolatine kariumenė suside
da iš 218 ypatų. Visos kitos

visą laiką gyvenda-i Už paimtus daiktus - moka 
mas Panevėžio pav. (paskirtą mokestį,, bet. kol 

Skaitytojas . ras šiame gauna pinigus, tai reikia 
straipsny daug ko naujo — vaikščiot, .“nuo Ainošiaus 
ko negalima patirti iš laiškų P™ Kaipošiaus; tai vėl prie

Piloto”. Tokia jau rusų val
džios sistema. Pavyzdžiui, 
užsakė vežti ant stoties vie
ną trečdalį karvių žiemos 
šalty. Ar jos tinkamos pa
imti, ar ne, bet turi gabenti, 
kad ir kelias rusiškas my
lias.
Policijos ir valdininkų elgi

masis —ir suktybės.
Mandagumas, žmonišku

mas, dora, — tai visai sveti
mas Rusijos valdininkų ir mi, jiem nežinomi dalykai, 
policijos. Tokiems vėploms‘Ypatingai policijos depart-

ir laikraščių.

Kokį įspūdį turėjau grįžęs 
tėvynėn.

Apleidau tėvynę dar ma
žas, dėlto jaučiau smagumą, 
grįždamas į ją. Tik kada su
grįžau, pasijutau apsivylęs, 
tikėdamasis smagumo. Įva
žiavus Liepojun, pirmiausiai 
metėsi į akį nemandagumas, 
bloga tvarka, didelis žioplų-

vietos užimtos milicijos afi- Amerikoj nelengva būtų mente. Piktžodžiavimas,grą- 
cierių. Generališkas štabas greiti kad ir prasčiausias sinimai, kumščia, suktybė, 
irgi susideda iš milicijos afi- darbas, o ten jie dar...
cierių.

Aficieriai mažai _____
skiriasi nuo kareivių, nes jie 
visi

. “po-i— tai jų idealai. Rekvizuo- 
Prie žioplumo labai ja drabužius. Įsakymas iš- į 

įklausyk, išpikjtžodžiaus kokį jiems įsakymai? Jie daro 
‘ ’ 1 nors priešinga

nai". rrie žioplumo labai! ja urauuzius. įsaKymas is-
i kuomi tinka ir davatkiškumas. Čia J leista supirkinėti, bet kas
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Art paeina iš paprastų ka- zm°gLb ° eina pro cerkvę, tai lekviziciją 
reivių. Atsinešimas aficie- ĮLl?s}in?a kepurę.
riu linkui kareiviu gana

, žegnojasi. | tiesoms. Įėję į namus pris- 
Kiek turėjau “laimę” per tavas ar 1 • 'A V • 1 •

pilną atlyginimą už savo 
darbą, tai kapitalistams ne- 
siliktų jokio pelno. Darbi
ninkai, negaudami pilAo at
lyginimo, negali užganėdinti 
visų savo reikalavimų. Savo 
alga darbininkas negali pa
dengti kainos pagaminto 
produkto.

Tokiu būdu atlieka tavorų 
perteklius. Net jeigu visi 
nedarbininkai suvartotų 
kiek jie tik gali tavorų—vis- 
viena liksis dar pertekliaus. 
Tame tai ir visas dalykas.

Kas daryti su tuo pertek
lium tavorų? Jisai turi būti 
parduotas, išgabentas kur 
nors kitur.

Kapitalistiškos valstybės 
negali susikeisti tavorais. 
Tas neprivestų prie jokių pa
sekmių. Todėl tai jos gabe
na tavorus į šalis daugiau at- _ ........... ........ ...
silikusias ir visi gabena į tas' avų, kiek žmonėms bus rei-, Neseniai * atsibuvo teismas pizu<?ta milicijos tvarka, kad 
pačias šalis. . Į ’ _

Tuomi pat laiku, kai an- trija atliks savo užduotį, tai 
glų ir vokiečių minioms reik- yra, pristatys reikalaujama 
tų drabužių, anglų ir vokie- kiekybę apavų, — tuomet 
čių kapitalistai įsivelia aš-( viskas gerai, viskas užbaig- 
trion konkurencijon 
nors Turkijoje ar Persijoje,1 
parduodami gatavus drabu
žius.

Čionais tūno pati pirmuti
nė agresyvės, kraujo pralie
jimu užsibaigiančios politi
kos.

Bet yra dar ir kita, daug 
svarbesnė, priežastis.

Kiekvienoj ekonomiškai 
pakilusioj šalyj susidaro ka
pitalo perteklius, kuris lie
kasi rankose savininkų 
pramonės įstaigų. Tūlą lai
ką jie gali pavartoti tą kapi
talą savo šalies bizniuose ir 
turėti iš to naudos. Bet 
greitai visos naujosios indu
strijos jau nebereikalauja 
naujų kapitalų. Tuo tarpu

uriadninkas su 
buvimą'stražnikais siautojasi, kaip 

Rusijoj matyt kiaulė raguota, ima, kas 
rusų valdininkų, kuriu ten jiems tinka, patįs vieni. Už-

tarnystą. Bet daug anks- Hraue-iškas Ten aficieriai sePtynilJ menesiųčiau jau jis būna prisirengęs “ ' «auegxiausiais» Lietuvoj ir Rusij.
prie kareiviškos tarnystes. ž - . k j 8 rusVM<hninkų,. k_. „
liesa, tas prisirengimas me- . Q kitose šalvse. Šveica- yra iy.alrlU ,rusilJ galybes moka ar daiktą grąžina, ka-

1 7. -i o . i 4-iL v. <■> r. i R-J n . i +-J o -i i n -nni’i i Irinlr molrnomko bendro neturi su karei
viška tarnysta,’nes jis moki
nasi paprastos gimnastikos,

tik pasibjaurėti da jie nori ir kiek malonėja 
užrašyti. Pasipriešins žmo-

Tokie
Dabar vėl Bostone strei- užsiėmimai yra kiekvienoj 

_ __ u ___________ v J- Iš to atžvilgio 
čiai. Streikas tęsiasi jau šveicaras, pastojęs į kariu- 
gana seniai. Bet kapi-(menę, jau nesimokina gim- 
talistų spauda visai apie tą 
streiką nieko “nežino” *

Kodėl taip daro ?
Ogi ta firma garsinasi vi

suose kapitalistiškuose laik
raščiuose, per tai jie ir “ne
žino”, kad toj firmoj darbi
ninkai streikuoja.

Visi gerai atsimenat Pa- • 
tersono streiką. To streiko' 
vadovas P. Quinlan tapo pa

tegalėjau 
jais.

| ...Važiuoju per Lietuvos gus už tiesų laužymą, — tą 
laukus ir kaimus. Davažia-'jie pavadins “neklausymu” 
vau iki gimtinės; žiuriu, dai-•policijos; šalę keiksmų, pa- 

| rausi į namus šiaudiniais varios kumštį, sustatys pro- 
' stogais, aplūžusius, išrodo, tokolą, ir, rezultate “neklau-

nastikos, bet tik užsiima ki
tokiu reikalingu • mokslu. 
Kiekvienas pastojęs į kariu- 
menę bei miliciją privalo pe
reiti tam tikrą kareivišką 
kursą per penkis ar šešis 
mėnesius, žiūrint kokioj mi
licijos daly būna. Bet ir šis 
■trumpas laikas yra išdalin- 
itas net per 12 metų, t. y. 
kiekvienas šveicaras per 12

ta apavų industrija Anglijoj trauktas teisman už tai, kad metU skaitosi kariumenėj. 
turės savo tikslu — pnstaty-']aįke streiko kalbėjo ir kvie- Mažoj, demokratiškoj re- 
ti Anglijos žminčms tiek ap- ‘darbininkus prie vienybės, publikojJ.aip puikiai suorga- 

tapo’ “ nuteistas .kareiviavimas nei kiek neap-

turės savo tikslu p rista ty- (laike streiko kalbėjo ir kvie-

(kalinga. Kuomet ta indus-(p. Quinlan 
nuo 2 iki 7 metų kalėjimam

Kapitalistiškoji spauda 
nieko nepaminėjo nei apie 
teismą, nei apie nuteisimą 
P. Quinlan. Ir kaipgi misėt, 
kad darbininkų vadovas ta
po nekaltai nuteistas. Apie 
tokius dalykus geriau nieko 
neminėti.

Bet štai atvažiuoja į Pa- 
tersoną sorkininkas Billy 
Sunday ir pradeda savo pa
mokslus sakyti.

Ar kapitalistiškoji spauda 
taip-pat nieko nesako, kaip 
apie Quinlan nuteisimą? 
Nereikės tų baikų! Kapita
listiškoji spauda apie tą mul
kintoją net ekstra numerius 
išleido ir šaukė, kad jam bm 
tų paroda surengta. Apie jo 
kvailas pasakas užkimšti 
laikraščių puslapiai, įdėti jo 
paveikslai ir tam panašiai.

Kaip matot, tai kapitalis-

kur ta. Nebus jokio reikalo ga-
1 minti tavorų pertekliams.

Dabartiniu laiku, kaip jau 
aš nurodžiau; visose “pro- 
gresyviškose” šalyse yra ta
vorų perteklius ir jisai, prie 
dabartinės išdirbimo siste
mos, visuomet bus. Visai ki
taip, kaip matom, bus prie 
socijalizmo.

Todėl tai prie socijalitsiš- 
kos tvarkos nebus pertek
liaus gaminime tavorų, kas 
iššaukia geismą užkariauti 
naujas teritorijas, nors iš to 
ir kįla karės.

Išgabenimas tavorų soci-
, jalistiškai suorganizuotoje 

valstybėje nebeturės charak
terio ekonomiško būtinumo 
ir privatiško pasipelnymo, 

kapitalų perteklius vis auga Tasai išgabenimas, taps ra- 
ir auga. Ką su juo darvti? (mių-ramiausias, liuosanoris 
I/VūĮ liekasi vienas keliąs, darbas.
Reikih kokiu nors-būdu su- JeiguJeigu Anglija norės gauti 

iš Brazilijos kavos, tai ji pa
gamins daugiau kokio kito 

Tokiu būdu kiekviena pa- tavoro, kuris reikia Brazili-

vartoti tas kapitalų pertek
lius svetimose šalyse.

Mažoj, demokratiškoj re-

rijos armijoj kaip kareivis, 
taip ir aficieris jaučias ne 
kareiviu ir aficierių, bet pi
liečiu, pašauktu atlikti tą už
duotį, kurios reikalauja šalis 
nu O’savo piliečių.

Šveicarijoj randasi viso kad jie sukalti ar sulindę gi- žada” gaus tris mėnesius ka- 
8^divizijos. Generolų visai jjaĮ į žemę’; nenoriu savo a- Įėjimo be teismo, adminis- 
nera. Divizijomis valdo pul- kim tikėti, kad į vidų tokių tratyvišku keliu. Mano bro- 
kinihkaj. Vienas Anglijos a- namų stačiam galima įeiti; lėnas turi žemės prie dviejų 
ficieris buvo, ant inspekto- manau, kad rėploms reikės, valsčių priklausančios. Kar- 
riško pertikrinimo kartume- jfaip nesmagiai jaučiausi, į tą susitaikė, kad vieno vals- 
nes ir pasakoja, kad vienos lyg kokiuoes tyruose būčia. j čiaus starasta pavarė tele- 
divizijos viršininkas buvo | Visur negražu, purvina,! grafą sergėti, o kito ant tos 
savininkas hotelio, kitos — žmonės suskurdę, o to gra- pačios dienos — varo gelžke- 
žymus advokatas, trečios — žumo tėvynės, kurtam ir lio sergėti. Brolėnas, paru- 
laikrodininkas ir tt. Laike pats tikėjau čia būdamas,'gojo, kad nepamiršta*varyti 

. . už vieną tik dešimtinę pie
vos tris mylias gelžkelio sau
goti, nežiūrint, kad ir pirmoj

visai liai j žemę; nenoriu savo a- Įėjimo be teismo, adminis-

sunkina piliečių ir kiekvie
nas noriai tą atlieką. Kiek
vienas šveicaras tardau j a 
savo paviete, tarp pažįsta
mų ir draugų. Sulaukęs 20 
metų, jis įstoja į armiją ir 
pabaigia rekrutų mokyklą. 
Rekrutų mokykloj jis turi iš
būti nuo 70 iki 90 dienų, žiū
rint prie kokių ginklų moki
nasi. Paskui iki 28 metų am
žiaus atkartoja savo mokslą 
kas metai'po 11 diėnų. Prie 
to visko reikia dar pridėti 
keliatą dienų dėl speciališkų 
inspektoriškų patikrinimų 
(smotrų) ir visa kariška 
tarnysta būna užbaigta. To
kiu būdu kiekvienas šveica
ras tarnauja nuo 152 iki 172 
dienų.

Kiekvienas pilietis, užbai
gęs kareiviavimą ir sulaukęs 
32 metų amžiaus, Į)ūna pa
skirtas rezervan; rezerve

tiškoji spauda neturi sąžinės pasilieka iki 40 metų; nuo 40 
nei už sudilusį centą. Apie j metų būna pervestas į antrą 
darbininkų reikalus ji nieko (skyrių rezervo ir ten pasi- 
nerašo, bet kur eina darbi-1 lieka iki 48 metų.' Sulaukus 
ninku mulkinimas, tai net 48 metų/ šveicaras skaitosi 
ekstra numerius išleidžia, (užbaigęs visą savo kareivia- 

švenčioniškis. vimą.

laikrodininkas ir tt. .
karės susirenka neutrališ- 
kas parlamentas ir išrenka 
vyriausį karės vadą, tuomet 
tas vadas gauna generolo ci
ną. <

Vyriausią ant kariumenės
galę turi neutrališkas parla-'metį, — didžiulis sujudimas! “persiplėšti” į du. Tautietis 
mentas, kurį žmonės išren- Lyg ta pasakų “sūdna die- starasta įsižeidė, pasakė: 

Džpludo miestelį svie- ' ~
apšaukia. Vyriausia kariška-tas, kaip neužplūsta dižiau- nėšiu”, ir nuėjo. Mano brolė- 

’ . Mobilizuoja nas atsėdėjo 3 mėnesius,kaip 
arklius, iki 43 metų atsargi- i “ponas”, kalėjime. Nereikė 
nius ir dešimties metų “rat- ■ per tą laiką nei telegrafo 
nikus”. Baisi scena! Atsi-'|nei gelžkelio saugoti. Ant 
sveikinimas. Moterįs vyrų, pasiaiškinimo, pristavas pa- 
motinos sūnų, seserįs brolių, sakė: “Jei_ negalėjai persi- 
tėvai vaikų verkia, alpsta. Iš- plėšti, reikėjo vienur pasam- 
važiuojanti' gailiai apsiver- dyti”. ,
kia, ir tyliai, sėdę ant veži
mų, važiuoja, 
sta vežimais.

niekur nematyt.
Mobilizacija ir kare.

Nespėjau atsipeikėti — už vietoj tik 4 dešimtinės tėra, 
šešių dienų — mobilizacija ir ir paprašė pamainyti kitą 
karė. Atsikeliu giedrą ry- 'dieną, dėl to, kad jis negalįs

ka. Tas parlamentas ir karę' na”. “Dešimts kartų tau nesaki

valdyba randasi tam tikro (šiam jomarke. 
departamento rankose. Vi
sas kariumenės organizavi
masis priklauso kiekvienam 
pavietui. Visos kariškos me
tinės išlaidos dabar siekia 
8£ milijono dolerių.

Tai tokia abelna tvarka 
Šveicarijos milicijos organi
zavimo.

Rodosi, prie tokių aplinky
bių, prie tokio milicijos su
tvarkymo,tarp piliečių ir ka
riumenės negalėtų būti jokio 
skirtumo ir jokių kivirčų. 
Bet pastaruoju laiku, kuo
met darbininkiškas judėji
mas išsiskleidė gana plačiai, 
kada kapitalistai pamatė, Nėra kam. 
kad socijalistai — tai di- vaikai, senukai., Išveža ir 
džiausi jų priešai, pradėjo mokytojus, inteligentus ir (tų ir kad, .turint gyvulius, 
kurstyti kareivius prieš or- apsišvietusius kaimiečius. 1 x 

darbininkus, 'Jų nematyt verkiant, bet nu

Nuvežus ant stoties vieną 
Keliai nutvį- trečdalį galvijų, jei duosi ky- 

__________  Kiti dainuoja šių, tai paims, jei ne, — vež- 
atsisveikinimo liaudies dai-'kis namo kelias mylias atve- 
nas. Kaip kur užgirsti tylų žęs, sušaldęs,nukamavęs gy- 
bąlsą: “Ką aš einu kitur j vulius. Kaikam puola gyvu- 
mirti, aš verčiau ant vietos liai, parsiveža negyvus. Bet 
mirsiu”, šeimininką išve-(už tai ten yra “geradariai” 
ža, reikia vesti arklius ant perkupčiai, kurie nuperka, 
“prijomo”, visus kiek yra. i už pasiūlytą prekę iš tų, ku- 

Veda moterįs (rie nenori vežti atgal, kad 
ir sukamuotas gyvulys nepul-

nereiktų kitą syk vežti. Tie 
“geradariai”, — tai valdinin-ganiZUOtUS iki! umninu^, v u nemavy v v xkx.m v, nv. , ,---- v<*x v

prieš socijalistus. Ir štai.jei-(siminę. Ir kas-gi negali bū- kų sėbrai, kurie prigelbsti
gu kur tik iškįla darbininkiš- ti nusiminęs ?! Kam nebran- 
kas^u dėjimą s, iškįla strei- gi gyvas L *s?! Ar rodą ap-
kas, tuomet buržuazija sten-švięstūnui aukauti gyvastį i 
giasi suorganizuoti miliciją ant naudos savo engėjams,)

>Reiškia, šveicaras iš valstiečių.tarpo ir, kaip į- budeliams?!

atimti iš valstiečio gyvulius 
už pusę to, ką kazna.moka. ? 
Jie tarp savęs pasidalina.

D. Klinga.
(Pabaiga bus). J
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okia tai sve nebebijo; Juodžius

Lietuvos

Nukalba

va.

So. Omaha

tautos

Ž meniški au- 
save vadina) 

chuliganiškus

krikščionįs 
krikščionių? 
barbarai?

išsiskerdžia 
Kodėl gi jie ne

Lietuva” gana gražus maga 
žinąs, bet visgi ' * 
tima dvasia kvepia ir gana

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Ir tapo
— Karalius.

(Pabaiga bus)

1 vartoti 
nedegin- 

valdžia ė-

bet vistiek jie turėjo nusilei
sti. Gaila tik, kad ton komi- 
sijon pakliuvo keliatas ypa- 
t j, kurios pasistengė per 
augštai įkainuoti kai ku
riuos daiktus; šį pasielgimų 
neva teisina tuom, kad žmo
nes pripratint prie taupymo, 
bet, tiesų sakant, čia nebuvo 
jokio reikalo taupyti, kadan
gi nieko netrūksta. Visoj 
Danijoj tapo sumobilizuota 
daug kareivių; užlaikymui 
jų šeimynų, pasilikusių na
ro ieje, duodama pašelpa val
džios,* o taipgi ir vietinių ap
skričiu. Žinoma' tas viskas

Amerikos socijalistai tvir
tina, ’ kad garsusis Mexikos 
generolas Villa parsidavė^ 
Vali street ir lošia dviveidę

inios iš Lietuvos

“Laisvė” tyrėjo " tmsvhę 
kuomet pasakė. kad Londo
nas bus užkariautas.

Čiru-Viru.

EŽERYNAI.
Įsteigta čia komitetas pa

šauktųjų karėn šeimynoms 
šelpti. Įsteigėjas 2-sios gil
dijos pirklys M. Talan, kurio 
lėšomis būsiu šelpiamos tos 
šeimynos be tautų ir tiky
bos skirtumo.

