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NORĖJO'SUDINAMI 
TUOT LIETUVIŠKĄ 

KLEBONIJĄ.

LIETUVOS ŠELPI
MO FONDO AU

KA GAUTA 
LIETUVOJ.

Kunigas Kudirka Kunigas areštuoja
likosi gyvas. parapijonus

Bent keli korespondentai 
praneša “Laisvei iš Kingeto- 
no (Pennsylvanijoj):

Smarki karė eina tarpe 
parapijonų ir kunigo mieste- 

įly South River (New Jersey

Lietuvos Šelpimo Fondo 
iždininkas K. Šidlauskas ga
vo pranešimą iš'A. Bulotos 
ir J. Basanavičiaus, jog tūk
stantinė (1,100 rub.) auka 
skiriama nukentėjusiems 
nuo karės, gauta.

Ta auka paskirta draugi
jai, kuri globoja Prūsų Lie- 

i belaisvius. Minėta
LENKAI GAVO PLIKA AUTONOMIJĄ

Balandžio 5 d. apie dešim- valstijoj). Vengrai katali-|tuvos ..
tą valandą vakare nežinomi kai pradėjo kedenti savo ku- <11 augiją, kaip zinbma, yra 
piktadariai bandė dinamitu nigėlį ir apskundė jį vyskū- ^bepartyviskose lankose ir j- 
y ................................ steige del belaisvių jau gana

Kunigas nutarė nepasi-!Pun^'Į- 
buvo padėtas iš šono namo, duoti. Jisai areštavo 87 sa- 
Blėdies nedaug tepadaryto: vo parapijonus už “krimina- 
tik truputį apdraskė sieną ir hšką šmeižimą”.
langų stiklai išbyrėjo. Ku- Tai matot, kas dedasi ka- 
nigas Kudirka kiek pirmiau tolikiškose parapijose.
buvo gavęs 7 laiškus su rei-l. Vienur kunigai^ bernauja 
kalavimais padėti paskirtoj 
vietoj $20,000. Kadangi rei
kalavimas nebuvo išpildy
tas, tai piktadariai pradėjo 
gązdint dinamitu.

Kun. Kudirka išsitarė, jog 
Jisai spėja, kad tą viską atli-

;0 Amerikoj mokslą ėję 
žmonės, ne atėjūnai, nes atė
jūnai taip gerai negali ang
liškai rašyti.

Ligišiol piktadarai dar ne
surasti, nors tuo smarkiai 
rūpinamasi.

Laike dinamito sprogimo 
kun. Kudirka buvo namie, 
bet jisai nesužeistas.

Apielinkės žmonės sujudę.
Pittstono kunigas jau pasa
koja tamsiems parapijo- 
nams, kad tai “socijalistų”.

susprogdinti kleboniją kuni- puj. 
go Kudirkos. Dinamitas F

Tai matot, kas dedasi ka-

kapitalui, kitur pešasi su pa- 
rapijonais, trečiur siundo 
žmones ant socijalistų.ir t.t.

“Laisvės” red. yra prista
tyta kopija D-ro J. Basana
vičiaus laiško. Iš jo matyt, 
kad pati Mokslo Draugija, 
kaipo tokia, aukų dalinimu 
neužsiima, pavesdama tuo 
darbu rūpinties tam tikrai 
susiorganizavusioms drau
gijoms.

RŪGOJA ANT LIETUVIŠ
KŲ LAIKRAŠČIŲ.

115 lietuvių skebauja.
Vienas “Laisvės” skaity

tojas iš Boston, Mass., rūgo- 
ja, kad lietuvių darbininkų 
laikraščiai nieko nerašo apie 
Leopold Morse and Comp, 
darbininkų streiką. Visai 
kitaip elgiasi anglai. Jų lai
kraštis “New England Soci
alist” dirba išsijuosęs, agi
tuodamas už streikierius.

Mūsų skaitytojas sako: 
“štai kame svarba: mums 
lengvai pasisekė sustabdyti 
žydus ir italus, nes jų laik- 

darbas, nors patsai kun. Ku-'raščiai gelbsti, tuotarpu iš 
■dirka visai kitaip spėja.

GIRIA GYDYMO IR MAI
TINIMO DRAUGIJĄ.

A. R. rašo “Tėvynėje”: 
“Kaikurių žmonių ir laik-

FRANCŪZŲ LAIMĖJIMAS rusų kalboj. Protokolai po- 
TIES ST. MIHIEL. (sėdžių turės but rašomi kaip 

Paryžius, 11 d. balandžio, rusų, taip ir lenkų kalbose.
—Woewre distrikte vokie-1 Panašią miestų savyvaldą 
čiai tapo sumušti. Ypač jau seniai žadėjo Lenkijai, 
skaudus smūgis patiko juos dar daug ankščiau prieš ka- 
ties St. Mihiel ir į rytus nu^ Irę. Billius apie savyvaldą 
Verdune. Francūzai laiko jau seniai buvo įneštas Dū
savo rankose Les Esparges mon. Panaši savyvalda—tai 
ir vis labiau stumia vokiečius-dar toli gražu ne autonomi- 
į rytus. |ja.

Les Esparges randasi tik j Mums apeina, kaipgi bus 
10 mylių atstume nuo Chain-!su Suvalkų gubernija?
bley, kur vokiečių generališ-įpultų, kad Suvalkų gub. lie
kas štabas turi savo buveinę.'tuviškuose miestuose būtų' 
Vokiečiai darė nežmoniškas 
atakas ant francūzų, kad at-

tvirtina, kad mūšiai Karpa- menėn. Jie bus paskirti ant 
tuose eina, bet iki pabaigos visokių kariškų darbų ir pa- 
dar labai toli šaukia. Tarnavimų kariaujančiai ka-

Austrai sako, jog rusai vi-• riumenei, kaip tai 
siškai nesigaili žmonių.

nenei, kaip tai: pristaty
mu produktų ir kitokių daik-

VIS SMARKIAU ŠNEKA | -------------
APIE TAIKĄ. KIEK ŽUVO AFICIERIŲ?

lietuvių randasi apie 115 ske- 
bų minėtoje firmoje. Argi 
tai gražu? Visa będa, kad 
iš lietuvių nesiranda kores- 

Įpondentų. Streikierius be 
i jokios kaltės sukiša į kalėji
mą ir teisia juos barbariš- 

Summit (New Jersey) kilo kiaušiu būdu. Fcdereišiai 
streikas šilkų audėjų. Strei-.padeda streiklaužiams, nes 
kieriai gana gerai laikosi, 'męs streikuojam už Amalga- 
bet kasžin kaip bus toliaus,! mated Clothing Workers u- 
nes jų sąstato labai marga: niją”.
«sama žmonių įvairiausių | 
tautų. Daugiausia streikie
rių yra sirijonai iš Damas
ko. ♦

Jie labai negerai atsiliepia 
apie savo kunigą. Jisai yra 
Summit Silk Company agen
tu ir didžiausias organizuoto 
darbo priešas. Du streiko 

■^.d0Laj %,VatalikaiL,i5.u kaukimo ir prakalbų, bu- 
v1^ rt=;niJ jalistų laikraščiai pagamintų

Kunigas streiklau
žių draugas.

(Redakcijos pastabėlė: tik 
trumpai paminėjome apie tą 
streiką, nes platesnių žinių 
negauname. Atkreipiame į 
šį laišką bostoniškių draugų 
atydą. Jiems ten arčiausia 

i ir patogiausia pagelbėt strei- 
kieriams. Lietuviams darbi
ninkams reiktų specialio at- 

So-
kad kunigas Kassar siūlęs 
jiems po 500 dolerių, kad tik 
juodu nevadovautų unijoj ir

ir atsiliepimą, bile tik vietos 
žmonės suteiktų mums kuo- 

tuo'būdu sulamdytų “strei- daugiausia faktiškos me- 
ką. Abudu streiko vadovu dziagos. Subruskitel). • *a « > • i • ■atsisakė tai padaryti.

Tasai kunigas agentauja LAUKIAMA DIDŽIAUSIO 
pristatyme streiklaužių, ku
rių yra jau pusėtinai daug.

Ūpas Summite esąs la
bai opus. Tarpe streikierių 
ir streiklaužių einanti smar- Į 
ki kova ir v' '

GATVEKARIŲ DARBI
NINKŲ STREIKO.

i Kuomet Springfield, Mass., 
Igatvekarių darbininkai taip

• J ♦ J • *1**1* “ *uų einama j greit ir taip puikiai laimėjo 
ni nova, u Vidury tos kovos atrpiko. r ariu uniiaD_

* — , ^U’! tai dabar subruzdo Roches-
nigo ypata.

HUERTA VĖL ATVA
ŽIUOJA AMERIKON.
Išguitasis iš Mexikos bu

terio, Syracuse, Auburn ir 
Buffalo darbininkai.

Keliuose iš tų miestų jau 
prasidėjo streikas. Albany

- j valdžia jau siunčia savo žmo- 
vęs jos prezidentas Victoria- .nes taikinti streikierius suv J V4J1UVU L CIO v ILVUl lev- |
no Huerta jau randasi kelio
nėje į Suvienytas Valstijas. 
Savo telegramoj dienraščiui 
“Times” jisai sakosi atva
žiuojąs pasilinksminti, ta
čiaus nolitikos žmonės mano 
visai kitaip apie jo kelionės 
tikslą. Veikiausia, tasai se
nas smalaviris norės pasi
naudoti Mexikos suirute 
atgauti seną valdžią.

kompanijoms.

ir

ŠNEKA APIE BLAI
VYBĘ.

Pirmasai Suv. Valstijų mi- 
nisteris Bryanas vis labiau 
kalba apie blaivybę. Jisai 
sako, kad sekančiais rinki
mais demokratų partija atsi
rems savo agitacijoj blaivy
bės idėja.

raščių buvo išreikšta abejo- gavus pozicijas, kurias pra- 
jimas, ar yra nors viena šel
pimo draugija, kuri bešališ-1 
kai rūpintųsi/šelpimu nuken
tėjusių dėl karės Lietuvos 
darbininkų. Sulyg laikraš
čių pranešimų ir privatiniais 
keliais atėjusių žinių, tai 
“Draugija gydymo ir maiti
nimo pagelbai teikti” šiuo 
žvilgsniu yra visiškai ištiki
ma, ką liūdyja jau jos toks 
sąžiningas darbininkų būvio 
ištyrinėjimas ir veikimas 
Vilkaviškio apskrityje (Suv. 
gub.), ypač Alvito apielinkė-
je, kur kare pirmiausia apsi- tiems francūzų laimėjimams 
stojo ir kame nukentėjusių labai didelę svarbą. Bile die- 
darbininkų (dvarų) dau-'ną gali kilti vienas iš di- 
giausia buvo”. | džiausiu pasauly mūšių. Ši-

Tai tiesa, kad apie tą drau- ta francūzų užpuolamoji ko- 
giją tik gerai atsiliepiant va vedama nepaprasta ener- 
tenka girdėti. Geistina bū- gija.
tų, kad sekanti auka L. Šelpi-1 Vokiečių pranešimai ša
mo Fondo būtų paskirta tai ko, jog francūzai neturi pa- 
draugijai. sisekimo, bet šiuo žygiu vo-

kišo paskutinę savaitę.
Iš Paryžiaus'paneša apie 

tai, jog iš vokiečių pusės kri
to daugybė kareivių.

Į rytus nuo Vėrdune vokie
čiai atstumti per dvi mylias 
fronte, kuris tęsiasi 12 my-

Ties St. Mihiėi francūzai 
užėmė vokiečių pozicijas gi
riose. /

Pietiniame kampe provin
cijos Woewre vokiečiai at
mesti atgal per 2 mylias.

Karės kritikai priduoda

AREŠTUOTAS MARIAVI- 
TŲ KUNIGAS.

Iš Suvalkų gubernijos ra
šoma į Vilniaus laikraščius, 
jog tenais areštuotas maria-1 
vitų kunigas Grinkevičius ir 
nugabentas į Prūsus.

Vokiečiai būk tai reikala
vę maisto, bet tos apielinkės 
žmonės maisto nebeturėjo. 
Todėl kunigas ir tapo nuga
bentas nelaisvėn.

NEVALIA LEISTI PA
SKALŲ.

Vilniaus gubernatorius už
draudė leisti .paskalas. Jisai 
sako, kad tos paskalos kurs
to vieną gyventojų dalį prieš 
kitą.

Paskalų leidėjai bus ašt
riai baudžiami.

sisekimo, bet šiuo žygiu vo
kiečių pranešimams stačiai 
negalima tikėti. Francūzų 
pranešimuose viskas aišku 
ir faktiška, vokiečių praneši
muose viskas miglota.

PLIKA “AUTONOMIJA” 
LENKIJAI.

Petrograd.—Tiktai ką ta
po apskelbtas įstatymas, ku
riuo įvedama lenkų kalba 
Lenkijos miestų savyvaldo- 
je.

Nekurie mano, kad tai ir 
yra ta garsioji Lenkijos au
tonomija, kurią pažadėjo di
dis kunigaikštis Nikola j Ni- 
kolajevič.

Lenkijos miestų savy val
doje (miestų durnose) gali
ma bus vartoti lenkų kalbą, 
bet visi susinešimai su Pet
rogradu turi būti atliekama

vartojama ne lenkų, bet lie
tuvių kalba, tačiaus praneši
me iš Petrogrado apie lietu
vių kalbą neminima.

_______ B

DU MILIJONAI arklių 
PIRKIMUI.

Varšava.—Centralis oby- 
vatelių komitetas organi
zuoja pirkimą arklių nuken
tėjusiems nuo karės valstie
čiams.

Tam tikslui paskirta 2 mi
lijonai rublių pagelbos.

Kadangi tasai lenkų komi- nusilpninus

APIE TAIKĄ. KIEK ŽUVO AFICIERIŲ? 
Londone vis^ labiau šneka, Į šiomis dienomis Vokietija 

išleido oficialj pranešimą, 
kad nuo pradžios karės iki 
šiam laikui iš 480 generolų 
43 užmušta ir'57 sužeista ir 
nelaisvėn paimta.

Iš 33,154 pėstininkų afi- 
cieriu 8,604 užmušta ir 18- 4k J ✓

kad Austro-Vengrija nori 
skyrium susitaikinti su Ru
sija, ypač dabar, kada ru-

Iš- sams sekasi Karpatuose.
Ypač pasitikima vengrais.

Rusų laikraščiai talpina il
giausius straipsnius apie 
reikalingumą taikos su Ven-, 1/9 sužeista ir nelaisvėn pa- 

imta.
Iš 12,108 artilerijos aficie

rių 912 užmušta ir 2264 
sužeista ir nelaisvėn paimta.

Išviso Vokietija neteko 
31,276 aficierių, t. y. dides
nės pusės visų,savo aficierių.

Didėji Britanija per visų 
karės laiką neteko 5,877 afi
cierių—iš jų 1,844 užmušti, 
3,301 sužeistas ir 732 nelais-

grija.
A meriko j, Washington© po

litikieriai irgi prašneko apie 
taiką. Vokietija būk tai da
vusi suprasti, kad ji norėtų 
taikinties ir sutiktų grąžinti 
Belgijai laisvę, bile tik nerei
kėtų ipokėti jokios kontribu
cijos.

Kiti vėl spėlioja, kad rusai 
todėlei taip smarkiai imasi
Karpatuose, kad galutinai vėn paimti. *

Franciškaus Kiek žuvo francūzų aficie-
tetas šiek-tiek veikia ir Su-1Juozapo armiją ir tuo būdu rjų_ nežinia, bet galima spė-
valkijoj, tai, veikiausia, ir j 
lietuviams valstiečiams su- 
pirkinės arklių.

ČERNOVICAI DEGA.
Iš Petrogardo praneša,jog 

Bukovinos (Austrijoj) sosti
nė veik visa išdegė. Gaisras 
kilo kariškame hospitalyje. 
Sudegė ir 20 sužeistų karei
vių.

KAZOKAI PAŠOVĖ VO
KIEČIŲ ORLAIVĮ.

Rusų oficialiame praneši
me skelbiama, jog kazokai 
pašovė vokiečių orlaivį. Du 
orlaivininkai suimta nelais
vėn.

Lenkijoje vokiečių trauki
nys nušoko nuo relių. Sako
ma, jog žuvo daug augštų a- 
ficierių.

AUSTRAI NAIKINA VI
SUS TILTUS. I

privertus Austro-Vengriją ti, kad nemažiau, kaip vok^ie- ncio tai Ima I *•prie taikos.
Šios visos šnekos rodo, kadi Rusijos skaičius sužeistų- 

pirmosios kregždutės taikos jų ir užmuštųjų, kaip visuo- 
jau atlėkė. Tohaus jų bus meį būna, bus paskelbtas* 
daugiau. 'praslinkus kokiems trims

Imetams po kares.
Jeigu tiek žuvo aficierių, 

tai kiek galėjo žūti paprastų 
kareiviu?

<•

40,000 albanų prieš Serbiją.
Rymas.—Čia gauta žinių, 

kad 40,000 albanų, po vado
vyste vokiečių ir turkų afi- 
cierių, rengiasi užpulti ant 
Serbijos.

Tas daroma su tuo tikslu, 
kad Balkanų viešpatystes 
supjudžius tarp savęs ir tuo- 
mi užkenkus joms stoti ko
von prieš Turkiją ir Austri
ją.

TURKIJA VISUS SVEI
KUS VYRUS STATO PO 

GINKLU.
Turkijos sultonas išleido į- 

sakymą, kad visi sveiki vy
rai, pradedant nuo 19 metų

ŽUVO 5,950,000 ŽMONIŲ.
Italų socijalistų laikraštis 

“Avanti” apskaito, jog bėgy
je aštuonių karės mėnesiu 
kariaujančios šalįs nustoja 
5,950,000 kareivių ir aficie- 
rių.

Už dešimties mėnesių ka
riaujančių šalių spėkos pra
dės išsekti. Mažiausia nu
kentės Rusija. Taip apro
buoja “Avanti”.

Austrai sprogdina visus amžiaus, būtų paimti į ka- 
tiltus ant upių, tekančių iš riumenę ir pastatyti po gin- 
Karpatų kalnų į Vengrijos klu. Ministerija tą įsakymą

NORI NUMARINT BADU 
JUODKALNIJĄ.

Rymas.—Depešos iš Cetin- 
je skelbia, jog Austrija no- 

dapilde, kad visi svetimtau-, Tinti atskirti Juodkalniją 
gyvenanti Turkijoj, nuo viso pasaulio Jr numa-

pakalnę. <
Rusams Karpatuose gana čiai, ____ - __ . _____  - ____

nors'taipgi bus imami kartume- rinti badu. Austrija apsiau- 
P— ----  Tokiu būdu visi rusų tė Juodkalniją stipriais gar-

Ipavaldiniai, kurie gyvena nizonais, susidedančiais iš

gerai sekasi. Austrai
ir smarkiai mušasi, tačiaus nčn.
slenka atgal.

Austrų praneš i m ai v i s dar Turkijoj, bus paimti kariu- kroatų.

. ■'■■•'■■ \. ’

Princ Ėitel Friedrich — garsus vokiečių žygūnas, kuris pridirbo daug nuostolių anglams—liksis ligi karės galo Amerikos nelaisvėje. 
Jisai turės nusiginkluoti. Jisai pabijojo išplaukti iš Newport News uosto, nes jo tykojo anglų francūzų laivynas.
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Man rodosi, kad asilas vel-

viškumo” skraiste, bet netu-

pagimde jį lietuviu. Nauja-

Tolsto-
r

*

*

*

*

V. K. Račkauskas nesigė-, ra ir.užslėpė daugybę šuny-

Stirbis nori primint
. i

Šventas Petras neišmoki
no žvejot.

po- 
bet

Naujasis “Laisvosios Min
ties” redaktorius uoliai ko
pijuoja senąjį. Senasis, bū
davo, prie kiekvienos progos 

socijalistų,

. . ,. , . P žodžiu sakant, kaip šunelisdaug komplimentų pnpasa- vuodega vyzgina pHrieš savo

** *

juos ant svieto! <
Ar “Laisvoji Mintis” pra-

* *

rusai, “be mūšio” pasitrau-j

** *
Ar jūs žinote, kad dešimts 

tūkstančių Rusijos <

♦ *
Francijos socijalistų dien

raštis “L\ Humanite

draugaudavo ja neužsiima aukų dalinimu.

šnairuoja į tą klerikalų or-

I

I

mai ir mielai priimti.

žmonių rolę šioje karėje.

liepimas, Detroite kaip tik. nes arklių veislės.

ti

svamanybei, <
su katalikais ir niekad nesu
tikdavo nuomonėse su ma
nim...

“Jisai atlankydavo katali-

šimtą nuošimtį visų balsuo- 
Senosios

“Laisvės” : 
žinoma, ką jisai pliauškė ant

KAIP SU AUKŲ SIUNTI- 
MU LIETUVON?

Visuotinas

ragina per iuodvieįų rankas Priin^a koki tai 
Juodu girdi Prakeikusj savo motiną, kuri 

’ . ZV1 WY /I /A 4 1 L ZA Li 1 Y TA 1 1 r\YY 1

Etfropon vesti tarybas rei
kale paskolės Francijai, An-

ganizaciją. Aišku — iš L. S.
F. ji aukų negaus.

Tai kaip dabar padarius? 
“Rankpelnis” nurodo du už- 
sitikėjimo Vertu žmones ir

Ne Wilsonas, ne Bryanas 
atstovauja Ameriką, bet 
Morganas ir Rockefelleris.

graf teriusir mėgindami nau
jai tvarkyti miesto ūkį. Bet 
atėjo sabotažo ir tiesioginio 
veikimo pasekėjai ir, ant ne

siųsti aukas.
jau numanysią kaip ten pasi-

pritaria “Kova” ir ____
“Mum^ rodosi, kad “Rank.”

triotizmą su patriotizmu tų, įuv0 labai didelė ir jie išsi- 
kurie suzimai ar nes.uziniai kOVojo sau geras darbo sąly- 

IJ&PERNARDĄ kariauja pirmoje ugnies hm- gas 7 "...........
1NTVIDĄ. joje ir jūs turėsite suprati- pasižymėjo, iššluodami iš 

mą apie kapitalistų nedarbo miesto valdžios kapitalistų
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elgus. Tam patarimui lyg ir S1S redaktorius kartoja tą
’ ................. “ > Sako: seną pasaką:

jiems žmoniškumą, tautišką lenktynėms, kuriose už ge- 
ambiciją ir viską.

mainie-' apie tėvynes meilę, bet au- 
rių federacijos narių viešpa-

gas. Politikoje jie taip-pat 
‘ l iššluodami iš

Arklių gaila — žmonių ne!
Bet po teisybei, tai ponui t^įralošė' 
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gaila, kad juos gabeno An-; / * ’ ~c... ’ T . , ° . iSlUlVcį 11 U.UbllllL1ghjon. Jeigu juos gabentų'tojų skaičiaus.

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
kieto. Šalis žmonių jų pa- sau norite, bet jisai padarė 
klausė, f r štai liūdnos pa- gražią pradžią, kuomet šu- 
sekmės-f- kapitalistų partija vedė pažintin Šnervydą su a- 
paėfnė viršų rinkimuose ir šilu.
dabar ponai aidoblistai gali Man rodosi, kad asilas vel- 
džiaugties. Jie puikiai pasi- tui apsigavo. Jo uodegoj 

^tarnavo Rockefellerio inte- gali būti daugiau proto, kaipJ. P. Morganas nuvyko kad nepriklausė į socijalistų |Vaimi nupuolė, kuomet Pa' , resams
-i kuopas, buvo priešingas lai- aiškėjo, kad Mokslo Draugi-1 įg priežasties suirutės uni-

“Das Menschėnschlacht- 
haus” (Žmonių skerdykla), 
puikus veikalas prieš ka
rės baisenybes, Vokietijoj 
jau užginta platinti.

Verta pažymėjimo

kų vestuves ir krikštynas ir - bepartyviais 
sakydavo, kad aš kvailas už 
nesusi dėjimą su kunigais ir 
katalikais, nes jų daug ir aš 
galėčiau gaut paramą”.

A. Antonovas patvirtina.

Rp1ikn iieškoti kitu išeiki dauSelis žmonių, kurie Beliko jieškoti kitų įse g j. geniau balsavo už socijalis- 
|tus, permainė savo simpati
jas. Peštynės tarpe mainie
rių atbaidė daug simpatikų 
nuo darbininkų judėjimo.

Ims laiko, kol Butte mai- 
nieriai atsigaus. ,

Iš pradžių buvo manoma, į 
kad Lietuvoj įsikurs tam tik-1 
ra šelpimo draugija grynai 

‘ i pamatais. Ta 
viltis nyėjo vėjais. Draugi
ja įsikurt įsikūrė,bet ji pate
ko klerikalų nasruosna. Nei 
vienas Amerikos lietuvių 
darbininkų laikraštis nepri- 

. Net pir-
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Verta pažymėjimo tas (jog Bernardas sakydavęs ir tarė t*u draugijai.
faktas, kad “Žmonių Sker- prakalbas prieš socijalistus. meiliškoji tautininkų, dalis 

skaitytojams jau;
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dyklos” • autorius yra val
džios bičiuolis.

Reakcija rusšia sau kelią, socijalist i Detroit, Mich., Ir 
----- vis tik, nepaisant tokių aiš- 

Kodėl darbininkai bedar- kių prirodymų, laikraščiai 
/ > “Katali- panašus į “Draugą”, “Kat.” 

kad šalį rėdo' ir “V. Liet.”, be jokios sar
matos prikiša Bernardą so
cijalistams.

Męs sakėme ir sakysime 
jog nei katalikų, nei tautie
čių, nei juo labiau socipalistų 
sriovė neatsako už darbus 
panašių iškrypę1 ių iš doros 
kelio.

biauja? — klausia 
kas”. Todėl, I ' 
demokratai, ne republikonai.

