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Iš Amerikos Gyvenimo
ROOSEVELTAS IR . 

TRUSTAI.
Syracuse, N. Y. —Per-, 

kratinėjimas bylos Barneso j

GARLAIVIŲ LINIJA TAR
PE ARGENTINOS IR 

NEW YORKO. 
Neseniai New Yorkan at- 

su Rooseveltu tebesitęsia. | vyko redaktorius laikraščio 
Rooseveltui vis labiau p ra- “La Rezon 
deda nesisekti.

Paprastai manoma, kad
Rooseveltas yra priešingas nija Argentinos kapitalistų, 
trustams. bet dabar teisme susidėjusi su New Yorko 
paaiškėjo, kad Rooseveltas, turčių kompanija, nori į- 
esąs geriausias tmstų drau-i steigti naują garlaivių liniją _ — J)________ * 1_ A... ’ X-__ M_  W_ 1 • TW__ __

i”, išeinančio Bu
enos Aires, Argentinoj.

Jisai pranešė, kad kompa- RASEINIAI
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V Metas

PAIMTI
gas. Būdamas prezidentu, 
Rooseveltas labai taikiai su
gyveno su trustais ir pirš
tu nepajudino, kad apskel
bus jiems kovą.

Kada Rooseveltas buvo 
New Yorko gubernatorium, 
trustai visuomet jį rėmė.

Šiomis dienomis byla tu
rės pasibaigti. Rooseveltas 
sakosi niekuomet nesutik
siąs persiprašyti Barneso. 
Jisai vely eisiąs kalėjimam

Barneso advokatai nori 
šaukti liudininku dabartinį 
New Yorko gubernatorių 
Whitmana.

Abelnai šita byla visame 
nuogume parodė New Yor
ko valstijos politikierius.Vi- 
si jie murzini ir nedori iki 
gyvo kaulo.

tarpe New Yorko ir Buenos 
Aires.

KONGRESO ATSTOVAI.
Jau sustatytas oficijališ- 

kas lis tas būsiančio kongre
so atstovų. Išviso kongres- 
manų yra 435. Iš jų 230 de
mokratų, 191 republikonas, 
7 progresistai, 1 neprigul- 
mingas ir 1 socijalistas.

AUDRA SAN FRAN
CISCO.

San Francisco ir apygar
dose siautė baisiausia aud
ra. Vėjas pasiekė greitumo 
100 mylių į valandą.

Dvi ypatos laike audros 
tapo užmušta.

GUDRI KOMPANIJA.
Adamso expreso kompa

nija yra labai gudri. Kad 
apėjus įstatymą, kuriuo su
teikiama pašelpa susižeidu- 
siems darbininkams, kom
panija priima tarnystėn tik 

' tokius darbininkus, kurie

FARMŲ DARBININKŲ 
STREIKAS.

Springfield, Mass.—Čia 
sustreikavo farmų darbinin
kai, beveik visi lenkai. Strei
kuojama Hatfielde, kur dar
bo sąlygos labai sunkios.

Pereitą nedėldienį farmų pasirašo po formališku pra- 
darbininkai iš Holyoke, Chi- nešimu, jog atsisako nuo 
coppee irllatfieldo buvo su- savo teisių.
sieję ir sutvėrė unija. | -------------

Štreikieriai reikalauja CARRANZA BUS PRIPA- 
trumpesnių darbo valandų. ŽINTAS

Kamerai šaukia, kadida- New Orlean ’ La.-Cia 
bar esanti pat. darbymete.ir i ta žinį k j ziden. 
streikas jiems esąs praga.s- wi|sona’ nutarį permai.
ringas. .... .! nyti savo politika sulyg Ca-Amenkoj yra milijonai vni.
farmų darbininku ir visu jų . pnpazinti jo val- 
padėjimas yra labai sunkus.; ^an.anza tik tur6s sutikti

i išleisti įsakymą rinkti at
stovus į būsiantį kongresą.FORDAS SIŪLO PIRKĖ

JAMS $15.009,000.
Detroito Fordas sugalvo

jo naują “triksą”. Jisai no
ri, kad išsiparduotų kuodi- 
džiausias jo automobilių

VAKARINĖS VALSTIJOS 
Už VVILSONĄ.

Atstovas Fitzgerald, ap- 
daugelį vakariniųskaičius, todėl siūlo pirkę-1 lankęs

jams grąžinti 15 milijonų 1 valstijų, sako, kad tų valsti- 
dolerių, jeigu j* ’ 1 1” r”~ ......
šiais metais 300,000 automo- nėdinti. Wilsono politika, 
bilių.

jie išpirks Jų žmonės yra pilnai užga-

I Ypač žmonės giria Wilso- 
Kiekvienam pirkėjui tuo-1 ną, kad jisai nenorįs karės.

met bus grąžinama 50 dole
rių.

Na, o jeigu iki reikalauja
mo skaičiaus neužteks vieno 
ar dviejų automobilių? For
dui vis viena bus 
kviečiai, o pirkėjai 
“nosį”.

AMERIKOS DARBININ
KAI Į ANGLIJĄ.

Anglijos valdžios agentas
> renka Amerikoj mechani- 

aukso' kus, kurie sutiktų dirbti 
gaus

MIRĖ 13 VAIKŲ NUO 
KARŠČIO.

Cleveland, Ohio. — 27 d. 
balandžio čia siautė toks 
karštis, jog tą vieną dieną 
nuo karščio mirė 13 vaiku
čių.

KARe SUTAUPINO AME
RIKAI $50,000,000.

Kaip aprokuoja Anglijos 
laikraščiai, tai kasmet Eu
ropą aplankydavo 50,000 A- 
merikos keliauninkų.

Rokuojant,kad kiekvienas 
turistas praleisdavo tik 600 
dolerių ir tai jau susidaro 
30 milijonų, bet, po teisybei, 
ta suma buvo daug didesnė.

37 ŽMONĖS SUŽEISTA.
Higbee, Mo. — Laike ne

laimes su traukiniu, ėjusiu 
iš Missouri į Texas, 37 žmo- 

* nes tapo sužeisti, 2 iš jų net 
labai sunkiai.
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RUSIJOS GENEROLAI RŪPINASI SAVO KISENIAIS
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kareiviai daro apsik asinius

Iranu. Tuo tarpu, daugelyje didelis mūšys. 
pulkų aficieriai tas drapa-1 Ties Kalvarija 
— .... Supran-! p

i tania, jiems pavyko pripil-' laisvėn 500 vokiečių, 
dyti savo kišenius.

Lenkijoje buvo tokių atsi
tikimų, kad aficieriai liepė 

iW tie Plėšti ramius gyventojus, o 
ypač žydus. Kad tai teisy
bė, patvirtina daugybė žmo
nių. Apie tai plačiai rašo- 

I ma viso pasaulio laikraš- 
■ čiuose.

Ypatingai vagia taip va
dinami intendantai, kurie 

| pristato kariumenei maistą, 
Tie tai jau 

I nesvietiškai lupa. Jau už- 
Rennenkamp-i ves^os net ^e^os bylos prieš 

’intendantus.

Anglijos ginklų dirbtuvėse.
Jau surinko kelis šimtus.

Išviso jam reikia 4,000 
mechanikų.

SENELĖ JONES.
Indianapolis, 1 d. gegu

žės. — Senelei Jones, “mai- 
nierių motinai”, suėjo lygiai 
83 metai, bet ji dar nesiren
gia eiti į kapus.

Jai vienat rūpi, kaip pa
dėjus mainieriams kovoti už 
geresnę ateitį.

PARODA JAMESTOWN.
Jamestown, N. Y. — Šia

me miestely įvyko nepapra
stai iškilminga gegužinė pa
roda.

City Hali atsibuvo labai 
didelis mitingas.

PARODA BUFFALO.
Buffalo. — 3,000 žmonių 

dalyvavo gegužinėj parodoj. 
Penkiolika automobilių vežė 
vaikus, mokinius socijalis- 
tiškos nedėldienio mokyklos.

KAREIVIAI SKRIAU
DŽIAMI.

Juo daugiau žinių ateina Iias pardavinėjo, 
is Rusijos, tuo daugiau pa-i ■ - - .
tiriama, kad rusų kariume
nė j anaiptol nėra jokip pa
triotizmo ir jog kariume
nės vyriausybė — visi L_ 
generolai ir aficieriai—žiū
ri tik savo naudos.

“Laisvės” skaitytojai jau 
žino apie pulkininką Miaso-’ 
jedovą, kuris tapo pakartas, 
už išdavinėjimą vokiečiams! 
kariškų slaptybių. Galimai 
laukti, kad ir daugiaus pa- Į , , . , ., 
našių istorijų bus atskleis-1 ( i..
ta.

Generolas
fas (budelis, kuris ne vienąj niLxt7?1uari^Ll?T-i , • .v , _ 
revoliucijonierių pakorė) y-j . Nikolaj Nikolajevic sake, 
ra po teismu. Jį kaltina už FJ& kars kiekvieną nesązi- 
pasitraukimą iš Prūsų. Sa- j i
koma, kad jisai tyčia tai pa-i 
daręs; generolas Sievers nu-, 
sižudė, kuomet gavo antau-Į 
sin nuo 1________  ____ ,
Nikolajaus Nikolajevičo.

Tarpe kareivių plačia bur-1 
na šnekama, kad daugelis iš 
generolų ir aficierių yra 
šnipai ir parsidavėliai.

Durnos atstovas Kerens- 
kis (darinėtis) reikalavo, 
kad durnos pirmininkas Ro- 
dzianko sušauktų durnos 
extra posėdį, kad pradėjus 
kovą su išdavikais.

Jokio tikro patriotizmo 
tarpe kariumenės vyriausy
bės nėra.

Štai kokį atsitikimą pasa
koja: pradžioj karės tapo 
su ž i n o ta, ka d A kke r m anno 
pulkas (Odesoj) karėn neis. 
Tuomet, kas tik turtingas, 
pradėjo pi,ašyties į tą pulką. 
O kadangi už pinigus viską 
galima padaryti, tai tan pul- 
kan įsipirko daugybė turčių. 
Auksas, kaip pienas tekėjo. 
Vienok, vėliaus ir tą pulką 
reikėjo paimt karėn. Ir 
štai visi tie bailiai, visi tie 
smetonlaižiai, kaip maži 
“beibės” pasidavė nelaisvėn 
pirmame mūšyje. Dabar 
jau iš to pulko nieko nebeli
ko. (žiūrėk “Novy Mir” N. 
349).

Aficieriai rūpinasi “pačy- 
styti” kareivių kišenius. Vi- 

! soj Rusijdj geri žmones rin-

va pakarti.
Užtai Rusijos kariumenei 

kariumengs“ vado I >>' nesiseka, nors Nikolaj N į- 
į kolajevie žmonių nesigaili, 
I kadangi turi jų, kaip musių, 
i Ir kaipgi gali sekties, jeigu 
generolai ir aficieriai yra 
šnipais ir vagimis.

KAIZERIO ARMIJA RA
SEINIUOSE IR PADU- 

BISIUOSE.
Rusų oficiališkame prane

šime skelbiama, kad vokie
čių kariumenė užėmė Rasei
nius ir randasi dabar Padu
busiuose.

Vokiečiai, sulyg kitų pra
nešimų, eina ant Šiaulių.

Tokiu būdu dalis Žemaiti
jos jau randasi po vokiečių 
kontrole. Ar buvę Žemaiti
joje koki-nors didesni mū
šiai—nežinia.

Suvalkų gubernijoj vokie
čiai smarkiau pradėjo veik
ti. Ties Suvalkais buvęs 
mūšys ir rusai pralaimėjo. 
Šešupės pakraščiais vokie
čiai taip apsidrūtinę, jog 
juos iš ten negali išstumti.

Į pietus nuo Kalvarijos 
vokiečiai užėmė sodžių 
valius ir Kolną, į pietus 
to sodžiaus.

Iš Palangos praneša, 
vokiečių karės laivai Balti
jos jūroje saugoja vokiečių 
kariumenę, kuri eina nuo

Ko
mio

jog

ko kareiviams šiltų drapa-i Palangos ant Liepojaus. 
nų. Surinko daugybę dra-J Netoli nuo Šiaulių eiŠiaulių einąs

; Francūzai išsėdo Azijatiš- naturkius ir vokiečių lyde- 
. . ............Suvalkų koje Dardanellų pusėje. Te- rius. Nužudžius juos, buvo 

gubernijoj, rusai paėmė ne- nais taip buvo labai daug! manoma apsKeloti revoliu
ciją prieš dabar įsigalėjusią 
karės partiją.

mūšių ir francūzai paėmę 
nelaisvėn 5,000 turkų.

RUSAI NUŽUDĖ PRŪSŲ Į Keturiasdešimts anglų ir 
LIETUVOS VEIKĖJUS, i francūzų karės laivų bom- 

i bardavo Seddul Bahr.
Taigi, talkininkų praneši

mai sako, kad Gallipolio pu- 
i siausaly jiems sekasi.

Bet 
muose 
laimi, 
šama,

“Tė-nč” garsina, jog daug 
žymių Prūsų Lietuvos vei-1 
kūjų tapo nužudyta, kuomet 
rusai įsiveržė į Klaipėdos a- 
pygardą.

Rusai nužudė laikraščio 
“Apžvalgos” leidėją Ambra
zaitį, kuris taip-pat buvo 
gana žymus politikas. Ku
nigas Gaigalaitis sakosi ma
tęs Ambrazaičio lavoną. Ke-' 
turiolika kartų durtuvu per
durta, boto dar sulaužytos 
kojos. 1

Smilgiuose rusai nužudė 
ūkininką živilių, lietuvių po
litikos draugijos pirminin
ką ir “Sandoros” draugijos 
valdybos narį. Taipgi sušau- 

politikos 
ūkininkas

Toks

turkai savo praneši- 
taip-pat skelbia, jog 
Per Berlyną prane- 

kad ties Kum-Kale 
turkai durtuvais atrėmė an-

Didelis musys ties 
Šiauliais.

Panedėlio rytas, 3 d. ge
gužės. — Iš Berlyno prane
ša, kad ties Šiauliais buvęs 
didžiausias mūšys ir rusai 
tapo sumušti. Rusai be
bėgdami, padegė Šiaulių 
miestą. Rusai bėga linkui

ita žinia daugelį turi nu-i Praeis tūlas laikas, kol
galima bus sužinoti, kam i stebinti, nes ji labai netikė- 
geriau sekasi Dardanellų ■ tina, vienok, rusai jos neuž- 
mūšiuose.

d?, tas lietuvių 
draugijos narys 
Bandžius iš Bajorų.
pat likimas patiko lietuvių 
patriotą Martiną Kailinį.

D-ras Gaigalaitis sako: 
“Jie nieko blogo nepadarė ir 
buvo visai nekalti. Kodėl 
rujai Prūsų lietuvius žudė? 
Vokiečių jie nedaug tenužu- 
dė, beveik vien lietuvius”.

Tos žinios parodo, kad 
rusiškai kazokijai netiek te
rūpi su kaizeriu kovoti (jo 
jie neapgali), bet žudyti 
Prūsu lietuvius.

Tiesa, ir vokiečiai žiauriai 
elgiasi Didžiojoj Lietuvoj. 
Bet kad jie žudytų žmones,

toris ir vežtų nevalion vai
kus—apie tai dar nieko ne
girdėjome.

VOKIEČIŲ BOMBOS PA
DEGĖ IPSWICH.

Vokiečiu orlaivininkai me
tė bombų ant Anglijos 
miesto Ipswich’io. Dauge
lis namų užsidegė.

Ipswich yra didelis biznio 
miestas, turįs 75,000 gyven
tojų.

MŪŠIAI TIES YSERU.
Mūšiai ties Yseru vis dar

gina. Net patįs vokiečiai 
stebiasi, kaip tai taip grei
tai jų kariumenė užėmė da
lį Žemaitijos. Kaip didelė 
vokiečių kariumenė įsiver
žė į Žemaitiją—nėra jokios 
žinios. Nežinia ar tai tik 
skraidomieji būriai ar dide
lės spėkos.

šiaip ar taip, dabar po 
vokiečiais yra jau visa apy
garda nuo Palangos iki Ra
seinių. Pačių Šiaulių vokie
čiai dar neužėmė, nes mini-

tebesitęsia. Dabar jau tai-! m a tik apie mūšį ties Šiau 
kininkai užpuola, o vokiečiai liais.
tik ginasi.

UŽDRAUDĖ GEGUŽINĘ
PARODĄ.

Londonas. — Darbininkų 
vadovai atsisakė laikyti me
tinę gegužinę parodą Hyde

reikalavo duoti jai peržiūrė
ti visas rezoliucijas, kurios 
bus paduotos susirinkimui.

SAKO, ISPANIJA ĮSIKIŠ 
KARĖN.

8,000 TURKŲ PAIMTA 
NELAISVĖN. •

Francūzai ir anglai užėmė 
miestą Gallipoli ant pusiau- 
salio tuo pat vardu. Taip- 
pat pavyko užimti daug 
sodžių.

Trįs Anglijos karės laivai 
bombardavo turkų pozicijas 
ties Smirna.

Tarpe Enos ir Saros talki
ninkai išsodina ant sausže- 
mio vis daugiau kareivių. 
Netoli Trojos anglai ir fran
cūzai suėmė 8,000 belaisvių, žudyti visus žymesnius jau-

kilo gandas, kad Ispanija 
greitu laiku įsikiš karėn. Ji 
eisianti išvien su talkinin
kais prieš Vokietiją. Už tai 
ji būk gausianti Gibraltaro 
drūtumą.

Ispanijos ambasadorius 
Riano tvirtina, kad tas gan
das neturi pamato.

TURKIJOJ SUSEKTA 
SUOKALBIS.

Solonikai. — Konstantino
poly susekta suokalbis nu-

Palanga yra vokiečių 
rankose. Matomai, vokie
čiams rūpi užimti ir Kur- 
iandiją (Kuršą). Po prie
danga vokiškų karės laivų 
vokiečių kariumenė eina pa
jūriu linkui Liepojaus.

Apie tai, kaip baisiai nu
kentės visa Žemaitija,dabar 
gali būti aišku kiekvienam. 
Užsėti laukai taps numin
džioti. žmonės liks be mai
sto. O jeigu dar rusai su
gabens j Kauno guberniją 
daugiau kariumenės, tuo
met ten kils tokie jau bai
sus mūšiai, kokie dabar ei
na Suvalkų gubernijoj.

NUSKANDINO RUSIŠ
KĄ LAIVĄ.

Londonas. — Netoli Airi- 
rijos pajūrio vokiečių po
vandeninė valtelė nuskandi
no Rusijos laivą “Svorone”, 
kuris vyko į Archangelsko 
uostą, gabendamas anglių.

Anglijoj vėl susirūpinta, 
kad vokiečių povandeniniai 
laiveliai pradėjo veikti.
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laimės, turto ir gerovės. „ Ji ir “Vien. Lietuvninkų”, jog
§
1

APŽVALGOS 
VIETON.

POPIEŽIAUS
PASTANGOS

atsisėdus ant 
tautiško trikojo, užreiškia: 
“kad ant išmintingo politi
kos kelio atsistoti, mums 
būtinai reikia šįmet apie ru
denį vėl sušaukti seimas”.

Pono Sirvydo draugai 
mėgsta seimavoti... bet jie 
nenori inscenizuoti ką nors 
panašaus į antrąjį visuoti
nąjį seimą. Tas seimas jiems 
visuomet atsirūgsta ir todėl 
klerikališki tautininkai jau 
dabar kalba apie tai, kad 
“visos sriovės būtų teisingai 
reprezentuotos”.

Kodėl ne—teinsinga srio- 
vių reprezentacija visai ne
blogas dalykas, bet męs ma
nome, kad pavartojus ir 
tą teisingumo mastą, tauti
ninkai liktų užpakaly.

Jie yra pati menkiausia 
spėka mūsų visuomenėje. 
Atsiminkit, kad po visuoti
nam seimui jie sumobiliza
vo visas spėkas, šaukė, kiek 
tik įmanė, jie, taip sakant, 
norėjo pasirodyti esant va
dovaujanti sriovė.

O kasgi išėjo? Ogi viena 
demonstracija pilniausio 
bankroto. Visi tautiški sa- 
liuninkai, visa Širvydo, Ba
lučio kompanija aukų Lie
tuvai apie 3,000 tesurinko ir 
jeigu ne S. L. A. auka, tai 
būtų pabaigtinai nusmukę.

Po šitam egzamenui Ame
rikos visuomenė jau žinos, 
kiek įtekmės turi tautinin
kai. Todėl, jeigu jau būtų 
rengiamas koks naujas sei
mas, jiems reiktų paskirti 
vietą pine paties užpečkio. 
Tie suparalyžiuoti sutvėri
mai yra dabar nieko nereiš
kianti spėka, nors jie 
zaunija ir barška.

dar

Męs pasidžiaugėme 
“Keleivio” gegužinio nume
rio. (“Kovos” geg. N-rio 
dar negavome). Norėtume 
čia įvardinti visus svarbes
niuosius straipsnius, nes 
manome, kad ir be to mūsų 
skaitytojai bus įgiję tą “Ke
leivio” numerį.

“Keleivis’' nurodo labai 
svarbų faktą, būtent falsifi
kavimą Sus. Liet. Ameriko
je istorijos.

Męs taip-pat girdėjome, 
kad tame dėdės Astramsko 
“šedevre” yra daugybė non-

1S

tą “istoriją” tylėta, tai tik 
todėl, kad mažai kas ją skai
to.

Šiaip ar taip kalbant, o 
socijalistams reiks dar galu
tinai pakalbėti ir apie patį 
Susivienyjimą ir apie jo lai
kraštį. Vėliaus ar anks- 
čiaus męs turėsime apie tai 
pagalvoti.

“Keleivis” bene pirmą sy
kį nurodo į nepraustbur- 
niavimus Baltimorės indus- 
trialistų laikraščio. Kasžin 
tik ar to laikraščio ydos bū
tų pono Laukio individuališ- 
kos ydos? veikiausia, visa 
ta sistema supuvus. Ne y- 
patos daro sistemą, bet sis
tema auklėja Geležėles, 
Grikštus ir Laukius.

Vienas Rusijos laikraštis 
sumanė supažindinti savo 
skaitytojus su kariaujančių 
tautų himnais. Viskas ėjo 
gerai, kolei nepriėjo prie 
Franci jos himno. Mat, ta
sai himnas pusėtinai maiš
tingas ir republikoniškas.

Kas čia padarius.
Tuomet gudrusis laikraš

tis padėjo himno gaidas, o 
žodžius paėmė iš kokio tai 
rusų poeto, rašiusio eiles 
daug vėliau, negu himnas 
buvo parašytas.