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

ir iš ten Į Ameriką.
Laivai eina per Archangelską ir 

per Finliandiją.

Pasportus parūpiname.
Kreipkitės žodžiu ar laiSku prie 

valstybinio

O jau męs visi buvome įti
kėję i Vilios demokratizmą, 
bjet Šb’upas karta kdr tai 
prakalbose sušuko: “K^da, o'i 
nas lietuvius atsiras Villa?” 
Laimė, kad neatsirado.

Ura... raudonoji lietuvių 
armija (tmsin

kiau jos avangardas) jau i- 
fio Londonan ir atakuoja 
Gabrio ir Matulaičio pozici-

vis tokiepat; nė jų santykiai mai- 
Tik vienas vaikščioja ap- 

Kaip tos aplinkybės 
apaugusios, dabar

Kamgi, kunigėliai, slaps- 
totės? Juk jūs patįs puikiai 
žinote, kame čia šuniukas 
pakastas.

vės upeliai; pačiame gi šakume, tik perva
žiavus siaurutį vienkinkiams ratams tiltelį, 
užtiksi kalnagalį, užsivožusį kalva, lyg kar
pą ant nosies, lyg tyčia, kad tu jį pamaty
tumei. Tu jį ir matei, ligi tik pradėjai leis
tiems nuo kalno į slėnį, dar ištolo. Tai ir bus 
—Juodžiaus Kelmas.

Į Jei reikia ne“stačiai” važiuoti, tokiuo- 
pat tvirtu, stačiu, ramiu balsu tars:

J — Nuo Juodžiaus Kelmo...
Jis nebepabaigs. Bet tau vistiek bran

gių žodžių nebereiks daugiau gaišinti, nei 
pypkės antrų kartų iš dantų traukti, kad ga
las., atauštų ir vėl / įsikasti reiktų — šaltas. 
Tau bus sočiai gana: kėliarodis atsigręš 
stačiai į Juodžiaus Kelmų, išties į jį savo de
šinę ar kairę, bent kiek paturės ištiesta ir 
palengva'apibrėš tiek’gradų lanko, kiek tau 
reikia nukrypti. Ir tu, ranka pasekęs, 
žinosi, pirma į Juodžiaus Kelmų, paskui pa
suksi į dešinę ar į kairę ir nėmaž neabejosi, 
jog pasukai tiek, kiek reikia, nors čia tuo

SIUNČIAME PINIGUS. NU
EINA GERAI. Imame pilną at
sakomybę. Pristatome kvitą su 
parafiu apturėjusio. PRIIMA
ME PINIGUS TA UPINI M UI.

A. PETRATIS;
Lietuviu Skyriaus Vedėjas.

O tų kelelių, tikrai, yra gana; jei ke
leliais vadįsime vėžes, giliai įsipjovusias į 
tarpynę, kuriomis, tačiau^ visi turi leisti sa
vo tekinius, jei nori parvažiuoti.

Jei klausios kelio, saulei užsileidus, jau 
kitokiu balsu atsakys:

— Gi pro Juodžiaus Kelmų...
Balse pajusi abejojimų, netikrumų. 

Rankos rodytojas neišties, lanko tau neuž- 
brėš; nebent tik galva mostelės terMink per 
petį. Ir tu pajusi neramumo, ir tavo arklys 
pajus; arklys ims eiti nenoromis, o tu vis 
nebūsi tikras, ar pataikinai.

Jei klausies gerokai temstant, trumpai 
tau burbtelės:

3 c

— Gi pro Juodžių...
Nięko daugiau. Nelinktelės nė galva. 

Turstelės kelius žingsnius į šalį, kaip nuo 
žmogaus, su kuriuo šiame gyvenime nebėra 
ko besikalbėti.

Ir tau širdis nukris žemiau keliu. Bus 
aišku: jėi nori, važiuok sveikas; bet kelio už 
Juodžiaus Kelmo vistiek neatseksi.'

Kontrolių asistentu paskir
tas lietuvis.

Paskelbta nauji ėmimai 
kareivių, kiaulių ir avių ka- 
riumenei.

(Tųsa ant 7-to pusi.)

PANEVĖŽYS
Vasario 18 d. bus visuoti

nas Ūkio d r-jos susirinki
mas. Prie ūkio dr-jos susi
tvėrė kontrolio sųjunga. 
Valdžia duoda 400 rublių 
kontrolių asistentuU algos. 
Žmonės, kurių karvės bus 
prižiūrimos, turės savo ark-

re i kalas, tai ii 
atsiranda. Kuo-

• Tai kas gi tasai Juodžiaus Kelmas, ar 
kokia baisioji vieta, ar keleiviams juokus 
daro, o gal net jų gyvybės siekia?

Kas duos! Niekas nėra girdėję, kad 
čia koks priepuolis būtų atsitikęs.

Teisybė, kas vakarų, ligi tik tamsos še
šėlis nuo ano kalno skersai slėnį nusitiesia. 
Juodžius atsiranda ant tiltelio. Tai visi ži 
no ii’ mato, bet niekas nebijo. Ana, bijo,

Mačiau, kaip garsus repų- 
blikonų -šulas Gardner deba- 
tavo New Yorke su mūsiš
kiu Morrisu Hilquitu. Žmo
nių klausėsi apie 4000. De
batų tema: Ar reikia Suv. 
Valstijoms ginkluoties?

Kongresmanas Gardner 
patetiškai .šaukė: būkime 
stiprus ir apsiginkluokime, o 
mus niekas nerušios!

M. Hillquit užbaigė: te
būnie ramybė pasauly, tebū
nie-brolybė tarpe tautų.

Tai buvo didžiojoj pėtny- 
čioj ir man prisiminė Velykų 
varpai ir prakilni rintis.

Hillquit taip širdingai 
pratarė tuos žodžius — jog 
visa salė suūžė delnų ploji
mu. '

ly dar apie tuos pačius de 
batus. Debatavo taip švel 
niai, taip mandagiai, be kris 
lėlio ypatiškumų.

O pas mus? 
šioji (taip ji 
“Tėvynė” 
Grikšto pravardžiojimus va 
dina “teisybės žodžiais 
dar stėbiasi, kaip tai si 
kiais “debatoriais” socij 
tai nenori nei šnekėti. Kar- 
čiamos Šurnas ir Babelio 
bokšto būdavojimas ant pa
grindų ir tas tinka tautinin
kui,, bile tik pri^š... raudo
nuosius, bile tik^prieš juos.

Tuo tarpu, gražus debatai 
yra taip naudingi.

KAUNAS
Pradėjus labai 

degtinės vietoje 
tąjį spiritų, 
mė jieškoti priemonių, kaip 
padarius tų spiritų, kid iš jo 
nebegalėtų žmonės taisyties 
gėrymo. Buvo net skelbiama 
laikraščiuose premija apie 
20 tūkstančių rub., kas tų 
priemonę išras.

Dabaty kaip rašo “Lit. R.”, 
jos redakcijom buvo atėjęs 
valst. Juozas Petkevičius 
(iš Taupėnų, Kauno apskr.), 
ir pasisakė, turįs išgalvojęs 
tų priemonę: nuo jos spiritas 
lieka nekenksmingas sveika
tai, kartu gi paėmus į burna, 
tuoj vemti verčia. Savo iš
radimų Petkevičius laikus 
tuo tarpu paslaptyje. ’

Įdomu, ar teks žmogui 
gauti paskelbtoji premija ir 
ar tikra jo išrastoji priemo-

Prasidėjus Europoje ka
rei, beveik visos joje esan
čios valstybės mažos ir dide
lės, nors ir neįpainiotos į ka
rę, taČiaus dėlei viso-ko su
mobilizavo savo kariumenes. 
Tarp tokių čia paminėsiu 
trumpai apie Danija. Mobi
lizacijai ir sutvarkymui for
tų parlamentas vienbalsiai 
paskyrė 10 milijonų kronų 
(už tai balsavę ir socijalis- 
tai). Sindikalistų gi kuopos 
išplatino savo.išleistus atsi
šaukimus, kuriuose ragino 
šaukiamuosius kariumenėn , t
prie streiko. Pasekmė to skričių. Žinoma'tas viskas 
buvo tokia, kad platintojai ir brangiai atsieina. Danijos 
išleidėjai minėtų 
mų tapo pasodinti į kalėji
mą. Prasidėjus mobilizaci
jai, Kopenhagoje ir kituose 
miestuose publikų apėmė ne
rimavimas: vmonės skubino
si atsiimt iš bankų ir taupo
mųjų kasų savo pinigus ir 
visi reikalavo išmokėti auk
su. Popierinių pinigų be
veik nieks nenorėjo imti, 
taip kad jokiu būdu jų nie
kur negalima buvo išmainy
ti, taipgi tuoj buvo atjaučia-'liūs krovinius benzinos. An- 
ma didelė stoka sidabrinių Iglų karės laivai beveik visuą 
pinigų, jų vieton tapo išleisti laivus, plaukiančius Skandi- 
laikinM popieriniai/ Prieš navijos linkui, sulaiko ir iš- 
iaikraščių redakcijas grūdo-j krečia, idant persitikrinus 
si minios žmonių, laukdamos’ar nevežama Vokietijai kon- 
extra išleidžiamųjų praneši
mų apie karę. Iš pradžių | 
laikraščiai išk to gerai peši-į 
pelnė, bet vėliaus žmonės jau 
apsiprato ir nusiramino.

Išvažiavus iš Kopenhagos,' 
šalimis miesto matai kų-to- 
kio nepaprasto: visur, kur 
ūk žengsi, vis sutinki burius 
kareivių;/ laukuose ir ant 
kalneliu tęsiasi iškastos vil
kaduobės, aptvertos spy
gliuota vieline tvora\ miš
kuose prie svarbesnių, kelių 
pastatyta kanuolės, o ma
žiau reikalingi keleliai už
versti, ari 
k?d v:enas vežimas vos ne-i 
vos galėtų pravažiuot; ka
reiviai visur sukinėjasi, ties-' 
darni telefonų vielas. Dau- 
gelvj vietų pamariu, kur bu
vo sodai ir gejaliai, viskas li
ko nunaikinta: medžiai ir 
k nūnai iškirsta 
riogso kanuolės ir elėktro- 
prožektoriai.

Pradžioje karės Anglija 
buvo uždraudus išvežimą 
akmeninės anglies; tas už
draudimas butų buvęš vie
nas iš didžiausių smūgių Da
rijai, kuri naudojasi beveik 
tik Anglijos anglimis. Pa
sekmė to buvo tokia: pir
miausia traukinių ir garjai-

kur nebijos; bet tik tai valandai, kol pereis 
per tiltelį. Perėję 
niekam nekliūva, lygiai pėsčiam, lygiai va
žiuotam nusileidžia, šliūkšt, prisiartinant, 
nuo tiltelio, ir keliauk sveikas!" Pervažiavai
— jis ir vėl ant tiltelio pasidribino.

Girti, kaip kada, mėgina Juodžių net 
pašnekinti. Tik jis nieko niekam nėra atsa
kęs, nė už tai pykęs. Retai-kada už skverno 
'irutraukia nuo tiltelio į upelį, o pats strikteli 
į jo vietą. Nenorėjai ramiai sau keliauti 
sausu kelių, paėjėk gi šlapiu!... Bet van
dens čia negilu, neprigersi. . Nutrauktasis 
papūškos - papūškos ir išlipa ant skardžio; 
ne Juodžių keikdamas, greičiaus iš savęs pa
sityčiodamas, kam bereikalo užkabino nieko 
nekaltą.

Taip ir draugaująs su Juodžium eilių- 
eilės, kartų - kartos žmonių. Mums matos, 
žmonės vis kitokesną bent šviečesni, o Juo
džiui

nė jie patys 
šepęs, kitas apsiskutęs, 
kalvos: pirmiaus buvo 
plikos; o vis tos pačios.

Trims šakomis nuo Juodžiaus Kelmo 
tiesias gilus, nors neplatus, nuo pusės viors- 
to, slėniai. Kiekvienos šakos viršūnėje bliz
ga didžiuliai ežerai, amžinieji Juodžiaus 
draugai ir kaimynai. Jie už kiek viorstų. 
Bet tai niekai. Kas vakaras antvalnių še
šėliai palęngvo nušliaužia ligi akių; akys vėl 
balkšvu rūku atsitiesia lig Juodžiaus Kelmo 
ir jau kiaurą naktį esti susiglaudę, r

Jų šnekos nedaug. Balos tik dusau j a- 
pukši ir čepsi-žneksi. Retkarčiais, viename 
gale paukščių sudejuoja ir tą balsą tarpu- 
kalniais leidžia iki kitam galui, per visą de
šimtį viorstų. Dažniausia gi Juodžiaus 
Kelmas su savo Beragiu ir Dviragiu (eže
rais) vien liūdi, rūkais apsigaubę. Ne iš 
širdies skausmo, bet kad toks jų būdas. Jei 
ir verkia, tai tyliai, rasos ašarėlėmis.

Nei didelių džiaugsmų, nei didelių prie
puolių. Jie vieni kitais pasikeičia taip ne
žymiai, taip išpalengvo, kad nė nebeatskirsi, 
kame džiaugsmas baigiasi, o liūdesys prasi
deda, ar liūdesys baigiasi, džiaugsmas pra
sideda.

Taip slenka ištisi amžiai tos 
gamtos. Prieš tūktasntį metų tos akys bu- 
'vę kur-kas didesnės. Dar seniau kita kitą 
pasiekdavusios, vieną ežerą dariusios. Bet 
Dviragis, sako žmonės, pabėgęs nuo Bera
gio, tik nežino, kam ir kodėl.

Vienas Juodžius težino tikrą teisybę. 
Jis gi nuolat mato, kaip per šimtus metų 
nuolat čia Straublys vandens gertu ar Lau
mėj kelio į žemišką meilę skistintų bėgioja. 
Gėrė-gėfė vandenį, klojo-klojo kelią lašų 
diemantais nuo pat dangaus ligi žemės, —• 
ir, štai, atsidengė maurų dugnas. Kas beli
ko vandens, į gatvę pasitraukė, į žemę su- 
slūgo, požemiais keliauti takus pasidarė ar 
čia-pat apsnūdo, apsiklojęs stora samanų ir 
tarpų danga.

Dideli dalykai darosi. Tik kai išpaleng
vo, tai nežymu. Seniau visą žemę turėjo pa
sidaliję gangreit tik du valdovu: Vanduo ir 
girias, kaip Žuvįs po vandenį, nėmaž nesi- 
girias, kaip Žuvąs po vandenį, nėmaž nesi
rūpindami kitais gaivalais: kuriame atsira
do, tame ir gyveno, kaip tikri jo vaikai.

Bet vieną sykį susitarė Vanduo su Mo
liu padaryti augmenims Karalių ir išdaigi- 
no — Ąžuolą — pačiame kalnagalyje, prie 
vandentakio kalno viduriuose ir vandenta- 
kis iš jo šono į upelį. Valgio ir gėrio mole- 
kalnis nestigo; Drėgmė su šiluma, dvi Gy
vybės Laumės, saugojo Karalaiti, ir jis au
go — kietas. Drąsiai gręžė šaknimis lig- 
pat kalno širdžiai ir čiuipė-žindo gyvyoę. 
Drąsiai kėlė šakas vis plačiau, godžiai ger
damas oro Dujas, šilimą ir šviesą, dar kitas 
Gyvybės Laumės. Ir kitiems' augmenims 
nieko nebliko aplinkui, nei žemėj, nei ant 
žemės: visur nukalėjo.

Ąžuolas praktikingas buvo. Jis nešo
ko augštyn debesių skirstyti. Kam būtinai
— augštyn, kad tos pačios Erdvės-laisvės, 
lygiai tiek-pat — į šalis?

Ir apsipynę Ąžuolas vainiku iš kelių, 
storų šakų kuo-ne nuo-pat žemės/ tiek tan
kiai Iš šalių, kiek ir iš viršaus. Ir apsiden
gė tankiu žalių’lapų kėčiu. O šaknys vis to
liau pažemiais rausės, kad tik visam di
džiam viršui maisto gana prigaminus.

Apgulė visra kalnagalį, abudu jo šonu, 
žingeidžiai persvėrė šakomis net anapus 
upelio. Ir tapo — didis-didis-didis, storas, 
šakotas

o rusai varosi
nuo-
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Vaišgantas.

Juodžiaus Kelmas
(Iš didžiules apysakos).

(Iš “Vairo”).

Nesuprantu, kodėl kunigai 
taip pyksta ant “Šakės”, eluk 
“Šakė” tik kopijuoja tą, kas 
dedasi klebonijose.

Kasgi negirdė ja apie Mag- i vieno sodžiaus į kitą vežio ti 
dalenas ir Brigitai?

Apie tai męs visi' puikiai 
žinome. Žinome taip-pat, 
kam ir dėlko užlaikomos tos 
Magdalenos ir Brigitos.

Retoj parapijoj dievobai
mingi parapijonai nekelia

Karės atgarsiai Danijoj
(Nuo mūsų korespondento iš Danijos).

atsišauki- liaudžiai nuo pat pradžios 
karės pritruko benzinos. 
Kopenhagoj sustojo auto
mobiliai važinėje ir didžiu
ma šofferių liko be darbo. 
Mat, iki šiol benziną prista
tydavo' tam tikri' vokiečiu 
buvai, o iškilus karei jie lio
vėsi ėję, bijodami, kad nena- 
kliuvus į anglų nagus. Tik 

j 8 mėnesiams praslinkus, atė
jo vienas Suvienytų Valstijų 
laivas, atgabendamas dide-

- Juodžiaus Kelmas — tai pati žymioji 
vieta visoje labai plačiojo Vaduvų apylinkė
je. Pro jį, stačiai per balas, eina vienatinis 
siauras kelelis, paskui išsišakodamas — j 
keletą sodžių ir kelioliką atskirų mažų gyve
nimėlių,

Ir tie nedideli sodžiai, ir tie maži gyve
nimėliai, it lapės, šmukštelėjo į tokius nuo
šalius, tokias tyleles-ramumėlius, jog čia ne
buvusiam žmogui nebūtų ko nė jieškoti jų, 
kad ne — Juodžiaus Kelmas.

Svetimi žmonės dar už viorsto-antro 
ligi tik išsisukdami iš vieškelio, jau klau
siais kelio. Jis tai bus dieną, išgirs tvir
tą, statų, ramų atsaką:

— Gi pro Juodžiaus Kelmą — stačku, 
stačiai! * ‘ /

Ir taip bus aišku, taip nebebus/jokių 
abejojimų, jog, pradžiugęs, nė dėkui nebe
pasakys; tik pajudįs vadeles, ragindamas 
arklį, kad kuoveikiausia pribėgtų aną Juo
džiaus Kelmą, nuo kurio jau — stačiai, 
stačiai!

Keleivis leidžias tenlink, kur rodytojas, 
linksniai augščiau galvos ranką iškeldamas 
ir iš viso peties pamodamas, ne briauna, bet 
gulsčiu plaštakų nutiesė jam kelią.

I

Dar niekam neparėjo į galvą perklausti.
— O kas gi tasai tavo — Juodžiaus 

Kelmas?
Taip visiems yra aišku, jog ir patsai 

pamatysi, ir patsai įspesi, jog tai ir yr Juo
džiaus Kelmas, o ne kas kita.