Todėl, vyrai, balsuokite už 
i epublikonus!

Praeis keli metai ir vėl rei
kės atkartoti senas klausi
mas: kodėl darbininkai be- 
darbiauja? Todėl, kad šalį 
rėdo republikonai, o ne de7 ____
mokratai. Todėl, vyrai, bal-1 Beveik teisingai “Jaunoji 
suokime už demokratui Oi 
tie svieto mulkintojai, tie 
mulkintojai — kada gi jie 
prilips galą liepto?

Lietuva”, sako: “lietuviško 
banditizmo ir juodrankystės 
šaknų reikia jieškoti ne tiek 
lietuviuose ar jų išpažini
muose, kaipo tokiuose, bet 
pačiose Amerikos ir ap
skritai ateivių gyvenimo są
lygose (nekalbant jau apie 
priežastis, bendras visiems 
ir visų kraštų žmonėms)”.

“Jaunoji Lietuva”, mano, 
jog norint išnaikint bandi
tizmą, reikia organizuoto ir 
sistemuoto darbo, kuris nai
kintų banditizmo ir kitų blo
gų darbų priežastis.-

Bet čia męs ir prieiname 
prie klausimo — kokios gi 
tos priežastįs? Vieni atran
da jąs nenormaliuose ekono
miniuose sątikiuose, trūku
me harmoniškumo žmonių 
sugyvenime, kiti (kaip padė
kime, mūsų tautininkai) ma
to visų, blogų darbų priežas
tį socijalistiškoje agitacijo
je.

Ant nelaimės, “J. Liet.” 
nepasako, kaip ji į tą dalyką 
žiūri.

APSKELBIMAS — NE AP
SKELBIMAS...

Keistai jausis mūsų skai
tytojai, perskaitę tą didžiulį 
apskelbimą, kuris užvardin
tas atsiliepimus į Amerikos 
liaudį.

Kodėl tai apskelbimas ir 
tai dar apmokamas? Kas ir 
kokiu tikslu jį parašė ir gar
sina? Kodėl tasai atsišauki
mas į žmoniškumo jausmus 
telpa apskelbimų skyriuje, o 
ne šiaip jau, kaipo redakci
jos straipsnis? Be abejonės, 
daug kas iš skaitytojų susi
rūpins tais klausimais.

• Menama, kad sumanyto
jais ir autoriais to atsiliepi
mo yra įtekmingi vokiečių 
visuomenės sluogsniai šioje 
šalyje. Jie, kaip žinoma, jau 
seniai varo agitaciją, kad 
šios šalies pramonininkai 
liautųsi gaminę ginklus An
glijai, Francijai ir Rusijai. 
Jie tai daro ne vardan kokio 
tai žmoniškumo, bet todėl, 
kad tų ginklų nepakliūva 
Vokietijon ir Austro - Ven
gri j on.

Taip bent spėjama, be£, 
tuo tarpu, nedarome galuti-j 
no išvedimo. ■_________

Šiaip ar taip Kalbant, ta- neutrališkas ašaras, kad iš 
sai sieksninis apskelbimas Bostono išgabenta Anglijon 
tapo ir taps dar pakartotas dvyliką šimtų puikių Ameri- 
bent keturiuose šimtuose lai-: ROs arklių.
kraščių. Męs manome, jog Į Kaip gaila tu arklių! Juk 
tą apskelbimą skaitys apie juos gabenama karėn.

GAILA ARKLIŲ.
Vokiečių patriotiškam sa

vaitrašty “Fatherland”, ku
ris išeina New Yorke, tilpo 
straipsnelis, kuriame labai 
apgailestaujama... arklių.

Ponas Mach, to straipsne
lio autorius,lieja graudžiai—

ką, bendrą visos Lietuvei dis-tas apie Lietuvą šelpimo fondą. Tam tikslu:
sušaukta seimas Vilniuje 
Bet dešinieji - klerikalai, tu- ' 
i ėdami skaitlingas “blaivy
bės” ir kitas davatkiškas 
draugijas, pravedė sau rei
kalingą skaitlių tokių dels- ’ 
gatų, kurie kelia ranką bal
suojant tik tada, kada mat®, 
kad kunigai kelia; rinki-

ir kelionę ją a p 
leidžiant.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Šnervydo galvoj.
♦* *

A. Rimka turi ir senso ir 
patvaros. Bet ar užteks jam 
drąsos išmesti iš tautiško ve
žimo vienybinį ballastą?

♦* *
Kaip tai redaktorius re

daktoriui nelygus! Imkime 
Tumą ir Kemešį. Tumas pa
gavo s<wo tinklu kelis tuzi
nus vadinamų pirmeivių 
(Smetoną, Girą, Kuzmą, Ku
binių, Leoną — vardus jų tu, 
viešpatie, skaityk, — o Ke
mėšis tik daktarą Rutkaus-

Ar tai mažai kareivių ant 
redakcijos nurodytas kelias (karės lauko prakeikia dabar 
aukoms siųsti ištikrųjų gali savo motinas, kam pagimdė 
būti daugiau užsitikėtinu”.

Mums rodosi, jog atski
riems žmonėms męs negali- kdės kaltint už’tai tautas, prie
me siųsti aukų. Veikti akių 
plotu, veikti užrištomis aki
mis — męs negalime. Męs 
šnekėtume kitaip, jeigu bū
tume girdėję apie savystovią 
Lietuvos darbininkų vadų 
akciją šelpimo reikale (kaip, 
padėkime, yra Varšavoj ar 
Rygoje)- Bet, ant nelaimės, 
apie jokią savystovią mūsų 
sriovės žmonių akciją męs 
negirdėjome ir negirdime. 
Kol to nėra — tol negalima 
sutikti su “Rankpelnio” pie
nu, bent su juo negalima pa
sirodyt platesnioje darbinin
kų minioje.

Vadinasi, reikia jieškoti 
kitu išėjimų."'

“Tėvynės” red. pasiulyta- 
sai pienas siųsti pinigus per 
Raudonąjį Kryžių parėmi
mo nesutiko ne tik socijalis
tų tarpe, bet ir žymesniojo 
tautininkų dalyje'. Viena— 
todėl, kad lietuvių tarne pa
ti ta įstaiga visai nežinoma, 
antra — ten viską tvarko 
valdininkai, kuriems męs ne
turime pamato patikėti.

Mums belieka dabar trįs 
draugijos: gydymo ir maitį
simo draugija, Prūsų lietu
vius globiančioji draugija ir 
“Žiburėlis”. Apie jąs męs 
pakalbėsime kitu sykiu.

♦* *
Kas Amerikon atvažiavęs 

turėtų daugiausia darbo?' 
Manau, Rygiškių Jonas — 
lietuvių kalbos kalbos valy
tojas ir taisytojas.

Jisai pervarytų per šeren- 
gą ne tik bendradarbius mū
sų laikraščių, bet ir redak
torius.

Spauda ir autonomijos 
klausimas.

Spauda dabar nėra redak-j _ ...
torių rankose, bet Nikalo- muose Paeme draugiją į ga
jaus Nikolajevičio. Redak- vo raakas, ° pirmeivius (de- 
toriai redaguoja laikraščius, mokratus ir socijaldėmokra- 
bet korektą jis daro. Taigi, ,tus)apšmaukė, įleisdami jų į 
apie karės stovį ir abelną komitetą Lk tuk| skaitlių,pa
valdžios padėjimą nieko ne-. ris pridengtų juos beparty- 
sužinosi. Jie mokėjo para-ivls^umo skraiste^ bet neta
šyti spaudoj, kad iš Lodziaus rotų persvaros. Del tos Pų*; 
rusai, “be mūšio” pasitrau- j^strns gudresni pirmeiviai 
kė, kad padaryt “tiesią” lini-, atsitraukė is komiteto ir U 
ją. Kada bėgo nuo Kara- J°n(l°, kad bent bepartyviB- 
liaučiaus ir iš Mozūrų ežerų, 'kūmo skraistę, tuom nu- 
jie... “pridarė vokiečiams traukus.nuo dešiniųjų klaa- 
Idaug nuostolių”. Blogiausia, timnkų ir suorganizavo . sau 
tai su tuo autonomijos klau-' atskirą f one lą jirie Lietu- 
simu. Mat, yra — ypatingai 
iš dešiniųjų srovės — naiviš- 
kų visuomenės veikėjų pu
blicistų, kurie tiki caro ir jo 
padėjėjo žodžiams ir mano, 
kad po karei Lietuva... auto
nomiją gaus, dėlto jau dabar

i vos Žinių” ir “Lietuvos Ūki
ninko”. Pasitikėti tegalima 
,tik pirmeivių fondui, prie 
“L. Ž.” ir “L. Ū.”, dėlto, kad 
klerikalai, kaip sakiau, at
skaitas išduoti mėgsta tik 
sau. Tą jau bile vienas, net

kurių tie kareiviai prigulėjo, 
nelyginant kaip ji kaltina 
dabar Sąjungą?

* *
>i>

Kada Šnervydas rėžia pra
kalbą apie dorą, neužmirški- 

į te jo paklausti, kaip ten bu
vo su tom Tėvynės Mylėtojų 
knygelėm.

** *
18 d. balandžio galutinai 

paaiškės, ar “Darbui” teks 
prisikelti iš numirusių ar ji
sai amžinai užmigs.
“Darbiečiai”, sukruskite!

* *
Baisus “revoliucijonie- 

riai”, sabotažninkai, atme
tanti balsavimą ir kitus le- 
gališkumus, anot “Tėvynės”, 
patįs kairiausi elementai, 
pilnai sutelpa “V. Liežuvnin- 
kų” delmone!

Brooklyno sudribusi mb- 
čia nesipiktina jais — nors, 
rodosi, turėtų nerties iš kai
lio., girdėdama tokias anar- 
chistiškai - revoliucijonie- 
riškas šnekas.

Veikiausią, tai bus dvynu^ 
kai.

tūluose susirinkimuose tūlų >? parapijonų.galejo is prak- 
draugijų ir spaudoje jie pra-1'1?0® Perslt'lcrin*;1, kad ku- 
deda “vedžioti” Lietuvai ru- . 
bežius. Bet kad Nikalojus 
“korektuoja” laikraščius, tai 
tokius “rubežius” visados iš
braukia.

Iš visko matyt, jei Rusija 
karę laimės, vietoj autono
mijos ar laisvės, tikrai bus 
ireakcija. Ir abejoti apie tai 
nėra pamato žinant istorijos 
patirimus bei prisistebint 
aplinkybėmis.

Kultūrinis ir apšvietos 
darbas Lietuvoj.

Kultūrinis ir apšvietos 
darbas karės trukdomas iš 
vienos pusės, iš antros — re
akcijos persekiojamas. c__ 
karę laimės rusų valdžia, 
kaip anksčiau sakiau, tas da
lykas pasieks toliausias blo
gumo rybas. Dabar sulošti 
kokiam spektakliui tegalima 
leidimą gauti, jei pelnas pa
skirta Raudonojo Kryžiaus 
naudai, bet ir tai tik išimti
nai, dešiniesiems prašant.

Dešiniųjų spapda ir 
veikėjai.

Dešiniųjų spauda ir veikė- 
tūkstančių Rusijos dvarpo- !įa^ Pasižyrni dideliu šunuo- 
nių turi tiek jau žemės, kaip 
ir šimtas milijonų vargingų,....................
valstiečių ?

Ar ponas dievas taip surė
dė?

** *
Apie Dostojevskį, 

jų, Kristų ir kitus mielašir- 
dystės skelbėjus mūsų lai
kraščiai nei neužsiminė, ka
da rašė apie Krakų-Melbą ir 
Montvidą.

Kemėšis pats pirmutinis 
būtų turėjęs riktelt: atleisk 
jiems, nes nežino, ką daro, 
bet jis subliovė: akis už akį 
— dantis už danti. c

Chicagos stock - yardų ka
ralius Armour pereitais me
tais turėjo 30 milijonų dole
rių gryno pelno.

Kasmetai jo pelnas auga.
Kodėl toksai svieto aplupi- 

mas nerūpi “Draugui”, 
‘Kat.” ir “Lietuvai”?

‘nemėgsta, o jei neišvengia, 
tai prasiveda aklus, kurie 
nieko nereikštų. _

Pasakojimai grįžusių iš vei 
kiančios armijos.

Pasakoti apie kares veiki
mą grįžusiems pasisvečiuoti 
ar ant “papravkos” sužeis
tiems — aštriai uždrausta, 
— karės teismas gręsia, 
bet... ne tėvo karė, ne sūnus 
kariauja — iš jų pasakojimų 
galima sužinoti tą, ko nega
lima iš laikraščių nei kitų 

(tam panašių šaltinių.
| Rusams valdžia duoda dau- 

jei giau kredito ant “degančios”

dešimts milijonų žmonių. 
Tikslas to apskelbimo yra 
geras, 
tik socijalistai hurodinėjo, 
jog Amerika maitina Euro- 
pos karę ir suteikia ginklų vokiškiems raitoriams, tuo-i 
vienai iš kariaujančių pusių.. met vokiško patrioto širdis' 
Socijalistai prieš tai pro tęs-, nudžiugtų.
tavo — bet jų niekas neklau- " “ ..............................
sė.

Šiame apskelbime šaukia
masi ne tik į darbininkus, ne 
tik į plačią visuomenę, bet ir 
į kapitalistus. Retas tai bet
gi atsitikimas, kad ir kapita
listai būtų kviečiami prie sa
vo rųšies visuotino streiko. 
Męs manome, kad kas kas, 
bet jie tai jau tikrai nepa-

INDUSTRTALISTAI — 
KAPITALISTŲ RĖ

MĖJAIS.
Liūdna žinia atėjo iš But

te, Montana valstijoj. Tasai 
mainierių miestas, kaip ži-, 
'n omą, buvo rankose socijali- 
stiškos administracijos. Da
bar, laike rinkimų, socijalis- 

‘ Išviso socijalis-

vieno rimtesnio, protinges- 
nio rašinėlio neužtikau jų 
spaudoj. ^Siundymai ant 
“priešo”, perstatymas to 
priešo “baisiausiu”, meldi
mas dievo,.kad padėtų prie
šą apgalėti, vergiškas išgy- 
rimas caro tame žingsnyje,

žmoniškas. Ligišiol Mach’ui tų arklių tik todėl tu Xrtiia surinko tik trisde iidicroi L™ ___ . tų partija suunKotiKtrisde-

Jeigu socijąlistai savo tar
pe nesipyktų — Sąjunga bū
tų dvigubai didesnė.

♦*
Tėvynės Mylėtojų Draugi

joj socijalistams ne 
Užteks būt vandeniu 
mani malimui.

** *

kojo buržuazinei valdžiai, 
vieta, jog jam bus labai sunku at- 
sveti- sižegnoti nuo to visko, kuo

met pasibaigs karė.
Jisai jau išgyrė ir karės 

stovį, išgyrė ir karės cenzū-
dina laikyt prakalbas su 
'Liutkausku ir Sirvydu, bet 

'partijos atsigavo ir vėl galės I jisai vengia pasirodyt ant 
i užsėsti ant darbininkų (estrados su kuriuo bent sbci- 
I sprando. Rockefellerio inte
resai bus geriau dabojami.

Pralaimėjimo priežastis 
štai kuomi reikia išaiškinti. 
Pernai tame mieste mainie
rių unijoj įvyko skilimas. 
Suskaldė ją industrialistai. 
Kaip žinoma, tuomet Butte 

į kilo tokia suirutė,kad apie ją1 
į visi prašneko. Kapitalistai 

,. . (pasinaudojo jiems tinkama
klausia: kas butų su anglų proga> Ant griūvėsiu darbi-

Pažymėsime dar, jog šioje 
karėj e kaip kur labai pagar
sėjo arkliniai patriotai. Tai 
yra naujas patrioto tipas. 
Dienraščio “The Globe” ko
respondentas praneša apie 
Londono arklių lenktynes. 
Aristokratai uoliai palaiko 
tą sportą, nėsa, anot jų, toj 
reikalauja patriotizmas. Jie!

jalistų kalbėtoju.
Tiesa, tuomet kįla jo 

pieriai tautiečių akyse, 
kame neutrališkumas?

♦* ♦
Kuri iš socijalistų kuopų 

yra smarkiausia ir nesigaili 
didžiausių aukų agitacijai?

Mindeno kuopa tolymoj 
West Virginijoj.

* ♦ * -
Je, tautiškas fondas neau- 

Reikia pažymėti, kad kol ga. Tas parodo, kad tautiš-

klausys gražiu atsiliepimo kariumene jeigu ii neturėtu T •naiiumcny, jci^u jl iiŲLuicių ninku vienybes jie pasistatė
žodžių. ‘Profitas atstoja puikių veisliniu žirgų? Aciu
yUovyyc tontižVa Cu.Lx___ 1,..^^ .. X SaU tV1 rt0V?- . . .

tz y - . y- . . . . rus arklius dovanos moka- Rutte nebuvo industrialigtų, !ki biznieriai moka tik šaukti
Kada pasirodė tasai atsi- ma, tik ir palaikoma gėrės- kol tarpe vakarinės

gauta nauji kariški užsaky- , Sulyginkite tą arklinį pa- tayd VienybT— tol jų’ spTka

DAR API
MONTVIDĄ

Rašytojas Antonovas. su
teikia paskutiniame “Kelei
vio” N-ry pluoštą žinių apie 
savo brolį Bernardą Montvi- 
dą, kuris -tapo suareštuotas 
Wilmington, Del., o šiuomi 
laiku sėdi Hartfordo kalėji
me.

“B. Montvidas . buvo jų 
(katalikų) draugu. Jis nie-

seimas buvo laimės, suskaldė unija. Ka- 
nutaręs siųsti aukas nuken- pitalistai atsigavo. Tie pa- 
tėjusiems nuo karės per tįs sabotažninkai (industria- 
Mokslo Draugiją. Tasai bū- listai) pradėjo agituoti prieš 
das aukoms siųsti patsai ša-.balsavimą ant socijalistų tį-

bių rusiškos valdžios.
)

*

* *

Redaktoriai prašo kores
pondentų rašinėti žinių iš 
anglų visuomenės gyvenimo 
— apie politiką, moterų ju
dėjimą, miesto majorą. Kas 
bus, jeigu korespondentai 
paklausys redaktorių ?

Ogi lietuviški žmonės ne
norės skaityt laikraščių. Mū
sų žmonės daugiausia mėgia 
tas korespondencijos, kur 
rašoma apie peštynes, bač
kutes, kunigėlį, gaspadinę 
etc.

poną. Vienok, jie tokiu sa
vo. pasielgimu atsieksJ<o no
ri. Kaip žmonės be politiš
kos doros, be idėjos, be augš- 
tesnių gyvenimo siekių, ku
rie neatjaučia kitų žmonių 
nelaimių ir vargo, o tik rū
pinasi savo pilvu ir tuščia 
ypatiška garbe, — gaus nuo 
valdžios užsitikėjimą. Na, 
o to tai jiems pilnai gana.

linijos. Patirta, kad rusai 
“ščyriau” ir ištvermingiau 
kariauja, negu tokie lietu
viai, latviai, žydai. Pasta
rieji greičiau nepraleidžia 
progos, jei galima nelaisvėn 
pakliūti. Bet už tat pasta
ruosius valdžia randa geres
niais, negu rusus, prie san
krovų, virtuvių, duonkepi- 
nių abazų ir kitur, kur dau
giau sąvokos . reikia. Yra 
didelės duonke*pinės, kur dir
ba vieni lietuviai, latviai, žy
dai. Tas viskas laikoma 
slapta. Valdžia nenori, kad^ 
kas nutėmytų jos daromus^ 
išskyrimus.
Rusams bloga ikikyties dėl 

jų kareivių tamsumo; 
tvarka bloga.

Germanai rusus apveikia 
pasidėkavojant netik techni
kai, bet ir gerai tvarkai. Kad 
ir traukties reikia, pas juos 
tvarka nepaira, o per tai jie 
daug nenukenčia. Pas rusus 
tuoj su į ra tvarka, kaip tik 
užkaitina gera ugnis, nuo 
kurios reikia nesnaudžiant 
traukties. Tvarkos paįrime, 
jei ir išbėga dalis kareivių, 
tai tik viską pametę, palikę, 
net ir šinelius, netik a- 
bazą. Vienas inteligentas iš 
abazo pasakojo, kaip nuo

Tas reiškia užtikrintą, buv,, Karaliaučiaus bčgo, “aiškiai 
tuščią garbę, _ ko supu- _ gjrdi _ maty» ’kad galj.

• • I 1 • • • įr I ma abazą be strioko išsiveža
1 I °-* 4 4-* X * 4 * 1 * * ’ jti.nps navnins da gerokai at-
kad nenustoti uzsitikejimo,1 
caro valdžios, galės ramiai 
budeliams bendradarbiauti.
žmonių šelpimas Lietuvoj, j
Karė padarė <

mingų, kuriems būtinai rei-

kauti nemoka.
Ką ant to Skritulskai, Ta- 

reilos, Povilaikos, Paukščiai, 
Živatkauskai et ceteri?

*♦ *
Antanas Kazys Rutkaus

kas daugiau jau neberašo 
eilių turbūt dėlto, kad Tau
tos Taryboje ir taip jau ikva- 
liai poetiškos betvarkės.

*♦ *
Seniau pagarsėjęs karika

tūristas Stirbis nori primint 
apie savo reputaciją. Kaip

Chicagos majoru išrinkta 
Thompsonas, — kuris yra ir 
republikonas ir protestonas.

Katalikiškas “Katalikas” 
agitavo už protestoną ir pei
kė demokratą kandidatą 
Šveicerį, nors tasai ir yra 
katalikas.

Argi išpuolė “Katalikui” 
agituot už protestoną, o ne 
už saviškį katalikišką demo
kratą.

Argi religija tuščias daik
tas? Bet, matomai, pinigas 
nežino religijos.

Ką ant to “Draugas”?
čiru-Viru.

ti,nes pavojus da gerokai at
stu ir pėstininkati, nors ko
kiam laikui, šiek-tiek apsi- 
tvirtindami, suturi priešą, 

........ ....... bet tie kareiviai neturi nuo- 
dniiT'npl7i’Jvokos Pat!s Per save ir

- karžygiškai bėgti sujunda, 
kalinga pagelba” ~Tuom gei- kad susipina, keliai užsikem- 

'ša, tada komanda rėkia-ne- 
rėkia — nieko nepasidaro”.

Rusai žiaurumu viršija 
vokiečius.

Sugrįžę iš karės papasako
ja apie baisias tragedijas, 
tai vienų, tai kitų priešinin
kų. Pasakoja atsitikimų, 
kad rusai sušaudo ar išbado 
štikais, jei pasiseka apsupti 
vokiečių būrelį, nežiūrint 
nei, kad anie atsiklaupę mal- 
,dauja.paimt gyvus nelais- 
v®n- Taipgi ir civiliški—mo« 
terįs ir net kūdikiai žudomi.

D. Klinga.
(Pabaiga bus)7

bėjimu rūpinasi ir patįs Lie
tuvos žmonės; Visokiais bū
dai ir visur renka auku, tam 
tikslui organizuoja draugi
jas ir komitetus visur ir vo- 
sokios rūšies. Tifom darbu 
rūpinasi visokių srovių žmo
nės, bet dešinieji su klerika
lais prišakyje, nesidroveda- 

Įmi net intrigų, šelpimo kont
rolę stengiasi užgriebti į sa
vo rankas.

Veik kiekvienas “jagama- 
stis” užsiima šelpimu. Iš šel
pimo atskaitas išduoda sau.

Reikia žodis i 
svarbes^’’-s komitetus bei 
fondus, kurių veikimas api
ma visų Lietuvą. Iš pradžių 
manyta įsteigti bepartyviš-



NELAIMINGOJI 
PERSIJA.

riumenė, bet gaujos apsi- laikrąšČių.
‘ginklavusių plėšikų, kurios “1914 m. “Blaivybės” Dr-
i niekuo kitu neužsiima, kaip'ja turėjo įplaukų 58048 rub 
tik plėšimais. ’ ‘ ‘ ’ ""

Prie tokio Persijos vidurį
nio surėdymo, prie tokie:

! 82 kap., išlaidų 34128 rub. 48 
kap., kasoje liko 14822 rub. 
34 kap.

F1NĖIA1ND1JU6 LllkliuAa.
Matomai, svarbių priežas

čių spiriama Rusijos valdžia 
vis daugiau ir daugiau ka- 
riumenės gabena Finliandi-

vaiaisKos ivarKos nusija ir 
šeimininkavo. Jeigu tik Per
sijoj iškįla koks nors judėji
mas, tai Rusija siunčia savo 
kariumenę,“ kad ten “tvar
ka” įvedus. Per tai Persija sįaį jįe mėgsta šunis iš 
buvo ir yja nelaimingiausia! džiaus vogti. Netekę lau- 
šalis. Persijos išganymas kuose gyvuliu mėsos, tai ir 
tai Europoj nuvertimas im- eina į sodžius jieškot mais-

Persija tapo įtraukta į visa- 
svietinę karę, į tą verpetą, 
kuris susuko veik visą Eu
ropą. Persija atsidūrė Bel
gijos rolėj, tik jos likimas 
gali būti dar aršesnis — ji 
gali susilaukti Lenkijos liki
mo — išdalinimo. Dabar 
Persija atsidūrė tarp trijų 
didžiųjų viešpatysčių — An
glijos, Rusijos ir Vokietijos. 
Besimušdamcs šios viešpa
tystės iš visų pusių * spausto 
spaudė, kad tik Persiją į- 
traukus į karę ir jų norai iš
sipildė — jos 
provincija 
džian, jau karėj, 
ja — i’ * * _ 
liucijos; į šia nrivineiia. jau 
seniai žiūrėjo Rusija ir Tur
kija ir nuolat tykojo, kad 
tik, progą pagavus, ją pra
ryti. " . j

Kaip žinoma, Persijoj bu-; 
vo nuolatinės revoliucijos, I 
nuolatinė vidurinė betvarkėj 
nuolatiniai vienų tautų už
puldinėjimai ant kitu ir plė- 

Persijos valdžia buvo 
persilpna, kad sulaikius tuos 
Visus juuejimus,todėl buvo į- 
sikišus Rusija ir rusų kariu
menė ten šeimininkavo.

