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Geriausias darbo žmonių laikraštis 
“LAISVĖ”

Eina du aykiu savaitėj: Utarninke ir Pėt- 
nyčioj. Leidžia Lietuvių Ko-ope- 

ratyviška Spaudos Bendrovė.
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Amerikoje................................................$2.00
Kanadoje ir užrubežiuose................... 3.50
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TIKTAI APIE 700 IŠGEL
BĖTA.

Ant jūros dugno nugrimz
do naujas “Titanicas”, bet 
Šiuo kartu ne ledų kalnas 
pažeidė milžiną, o vokiečių 
povandeninės valteles. Vi
soj Amerikoj baisus sujudi
mas ir didžiausias pasipikti
nimas, nes žuvo labai daug 
amerikiečių.

Cunard linijos didlaivis, 
vienas iš puikiausių jūros 
milžinų, “LUSITANIA”, iš
plaukė iš New Yorko uosto 
1 d. gegužės. “Lusitania” 
yra pasažierinis laivas ir 
jisai vežė Anglijon daugiau, 
negu du tūkstančiu žmonių 
(2,160). Tarpe jų buvo 1388 
pasažieriai, o kiti laivo tar
nai ir aficieriai.

Kada laivas rengėsi iš
plaukti iš New Yorko, tai 
Vokietijos ambasadorius 
Washingtone viešai perser
gėjo pasažierius, kad neva
žiuotų, nes esąs pavojus,ka
dangi Anglija esanti karė
je su Vokietija.

Pereitą pėtnyčią (7 d. ge
gužės), kada “Lusitania” 
buvo visai jau arti Airijos, 
vokiečių povandeninės val
tįs torpedavo “Lusitanią”. 
Įvyko baisus sprogimas ir 
“Lusitania” į penkiolika mi
nučių nuskendo. Tas įvyko 
2:30 po pietų.

Cunard linija ir išsigelbė
ję pasažieriai vienu balsu 
tvirtina, kad povandeninės 
vokiečių valtįs net neperser
gėjo “Lusitanijos” ir tokiu 
būdu nedavė žmonėms išsi
gelbėti.

Pasažieriai kaip tik val
gė pietus, kuomet vokiečių 
valtįs paleido torpedas į 
“Lusitaniją”. Nespėta net 
nuleisti nuo laivo visų gel
bėjimui valtelių.

“Lusitania” nuskendo vi
sai netoli nuo įėjimo į šv. 
Jurgio kanalą tarpe Angli
jos ir Airijos krantų.

Suvienytų Valstijų kon- 
sulis Queenstowne mušė te
legramą, jog pavyko išgel
bėti 634 žmones. Išpradžių 
buvo tikėtasi, jog daugiau 
bus išgelbėta, bet subatoj 
gautosios žinios parodo, jog 
žuvo pusantro tūkstančio 
žmonių arba arti tiek.
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LAIVAS “LUSITANIA”. .
PASAŽIERIAI BIJOJO 

UŽPUOLIMO VOKIEČIŲ 
POVANDENINIŲ VAL

TELIŲ.
Tarpe išsigelbėjusių yra 

vienas kanadietis laikrašti
ninkas, kuris ve ką pasakė:

Kada męs išvažiavom iš 
New Yorko, tai niekas ne
norėjo tikėti, kad ant “Lusi
tanijos” užpuls vokiečiai. 
Vienok prisiartinant prie 
Airijos krantų, visus apėmė 
nerimavimas. Laivo vy
riausybė uoliai budėjo, sau
godamos užpuolimo. Pasa
žieriai tik ir šnekėjo apie 
galimą povandeninių laivų 
užpuolimą.

Daugelis pasažierių matė 
viesulišku greitumu neriant 
artyn povandeninę valtį.Be- 
veik tuo pačiu laiku pasigir
do baisus sprogimai.

Laivas nuskendo visai ar
ti kranto, taip kokių septy
nių mylių atstume.

“Lusitanijon” pataikė dvi 
torpedos.

ATVEŽA LAVONUS, SU
ŽEISTUOSIUS IR GYVUS.

Queenstown, geg. 8 d.— 
Įvairių rūšių laivai ir valtįs 
jau atgabeno į čia 595 žmo
nes, kuriuos pavyko išgelbė
ti. Atgabeno taip-pat ir 40 
lavonų.

Į Kinsale atgabenta 52 iš
gelbėti pasažieriai ir 17 la
vonų. Nekurie iš išgelbėtų 
pasažierių yra smarkiai su
žeisti.

Laivas “Heron” surinko 
100 lavonų.

NEŽINIA, AR ANT LAI
VO BUVO LIETUVIŲ.
Ar “Lusitania” vežė lie

tuvių, nėra žinios, bet ant 
jos važiavo apie 200 Rusijos 
pavaldinių, vieni važiavo 
Anglijon, kiti Rusijon.

Amerikos milijonierius 
Vanderbilt irgi nuskendo. 
Jisai važiavo į Londoną pa
žiūrėti savo arklinyčių.

Visi išsigelbėjusieji sako, 
kad nuo torpedavimo mo
mento iki nuskendimo pra
ėjo nuo 15 iki 25 minučių.

Sakoma, kad nuskendo ir 
nekurios gelbėjimosi valtįs, 
c su jomis gana daug žmo
nių.

KĄ SAKO SPAUDA?
“New Yorker Vokszeitung” soci

jalistų organas, nurodo, kad “Lusita
nijos” paskandinimas sujudino visą 
Ameriką. Jau ir taip Amerikos vi
suomenė buvo priešinga Vokietijai, 
o dabar bus dar blogiau.

“The World”, demokratų organas, 
sako, kad “Lusitanijos” nuskandini- 
mas primena “Falabos” nuskandini- 
mą. Abudu ’aivų vežė neutrališkų 
šalių žmones ir abudu tapo torpeduo
ti vokiečių povandeninėm valtelėm. 
Abiejuose atsitikimuose prasižengta 
prieš civilizaciją. Vokiečiai teisinasi 
persergėję pasažierius, bet užmušėjas 
netampa nekaltu, jeigu nužudė auką, 
persergėjęs ją.

New Yorker Staatszeitung”, vo
kiečių smarkiųjų patriotų organas,tei
sina saviškius. Kas tik važiuoja Eu
ropon šiuomi karės laiku po Britani
jos vėliava, rizikuoja savo gyvastim. 
Suvienytos Valstijos negali apsaugoti 
anglų laivų Anglijos pajūry. Yra tik 
vienas būdas apsaugoti amerikiečių 
gyvastis—tai būti namie.

Londono “Daily Express” sako: 
Suvienyti} Valstijų prezidentas turė
tų areštuoti vokiečių ambasadorių 
Washingtone, grafą Bemstorffą, ati
duoti jį Jury teismui ir tuomet gali
ma laukti jo egzekucijos elektriškoje 
kėdėje.

Visa Amerikos spauda aštriausia 
atsiliepia apie vokiečius.

ĮVAIRUS PASAKOJIMAI.
Daugybė pasažierių sta

čiai šoko vandenin. Neku
rie iš jų plaukė linkui kran
to. Dalis iš tų plaukikų nu
skendo, dalį gi išgelbėjo pa- 
spėję į laiką laiveliai ir val
tįs.

Kapitonas Turner ir lai
vo aficieriai stengėsi nura
minti publiką, bet viskas 
buvo veltui. Laivo adminis
tracija išpildė savo prieder
mę, nepasiduodama jokiai 
panikai.

PREZIDENTAS WILSO- 
NAS REIKALAUJA PA-, 

SIAIšKINIMO.
Washingtono vyriausybė 

yra labai susirūpinusi. Su
katoj prieš piet įvyko minis- 
terių posėdis. Dar nieka
dos Washingtono valdžia 
nebuvo taip opiame padėji
me, kaip dabar. Visa situa
cija labai panaši į tą, kokia 
buvo prieš Amerikos-Ispa- 
nijos karę.

Suvienytos Valstijos liepė 
savo ambasadoriui Berlyne 
paklausti, kodėl Vokietija 
atliko aktą, kuris atėmė gy
vybę daugybei Amerikos pi
liečių.

Į Baltąjį Namą plaukia 
daugybė telegramų nuo gi
minių ir pažįstamų tų, ku
rie žuvo ant “Lusitanijos”.

Daugelis laikraščių sta
čiai reikalauja karės. Pul
kininkas Rooseveltas vadina 
vokiečių pasielgimą žmog
žudyste.

Visi sako, kad naujos ir 
tai labai aštrios tarptautiš- 
kos peštynės gali kilti, kai
po pasekmė- “Lusitanijos” 
nuskandinimo.

tų neapleido savo kambarių.
Kapitonas Franz Papen, 

kariškas Vokietijos atašė, 
apgailestauja, kad žuvo taip 
daug amerikiečių, vienok, 
jisai tvirtina, jog vokiečiai 
turėję teisę taip pasielgti.

Jisai pasakė:
“Cunard linija kriminališ- 

kai prasižengė, gabendama 
pasažierius, nors ji buvo 
persergėta, kad eina ant di
džiausios rizikos. Beto, 
“Lusitania” gabeno eksplio- 
duojančią medegą ir' daug 
kariškos ammunicijos. Tas 

, buvo gabenama ant mūsų, 
I vokiečių, galvos. Todėl Vo
kietija ir turėjo teisę torpe
duoti “Lusitanią”. Karės 
teisės mums leidžia naikin
ti laivus tų šalių, su kurio
mis męs esame karėje.

Mūsų ambasada persergė
jo pasažierius. Kodėl jie 
nepaklausė? Persergėjimas 
buvo duotas tuo tikslu, kad 
apsaugojus gyvybę neutra- 
liškų šalių pasažierių”.

Taip kalbėjo vokiečių ka
riškas atašė. Subatos laik
raščiuose vėl pasirodė pra
nešimas dienraščiuose ir po 
tuo pranešimu pasirašo Vo
kietijos ambasada. Tenais 
vėl persergiama keliaunin
kai, kad jie susilaikytų nuo 
kelionės laivuose, plaukian
čiuose po Anglijos vėliava, 
nesą tiems laivams gręsia 
pavojus.

DABAR ANT RYGOS — 
SAKO HINDENBUR- 

GAS.
Berlynas, 8 d. gegužės 

(vakare).—šios dienos pa
skelbime apie mūšius Rusi
joje pranešama, kad vokie
čių kariumenė užėmė Liepo- 
jų ir generolas Hindenburg 
randasi jau tame mieste.

Liepojus yra vienas iš žy
miausių Rusijos uostų ir ve
da labai plačią prekybą.Lie- 
pojuje yra apie 80,000 gy
ventojų, tarpe kurių apie 
20,000 lietuvių.

Liepojus yra taip-pat ru
sų kariškų laivų stovykla, 
nes tenais randasi taip va
dinamas Aleksandro III uo
stas.

Užėmę Liepoją, vokiečiai 
stengsis užimti. Rygą—sos- 
tapylę Baltijos krašto.

Mūšyje ties Liepojum vo
kiečiai paėmė 1,600 belais
vių ir 18 kanuolių.

The Lithuanian semi-weekly 
“LAISVE” 

Published by
The Lithuanian Co-operative Pub. Society 

(Inc.), every Tuesday and Friday 
at Brooklyn, N. Y.

YEARLY SUBSCRIPTION RATES
In the United States.......... ..................$2.00
To Foreign Countries......................... 3.50

Advertising rates on application.
All communications should be addressed to: 

“LAISVE”
183 Roebling St, Brooklyn, N. Y.

Telephone 5231 Greenpoint V Metas

KIEK LĖŠAVO “LUSI
TANIA”?

“Lusitania” buvo vienas 
iš puikiausių Atlantiko did- 
laivių. Jo pabudavojimas 
lėšavo aštuonis milijonus 
dolerių.

BERLYNE DŽIAUGIASI.
Berlyno laikraščiai džiau

giasi iš priežasties “Lusita
nijos” paskandinimo. Jie 
vadina tai dideliu laimėji
mu vokiško laivyno.

Laikraščiai sako: “Angli
ja susilaukė, ko verta”.

VILNIUJE TRŪKSTA 
MAISTO.

Jau ir Vilniuje trūksta 
maisto.

Vilniaus miesto dūmą 
pranešė vidurinių reikalų 
ministerijai, kad tam mies
tui kasdien reikia 60 vago
nų maisto ir malkų.

Iš to matyti, koksai var
gas Vilniuje viešpatauja.

AUSTRAI UŽĖMĖ TAR- 
NOVĄ.

Austro-germanų 
menė užėmė miestą Tarno- 
vą, labai svarbų komunika
cijos punktą. Rusai nuvy
ti šiaurės link. Kalnai šalę 
Tarnovo taip-pat užimti.

Austrų generalis štabas 
išleido sekantį pranešimą: 
7 d. gegužės 4 vai. po pietų 
męs užėmėme rusų pozicijas 
j rytus nuo Dunajec ir Bia- 
la upės.

Męs atėmėme nuo rusų 
Tarnovą. Austro-germanai 
atėmė nuo rusų ir Gorlice.

Sulyg pranešimų iš Ber
lyno, austrų rankose ran
dasi Dūkia perėjimas. Už
šok perėjime austrams taip- 
pat sekasi.

Abelnai reikia pasakyti, 
kad Galicijoje visą pereitą 
savaitę rusai gavo smūgį po 
smūgio. Jiems labai mažai 
vilties beliko atsigauti.

Rusai sumušti ties Bei- 
sogala ir Šaduva.

‘ Vokiečiams vis dar seka
si Kauno gubernijoj. .Pat
sai feldmaršalas Hinden- 
burgas vadovauja jų karia- 
mene.

Vokiečių karės ofisas 
praneša apie mūšius ties 
Beisogala ir j pietus nuo 
šaduvos. Rusai tapo galu
tinai sumušti. Vokiečiai 
paėmė 1,500 rusų į nelaisvę.

Mūšiai ties Kalvarija, Su
valkų gub., tęsiasi. Abidvi 
pusės praneša apie atmuš
tas atakas.

Rusai siunčia saviškiams“ 
pagelbos iš Kauno tvirto
vės.

Į pietus nuo Mintaujos 
taip-pat buvo smarkus mū- 
šys.

SAKO 133 AMERIKIEČIAI 
ŽUVO.

Londonas, 8 geguž. (po 
pietų).—Apie pusantro tūk
stančio žmonių nuskendo, 
torpedavus “Lusitanią”. 
Tarpe nuskendusių yra 133 
amerikiečiai.

SOCIJALISTŲ KON
FERENCIJA.

Chicago, Ill. — 9 d. gegu
žės čia prasidėjo Socijalistų 
Partijos Nacionalio Komi
teto posėdis.

Iš New Yorko pribuvo 
M. Hillquit. Jisai pasiū
lys konferencijai dvi rezo
liucijas prieš karę. Viena 
rezoliucija liečiasi Europos 
karės, antra — apkalba ir 
pasmerkia militarišką agi
taciją Suvienytose Valstijo
se.

New Yorkiečiai kviečia 
New Yorkan S. P. konven
ciją, kuri turės įvykti se
kančiais metais.

LONDONE.
Londonas nebesitveria 

piktumu. Niekas nesirūpi
na tuomi, kas dedasi karės 
lauke. Visų atyda atkreip
ta į “Lusitanijos” tragediją.

Ties Cunardo linijos ofi
su susirinko galybės žmo
nių. Didžiuma žmonių už
sidegė didžiausia neapykan
ta prieš vokiečius.

KĄ SAKO VOKIEČIAI?
Vokietijos ambasadorius 

Su v. Valstijose, grafas 
Bernstorf, pribuvo subatos 
ryte į New Yorką. Jisai at
sisakė šnekėti su laikrašti
ninkais. Bernstorf iki pie-

įi

Rusų armija Karpatuo
se gali būti atskirta.
Vienna. — Austro-ger- 

manų kariumenei tebesise- 
ka vakarų Galicijoj. Šiau
rėje paimtas Tarnovas, po 
didžiausiam šturmui. Pie
tuose austro-germanų ka
riumenė perėjo per Visloką.

5 d. gegužės paimta augš- 
tumos tarpe Dunajec ir Bia- 
la.

6 d. gegužės austro-ger- 
manai jau apšaudė kelius 
tarpe Zmigrodo ir Jasly,per 
kuriuos rusai turėjo trauk- 
ties nuo Dūkios perėjimo.

Ligšiol 50,000 rusų jau 
paimta į nelaisvę. Išviso gi 
rusai nustojo 100—150 tūk
stančių vyrų.

Austrai tikisi, jog jiems 
pavyks atskirti generolo 
Radko Dmitrijevo armiją, 
kuri randasi Karpatuose, a- 
pie Lupkovo. Austrai už-

METĖ BOMBAS ANT 
KONSTANTINO

POLIO.
Paryžiun atėjo žinių, jog 

trįs rusų orlaivininkai pasi
rodė virš Konstantinopolio 
ir metė bombų. Tos bom
bos padariusios labai daug 
nuostolių.

Iš Athenų praneša, jog 
rusiškas Juodmario laivy
nas bombardavo fortus Bos
fore.

CHINAI NUSILEIS.
Yra viltis, kad tarpe Ja

ponijos ir Chinijos nebus 
karės, kadangi Chinijos val
džia, veikiausia, nusileis 
prieš japonus.

Vienok, visi svetimtau
čiai, kurie gyvena Chinijoj, 
skubiai pakuoja savo daik
tus ir mano važiuoti iš Chi
nijos.

Japonai mano, kad jie už
tenkamai galingi ir jog nei 
Suvienytos Valstijos, nei 
Anglija jiems nekliudys.

Naujai atėjusios žinios iš ima kelius, kuriais ta armi- 
Kaukazo rodo, kad turkų 
kariumenei užduota labai 
didelis smūgis.

Rusai paėmė didelį abazą 
ir daugybę belaisvių.

Patsai kamandieras 
turkų kariumenės ir visas 
jo abazas vos-vos nepapuo
lė nelaisvėn.

Iš Tifliso praneša, kad 
tarpe armėnų, kuriuos nu
žudė turkai Vano apygardo
je, buvo žymus armėnų vei
kėjas Ischan, Turkijos par
lamento

ja galėtų trauktis atgal.
Gali būti, menkesni rusų 

būriai galės dar praslįsti,bet 
armijos centras su visais a- 
bazais gali kliūti austrams.

Po tų didelių nepasiseki
mų Galicijoj, jau ir Petro
grado valdžia pripažįsta, 
kad padėjimas esąs labai 
sunkus.

Austrai pažymi, jog rusai 
labai smarkiai, labai atkak
liai mušasi.

Rusų ambasadorius Wa
shingtone gavo žinią iš už-

KARĖ AFRIKOJE.
Cape Town.—Generolas 

Botha gana pasekmingai 
darbuojasi prieš vokiečius. 
Jisai užėmė Karibib, svar
bų gėlžkelio centrą ir dar 
kelias kitas stacijas vokiš
koje Afrikos dalyje.

Botha tikisi greitu laiku 
galėsiąs paimti Windhuk.

Karibib tapo užimtas po 
sunkaus perėjimo per ty
rus, kurie tęsiasi 35 mylias 
ir kame visai nėra vandens.

KUNIGAI NEMĖGSTA 
AUKAUTI NUKEN-

JUSIEMS NUO 
KARĖS.

Vilniaus davatkų organas 
“Viltis” praneša apie Žiež
marių (Trakų pav.) Blaivy
bės draugijos skyriaus susi
rinkimą. To skyriaus susi
rinkime dalyvavo ir kunigu 
ir, nežiūrint to, nukentėju- 
siems nuo karės suaukauta 
tik 8 rubliai.

Tame skyriuje yra 300 
narių. Ta pati “Viltis’* 
kiek seniau pranešė, jog 
Papilės kunigas paaukavo 
nukentėjusioms nuo kares 
25 rub., o Įlakių, rodosi, 10 
rub.

Prie šitų faktų komenta
rų nereikia. Kunigai, ku
rie turi tūkstančius rublių, 
aukauja nu ken tėjusiems 
nuo karės mažiau, negu A- 
merikos darbininkas, nors 
jo kasa tuščia.

91 LAIVAS NUSKANDIN
TA.

Nuo to laiko, kada Vokie
tija apskelbė Anglijos blo
kadą, tapo nuskandinta 91 
laivas.

Vėliausios žinios.
Panedėlio rytas, 10 d.geg.
Rusai patvirtina žinią*, 

jog vokiečiai užėmė Liepom 
jų.

Vokiečiai, imdami Liepo* 
jų, atakavo jį kaip nuo 
sausžemio puses, taip irnu<k 
jūros.

— Vėliausios žinios apie 
“Lusitanijos” tragediją 
skelbia, kad nuskendo šiek- 
tiek mažiau, negu pusantro 
tūkstančio. Nuskendusftj 
skaičius bus apie trylika 
šimtų.

— Iš Berlyno pranešu 
kad “Lusitania” buvo karės 
laivas, apginkluotas dide* 
lem kanuolem ir vežęs amu
nicijos. Todėl vokiečiai tu
rėjo teisę jį nuskandinti.

— Rusų kares ministeris 
Suchomlinov pranešė “The 
World” dienraščiui, jog 
Mintaujos apygardose (Kur* 
še) rusai laimėjo mūšiuose 
su vokiečiais.

— Turkai praneša apie 
savo pasisekimus Galipolio 
pussalyje. Anglai tapo at* 
mušti nuo Sedd-ul-Bahr, 
Turkų orlaiviai pasekmin
gai metė bombas ant talkb 
ninku laivyno.

— Tarpe vardų pasažie* 
rių, kurie tapo išgelbėti nuo 
“Lusitania”, yra kelios lie
tuviškos ^pavardės štai 
jos: J. Balba, Balbantienėj 
Kilkienė.



KARES VAIKAI
ko jiems priešintis, bet kaip 
keista išrodo, kada turčiai 
su bažnyčios pritarimu da
bar juos niekina, laužo. Jie 
rėkauja, jog jiems reikia 
vaikų, nes suaugusius suma
nė išmušt dėl užgriebimo 
didesnio lobio. Turčiams, 
valdžiai ir bažnyčiai reikia 
vaikų, kad jie imtų augti ir 
rengtis į išnaudojimą. Do
ru ir žmonišku keliu jie ne
sitiki gaut tiek vaikų, kiek 
jiems reikės, todėl jie pa
naudoja biednas darbininkų 
ir ūkininkų dukteris, jų do
rą, jų laimę, jų gyvastį tam 
tikslui. Tuomi jie daro di
džiausią skriaudą moterims, 
nes prieš jų norą, žvėrišku
mo keliu viskas atliekama. 
Vyrai irgi žinos, kokius lai
kus yra perleidusios jų mer
ginos ir negalima bus tikė
tis ant kiek nors tvarkesnio, 
laimingesnio šeimynų sutvė
rimo.
su be tėvu užgimusiais vai
kais?