Rusijoj viskas “rusiškai”, 
viskas senoviškai.

Franci jos socijalistai,kaip 
ir galima buvo laukti, atsi
sako prisidėti prie agitaci
jos už karės užbaigimą, ku
rią pradėjo kairieji Vokie
tijos socijaldemokratai.

Jie nori dar pakariauti...

Tikėjimas išvirto į grynai 
biznišką dalyką, kuriame 
eina stipriai tankiai nešva
riausios varžytinės. Kiek
vieno tikėjimo dvasiški j a 
tik tuomet daugiau biznio 
padaro, kada daugiau “pir
kėjų” turi, todėl tikėjimai 
stengiasi vienas nuo kito 
paveržti pirkėjus. Rymo 
katalikiškas tikėjimas yra 
didžiausis ir geriausiai su
organizuotas trustas. Jis 
paėmė į savo rankas visas 
tas šalis, kur tik jam leista 
buvo. Savo darbą varo jis 
ir toliau, ypatingai atsižy
mėdamas Amerikoj šiame 
laike. Mat, čia šalis tikėji- 
miškai laisva, visiem lei
džiama platint savo tikėji
mą. Popiežiaus trustas 
naudojasi proga ir stengia
si šią protestonišką šalį pa
daryt savo melžiama karve
le. Su tuo tikslu paskirti 
liko čia 4 kardinolai, dauge
lis antvyskupių ir vyskupų 
ir tūkstančiai kunigų. Jiems 
leidžiama ir paleistuviaut, ir 
sukti, ir įstatymus peržengt, 
bile tik jie yra gerais popie
žiaus agentais. Negana, 
kad tie popiežiaus agentai 
renka pinigus ir dalijasi su 
“bosu”, jiems da įsakyta, 
kad šios šalies žemės plotai 
ir nejudinami turtai liktų 
užgriebti. Parapijonai vie
nur ir kitur perka žemes 
bažnyčiom, klioštoriam ir 
kitkam, stato budavones ir 
viskas tas užrašoma ant po
piežiaus agentų vardo. Dva
siškasis Rymo trustas žino, 
kad turtingieji valdo šią ša
lį, todėl ir jis stengiasi likt 
didžiausiu turčium. Jis gra
žiai pavagia nuo parapijonų 
jų žemės plotus, sales, baž
nyčias ir kitką ir kas die
na vis labyn lobsta. Jis ma
to da greitesnius lobimo bu
dus, bet demokratiškos val
džios įstaigos neklauso pil
nai jo diktavimų. Juk ka
talikų kunigai labiausiai kei
kia viešas sueigas, pasilink
sminimus, leidimą nedėlio- 
mis laikyt atdarais teatrus, 
aptiekus ir kitką. Jie nori, 
kad nedėldienyj viskas būtų 
uždaryta ir uždrausta ir 
kad žmonės turėtų ateit da
ryt biznį Rymo trustui. Ši-. 
tas jų žingsnis jau kaipir 
laimėtas.

Jų noras yra, kad civiliš
ki šliubai ir krikštai būtų 
panaikinti, kad moksliškus 
ir prieštikėjimiškus laikraš
čius išleidinėti ir tokias pat 
prakalbas sakyt būtų įsta
tymais uždrausta. To jau 
jie seniai maldauja ir reika
lauja pas valdžią. Jeigu jie 
turėtų galę, jie priverstų A- 
merikos gyventojus mokėt 
kunigams algas ir popiežiui 
duoklę, jie išleistų įstaty
mus kiekvieną bedievį, ne
nuolankų parapijoną ir sar- 
matlyvą gaspadinę pakart. 
Jie įvestų inkviziciją, nuo 
kurios pasaule jau sykį mir
ko ašarose ir kraujuose.

Netoli visi Rymo t rusto 
agentų mulkinimai eina ant 
nieko, kada esama liaudies 
mokyklų, kur, nors ir nege- 
riausioj formoj, yra išguldi- 
nėjami svietiški mokslai. 
Tos liaudies mokyklos vis 
labiau gerinasi, vis geres
nius protus išvysto pas A- 
merikos gyventojų vaikus. 
Apšvieta yra didžiausis 
smūgis feikiškam Rymo 
trustui, todėl kunigai ėmė 
smarkiai kovot prieš liau
dies mokyklas. Jie jas kei
kia, niekina, purvina, liepia 
neleist į jas vaikų ir tt., žo
džiu, eina prieš šalies įsta
tymus. Jau jie išgavo tiesą 
steigt davatkines mokyklas 
ir stabdyt vaikus nuo lan
kymo publiškųjų; taip sa
kant, jau grynas mokslas 
leista išmainyt ant poterių. 
Da tik daugiau galybės tam 
trustui — ir neliktų liau
dies mokyklų ir publika tu
rėtų mokėt kunigų mergoms 
algas už vaikų kvailinimą.

Sunku viską ir paminėt, 
kiek katalikų dvasiški j a kė
sinasi ant liaudies apšvietos,
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jis buvo jau arti prapulties 
dėl savo kitokių protiškų 
persitikrinimų, negu dabar 
turįs, jis pats iš savo noro 
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veikia veiksmas, kumšti
mis, tąsynėmis po teismus, 
prašymais, reikalavimais, 
gązdinimais ir kitaip. Bet 
ji mato, ?
galybė šioj šalyj yra už
griebime politiškos valdžios. 
Valdžia išleidžia naujus į- 
statymus ir naikina senus. 
Ji turi pajiegą privertimui, 
kad įstatymai būtų pildomi. 
Taigi svarbiausiu Rymo 
klausimu yra: “Kaip paimti 
Amerikos valdžią į savo 
rankas?” Tam tikslui ren
kamas “žemiškas turtas”, 
ardomos kitos organizacijos 
ir tveriamos savos. Viena 
iš tikslingiausių organizaci
jų tam trustui yra Knights 
of Columbus. Tarp dauge
lio smulkesnių jos užduočių 
yra viena labai svarbi-— tai 
paėmimas valdžios į popie
žiaus agentų rankas. Kur 
tik gali, tie ricieriai iškiša 
savo kandidatus republiko- 
i’ais ir demokratais ir išsi
juosę dirba, kad juos išrin
kus. Tai šen, tai ten jiems 
pasiseka, todėl vis daugiau 
privilegijų 
šioj šalyj.

gauna Rymas 
Amerikonai iki 

pastarųjų laikų neatkreip
davo daug atydos į popie
žiaus pasikėsinimus, bet da
bar jau pradeda daugiau su
krusti. Jau aiškiai pasiro
dė, kad popiežius nori už
griebti šios šalies valdžią ir 
tuomet įvestų čia šventą in
kviziciją. Išskyrus Massa
chusetts valstiją ir išdalies 
artimąsias prie jos, kur 
tamsus airiai gyvena, viso
se kitose valstijose stengia
masi nepraleis! į valdžios į- 
staigas nei vieno, jei sužino
ma, kad jis yra Rymo agen
tas. Kaip tik pasklydo gan
das Chicago j, jog demokra
tų kandidatas Sweitzer į 
majorus yra narys Knights 
of Columbus, tuoj netoli vi
si gyventojai balsavo už re- 
publikonų kandidatą, nors 
šis miestas per laikus buvo 
demokratų valdomas. Ku
nigas Thomas Thornton per 
pamokslą New Yorke šv. 
Petriko bažnyčioj, vasario 
22 d., prisipažino, jog apie 
50 kandidatų į kongresma- 
nus neliko išrinkta, kaip tik 
sužinota, jog jie eina atsto
vai) t Rymo juodojo trusto 
interesus. Kaip matome, ne
tik socijalistai bijo to trus
to, o ir paprasti gyventojai. 
Jo bijo net ir patįs parapi
jonai ir veda su juo sunkią 
kova.

Bet bijotis nėra ko. Dar 
bininkų susipratimas auga 
taip sparčiai, kad Rymo a- 
gentai nespės užgriebt šios 
šalies iki to laiko, kada val
džios įstaigose pamatysime 
netoli vien tik socijalistus. o 
tie sugrąžąs gyventojams jų 
apšvietos įstaigas ir laisves. 
Vienok dirbt reikia prieš 
dvasiškijos pasikėsinimus, 
nes ir ji nesnaudžia.

,A. Baisus.

pakinkytas “į nelaimę - de
moralizaciją”. Jis skun
džiasi, būk pirmeiviški lai
kraščiai turėję didelę intek- 
mę jo proto sugadinime.

Žmogų valdo protas. Kas 
turi jį nors kiek išlavintu, 
to negalima nukreipt į ne
gerą pusę. Saliu nų yra 
daug, bet nevisi žmonės ei
na į juos ir girtuokliauja. 
Kiek nors protingas žmogus 
nešoks- į ugnį, nors čia visi 
kurstytų; jis nemes savo ti
kėjimo, jei nemato jį pilnai 
klaidingu, nepriims idėjų, 
kurios jam nėra aiškios ir j 
neišrodo geros. Jankaus
kas gi giriasi skaitęs pir
meiviškus laikraščius tol, 
kol netoli prapulties atva
žiavo. Matyt, tie laikraš
čiai jam patikb ir išrodė ge
ri. Beskaitydamas tuos “ne
gerus” laikraščius ii’ be- 
draugaudamas su tais “ne
gerais” socijalistais, jis iš
moko rašyt, geriau skaityt 
ir dasižinojo, kad reikia mo
kintis, kad yra Valparaiso 
mokykla, kur net bemoks
lius priima ir šio-to išmoki
na, kad ir be pinigų nuva
žiavus ten galima neretai 
gaut darbą ir mokintis. At
simenu, kaip šiandien, kad 
iš “Keleivio” jis išskaitė 
pianešimus apie tą mokyk
lą ir raginimus važiuot į ją. 
Išvažiavo, būdamas ir “Ke
leivio” ir socijalistų šalinin
ku. “Keleivis” tais laikais 
buvo tokios pat pakraipos ir 
aštrumo, kokis yra ir dabar. 
Taigi,jei ne socijalistų kuo
pa ir ne pirmeiviški laikraš
čiai, p. Jankauskas vargiai 
būtų išmokęs rašyt ir ma
tęs Valparaiso mokyklą, 
kuomi dabar giriasi. Ne tik 
jis vienas, bet daugelis kitų 
lieka pastūmėti prie mokslo 
mūsų pirmeiviškų laikraš
čių, tik gaila, kad ne visi 
būna dėkingi, už tai.

Męs nedrįstame sakyt, 
kad Jankauskas darė bile 
kokias suktybes prie koope
racijos Lawrence, kuri bu
vo didžiausia ir turtingiau
sia, o paskui suban kruti jo, 
vienok norime prisimint, 
jog jis sugrįžęs ant vakaci- 
jų, kada turtas jo buvo iš
sisėmęs, visada likdavo pri
imtas į kooperacijos krau-

daryt kiek pinigu ant mok
slo, Ne kas kitas, kaip so
cijalistai kooperaciją sutve
rė, palaikė ir Jankauskui 
vietą davė. Apie tūlą Pet
rauską, kuris buvo prisidė
jęs ir paskui košę išvirė, 
kaipo geras tautietis, čia 
nėra reikalo rašyt, nes law- 
renciečiai žino.

Tūlas Z. Jankauskas
Pabėgėlių organuose “V. 

Lietuvninkų” ir “Ateityj” 
pasirodė tūlas Z. Jankaus
kas iš Lawrence, Mass., ku
ris giriasi, jog jo smegenyse 
buvę kas tokio negero įvy
kę. Jis buvęs jau priėjęs 
prie nedorėlio laipsnio, tiki
si, kad būtų ir kokį kunigą 
nudėjęs, jei protas nebūtų 
atsimainęs. Dabar jis sa
kosi vėl į normališką stovį 
sugrįžęs. Labai gaila žmo
gaus, bet laikraščiai neturė
tų talpint jo ilgų raštų prieš 
socijalistus, kol jis neprista
to paliudijimo nuo autori
zuoto daktaro, jog jau vis
kas gerai su jo protu. Jei
gu žmogus atvirai prisipa
žįsta, kad jo protą buvo su
maišę socijalistai ar kas ten, 
negalima jam tikėt, kada jis 
tvirtina, jog dabar pilnai 
pasitaisė. Aš žinojau vieną 
susimaišiusią moterį Lietu
voj, kuri tikrai tikėjo, jog ji 
yra karalienė ir mušt pulda
vo, jei kas sakydavo prie
šingai. Apie Z. Jankausko 
protišką stovį męs nieko ne
žinome, tik skaitome iš jo 
paties straipsnių “Ateityj“

tų dalykų Jankauskas da
bar nesigėdina niekinti mū
sų pirmeiviškų laikraščių. 
Mums matos, kad jie pada
rė jį šiokiu-tokiu vertesniu 
žmogumi iš prasto audėjo- 
tamsunėlio; kol tik jis tuos 
laikraščius Skaitė, tol lavi
nosi, žengė pirmyn moksle 
ir nežinome nieko, ką blo
gą jis būtų padaręs. Taigi 
pagal jo gyvenimą ir pasi
elgimus męs vėl galime da 
balsiau tvirtint, jog mūsų 
laikraščių auklėjamieji žmo
nės mokinasi ir nesielgia 
bjauriai. Dabar Jankaus
kas nuvažiavo pas katalikiš
kus tautininkus. Kokia bus 
jo ateitis, nė jis, ne męs ne
žinome. Norėtume, kad 
mūsų priešų laikraščiai iš
mokytų jį tiek doros ir pa
stangos, kiek męs išmokino
me. Bijome, kad jo ateitis 
nebūtų sutepta daugiau už 
praeitį. Jis da nežino, ką 
padarys iš jo tautiškai-kle- 
rikališkoji spauda, o jau 
drįsta girti ją. Palauk da, 
troli, o mažu ir iš ten bėgsi 
kada galvą susėmęs. Ma
žu tavy j ji išauklės tokią 
dorą, ant kurios tu pats 
spjausi. Ar nematai, kad 
ta pati “Vien. Liet.”, kurią 
tu giri, kvepia melu ir ne
apykanta? Jeigu jau tavo 
protas nedirba ir nemoki at-

skirti B. Montvido nuo stu
dento A. Montvido-Antono- 
vo, “Vien. Liet.” neturėtų

Aš net atgal pašokau.
— Ir kas iš to, — vėl pra

dėjo Matiuchinas,vo, vien, luiet. neturėtų dėjo iVLatiucninas, — man 
skleisti melą apie visai kitą i rodosi, kad jie labai teisin- 
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ji nori, kad publika imtų būtų pirmiau pakliuvę, as 
manyt, jog Antanovas^ yra juos visus būčiau išskerdęs.

Aš pakliuvau jiems — mane 
pakars. Tai visai paprastas 
dalykas.

Matiuchinas nutilo.
— Paklausyk, Matiuchin, 

man sargai sakė, kad tu no
rėjai mane matyti, tai aš ir 
atėjau. Bet pasakykite 
man 
jūs papjovėte kalinį?

Kuro reikalai. Rusijos
ypatą, vienok ji nepataiso, gai pasielgia. Jeigu jie man ministerių taryba svarstė, 
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įmaišytas kun. Žebri o byloj. 
Juk graži tavo “dorojo” lai
kraščio dora, ar ne? O gal 
pats ]). Jankauskas jau prie 
tokios (loros nuvažiavo tau
tiškus laikraščius beskaity
damas. Bet tai ne vienin
telis atsitikimas. “Vienybė 
Liet.” ii’ kiti pabėgėlių orga
nai vartoja melą prieš visas 
veiklesnes y patas socijalis
tų pusėj, ji tyčia iškraipo 
faktus, išdergia socijalistų 
kalbėtojų prakalbas ir tt. 
Lai pats Jankauskas nueina 
ir kiekvieną kalbėtojo žodį 
užsirašo, o paskui pasiunčia 
visai melagingą korespon
denciją į savo mylimus laik
raščius, ir jis pamatys, kad 
ne tik ji tilps, bet tautiškų 
ir katalikiškų laikraščių re
daktoriai išpurvįs prakal
bas, iškraipys kalbėtojaus 
kalbą tai]), kad ir kvailiau- 
sis žmogus tai]) nekalbėtų. 
Žinoma, jei p. Jankauskas' 
mokės pats “primalevot”, 
tuomet redaktoriam mažiau 
darbo. Ir ar tokis pasi
elgimas doras?

Bet jeigu p. Jankausko 
protas yra tokis, , kaip jis 
pats apie save rašo, tuomet 
neverta jo klausinėt ir aiš
kint jam, ir tik prisieina 
džiaugtis, kad su tokiais 
protais ir “doromis” ypatos 
greičiau šauja į “Ateitis”, 
“Vienybes Lietuvninkų” ir 
panašius lizdus. Mums gi 
reikalingi žmones sveiko 
proto, pastovių nuomonių ir 
sąžiningi.

K. Stulpinas.

ŽMOGŽUDŽIAI.
Niekuom tai]) visuomenė 

nesibjauri, kai]) žmogžu
džiais. Jeigu męs užeiname 
laikrašty žinią apie žmogžu
dystę, tai tu o jaus pasmer
kiau) žmogžudį. Panašiai 
ir teisėjai elgiasi. Jeigu tik 
žmogžudys pakliūva į teisė
jų rankas, tuomet jį pa
smerkia mirtin.

Bet ar galima tai]) pasi
elgti? Ar visi žmogžudžiai 
vienodai prasižengia?

žmogžudžių yra įvairių- 
įvairiausių rūšių ii’ nors jie 
visi vienodą darbą atlieka, 
nors jie visi viena ir ta pa
čia profesija užsiima, bet 
neprivalo jiems būti vieno
da bausmė.

Kad geriau supratus apie 
ž m e g ž u d ž i ų s k i r t i n gu m ą, 
reikia padaryti keliatas iš
traukų iš V. Garmeveldo 
knygos “Katorga ir Sibiro 
valkatos”. Toj knygoj męs 
randame įvairių typų. Štai 
kaip autorius aprašo vieną

“...Aš norėjau aplankyti 
mirtin pasmerktą Matiuchi- 
ną. Apie jį aš žinojau tik 
tiek, kad jis su savo draugu 
išskerdė visą šeimyną, ne
pasigailėdamas net kūdikių. 
Už tai buvo nuteistas kator
gom Iš katorgos pabėgo ir 
tuoj spėjo aštuonis žmones 
paskersti. Kada jį pagavo, 
tai nuteisė ant viso amžiaus 
katorgom Matomai jis bū
tų ir pabaigęs katorgoj visą 
amžį, bet sumanė iškirsti 
“baiką”: gavo kur tai peilį, 
priėjo prie vieno katorginio 
ir smeigė jam peiliu krūti
nėn. Kaliniai tuomi labai 
pasipiktino ir norėjo ant 
vietos Matiuchiną užmušti, 
bet sargai nedaleido. Už 
tai jis tapo nuteistas mir
tin. Kada aš įėjau į jo ka
merą, gulėjo ant “narų”, bet 
pamatęs mane pakėlė galvą.

— Sveikas, Matiuchin! 
Kaip gyveni? Kaip sveika
ta?

— Sveikas, 
bet jeigu jūs norite dainų, 
tuomet galite sveiki keliau
ti, nes mane dainos sudai
nuotos. Į

— Nejaugi tu sužinojai 
ką nors ypatingo?

— Nieko ypatingo nesuži
nojau, bet 
nakt mane

tai sveikas,

Sanau, kad šią- 
Ikars.

kaip parūpinti savo valsty
bei akmens anglių kuro. Ta
ryba kuro reikalui nutarė 
taip padėti: pasamdytus 
darbininkus vežti veltui į 
anglių kasyklas; leisti dar- 
buoties kasyklose moterims 
ir nevisai tesuaugusiems; 
pirmosios rūšies visuomenės 
gynėjus, dirbančius kasyklo- 

iš kokios priežasties j se, paliuosuoti nuo tarnavi- 
’ / mo kariumenėje. Be to, mi-

— Visai paprastai. Atėjo misterių taryba nutarė šu
tas laikas ir papjoviau. Tą statyti tam tikras taisykles, 
atlikau, kaip ii’ nenorėda
mas.

— Paliaukite, Matiuchin, 
juokavę ir pasakykit man 
viską, kodėl jūs tai]) pasiel-

Jis tylėjo.
— O gal jūs anksčiau tu

rėjot ant jo kokį piktumą, 
ar atkeršijo t už kokį nors sa
vo draugą? O gal yra kokia 
nors paslaptis? Papasako
kite?

— Taip nuolatos prie ma
nęs lenda. Ir teisme per vi
są laiką lindo: pasakyk ir 
pasakyk! Išimk ir padėk!

tis! O pas mane jokių pa
slapčių nėra. To kalinio aš 
visai nepažinojau ir jokio 
piktumo neturėjau. Pasi
painiojo po ranka žmogus ir 
atliktas kriukis! Nesipai
niok !

— Bet tai bjaurus toks 
pasielgimas!

Jis valandėlę patylėjo ir 
pratarė:

— Matot, aš iš pat ma
žens turėjau- prie to didelį 
norą... Pasigaudavau katę 
arba pelę ir kankindavau... 
Arba prūsokui ar drugeliui 
tai vieną, tai kitą koją atsu
ki — dailu! — daužosi, blaš
kosi, bet nieko negali pada
ryti. Kada sulaukiau devy
nių metų amžiaus, tai pasi
gaudavau katę ir jau peiliu 
badydavau. Ir prisijuokda
vau į valias! Nors už tai 
ir gaudavau į kailį, bet ne
paisiau. Tai]) viskas ir ėjo. 
Žmones pradėjau pjauti jau 
nebejaunas — turėjau 20 
metų amžiaus. Nuo to lai
ko kur tik žmogus pasipai
nioja po ranka, taip ir “pri
glaudžiau”. štai šiais metais 
pradėjau labai blogai jaus
tis. Nevalgau, naktimis ne
miegu, o akyse vis matosi 
kokie tai žali ratai. Akis 
apsiniaukė. Reiškia, atėjo 
laikas... Reikalinga krau
jo... Bet jokio piktumo ne
turėjau. Net gaila buvo: 
pasakoja, būk doras vaiki
nas buvęs.,. Kada aš tą at
likau, tai tuoj lengviau pa
sidarė: pradėjau gerai val
gyti, gerai miegoti, tartum 
nuo mano sielos.akmuo nu
krito. Žymiai pasitai
siau !”...

Kaip matom, teisėjai nei 
kiek neatsižvelgė į Matiu- 
chino psichologiją. Jie pa
skaitė jį paprastu žmogžu
džiu ir nuteisė pakarti. Bet 
ar galima tokius prasikaltė
lius karti? Niekados! Tai 
ne prasikaltėlis, bet ligonis. 
Tokie žmonės reikalinga gy
dyti. Tokie žmonės atlieka 
žmogžudystes ne su tuo tik
slu, kad pasipelnyjus, bet iš 
priežasties ligos.