Kada buvo didysis Persijos 
sukilimas ir šachas tapo nu
stumtas nuo sosto, o ant jo 
vietos užtupdytas be kelinių 
vaikas, tuomet Rusija norė
jo Persiją visai į savo nagus 
paimti, bet Anglija įsimaišė 
ir tuomet užsiganėdino tik 
tuom, kad ten “tvarką” da
rė.

Kad supratus priežastis 
Persijos silpnumo, pirmiau- i 
šia reikia susinažinti sn vi
durine jos tvarka, 
gyvena įvairios 
v ienos iš jų užsiima žemdir
byste, o kitos gyvulių veisi
mu. Kurios užsiima žemdir
bystė, tai tos apsigyvena ant 
vietos ir jau nesikilnoja. Ku
rios gi užsiima gyvulių veisi
mu, tai tos kilnojasi iš vie
tos į vietą ir daugiausia gy
vena kalnuose, ganydamos 
savo bandas. Ir štai, šios 
tautelės nuolatos užpuldinė- įtstatus. Pirmųjų dviejų ra
ja viena ant kitos ir atima tolių įstatai patvirtinti,o tre- 
viena nuo kitos gyvulius. Iš čiojo įstatai palikę nesvars
tęs priežasties ten eina nuo- Ąyti. 
latinė kova, nuolatiniai už
sipuldinėjimai/ nuolatiniai 
plėšimai.

svarbiausia 
būtent Azerbei- 

Ši provin- 
tai lopšys persų revo-

perijalistiškos tvarkos po • 
kurios letena ji prislėgta. 
Jeigu Europoj ne kils revo
liucija ir didžiųjų viešpatys
čių gale nebus sukriušinta, 
tai Persija bus visai sunai
kinta ir. greičiausia, ją išsi
dalins didžiosios viešpatys
tės.

Tai toks likimas mažniu 
tautelių prie dabartinės 
tvarkos. V. P. .

Žinios iš Lietuvos.
“Bites” draugija.

Vasario 18 d. Vilniuje šv. 
Mikalojaus svetainėje buvo 
bitininkų ir sodininkų drau
gijos “Bitės” steigiamasis 
susirinkimas. Įsirašė 50 
žmonių. Tėvas Jeronimas 
(Pečkaitis) ir P. Dovydaitis 
išrinkta garbės nariais. 
Draugijos centras bus Vil
nius. Veikti ji gali Suvalkų, 
Kauno, Vilniaus ir Gardino 
gubernijose. Rūpinsis ji ne 
vien bitininkavimu, bet ir 
dnržminkavimu bei sodinin
kavimu ir kitomis žemės Ci
klo šakomis.

Panevėžys.
Nepatvirtino draugijos.
Kauno gubernijos valdyba 

nepatvirtinusį “Lietuvių ko- 
Persijoj operacijos draugijos” įstatų, 
tauteles. BuvS formalinių kliūčių, ku

rias prašalinus, tikimasi,kad 
draugija būsianti patvirtin
ta. *

Ūkio draugijos.
Kauno gubernijos draugi

jų reikalų valdyba svarsčiu
si Rumšiškės, Pernaravo 
(Kauno apskr.) ir Joviškių 
(Panev. apskr.) ūkio ratelių

Vokiečių valdoma žemė.
Šių metų pradžioje yra iš-

Eikiške, Rydos apskr.
Pas mus šiemet žiemą pa

sirodė kur-kas daugiau vil
kų, negu seniau. Dažniau- 

“l so-

to.
Neperseniai vienas Nau- 

jadvario sodžiaus ūkininkas 
grįžo namo naktį iš Lydos. 
Bevažiuojant per Dumblės

ši vilkai. Kas daryti? Il
gai nelaukdamas ėmė. jis 
juos šaudyti. Išgązdinęs 
vilkus, sukirto arklius ir pa
liko juos kaukiančius. Žmo-

kol atvažiavęs namo...

Švenčionėliai, švenč. apskr.
Šiomis dienomis čia priva

žiavo' gan daug suvalkiečių, 
pabėgusių iš karės lauko; 
tarp jų yra gana daug tokių, 
kurie būtinai re i kaimui n* • 
šelpos; čia jau visi namai už
imti ir nėra kur pasiete u, 
taip-pat ir visi valgomieji 
daiktai pabrango.

Žemdirbiai irgi negyvena leistas įstatymas, kuriuo vo- 
savystoviai: jais valdo feo- kiečių valdoma žemė bus va
davai,. kuriems priklauso ru atpirkta. Kauno guber- 
veik visa dirbamoji žemė. nijoje tokios žemės būsią a-

Jeigu Persijoj kįla revo- pie 106,284 dešimtinės 605 
liucija, tai valdžia visai neži- vietose. Dabar vyresnybė 
no,kas ją palaikys ir prie ku- taisanti sumanymą iš vokie-’ 
rių tautelių ji turi taikytis, čių varu atpirktoje žemėje 
Persijos kariumenė taipgi apgyvendinti rusus valstie- 
susideda iš įvairių tautų, ku- čius. 
rios savystoviai apsiginkla
vę. Svarbiausios kariume- 
nės dalis susideda iš trijų e- 
lementų: 1) senoji Persijos 
reguharė kariumene, labai

kiečių valdoma žemė bus va

Raseiniai.
Moksleivija. Šiemet ka

rės audra tapo atnešta Ra- 
seiniuosna geroka dalis mok-, 
šleivi jos (taip vaikinų, taip 
mergaičių) iš tų vietų, kame 
dėl karės mokslas liko sugai-' 
šintas, kaip antai Marijam
polės, Kauno ir ypačiai Jur
barko.

Iš mergaičių pribuvo dau
giausiai lietuvaičių ir žydai
čių. Iš vaikinų gi— tai įvai
rių svetimtaučiu. Dėl minė
tosios priežasties lietuvaičių 
skaičius šiemet ne tik nesu- 
menkėjo, bot dar, regis, kiek 
padidėjo prieš pernykštį. 
Šiemet Jau randasi daugiau 
dešimties, tame tarpe, kele
tas susipratusių jų, bet kad 
būtų tarp jų kokie tvirtesni 
tautiniai ryšiai — to pasa
kyti negalima: išsiskirsčiu- 
sios kas sau, kaip žydo bites 
ir perdaug, regis, “indife
rentiškos”.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie vaikinus, paminėjus tik, 
kad šiemet jie permainė sa
vo “veikimo programą”: vie
ton bendro lavinimosi, užsi
ėmė lošimu kortomis.1 Ne
sakau, kad visi jie kortuotų, 
bet- iš antrakliasių ir trečia- 
kliasių tai randas pusėtinas 
skaičius... “montakarlie- 
čių”... Podraug su tuo užsiė
mimu pilna burna varoma 
papirosų “eksploatacija”.

Tiek ir taip tik tegalima 
paminėti šiemet Raseinių 
moksleiviją.

DUIUHU^V* AklVl 
kad vokiečiai norį išsodinti 
savo1 kareivių Finliandijon. 
Treti spėja, kad Švedija, no
rinti atgauti Finliandiją.

vaišgantas.

Juodžiaus Kelmas
(Iš didžiulės apysakos).

(Iš “Vairo”).

(Pabaiga).
Galingam dar galingesniu būti. Tad 

vis augo jo liemuo ir šakos. Taip per šim-
Iš Petrogrado praneša,kad' tą’ tris, penkius, septynis šimtus metų; pa- 

lengvo, bet atsidėjęs, kietai, nuolat, kaip 
tvirtai sumanęs šimtus metų darbą dirbti ir 
tokios galybes tapti, kaip niekas kitas. Ir 
seniai visi jo norą suprato ir pasakė:

— Jis ne tik Medžių Karalius-Ąžuolas: 
jis ir Ąžuolų Karalius — Juodžius dievų me-

’tarpe Rusijos ir Švedijos di-! 
plomatų buvę kokie tai svar-

BLAIVYBĖS IDĖJA ANG
LIJOJ.

Pereitame “Laisvės” N-ry 
jau minėjome, kad Anglijos 
valdžia norinti įvesti visuo
tiną blaivybę karės metu.

Agitacija už blaivybe vis
labiau platinasi. Jai prita
ria karalius, karės ministe- 
ris ir kiti. Tūkstančiai žmo
nių sudeda pažadus dau
ginus nebegerti.

TAI YRA DUODAMOS

D XV ANOS.

Lės $2.00.

Ir ėmė garbinti jį, tapę dendrolatrais.
Eilių-eilios, kartu-kartos žinojo Vadu- 

nuošalį, kur buvo jau sukrauta akmenų 
kur inkeltas stabas, kur

vų 
krosnis-Mtorius

. 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
■ “šakę” arba knygų ver- 
Taigi Tamista už $5.00 

gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien- 
•aščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
Lamistai goriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau
jienas” gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai' būk pirmas prie do
vanos.

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

rųį kaimynui. Kirto, kol nepristigo.
Ėmė tada gobėties kelnių. Kaip kurie 

nesunku išlupti: tai bus nedidičkis, tai šak
nių gilyn nesuleidęs. Ateis žmonės, įsiręs, 
it tekiai jaučiai, iš vienos pusės; įsiręs iš 
antros.

šiauliai.
Čia ištirta tik ketvirta da

lis miesto. Pasirodė besan- 
. čios 63 šeimynos nuo karės

neskaitlinga, susideda iš pės- pavojaus prasišalinusios, 
timnkų ij raitelių. 2) Pusiau, Kitos miesto dalįs dar te_ 
reguhare kazokų brigada , be tyrinėjamos. Bet pirmiaus 
turi apie 4,000 kareivių, tu n susitverusio' Šiaulių miesto 
artileriją ir yra vedama ru- komiteto karės ‘ 
sų aficienų. 3) Taip vadina
moji “žandarmerija”, susi
dedanti iš 7,000 geriausių gamas lietuviu šelpimo ko- 
kareiviu, turinti artileriją ir mįtetas 
kulkamečius; . “žandarmeri- į vienatiniam komitetui ne-

I * 4 * 1 * * 1 < perdaug ištekliaus teturint,ir skaitosi galingiausia ka- - ’
riumenės dalis. Aplinkui 
šią kariumenę spiečiasi daug 
nereguliarūs kaiiumenės. Tatjanos komitetą, prašant 

kad yi a į- reikalui 5000 rub. 
vainų tautelių, kurios kimo- į _____

Blaivybes draugija pusėtinai giausia gyvena kalnuose, tai t J t
tos tautelės turi savo gink- j 
luotus raitelių būrius, kurie 
nuolatos mušasi tarp savęs, 
bet jie spiečiasi aplink regu- 
liarę armiją ir yra priskai- 
tomi neva prie kariumenės. 
Ši kariumenė gana skaitlin
ga, bet ar gali ji būti atsa
kanti? Niekados. Kns gali

,reikmenės 
reikalais rūpintis, kurių šiuo 
metu ypač daug yra, čia stei-

kad visus reikalaujančius 
galima būtų geriau aprūpi
nus, kreiptasi į didž. kunig.

__i.* 4.

PRANEŠIMAS VER
TĖJAMS.

Mūs prašo paskelbti, kad 
lietuvių kalbon yra verčia
ma ši knygelė: Wy the 
church opposes socialism?” .

išsiplėtojus. • p 
“Išviso skaitoma 212 sky- į 

rių: Kauno gub. 141, E 
kų — 35, Vilniaus — 
Kuršo — 4. Anysko;t 
siuntė 107 skyriai.
stų apyskaitų paaiškėjo, kad y 
tuose 107 skyriuose yra 34-1H 
311 nariu: nilnamečm blD:vl-iH 
ninku 1Q313, abstinent i 5531.

c

laivakortes!
Į Lietuvą-Rusiją 

ir iš ten Į Ameriką.
Laivai eįna per Archangelską ir 

per Finliandiją.

Pasportus parūpiname.
Kreipkitčn žodžiu ar laišku prie

VALSTYBINIO

t- !' Central Manuf. 
¥.nt.si'\ Į| Districk Bank

1112 W. 35th St., iiChicago, III. •
■

R PINIGUS. NU-

r nepilnamečiu i noriai, 
bibliotekas turi 20 skvriu.

“°kvriai,surengė 2 en'ln1es 
i, 4 okv- 

d^i turi ■nrie<*]audns fKnr- 
.avpnn. Darbėnų. VadakĮes

ėjus, ta kariumenė savo lai 
ku pribus iš kalnų ir stos pa 
gelbon? Pagaliaus. k*s gal. ,
užsitikrinti, kad ta kartume- vaikams ir 13 vakaru 
nė. pribuvus iš kalnu, nepra 
dės tarp saves muštis ir plėš-.............. ...................
ti savuosius? Juk tai ne ka- ir Abelių). Išrašė 407 egz. W

EINA (iERAI. Imame pilną at
sakomybę. Pristatome kvitą su 
parašu apturėjusio. PRIIMA
ME PINIGUS TAUPINIMUI

A. PETRATIS?
Lietuvių Skyriaw VedJJaa.

FARfflOS!
Geriam os Farmos!

. Pigiai parduodu geriau 
sias, gatavas farmas su bu- 
dinkais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smieižeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge 
ros. Pigiai parduodu am 
ėngviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di 
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Koliėnijoj, kur as 
ėsu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies 
to Scottville, Mason County 
Michigan, kuris yra turtin 
giausiu farmerių, miestu 
state Mich. Viduryje der 
tingiausių 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 mane 
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 manęs 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagetų farmerių. Norinti 
pirkti gerų farmų, rašykite

•>ą) Lietuvių Kolionijos ii 
farmu kataliogą. Adresuok

ANTON KTEDTS.
Peoples State Rank Building 

Scottville. Michigan.
.Toitru plikas ar 

likosplaukai slenka; tūksančial jau
išgydytais. Gydymas DYKAI!

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

į ar norite Gaut

DOVANĄ?
I Atsiųskite man adresus visų 
8 savo draugų ir pažįstamų pryve- 
I nančių Amerikoje, tai gausite 
S nuo manės GRAŽIA DOVANĄ. 
Į HENRY J. SCrtNITZER, 
j 141 Washing t<in St.

Nevy York City.

ugnies Kūrėjas, Žynys ir Vaidila. Per šim
tus met'i tankiomis ii’ klampiomis balomis 
ėjo čia melstis ir burti; ne tik dėlto, kad čia 
rodė: stačiai, po kairei.

Garsėjo Juodžius, rinko žmonių jaus
mus ir ašaras, jais užsitaisė ir jie — nežu
vo. Ir nežus — dabarties žmonės tai jaučia.

Ir atvyko tyčia jo aplankyti puikus, 
auksu spindintys, kepurėti kito dievo kuni- 
gai-vaidilos. Pasigrožavo, pasipiktino ir 
sumanė nukirsti. Lengviau sumanyti, kaip 
padaryti: Juodžiaus kelmui pakirsti nebu
vo tokių didelių padargų. Tad liovės; tik 
nugriovė altorių, išmetė stabą, o jo vieton 
inkelė — Smūtkelį. Ir tarė:

— Dabar toji vieta,— tikrajam dievui 
paskirta: jam vienam tenusilenkite, jam 
vienam tetarnaukite!

Nei Juodžius, nei žmonės nematė tame 
skirtumo. Kita, tai kita; kitaip, tai kitaip. 
Nebdegino aukų, kilnojo kepurę. Bet Juo
džių yis vienodai gerbė ir mylėjo. Ant su
griuvusios krosnies mete atliekamus' daik
tus, sakydami:

— Kas man nebepritinka, tai tau pa
tinka.

Karstė skepetėles ant ąžuolo šakų, nu
svirusiu į upelį ar j versmę; svaidė pinigė
lius į šaltinį; ėmės iš jo vandens akirą^pla- 
mazgoti, ąžuolo žievės šeberkštį skaudžia 
mam dančiui pabadyti. Ir žmonių aplink 
Juodžių vis buvo, kain buvę.

Šimtai metų po šimto nesuturima vilni
mi ėįo-plaukė į laiką, ir ėmė Juodžiui rody- 
ties, be nebus tik jis ištikrujų Amžinas Aug- 
smuo — dievu asmuo, niekuomet nedvgęs- 
neauges, tik visad karaliavęs, visad kelią ro
dęs, visad žmonių jausmus rinkęs?...

,Bet suėjo lygiai 700 metų. Ir viena šak
nis tarė:

— Gana! Tiek kietą molį landžiojus- 
buvus; tiek šaltos drėgmės gerus, tave, Ka
raliau, bepenint, — bene metas bus ir ap7 
snūsti....

Juodžius-gamta žinojo. Jog jai poilsio 
nėra, procesai nesustoja. Kas sustojo — 
mirtį nas’vadino. Kas sykį apsnūdo, kilti 
nebegali. Bet nenus’gando.

— Septynius šimtus metų ėjau į kaina 
— tvirtėjau: septynius šimtus metų leisiuos 
nuo kalno — silpnėsiu. Jei nebeatmenu pra
džios, nematysiu nei galo. Aš — amžinas. 
Po vieną jauną šaknį leidžiau kas metai į 
darbą: po vieną kas metai tepaleidžiu ilsė- 
ties. Bus ilgam.

Apsiriko. Veikiau sęstama, nei bręs
tama.

Nebjteko maisto vos tik iš septintojo 
šimto šono, bet nudiegė kiaurai per visą vi- 
durįfir ten — suvyto. .Vyto, džiūvo, skilo, 
trūko, ir ėmė trupėti žemyn senatvės pele
nais. Tuščia rados vidury, nors kumštį

— Pasiduos! — sako ir, nurimę, prieš 
sunkų darbą sėda ant kelmo.

Nesiskubydarni išsitraukia avinmaš- 
nius ar paršiapūslius su smirdančiu ’bakū- 
nu; juo pasmirdusias pypkes — kaip tik 
miške, plačiam lauke, tyram ore rūkyti, ir 
ima išreto pipsėti, išlengvo pasukdami nosį 
šian-ten, be nepamatys ko keisto. Paga- 
liaus, pypkes išrūkytos. Gaili, kad nebėr! 
Dar pažiūrės į pypkės kraterą — nebepleš- 
ka; kiš pirštą — nebekaršta; be reikalo pe- 
'enu lopetą panagėje išsitraukė.

— Na, nebėr, tai nebėr!
Atsidus. Pelenus išbarškįs į kelmą ar į 

savo kailį nykštį. Pasirąžys, pažiovaus, 
pašones pasisakys, pakaušį pasidraskys; pa- 
n'dlaus; atmauks kepurę, pas’.spjaudys į del
nus, patampys rankas iš pečių ir — kibs 
dirbti. -

daugiau trupėjo vidus. Nė trijų šimtų metų 
nepraėjo, o jau šonas prakiuro. Ir kiuro vis 
labiau. Jau dešimts žmonių, lietui užtikus, 
tilpo uokse. Pagalinus, beliko vieni pakraš
čiai. Nudžiūvo šakos, nubiro lapai. Nebe- 
sprogo pavasarį. Tik ta bežaliavo keliais 
lapais, kur į pakalnę buvo nusvirus, ten už 
upelio. Viena pati. .Tiek.

Čia atkas, čia kirviu pakirs, čia duo
bas užkiš; palinguos-pasiūbuos iš vienos pu
sės, iš antros. * Dar atkas, pakirs, dar pasiū
buos ir didele kerėpla, augštai šaknimis 
siekdama, nepakabiai apvirsta ant kamien
galio . It iš rankos išrauta karpa, patikusi 
plačią, nedailią duobę.

Darbas baigtas. Reikia atsilsėti dabar 
jau ant išversto kelmo ir pas’rūkyti pypkės. 
Ir vėl rūkoma. Taip per diena bent keli kel
mai ir išvartaliojama. Nepraeis nė dešim
ties metų tokio intempto darbo, ir toje vie
toje, kur girelė ošė, jau šnera grikai ar ru
giai liūliuoja.

Rovė ir tas kalvas aplink Juodžiaus 
Kelmą. Bet jo paties niekas nepaketino • 
rauti. Nei prie jo prieiti, nei prisitikti. Su
džiūvo šakos į plieną —nebeima kirvis. Nei 
pakirsti, nei nugenėti, nei supakosi; nė ne
kapotų į vežimą nesusiklosi: tokios kęstos ir 
stačios. Nei gilyn, nei tolyn šaknių galo ne
rasi, ir jų neišrankiosi.

Ir stovėjo Juodžiaus Kelmas dar pusan
tro šimto metų, jau visiškai nebegyvas. Vis 
dar tebeviešpatavo plačioje Vaduvų apylin
kėje, vis dar tebestebino žmones neregėtų, 
savo dydžiu ir storiu — milžino griuvėsiais; 
vis dar teberodė keleiviams kelią; vis tebe
buvo prikaltas Smūtkelis. Šimtai jų sutre- 
šo ir buvo naujais pakeisti, o Kelmas — vis 
tas pats.

Taip ir trešo Juodžiaus Kelmas čia-pat 
ant vietos, niekeno nepakibintas, niekeno 
nepavogtas. Nukrito ir paskutinis Smūtke
lis. Švęsta vieta pavirto paprasta. Augo 
kalva savaime ant senovės altoriaus. Į krū
vą vertė pats Juodžius savo kūną. Iš dirvų 
į kalnagalį ritino kūlius artojai, sviedė ne- 
beišplėšomas velėnas akėtojai. Visa, kas 
nereikalinga, šalin stumiama, — Juodžiui 
skyrė.

Ir kai Juodžius atidavė kalnagaliui iki 
paskutinės dulkės visa, ką tik buvo iš jo pa
siėmęs; kai nuvirto paskutinė nuo audrų ir 
vėjų nusmailusi galiūno - kamieno šiekšta,
— susidarė nemaža žymi, ištolo regima kal
va: Juodžius-tūkstančiametis, Lietuvos mil
žinas, augmenų karalius, patsai sau kapą 
susipylė.

Žmonių akims — kapą, tik ne atminčiai, 
no fantazijai, ne ominei, ne atsigodimui. 
Juodžius tebėra gyvas; antai, jo dvasia ant 
tiltelio...

Juodžius nemirė niekuomet, bet tik kei
tėsi: garsus amžių žalialapis virto garsiu 
amžių plikkamieniu, plikkamienis — garsiu 
amžių stuobrių - noksiu; stuobrys - uoksas
— visai nenykstančio garsoV- Juodžiaus 
Kelmu — kalva, padavų indu. [ *

Ir liūdės Lietuvos gamta 
dvasia, tyli, lėta, nieko neskaudžianti nak
ties mėnesienoje; ir kalbės tūkstančių metų 
paslapčių balsu, žadįs ilgesį poezijos, rodys 
neklaidų pro šalį kelią...

ATMAINOS REDAKCIJOJE.

o

metu. Vis Nuo Nauju Metu Garsas” eina
dėlto — ne septynius. Ir tiek pakako, kad 
eiliu-eilės, kartu-kartos imtu vadinti Kara- 
lių nebe Juodžium, tik Juodžiaus Kelmu. 
(Kai-kurie lietuviai neskirdami vadina “kel
mu”: ir kamieną, ir kerą, ir net kemsą).

Paskutinei šakelei apsnūdus, paliko vie
nas sausas kelmas. Bet kas ir jį nugalės?

Ėmė žmonės girelių gobėties. Kirto 
medžiagai, kurui sau; kirto medžiagai, ku-

jau ne du, bet tris kartus per savaitę. Į jo 
redakciją pakviestas kun. J. Tumas (Vaiš
intas). Jis jau ten darbuojasi. Senasis 
Rygos Garso” leidėjas - redaktorius J. Ba
joras paskutiniame praėjusių metų (104- 
me) “Rygos Garso” numeryje indėjo prane
šimą, kad nuo Naujų Metų redaktoriaus - 
leidėjo teises užleidęs kun. J. Bikinui.

(Iš“ Vairo”).
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Piktybės Angelas
, (Pabaiga).

. Jaunikaitis grįžta. Deja! Priešais jį 
didžiausia eilė nuklota baisiausiais žalčiais, 
kurių akįs atkreiptos ant jo. Pas’suka jis 
po dešinės 
žalčiai!

— Niekadėja! — šaukia jaunikaitis, 
drebėdamas iš baimės ir piktumo, — tu ma
ne apgavai; aš tave nusmaugsiu.

žalčiai 1

ūkės. Noras gi daugiau gerti — didino drą
są prie taip pasibaisėtino amato.

Po kiek laiko pasigirdo kalbos, kad ten, 
tai ten prapuolė iš nakties avis, antis, par
šas, galop ir arkliai. Patsai Pijus ir iš
nykdavo iš namu, tankiai net po kelias die
nas jo nesimatė namuose. Gyventojai iš 
apylinkės besirodavodami mete akį ant Pi
jaus. Sumanė pagauti “jį” ir pamokinti sa
votiškai. Bet šį kartą nereikėjo jo mokyti, 

‘nes tuoj dažinojo nuo šaltyšiaus, kad Pijus 
jau tupi kalėjime. Moterų

MOTERIMS 
NAUJIENOS

vaitojimas. Kaimynai pra 
nešė policijai ir tik toji pri 
buvus išgelbėjo visą šeimy 
na nuo baisios mirties.

kos, kuri rreko nežino, 
tampa v: mi apšaukta.

“Anlįs” veikia
Antjs” (antisufr;

-— Nusmaug, — šaukia mergelė, teikda
ma jam savo galvą.