Ir neapsigausi.
Padaryk iš savo rodomojo ir * didžiojo 

piršto šakę; tik išskėsk, kiek galėdamas: 
pagal abudu pirštu, į dešinę ir į kairę nuo 
tavęs, žiūrint nuo ano kalno, tiesus slėniai, 
liūnai, tarpynės, raistai, beržynai; per vi-

Būsiančiam mūsų 
istorikui žinotina:

Bus jau keli mėnesiai, 
kain vieną gražų vakarą Mi- 
ko-Lainis iš “V. L.” atema į 
“Laisvės” ofisą su loieriu 
tuo tikslu, kad patraukti tei
sman “Lai 
tas drįsęs

žmonių dėvynius apie “V. L.” reikalus.
Gaila, kad provos neįvyko, 

nes Orakulas Jiūtų turėjos 
nroga dar plačiau, nei ligi- 

H šiol, pagarsėti.

trabandes.
Nuolatos ateina žinių, 

kad Šiaurės jūroje žūva, už
eidami ant minų, prekių lap 
vai; mat nuo pradžos karės 
vokiečiai sėte - užsėjo Šiau
rės jūrą, d ypač Anglijos pa
kraščius. povandeninėmis 
minomis, kad sunaikinti An
glijos laivyną. Bet, deja, 
netlek Anglijos karės laivai 
nukenčia nuo to, kiek neu- 
trališkųjų — Skandinavijos 
šalių prekiniai laivai. Taip 
neseniai, nuskendo 3 Švedi
jos laivai Suomijos užtakoję, 

ba palikta tik tiek, kur žuvo apie 500 žmonių; 
mat ir tonais vokiečiai norė
jo įtaisyti šposą rusų kariš
kiems laivams 
kams stovint, daugelis pro-' jo kalbėt j. Bekampis ir M 

sako, neblogai

ės”Orakulą,kam.
ą-tai susapnuoti (sęcijaustu

Vistik, męs smarkiai pro
gresuojame.

Kada prieš kelis metus K. 
Vidikas rašė “Tėvynėje” die
vą su maža “d” — tai kilo di
džiausi protestai.

Dabar “Laisvėje” dievas 
visuomet rašoma su maža 
“d.” ir nieks jau neprotes
tuoja.

irmeiviai, at 
ti pirkliai ir visokį verteivos ‘bu s kite! Juk. jau nuo tau 
ir ėmė lupti nuo žmonių pi- t’ečiu nebus pertoli, ir ik 
nigus, paskirdami ant visko bezgramotnam Jonaičiui, 
d'deles kainas, nors, po tei-1 
sybei, nebuvo jokio reikalo 
pabranginti. Javų ir miltų 
pirkliai ir visų valgomųjų 
daiktu pardavėjai taipgi už
simanė pasinaudoti “kare”, 
keldami ant visko kainas ir 
DiqcHrrv melagingas žinias 
apie prekių trūkumą. Bet vi- 
gi _ n ° i n tai j°U
perdaug įsikarščiavo, norė
dami nuo :
kailius nulunti. bile t1'k savo 
■pnVIViŽJ’O "ipn 
įsikiš^ ir valdžia, navo^dn-mn 
t°m t’krai 
kainai ant valgomųjų dak- 
t”. ž;noma, tas labai nepa
tiko tiems patri j oteliams,

Ar jau So. Omahos miestą protestų dėlei santikių kuni 
būtų užkovoję lietuviški tau- go su gaspadine.
tininkai?

Ir aukas nuo karės nuken
tėjusioms pasiųsta per Šir- 
vvdo fondą ir koresponden
cijų terašoma tik į Olšausko

VILNIUS.
N ei a i s v i a i. Pastarai

siais laikais pradėjo Vilniun 
vežti daug vokiškų kareivių, 
paimtų belaisvėm Vasario 
pabaigoj atvežta čia 570 vo
kiečių kareivių, jų skaitliu j e 
111 aficierių. Jie pateko ru
sams laike mūšių Suvalkijoj 
ir ties Gardinū.

Vasario 30 d. atgabenta 
antra vokiečių partija iš 200 
kareivių ir 6 aficierių, tarp 
šitų kareivių atrasta ir viena 
moteriškė, apsirėdžiusi ka
reivio pėstininko drabužiais. 
Kovo 4 d. atgabenta vėl 700 
vokiečių belaisvių su 10 afi- 
cierų ir vienu daktaru. Tarp 

j šių vokiškų belaisvių yra ir 
Prūsų lietuvių.

Kartu su kariškais belais- 
ir viais kareiviais pasitaiko ir 
o- kitokios rūšies belaisvių, 

alis-j Štai neseniai Vilniun atga
benta 17 lietuvių. Visi jie 
Rusijos pavaldiniai ir yra iš 
Veiverių apielinkės (Mari
jampolės pavieto). Tarp jų 
yra vienas, kuris laike šios 
karės buvo sužeistas į ranką, 
koją ir krūtinę.

miausia traukinių ir garjai- Kada kokia nors kariau- 
vių važinėjimas žymiai sure- janti armija pasitraukia, 
tėjo, o kai kurie garlaiviai ir priešo spiriama, ji niekuo- 
suvis sustojo plaukioję; e- met nepraneša apie savo ne- 
lektros ir žibamojo gaso kai- pasisekimą.
nos labai pakilo; neužįlgo ir Austrijos generolus DanLl 
fabrikai būtų turėję sustoti, kartą išdavė sekančio turi- 
žodžiu sakant, visa šalis bū- nio raportą 
tų atsidūrus kritiškam pade- kiame dideliu pasisekimu 
jime. Bet laimė da, kad An- laimėjimais, 
glijos valdžia tąjį uždraųdį- pirmyn su didžiausiai 
mą tuoj vėlei atšaukė ~ir 
š:andien galima gauti anglių 
kiek tik reikia. Nors neilgai 
tasai uždraudimas tęsėsi, ta
Čiaus anglių pirkliai, pasi
naudodami proga, gerai pa
sipelnė; nepaisant į tai, kad 
da jie turėjo gana didelius 
anglių sandėlius, ir būtų už
tekę j i ilgam laikui, bet kai- 
nas angliirjie net patrigubi- laikraštį 
no. Jų pėdomis pasekė ir ki- G., 

oki verteivos buskite!

Baisus dalykas: turkai iš< 
skerdė Persijoje tūkstantį 

I krikščioniu.
Laikraščiai šunis karia 

ant tu nelemtu turku.

Kada yra 
kalbėtojų 
met laisviečiai apleido Mas 

Taip daly-jsachusetts, tai žiūriu prade

testuoja prieš tokį elgimąsi Akelaitis 
vokiečiu, bet, žinoma, šiuo c. 7 7 "
laiku jie nieko nepaiso į tai.

jų vieton Tai matom dabar, kiek nelai
mių ir vargo prisieina nu
kęsti ir neutrališkoms ša
lims nuo karės



Piktybes Angel
MOTERIMS
NAUJIENOS

viena gražią diedą sako te

giausia rūpinasi draugystės

klausia

įsi sakė priimti.
Kunigo Dūdos Gaspadinė

ŽINIOS.
NEWARK, N. J. 

Moterų judėjimas.
Pas mus tarp moterų pra

sidėjo smarkus judėjimas. 
Palyginus moterų judėjimą 
dešimts metų atgal,-, tai šian
dien, pasirodys labai didelis 
skirtumas. Pirmiau, galima 
sakyti, tarpe moterų organi-

kalus pakalbėti. Tiktai tuo
met galima bus labiau paju
dinti bemiegančias moterų 
minias.

Dabar socijalistų kuopose 
apie agitaciją motenj tarpe, 
veik niekad nekalbama. Pa
prastai mūsij kuopos užvers
tos daugybe bėgančių reika
lėlių, kuriuos ūmu laiku rei
kia atlikti. Todėl apie pla
tesnius reikalus nesilieka lai
ko kalbėt. Manding, tai 
reiktų atlikti speciališkupse 
moterų susirinkimuose.

Dėdiene.

, nes tai esą be- 
dievių ir socijalistų užmany
mas.

Panašiai buvo ir tuomet, 
kuomet reikėjo paaukauti 
nuken tėjusiems Lietuvoj 
nuo karės. Bet per pasidar
bavimą nekuriu pažangesnių 
moterų, visgi'prisidėjo prie

Jau išėjo, iš spaudos labai 
ngeidi knyga

“IŠVOGIMAS Iš PA- 
VIAKO 10 KAN

KINIŲ’’. ' 
Kaina 20 centų. 
Reikalaukit šiuo adersu:

“Lahve”.
183 Ro*bling SU

“Moterų Naujienos” tar
nauja moterims. Tame sky
riuje telpa daugiausia žinių 
iš lietuvių moterų judėjimo, 
bet tilps dar daugiau — jei
gu jūs savo raštais dar l’.u 
biau remsit “Moterų Naujiof 
nas”.

kuomet?
Vieną dieną paskendęs liūdnose mintį- 

se, giliai užsimąstęs apie kartųjį savo liki
mą, jaunikaitis pažvelgė priešakiu ir... gra
žiausia mergelė, apsirėdžiusi žaliuose, plo
nuose drabužiuose, besišypsodama stovi 
priešais jį. Jos ilgi, auksiniai plaukai žėri 
ant pečių nupsidriekę, jos veido tobulumas, 
tokios didelės, ramios ,ir viliojančios akįs 
mėlynuoja dangiška mėlyne. ,

Jaunikaitis plačiai išsižiojo, išplėtė akis 
ir su nuosteba klausia

RUMFORD, ME.
Laisvėj” buvo minėta, 

kad į mūsų miestą atsilankė 
ke- kunigėlis, prisirinko dolerių, 

tai da- sukurstė vienus prieš kitus 
rį su

ku r i os

be atva 
tik-tak, tik-tak.

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

ir jos ekonominis pa- 
t dėjimas.

Įtalpa:
I. Perversmas moteries e- 

konomiškame padėjime.
II. Ąfoteris ir draugijinis 

gyvenimas.
III. Moteris ir vaikų auk

lėjimas.
IV. Išvedimas.

Kaina 20c.
Gaunama pas iždininkę

Miss Benis,
42*9 Amstel Boul, 

Arvrrr>e. L. I. V V,

Blanda. Kambarys apsuptas šešėliais 
Rimtojo Tėvo-Laiko garsas skamba it sida
brinio varpo, tarsi apmirusioj kambario ty
lumoj: tik-tak, tik-tak 
nuoalsos

Neseniai, didis revoliucij’nis (pervers- 
minis) nuotikis perbėgo Šiame kambary. Ši
tam kambary gimė kūdikėlis. Ten buvo šir
dį draskantis šauksmas ir ašaros, rūpestis 
ir nusiminimas dar taip neseniai, bet ant lai
mės šitas perversmių punktas netruko il
gam ir iškilmingai daktaras apreiškė, jog 
“vaikas!”

Tenai dabar vėl tyla, ramumas ir poil
sis. Lovoje guli motina, šalę ilsisi josios 
kūdikėlis; prie lovos ant kelių klūpo tėvas. 
Abiejų akįs nukreiptos į miegantį kūdikėlį.

klausia mitina

ti pačion gyvenimo gilumom 
Štai kodėl, kaip man rodo

si, ir mūsų lietuviškos soci- 
jalistės, prigulinčios prie or
ganizacijos ir dirbdamos

tai fanatikai pradeda pirš
tais- badyti ir šaukti: “Žiū
rėkite, žiūrėkite, šliuptarnė 
eina, paleistuvė” ir kitokiais 
žodžiais išvadina. Dabar 
katalikai pasakoja, kuomet 
bus pastatytas Tautos Na
mas, tai visos šliuptarnės į jį 
susirinks ir pradės paleistu
vauti.

Mat, katalikams nepatin
ka, kad daugiau apsišvietu- 
'i^s merginos prisideda prie

gerai pavyko, nes draugystė 
sutverta dar tik treti metai, 
o jau narių turi keturis sy
kius daugiau, negu šv. Uršu
lės draugystė. Taipgi ir ka
pitalo turi daug daugiau, ne
gu Uršulės draugystė.

Suprantama, Lietuvis 
Dukterų draugystei už tai 
geriau sekasi, kad išsyk susi-

Daug geriau būtų, kad vie
toj kelti lermą ir bereikalin
gai užgaulioti nekaltus žmo
nes, susiėję pasimokintų, 
kaip reikia žmoniškiau užsi- 

i ir kaip atsakančiau

— Ar nepatogus jis 
silpnai.

— Ir daugiau negu patogus, —■_ atsako 
Matau aš jame didybę. Pasižiūrėk

Taip, pasi-
Ir abiejų, tėvo ir motinos,

mius gyventojus. Vjjscs mei 
gaitės, sulaukusios dyyli 
kos metu amžiaus, galės

nebuvau aprūpintas, kaip dabar, 
pė sūnus
šaulį. Man jokių kliūčių negali būti

— Narsus tu, sūnau, atsimink, jogei gy-1 
venimas akmenuotas, jame yra daugybė uo
lų ir tu daugel kartų ant jų parklupsi; vie
nok, niekail nenustok drąsos, vis eik pirmyn 
ir pirmyn.

— Ir saugokis, sūneli, Piktybės Angelo, 
— įsikišo motina. |

-r- Taip, sūnau, apsisaugok Piktybės 
Angelo, — atkartojo tėvas.

Rimtai eina jaunikaitis gyvenimo taku. 
Sunkus, vargingas tas takelis, bęt vyras 
drąsus, su pasirižimu žengia pirmyn, nežiū
rint šalčio ar šilumos, lietaus ar sniego; 
vientik kuomet saulė, jau nusileidžiu ir va
karas ateina, tai tada tik jis sustoja ir pa
silsi. Ir taip diena į dieną triusiasi jauni
kaitis savo kelionėj. Jis palypi žingsnį per 
gyvenimo uolas, kabinasi, ant jų, ir svyruo
damas vėl krinta žemyn. Jis bando vėl, 
kartoja ir kartoja. Vienok, gahj gale per
galė ima viršų. Bet kiek tai nuopuolitj dėl 
vienos pergalės! Juodas momentas, mo
mentas nupuolimo dvasioj ir pasibjaurėji
mo užeina ant jaunikaičio ir šaukdamas, 
“ak, taip pavargau, jau net sergu nuo to vis
ko”, jis uždengia rankomis sau veidąir pa
sineria liūdnose mintyse. Bet štai žodžiai 
jo tėvo ateina jam mintin: “Atsimink, jogei 
gyvenimas akmenuotas, jame yra daugybė 
uolų ir tu daugel kartų ant jų parklupsi, vie
nok, niekad nenustok drąsos, vis eik pirmyn 
ir pirmyn”.

Šie žodžiai jam yra šaltinis įkvėpimo ir 
jis eina’ vien tik dėl to, kad surasti dau

giau nuopuolių.
— Ak, kuomet pasibaigs tas viskas, 

dūmoja jis.'*

skui nepralaimėjus. Su to
kiu tikslu minėtą draugystę 
kunigėlis ir sutvėrė — jis 
manė, kad iš tos draugystės 
prisipildvs sau kišenius ir 
sykiu užkenki Lietuvos Duk
terų draugystei.
1 Bet Lietuvos Dukterų 
draugvstės narės džiaugiasi, 
kad kunigėlis sutvėrė da

vatkų draugystę, nes Jo* 
pirmiau nieKO nežinojo, a- 
part ražančiaus bumbėjimo, 
įsors tos draugystės narės 
nieko nesupranta apie dx an
gys tės reikalus, bet v.agi 
pradeda galvoti, iš kur ga- 
v*us pinigų laike ligos. Ir 
štai nutarė kreiptis prie S. 
L. R. K. kuopos, kad toji pri
imtų jų visą draugystę. Bet 
S. L. K. K. kuopa atmetė, 

i Tuoinet jos kreipėsi prie šv.

tėvas
tik į jojo kaktą; tai mokslinčiaus kakta. Aš 
pranašauju didžią ateitį dėl jo. Jisai, tai bū
simas mūsų pasididžiavimas 
didžiavimas
veidai sužibėjo džiaugsmu.

— Bet, miela pačiute, — dar rimčiau 
pradeda tėvas, — žinai, dabar didelė užduo
tis patinka mus. Užduotis užauklėjimo mū
sų vaikelio. Taigi,' mūsų priedermė — iš? 
mokint vaiką, aprūpint jį gyvenimu, paro
dyt tiesųjį kelią į dangų.

— Taip, — pridūrė motina, — tai mūsų 
priedermė parodyt tiesųjį kelią į dangų ir 
perspėti jį prieš Piktybės Angelą.

Toli, toli nuo šitų laimingųjų namų sto
vi pastebėtinai gr^ži mergelė ir, sukabinus 
rankas užpakalyje savo auksaplaukės gal
vos, juokiasi: “Ha, ha, ha, ha, perspėti jį 
prieš Piktybės Angelu, ha, ha, ha, ha”.

Kūdikis auga ir tampa vaikinu; tasai 
vaikinas stojasi tvirtu vyru, kaip fiziškai, 
taip ir protiškai. Taigi, tėvai išpildė savo 
užduotį linkui savo sūnaus; jie aprūpino jį 
gyvenimu.

— Sūnau
vas, — dabar esi jau vyras. Jau lieveik yra 
laikas tau išžengti ir ruošti sau kelią į pa
saulį. . y

— Taip, tėve, aš dar niekad taip gerai 
atsilie- 

Aš jaučiuosi galįs suardyti pa-

Namui, agituoja savo-tam
sesnes draugės prie visuo
meniško darbo ir tt. Kata
likai' nori, kad ląisvesnės 
merginos agituotų už bažny
čią ir sykiu su jais sėdėtų 
prie bačkutės ir giedotų pa
nelės švenčiausios karūnką. 
Tuomet jų nevadintų šliup- 
tarnėm ir paleistuvėm, bet 
“cnatlyvom” mergelėm.

Bet tuščias katalikų dar
bas: susipratusios merginos 
nepersigąs jūsų tu pliauški
mų. Nors jūs susipratusias 
merginas vadinate paleistu- 
vėmis/bet kodėl faktiškai he- 
parodot jų paleistuvingų 
darbų? Beje, jūs sakot, kad 
taip jums kunigėlis sakė. 
Reiškia, jūs savo proto netu
rite nei už sudilusį centą, 
bet klausote kunigėlio kvai
lų pasakų. Jeigu kunigėlis 
lieps jums eiti ir nusiskan
dinti, tai jūs, kaip tie avinai, 
keliausite ir krisite į vande
nį. Męs gi kvailų kunigėlio 
n.įsaku nenorime klausyt,bet 
gyvename taip, kaip mūsų 
protas rodo. Galite sau va
dinti, kaip, tik jūs norite, ga
lite stovėti ant gatvių ir lo
ti, męs į tai nepaisom. Męs 
žinom, kad jūs esate kuni
gėlio vergai ir taip elgiatės, 
kain jums kunigėlis liepia.

Męs, susipratę merginos, 
savo darbą varysime pir- 
mvn. E. L.smertinę, bet tik norima p ri

tau sąnarių. O 
ant mišių bus sudėta.

Tą davatkų draugystę or
ganizuoja kunigas D. Jis tos 
draugystės pirmininkas ir 
sekretorius; jis daro viso
kius įnešimus ir nutarimus, 

draugystė. Tas darbas joms'o davatkoš tik patvirtina. 
Mat, visos davatkos mažiau
sio supratimo neturi, ką tai 
reiškia mitingas, kaip jis tu-

esi?
— Aš atėjau iš pasaulio, kur gyvenimas 

smagus, kur gyvenimas yra — viena ilga 
linksmutė daina.

— O, ne. Tu negali man apie tai pasa
kot, — atgavęs kiek ramumo tarė jaunikai
tis. — Gyvenimas yra sunkus... taip, taip, la
bai nuoalsus. Mano tėvas keliavo per jį ir 
man pasakė pirm, negu aš išėjau į pasaulį, 
kad gyvenime yra daugybė uolų.

— Klausyk, jaunikaiti, daugel kelių yra 
į dangų. Tavo tėvas pataikė,sunkųjį. Tai 
kodėl gi tamista tupi sekti jojo pavyzdį?

— Bet yra daugel kelių ir į pragarą, — 
ginčijosi jaunikaitis, — ir kaip aš galiu ži
noti, kad tavasis kelias nenuves mane ten?