Apie “karės vaikus” ang
liškuose laikraščiuose labai 
plačiai diskusuojama. Yra 
tai svarbus klausimas, su 
kuriuo ir mum reikia nors 
biskį susipažint.

“Karės vaikais” vadina-
: ma visus tuos vaikus, kurių 

tėvais yra ištvirkę karei
viai kariaujančių Europoj 
šalių ir kurių motinos yra 
neženotos merginos. Karei
viai išžagina nekaltas mer
ginas, užveisia jas ir palie
ka laukt kūdikio. Tie vadi
namieji nelegališki vaikai ir 
yra vadinami šiuo tarpu 
“karės vaikais”. Jų skait
lius busiąs nepaprastai di
delis, ypač Anglijoj. Mat, 
Anglijos valdžia ne tik ne
baudžia kareivių už ant 
merginų užpuldinėjimą, o 
tiesiog leista viršininkams 
ragint juos prie to. Mat, 
Europos kapitalistai mato, 
kad karėj jie išžudys milijo
nus žmonių, taigi reikia jų 
skaitlių papildyti, ir daroma 
taip, kaip pigiau jiems atsi
eitų. Pirmiausis paragini
mas kareiviams buvo, kad 
jie apsivestų prieš eisiant į 
karę ir paliktų užveistą sa
vo moterį. Apsivedimo ce
remonijos liko taip papras
tos, kad bile kas ir bile ko
kiom sąlygom ir bile kokio
se aplinkybėse gali apsivest.

. Žodžiu, apsivedimas pavers
tas liko į žaislą, į pasityčio
jimą iš meilės ir lytiškų 
prietikių. Taip sakant, 
šliubo šventenybę kapitalis
tų valdžia pilnai sulaužė, 
nors ji vis skelbė, būk so- 
cijalistai esą baisus, kadan
gi jie norį panaikinti šliu- 
bus, nors nieko panašaus 
nėra. Baisu yra ir pagal
voti apie milijonus moterų, 
kurios liko vestos tik todėl, 
kad pagimdytų tom žvėriš
kom valdžiom da bent po gi negalima nieko gero tike- 
žmogų, kurį jos sušers kada 
nors kanuolėms arba iš ku
rio prakaito ir vargų kals 
sau dolerius. Reikia tikėtis, 
tėvai tų vaikų negrįžš dau
giau iš karės lauko, o jei ir 
grįžš, tai vargiai j ieškos sa
vo ant greitųjų apsivestos 
pačios. Vargšės moters tu
rės kentėt per amžių, nes jų 
gyvenimas suardytas; jų 
vaikai irgi bus auklėjami di
deliam varge, pasiliks be ap
švietos. Tokių motinų mili
jonai visose kariaujančiose , tai merginų paniekinimas, 
šalyse, nes kiekvienas karei-! apsunkinimas, doros sumin- 
vis kone po prievarta turi1 džiojimas, iš meilės ir gimi- 
apsivest prieš ėjimą į karės niu pasijuokimas.
lauką. Taigi atsiras di-i Jeigu kur socijalistai val- 
džiausia armija vaikų Euro-Įūytų ir bent šešėlis to atsi- 
poj, kurių tėvai bus jiems tiktų, kas darosi dabar Eu-

Klausimas, kas bus

Vienus motinos nu
žudys iš gėdos, kiti bus au
ginami skurde, paniekinime, 
be apšvietos, be tėviško au
klėjimo. Išaugs minios iš
tvirkėlių, silpnapročių, pra
sižengėlių.

Tūli geraširdžiai advoka- 
tuoja, kad valdžia apsaugo
tų motinas ir “karęs vai
kus” nuo gėdos ir skurdo. 
Aš ant to atsakau, kad ne
bus tokio apsaugojimo ir 
būt negali. Žmonijoj per 
amžius įsiviešpatavus dora, 
kuri pripažįsta neatleidžia
mu grieku merginai susi
laukt kūdikį, neišnyks laike 
karės ir po jos. Be to, tos 
pačios doros bus prisilaiky
ta ir po karės, todėl neište
kėjusios motinos ir jų vai
kai turės kentėt publiškos 
doros smūgius. Kas link 
materiališko aprūpinimo, ir-

tis nuo valdžios, nes jos in
teresai yra užkrauti visus 
sunkumus ant gyventojų. 
Jeigu valdžia būtų norėjus, 
ji būtų galėjus sutvarkyt 
reikalą taip, kad apsivedi- 
mas būtų likęs patraukian
čiu dalyku ir tiesuotos mo
tinos galėjusios būtų susi
laukt vaikų. Bet dėl apsi- 
vedimo valdžia nesidarba- 
vo; prie dabartinių sąlygų 
jis baugina darbininką. Vis
kas, ką valdžia padarė, —

nematyti. ropoj, ypač Anglijoj, kleri-

Musų tautiečiai- 
patrijotai.

Nėra jau ant viso kamuo
lio žemės taip puikios kalbos 
kaip mūsų, taip gražiai 
skambančios, it kanklių bal
sai ; nėra nei šalies taip gra
žios, kaip mūsų Lietuva, nei 
upių taip puikių, kaip mūsų 
Šešupė, Nemunas ir Duby
sa. Jokia kita tauta neturi 
praeities taip gražios, nar
sios, kaip męs, lietuviai, žo
džiu, męs esame ainiais tų

Negalima girt ir Vokieti- kalai ir kapitalistai užkim- 
jos. Ji savo kareivius ra- tų juos bekeikdami. Mūsų 
gina prie apsivedimo, kaip širvydai, Balučiai, Keme- 
ir kitos šalįs, bet nors mū-'šiai ir kiti nė apgarsini- 
sų klerikalai ir tautiečiai ir mams vietos nepaliktų, kaip 
gana neapkenčia Vokietijos,1 įsismagintų socijalistus 
tačiaus merginos ten apsau-1 dergt. Kodėl jie nieko ne
gotos labiau, negu Anglijoj, Į sako prieš kapitalizmą, ku- 

r ■ Rusijoj ir tūlose kitose saly- ris tokius begėdiškus žvė-
Daktarė Clara Seippel; riškumus daro ir be ko jis 

tiesiog liepia Anglijai imti negali apsieit? Mūsų Jan- 
pavyzdį nuo Vokietijos. Iš kauskai ir kiti bėga nuo 
tankių pranešimų apie vo- j “nedorų” socijalistų pas 
kiečių užpuldinėjimus ant ( “dorus” patrijotus ir kleri- 
moterų matosi, kad ir ten i kalus, kurie visose šalyse y- 
nepyragai, tik šiokis-tokis1 ra vienodi. Doras dėlto tas 
rubežius yra, bet Anglijoj kapitalistiškas surėdymas, 
duotas kareiviams visas pa- nėra ką sakyt. Neveltui 
laidumas. Anglijos karei- mūsų “dorininkai” jį taip 
viai yra samdomi, kaip A-' remia. A. Baisus,
merikoj, todėl į kariumenę 
susispiečia ištvirkėliai, gir
tuokliai ir visokios rųšies 
nupuolėliai. Jie džiaugiasi 
sulaukę laiko, kada leista 
jiems per prievartą užpult 
ir užveist nekaltas mergi
nas. Net Anglijos bažnyčia 
pilnai pritaria tokiam karei
vių darbui. Bažnyčiai rei
kia daugiau žmonių dėl jos tus namų padargus. Pasi- 
biznio ir ji tarnauja turčių traukiant gi rusams iš Prū- 
klesai.

Mažai liks Europos ka- si vydama rusus, sugavo ke
liaujančiose šalyse neišgė- lėtą tokių ūkininkų - vagi-

jos.

se.

dintų merginų, kurios nesu
silauktų kūdikių. Jūs žino
te, kaip priešingi yra tam 
per amžius įsisenėjusieji 
žmonių papročiai ir dora. 
Turčiai lr bažnyčia sutvėrė

nebūtų

r iii — i

ant krutinės ir maišas šiltų' JT j HiJinnmo 
žodelių apie meilę tėvynės. I*<Hp SUZlIlOIIla

Dabartinių proletarų tė
vynė yra ten, kur jie gali 
sau duoną pelnyti, kalba 
jiems yra brangiausia ta, su 
pagelba kurios jie gali par
duoti savo spėkas, tėvyne jų 
yra visas kamuolys žemes, 
ant kurio apart jų ypatiškų 
spėkų niekas jiems nepri
guli.

Youngstown, Ohio.

Keistas sumanymas

NUTEISTI ŪKININKAI.
“Laisvėj” jau buvo rašy

ta, jog rusų kariumenei įsi
veržus į Prūsus, tūli Pa
prūsės ūkininkai, , pasinau
dodami proga, ėjo plėšti 
Prūsijos gyventojų, imdami 
jų vežimus, mašinas ir ki-

sų, vokiečių kariumenč, be-

Da-

ku,kurie savo laikuose te- 
riojo vokiečius ir net rusus, < 
— taip įkalba mums tautie
čiai - patrijotai, kurių čia ■ 
netrūksta. (

Be abejonės, kiekvienam 
yra brangus tas kampelis ; 
žemės ant kurio gimė,, augo, 
ant kurio pirmą kartą pa- . 
matė saulės šviesą ir su ku
riuo rišas brangios atmin- 
tįs jaunų dienų; maloni yra ■ 
ir kalba, kurią vartojo mū
sų matulė dar prie mūsų 
lopšio, dainuodama monoto
niškas liūdnas daineles, bet ; 
didžiuotis iš to, jog męs gi
mėme mūsų ištikro gražioj 
Lietuvoj, ne Jeruzolime, jog 
esame lietuviais, ne turkais t 

ar kalmukais, jau ne matau 
mažiausio reikalo. Didžiuo
tis iš mūsų praeities išrodo 
man visai juokinga. Tie pa
tįs Vytautai, Algirdai, Je- 
gelai ir, Gediminai, kurie 
prabočius šiandieninių mūsų 
tautiečių - patrijotų mainė 
ant šunų ir kačių, lupo 
jiems kailį, o kartais nuga
labinę mokėdavo bausmės 
tik apie 30 kapeikų už gal
vą, dabar yra jų simbolais 
ir idealu.

Tik pažiūrėkim į Lietu
vos istoriją, — didelę kny
gą, — daug ten pasakyta a- 
pie kares, karalius, peštu
kus, bet visai nieko apie tai 
kaip 90% visos žmonijos gy
veno, kiek žuvo baudžiavo
se, karėse ir uždedant jiems 
krikščionišką ličyną. Tas 
nesvarbu visai! Nesvar
bu ir šiandieniniams tau
tiečiams patrijotams, jog 
tūkstančiai jų brolių slan
kioja gatvėmis pamėlynavę 
nuo šalčio ir bado, apdriskę, 
be kąsnio duonos, jog jų 
gražiausia tėvynė pavirsta į 
pragarą ir jų puiki kalba 
skamba vien tik mainose ir 
saliunuose. Jie rūpinas a- 
pie svarbesnius reikalus, 
kaip antai apie Lietuvos au- 
tononiiją, seimą Vilniuje, 
apie Vytauto karūną, kurią 
buk tai radęs kokis ten len
kas senoj obelyj, ir už kurią 
Basanavičius jau net prade? 
jo peštis su lenkais.

Parduočiau aš visus skar
malus tų didžiūnų, peštukų 
ir jų pačių atmintį, jeigu už 
tą viską galėčiau nupirkti 
nors vieną svarą duonos al
kaniems kūdikiams.

Dar niekur negirdėjau, 
idant kokia nors grynai pa- 
trijotiška draugystė būtų, 
kovojus už pagerinimą bū
vio darbininkų klesos.

Šiuose laikuose kruvinos 
karės Europoj, kovos gry
nai kapitalistiškos už dole
rius ir centus, męs matome 
tautišką patrijotizmą den
giant tą baisų paveikslą ka
pitalo savo meile tėvynės, 
na ir mūsų ir kitų šalių pa
trijotai drasko vieni kitų 
kūnus, naikina svetimas ša
lis vardan meilės savo tėvy
nės.

Patrijotizmas ir šioj šalyj 
jau daug nuveikė. Tikri a- 
merikonai - patrijotai jau 
kitaip nevadina svetimže- 
mius, kaip tik “hunkėmis” 
ir eitų skersti tų hunkių 
ant kiekvieno pareikalavi
mo. Toki ar dar baisesni 
vaisiai tautiško patrijotiz- 
mo visur.

Senovėj tautas galima bu
vo supjudyti vardan skirtu
mo tikėjimų, dabar-gi pešas 
už dolerius ir centus, bet

Europos karė, didžiumos 
socijalistų įklimpimas patri- 
jotiškam sukuryj, ką paga
mino kapitalistų klesa, pa
darė, matomai, ir ant tūlų 
Amerikos socijalistų įtekmę. 
Socijalistiški šovinistai A- 
merikoj nenori atsilikti nuo 
savo Europos brolių oportu
nistų. Štai publicistas A. 
Benson sumanė dapildyti 
Suvienytų Valstijų konsti
tuciją su “Karės demokra
tizavimo” įstatymu, kuris 
tapo įneštas Philadelphijos 
skyriaus partijos narių re
ferendumui. Jo branduo
lys toks:

1) “Užpuolimo karės ap
skelbimą turi-nubalsuoti vi
sos šalies gyventojai refe
rendumu. Tie vyrai ir mo- 
terįs, kurie balsuos už karę, 
bus pirmiausia 
ant karės lauko.
lės būti pašaukti ir tie, 
rie balsavo prieš karę.

2) Apsiginimo karę 
sprendžia prezidentas 
kongresas, kaip buvo 
šiolei.

3) Kongresas turi rūpin
tis apie atsakantį prisiren
gimą prie karės”.

Hm... tikra patrijotiška 
trejanka... Lyg dar nega
lėtų persitikrinti, kad visos 
valstybės kas sykis veda tik
tai apsiginimo karę, ir prie
šas kas syk esti užpuoliku. 
Juk ir dabartinėj karėj da
lyvaujančios valstybės kiek
viena sakosi vedanti apsigi- 
nymo karę. Reiškia užpuo
liko nėra, tik visos ginasi... 
Na, ir tokį sumanymą soci- 
jalistas siūlo priimti Socija-

siunčiami
Vėliau ga-

ku-

nu- 
ir 

iki

Užtenka tik biskutį pa
mąstyti apie tuos tris punk
tus, kad persitikrinus, kaip 
nešvariai jie dvokia agita
cija už karę. Net ir iš pir
mo punkto, kuriame jo krei
vo protavimo geriausi gru
dai, gal būtų tik tiek “geru
mo”, kad ir moterims būtų 
uždėta pareiga apginti “tė
vynę”, neatsižiūrint nei į jų 
senumą. Antras ir trečias 
punktai paveda valdžiai ap
skelbti karę — anot jo, tik 
“"apsiginimo” karę — bilę 
kada ir ragina, 'atsakančiai 
prisirengti prie karės.

Hillquit tą pieną gerokai 
atakavo, kaipo nepraktišką. 
Ir gerai. Reikia tik, kad 
partijos nariai kuosmar- 
kiausia išmestų tą pieną iš 
savo tarpo. Ne agitacija į 
karę su kitų šalių darbinin
kais mums Amerikos darbi
ninkams reikalinga, bet agi
tacija į karę prieš pavergi
mą, išnaudojimą — prieš 
kapitalizmą!

Barabošius.

idant tie, kurie pešas, tų do
lerių ir centų nereikalautų, 
tad dabartines kares den
gias tautišku patrijotizmu

1 pigiai 
kelios blekutės

bar iš Berlyno trumpai pra
nešama, kad sugautųjų atsi
buvo teismas, ir minėtieji 
kaltininkai gavo po keletą kas, suprantama,labai 
metų kalėjimo. S. atsieina,

dangų su visais kūnais.
Kada pastatom “Seksta

ną” ir priešais jį indą su 
gyvuoju sidabru, tuomet 
“Sekstano” plaukas, lošian
tis meridiano rolę, parodo 
tą momentą, kad meridianas, 
būna viduryj saulės arba’ 
kitokio dangiško kūno, su 

laiką, męs juos nuolat per-1 kuriuomi męs turim prak-

tikras laikas?
Iš Kanados lietu 

viškų dirvų.
Paprastai męs nešiojamės 

laikrodėlius, kad žinoti tei
singą laiką. Kad mūsų lai
krodėliai rodytų teisingą

tikrinam pagal kitus 
laikrodžius. Paprastai 
žmonės įpratę savo laikro
džius. pertikrinti pagal 
tuos laikrodžius, kurie ran
dasi augštuose bokštuose, 
kokiose nors viešose įstai
gose, bažnyčiose ir net kar- 
čiamose. Tie visi laikro
džiai yra skaitomi “teisin
gais”.

Bet kaip męs galim žinoti, 
kad tie visi laikrodžiai, pa: 
gal kuriuos męs savus laik
rodžius tikrinam, yra tei
singi? Iš kurgi tie visi “tei
singieji” laikrodžiai gauna 
teisingą laiką? Apie tai 
męs visai nepagalvojam, 
kuomet žiūrėdami į bokšte 
esantį laikrodį, šokinėjam 
savo laikrodžio rodykles.

Tiesa, gal nekurie žino, 
kad yra tam tikros įstaigos, 
observatorijos ir iš ten pa
skelbia teisingą laiką. Reiš
kia, bokštiniai laikrodžiai 
yra pertikrinti su observa
torijų laikrodžiais.

Bet dabar kįla klausimas, 
argi observatorijų laikro
džiai tokie teisingi, kad jais 
galima pilnai užsitikėti? O 
gal tose observatorijose ko- 
prasčiausi laikrodžiai ir jie 
visus klaidina? Laikrodis 
— mašina, o kiekviena ma
šina nėra amžina ir nuolat 
genda. Tas pats yra ir su 
observatorijų laikrodžiais.

Čia mums ir prisieina pa
galvoti,iš kur tos observato
rijos gauna teisingą laiką ir 
sužino, kad jų laikrodžiai 
teisingi.

nūsų žemė apsisuka aplin
kui savo ašį — vadinasi pa
ra, išdalinta į 24 dalis; tos 
dalįs pavadintos valando
mis. Reiškia, mūsų žemė 
apsisuka aplinkui savo ašį 
per 24 valandas.

Pats žemės kamuolys irgi 
išdalintas į tam tikras dalis 
vadinamas gradusais ir mi
nu tom. Tarp tų gradusų 
eina dvi svarbiausios linijos 
— viena skersai žemės ka- 
nuolį, o kita išilgai. Kuri 
inija eina skersai žemę, va

dinasi ekvatorium, o 
išilgai — meridianu.

Yra tam tikri astrono
miški kalendoriai, kuriuose 
nurodoma kiekvieną dieną,

kuri

Nuo red. Ir Philadelphi- 
jos skyriaus dauguma da
bar jau nepritaria drg. 
Bensonui. Tačiaus jisai ve
da agitaciją už savo suma
nymą per “Appeal to Rea
son”, kuris suteikia jam vie
tos. Socijalistiška spauda 
savo daugumoje drg. Ben
sonui nepritaria.

Billy Sunday yra didelis 
vargdienių “užtarėjas”. Ir, 
turbūt, dėlto kitas toks jau 
didelis darbininkų užtarėjas 
sudžia Gary, plieno trusto 
karalius, pakvietė Billy 
Sunday ant pietų.

Pavalgęs, Billy Sunday 
: “tai būvo puikus 

mpanija ir
pasakė: “tai buvo puikus 
namas, puiki kampanija ir 
puikus valgiai” J

Kunigas su milijonierium 
moka susišnekėti. Jiems 
tatai nepirmi^na.na

tiką.
Tokiu būdu prisieina pa

statyti minėtus įrankius ir 
vienam žiūrėti į “Sekstaną” 
ir laukti to momento, kada 
plaukas bei meridianas bus 
vidury saulės, o kitam žiū
rėti į laikrodį, kiek tuomet 
bus laiko.. Žiūrintis į “Seks
taną” sako tą momentą,kada 
meridianas būna vidury 
saulės, o žiūrintis j laikrodį, 
užrašo tame momente va
landas, minutas, sekundas 
ir tercijas.

Pagavus tą momentą ir 
užrašius laiką, labai lengva 
sužinoti, ar laikrodis teisin
gai rodo laiką, ar ne. Pa
vyzdžiui: astronomiškas ka
lendorius parodo, kad New 
Yorke 11 d. gegužės meridi
anas būna vidury saulės 11 
vai., 57 m., 59 tercijoj. Ka
da męs tikrinom, tai mūsų 
laikrodis tuomet (duokime 
sau) rodė 12 vai. 3 min. ir 
34 tercijas. Teisingas lai
kas tame momente ir yra 11 
vai., 57 m. ir 59 tercijos. 
Reiškia, mūsų laikrodis sku
bino ant 5 minutų ir 35 ter
cijų. Daleiskime, kad ta
me momente mūsų laikrodis 
rodė 11 vai., 54 m. ir 52 ter
cijas. Tokiu būdu mūsų 
laikrodis vėlinosi ant 3 mi
nu tų ir 7 tercijų.

Paprastai, observatorijos 
ir jūrinės mokyklos savo lai
krodžius pertikrina kas sa
vaite. Iš observatorijų ima 
laiką visos kitos įstaigos, o 
iš tų įstaigų ima visi gyven
tojai. Teisingas laikas yra 
tik tose įstaigose, kurios 
su pagelba elektriškos srio- 
vės pertikrina savo laikro
džius pagal observatorijos

Kaip matyti, aukos iš Ka
nados L. š. F. labai silpnai 
plaukia; priežastis gali bū
ti viena — didelės bedarbės, 
o antra — tai trūksta susi
pratimo ir agitacijos, kas 
labiausia pasirodo dideliuo- 

: se miestuose, kaip tai Mont
real, kur lietuviai net tūk
stančiais skaitomi, o vienok, 
tik L. S. S. 84 kuopos pasi
rodė apie $30.00 aukų.