Jaunikaitis šoka ant savo apgavėjos ir 
tveria ją už gerklės; bet staigu pajutęs gilų 
ir skaudulingą gylį pašoka atgal, ir aukštie- 
ninkas krinta ant žemės su gailestingu 
šauksmu: — dieve, žaltys.

Dabar, kuomet jaunikaiti^/pažiūri į sa
vo meilutę mergelę, mato ją tikrose spalvo
se: josios nekaltoji šypsą pavirtus jau į be- 
gailestingą paniekos apjuoką, jos akįs ža
lios, o apie kaklą apsivijęs žaltys; tai tasai 
pats žaltys, kuris jįjį įkando.

— Cha, cha, cha, cha, —> veidmainiškai 
pradėjo juoktis mergelė, — cha ,cha, cha, 
cha.

— Tu apvilei mane, tu juokiesi, tyčio
jiesi iš manęs, kuomet jau aš esu mirties va
landoj; tu niekadėja!*

— Cha, cha, cha, cha. Tu buvai man 
vienas iš sunkiausių sugauti, suvedžioti, ma
no berneli; ištiesiu vienas iš sunkiausių, bet 
visviena, ant galo aš tave apveikiau; užtatai 
kentėk dabar, kentėk. Tu pamylėjai mane, 
tu pamylėjai mano formą — tu pasekei ma
ne — cha, cha, cha, cha. Dabar tu esi mano 
galėj. Mėginai tu nužudyt mane — pa
sprukt nuo manęs, a? O, ne, tai ne nuo ma
nęs. Aš esu augščiausia šiame pasauly. 
Esu augščiausia ir būsiu augščiausia patol, 
pakol jūs, vyrai, neėsat užtektinai išmintin
gi, nei ganėtinai drąsus, kad prašalinti uo
las iš gyvenimo. Taip ilgai, kolei patiks 
jums šios uolos, aš jus apgaudinėsiu, sutrin- 
siu ir apjuoksiu, nes aš esu Piktybės Ange
las, — cha, cha, cha, cha, — Piktybės An
gelas.

— Saugokis Piktybės Angelo, — su
šnabždėjo jaunikaitis ir išleido paskutinį 
kvapą.

atsiliepdavo ant Stepono širdies. Rodos 
kad ji pliš iš graudumo, kuomet dagirdo 
apie naują Pijaus prasižengimą. Tuomet 
verkdavo Steponas, verkdavo labai tankiai 
vienas sau, atsitolinęs nuo žmonių, idant

Vertė Juozas Valutkevičius.

Į KATORGĄ
(Sekta rusišką).

Tamsi naktis jau pakeitė dienos skais
čią šviesą ir apdengė žemę nepermatoma 
tamsuma. Šaltas rudens vėjas spiegė ir 
kaukė visa savo jiega miglotame, drėgname 
ore... Siauru takeliu, per patį vidurį miš? 
ko, eina du keleiviu; jų apdriskęs, purvinas 
apsivilkimas ir nuvargę veidai aiškiai rodo, 
kad jiedu keliauna seniai, o gal ir iš toli. 
Kas jiedu yra? Ir kodėl jiedu keliauna vi
durnaktį, tokioje tamsumoje per tankų 
mišką, kuris vien savo rusčiu ošimu priver
čia dairytis į šalis?

Idant duoti atsakymą ant šitų klausimų, 
męs turime susipažinti su viena šeimynėle 
tolymuose rytuose.

Pačiam gale kaimelio, netoli griovio, ša
lę kurio vingiavo vieškelis, kada tai sulin
kusioje bakūžėje gyveno žmogelis vardu 
Steponas su savo šeimyna; jisai, jo žmona ir 
sūnus Pijus. Galima buvū spėti, kad nie
kuomet džiaugsmo valandėlė neatsilankė į 
šitą sulūžusią grintelę. Iš visų pusių nelai
mės, vargas. Jo žmona nuolat skundėsi sa
vo nesveikata, ir ji buvo maža pagelbinin- 
kė nors ir naminiam darbe dėlei darbštaus 
Stepono. ’ Sūnus gi Pijus taip pat gimė ko
kiu tai nelaimingu, su blogais palinkimais. 
Kiek nesmagumų, kiek karčių ašarų perlei-

Daugelis teiraujasi, iš ko
kių knygų - knygelių galima 
būtų daugiau patirti apie 
moterų reikalus ir jų padė
jimą bei kovą už geresnį bū- 

žmonės nematytų jo karčių ašarų ir atsi- vį. Lietuvių rašliava tuo 
klaupės kur kamputy kluonelio melsdavo žvilgsniu pusė tinai maža, ta- 
Augščiausiojo... Melsdavo tankiai iki nu
silpimui ir jau rodos spindulėlis vilties švy- 
stelė Stepono mintyje. Bet sūnus krypo iš' medekviena moteris" 
doros kelio vis tolyn į šalį. Senutė žmona 
neperkentė tų visų nesmagumų ir vieną gie- ris nori pamokinti ir apšvie- 
drią diena, saulutei tekant, užmerkė ašarų ?ti “savo tamsesnę seserį, 
pilnas akis amžinai. Nuo to laiko Steponas ^eiSu valkinas ar vyras norl 
labai persimainė: vaikščiodavo galvą nulen
kęs, vis kaž-k’ą vienas sau mąstydavo. Ji
sai jau suvis nebežinojo, kur randasi jo sū
nus. Neramios mintįs temdino suliegusią 
dvasią.

Štai vieną dieną, pasitaręs su klebonu, 
sušaukė visus gyventojus į parapijos namą.

Patsai Steponas eina į vidurį susirinku
sių nepaprastai linksmas ir, atsikosėjęs, 
prabyla drebančiu balsu:

“Krikščionįs! Išklausykite! Kiekvie
nas gerai žinote, kad, sudegus mūs bažnytė- 
liai, męs neturime dievo namų ir turime bri
sti purvyną net 9 ar 11 viorstų. Kelionės yra 
sunki ir ne kiekvienam prieinama. Man 
rodosi, kad jau laikas būtų rūpintis apie 
naują bažnyčią. Tai aš sumaniau, su pata
rimu gerų žmonių, gauti leidimą ir leistis į ( 
platųjį pasaulį rinkti aukas pastatymui nau
jos bažnyčios, nes męs vieni to atlikti nega
lėsime”.

Susirinkusiems labai patiko Stepono žo
džiai ir, apsvarsčius plačiau dalyką, nutarė 
sudėti ant pradžios kelionės Steponui, ir 
gauti tam užmanymui reikalingas popieras. 

Steponas matydamas, kad jo užmany
mas liksis inkūnytu, labai buvo linksmas. 
Jisai manė atnešiąs tuomi naudą visai apy
linkei, o dievas, matydamas jo gerus dar
bus, atkreips savo akis ant pablūdusio 
Pijušo.

Triūsas Stepono nenuėjo per niek. Tan
kiai 2 kartu, o net ir 3 — 5 grįždavo į savo 
gimtinę atiduoti surinktuosius pinigus ir vėl 
po tam skubindavo į kitą pusę. Vieninteliu

Forsbergas nugabentas į 
bepročių ligonbutį. Spė
jama, kad jis neteko proto.

Ir tas-viskas darosi aukso 
šaly. .Baisu ir pamislyti!...

savo

čiaus, bent pradžiai, jau ran
dasi keliolika knygelių, ku
rias turėtų laikyti savo na-

Jeigu apšviestesnė mote-

Finlandijos darbi
ninkes seime.

Apie moterų veikimą Fin- 
landijos (Suomijos) seime 
pluošta žinių suteikia

Merg i»i ..s taipgi seka mo
terų kenuis. Eina pas tą pa
tį žinių ir neša sunkiai už
dirbtus dolerius, kad dasiži-’ 
no jus nuo to melagio, koks 
vaikinas ją myli ir kada že- 

1 nisis, nors čia pat yra dorų 
ir gražių vaikinų. Mat, pa
kol dar jaunos, tai į lietuvius 
vaikinus visai nepaiko, bet 
trankosi su italais ir viso
kiais čiutabakiais, bet kaip 
pasensta ,tuomet jau glau
džiasi prie lietuvių. Tik tuo- i 
met lietuviai nuo jų šalinasi.;

Nuo savęs patariu mote
rėlėms ir merginoms patai
syti savo klaidas paaukau-.buvo draugė Malmberg, bu- 
jant bent po dolerį L. š. F., ivusi atstovė Finlandijos sei- 
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tai yra, sufragisčių priešės) 
New Yorko valstijoj jau t 
pradėjo darbuoties. Josios 
labai išsigandusios iš prieža- 
ties prisiartinančių rinkimų. 
Joms rūpi, kad tik moterįs 
negautų teisių.

New Yorke įvyko jų kon
ferencija, kurioj dalyvavo 
dešimties organizacijų at
stovės. Josios pripažino, 
kad teisių lygybė priartina 
socijalizmą.

gyvenime r 
Kiek naktelių nemiegojo, apimtas karčiomis 
Klintimis? O vis daugiausia per savo vien
turtį Pijų.

Viena iš blogiausių ydų Pijaus buvo 
gerti degtinę. Už šitą smarvę jisai atlikda
vo viską ’r kaimo jaunimas tankiai pasi
naudodavo jo paklusnumu ir, žinoma, su
teikdavo jam progą pasigerti “iki kulnų”. 
Gert degtinę Pijus ant galo taip įprato, kad 
jau nebegalėdavo nė dienelę praleisti neap
svaiginęs savo proto.

Kuomet negalėdavo gauti pirkti (netu
rėdavo pinigų), tai pradėjo išlengvo vogti. 
Iš pradžių vogdavo nuo moterų kiaušinius, 
skareles, toliaus rankšluosčius, šaukštus; 
nuo vyrų gi virvutes ar koki mažmoži iš

suteikti savo draugei nau
dingo ir sveiko dvasios mai
sto — tegul parūpina jai 
“Moterų Knygynėlį”.

Moterų knygynėlis suside
da iš šių knygų.

1) Moteris ir jos ekonomi
nis padėjimas Parašė Kla
ra Zetkin. Kaina 20 centų.

2) šeimynos Istorija. Pa
rašė A. R. pagal Rubakinb.
Kaina 10 centų.

3) Moters ir Politika. Pa
rašė Lily Braun. Kaina 5 
centai.

4) Moterų padėjimas e- 
vangelijoj ir apaštalų raš
tuose. Parašė Z. Aleksa. 
Kaina 20 centu.

5) Meile ir Moteriške. Pa
gal Mantegazza parašė Bos- 
tonietis.

6) Priedas prie Moterų 
klausinio. Parašė G. Petke
vičaitė. (Kaina nežinoma).

7) Teisingos Paslaptįs.
Parašė daktaras F. Matulai
tis.

Tiek tu o jtarpu. Toliaus jomis ir ypatingai rūpinosi 
męs stengsimės dapildyti tą paveldėjimo klausimais: kad 
knygynėlį 'savę ir svetimais nebūtų jungiamas vyro ir 
leidiniais.

Visas tas knygas galima 
gauti “Laisvėje”.

Ką pasakojo Finlandijos 
socijaliste.

Neseniai New Yorkan pri-
Iš 3 milijonų Finijos gy

ventojų 1906 m. beveik pusė 
įgijo rinkimo teises. 1911 m. arba užsirašant “Kovą” antĮmo. 
oalsavo 707 tūkstančiai mo- metų, kada bus papigintai Jinai juodomis spalvomis 
terų ir 642 tūkstančiai vyrų.,kaina per gegužės mėnesį. 
Išrinkta buvo moterų atsto-

1907 m. — 19, 1908 m. — 
25, 1909 m. — 21, 1910 m. — 
17, 1911 m. — 14, 1913 m. — 
19.

Ju didžiuma — s.-d. Be
veik visos socijalistės-atsto- 
vės — darbininkės, tarnai
tės, bet išsilavinusios darbi
ninkės ir tarnaitės. Ir jos 
ten nė kiek ne prastesnės pa
sirodė už daugelį augštes- 
nius mokslus išėjusių vyrų. 
Inteligenčių s.-d. buvo tik 
viena, antra, o 1913 m. išvi
so buvo 12 moterų s.-d. Ir 
jos kovojo ten ne tik dėl mo
terų, bet dėl visos darbinin
kų klesos reikalų. Jos pri
klausė bendrai s.-d. frakci
jai.

Buržuazijos moters ėjo iš
vien su buržuazinėmis porti

nupiešė Finlandijos padėji
mą.

Jeigu Rusija šią karę lai
mės — pasakė ji — tuomet į- 
vyks didžiausia reakcija. 
Jau ir dabar Finlandijoj vi
sur rusiški valdininkai, net 
rusiškos mokyklos kuria
mos. Rusija smaugia kiek
vieną tautelę. Amerikiečiai- 
perdaug jau pradėję Rusiją 
garbint ir nebemato juodųjų 
dėmių Rusijos gyvenime.

Draugė Malmberg sakosi 
grįžšianti savo tėviškėn, agi
tuosianti prieš karę ir kovo
sianti su carizmu, nors jai 
reiktų ir Siberijon pakliūti.

Dabar jau daug prakilnių 
nemorališkus finų ištremta už Uralo kai- 

Bet mūsų mo- nų tiktai už tai, kad jie gi
na savo šalies autonomiją.

Manau, kad “Kovo” ar “Lai
svė” atneštų jums didesnę 
naudą, negu Northampton 
gatvės burtininkas. Baigda
ma rašyt savo koresponden
ciją, turiu pasakyt, kad ne 
visos mūsų miesto moterįs 
bei merginos yra prastos. 
Kas gali papeikt mūsų mote
ris bei merginas surengime 
paskutiniais laikais teatro, 
kur liko visa publika dau
ginus užganėdinta moterų 
lošimu, negu vyrų.

Reikią pastebėti, kad tas 
burtininkas, pas kurį bėga 
mūsų miesto moteris ir mer
ginos, jau kelis sykius buvo 
nubaustas už i 
pasielgimus.
terįs ir merginos visai į tai 
nepaiso.

Pora mėnesių atgal “Lai
svės” draugystė išrinko dvi 
merginas aukų rinkimui L. 
Š. F^r Bet, rodos, tos rinkė
jos iki šiol nieko neveikė. 
Kam tuomet ir apsiimti, jei
gu nenorite darbuotis?

Julė.

Sufragisčių vaikų paroda.
Navatna bus ta paroda,, 

tačiaus ji įvyks ir rš anksto 
galima spėti, turės pasiseki
mą.

Begėdžiai, kurie nepripa
žįsta moterims balsavimo 
teisių, visokiais būdais juo
dina sufragistes, kovojan
čias už lygias teises.

Tie begėdžiai sako, kad 
tuomet, kada moters bal
suos, tai šeimyna iširs ir šei
mynose vaikų nebebus. Kad 
sumušus tą kvailą užmeti-
....... *------------ J y--- --- ’

‘stės, ant tų patyčių, >eme ir 
nutarė įtaisyti savo vaikų 
parędą. Jos parodys svie
tui, jog turi vaikų ir moka 
juos puikiai augint.

Ta vaikų paroda įvyks 
Pittsburge pradžioj birželio.

Na, Pennsvlvanijos lietu
vės, mažu ir jūs pasiųsit ką 
nors ton papodon?

:pačios turtas; kad vaikai a- 
biem lygiai priklausytų; kad 
be šliubo gimusieji vaikai 
galėtų peveldėt tėvo turtą; 
kad moterims būtų leista 
valdžios vietos užimt; kad 
nebeareštuotų gatvėj taria
mųjų prostitučių... Šocialis- 
tės ypatingai rūpinasi darbi
ninkių padėjimo gerinimu: 
jos įnese istatyniu sumciny** 

draudimą 
feVLokiam^moguTbu- Permainyra? pasenusiųju į- 

vo sakvta kad Hs tuX A-'Statymų apie namų ir san- 
- J krovų tarnautojus ir tarnai

tes; apie valstybės pinigais

Aukso šalis
Amerika — tai aukso ša

lis. Kas tik Amerikon va
žiavo, tai tikėjosi greitu lai
ku prisikimšt pilnus kišenius

šių bažnyčioje, kurią jau pei jo užmanymą i tėvynę ir “poniškai” 
pradėjo budavoti. Bet ir čia nelaimingas, ti, < 
Ir čia viltis apgauna.

Pirmiau jau sutikom Steponą beeinantį ,mGrik°j daugiau vargti, ne-

SO. OMAHA, NEBR.
Čia gyvuoja moterų drau

gija “Šviesa”. Tosios drau
gijos mėnesiniame susirin
kime likosi pakeltas klausi
mas kaslink ponios Šliupie-
nes atsišaukimo į lietuves. mįĮ, l^cnnsylvanijos sufragį-
moteris, kad jos parūpintų 
drabužių nukentėjusiai nuo 
karės Lietuvai. Tame daly
ke plačiai kalbėjo ponia Ju
nevičienė, kuri ragino ne.............J---------- --------fpvvnėi tni lis ta ’ 1 vcuouyuco pungaw nun x

su kitu keleiviu per mišką. Jo sąkeleivis tai i •?- J> J r /įkūrimą našlaičių ir moterų tiktai pinigais šelpti savo nežmogų skaitė pavyduoliu, 
jis manė, kad jam pavydi 
“poniškai” gyventi. Bet kas 
dabar matosi toj aukso ša
ly? Baisu ir pamislyti. Pra
dėjus bedarbei siausti, nėra 

į tos dienos, kad laikraščiai 
nepraneštų baisių žinių. Vie- 

juomi ant nur tėvas nusižudė negalė
tų atlaidų, manydamas gausiąs aukų nuo at- damas darbo gauti ir paliko 
silankiusiųjų maldininkų. Vienuolis pagy- savo moterį su mažais kūdi- 
rė Steponą; išsiėmęs iš kišeniaus likusias kiais; kitur nužudė savo 
nuo kelionės 4 kapeikas įmetė į tuščią skry- l^uSS priešes 
nutę. Steponas linksmai pabarškino skry- bedarbės; trečiur motina nu- 
nutę ir pilnas vilties keliavo su savo nauju žudė savo kūdikius ir pas- 
pažįstamu.

Ir taip eina tuodu keleiviu, retkarčiais ties bedarbės, 
pertraukdami nakties tylą pora žodelių. Tik tu r mergina nusižudo
v, . .w . .v 1 _ - r negalėdama gauti darbo irštai iššoka is krūmų augstas vyras ir pašto- ne”orėdama eiti paleistą
ja jiems kebą; išsitraukia iš aulo blizgantį, viauti. Tai vienur, tai kitur

vienuolis iš tolimo krašto. Vienuolis, įsi
šnekėjęs su Steponu, pranešė, kad kitą mė
nesį tame vienuolyne, kuriame jisai gyve
na, bus dideli atlaidai ir jogiai tuomet iš vi
sų kraštų žmonės tūkstančiais plaukia ant 
pamaldų. Steponas, išklausęs vienuolio kal
bos, sutiko eiti drauge su

ilgą peilį, pakelia augštyn ir sušunka:

visus pinigus I
Keleiviai baisiai persigando ir drebė

dami iš baimės, tikrino, jog neturi pinigų. 
Bet augštas vyras, žiauraus veido, netikėjo 
jų žodžiams ir, akia nemirktelėjęs, mikliai 
užsimojęs, pervėrė krūtinę vienuoliui; tasai, 
kaip pakirstas medis, visu smarkumu krito 
ant žemės. Steponas parpuolė ant kelių ir, 
keldamas drebančias rankas augštyn, meldė 
dovanoti gyvastį. Tas jo aimanavimas tik 
pagreitino valandą mirimo
žudžio peilis pervėrė jam gerklę.

Tuomi tarpu išlindo iš po debesų mėnu
lis ir apšvietė tą baisų reginį. Užmušėjas 
kraujuotum rankom jieško po kišenių, grai- 

(Pabaiga bus).

kui pati nusižudė iš priežas- 
Tai vienur,

negalėdama gauti darbo ir

tėvai savo kūdikius palieka 
ant gatvių, kad juos priglau-

be šliubo prieglaudų, taip- laimingus viengenčius, bet 
pat apie darbininkių ir vai
kų draudimą; jos stengėsi,'dengimuflietuvių našlaičių, 
kad mokyklų mokiniai už- 
dyką gautų pusryčių ir pie
tų; reikalavo permainymo 
įstatymų apie moteris, savo 
vaikų užmušėjas...

Ir kas tik gerai žino Fini
jos moterų veikimą seime, 
anaiptol neprotestuoja prieš 
jų dalyvavimą politikos gy
venime. Ačiū politikos tei
sėms, visos Finijos moters 
labai pakilo ir susilygino su 
vyrais, kartais net pralenkė 
juos.

I taipgi rūpintis drabužių ap- 
' dengimui lietuvių našlaičių, 
kuriems tenka ir dar teks 
pamatyti bado ir šalčio. 
Draugija vienbalsiai suma
nymui pritarė (“Lietuva”).

ŽINIOS.
EASTON, PA.

Iš moterų ir merginų 
gyvenimo.

Čionai tarpe moterų
stų geri zmones^nes netu
ri kuom maitinti/* Daugelis 
išeina iš proto iš priežasties 
bedarbės.

Šiomis dienomis New Yor
ke atsitiko baisus dalykas. 
Tūlas dailydė G. Forsberg 
neteko darbo ir taip susi
krimto, kad nusprendė pats 
badu numirti ir visą savo 
šeimyną numarinti. Jis tu
rėjo 3 kūdikius ir netekus

Aštrus žmog- darbo, gimė ketvirtas. Tuo- ranką ir ką tai tokio 
met jis uždarė visus langus, prantamo paniurnėjęs 
užrakino duris ir išlaikė visą jaus pasako 
savo šeimyną čielą savaitę 
laiko. Po savaitės laiko kai
mynams pavyko išgirsti ne- tam tvirtai įtiki ir meta kai 
žmoniškas ligonės moters tę ant savo artimos kaimin

Naujas liuosybes varpas.
New Yorko ir Pennsylva- 

nijos susipratusios moterįs 
užsakė nulieti mieste Troy 
naują liuosybės varpą, kuris 
visiškai tokis jau, kaip ir a- 
nas garsusis Philadelphijos 
varpas, kuris paskelbė Ame
rikos liuosybę.

Naujasis varpas skelbs 
pasauliių apie naują liuosy
bę, moterų liuosybę.

Šią vasarą tasai varpas 
bus vežiojamas po Pennsyl- 
vaniją. Kaip tik varpas bus 
atgabentas tūlan miestan,

ir tu n i tennis prasidės prakal-
merginų yra gana blogas pa- bos ir visokeriopa agitacija, 
pratimas tikėti į burtus. Pa- ----------------__ ---- - -----
dėkime sau, jeigu moteriai

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

ir jos ekonominis pa- l 
dėjimas.
Įtalpa: ' I

I. Perversmas moteries e- 
konomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijinis 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų auk
lėjimas.

IV. Išvedimas.
Kaina 20c.

Gaunama pas iždininkę
Miss Bėnis,

420 Amstel Boul, 
Arverne. L. T. N. Y.

prapuolė doleris, tai Ji nesą 
kitą dolerį žinių i, l(ad tas pa
sakytų, kas pavogt jos pini
gus. Suprantamas dalykas, 
žinius, gaudamas gerą už
mokestį ir mokėdamas gu
driai meluot, pažiūrėjęs į 

nešil
tu o- 

Tavo draugė,

Tokiu būdu moterėle

MOKINOTĖS SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis 

per korespondencijas, mokintis savo namuose. Pajra! mū>ų vartoja
mą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti aritmetika ir anglų kalbą 
liuesuose nuo darbo valandose. Iškaščiai stebėtinai maži.

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

Adresuok:

Lietuvių Korespondencijine Mokykla,
1916 Wabansia Avenue, Chicago, HL
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KORESPONDENCIJOS
M. Trakimas

G. J. Vaitkevich
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ir tuomet visus socijalistus

Chicago. III1741 W. 47th Street.

esančios ir busiančios kuni

Philadelphia, Pa

laike su 
atsakan

ar.išyti
J scrsocijalistų, tai tarp savęs pe

šatės.
Galima būtų šimtai faktų 

prirodyti iš J ūsų gyvenimo, 
bet gaila laikrašty vietos.Su-

Elizo w 
Į ■ lių pav., 

“(jvi- Amerikoj
gene

Ansonia, Conn.
28 d. kovo per F. J. Bago- 

čiaus prakalbas, parengtas 
L. S. S. 186 kp., aukavo šios 
ypatos:

K. Milinkevičia_ $1.00; J. 
Bieliauskas, M. Baktys, K. 
Baktienė, A. Mureika, .J.

Tai matot, prie ko priveda 
klerikališkoji spauda. Ji 
nuolatos plūsta socijalistus,o

kie’i 
a turėti, k 
Jyvcn'i.

K T A K'A 
pr.ič.Kda 
įeičiau, t*,>

ROCKFORD, ILL.
27 d. kovo Socijalistų Par

tijos Lietuvių Jaunimo Rate
lis statė scenoj veikalų “Du 
keliu”. Minėtam rateliui pa
staruoju laiku puikiai pa
vykdavo rengti balius, bet 
šis perstatymas iš visų pu
sių nepavyko. Viena, tai ne 
koks ir veikalas, o antra — 
aktoriai silpnai sulošė, o ne- 
kurie ’net ir rolių nemokėjo. 
Publikos irgb mažai atsilan
kė ir Ratelis turės nuostolių.

28 d. kovo vietos draugys
tės suvienytum jiegom pa
rengė prakalbas su įvairiais 
pamarginimais. Kalbėjo K. 
Gugis. Aukų nukentėjusiems 
nuo karės surinkta apie $40.

A. Kelia.

lįstų užpuolimus, buvo kelis 
sykius areštuoti už girtuok- 
lystę ir peštynes, sėdėjo be
langėj ir užsimokėjo baus
mes.