— Ir kaip gi tu žinai, kad tavasis kelias 
tave neveda ten? — pridūrė mergelė.

— Maloningoji mergelė, žodžiai mano 
tėvo yra dar tyruteliai mano omenyje. Aš

I neisiu tavuoju keliu.-
Ir mergelė apleidžia jį.

I Pirmyn, keliauja jaunikaitis gyvenimo 
takeliu
atmaina. Jis dabar jau nedirba taip tvirtai; 
laiks nuo laiko jis pradeda mąstyti apie mei
liąją mergelę, josios auksinius plaukus, mė
lynas akis, baltą kaklą. Mąsto jis ir mąsto, 
tai vėl staiga pašokęs taria: — Kasgi dabar 
su manim darosi? — ir vėl tęsia savo ke-

Nors draugystės konstitu 
čiau žiūri į moterų išsiliuo-’cijoj nieko nėra pasakyta a 
savimo reikalą, negu seniau. 
Pagali aus, ' 
klausimas šiandien taip pla
tus; jog norint jį visą aprėp
ti, nepakanka jdu teoretiškij

LAISVE
‘—‘■L*-------------

šiai, bet tik žiūri išsižioju
sios, kąįp tos stirnos, į dva
sišką tėvelį ir laukia, ką jis 
pasakys, taip ir bus gerai.

Suprantama, kada dvasiš
kas tėvelis daro kokį nors į- 

r-ašė gana daug pažangesnių įnešimą, tai pirma apmislija 
moterų bei merginų, kurios ir apsižiūri kišenius, kad pa
jau buvo susipažinę su vi
suomeniškais Reikalais ir 
stengėsi draugystę sutvar
kyti kogeriausiai ir pastaty
ti ant gerų pamatų.

Draugystė savo susirinki
mus laiko labai pavyzdingai 
— visi klausimai svarstoma 
rimtai, be jokių tuščiu kalbų 
ir ypatiškumų. Tankiai pa-

mergelė.
benorėsi

Ir taip, jaunikaitis ir mergelė žengia 
pirmyn.

Urnai dangus apsidengia debesimis. To
lumoj girdisi dundėjimas apreiškiantis pri
siartinančią audrą.

— Ar audros irgi siaučia šian pasauly?
— Čia audros siaučia labai tankiai, — 

atsako fnergelė.
— Tai grįšiu aš prie savo senojo kelio.
— Ir tu mane paliksi vieną audroj.
— Ne, ne, aš nepaliksiu; eikim gi, ei

kim.
Dangus eina vis tamsyn ir tamsyn. Per

kūnijos trenksmai vis eina garsyn ir garsyn. 
Girdėtis laukiniti žvėrių staugimai.

— Mergele, kur mane vedi? 
piktai jaunikaitis.

— Eikš šią, eikš šią, — imdama jį už 
rankos ragina mergelė.
' — Aš nežengsiu jau nei žingsnio toliau.
Štai baisus laukiniai žvėrįs; aš grįžtu atgal.

‘ (Pabaiga bus). f

pusėn
Kuomet seniau

moterįs net ir socijalistų vy-1 Bet jeigu pasitaiko paau- 
rų susirinkime, užsimindavo .‘kauti kelintą dolerių visuo. 

'apie savo specialius reikalus, |menės labui, tai visos davat 
apie reikalingumą specialės Ros pradeda rėkti, kaip var 
agitacijos moterų tarpe, tai'nos katę pamatę, kad nerer 
vyrai atkirsdavo: “specialis kia aukauti, 1 .. . .

'azijos išmistas. Moterims 
darbininkėms reikia kovot 
išvien su vyrais”. Kiti gi at- 

|sakydavo: “moterų klausi- 
i mas patsai savaimi išsiriš, 
kuomet išsiriš darbininktj 
klausimas”.

Dabar jau visai kitaip į tą 
dalyką žiūrima. Dabar mo
terįs socijalistės labai tan

ikiai šaukia savo specialius 
I susirinkimus, kuriuose ap- 

įsia rūpia-
! muosius joms dalykus. Tve-1laikyti
'riama t*"* 1—j
vesti pasekmingesniai agita-1 Dabar gi daugiau nieko ne 
cijąi moterų tarpe. Moterįs'daro, kaip tik stengiasi iš 
socijalistės šaukia savo kon- 'plūsti kitus. Ypątingai kliu 
ferencijas, netgi tarptautiš- va toms narėms, kurios dau 
kus suvažiavimus

Tas parodo, kad vyrai so- reikalais 
cijalistai dabar daug rim

— Eisiu, — atsako jaunikaitis.
Dabar, jaunikaitis ir mergelė sukeitę 

rankomis, eina smagiu gyvenimo takeliu, 'diskusijų, bet reikia pasinei’ 
Jokios uolos, jokios kliuiįs nekenkia. Jiedu 
eina tolyn.

Ant galo jaunikaitis pertraukia tylą:
— Na, o kaip būtų jeigu aš pailsčia be

eidamas tavo keliu ir panorėčiau grįžti prie bendrą au vyrais darbą, turi 
senojo? (kartas nuo karto pačios vie-

— Visuomet sugrįžti tu gąli, — atsakė _no.s susieiti ir apie savo rei- 
Bet užtikrinu, kad tu grįžti

dėjo mieruoti apynasrį, kurį 
manė uždėti ant draugystės 
sąnarių. Kuunigėlis manė, 
kad jam pavyks pagriebti 
draugystės paskirtas aukas 
nuken tėjusiems Lietuvoj 
nuo karės ir nujoti į kunigi
nį fondą. Bet jeigu jau ne 
visas, tai pusę tikrai. Bet 
išėjo visai atbulai: Lietuvos 
Dukterų draugystės narės 
pasirodė karžygėm, nepasi
davė jokiai agitacijai ir vi
sas aukas paskyrė L. Š. F.

Tuomet kun. D-skis pama
tė, kad čia Newarko moterįs, 
o ne Kauno davatkos, prie 
kurių labaj lengvai galima 
prieiti. Kunigas su savo 

tani tikri komitetai tvarkyt draugystės reikalus. I klapčiukais nuo Lietuvos 
Dukterų draugystės gavo 
tokią ilgą nosį, kad" paskui 
kelias dienas vaikščiojo, kaip 
kalakutai nuleidę žemyn.

Bet kunigėlis sugalvojo at
keršyti Lietuvos Dukterų 
draugystei: sutvėrė savo pa
kraipos draugystę. Į šią 

pie tikėjimą, bet pastaruoju draugystę galės visos da- 
patsai moterų ;laiku davatkos pradėjo užsi- vatkos prigulėti, bile tik 

puldinėti ant pažangesniųjų jos turės ilgą rąžančių ir ge- 
moterų, būk tos retai einą rą liežuvį, kad aplojus ra- 
bažnyčion ir esą atšalę nuo 
tikėjimo.

Iš tos priežasties pažan
gesnės moterįs neprijautė minėtą draugystę įstoti ir be 
šv. Uršulės draugystei, nes jokios, mokesties. Supran- 
dauguma narių egliasi gana; tania, nes Čia nesvarbu iš- 
bjaųriai, per tai ir neturi jo- duoti ligoj pašelpa ir po
akio pasisekimo. i

Kadangi progresyviškes-Traukti daugi 
nės moterįš nenorėjo pasi- ' 
duoti davatkų globai, tai vi
sos susirinko ir nutarė su
tverti naują, laisvų pažiūrų 
pašelpinę draugystę ir už- 
vardijo “Lietuvos Dukterų’

Męs prašome: .
Visų moterų ir merginų, 

prigulinčių prie kokios nors 
organizacijos, kuotankiau- 
sia rašyti “Laisvei” apie tai, 
kas veikiama toj organizaci
joj moterų labui.

Jeigu jūs prigulite prie so-___
cljalistų kuopos — rašykite, Į 
ką ji veikia jūslj rcįkalui.

Jeigu jūš prigulite prie 
Progresyviško Moterų Susj- 
vienyjimo kuopos — rašyki
te mums, kaip darbuojatės!

Jeigu prigulite prie kokios 
... . .. . . nors moterų draugijos —

V ienok dabar jaunikaityje yra jau Ruodaugiausi^a žinių suteikit 
. 1F apie ją.

Jeigu prigulite prie miš
rios vyrų ir moterų draugi
jos — duokite “Lasvei” ži
nią, kaip jums ten sekasi.

Jeigu jūs priguli! prie uni
jos — rašykit apie jos reika-

rengia ag’Utyviškas prakal
bas, kui .. visuomenei atne
ša dvas . ą naudą, o drau
gystė gwvUia daugiau narių. 
' Apart to, Lietuvos Dukte
rų draugystės labai maža 
narinė mokestis: moka po 
25c. į mėnesį ir laike ligos 
gauna $5.00 į savaitę pašel- 
pos ir $100.00 posmertinės. 
L. D. draugystė rūpinasi ir 
visuomeniškais reikalais ir, 
reikalui esant, niekados ne
atsisako paaukauti keliato Uršulės draugystės, bet ir ta 
dolerių. Taipgi paaukavo iš 
savo iždo L. Š. F. $50.00.

Tokia draugystė, kaip Lie
tuvos Dukterų, jau ■ seniai 
buvo pageidaujama tarpe 
vietos lietuvių moterų. Ir 
Jeigu ji būtų susitvėrus 
liatą metų anksčiau 
bar turėtume didelį bu 
sipratusių moterų 
nesiduotų save išnaudoti vi 
'šokiems gaivalam 
su tais, kurie joms 
kelią užstoti.

Kadangi Lietuves Dukte
rų draugystė nieko bendro 
neturi su bažnyčia, tai atsi
rado agitatorių, kurie pradė
jo tūlas tos "draugystės na
res kurstyti, kad jos laike 
susirinkimų triukšmą keltų. 
Mat, tuomi norėjo parodyti, 
kad Lietuvos Dukterų drau
gystė netikus, nes joje be
tvarkės viešpatauja. Pas-

€avimosi klausimo veik ir 
nebuvo.

Tiesa, nors šv. Uršulės 
draugystė jau apie 16 metų, 
kaip susitvėrė, bet jos veiki
mas tarpe vietos moterų vi
sai nežymus. Kad šv. Uršu
lės draugystė neveikli ir ne- 

pasekmių, tai parodo šis 
tis: gyvuodama per še

šiolika metų tarp kelių tūks
tančių moterų, neįgijo dau
giau 40 narių.

Suprantama, negalima vi
sas draugystės nares kaltin
ti, kad jos nieko neveiRė( ir 
nesirūpino 'draugystės rei
kalais. Yra keliatas narių 
gana progresyviškai protau
jančių ir jos/visada rūpinosi 
draugystės reikalais ir page 
rinimu. Bet viskas, ką jos 
gali padaryti — tai palaiko 
draugystę nuo visiško pakri
kimo. Mat, pas didžiumą 
sąnarių dar nėra išgaravęs 
fanatizmo raugas ir tokioms 
narėms visai neapeina drau
gystės reikalai. Tokios na
rės daugiausia rūpinasi ap
šmeižimu nepatinkamų joms 
ypatų ir rūpinasi, kad links
mai ir sočiai gyventų kuni
gėlis su savo gaspadinė ir 

i kad mišios kotankiausia bū
tų užpirktos. Tokiems tiks
lams davatkos pritartų ir vi
są draugystės turtą atiduo-

• Bet dabar jaunikaičio pastangos bai
giasi: jo geismai kasžin kur tai toli, toli

Meilingoji mergelė atlanko jį tankiai. 
Ji pasakoja jaunikaičiui, kaip laimingai vy
rai gyvena josios pasauly ir kaip laimingas 
jaunikaitis būtų, jeigu tiktai jis ten ke
liautų.

— Ar eisi tamsta su - manim? — kas
syk klausia mergaitė.

— Aš nemanau, — visuomet atsako jau
nikaitis.

Jaunikaitis jau ilgiaus negali ’keliauti 
savo keliu. Jis ilgai sayo meilutės merge
lės; ilgisi jos nekaltos šypsos, jos dangiškų 
akiu, v

Sykį jaunikaičiui užėjo įdomi mintis:
— Kasžin, ši dailioji mergina ar tik ne- ’moterų judėjimas yra buržu 

bus Piktybės Angelas, prieš kurį mane mo
tina persergėjo? Kokios keistos ir nešva
rios mintįs! Tokia graži nekalta panelė, 
būtij Piktybės Angelas? Nonsensas, non
sensas ! Piktybės Angelas yra didelis, dide
lis baisūnas, žiaurus, piktas ir bjaurus siau
būnas. Saugokis Piktybės Angelo.

O, varge! Mergelė jau neateina. Jau
nikaitis desperacijoj. Jis stovi visą dieną 
ant uolos ir su ištiestomis augštyn ranko- 
mis, maldauja dangaus, Tad sugrįžtų jojo kalbama labiau 
meilutė mergelė. 1------ - - ------

— Kad nors paskutinį sykį aš ją galė
čiau pamatyti, — svajojo jaunikaitis.

Dangus išklausė jo meldimą ir užganė- 
idino jo geidavimus.'

Taip ūmai, kaip tik jaunikaitis patėmi- 
jo savo aniuolėlį — skubėjo pasitikti jį. Puo
la jis prie jos kojų ir bučiuoja drabužius, 
rankas bučiuoja su didžiu karštumu.

— Ar eisi su manim? —klausia mer-

ir išvažiavo. t
Dabar už vis labiausia 

persekiojamos laisvesnės 
ir kovotų (merginos. Jeigu eini gatve, 

norėtu
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karienės”, kiti socijalistiškos 
laisvės mitinguose, o dar ki
ti — Ratelio nario “cino”. 
Kas sceniškojo supratimo ir 
rimto darbo? ! Gana, dedu 
tašką .

skyrimu, jeigu jie nepaliaus 
skaitę laikraščių.

Tai matot, kaip tie “do- 
ųieilės” skleidėjai 

sukursto vienus prieš kitus
ros

nimus.
Geistina būtų, kad tokis 

kurstytojas daugiau į čia ne
atsilankytų ir nesukeltų to
kių betvarkių, kaip dabar.

T. Kardulis.

TRUPINĖLIAI Iš CHICA
GOS.

Chięagiečiai unaravi. 
Laikraščiuose juos kuore-

I šiaušia susitiksi. Nors — 
well... perdaug jau padai
guotas tas jų gyvenimas - 
gyvenimėlis. -Bet visgi vie
na - kita plunksnelė mažu ir 
neblogiau išrodo už rytinių 
kolonijų išstatytąsias? Bet 
ką tu, žmogus, padarysi — 
chicagiečiai unaravi ir tiek!

** *
Vyčiai “darbuojasi”. Ke

mešiui linksmumėlio iki so
ties! Tik, ot, bėda, kad toji 
armija visą išmintį sudaro... 
pilve. Taigi iš makaulių Ke
mėšis ketina pateikt “Drau
go” personalui spitūnų... Gi 
mylimieji “Kristaus karei
viai” būsią apdovanoti ko
pūstų galvomis. Piemenįs 
ketina patept jas teutoniškos 
narsos aliejum.

Ar tamstos tikite, kad 
“Oleika” (Town of Lake) 
turės likti nauju istorišku 
Waterloo?!

♦* ♦ 
i

Liet. Moterų draugija 
“Apšvieta” nepašykštėjo sa-

-vo šviesos Mark White ėėvskis. K. Gugis aiškino a- Birma tema buvo ne di-1 
“skvero” svetainėj 28 d. ba- prie Europos karės ir ragino skusuota, nes pasirodė, kad 
landžio. Buvau ir aš “de-(aukauti nukentėjusiems nuo’ pats inešėjas šios'temos ne
beituose”. Ar žinote, smagu karės. Jenčevskis aiškino a- žino ko klausia. Antra tema

“debeituose” !pie SOcijalizmą. A. Gusmb- iššaukė labai karštas disku- 
Ginčyjosi ponia niutė, 8 metu amžiaus mer- sijas. Mat, du gabesni ir iš-

Sta-siuks.

SO. BOSTON, MASS. 
Vaidins “Živilę”.

Bostęniečiai 'socijalistai 
kasmet pasižymi vaidinimu 
didelių veikalų. Neišdilo ,iš 
publikos atminties L. S. S. 60 
kp.’ taip įspūdingai sulošti 
veikalai “Marija Magdalie- 
tė” ir šiemet “Revizorius”, 
kaip štai ir vėl kita L. S. S. 
162 kp. rengia didžiulę 5 
veiksmų tragediją “Živilė”, 
kuri bus vaidinama 8 gegu
žės, T a’e tuvių Labdarių sve
tainėje.

Taigi bostoniečiai vėl tu- 
res'&nagią pramogą.

Ivanas.

ROCKFORD, ILL.
28 d. kovo Draugysčių Ta- 

ryba-buvojparengus prakal
bas su įvairiais pamargini- 
mais. r

lietuviškuose 
pabuvot! < 
Monkevičienė 
/Draugeliu. Ji “už",

ANSONIA,^ CONN. ' | Labdarystės ir D. L. K. Kei-
28 d. kovo vietinė L. Š? S. stufio draugystės nutarė su 

186 kuopa ’ buvor" parengus šaukti viešą lietuvių susmn 
prakalbas. Kalbėjo F. J. 
Bagočius iš Boston, Mass.
ivcuuc uvjcio piciniai iocvioixiijlv 

karių priežastis ir jų baisu
mą, nurodydamas, jog tai 
karės yra surengiamos dėlei 
kapitalistų interesų. Taipgi 
,daug kalbėjo ir apie socija- 
. liziną. ,
I Pabaigus prakalbą, už
klausė publikos, gal ką ne- 
aiškiai ar nesuprantamai pa- 

I sakes. Tuomet J. Tareila da-
W. LYNN, MASS.

Kovo 28 d., L. S. S. 61 kp. _ . .. . ...
buvo parengus prakalbas. Ye klausimų kashnk 
VI Mass, rajono sekretorius S0C1jahzmo, kąitu
buvo pranešęs, kad surengt Jsreiksdamas savo mintį, jog. 
prakalbas, o kalbėtojus, tai kapitalistus negalima — 

|jis apsiėmė parūpint; nors ! . ... kf..,ita|i_t.ai •
prakalbos buvo surengtos ir, A’ V Raf,K 1 austai ei Svetainė pasamdyta, bet pa kartu ant ugnies, pav. 
kalbėtojas jokis neats lanke, i kaizeris su savo sunais Bu- 
Matytis tame'kaltė ir apsi-P? ir daugial} 13 Publikos 

vr Mnoc raiono or-lklausimų’ kuriuos kalbėto- 
Patartina ^as a^sa^ nevisai taip, kaip

kitą kartą panašiai kuopos 
nesuvedMot.

Nesulaukus kalbėtojo pa
skirtame laike ir prisirinkus 
daugehui puohkos, buvo pa-,, g SurinktXku $11.25, 
keltos diskusijos. Buvo pa- k ; perduota/Aukų Rinkb 
duo atris temos: Kodėl so-lmo j^onliteto kasi^iui A. 
cijalistai šaudo zmo!ies >.Muse’kai. Turiu priminti, • ‘ /\ v» H n n hi m n P n i n vn xth I 1 '

kapitalistus negalima vi-; 
suomet kaltint surengime 
karių, ir kad kapitalistai ei- 

rtt1 na kartu ant ugnies, pav.

leidimas VI Mass, rajono or-1.
ganizatoriaus. atsakyti. - -
Irirn L-nvrn nnnnaioi Ininnna d ,

Nors prakalbos buvo su į- 
žanga, bet publikos apsilankė 
apie 150. Buvo renkamos 
aukos nukentčjųaiems nuo

remt kooperacijas” ir “Ku- 
t_____  x ris Amerikos Lietuvių Fon-
Tai dar pirmos tokios das galės geriau sušelpti lie- 

prakalbos įvyko mūsų mies- tuvius nuo kares nukentėju- 
te. Kalbėjo K. Gugis ir Jen- sius?”