Bet deja! Mūsų teisda- 
rystė visai į tai nepaiso. Ji 
neskiria žmogžudžių į tam 
tikrus skyrius, bet visus 
šabloniškai karia. Mūsų 
teisdarystė daugiau nieko 
nežino, kaip tik ištirti, ko
kio laipsnio prasikaltėlis ir 
atliktas kriukis.

švenčioniškis.

Pašelpa I^enkijai. Poz
nanės lenkų laikraštis “Kur- 
jer Poznanski” vasario 9 d. 
n. k. aprašė, kaip bus tei
kiama pašelpa tų vietų len
kams, kurias dabar turi pa
ėmę vokiečiai.

Karės pradžioje Pozna- 
niuje įsisteigęs lenkų komi
tetas, kuriam pirmininka
vęs mirusis Poznanės arci- 
vyskūpas Likovskis. Komi
tete esą kunigaik. Čartoriž- 
skis, kun. Druckis-Liubeckis 
ir Berlyno lenkų “kolo” na
riai. Vasario 8 d. n. k. ka
ili i te tas išleidęs atsišauki
mą, kuriuo paaiškinęs, kad 
jis turįs surinkęs pinigų 
fondą žmonėms šelpti, bet 
to darbo negalėjęs sutvarky
ti, nes “negavęs reikalinga 
prūsų vyriausybės pritari
mo”.

V7 o kiečių užimtų Lenki
jos vakarų šelpimo reikalas 
tuo sunkus, kad uždrausta 
esą vežti duoną iš Vokieti
jos į Lenkijos vakarus, ku
riems tenka kęsti vargą dėl 
to, kad vokiečiai turi juos 
paėmę. Tas uždraudimas 
varžė ir Poznanės lenkų į- 
steigtojo komiteto darbus.

Dabar Prūsų vyriausybė 
jau pažadėjusi padėti. Mat, 
dabar lenkų šelpimo reika
las kitaip pakrypęs: juo ė- 
musi rūpinties galinga ame
rikiečio Rokfelerio organi
zacija, kuri jau daug yra 
padėjusi suvargusiai Belgi
jai. Ji ėmusi rūpinties pri
statyti duonos badą ken
čiantiems Lenkijos vaka
rams. Rokfelerio organiza
cija veiksianti per vietos 
komitetus, kuriems pave
sianti dalyti surinktas au
kas reikalingiems pašelpos. 
Poznanės lenkų komitetas ir 
būsiąs tokia viena organiza
cija, kuriai bus pavestas 
darbas dalyti reikalingiems 
duoną, pirktą amerikiečių 
pinigais.

Europoje Rokfelerio or
ganizaciją vesią Amerikos 
ir Ispanijos pasiuntiniai 
Bei’lyne ir Viennoje, Pozna
nės arcivyškūpas, vyskupas 
Sapiega ir New Yorko žydų 
bendrijos vadovas Šiffas.

Duoną Rokfelerio organi
zacija pirksianti ir gaben
sianti į Vokietiją ar iš Ame
rikos, ar iš Rumunijos per 
Austriją, arba iš Rusijos.

NORI GAUTI DARBO.
Seatie, Wash.—Paduota 

jau 45,000 aplikacijų, kad 
gavus darbo ant valdiško 
gelžkelio Alaskoje.

Bet darbo niekas negaus, 
nes vietos jau užimtos.

GERAS PELNAS.
New York.—Krutančių 

paveikslų teatrai užperei- 
tais metais surinko puikų 
aukso derlių. Jų įeigos vir
šija $275,000,000.

ŠIS-TAS

kuriomis bus šaukiami dirb
ti kasyklose kariumenės be
laisviai.

Karaliaus taryba. Rumu
nų laikraštis “Victorul”, ku
ris, kaip sako, gerai žinąs/ 
Bulgarijos dalykus, rašo, 
kad Bulgarijos sostinėje So
fijoje, karaliaus rūmuose 
neseniai buvusi karaliaus 
taryba, kurioje dalyvavę vi
sų opozicijos partijų vadai 
ir ministerių pirmininkas. 
Pirmininkavęs pats caras 
Ferdinandas. Taryba nuta
rusi, kad Bulgarijai reikią 
mesti neutralitetą ir ruoš- 
ties įsikišti į karę. Todėl da
bar pradėta esą tarties su 
opozicijos vadais sudaryti 
koalicijos ministerių tarybą 
(kabinetą). Tas derybas 
vedąs dabartinis ministerių 
pirmininkas Radoslavovas. 
Atsirandą nemaža kliūčių. 
Mat, opozicijos vadai norj, 
kad į busimąjį koalicijos mi
nisterių tarybą įeitų demo
kratų partijos vadas Mali- 
novas, taip-pat Gešovas, Da- 
nevas, Todorovas ir agrarų 
partijos atstovas Stambolis- 
kis. .

(Iš “Vairo”), tf



ant

neigi Leonas.

Trečia lempa yra įstaty- 
:. Jis apima visas tra-

seka.
.Su jos kvėpavimu 

veržia nedorumas,

Komedija dviejuose aktuose. . 
Verte Bostonietis.

išnaikinimu. Tame mete aš

viso pasaulio 
kurio mokinimas

■ >-
, -LMykolas Balucki.

Vyro Medžioklė

Ižia. Seniau taip ir 
nereikėdavo likti 

O šioj gadynėj tai jauni-

patikrindamas, jog 
viskas yra teisybė. Man

jokios svarbos seno vyro1 visais, 
raštams ir mokinimams,! plaukuose 
kaip jūs pati ta žinote.

— Bet carienė man sakė, vardas — 
kad ji jus gerai pažįsta, o

’ fe'.'* r

Močiutė. Tamsta turi teisybę. Valia tėvų 
panašiame dalyke yra būtina sąlyga. 
Užtikrinu, tamsta nepasigailėsi to 
žingsnio, nes gausi gerą ir dorą pačią.

Leonas (nustebęs). Betgi, ponia, geradei- 
ka, aš nesuprantu...

Močiute. Nesislapstyk, balandėli — viską 
žinau. Tik būkie drąsus! Gaukie tik 
tėvo pavelyjimą, o už paną jau aš gal
vą guldau. Aš jau panašiuose dalykuo
se esu specialiste. Juk irgi jauna bu
vau. Na, Dieve jums padėk, pone Leo- ’ 
nai (Išeina per kaires duris).

Scena ketvirta.
Leonas (tūlą laiką stovi, kaip stabas). Po? 

plynių! Kurgi aš papuoliau? Ta bo
ba ką tai pliauškia apie a'psivedimą. 
Ar jai galvoj smegenai pabiro? O 
mažu, jie čia visi misli, jog aš ketinu 
vesti? Tai, brač, papuoliau į liugyną;

• nei pėsčiam išeit, nei važiuotam išva
žiuoti. (.Vaikščioja). Aš čia lankausi, 
kad tėvą, poną Valentą, patraukti prie 
savo politikos, kad jisai balsuotų už po
ną Igną, o čia misli. kad aš noriu paną 
Anelę vesti. Nespėjau dar gerai apsi
dairyti, o jau šaukia: ženykis! (Vaikš
čioja). Po plynių, tik jau ir bėda, kad 
turi kokį reikalą tokiame name, kur 
yra mergų ant ištekėjimo, bet dar blo
giau (apsidairo ir baigia tyliai), kur 
yra senmergių. T'ik spėsi pažiūrėt į 
mergą, tai jau visos mamoms ir tetoms 
prisisapnuoja, kad tu ją myli. Pasakai 
kelis malonesnius žodžius, tai jau lau
kia, kad rankos prašysi ir bus sužie- 
dotuvės. (Apsistoja). O gal aš jai ka
da nors ir pasakiau meilingų 
žodžiu? Bet ne! Niekados. Kal
bėti su ja, tiesa, kalbėjau, bet kaipgi 
nekalbėsi, jeigu pana ateina į kambarį, 
kur aš su tėvu kalbuosi, ateina ir sėdi, 
kaip žvakė. Ir kaipgi jai nepasakius 
tuomet komplimento, jeigu valandų- 
valandomis barška ant fortepiano ir 
dainuoja “Gėlelės mūsų”, o tėvas kas 
minuta tauzija “tai mano duktė, panie 
tego”, rodos, dar aš nežinočiau, keno 
tai duktė. Sako, ir šuo kariamas pri
pranta, na tai ir aš apsikenčiau. Ir 
štai už tas kančias, kantrumą ir man- 
dagumą ant manęs nori užversti kalną 
ir priversti apsivesti. Ir ne vienam 
vyrui kavalieriaus stone’įpučia į galvą, 
kad jisai įsimylėjęs. Kur paskui ding
si nedingęs — ima ir apsiveda. Bet 
jau su manim to nebus. Neduosiuos 
apsikvailinti (pamato įeinantį Va-

dicijas. Pirmiausia jis pra
deda savo išnaikinantį dar- 

| bą prie šeimynų, tada api- 
! ma pasaulio literatūrą, iš
naikina spaudos laisvę, dai
lę, o galop ir istoriją.

Pirmoji lempa pradės sa
vo išnaikinantį darbą apie 
1912 m., uždegdama pietinę 
Europą — Rytų šalįs. Ta-

LAISVE
Tad šio metšimčio vidu

ryj pradeda pakilti literatū
ros ir dailės karžygiai tarpe 
lotinų ir persų tautų, kurios 
yra pavargusios nuo nuola
tinės priespaudos.

Tuomet pakils simboliz
mo lempa, kuri viršis visas 
tris prekybos lempas. Da
bartinės daugpatystės ir 
vienpatystės vietą užims po
etiška ženyba, kurioje lytiš
kieji santikiai bus nustatyti 
vien tik iš gyvenimo poetiš
kosios pusės.

Tada aš permatau tautų 
pakilimą skaičiuje ir jos 
pripažįsta, kad toji vilio
janti moteriškė nėra niekas 
kitas, kaip tik tušti monai.

Ateis laikas, kada pasau
liui bus nereikalinga kariš
ka spėka, hipokratiška re
ligija ir suvaržyta dailė. 
Gyvenimas yra evoliucija, o 
evoliucija yra’išsivystymas 
nuo paprasčiausio iki augš- 
tesnių kūno ir proto formų.

Aš matau slenkant pasau
lio tragedijas jų dabartinėj 
spalvoj, kuri, y t saulėleidžio 
šviesa, dingsta už kalnų.

Vienas mostelėjimas pre
kybos rankos — ir nauja is
torija prasideda...

Jis pabaigė, pravėrė akis 
ir žvalgėsi į mane lyg susi
maišęs. '

— Atleiskit, — gal būt aš 
buvau biskį užsnūdęs?

Aš perskaičiau jam jo 
i pranašavimą. Lįūdnai pasi- 

Dora jau veik visai yra klausęs, jis man pamojo su 
dingus, ir visa žmonija yra galva, patikrindamas, jog 
be jokių doros jausmų.

Bet tuomet iškils koks di- prašant, jis parašė tą doku- 
atsisakyti juos užga- 'na kitą, kiekviena dar norė-'di^ reformatorius.

Aš nežinau, kaip1 dama atkreipti sau jos aty- valys iš pasaulio paskutines 
' Bet ji, lyg ta niekina- dievystės liekanas, ir padės 

virai sakant, aš nepriduodu ’ ma prostitutė, įsileidžia su pamatinį akmenį tam di- 
. Jos papuoštuose džiamjam 1!“

tarpe brangių templiui, 
deimantų yra įbraižytas jos bus, jog kiekvienas yra pats 

Prekyba”. i----- -
Nors viliojanti ir užbu- dvasia

N. Tolstoi.

[.Tolstojaus Pranašavimas
1910 m. rudenyj carienė 

užkvietė mane pas save, kad 
suteikčiau tūlas informaci
jas.

Pribuvus man pranešė, 
kad caro familija randasi 
ant verandos ir geria arba
tą. Jos didenybė nesijautė 
dar visai sveika nuo nervų 
ligos ir išrodė išbalus ir 
silpna. Išpradžios mūsų pa
sikalbėjimas ėjo apie jos 
sveikatą. Tiktai vėliau ji

tai dėl prispaustųjų brolių.
Pasikalbėjime su mano 

dėde, jis man pasakojo apie 
tokį apsireiškimą, kurį jis,----- x - .-yt-;-
tankiai matąs, sėdėdamas įa 1913 m. ji liks galutiniu 
prie savo rašamojo stalo, ar- išnaikinimu. „š
oa kartais apie pietus, prie matau visą Europą ugnyje 
to taip aiškiai, kad jis ga- if kraujo tvane, jos laukai 
lesias tą visą perstatyti vie
nam paveiksle. Net dar 
daugiau — v 
reiškimą atpasakoti iš 
minties, kolei aš čia esanti

nukloti lavonais.
Tada apie 1915 m. pakįls 

jis galįs tą apsi- [ nepažįstama ypata nuo 
1 V at-[šiaurių — naujas Napoleo- 

prisipažino, kad ne jos, bet bet nelaimė esanti tame, 
paties caro geismas esąs su kad jis negalįs rašyti, nes 
manim pasikalbėti. Caras rankos esą visai suparali- 
tuom laiku lošė šachą su sa
vo dukterims, kada carienė 
jam pranešė apie mano pri
buvimą.

— Grafiene — caras pa
prastu tonu pradėjo — man 
yra labai savotiška užduo
tis prie jūs, bet aš prie jūs 
kreipiuosi prieš savo norą. I

Staiga jis nutilo, pažvelg- damas veidą rankomis. Taip 
damas į mane, ar esu pasi- jis išbuvo 10 minu tų nei ne
rengus jam patarnauti. ‘ Pasijudinęs, tada staiga jis 

Aš atsakiau: — Labai išlėto ir garsiai pradėjo: 
man linksma jus išklausyti, j — Šis spėjimas išsipildys

— Jus matote — tęsė ca- greitu laiku. Aš matau vi-
ras — Vokietijos kaizeris ir sus tuos apsireiškimus prieš 
Anglijos kunigaikštis su sa-’savo akis. Aš matau siu
vo prašymais pastatė mane buojant per žmonijos likimą . v _
labai nepatinkamam padėji-! paveikslą, panašų moteriai, i y^s bažnyčias prie galutino 
me. Jie labai geidžia gauti' Ji su savo dailumu, savo! išnykimo, 
kokį raštą nuo mūsų seno šypsą ir papuošalais yra 
Levo Tolstojaus — ir prie augštesnė už Venus.
to dar labai savotišką. Vi- i Visos valstybės, yt bepro- 
sai paprasta, kad aš nega- i tystės svaigulyj, vejasi vie
lojau ;.......................... ................................
nejunti.
geriau tą dalyką pradėti, at-' dą.

Caras rankos esą 
žuotos.

— Aš būčiau labai užga
nėdinta, jei aš galėčiau 
jums tai užrašyti.

— Labai gerai. Aš tuo
jau pradėsiu. Ten, 
stalo, yra popiera ir paišiu
kas.

Jis atsilošė kėdėj, uždeng-

nas, kuris irgi ims dalyvu- 
mą toj kruvinoj dramoj. Jis 
yra mažo mokslo, rašytojas 
arba žurnalistas. Jo gal e j 
didesnė dalis Europos pasi
liks iki 1925 metų.

Tai baisiai skerdynei pa
sibaigiant, prasidės nauja 
politiška tvarka senam pa
saulyj.

Nebus daugiau nei kuni
gaikščių, nei karalių valsty
bių, bet liaudis sutvers Su- 
vienytas Valstijas iš visų 
tautų. Tada bus tik 4 mil
žiniškos nacijos. Anglo- 
Saksonai, Lotinai, Slavai ir 
Mongolai.

Po 1925 m. aš permatau 
didelius perversmus religi
jos fanatizme. Tos dailios 
prostituės antroji lempa da-

Anelė. Keista kalba! Ar tai kiekvienas 
vyru turi tapti, kas tik peržengia namo, 
slenkstį? Jisai lankosi pas tėvą, kaip 
ir daugelis žmonių.

Močiutė. Jau nesakyk man! Mačiau, kaip 
judu du vienu burkavot. Ar neprašė 
dar rankos?

Anelė. Ale ne... ne!
Močiutė. Gal tėvo klausė7
Anelė (piktai). Ale gi sakau močiutei, kad 

neprašė ir nemislina visai apie tai.
Močiute. Tikrai dyvai. Žinotum ką, Ane

le, o gal aš jo paklausiu. Man nebėda, 
nuo manęs, kaip nuo žąsies vanduo.

Anelė. Ar jūs norite man gėdą padaryt?
Močiutė. Na, na, nesirūpink. Aš jau taip 

viską atliksiu, kad nei lapė nelos? Ne- 
mislyk, kad tavo močiutė nieko jau ne
gali atlikt. O, aš dar ne šiaudų kūlys.

Anelė. Bet aš nenoriu, nereikalauju, kad 
jūs mane globotumėt (Supykusi nuėina

I
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I
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savo dievas. Dievas, vėlė, 
ir nemirtinumas — 

jūs vėl labai gerai pažįstat rianti ji išrodo, vienok daug visi sudegs naujoj krosnej 
seną grafą. Aš būčiau la- vargo ir pražūties paskui ją! ir tada aš permatau naujo, 
bai dėkingas, jei jūs jam 
praneštumėt apie mano no
rą ir kad jis savo raštą 
draugišku keliu per jus 
man prisiųstų, tada aš, pasi
likdamas sau vieną kopiją,

kunigaikščiui ir Vokietijos 
kaizeriui. Bet tas raštas 
turi būti kai-kas toks, ko 
grafas dar nei kada nėra 
rašęs ir ką jis pasižadėtų 
niekada viešai neskelbti.

— Gerai — aš atsakiau— 
aš tuojau skubėsiu pas gra
fą Tolstojų.
. — Kaip tik sugrįšit, pra- 
neškit ministeriui, d aš tuo
jau jus priimsiu — atsakė 
caras, duodamas man ran
ką.

Už savaitės aš jau sve- 
čiavaus pas savo seną dėdę 
ir išpasakojau, kodėl aš pas 
jį pribuvau.

Žingeidžiai pasiklausęs,
jis tarė:

— Labai stebėtina, aš
mielai pasiųsčiau kokį raštą protą dar lopšyj ir neatsi- 
karališkoms kilmėms, bet traukia nuo jo iki kapo.
nelaimė su manim yra ta, 
kad aš visada esu rašęs tik- mas

Jis iš-! mentą ir aš skubėjau pas 
cara.

Mane priėmė su visomis 
ceremonijomis ir įvedė caro 
privatinėj salėj. Aš įda
viau jam tą raštą. Jis at
plėšė nervuoda.masis ir skai
tė su pasididinančiu nera
mumu.

i doriško pasaulio pradžią.
i išsi- i Tas žmogus, kuris paskir- 

jos bal-i tas tai misijai, yra Mongoli- 
sas panašus metalui, aukso jos, slavas. , 
skambesiui ir jos geidulin- 
gasai žvilgis yra labai už
nuodytas dėl tų valstybių, 
kurios dėl jos varžosi.

Ji yra apginkluota trims 
rankoms, kuriose ji laiko 
tris viso pasaulio sudarky
mo lempas. Pirma lempa 
r eprezentuoja karės liepsną, 
kurią ta daili prostitutė ne
šioja iš vieno miesto į kitą, 
iš vienos valstybės į kitą. 
Patrijotizmas atsako pir
miausia garbingu užsidegi
mu, bet galutinė pasekmė y- 
ra — kanuolių trenksmas.

Antra lempa turi fanatiz
mo ir veidmainybės liepsną. 
Ji uždegioja lempas ir žva
kes tiktai bažnyčiose ir ant 
altorių, kurie randasi įvai
riose šventinyčiose. Ji sė
ja apgavystės ir fanatizmo 
sėklą. Ji uždega žmogaus

Jis jau dabar vaikščioja 
po žemės kamuolį ir yra la
bai darbštus. Jis pats dar 
dabar visai nenujaučia tos 
didžios pareigos, kuri jam 
paskirta augštesnės galės.

Tada eina trečia lempa su 
savo liepsna, kuri jau dabar 
yra pradėjus išnaikinti šei
mynų prietikius, dailės aug- 
štybę irvdorą. Giminystės 
prietikiai tarpe vyro ir mo
ters esti laikoma, kaipo 
prozaiška lyčių vienybė. 
Dailė pradeda krypti j pa
prastas vėžes.

Religija, eidama ranka 
rankon su politika, yra jau 
sujudinus savo dvasiškus 
pamatus pas visas tautas.

Tiktai kur ne kur yra už
silikę mažyčiai gabalėliai, 
kurių tos tris išnykimo liep
snos nėra palietusios.

Tautų karės Europoj, kle- 
sų kova Amerikoj ir rasių 
karė Azijoj sulaikė progre
są ant pusės šimtmečio.

įdomus, aš išrašysiu vieną 
kopiją sau, o kitas sykiu su 
vertiniu pasiųsiu Vokietijos 
kaizeriui ir Anglijos kuni
gaikščiui, bet patį originalą 
padėsiu savo archyve.

Aš meldžiau caro ir carie- 
nės nekelti jokių priešingų

skelbti viešai, nes aš neno
riu įsipinti tarpe jų ir seno 
vyro, kurio priešįstatymiš- 
kii raštų aš paprastai ne
gerbiu.

Tiktai todėl, kad aš girdė
jau, jog kas tai iš karališkos 
šeimynos rengiasi paskelbti 
tą Tolstojaus pranašavimą, 
kaipo savo originalą, esu 
priversta paskelbti tą doku
mentą, išdėstant visa tei
sybe, kokiu keliu aš jį ga
vau.

Caras jau kelis sykius 
man išsireiškė, jog Vokieti
jos kaizeris sakąs, kad tas 
Tolstojaus pranašavimas e- 
sąs įdomiausias literatiška- 
sai pranašavimas, kokio 
šiame laikmetyj dar nebuvo.

Verte B—sius.

Močiute (pati sau). Pyk nepykusi, o jau 
aš savo padarysiu ir gana. Jai, kaipo 
panai, išpuola būti atsargiai, bet męs, 
senieji, turime už ją mislyt ir darbuo- 
ties. Ir koks čia, po paibelių, nusidėji
mas paklausti jauno vaikino, ar jisai 
nori vesti? Jeigu nenori, tai tegul ki
tiems vieta
buvo, todėl panom 
senmergėm.
kių, kaip bičių aplink paną. Tėvai turi 
prieš juos puldinėti, valgydinti, girdy
ti-—o jie beregint ir dingsta. Kaip iš 
ožio—nei pieno, nei plaukų. Kaštai 
dideli—o apie veseliją nieko negirdėt. 
Bet jau su Anele taip nebus. Aš jau 
žinau, ką turiu padaryt. O kaipo mo
čiute, ir teisę turiu (pamato įeinantį 
Leoną). Ach!