Iš Montreal aukų dau
giausia plaukia į kunigų 
fondą, nes vietos klebonas 
Višniauskas nesnaudžia, 
šaukia susirinkimus, kvie
čia kalbėtojus ir pats kal
ba kiek gali; tokiu būdu ir 
patraukia visus lietuvius po 
savo pusei. Kas keisčiau
siai, tai tas, kad keli lietu
viai, visai neseniai atkeliavę 
iš Škotijos, kurie ten buvo 
dideli laisvamaniai, prigu
lėjo prie Sąjungos ir kitų' 
laisvų draugijų, vienok, da
bar atvykę Kanadon, pasi
darė dideli kunigo agitato
riai ir priešai laisvamanių. 
Priežastis gali būti dvejopa: 
ar susibičiuoliavimas su 
vietos kunigu, ar stoka svei
ko supratimo.

Winnipeg, Man. Čia biz
nieriai gudriai apgaudinėja 
vietos lietuvius P.. Alekna, 
pasikvietęs kelis savo sėb
rus, sutvėrė “komitetą” au
koms rinkti. Rinkdami au
kas, sakėsi, kad pinigai ten 
bus siunčiami, kur dauguma 
nutars per susirinkimą, bet 
surinkę aukas, tuoj pasiun
tė į kuniginį fondą, be susi
rinkimo ir aukautojų nuta
rimo, visai nepaisydami, 
kad dauguma aukautojų 
griežtai tam priešingi. Žiū
rėsim ar ilgai Winnipegie- 
čiai duosis panašiems gra- 
boriams už nosies vadžiotis.

Darbų čia vis dar nesima
to. Pastaruoju laiku žmo
nės pradėjo nerimauti, vis 
taukiaus atsibūna bedarbių 
susirinkimai ir demonstįrf 
ei jos.

Medicine Hat, Altą. Ai

Ant kiekvieno laivo yra 
astronomiški įrankiai ir lai
vo viršininkai, būdami ant 
jūrių, nuolatos tikrina savoj 
laikrodžius.. Laivų viršinin- berta ir Saskatchewan aukų
kai, būdami ant jūrių, visai rinkimo komitetas ir susto- 
nebijo, kad jų visi laikro-i jo veikęs, vienok, tarpe lie-
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nes didelė bedarbė kliudo. 
Apart minėto, dar yra kuni-

sekundoj ir tercijoj žymiau
sia žemes kamuolio linija — 
meridianas pereina vidurį 
saulės, mėnulio ir žymesnių
jų žvaigždžių — kaip tai: 
Marso, Jupiterio, Veneros, 
Saturno ir tt.

Perėjimas meridiano per 
vidurį kokio nors dangiško 
kūno — tai teisingiausia 
laikrodžių kontrolė.

Bet kaip dabar sužinojus 
tą momentą, kuomet meri
dianas, sakysim, būna vidu
ry saulės arba padalina sau
lę į dvi lygias dalis?

Čia jau reikalinga pavar
toti astronomiški įrankiai. 
Yra astronomiškas įrankis 
vadinamas “Sekstanas”. Tas 
įrankis išlenktas, ’ kaip pa
viršius žemės kamuolio, iš
dalintas į gradususir minu
tas, turi ekvatorių ir meri
dianą. Meridianas — nepa
prasta linija - brūkšnys, bet 
tam tikras plaukas. Reiš
kia, “Sekstanas” lošia že
mės kamuolio rolę. Dabar 
reikalinga tokis įrankis, ku
ris galėtų saulės (arba kito 
dangiško kūno) rolę suloš
ti. Tokio įrankio astrono
mija dar neturi. Tokiu bū
du prisieina padaryti visą 
dirbtinį dangų.

Dirbtinis dangus darosi 
sekančiai: yra tam tikras 
indas, į kurį pripila gyvojo 
sidabro. Tą indą pastato 
ant žemės ir jame pasirodo 
kitas dangus, t. y., dirbtinis 
dangus su visais kūnais.

Dabar męs turime įrankį, 
lošiantį žemės kamuolio ro
lę — “Sekstaną” ir dirbtinį

džiai sustotų. Jeigu tik gie-Į tuvių ir sunku kas pradėti, 
dri diena ar naktis, jie tuo- 
jaus suras teisingą laiką.
Tik tuomet negalima teisin- ginis komitetas, kuris susi- 
gą laiką gauti, kuomet dan- tvėręs tik iš vienos bobos, 
gus apsiniaukęs ir nesimato Ta žmonelė dirba dėl bažny- 
dangiškų kūnų. i teles iš visos dūšios ir sylų

V. P. j savo. Praeitą metą, kuomet 
-------- ----------------'---------- i f rancuziški katalikai prade- 
MARGOS MINTIS •i°.staXtl naują, — '1 . lai minėta žmonele pati au

kavo,kiek galėjo ir kitus lie-
i tuvius ragino aukauti, vie
nok, niekas negelbėjo, nes 
dar ir dabar bažnyčia kėp- 
šo nepabaigta, o čia ir vėl 
pasipynė naujos bėdos, my
limiausias kunigėlis išvažia- 

ivo ant karės lauko, o tėvy
nėj bažnytėlės smunka, kaip 
lepšės, saulės spindulių pa
gautos. Ir sunku tikėti, 
kad bažnyčios galės vėl taip 
viešpatauti Lietuvoj ar ki-

v • • J • _ _ _

žius jau baigiasi ir nepoil-z 
k užgiedoti,

, rcquiescent in pace. Vie- X 
i nok, tamsus darbininkai dar 
vis nepaliauja davę savo 
sunkiai uždirbtų centų.

K. Raktas.

Kas galų-gale pasidžiaugs 
iš šios karės?

Ogi juodvarniai, kurie gy
vena klebonijose ir juodvar-' 
niai, kurie skrajoja ore. 
Vieni ės numirusių kūną, 
kiti pūdys silpnos žmonijos 
dvasia, v

*
* *

Šilta, trošku. Taip norė-
tusi užsidėt šiaudinę skry-! V.ir’ Prae!^’. n.es ai?!"

Prakeikta mada pasakė, 
kad iki 8 d. gegužės neva-j” 
lia nešiot šiaudinės skrybė
lės.

Ir žmonės klauso, nes jie 
vergai mados.

**
' “Naujienų” 
man patinka, 
humoristo gįslelę.

Norėčiau, kad tai būtų 
koks naujas talentėlis (jų 
taip mažai, taip mažai iš- 
kįla ant' paviršiaus), o ne 
senas į 
mu.

bėlę, bet nevalia

*

detektyvas
Jisai turi

po nauju pseudoni-

♦* *
Ponas Rimka yra blogas 

juris konsultas tautiškos 
partijos, jeigu iš tautiškos 
skiedros nemoka vežimo 
priskaldyt.

Juk mūsų tautininkai tuo
mi ir tesilaiko, kad pučia 
muilo burbulą už save di-

KORIAI.
Kada sugriaus: Bagočius 

S. L. A., Šliupas L. S. S., o 
Kemėšis Laisvamany bę? — 
Pirmasis narsiai tyli... Ant
ras padarė givop! o 3-čias 
dar vis bombarduoja į Rač
kausko barzdą.

Kas išgydys tarp tautiškas 
Haagos tiesas? — Amerika 
pabandė, bet ko nagų nenu
degus atšoko.

Atėjo laikas ir dvasios 
tinginiams pagarsėti. — Pa
rašyk su mašinuke juodran- 
kišką laišką reikalaujant 
(nuo savęs) tiek ir tiek pi
nigų, nepaduok bent vienam 
laikraščiui, o būsi gerbia-
mai iškeltas augščiau debe
sų. širšinas.



Mexikos žmones ne del 
tuščio maišo kariauja.

Jau iš to'vieno paliepimo 
aišku, kodėl kunigai taip 
baisiai neapkenčia konstitu- 
cionalistų.

Paėmęs valdžią į savo 
rankas, Villareal tuoj aus

Mūsų žmonės nenori nei 
klausyti, kuomet užsimeni 
apie Mexika. Visi mano, 
kad mexikieciai patįs neži
no ką daro, kad jie dėl tuš
čio nieko kariauja.

Vienok, ištikrųjų, tai yra’uždėjo mokesčius ant pra- 
visai kitaip. Suvienytų1 monininkų ir pirklių. 
Valstijų socijalistai, ypač jų 
spauda, daro labai dideles 
pastangas, kad išsiaiškinti 
sau tikrąjį dalykų stovį 
Mexikoj. Todėl tai “Ap
peal to Reason” pasiuntė į 
Mexiką savo nuolatinį ko
respondentą John Turner, 

-o dienraštis “The Call” —
J. Murray. Tuodu draugu 
daug dalykų išaiškino, išty
rė ir pranešė žiniai visų a- 
merikiečių.

Išvijus iŠ Mexikos Porfi- 
rio Diazą, paėmė viršų pir
meiviai su Madera prieša
kyje. Madera neišsilaikė. 
Prieš jį buvo ir kraštutiniai 
atžagareiviai ir revoliucijo- 
nieriai. Revoliucijonie- 
riams jisai netiko todėl, kad 
neišpildė tų reformų, ko
kias buvo pasižadėjęs išpil
dyti ir pasidavė įtekmei A- žažemiams. 
merikos milijonierių. f

Po Madero nužudymui sklypelį žemės, 
kovon stojo juodašimčių va- ‘ 
das Huerta su visa savo ’ formos. 'J 
juodąją galybe, o iš kitos i ma praplatinti, 
pusės Villa ir Carranza. 
Kaip žinoma, Huerta pra
laimėjo.

Šiuomi laiku Mexikoj ei
na karė tarpe carranzistų ir 
villistų. Pasirodo, jog Vil-

tuomet darbininkų žmonių 
padėjimas labai žymiai pa
sigerintų.

Vadinasi, Mexikos žmo
nės ne dėl tuščio nieko ko
voja. Jie kovoja už savo 
reikalą. x

Užtat tai kunigai, Ameri
kos milijonieriai, ir visokie 
Huertos taip siunta ir rei
kalauja, kad Su v. Valstijos 
savd kareivių ginklu numal
šintu Mexikos sukilėlius.

Pagalios pasirodė, jog dau
gelio daiktų ėmė trūkti 
žmonėms; daugelyj vietų 
buvo ątjaučiamaj stoka ar
klių. Idant to visko išven
gus, išleista laikinis įstaty
mas, užginantis gabenimą 
gyvulių ’ užsienin. Šiomis 
dienomis tapo įvesta nauja 
mokestis visiems tiems pir
kliams, kurie iš dabartinės 
karės turėjo pelną.

Komedija dviejuose aktuose. 
Verte Bostonietis.

Ka
da keli bravorai atsisakė iš
mokėti pusę milijono pesų 
mokesčių, kas jiems buvo 
paliepta padaryti, tai pati 
valdžia paėmė bravorus į 
savo rankas. Praėjus pusei 
metų, kada pusė milijono ta
po išrinkta, bravorai sugrą
žinta kompanijai.

Mexikoj yra dar labai 
daug baudžiavos liekanų. 
Darbininkas už skolas pa-' Vokieti j of \lėl persekiojimo 
kliūva baudžiavon. Villa- Rusijos revoliucijonierių, 
real tuojaus išleido dekretą, apsigyvenusių 
kuris panaikino visas bau- Rusijos šnipai buvo labai 
džiavos liekanas.

Farmų darbininkų algos bičiuliuodavosi su vokiečių 
tapo pakeltos. Seniau, bū- policija, 
davo, peonai i ’
per menesį penkias pesas,; na, • 
dabar jie uždirba net iki 30 ^ams netiek politiškieji pa
peš.i. Visi dyklaukiai tapo bėgėliai rūpėjo, kiek Vokie- 
atiduoti bežemiams ir ma-,tijos kariškasis sutvarky- 

1,500 peonų rnas. G’aigi, mat, susipran- 
familijų galėjo įgyti savo ta jau, bet po laikui, o kada 

., Tuomi tik-1 Vokietijos socijalistai pro-
-1 tai prasidėjo agrariškos re- testavo prieš tai, reikalau- 

_ Toliaus jas žada- darni tųjų šnipų prašalini- 
’ . mo iš Vokietijos, tai tuomet

Kada Nuevo Leon pakliu- visi tylėjo, 
vo i konstitucionalistų ran-į '-------------
kas, darbininkų judėjimas VOKIETIJOS TURTUO

LIAI APLEIDŽIA
SAVO ŠALĮ.

Pastaruoju laiku labai,

Sis-tas apie karę.
(Nuo mūsų korespondento 

iš Danijos).

MAT KADA JIEMS 
ATSIRŪGO.

Vienas vokiečių laikraštis1 mui,
praneša, kad da santaikos 
laikuose rusų valdžia užlai
kiusi daugybę šnipų visoj

revoliucijonierių,
i Vokietijoj.

guodojami ir jie visuomet

. Dabar, iškilus ka- 
uždirbdavoj rei — tasai laikraštis tvirti- 

— kad, girdi, tiems šni-

žymiai pakilo. Prie seno-. 
i sios valdžios veik negalima

__ ____________ , ... , buvo organizuoties ir strei-l
la, žmogus be principų ir iš-( kuoti. Dabar gi susitvėrė labai daug vokiečių atvyks- 
auklėjimo, be jokių pastovių unija, turinti visoj provinci- ta Danijon, 
pažiūrų — yra tikras gam- joj 15,000 narių. 1 ....... 1: ' 1 ' ' 1 ’
tos vaikas. Jisai jau pate-'pos ir 
ko į kilpas, kurias parengė 
tūlos kompanijos ir kunigai. 
Taigi, dabar Mexikos liau
dies viltis tėra Carranzos 
laimėjime. Tiesa, Carran
za nėra socijalistas ir soci- 
jališkos revoliucijos nepa
darys, vienok, jisai ir jojo 
draugai yra radikališki re
formatoriai ir ten, kur jie 
paėmė viršų, Mexikos žmo
nės daug geriau gyvena, 
negu seniau.

Korespondentas Turner 
lankėsi Nueva Leon provin
cijoj, kur gubernatorial a 
Antonio Villareal, carran- 
zistas. Tai yra senas Mexi
kos revoliucijonierius. kuris 
seniau gyveno Suvienytose 
Valstijose. Tuomet jisai sė
dėjo Los Angeles, Cal., ka
lėjime. Mexikos tyronas 
Diaz reikalavo jo išdavimo budavojama nauji, taisoma 
ir tik ačiū socijalistų agita-i ilgiausias ir puikiausias vi- 
cijai Antonio Villareal tapo soj Mexikoj bulvaras. Veik geliui išrodo gana keista, 
neišduotas. Vėliaus, ačiū (visi bedarbiai gauna darbo. Kilus Europoje karei, dau-

Vaidžia įsteigė maisto gelis didesniu pirklių gerai 
sandelius, kur be jokio pel- T - - --
no parduodama vargdie
niams patįs reikalingiausi 
maisto dalykai.

Nepaprastai rūpinamasi 
mokyklomis. Jų steigiama 
vis daugiau ir daugiau. Mo
kytojų algos pakeltos. Da
bar mokyklose lankosi dvi
gubai, net trigubai tiek mo
kinių, kiek seniau lankyda
vosi.

Iš šitų visų faktų tampa 
aišku, kad jeigu visoj Mexi
koj įsigalėtų Carranzos val
džia, jeigu Mexikos revo-

( . Beveik kiekvie-
1 arpe lie-1 nas traukinys nuo Vokieti- 

gruodžio mėnesių1 jos kupinai užimtas atke- 
(pereitais metais) tapo p ra- liaujančiais vokiečiais. Ne
dėta ii* išlošta 25 streikai. I tik Kopenhagos, bet ir visų 
Streikuose valdžia palaikė kitų miestų ir miestelių 
ne kapitalistų, bet darbinin- j viešbučiai, kurie, prasidėjus 
kų pusę. Todėl, vidutinis- karei, buvo aptuštėję, da- 
kai imant, algos visose in- bar tapo vėlei užimti. “ Pa- 
dustrijose pakilo ant 25 pro-i našios žinios gaunamos 
centų. I taipgi ir iš Švedijos, Norve-

Šale pat katedrališkos gijos, Šveicarijos bei Olan- 
bažnyčios stovi puikus dar
bininku rūmas, kuriame se- 
niau gyveno kunigai. Da
bar tenais unijos ofisai, dar
bininkiška spaustuvė, re
dakcija darbininkų laikraš
čio “Ideas” ir tt. Susirinki
mų salėje telpa 1000 žmo
nių.

Valdžia rūpinasi ir bedar
biais. Pradėta daug viešų
jų darbų. Statoma mokyk
loms rūmai, griaujama seni 
supuvę namai, o jų vieton

žinios

dijos. Tokis smarkus krau
stymasis vokiečių į neutra- 
liškas šalis yra pasekmė ne
seniai išleisto Vokietijos 
valdžios paliepimo visiems 
turtingiems išsikraustyti 
užsienin. Mat, paliuosavus 
šalį nuo tų visų dykaduonių, 
busią galima sutaupyti mai
sto žmonėms žemesniųjų 
luomų.

NEPAPRASTA MO
KESTIS.

Danijoj laikinai tapo įves
ta nauja mokestis, kuri dau-

neišduotas. Vėliaus, ; 
Diazo agentams, jisai buvo] 
pasodintas Florence kalėji
mai! (Arizonos valst.), vie
nok, net Tafto administra
cija neišdrįso jį išduoti Dia
zo gaujai.

Pažiūrėkime gi, ką nuvei
kė Villareal, gubernatoriau- 
damas Nuevo Leon provin
cijoj?

Kuomet konstitucionalis- 
tai užėmė Nuevo Leon, tai 
pirmas VillareaFo paliepi
mas buvo toksai: kareiviai 
turi išsikraustyt iš mokyklų 
namų. Mokyklos turi būti 
atviros vaikams. Kareiviai 
gi gali užimti bažnyčias.

IŠDAVIKAI RUSŲ KA
RIUMENĖJ.

Pasirodo, jog priežasčia 
paskutinio pralaimėjimo ru
sų kovos ties Mozūrijos eže
rais, o taip-pat įsiveržimo 
vokiečių Lietuvon yra vieno 
išdaviko darbas. Tuoj po 
minėto mūšio pralaimėji- 

Stokholme išeinantis 
“Social - Demokratei!” pa
skelbė, būk tai tarpe rusų 
kariumenės aficierių esa
ma išdaviku, suteikiančiu 
vokiečiams savos kariume
nės paslaptis. Iš pradžių 
nelabai kas tikėjo tam pra
nešimui, bet laikui einant 
pasirodė, jog tai teisybė. 
Betyrinėjant rusų kariume
nėj, tapo susekta kad vienas 
aficieras, užimantis svarbia 
vietą generališkam štabe — 
tūlas Miasojiedov, — nuo 
pat pradžios karės, tarpi
ninkaujant tam tikriems 
vokiečių agentams, perduo- 
davęs savo priešams visas 
svarbesnius žinias ir suma
nymus, apsvarstomus gene- 
rališkame štabe. Prieš pat 
mūšį ties Mozūrijos ežerais, 
sakoma, jog tas pats Miaso
jiedov tokiu būdu pardavęs 
už pinigus visus pienus su 
mažiausiomis smulkmeno
mis apie sutvarkymą rusų 
kariumenės Prūsuose.

Su Miasojiedov u, nagai 
kariška mada, atliktas 
trumpas procesas — jis li
kosi tuoj pakartas. Taipgi 
uoliai j ieškoma jojo pade j i-

Nežinia, šis pakorimas 
Miasojiedovo ar suturės ki
tus rusų kariumenėj esan
čius išdavikus nuo jų toly- 
mesnio veikimo. Š.

New Yorko žydai.
New Yorke gyvena vienas 

ir ketvirtdalis milijono žy-

einą iš Rusijos.

pasipelnė. Jie, į nieką ne
atsižvelgdami, smarkiai ga
beno maistą, gyvulius ir 
šiaip visokius reikalingus 
daiktus Vokietijon. Tas 
viskas buvo labai gerai ap
mokama. Jų pavyzdį sek
dami ir visi mažesni pirk- 
liautojai ėmė pašėlusiai kai
nas kelti ant visko. Mat, 
visiems rūpėjo pasipinigau
ti. Pasekmė viso to buvo 
tokia, kad viskas ūmai pa
brango, kas skaudžiai žino
ma, atsiliepė ant visų žmo
nių; ypač gi ant varginges- 

liucijonieriai paimtų viršų, niujų miestų gyventojų. Kl

LAIVAKORTĖS
i LIETUVĄ ATPIGO

Now York - Petrograd (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 I 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą su parašu ap
turėjusio.

CENTRAL
M A N U FA CT U RIN G DI ST RI CT 

BANK

1112 W.35th Street, Chicago, Ill.

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

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Patarnavimas kuotcisingiausias

Persiuntimas užtikrintas

Jeigu nori važiuoti į Lietuvą 
arba ką nors iš giminių parsi- 
traukt į Ameriką, pirk 

LAIVAKORTĘ 
“Laisves” Agentūroj.

Visuomet adresuokit taip:

“Laisvė”, 183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

(Tąsa).
Scena septinta.

Valentas (vaikščioja po kambarį). Kogi jie 
nori nuo to grafo? Gi tai aukso žmo
gus. Nors didelis aristokratas, bet no
sies augštai nekelia. O kaip puikiai 
gyvena: kokie rakandai, kokia liustra! 
Grindįs žiba, kaip stiklas. (Žiuri į grin
dis). Ak ir mano kambariuose tiktų 
tas viskas, nes ir aš esu žmogus. Paga
linus, kodėl gi ir pas mane negali būti 
viskas taip sutvarkyta, kaip pas gra- 

Juk gyvenu su juo, kaip su-bro- 
(Vaikščioja). Je, ir pas mane vis- 
turi būti įtaisyta sulyg grafo ma- 
— liustra, divonai, kancelerija.

Bet... (abejoja). Ką čia bet! Tegu] ma
to, kad ir męs ne mulkiai... Čia bus 
kambarys, kaip jį pavadinus., reskrip- 
cijinis... taip... reskripcijinis... ten...

Blažiejus 
tas!