Jūs socijalistus vadinate 
nedorėliais, bet patįs kaip el
giatės *

TEATRAS! TEATRAS!
Rengia L. 

kai, atsibus 
(April), 19] 
Hall, kampa 
South Side Pittsburgh, Pa 
lošta du perstatymai 
ir “Mūsų gerasis”.

Tarpais bus puikus pamarginimai, 
dialogai, monologai ir deklamacijos, 
Prasidės nuo 8 vai. vakare. Malonė
kite atsilankyti, širdingai kviečia.

Komitetas.

Jau išėjo iš spaudos labai 
žingeidi knyga 

“IŠVOGIMAS Iš PA- 
VIAKO 10 KAN

KINIŲ”.
Kaina 20 centų.
Reikalaukit šiuo adersu: 

“Laisvo”
183 Roebling St,

kaip tik socijalistus keikti»ir 
prieš juos savo aveles kurs
tyti.

Nenuorama.

Jotauta
> Nanticoke, Pa.

► Pakai- 
dirba Free- 

rodos, randasi 
_____ .... N. J. Kas ži-

Petras Piluckis
Jersey City, N. J

S. S. 6-tos kp. Teatrinin- 
subatoj, 24 d. balandžio 

5 m. German Odd Fellows 
18-tos ir Sarah St., 

Bus su- 
Nesipriešink”

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 - Liudienė 
146 10th St., North Chicago, Ill.

ką nors parengiu, tai visuo
met prisirenka žmonių pilna 
svetainė. Reiškia žmonės 
pradeda suprasti, kur teisy
bė, o kur melas.

Zanavyko Brolis.

Mokiname Angliškai -
Visose dalvsc Amerikos ir Kanados

GREAT NECK, N. Y.
30 d. kovo atsilankė į mū

sų miestelį kun. Milukas,kad 
apiprausus ir apkirpus savo 

iran- 
tama, jeigu Milukas būtų 
užsiganėdinęs vien tik prau
simu ir kirpimu savo buru- 
čių, tuomet nieko ypatingo 
nebūtų buvę, bet jis per savo 
pamokslą pasakė, būk Ber-

sn gripus trustus, suardys 
ateinu į dabartinį kapitalistišką su-

■ tt. Ant pabaigos
Argi nežinot, kad 

tik organizacijoj yra" galy
bė!”

Taip, p, K., neorganizuo
tiems ir streiklaužiauti nęsi- 

skry-

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našles, mylinčios gyventi ant far- 
mos ir dorų gyvenimų, nuo 17 iki 21 
metų. Aš esu 22 m., nevartoju svai
ginančių gėrynių, nei tabako. Siųs
damos laiškų, įdėkit paveikslų.

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

ir taip pat .'<( 

DAKTARAS
Livg pasl.-ipč ų n 

nvbinio gyvenimo 
jsi.< yraavsivesti ir 

> “DAKTA RAS'U y: 
parodo ir giliausias 

etkaitnga kai 

hilad
1117 Walnut St.

Beje, pradėjus aukas rink
ti nukentėjusiems Lietuvoj 
nuo karės, tūli fanatikai 
pradėjo šaukti, būk aukų 
rinkikas S. Kairis pavogęs 
50c. Bet kada tilpo “Tėvy
nėj” apyskaita, tuomet pa
liovė bešaukę.

27 d. kovo į čia atsibastė 
koks tai lietuvis kunigas ir 
rinko aukas statymui “sira- 
tų” namo. Iš kur tas kuni
gas ir kur bus , statoma tas 
namas — nesužinota. Mat, 
katalikam nelabai rūpi. Jei
gu tik apsivilkęs kunigo 
drabužiais, tai ir meta au
kas. čirkšt.

WEAVER, ILL.
Čia lietuvių randasi 

šeimynų ir 23 pavieniai, sekretorė B. Vaškeliutė 
Randasi S. L. .
kuri susitvėrė 1913 metais 
narių turi 
$50.00.

Nors šis miestelis mažas 
ir lietuvių visai mažai, bet 
negalima pasakyti, kad jie 
nieko neveiktu. Iškilus ka
rei susitvėrė komitetas au
kų rinkimui nukentėjusiems 
Lietuvoj nuo karės. Aukų 
surinkta $13.00, kurie pasių
sta L. Š. F. per “Tėvynės” 
redakciją.

Apšvieta stovi irgi viduti
niškai. Laikraščių pareina: 
“Laisvės’ 5 egz., “Naujie
nų” — 5, “Lietuvos” — 3, 

Kovos” — 
‘Kataliko” 
', “žvaigž-

Pajieškau savo dėdės A. Kurcselio, | 
Kauno red., Raseinių pav., parap. . 
viržėnų, Kiauliukų kaimo, dabar gy- ; 
vena Chicago, Ill. Meldžiu atsisaukt 
šiuo adresu e

Kazimieras Pareigis, 
468 Northampton St., Easton, Pa.

Pajieškau draugo Jono Navicko, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Ma-

I žaučių kaimo. Taipgi J. Crigalavi-NEWARK, N. J.
Mūsų miesto klerikalai 

puola žemyn klerikališko 
veikimo srytyje, bet kįla

duoti, įnik id 
ns tik »tsn| lu

REIKALAI
tą apįūrsintn

KIEKVIENAI MOTE R EI ŽINOTINA.
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijalistas Moteriškų Ligų.
E. 501 h St.. New York

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs Išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

Tai matot, kaip katalikai 
užlaiko dievo prisakymą: 
“Mylėk artimą savo, kaip 
pats save”.

Ląike prakalbų buvo ren
kamos aukos nukentėju
siems Lietuvoj nuo karės. 
Aukavo šios ypatos: A. Stra- 
nickas—50c.; J. Ramanaus
kas, J. Macevičia, J. Sermus- 
nis, A. Bagdonas, K. Petke
vičius ir V. Pečukonis — po 
25c. Smulkių aukų suaukau- 
ta $1.70. Viso $3.70. Aukos 
bus pasiųstos L. š. F.

Visiems aukavusiems iš
tariu širdingą ačiū.

Lietuvis.

SO. BOSTON, MASS. 
Rengiama triukšmingas ap- 

vaikščiojimas šventes 
1-mos gegužės.

L. S. S. 60 kuopa jau iškal- 
B rengiasi apvaikščioti 1 d. 
g ,žės. Tam tikslui išrin- 
kč'komitetą, kuris jau vei
kia. Nutarė paimti band’ą 
muzikantų. Taipgi nutarė 
paimti šįmet ir svetainę, kur 
po apvaikščiojimui galės lie
tuviai susirinkti, kad išgirs
ti kalbėtojų prakalbas 
prasmę šios šventės, f 
vaikščiojimas 
taipgi, kaip 
tas prieš

ST. LOUIS, MO.
28 d. kovo įvyko antras vie

šas lietuvių susirinkimas dėl 
apsvarstymo L. š. F. reikalų.

Vietos L. š. F. komiteto 
pirmininkas iššaukė visų 
draugysčių atstovus, bet 
daugelis nepribuvo. Kolek
toriai irgi ne visi išdavė ra
portus. Pasirodo, kad neku- 
rie kolektoriai nesuprato sa
vo užduočių ir nėjo per stu- 
bas aukų rinkti. Iš raportų, 
kuriuos išdavė kol. pasirodė, 
kad Iz. Blažis ir J. Tvarana- 
vičia sukolektavo $12.90.; P. 
Baltrušaitis ir F. Dėlinikai- 
tis — $17.16; A. Dunaitis ir 
J. Daujotas — $3.25. P. Bal
sis, J. Budraičiūtė, L. Čapas 
ir K. Skleinikas visai neko- 
lektavo ir ant susirinkimo 
neatėjo, išskyrus Budraičiu- 
tę, kuri pasiaiškino,kodėl ne- 
kolektavo.

Nutarta surengti du vie
šu susirinkimu. Ant pabai
gos buvo deklamacijų. Tai
pogi buvo renkamos aukos, 
bet surinkta tik $4.75. Daug 
užkenkė negeistinos diskusi
jos, kurios įvyko laike susi
rinkimo. Abelnai. 
sirinkimo nebuvo 
čios tvarkos.

Viso dabar yra 
dėl L. š. F. $59.52.

“Keleivio” — 
2, “Šakės” — 
— 1, “Ateities 
dės” — 1, “Saulės” — 1 ir 
“Tėvynės” 20. Mat, “Tėvy
nė” ateina kaipo S. L. A. or
ganas.

Nors mūsų mieste smuklių 
nėra, bet svaiginančių gėry
nių yra užtektinai, per tai 
būna ir peštynių. Reikia 
pažymėti, kad čia yra du lie
tuviu — F. V—u s ir J. 
N—as, kurie atsižymi savo 
“jiega” ir tankiai atsiduria 
už grotų. 31 d. kovo minėti 
vyrai labai sumušė vieną 
žmogų ir sulaužė du šonkau
liu. Sumuštasis nugabentas 
ligonbutin ir, matomai, ilgai 
ten turės pagulėti. Tą pačią 
dieną sumušė ir kitą vyrą, 
kuris taipgi nugabentas li
goninėn. Vienas iš tų mu
šeikų skaitosi neva pirmei
vis, o antras tamsus fanati
kas ir neskaito jokių laikraš
čių. Patartina tokiems 
smarkuoliams važiuoti Rusi
jon, tai ten galima bus muš
tis kiek jiegos išgalės ir nie
kas nepatrauks atsakomy-

Žmonių ūpas nors laikinai 
ir sutižęs dėlei sunkių bedar
bės laikų, bet jis paelektri- 
zuotas. Renkasi ir tvirtėja 
spėkos, kol jos neišsiveržš 
aikštėn. Žmoneliai visur de
juoja, vaitoja, bet girdisi ne- 
užsiganėdinimas ir grąsa 
prieš galiūnus.

Talbot’o kriaučių streikas 
nors oficijališkai nėra pa
skelbtas, kad pralaimėtas, 
bet jis liko pakrikdytas. 
Daugelis streikierių sugrįžo 
į tas pačias dirbtuves ir dir
ba ant tokių sąlygų, kokias savo kojom,

pa parengė vakarą su įvai 
riais pamarginimais. Žmo 
nių prisirinko gana daug ii 
visi likosi užganėdinti. Nors nikelį, tuomet ji neišdrįstų 
kunigėlis iškeikė socijalistus taip juodinti socijalistų ir 
ir liepė degint jų laikraščius, kūrstvti savo avelių prieš 
liepė neiti į jų parengtus va- juos. Bet pasirodo, kad mūsų 
karėlius. bet žmonės į tai ne 
žiūri

NEW BRITAIN, CONN.
Iš keliones nuotikių.

Gavęs velykų vakacijas, 
išvažiavau į *New Britain 
praleisti liuosą laiką ir pasi
matyti su draugais. Nuva
žiavus į New Britain, pas M. 
Malinauskį -aptiekoj susiti
kau Skritulskio giminaitį 
draugą J. B. Kadangi M. 
Malinauskas senas pažįsta
mas, tai pradėjau teirautis 
apie žmogžudžius Kiaulėną 
ir Montvidą. Malinauskas 
man atsakė, kad Montvidas 
sėdi Hartfordo kalėjime. Aš 
paprašiau, kad jis man su
teiktų apie Montvidą dau
giau žinių, idant aš galėčiau 
plačiau papasakoti savo 
draugams, kuomet sugrįžšių 
atgal.

Malinauskas į mane keis
tai pažiūrėjo, bet kaip senas 
pažįstamas pasakė:

“Nors aš daug žinau apie 
tuos žmogžudžius, bet jums 
papasakoti negaliu”.

Ištaręs šiuos žodžius, dau
giau su manim nekalbėjo. 
Aš atsisveikinau ir nuėjau 
pas Skritulskius. Pusvalan
dį pasišnekučiavęs pas Skri
tulskius, nuėjau pietų valgy-'tautiškoje, 
ti, o po pietų užėjau į teatrą. I 6 d. balandžio turėjome 
Išėjęs iš teatro ėjau ant sto-'laįmę matyti organizuojant 
ties ir norėjau važiuoti į taip garbingą vyčių kuopelę. 
Hartfordą, kad aplankius Į ją susirašė visos buvusios, 
savo draugus, bet štai pri 
kimba prie manęs du šnipu gų gaspadinės, visi klerikalų 
ir pradeda klausinėti’ kas aš lyderiai ir keliatas vaikinų, 
per vienas, iš kur atvažiavau kurie iki šiol dar nebuvo su- 
ir kur dabar važiuoju

surinkta 
Visiems 

aukavusiems varde vietos L. 
Š. F. komiteto tariu širdin
gą ačiū ir linkiu, kad ir ant 
toliaus nepaliautumėte dar
buotis.

Vietos L. Š. F. rašt.
J. J. Daujotas.

. PLYMOUTH, PA.
29 kovo L. S. S. 24 kuopa 

parengė prakalbas. Kalbėjo 
drg. M. Dusevičia iš Worces-! 
ter, Mass. Kalbėtojas aiški-I 
no apie karę, dėlko ji kįla 
ir apie dabartinę bedarbę.. 
Prakalba tęsėsi apie 3 vai. 
Žmonės labai ramiai užsilai
kė. Pertraukose deklamavo 
O. ir A. Pieter lutės. Žmonių 
susirinko mažai, nes negali
ma atsakančiai išgarsinti. 
Mat, ir pas mus pradeda' 
plakatų dalintojus persekiot, ištikimas buriutes7‘Šup 
Bet kur čia nepersekios, jei- ‘ ‘ — ■
gu dvasių gaudytojas • žada 
dolerį tam, kuris duos į snu
kį plakatų dalintojui. Prieš 
prakalbas drg. V. Mieliauc- 
kas nusinešė plakatų ir pra- ______  __ _  ~____ _
dėjo ant gatvės dalinti, kada 'nardąs Montvidas ir P.Kiau- 
žmonės eina is bažnyčios, lėnas, užmušėjai kun. Žebrio, 
Bet pamatę mūsų fanatikai iest} “Laisves” šalininkai (B. 
atbėgo, sudraskė plakatus ir | Montvidas ir P. Kiaulėnas 
pradėjo Mieliauckų stumdy-,nJekad nieko bendro su “Lai- 

sve” ir socijalistais neturėjo.

PASARGA: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai 
Jciaa ligas gydo.

čiaus, Suvalkų gub., Vilkaviškio pav 
Garšvenėnų kaimo, ir S. Skeraf 
Stadalidko, Suvalkų gub., VilS 
pav. Meldžiu atsišaukti.

W. Bakūnaa
312 Ganahl St., Los Angeles, Cal.

Pajieškau brolio Juozo Latvio. Ma
lonės jis pats atsišaukti arba kas Ži
no pranešti.

J. Latvis
36 Walnut St., New Haven, Conn.

Pajieškau draugų Juozo Rinkevi
čiaus ir Juozo Valaičo, abudu Suvalkų 
gub., Vilkaviškio miesto.

Meldžiu atsišaukti.

Box 153

Pajieškau pusbrolio Juozo 
niškio. Jis kas vasara C— 
hold, N. J., o dabar, 
Newark ar Harrison 
no, malonės pranešti 

r
146 Morris St

Pajieškau K. Sviederskio ir K. Kul* 
, binskiūtės. Abudu Suvalkų gub., Kal- 
, varijžos pavieto. Sviederskas iš Sim
no miestelio, o Kulhinskiūtė iš kaimo 
ĮAleknonių. Turiu svarbų reikalą, to
dėl malones atsišaukti.

P. Neveckas
1108 Quarry Ave.,Grand Rapids,Mich.

Pajieškau brolio Juqzo Skrinsko, 
kaimo I’askelnių gin. Kvietiškio, Ma

rijampolės pav., Suvalkų gub. Prieš 
<7 molus gyveno New Jersey. Kas ži- 
I note minėta pravarde gyvenantį, ma
lonėkite prav šti ant sekančio antrai 
šo, už ką bū.-iu dėkingas. /

Ignas Skrinskas
P. O. Box 249, Lead, So. Dakota.

...Paj*'Akau drauKU Melitino Stones ir
Abudu Kauno gub., šiau- 

Cruzdžių miestelio, antri me-

Meldžiu atsišaukti arba kas žino 
pranešti.

A. Gutauskas
9 Williams St., Bellows Falls, Vt.

lauti, kad visa publika prasi
šalintų iš svetainės, nes 
jiems, girdi, reikią mitingą 
laikyti. Publika buvo ne
nuolanki ir vyčių visai nepa
klausė. Tada laikinė vyčių 

— — “■ —■ v . r .. į 1 ti
kuopa, reikalavo, kad pribūtų sve- 

--- tainės gaspadorius ir visus, 
; turto apie kaip tuos kačiukus, išmėtytų 

iš svetainės. Bet ir tas neį
vyko. Tuomet vyčių susirin
kimas užsibaigė bej ieško j ant 
centro valdybos antrašų, ku
rių jokiu būdu negalėjo su
rasti.

Po vyčių susirinkimo sve
tainės gertuvėj susieina du 
čia augusiu vaikinu: vienas 
iš jų pasigiria, kad jau esąs 
kandidatas į vyčių genero
lus, o antrasis pasijuokia iš 
vyčių. Kandidatas į genero
lus labai perpyko ir drožė 
tam vaikinui per žandą. Vai
kinas nenusigando, bet nusi
vilkęs savo švarką, pašaukė 
būsiantį vyčių generolą 
“dvikovę”. Prasidėj 
kova”. Bet vargšas 
rolas” taip likosi sukultas,1 
kad visi paakiai užtino ir vi-1 
sas veidas pasidarė kaip ar
būzas.

Ir taip, dar vyčiai oficia
li škai nepasigarsino, o jau 
jų “generolas” likosi sukul
tas, kaip rūgštus obuolys.

Narva.

r,7.7////4 4i
gražiai pa- ’ trip ir :
is btilin.’i patirs , I

i..s. taipir<

, tys, G. J.Vaitkevičius—po 50 
c.; P. J. Bieliauskas, M. At- 

. ramavičia, S. Stančikas, K. 
i Lodą, M. Anskaitienė,, J.An- 
Iskaitis, J. Dičkus, A. Moc- 

geras i<a;tis, S. Bujanauskas, W.
Ullis, J. Michelkevičia, S. Ja- 
nuškevicia, J. Gudzina, M. 
Melnikiūtė, J. Mockaitis, J. 
M., J. Barstys, P. Paul, A. 
Valentavičus, V. Guzdas, P. 
Ragaišis—po 25c.; smulkių 
$1.00. Viso $11.25.

Visos aukos perduotos 
vietiniam aukų rinkimo ko
miteto kasieriui ’ A. Murei-

Vp_ | VienintelC mokykla, kurioj kiekvienas gali ižmok- 
' ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, šios mo

kyklos naujausia ir tebulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą: teipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American Scheol of Lnnfinafee

I. 7X 1~OK 
<>oę

TOTTrnZ'rasti tikslą, dėlei kurio tve 
ria vyčių kuopą, bet negalė 

korčiukę ir padaviau jo surasti. Kun. D. pasikan 
Jie ir tuom nepatikę- kinęs su savo prakalba

giatės? Ar jūs matėt, kad 
socijalistai būtų užpuolę fa
natikus ir pradėję mušti, o 
jūs kaip elgiatės? Man ro
dos, jūs negalite prirodyti, 
kad socijalistai būtų areš
tuojami, sodinami kalėji- 
man ir paskui teisiami už 
girtuoklystę ir peštynes, o 
męs galime tokius jūsų dar
belius prirodyti. Jūs einate 
išpažinties, dejuojate, 
skui išėję iš 
čios užpuolate ant socijalistų labai puikiai nupiešė dabar- 
ir pradedate juos mušti. Optinį moterų padėjimą ir aiŠ- 
jeigu nepasitaiko po ranka kino, kad moterįs turi reika

lauti lygių su vyrais teisių ir 
sykiu su vyrais kovoti už pa
gerinimą dabartinio būvio.

Paskui prelegentė aiškino, 
kaip moterįs privalo užlaiky
ti savo namus ir tt.

Žmonių susirinko apie 200 
ir visi ramiai užsilaikė. Bu
vo ir pamarginimų. Puikiai 
padeklamavo p-lės Damb- 
rauskiūtės, Gribiniųtė ir Ku- 
prinavičiūtė. Kaip refera
tas, taip ir deklamacijos pu
blikai labai patiko.

Aukų surinkta padengi-

sntiems. T k perskaičius tą 1MW
,‘L
‘gantiems rodiJMB

, it'kstų, rematitrm 
•imc. h»uch«tisirliiDve» '
ncL ’i) > esvei'cumu* ’ 

k- s t u bėgimo ir t t i ■ 
..u ue kaip murki vaixo 
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. i Mipfcję. ankltuęt.
l.i .i ' ir vargiorin l VuH 
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knyk X atrasite tikrą,

I i < ki'yi'n L’’bo vlsuonttnisft 
vienus aptvris ią DOVANAI, kte 
c. stampom’s prisi Jutimui.
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DEL
Knyįra -vei Rotos 
mokslo igtailiuiai ir ką reikia 
slrgua, taip p’«l kaip ir.kur 
lygiai knygoj “Daktaras 
kaip nuo visokių nelaimių ***** 
saugoti.

veikėjams; taip įr ąukavu-tą, nes kitaip gręsia pavojus, yp profesionaliu st.reiklau 
siems savo centui, reikia iš 
tarti širdingą ačiū.

TOJE KNYGOJE "DAKTARAS 
mokina, kaip vyrus, taip ir moteris, 
reikalinga žinoti, visiems, kaip j.uin 
•cniems, ženoticins ir i . ženo’-ems.

KIEKVIENAS SK YRIUS š'tos k 
bei žingeidus. T n 
nau.h.^a >r reik -lm 
sveikas ir laHi';m».r 
. ŠITA KNYGA ’"i

Iiri| vardt s. kaip jo 
kai p išrodo ir kaip 
išsi^yd y ti

TA KNYGA labai pi 
slaptybes bei li^a 
datij;.

ŠIOJ KNYGOJ 
atidengiau t 
(tumus žet 
kada jt«ari ui 

KNYGA ‘
trane ta
na paslaptv bes

i apie 
Šis ap

rengiamas 
ir protes- 
militarizma, 

kur bus kviečiama prie visa- 
svietinės taikos, solidarišku- 
mo. Tikimasi turėti 
pasekmes.

Did. Liet. K. Vytauto dr- 
stė jau prisidėjo prie to ap- 
vaikšeiojimo. Tik gaila, kad 
vienoj iš progresyviškiausių 
So. Bostone draugysčių ran
dasi tokių elementų, kurie a- 
gituoja prieš apvaikščioji- 
mą ir abelnai visokį dalyvu- 
mą progresyviškam darbe. 
Bet tie žmogiukai iš vėžio 
liogerio apturėjo didžiausią 
sarmatą: kada priėjus prie 
balsavimo—balsavo visi už 
dalyvavimą, tai prieš balsa
vo jie patįs(3 bal.).Vyručiai, 
as jums tiek tepasakysiu,kad 
jūs bereikalo save varginate 
daugiau nieko ir Vytauto 
draugystę nešokinsite vėžiš- 
kai! Kaip girdėti, tai ir ki
tos draugystės žada prisidėti 
prie to apvaikščiojimo. La
bai pagirtina!

tcipn

npr.išo, 
pie y.t.r<<iusii.s 
r l»’p-pat kaip n 
kam . ■
i p iveiky'sis ilins 

km o iialis. išaiški

kitur šiokius-tekius darbus 
ir iš 200 streikierių liko koki
2 ar 3 desėtkai, kurie nei su- kad dar būsianti revoliucija 
sirinkimų jau seniai nelaiko 
Vėliaus, gal plačiau reikės išnaikinsią 
paaiškinti apie priežastis to' 
streiko pralaimėjimo.

Pas Leopold Morse strei
kas dabar tebesitesia, bet katalikai bando revoliuciją 
streiklaužių ir čiajjau yra. sukelti ir socijalistus išnai- 
Streiklaužiaųją^Jbuvusiejie kinti.
streikieriai pas^Talbot, šiaip Į Reikia pažymėti, kad kle- 
bedarbiai-kriaučiai ir taip rikališki revoliucijonieriai, 
vadinami “federeišiai”.Nors kurie dabar daro ant socija- 
čia streiklaužių yra, bet yra “ 
viltis streikas laimėti.

Jonas Guoga.

HAZLETON, PA. 
Klerikališkos spaudos agita

cijos pasekmes.
Po nužudymo kun. Žebrio, 

klerikališkoji spauda pradė
jo vesti bjaurią agitaciją 
prieš socijalistus, būk tai so
cijalistai nužudę kunigą Žeb- 
rį ir jo gaspadinę. Tamses
nieji fanatikai taip įšėlo ant 
socijalistų ir laisvesnių žmo
nių, kad dabar pavojinga ir 
gatve eiti.

29 kovo beeinant gatve 
vienam socijalistui, užpuolė 
keli fanatikai ir pradėjo jį 
mušti. Mat, tie fanatikai ei
dami gatve kalbėjosi, ką1 
“Draugas” rašo apie kunigo I 
Žebrio nužudymą ir danti
mis griežė ant socijalistų. 
Kaip tik pamatė einantį soci- 
jalistą, tai tuojaus pradėjo 
bombarduoti buteliais ir ki
tokiais katalikiškais įran
kiais. Ir tik pasidėkavojant 

( mažai gavo 
iems bosai duoda; kiti gavo žaizdų—vienas šuvinys pa

taikė į pečius, o kitas į koją.
Dabar katalikai pasakoja,

3’*įQĮ>Čj Oi 
■»O FiTrjrVrv

apie Machoką, Šmitą ir Ri- 
chesoną. Red.).