SCENA III.
Leonas. Ar nieko nėra namie?
Močiute (į šalį). Turbūt, apie ją klausia. 

(Garsiai) Je, je, Anelė namie. Tiktai 
ką nuėjo į savo kambarį.

Bet aš norėjau pasimatyti su pa
nos Anelės tėvu (į šalį). ’ Rūpinsiuos, 
kad užagitavus poną Valentą balsuo
ti už Igną. Grafas neturi būti atsto
vu. Tai senų pažiūrų žmogus.

Močiutė (į šalį). Su tėvu nori šnekėt. Aha, 
suprantu, turbūt, nori panos rankos 
prašyti (Garsiai). Ta naujiena Anelei

ILeonas. Naujiena? Kokia naujiena? Ar 
pana Anelė serga?

Močiutė (į šalį). Matai, kaip susirūpino. 
Jau aš aiškiai matau, kad jisai iki au
sų įsimylėjęs į Anelę (garsiai). Ne
sirūpink, tamsta, jai tik truputį skauda 
galvą, bet tai praeis. Ji tuojaus bus 
čia.

Leonas. Labai gailiuosi, kad negaliu su pa
na Anele šnekėti. Esu labai užimtas. 
Atėjau pasišnekėti su tėvu apie labai 
svarbų reikalą.

Scena penkta.
Leonas. A, ponas Valentas! Nekantriai 

tamstos laukiau.
Valentas (išaugšto). Esu tarnas tamstos. 

O kas tokio svarbaus? Kad tamsta ži
notum, dabar dėl politikos galima per
siplėšti (sveikinasi). Ar žinai, pone Le
onai, kad aš tiktai ką buvau pas grafą.

Leonas (ruščiai). Tai tamsta buvai pas

Valentas. Tik ir malonus žmogus tasai gra
fas. Prašė manęs prisėsti, ranką pa
spaudė (išaugšto). Mudu šnekėjome 
su juo apie politikos dalykus. O tai 
ponas! Tai ne koks pliuškis.

Leonas. Netikėk jam, pone Valentai, jis tik 
veidmainiauja. Jam tik rūpi daugiau
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balsų gauti. Todėl jisai ir gerinasi.
Valentas (užsigavęs). Kodėl jisai turi veid

mainiauti? Kuo aš blogesnis už jį?
Leonas. Jūsų teisybė, praėjo tie laikai, ka

da paėjimas iš augštos familijos buvo 
vyriausias daiktas. Šiandien jau ne 
herbas bei augštas paėjimas, bet žmo
gaus nuopelnai turi lošti vyriausią ro
lę. Kas nori stovėti augščiau už kitus, 
tegul pereina juos dorumu, mokslingu
mu ir pasišventimu.

Valentas (stengdamos suprasti). Hm, hm,

Paveikslėliai iš karės lauko. Viršuj: 1) Vokiečiai rankioja sužeistuosius, 2) Vokiečiai šaudo iš sunkiųjų kanuolių. Apačioj 
Austrijos aficieras apkasuose per telefoną duoda pranešimus, 2) Vokiečiai “ekzaminuoja” rusišką žydą, 3) Austrų oficierai apkasuose

l":

Leonas. Dabar jau nereikia šaukties grafų 
pagelbos, nes ir vidutinioji klesa, mie
stelėnai turi atsakančių veikėjų savo 
tarpe. Tuos veikėjus reikia gerbti.

Valentas (keistai jausdamas). Taip, taip... 
miesčionija!

Leonas. Vadinasi, tamsta su manim sutin
ki. Labai puiku. Aš to kaip tik ir lau
kiau (spaudžia jam delną). Jeigu taip, 
tai rinkime į atstovus ne grafą, bet po
ną Igną. Tinki tamsta?

Valentas (slinkdamas atgal). Kaip tai? 
Kodėl poną Igną? Kuo jis geresnis, 
kaip aš.

(Toliau bus). ?
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LAJSVe

MOTERIAIS

ŽINIOS

apie

Nieks netemdys skaisčią šviesą

jaunų 
Kiek

Pliens kardų blizgės ant žagrės.
Kad pranyks stabų galybė, 
Sviets pažins tad’ brangią tiesą,

Laisves”
Agentūrą

Toje orga- 
visos tos 

1) riešingos

puiku bus!
tai jo akįs džiaugs-
tik tuomet aš viską

Ar vyrų apsileidi 
ar moterų nerangu 
Man rodosi, kad grei

Pagavo niekšą.
Jau metai laiko, kaip Jer

sey City ir apielinkėj tūlas 
F. Palmer užpuldinėjo ant 
jaunų mergaičių ir net dau
gelį išgėdino. Bet policija 
jokiu būdu negalėjo tą nieK- 
šą pagauti. Pagaliaus šio
mis dienomis tapo pagautas 
ir už grotų pasodintas.

i” — patrio- 
Jie tokiais darbais 

didžiuojasi.

visą laiką atydžiai 
gudrumu ir neištikimybe į ma 
Jo išveizda buvo kur tai

Visuomet adresuokit 
šitaip: 

“Laisve” 
183 Roebling St. 

BROOKLYN, N: Y

111 metų senele ėjo 
lenktynių.

Stanton, Mich
Toocholska šiomis diendmis 
šventė 111 gimimo dieną. 
Kada susirinko svečiai, tai 
senelė parodė savo gabumą 
— išėjo lenktynių su savo 
praanukiais.

Tokiu seneliu labai retai 
pasitaiko, kad tokiam am
žiuj ir taip gerai jaustųsi.

NEDUODA MOTERIMS 
BALSAVIMO TEISIŲ.
Floridos valstijoj žemes

nysis atstovų būtas atmetė 
billių, suteikiantį moterims 
balsavimo teises. Reiškia, 
1916 metais balsavime daly
vaus vieni vyrai, nors buvo 
tikėtasi, kad jau balsuos ir 
moterįs.

Wisconsin© valstijoj že
mesnysis atstovų butas at
metė billių, suteikiantį mo
terims balsavimo teises.

KALEJIMAN.
Kaip pauščius vidur laukų

Iš lizdo vanagas išplėšė,
Skyrė sūnus nuo tėvų

Ir meldžiantiems per veidą rėžė...
Aplink juos kardai čerškė,

Prie augšto mūro kol privarė,
Vartuos raktai su barškė,

Bjauriais keiksmais sargai juos barė
Storos štangos sutauškė, 

Vos durys sunkios atsivėrė—
Letenos sargų poškė— 

Noriai jie mušė, ką nutvėrė.
Per geležines duris

z Į drėgną mūrą juos įvarė,
Tartum laukinius žvėris

Tamson už štangų juos uždarė.
Giltinė kaip ką lukė—

Nors gyvu save kas ne’tjautė—
Ant plikų grindų gulė 

Ir kas tylė, kentė ar šaukė.
Mirkie nuo ligų, kančių,

Pagelbos ar tiesos nelaukie,
Širdys plyšt gal nuo skausmų, 

Netur žodelis miels atplauktie!
Raganoms tu atiduots

Tarp štangų, mūrų čia supūsi,
Vortinkliais tu apmatuots,

Nelaisvėj, brangusis, pražūsi!...
Tavo čia iščiulps spėkas, 

Prapūlsi ar šešėliu liksi;
Nedavei savas jiegas 

Valdonams, tai už tai čion krisi...
Sofija, Bulgarija. Petras Keleivis.

Po kelių lietingų dienų, nors ir neaiš
ki, bet graži ir šilta diena buvo. Malonus 
vakarų vėjalis pūtė ir nešė padangėmis de
besius, tartum užstūmdamas vienus ant ki
tų ir darydamas padangėj laiptus.

Aš ėjau laukais ir takeliais, kuriuos, 
kaip per sapną,prisiminiau iš mažens. Tai 
buvo tos pačios vietos, tik jau persimainę, 
kur aš, mažas būdamas, vaikščiojau; tie 
patįs krūmai, karklai ir pabaly lendrynas, 
tie patįs kalneliai, geltonų smilčių vėjo su
pūsti—tie patįs daiktai, tos pačios vietos, 
kurios man nuolatos sapnavosi.

Per keliatą paskutinių metų aš gyve
nau Varšuvoj ir niekur neišvažiavau. Gy
vendamas ten per visą laiką sirgau kokia 
tai keista liga, kuri tūkstančius žmonių 
pražudo, sugriauna jų organizacijas ir vis
ką išdrasko. Kada atskiras asmuo pradeda 
sirgti tokia liga, tuomet jis tampa melan
choliku, pradeda viską neapkęsti, viskuo 
neužganėdintas; ką tik jis pradeda dirbti, 
tas jam nepatinka, jo siela yra spaudžiama

tamjUmos. Tokia liga ne- 
bet tik

. Ar galima pačia vadinti, 
“višta?”

St. Louis, Ill. — šiomis 
dienomis teisėjas turėjo iš
rišti labai “svarbų” klausi
mą, būtent ar gali vyras sa- 
savo pačią “višta”. Pati 
Tūlas Ch. Watvins pavadino 
savo pačia “višta”. Pati 
tuom žodžiu taip įsižeidė, 
kad vyrą patraukė atsako
mybėn už “įžeidimą gar
bės”. Teisėjas ilgai apie

AUKSO DIEVAITIS.
Kas vargais mus apipylė?
Kas mus stumia ant nelaimės?
Į žabangus kas įpynė
Milijonus čia ant žemės?

Kuom esi tu, ką apsėjei 
Žemę kaulais vargdienėlių?
Kas tu, ką krauju aplieja i 
Dirvonus mūs artojėlių?

Kas išplėšė širdis mūsų,
Išmintį žmogaus užtemdė,
Brolis brolį kad užmuštų,
Vardą gryną mūs kas dergė?

Kas gyvybę milijonų
Kaip kvietkas darže išrauja?
Kas nužemina taip žmogų?
Kam nuolankiai jis tarnauja?

Stabmeldystė viešpatauja,
Tiesą dusina lyg šioliai,
Aukso dievui da tarnauja
Turčiai, kunigai, karaliai.

Aukurus dievaičiui krauja, 
Turtą nuo varguolių renka, 
Gyvasčius žmonių aukauja, 
Šventenybė svieto dega!

Teatbega greit tas laikas,
Vargdieniai pakels kad’ ranką,
Sutrupės tad’ aukso dievas,
Męs išvysim naują tvarką!, 

Nečerškės tada retežiai, 
Mirtį nebesės kanuolės,

lu, bet protu. Męs reika
laujame taikos ir ramybės 
tarpe visų tautų.

“Mūsų priešai mus gązdi- 
na, jeigu męs gausim lygias 
su vyrais teises, tuomet 
neteksime pagarbos, kurią 
dabar nuo vyrų turim ir 
gatvekariais važiuojant vy
rai neužleis mums suolų. 
Męs gi sakom, kad nenorim 
vyrų suolų užimti, bet rei
kalaujam tokio sutvarkymo, 
kad visi suolais būtų aprū
pinti. Tuomet nereikės to
kios pagarbos, kokią dabar 
mums vyrai suteikia. Bet 
jeigu mūsų priešai sulygina 
gatvekarių suolus, kuriuos 
mums važiuojant užleidžia 
su tomis teisėmis, kurių męs 
reikalaujame, tai noriai su
tiksime nuo suolų atsisakyti 
ir atiduoti tą visą pagarbą 
vyrams, o jie lai mums ati
duoda balsavimo teises.

“Mūsų priešai sako, būk 
mūsų darbas esąs namuose, 
bet ne į politiką kištis. Męs 
gi su tuom sutinkam, bet 
mūsų priešai turėtų žinoti,

Gerins tarnaičių sąlygas.
Wisconsin valstijoj socija- 

listas atstovas įnešė billių, 
pagal kurį valdžia pri
valo prižiūrėti tarnaičių 
darbo sąlygas ir reguliuoti 
jų mokestį. Žemesnysis at
stovų butas tą billių priėmė.

Bet negeriau yra ir kito
se šalyse. Nemažiau, bet 
dar daugiau, laukia tokių 
kūdikių Francija, Vokietija, 
Rusija, Austrija ir kitos 
viešpatystės. Tik, supran
tama, jos kitaip tą dalyką 
aiškina. Vokietija ir Aus
trija sako, būk tai tie kūdi
kiai priklauso rusų, francū- 
zų ir anglų kareiviams. Ru
sai ir francūzai sako, kad 
tai vokiečių ir austrų karei
vių kūdikiai. Tik viena An
glija “nelaiminga”, nes ne
turi kam primesti kaltės. 
Mat, Anglijoj nebuvo nei 
vokiečių, nei Austrų karei
viai atsilankę. Pertai turi 
prisipažinti, kad tie kūdi
kiai bus tikrai angliškai - 
patriotiško kraujo. Angli
jos patriotai turėtu iš to 
džiaugtis.

Kiek tai prigauta 
mergaičių ir moterų 
tai sunaikinta jaunų žiedų! 
Baisu ir pamisiyti. Bet tie 
visi darbai priklauso “tėvy
nės mylėtojams" 
tams, u 2. 
nesibjauri,

DETROIT, MICH. 
Kono kaltė?

Neseniau atvykau iš Wis
consin valstijos į Detroitą ir 
labai nustebau, kad tokiame 
mieste nėra jokios moterų 
draugystės. Argi negalėtų 
čia gyvuoti moterų draugy
stė? Juk čia moterų randa
si nemažas skaitlius. Jei
gu būtų moterų draugystė, 
jos galėtų darbuotis, galėtų 
lavintis ir įgytų daugiau su
pratimo apie visuomeniškus 
dalykus. Kuomet moterįs 
turėtų daugiau supratimo, 
būtų geriau prasilavinusios, 
tuomet ir savo kūdikius au
klėtų visai kitokioj dvasioj.

Aš nesuprantu keno čia 
kaltė?
mas, 
m as?
čiausia bus vyrų apsileidi
mas. Jeigu vyrams rūpė
tų moterų reikalai, tai, be 
abejonės, būtų ir draugys
tės sutvertos. ,

Geda Detroito vyrams už 
tokį apsileidimą.

V. V. Svečias.

slėgte-slėgia žmogaus dvasiškus jausmus. 
Ji sukelia daugybę įvairių minčių, pienų, 
svajonių, visokių idėjų ir tt. Tokia liga 
mokina, kad tik vienas ir visai neklaidin
gas yra principas, vienas tikslas ir to viso 
viena idėja: “Meldžiu žandarų valdybon!”...

Tai buvo pradžia birželio mėnesio, ru
giai jau peržydėjo ir vietoj juodų banguo
jančių varpų, pradėjo darytis gelsvos. Pie
vos labai įžėlę. Vėjalis nešė nunokusių 
žemuogių ir džiūstančios žoles kvapsnį. 
Balos užlietos vandeniu ir jose ritmiškai 
siūbavo lendrės, pučiamos vėjalio. Lau
kuose viešpatavo tyla.

Paupiu slinko apaugęs medžiais siau
ras, vingiuotas takelis. Anapus upės, aug- 
ščiau, prasidėjo giria. Paupy, prisišliejęs 
prie medžio, sėdėjo senelis-piemuo. Tai bu
vo typiškas lenkas: liesas, išdžiūvęs, susi
lenkęs, apdegusiu, - veik juodu veidu, plo
nom, sučiauptam lūpom ir raukšlėtais žan
dais. Apsivilkęs storu, pakuliniu apsiauta- 
lu, raudonai nudažytu, tokiom pat, tik su
driskusiom kelinėm ir šiaudine skrybėle. 
Kojos basos, kreivi, apdraskyti pirštai, at
gal atsikišusios kulnįs. Jis sėdėjo ir pynė iš 
liepos karnų vyžą. Senis buvo taip įsigilinęs 
savo darbe, kad nei nejauto, kuomet aš prie 
jo priėjau. Sale jo gulėjo samtis iš beržo 
žievės padarytas ir prie ilgos lazdos pririš
tas—tai įrankis gaudymui vėžių.

—‘Na, ką tu dabar, seneli, dirbi?—Su
šukau aš prisilenkęs prie jo.

Senis staiga pakelė galvą ir, mirkčio
damas akimis, pradėjo į mane žiūrėti.

— Pats, ponuli, matai: galvijus ganau, 
vėžius gaudau ir štai vyžą pinu...—atsakė 
jis senu, drebančiu balsu, bet tyru, dainuo
jančiu, lenkišku akcentu, kokį vartoja iš 
lietuvių paeinantieji lenkai.

—Na kaip, ar vėžiai gerai gaudosi?
—Po lietaus tie valkatos gerai gaudy

tus!, bet matai, niekaip negaliu pririnkti 
tų prakeiktų varlių. Dabar ir varlės pasi
darė neapsakomai gudrios: šioj pusėj, ga
nyklose, kur galvijai vaikščioja, jų nėra, o 
pievose šokinėja, bet žolę mindžioti grie- 
kas—štai kolęia didelė žolė!

Bepasakodamas j 
su kokiu tai 
ne žiūrėjo, jo išveizėta buvo kur tai man 
matyta, matomai dar jaunystės dienose, 
bet kur ir kaip, aš niekaip negalėjau prisi
minti, nors ir labai mislijau. Bet aš gerai 
atsiminiau, jog pirmiau šios akįs visai ki
tokią išvaizdą turėjo, kitokią reikšmę. Da
bar jose matėsi neužsitikėjimas, ironija ir 
tas man darė nemalonų įspūdį.

—xMan rodosi, kad aš tave, seneli, kur
tai mačiau, bet dabar negaliu atsiminti?...

Senis šnairiai į mane pažiūrėjo ir tarė: 
—Trankiausi po platų pasaulį, gal būt, 

kad ir matei kur-nors. O tu, ponuli, iš kur

bar ten moterįs ne 
mų darbus atlieka, 
vyrų, ir arklių, ir 
Nes ten dabar vyrai.,arkliai 
ir jaučiai paimti į karę, o 
moterįs turi jų visų darbus 
atlikti.

“Mūsų priešai gerai su
pranta, kad moterįs privalo 
turėti lygias su'vyrais tei
ses; jie gerai supranta, kad 
jų visi argumentai, išstatyti 
prieš moteris, neturi jokios 
vertes, bet jie kovoja prieš 
suteikimą moterims lygių 
teisių tik dėlto, kad nori jas 
savo vergijoj laikyti, nori 
jas išnaudoti. Dabar, kuo
met Suv. Valstijose moterįs 
neturi balsavimo teisių, jos 
gauna daug mažesnes al
gas, nors dirba tokius dar
bus, kaip ir vyrai. . Reikia 
atsiminti, kad vyrai, turė
dami balsavimo teises, šia
me kapitalistiškame surėdy
me gauna už savo darbą to
kias algas, iš kurių ir pra- 
gyevnti negali, o ką jau kal
bėti apie moteris, kurios 
balso neturi.

“ Kap i tai ist ai d a u g i o u šia 
ir priešingi suteikimui mo
terims balsavimo teisių, 
nes jie gerai žino, kad mo
teris, turėdamos balsavimo 
teises, pradės reikalauti di
desnės algos, neduos save 
taip išnaudoti! Tas kapita
listus ir jų bernus verčia 
šaukti, kad moterįs negali 
turėt lygių su vyrais teisių”.

IR JOS VEIKIA.
Šiais- ar sekančiais metais 

New Yorko, New Jersey, 
Pennsylvanijos ir Massa
chusetts valstijų vyrai bal
suotojai turės išrišti klausi
mą apie suteikimą balsavi
mo teisių moterims.

Agitacija “už”.ir “prieš” 
jau prasideda. Moterų 
draugai, lygiai kaip ir jų 
priešai, veikia iš visų spė-

30,000 “KARĖS KŪ
DIKIŲ.

Anglijoj surinkta statisti
ka parodo, kad tose vietose, 
kur randasi sumobilizuoti 
kareiviai, pagal pranešimus 
įvairių labdaringų draugys
čių, laukiama užgimsiant 
30,000 nelegališkų kūdikių.

Matomai, Anglijos karei
viai yra tikinti vyrai ir 
šventai pildo vieno vyskupo 
patarimą: “Pirmiau, negu 
eiti ant mirties, būtinai rei
kia įpėdinį palikti”.

Dabar Londone sušaukta 
įvairių draugysčių konfe
rencija apsvarstymui, kas 
auklės tuos “karės* kūdi
kius” ir kas sušelps tas ne
laimingąsias moteris, kurios 
tapo aukomis patriotiškų 
kareivių. Dauguma išreiš
kė nuomonę, kad valdžia 
privalo tuos kūdikius auklė
ti ir motinoms duoti pensi-

Steponas žeromskis.

BEDIEVIS
(Vertė švenčioniškis)

tai mąstė, bet visgi pripaži 
no, kad vyras gali savo pa
čią vadinti 
neįžeidžiantis žodis.

Vyras išsisuko nuo baus
mės.

Ir kuom tos dykaduonės 
neįsižeidžia. Jeigu tokia 
ponia nueitų dirbtuvėn dirb
ti, tai nuo boso išgirstų net 
paleistuvės vardą.

Patarnavimas
kuoteisingiausias

Persiuntimas
užtikrintas.

WILKES BARRE, PA.
27 d. balandžio First Bab 

tist bažnyčioj buvo prakal 
bos. Kalbėjo draugė Ger 
trude B. Fuller, sufragistė 
socijalistė 
socijalizmą ir reikalingumą 
moterims balsavimo teisių. 
Žmonių buvo nedaug, nes 

‘lietus lijo. Čia paduodu 
svarbiausias ištraukas drg. 
Fuller prakalbos.

“Kapitalistų rašėjai labai 
dailiai moka moteris išaugs- 
tinti savo raštuose; poetai 
labai dailiai poemas rašo a- 
pie moteris, kaipo motinas. 
Bet kada moterįs reikalauja 
sau lygių su vyrais teisių, 
tai tie patįs ponai sako, kad 
moteris negali gauti lygių 
leisiu, nes ji yra netikus. 
Koks keistas surėdymas — 
motina žemiau laikoma už 
savo kūdikius.

“Mūsų priešai sako: “Mo
terįs negali politikoj daly
vauti, nes jos yra silpnos”. 
Męs sakom: jeigu dauguma 
moterų našlėm būdamos ga
li savo rankų darbu keliatą 
kūdikiu išmaitinti, tai ir 
balsuoti galės, nes labai 
lengvas darbas — vieną sy
kį į metus užrašyti savo 
vardą ant popieros.