Valentas

liu.
kas

(įeidamas). Tegu] bus pagarbin-

(nesmagiai). Kas ten? (Atsigre- 
A! Ant amžių. Kaip sveikata, 
Blažiejau?pone

Blažiejus. Kaip žirnio šalę kelio... sunkus 
laikai.

Valentas (išaugšto). Prašau sėsties.
Blažiejus (apsidairydamas). Bet čia pas 

tave viskas poniškai, pone Valentai.
Valentas (pasididžiuodamas). Matai su 

augštais žmonėmis turiu reikalų, nesi
girdamas galiu pasakyti... Pagaliaus,

Blažiejus. Ot štai aš ir atėjau pas tamsta 
tuo reikalu. Norėčiau su jumis pa
kalbėti.

Valentas. Kaip tai? Apie ką?
Blažiejus (atsistodamas). Atėjau pas jus, 

kaipo viso gero jums velyjantis drau- 
Žinau, kad duktė jūsų yra jau 

metuose...
Taip... ant Grabnyčių jai sueis... 
(tęsia toliau) ir jai reikia vyro.

gas. 
tuose

Valentas.
Blažiejus

Aš jai turiu pririnkęs vyrą, puikų 
vyrą.

Valentas. Kągi tokį?
Blažiejus. Aš čia turiu tokį meisterį, dai- 

ly(lę.
Valentas (atsistoja ir juokiasi). Tik juokai 

iš tavęs, pone Blažiejau! Tai jau ir 
kavalierių parinkai!

Blažiejus. Bet žmogus turtingas, tvarkus 
Valentas (užsigavęs). PoneBlažiejau, klau

syk tamsta, ar nori mane įžeisti? Ne 
todėl mergišką mokinau, kad paskui ją 
už by vieno atiduoti.

Blažiejus. Bet juk pats, pone Valente, bu
vote...

Valentas (aštriai). Ne tame dalykas. Kuo 
buvau, tai buvau, bet dabar jau nesu. 
Todėl ir dirbau, kad savo vaiką galė
čiau iškelti.

Blažiejus. Jeigu taip, tai persiprašau tams
tos. Atleiskite, pone Valentai. Aš, 
matote, apie tai nieko nežinojau. No
rėjau tik jums prigelbėti, nes gerai nu
manau, kiek tai vargo, kol išleidi duk
terį už vyro. (Atsidusęs). Aš jų tai 
nes penkias turiu.

Valentas. Kalbant, matai, apie dukteris, 
reikia žiūrėti išsilavinimo. Maniškė ir 
ant fortepiono sugrajins ir francūziš- 
kai reikale pakalbės.

Blažiejus. Tai puiku. Vadinasi, ji ir gu
vernante gali palikti.

Valentas. Kam tas reikalinga? Argi tai 
aš neturėčiau turto ir mano dukterei 
reikėtų trankyties po svetimus užkam
pius? Aš ją už pono išleisiu, tuomet ir 
mokslas nenueis ant vėjo.

Blažiejus. Už pono? Ehe... tai nebloga! 
Bet atleiskite, pone Valentai, o jeigu 
pono nesumedžiosite?

Valentas. Tegul jau jums dėlei to galvos 
neskauda.' Turės jau ji iš ko pasi
rinkti.

Blažiejus. (Atsidusęs). O prie maniškių 
nieks nekimba. Tai atsiprašau pono 
Valento, aš jau skubinsiu namo, nes 
tenais mane darbas laukia. O to dar
bo devynios galybės.

Valentas. Lukterkit, tamsta. O už ką bal
suojate?

Blažiejus. Ar aš? Aš visai nebalsuoju. 
Kas iš to naudos?

Valentas. Tai tau politika neapeina?
Blažiejus. Tai tik ponams žaislas. Bedi-

—..................................... .. ..................... -i---.. ------------ ,.wy

nam žmogui tatai nereikalinga. M* O 
gu aš neturiu ką pavalgyti, tai man & 
politika valgyti neduos.

Valentas (į šalį). Tai tik ir yra žmonių! 
Kaip gi juos aptašyti, jeigu neturi jo
kio supratimo apie politiką. (Garsiai). 
Na, tai ligi pasimatymo, pone Blažie
jau. Meldžiu kada nors užbėgti 
mane ant arbatos.

Blažiejus. Ar varduvės keno nors

Valentas. Kam čia laukti varduvių? 
dabar tankiai baliukus įtaisau, 
žmonėse gyvenu, tai reikia žmoniškai

Aš 
nes

Blažiejus. Ačiū už užkvietimą. Būtinai 
ateisiu. Likite sveikas, pone Valentai.

Valentas (patsai sau). Veltui tik aš jį už
prašau ant arbatos; gal dar atzuiti 
tada, kada pas mane ponybė susiren
ka. Bet... tuščia to! Lai pamato uba-z 
gas, su kokiais ponais gyvenu. Paskui 
visiems papasakos. Tegul nušluosto 
visiems nosis. Tegul žino, kas aš! (iš 
džiaugsmo trina delnais ir išeina savo 
kambarin).

Scena aštunta.
Leonas. (Skubiai įeidamas). Kaip poną 

dievą myliu — ji į mane įsimylėjo. Tik 
dabar man akis atsivėrė. Kas minu- 
ta žiūri į mane ir tai taip švelniai, taip 
perveriančiai. Vis dūsauja, rodosi,-no
ri pamatyti, kas dedasi mano širdy. 
Negerai! Po plynių negerai. Kas čia 
daryt? Kaip jau aš nemėginu išsisuk
ti, o ji vis apie meilę ir apie meilę. Aš 
kalbu apie gėles — ji man mirtą pri
mena; aš apie knygas — tai ji man 
tuojaus primena apie romansų karžy
gius ir stato juos pavyzdžiu; aš užve
du šneką apie dangų, apie žemę, apie 
akmenis,apie žvėris,—o ji vis nukreipia 
link meilės. Oi blogai! Taip ilgai ne
gali būti. (Užsimąstęs). Betgi kaip jai 
apie tai pasakius: aš panos nemyliu! 
Pana man nepatinki... O vienok, iš to 
tinklo turiu kokiu nors būdu išsisukti. 
(Užsimąstė).

Karolius (įeina nedrąsiai ir dairosi aplin
kui). Rodosi, tropijau. Čia, veikiau
sia, ji pati gyvena.

Leonas. Ką? (atsigręžia — nustebusiai). 
' Karolius?
Karolius. Leonas? (Sveikinasi). 
Leonas. Tai tu?
Karolius. Jau kelios savaitės esu šitame 

mieste.
Leonas. Kasgi tave į šitą namą traukia?
Karolius. (Nedrąsiai). Kaip čia tau pasa

kius... Širdis.
Leonas. Kaip tai?
Karolius. Įsimylėjau.
Leonas. Į ką?
Karolius. Jeigu neklystu, tai į dukterį šių 

namų savininko.
Leonas. Ką? (į šalį). Dievaži, jisai mane 

išgelbės. Jisai man, kaip iš dangaus 
nukrito.

Karolius. Ar ją pažįsti?
Leonas. Labai gerai. Būnu čia pas juos 

tankiai.
Karolius (nugąstaudamas). O gal jau jos 

rankos prašei?
Leonas (skubiai). Tegu dievas mane 

saugoja.
(Toliau bus).

TYLIĄ NAKTJ.
(Sonetas).

žvaigždės skaisčios — sidabrinės
Mirga t blizga t, kaip ugninės

aP"

Debesėliais apsikloję...
Rodos šaukiat, nenustojat;
Mano sielą vis viliojat
Erdvėm e te r o plačiojon
Ten berybėn mėlynojon...

Man širdelė nerimauja...
Ir nors tyla viešpatauja, 
Bet lyg audros mintis vaiko, 
Neša, drasko jas be saiko...

O jūs žvaigždės sidabrinės, 
Nemirgėkit kaip ugninės;

Vai aptemkit, apsistokit!... j
Esu menkas aš žmogelis, 
Ir nei minčių, nei širdelės, —

Man nelieskit, neviliokit!...
R. Prakeiktasai*1V-26-1915.



Steponas žeromskis.

Girios Obalsiai
. Vertė švenčioniškis.

(Tąsa).
Vaitas Gala stebėtinai dirbo žiaunimis 

ir naikino tą, ką tik jam pasiūlydavo, gėrė 
be jokių ceremonijų ir vis po nosia ką tai 
niurnėjo. Matėsi, kad jis labai noriai ir su 
pasišventimu pildo valdišką tarnystą prie 
ugniakuro ir pilnai tuom užganėdintas.

Net ir matininkas, turėdamas skilvio 
ir žarnų ligą, liesas, galintis valgyti tik tū
lus valgius, lengvai skilvy persimalančius, 
valgė kas tik pakliuvo ir, nepaisant liguis
tumo, pasakojo linksmas istorijas.

Gal jis ir daugiau būtų pasakojęs, bet
cia jsimaise ginmnKo pageioininKas ir pra
dėjo juoktis tokioj kalbos daly, kur visai 
jokio juoko negalėjo būti. Vienok mati
ninkas tuom neįsižeidė ir net pats pradėjo 
juoktis. '

Generolas, neužmiršdamas savo gar
bingo cino, užsilaikė išdidžiai, bet buvo ne
apsakomai mandagus ir geros širdies žmo
gus. Jis visai nepaisė, kad mūsų kompa
nijoj dalyvauja gminos raštininkas ir vai
tas, nedarė jiems jokių patėmijimų, nepro
testavo ir visai neatkreipė atydą, kaip jie
du naikino viščiukus ir kitokius valgius, 
prisimerkę gėrė paprastą degtinę, užsikąs
dami skąskoniais ir besišildydami karštu 
konjakų, pramieštų keliais šauktais arba
tos. Girininko pagelbininkas turėjo laimę 
išgirsti generolišką žodelį, o su matininku 
net kalbėjo!

Generolas buvo lenkas, pertai visur ir 
visada, net ir valdiškose įstaigose, demon- 
stratyviškai vartodavo lenkų kalbą. Len
kiškoj tarmėj visuomet skambėdavo rusų 
akcentas, bet tas akcentas labai tikdavo 
prie jo stipraus kūno sudėjimo ir prie ge
neroliško aprėdalo.

Ugniakuras, po priežiūra vieno me
džiotojų, linksmai liepsnojo. Eglynas braš
kėdamas degė. Girioj girdėjosi kirvių 
kaukšėjimai. Obalsis to kaukšėjimo ėjo 
per visą girią ir kur tai toli dingdavo. Ret
karčiais pasigirsdavo neapsakomas trenks
mas — tai pakirstas medis krisdavo ant že
mės, laužydamas kitų medžių šakas ir jau
nus medelius.

Viršuj medžių pasirodė mėnulis ir pa- 
lengvėliu plaukė tarpe tamsių debesų. Vi
sa mūsų kompanija nutilo. Papūtė šaltas 
vėjalis. Mano pabalnotas žirgelis (praži
lus, sudžiuvus kumelėlė, kuriai aš, atvažia
vęs iš mokyklos, pakirpau karčius ir uode
gą) stovėjo nuleidęs nosį netoli nuo ugnia
kuro. Matėsi jo garbinga kakta, užsitar
navusios kojos ir stebėtinos akįs, tartum 
mąstančios, viską suprantančios ir žiūrin
čios į tuos augštus valdininkus, susėdusius 
aplink ugniakurą.

Generolas jau seniai ištuštino savo 
stiklą ir karžygiškai išstatęs krūtinę ir iš
tiesęs vieną koją sėdėjo ir tartum apie ką 
tai mąstė. Laikas nuo laiko jis apsižval
gydavo, pasiklausydavo, bet greitai vėl iš
sitempdavo ir sėdėdavo.

Pagaliaus jis užklausė Gunkevičių:
— Ponas pagelbininke, ar toli iš čia į 

Suchednevą?
Gunkevičius tuojaus padėjo stiklą ir 

labai mandagiai atsakė, kad stačiai važiuo
jant, tai ir dešimties viorstų nebus.

— Ar tamsta visus kelius žinai?
Gunkevičius nusišypseojo ne tai išdi

džiai, ne tai nuolankiai. Jis negalėjo sura
sti atsakančių žodžių, kad išreiškus savo 
žinojimą šioj girioj: jis daugiau dvide
šimties metiį tarnauja girininko pagel- 
bininku.

— Taip... — suniurnėjo užsimąstęs ge
nerolas.
Zagnausko į Vzdolą? Pakeliu j girioj buvo 
pirmiau karčiama...

— Zasodje — kaipgi! Ir dabar yra.
— Vienas, gana bjaurus, kelias tęsėsi 

į Suchednevą, o kitas, truputį geresnis, į 
Vzdolą ir Bodzentiną.

— Taip yra, ponas generole.
— Tai sakai, kad karčiama ir dabar 

yra?
— Taip, yra. Tai didžiausias vagių 

lizdas ir prieglauda. Ten susirenka visos 
Lenkijos arkliavagiai.

— Už tos karčiamos buvo kalnelis. 
Augštas, geltonų smilčių... Ant kalnelio 
augo keliatas beržų...

Kokį kelią tamsta žinai: nuo

— Kaip ponas generolas viską teisin
gai atsimeni! Iš tų beržų dabar užsiliko

................. ■— ■

O-juk beržai buvo, — cha, cha,tik vienas
cha! Niekšas karčiamninkas visus iškirto. 
Tik vienas liko ir tas vienas užsiliko per
tai, kad prie jo kryžius prišlietas stovi. 
Tas valkata neišdrįso kryžių numesti į ša
lį ir beržą nukirsti.

— Kas per kryžius? Iš kur ten kry
žius galėjo atsirasti? — skubiai užklausė 
generolas Rozluckis.

— Paprastas kryžius... stovi toj pačioj 
vietoj...

— Bet kokiu tikslu tas kryžius stovi

— Tokiu pat tikslu stovi, kaip ir visi 
kryžiai.... Vieni pastato, kiti prieš jį ke
pures nusiima, — taip jis ir stovi. Iš apa
čios jau visai sutrūnėjo, tai dabar iš šalių 
ramsčiais paremtas...

— Ir kas gi tą kryžių pastatė? — žin-

— Teisybę pasakius... — nedrąsiai su
niurnėjo Gunkevičius, — teisybę pasakius, 
tai tą kryžių aš pastačiau... Medžių čia 
įvalias. Išrinkau stiprią, suaugusią eglę. 
Aptašiau ją keturkampiai, — štai ir buvu- 
sis meisteris dabar čia randasi, gminos 
vaitas.

— E-e, kam dabar tau apie tai pasa
koti... — neužganėdinančiai atsiliepė vaitas 
Gola.

— Medis į smiltis įlindo labai giliai.
— Bet kodėl tamsta būtinai toj vietoj 

kryžių pastatei?
— Todėl, ponas generole, kad kaip tik 

toj vietoj, ant to kalnelio, žmogus palai
dotas.

— Žmogus palaidotas... — pakartojo 
generolas. — Gal būt, kad jūs tą žmogų pa
žinojo!, — a?

— Na... suprantama, pažinojau; tokioj 
girininkystėj, kaip mano, sunku buvo ne
pažinot arba nežinot... Visur aplinkui gi
ria. Kas pakliūdavo į šią girią, tai nieka
dos negalėdavo apsilenkti su mano namais 
ir tankiai net su lova.

Generolas nuleido galvą žemyn, užsi
mąstė ir ilgai sėdėjo. Pagaliaus išsiėmė 
iš kišeniaus sidabrinę tabakierką ir dre
bančiais pirštais paėmė papirosą.

— Ar žinote, — prabilo generolas kei
stai nusišypsojęs, — tas žmogus, kuris ant 
to kalnelio palaidotas, — mano giminai
tis...

Matininkas, iki tam laikui ramiai sė
dėjęs ir žiūrėjęs į ugniakurą, tuojaus pa
šoko ir įsmeigė į generolą akis.

— Rimvidas?!
Generolas pasisuko ir tarė:
— Taip, jis pats... Rimvidas... Ar jūs 

taipgi apie jį ką nors žinote?...
- Matininkas pradėjo lūpas čiaupyti, 

tartum išgėręs stiklą limonines rūgšties, 
pradėjo sudžiuvusia ranka mosuoti, akimis 
mirksėti. Pagaliaus pratarė:

— Na taip... Rimvidas... Suprantama...
— Rimvidas! — ironiškai atkartojo ge

nerolas. — Jis pats, poručikas mano pul
ko, — Rimvidas! “Kapitonas!” Štai ir 
priėjo...

— Tai tamstos giminaitis, — bailiai 
šnabždėjo Gunkevičius, išplėtęs akis.

— Mano brolio antrasis sūnus, — Jo
nas, — užsimąstęs pratarė generolas.

. — Mano brolis garbinga mirčia krito 
ant karės lauko po Sevastopoliu. Buvo ge
nerolu - majoru. Nikalojaus laikų žmo
gus. Už karę su vengrais buvo apdovano
tas kryžiais, medaliais ir gavo dvarą Pen- 
zos gubernijoj. Mirdamas ant karės lauko, 
pavedė mano globai du savo sūnų. Aš jam 
prižadėjau, kaipo brolis ir kariauninkas, 
kad padarysiu juos žmonėmis... Supran
tama, savo žodį išpildžiau: padariau žmo
nėmis... Vyresnysis tarnavo ant Kauka
zo ir numirė štab-kapitono cine. Tai buvo 
Petras, nevedęs. Jaunesnysis, Jonas, pa
baigęs mokslą, tarnavo sykiu su manim vie
nam pulke. Jis, dar jaunas būdamas, ap- 
siženyjo su lenke ir susilaukė sūnaus. 
Kaip tik tuomet prasidėjo lenkmetis... ir 
mus nusiuntė... tuomet aš buvau pulkinin
ku. Męs ėjom...

Generolas nutilo ir giliai užsimąstė. 
Matininkas išsiėmė tabakierką, susivynio
jo papirosą, įsidėjo į cibuką ir pradėjo iš 
ugniakuro imti žariją, kad užsidegus pa
pirosą. Generolas vis tylėjo ir, rodėsi, 
laukė, kuomet matininkas pabaigs savo 
darbą su papirosu. Kada jau matininkas 
užsidegė papirosą ir patraukęs išleido iš 
burnos pirmą dūmą, tuomet generolas vėl 
prabilo:

(Toliau bus)

MOTERIMS
NAUJIENOS

Greitu laiku “Laisvoje” 
reguliariškai bus talpina
ma pasikalbėjimai Rožytes 
su Motina.

Tiems pasikalbėjimams 
rašyti męs užkvieteme ke
lis tam darbui labai tinka
mus sądarbininkus.

Moteris - nėra

Kaip sau norite, bet mo
teris nėra žmogus ir gana. 
Jeigu ji būtų žmogus, tuo
met niekas jos nebijotų ir 
niekas prieš ją neprotes
tuotų. Jeigu mano žo
džiams netikite, tai tuomet 
klausykite, ką protingesni 
žmonės apie tai sako.

Rusijoj prie Kazaniaus 
universiteto viena moteris 
išlaikė egzaminą ant juris
tės ir gavo diplomą. Na, 
kas daryti. Pagal Rusijos 
įstatus visi juristai turi pri
klausyti prie juristų sąjun
gos, nes kitaip negali prak
tikuoti. Moteris, gavus ju
ristės diplomą, paduoda 
prašymą juristų sąjungos 
valdybai. Nors tai pirmas 
buvo atsitikimas, kad mo
teris jų apskrity gavo juri
stės diplomą, bet visgi ją 
priėmė. Prokuroras, po 
kurio priežiūra randasi ju
ristų sąjunga, užprotestavo, 
kad valdyba nelegališkai 
pasielgė, priimdama į juris
tų sąjungą moterį.

Ir kas gi iš to išėjo? Vi
suotinas teismo rūmu susi
rinkimas juristų sąjungos 
valdybą pripažino prasižen
gusia už priėmimą moters- 
juristės ir nubaudė: pirmi
ninką suspendavo ant metų, 
t. y., uždraudė praktikuoti, 
o kitus valdybos narius ant 
pusės metų.

Na, ką dabar sakysite? 
Jeigu moteris būtų žmogus, 
tai jos niekas nebijotų ir už 
priėmimą į juristų sąjungą 
nebūtų nubaudę valdybą.

Kaip sau norit, o moteris 
nėra žmogus, nors ji ir vi
sas mokslo šakas pabaig-

Neišrišamas klausimas.
Neperseniai buvo pa

skelbta, kad du Vokietijos 
profesorių išrado tam tik
ras gyduoles, su kurių pa- 
gelba užmigdo moterį laike 
gimdymo ir ji pagimdo kū
dikį be jokių skausmų.

Kada buvo paskelbta ta 
žinia, tai ne tik viso pasau
lio moterįs nudžiugo, bet ir 
daktarai, kurie praktikuoja 
prie gimdymų. Per kelias 
savaites spauda daugiau 
nieko nei nekalbėjo, kaip 
tik apie tą išradimą.

Bet neilgai prisiėjo 
džiaugtis. Pasirodė, kad 
nekurie Amerikos daktarai 
buvo pradėję vartoti tą bū
dą kelioliką metų atgal ir 
vėl paliovė, nes jis pasiro
dė neatsakančiu.

Kuomet dalis Amerikos 
daktarų pasmerkė tą išra
dimą, tai tarp daktarų iš
kilo dideli ginčai. Kita da
lis daktarų pradėjo darodi- 
nėti, būk jie nemokėjo tuom 
išradimu naudotis, neprisi
laikė tų taisyklių, kurių rei
kalauja Vokietijos daktarai 
ir tt. Autoritetiški žurna
lai užgyrė vokiečių profeso
rių išradimą. Tokiu būdu 
Amerikos daktarai vėl pra
dėjo praktikuoti tą išradi
mą — begimdant užmigdy
ti motiną. Per aštuonius 
mėnesius buvo užmigdyta 
apie 3000 moterų. Daugiau
sia praktikavo New Yor
ke, Clevelande, Chicagoj, 
Washingtone, St. Louis, At
lantic, San Francisco, Phi- 
ladelphijoj, Cincinnati, Mil
waukee, Baltimorėj ir Bos-
tone,

Ir štai, tie New Yorko 
daktarai, kurie keliatą me
tų atgal buvo pasmerkę 
migdymo būdą, dabar jį už- 
gyrė ir pradėjo vartoti 
toms motinoms, kurios tik 
neprotestuodavo. Du New 
Yorko daktaru tyčia važia
vo į Vokietiją susipažinti su 
migdymo būdu, kaip jį var
toja patįs išradėjai.