Kunigas Milukas nesigėdi 
per pamokslą meluoti, būk 
tai kun. Žebrio užmušėjai y- 
ra “Laisvės” šalininkai. Ma
tomai jis nori “Laisvę” ap
šmeižti akyse savo ištikimų 
avelių, bet vargiai tas jam 
pavyks, nes jau žmonės pra
deda suprasti, kur teisybė, o 
kur šmeižimas.

Kun. Milukas sako, kad 
kun. Žebrio užmušėjai visai 
lietuvių tautai padarę gedą, 
bet ir Miluko melagingos pa
sakos daro gedą. : •

KI—tow.

New Britainas apgyven- žiu, o dabar jau vyčių orga- 
tas katalikais ir visa valdžia nizatorium paliko)..

Prie kuopos prisirašė pen-į jų rankose. O kaip ta val-| Pabaigus kalbėtojams sa 
kios moterįs ir vienas vyras, džia elgiasi, tai reikia juok- vo kalbas, susirašiusieji į vy- 
Reikia tikėtis, kad laikui bė-, tis net pilvą susiėmus, nes čių kuopelę pradėjo reika 
gant ir daugiau prisirašys. ' ~"1’

Nors mūsų dvasiškas tė
velis smarkiai kovoja prieš 
socijalistus, bet jo kova nie
ko negelbsti—socijalistai vi
sur ir visuomet turi gerus 
pasisekimus.

š ven taku pr is.

GIRARDVILLE, PA
27 d. kovo L. S. S. 79 kuo- ’prantama, kaip vadovai mo

kina, tai akli fanatikai elgia
si. Jeigu mūsų dvasiškija 
turėtų doros nors už sudilusį

tikslu važinėju 
mano žodžiams nenorėjo ti- ' 
keti ir jau buvo besirengią kuomet kalbėtojai norėjo su 
areštuoti. Tuomet aš išsiė 
miau iš kišeniaus savo biz 
nio
jiems. Jie ir tuom nepatikę- kinęs su savo prakalba ir nė
jo ir pradėjo reikalauti kito- galėdamas susirinkusiems 
kių prirodymų. Pagalinus pasakyti kokiems galams 
pavyko kišenių] atrasiti mė-| vyčiai reikalingi, užleido sa- 
nesinių mokesčių kviteles iš | vo vietą ponui K. Pa- 
Newarko biznio mokyklos ir'starasis gi tuojaus surado, 
tik parodžius tas kvitas jie Jis sako: “Mūsų išsiliuosa- 
nuo manęs atsitraukė, bet vimns iš sunkaus padėjimo 
paskui sekė iki Hartfordui. gali būt tik vyčiuose. Vyčiai. 
Atvažiavęs į Hartfordą 
lydžiamas šnipų 
pačtą ir parašau apie tai rėdvmą 
jums, nes gali būt, kad išė- pasakė: 
jus iš pačtos šnipai suareš 
tuos. •’ --

Pasirodo, kad dabar važi 
nėjant reikia išsiimti iš vie 
tos policijos paliūdyjimą a- seka.(Šis žmogui

Aš^idarą sau vietą. Orato
rių risk ą darbą atliko kuni- 

Bet šnipąi gas Dobužinskas ir tūlas K. 
Labai gaila buvo klausytis,

Pajieškau merginos ar moteries dėl 
apsivedimo. 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 apsivedimui jaunos mer
ginos; kuri manytumėte apsivesti, ma- 
lo ekite laišką parašyti, viskas bus 
laikoma paslaptyje. Aš nenoriu jūs 
suvilioti, aš esu 27 metų kavalierius.

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

(29—31)

DORRISVILLE, ILL.
24 d. kovo L. S. S. 187 kuo

pai skaityta referatas, kurį 
parengė X rajon. Referatą 
skaitė drg. M. Dundulienė 

o pa- temoj: “Ar reikalinga mote- 
bažny- ;rims politika?” Prelegentė

4
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JUOKŲ KĄSNELIAI.
Tamistos dūšia savo kelio

nėje nematė velnių nei a- 
niuolų todėl, kad dabar jie 
nesivalkioja, bet visi sumobi- 
lizu< i į pulkus.

Nuo niežų, šašų, dedervinių, 
parst.upo i.žstnuodijimo. “aault 
rhoutn”, įvairių pučkelių ir 
vasarinių išbėrimų

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP 

(Sevarvi Gydantis Odini® 
Muilas.) 

puikus tai muilas visu 
šeimynos nariui.

Kaituoja 25 centus.
n m- ■ --------

Severn’s

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Gerbiamas Orakule! Ar 

tu, kartais, nenusimanai a- 
pie tuos stebuklus, kuriuos 
L. Grikštas žada padaryti? 
Jisai žmonėms porina, kad 
kas prisirašys prie “aidob- 
lių” unijos ir mokės ant mė
nesio po 25 centus, tam jisai 
(Grikštas) suteiks ir valgi,

Mister Orakule, ar negali 
man išekspleinyt, kaip jis tą 
viską padarys? Aš gerai ži
nau, kad jis pinigų neturi, 
net pats saliunuose tik silkių 
galvomis maitinasi.

Porčaps iš “V. L.”

Atsakymas: —
Šiur, Maik! Viską gausit, 

ką tiktai Grikštas jums pri
žada. Sumokėkit Grikštui 
po 25c., jis tuos pinigus įsi- 
dės į kišenių, o jus Visus nu
ves į puikią New York (f re
stauraciją, užorderiuos 
kiekvienam po vištą ir lieps 
valpwt, o pats išeis lauk. Ka
da jūs pavalgysit pietus, tai 
savininkas pareikalaus nuo 
kiekvieno po dolerį, ne už 
valgį, bet tik už patarnavi
mą. Bet pas jumis dolerių 
neous. Tuomet savininkas 
pašauks tuziną “dėdžių” ir 
tie jumis nugabens ant ka- 
ziono burdo (i dzčla). Jums 
tenai duos dykai i\ kambarį, 
ir valgį, ir drabužį 
magaryčią lazda pexr šonus. 
Ir už tą viską jie jums ne- 
džiažis nei cento. Galėsit 
sveiki gvvent ir poteriaut už 
Grikšto liežuvio sveikatą.

Tai toks lietuviškų sabo- 
tažnykų triksas.

dar ant

Klausimas: —
Brangus Orakulėli! Klau

syk, ką aš tau papasakosiu, o 
aš paskui paklausysiu, ką tu 
man paporysi.

Aku.j. uien t man pasitaikė 'Ješery! 
numirti. Taip su manim, ar' 
Žinai, atsitiko pirmą sykį 
mailO gyvenime. Na, bet 
tas nesvarbu. 7

ORAKULO PASTABA.
Kas geriau — bačka alaus 

ar “Draugas”?
Mister F. J. Bagočius, lai

kydamas spyčių New Haven, 
Conn., pasakė: “visi darbi
ninkai privalo skaityt “Ko
vą”, “Laisvę” ir “Keleivį”. 
Bet jeigu šitie laikraščiai 
jums nepatinka, tai skaity
kit “Draugą”, nįs “Drau
gas” irgi geresrrts už bačku
te alaus”...

Kaslink paskutinių spyke- 
rio žodžiu aš turiu pasakyt: 
“ai em obdžekt”, nes mister 
spykeris įžeidė bačkutę, pa
statydamas ją žemiau 
“Draugo”.

Ai bečiu laif, kad jeigu 
męs padarysim teisingą pa
lyginimą, tai rasim, kad bač
kutė stovi kur kas augščiau 
“Draugo”.

Tik klausykit:
Tas tuos žmones, kurie ge

ria bačkutę — “nobody 
home”.

Bet pas tuos, kurie skaito 
“Draugą”, irgi tas pats.

Bačkučių tuštinto j ai — 
peštukai.

Bet skaitytojai. “Draugo” 
irgi peštukai.

Bačkučių mylėtojai vaikš
čioja ropomis.

Bet skaitytojai “Draugo” 
irgi vaikščioja ropomis (ei
dami stacijas ir laike mišių).

Bačkučių tuštintojai tam- 
sūnai.

Bet skaitytojai “Draugo” 
dar tamsesni.

Bačkučių mylėtojai palai
ko “Draugą”.

Bet skaitytojai “Draugo” 
palaiko bačkutes.

“Draugas” be bačkučių 
mylėtojų negalėtų gyvent.

Bačktrtei bei “Draugo” 
skaitytojų irgi būt sunku.

Iš šytų nurodymų jūs ma
tot, kad “Draugas” nestovi 

| augščiau už bačkutę, o bač
kutė neviršija “Draugo”.

Bet ant pabaigos turiu pa
sakyt, kad žiopliukai, skai
tydami “Draugą”, snaudžia 
iš nuobodumo, o bačkutės 
mylėtojai, tuštindami bač
kutę, linksminasi, net ūžia. 

‘Čia tai jau bačkutės viršus.

Skin Ointment
(Soveros Odinė Mosti.s) yra puikus tepalas. Ji apsaugoja ir pa- 
liuosuoja odų uuo bjaurinančių ir i

SEVERA’S TAB-LAX.
Cukrinis 
Malonus 
Vaikams 
šiom s.

Kaštuoja 10 ir 25e.

Tjiuosuoto.ias 
ir veiklus 
ir Suaugu-

skaudančių išbėrimų. Kast. 50c.

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS.
‘'..fnlo-’u ■'* pagarsimi 

laišl,; !į, |..,,’.anio prabos'”,' kad 
veror. Odmo Moslia g.'-i“ 
Bkiuidama koją, kuri <h.' 
buvo ištinimi ir apiberta 
niuotui® išbėrimai®. Putelius ko
letą kurtų, koja ifigyjo. Por 10 
motų kontčjan ir nei Europos 
daktarai nogaR'Jo pagelbsti." 

Matiiyn® Kotą®,
Bos 53, Silverhill, Ala.

Jūsų apliekoriu® užlaiko visokius Severo® Preparatu®, 
kniaukite Severo®. Neimkite jokių užvaduotojų. Negalūdtujii 
kykito tiesiui nuo

mimo
So* 

mimo

&

Jau nereik daugiau alš’pusia britva fkustisl
Reikalingas daiktas visiems vyrams, kurie patys skutasi!

Kadangi britva peša ir skaudžiai skuta, nekankinkis ir nepykdink 
save, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT” BRITVAl’USTO. O kaipAiš
tepsi ant diržo ir patrauksi kelis kartus britva, tai taip ge.ai išpustis, 
kad malonu bus skustis. Frisiųsk 25c. suvyniojęs į laišką ir adresuok:

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

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

z ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS Į RUSIJA, 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 STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI.

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

BANKIERH S JOHN KOVACS
36 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST.

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

Ar Nori!
. gauti DYKA I dvi geras štukaa

ir Didelį Katahogą visokių nia-ĮįS 
MR į* iš k u štukt; ir kitokių visokiųįl 

dalykų, kurių tu labai nori, o Pjj 
Y* nežinai kur jų gaut? Atsiųsk$3 
j savo pilnų ir aiškų adresą ir užfj 
Į 6centjsstempų del uždengimom 
f prisiuntinio kaštų, o męs tuojaus M 

tą Kataliogą ir štukas tau uusių-El 
sim D y te Al. Adresuok: U

JUOZAS J. SZLIKAS, » 
(MAGIKAS) M

3261 S. Halsted St. Chicago. III.

Tel. 2334

LIE'IUVISKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galinu 

apturėti per pačtą:
Nūn Reumatizmo.............................$1.0
Kraujo Valytojas.............................$1.0
Vidurių Reguliatorius...... .................. 6(>

Trojanka.........................25c, 50c ir $1.0
Ir visokias kitokias gyduoles nu 

visokių ligų, kurios čia dar nepamim 
tos galima gauti per pačių.

P;

36-ti METAI PASTOVAUS BANK AVIMO.
Šitoks yra rekordas vieno didžiau -’ Hų Thi- 

cagos bankų—STATE BANK OF
Tai vienas ištikimiausių, pa- 

saugiausių banko Chicagoj’, juo I . >t, kad tai
nepri vatinis, bet VALSTYBĖS 
VALDŽIOS PRIŽIŪRIMAS IR

AGO.
-t.šių ir

BANKAS, 
APSKAITŲ 

BUTO KONTROLIUOJAMAS.
Kapitalas ir rezervas daugiau kaip

$4,^00,000.00
MOKA 3% METALS.

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

STATE OF CHICACO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

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

JUOZ. MARTINAITIS

109 Grand St., Brooklyn, N. Y

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS
ir MALIOR1US

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave

Naujas duonos vežėjas.
Bosas: — Jonai, ar tu mo- 

Klausyk to- ki nakinkyti arklį prie veži- 
liau. Dūšia, išlindus iš kūno, mo?
ilgai murksojo, nežinodama 
kur eiti: į dangų ar 1 peklą. 
Pagalinus drožė pietų link ir 
atsidūrė dangaus palubėj. 
Ten landžiojo per ištisas dvi 
dienas, bet nesurado skylės 
įlyst į dangų. Tuomet nusi
leido į peklą, bet ir ten įėji
mo nėra. Taip išsibalado- 
jus kelias dienas, mano dū
šelė turėjo grįžti namo ir 
per sustingusius mano dan
tis vėl įlindo į mano kūną.

Beje, mano dūšelė visoj toj 
kelionėj nepasitiko nei vieno 
velnio, nei vieno aniuolo. 
Kur jie galėjo būt?

Kada dūšelė įlindo i mono 
sustingusį kūną ir aš pali
kau gyvas, tai mano pati 
taip persigando, kad perkū
nišku trenksmu išbloškė 
burdingierių iš lovos ir ant 
manęs sušuko: “nei vilnias 
tavęs nepaima”...

Lauksiu atsakymo.
Š. J. Karnaukalas.

Jonas: — Taip, jūsų myli- 
sta, aš pakinkysiu, nes gerai 
žinau, kad arklio galva šva
ri, tai turi būt prie vežimo, o 
pasturgalis atstu nuo veži
mo. K.

Kunigas pas daktarą.
Kunigas: — Ar negali, 

daktare, duot man vaistų. 
Mat... su mano lytiškuoju or
ganu kas tai tokio...
— Daktaras (dasiprotėjęs):
— O nuo ko gi toji liga paei
na?

Kunigas: — Nuo vėjo.
Daktaras: — Vaistų yra 

dvejopų: nuo vėjo ir nuo 
moters.

Kunigas: — Tai meldžiu 
duot biskutį nuo vėjo ir bis- 
kutį nuo moters...

Greenpoint.

A URBANAVIČIUI
Metropolitan Avavint 
Brooklyn, N. Y

SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHKUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

rluslt

61 S.2nd st., Brooklyn,

—..... e

FARMOS, FARMOS1 
norinti pirkti gerą žemę 
rašykit man laišką, o ai- 
prisiųsiu mapas ir žemė: 
<ataliogą.

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, MICE.

NEWARK0
AKUŠERKA

Paba’guai Imperntric.i Mari! A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinua su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
i avimų.

o. STROLIENfi
Jauniškaitė

Walnut St., NEWARK, N. J.
Telefonas ^4035 Market

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
"LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos 
'fai vienatinė

daktarų, 
lietuviška aptieka 

Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu, 
per expresu.

K. Al GLAUSK AS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadw ay kanip. C Street 
SOUTH BOSTON, m’aSS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

(Tąsa nuo 7-to puslapio “AtsiiauW- 
mas į Amerikos Liaudį”. k
JOHN MATLOCHfAx Editor, •

Rovnost Ludu, Slovak newapapor,
O. N. VERENIUS, Publisher, 
Syenska Monitoren, Swedish aewspa- \ 
per.
P. S. LAMBROS, Publisher

The Greek Scar, Greek newspaper.
H. H. D. LANGERE1S, Publisher,

Holland Farmer, Hollandish newap. 
GUST. BE1GQUIST, Manager, 
Svenska Amenuanaka Tribunea, Swe
dish newspaper.
REV. R. L. HAAN, Publisher,
De Bood.schapper, Hollandish newsp.
A. KHOUR1 & E. YAZBAK, Publish., 

Fatat Boston, Syrian newspaper.
FELIX NYLUND, Publisher, 
Uusi Kotimaa, Finnish newspaper.

H. H. D. LANGERE1S, Publishe r,*' 
De Huisvriend, Hollandish newspaper

JOSEPH CESA1K, Manager, 
Glasnik, Slovenian newspaper.

I. 11. ULSAKER, Manager, 
Fram, Norwegian newspaper.

I. HADL’CH, Manager, 
Zorza, Polish newspaper.

GUST. LE1GQU1ST, Manager, 
Duiuih Poston, Swedish newspaper.

HYMAN L1DERMAN, Publisher,
Daily Jewish Call, Jewish newspaper!

F. E. MACHA, Editor,
Di ubeznicke Noviny, Bohemian aews- 
pape.r.

MARCO A. RUSSO, Editor, 
L*Aii>a, Italian newspaper. .

IL P. UGGI.L X SON, Publishers, 
De Volksvncnd, Hollandish newspa- 
pc r.

D. MOLDOVAN, Pub’isher, 
Romanui, Roumanian newspaper.

JoSrA‘11 L. VAN LANCKER, Manag, 
Gazette von Moline, Flemish newspa-, 
P< r.

REV. CAESAR TOMASZEWSKI,
Publisher,

Wielkopolanin, Polish newspaper.
W. AYER, Editor X’ Manager, 
Reform, Norwegian newspaper. s.

H. H. D. LANGERE1S, Publisher. 
Hol Ideal, Hollandish newspaper.

ARPAD TARNOCY, Publisher, 
Akroni linlap, Hungarian newspa-, 
per.

EDWARD CAFFĄRO, Publisher, 
i 11 Lavoratorc Italiano, Italian news
paper.
HENRY BENGSTON, Editor, 
Svenska Socialisten, Swedish news
paper.

HENRY MORRIS, Publisher, 
Volkswaechter, Yiddish newspaper.

PHILIP M. KSYCKi, Publisher, 
Echo Niedzelne, Polish newspaper.

GT. HAGEN, Publisher, 
Vesterheimen, Norwegian newspa
per.

B. T. TARK AN YI, Publisher,
Pgh Hungarian Herald, Hungarian 
newspaper,

H. F. JOHNSON & CO., Publishers, ' 
Bellas Weekblad, Hollandish news
paper.

M. KANGAS, Publisher, 
Laiinen Sanomia, Finnish newspap- 
per.

C. S. 1’APA, Publisher,
La Tribuna Italians, Italian news
paper.

GOLDBERG & RUPPIN, Publishers, 
Texas Jewish’ Herald, English-Jew- 
ish newspaper.

J. E. PERRIER. Business Manager, 
Le Lynnois, French newspaper.

M. KANGAŠ, Publisher, 
Aura, Finnish newspaper.

DR. i’AOLO PARIN, Publisher,
Il Molimento, Italian newspaper.

D. SCHRAM, Publisher,
De Standard, Hollandish newspaper.

i GUST. FALK, Publisher,
Moline Tribun, Swedish newspaper. 

JOSEPH & R. A. NICOLAIS, Publish.
La Lega Italiana, Italian newspaper. 

REV. S. BYCZYNSKYI, Publisher, 
Sojuz, Rulhenian newspaper.

M. KANGAS. Publisher,
Amerikan Suometar, Finnish news
paper. v

LEON KAMAIKY, Publisher, 
Jowit-h Daily News.

N. N. RONNING, Manager,
Ungdomens Ven, Norwegian news
paper.

SARASOHN & SONS, 
Jewish Gazette.

E. SEVERIN, Manager,
Texas 1’osten, Swedish newspaper.

J. WORZALLAS' SONS, Publishers, 
Rolnik, Polish newspaper.

M. STR1ZZI, Managing Editor,
11 Sole, Italian newspaper.

Y. C. KASTMAS &-EM1L J. BONDE,
Published,

Svensk-Amerikanska Familj Journa- 
len, Swedish newspaper.

FRANK MANCINI, Publisher, ;
11 Risveglio, Italian newspaper.

Z. STEFANOW1CZ, Publisher,
No.viny Texaskic, Polish newspaper.’ 

M. KANGAS. Publisher,
Lastcn Lehti, Finnish newspaper.

RALPH LUDOVICI, Publisher, 
La Stella del Texas, Italian newspa-

NEWAKK’O LiElbVhKA APTIEKA
Apielinkes lietuviams Įiranešu, tad atidariau 
APTIEK A. tikrai lietuvišką. Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias t»k Lietuvoje gau- 
davot. Teipgi sutaisom visokias gyduoles pagal, 

receptus su didžiausiu a s»rgi»mu.
KALIBATA

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

Preke ....................O t r
įrankių.

i

Nesusipratimas.
Jonas: — Pasakyk man, 

Jurgi, koks skirtumas tarp 
durmaus iš prigimties ir 
durniaus iš išminties?

Jurgis: — Toks, kaip tarp ’ 
manęs ir tavęs.

Jonas užsimislijo.

K A LI BATA TONIC 
BITTERS 

laba5 gera gyduolė e’el ne
tvarkos skilvio ir malinio 
įrankių, suteikia sveikų ape
titų. pabudina išdalinimų, ne
sulygintas dėl malimo: su- 
grųž’na normališkas spėkas 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. £ A r

l»r..kT> vV C

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plauku slinkimų 
ir pestekninj pleiskanų tvėri
mus!, taipgi niežėjimų galvos 
odos; suteikia naujų augimų 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas. C A p

Prekė ..................v V **

a
i

užbudavotos. 
kad kariau- 

nei-

Atsakymas: — \
Tamista turi žinot, kad 

šiuo tarpu kaip danguj, tain 
ir pekloj apšauktas karės 
stovis ir todėl visos skylės 
užlipintos, 
Mat, bijomasi,
jančių šalių orlaiviai 
skristų i dangų arba į peklą 
ir nepadarytu ponui dievui 
arba ponui Liucipieriui ne
smagumų. Į dangaus ir pe
klos karalystes dabar gali
ma įeit t’k su atsakančiais 
§9sportais, užtvirtintais dien?

angaus ir peklos konsulių. j

Rytoj — ne šmncUon.
K^t^l’1 as: — Kodėl tami- 

sta neatiduodi man 10 dole- iįę 
riti, kuriuos naskobnai oerei-: 
tam mėnesy? Juk skolinda- i 

sakei, kad atiduosi ry-4į5* 
toi- . m . - .'M 

šliuntarnis: — Tau ryto.i 
nuo manes ir reikalauk! SB 
Knm mane baderiuoji šian-

KALIBATA
Čystytojas Krauju 

puiki gyduole dėl vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, pučkų ir 
visokių skaudulių paeinančiu 
nuo blogo kraujo ir dėl j vai-

. . . . . .  $1 00

KALIBATA
Gydanti Mostis 

labai geras ir čystas prepa
ratas dėl skaudulių, jsipjovi- 
mų, sudeginimų, apsišutini- 
mų\nusibrūžinimų, — pasek
mingas dėl įvairių atdarų 
žaizdų. r

Prekė..........................
KALI B AT A

Mestis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė, del 
prašalinitno kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. 1 C r

Prekė ...........................Aefv
KUR VIBNYPfi. IENAI IR GALYBfil

x PHARMACIST
Ferry Newark, IN. J
Near Van Buren Street Telephone HU35 Market.,

Svirplys.

r. ex!

SERGANTIEJI 
LIETUVIAI!

AR JAU NETEKATE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po 
savaitei, mėnesis p j mėnesiui, 
metas po melui gydau sergan- 

' čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
Sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagclbejau jų ilga- 
mętinėje jkiroje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų^ jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršinus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

D-RO LEON. LANDES
Jis jums be pinigų duos rodų 

kų turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškjs jums ligų. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekiningiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimų spėkos, užnuo
dijamų kraujo, tekėjimų kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Del lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dideliius ir garsius aparatus 
Elcktrikos ir X— Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tok’us aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
likroskopiškai ištiriu kraujų ir 

šlapumų. N( atidėliokite ant 
kėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

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

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

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite , labai žingeidžią kny
gelę dovanąi 1

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 
NAS VISAME SO. 

ROSTONE.
Sveiki geriktiHios rūšies firy- 
<nai ir užkandžiai. Patarnari- 
nian prielankus. Atsilankvkita. 
g> persitiknnsita.

JONAS MATHUS
(Lietuvi* Savininkaa)

342—344 VV. Broadwaj 
So. Boston, Mass.

(Dešimta žinginių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijom name).

VICTOR CRUZ, Publisher, 
El Correo Mexicano, Spanish news
paper.

M. J ACH ETTA, Publisher,
II Vindiee, Italian newspaper.

N. N. RONINVE, Publisher,
Kvindens Magasin, Norwegian news
paper. X

G ARČIA & MAESTAS, Publishers,
Ei Faro, Span.sh newspaper.

GIUSEPPE MAPELLI. Publisher,
La Capitale. Italian newspaper.

B. DOWNOROWICZ, Editor & Publ. 
Gazcta Handlowa, Polish newspaper.

TVK a . i|‘|.

c'

Klausyk mano žodžio!
Aletk pirkti vyriškų apiėdalų, 

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

131 Grand St..
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.) ’

1GYK NUOSAVĄ
< NAMĄ.

Męs turime 300,000 akrų žemės 
Wisconsin ir Michigan valstijose dėl 
apgyvenimo. Toji žemė yra galima 
lengvai išdirbti, nes visai mažai jau 
liko kelmų. Žemė gera. Yra gražių 
ežerų ir upelių. Klimatas toks kaip ir 
Lietuvoj. Męs jau seniai parduodam 
farinas ir daug jau pardavėm lietu
viams. Čia yra daug farmų su gra
žiausioms trioboms ir sodnais, kurie 
priduoda daug smagumo Čionykščiam 
gyventojui. Jei tankia pirksi 40 ak
ru ant syk ir apsigyvenęs išdirbsi po 2 
akrus ant metų, tai tamsta busi pa- 

i liuosuotas nuo mokėjimo taksų per 5 
[metus. Jei tamsta ant syk įmokėsi 

$200, tai tamstai nereikės mokėti per 
j 5 metus. Mūsų prekės yra nuo $8.00 
■ fVi $20.00 .už akrų. Reikalaukit infor* ‘ 
i macijų arba patįs atsilankykite apžiu- 
i rėti. Nelaukit ilgiau, kol visa geres- 
, nė žemė parsiduos.