“Mūsų priešai šaukia, kad 
męs negalim gauti balsavi
mo teisiu, nes nemokėdamas 
balsuoti, nupuldysim drau
giją. Męs atsakysim, kad 
tie ponai meluoja. Jie vi
sai nežino, ar moterįs mo
kės balsuoti, ar ne, nes dar 
jų nedaleido prie balsavimo. 
Bet męs gerai žinom, kad 
labiau draugiją negalėsime 
nu p tildyti, kaip ji dabar 
nupuolus.

“Mūsų priešai šaukia, kad 
męs negalim turėt lygių tei
sių su vyrais, nes neiname 
kariauti. Męs gi pasaky
sim, kad pačios neinam ka
riauti ir nenorim, kad kiti 
eitų kariauti. Męs auginam 
savo sūnus ne dėlto, kad su
kakus 21 metams atiduoti 
juos sušaudymui už kapita
listų, interesus. Kada męs 
galėsime balsuoti visame 
pasauly, tuorpet, be abejo
nes, karės išnyks. Tuomet 
tie tik mums, bet ir vyrams 
nereikės kariauti.

“Mūsų priešai šaukia, kad 
męs negauni lygių teisių su 
vyrais turėti, nes nemylim 
savo tėvynės. Męs gi atsa
kysim, kad labiau mylim tė
vynę, negu jie. Bet męs ne
norim, kad kitų tautų žmo
nės butų pavergti. Męs no
rim, kad nesutikimai tarpe

kad daug *ma visai neturi 
namų. I . . mūsų priešai ^pla
čiau p .. ari dabar į Euro
pą, tai j .e pamatys, kad da- 

tik na- 
bet ir 

jaučių.

Reikia pažymėti tasai 
faktas, kad ne visos moterįs 
nori sau renkamųjų teisių. 
Amerikoj yra organizacija 
pasivadinusi “National As
sociation Opposed to Wo
man Suf rage”, 
nizaeijoje veikia 
spėkos, kurios 
sufragizmui.

New Yorke neseniai įvy
ko tos organizacijos virši
ninkų posėdis. Jos, tos vir
šininkės, pasirinko sau o- 
balsiu: “namas, dangus ir 
moterystė”. Josios rokuo- 
ja, kad eidamos prieš bal
savimą, apgina “namą”, 
“dangų” ir “moterystę”.

Kokia šaiži ironija, kokia 
didelė veidmainystę.

Argi sugriuvo koks nors 
šeimyniškas namas ten, kur 
moterįs balsuoja?

Argi dangaus gyventojai 
remia moterų teisių prie
šus? Tam kvailam tvirtini
mui tik idiotai gali tikėt.

Kam jos kalba apie mote
rystę? Sufragistės neblo
gesnės moterįs, negu ponios 
antįs (antisufragistės),

Supelėję antisufragisčių 
išvedžiojimai neišlaiko ma
žiausios kritikos. Gyveni
mas nepaiso tų prietaringų 
bobelių statomų kliūčių ir 
eina savo keliu.

Aš, nieko neatsakydamas, vėl uždaviau 
klausimą:

—Tu pas dvarponį tarnauji?
—Ne, valstiečių galvijus ganau.
—Bet tavo aprėdalai nekokie...
—Suprantama, senio. Jau seniai palio

viau paskui panaites bėgiojęs—tai ir aprė- 
dalas toks...

—Kiek tu algos gauni nuo valstiečių?
Algos?!—ironiškai nusijuokė senis.— 

Aprėdalą duoda.
—Ir valgį.
—Dar ką užsimanysi! Argi čia neuž

tenka uogų? Girioj raudonuogių yra, pa
sitaiko kai kada avietė,—šioj vietoj avietės 
labai didelės, saldžios, mėlynuogės nunokę, 
pakalnėj riešutai auga. Vėžių prisigaudau, 
sukūręs ugnį išsikepu, taip ir gyvenu,- so
tus! Tankiai meškena žuvų pasigaunu, 
vijūnų po akmenais yra—riebus, kaip par
šai. Apart to, žinau, vieną laukinės anties 
lizdą, didelės anties. Kaip ančiukai paaugs, 
pradės plunksnuotis, paimsiu juos, galvas 
nusukaliosiu, kiekvieną skyrium moliu ap
lipiusiu ir padėsiu ant ugnies,—ir plunksnų 
nereikia nupešti, pačios prilimpa prie molio 
ir nusimauna

Kada jis kalbėjo, 
mingai prasijuokė ir 
supratau, viską atsiminiau.

— Palauk, juk tu iš Pratulino?!
Senis vėptelėjo apatine lūpa ir akįs 

žvėriškai sužvilgėjo.
— Iš Pratulino, — nutęsdamas prata

rė. — O kas tau galvoj, iš kur aš?
— Aš tave pažinojau labai seniai, nuo 

sukilimo laikų.
Jis rimtai ir žiauriai pradėjo į mane 

žiūrėti ir palengva kosėti.
(Toliaus bus).

l. m. p. s. a. išleista 
KNYGELĖ “MOTERIS” 

ir jos ekonominis pa-> 
dėjimas. K 
[talpa:

I. Perversmas moterie* o- 
konomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijini* 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų auk
lėjimas.

IV. Išvedimas.
Kaina 20c.

Gaunama pas iždininkę 
Miss Bcnis,

120 Amstel Boul,



cijalistai, apsiėmė tą vakarą
žvėrių ir tuojails puls, pra-1 dirbti virtuvėj. (Na jau! —

ir ne

tautiečiai

o kartais vėl juos bandė k r i- 
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S. M. Rinkevičius.

šita

ir 
to

nes Jurgaitis jokių prirody
mų neturėjo.

Abudu priguli prie L. S.
S. 64 kuopos. Dilgė.

darbininkus, rr i • • I • 'taigi, glūdi tamsumoje.

NEWARK, N. J.
administra- 

tai kaip priežodis 
“buvo, buvo, bet ant

mišką, L. S. S. 60 kuopos or
ganizatorių. Bet čia išėjo, tiečių. Kadangi Liutkausko į k: 
visai kitaip: N. Januška, • prakalbose svarbiausią rolę V1 
Kunstis ir Skibirdis, visi so- lošė tvarkos vedėjas

ROCHESTER, N. Y. JaKORESPONDENCIJOS

primuštas lenkas J. Bikow- 
skis. Norint panašus pra
nešimai anksčiau tilpo vieti
niame anglų dienrašty “The 
Jersey Journal“ ir vietinia
me lenkų savaitrašty “Glcs 
Narodu”, tačiaus galų-gale 
visgi pasirodė, kad tie už
metimai neturi pamato, ka
dangi daktarui ištyrus tapo 
pripažinta, kad velionis mi
rė ne nuo žaizdų, aplaikytųj 
muštynėse, bet nuo didelio

tęauuKą įversunga, laike kriaučių, ir
Sulyginus su kitais kitų mažesnių streikų. Bet

AKRON, OHIO.
Čia lietuvių randasi ne

mažas būrelis. Apšvieta 
Atovi ne visai žemai; yra

visi išvien žengkim pirmyn
D. Pilka.

Su miesto 
ei j a, 
sako: 
galo ir dugnas išpuvo”. Per 
praėjusius kelis metus turė
jome demokratus, republi- 
konais pamargintus. Tiem 
atsitikdavo, kad policija, be 
jokių oficijališkų leidimu, 
ištraukdavo iš po jų rankų

ui n u FA CT U RI NG DISTRICT 
BANK

1112 \V.35th Street, Chicago, Ill. 

(Valdžios prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra suvirs $1,500,000, 

KroipkitSs raštu ar ypatiškoi. 
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

SO. BOSTON, MASS.
19 d. balandžio Lietuviu katalikai, ar socijalistai,

gi patvirtina savo kores
pondencijoj, kad Liutkaus
kas prašęs lietuviškų šeimy- 
ninkių neįsileisti laikraščių 
agentų į namus. Reiškia aš 
teisybę rašiau. Pagaliaus 
ką p. Liutkauskas naujo pa
sakė? Ar paprašė bent au
kų nuvargusiems mūsų 
viengenčiams Lietuvoje?. 
Ne! Visa jo prakalba, tai į 
vien tik sensacijos ant soči- ! 
jalistų ir jų laikraščių ir tt.' 
Kad -Liutkauskas suerzino; 
publiką, tai parodo ir šis, 
faktas: pasibaigus prakąl-i 
boms, sąjungietis . M. Šoliū- 
nas, užsilipęs ant pagrindų,' 
pagarsino būsiančias F. J. 
Bagočiaus prakalbas. Ir 
štai iš publikos surinka K. 
A. Makaravičius, karčia- 
ninko brolis: “Ar vėl eisite 
kunigų kart?!” Matote, 
Liutkauskas stengėsi priro
dyti, būk socijalistai kalti 
kunigo Žebrio nužudyme.

Tai tiek, kaslink tautinin
kų darbavimosi socijalistų 
išnaikinimui. I

išvijo be jokios žmonių atsilankė gana

JERSEY CITY, N. J.
Prie tilpusios koresponden

cijos “Laisves” N. 32.
Korespondento bereika

lingas užsipuldinėjimas ant 
tūlų ypatų jokios naudos 
neatneša, apart blėdies, nes 
tarp draugų sukelia kerštą, 
neapykantą ir pasipiktini
mą. Redakcija gavus ko
respondenciją, visai nežino 
kas dedasi tame mieste, bet 
užsitiki korespondentu, o 
korespondentas kartais ir 
pertoli nuvažiuoja nuo vė
žių. Toj korespondencijoj 
pasakyta: “Tasai socijalis- 
tas apie lošimą tiek nusima
no, kiek ožys apie muzykę”. 
Tai yra stačiai ypatos įžei
dimas. Ta ypata yra dau
giau pasidarbavus ant vi
suomeniškos dirvos, platin
dama apšvieta tarp tamses
niosios minios, negu tie, ku
rie save vadina garbingais 
ir principiališkais socijalis- 
tais. Pasakyti apie socija
listą - vargonininką, kad tas 
“su nužeminta širdma ir pa
keltomis akimis į dangų, 
drebina bažnyčios langus, 
tai tuščias užsipuolims. To 
žmogau s v a r go n i n i n ky stė— 
tai amatas, kurį jis moka ir 
už jį gauna atlyginimą. Męs 
žinome, kad kiekvienam so- 
cijalistui dirbti 10 valandų 
į dieną kapitalisto dirbtuvėj 
— priešinga, nes kapitalis
tas iš to gauna pelną, bet 
męs dirbam. Taip-pat ir 
čia. Priversti socijalizmo 
principus pildyti galima tik 
tuomet, kuomet jie yra lau
žomi. Tokius narius, kurie 
sulaužo socijalizmo princi
pus, galima prašalinti iš so
cijalistų tarpo nurodant jo 
prasižengimą. Reikia atsi
minti, kad prieš bažnyčias 
ir religiją socijalistai neko
voja—Internacionalas nieko 
nėra taręs. Socijalistai ei
na su gamtoj patirtu moks
lu, kuris šios gadynės bibli
jinę religišką mokslą paliko 
labai toli, bet dėl duonos 
kąsnio, kartais reikia kitur 
tarnaut.

Apart to, sulyginti kata
likų veikimą su deglosios 
veikimu irgi nepadoru. Iš 
katalikų, išskyrus girtuok
lius ir visokias šiukšles, yra 
ir maustančių žmonių. Bet 
pakol žmogus nesupranta 
kitokio mokslo, jo nuo baž
nyčios atitraukti negalima, 
nes jis taptų žvėrimi.
Aš patarčiau koresponden

tams, kad toliau susilaikytų 
nuo apšmeižimo ypatų. 
Kuopa matys, ar jos narys 
peržengė socijalizmo princi
pus ir tuomet žinos, ką su 
juomi padaryti. Kuomet 
tarp narių iškįla nesusipra
timas, tai draugiškai, ant

Toliaus K. A. M. sako:
__ b Rinkevičius linkėtų matyti

Balius buvo su skrajojau- ti ir padaryti santaiką, ne-! kokius ten Maušius bei Ic- 
čia krasa ir dovanomis.

Lipčius.

ROCHESTER, N. Y. ir apskaldydavo streikie- 
Balandžio 24 “Aido” cho- riams galvas. Taip buvo lai

vas statė ant scenos trijų . skrybėlių darbininkų 
aktų veikaliuką “Kerštinga; streiko, laike kriaučių, ir 
Meilė”. Sulyginus su kitais1 l«tų mažesnių streikų. Bet 

. šį sezoną loštais veikalais— nuo paskutinių rinkimų jau 
sulošė gerai. Kadangi šis .repu blikonai užėmė vietas 
perstatymas kaip ir pasku- ir pasimargino demokratais, 
tinis šiame sezone, tai reikia I Įr štai, dar tik tris mėnesiai

tarė sutverti beną. Taipgi 
yra ir šv. Juozapo draugys
tė ir vadina save laisva, nes 
į konstituciją neįdėjo, kad 
kiekvienas narys privalo au
sinę atlikti.

žinantis.

_ 1 Reikia pastebėti, kad
priešams. __ Ir, _ ant galo, prieš balių draugystės susi- i 

. ___ j renkami ba-’
fabrike. Nors tai mažas jjaūs darbininkai. Kada

I prisiėjo rinkti prie virtuvės šiau į “Laisvę
1 darbininkus, tai visi “gra-, denciją, kuri ir tilpo “Lais- 
motnieji” tautiečiai atsisa-.vės” N. 25. Korespcndenci-

Tuom tarpu vienas joj, aprašydamas Liutkaus- 
tautiečių, turbūt pasityčio- ko prakalbas, išdrįsau ištar-*

LAIVAKORTĖS
į LIETUVĄ ATPIGO

New York - Petroprad (Peter
burgas — be mainymo laivo) 
tik .................................... $42.50

Parduodame laivakartes iš 
Lietuvos ant laivų, kurie plau
kia tiesiog į New York, nekliu
dant Karės užimtų marių. Tai
gi kelias visai saugus.

SIUNČIAME PINIGUS Į 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino- 1 
mis. Imame pilną atsakomybę. | 
P-' tntome kvitą su parašu ap- L 
turėjusio.

monijoj, bet ne mūsų tautie- 
: jant prieš liaudies pavergė- čius”. Mano nuomonėj kar- 
. jus, kurie uždėjo ant darbi- čiamninko vardas šimtą 
’ ninku jungą, nepaisant ar kartų geriau tinka “Mau- 

’ ' ‘ šiui” bei “lekui”, bet ne mū-
galėsime pasiliuosuoti iš ka- sų broliui tautiečiui.

Tik i Aš patarčiau broliams 
• tautiečiams pasinaudoti, p. 
; Liutkausko patarimu, kurį 
jis suteikė laikraščių agen-, 
tams sakydamas: “Brolau, 
jeigu tu užsiimi prekyba ir 
iš to pragyvenimą darai, tai 
vietoj pardavinėjimo “Ša- 

’ ir kitų man nepatinka
mų laikraščių, pardavinėk 
švarkus, nes jie labiau rei- 

| kalingi žmonėms”. Toks
VU n VA v. V.X U, VVIA.AJHV pu>jl VJ V.A'Z CXXkCXA IA<0, I0U1J0UU 1OUCXX j . . J I 1 . . .

damas, perstato drg. N. Ja- t i pora teisybės žodžiu, kas-| patarimas, kaip
link elgimosi mūsų tulu tau-1< ia\\sų broliams

- — - — - ! tautiečiams. Vietoj parda
vinėti svaiginančius gė- 
rymus ir nešioti karčiam- 

A. Makaravičius, neduoda-117n.^° vaJ’dą, kurio jūs bal
anas balso norintiems duoti sia\n^apkenciate, pardavi- 
užklausimų ir pasiėmė visą sva; kus, ar kitus nau- 
atsakomybę ant savęs, todėl. {‘ir6’us GC1 žmogaus daik- 
aš ir paminėjau prie jo var- pu<?;
do ir amatą “karčiamnin-! Jvas^iri^.uz^^au_s!?}0.: 
kas”, už ką p. K. A. M. bai-i IautlecĮ9 posėdžiai al
siai supyko. Negalėdamas, ^.una P/’ųj Makarevicių . tu- 
kitaip man atkeršyt, para-!į1’11! ’’T1 Likt»s ui prirodymą: 
šė keturių špaltų korespon
denciją į “Vienybę Lietu v- į 
ninku”, i__ _____________

C z t

šmeižiku, melagiam ir tt., ir 
reikalauja teisingumo daro-

JERSEY CITY, N. J. tokių stubų, kad pareina
Atšaukimas. | net po penkis ekz. įvarių

“Laisvės” N. 34, tilpusioj laikraščių. Lietuviai netu-
korpsnondenciioi iš Jersev H dvasiško tėvelio, tai gy- Muvvmv vx. w^x«ąvi _ -rr j

City aš pažymėjau, kad i vena sutikime. Girtuoklys- traukus į daiktą visas artis- lenda is maišo L VV. W. agi- rengė penktą metinį balių, pitahstiskos vergijos, 
nakty, iš 17 į 18 balandžio,1 te irgi nelabai išsiplatinus, i ' _
A. Pečiuros stuboj įvyko! 18 d. balandžio buvo susi- Rochestery nemažą 
muštynės, kur tapo mirtinai rinkę keliatas vaikinų ir nu-

W. LYNN, MASS.
18 d .balandžio Liet. Ukė- 

sų kliubas surengė diskusi
jas. Diskusuota “Kas pado
riau elgiasi, katalikai, ar 
laisvamaniai?” Kadangi 
buvo atsilankę keliatas kar
štų katalikų, tai buvo stip
rių susirėmimų. Pagaliaus 
dauguma pripažino, kad lai
svamaniai ne tik padoriau 
elgiasi už karštus katalikus, 
bet. ir pasaulis civilizuojasi 
per laisvą mintį, o ne per 
fanatizmą.

♦* *
19 d. bal. Liet. Ūkėsų kliu

bas parengė balių ir koncer
tą. Aktoriai iš Cambridge 
sulošė veikalėlį “Be Šulo”. 
Atliko pagirtinai. P. ir O. 
Žvingiliutės sudainavo 
“Raudoną vėliavą” ir “Po 
mėlynus vandenis”. Atliko 
nuikiai. Sakė eiles M. Kra- 
kauskiutė ir mažos mergai
tės. Buvo atsilankius ši- 
diškiūtė. O. Vengraičiutė

NEW HAVEN, CONN.
x mas laikas atgal para-.

korespon-!k_s„

ir O. Migliniutė gerai dek- vietos, nurodant jų klaidas 
lamavo. daug daugiau galima atsiek-

gu viešai, pe ’ spaudą skel- kus kylant vaizboj bei pra- 
į biant. Tik broliškai kovo- 1“"‘L

šis-tas patėmyti. Jeigu su-1 yla iš- Labdarystės draugija pa-

WILKES BARRE, PA.
Balandžio 25 d. čia susi-1 

tvėrė Apšvietos Ratelis, ku
rio būsianti svarbiausia' 
užduotis lavintis kalbėti i 

persigėrimo, ir tokiuo būdu,! (prakalbas sakyti). Taipgi' 
tariamieji kaltininkai: J.įrengti diskusijas, teatrus,! 
Klikūnas ir K. Zarenka, pa-‘lavintis tarp savęs, ir šviesti1 
sėdėję kalėjime vieną savai-1 kitus darbininkus, kurie! K’ 
tę, tapo paliuosuoti. r 
kad neįžeisti bereikalingai 
ypatų, ir kad neužsipelny- 
jus pačiam šmeižiko vardą, 
šiuomi atšaukiu savo kores
pondenciją ir mielai atitai
sau savo padarytą klaidą.

Turklys.

Pirmą vakarą prie Rate
lio prisirašė 12 draugų. 
Tikimės, jog vėliaus prisira
šys daugiau. Suprantama, 
visi kalbėtojais nebu 
dauguma to neišgali, bet' 
visgi ir mažiau gabus turės j. 
progą daugiaus prasilavint. I

Tikimės, jog minėtas ap- 
šviestesnių draugų būrelis 
greitu laiku pradės darbuo-į 
tis, nes jau pats gyvenimas 
prie to verčia. Vyčiai ir ki
ti tam panašus žmonių mul
kintojai, vis daugiau ir dau
giau pradeda rodyt savo ga-

GLENLYON, PA.
Mūsų miestelio lietuviai 

“neatsilieka” nuo kitų mies
tų. Dar nėra dviejų metų, 
kaip aš čia gyvenu, o jau 
dvejos prakaiocs įvyko. Tik, 
suprantama, “cicilikų”.

20 d. balandžio S. L. R. K.
A. kuopa parengė teatrą ir lę mūsų apielinkėj. (Žino- 
prakalbas. Kalbėjo kunigas' ma, visas jųjų darbas — tai 
Striukis. Tai tikrai katali- mušt plakatų dalintojus), 
kišką prakalbą pasakė. So-

tiškas spėkas, galima butų batonus .. _ -------
" ‘ ___ Veikalą i priežasties, policijos patar-1 daug,
perstatyti? Pav. L. S. S. 7 ravimas skubus progreso 
kuopa dveji metai atgal per- - TT , _ - r— ——
statė tokį veikalą, kaip streikas Halanders skurų rinkime buvo 
Blinda”. Šią žiemą “lošė” fabrike. .'7
visos grupes, pradedant D. streikas, bet kokią baisią ro- 
L. K. Gedimino draugyste ir Į? jame losią mūsų policija: jar 
baigiant I. W. W-istais. kas rytas ir kas vakaras ga- 
Kitos net po du veikalu su
lošė. Bet nei vieno veikalo 
nesulošė didesnio. Pasek-

l mės tokios, kad žmonės pra
dėjo visai nesilankyti ant tų 

; teatrų, ypač mažai buvo 
žmonių ant šio perstatymo. 
Kadangi daug žmonių pri
guli prie kelių grupų, tai 

! artistams pasitaiko turėti 
; po tris roles ant syk, tada, 
žinoma, eina kalba ne apie 
išsilavinimą, kaip nuduoti, 
bet tik apie išsimokinimą 
žodžiu. Nors veik visos 
grupos “lošia”, kad papil- 

ncg 'džius savo ištuštėjusį iždą, 
(bet taip dalykams stovint, 
žinoma, savo tikslo neatsie-

. Sekančią žiemą patar- 
į ciau “nebelošti” tiek daug, 
i bet surengti nors porą di- 
i dėsnių veikalų.