Bet dalis daktarų nepasi-

užmigdymas motinos laike 
gimdymo labai kenkia kūdi
kio ir motinos sveikatai. Jie 
tvirtina, kad iš tų kūdikių, 
kurie gimsta užmigdžius 
motinas, daug didesnis nuo
šimtis miršta, negu iš tų, 
kurie gimsta paprastu bū
du. Vienas profesorių 
tvirtina, kad nekurtos mo
tinos “bemiegodamos” iš 
proto išėjo.

Iš to visko galima supra
sti, kad motinos turi ken
tėti tokius pat skausmus, 
tik yra apmarintos ir neį
stengia viešai išreikšti tų 
skausmų.

Pakol kas tas svarbus 
klausimas pasilieka neišriš
tu. Vieni tvirtina, būk mig
dymo būdas esąs labai ge
ras ir motina nejaučianti 
jokių skausmų, o kiti jį pa
smerkia ir darodinėja blo
gąsias puses. M.

25 metų jubiliejus mo- 
moterų kolegijos.

Šiomis dienomis sukako 
lygiai 25 metai nuo įkūrimo 
prie Columbia universiteto 
moterų kolegijos.

1889 metais New Yorke 
tapo įkurta pirma moterų 
kolegija. Laikui bėgant, 
pradėjo atsirasti ir kituose 
miestuose moterų kolegijų. 
Dabar Suvienytose Valsti
jose jau 13 moterų kolegijų, 
kurias lanko desėtkas tūk
stančių mergaičių.

Ant kiek moterįs nužengė 
progreso keliu, ant kiek gy
ventojai suprato, kad ir mo
terims reikalingas augštes- 
nis mokslas, galima supras
ti iš šių skaitliniu. Kada C- v
New Yorke buvo įkurta 
pirma moterų kolegija, tai 

tik 36 studentes, o 
Kole-

turėjo 
dabar turi virš 900. 
gijos klesos buvo įsteigtos 
mažam privatiniam name. 
Dabar kolegija turi savo 
namą, vertes 800 tūkstan
čių dolerių.

Bet kas svarbiausia, kad 
tos kolegijos diekanas, pra 
nešė Virginia K. Gildersliv 
smarkiai nupeikia augštes- 
nių mokyklų mokines. Ji 
sako, kad merginos, įstoję 
į kolegijas, visai nesirūpina 
įgyti tą mokslą, kuris rei
kalingas gerai namų šeimi
ninkei, bet tik stengiasi 
gauti diplomą. Ji, bemoky
to jaudama kolegijoj, paty
rus, kad dauguma jos mo
kinių, pabaigusių kolegijas 
ir ištekėjusių už vyrų, per- 
siskiria.

Jeigu moterįs, pabaigu
sios kolegijas, persiskiria su 
savo vyrais, tai dar negali
ma kaltinti, kad jos kolegi
joj nesistengė įgyti to mok-, 
slo, kuris reikalingas gerai 
namų šeimininkei. Paga
liaus, kolegijoj nėra virimo 
ir tam panašių kursų. O 
dauguma vyrų nori, kad jų | 
žmonos būtų geros virėjos, 
o ne, mokslininkės ir tokie 
vyrai žiūri į savo moteris, ■ 
kaipo į kokias lėles, su ku- 
riomis galima pažaisti, kur j 
nori padėti ir kaip nori su. 
jom pasielgti. Suprantama,! 
tos moterįs, kurios pabaigia 
kolegijas, nenori būti lėlė
mis ir pareikalauja nuo vy
ru žmonišku teisiu, 
priežasties 
privedanti

Iš tos 
ir kįla vaidai, 
prie persiskyri-

mo,

Visai kitaip būna su tam- 
sesnėm moterim: jos visur 
ir visame kame prieš vyrus 
nusilenkia, per tai mažiau 
būna ir persiskyrimų.

Suprantama, niekas ne
gali užginčyti, kad iš bai
gusių kolegijas atsiranda 
vėjagaudžių. Su tokiom 
jau stačiai negalima sugy
venti, nes jos save skaito la
bai išmintingom ir iš to iš

sukontroliuoti.

Ar verta siųsti drapa
nų Lietuvon?

Ačiū ponios Šliūpienės a- 
gitacijai, mūsų lietuvaitės 
kaip kur sujudo rinkti dra
panų, marškinių ir tt. ir 
mano galėsiančios tą viską 
pasiųst Lietuvon.

Idėja gana graži ir nėra 
abejonės, kad darbo pasise
kimas bus užtikrintas, ant 
kiek liečiasi jo pasekmių gu
mas Amerikoj. Bet, tam 
matosi, būtų daug geriau, 
jeigu drapanų vietoje, siųs
tume daugiau pinigų. Pa
remsiu tą savo nuomonę ke
liais išvadžiojimais.

Žiema jau praėjo ir to
dėl apsirėdymo klausimas 
dabar ne *aip jau svarbus. 
O antra—už pinigus irRusi- 
joj galima viską įgyti, tar
pais dar pigiau. Siunčiant 
iš Amerikos drapanų, bran
gokai apsieis jų persiunti
mas. Su pinigais visai kas 
kita. Padėkime, Lenkijos 
šelpimo Komitetas New 
Yorke išsiuntė drapanų į 
Vienna dėl Galicijos lenkų, 
bet gavo atsakymą, kad pi
nigai geriau. Gavę pinigus, 
vietos Šelpimo Komitetai 
daug geriau žinos, kas rei- 
kalingiau—pašelpa, pinigais 
ar drapanomis ir sulyg rei
kalo suteiks ją.

Ponia Šliūpienė, matyda
ma nepasisekimą aukų rin
kimo į tautišką fondą, su- 
mislijo tą drapanų kolektą 
greičiau dėl originališkumo, 
dėl pasirekliamavimo, bet 
męs, lietuvės darbininkės, 
vely rūpinkimės aukų padi
dinimu Lietuvos Šelpimo 
Fondui. Gavę aukų iš to 
fondo, Lietuvos žmonės pa
tįs geriau žinos, ko jiems 
reikia—drapanų ar maisto.

Lietuvaitė Darbininkė.

ŽINIOS
Sumažino moterims darbo 

valandas.
Brooklyno karų kompani

ja sumažino moterim - ka
sininkėm darbo valandas 
ant visų stočių. Pirmiau 
kasininkės dirbdavo po 12 
valandų, o dabar kompani
ja sumažino iki 8 valandų, 
palikdama senąją algą. Da
bar eina agitacija, kad ir

sumažinta iki 8 vai. darbo 
diena.

Matomai, kompanija už
dirba labai daug, per tai pa
rodė

Motinų ir mokytojų kon
ferencija.

Šiomis dienomis Chicago) 
buvo motinų ir mokytojų

jos. Konferencijos tikslas 
—kaip pasekmingiau auklė
ti kūdikius. Buvo skaito
ma daug įdomių referatų, 
paliečiančių vaikų auklėji
mą. Viena daktarė savo 
referate nurodė, kad vai
kam tingumas ne tik Medin
gas, bet labai naudingas. 
Daktarės nuomone tingu
mas, jeigu tik jis apsireiš
kia laikinai kūdikiškame 
amžiuje, sustiprina kūdikio 
jiegas ir prirengia jį prie 
intensiviškumo. Kita dak
tarė nurodė blėdingumą 
vaikams ilgai gimnastikuo
ti, o mergaitėms — šokti.

Keturios kartos kentės.
Nepaprastai simpatiškas 

New Yorko daktaras Jako- 
bi išreiškė kelias originališ
kas pastabas apie dabartinę 
karę. D-ras Jakobi žilas, 85 
metų senelis, atvykęs iš Vo
kietijos po 1848 metų revo-

Jisai sako, kad už šią ka
rę brangiai, brangiai atsi
mokės žmonės galutinu 
sveikatos nustojimu, kas at
silieps net ant keturių kar
tų. Karė atneš išsigimimą 
visoms tautoms, karė pa
ruoš dirva didesniam mir
tingumui. Žmonija taps 
nerviška, liguista.

Medicinai, kuri gj 
žmonių kūnų, išpuls di 
džiausią užduotis.

Specialis posėdis moterų 
klausimui.

Trenton, N. J. — Šiomis 
dienomis ekstra sušaukta 
legislatures posėdžiai dėl 

j apsvarstymo klausimo su- 
i teikimui moterims balsavi
mo teisių ir permainos ne
kuriu konstitucijos punktų.

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

ir jos ekonominis pa
dėjimas.
Įtalpa:

I. Perversmas moterici •• 
konomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijinis 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų aub* 
Įėjimas.

IV. Išvedimas.
Kaina 20c.

Gaunama pas iždininkf į 
Miss Benis, 

420 Amstel Boul,

Jau išėjo iš spaudos ant
ra dadidinta laida

Zenyba ir žmogaus
gyvenimo siekinys

Kaina 15 centų.
Reikalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St, 

Brooklyn, N. Y.

i
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MONTELLO, MASS, 
žodis T. M. D. valdybai. 
Kuomet aš rašiau kores

pondenciją, tilpusią “Lais
vės” N21, apie T. M. D. 
prakalbas, tai visai nema
niau ką nors apšmeižti ar
ba paniekinti, ypatingai G. 
D. Gold’ą. Aš tik trumpai 
paminėjau, kad p. Gold vėl 
pradeda lietuviams lapės 
uodegą rodyti—tai pasa
kiau tikrą teisybę. T. M. 
D. valdyba tą teisybę pa
skaitė šmeižimu ir “Lais
vės” N35 užsipuola ant ma
nęs, kaipo šmeižiko garbin
gos ypatos—p. Gold’o.

Gerbiamieji! “Laisvės” 
N 21 trumpai paminėjau a- 
pie p. Gold’ą, kad jis varo 
lapės politiką, bet jeigu jūs 
tuomi neužsiganėdinot, tai 
esu priverstas apie jį tru
putį plačiau parašyti, nuro
dydamas, kokiu tikslu jis 
veikia tarpe lietuvių.

Jau keliolika metų, kaip 
p. Gold darbuojasi tarpe 
lietuvių. Trįs ar keturi me
tai, kaip su pagelba p. Gol
d’o T. M. D. gavo už dyką 
svetainę nuo 
Fildo. Buvo sakyta, 
toj svetainėj galima bus 
viskas veikti.
buvo? Man rodosi, valdy
ba gerai atsimena, kada T.
M. D. parengė toj svetai
nėj prakalbas ir buvo už- 
kvietus kalbėtojais L. S. S. 
17 kuopos narius J. Balio- 
nj ir F. Donaitį. Tuom tar
pu vienas narių pranešė p. 
Gold’ui, kad ten kalbės so
cijalistai ir ponas Gold’as 
uždraudė toj svetainėj soci- 
jalistiškas prakalbas laiky
ti. Bet ką p. Gold’as toj 
svetainėj veikė? Ogi visuo
met rodydavo krutančius 
paveikslus apie Kristų ir 
tam panašiai. Toliaus, p. 
Gold’as laike W. W. Cross 
Co. darbininkų streiko ką 
darė? Man rodosi, valdyba 
irgi atsimena, kaip laike 
streiko T. M. D. tą “gera
darį” norėjo iš savo tarpo 
prašalinti. Prieš miesto ar 
valstijos viršininkų rinki
mą p. Gold’as visuomet at
siveda kapitalistų kalbėto
jus. Paimkime, kad ir T.
M. D. parengtas paskutines 
prakalbas. Ar p. Gold’as 
negyrė šį visą surėdymą ir 
visus viršininkus? Ar tas 
“geradarys” nesakė, kad 
šiandien yra tokių neišma
nėliu (suprask, socijalistų), 
kurie peikia šį surėdymą? 
Aš galiu daugybę faktų pri- 
rodvti, kad p. Gold’as dar
buojasi tarp lietuvių pri
rengdamas dirvą kapitalis
tų politikieriams. Paga
vaus, pirmiau nekurie T.M. 
D. nariai buvo socijalistai, o 
dabar, kada pradėjo su p. 
Gold’u bičiuliautis, tai pali
ko atžagareiviais.

Jeigu T. M. D. nori vesti 
polemiką ir p. Gold’o pa
slėpti lapės uodegą, tai te
gul pirmiau pasirūpina mai
šą gauti ir ikiša jo uodegą.
o jau naskui užklausia, kur, vo atsiimti įduotą dolerį bet 
ta uodega, bet ne tain, kaip ^a^ar jau negalima. Kas

nori atsisakyti nuo draugy
stės, tai žūsta įmokėtas do
leris. Tie pinigai eina pa
dengimui visokių išlaidų.

V. L. K. draugystė pada
rė sekantį pranešimą ^Gau
tas iš Washingtono atsaky
mas, kad Suvienytų Valsti
jų valdžia prižada duoti 

liai linksminosi, kalbėjosi ir į Vilniaus Lietuvių Kolioni- 
diskusavo. Vakare buvo 
sumanyta paaukauti po ke
liatą centų nukentėjusiems 
Lietuvoj nuo karės.

Aukavo šios ypatos:
A. A. Rėklaitis $2.00; A. 

D. Patamsis, P. Bulota, J. 
Šaučiūnas, M. Blažis, V. 
Deksnis, P. Vosylius, P. Vo- 
sylienė, F. Danilewskv, K. 
Kepelas ir M. Skevelas — 
po $1.00; J. Dinarsky — 50 
c.; J. Augutis—30c; T. Au- 
gutienė, A. Strolia, O. Bar
kauskienė, J. Žekonis, J. Pa
pievis, T. Baltrėnas, J. Ro
pė ir Juodis — po 25c.; K. 
Blažis ir M.Skukauskienė—

dabar pasakė, kad rašau ne
teisybę.

Naujas Korespondentas.

JERSEY CITY, N. J.
2 d. gegužės buvo krikš

tynos pas drg. A. Patamsi. 
Per visą dieną svečiai dai- 

po 10c. Viso suaukauta 
$15.00.

Reikia pažymėti, kad vie
tos lietuvių dalis priešinga
L. Š. F. Bet toji dalis, at
simotus nuo L.Š.F. ir paren
gus prakalbas negalėjo tiek 
aukų surinkti, kiek dabar 
suaukavo keliolika draugų.

Girdėjau, kad L. S. S. 59 
kuopa rengia teatrą ir dalį 
pelno skirs L. Š. F.

D. Pilka.

RACINE, WIS.
Jau buvau minėjęs, 

čia susitvėrė vietos L. Š. F. 
komitetas iš visų vietos 
draugysčių, išskyrus šv. Ka
zimiero, kuri absoliutiškai 
nieko neveikė ir dabar ne
nori veikti.

Iš komiteto veikimo pasi
rodė geros pasekmės. Grei
tu laiku tapo surinkta $34 
22 c. Nuo parengto baliaus 
liko pelno $28.21. Per ba
lių buvo, pardavinėjama li
teratūra Socialist Party 
skyriaus ir gauta 60 c. pel
no. Pirmiaus buvo surink
ta ir pasiųsta L. Š. F. $23 
64 c. Viso labo surinkta 
$86.67. Dabar pas 
kasierių yra $ 
šiomis dienomi 
t i L. 
rodo, k 
surink >

Beje, 
$7.46 
niam laike prakalbų sureng
tų paminėjimui 10 metų su
kaktuvių atgavimo Lietuvoj 
spaudos.

L. š. F. aukos yra renka
mos.

- Vietos L. š. F. kom rašt.
St. Narkis.

kad

vietos 
, kurie 

bus pasiųs- 
mvJeriui. Pasi- 

lietuviaid vietos

si! rinkta 
kanki-

ui r tapo 
politiškiem

Iš PITTSBURGO PA
DANGĖS.

Tūlą laiką atgal čia susi
tvėrė “Vilniaus Lietuvių 
Kolionizacijps” draugystė ir 
rengia Pittsburge ir apielin- 
kėse prakalbas. Bet laik
raščiuose veik nė nesimato 
pranešimų apie tos draugy
stės darbą. Nežinau, ar tos 
draugystės darbas nežin- 
geidus, ar tai koresponden
tų apsileidimas.

V. L. K. draugystė paren
gė Pittsburge ir apielinkėj 
gana daug prakalbų. Turi 
išsirinkus komitetą ir kasie- 
rius po kaucija $500.00.

V. L. K. draugystės mie- 
riai sekanti: suorganizuoti 
keliatą šimtų arba tūkstan
čių lietuvių šeimynų ir tuo
met reikalauti nuo Suvieny
tų Valstijų valdžios duoti 
žemės įsteigimui lietuviškos 
kolionijos.

Dabartiniai draugystės 
pienai: rengti prakalbas, 
aiškinti naudingumą lietu
viškos kolionijos ir tt. Po 
prakalbų prirašinėja nau
jus narius, norinčius prisi
dėti prie V. L. K. draugys
tės. Įstojimo vienas dole
ris, kaipo kaucija, kad pri
gulės prie draugystės. Iki 
gegužės mėnesio galima bu- 

zacijos draugystei 500,000 
akrų žemės Minnesotos val
stijoj. Žemė bus duodama 
kiekvienai šeimynai nuo 60 
iki 600 akrų. Bus atsiųstos 
tam tikros blankos, kur 
kiekviena šeimyna ar pa
vienis narys pažymės, kiek 
akrų reikalauja žemės. Už 
žemę reikės mokėti $46 nuo 
100 akrų.

Iš pasikalbėjimų su V. L.
K.viršininkais patyriau,kad 
laukiama iš Washingtono 
galutinų informacijų ir tuo
met jau pradės daryti su
sirinkimus tose vietose, kur 
yra lietuvių susirašiusių.

lie-

Bus renkamos mokestįs ir t. 
t. Yra jau tokių, kurie į- 
mokėjo dalį pinigų.

Kaip ta draugystė ateity 
darbuosis, kokias pasekmes 
turės, tai vėliaus pamatysi
me. Gal apie ją ir daugiau 
ką nors reikės parašyti.

♦♦ *
Mūsų socijalistai, 6 ir 55 

kuopos, šiemet prasnaudė 
gegužinę šventę—neparen
gė jokių prakalbų, kaip kad 
kitais metais padarydavo. 
Tik 55 kuopa išpardavė apie 
50 egz. “Kovos” gegužinio 
numerio. Reikėtų šubrusti 
nors per “Raudonąją Savai
tę”. Jeigu užmigsime, tai 
klerikalai pradės mūrus ant 
mūsų versti.

Todėl prie darbo!
♦

* *

Mūsų mieste niekad
tuviai tiek nerengė balių, 
kaip šiemet. Rengia pirm
eiviškos pašelpinės draugys
tės, rengia tautiečiai, ren
gia katalikai. Tik socijalis
tai tuom neužsiima. O gal 
jie atjaučia, kad dabar ka
rė, kraujas liejasi, per tai ir 
nenori šokti? Bet kas keis
čiausia, kad tuos balius ren
gia su svaiginančiais gėry- 
mais. Kada policija, “tvar
kos” prižiūrėtoja, pasige
ria, tai žmones pradeda mė
tyti net nuo balkonų. Ne- 
s?m:ii buvo balius vienos 
d i •: • gyst.es :i n t North Side 
ir kada poliemanai nusigė
rė, tai viena vaikina, nie- z v- V z
kuo neprasikaltusį, numetė 
laiptais žemyn. Vaikinas 
labai susižeidė ir žada po- 
licmaną teisman patraukti.

Tai niekas nekaltas, kaip 
tik draugystė, kad balius 
rengia su svaiginančiais 
gėrymais. Ir kokia iš to 
nauda? Pakol gauna iš po
licijos pavelyjimą vartoti 
svaiginančius gėry mus, tai 
pusę to pelno turi praleisti. 
Laike baliaus taip nugirdo 
policmanus, kad tie net 
draugystės narius pradeda

Reikia pastebėti ir tos 
draugystės komiteto gudru
mą. Kada girtas policma- 
nas daužo žmogų, tai komi
tetas liepia tylėti. Mat, pa
sigėręs policmanas, tai turi 
teisę žmogui ir gyvastį at
imti, o komitetas vis lieps 
tylėti. Iš to pasirodo, kaip 
tautiška draugystė augštai 
pakilus supratime ir apšvie
tė j.

Uralas.

RAYMOND, WASH.
17 d. balandžio L. S. S. 

183 kuopa parengė labai 
puikų vakarėlį. Sulošta ko
medija “Viduj Klebonijos”. 
Kunigo rolę lošė Sabuliauc- 
kas—išėjo gerai; kunigo 
gaspadinės rolę sulošė J. Bi
tinas ir taip puikiai atliko, 
kad tūli iš publikos nenorė
jo tikėti, kad tai vyras lošia 
moters rolę. Kiti aktoriai 
irgi atliko gerai. Paskui 
buvo įvairių monologų, dia
logų ir kitokių pamargini- 
mų. Ypatingai publika pri
sijuokė, kada ‘"Tėvas su 
Maikiu” išėjo ant scenos. 
Tėvas buvo apsirėdęs vyčių 
generolu. Puikiai atlikta 
dialogas “Šmėkla”, “Lietu
viškas ponaitis Amerikoj”, 
“Vagis” ir kiti. Po lošimui 
prasidėjo šokiai. Publikos 
buvo mažai, ypatingai lietu
vių mažai atsilankė; dau
giau buvo svetimtaučių. 
Priežastis neatsilankymo— 
buvo lietuviškos vestuvės ir 
sudegė lietuviška 
Pelno veik neliko.

stuba.

K. S.

WEST FRANKFORD, ILL.
1 d. gegužės apie 11 vai. 

nakties tapo užmuštas Sta
nislovas Dapkevičius. Tą 
dieną jis buvo pašauktas 
teisman. Sugrįžęs iš teismo 
vakare užėjo su draugu į 
saliūną, išsigėrė po porą 
stiklų alaus ir leidosi linkui 
namų. Beeinant gatve, už
puolė trįs piktadariai ir 
Dapkevičiui kirto kokiu tai 
įrankiu per galvą ir ant vie
tos užmušė. Jo draugas lai
dosi bėgti, bet piktadariai ir

,,..............

jį partrenkė. Tuomet išsi
ėmę revolverius liępė tylėti, 
iškratė kišenius ir prasišali
no.

Dabar , policija įieško 
žmogžudžių, bet negali su
rasti. Partraukė šunis-šni- 
pus, bet ir tie nieko nepa- 
gelbsti.