Sh d, taf.u gaitė, padeklamavo labai 
ps dailiai eiles; A. Garčinskienė

kimą ir užkviesti visus šmei
žikus, kad jie viešai “išpasa

visas

nauda bus patiems ir visuo- unijos. Jeigu kurie ir neno: 
menei. Reikia atsiminti, kad retų prie unijos priklausyti, 
moterįsirgi tokiepatžmones tai patįs darbininkai varu 
ir jos pilną teisę turi mitin- priverčia į uniją įsirašyti, 
guose dalyvauti ir svarstyti Įstojimas į uniją $10.00.^ Bet 
visuomenes reikalus. Mote- kaip visos unijos, tai ir ši ne-
rįs irgi nori gyventi nema- sirupina surasti bedarbių 
žiau už vyrus; moterims, priežastis ir dauguma mai- 
taipgi apeina visuomenės nierių vaikščioja be darbo jr 
reikalai. Jeigu vyras kenčia keikia demo^ratišką.valdžią. 
badą, šaltį, ar tai jo moteris Dauguma sako, kad jau dau- 
neatjaučia to visko? O jej- jgiau nebalsuos už demokra- 
gu ji atjaučia, tai kodėl su ja tą kandidatus, bet balsuos

“nedorybes”.
28 d. kovo įvyksta viešas 

susirinkimas. Žmonių susi
rinko nemažai. Pirmiau bu
vo pagarsinta, kad visi už
metimai būtų priduoti raš
tiškai, o minėtos draugystės 
stengsis pasiaiškinti.

Bet štai mūsų katalikai jo- tų tą viską prašalinti? 
kių užmetimų nepridavė. ’ 
Tuomet minėtų draugysčių * 
komitetai paaiškino publikai 
visą dalykų stovį, papasa-. 
ko j o apie savo veikimą ir' 

i priešų šmeižimus ir su kokiu statė 
tikslu buvo šaukiamas šis 
viešas susirinkimas.

Dabar visi aiškiai pamatė, lu labai puikiai sulošė ir pu- 'Kučui tas viskas užsibaigs, 
kad mūsų šmeižikai jokių 
faktiškų prirodymų neturi. Lošime “Piršlybos 
Jie šmeižia pirmeiviškas vo: P. Sinkus, D. Mntykas, koti, nes vietos bedarbių ar- 
draugystes, bet kuomet tos A. Abromavičia, V. Jakštys, mija gana didelė.^ 
pareikalavo prirodymų, tai M. Alekiutė,_E. Ja 
visi šmeižikai sulindo į ožio Kubiliutė, 
rago galą ir ten pasislėpė, (buvo biskį nusigandęs) ir:

nepasitarti, kaip galima bu-

P. A. Samulionis.

PHILADELPHIA, PA.
27 d. kovo L. Š. S. 1 kuopa 

scenoj du veikalu: 
Piršlybos” ir “Tai politi- 
a”. Aktoriai abudu veika-.armija

už socijalistų. Matysime, 
kaip bus.

Patartina niekam į Čia ne
važiuoti darbo jieškoti.

Korespondentas. -

Rumford, Me. .— .Pasta
ruoju* laiku darbai visai su
mažėjo; kasdien bedarbių 

uga ir auga.*

1 1 • ♦ 1 • • 1 IVllA’. J nai. 1UJL1U. p 1 1111 JI 1darbininkai „ privalo ^ona| aukcs sušelpimui

kalbesni vyrai paėmė prie
šingą pusę, t. y. darbininkai) 

'“prieš”. Ji dar nepripratusi pasak§ monologą; M. Geru- neprivalo remt kooperacijų, 
“deibatuot”: tūpčioja, . ...
rimsta, stinga žodžių. 
—retorikos “virtuozas” 
klamatorius—artistas, 
“tašo”, jis “obliuoja”... 
klausia, jis—neatsako, 
neapgina, jis—sukritikuoja! 
Ji... hm—moteris. Jis... dar 
neženotas!...

“Debeitai” užsibaigia gy
vai; auditorija žiovauja. — 

Išeina, “sub-deibatantai”. 
H1’! vienas smarkiai žemai
tiškai rėkia apie socijelegi
ją. Apsiima visus sudęiba- 
tuot—bile valandoje. Audi
torija bruka nosį... į saują. 
Pasirodo Misevičius. “Ne

ne-, liuke pasakė du puikiu mo- bet privatiškus biznierius. 
Jisinologu ir prologų “Gam- Jiem laikantis, karštesni ko
de- 'ta ir Vargdienis” su A. Pe-I operacijos rėmėjai pradėjoJi . . -r? . .. ,
Ji
Ji

.troniu. Kanklių choras su- Pykt, kad “du socijalistai” 
dainavo keliatą dainelių ir priešingi kooperacijom. Man 
ant užbaigos sudainuota 
marselietė.

Reikia pastebėti, kad M.
Geruliukė, tai gabiausi mer
gina ir daug darbuojasi ant 
visuomeniškos dirvos.

Inteligentas.

atrodo, kad nėra už ką pykt, 
nes kad būtų niekas nepaė
męs priešingos pusės, tai ir 
diskusijų nebūtų buvę toje 
temoje. O prie to, jie yra 
tvirtais kooperacijos šali
ninkais. Katalikam atžaga
reiviam, tai labai patiko tų 
dviejų draugų priešingu
mas, bet aš sakysiu, pakol 
tie draugai, (K. Preitys ir S. 
Zaleskas) bus kooperacijų

AMSTEROAM, N. Y.
“Anarchistiškos” knygos.
25 d. kovcckun. Ž-čius at

nešė į miesto knygyną dvi priešai, tai “Juozukai” grei- 
vecmai”—jis nepripažįstąs' knygi, kurias buvo paėmę"’ " 
jokios pirmybės moterims. Į tūli jo parapijonai ir pasakė, 
Ką jos giliueja be vyrų pa- kad miesto knygyne neišda- . _ . . V • • • . _ . * _ _ ______ • « a • sz _ •macies, visviena jps nesu
lauktų garnio! Pagaliaus— 
Kudirka juk į tėvą, o ne į 
motiną buvo panašus... Po
nios riečia nosį; “sub-deiba-galavo keliatą lietuvių,"kurie 
tentas” ačiuoja. Ęakįla po- 'galėtų paaiškinti, kokio turi
ma Olszewskiene. Ji nesu- nio tos knygos, kurias kuni- 
t -''«»nti nastaraja nuo- gelis pavadino anarchistiš- 
mone. Jeigu jos užsispirtų, komis. Ir kas gi pasirodė? ! 
l— gai^ — ji nebeat- .Viena knyga—tai “Jtymas”, 
menanti, kada buvo tas auk- 
sinis “mantrikatas” (norėta išleista “Lietuvos 
pasakyti matrijarchatas), o 
betgi ji tikinti, kad leidės at
sieks savo — “honest”. Po
nios ir panelės krykštauja;
jie rodo surūgusį veidą...
Pirmininkė uždaro susirin

kimą, auditorija atsikvepia. 
Povisam. Finis.

vinėtų jo žmonėms tokių 
knygų, nes tai esą anarchis
tą raštai. Knygyno valdy
ba labai nusigando ir parei-

likosi užganėdinta.
daly va

tai sunku pasakyti. Patar
tina nevažiuoti darbo jieš-

kštienč. M.
Sveikauckas

Rumfordietis.

čiau pradės atbuli vaikščio
ti. Ženklina, nėra iš ko 
džiaugtis.

Lipčius.

LAWRENCE, MASS. ’ 
Dėlei šmito išteisinimo.

Męs, dalis socijalistų, ap- 
gailestaujam- už atšaukimą, 
arba išteisinimą J. Šmito, I. 
W. W. organizatoriaus, 
“Laisvės” N. 22. Pirmiau

♦ ♦
Tūli chicagiečiai didžiu 

neišmintingumu 
“draugučiai”—i 
į “vikeišinus”...

nukentėjusių nuo karės lie
tuvių yra gana plačiai ren
kamos, bet žmonės katrie at
jaučia savo broliams, visuo
met neatsisako nuo aukavi- 
mo. Žinoma, yra daug ir to
kių, kurie netik ką neaukau
ja, bet ir trukdb kitus tame 
darbe.

Kaip girdėt, “Lietuvių 
Šviesos Draugystė Ameri
koje” rengia “fėrus” ant 19, 
21 ir 22 gegužės mėn. š. m., 
nuo kurių dalį pelno skiria 
sušelpimui nukentėjusių nuo 
karės lietuviu. Linkėtina 
gero pasisekimo.

j Arnold, Pa. — Darbai pas 
“Tai pohti-.mus visai sumažėjo. Kasy- 

■ po truputi d;rb°, 
bet darbas gauti negalima; 
stiklo dirbtuvė visiškai su
stojo ir nežinia kada pradės 
dirbti. Žmonių labai daug 
be darbo. Vietinis.

Jie gali šmeižti, gali visaip F( Barauskiutė.
pliaukšti bažnyčioj ir kar-(ka” dalyvavo: J. B. Smelsto- k]os (jar 
čiamose, bet kada pareika-: rius, M. Alekiutė, A. Abro- ‘ 
laujama ateiti į svetainę ir' mavičius ir F. Sirutienė. Fa- 
prieš publiką pasakyti, ką skui buvo- įvairių deklamaci- 
tos draugystės blogo yra nu- jų. Publikos buvo apie 250 
veikę, tai mūsų šmeižikai bė-‘ypatų ir visi ramiai užsilai- 
ga šalin ir slapstosi, kaip tos kė. Pelno kuopa taipgi tu
pdės užkluptos miltuose.

Dabar visi Norwoodo lie
tuviai pamatė, ką^ gali nu- 'kiau tokių vakarų parengtų 
veikti mūsų katalikai ir ku- ir p^rodvtų savo priešams 
rioj pusėj randasi teisybė.

Bravo, katalikai, kad nuo 
pirmeivių pabėgot ir sulin
do! į ožio ragą. Dabar gali
te bliauti ožių balsais, bet 
niekas į jus neatkreips aty- 
dcs. A. P.

rėš keliatą dolerių.
Geistma, kad kuopa tan-

Ex-Kryžiokas.
■>

RED. ATSAKYMAI.
Kunigo žebrio giminaičiui. 

(Montello, Mass.). — Pra
neškite apie tai į anglų dien
raštį, iš kurio męs ėmėme ži- > 
nių. Tuomet ir męs galėsi
me pažymėti.
Detroito Liet, šelpimo Fon

do bepartyviškam Komite-
KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Ansonia, Conn.
“Laisvės” N. 26, tilpusioj tui. — Męs tikime jums, jog 

, iš niūsų miesto koresponden- norite veikti bepartyviškai. 
m’im** it n n n Irirt-n Imrl lil/noi Aft * A 4. Z

McKEES ROCKS, PA.
- cijoj; pasakyta, kad likusios Męs pritariame raip-pat, jog 

aukos perduota vietiniam gerai padarėte, įkurdami

Ašaka.

NORWOOD, MASS.
Mūsų katalikai arba pir

meiviškų draugysčių šmeiži
kai tapo suvaryti į ožio ragą 
ir vargiai jau iš ten išlys.

Pastaruoju laiku jie pra
keikė nuo stogo iki pamatų 
Lietuvių Labdarystės drau
gystės namą ir D. L. K. Kei
stučio draugystę. Mat, mi
nėtos draugystės yra laisvų 
pažiūrų, prie jų gali kiekvie
nas prigulėti, tai katalikai 
su savo dvasišku piemeniu 
keikė ir keikia net išsijuosę. 
Bet kur tu čia žmogus išlai
kysi nekeikęs! Lietuvių Lab. 
draugystė pasistatė nuosavą 
namą, įsteigė knygyną, laiko 
knygyno duris atdaras dėl 
visų, rengia.prakalbas, dis
kusijas ir stato scenoj teat
rališkus veikalus ir tt. Tai-

Labai retai iš musų mies- aukų rinkimo . kasieriui A. vietinį komitetą, bet su toli- 
telio matosi laikraščiuose 'Muraškai, turėjo - būti: - A. mesniais išvadžiojimais ne-

Murėikai. Ašaka.korespondencijų. Rodosi, 
lietuvių nemažas būrelis ir 
turėtų būti.žinių, bet kaip 
tik išeina atbulai — nieko 
nėra. Neskaitant jau lietu
višku saliunų ir kitokiu biz- 
menų, yra_ kooperatyviška |pasieigg gv> Jurgio draugys- 
draugystę ir užlaiko krau-" se£retorius j. H. Sliuko- 
tuvę,. kuri puikiai gyvuoja. Inis> turgjo būtį _ j H Alįu.

versta, iš franeuzų kalbos,ir.į “Laisve” buvo painformuota 
rudakei-'teisingai. Jis, laikydamas 

jos;kita Kankiniai ir kan- prakalbą vHsąrio 26, šmei- 
kintojai užmoksią , parasy- socijalistiškus laikraš- 
ta kunigo Dembskio ir išleis- ,^įus jr socijalistus. O ge
tą Vienybės Lietuvninkų . iriausia kliuvo vokiečių soci- 
,-AJA1 C^aj3ar.unAtosrediik- jaldemokratam dėl balsavi

mo už karę. Taipgi nepa- 
1 miršo ir lietuvių socijalistus, 
išvadindamas juos kirmė
lėm, “oškom su barzdelėm”, 
tai buvo pasakyta ant Pru- 
seikos ir Grigaičio. Ar tai 
nešmeižimai gerb. Šmite? 
Ar pameni?

Mums, lawrence’ieciams, 
Šmitas žinomas, nes jis 
čia daugiausia laikė pra
kalbas apie L W. W. Męs 
turim jam pripažint teisybę, 
nes pirmiau kalbėdavo: — 

(“Darbininkams yra du ke
liai, kurių abiejų reikia žiū- 

' rėt, t. y. politiškas ir ekono
miškas”. Bet per pastarąjį 
laiką, kuomet pradėjo išeidi- 
nėt “Darb. Bals.”, tuomet 
pas jį dingo politiškas kelias. 
Nes soc. laikr. kaikada pa- 

.”, tuomet at- 
me, bet po apsilankymui YaziaY° su prakalbom ’she- 
dvasiškojo tėvelio, tai pra-'A „VJS . A .zl„ .a1.^ Lais- 
dėio pjautis, kaip katės su-ives ’ Keleivio ir kitų. 
k;štos į viena maiša. Kurie' Pa^’bkim 
skaito laikraščius, .tai kata-’PAalPin? ?avo skiltyse

ei jos, kurios išleido tas kny
gas, būtų anarchistiškos?!

Tai matot, kaip dvasiški j a 
elgiasi ir kaip ji supranta a- 
narchizmą. Ir kur tie mūsų 
kunigėliai neįkiša savo . no
sį ? !... Jie jau -pradeda mies
to knygyne cenzūruoti kny
gas ir begėdiškai meluoti.

Vietinis.

mintingi 
sako, išsiuntę 
, nuoseklumą.

Dabar jie jaučiasi nei Alla- 
cho valstijoj... Detroito 
Mockus viską atstovi! Tiek 
gudrybės iš Biblijos... ir dar 
velniukas priedų!... Savo 
prakalbomis Mockus taip ap-; 
kerėjo “draugučius”,kad per . . ..
jas jie nebemato nei “šakės”, 1
nemorališkumo—kaip jie pa
tys sakydavo. Dabar kas ne 
su Mockum, tas... hm—dasi- 
p/otėkite.

Mockaus “spyčiai” pavož- 
rms.
gerbia juos: nosį į saują* ir 
—iki pasimatymo! Bet tai 
kas? — kėdės rausta...

Sako, negreit chicagiečių 
nynęiekdmas grįšiąs nuo “vi- 
keišino”...

ADAMSON, OKLA.
25 d. kovo atvažiavo iš 

Collinsville, Ill, dvasiškas tė
velis, kad apiprausus ir ap-

sarinę vilną. Išbuvo dvi dię- 
ni ir per tą laiką pripasakojo 
visokių nesąmonių, sukurstė 

į žmones vienus prieš kitus, 
iepė vyti iš namų tuos,' kū

Yn?č dailioji lytis pa- ™ neina ausinės ir tt. Iki ™soc
i iuos: nosi i sauia ir šiol lietuviai gyveno sutiki- ■ ™.’kava. „J i

kad “Laisvė”
šį

likai veja iš savo namu. O 
kurie vedę ir skaito darbi
ninkiškus laikraščius, tai tu

Komisija:
A. Vočkvs,'
K. Cvadaiiskis,

A. J. Remey.

begalime jau sutikti. Sako
tės nepritaria nei Brooklyno, 
nei Chicagos seimams. Šita
me tai klausime męs ir mūsų 
korespondentas kaip tik ir 
skiriamės su jumis. “F.aisvė” 
rėmė ir remia tik Lietuvos 
Šelpimo Fondą, įkurtą be- 
partyviškos visuomenės 
Brooklyno seime. Tik už to . 
Fondo veikimo pakraipą męs 
morališkai atsakome. "Jo
kioms kitoms kombinaci
joms męs nepritariame.Šian- 
dien mūsų visuomenė aiškiai 
pasidalijo į tris dalis. Už
slėpti to nebegalima. Reikia 
stoti po tai ar kitai pusei.Jū- 
sų užginamas “tiesus pinigų 
siuntimas” Vilniun dar ne- 
gvarantuoja. jog mokėsite 
nusiųsti tokioms įstaigoms, 
kuries būtų atsakančiausios 
darbininkų klesos žvilgsniu.

Springfield, Iii. — 1 d. bakenais, Lietuvoj, irgi esama

Dcs Moincs, la. .
“Laisvės” N. 26, tilpusioj 

iš Dės Moipes koresponden
cijoj pasakyta, kad nedailiai

konis. C. Shilling.u. J X M, XX. X . XX. xvp.,

šv. Jono, šv. Vincento, šv. 
Jurgio dr-tės ir L.S.S. 50 kp. 
Už visus geriausia darbuo
jasi ant visuomeniškos dir
vos L. S. S. 50 kuopa ir A. P. 
L. A. 2 kuopa. Jos rengia 
diskusijas subatų vakarais. 
A. P. L. A. 2 kuopa turtin
gesnė nariais ir pinigiškai už žymiai pagerėjo ir dirbama 
visas kitas pašelpines drau-1 pilnas laikas, o vietomis net 
gystes; užlaiko didelį knygy- ir viršlaikis, bet iš kitur pri- 
ną, knygų yra vertės už buvus darbas nelengva gau- 
$200, visos laisvo turinio. A. ti.
P. L. A. 2 kuopos metiniame 
susirinkime nutarta iŠ kny-

Darbai
Ansoniap Conn. — Pasta

ruoju laiku pas mus darbai

Ašaka.

gi mūsų katalikai taip įšėlo, pinigų užmokėti už or- ; landžio čia uždarė 2 šaftas jr keleriopu šelpimo draugijų 
i i Z J________ . n-QTia “T.aiavn” Rnnvanfama nnloidn nnin 5100 dnrhininVii 11 ViSViena ankSČlHU ai VC“kad ant minėtų draugysčių 
šunis pradėjo karti. Pradė
jo šaukti, būk tai nedorėlių 
namas, kad tame name susi
renka bedieviai, paleistuviai 
ir tt. Pradėjo pasakoti, kad 
į Lab. draugystės namą su
sirenka socijalistai ir nuogi 
šoką džiką. Katalikai netu
ri nei tiek supratimo, kad 
Labdarystės draugystės na
mas pastatytas ne dėl socija
listų' arba katalikų, bet dėl 
visų. Į tą namą turi teisę ei
ti ir socijalistai, ir katalikai, mvimauomj
ir tautiečiai ir net kunigas laikraštį, tuomet klerikalai

ganą “Laisvę”. Suprantama, paleido apie 300 darbininkų, 
iš knygyno iždo nutarė m o- Jau ir pirmiau buvo daug be- 
kėti todėl, kad atsirado to- darbių, bet dabar dar 300 
kių narių, kurie pradėjo prisidėjo prie bedarbių ar- 
priešintis paėmimui organo, mijos. Reiškia, 300 sdarbi- 
Nors konstitucijoj pasakyta, ninku ant Velykų gavo*“do- 
kad kiekvienas narys priva- vaną” nuo kapitalistų ir da
lo už organą užsimokėti, bet bar gali džiaugtis, 
nekurie sako: “Aš nenoriu| Kapitalistų 
bedieviško laikraščio ir už jį džiaugiasi, kad darbai eina 
nemokėsiu”. Dėlei šventos gerai, bet bedarbių armi- 
ramybės nutarta užmokėti ja vis dauginasi ir daugina

si.iš knygyno iždo. Mat, jeigu 
dauguma narių būtų nutarę 
paimti organu klerikališką

laikraščiai

su savo gaspadine. Labda
rystės draugystės namo du- 
rįs dėl visų atdaros.