J. P. Stančikas.

Įima matyti po dvidešimts ge. 
skebų, varomų į darbą ir iš 
darbo biuro raitų ir pės
čių poličistų. Ir kaip šiur
pu darosi tai matant: žmo
nės bėga žiūrėti ir sykiu bi
josi. Rodosi, kad čia eina 
cirkas, sudarytas iš laukinių

dės draskyti, daužyti. Ir 
štai to visko pasekmės pasi
rodė: tapo užmušti du uni
jos nariai ir tai ne pikietai 

toj miesto daly, kur 
Kas tamestreikas yra. 

kaltas? Niekas kitas, kaip 
tik administracija, kuri taip 
uoliai darbuojasi dėl kapita
listu.

Na, socijalistų priešai, ar 
galima jieškoti tose partijo
se tinkamų žmonių į mies
to valdininkus? Ar jums 
dar neaišku?...

Narva.

Pasirodo, kad mūsų tau
tiečiai moka tik šaukti, būk 
tai dirbą visuomenės labui, 
bet ištikrųjų tai to nėra. 
Vertėtų jiems dar nuo soci
jalistų pasimokinti, kaip 
reikia dirbti dėl visuomenės.

Balius buvo labai puikus 
ir draugystė turės pelno.

Kybartų Ponaitis.

* *
11 d. balandžio klerikalai 

buvo surengę prakalbas, 
kalbėjo tūlas klierikas J.Mi
liauskas, temoj: “Kas yra 
socijalizmas ir ar gali kiek
vienas žmogus būti socijali- 
stu?” Anot jo, katalikas 
negalįs būt socijalistų dėlto, 
kad Marksas, socijalistų tė
vas, buvęs bedievis.

Primelavo apie socijalis- 
tus visokiu nesąmonių. Kar-V V

apgavikais ir kitokiais var
dais, kam jie peikia kunigus 
ir valdžią. Dabartinis su
rėdymas esąs labai geras, 
tik darbininkai kalti, kad 
nemoką pinigų taupinti. Nu
rodė, būk streikai atneša di
džiausią blėdį patiems dar- 
hfininkams ir tt. Ant galo

,/pasakė: “Ir prieš ką jūs 
streikuojate? Prieš darbi
ninkus . Kunigai, darbda-

• viai ir carai yra tokie pat 
darbininkai, o jūs prieš juos 
streikuojate”. Neužmiršo į tikuot, vėliaus susimaišęs 
pasakyti, kad Vokietiją so- pasakė:

j • ii ii____ ’ urn_________ • i • icijalistai valdą, o dabar 
žmones kankiną.

Kritikuoti kun. Striuko 
prakalbą neapsimoka, nes 
kokia pavardė, tokis ir pro
tas. O striukapročius kriti
kuoti, tai žemas darbas.

Pakirptsparnis.

“Trumpai pasakius ko so
cijalistai nori, — tai 
atimt turtus iš kapitalis
tų ir atiduot juos dar
bininkams. Arba, dar
bininkus padaryt kapitalis
tais, o kapitalistus darbinin
kais”.

Well, aš manau, kad 
tamsiausias zakristijonas 
nesibijotų.

Pabaigęs kalbėti, klieri- 
atsakinėsias

WESTVILLE, ILL.
11 d. balandžio pas Kar- 

koną krikštynose F. Gisleris 
paaiškino, kad reikia paau- kas pasisakė 
kauti po keliatą centų L. Š. ant klausimų, bet kada drg. 
F. Tam sumanymui svečiai ■ K. D. norėjo paklausti kelių
pritarė. Aukavo šios ypa
tus: F. Gisleris 50c.; C. Si- 
lyk, A. Jakelionis, A. Jasas, 
V. Jocius, F. Karkonas, A. 
Ramanauskienė, A. Stulgin
skis, F. Daujotis — po 25c.; 
A. Palubinskienė — 20c. Vi
so suaukauta $2.70. Aukos 
perduotos L. Š. F. sekreto
riui T. L. Dunduliui.

HERRIN, ILL.
Pas mus atsilankė koks 

tai kunigas ir darbavosi per 
keturias dienas. Per tą lai
ką apkirpo 140 avelių, gau
damas nuo kiekvienos ave
lės $6.00 už savo darbą. Pa
skutinėj dienoj pasakė karš
tą pamokslą, nurodė, kad 
katalikai apsivalė nuo mėš
lų ir iš tų mėšlų sukrovę 

. kalnus. Tai kunigėlis pra
šė negrįžti atgal į tuos mėš
lus, bet lipti viršum, kad 
pasiekus dangų.

Kada katalikai išėjo iš 
bažnyčios be mėšlų, tai ne- 
kurie iš jų sumanė net krau
ju apsiplauti. Tuojaus 
pradėjo peštis.

Karštas parapijonas.

žodžių, tai klierikas pasi
šaukė jį ant steičiaus ir pra
dėjo patsai klausinėt, kas y- 
ra socijalizmas. Pagaliaus, 
per vargą drg. K. D. gavo 
progą kelis žodžius ištarti, 
bet klierikas vietoj atsaky
mo, pradėjo rėkt ir rankoms 
mosuot; prie jo prisidėjo ir 
kunigai, ir paleido darban 
savo šventas burnas. Šaukė 
tokiais žodžiais, kokių net 
ant gatvės netenka girdėt 
nuo padaužų - tamsūnų. 
Dauguma parapijonų irgi 
prie to prisidėjo. Pasidarė 
tikros katalikiškos orgijos.

Vėliaus buvo paklausta 
klieriko, ar jis galėtų stoti 
prieš bile kokį socijalistą su 
suvo prirodimais, jog soci
jalizmas yra bedieviškas? 
Bet klierikas visai atsisakė.

Mat, jie gudrus tik tarpe 
savo tamsių parapijonų.

*
* *

Balandžio 19 d. atsibuvo 
prakalbos, parengtos L. S. 
S. VII rajono. Kalbėjo 
drg. F. J. Bagočius, temoj: 
“Kas yra socijalizmas ir ko 
socijalistai nori?” Kalbėjo 
labai geraL Publikos buvo 
neperdaug, mat, menkai bu
vo išgarsinta. Publika užsi
laikė ramiai.

. Burdingonas.

TOLEDO, OHIO.
Keletą mėnesių atgal, pas 

mus gyvavo L. S. S. 229 kp., 
bet vėliaus pradėjo irti dė
lei bedarbės, kuri ir ta ma- 
žą būrelį praretino. Daėjo 
iki to, kad visa kuopos val
dyba išvažinėjo kitur, palik
dama didžiausioje betvarkė-

likusiu 4 nariu, kurie kuo- V C Z

pos valdymosi labai silpnai 
suprato. Beje, reikia pas
tebėti, kad ir tos, nors tuš
čios, kuopos rekordų knygos 
tapo išvežtos kitur buvu
siais kuopos viršininkais. 
Tik praslinkus keliate i sa
vaičių, 229 kuopos popieros 
su čarteriu tapo induotos 
per buvusį sekretorių. Ėji
mas “Kovus” 229 kuopos na
riams taip buvo beveik že
miau kritikos, nors nežinau 
tikrai per keno kaltę. Liku
sieji draugai, matydami to
kį negeistiną dalykų stovį, 
buvo, rodos, 3 savaites at
gal susirinkę pasitarti. Tuo
met du iš jų ir atsisakė, 
remdamiesi tuo m, kad nesi
mato absoliutiškai jokio tik
slo jų prigulėjimui prie 229 
kuopos. Už poros savaičių 
likosi tik vienas. Ir taip su 
229 kuopa atsitiko labai ne
geistinas apsireiškimas, per 
apsileidimą likusių ir per 
nevedimą tvarkos buvusių 
draugų. O kaip matyti, dir
vos tai kuopai užtektinai y- 
ra. Lai būna šis nemalonus 
apsireiškimas pavyzdžiu ki
tiems kuopų viršininkams. 
Nepaisant į tai, kad išva
žiuoja kitur, bet reikia su
teikti likusiems visas infor
macijas koaiškiausiai ii’ tei
singiausiai, nes kitaip daly
kams stovint, gal ir 
kuopa nebūtų pairus.

♦
* *

Darbai pas mus eina silp
nai; kaip kur priima vieną- 
kitą, bet tuoj ir paleidžia. 
Paskutiniu laiku vidurmies- 
ty atsitinka^ daug gaisrų. 
Nuostoliai pasibaisėtini. Pa- 
veizdan, vienas prekybos 
namas apskaitliuoja nuosto
lius iki 175,000 dol. Jame 
taipgi nustojo 100 merginų 
darbo. Lašakė.

KENOSHA, WIS.
25 d. balandžio buvo susi

rinkimas Lietuvos Balso 
draugystės. Buvo svarstoma 
apie organą. Draugystė nu
tarė ir sekantiems metams 
paimti organu “Laisvę”, tik 
jau ne po prievarta, kaip 
pereitais metais, bet iš liue
so noro. Reikia pastebėti, 
kad šiemet užsirašė ir tie, 
kurie pereitais metais buvo 
priešingi “Laisvei”. Gal per 
tai, kad vietos kunigėlis agi
tavo neimti pirmeiviškų lai
kraščių organu. Pasirodo, 
kad jau žmonės pradeda su
prasti, kur teisybė, o kur 
mielas ir neklauso jokių agi
tacijų.

Kaz. Braževičius.

'LAWRENCE, MASS.
Jau buvo “Laisvėj” rašy

ta, kad 27 vasario, būnant 
kriaučių dirbtuvėj savinin
kui Jurgaičiui ir pašaliniui 
T. St—ui įsiveržė apsimas- 
kavęs žmogus ir, rankoj lai
kydamas revolverį, pareika
lavo nuo juodviejų pinigų. 
Po to atsitikimo Jurgaitis

ėjęs į dirbtuvę, o jo drau
gas su revolveriu pareikala
vęs pinigų, bet paskui abu
du tuos pinigus pasidalinę. 
St—as tapo pastatytas po 
kaucija $500 ir dalykas pe
rėjo į Grand Jury. Dabar

į pabaigoj 1911 m., nepamenu
I kelintam “V. L.” numeryj, 

išvadindamas mane' P- J- \?K’etaįks padavė 
seKancia žinia: New Ha- 
vene jau susitvėrė “Tautiš
kos Partijos” kuopa iš 14 
narių ir laukiam informaci
jų iš centro. Pirmas susi
rinkimas atsibuvo pas p. K. 
A. Makaravičių”. Ar dar 
aiškiau reikia prirodyti tei
singumą?

Turėdamas savo pusėj 
tikrus prirodymus, ko tik p. 
Makaravičius reikalavo, ne
sutinku prisiimti šmeižiko 
vardo. Lai tą vardą pasi- 
laiko oponentas sau.

j Taipgi nesu jokis fanatiš
ki kas užsispirėlis, ką liudija 

j mano elgimasis draugijose, 
' kuriose aš priguliu. Aš vi

suomet gerbiu ir kitų nuo
mones ir prijaučiu visiems. 
Nesielgiu taip, kaip p. M., 
neįsileisdamas socijalistų 
plakatų ne tik į savo smuk
lę, bet ir Lietuvių Republi- 

“Kada ir į komi kliube neduoda ant

Bet, matomai, svarbiausiu 
jo mieriu yra pažeminti ma
no ypatą. Štai ką p. K. A. 
M. rašo: “Rašydamas ko
respondenciją p. S. M. Rin
kevičius, matyt turėjo sir- 
gulį, ar protišką kvaitulį”. 
Aš gi ant to atsakysiu, kad, 
protišką kvaitulį gali turėti 
tik karčiamninkai ir jų kos- 
tumeriai, nes ir pats Mak. 
kartą gyrėsi, būk > negalįs 
.nieko parašyti į' laikraštį 
n&išsigėręs keturių bonkų a-j 
lauš. Matomai, kada pats! 
apsvaigęs, tai mano, kad ir 
visi apsvaigę. K. A. M. taip 
sakė “Kristijono Duonielai- 
č’o Progresyviško Ratelio” 
susirinkime ir aš pats girdė
jau.

Ant klausimo: 
kokiu būdu čia 
darbavosi,kad išnaikinus so
či jalistus?” Atsakymas 
lengvas. Paimkim atydon 
tautiečių parengtas prakal
bas dr. J. Šliupui. Su kokiu 
tikslu jos buvo rengiamos? 
Ar dr. Šliupas pasakė ką 
naujo? Net ir sušelpiami 
lietuvių aukų neprašė. O 
gal kaipo daktaras, gerai ži
nantis tas įstaigas, kuriose 
žmogus nustoja savo pri
gimto proto, palieka savo 
sunkiai uždirbtus skatikus, 
nuskriaudžia šeimyną, — 
prieš karinamas, prieš gir
tuoklystę, pakėlė savo bal-1 
są? Dr. Šliupas apie tai nei J 
žodžio nepratarė. Vien tik 
socijalistai jo akyse buvo 
didžiausi “neprieteliai”. To- 
liaus prieisime prie kitų 
tautiečių prakalbų.

Dabar paimkime 
kausko prakalbas.

sienų socijalistų plakatams 
ramybės. O gal p. M., sa
kys, kad ir dabar neteisybė, 
šmeižimas? Gal vėl reika
laus faktiškų prirodymų?

Ant tol i aus nemanau su 
tokios rūšies oponentais po
lemizuoti, nes tai*perdaug 
suteikiama jiems garbės, o 
antra — gaila vietos laik

RED. ATSAKYMAI.
St. Guzewski, Nashua. — 

Patalpinus jūsų korespon
denciją, neįvyktų pageidau

jamos vienybės. Vely taip 
Į darbuokitės.

Gavrilavičiui. Atleiskite, 
nesuspėjome įdėti prieš pir
mos gegužės šventę, o po 
šventei pervėlu. Rusinėki
te.

Kaziui Zagrakaliui. —
Liut-1

XXCAUXOXX^ HX<.VXX<AXM<AO, kUTiaS!

buvau aprašęs “Laisves” N. Straipsnio, dėlei vietos sto- 
25. Ponas Makaravičius ir- k°s netalpinain.
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Jau nereik daugiau atšipusia britva skustis!
Reikalingas daiktas visiems vyrams, kurie patys skutasi!

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

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

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis Ir geras nuošimtis.

JUOKŲ KĄSNELIAI
Tarnas:—-Ne, poniute, 

nesvetimoteriauju.

neži- 
. j.ui, kad tavo duktė že- 
ota.
Kristė:—O kaipgi, jau se

niai. Aš jaučiu save bobu
te.

Jau persiskyrė.
Jurgis:—Žinai ką, aš 

persiskyriau su pačia.
Jonas:—Tai ką gi? 

vanašliu palikai.
Jurgis:—Na ne. Mat, 

persiskyriau ne su savo 
čia, o su Pilvelio.

Klausimai:—
Visagalis viešpatie Ora- 

• kūle! Būk ant tiek miela- 
širdingas ir išvirožyk man 
šiuos klausimus:

1) Kodėl šiais laikais vel
niai tarp žmonių nepasiro
do?

2) Ar tikrai buvo rojus 
ant žemės?

3) Kas yra žmogui di
džiausias artimas?

Į smulkiu daiktų’ krautu
vę Įeina lietuviškas parapi-

—O tamista ko norit?

—Taigi, taigi.
Parapijomis apsižvalgęs 

aplinkui ir, rodydamas pirš
tu i šokoladą, klausia:

—O po kiek tas?

—Centus?
Atsakymai:—

1) Šiais laikais velniai ne
pasirodo tarp žmonių todėl, 
kad mėsa padūkusiai pa
brango. Štai, bratku, perei
tą utarninką Chicagos sker
dyklose tris paskutinius vel
nius papjovė ir iš jų mėsos 
sasačių pridirbo.

2) Jeigu ant žemės rojaus 
nebūtų buvę, tai k u r-gi Ado
mas su Jie va būtų sugrieši- 
nę?

3) Burdingieriui didžiau
sias artimas — gaspadinė, 
o vedusiam — pante.

ne dole-
rius.

—Brangu. Na, o 
tas?—klausia, rodydamas
pirštu į šveicarišką sūrį.

—Po 25.
—Ar šviežias?
—K a tik atvežtas. Kiek

svaru nori?
—Aš jo visai nenoriu.
—Tai ko gi tamistai rei-

kiek

hibwwwm
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KALBAM LIETUVIŠKAI.

S

PARMOS!
Geriausios Farmos!
Pigiai parduodu geriau 

sias, gatavas farmas su bu 
dinkais, sodais, užsėtais ja 
vais. Turiu visokio didumt 
farmų, žemė su moliu, juod 
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiemt 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. 'Turiu daugybą 
neišdirbtos žemės labai ge 
ros. Pigiai parduodu am 
lengviausių išmokėjimų. Že 
mė atsakančiai gera, di 
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur ab 
ėsu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies 
to Scottville, Mason Count}, 
Michigan, kuris yra turtin 
giausiu farmerių miešti 
state Mich. Viduryje der 
tingiausių ir gražiausių lau 
kų, lygų keliai, gerai žvira 
voti plentai, upės ir ežerą 
pilni žuvies ir Scottville yiv 
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 
žiu. Atvažiuokite pas mani 
į Scottville, Mich, 
geriausių žemių su moliu 
juodžemiu ir visokių maišy 
tų žemių, geriausio gatunko 
kokių gali rasti Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra 
šte. Nusipirkęs nuo manę* 
žemę, pats ir tavo šeimyni 
džiaugsitės ir tapsi greita 
bagetų farmerių.
pirkti gerų farmų, rašykit* 
tuoj, o gausite žemlapį (ma 
pą) Lietuvių Kolionijos ii 
farmų kataliogą. Adresuok

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville. Michigan.
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ATPIGO RUSSKI PINIGAI
NUSIUNČIU 100 rub. už $11.50

SIUNČIU PINIGUS I RUSIJA, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVA RANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ANT 4'A 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STE1TO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI.

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

Atpigo laivakortės, nes tik $42.50.
BANKJERIUS JOHN KOVACS 

36 GRAND STREET Filija: 155
BOROUGH OK BROOKLYN MASPETH, L. 1 N Y

NEW YORK

tr

3O-ti META! PASTOVAUS BANKĄVIMO.
Šitoks yra rekordas vieno didžiausiųjų ChL 

cagos bankų—STATE BANK OF CHICAGO.
Tai vienas ištikimiausių, pastoviausių ir 

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

BUTO KONTROLIUOJAMAS.
Kapitalas ir rezervas daugiau kaip 

$4, »=><>( >,()()< ).oo 
MOKA 3% METAMS.

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

STATE BAJSK OF CHICAGO
Kampas LaSalle ir Washington Sts.

c<<

gauti DYKAI dvi geras štukaa 
Jfcj. ir Didėlj Kataliogą visokių mn- 
vK giškų štokų ir kitokių visokių 

dalykų, kurių tu labai nori, o 
^'nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 
i savo pilną ir aiškų adresą ir už 
Į 6 centus stempų dėl uždengimo 
f prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 

tą Kataliogą ir štukas tau unsių- 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZL1KAS, 

(MAGJKAS)

3261 S. Halsled St. Chicago, III.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galimi 

apturėti per pačtą:
; Nuo Reumatizmo............................... $1.0t
j Kraujo Valytojas............................... $1.0i
; V'djrių Reguliatorius........................... 50'
Trojanka........................... 25c, 59c ir $1.0i

Ir visokias kitokias gyduoles nu- 
visokių, ligų, kurios čia dar nepaminė 
tos galima gauti per pačtą.

P.

Tel. 885 Greenpoint.

A, URBANAVIČIUI
<51 Metropolitan Avenwt» 

Brooklyn. N Y

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi'pasirinkti pagal 
savo norą.

109 Grand St
JUOZ. MARTINAITIS '
Brooklyn, N. Y.

VIETA PAS

A. SHRUPSK1

FOTOGRAFAS

61 S.2nd st., Brooklyn

iv

1741 W. 47th Street, Chicago, III.

“%

'4'

20c
■

Reikalaukit šiuo adresu:

a‘yY M. * ;

D

Brooklyn, N. YKUR VIENYBE, TENAI IR GALYBEI

kiek
IBIKeturis.

ir

AR TURI TIKIETĄ I DANGŲ?

Abelis.

■

Jei ne, tai 
tuojaus už
sirašyk juo- 
ky bei saty
ros laikraštį

»X

4‘
<*x

?>x 
Y

'<4 
k'UY

?>X 
i£yY

k>Y,

®0L

Vieninteir- mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliškų kalbų, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimai teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.

American School oi Language a

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

L •«.XX»>'^€sSYft*1

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

v/

1 elephone 652 Newton.

R. KRUČAS

B

PHARMACIST
I7erry Str., IN tJvvit t'l<, IN
Near Van Buren Street Telephone 10135 Market.

Pas mus galite gaut! ska
niausio alaus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitik rinsite.

NEWARK’O LIETU VlbKA APTIEKA.
Apielinkcs lietuviams pranešu, tad atidariau 
APTIEKA tikrai lietuvišką. Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje gau- 
davot. Teipgi sutaisoni visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu a* snrguniu._
KALIBATA

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

Prekė...........................91-
jrankių. V

183 Roebling St.,

KALI BATA
Čystytojas Kraujo 

puiki gyduolė dėl vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, pitčkų ir 
visokių skaudulių paeinančių 
nuo blogo kraujo ir del įvai-

$1-00

KALIBATA
Most is nuo Nuospaudų 

atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. 1Čp

Prekė .........................

K ALIBATA
Gydanti Mostis 

labai geras ir čystas prepa
ratas dėl skaudulių, įsipjovi
nių, sudeginimų, apsišutini- 
mų, nusibrūžinimų, — pasek
mingas dėl įvairių atdarų 

’•“ir"!;- 25 cPreke ........................ • tA.Y

didžiausia 
receptai 
daktarų.

valstijoj.

Galit rei-

K'' '

Pas daktarą.
Daktaras:—Ar nakčia ta

mista gerai miegi?
Ligonis:—Kur tau, ponas 

daktare, aš nakčia visai ne
miegu.

Daktaras:—Hm... tai la
bai negerai. O kas tamis-

goti?
Ligonis:—Mat, aš nakti

nis sargas.

Laikosi žodžio.
Gaspadinė:—Mielas Pet

reli, užgesink lempą.
Burdingierius:—Kodėl ?
Gaspadinė:—Aš daviau 

žodį savo vyrui tavęs dau
giau nematyt.

Visai ne.
Gaspadinė:—Ona, vienuo

se marškiniuose mano vyrui 
nesirodyk, nes jis labai ne
myli žiūrėti į moteris to
kiam pavidale.

Burdingierka:—Visai ne. 
Jis jau kelis sykius mane 
matė vienuose marškiniuo
se ir nei kiek nesupyko, at- 
penč, net nusidžiaugė.

Pas ponus.
Tarnaitė:—Poniute, 

dėt kiaušinių į keikus?
Ponia: 

dviejų paimk baltinius
dviejų trynius.