Dapkevičius buvo doras 
žmogus ir neužsiėmė gir
tuokliavimu.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

Juškauckas.

GARDNER, MASS.
23 d. balandžio—tai yra 

švento Jurgio diena. Mūsų 
lietuviai tą dieną labai iš
kilmingai apvaikščiojo. Pas 
vieną Jurgį prisirinko pil
na stuba vyrų ir merginų, 
parsivežė keliatą bačkučių 
alaus ir keliatą gorčių deg
tinės ir pradėjo linksmintis. 
Vieną vyruką alus su degti
ne taip įkaitino, kad neku- 
rios merginos ausis aplygi
no ir išmetė laukan. Jis pa
sijuto labai užgautu, prisi
rinko akmenų ir pradėjo 
per langą leisti į tą linksmą
ja kompaniją. Visi Jurgio 
svečiai, pasigriebę stiklus, 
butelius ir kitokius įran
kius, leidosi ią vaikiną vy
tis. Procesija buvo labai

Vaikinui pavyko paspruk
ti, o ąvečiai sugrįžo ir vėl 
praš.‘.jš-4kųj<cm*ntis ir viso
kį a U balsu sSšr. ūkti.

Te i taip lietuviai
pagerbia šventųjų dienas.

šikšnosparnis.

LINCOLN, ME.
'29 d. balandžio, 10:30 vai. 

vakare, atrasta užmuštas ir 
ant gelžkclio relių padėtas,' 
sulenkėjęs lietuvis Kazys O- 
lišovskis. Spėjama, kad len
kai užmušė, nes netoli tos 
vietos gyvena lenkai ir ties 
viena stuba rasta kraujų, 
užbarstytų pelenais. Polici
ja suareštavo du lenku, bet 
dar teisingai nesužinota, ar 
jie tą žmogžudystę papildė.

Velionis buvo karštas ka
talikas ir didelis girtuoklis. 
Dirbo giriose ir visuomet 
girtuokliaudavo ir pešdavo- 
si. Turėjo 40 metų am
žiaus. Tai matot, prie ko 
priveda girtuoklystė.

♦*
Pastaruoju laiku čia dar

bai visai sumažėjo. Pulp 
and Paper Co. darbininkai 
dirba po 4—5 dienas į savai
tę. Dauguma lietuvių be 
darbo. Bet girtuoklystė 
nei kiek nesimažina. La
bai liūdna gyventi tarp gir
tuoklių ir peštukų.

Patartina darbo j ieškoto
jams nevažiuoti, nes ir taip 
bedarbių užtenka.

P. Bartaška.

NECANICUM, ORE.
Pas mus šiemet pavasaris 

labai derlingas. Rugiai ji u 
apie pusę balandžio išplau
kė. Žieminiai kviečiai la
bai dailus. Soduose vai
siai dusyk geresni, kaip_pe- 
reitais metais buvo. Ūki
ninkai labai linksmi. Ku
rie užsiima gyvulių augini
mu, tai daugiausia užlaiko 
avis ir ožkas, nes čia žie
mos nėra, tai per ištisus me
tus laukuose pačios maiti
nasi. Vasaros laike ūki
ninkai daugiausia pasipelno 
augindami įvairius vaisius 
ir daržoves, ypatingai že
muoges, nes tos labai užde
ra.

Oras labai tyras ir svei
kas. J. Apinaitis.

NORTHAMPTON, MASS.
Neseniai pas mus atsilan

kė dvasiškas tėvelis ir ap
kirpo avims vilną. Paskui 
pasakė graudingą pamoks
lą ir liepė neskaityti darbi
ninkiškų laikraščių, nes tie, 
kurie, skaita bedieviškus 
laikraščius, tai turį ne savo 
galvas, bet kopūstų.

Man rodosi, kad tie, ku
rie neskaito laikraščių, tai 
turi kopūstų galvas/ nes 
nuolatos į jas kala buteliu 
su alum. L. J.

1 Gegužes prakalbos
Mahanoy City, Pa.—L.S. 

S. 46 kuopa parengė prakal
bas su įvairiais pamargini- 
mais. Buvo monologų, dia
logų, deklamacijų ir. tt. 
Kalbėjo V. Andriulevičius. 
Visi savo užduotis atliko 
gerai ir publika likosi užga
nėdinta. Publikos buvo ne
mažai ir visi ramiai užsilai
kė.

P. Ba-ve.

Philadelphia, Pa. — 2 d. 
gegužės L. S. S. 1 kuopa 
parengė prakalbas. Kalbė
jo drg. J. Šukys iš Brookly- 
no. L. S. S. 1 kuopos choras 
sudainavo keliatą dainelių, 
kurios pusėtinai išėjo. Taip
gi gerai dainavo vyrų kvar
tetas. Žmonių buvo apie 
350 ir visi ramiai užsilaikė. 
Aukų padengimui lėšų su
rinkta $8.60. “Kovai” gau
ta keliatas prenumeratorių 
ir už keliatą dolerių litera
tūros parduota.

Viskas pavyko labai ge
rai ir kalbėtojas publiką už
ganėdino.

Ex-Kryžiokas.

Rockford, Ill. — 1d. ge
gužės buvo didelis maršavi- 
mas, kuriame dalyvavo įvai
rių tautų socijalistai ir uni
jos.

2 gegužės Soc. Party rie
vių skyrius parengė prakal
bas. Prie prakalbų prisi
dėjo kelios progresyviškos 
draugystės, kaip tai Lietu
vių Moterų Progresyviško 
Susivienyjimo 5 kuopa, Lie
tuviu Ukėsu Kliubas, Lietu- 
vos Sūnų ir Dukterų drau
gystė ir Kanklių choro vy
rai (merginos atsisakė da
lyvauti. Ar ne juokinga!) 
Kalbėjo P. Grigaitis. Žmo
nių buvo pilną svetainė. 
Aukų surinkta padengimui 
lėšų 6 doleriai su centais.v

E. Arlington, V t. — Pa
sidarbavus drg. K. Giedriui 
ir męs apvaikščiojom 1 d. 
gegužės. Tai dar pirmas 
toks atsitikimas tarp vietos 
lietuvių. Buvo paskaita ir 
keliatas deklamacijų, drg.
K. Giedrys skaitė paskaitą} 
“Prie ko męs einame”, pa
rašytą V. Paukščio. Skaitė 
gana gerai. Buvo pora 
klausimų, į kuriuos aiškiai 
atsakė. Deklamavo K. Bal- 
trūnaitė, Ig. Kavaliauskas 
ir St. Undriūnas. Paskui 
Undriūnas pasakė monolo
gą “Tautietis”. Buvo dali
nama “Kova”, “Laisvė” ir 
“Keleivis”. Žmonės labai 
ramiai užsilaikė.

Anykštietis.

Gardner, Mass. — Pirmos 
gegužės apvaikščiojimas pa
vyko labai gerai. Apvaikš- 
čiojime dalyvavo lietuviai, 
finai, rusai ir lenkai socija
listai. Nors Mass, valstijoj 
uždrausta nešti raudona vė
liava, bet apvaikščiojime 
buvo nešama amerikoniška, 
g iš šalių amerikoniškos dvi 
raudonos vėliavos. Policija 
neišdrįso trukdyti. Marša- 
vime dalyvavo apie 700 
žmonių. Po maršavimo bu
vo prakalbos. Lietuviškai 
kalbėjo D. Klinga. Taipgi 
buvo dainų ir kitokių pa- 
marginimų.

Garnios Džimis.

Binghamton, N. Y.—Pa
minėjimui Gegužinės darbi
ninkų šventės pas mus jo
kių parodų nedaryta. Pir
mą gegužės buvo surengtas kalbėjo V. Turauckas 
slavų socijalistų balius, ku-' 1 ,J“ 11 ' ' ' '
riame dalyvavo lietuvių ir 
lenkų soc. kuopos.

2 d. gegužės buvo tarp- 
tautiškos prakalbos, 

slavų ir 
Kalbėjo

su-
rengtos lietuvių, 
anglų socijalistų. 
visų trijų tautų kalbose. 
Lietuviškai kalbėjo A. Pali- 
lionis ir G. Kokalas, bet ne
pilnai išaiškino darbininkų 
Gegužinės šventės reikšmę. 
Angliškai kalbėjo 4 kalbėto
jai, kurių tarpe ir viena mo
teris sufragistė. Ji ragino 
balsavimo dienoje visiems 
balsuoti už suteikimą mote
rims lygių teisių. Pertrau- 

mandalinųMarsalietė ir kiti 
gabalėliai, kuriuos atliko 5 
lietuviai ir 1 lenkas. Pub
likos buvo apie 200.

Užbaigus programą L. S. 
S. kuopa turėjo susirinki
mą, kuriame kalbėta apie 
užmezgimą artimesnių ry
šių su augščiau minėtų tau
tų draugais ir apie užlaiky
mą kambarių, kur būtų 
galima kiekvieną vakarą 
užeiti pasiskaityti ir susi
rinkimus daryti. Tam rei
kalui paskirta komisija, ku
ri rūpinsis viską sužinoti 
su kitų tautų draugais. Ir 
jeigu visi sutiks ir gaus at
sakančią vietą, tada turėsi
me naudingą užeigą.

Viską girdėjęs.

Rochester, N. Y. — 2 d. 
gegužės L. S. S. 7-ta kuopa 
apvaikščiojimui 1-mos ge
gužės ir “Raudonosios Sa
vaitės” surengė vakarą, ku
ris susidėjo iš prakalbų,dai
nų, monologų ir deklamaci
jų. Angliškai kalbėjo drg. 
Kitchelt, liet.—K. J. Vaivo- 
da. “Aido” choras sudaina
vo keliatą darbininkiškų 
dainų. Tarpuose griežė or
kestrą. Vakaras, kaip iš 
dvasiškos, taip ir iš finan
siškos pusės, pilnai pavyko. 
Parduota nemažai geguži
nio "Kovos” numerio. Bet 
pilnus rezultatus bus gali
ma matyti tik pabaigoje šio 
mėnesio.

Tą pačią dieną apvaikš
čiojo 1-mos geg. šventę ru
sų darbininkų susivienyjimo 
ratelis ir Ukrainų “Groma- 
da”. Kadangi minėtas rusų 
ratelis anarcho - sindikalis- 
tiškos pakraipos ir pučia į 
viena dūda su L W. W., tai, V V Z Z
žinoma, ir pas juos Grikštų 
netrūksta. Vienas iš kal
bėtojų, tūlas Orlowski, sa
kė, kad socijalistų interna- 
cijonalas jau miręs ir kad 
dabar gimsiąs naujas Inter- 
nacijonalas ’(suprask, anar
chistų), kuris jau nebetar
nausiąs kapitalistams. Ir 
tam panašių niekų pripliau-

P. J. Stančikas.
Prierašas red.—Europos 

anarcho - sindikalistai per
dėm užsikrėtę karės dvasia. 
Italijos sindikalistų vadai 
už karę.

E. Chicago, Ind.—2 d. ge
gužės L. S. S. 201 kuopa pa
rengė vakarą. Buvo suloš
ta drama “Paskutinė Ban
ga” ir komedija “Jaunave
džių Naktis”. Lošiant “Pas
kutinę Bangą” pirmas ak
tas išėjo labai gerai, ypatin
gai atsižymėjo p-lės Joku- 
bonaitė ir T. Mikolajunaitė. 
Bet paskutiniam akte, kada 
pasiliko vieni vyrai, tai ge
riausia atsižymėjo... suflio- 
rius, nes jo balsas girdėjosi 
net prie durų sėdint.

Pertraukose deklamavo 
maži kūdikiai—brolis ir se
suo, Čiekniukai. Jiedu pu
bliką užganėdino.

Žmonių buvo neperdau- 
giausiai, nes blogas oras iš
tiko, bet yra viltis, kad pel
no bus. Visas pelnas skiria
mas nukentėjusiems Lietu
voj nuo karės.

Meištų Tamoščlis.

Girardville, Pa. — 4 d. ge
gužės L. S. S. 79 kuopa pa
rengė vakarą paminėjimui 
gegužinės šventės. Buvo 
dainų, prakalbų, prelekcijų 
ir tt. Pirmiausia labai pui
kiai padainavo 28 kuopos 
draugai (kvartetas), paskui 

' i ir 
skaitė prelekciją J. Vilkai
tis, ir skaitė paskaitą F. Le
vickas. Visi savo užduotis 
atliko gerai. Publika užsi
laikė pavyzdingai, už ką rei
kia ištarti širdingą ačiū.

Zanavyko brolis.

Minersville, Pa. — 2d. 
gegužės L. S. S. 15 kuopa 
parengė vakarą paminėji
mui gegužinės šventės ir 
“Raudonosios Savaitės”. 
Vakaro programas buvo la
bai įvairus, nes buvo pra
kalbų. dainų, deklamacijų ir 
tt. Pirmiausia vakaro ve
dėjas paaiškino apie geguži-

Stankevičiūtės ir L. Tam- 
pauskiūtė, pritariant pianu, 
sudainavo darbininkų mar- 
salietę. Buvo daug dekla
macijų. M. Ramonauskiūte 
sulošė monologą ir drg. V. 
Andriulevičius sakė prakal

Publikos susirinko gana 
daug ir buvo tikėtasi, kad 
vakaras pavyks kuopuikiau- 
siai. Bet štai svetainėj kįla 
didžiausias triukšmas ir su- 
įra visa tvarka. Skaityto
jai manys, kad triukšmą su
kėlė vyčių organizacija arba 
kokie fanatikai. Bet ne. 
Mūsų lietuviai liuosi nuo to 
visko ir užsilaiko gana ra
miai. Triukšmą sukėlė L. 
S. S. 15 kuopos narys A. 
B., atsižymėjęs platinimu 
kuopos literatūros ir užraši
nė jimu socijalistiškų laik
raščių. Kada vakaro vedė
jas paprašė nusiraminti,ar
ba svetainę apleisti, tuomet 
A. B. pasakė, kad nenusira
mins ir svetainės neapleis, 
nes jis atėjęs ne vienas, bet 
su savo draugais. Noroms- 
nenoroms prisiėjo kreiptis 
prie policijos ir su jos pa
gelba išprašyti A. B. lau
kan iš svetainės.

A. >-skas tvarką ardė ne
duodamas kalbėtojui kalbė
ti. Kada panašiai pasiel
gia kokie nors fanatikai,tai 
ir publika ne taip pasipikti
na, bet kad taip pasielgė 
kuopos narys, tai daugelis 
pasipiktino. Nekurie mano, 
kad visi socijalistai tokie,

Dabar L. S. S. 15 kuopa 
turės pagalvoti, ką su to
kiais elementais daryti. Ma
nau, kad parodys jiems du
ris. Laikyti tokius kuopoj, 
tai pažeminti socijalistų 
varda.

Vakaro vedėjas
J. Ramanauskas.

Detroit, Mich. — Pas mus 
1 d. gegužės jokių demons
tracijų! nebuvo. Mat, polici
ja turi išėmus “injunction” 
(uždraudimą) rengti ko
kias nors darbininkiškas 
demonstracijas. Iš tos prie
žasties atsibuvo mitingas, 
kuriame dalyvavo įvairios 
tautos. Visos tautos turė
jo savo kalbėtojus, tik lietu
viai neturėjo. . Iš kokios 
priežasties lietuvių kalbėto
jas nebuvo—nežinau.

2 d. gegužės, pradžioj 
“Raudonosios Savaitės”, bu
vo prakalbos L. S. S. 116 
kuopos. Kalbėjo drg. Du- 
sevičia iš Worcester, Mass. 
Aiškino apie kares, jų prie
žastis ir visas baisenybes. 
Prakalba tęsėsi pustrečios 
valandos ir jo kalba publi
kai labai patiko. Pertrau
koje sulošta “Maikė su tė
vu”, “Povylas su dėde”, 
“Šmėkla” ir tt. Buvo ir de
klamacijų. Aukų surinkta 
padengimui lėšų $4.43. Pu
blikos buvo pilna svetainė 
ir visi ramiai užsilaikė.

Buvo dalinama literatū
ra už dyką. Prakalbų pir
mininkas paaiškino, kad bu
vęs 116 kuopos narys J. E. 
Vasaitis atsiuntė dovanų 90 
egz. “Rankpelnio”, L. S. S. 
Didž. Britanijos organo. 
Visi “Rankpelnio” egz. iš
dalinta už dyką. Užrašinė
ta ir darbininkiški laikraš
čiai, bet pasekmių nesužino
jau.

Detroito Reporteris.

Westville, III. — 2d. ge
gužės L. S. S. 26 kuopa pa
rengė prakalbas paminėji
mui gegužinės šventės. Kal
bėjo drg. A. Vasiliauskas iš 
Chicago. Prakalbos gerai 
nusisekė. Žmonių buvo a- 
pie 500. Kalbėtojas labai 
nuosekliai aiškino žmonėms, 
kodėl darbininkai turi švęs
ti 1 d. gegužės. Kuopa par
sitraukė “Kovos” ir žmo
nėms dalino už dyką.

Mūsų lietuviai darbuojasi, 
kiek galėdami. Dabar susi
tvėrė S. L. A. kuopa ir 16 
d. gegužės mano parengti 
prakalbas. Tik nežino, ar 
gaus kalbėtoją.

Viskas būtų gerai, kad tik . 
darbai

■ 
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geriau eitų.
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lįAISVBJUOKŲ KĄSNELIAI. FARMOS!
Geriausios Farmos!

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Berlynas. Vokiečiai, ne
galėdami prisišaukti peno 
dievo pagelbos, užsakė 
Kruppui padaryti didelę ap
motą, iš kurios bandys šau-

Rymas. Popiežius išleido 
naujas maldas. Vokiečiams 
ir austrams katalikams lie
pė poteriaut, kad dievas pa
dėtų nuveikt rusus, francū- 
zus ir anglus, o anglams iri 
francūzams katalikams pa
liepė poteriaut, kad dievas, 
padėtų sumušt vokiečius ir 
austrus. Ponui dievui net 
pypkė iškrito iš dantų, kada 
jis išgirdo apie šitokią po-1 
piežiaus meklerystę.

Baltimore, Md. Lietuviš
kų aidoblistų čampijonas 
mister Laukis pradėjo fai- 
tuotis su savo šešėliu. ?/iat 
vargšą pazgordino visi lite
ratiški čampijonai — visus 
jis kvietė faituotis ir nuo 
visų gavo špygą. Iš tos 
priežasties jo razumėlis ap
sirgo karštlige. Kol dar 
būna giedri diena—sėdi ra
miai. Bet kaip tik ateina 
vakaras ir jis pamato savo 
kreivą šešėlį, tai tuojaus 
pradeda nesavu balsu šaukti 
ir kumštimis į sieną duoti. 
Mat dideliam proto įkaiti
me savo šešėlį jis parokuo-, 
ja lietuvišku socijalistu.

Brooklyn, N. Y. Sorki- 
ninkų apaštalas Grikštas 
jau neteko klausytojų. Per 
tai dabar jisai laiko pamok
slus namų sienoms. Grikš
tas giriasi, kad turi didelį 
pasisekimą, nes sienos laike 
jo prakalbos užsilaiko kuo- 
ramiausiai ir neišvaikštinė- 
ja, kaip žmonės. Šventadie
niais jisai ateina pakalbėti 
ir “Laisvės” namo sienoms. 
Atsistojęs ant gatvės šau
kia, o sienos klauso. Kar
tais vienas - kitas praeivis 
apsitoja, pasiklauso, paga- 
liaus mostele rAnka ir, eida
mas šalin, sako: “Et, tasai 
Grikštas, loja, kaip šuo ant 
mėnulio”.

Ne- 
ir

jų “smarkiai” siunčia, nei
ma nei dviejų metų laiko, 
kaip pinigai nueina). Lo- 
jeris gi sau į pagelbą pasi- 
pu. meblių biznierių Čalį, 
i ...etimus pinigus seivina. 
Na ir visi trįs nuėję nupir
ko “armobilą”, kaip per
kūną net už $1500. Tuoj į 
tą “bričką” prisikrovė “što- 
fo” ir nuvažiavo į Black 
Ovek parką pašumyt. 
trukus štofas išdžiuvo
mūsų biznieriai nutarė va
žiuot atgal. Bekeris 
tiek įsidrąsino, kad 
manė pats “armobilą 
nyt. Paėmė nuo 
“vadžias” ir paleido vyriš
kai. “Armobilas” tik švil
pia, biznieriai džiaugiasi. Ir 
viskas būtų buvę all .right, 
bet ant nelaimės pasipainio
jo žydelis su vežimu reksų. 
Mūsų biznierių “armobilas” 
pasibaidė ir jau norėjo šokt 
į rivę, bet čia telagrafo stul
pas knapt jį už ragų ir “ar
mobilas” nei iš vietos. Mū
sų biznierukai ir gražiuoju 

liktuoju prašė “armobi- 
vežti juos toliaus, bet 
apsikabino stulpą ir nei- 

Neužilgo pribuvo ki- 
“armobilas” ir surankio- 
savo “draugo” ragus- 

nagus, nusivežė pafiksyt. 
O mūsų biznierukai nuleidę 
nosis nukiūtino namo pėkš- 
ti.

Dabar apie ta stebuklą 
žmonės visaip kalba.

ant 
užsi- 
” ru- 

šoferio

tas 
na. 
tas

Sumanus parapijomis.
Kunigas: — Jonai, aš ren

ku pinigus, nes bažnyčios 
stoge yra skyle, reikia ją 
užtaisyti. Kiek tu duosi?

— Savo patarnavimą — 
atsake parapijonas.

— Kaip tai? — sumurmė
jo kunigas. — Juk tu ne sta- 
liorius, negali skylę užtaisy-

— Ne, — rimtai atsake 
Jonas, — bet jeigu nedėlioj 
lis, tai aš atsisėsiu ant 
skyles.

tos

Skirtumas.
Vyro drabužiai toliai 

doj, koliai tinkami 
m ui. * Moters gi 
tinkami nešiojimui, koliai

ma- 
nešioji- 

— toliai

Paaiškinimas.
Tūlas Gyvūnėlis “Kelei

vy” rašo, kad graborius 
Butkus suka su laidojimo į- 
rankiais apie Brooklyno 
“močiutę”.

Netiesa. Tą “džiabą” 
jam neužleis mūsų ilgasis 
graborius Liutkauskas, nes 
jis daug pirmiau jo laukia.