Socijalistai gerai žino, kad 
tas namas ne jų ir jie visai 
nesisavina. Bet jeigu ką

nebūtų priešingi užsimokėti 
iš savo* kišeniaus, bet dabar 
nutarta paimti organu .dar
bininkiškas laikraštis, tai jie 
priešingi. ’

Reikia pažymėti, kad A. P.
nors rengia, tai lygiai, kaip U A- 2 kuopoj yra keistų na- 
ir kiti nusisamdo nuo Labda- ri>J,, kurie užsipuldinėja ant 
rystės draugystės. Lygiai ir socijalistų kuopos už tai, 
katalikai gali nusisamdyti, kam tie nedėldieniais vedasi

D. L. K. Keistučio pašelpi- ??
nedraugystė irgi prisidėjo 
prie pastatymo r__
Namo ir net pirmasis suma-

'Umsi, kad valdžia už tai ne- 
Tautiško uždarytų svetainės.
;_____ . Tokie užsipuldinėjimai y-

nymas statyti ta namą buvo netik juokingi, bet stačiai 
pakeltas Keistučio drauevs- neprotingi.’ Manyti, kad už 
tėj. Taigi dabar Keistučio 
draugystė ir deda visas savo ( 
pastangas, kad palaikius ta 
namą, nes jb yra nemažai 
triūso nadėjns prie pastaty
mo — $100.00 paaukavo ir 
$500.00 paskolino.

Prasidėjus iŠ katab’ku nu
sės . visokiem šmeižimam, I

Springfield, Mass. — Jau 
buvo “Laisvėj” minėta, kad 
čia sustreikavo visi gatve- 
karių konduktoriai ir maši-1 
nistai ir tas streikas tęsėsi 
gana ilgai.' Bet 1 d. balan
džio, 8 vai. vakare visi strei- 
kieriai grįžo prie darbo ir 
kompanija paleido karus. 
Kontraktas dar neužbaigtas. 
Streikieriai laimėjb. Visi 
konduktoriai priklauso prie 
unijos, per tai ir buvo gera 
vienybė, o kur tik vienybe, 
tai ten ir galybė/

K. P. šimkonis.

Shenandoah, Pa. — Dar-
dalyvavimą moterų mitin- bai šiucm tarpu pas mus vi
guose policija uždarys sve-;sai sumažėjo. Bedarbių 
tainę, tai paika mintis. iškaičius vis didinasi ir didi-

Man rodosi, kad vietoj tų naši. Andių kasyklose dir- 
vžsinuldinėjimu. vietoj "^n/bama po 3 — 4 dienas į su
tikimu tarn s^ves, reikėjų vaite; uždarbiai irgi neper- 
pasirūpinti visiems sykiu geriausi, 
darbuotis ir draugiškai pv- s«i nėra, 
venti. Tuomet’daug didesnė laikosi prie U. M. W. of A.

>nn darbu vi
Ma mi erini drūčiai

liau reikės stot po kuria bent x 
puse. Tai kodėlgi to nepa
daryt anksčiau, dabar, jau, 
stojant po Brooklyno seimo 
puse.

Tikimės, jog gerbiamieji ' 
draugai sutiksit su mumis. .

J. čivinskui. — Tokios ži
nios į laikraštį netinka.

M. V. Vandai. — Atleiski
te, kad ja^ii korespondenci
jos negalėjom sunaudoti, nes 
jau buvom padavę statyti 
anksčiau gautą.

Velnio Motinai. — Talpi
nami anksčiau gau’tą. At
leiskite, kad negalime su
naudoti.

A. .Keliai. — Dalį kores
pondencijos apleidom, nes 
jau buvom apie tą patį dalyką 
padavę statyti anksčiau gau
tą. Pa talpinėm tik tą, ko 
pirmas korespondentas ne
pažymėjo. Atleiskite, kad 
visos nesimaudo jom.
‘ Jono Vaikui, Philadelphia, 
Pa. Tamsta ne klaidą atitai
sai, bet tik pasigerini daini
ninkėm. Netilps.

Tautiečiui, Rumford, Me. ' 
Je;gu žydeliu1* bizn:s geriau 
sekasi, negu tautiečiam, tai, 
matomai, žydelis' yra gu
dresnis už tautiečius, todėl 
netarėme nuo to žvdelio ir 
tautiečiams pasimokinti. Už 
tokius užmetimus. kokius 
tamsta darai, žydelis gali su
areštuoti.



JUOKŲ KĄSNELIAI.

ORAKULO PATARIMAI.

Kalusinias: —
Viernas ponaici Orakule! 

Tu duodzi gerus paviroziji- 
mus augštaiciam ir žemai
čiam, tai nepazgerdzyk ir 
biedno dzūkelio.

Anųdzien aš nusipirkau 
budzilnykų ir kap cik parsi
nešiau namo, ėmė raptum ir 
pūstojo. Misliu savam dūki, 
nešc pas dzegarmaišterį ne
apsimoka, reikia, sakau, pa- 
kracys, gal predės aic. Kap 
cik sujudzinau, tai predėjo

• Užmiršo pašildyt.
Vienas aficieras pasiėmė 

, tūlą novobrancą sau už den-
biskucį tvaksėc, bet ir vėl ščika. Parsivedęs namo pa- 
tuoj sustojo. Perširdis smo- liepė jam užkaist samavorą. 
giau in žemy, o mano dziego- Novobrancas tuojaus puolė- 
rius anei kruse. Taigi pavi- si prie darbo. Kada vanduo 
rozyk, Orakule, kas su juom nradėjo virti, denščikas mis- 
daryc? liną sau: “Juk nuo tyro van-

- -------------- Jens ponas nebus sotus” ir
Atsakymas:— atnešęs miltų pripylė į van-

Kap macyc, tai tavo, bro- denį. __ _
luci, budzilnykas turi dzidely 
naravii ii’ su zlascim tu jam 
nieko nepadarysi: kad ir in 
kavalkucius tu jį suskaldzy- 
si, o jis visciek neis. Jeigu 
bemėcydamas tu jo dar ne- 
sukoliečinai, tai tuojčias pa- 
šildzyk riebalų ir juose iš- 
maudzyk jį, cik žiūrėk, kad 
cifcį/riebalai nebūtų sudzyci, 
ba jis sudzytų nemyli. Be- 
mirkstante riebaluose jo šir- 
dzis acilais ir predės tvak
sėc.

daryc?

Atsakymas: —

k TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Chicago, 111. Mūsų miesto 
tautiški bankierukai, norė
dami užkenkti darbininkų 
dienarščiui “Naujienoms”, 
visa gerkle pradėjo šaukti: 
“Naujienų” serai nupuolė! 
“Naujienos” prie bankru- 
to!...”

“Naujienos” pasižiūrėjo į 
tuos bašibuzukus ir sušuko: 
“Vagie, kepurė dega!...” 
Bankierukai knapt už kepu
rių ir nutilo.

Philadelphia, Pa. Balti- 
morės sabotažnykai, beme
džiodami po Philadelphijos 
balas, pamatė paklydusį Gai
galą. Sabotažnykai sušu
ko: “Gaigale, tu mūs, tu 
mūs!...” —; “švak, švak, 
švak!...” pritariančiai atsi
liepė Gaigalas ir atplaukė į 
sabotažnykų rankas.

Brooklyn, N. Y. Katalikų 
šulas ponasrKrušinskas atsi
lankė į socijalistų parengtas 
diskusijas ir, norėdamas so-1 
cijalistus sukritikuot, pakišo į 
jiems šitokį klausimą: ’’Kadi 
jūs, gerbiamieji, netikit į i^arYi 
dievo esybę, tai pasakykit, buvau 
kas sutvėrė tą pirmą kiauši-. 
nį, iš kurio ątsirado višta?”

Atsistoja vienas socijalis- 
tas irsako: “Ant klausimo 
aš noriu atsakyti tokiu-pat 
klausimu: kas gi sutvėrė tą 
kiaušinį, iš kurio atsirado 
dievas?”

— Nežinau, — sako p. 
Krušinskas.

—Eik pasiklausk kunigo, 
— patarė sale jo sėdintis 
žmogus.

Krušinskas išėjo...

Pa j ieškojimas.
Pajieškcme vieno milijono 

lietuvišku maldų, kurias iš-1 
siuntė į daneli dievobairmn- kas,—pykdamas atkerta jam 
gi Amerikos lietuviai katali- Liudžius. — Jeigu tamista 
kai, prašydami poną dievą, į nesunranti temos to^menko 
kad sustabdytu karę. Tos i vabalėlio, tad kaip as galiu 
maldos kelionėje prapuolė, .sunrasti tema didelio... mok- 
Kas jas suras, tas gąųs tūk- slinciaps, kaip kad ponas 
ętanti dienų atlaidų ir kuni- Grikštas?! t
go gaspadinę. Atsišaukit įl

“Draugo” redakciją^ Chica-r 
go, Bl. ______

Dideliam pilve dvasia 
šventa.

\ G. kas: — Pasakyk man, 
papa, kodėl mūsų kunigėlio 
toks didelis pilvas?

Tėvas: — Matai, vaike, 
kiekvieno kunigėlio pilve y- 
ra dvasia šventa, todėl toks 
didelis.

Vaikas: — O kas yra mū
sų deglosios kiaulės pilve, 
kad toks išsipūtęs? Ar ir
gi...

Tėvas (pertraukdamas): 
— Eik gult, bambliuk, ką čia

Mokykloj.
Mokytojas: — Antanai, 

pasakyk man, kur randasi

Mokinys: — Ant devynio
likto geografijos puslapio.

Kada samavoras buvo pa
dėtas ant stalo, aficieras vie
ton vandens į stiklą, prisipy
lė košės. Denščikas stovi pa
lei stalą ir laukia, ką ponas 
palietis.

Aficieras piktai atsikėlė, 
smarkiai sudavė dienščikui į 
au«i ir i«ėio lauk.

Denščikas stovi ir misli- 
na, už ką jam ponas davė į 
antausi. Pagaliaus sudavė 
sau pirštu į kaktą ir sako: 
"Ha-a-a, dabar žinau! Už
tai, kad druskos į arbatą ne
įdėjau”...

Atsiųskite mums nors kiek pi 
uigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikališką instru
mentą, kokį jus tik norėsite.

Kas tai yra pinigai?
Daktaras: — Pinigai — 

tai sveikata. ,
Advokatas: — Pinigai — 

tai geriausi faktai.
j Kunigas: — Pinigai — tai 
dangus.

Muzikantas: — Pinigai 
gražiau skamba už Paderev- 
skio pijaną.

Teisėjas: — Pinigai — tai 
teisybė.

Karalius: — Pinigai — tai 
sestas.

Kapitalistas: — Pinigai— 
tai laimė.

Darbininkas: — Pinigai— 
tai vergija.

Tarpe ubagų.
I Ubagas: — Kodėl tu da

bar nebestovi prie švento 
Petro durų? Juk ten geras 
pelnpq.

II Ubagas: — Ta vietų už
leidau savo žentui, kaipo pa- 
sogą. Svirplys.

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukt; augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybes šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą 
ir pestekninį pleiskanų tveri- 
mąsi, taipgi niežėjimą galvos 
odos; suteikia naują augintą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas. t A p
. , Prekė .................................. L
KALIBATA

Gydanti Mostis 
labai geras ir čystas prepa
ratas dėl skaudulių, įsipjovi- 
mų, sudeginimų, apsišutini- 
mų, nusibrūžinimų, — pasek
mingas del įvairių atdarų 
žaizdų.

Prekė ........... ...........

■<-'x

Kokioj temoj?
—Gal. vakar buvai ant 

Grikšto prakalbų?—klausia 
Džėkis Liudžiaus.

, —Šiūr, kaipgi nebūsi? — 
'išdidžiai atsako Liudžius. — 

vakaro pirmininku 

KALIBATA
Most is nuo Nuospaudų 

atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašaiinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. It

Prekė ........................ 1rtęX

PHARMACIST
y Newark, IN. «J.
an Buren Street Telephone 10135 Market.

TO

i —Tai kokioj temoj jis 
jums kalbėjo?—besišypsoda
mas klausia Džėkis.

—Aš negaliu nieko pasa
kyti anie temą.

—Džy! — nuostabiai sa
ko jam Džėkis. — Pirminin
ku buvai ir negali pasakyti, 
kokioj temoj ji$ kalbėjo? !

—Je! — su ironišku juo
ku traukia Liudžius.—Ar 
gali man pasakyti, kokioj te
moj svirplys kalba- vasaros 
metu ant lapo pasikepęs!?

—Svirplys, tai vabalas, o 
Grikštas visgi... žmogus, — 
rimtai atsako Džėkis.

—Tai, mat, kame ir dalv-

TURI TIKIETĄ I DANGŲ?

Jau nereik daugiau atšipusia britva skustis!
Reikalingas daiktas visiems vyrama, kuria patys skutasi!

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

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

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

- ATPIGO RUSSKI PINIGAI =
SIUNČIU PINIGUS J RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STE1TO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojanii per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI.

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

BAN KIEKIUS JOHN KOVACS
3(1 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST

BROOKLYN, N. Y. MASPETH, L. UN. Y.

36-ti METAI PASTOVAUS BANK AVIMO. ■DmA«< ar "» . *** *'' • - (■LaA'RKMMI*
Šitoks yra rekordas vieno didžiam--;ių Cni- 

cagos bankų—STATE BANK OF < ' r. AGO.
Tai vienas ištikimiausių, pasi šiušių ir 

saugiausių bankų Chicagoj, juo Ld.i. u, kad tai 
neprivatinis, bet VALSTYBES BANKAS, 
VALDŽIOS PRIŽIŪRIMAS IR APSKAITŲ 

BUTO KONTROLIUOJAMAS.
Kapitalas ir rezervas daugiau kaip 

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

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

STATE BAilK GF CHICAGO
Kampas LaSalle ir Washington Sts.

------------------------------------------------------ ;-------------------- >-------- ---------------------------

Tspecuališkas išpardavimas
Į TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

I nks not Armoniką^ K.
21 plieninių kiapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet

- eik * J* MARTINAIC1°
Čeverykų Krautuvę, 

$ kur galėsi ‘pasirinkti pagal
savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.109 Grand St

OSS

KALBAM LIETUVIŠKAI.

bu 21 perlo klevišiu, 8 banali- 
Žertas $18.00, tik už S *7.151.) “Laisvės” advokatas Ž*

Morris HILLQUITH §

“bTXCFAfAl(.F/F
Su 12 li<tu\i£kų d»>iių. vcitČF 
A ♦idvcdtin t tik tž.................

l q p.mltfor q iim r ari u< it n-» 11 t K o < 1 ę.

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS
Męs užl f« Ik < ne »pe< ip. bčlei iumį n e i f 11 ą, I u r it p6lfiisovis<kiu» 

Muzikališl m Instrumentus Ir Fonografus.
Lietuviški Rekordai su vist Vien s dairu n s. Gftlin b rašyti ir rusiškai.
Atsilankę pas mus nors s\k j, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo, 

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

FOTOGRAFAS
ir M AUDRIUS

152 Perry Avenue,
Kampas Clermont Ave.

htWAKK’O IIEIIVMA APlllKA.
Apielinkės letuvian'S pranešu, 1 ad atidariau 
APTIEKA tikrai lietuvišką. Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje gau- 
davot. Teipgi sutaisoni visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu* a’sargumu.
KA LI BAT A

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

Prekė....................... OT
įrankių.

KAL1BATA TONIC
BITTERS 

laba5 gera gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveiką ape
titą, pabudina išdalinimą, ne
sulygintas dėl malimo: su- 
grąž’na normališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. r n

Prekė ....................  **

NEWARK0
AKUŠERKA

Paba4gusi Imperntrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
aavimą.

I O. STROLIENĖ
S Jaunis kaitė
! 319 Walnut St., NEWARK, N. J.

| Telefonas 8S- Market

T*, n'-itn
Puikiausia lietuviams vieta pas

KALIBATA
Čystytojaa Kraujo 

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

Prekė ................
KUR VIENYBE, TENAI IR GALYBfil

U VI ĮVIU“ 

$1 001

įsi

Skanus alus,' 
K gardi arielka, 

ėlius, visokis 
ft vynas, kvepon- 
11 ti . cigarai, ir. 
Į puikus užkan- 
I džiai. Salė dėl 
/ mitingų Nepa

mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
ižganedint i.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

AR
Jei ne, tai 
tuojaus už
sirašyk juo
kų bei saty
ros laikraštį 
“Šakę.”

“Šakę” 
užsirašęs tu
rėsi progą 
susipažinti 
su šv. Bibli
ja, su šventu 
Petru ir vi- 
saisšventais 
danguj, ant žemės ir pragaro. Turėdamas “Šakę” savo namuose gali 
but užtikrintu, kad jokia pikta dvasia į tavo namus neįeis. Skaitant 
“Šakę” tavo visa šeimyna jausis kaipo Ju kų Danguje.

Su 1-ma Gegužės, 1915 m., “Šakė” eina 16-kos puslapių didumo 
ir du sykiui mėnesį, su daugybe įvairių paveikslų.

“Šakės” prenumerata metams tik $1.00. Pavienis numeris 5c.
Siųsk Pinigus ant Šio adreso:

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

Tel. 2334 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.
i-V u

1

. Mokiname Angliškai
VI sos e_d a lyse A i nėr ik o s ir Ka n a d o s

r

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

A P TI E K A
__j__ •. .

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

k ŠIDLAUSKAS
Aptiėkorius ir Savininkas

226 Broadway kanip. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

Jonas MATHUSf
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS I

Ift ŠVARIAUSIAS SALIŪ- <
NAS VISAME BU. V

BOSTONE. ]
Sveiki geriausios rūšie* gėry- J 
rnai ir užkandžiai. Patamavl- C 
mas prielankus. Atsilankykite, ' 
o persitikrinsite. y

JONAS MATHUS f
(Lietuvis Savininkae) L

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių^ 
Labdarystės Draugijoa nanoo). V

Klausyk mano žodžiui

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
k«ip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta
voms getą ir prekė* pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN. N. Y.
(Arti Berry St.)

FARMOS, FARMOS!
■J. f

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

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, MICH.

SAVO PROTĄ?
Jei taip, tai perskaityk 

garbaus njokslininko Panne 
koek’o knygutę “Galutini* 
K lesų Kovos Tikslas”.

Kaina tik 10 centų. Ręl 
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikan Petraubkas, pradėjus ii Ii • 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncar 
tų. Kas yugeidautų koncerto, teg*

; suąižino su
M. PETRAUSKU, 

‘395 W. Broadway, So. Boston, Maa*

rJ ei. Greenpoint 2017
I)R. F. MATULAITIS

( Priima ligonius 
vakare tarp 7 ir 9 vaiandot 
pu No. 229 Bedford A'*’*.