GRIMMER LAND CO.,
1286 Milwaukee Ave., Corner of 

Paulina St.. 3rd floor, Chicago. I1L

Parsiduoda Groserne.
Atsišaukit po šiuo adresu: 

M; Romenek
149 N.6th St., Brooklyn,N.Y
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Palengvinkim žmonių kentėjimus ir apsaugokim gyvybę, bet nepadekim jos naikinti!
1

i

L

I

• Kadangi męs gauname šimtus tūkstančių laiškų, telegramų 
ir šiaip jau pranešimų iš įvairių šaltinių, kuruose yra širdį perve
rianti šauksmai, maldavimai ir prašymai žmonių mūsų gimtinių 
šalių, męs žemiau pasirašę redaktoriai ir išleidėjai, nutarėme var
de mūsų skaitytojų kreipties su atsiliepimu prie didžios Amerikie
čių tautos.

Skaitytojai mūsų laikraščių, veik be išimties, giliai paliesti 
pražūtingu Europos tautų konfliktu. Jų broliai, seserįs, tėvai ir 
giminės gyvena kariaujančiose šalyse. Tas nereiškia, kad Ameri
kos tauta visoje čielumoje nebūtų giliai paliesta šia kąre, bet mū
sų skaitytojai yra tampriau susirišę giminystės ryšiu su tų šalių 
žmonėmis, kurios pasinėrė bedugnėn barbariškos karės. Kiekvie
ną dieną pačta mums atneša naujienų apie liūdną karės progresa
vimą, atneša naujų susikrimtimų mūsų skaitytojams.

Maldavimai milijonų moterų, virtusių našlėmis, šaukimai 
vaikii ir našlaičių, likusių be tėvų ir maldos tūkstančių badaujan
čių Europos žmonių, atkreiptų prie mūsų, pateisina, męs tikime, 
Šį mūsų atsišaukimą varde žmoniškumo ir teisingumo.

Męs atsišaukiame į Amerikos tautą, į prakilnią ir drąsią A- 

menkos spaudą, į Amerikos manufaktorius parako, šrapnelių ir 
patronų, męs atsišaukiame į darbininkus, dirbančius fabrikuose, 
kuriuose gaminama ammunicija del reikalo kariaujančių tautų— 
kuogreičiausiai liauties dirbus paraką, šrapnelius ir. patronus, ski
riamus naikinimui mūsų brolių, našlių, seserų, motinų ir vertimui 
našlaičiais jųjų vaikų, taip lygiai kaip ir naikinimui neapsakomos 
vertės prabočių palikimo.

Mūsų atsišaukimas visųpirmiaušia liečiasi Amerikos manu- 
faktorių (išdirbėjų) ir jų darbininkų, užimtų išdirbimu bent ku
rio iš tų dalykų, užbaigti išdirbimą parako ir kulkų, kurios skiria
mos žiauriam ir nežmoniškam tikslui žeisti ir naikinti žmoniją.

Męs kreipiamės į kekvieną darbininką skyrium, kuris tik 
dirba panašioj fabrikoj, netgi jeigu prisieitų nustoti tarnystės, at
sisakyti dalyvauti išdirbime ammunicijos.

Garbė Amerikos nacijos, dorumas visos nacijos, padėjimas 
mūsų fabrikantų, patriotizmas ir žmoniškumas mūsų darbininkų 
reikalauja parodyti visam pasauliui sykį ant visados, kad tų do
rybių negalima nupirkti pinigais, suteptais žmonių krauju.

Todėl męs visi ir prašome Amerikos tautos vardan žmo

niškumo ir tikros neutrališkumo dvasios, prašome kiekvieno sky
rimu, kaip ir visos tautos, padaryti visą, kokią tik galima, įtekmę 
ant fabrikantų ir darbininkų Suvienytų Valstijų, užimtų išdirbime 
parako ir kulkų kuriai bent iš kariaujančių šalių, užbaigti išdirbi
mą, pardavimą ir siuntimą panašių materialų.

Męs apeliuojame į jus ir į kiekvieną skaitytoją padėti mums 
gelbėti mūsų brolius nuo tolymesnio naikinimo. Lai visi ameri
kiečiai drąsiai sustoja tame tvirtame pasiryžime akyvaizdoje mū
sų atsakomybės.

Pirmiausia męs turime sustabdyti išdirbimą ammunicijos 
dėl pelno ir tokiu būdu užbaigti savo dalyvavimą šioje karėje.

Tuomet męs galime jau spirti Europą paklausyti mūsų rei
kalavimo taikos. Lai pasibaigia jūsų darbas prie parako, šrapne
lių ir kanuolių.

Tegul išsipildo jūsų valia rezoliucijose jūsų draugijų, atsi
šaukime į vietos laikraščius, veikime jūsų bažnyčių, laiškuose į at
stovus publiškuose ofisuose.

Mūsų dalyvavimas karėje turi dabar jau užsibaigti ir tuo
met mūsų įtekmė varde teisingumo ir teisės gali padėti užbaigti

i

I

Lėšos šio apgarsinimo laisvanoriai susidarė iš smulkių aukų tų žmonių, kurie veikė iš žmoniškumo, teisingumo ir tikro pa 
triotiško geismo, kad šioji taiką mylinčioji šalis neimtų tiesioginio ar netiesioginio dalyvumo tolymesniame naiKimme gyvasčių 
ir žmonių turto.

i

VINCENT A. M. MORELLI, Publisher, 
Marconi Telegrapu, Italian newspaper.

V. J. NEMEC, Publisher,
Slovensky Pokrok, Slovak newspaper.

VINCENZO D’ANITA, Publisher,
11 Messaggero di Paterson. Italian newspaper.

W. A. MAZUR. Publisher,
Telegram Codzienny, Polish newspaper.

LOUIS GERSON, Publisher, 
Philadelphia Jewish Morning Journal.

REV. LAD. HORSANYI, Publiaher, 
Amerikai Magyar Reforraatusok Lapja, Hun
garian newspaper.

F. WANDEL, JR., Publisher, 
Amcryka, Kut.-enian newspaper.

P. S. MONTANARO, Publisher, 
L’Osservatoi«, Italian newspaper.

P. S. YONOSKY, Publisher, 
Freie Arbeiter S tiru me, Jewish newspaper.

WILLIAM WENDT, Publisher, 
Frzyjaciel Ludu, Polish newspaper.

D. O. DIVEY, Publisher, 
OlyL..p^i, Greek newspaper.

PROF. A. COLLETTA, Publisher, 
11 Gazzettino, Italian newspaper.

AF1FA KARAM, Publisher, 
New World, Arabic newspaper.

REV. CARMELO DI SA.NO, Publisher, 
La Lroce, Italian newspaper.

B. STRZELECK1, Publisher, 
Slow© Poiskie, Polish newspaper.

A’CHIEBER PRESS ASSOCIATION, Publishers, 
Hatoien, Hebrew newspaper.

PASQUALE MA1ULLO, Publisher, 
L’Ora, Italian newspaper.

SAMUEL J. ROSEN. Manager, 
Der i id, Yidd.en newspaper.

S. J. TYBUBSK1 Publisher, 
Praca, pvi s.i newspaper.

N. G. BADRAN, Publisher.
i’hc Eagle. Syrian newspaper.

JOSEPH iSOLA, Publisher,
L’ it al. ano in America, Italian newspaper.

ISRAEL FRIEDKIN, Manager, 
Der Atuerikaner, Yiddish newspaper.

V. YAKTIS, Manager, 
Kova, Lithuanian newspaper.

HARRY F. GUARASCI. Publisher,
L .uJ.p.nJ-nia di Syracuse, Italian newspaper.

TI’E FIL WASOWICZ. Publisher,
I , oca, Fol.sii newspapc.

J. SGT’R 4 H. ZIND. Publishers.
AJ-&UW ad, Syi.an newspaper.

CJORCIO Pl'IELLl, PubLs’er. 
L’Eco d’ltaiia, Italian newspaper.

B. K. KOHANYl, Public-er, 
Szabadsag, Hungaram newspaper.

LEON BURSTE1N, Publ.sher, 
Brooklyn-Btownsville Post, Jewish newspaper.

F. CURZ1O A CO., Publishers, 
L’Eco del R.iode Island, Italian newspaper.

BR. ZELSKI, Publisher, 
Motyl, Pol.s i newspaper.

REV. ZALTAN KU THY, Ph. D., Publisher, 
ko.'o.u.atus Hira-o, Hungarian newspaper.

JAMES D. CAPORASOE, Publisher, 
La Stella Coioniata, Italian newspaper.

ADOLPH HELD, Msnsjer, 
P..i]ade!p. ia Jewish Daily Forward.

7. B FR1LDSON, Manager, 
Boston Jewish American.

JOSEPH BRUNO, Publisher, 
Mast o Paolo, Italian newspaper.

STĖPHEN M. NOWACZYK, Publisher, 
Gv. iazda, Polish newspaper.

H. F. ROY, Publisher, 
Pet.t Journal, French newspaper.

MARTIN H1MLER, Publisher, 
Magyar Banyaszlap, Hungarian newspaper.

F. S MARINARO, Publisher.
L’Eco Coloniale del New England, Italian 
newspaper.

1G. KCZLOWSKI, Publisher, 
Gazeta Tygodniowa, Polish newspaper.

CORNELIUS H. LONT, Manager, 
Het Oosten, Hoiiandish newspaper.

PHIL. NARDONE, Publisher, 
La Voce del Bronx, Italian newspaper.

JACOB MARINOFF, Publisher, 
Big Stick, Jewish newspaper.

M. A. MOKARZEL, Publisher, 
Al-Hoda, Arabic newspaper. *

D. MARNL1O A SONS. Publishers,
II Progress©, Italian newspaper.

J. VINCENT LABATE, Publisher, 
La Vita Economics, Italian newspaper.

BRAZ DE SOUZA, Editor 4 Publisher, 
As Novidades, Portuguese newspaper.

3. M. NAGY, Publisher,
Kepes Tudosito, Hungarian newspaper.

4. E. LAMBERT, Publisher,
Le Supplement, French newspaper.

.ALBERT TARCHIANI, Publisher, 
11 Cittadino, Italian newspaper.

ADOLPH HELD, Publisher, 
Zukunft, Yiddish newspaper.

A. B. STRIMAITIS, Secretary, 
l<Myno, Lithuanian newspaper.

FRANK DE FEO, Publisher, 
La Verita, Italian newspaper.

E. DAHMEN, Manager.
Vart Land, Swedish newspaper.

PETER SCHMUKLER, Publisher, 
Volksadvocat, Jewish neswpaper.

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUB. SOC., 
Publishers, Laisve, Lithuanian newspaper.

JOSEPH J. YABROUDI, Publisher, 
Al-Sahhat, Arabic newspaper.

REV. D. A. ROCCA, Publisher, 
La Verita in Carito, Italian newspaper.

L. D'AMANDA, Publisher,
L* Tribūna di Rochester, Italiaa newspaper.

JOSEPH LUSSIER, Publisher, 
La Justice, French newspaper.

JOHN JACHETTI, Publisher, 
Ji Bollettino, Italian newspaper.

JOSEPH SMOTCZYNSKI, Publisher, 
Gazeta Buffaloska, Polish newspaper.

D. R. VOMBY, Editor & Publisher, 
Literatur un Leben, Yiddish newspaper.

G. D. BERKO, Publisher, 
Amerikai Magyar Nepszava, Hungarian news
paper.

MONSIGNOR A. ARCESE, Director, 
Bollettino Mensile, Italian newspaper.

AXEL FREDENHOLM, Editor 4 Publisher, 
Osterns Veckoblad, Swedish newspaper.

M. S. GADOL, Publisher,
La America, Spanish-Hebrew newspaper.

A. B. KOLLER, General Manager, 
Amerikai Magyar Hirlap, Hungarian news
paper.

GOFFRERTO CARYANI, Publisher, 
La Stampa, Italian newspaper.

JACOB GINSBURG, Publisher, 
Jewish Wot Id.

S. BADDOUR, Publisher, 
Al-Bayan, Arabic newspaper.

CHARLES K. JOHANSEN, Publisher, 
Nordstjernan, Swedish newspaper.

J. J. DEMORO, Publisher, 
La Riforma, Italian newspaper.

FRANK BOKORY, Publisher, 
Amerikai Mngyarsag, Hungarian newspaper.

VICTOR E. POMERANZ, Editor 4 Publisher, 
Jewish Progress.

RAFAEL VIERA, Publisher, 
La Prensa, Spanish newspaper.

L. BENEDIK, Publisher, 
Gias Naroda, Slovenian newspaper.

S. MATURO, Manager, 
La Pa.ola Cattolica, Italian newspaper.

CHARLES A. BICZAK, Publisher,
- Slovensky Obzo., Slovak now spapar.
L. F. WAZETER, Publisher,

Tygodnik Poleai, Polish newspaper.
PROF. V. GIORDANELLI, Publisher, 

La Colonia, Italian newspaper.
JOSEPH STETKEWICZ, Publisher, 

Svoboda, Ruti.enian newspaper.
J. A. HARPET, Treasurer and Secretary, 

New Yorkin Uutioet, Finnish newspaper.
S. MAIDANSKEY, Publisher, 

Russian Herald.
ISRAEL FRIEDK1N, Manager, 

Jewish Morn ng Journal.
JOSEPH GULLINO,

Il Corriere <1 Italia,
JAPANESE TIMES

Japanese Timos.
JOHN MILANO, Publisher, 

La Montagna, Italian newspaper.
S. EFINAFF, Publisher, 

Life and Laughter, Russian newspaper.
E. M. GRELLA, Secreatry, 

Telegraio, latlian newspaper.- 
HERMAN VIRAG, Treasurer,

Szabad Sajto, Hungaiian newspaper.
ARTHUR RE1CHMANN, Publisher, 

New Jersey Heiald, Hungarian newspaper.
N. CARCIANA, Publisher, 

La Libia, ltal:an newspaper.
JOHN F. SAMBORSKI, Publisher, 

Strumien, Polish newspaper.
HERMAN BERNSTEIN, President, 

Philadelphia Jewish Day.
E. M. GRELLE, Treasurer, 

Telegrafo, Italian newspaper.
M. PASVOLSKY, Publisher, 

Russkoye Slovo, Russian newspaper.
HERMAN BERNSTEIN. President.

The Day, Jewish newspaper.
PASQUALE DI MEZZO, Publisher, 

11 Messaggero, Italian newspaper.
JOINT BOARD OF CLOAK AND SKIRT MAK

ERS UNION, Publishers,
The New Post, Yiddisn newspaper.

ONORIO RUOTOLO, Publisher, 
11 Fuoco, Italian newspaper.

E. WEINBERGER Manager,“
Magyar Hirlap, Hungarian newspaper.

PROF. E. SPINAL, Publisher, 
La Luce, Italian newspaper.

PETER SCHMUKLER, Publisher, 
Philadelphia Jewish Warheit.

ACHILLA P. FALAUGO. Publisher, 
11 Bastone, Italian newspaper.

MONFOON JUNG, Publisher, 
Chinese Republic News.

E. M. GRELLA, Secretary,
11 Giornale Italiano, Italian newspaper.

PETER SCHMUKLER, Publisher, 
The Jewish Daily Warheit.

IVAN KRESEC, Publisher & Editor, 
Novi Hrvat, Croatian newspaper.

M. SISCA, Publisher, 
La Foliia di New York, Italian newspaper.

L. E. MELLER, Publisher, * 
Jewish Leader.

ANTONIO PISANI, Publisher, 
La Forche Caudine, Italian newspaper.

D. KOUTSOUKALIS, Publisher, 
H’Nikh, Greek newspaper.

A. V. CROCCO, Publisher, 
11 Progress© Italo-Americano, Italian news
paper.

ADOLPH HELD, Publisher, 
Jewish Daily Forward.

VINCENZO TERRACCIANO, Publisher, 
La Fofbice, Italian newspaper.

Publisher, 
Italian newspaper. 
CO., Publishers,

REZOLIUCIJA, PO KURIA PASIRAŠĖ LEIDĖJAI,

SANKCIONAVĘ ATSILIEPIMĄ Į AMERIKOS TAUTĄ

MĘS, IŠLEIDĖJAI ŽEMIAU ĮVARDINTŲ LAIKRAš

ČIŲ, UŽGIRIAM ŠĮ ATSIŠAUKIMĄ Į AMERIKOS TAUTĄ,

PRAMONININKUS IR DARBININKUS NEGAMINTI, NE

PARDUOTI, NEEKSPORTUOTI PARAKO, ŠRAPNELIŲ, IR 

KULKŲ IR KITOKIŲ KARĖS REIKMENŲ KAltlAUJAN-

ČIOMS EUROPOS TAUTOMS IR JAPONIJAI”

Etl.tor & Publisher,

P. ACELRAD, Publisher, 
Stsaua Noastra, Roumanian newspaper.

A. BARTOLINI, Publisher, 
L’Era Nova Umoristica, Italian newspaper.

KUNG Y. SANG, Editor, 
Chinese Re.orm News.

MICHAEL M. BARTA, Editor & Publisher, 
Lorain Es Videkc, Hungarian newspaper.

LOUIS V. SZ7PERSKI, Publisher,
Kuryor Katoiicki, Polisu newspaper.

PIETRO JACOV1N1, Pubusher.
11 Mattino, Italian newspaper.

A. MILUKAS, Publisher, 
Žvaigžde, Lithuanian newspaper.

JOHN R. PALANDECH, Publisher, 
Jugosievia, Servian newspaper.

AUGUST STIEBER, Manager, 
Dz>enn;k Polski, I'ol.sn newspaper.

ALEXANDER ZAMBORY, 
Fuggctienseg, Hungarian newspaper.

REV. JOSEPH HANULYA, Editor, 
Rusin, Rulnenian newspaper.

E. FALC1D1A, Publisher,
Il Telegrafo, Italian newspaper.

CHARLES R. HOSENGUIST, President, 
Osterns „Veckoblad, Swedish newspaper.

D. ALTER, Publisher,
Jewish Criterion, Jewish-English newspaper.

A. RODE, Secretary, 
Golos i ruda, Russian newspaper.

NAT II. STRAUSS, Bus ncss Manager, 
Pennsylvanski Go. mk, Pol.sa newspaper.

EUGENE HWOZDVK, Editor & Publisher, 
Hirnyk, Ruthenian newspaper.

PEPRTONE & PONER, Publis! ers, 
Risveglio Coloniale, Italian newspaper.

ALEXANDER J. PIEKUTOWSKl, Editor, 
Kronika, Polish newspaper.

STEPHEN GYONGYOSY, Publisher.
Magyar Vilag, Hungarian newspaper.

J. E. CHUDATSIK, President,
Ludovy Dcnnik, Slovak newspaper.

JOHN J. BARC, Manager, 
Rekoid Codzicnny, Polish newspaper!

AXEL. ROSENLUND, Manager.
Skandinavia, Swedish newspaper.

MICHAEL SAGGESE, Secretary.
La Tribuna, Italian newspaper.

LEAVITT & RUBENSTEIN, Publishers, 
Boston Jewish Voice, Yiddish newspaper.

JOHN F. MORGAN, Manager, 
Jednosc, Polish newspaper.

VILV1O LIBERATORE, Publisher, 
L’Opinione del Popolo, Italian newspaper.

JOHN H. URBAN, Publisher, 
American Slavonic Gazette, Slavok newspaper.

JOSEPH BALTRUŠAITIS, Publisher, 
Dilgeles, Lithuanian newspaper.

N. A. PACELLA, Publisher, 
La Stella D’Italia, Italian newspaper.

JEWISH RECORD CO., Publishers, 
Jewish Record, Jewish newspaper.

A. C. VIEIRA, Publisher, 
O’lndependente, Portuguese newspaper.

VINCENT DMOWSKI, Editor, 
Gornik Polski, Polish newspaper.

A. S. COLLINI, Editor,
11 Minatore, Italian newspaper*

C. E. LINDSTONE, Publisher, 
Skandia, Swedish newspaper.

JOHN H. URBAN, Publisher, 
Amerikansko Slovensky Svet, Slovak news
paper.

J. OSKALA, Publisher, 
Straz, Polish newspaper.

D. BASILE, Publisher,
Araldo di Auburn, Italian newspaper.

M. PORWIT, Publisher, 
Gornik, Polish newspaper.

FLAVIO PASELLA, Publisher, 
La Sardegna, Italian newspaper.

NOE HAMELEY, Manager, 
Le Citoyen, French newspaper*

A. A. TURLSON, Publisher, 
Svea, Swedish newspaper.

E. LO PRESTI, Publisher,
La Tribuna del Popolo, Italian newspaper.

A. WEIDENTHAL, Publisher,
Jewish Independent, Jewish-English newspaper.

A. CAPECELATRO, Editor & Manager,
II Pensiero Italiano, Italian newspaper.

A. ANTELL, Publisher,
Finska Amerikunaren, Swedish i\ewspaper.

REV. THOMAS TERL1ZZ1, Publisher, 
Bollettino Parrocchiale, Italian newspaper.

W. L. BOURQUET, Manager, 
LUp.nion PubLque, Ftenc.i newspaper.

FRANK RUSZKIEWICZ, Publisher,
Dzicnnik dla Wszystkich, Polish newspaper.

ANGELO mEARPA. Publisher, 
La Luce, Italian newspaper.

CHARLES J. URBAN, Publisher, 
Unista, Polish newspaper.

f ROSIN & WILLIAM SHUBIN, Editors, 
bl:a.idnerks, Lettish newspaper.

JAMES V. DOMARUNNA. Publisher.
Gazzctta del Massachusetts, Italian newspaper.

D DIACOUMOPOULOS. Publisher,
Deniouios, Greek newspaper.

CORNELIUS PAELS7F.A. Publisher, 
De Teiegraat, Hoiiandish newspaper.

A. LEWANDOWSKI 4 BRO.. Publishers, 
Gazeta Ludown, Polish newspaper.

1TALO-AMERICAN PUB. CO.. Publishers, 
L'ltalo-Amcricano. Italian newspaper.

OSCAR E. L1NDBCRN, Publisher,
Svenska Veckobladet, Swedish newspaper.

W. PIETKIEWICZ, Publisher, 
Tygodnik Gorniczy, Polish newspaper. .

JOSEPH SANTELLA, Publisher, 
Corriere del Connecticut, Italian newspaper.

MATTHEW F1ITTO, Manager,
I’ohjan la.it., Finnish newspaper.

PETER KIRYLUK, Publisher,
New Lile, Rutuenian newspaper.

LUIGI FINOCCHIARO, Publisher & Editor,
ivla-v..i-E, Italian newspaper.

JOHN J. ARDAN, Publisher,
Narodna Wola, Ruthenian newspaper.

R. CANUDO, Publisher, 
Sicilia, Italian newspaper.

REV. ERNEST PORZSOI T. Publisher.
Jonnstowni Hirado, Hungarian newspaper.

S. A. DANGEL, Publisher,
Tue Nationalist, Polish newspaper.

GERARDO BALZANO, Publisher, 
La Stampa, Italian newspaper.

A. A. HADDAD, Publisher,
As-Sayeh, Arabic newspaper.

S. DI LEO, Publisher,
La Spazzino, Italian newspaper.

THEODORE PISCHOK, Publisher,
Svit, Russian newspaper.

JOHN J. ROUGETTI, Publisher,
La Verita, Italian-English newspaper.

WEGWEISER PUBLISHING CO., Publishers,
Der Wegwoiser, Yiddish newspaper.

M. MANCELLIERE, Publisher, 
La Trinacria, Italian newspaper.

ALEXANDER GONDOS, Publisher,
Bridgeport, Hungarian newspaper.

A. M. LIEBLING, Publisher,
Jewish Progress, Jewish newspaper.

S. F. NOTON, Publisher,
II Frustino, Italian newspaper. • ,

MORRIS SESKIND, Manager & Editor, 
Jewish i.abor World, Jewish newspaper.

L. J. TUPY, Publisher, 
Slavic, Bohemian newspaper.

C. G. PETHERSON,
Missions Wanncn,

ALEXANDER VON
Otthen, Hungarian

H. DURANTE, Publisher,
L'Italia, Italian newspaper.

LOUIS S. BERLIN, Publisher,
The Sentinel, Jewish-English newspaper.

O. G. MELARAGNO, Publisher, 
La Voce del Popolo Italiano, Italian newspaper.

Treasurer, 
Swedish newspaper.
DESSENFFY, Publisher, 
newspaper.

DR. A. PESSENLEHNER, Managing Editor, 
Magya. o.t vasa. nupju, Hungarian newspaper.

J. E. CHUDATSIK, Piesident, 
Katolicke Slovensky Novmy, Slovak news-

Publisher, 
newspaper.

Polish newspaper.

ADRAHAM M. LIEBLING, Publishe., 
Jewish Daily Press, Yiddisn newspaper.

P. SW1CKOS, Publisher,
L.augas, Lithuanian newspaper.

JOHN R. PALANDECH, Publisher, 
Un.ted Servian, Servian newspaper.

HARRY A. PILSKY, General Manager, 
Daily' Jewish Courier, Yiddish newspaper.

ANDREW P. DUEG, Publisi er, 
De Detroitenaar, Flemish newspaper.

JULIUS FODOR, Publis*.er, 
h.agyar Ujsag, Hungarian newspaper.

J. CARMAN, Publisher,
Lckarz Domowy, Polish newspaper.

E. A. M. DAHN. Secretary, 
De Hollandsc..c Amerikaan. Hoiiandish news
paper.

J. E. CHUDATSIK, President.
Slovensko Americky Dcnnik, Slavak oews- 
paper.

JOHN J. BARC, Manager, 
Polonia, Polish newspaper.