Abelis.

Detroit, Mich. Pereitais' 
metais mūsų mieste vienas 
meistras nulipdė didelį “ra
tą”. Vieni jį vadino “jau
nimo rateliu”, kiti — 
bernių ratu”, treti — 
mergių tekiniu”, 
dar kitaip. Kaip jį nevadin
si, bet vistiek buvo “ratas”. 
Pernai rudenį jisai dar bis- 
kutį sukosi, užėjus gi žie
mai pradėjo čiaužti, bet da
bar, atėjus pavasariui, tas 
ratas negali nei čiaužt, nei 
suktis. Kas suras tokį 
šmarą, nuo kurio “ratas” 
pradės suktis, tas gaus ge
rą nagradą.

žino.
Parapijinės mokyklos mo

kytoja klausia vaiką:
— Klausyk, Jonuk, jeigu 

tavo tėvas serga, tai jį pri
žiūri motina, na o jeigu mo
tina apserga, kas ją turi 
prižiūrėt?

— Akušerka 
vaikas.

atsako

sen
se n- 

ketvirti

Rockford, Ill. Mūsų mie
ste kaip kada būna ir ste
buklų, tik lietuviškos gazie- 
tos apie tai mažai rašo. Štai 
pereitam mėnesy mūsų lie
tuviškas bekeris sumanė nu
sipirkt “armobilą”. Bet ka
dangi pats nemoka virozniai 
angliškai šnekėti, tai už per
kalbėto ją pasikvietė lietu
višką “lojerį” iš drukštorio

Pigiai parduodu geriau
sias, gatavas farmas su bu 
dinkais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didume 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiem* 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge 
ros. Pigiai parduodu ant 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di 
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Rolionijoj, kur aS 
esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies 
to Scottville, Mason County 
Michigan, kuris yra turtin 
giausiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der 
lingiausių ir gražiausių lau 
kų, lygų keliai, gerai žvira 
voti plentai, upės ir ežerą 
pilni žuvies ir Scottville yrfi 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy 
kit kompanijų ir jų agentų 
kurie vilioja žmonės, kad 
pirktų smėlinus ir pūstynes 
ant kurių žmogui 
gingas gyvenimas 
žiu. Atvažiuokite

yra va r- 
visą am 

pas m am 
į Scottville, Mich. Aš turn 
geriausių žemių su moliu 
juodžemiu ir visokių maišy 
tų žemių, geriausio gatunko 
kokių gali rasti Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra 
šte. Nusipirkęs nuo manęj 
žemę, pats ir tavo šeimym 
džiaugsitės ir tapsi greita 
bagetų farmerių. Norint 
pirkti gerų farmų, rašykitt 
tuoj, o gausite žemlapį (ma 
pą) Lietuvių Kolionijos ii 
farmų kataliogą. Adresuok

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Ruildisu 

Scottville. Michigan.

Mokinama Angliškai
JVisose dalyse Amerikos ir Kanados
VienintelC mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok 
ti Angliška kalbų, labai trumpame laike, šios mo 
kyklos naujausia ir tobulingriausia metodu. Moki 
name per laiškus, visose šalyse, už labui maža at 
lyginimų; teipjau klesoso dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik a 
rašyk platesnių žinių.
American •£ Lftiiguagoe

1741 W. 471h Streol, Chicago, III.

NEWARK0
AKUŠERKA

Peba’gUHl Iniperntrici Maril A- 
kuSerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuot* New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
aav imą.

O. STROLIENĖ 
Jauniškaitč

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kanip. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

Vienas rusų generolas, ; 
apžiūrėdamas savo pulkus, ; 
buvo gana geram ūpe, todėl ; 
kareiviams uždavinėjo įvai- ; 
rius klausimus. Vieną ka- ! 
įeivį jisai užklausė: :

— Nu, bratec, pasakyk į
man, kuomi aš esu? • :

— Generolu, jūsų dideny
bė! — suskambėjo atsaky- i 
mas.

— Gerai. Na, o pagal ką 
tu pažįsti generolą?

Kareivis mikt-mikt ir ne
žino. Rotos aficieris, norė
damas kareiviui pagelbėti, 
parodė ranka į kojas, . kas 
reiškė, jogei generolą gali
ma pažinti pagal ant kelnių Į 
užsiutus lempasus. Karei-1 
vis tą greitai “suprato” ir 
garsiai sušuko:

— Generolą galima pa
žint pagal kreivas kojas, jŪ- T (Dešimts lingenių nue Uetwviu 
SU didenybė! J L.bd»y.U. Dr.u^..

•Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

L IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 
r NAS VISAME 80.

BOSTONE.
į Sveiki geriausios rūšies <ėry- 
>mai ir užkandžiai. Patamavi- 
Į mas prielankus. Atsilankykite, 
į • persitikrinsite.
į JONAS MATHUS
i (Lietuvis Savininkas)

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

Svirplys.

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. Prūsiųsk 25c. suvyniojęs į laišką ir adresuok:

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

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
NUSIUNČIU 100 rub. už $44.50

SIUNČIU PINIGUS į RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, G VA RANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPIN1MUI ANT \'7< 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS ST EITO NEW YORK. užtat jūs pinigai gva- 
ranųojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO 
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsilikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI.

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

Atpigo laivakortės, nes tik $42.50.
BANK1ERIUS JOHN KOVACS

36 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST
BOROUGH OF BROOKLYN MASPETH L I N Y

NEW YORK

KALBAM LIETUVlšK AL

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA 
JOSEPH LIPM AN, M. I).

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

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti 

riame ir pasakome visas ligas, ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 11 
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš 
kite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai

Tel. 885 Greenpoint.
SENIA USIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

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

61 S.2nd st., Brooklyn,

LIETUVIŠKA

apteka
Žemiau paminėtas gyduoles galinu 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo............................... $1.0'
Kraujo Valytojas........ .......................$1.0'
X (durių Reguliatorius......................... 5b
Trojankn........................... 25c, 50c ir $1.0

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

P, ,L URBANAVIčIUfe
W Metropolitan Avcmvk

Brooklvu, N. Y
Ml —IWm.»—t—■ ——.M—., —H —1»

jfmMv

[farmos, FARMOS!
Į norinti pirkti gerą žemę 

; ’ašykit man laišką, o a* 
I1 nrisiųsiu mapas ir žemei 

tataliogą.
J. A. ŽEMAITIS, 

FAUNTAIN, MICH.

y’^^XjX^’^XX fexx

•AG-1 i METAI PASTOVAUS BANKAVIMO.
šitoks vra rekordas vieno didžiausiųjų Chi- 

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

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

BUTO KONTROLIUOJAMAS.
Kapitalas ir rezervas daugiau kaip 

MOKA 3% METAMS.
$4,WX).()(X),oo

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 
pačtu.

STATE BOK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

ii

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus? 
Jeigu taip, tai visuomet 
eik i J. MARTINAIČIO 
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi'pasirinkti pagal 
savo lorą.
JL’OZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.109 Grand St.,

įj Telephone 652 Newton.
Į R. KRUČAS

FOTOGRAFAS
ir MALI0R1US

152 Perry Avenue,
Kampas Clermont Ave 

MASPETH, N. Y.

&•S1
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NEWARK’O LIETUVbKA APTIEKA.
Apielinkės lietuviams pranešu, kad atidariau 
AI^I IHKA tikrai lietuvišką. Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje gau- 
davot. Teipgi sutaisoni visokias gyduoles pagal 

• receptus su didžiausiu a'sarguniu.
KALIBATA

žuvinis Degutas 
gera ir saugi gyduelė dėl 
plaučių ligų, kosulio, užkimi
mo, bronchitis ir kvėpavimo 

Prekė.........................9 £ p
įrankių. L

KALIBATA TONIC
BITTERS 

laba5 gera gyduole dčl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveiku ape
titą, pabudina išdalinimą, ne
šuly gintas dėl malimo: bu- 
grąž:na nonnališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. £ A p

Prekė  .......................dV C

KALIBATA
Čystytojas Kraujo 

puiki gyduole dėl vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, puikų ir 
visokių skaudulių paeinančių 
nuo blogo kraujo ir dėl įvaU 
rių ligų- - <T1 fm

Prekė................. <pl.W

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybes šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą 
ir pestekninį pleiskanų tvėri- 
mąsi, taipgi niežėjimą gaivos 
odos; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas. U A _

. Prekė .........................
KALIBATA

Gydanti Mostis 
labai geras ir čystas prepa
ratas dėl skaudulių, įsipjovi- 
mų, sudeginimų, apsištitini- 
mų, nusibrūžinimų, — pasek
mingas dėl įvairių atdarų 
Žaizdų. 9 C P

Prekė.........................
KALIBATA

Mostis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. 1 C p

Prekė .........................

181

KU« VIENYBĖ, TENAI IR GALYBĖ!
FRANK P». KALIBAT 

PHARMACIST
Ferry’Str., INIewurlc, IN
Near Van Buren Street Telephone 10135 Market.
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AR TURI TIK1ETĄ į DANGŲ? :
Jei ne, tai 
tuojaus už
sirašyk juo
kų bei saty
ros laikraštį 
“Šakę.”

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

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

“Šakės” prenumerata metams tik $1.0». Pavienis numeris 5c. 
Siųsk Pinigus ant šio adreso:

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

JAU IŠĖJO .IŠ SPAUDOS įKNYOAMOTERIŠKE ir MEILE
rjpOJI knyga reikalinga perskaityti 

ne tik jauniems, bet ir seniems. 
Jaunimas’joje ras daug gražių,Jnaudin- 
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės
svajonių

K A INA 20c
Reikalaukit šiuo adresu:

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

Užsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris Jau sins nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

"NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS" leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmoniųapšvietai ir jų gerovei, o ne pavienioi 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

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

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

Išpild y k šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

“NAUJIENOS" 1841 S. Halsted Si., Chicago, III
šiuomi prisiunčiu$--------— už "NAUJIENAS"---------

metus ir meldžiu jas siųsti Žiuo adresui



LAISVE

NAUJA KNYGA

Severa’s RaudonasSkin Ointment
JuokasBox

KAINA

Reikalauk šiuo adresu
LAISVE

J S3 Roebling Si

20c

t ui,!

HĮ-fti

20c

ir taip

Avė

PAJIESKOJIMAI

Sveikatos

O. Box

General

35c

40c

20c

1.00

3.00

Ateikite ir persitikrinkite pas 10c.

1.00

p ra
25c

Dale

278 9th

10c
50c

60c.
60c.

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvie- 
koresponden-

75c
35c

1.00
1.00

15c
15c
15c
20c

(Sovoros Odinė Mostis) yra puik 
liuoauoja odą nuo bjaurinančią ir

KOTUS, SIUTUS 
IR TAIP TOLIAU

Dar pora žodžių 
apie Baltimorės 
industrialistus.

Tai yra 
lietuviš-

Kon
Šven

M a
p ra

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

115 Sunbury St, 
MINERSVILLE, PAA. Paliackiūtė 

Coal

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

Griniui 
tilpusio 

neva da

Liuosuotojas.
ir veiklus
ir Suaugu-

iB tepalas. Ji apsaugoja ir pa 
skaudančią išbėrimą. Kašt. 50c

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILI

Pirmininkas
420 S. Chesnut St.

Pirm, pagelbininkas
Vandalia Box 160, Collinsville, 111 

Nutarimų Rašt 
353 E 
Fin. 1 

500 S
Iždininkas

337 Central Avė.
Organo už'uretojas -

30tf Strong Ave
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio 1-mą ir 3-čią nedčldienj, 1-mą va- 
lartdą po pietų,Sallel salėj, kampas E 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville 
U'inois.

VALDYBA:
Čebanauskas, 

Collinsville, Ill
- M. Ražokas,

Nutarimai valdybos, pose 
dyje, atsibuvusiame ba

landžio 15 d. š. m.

N. Y urs e n as
Buckner

Ta knyga ,kiek- 
buti sveikas ir

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. ’

F. Kubilius
174 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y

A. Dzidolikas,
?). Weckliff Ave., Collinsville, III 
Rašt. — J. Baronas,

Clinton St., Collinsville, Ill.
J. Willumat,

Collinsville, Ill
V Raudonius 

Collinsville, Ill

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

KŲ ADRESAI:
Prezidentas L Daukšys, 142 No 6th 

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

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

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas P. Patašius, 94 S. 1st 8t.. 

Brooklyn, N. Y.

etas ligas:
sėklos nul

Jei sergi

Kasos Globjčai:
M. Geruliūtė

1109 S. Winnebago St
Ona Savrasevičiūtė

539 Island Av«.
Maršalka A. Neverauskas

411 So. Church St.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

1111 Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varašis, 12 

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

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

M. Urlakis,
281 Forbes St., Pittsburgh, Fa.

P. Samulionis,
Bax 63, Me Kees Rocks, Fa.

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

J. Miškiūnas
28 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y

N. S. Pittsburge.
1) Kad kiekvienas A. P. 

L. A. kuopos sekretorius 
kas mėnuo paduotų tų na
rių vardus ar numerį (kuris 
bus paduotas iš centro), ku
rie užsimoka mėnesinius 
mokesčius, su pažymėjimu, 
kiek tas narys moka. Kad 
būtų centro knygose pažy
mėta, kurie nariai užsimo-

Padarome ant užsakymo
MOTERIMS IR VAIKAMS VI 

SOKIUS 
DRESES

— L. Deveikis 
Brooklyn, N. Y

— V. Vitkevičia 
Brooklyn, N. Y

..60c. ir

. .26c. ir 
imo 26c. 
..10c. it

Pajieškan darbo prie bučemės ir 
groaernėa; esu visai blaivas; kalbu 
kelias kalbas; esu jaunas ir heparty- 
viškos pakraipos. Kam būtų toksai 
darbininkas/ reikalingas, malonėkite 
atsišaukti ant šio adreso

J. Jankus
523 E. 3rd St., Wilmington, Del.

(36—38)

DRAUGIJOS 
kurios apsirinko “Laisvę’ 

savo organu:

Pabaigusi kursą Woman* Medical fa
College, Baltimore. Md. £

Pasekmingai atlieka savo darbą pri< 2
’ gimdymo, taipgi suteikia visoV iae rodąs Ir ?

paprelbą invainose moterų ligOMi. 2

F. Stropiene,.6^,?.1;. |
SO. OOSTON. MASS. ’

Augščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoj 
Draugijos Reikaluose.

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.

Meš- 
pav., 
Lie- 

Meldžiu 
pranešti.

Pajieškau Jurgio šlamiškio. Jis 
mane nuskriaudė, todėl kas apie jį 
praneš, tas gaus 25 dol. Jis yra ru
dais plaukais, 5 pėdų ir 6 colių augš- 
čio, tada buvo su mažais ūseliais.

W. Didžiūnas
339 E. Centre St., Shenandoah, Pa.

parodo ir giliausias 
p sveikiems, taip ir 
a negalima parašyti, 
apie nervų, kraujo, 

ronchitis ir limpan- 
kitas visokias ligas,

Pajieškau sesers M. Paliackiūtės ir 
brolio J. Paliacko, Kauno gub. ir 
pav., Tirkšlių kaimo. Sesuo pirmiau 
gyveno Chicago, Ill., o brolis New 
Philadelphia 
tįs atsišaukti arba kas 
nešti.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

Sekretorius K. Čiuberkis,

Pajieškau draugų Vincento ir 
stanto Raginių, Vilniaus gub., 
čionių pav., Panižiškės kaimo, 
lonės atsišaukti arba kas žino 
nešti.

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

(Sevoros Gydantis Odinis 
Muilas.)

pulkus tai muilas visu 
šeimynos nariui.

Kaštuoja 25 centus.

Miliausko
Lukšaititės, Kauno

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

Pajieškau dėdės Romaildot 
kos, Kauno gub., Panevėžio 
Linkavos miesto, 6 mėnesiai 
tu vos, gyvena Now Yorke 
atsišaukti arba kas žino 

W. Meškevičius 
1217 5th Ave., Chicago Height 

(37—40)

Nuo niežą, šašą, dedervinių, 
parstupo i.ztnnuodijimu. “sault 
rheum”, įvairią pučkelią ir 
vasarinią išbėrimą

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vlce-Prezidentas 2) S. Markus, Cor. 
l°th & V’ne St., PhPadelpl ia, Pa.

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

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

T. L. Dundulis, Box 511,
Westville, 111.

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

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

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

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

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 611, Westville, 
III., kuris yra po $1,000.00 kaucija, o 
jis įrašęs i knygas pasiųs iždininkui.

Pajieškau brolio K. Miškiūno, 
Kauno gub., šaulių pav., Sereikių 
kaimo. 3 metai Amerikoj, pirmiau, 
rodos, gyveno Chicago, III. Malones 
atsišaukti, nes turiu svarbų reika-

SOCUALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI ĮKŪNYT?

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 soči ja’ 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 ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

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

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

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

GRIUVĖSIUOSE. Paraše K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito 
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- 
čie, 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 b® 
vertės, beveik 
kitam žmogui, 
gėlę patartina 
nam laikraščio 
tui. Kaina tik

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS ......

PASLAPTIS ...................................
GYVENIMO BANGA ................
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI . 
KONTROBANDNINKAI ............
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 
KANKINIŲ.....................................
PILENIEČIAI ................................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ...............................................
IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ...........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS-

15—16 N N. jų organo 
“D. B.” vėl liejama gana 
gausiai tulžis ant jiems ne
patinkamų ypatų, drauge ir 
ant manęs, bet kiek ten pas 
juos teisybės, tai jau gana1 
aišku ir iš to: kiekvieną 
kartą rašydami apie tą patį 
dalyką, rašo vis kitaip, išei-l 
na tik vieni bobiški plepalai 
ir šmeižimai.

Nabagai manė, kad Gri-( 
nius, tai yra tas pats Kregž- 
džiunas, kurs tiek daug jų 
nešvarių darbų neseniai iš
kėlė aikštėn per “Laisvę”, 
kas jų tą biznelį taip supei- 
zavo, kad vargšai visai pa
siliko be vilties toliaus iš
dary t kokį biznį varde dar
bininkų užtarėjų. Už tokį 
“trubelį” jie griebėsi, kiek 
galėdami, atkeršyt; ėmėsi 
šlykščiausių šmeižimų, nes 
kitokio įrankio, apart kumš
čios, nežino. Bet kaip nu
stebo, kada dažinojo, kad 
Grinius — tai ne Kregž- 
džiunas ir kailis pilamas vi
sai ne tam, o kas pikčiausia, 
kad toks svarbus šūvis 
šmeižimų nuėjo ant niek. 
Dabar jų redaktoriui vėl 
reikės vargt, kol naujai už- 
provys šūvį, tik nežinia į ką 
taikys, nes kiek jie makau
les nesuka, visti k negali su
rasti to “niešo” Kregždžiu- 
no, o tas, neatsižvelgdamas 
ant jų tokio susirūpinimo, 
kad pila tai pila visą jų is
toriją. Rodosi, nereikėtų 
pykti, o tik skaityt ir gėrė
tis savo praeities darbais, o 
ypač iš tų laikų, kuomet jų 
L W. W. buvo skaitlinga ir 
ir galinga ir veikė pilnai 
darbininkų “gerovei”. Bet 
pas mūsų industrialistus 
viskas kitaip, “kad ir ne
žmoniškai — bile kitoniš
kai”, jie pyksta už tai.

Toliaus jų tam organe se
ka atsakymas 
ant “Laisvėje 
straipsnio, kur 
/bandoma rašyt, kad netaip 
buvo, kaip aš rašiau, bet' 
pilnai prisipažįstamą prie 
savo kvailiojimų; už tai, ži-i 
noma, reikėtų tik pagirt, ■ 
kad mūsų industrialistai tu-, 
rėjo tiek drąsos bei žmoniš
kumo prisipažint prie klai
dos. Reiktų manyt, kad 
jie nors kartą prasiblaivys, , 
o gal ir pavyks ir iš to pur
vyno jiems atsikelt. Kuomet 
jų visus suokalbius J. An
čiukai tis pradėjo verst aikš
tėn, būk jie už tai manė 
streiklaužiu vadino, kam aš 
ant susirinkimo užtariau už 
A. Karalių. Mat, pagal mū
sų industrialistų tįiktika nė 
kalbėt nevalia ant susirin-Į 
kimų, nes tas vadinasi ske- 
bavimu. Tai pirmą syk’ 
girdžiu apie tokios rųšies 
skebavimą. Nuolatos jie' 
dejuoja, kad juos “šmeižia”. I 
Bereikalingas tai verkimas.1 
Pasižiūrėkit ant savęs: jūs 
net speciališkai irisidūjot 
laikraštuką, kad tik galėtu
mėt savo šmeižimus talpint, 
jeigu ne ant socijalistų, ku
rie nė krislelį jums blėdies 
nepadarė, tai nors ant ne
patinkamų jums ypatų. Ir 
dagi tą viską vadina “dar-! 
bininkų būvio gerinimu”.1 
Tai stačiai pasityčiojimas iš 
darbininkų klesos. Rašyki
te sau sveiki, ką jūs tik no
rite, šmeižkite, tai jūsų a-' 
matas, žmonės žino jus, ne
atkreips atydos ant jūsų 
bjaurojimų; jeigu tuzinas, 
kitas ir paskaito tą jūsų 
plakatėlį, tai ne didelis daik
tas, neverta dėlto užimt 
daugiau laikraščiuose vietos 
ir gaišint bereikalo tūkstan
čius skaitytojų.

P. Grinius.

Pajieškau Antano Vasiliausko, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Kar
sakiškiu miestelio. Seniau gyveno 
Johnston City, III. Malonės atsi
šaukti.

2) A. P. L. A. ženklelių 
nedaryti, pakol ateinantis 
suvažiavimas nenurodys, iš 
kur imti pinigų ženklelių 
apmokėjimui.

3) Nekelti nei jokių pro- 
porcijonalinių mokesčių už
dengimui lėšų: narinių kor
čiukių, blankų aplikacijų ir 
tt. padarymas būtų apmoka
ma iš pašelpinių pinigų.

4) Kelionės lėšos dviem 
delegatam, pasiųstiems ant- 
ran seiman Brooklynan nuo 
A. P. L. A. turi būti apmo
kama proporcionalįškai. 
Proporcijonališkai tik tos 
kuopos turės apmokėti, ku
rios jau gyvavo laike siun
timo delegatų.