Brooklyn. N. Y

30 Church St. 
New York City.

Ofisas atydaras uuo 10 iki 6 vai. 
vakaro.

š

Pab«lr>>»i kur-Mj McaJ4c*> ■

PawM<nifr>K«J atlkv<» dr_*bq prh '
eltndrmn. vuipip suuykU rodą/ <» ’
paireJt»į nurtz*,: į

F. Stropiem,į

NO. ItON'VO.’N, M N

LIE 1U VISKĄ

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.........................  $i.uo-
Kraujo Valytojas •................$1.90
Vidurių Reguliatorius.................... 6Oc
Trojauka ......................26c. 6Oc ir $1 00

Ir visokiss kitokias gyduoles rua 
visokių ligų, kurios Čia dar nepaminė- 
tos galima gauti per pačtą.

P A. UKBANAV1Č1U8
151 Metropolitan Ave>n»*

HrcMiklvB.. N Y

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po 
savaitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui g\dau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
2!ergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbčjau jų ilga- 
metinėje įkiroje ligoje. Kada 
jums gyvenimas [kirėjo nuo 
.mėginimo visokių taip vadina- 
tnų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 

.užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

ll-RO LEON. LANDES
Jis jums be pinigų duos rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą 
Gydau jau per 20 metų kuopa 
sėkmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, šir-'ies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dkieliius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X— Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tok’us ' aparatus, nes 
jie yra brangus. (’berniškai ir 
likroikopiŠkai ištiriu kraują ir 

šlapumą. Ncat Įdėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

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

I

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

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



LAISVĖ

(Oi

Skin Ointment

10 ir 25e.
uL

raštininkas JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 'KNYGA

KAINA

JIEŠKOJIMA1

7

ne- Raudonas

KAINA

35 centai

Siųs-

Conn. 183 Roebling SL,

Kalbame lietuviškai.

v

inios iš Lietuvos

voiklufl
Suaugu-

M

ku-
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' Nuo niežų, šašų, dedervinių, 
parstapo užrinuodijimo. “eault 
rheum ’ įvairių pučkelių ir 
vasarinių išbėrimų

Severn’s

1..11' I

$

ii kstų. roni«Um< 
broch'tti ir’tttljML 

,-rų resveilr.rtnaB v 
i. bėgimo irt. * , 
i kaip >n«nxi

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

(SevoroB Gydantis Odinis
Muilas.)

pulkus tai muilas visu 
šeimynos nariui.

Kaštuoja 25 centus.

(Sovoros Odinė Mostis) yra ptnkaa tepalas. Ii apsaugoja ir pa- 
liuosuoja odų nuo bjaurinančių ir skaudančių išbėrimų. Kašt. 5(>c.

PASARGA: Prnfesinnab«ki Daktarai Klinika pasekiuin*

Jūsų apliekoriuB užlaiko visokius Soveros Preparatus. Rutinai rei
kalaukite SavoroB. Neimkite jokių užvaduotojų. Negulėdami gauti užsisa
kykite tiesiai nuo

MOTERIŠKE ir MEILE

SEVERA’S TAB-LAX.
Cukrinis Liuosuotojas
Malonus ir
Vaikams ir 
siems.

Kaštuoja

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

Graži Dovana

1.00

go č Toil

TOK

■.tiv

$

N etr© tikite vilties! Jeigu plikas ar 
plaukai slenka; tūksančiai jau likos 
išgydytais. Gydymas DYKAI 1 

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

Kvedaras, A. Magenis, P. U- 
konis, A. Kireilis, P. Vit
kauskas, A. Sabiūtė, J. Cy- 
gas, W. Zubow, Volungevi
čius, M. Navierauskiūtė, K. 
Kencenas, W. DomuleviČe, 
J. Stulgaitis, V. Stulgaitis, 
M. česnolevičiūtė, M.čekytė, 
P. Reikis, J; Grigas, M. Vo- 
luntukeviče, A. Januss — po 
50 c.; M. Cygas, A. Kairiūtė, 
L. Balutis, P. Šulė, W. Plitni- 
kas, J. Zinko, M. Česnulevi
čius, A. Jukonienė, A. Rupei
ka, K. Walontokevičiūtė, P. 
Armolis, S. Jučas, J. Strei- 
kauskas, D. Tamolevičius,L. 
Norvaišiūtė, J. Sarapas, J. 
Steinaitis, E. Herman, J. 
Pusvaškis, Z. Bareika, V. Sa
vickis, J. Zowe, F. Balčaus- 
kas, J. Buzilevičius, P. Pu- 
šinskis, F. Pocus, M. Koše- 
taitė, K. Česnulevičius, P. 
Walontukevicius po 25 cen
tus; K. Valungevičius 15c.; 
J. Bareikis—30 c., A. Venc
kus—55 c. Smulkių aukų re
dakcija negarsina.

priimti.! Išviso L. Š. F. kasierius 
Tie pradėjo skandalą keltiir K. Šidlauskas priėmė $53.50.

YLAKIAI.
Telšių apskr.

Kortavimas. Prasidėjus 
karei ir užsidarus visoms gė- 
rykloms, jų mėgėjai girtuo
kliai, nebeturėdami kur nu
siraminti, pradėjo lošti kor
tomis iš pinigų.ir taip prasi
josią, kad grįžta namon basi 
ir be viršutinių rūbų. Tas jų 
naujasai įprotis platinasi. 
Nebūtų ko stebėtis, jeigu tuo 
darbu teužsiimtų kokie gir
tuokliai nesusipratėliai, bet 
prie jų draugystės dedasi 
kai-kurie pažangieji vyru
kai, ir sykiu rėžia kortomis 
per kiauras naktis.

ŽIDIKAI.
Telšių apskr.

žmonių pykos ir nesantar
vė. Viliotės kaime pas Va
lančauskį vieną vakarą suėjo 
“Užgavėnių žydai” ir norėjo 
čia užgavėnes pabaigti, bet 
žmogus nenorėjo

išmušė langus. Tas tuoj “žy
dus” įskundė policijai už lan
gų išdaužymą. O tie įskun
dė policijai Valančauskį už 
“buntaučiką”: būk kurstąs 
žmones prieš valdžią ir tt 
Vasario 9 d. Valančauskį po
licija suėmė, o 10 d. visi ūki
ninkai buvo pas antstolį. 
Kaip tat viskas pasibaigs,ne
žinia. Blogai garsinami pa
sauliui mūsų žemaičiai.

ALVITAS.
Vilkav. apskr.

Pagelba. Gruodžio 20 d. 
čia buvo atidengta Vilniaus 
gydymo - maitinimo pagel
tai teikti dr-jos ligoninė. Li
gi sausio 28 d. ji priėmė 1221 
ligonį, iš jų 196 žmonės ap
žiūrėta namuose, trečdaŪs 
jų po du kartu. y

Labj ausiai sergama buvo 
gerklėmis (110), viduriais 
(633),odos ligomis (67), ner
vų (41), akių (64), džiova 
(24), dantų (31), sužeidimų 
(16) ir t.t. Tarp nervų ligų 
pastebėta 12 atsitikimų, 
rie karės baisumų tapo 
šaukti.

KURŠĖNAI.
Šiaulių apskr.

Ponai ir mužikai. Už 
pildymą telegrafų sargybos 
pareigų, vietiniam seniūnui 
Cieškai pranešus, tapo Kau
no gubernatoriaus nubausti 
100 rub. pabaudos arba 3 mė
nesiais kalėjimo vietos dva
rininkas Kazimieras Lauce
vičius ir valstietis L. Kire- 
liauskas; 50 r. arba 1 mėn. 
šaltosios Antanas ir Liucija 
Romanauskai.

Vietiniai dvarininkai - len
kai tokiu pasielgimu neužga
nėdinti ir skundžiasi ne už 
pabaudą, bet už tai, kad jie 
baudžiami kartu su muži
kais, o kas blogiausia, tai 
kad koks-tai įnamis mužikė
lis Storasta žiūri sargybos, 
kurio visi privalo klausyti.

Pasklydo iš lenkų pusės 
gandas, jog, atgijus lenkų 
karalystei, vėl grįšianti bau
džiava.

Tas paskalas leidžia iš ap- 
maudos karštos lenkų patri- 
otės-senosios dvarininkės.

(“Liet. Žin.”)

Aukos Lietuvos 
Šelpimo Fondan

Stoughton, Mass.
W. Janus—$2.00; A. Biliū

nas, J. Neverauskas, F. Kuli
kauskas, Y. Gudaitis, A. Go- 
fis, Jaskūnas, J. Macukas,L. 

akis, S. Gogis, W. Volontu- 
kevičia, J. Petrukaitis, K. 
Vplontukevičius, A. Jakonis, 
P.i Tirilis, L. Statkus, S. In- 
driejauskas, P. Gelžinis, F. 
Pinckis, J. Jasulaitis, A. Jur- 
čius, J. Webrus, Z. Antalo- 
nis, B. Mozulienė, K. Grince- 
viče, B.Mcckeviče—po $1.00; 
K. Stražnickas , K. Mockus, 
F. Adomavičius, A; Grincevi- 
čienė, J. Kučinskas, J. Slane- 
vič, V. Janulaitė, S. Stankie- 
nė, P. Malčus, C. Kintis, P. 
Puzglis, J. Palaima, J. Va- 
lentukeviče, A. Poskevice,A.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

AUGščIAUSIOS PRIE
GLAUDOS LIETUVIŲ 

AMERIKOJ REI
KALUOSE.

McKees Rocks, Pa.
Atsišaukiu į draugus 2 

kuopos A. P. L. A., kurie gy
venate kituose miestuose — 
meldžiu prisiųsti savo adre
są—tai gausite organą “Lai
svę”. Draugystė turi 195 na
rius ir kiekvienas matys na
muose savo organą “Laisvę”, 
kurin telpa visi draugijos 
nutarimai.

Antrašus galite prisiųsti: 
K. A. Zobiela

229 Sagamore St. 
20 Ward, Pittsburgh, Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas 

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

539 Island Ave. 
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūte 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Stružaa 

1125—8th St.
Iždininkas St. Buainskis

539 Island Ave.
Kasos Globjėai:

M. Geruliūtė
1109 S. Winnebago St.

Ona Savrasevičiūtė
539 Islaad Avė.

Maršalka A. Neverauskas
411 So. Chureh St.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jeane 8t.» 

Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutae, 815 Jenae Bt., 
vice-prezidentas.

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

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

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

Kasos globėjai: J. Leščanskas, 007 
J wane St., J. Bagdonas, 822 Milwaukee 
Ave., J. Sukelia, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskas, 261 N. Chi- 
eago SL, Pagelbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, 658 Garden oSL

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

Durimnkae J. Žilius, 014 Market St. 
Street,

Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 
>0 Newell St. ir P. Beišis, 178 N.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, M6 

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

till Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
Cen tarto Iždininkas K. Varašis, 12 

and Carson Sts., B. S. Pittsburgh, Pa- 
Jurtų Kontrolės Komisija:

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie, Pa.

M. Urlakis,
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

P. Samulionis,
Box 63, Mc Kers Rocks, Pa.

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS.
‘'’,ln1onr’'•-» pagaminti miino

1 ...amo pranešu, Ė:.4 Se
veras Odinė MomUh g.v<1<"‘ n.iii.o 
Kkaudamą koją, kuri ilgą laiką 
buvo ištinusi ir apibertu vunlo- 
niuotaiH išbSrlmats. Patepus ko
letą kurtų, koja išgyjo. Per 10 
metų kentėjau n nei Europos 
daktarui negalėjo pagelbėti.” 

Mutbyae Kotas,
Box 53, Silverhill, Ain.

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

Jaunimas‘joje ras daug gražių, jiaudin- 
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių

20c

Reikalaukit šiuo adresu:

docTo
doct<5k

Oo
ori

Pajieškau 'rfterginos ar moteries dėl 
ap^ivedimo. Aš esu našlys ir turiu 4 
vaikučius. Gali atsišaukti našlė ar 
mergina, gali turėti vieną vaiką. Aš 
esu senas 31 metų amžiaus. Atsi
šaukti gali 35 metų amžiaus.

Mano savaitinė pėdė 18 dol.
John Baukus,

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

Pajieškau pusbrolio Baltramiejaus 
Lisausko, Vilniaus gub. ir pavieto, 
Jenenių kaimo. Kas žino, malonės 
pranešti.

A. Stakeliūnas,
11 Beach St., Haverhill, Mass.

Pajieškau apsivedimui jaunos mer
ginos; kuri manytumėte apsivesti, ma
le ėkite laišką parašyti, viskas bus 
laikoma paslaptyje. Aš nenoriu jūs 
suvilioti, aš esu 27 metų kavalierius.

A. Ziber
607 8th Avė., S. Minneapolis, Minn.

(29—31)

Pajieškau pusbrolių Jono ir Juozo 
Bagdonukų, taipgi ir Juozo Javarauc- 
ko. Visi Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav. Kas apie juos žinot, ma’onėkit 
pranešti.

M. Čepulienė - Bagdoniutė 
Box 601, Farmington, Ill.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, mylinčios gyventi ant far- 
mos ir dorą gyvenimą, nuo 17 iki 21 
metų. Aš esu 22 m., nevartoju svai
ginančių gėrymų, nei tabako, 
damos laišką, įdėkit paveikslą.

A. Stašionis
P. O. Box 19, Woodstock, 

(29—32)

Sesers Marijona ir Ona Krušinskai- 
tčs pajieškome savo brolio Juozapo 
Krušinsko, paeina iš Suvalkų gub., 
Marijampolės pavieto, gmino Veiverių, 
kaimo Patašinės, 5 metai atgal gyve
no Mahanoy City. Pats broliai ar kas 
kitas praneškite šiuo adresu:

S-ra Ona Undraitienė 
1043 Calle San Antonio, Buenos Aires 

Rep. Argentina

Pajieškau dviejų pusbrolių Malito- 
no ir Kazio Tilvikų. Paeina iš Kauno 
gub., Telšių pav., Kartimos parapijos. 
Meldžiu jų pačių atsišaukti arba kas 
juos pažįsta pranešti jų adresus. Bū
siu labai dėkinga.

Antanina Putvinskaitė - Liudiene 
14G 10th St., North Chicago, Ill.

(29—30)

Pajieškau savo draugų: Petro Kūgi
nio ir Jono Kubo, abudu paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pav. Malonės 
pranešti kas juos žino arba jie patys. 
Atsišaukdami rašykite šiuo adresu:

M. Vieder
Box 482, Aberdeen, Wash.

Pajieškau Onos Jotinskiūtės, Kauno 
gub., Šiaulių pav., šiadovos parapijos, 
kaimo Vismontų. Apie 3 metai kaip 
Amerikoj’. Būkit tokia gera atsišau- 
kit arba kas žinot praneškit šiuo ad- 
re u.

Kazimieras Krivick
87 Claredan St., Schenectady, N. Y.

Pajieškau draugo Jono Norušiaus 
ir Kazimiero Norušiaus, Kauno gub., 
Raseinų pavieto, Šimkaičių volosties. 
Pirma gyveno Chicago, Ill. Meldžiu 
atsišaukti.

Antanas Jocius
Park Place, Pa.

d£l labo visuomenes 
Knyga sveikatos bei nanjaust- 
mokalo išradimai ir kę reikia daryti ap 
Hlrgufi, taip pnl kaip ir kur išsigydyti 
lygiui knygoj “|lnkl<irui«” parode 
kaip nuo viHokių nelaimių bei ilgu ♦t'*- 
saugot) ■»

JOJE K N YGOJE ’“D A KTA R A S” ^.raž-ii pa-’!’Ip ir s« rasotiems Tik p^t*kaičiit> 
mokina, k.iip vyrus, t'-ip ir molvris. k >i britiuai patirsi, ko ėia t < , aUmu rara^yti. 
reik.'inj;.. ka.p jaunu ms, t.iipir A KT rirn SKYRIŲ ter* mtrems rodlĮMB
seniems, ž< DOticniS ir rcžctiolten s. :«k.,i*«i. ar-in n»r-vu kr»nm • ---- ««baiT£ydKNAT Y F0’ ‘□'pjgm'-
bai žingeidus. 7 a knyp: lock vienam yra l.ib. , d .7 t .
naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti .. . Visokiai iv-.s, stk'r s 
sveikas ir laimingai gyv. nti. ’ scr.c-s .
.ŠITA KN.yt'A "DAKTARAS" apr .šo visokių , 

li^ų var.i -s. nu.'. ics prasideda, ka<» apsireiškia,
• p iš I ’o ir kai,', jj'-rtlau, perimi ii' kur gailina ‘

kok.as nors liekarst’-s m k 1«itist
1 reiki.iihutinai perska’tyti Im yga * ‘D A Ą 

. nl ,. I žmonių išgijo nuo rcdo>, DAuT/
T A K b’ iGA labai plačiai aprašo anie vyri) pa-' YPATINGAI serganti nt»si1pe;ę, šok 

ir taip pat apie moteris telpa 'sngndbte per jaunysiės Mrudas ir vargta _ ___ 
šiomis, iraip paprastomis šviežiomis- bdp «••••• 

•.arris, ’ilsimus ligomis, Čitoj* Vryj'oie ab a«ite tikr* e® 
usii. u.-’.dą .
;t kaip irį 7’(,DEL, kad ♦« knyga dėl l-^o Ii

' duo'.i, tri kiekvienas artuiė* IK)V A i-ii- ku 
rslais ilms-‘r‘s <;k «its>ų 10 c. stainenmir. p r

,mS vuno dalis, 'šaiški-Į REIKALAUK DAR ŠIANDIEN Kkvrpee* *» 
r.ga kaip "veiknn’s tą apgi.rsinin ą G a?»«' tokteip:

laptvbes bei lij* 
latifc.

ŠIOJ KNYGO
tidergirmt vJ.nj; jiaai.in/ ų ayic g 
.tunus ženybtnio gy-<-n:t c. i> tai| 
<ada geriausia yri ;<>•' i-t irain

KN YGA "DAKTA h S” vr-, 
raucta, parodo ir p: i..\ 
•a psslaptvbes. Ji reik

The Philadelphia MedicaJ Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Po

MUZIKALIšKŲ INSTRU MENTŲ IR AUKSORIŠKĮJ 
DAIKTŲ KRAUl UVfe.

.Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 

Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O 

Box 63, McKees Rocks, Pa.
8 kuopos, J. Ga’dinas, P. O. Box 

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas, 

Box 116, Export, Pa.
kuopos S. Kirmius,

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. A. Zapcriackas, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius 1Č Čiuberkis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Kasierius A. Miliauskas,
803 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y. 

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

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią 
“Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., 8 vai. vakare.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

Centro Vaklyba:
Pirmininkas M. A. Lyberis, 238 

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

St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Klaščius, 655 DriggF 

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

183 Roebling St., Brook1 yn, N. Y.
2 kuopos Brooklyne—v. Vitkevičia, 

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
8 kuopos White Plains, N. Y. — V. 

Žukas, Off C. Deutermann, Lake St., 
White Plains, N. Y.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININ

KŲ ADRESAI:
Prezidentas I. Daukšys, 142 No 6th 

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Pre:ddentas 2) S. Markus, Cor 
lnth & V'ne St„ Phi’adelpl la, Pa.

Susinešimų Sekretorius 1) M. M. 
Riee-Herman, 140 E. 19th St., N«w 
York, N. Y.

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

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

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

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

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

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

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville, 
(11., kuris yra po $1,000.00 kaucija, o 
ii? irnšcs i knvtras nacius iždininkui

Pajieškau brolio Vincento šoihoko, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Traškū- 
nų parapijos, Karčių kaimo. Męs jo 
seserįs turim labai svarbų reikalą.