J
4

Jis ne stulpas.
Policistas:—Tu ir vėl gir

tas. Eik namo! Ko stovi 
prie sienos, kaip stulpas?!

Valkatas: — Atsiprašau, 
bet stulpu mane vadinti ne
gali. Stulpas stovi ant vie
tos, o aš ant vietos nusto- 
vėt negaliu.

Nenori valgyt su dievu.
Vaikas:—Mama, ar aš ga

liu suvalgyt šitą obuolį?
Motina:—Valgyk, vaike

li, vai pyk su ponu dievu.
Vaikas:—Aš nenoriu su 

dievu. Aš noriu valgyt vie
nas.

—Aš noriu... Na duok
man pusę svaro vinių.

Idealistas.
Mergi na:—Tu rbū t mane 

imi dėlei pinigų?
Vaikinas: — Ne, mano 

miela, aš pinigus imu dėlei 
tavęs.

Didelis griešnykas.
Pati:—Kodėl tu, Jonai, 

toks neramus, visuomet nu-

Vyras: — Prisipažinsiu 
tau, mano brangi, keli me
tai atgal aš paėmiau iš baž
nyčios sunkų kryžių.

Pati:—Tai nunešk jį at
gal. O kur gi jis yra?

Vyras:—Tas sunkus kry
žius—tai tu, pačiule... Ei
kim.

Mokykloj.
Mokytojas:—Baltruk, .ką 

reikia sakyt prieš valgį?
Baltrukas:—Reikia saky

ti: noriu valgyt.
Mokytojas:—Ne. Na tu, 

Andriuk, pasakyk.
Andriukas:—Nežinau.
Mokytojas:—Tai tau vy

ras! Na ką gi tavo tėvas 
sako prieš pietus?

Andriukas:—Vakar, kaip' 
susėdom .pietų valgyti, tai1 
sakė: vaikai, netepkit storai; 
sviesto ant duonos, ba sva
ras kaštuoja 45 c.

Milda.

Romantiškai.
Vaikinas:—Ar tamista ži-

Mergina:—Tiek težinau, 
kad bukietas rožių už pen
kis dolerius daug garsiau 
kalba del merginos, negu 
pundas gvazdikų už 50 cen-

Naujas tarnas.
Ponia:—Klausyk, Petrai, 

tu privalai manęs klausyt ir 
ildyt visus mano pageida- j ima?

Kas geresnis: Grikštas ar 
keturkojai?

Sabotažninkų profesorius 
Grikštas, laikydamas spy- 
čių So. Brooklyne, sako: 
“Prie Socijalistų Sąjungos 
gali prigulėti, kas tik nori: 
kad ir katė, šuva ar arklys, 
bile-tik kvoterį užsimoka”.

Tuomkart vienas žmogus 
man pašnabždomis sako: 
“Tai kasžin, ar Grikštas ar
šesnis ir už arklį ar„ šunį, 
kad jį socijalistai išmetė iš 
Sąjungos lauk ir nebepri-

NEWARK0
AKUŠERKA

Paba’gusi Imperntrici Mari! A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-r ai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
aa\imą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

į 819 Walnut St., NEWARK, N. J. 
| Telefonas ^4035 Market

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON. MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIC- 
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšleii giry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
• persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimt* žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystė* Draugijos name).

/T * ,1 z r

FARMOS, FARMOS' 
norinti pirkti gerą žemę 
’ašykit man laišką, o ab 
urisiųsiu mapas ir žemės

J. A. ŽEMAITIS,
FAUNTAIN. MICH.

KALIBATA TONIC 
BITTERS 

laba’ gera gyduole del ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveiką ape
titą, pabudina išdalinimą, ne
sulygintas dėl malimo: su- 
grąž:na normaliskas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
en organizmo. sfl r

Prekė...................................L

KALI BATA
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybes šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą 
ir pestekninį pleiskanų tvėri
mas!, taipgi niežėjimą galvos 
odos; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas. 50c 

Preke....................

ir MALIORIUS
152 Perry Avenue,

Kampas Clermont Ave. 
MASPETH, N. y.

r.*X 
4AY

JAU iSEJOJŠ SPAUDOS jKNYGAMOTERIŠKE -ir MEILE
ne tik jauniems, bet ir seniems. 

Jaunimas’joje ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių ::

K A INA .

Užsirašykite

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

Su 1-ma Gegužės, 1915 m., “Šakė*’ eina 16-kos puslapių didumo 
ir du sykiu į mėnesį, su daugybe įvairiu paveikslų.

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

ŠAKĖ”, 149 Millbury St.—Worcester, Mass

Pirma Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

'NAUJIENOS" praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš karės lauko ir abclnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

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

"NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS" leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvict ii ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagojc metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem men. $1.00. Europoje 
ii Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir prisiųsk kartu su pinigais.

“NAUJIENOS” 1841 S. Kalstcd St., Chicago, Ilk
Šiuomi prisiunČiu $------------- n£ “NAUJIENAS"

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresui



LAISVE

lišauskas, J. M. Kaminskas,

Severn’s RaudonasSkin Ointment Juokas
KAINA

KUOMI JIS

Reikalauk šiuo adresu

183 Roebling St

20c

GARBINGAS DAKTARE

20c

Avė

10c

sekretoriui

ISe.

40e.

2Ke

Me

20c

25c

50c
1.00

50c
3.00

persitikrinkite pasAteikite
1.00A. GLASS

PAJIEŠKOJIMAI

78c
75c

1.00
1.00KOTUS, SIUTUS 

IR TAIP TOLIAU

Tai yra 
lietuviš

ki.oo
75

1 00 
1.00

Eisnis, J 
Asanaviče

115 Sunbury St
MINERSVILLE, PA

Collinsville, Ill 
- M. Ražokas,

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

liauskiene, P. Jonuška 
Griškaitis, K. Meyus, 
Kaslaitis, M. Sholiunas

liūdną likimą Lietuvos

Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

Aukos surinktos L. Pru- 
seikos prakalbose, surengto
se Sąryšio vietinių draugijų, 
kovo 28 d. 1915.

Aukautojų vardai: J. Vai
cekauskas, J. Palilionienė,

Charna, J. Rudaitis, I. Rep
ais, A. Pranaitis, J. Girai- 
tis, J. A. Kaminskas, P. A

North Amherst, Mass.
Per Joną Radzevičių Ve 

lykų dienoj aukavo šios ypa

New Haven, Conn.
25 d. kovo pas draugą A. 

Kaslaitį buvo garnio apsi
lankymas, Baliuje dalyva
vo apie 10 ypatų.

Karėje nukentėjusiems 
suaukavo $2.50 šie draugai:

Aukos Lietuvos 
Šelpimo Fondan

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

St., Brooklyn, N. Y

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

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

St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas F. Svetika*, 

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

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

Brooklyn, N. Y.

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Kasierius A. Miliauskas,

803 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Choro vedėjas L. Ereminas,

324 Barreman St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią 

“Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., 8 vai. vakare.

J. Radzevičia $1.00; B 
Adomaičiutė, A. Gudonis, A 
Dobilas, A. Palionis po 50c. 
M. Radzevičiūtė, K. Radze
vičiūtė, W. H. Baargs, M 
Lu koše viče, 
Kazlauskas
J ieva Aranavičienė, A. Sta- 
sionienė, J. Gataveckas, J. 
Palionis, J. Klekauskas, J. 
Gavialis, K. Cikanavičiutė, 
V. Armaičiutė, N. Militaus- 
kas, Janulis, I). Kaminskiu- 
tė po 25c. Viso $8.50.

Aukas priėmiau,
T. L. Dundulis.

L. Š. F. finansų raštininkas

Kasos Globjėai:
M. Geruliūtė

1109 S. Winnebago St.
Ona Savrasevičiūtė

539 Island Ave.
Maršalka A. Neverauskas

411 So. Church St.

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

• RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

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

and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa.
Turtų Kontroles Komisija:

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

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

P. Samulionis,
Box 6S, Mc Kceu Ročka, Pa.

— L. Deveikis^ 
Brooklyn. N. Y
— V. Vitkevičia. 
Brooklyn, N. Y

tik l’hiladelphijos M.
3231 Emerald Ave., Chicago 111

St., Brooklyn, N. Y

Zdanavičius ir Geo. Petraš
ka po 50c.; A. Maslauckas, 
M. Griškonis po 25c. Viso 
$2.50.

Aukas priėmiau,
T. L. Dundulis.

Athol, Mass.
Per diskusijas “Apšvie

tus” ratelio surinkta L. Š. 
Fondui:

P. Buzevičius, J. Buzevi- 
čius po $1.00; J. Kavlaičia 
50c.; M. Gaidimauskas 35c.; 
S. Petronis 30c.; A. Janušo
nis, J. Balčiūnas, A. Balčiū
nas, P. B ambonas, J. Gus
taitis, Navadvarskiutė, K. 
Krikščioliunaitė po 25c.

Smulkių aukų surinkta 
$2.10. Viso labo $7.00.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų dr-stė aukavo iš iždo 
$10.00.

Išviso prisiųsta $17.00
P. S. Pinigus priėmiau. 

Aukavusiems tariu širdingą 
ačiū. K. Šidlauskas.

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

Meldžiam atsišaukti ant šio adreso: 
M. Rinkevičienė,

501 Steuben St., Sioux City, Iowa. 
(35—37)

Sykiu $548.84
Finansų Sekr.,

V. A. Zaperiackas.
Kasierius

Joseph Martin, 
Trustisai:

J. Verbyla,
V. šibunauskas.

Pinigus priėmiau balan
džio 24 d., 1915 m.

L. Š. F. iždininkas
K. Šidlauskas.

Aukas priėmiau, 
Dundulis.

Ūsas, L 
Šimoliunas, J 

Kulbis, S. Jakše- 
K. Kulbis, A. Mainio- 

R. Palilionienė, J. Mise- 
Brazdžionis, C 
F. Gaidis, O 

N. Jareckiute 
. Meškuniutė, J 

Šniukšta, N 
B. Jeleniaus-

PASARGA: kurie daktarai negali išgydyti ligonių, gali kreiptis 
prie Kliniko, o apturėsit rodą.

DRAUGIJOS
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:

Padarome ant užsakymo
MOTERIMS IR VAIKAMS VI

SOKIUS
DRESES

Exeter Boro, Pa.
24 d. kovo, 1915 m., kur 

kalbėjo M. Dusevičius, likos 
parinkta aukų Lietuvos Šel
pimo Fondui.

Aukavo sekančios ypatos:

T. Tačilauskas 
Zableckas, M. 
L Rudzevičius 

V. Zableckas, A. U-

“ AI 1)0” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

Sekretorius K. Čiuberkis,

J. Ivanauskas, I. Vėžis, B. 
Kaminskas, J. Zikevičiuš, 
L. Tvari jonas, J. Kareckas 
ir J. Žvirblis po 1 dol.; P.

Steubenville, Ohio.
Čia yra į 30 lietuviškų fa- 

milijų ir tiek pat pavienių. 
Rodosi, iš tokio lietuvių 
skaičiaus galėtų gyvuot 
bent kokia lietuviška drau
gija. Tuomet nereiktų taip 
grūsties prie lenkų.

Tarpe lietuvių yra keli su
sipratę žmonės. 23 d. ba
landžio (švento Jurgio die
noj) Jurgis Žukauskas ir 
Jurgis Povilaitis pakėlė ba
lių. Besilinksminant užsi
minta ir apie Europos karę.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA: 

Pirmininkas — J. čebanauskas, 
420 S. Chesnut St

Pirm, pagelbininkas
Vandalia Box 160, Collinsville, III 

Nutarimų Rast. — A. Dzidolikas, 
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, 111 
Fin. Rast

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

(Soveros Gydantis Odinis 
Muilas.)

puikus tai muilas vise j 
šeimynos nariui.

Kaštuoja 25 centus.

New Haven, Conn.
Aukos surinktos L. Š. F. 

prakalbose, kurias surengė 
27 kuopa L. S. S., kalbėjo F. 
J. Bagočius.

Aukavo šios ypatos: J. 
Šneideris, P. Kukonis, H.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Preiddentas 2) S. Markus, Cor. 
l°th & Vne St., Phi'adelpl la, Pa.

Susinešimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St., Naw 
York, N. Y.

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

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

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

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

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

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

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511. Westville, 
Ill., kuris yra po $1,000.00 kaucija, o 
jis (įrašęs į knygas pasiųs iždininkui.

(Soveros Odinė Mostis) yra paikas tepalas 
liuosuoja odą nuo bjaurinančių

Scranton, Pa.
Aukos surinktos per drg. 

Dusevičiaus prakalbas.
Aukavo šios ypatos: P. 

Spudys, A. Karpavičia, K. 
M., K. Medelis po 50c.; G. 
Šmerauckas, G. Miler, G. 
Antanaitis, A. Andriukaitis, 
Sekevičius, Letkevičius, A. 
Ravinckas, G. Damulis, T. 
R., P. Sutkaitis, A. Venis, 
A. Kašinckas, J. Mockevi- 
čia, B. Juočiunas, M. Gu- 
diniukė, P. Monkeliunas, J. 
Rumševičia, B. Andriukai
tis. Viso $6.50. Smulkių au
kų $5.55. Sykiu 6.50 !

$12.05, atėmus svetainės 
lėšas, $4.57 pasilieka L. Š. F.

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas 

1436—7th
Vice-pirmininkas F. Raškevičius 

539 Island

Baronas,
Clinton St., Collinsville, 111, 

Iždininkas — J. Willumat,
337 Central Ave., Collinsville, III 

Organo už'urėtojas — V Raudonius
306 Strong Ave., Collinsville, 111 

Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville 
Il'inois.

Mrs. G. Kallas 
1128-5th St., Sacramento, Cal

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

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

Box 63, McKeea Rocks, Pa.
3 kuopos, J. Ga’dinas, P. O. Box 

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa. 
ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU

VOS BALSO” DRAUGIJOS
KENOSHA, WIS.

Feliksas Dapkus, 014 Jenna St., 
Fremont Ave.
prezidentas.

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

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

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

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

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

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

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

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Street.

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

broliams ir seserims Lietu
voje. Tuoj tapo surinkta 
$2.25. Po to męs, nekurie 
draugai, nutarėm pereit per 
tubas, o pinigus siunčiam 
per “Laisvės” redakciją.

Aukavo šios ypatos: J. 
Žukauskas, J. Povilaitis, 
Juoz. Žukauskas, Micuta, M. 
Surmaitis, 
po 50c.; <j 
Zableckas, 
po 30c 
Ilnskiutė, W. Balčiūnas po 
25c.

Išviso suaukauta $4.65.
Nuo red. $4.65 gavom ir

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neviackas (pirmininkas),

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
F. Deveikis (sekretorius),
146 Metropolitan Ave., Brooklyn,N.Y.

W. Vikertas (iždininkas),
110 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.

F. Klastauskas,
241-3 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.

V. Kazlauskas,
213 —* 27

K. Liutkus,
131 Grand I

V. A. Zaperiackas
183 Roebling St., Brooklyn N. Y

K. Kreivėnas,
550 W. 52 St., New York City

J. Simaitis,
174 Broadway, Brooklyn, N. Y

J. Parulis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

ir darbą gvarantuojame, taip 
kad atsilankiusieji yra užganė
dinti iš visų’atžvilgių. Taipgi 
užlaikome “DRY GOODS”, ir 
visokių dresių.

Nuo red. Money orderį 
pasiuntėm L. Š. Fondo fi
nansų sekretoriui.

D. Burdzinskafl 
Box 729, Perry. N.Y.

Nemažiau yra dėkingas už išgelbėjimą sveikatos nuo įkirtos ligos 
Juozas Galeskis, 22 Austin St., Norwood, Mass., Mrs. D. Karaseviczienė, 
63 Bank St., New Britain, Conn., Mr. K. Olszewicze, 1444 Ross St., 
Camden, N. J. ir tūkstančiai kitu dčkavoia

PHILADELPHIA M. KLIMKAS KAD APSIIMA. TAI IR IŠGYDO! 
Geresnių faktų nieks negali reikalauti, ką uzt\lrtlna didelės daugybės išgydytų.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
todėl greičiau ir geriau už kitus daktarus išgydo, kad čionai kiekvienam 
atsišaukusiam užrašo specijališkai liekarstas iš geriausių gvarantuotų 
medikamentų, ir todėl, kad prie Phila. M. Kliniko yra net keliatas 
Profesijonališkų Daktarų su augščiausiu mokslu.

ĮSITĖMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma visada.
JEIGU ESI NESVEIKAS, bet nori pastoti sveiku ir laimingu, ir 

džiaugtis linksmu pavasariu, tad atsilankyk, o jeigu toli gyveni, tad apra
šyk savo ligį bei nesveikumus lietuviškoje kalboje, kas kenkia, o tikėk, 
kad apturėsi tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiau
giasi ir dėkavoja, nes čionai išgydo ir tuos, kurių kiti negalėjo išgydyti, 
kaip šviežias, taip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, ran
kose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuo
gais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės, sėklos nubėgimo, nu
silpnėjimo, vidurių nedirbimo, greito pailsimo, nerviškumo, silpno ir nu- 
mažėjusio kraujo, užkrečiami) slaptų lytiškų ligi), širdies, kepenų, inks
tų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo, slogų,, 
blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be operacijos, bet su 
liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Taip-pat moteris nuo skausmingų 
mėnesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių VYRŲ ir 
MOTERŲ. Visada adresuok arba atsilankyk po šiuo adresu:
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC, 1117 Walnul »rwt, Philadelphia. p». 
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po piet. šventadieniais nuo 10 iki 3 vai, 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 10 iš ryto iki 8val. vak. Reikalaukit nuo 
Kliniko dovanai ir skaitykit knygą “DAKTARAS”._____________ _

Avė 
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St. 
Finansų raštininkas J. Stružas 

1125—8th St. 
Iždininkas St. Buzinskis

539 Island Ave.

Liuosuotojas 
ir veiklus 
ir Suaugu-

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas.

72 Hudson Ave., Brooklyn,
Sekretorius S. Karvelis,

199 N. 6th St., Brooklyn, 
Iždininkas J Butkevičia,

38 So. 2-nd St., Brooklyn, 
Kuopų Sekretorių adresai

1 kuopos Brooklyne
148 Grand St.,

2 kuopos Brooklyne
29 Hudson Ave.,

3 kuopos White Plains, N. Y., 
Žukas, Off C. Deutermann, Laka St 
White Plains, N. Y.

SOCIJALIZMAS
YRA IR KAIP JĮ IKŪNYT7

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBL’RGO BASTI
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

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

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

knygelė išaiškina, kokis mo
terį) padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na 
tarnaitės. V03 pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

LIAUDIES DAINOS, 
rinkinėlis gražiausių 
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios eilės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ..

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

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

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

IŠVOGIMAS IŠ PA VI AKO 10 
KANKINIŲ .....................................
PILENIEČIAI ................................
RUTVILę, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ...............................................
IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ...........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

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

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

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

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS. 
... .Kaina .........................................

“Laisvė”,
183 Roebling St, 

Brooklyn, N. Y.

apsaugoja ir pa- 
skaudančių išbėrimų. Kašt. 50c.

VANDEN1UOTAS IŠBĖRIMAS.
“Mulo’’*’ ''1 pagarsinti mano 

lail’c.-lj, 1. .nno pranešu. kiid S< ■ 
Vito- Odinė Mostlu gydė mm.o 
Kkiunbnną koją, kuri ilgą laiką 
buvo iAtinusi ir apiberta vinilo- 
niuotnis išbėrimais. I’iitepim ko
letą kartą, koja iAgyjo. Per 10 
motų kentėjau ir nei Europos 
daktarai negalėjo pagelbėti." 

Mathyas Kotas.
Box 53, Silverhill, Ain.

J. Paskelnls 
Box 237, Olean, N. Y

da po 50c.; A. Gailiunas 
40c.; I. Žvirblis 35c.; J. Lč- 

| pa ir K. Buchinskienč po 
30c.; S. Marozas, J. Jančiu- 

I nas, F. Skriabienč, S. Char
na, S. Šiuoliunas, J. Stasiū
nas, J. Čepulis, K. Daukutis, 

1 B. Puočėta, J. Čeras, M. Mu- 
i rauskas, P. Mainionis, A. 
1 Mikolajunas, P. Bručas, J. 
Mikelionis, M. Venckunas, 
S. Buchinskas, J. Miller, A.

i Biliukiewich 
! Pruseika, L.
Debesis, f 
vičius 
nis 
vičius, A. 
Seasberg, 
Šniukstiene, 
J. Kookes, E 
Rašei k as, F 
Judikevičienė 
kas, J. Puskunigis, P. Miko
lajunas ir V. Klekunas po 
25c. Smulkių $2.40. Viso 
surinkta $33.00.

Pinigai greitai bus per
duoti L. Š. Fondui.

Sąryšio iždininkė 
Helen Zukienė.

SEVERA’S TAB-LAX
Cukrinis 
Malonus 
Vaikams 
siums.

Kaštuoja

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

tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje- 
falgu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raij(SaMi 

atsilankydami j LietuvtJką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Apkeriu..
M* Bedford Avenue Kampa* North <-t»i gatve* Brooldyiį I

Hoffmanas, A. Griešis, A. 
Karutis, J. Rudminas, P. Gi- 
lum, P. Aimutis po $1.00; A. 
Strielkauskas, A. Trainauc- 
kjutė, K. Grabliauskas, Ona 
Šoliuniutč po 50c.; A. Bar- 
čius 30c.; F. Petkus, O. Lat
vienė, M. Šoliunas, J. Januš
ka, P. Blažaičiutė, A. Kara
laitė, J. Smugelskis, V. Gi- 
naitis, J. Čenkus, J. Kar- 
dauskas, V. Dumšaitė, A. 
Valiukevičius po 25c. Smul
kių aukų $1.43.' Viso labo 
$14.73. Persiuntimo lėšų 
LOc. Viso labo $14.63.

“L.” redakcija persiuntė 
money orderį T. Dunduliui, 
L. Š. F. fin. sekretoriui.

Kas užsirašy* 
pas man* 

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

“Amerikos 
arba knygų ver

$5.00

ATSKAITA BROOKLYNO 
LIETUVOS ŠELPIMO 

KOMITETO.
Per prakalbas vietinio L.