JOHN R. PALANDECH, 
Balkan World, Servian

W. FREN, Editor, 
Polonia Na Wschodzie,

GIUSEPPE FAR1NASCI, Publisher, 
La Capitale, Italian newspaper.

E. A. BUONPONE, Publisher,
II Cittadino Italo-Ainericano, Italian news
paper

VICTOR AI.SK1, General Manager, 
Haslo Polski, Polish newspaper.

SYLVESTER TAMBURELLA, Publisher, 
II Corriere dell’Ohio, Italian newspaper.

T. POTCHYNOK, Manager, 
Robitnyk, Ruthenian newspaper.

M. BERGHEGE, Manager,
De Calvinist, Hollandish-English newspaper.

M. SPITZ, Publisher,
Jewish Voice, Jewish-English newspaper.

E. LO PRES.TI, Publisher,
11 Messaggero d’Worcestcr, Italian newspaper. 

LEO WISE, Piibl sl-er,
American Israel.le, Jewish-English newspaper.

N. M. D1AEI, Publisher,
iDaily Mirror, Syrian newspaper.

JOHN COTTONE, Editor.
11 Pensiero, Italian newspaper.

HENRY GEERiNGSEN, Publisher, 
De Hope, Hoiiandish newspaper.

C. A. BRANDES, Publisher.
Jewish Daily Press, Jewish newspaper.

J. ASI.NKO, Publisher,
Dzienni.r L.udowy, Polish newspaper.

C. ANDERSON, Manager,
Chicago B’pdct, Swedish newspaper.

J ASENKO Publisher, 
Bicz Bozy Polisą newspaper

C. A. PET I KOSKI, Publisher, 
Telegraf, Polish newspaper.

W. HAVEN, Manager,
National Slovak Daily, Slovak newspaper.

LUIGI CAROBUR1, Publisher, 
El Figaro Italiano, Italian newspaper.

ERNEST VALENTINE. Publisher, 
International Music and Drama, Italian news
paper.

JOE CONFORTO, Editor 4 Publisher.
La TriLuna, Italian newspaper.

A. D. DOMENICA, Editor 4 Publisher, 
11 Cristiano, Italian newspaper.

A. A. LIND. Editor & Publisher, 
Superior Posten, Swedish newspaper.

FRANK M. DELATCH, Editor 4 Publisher, 
Narodni Vestnik, Slovenian newspaper.

ALBERT L. KING. Publisher.
Skordenianncn, Swedish newspaper.

J. P. DEO. Editor 4 Publisher, 
L’Osservatore, Italian newspaper.

M. J KOKKONEN Publisher, 
Paivalehti, Finnish newspaper.

N. P. OLSON, Editor 4 Publisher,
Svenska Roman Bladet, Swedish newspaper.

EDI. SULO, Editor, 
Sosialisti, Finnish newspaper.

N. FR. HANSEN, Publisher,
Qvinnan och Hemmet, Swedish newspaper.

LOUIS FADANELLI, Editor 4 Publisher, 
Corriere del Popolo, Italian newspaper

NELSOfa T. THORSON, Editor 4 Publisher, 
Omaha Posten, Swedish newspaper.

M. F. BRZEZICKI, Publisher,
Polak W Atneryce, Polish newspaper.

L. C. LUNN, Editor 4 Publisher, 
Vaegtaren, Danish newspaper.

N. FR. HANSEN, Publisher.
Kvindcn og Hjemmct, Norwegian newspaper.

GEORGE A. PETTERSEN, Publisher,*
Superior Tidende, Norwegian newspaper.

TONYDE HAAS, Publisher, 
De Vrije Hollander, Dutch newspaper.

T. E. VODICKAR. Editor,
Ceska Zena, Bohemian newspaper.

VASIL STEPHANOFF, Editor & Publisher, 
Naroden Gias, Bulgarian newspaper.

THEODORE KALEFF, Editor, 
Svoboda, Bulgarian newspaper.

JOSEPH CORTI, Publisher.
La Parola dci Socialist!, Italian newspaper.

VINCENT BUDROVICH, Editor & Publisher, 
Hrvntski Narod, Croatian newspaper.

MARTIN V. KONDA, Editor & Publisher, 
Glac Svobode, Slovenian newspaper.Gint Svobode, Slovenian

A. W1ELOWIEJSKI, Editor A Publisher, 
Jutrzenka, Polisu newspaper.

G. BOGDANY, Editor, 
Kia Magyarorszaz, Hungarian newspaper.

P. M. SCHOENEN, Editor 4 Publisher,
Il Pensiero, Italian newspaper.

HENRY GREENFIELD, Publisher,
East and West, English-Jewish nrwip*e*r, 

E VANGEL1STEN, Norwegian newspaper. 
GEORGE C. RUTIS, Publisher,

Radnicka Straza, Croatian newspaper. 
SZTANDAR POIJSKL Polish newspaper. 
T. E. VODICKAR, Editor,

Hlas, Bohemian newspaper.
AUTTAJA, Finnish newspaper.
A. C. MURIBELLI, Editor 4 Publisher, 

Minatore Italiano, Italian newspaper.
M. J. K OKKONEN, Publish er, 

Siirtolainen, Finnish newspaper.
C. J. LARSON, Editor 4 Publisher.

Minnesota Stats Tidning, Swedish newspe^Mf^
M. IATRO, Publisher,

The Patrie, Gteek newspaper.
CH. DAMASIUS, Editor 4 Publisher, *

Saloniki, Greek newspaper.
CLAUDET DUNLAP,. Publisher,

Svenska Posten, Swedish newspaper.
ISADOR S. HORWITZ, Editor A Publisher, 

Milwauker Wochcnblat, Jewish newspaper.
JEHIEL D. LIEBLING, Editor A Publisher.

Chicago Jewish Times.
DR. DAZ NOVAK, Editor A Publisher, 

Sipy, Bohemian newspaper.
S. MARGOL1ES, Editor 4 Publisher, 

The Jewish Wo. id
SWAN J. TURNBI.AD, Editor A Publisher, 

Svenska Amenkanska Posten, Swedish new*^ 
paper.

ALESSANDRO MASTRO VALERIO, Editor, 
La Tribuna Italiana, Italian newspaper.

STANLEY P. TANANEVICZ, Ed. 4 Publisher^ 
Katalikas, Lithuanian newspaper.

J. WORZALLA, Editor 4 Publisher, 
Gwiazda Polai na, Polish r'.* ~paper.

K. GUG1S, Publisher,
Naujienos, Lithuanian newspaper.

W. B. WINGEIN, Editor, 
Nya Wecko Posten, Swedish newspaper.

JOSEPH AD. TROJAN, Editor A Publisher,
Nc"-c Sm-ry, Boh.emh'.n newspaper

ERIK DAHLH10LM, Editor, 
Veckobladet, Swedish newspaper.

JAMES J. VAN PERNiS, Editor, 
De Neuwc Couiant, Hoiiandish newspaper.

LOUIS NOVAK, Publisher,
St. Louiske Listy, Bohemian newspaper.

V. GIULIANO. Editor A Publisher.
La 1'ribuna Italiano d’Amenca, Italian new^jk 
paper.

J F STRASS, Editor A Publisher, 
Fremad, Norwegian ncwspapei.

F. A. EMENSON, Editor A Publisher, 
Iron County News, Italian newspaper.

COLOMAN KALDOR> Editor A Publisher.
St. Louis Es Videke, Hungarian newspnpnr^

A LANGELAND. Publisher, 
blue Toecomst, Hoiiandish newspaper.

GEORGE KEMENY, Editor A Publisher, 
Dongo, Hungarian newspaper.

HEYRMAR KUYPERS, Editor A Publisher* 
be Volksstem, Hoiiandish newspaper.

PHILIP GADINK, Publisher,
Glasilo, Slovenian newspaper.

ANDREW G JOHNSON, Editor A Publisher, 
Svenshu Fclkete 1 idning, Swedish newspeqpqf^

N. ERIPODI, Editor A Publisher, 
La Stella, Italian newspaper.

E L. MENGSHOD, Editor A Publisher, 
Gaa Paa, Norwegian newspaper.

J. N. ZAZZARA, Editor A Publisher, 
New Guide, Italian newspaper.

JOHN SOUKUP, Publisher, 
Vlastenec, Bohemian newspaper.

S. H. WORZALLA, Editor A Publisher, 
Rolnik, Polish newspaper.

EMIL SEAMPORR1NO, Editor, 
L’lhtenicrato, Italian newspaper.

GEORGE H. KAUFMAN, Publisher,
The Jewish Journal.

REV. R. KLAFKOWSKI, Editor, 
Ognisko Domowe, Polish newspaper.

F. HUROP, Editor A Publisher, 
Social-Demokraten, Danish newspaper, •

TARCA1 LUJE, Publisher,
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J. G. GEGUŽIS, Publisher, 
Keleivis, Lithuanian newspaper.

ALEXANDER GUMBERG, Publisher, 
Novy Mir, Russian newspaper. z

J. A. ADAMS, Publisher Auditor,*
II Corriere, Italian newspaper. , 

PUBLISHER, La Voce del Popolo.
Italian newspaper. Detroit, Mien.

JOSEPH B. POLONSKY. Editor, 
Russian Life.

PROF. JOHN De IORIO, Editor, 
Scintilla Elettrica, Italian newspaper.

FANCU R IMAN, Publisher, 
Desteaptate Romane, Roumanian news|

(Tąsa parašų ant Šešto puslapio, septintoj špaltoJK

Stengkimes palengvinti žmonių kentėjimus ir gyvastį 
išlaikyti, o neprisidėti prie naikinimo jos
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LAISVĖ

Šitas puikus

Schneider
BroliaiJwAlfol

1.00

8.00

SCHNEIDER BROLIAI1.00

siunčiame dykai ir prisiuntimo

246 Bowery

WARRANTED,

YEARS

Maliauskas ir Vedžiunas savininkai

1.00
1.00

JUS 
Mūsij 

tokius

New Yorko ir Brooklyno 
socijalistai tariasi kuosmar- 
kiausiu būdu rūpinties pa- 
liuosavimu iš kalėjimo Pat-

Siūtus ant oredrio padarome 
už $15.00 ir aukščiau.

ricko Quinlano, vadovo Pa- 
tersono darbininkų streiko.

Pirmos gegužės susirinki
muose manoma išnešti tam 
tikras rezoliucijas.

prasižengimo, bet užtat, kad 
norėjo protestuoti Rockefel- 
lerio bažnyčioj prieš Colora
do žvėriškumus.

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

Neužmirškite, kad 30 d. ba
landžio (prieš pirmą gegu
žės) lietuvaičių unijos 54 
skyrius rengia puikų balių, 
kuris įvyks Tautiško Namo 
svetainėje.

Po merginų unijos maršui 
kalbės kriaučių delegatas P. 
Mačys.

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

“Darbo” narių susirinki
mas įvyks “Laisvės” bute šį 
nedėldienį 3 vai. po pietų..

Nariai ir draugai malonės 
susirinkti.

Armonikas turi 
perlinius basus.

Verta.'.

. .$1.00 

.. .75 
ir 1.00 
ir 1.00

Ketverge, 15 d. balandžio 
Lietuvių Moterų Progresy- 
viško Susivienyjimo 1-mos 
kuopos bus lavinimosi susi
rinkimas Tautiškame Na
me, 101-103 Grand St., Broo
klyn, N. Y. - 8 vai. vakare. 
Kviečiame susirinkti.

Komitetas.

VIUZIKALIŠKŲ INSTR T

Šį četvergą Bronxe bus lie
tuviškos prakalbos. Kalbės 
J. Neviackas ir J. Jukelis.

Rengia Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų dr-stė. Prakalbos 
įvyks p. J. Jurevičiaus sve
tainėje, 639 Courtland Ave., 
kampas 152 St.

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS PER šiIą MENESĮ

Kunigas revoliucijonierius 
Bouch White manė perskai
tyti lekciją, studentams New 
Yorko universiteto, bet ad
ministracija universiteto 
griežtai užprotestavo. Prie
žastis tame, kad kunigas sė
dėjęs 6 mėnesius kalėjime.

Reikalaudami katalogo pi 
!• siųskite dvicentinę štampą l 

" i. Turim* lie U'isųų rt kordų su visokioms dainom 
103 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadint valgius, 

nes jie prekiuoja brangiai. Sugė
dyti arba blogai užlaikomi valgiai 
yra pavojingi žmogaus sveikatai. 
Jai surokuotum už kiek pinigų su
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipikti gerą 
aisboksį nuo Maliausko ir Vidžiūno 
ir bus ant visados. Pasiimk ant 
išmokesČio, jie. pigus pas mus.

Apart to duodąme 30 
geriausių dainų ir 

albumų kiekvienam 
perkančiam gramafoną 

Duodame ir 
ant išinokcsčio 

po $1.00 į menesį

GBO. J. BARTASZIUS Ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring Street SOUTH BOSTON, MAU
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Gražus vakarėlis.
10 d. balandžio East New 

Yorko S. L. A. 228 kuopos 
buvo balius su danomis ir 
monologais. Šiame vakerė- 
lyje dalivavo ir “Aido” cho
ras, kuris sudainavo 4 dai
nas. S. Vaičekauskas sulo
šė du monologus. Abelnai 
imant vakarėlis buvo gana 
gražus, tik reikia apgailes
tauti, kad publikos mažai 
buvo.

500
21 perlinį raktą, 8
Išduoda gražiausi balsą 
$16.00, tik už $8.50.

401. Tok pačios rūšies armonikai 
su 21 perliniu raktu, 12 perliniais 
basais, plieniniais viduriais, verti 
$25.00 už $14.50.

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjus ii 15 
'apkričio, pasirengė duoti eilę koneir 
ų. Kas pageidautų koncerto, tegv 
.usižino su

M. PETRAUSKU, 
195 W. Broadway, So. Boston, Mti

New Yorke subankrūtijo 
vėl. viena didžiulė firma, už
laikanti department storą— 
būtent Greenhut and Co.

Ji negali v išsimokėti, nes 
paskendusi skolose.

Pereitą savaitę New Yorke 
buvo daugiausia persiskyri
mų. Turbūt todėl, kad pava
saris.

šita moteris, kuri pirko ker’čius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keričftiku atrodu didelis sportas. 
Tamista gali nusipirkti irgi ta gra
žų keriČiuką nuo Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimi ant išmokesČio po $1.00 
ant savaitės.

5.000 Katalogų Dykai 
katalogą tuojau h gausi ts 
J. GIRDĖS, E?

Pranešame, jog lietuvių li
nijos muzikantų balius yra 
rengiamas ant 22 d. gegužio, 
Tautiškame Name. Pradžia 
bus 7 vai. vakare.

Todėl meldžiame draugys
čių ant minėtos dienos nieko 
nerengti, kad neužkenkus 
vieni kitiems.

Komitetas.

šitas didelis Gramafonas su ge 
riausia triūba. vertas $40. už $15 
Gvarancija ant 10 metų.

Męs užlaikome daugybę Armonikų, Mandalinų, Smuikų, Balalaikų 
Gitarų ir t. t. Taipgi visokių rūšių Victor ir Columbia Gramafonų 
Turime lietuviškų rekordų ir visokių kitokių.

Mūsų tikslas yra užganėdinti kostumierius.
KATALOGĄ SIUNČIAME DYKAI!

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

Būtų geriau, kad rašytumėt laiškus rusiškoj kalboj.
Pastebėtinai geras tavoras ir ypatingai žemos kainos.

TIKTAI NUO AU SŲ FIRMOS GALI PIRKTI GERIAUSI 14 K. GOLD FILLED LAIKRODĖLĮ 
PILNAI GVARANTUOTĄ. Kam mokėti brangiau, kada nuo mūs gali pirkti už $5.25 ir bus daug geres
nis laikrodėlis, negu pirktas iš kitų firmų ir nėra jokio skirtumo tarp to laikrodėlio, kurio kaina yra 
$25.00 ar $30.00. Dėl persitikrinimo męs jum prisiusime elegantišką laikrodėlį dengtą trimi viršukais, 
vidutiniško didžio vyrišką ar moterišką, su geriausiais viduriais, ir apart to laikrodėlio duosime VISIŠ
KAI DOVANAI TAS 25 NAUDINGAS DOVANAS: elegantišką• retežėlį su kabučiu, kišeninį peiluką, 
naujos mados revolverį, pypkę, fontaninę plunksną, veidrodį ir šukas, ir kitus daiktus, puikų žiedą, špilką, 
mankietų guzikus kalnierių guzikus, moterišką branzalietą, moterišką laikrodėlį su špilka, britvą, dir
žą, šepetį ir gražų baksuką del dziegoriaus.

Jeigu nori turėti gražų ir gerą laikrodėlį ir tas augščiau minėtas dovanas, iškirpk šitą apgarsinimą 
ir prisiųsk mums sykiu su savo tikru adresu ir 25 centus, kaipo depozito (stampoms ar sidabrinį kvote- 
rį), kas užtikrins mus, kad jūs tikrai norite pirkti. Taipgi paminėk kokį lalkrodė’į nori, vyrišką, ar 
moterišką ir reikalaujamas laikrodėlis, tuojaus bus išsiųstas ir SYKIU ŠIOS 25 GRAŽIOS DOVANOS, 
VISAI DYKAI. Kada aplaikysi ir, persitikrinsi, kad laikrodėlis yra toks kokis garsinamas ir • dovanos 
yra visos ir geriausiame stovyje, užmokėsite likusią SUMĄ $5.00 UŽ LAIKRODĖLĮ ir visai mažai už 
persiuntimą dovanų, kurias duodame visai DOVANAI. Kitaip jūs neturit nieko mokėt nei vieno cento ir 
jeigu nepatiks, męs sugražinsime jūsų depozitą.

PIRKDAMI TIESIAI NUO MUS NUO DI TIŽIAUSIOS AMERICAN KOMPANIJOS, 
GAUNATE GERESNĮ TAVORĄ, NEGU KUR KITUR ir apart to šias gražias dovanas dykai, 
kompanija nieko bendro neturi su kitomis firmomis ir su firmomis iš New Yorko. Duodame 
daiktus, kokius garsiname. (Iš Kanados reikia prisiųsti visus pinigus sykiu su užsakymu).

Visus užsakymus ir laiškus siųskite šiuo adresu:
AMERICAN JEWELRY COMPANY, DEPT, A 667, SAINT LOUIS, MO

■ PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

Jeigu nebuvai, tai užeik ir persitikrink, jog yra PUIKIAUSIAS LIETU- 
VISKAS KOTELIS NEW YORK C ITY

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

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

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

Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir iki kur norit k« iawl
Mū*ų antrašas yra tekis:

GEO. BARTASZIUS & CO.
498 Washin gon Street, W. Broadway

New York City So* Boston, Msaa
Telephone 9537 Spring

SiTĄ NAUDINGĄ DOVANĄ DUO- i I
DAME KIEKVIENAM PIRKĖJUI U I KAI

Didžiausias New Yorko uni
jų mitingas.

15 d. balandžio Cooper U- 
nion Hali atsibus didžiausias 
mitingas, kurį rengia New 
Yorko unijos. Mitingo tiks
las—reikalauti taikos.

Taipgi centralis sekreto
rius unijų sąjungos išsiunti- 

įnėjo telegramas kviesdamas 
prisidėti prie reikalavimo 
taikos Anglijos Neprigul- 

.mingos Darbininkų Partijos 
sekretoriui J. Keir Hardie, 
Vokietijos kooperatyviškų 

[organizacijų centraliui ko- 
imitetui ir Franci jos darbi
ninkų organizacijoms per jų 
centralį organą “La Bataille 
Syndicaliste”.

Laike mitingo kalbės 
Gompersas ir kongresmanas 
M. Londonas.

Lietuviai darbininkai irgi 
turi atsilankyti į tą mitingą 

(ir prisidęti prie reikalavimo, 
kad kuogreičiausia būtų už
baigtos tos baisios Europoj 
skerdynės.

M. & V. Furniture Co

Kraujo Valytojas...............
Gyvasties Balsamas............
Nervų Stiprintojas... .50c. 
Vaistas del Vidurių.. ,50c 
Kraujo Stiprintojas............
Nuo kosulio...................Mc.
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos......... 10c. it
Pigulkos 
Blaki ............ ...........
Del išvarymo 
Anatarinas plovimui 
U__ '
Gydanti mostis.. _. ■i. 

Gumbo lašai............
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c

Talppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknį, ir t. K, 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

JfiTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais’W 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligojt 

falgu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydtW 
atsilankydami j Lietutnikq Aptiekq.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekei
Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvė* Brooklya, M. to

įAkušerka 
,įį Pabaigos! kursą Woman, Medical M 
" College. Baltimore, Md. fl
Cj Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 
® gimdymo, taipgi suteikia visokia# rodąs ir 
zt pagalbą invairio»o moterų Hgoee. L

| F. Stropiene,^m!n7.t’ Į 
* SO. BOSTON. MASS. J

MENTU IR AUKSORIŠKI, 
DAIKTŲ KRAUTUVĖ

Ant išbandymo vienam mėnesiui 
iškasčius apmokame ir rašytą gvarantiją ant 10 metų.

IŠBAN DYMAS DYKAI I
Reikalauk mūsų iliustruoto katalogo, męs pasiųsime jums dykai.

EMPIRE PHONOGRAPH CO.
Dept. 56, New York City

P. ORLOWSKY
Mūsų įstaiga yra atidaryta kiekvieną vakarą iki 10 vai., taip kad 

New Yorke gyvenantiejie gali užeiti, kada nori.

Vikdema gerai žinomą daktarą-ipeci,
UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGON 
vii«: N ♦mėlio mi», Utarninkaia ir Pėtnyčiomii.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną iš geriausių Amerikon universitetų ir turi *ukalni medali »» 
rtilžymėjimą moksle. Jo ofis»» yra įrengtai su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spindulią 
mašina duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogau i kūnas, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įsisėdua liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima ■■žinoti, 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UžSISENfiJUSIAS IR NERVIŠKAS

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

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GALĄ IR KITAS LIGAS, kartos perdang vietos 
c i i ui tų čia Išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmis.

Aš nedarau ilgi) tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojau ją permatau, kaip veid- 
rsdyjo, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika ir stebūkllngos mašinos.

Nesiduokite »<ave bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jtto ligą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš Išlydžiau daugeli ligonių su vaistais, bo jokių operaciją. Tho« li
goniui kiti daktarai buvo Jau atsisakę gydyti su vaistais ir aakė, kad būtinai yra reikalinga operacija tr 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagelbos.

ATMINKITE, JOG Aš IŠGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išgy do ant visados. Aš negydau per laiškus, nes te negalima atlikti, 

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeminuoti. tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykj primenu jums, kad aš egzaminuoju Ir duodu patarimus ligoniams 
DYKAI Nrdeliomis, Utarninkaii ir Pitnyžiomia.

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

0FFI80 VALANDOM. NEDALIOMIS t
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo I vai. ryte iki 8 vai. pc plot
Nuo 1 vai. po plot iki 8 vai. vakaro.

•*V Greenpoint. 
Puikiausia lietuviams vieta pas 
P. sCQBM.

Skanus alus, 
arielka.

* ėlius, visokis
' vVnaa> kvepen-
‘ cigarai,

puikus užkan- 
džiai. Sale dėl 
mitingų Nepn- 
mirskit šios 
a^sa^an^°9 
vietos, o būsite 
ižganėdinti.

} 73 Grand st., Broooklyn, 
’ Palei Wythe Ave.

geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek 
. Tarpe kitų aptiekos san 
sekančios gyduolės: 
Nuo galvos skaudėjimo.70c. ir 
Nuo kojų nuospaudų, ,10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo....................... ..
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
l.inimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų šilimo...................
Nuo Reumatizmo..........50c. ir
Nuo lytiški) ligų.......... 50c. ir
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių..........
Antiseptišįca mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastqrija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.

Gera . Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

BROWN
kuri* pasekminga! gydė ligonlaa per 8ė metui, dabar 

DUOTI JIEMS PATARIMUS aekanėiemie iieato-

VIETlNEfL/INIOSj
17 d. balandžio plačiai pa

garsėjęs “Aido” choras ren
gia Tautiškame Name teat
rą ir koncertą.

Pradžia 8 vai. vakare.
Visi brooklyniečiai užten

kamai žino apie aidiečių vei
kimą, nes jie savo dainomis 
mus visus linksmina. Taigi, 
kiekvieno brooklyniečio 
priedermė atsilankyti ant te- 
atro-koncerto-bal iaus.

Dainuos “Aido” choro 
merginų choras, paskui miš
rus, grąjins ant smuikų ir 
bus sulošta “Žilė galvon— 
velnias vuodegon”.

Įžanga tik 25 c.

DYKAI :: DYKAI :: DYKAI!
3 menesiams duodame išbandymui gramafoną ir 30 geriausių dai 

nų, norėdami, kad kiekvienas žinotų mūsų firmą Suvienytose Valstijo 
se ir Kanadoj, todėl parduosime “Empire” gramafonus Nl, kurie pir 
miau kaštavo $58.00, o dabar už nužemintą kainą, tai yra už

$30.00

Z"'KAR’ mstVl
Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti save vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų it kūno sil
pnybių.
j. LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę spccijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių 
mingai' gydančių įvairias ligas 
delyje sukrautos ir gaunapios 
Krauj
Nervų Stiprintojas..
Kraujo Stiprintojas..

...............
Nuo gerklės skaudėj 
. ............ sroškos.. ..

Icl kepenų, 
naikintojas...

Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui.................
Nuo kojų prakaitavimo.. ...

‘. T-.. .....................
Antiscptiškas muilas.............. ..
Gumbo lašai....................50c. ir

tu e/ ‘ ■ -’L
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