Me’džiam atsišaukti ant šio adriso: 
M. Rinkevičienė,

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

183 Roebling Si Brooklyn, N. Y M

*•» «»

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau® 
LEONIDO ANDREJEVO

Juokas
-....... ........................................... ............. ..................... '—I I >. ■ ■...........—

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

Reikalauk šiuo adresu:
“LAISVE”

Brooklyn, N. T.

’’Vaidylos” leidėjas 
matydamas darbi- 

i ninkus mažai dir
bant, sumažini sa
vo laikraščio ’’Vai
dylos” kainą. Kas 
prisius 25 c. gaus 
laikraštįi ”Vaidylą” 
per vi su a metus.

”Vaidyia’ryra didelio formato, su 
puikiais .paveikslais; tikras darbinin
kų laikraštis. Eina jau antri motai; 
tlėra leidžiamas dėl pclnd. tik dėl pa
gerinimo darbininkų būvio. Kurie if 
mažai dirbkte galite užsimokėti to-* 
dą mažą prenumeratą. Siųsdami pl
ūgus adresuokit taip:

”VAIDYLA,”
1334 S. 48th av,e., Cicero, I1L 

Nesiųsklt markėmis, bet įdėkite 
25c. įvynioję popiet" tu oi pasiųs
kite. ši kaina ti' iki Balandžio.

AR NORITE GAUT

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus visų 

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

HENRY J. SCHNITZER,
141 Washington St.,

New York City.
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r* AAA IF”" L. 1 FU I * Reikalaudami kua fD b.UUU Katalogą Dykai. siųskite dvicentinę ata:up% I'
C' taBjSH tumaus gaubta. Tarime lietllviSkę r-kordų su visokiom" dainoms 

T crnnrq ins GRAND ST.. BROOKLYN. N Y,

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA.
JOSEPH LIPMAN, M. D.

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

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

BRANGIAUSIS ŽMOGAUS TUkj.^
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatojcl

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritinmu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos

>1.00 
.75

I 00 
1.00 
.60 
.60 
.60 

1.00 
.25 
JO 

3.00 
.26 
.25 
.60 
.26 

60c. ir 1.00

sekančios gyduolės: <
Nuo trah-os skaudėjimo.lOc. tf -J* 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir .M 
Nuo dantų gėlimo...............
N uo pergalimo.......................
Plaukų stiprintojas... .25c. 
Linimentas arba Expelleris. 

daukų Klimo 
.leumatiamo.. 
lytiškų ligų., 
——"j.
kirmėlių.. . ...

delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Ralsamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas., 
Nuo kosulio................. .
Nuo gerklės skaudėjimo 26c, 
Skilvinės nroškos.......... **
Pigulkos <|el kepenų... 
Blakių naikintojas........
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis.........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai..............

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroa J U.
Talppat Iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydanėios ėolės, šaknis ir f. *■« .

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. g*
IfiTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymaia"WI

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje 

daigu Jums brangi yra jūsų sveikata, '.ai tuoj aus reikalaukite gyduolių, raiiydassš artB * 
atsilankydam: ; LiftutiUtq /Iphtką. į,

VINCAS J. DAUNORA, Apnertu.,
Bedford Avenue Kanwas North 4-tos eat»#« Brooklva, M.

60c.
60c.
24c "k

10c. ir

ir

Nuo pi 
Nuo K 
Nuo lytiškų 
Nuo dusulio 
N uo 
Antiseptiška mostis 
Nuo viddriavimo. . 
Kastnrija del vaikų 
Proško* del dantų. 
Karpų 'naikintojas..

ftOc 
60c.

10c.

Laisvev už 1 dolerį metams
Kb

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

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

■



MO

3

20c

10c

15c

ŠVIESA, Maudyklė, Eleveiteris, TELEFONAS ir kiloki visoki įrankiai, pri
klausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl VESTUVIŲ, S*-25c

59c

50e20<

-a*

20<

GEO. J. BARTASZIUS Ir J. P. WAS1LIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring Street COUTH HOSTON. M4S*NEW YORK CITY, N. Y. SOUTH BUMWi,
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

198

Telephone 9537 Spring

&

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

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

75c 
75c 
35c 
20c

KLESŲ KOVOS...
10c 
50c

1 ?

laisve

graborius turės “džiabo”,Vlfci 1 ĮMES ŽINIOS* kad “Sąjungą” palaidoti... už 
dyką. - *

Aš tikiu, kad tos draugi-Velykų vakare Tautiška
me Name atsibuvo Apšvietos jos’ kurios buvo.paklausfu- 
draugystc3 balius su mažu os tautininkų lapelių, vėl 
programėlių. Dainavo “Ai- prisidės prie didžiulės Lietu- 
do” choras, gražmųpadekla- viškų Draugijų Sąjungos ir 
mavo mažos sesiftės Petrau- i 
skiūtės, S. Vaicekauskas pa
sakė gražų monoolgą ir Kru
čas su Zaperiacku sulošė1 A t _
juokinga dialogą “Pas fo- ' Amerikos Lietuvių Ukesų 
tografistą”. Programed K11?!??8 ,taiP nuprogresavo, 
publikai labai patiko, tik kad tarPu ant susirinki- 
gaila, kad tos publikos ne-!įll.L\. ’ , . . TZ .
daug buvo. Daugelis mūsų 
jaunuomenės bevelija sau _ . . .v . TZ1. , .
geriau stubuse ant bačkučių Q ^caA1svis? , bubąs tuo a- 
jodinėti ir laukiniais balsais Pl(! o00 narių Kodėl nariai 
šūkauti, negu ant gražių vie-! neVLa ,ant susirinkimų • Og1 
šų pasilinksminimų lankytis. > todėl, kad jie žino, jog Kbu- 
Broliai ir sesutės, tas yra bo lyderiai.ir b6 jų moka į- 
“no good”.

Reporteris.

rems ją.
Reporteris.

j atsilanko prezidentas 
Liutkauskas, lyderis Kund
rotą ir dnr septyni žmonės.

Schneider
Broliai

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

Siūtus ant orcdrio padarome 
už $15.00 ir augščiau.

vairias provas vest. "Jiems 
sąnarių patarimo nereikia.

__ Broliai kliubiečiai, dabo- 
L. S. S. 19 kuopos susirinki- Kliubo reikalus, kad pas- 

mas__ kui nereiktų gailėtis!
Panedėly, 12 balandžio,' > Kliubietis. 

Tautiškame Name atsibusi
L. S. S. 19 kuopos mėnesinis * Brooklyno ir apielinkių 
susirinkimas. Pradžia8vai. lietuviai! Kas tik gyvas — 
vakare. j visi atsilankykit ant Lietu-

Visi draugai kviečiami at- vių Gimnastikos kliubo ba- 
silankyti, nes yra daug svar- liaus, kuris atsibus 10jl. ba- 
hių reikalų.

Sekr. J. Neviackas.

Panedėly Kliubietis.

Mitingas.
. Šv. Kazimiero draugystės 

susirinkimas atsibus pėtny- 
Čioj, 9 d. balandžio, 8 vai. va
kare Tautiškame Name.

Nariai, malonėkite pribūti.

landžio (April) 1915, Palace 
Hall, 89-93 Grand St., Broo- 
klyne. Prasidės 7:30 valan
dą vakare.

Nėra reikalo aiškinti apio 
Liet. Gimn. kliubo parengtus 
pasilinksminimus, nes visa 
apielinkė gerai žino ir pri- 
būna net iš tolimiausių mie
stelių. Kaip pavasaris puo
šiasi gėlėmis, taip mūs vaka
ras yra papuoštas gražumu, 
merginos apdovanotos gėlių 
pundais ir jaunuomenė atsi
žymi savo pasivedimu. Bū
tų geistina, idant senukės ir 
senukai nepamirštų atsilan
kyti ant tos dienos, o matys, 
kaip jaunuomenė gražiai 
linksminasi ir užmirš visus 
vargus, ir jausis laimingais 
ir jaunais, nors ant šio vaka
ro. Svetainė išrėdyta ko-

J

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

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

LiSSXIO SEIMYsw PAGčJiMAS JEI JISAI KEPRIGULI PRIE

Bronxo lietuvių atydai.
7 d. balandžio atsibus susi

rinkimas Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystęs pono J. 
Jurevičiaus svetainėje, po 
N639 Courtland Ave.,Bronx, 
N. Y. Pradžia 8 vai. vakare.

Kas norite prie draugystės 
prisirašyti, malonėkite pri
būti, nes šį mėnesį nauji na
riai bus priimami be įstoji
mo mokesčio.

Taigi, broliai ir sesers, jei
gu jums rūpi susišelpti vie- puikiausiai, muzika geriau- 
nas kitą, tai ateikite ir prisi- šia; žodžiu sakant, kiekvie- 
rašykite. . .. nas jausis, kaip žadėtam ro-rašykite. I ]

Ligoje nauja draugija mo- juj.
kės į savaitę $6.00, o posmer- 
tinė išneš $150.00.

. Kas norite gauti platesnių 
žinių, kreipkitės šiuo adre
su:

P. S. Machukas (sekr.) 
312 E. 126th St.,

New York, N. Y.

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

“Darbo” nariams.
Knygų išleistuvės “Dar

bo” šėrininkai ir pritarėjai 
teiksis įsidėmėti, jog 18 d. 
balandžio (nedėldieny) “Lai-

Naujoji Lietuvos Sūnų ir sves” bute įvyks susirinki- 
Dukterų draugija Bronxe m?s apkalbėjimui draugijos 
rengia 15 d. bal. (četverge) reikalų..
agitaty^iškas prakalbas p. J. • Susirinkimo atidarymo 
Jurevičiaus svetainėje. ‘valanda bus paskelbta vė- 

Pradžia 8 vai. vakare. Kai- liau.
bes J. Neviackas ir J. Juke
lis.

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

Kaip su griovikų ‘Sąjunga’? ,kams knygų, reikėtų prie jo 
a 'prisidėti.

Darbietis.
Tuoj po Visuotinam-Ame- 

rikos Lietuvių Seimui Broo- 
klyno tautiškieji smalaviriai 
pradėjo trankytis, kaip akis 
išsvilę. Kur tik ėjo, ką tik 
darė, tai vis keikė socijalis- 
tus. Visas Brooklynas jiems 
išrodė “raudonu”. Ir jie 149 N.6th St., Brooklyn,N.Y. 
prieš tą “raudonumą” nuta- * (29—30)
re kovoti. i --------------

Pirmiausia jie pradėjo a- Ketverge, 8 d. balandžio, 
takuoti Lietuviškų Draugijų fcus Lietufevių Preserių 
Sąjungą, prie kurios tuom -- - -
tarpu pridei^jo 33 draugi- ^Hnldmaa 
jos. Šitoji Draugijų Sąjun
ga buvo ir yra vienintelė vie-

Parsiduoda Grosernė.
Atsišaukit po šiuo adresu: 

M. Romenek

Sąjungą, prie kurios, tuom jos 58 skyl^aus kvartalnas 
t_______ ___ i, po num. 73
Grand St., Brooklyn, N/Y.,

- , _ , , 8 vai. vakare . Malonėkitenybes palaikytoja tarpe vįg| nes yra jaUg
» i • • svarbių reikalų.daug gražių ir prakilnių 
darbų atlikusi, bet mūsų 
tautininkams ji nepatiko — 
išrodė socijalistiška, “rau
dona”. Ir pradėjo jie ją vi
saip Šmeižti, bet... “šuns bal
sas į dangų neina” — mūsų

Komitetas.

ĮGYK NUOSAVĄ 
NAMĄ.

Męs turime 300,000 akrų žemės 
Wisconsin ir Michigan valstijose dėl 

, —v .v. , apgyvenimo. Toji žemė yra galimatautininkų šmeižimams net! lengvai išdirbti, nes visai mažai jau 
ir tamsesnieji žmonės netiki, i liko kelmų. Žemė gera. Yra gražių 
Tada musų tautininkai pra- l Lietuvoj. Męs jau seniai parduodam 
dėjo tverti savo “istinno tau- ! farmas ir daug jau pardavėm lietu- 

ii i n o*n T 11 n 11 n P1D viams. čia yra daug faunų su gra-USKą sąjungą, issiununejo į žjausjorns trioboms ir sodnais, kurk 
čiam 

mi draugijas^atsimesti nuo gyventojui. Jei tamsta pirksi 40 ak- 
- - ru ant- syk ir apsigyvenęs išdirbsi po 2

ii tamsta busi pa- 
mokėjimo taksų per 5

j draugijas lapelius, raginda-| priduoda daug smagumo čionykšči 
mi draucnias^atsimesti nuo gyventojui. Jei tamsta nirksi 40 ; 

. ~'-r\ • • n • 1 ru anv sya irsenosios Draugiją Sąjungos i akrus ant metų, ta 
ir prisidėti prie jų. Bet...! Kuosuotas nuo mok . , . .
nipkpą ir iš tn ninknq npišėin 1 mPtus- Jei tarnsta a,nt syk įmokėsi nitKaS IT 1S to nitKdS ntISCJO. tai tamstai nereikės mokėti per 
Tiesa, dvi didelės draugijos " 
atsimetė nuo Draugijų Są
jungos, bet prie “taktiškos” 
irgi nenrisidėjo. Taiplr-pa- 
siliko “Tautiškoji Draugijų 
Sąjunga” — be draugijų. 
Dabar “garsusis” tautiškas

5 metus. Mūsų prekės yra nuo $8.00’ 
iki $20.00 už akrą. Reikalaukit infor
macijų arba patįs atsilankykite apžiū
rėti. Nelaukit ilgiau, kol visa geres- 
■uo-žemė parsiduos.

A /1 VACQ C •

GRIMMER LAND CO.,
1286 Milwaukee Ave.,

Paulina St., 3rd floor,
Corner of 

Chicago, Ill.

Visi lietuviai rašykitčs p ie Susivienijimo Lietuvių 
į Amerikoje kur galite apsaugoti savo įęyva/itj ant $150 iki 

$1000 ir prtegtam, mokčdarni po 30 c. |.menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.0© į savaitę pašalas ilgoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės čiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S L A. S<*kr.

807 W. 30th St., York City.

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

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MTR- 
TIN IR ŠLISSBLBURGO BASTĮ- 
L1JA. Parašė V. Paukštys. Jei

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

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

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristau* apaštalai 
Ir pats Kristus, kuri® mosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
sišklja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kainai 

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
Blukaltis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaites. Vos pražydusi.vos 
Sradedanti protauti,turi žlug-

[ gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityt! gražias apysa
kaites. lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ...............

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

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

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

15<

10c

10

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

IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10
KANKINIŲ................ ....................20c.
PILENIEČIAI ................................ 35c.
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ........ .. ................................... 40c.
iš dvasiškų tėvelių gyve
nimo. Kaina ............ ..............
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .
LOCIJA LDEMOK RATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ...
practv o tim at TR PRASI

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

$1.00, parsiduoda už .....
DARBAS, kaina ........................... ..
RAUDONAS JUŪKAS, kaina ... 
MOTERIŠKĖ IR MEILĖ ..........
GALUTINIS

TIKSLAS
KAIP PADARYTI MONUS ....
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

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

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS..

. Kaina.........................................
’Laisvė”,

v 63 Roebling St, 
Brooklyn, N. Y.

15c

25c
10c

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

HAVANOS.

15c

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- 

*’ “) 
ir dar

aecuvj , ar "šakę
ės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
,auni dienraštį “Naujienas“
,alit pasirinkti prie “Naujienų” dien- 
aščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
amistai geriausiai patinka. Tik ta- 
aista atsimink, kad užsirašęs “Nau
jienas” gausi dar vieną visai dykai per 
neLus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS,
37 E.21st St., Bayonne, N. J.

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

DR. J. C. BROWN
Visiems gerai žinomą dalrtarą-specijalljetą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 85 m«tw, dabar 

UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis dieaa- 
mis: Nedeltomia, Utnmlnkais ir Petnyčiomis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną ii garlamdų Amerikon universitetų ir turi auksini medalį ai 
•tsižymejimą mokslą. Jo oftRM yra įrengtas au naujauniomia atebūklingomia mašinomis. X-«pindulią 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogau i kūnaa, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įsiėdus liga. Neturint gi tos mašinos, bu paprastomis akimis nieko negalima sužinai!, 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWxN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENĖJUSIAS IR NERVIŠKAS

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

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, karia* perda* & v m tas 
užimtų čia iždeatyti, gydau au geriauaiomia psaekmč'mia.

Aš nedarau ilgų* tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūe sergate, bet tuojau* ją permatau, kaly veid
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika ir stebuklingos mašinos.

Nesiduokit* ,ave bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugeli ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos II- 
foniuH kiti daktarai buvo įau ateisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai yra reikalinga operacija fcr 

ad reikia eiti Į ligonbutį, kur galima tikėtis pagelboa
ATMINKITE, JOG Aš IŠGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išgydo ant visades. Aš negydau per laiškus, nes to negalim* atlikti, 

todėl neleiskite dykai laiko rašinldami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeniinuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykĮ primenu jums, kad ai egzaminuoju ir duodu patari™u* Ugoniaaas 
DYKAI Nedėllomia, Utaminkah ir Pėtavčfomia.

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

OFFISO VALANDOJ NEDĖLIOMI81
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. tfu® • vai ryt* iki 3 vai. piet
Nuo 1 vai. po plet iki 8 vai. vakar*.

PARMOS!
t t

Geriausios Parmos!
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas farmas su bu
dintais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didume 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge
ros. Pigiai parduodu ant 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies
to Scottville, Mason County. 
Michigan, kuris yra turtin 
giausiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der
lingiausių ir gražiausių lau
kų, lygų keliai, gerai žvira- 
voti plentai, upės ir ežerai 
pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy 
kit kompanijų ir jų agentų, 
kurie vilioja žmonės, kad 
pirktų smėlinus ir pūstynes. 
ant kurių žmogui yra var
gingas gyvenimas visą am 
žiu. Atvažiuokite pas maru 
į Scottville, Mich. Aš turiu 
geriausių žemių su moliu 
juodžemiu ir visokių maišy 
tų žemių, geriausio gatunko 
kokių gali rasti Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manęt 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagotų farmerių. Norinti 
kirkti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite žemlapį (ma
jų) Lietuviu Kolionijos ir 
farmų kataliogą. Adresuok:

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville. Michigan.

Užsirašykite
> * 1

t f 
•i.

k.

v Pirmą Lietuvių Dienrašti

“NAUJIENOS”
Kuri* jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

“NAUJIENOS** talpina darbininkams naudingu/ 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS” leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvietei ir jų gerovei, e ne pavienio* 
ypatos ir daiymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $5.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem men. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met.$7.00. Pavienių num. kaiua 2c.

IšpUdyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

■*11 A U J I E « 0 S " 1841 S. Halsted SI., Chicago, lit
Šinomi prisiunčiu $------------už "NAUJIENAS"

metas ir meldžia jas siųsti Žino adresu:

■PIRMUTINIS LIBTUVIAkAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS

L. 10

kių, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.
Parduodam LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir į visas dalis pa

saulio. Siunčiam ir išmainom Pinigus visų viešpatysčių, kas kokių reikalauja
Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir iki kur norit keUavt
Mū* ų antrašas yra tokia:

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

New York City ________ So. Boston, Ma®*.

JUOZAS J. SZLIKAS

IAr Nori
gauti DYKA! dvi geras štokas 
ir Didelį Kataliogą visokių ma
gišku štukų ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labai---- *

‘ gaut? Atsiųsk 
ų adresą ir už 

6 centus stempų dčl uždengimo 
prisiuntinio kaštų, o męs tuojans 
tą Kataliogą ir štokas tau nusių- 
sim dykai. Adresuok:

nežinai
nori, o

savo pilną

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

M0KINK1TES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis 

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

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

Adresuok:

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

X