Šelpimo Komiteto $55.19
L. S. S. 83 kp., Central

Brooklyn, N. Y.........6.70
“Aido” choro, Brooklyn,

•N. Y......................... 15.00
LietuvaičiųUnijos 54 sky

riaus,Brooklyn,N.Y. 50.00 
Lietuvių Gimnastikos Kl.,

Brooklyn, N. Y. ... 10.25 
Lietuvių Ukėsų Kliubo,

New York City .... 20.05 
Lietuvių Kelionei Pašel-

pos Dr-stės, Brooklyn,
N. Y........................... 4.00

Lietuvių Preserių Unijos
58 skyriaus, Brooklyn,
N. Y.......................... 25.00

Per P. Marcinkevičių nuo
Great Neck’o draugys
čių ........................... 56.60

Nuo fėrų Vietinio Lietu
vos Šelpimo Komiteto, 
Brooklyn, N. Y. .. 259.10

“Aido” choro, Brooklyn,
N. Y............................ 33.15

P. Rumšą, New York Ci
ty ........................... 1.00

L. S. S. 20 kuopos, So.
Brooklyn, N. Y.........8.50

Per A. Plečkaitį, Brook
lyn, N. Y.................... 4.30

brangiausi žmogaus tukTasi
Gyvenimo 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 savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: <
Kraujo Valytojas....................... I
Gyvasties Baisatnas...................
Nervų Stiprintojas... .SOc. ir 
Vaistas del Vidurių.. .60c. ir 
Kraujo Stiprintojas...................
Nuo kosulio................... 26c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 26c. 
Skilviais proškos..........10c. ir
Pigulkos ael kepenų.................
Blakių naikintojas.....................
Del išvarymo soliterio............
/Watarinas plovimui.................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis.........................
Antiseptiškas muilas.................
Gumbo lašai....................60c. ir

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
M^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymaii*^l

Nuo galvos skaudėjimo.10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo.................. ..
Nuo peršalimo.........................  •
Plaukų stiprintojas...-26c. tr 
I.inimentas arba Expelleris.. • 

plaukų žilimo.........
Reumatizmo...........60e. ir
lytiškų ligų........... 60c. ir

dusulio.................................
kirmėlių..............................

viduriavimo........................

IR ATĖJO LINKSMAS PAVASARIS 
su kvepiančiu oru, kada ir žolynai džiaugiasi, sveikindami malonius sau
lės spindulius. Kiekvienas sveikas žmogus širdingai sveikina pavasarį* 
kaip jaunikaitis savo mylimą merginą—džiaugsmingai. Vienok toks 
džiaugsmas nevisiems, nes jei esi nesveikas arba jautiesi kokias nors 
silpnybes ligos, tad iki neprašalinsi iš savo kūno sistemos tą didžiausią 
nelaimę, tai yra ligą, kuri kaip akmuo savo sunkumu slogįs ir silpnybės 
ligos, kaip žiemos įkirus šaltis vis labiau naikins sveikatą, ir todėl malo
nus pavasaris neduos tau jokios linksmybės iki neišvarysi iš savo organizmo ligos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMIS—SILPNYBĖMS, jeigu 
gali būti išgydytas, kaip tūkstančiai kitų, kurie pirmiau kentė ligų silp
nybes, o dabar jau džiaugiasi tuomi geriausiu skarbu, tai yra su gera 
sveikata, nes linksmybe, ateitis ir laime, tik sveikiems žydi.

IŠ TŪKSTANČIŲ SVEIKŲ IR IŠGYDYTŲ ŽMONIŲ siunčia linkė
jimus ir savo paveikslus, kaipo didžiausias padėkavones; bet iš daugybės, 
dėlei mažumo vietos, nors Jieliatą patalpiname.

Apturėtas liekarstas vartojant vis ir 
vis sveikata ėjo geryn ir lengvyn nuo Jūsų tikrų galingų gerų liekarstų), 
kaip sniegas nuo saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai svei
kas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudėti, taipgi ir kosulys visai išnyko. 
Pirmiau buvau silpnas, sukliuręs-sukumpęs, o per galybę augščiausio 
mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis 

Klinikui. Su guodone M. P. Sakalauskas,

Lietuvį”, ar “Šakę 
tėe $2.00. Taigi Tamiata 
gauni dienraštį “Naujiena* 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik to
mistą atsimink, kad užsirašęs “Nau
jienas” gausi dar vieną visai dykai pet 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

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

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

Adresuokite: Specialist, 106.
Dr. Bnindza Co., Sta. W., B’Iyn, N. Y.

.Tusų aptiekorius užlaiko visokius Severos Preparatus. Putinai roi 
kalnukitu Soveros. Neimkite jokių užvaduotojų. Negalėdami gauti užsisa 
kykito tiesiai nuo

lAf iF CrvroA cedar rapidsr .■ OE YĘF?Ą wQ> " iową
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PASINAUDOKITE Breoklyn, NPROGA! MOKINKITES SAVO NAMUOSE
priešas

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS

46 Bow cry

rūšies

duoda

instru

J. GIRDĖS

prie 
turi

maloniai 
kūdikius, 
kepures,

tainėje po N736—3rd 
(kampas 24 gatvės).

Pradžia 8 valandoj.

Agitacija tarpe kriaučių.
Agitacija, kurią pradėjo 

naujoji kriaučių unija, A-

visi išėjo ant 
demonstruoti 

solidarišku-

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

LIAUCKAS
261 W. Broadway

SOUTH BOSTON, MASS

Lietuvė 
namų 
mokėti angliškai kalbėti; reikalau 
jama paliūdyjimų.

KEATING QUEENS, L. L 
Telephone 6323 W. Hollis

Apart to duodame 30 
geriausių dainų ir 

albumą kiekvienam 
perkančiam gramafoną.

Duodame ir 
ant išmokesčio 

po $1.00 j mėnesį

vės pusių žiūrėjo tūkstan
čiai žiūrėtojų, o čia nuova
da ėjo po nuovodai. Be
veik kiekviena kuopa turėjo 
savo beną ir marsalietės bei 
Internacionalo garsai pla
čiai skrido oran.

Puikiausiai išrodė marša- 
vimas 5,000 vaikų, išėjusių

NAUJAUSI
GRAFOFONAI

Tasai nepaprastas 
teikiama iš 
Savaites”.

Praslinkus gegužes menesiui, pre 
numerata vėl bus $2.00, todėl nepasi 
vėlinkite.

apielinkei. Kaina $3,000 
kiekvieno, mažą sumą gata
vais įmokėti, o likusius kaip 
pandomis išmokėsi. Norin
tieji pirkti namo/ nepraleis
kit šios progos ir atsišaukit 
pas: Williamsburgh Busi
ness Exchange, 239 So. 4th 
Street, Brooklyn. Telephone 
Greenpoint 4346.

Pirmos prakalbos ant 
gatves.

L. S. S. 83 kuopa, Central 
Brooklyne, paminėjimui 
RaudonosiosSavaitės paren
gia dideles prakalbas, ku
rios atsibus ketverge, 6 d. 
gegužės ant Hudson Ave.Jr 
kamno Water St. Pradžia 
8 vai. vakare. * Kalbės drg. 
Neviackas.

Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdae yra moklntia 
per korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų vartoja
mą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti aritmetiką ir anglų kalbą 
liuosuo.se nuo darbo valandose. Iškaščiai stebėtinai maži.

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

Adresuok:

Nuo
Nuo
Nuo
270 BERRY ST., BROOKLYN, N. Y

401. Tos pačios rūšies armonikas 
su 21 perliniu raktu, 12 perliniais 
basais, plieniniais viduriais, verti 
$25.00 už $14.50.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA 
JOSEPH LIPMAN, M. D.

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

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

Nedčliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs iŠt) 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems Ii 
geniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs hį 
žiūrėsime ir duosime prietelišką rod* 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš 
kite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

Iš kriaučių unijos tarybos 
tapo prašalinta du vaikpa
laikiai, kurie pastaruoju lai
ku pusėtinai šmeižė uniją.

Tik ponas dievas gali ži
noti, kodėl tuodu vaikpalai
kiu buvo taryboj, nes juodu 
visuomet pliovojo ant jos ir 
ant unijos.

Ateity pahašių kvailiukų, 
absoliutiškai nieko neišma
nančių, nutarta į jokius ko
mitetus neįsileisti. Liepta 
j’.ems daugiau pasimokint ir 
pasilavint, o tik paskui lįsti 
prie visuomenės darbo.

Vieton tų vaikpalaikių iš
rinkta B. Šibunauskas ir J. 
Zubavičius. Abudu juodu 
yra seni unijistai ir taktiški 
veikėjai. Jais galima pilnai 
u~sitikėti.

Reporteris V. Ž-is.

Waterbury, Conn

REIKALINGA
mergina arba moteris 

darbo; nesunkus darbas;

Miką* Petrauskas, pradėjus Ii 
lapkričio, pasirengė duoti eilę kone* 
tų. Kas pageidautų koncerto, 
susižino su

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

!<. LABANAS
SAVININKAS BIURO 

WILLIAMSBURG!! BUSINESS EXCHANGE.
Užlaikome geriausius advokatus, kurie veda visokias provas, kri- 

minališkas ir civiliškas. Išdirbam visokius dokumentas. Inšiu- 
riname forničius, sveikatą ir gyvastį žmogaus, automobilius, langus 
ir fabrikų darbininkus geriausiose kompanijose. Budavojame na
mus medinius ir mūrinius. Parduodame namus, lotus ir farmas 
geriausiose vietose. Randavojame namus dėl gyvenimo, pramonės 
ir dirbtuvių. Skoliname pinigus dėl pirkimo ir budavojimo namų. 
Parduodame visokius biznius. Einame visur už peršnekėtoją. Duo 
dame rodą dykai visokiuose reikaluose.
239 So. 4th Street, Tel. Greenpoint 6346

VIETINESZINIOS.
Pirmoji Gegužes didžia

jam New Yorke.
Pirmoji gegužes Didžia

jam New Yorke puikiai pa
sisekė. Parodose 
mitinguose dalyvavo dešim-j 
tįs tūkstančių žmonių, o ir kalbos Tautiškame 
diena buvo labai graži. Uni 
jistai ir socijalistai, moterįs' lišk 
ir vaikai — 
gatvių, kad 
darbininkišką 
mą. O kadangi pirmą gegu
žės dieną apsirinko savo 
diena ir sufragistės, tai ju
dėjimas buvo dar didesnis. 
Sufragisčių automobiliai, 
geltonom spalvom papuošti, 
skrido New Yorko ir Broo- 
klyno gatvėmis. Žymiau
sios sufragistės sakė pra
kalbas.

Arti šimto tūkstančių 
d rbinjnkų maršavo New 
Yorko gatvėmis. Ypač pui
kiai paroda išrodė, kuomet 
demonstrantai maršavo

Šita moteris, kuri pirko keričius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos drauges jai pavidi, kad ji su. sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas. 
Pamišta gali nusipirkti irgi tą gra
ly keričiuką nuo Maliausko ir 
/idžiuno už labai žemą prekę. Ga- 
i pasiimt ant išmokesčio po $1.00 
nt savaitės.

mėnesį “Kovos" 
i nupiginta.

ir užsisakykite
dolerį metams.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdfelų, 

keip taį skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta
voms gera ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. V.
(Arti Berry St.)

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

k E w*:

manifestas su- 
priežąsties “ Raudonosios

Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.GI) į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

Per visą gegužės i 
prenumerata per-pus

Naudokitės proga 
“Kovą” tik už vieną

500. šitas puikus Armohikas turi 
21 perlinį raktą, 8 perlinius basus. 
Išduoda gražiaūsį balsą. Vertas 
$1 6.00, tik už $8.50.

Užlaikau visokios rūšies pagerin
tus ir naujausius Grafofonus ir nau
jausius rekordus su lietuviškomis 
dainomis. Pagal gerumą jų kainos 
labai žemos. Armonikai, smuikai ir 
kitokį muzikališki instrumentai di
džiausiame pasirinkime. Didžiausias 
lietuviškas sandėlis visokios 
auksoriškų daiktų.

PerkupČiams ir agentams 
mas geras rabatas.

Taisome taip muzikaliŠkus 
mentus, kaip ir visokius auksoriškus 
daiktus greitai, gerai ir pigiai.

Reikalaujant katalogo, reikia pri
glausti už 2 c. štampą.

N. B.—Neseniai apsiėmė mano Sto
ro atstovybę J. K. Miliauskas, kuris 
turi pilną įgaliojimą pardavinėti ma
no prekes, kaip ir priiminėti ant viso
kių daiktų užsakymus.

Telephone 595 Greenpoint 

Daktaras J.
SP ECU A LIST A S 

PLAUČIŲ 
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

Užsirašyk it pats ir dar paraginki 
te savo draugus užsisakyti “Kovą” 
tą didžiausią ir geriausią darbo žmo 
nčms laikraštį.

vės ir ėjusių Antrąja Ave
nue. Kiekvienas vaikas ir 
mergaitė turėjo po raudoną 
vėliavėlę. Charakteriškų 
užrašų buvo ant plakatų: 
“ateitis pridera mums”, 
“Socializmas yra viltis pa
saulio”, “Nežinojimas yra 
mūsų didžiausias 
ir tt.

Publika labai 
žiūrėjo į tuos 
Daugelis kilnojo 
sveikino vaikučius

Moterįs pasižymėjo. Tūk
stančiai moterų dalyvo pa
rodoje. Tai pirmas dar mū
sų mieste buvo toks didelis 
pasirodymas soči jalistiškų 
sufragisčių.

Ant Union Sq. buvo di
džiausias susirinkimas. Pir
mininkavo drg. J. Frost, ži
las senelis. Visų kalbėtojų 
negalima suminėti, nes bu
vo jų labai daug. Kalbėta 
angliškai ir vokiškai. Dau
gelis kalbėtojų agitavo už 
moterų teises. Kalbėjo ir 
kelios moterįs.

Dabar apie Brooklyną.
Lietuvių paroda išėjo iš 

tautiško namo (fe, tas mū
sų “tautiškas” namas — tik
ra gėda brooklyniečiams). 
Išpradžiii žmonių ėjo ne
daug, bet priėjus prie Roe
bling st., paroda žymiai pa
didėjo. Paskiaus, susiėjus 
su kitų tautų darbininkais, 
paroda virto labai impozan
tiška.

• Vakare tautiškame na
me buvo prakalbos. Žmonių 
susirinko labai daug. Pa
prastai Brooklyno darbi
ninkai neužmiršta savo šven
tės. Ne tik sėdynės buvo 
pilnos, bet daugybė žmonių 
stovėjo. Pirmininkavo drg. 
P. Mačys. Kalbėtojais bu
vo J. Šukys ir J. Šaltys. A- 
budu kalbėjo labai pakilusia 
dvasia ir publika atydžiau- 
sia klausėsi. Tarpais buvo 
deklamacijų ir skambinta 
ant piano.

New Yorkiečiai turėjo 
prakalbas p. J. Bartašiaus 
svetainėje. Žmonių, kaip 
dėl New Yorko, buvo gana 
daug. Kalbėjo J. Neviac
kas. Prakalbos taip-pat pa
sisekė.

Praleidę taip gerai šių 
metų gegužinę darbininkų 
šventę, rūpinkimės, kad se
kančiais metais mūsų spė
kos būtų dar didesnės.

Visur Buvęs.

Šita*; didelis Gramafonas su ge 
riausia triūba vertas $40. už $15 
Gvarancija ant 10 metų.

Męs užlaikome daugybę Armonikų, Mandolinų, Smuikų, Balalaikų 
Gitarų ir t. t. Taipgi visokių rūšių Victor ir Columbia Gramai emu 
Turime lietuviškų rekordų ir visokių kitokių.

Mūsų tikslas yra užganėdinti kostumierius.
KATALOGĄ SIUNČIAME DYKAI!

MOSCOW MUSIC CO.
52 Canal Street, Dept. M., New \ ork City

Būtų geriau, kad rašytumet laiškus rusiškoj kalboj.
Pastebėtinai geras tavoras ir ypatingai žemos kainos.

Iš gero, gardaus kvapo, vidutinio 
drūtumo tabako. Be jokių nereikalin
gų priemaišalų.
KIETOSE EUROPIŠKOS MADOS 

GILZOSE.

NAUJIENA! NAUJIENA!
Paskutinis siuntinis tik

ros importuotos Ruskos 
očiščenoc atėjo ir daugiau 
nebebus. Išsiunčiame didį 
butelį už $1.25, o 5 butelius 
už ligius 5 dolerius.

Vogričs Cafe,
112 Reade St., 

New York, N. Y.

Parsiduoda SALIŪNAS 
Mitchell Adamuccio po No. 
238 Yrork Street, Brooklyn, 
N. Y. Aš italijonas laikau 
tą pleisą jau 20 metų. Par
duodu dėl to, kad čia gyvena 
vien lietuviai ir lenkai.

(36—41)

10 už 5 centus 
AMERIKONIŠKI 

TANGO CIGARETAI
Iš gardaus, švariai sutaisyto tabako. 

Minkštose amerikoniškos mados 
gilzose.

10 už 5 centus
. Reikalaukit visur.

Norėdami pabandyti, prisiųskit į 
dirbtuvę 60 centu, o męs prisiusime 
jums 12-ą pakelių vienų arba po 
šešis abiejų.
Dirbtuvės adresas tokis:

J. STROPUS
2Gį Broadway, So. Boston, Mass.

1 Akušerka į
jį Pabaltais! kursų Womans Medical L 
g College, Baltimore, Md. £
2 Pasekmingai atlieka savo darbų prie £
9 gimdymo, taipgi nuteikia vinokiaa rodau lt 5 
x pagelbą invairioue moterų ligoae. £

| F. Stropiene,^”w<V.t.-.’ f g SO. BOSTON. IV1A.SS. «

So. Brooklyne.
L. S. S. 20 kuopa paminė 

jimui Raudonosios Savaitė' 
rengia 5 d. gegužės prakal
bas. Prakalbos įvyks sve- 

Avė

Pabandykit Naujus Cigaretus!

LIETUVIŠKI 
DŽIAN BAMBOS 

CIGARETAI.

LIGONIO ŠEIMYMS PACEJIMAS JEI JISAI NEPF.IGULI PRIE

VISADA.
Pirkite FARMA*^ pas patyru- H| 
sius žmones, kurie parduoda ge
ras žemes ir gerose vietose. 
Neklausykite miestavų kompa- ''' 
nijų nei jųjų agentėlių, kurie 
pardavinėja smiltynus,, nes 
jiems jūsų gyvenimas nerūpi. 
Pakol jūs kur važiuosite, susi
rašykite su mumis ir paklauski- ' 
te, kokias žemes męs parduo
dame.
W. STRYGAS ir

M. WALENCIUS 
Scottville, Michigan.

Makauskas ir Vedžiunas savininkai.
Pirk fornišius pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvų 

IŠMOK ESČIŲ ARBA UŽ CASH.
&R7 3 AVF .CO^^LStreet
vO I Telephone 4263

DYKA! :: DYKAI :: DYKAI!
3 mėnesiams 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 vra už

$30 00

Ant išbandymo vienam menesiui siunčiame dykai ir prisiuntimo 
ftkasčius apmokame ir rašytą gvarantiją ant 10 metų.

IŠBANDYMAS DYKAI!
Reikalauk mūsų iliustruoto katalogo, męs pasiųsime jums dykai.

EMPIRE PHONOGRAPH CO.
Dept. 56, New York City

ORLOWSKY
Mūsų jbtaiga yra atidaryta kiekvieną vakarą iki 10 vai., taip kad 

New Yorke gyvenantiejie gali užeiti, kada nori.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
■' AR BUVAI KAPA NORS

Jei nebuvai, tai užeik ir persitikrink, jog yra PUIKIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS HOTELIS NEW YORK CITY.

VIEŠBUTIS arba HOTELIS NET SU 37 KAMBARIAIS,
Kambariai vra įrengti pagal naują madą, kaip tai: ELEKT

RIŠKA ŠVIESA, Maudyklė, Eleveiteris, TELEFONAS ir kitoki įran
kiai, priklausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl 
VESTUVIŲ*, Šokių, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.

Parduodam LAIVAKORTES j Lietuvą ir iš Lietuvos, ir į vi
sas dalis pasaulio. Siunčiam ir išmainom Pinigus visų viešpatys
čių, kas kokių reikalauja.

Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir iki kur 
nori keliaut.

Mūsų antrašas yra tokis:

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WA
498 Washington Street,

Corner Spring Street
NEW YORK CITY, N.

820 Bank St.,

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadint valgiut 

nes jie prekiuoja brangiai. Suga 
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.

SS1M Greanpolnt.
Puikiausia lietuviams vieta pas 

DRAUGELI
Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 

'ns. cigarai, ir
Pu*ku9 užkan- 

Salė dėl 
mitingų Nepa- 
mirškit šios 
atsukančios 
vietos, o būsite 
užganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn, 
Palei Wythe Ave.

ANT PARDAVIMO 
PIGIAI.

Namai su nepaprasto il- 
malgamated Clothing Wor- i gio lotu, dviejų familijų, 11 
kers, eina gana pasekmin-1 kambarių, Williamsburgho 
"pi. Visur atsibūna mitin
gai, visur prie unijos rašosi 

maSš-; daugiau žmonių.
Pereitą subatą įvyko pra- 

Name.
Keli kalbėtojai kalbėjo ang- 

drg. J. Šaltys kalbė
jo lietuviškai. Pirmininka
vo P. Mačys. Žmonių buvo 
pilna svetainė.

Kalbėtojai nurodė, kad 
kriaučių amatas turėtų bū
ti daug geriau apmokamas, 
negu dabar yra apmokamas. 
Drapanų gaminimas tai tre
čia pagal didumo išdirbystė 
Amerikoje ir jeigu darbinin
kai būtų atsakančiai susior
ganizavę, tuomet algos būtų 
daug geresnės. Pa 
nurodyta į spaustuvių dar
bininkus. Jų yra daug ma
žiau, o vienok jų darbo są
lygas esančios labai puikios. 
Nekurie iš jų dirba tik po 
6 valandas ir gauna gerą al
gą. O tai vis todėl, kad yra 
puikiai suorganizuota ir 
drūta unija.

Draugas J. Šaltys taip-pat 
puikiai užvožė tiems, kurie 
nesirūpina unija.

Po prakalbų prie unijos 
prisirašė keliatas žmonių.

Dabar eis mitingai per ša
pas. Yra čia Brooklyne ga
na daug šapelių, kur dirba 
ne unijistai. Tie žmoneliai, 
per savo nesusipratimą, di
delį vargą kenčia, nes dirba 
už labai menką atlyginimą. 
Labai bus naudinga, jeigu 
kiekvienoj kriaučių šapoj į- 
vyks mitingas. Reikia tik 
žmonėms geriau išaiškinti 
dalyką, o tuomet ne vienas 
prisidės prie unijos.

Kriaučius.

liuosuo.se