J. K. Mažiukna.

Juru aptiekoriuR užlaiko visokius Sovoros Preparatus, nutiltai rei 
kniaukite Sevoros. Neimkite jokių užvaduotojų. Negulėdami gauti užsisa 
kykite tiesiai nuo

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
‘ DRAUGYSTĖS, ROCKFORD, 

ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 
IR ANTRAŠAI.

Pirmininkas P. G. Aleksinas
• 1436—7th

Vice-pirmininkas F. Raškevičius 
539 Island

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

KAM REIKALINGAS?
Vaikinas, baigęs 4 klesas Rusijoj, 

pajieško darbo; turi 8 mėn. praktiką 
Rus. vaistinėje. Adresas:

P. Krakaitis
232 Ohio Building, Toledo, Ohio.

sekančios gyduolės:
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo..,................... .
Plaukų stiprintojas... ,26c. tr 
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
I’roškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

visokiomi 
>omis, šitoje 
nyga del lab

Pajieškau dėdžių Simo ir Blažio 
Gražulių, Suvalkų gub., Seinų pav. 
Pirmiau gyveno Du Bois, Pa. Ma
lonės atsišaukti, nes turiu reikalą.

F. Gražulis.
100 Berry St., Brooklyn, N. Y.

rodname skait 
nusilpnėjimo 

nesveikumus

Malonės ji 
žino

ir gaunamos
................$1.00
....................... 76
,60c. ir 1.00

1.00

Avė 
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St. 
Finansų raštininkas J. Stružas 

1125—8th St. 
Iždininkas St. Buzinskis

539 Island Ave.

Prierašas prie A. P. L. cen
tro valdybos nutarimų. 
Centrališko A. P. L. A.

komiteto nutarimas, kad 
būtų kas mėnuo priduoda
ma į centrą vardai tų narių, 
kurie užsimoka — yra labai 
vietoje ir tas nutarimas bū
tinai’ turi įvykti, nes tiktai 
tuomet būtų galima daug 
lengviau prie tvarkos priei
ti. Centras žinotų kiekvie
no nario stovį. Apie su
spenduotus narius kas me
nuo galėtų pranešti kuo
pai. Išbrauktus narius ga
lėtų pagarsinti. Antra pu
sė vertus, galima būtų daug 
aiškiau suprasti paduotą 
kuopos sekretorių raportą. 
Centro sekretorius, maty
damas, kiek narių mokėjo ir 
po kiek, labai lengvai galės 
susekti, nes ligišiol tai ne
kuriu kuopų knygos rodo 
vienaip stovį finansų, o sek
retoriaus raporte pažymėta 
kitaip. Tai kokiu būdu da
bar galima susekti tos kuo
pos finansų stovį. Tiesa, 
tas naujas įvedimas padi
dins kuopų sekretorių dar
bą, bet reikia atminti, kad 
ir centro sekretoriui bus 
daugiau darbo.

Taigi, draugai, jeigu no
rime, kad pas mus viskas 
būtų tvarkoj, turime iš šir
dies darbuoties.

• Apsvarstykite šį naują 
tarimą kuopų susirinkimuo
se ir išreikškite savo nuo
monę. Nors Centras ir 
turtų kontrolės komisija nu
tarė neleisti šio dalyko vi
suotinam balsavimui, o nu
tarė stačiai įvykinti, bet, 
man rodosi, smagiau pradė
ti dirbti, kuomet diduma 
pritars.

J. K. Mažiukna.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

R E1K A L Ų KOMI T ETA S:
J. Neviackas (pirmininkas),

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

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

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

V. Kazlauskas,
213 — 27 St., Brooklyn, N. Y.

K. Liutkus,
131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

V. A. Zaperiackas,
113 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.

J c 
taip ir moteris, 

taip ir seniems,

Pajieškau pusbrolio K 
ir draugės 
gub., Panevėžio pav., iš Viktariškių 
Meldžiu

PRASIKALTIMAI IR PRASI
KALTĖLIAI, kainj.........

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.

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,

atsišaukti.
K. Juteiliūtė

St., Troy, N. Y.

nors lickarstaš 
kaityti knygą •‘Daktaras”. 

Daktaro".
sukliurę, pasigadinę per jaunystės 
kaip paprastomis šviežiomis, teip 

ygoje atrasite tikrą rodą.
visuomenės išduota, tai kiekvienas 
s 10c stampomis prisiuntimui. Pasi- 
ili netekt!

šitą apgarsinimą

i Akušerkaj

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

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

Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, J. Ga’dinas, 

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

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

VOS BALSO” DRAUGIJOS
KENOSHA, WIS.

Feliksas Dapkus, 914 Jenna St., 
Fremont Ave.
prezidentas.

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

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

Kaz. Arlaūskae, 818 Jenne St., fi- 
nans

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS.
"Mali)!’” '' * pagarsinti mano 

lsiAV.<»lį, k......mio praneėu, kad So-
vein Odinė Mostis gydė mimo 
skurli .mą koją, kari ilga laiką 
buvo iAtinusi ir apibertu vimdė- 
lituotais išbėrimais. Patepus ke
letą kurtų, koja iftgyjo. Per 10 
metų kentėjau ir nei Eutopos 
daktarai negalėjo pagelbėti."

Matliyas Kotus, 
Box 53, Silverhill, Ala.

SEVERA’S TAB-LAX
Cukrinis 
Malonus 
Vaikams 
sioms.

Kaštuoja 10 ir 25c.

i brangiausi žmogaus tujiTasi
5! Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,

laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Ęy Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
K Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių

įS* apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
V pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir huno sil- 
įM pnybių.
& . LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
TT išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš sV>®~ 
jr|| žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek- 

minga! gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san- 
$41 delyje sukrautos 
JCl Kraujo Valytojas... 
VRI Gyvasties Balsatnas.. 
SįjjĮ Nervų Stiprintojas..

Vaistas del Vidurių.YyJI Kraujo Stiprintojas..
'JK Nuo kosulio...............

IIHrSl k’u0 .8crkIft® skaudėj llIlD Skilvinės nroSkos.. .. llllll Ūgtilkos del kepenų, illill Blakių naikintojas...Ulluli Del išvarymo soliterio.... 
Anatarinas plovimui..........
Nuo kojų prakaitavimo..

— Gydanti mostis..................
w Antiseptiškas muilas..........

Gumbo lašai.'..................60c.
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros

Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčs, šaknis ir t. L. ĮMIK 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

(^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių apraiynwte^Bt 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

faigti jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, reiydMsl I 
atsilankydami j Littuviiką Aptitką.

VINCAS J. DAUNORA,
M* Bedford Avenue Kampas North Uo« gatrts Brooklyn M WJ

Daug zmo
[’‘I Ypatingai serganti, 
j(j klaidas ir varginami 
»] tižsisenėjtisioniis Ii;
«i Todėl, kad ta k

apturės ją dovanai
K) skubink išsirašyt, nes netrukti. _____
’į Reikalauk dar šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

i The Philadelphia Medical Clinic 
j»-lll7 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Pasarga: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso- 
cj kias ligas, vyrų ir moterų gydo. Kitiems rodąs davinėja.

Dr. William Yoder. Dr. Th. J. Russell, Medical Directors.Kas užsirašyt 
pas mano 

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

“Amerikos 
arba knygų ver- 

$5.00

raštininkas.
ereikis, 616 Market St., iždinin

kas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607 

Jenne St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave., J. Sukelis, 712 Park Ave.

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

Vėliavų nešėjai: P. 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, 178 N.

• J g — Knyga išminties, knyga svei-Didele Dovana T.?D^AR^j.

J. BRAKNIS,
37 E,21stJSL, Bayonne, N. J.

Netrotikite vilties! Jeigu plikas ar 
plaukai slenka; tūksančiai jau liko? 
išgydytais. Gydymas DYKAI 1

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

Šita knyga “Daktaras 
kas būtinai reikalinga žinoti, visiems 
ženotiems ir neženotiems

Kiekvienas skyrius šitos 
vienam naudinga ir reikal 
laimingai gyventi.

Šita knyga "Daktaras” a;
da, kaip apsireiškia, kaip i.- 
ir teisingai galima išsigy

Ta knyga labai plačiai a;
pat apie moteris telpa da

Šioj knygoj "Daktaras” 
apie geriausius smagumus 
kada geriausia yra apsivesi

Knyga “Daktaras’” yra 
kūno dalis, išaiškina našiai

pirmiau n 
gydytoji), 
šgijo nuo

plaukų žilimo 
Reumatizmo.. 
lytiškų ligų., 
dusulio...........
kirmėlių.....

aiėins tą kn 
.’įgautiems 
os. \ idtiriti 
>ie moterų

■OBiUOUKi Hi.fi



Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

Ik' ..... "

Pro-

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS PER ŠITA MĖNESI.

Tai. IM4 Gr**npoint.
Puikiausia lietuviams vieta pas 
F*. DRAUGELI

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

73 Grand st., Broooklyn, 
Palei Wythe Ave.

VIUTIMCC 7INIAC I 6 d- gegužės Central Bro- Vilui IDiEtM ZalIlllzMf oklyne atsibuvo prakalbos
Raudonosios Savaitės 

programas.
Pranešame vietos ir apie- 

linkių visuomenei, kad nuo 
11 d. gegužės L. S. S. 19 
kuopa pradeda apvaikščioti 
Raudonąją Savaitę, 
gramas sekantis:

11 d. gegužės Tautiškame 
Name bus prakalbos. Kal
bės L. Prūseika ir J. Žaltys. 
Pradžia 8 vai. vakare.

12 d. gegužės Tautiškame 
Name bus paskaita ir pra
kalbos. Kalbės J. Šukys ir 
skaitys J. Naudžius temoj: 
“Darbininkų kovos būdai”. 
Pradžia 8 vai. vakare.

14 d. gegužės Tautiškame 
Name bus prakalbos ir pui
kus koncertas. Kalbės J. 
Neviackas. Koncerte daly
vaus žymesnieji smuikinin
kai, monologistai, deklama
toriai ir “Aido” choras, po 
vadovyste p. Eremino.

Įžanga visus tris vakarus 
uždyką.

Per visus tris vakarus 
bus priimami prie kuopos 
nauji nariai. Kurie simpati
zuoja! socijalizmui ir ma
not greitu laiku įstoti į. so
cijalistų eiles, neatidėlioki
te diena į dieną, bet tuojaus 
prisirašykite, nes tai paran
kiausia proga. Kurie dar 
nesat užtektinai susipažinę 
su socijalizmu, ateikite 
viršminėtuose vakaruose į 
svetainę, o jums bus viskas 
išaiškinta kogeriausiai.

Rengimo Komisija.

Piknikas.
Šešioliktas metinis pikni

kas Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo atsibus šį nedėldienį, 
16 d. geg. Pradžia 8 vai. 
po pietų.

Neužmirškite nuvykti į 
Cypress Hills parką. Muzi
ka po vadovyste J. L. Sulli
van. Įžanga 25 c.

ant gatvės. Prakalbas pa
rengė vietinė L. S. S. 83 
kuopa. Kalbėjo Jukelis ir 
J. Neviackas. Žmonių susi
rinko gana didelis būrys— 
suvirš 200. Abudu kalbėto
ju aiškino apie bedarbes ir 
apie karę. Žmonės ypač a- 
tydžiai klausėsi, kuomet 
buvo kalbama apie dabarti
nį padėjimą mūsų tėvynės 
Lietuvos.

Pasibaigus prakalboms, 
pirmininkas Semėnas už
klausė publiką, ar neturi 
kas kokių klausimų. Dau
gelis iš publikos išsireiškė, 
kad jiems prakalbos labai 
patiko ir jie norėtų, kad ši
tokios prakalbos būtų ren
giamos kuotankiausia.

19 kuopos draugai turėtų 
padėt Central Brooklyno 
kuopai išbudini vietos lie
tuvius. O lietuvių tenai gy
vena daugybė. Ant Hud
son Ave. ir ant mažųjų gat
velių abiem pusėm Hudson 
Ave. beveik vien tik lietu
viškai ir kalbama. Vakare 
einant tomis gatvėmis iš
rodo tikra Lietuva. Armo
nikai tik žviegia, veik kiek
vienoj stuboj vyrai apsėdę 
stalus kazyruoja ir pantes 
alaus tuština. Tarpduriuo
se vaikinai merginas “kibi
na”, o tos spygauja, it indi- 
jonkos. Jeigu ten ant gat
vių tankiau būtų rengiamos 
socijalistų prakalbos, tai už 
metų-kitų Central Brookly- 
nas visai kitaip išrodytų ir 
lietuviai tuomet nebūtų sve
timtaučių išjuokiami.

Reporteris.

TEATRAS
Cambridge, Mass

L. S. S. 71 kuopa perstatys veika
lą “KAS NUVEIKS” 15 d. gegužės, 
1915 m., Institute Hali, 277 Cambrid
ge St., East Cambridge, Mass. Pra
džia 7 vai. vakare. Įžanga 85 ir 50c. 
Pelnas skiriamas dėl padengimo lėšų 
konferencijos 6 Rajono L. S. S.

Visus širdingai kviečia
L. S. S. 71 kuopa.

Lietuviškos Rašybos ir 
Matematikos Mokykla.

Mokiname per korespondenciją, to
dėl bile kur gyvenantis žmogus gali 
mokintis, nes lekcijas pasiunčiame į 
jo namus.

ARITMETIKA (rokūndas) ir ki
tas matematikos šakas išguldineja 
žinomas mechanikas ir medicinos stu
dentas V. šymkevičius.

LIETUVIŠKOS RAŠYBOS IR 
GRAMATIKOS lekcijas surengia ži
nomas rašėjas A. Antonovas arba A. 
Montvidas, medicinos studentas.

Jei atsirastų norinčių, gali imti 
lekcijas ir iš kitų mokslo šakų.

Ypač korespondentai ir norinti tei
singai rašyti ir suprasti kitų raštus 
turėtų imti lietuviškos kalbos lekci
jas.

12 lekcijų už $3.00. . Apie kitas 
smulkmenas dasižinokite laišku adre
suodami šitaip:

“MOKSLAS”
LOYOLA UNIVERSITY 

Fulton & Ada Sts., Chicago, III.

REIKALINGOS MERGINOS prie 
siuvimo marškinių ant mašinos. At
sišaukite mokančios ar nemokančios. 
Nemokančioms taipgi bus mokama 
laike mokininfosi.

A. BARATZ
281—87 No. 6th St., Brooklyn, N. Y. 

(38—39)

Parsiduoda SALIŪNAS 
Mitchell Adamuccio po No. 
238 York 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)

Lietuviškos Dainos!
II Sąsiuvinys. Keturiems 

mišriems balsams; tinka cho
rams ar kvartetams. Kaina už 
septynias dainas 25 c. Cho
rams duodama 30 knygučių už 
5 dol.

Sutaisė Petrauskų Mikas.
Rašykit:

M. Petrauskas
395 W. Broadway

So. Boston, Mass.

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J.
SPECIJALISTAS 

PLAUČIŲ 
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

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

VISADA.
Pirkite FARMAS pas patyru
sius žmones, kurie parduoda ge
ras žemes ir gerose vietose. 
Neklausykite mieatavų kompa
nijų nei jųjų agentėlių, kurio 
pardavinėja smiltynus, nes 
jiems jūsų gyvenimas nerūpi. 
Pakol jūs kur važiuosite, susi
rašykite su mumis ir paklauski
te, kokias žemos męs parduo
dame.
W. STRYGAS ir

M. WALENCIUS 
Scottville, Michigan.

PASINAUDOKITE
PROGA!

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW TORKJB

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

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

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

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

Parduodam LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir j 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. WASILIAUCKAS

498 Washington Street,
Comer Spring Street

NEW YORK CITY, N. Y.
820 Bank St., Waterbury, Conn.

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

K. LABANAS
SAVININKAS BIURO 

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

minališkas ir civiliškas. Išdirbam visokius dokumentus. 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. 4lh Street, Tel. Greenpoint 6346, Brooklyn, N. Y.

So. Brooklyne.
Pereitą seredą 20 kuopa 

L. S. S. parengė prakalbas 
paminėjimui Raudonosios 
Savaitės. Kalbėjo L. Prū- 
seika apie šių dienų vargus 
—rūpesčius.

Publikos susirinko, kaip 
paprastai. Tūlas sorkinin- 
kas uždavė kalbėtojui kelis 
klausimus. Kalbėtojas savo 
atsakymu pastatė tą žmoge
lį į tokį padėjimą, kad jisai 
pamatė, jog rimtai ginčy- 
ties neturi mažiausio moks
lo ir išmanymo. Tai yra pa
prasta armonika, be jokio 
senso, liogikos ir mokėjimo.

Gerai būtų, kad socijalis- 
tai visuomet tą žmogelį su
klupdytų kritikoje.

Dalyvavęs prakalbose.

Prezidentas miesto tary
bos, kuris rūpinasi žmonių 
apšvietimu, pasakė, kad 
New Yorko mokyklos yra 
netikusios. Daugely jų vai
kai skaityt ir rašyt tinka
mai neišmoksta.

New Yorko uostan pribu
vo daug kariškų laivų.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

NAUJA KNYGA
Išsimokinimo Gaidų (notų) lietu

viškoj kalboj ant visokių instrumen
tų grajiti ir dainuoti. Prisiųsk si
dabrinį 10c., o gausi atspaustą pir
mą lekciją; dažinojęs mokslo vertę, 
nusipirksi visą knygą už $1.50. Pa
sakyk ir kitiems. Adresuokit.

G. A. BARONAS
McKees Rocks, Pa.

Per visą gegužė* mėnesį “Kovos” 
prenumerata per-pu* nupiginta.

Naudokite* proga ir užsisakykite 
“Kovą” tik už vieną do’erį metams.

Tasai nepaprasta* manifestas su
teikiama iš priežastie* “Raudonosios 
Savaites”.

Praslinkus gegužė* mėnesiui, pre
numerata vėl bus $2.00, todėl nepasi- 
vėlinkite.

Užsirašykit pats ir dar paraginki
te savo draugus užsisakyti “Kovą”, 
tą didžiausią ir geriausią darbo žmo
nėms laikraštį.

Adresas:

229 N. 6th St., Philadelphia, Pa.

MOKINKITES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis 

per korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų vartoja
mą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti aritmetiką ir anglų kalbą 
liuosuose 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.

Adresuoki

Lietuvių Korespondencijine Mokykla,
1916 Wabansia Avenue, Chicago, HL

ANT PARDAVIMO 
PIGIAI.

Namai su nepaprasto il
gio lotu, dviejų familijų, 11 
kambarių, Williamsburgho 
apielinkei. Kaina $3,000 
kiekvieno, mažą sumą gata
vais įmokėti, o likusius kaip 
randomis išmokėsi. Norin
tieji pirkti namo, nepraleis
kit šios progos ir atsišaukit 
pas: Williamsburgh Busi
ness Exchange, 239 So. 4th 
Street, Brooklyn. Telephone • 
Greenpoint-4346. .

Nepaisant to, kad Vokie
tijos ambasada persergėjo 
keliauti Anglijos pasažieri- 
niais laivais, Cunard linija 
nemano pertraukti pasažie- 
rinių reisų.

Iš Live rp oi i o vistik iš
plauks New Yorkan laivas 
“Mauretania”.

Pereitų subatą ir nedėl- 
dienį visame New Yorke tik 
ir šnekėta apie nuskandini- 
mą “Lusi tani jos”. Keliuo
se saliunuose įvyko net su
sikirtimų su vokiečiais.

Iš

i

M. &V. Furniture Co

Svečias.

gero, gardaus kvapo, vidutinio
500. Šitas puikus Armonikas tun 
21 perlinį raktą, 8 perlinius basus. 
Išduoda gražiausi balsą. Vertai 
$16.00, tik už $8.50.

NAUJAUSI 
GRAFOFONAI.

L. S. S. 19 kuopos mėnesi
nis susirinkimas atsibus pa- 
nedėly, 10 gegužės, Tautiš
kame Name. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi draugai priva
lot atsilankyti, nes bus rin
kimas rajono viršininkų.

Sekr. J. Neviackas.

Apsivedė P. Karvelis.
Pereitą nedėldienį apsive

dė su panele Cernowska vi
siems gerai žinomas drau
gas P. Karvelis.

Tautiškame Name buvo 
parengta labai gražus poky
lis, kuriame dalyvavo gana 
didelis draugų ir pažįstamų 
skaičius.

Drg. P. Karvelis yra na
rys didelio skaičiaus Brook- 
lyno draugijų ir veikia jose 
labai uoliai.

Laimingo ženybinio gyve
nimo.

12 d. gegužės, vakare sve
tainėj 73 Grand St., bus pa
prastas mitingas Lietuvių 
kriaučių Unijos 54 sky
riaus. Visi nariai malonė
kite atsilankyti, nes turim 
daug svarbių reikalų.

13 d. gegužės, vakare,sve
tainėj 73 Grand St., bus mė
nesinis mitingas Lietuvių 
Preserių unijos 58 skyriaus. 
Visi preseriai malonėkit su
sirinkti, nes turime daug 
svarbių reikalų.

Komitetas.

Pabandykit Naujus Cigaretus!

LIETUVIŠKI
DŽIAN BAMBOS

CIG ARĖTAI.

Policija dabar labai žiūri, 
kad parkų lankytojai ne
mindžiotų žolės, neskintų 
gėlių ir abelnai kuomi nors 
neprasižengtų.

Parkuose ir aplink par
kus pristatyta daugiau, ne
gu šimtas extra policmanų. 
Pereitą subatą jau suareš
tuota dvylika ypatų ir di
džiuma jų nubausta pasimo- 
kėti pabaudos po 5 dol. Kai- 
kurie net kalėjiman pakliu
vo.

Parsiduoda SALIUNAS.
Saliūnas parsiduoda iš 

priežasties ligos savininko 
už prieinamą prekę, tankiai 
lietuvių apgyvento j vietoj.

Povylas Vainorius
575 Driggs Ave., Brooklyn.

(38—39)

Venatinč mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Pavasa
ry visada yra reikalaujama 
jama daug šoferių, todėl kam 
būti be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias ne
dalias. Galima mokintis die
nomis ir vakarais. Gvarantuo- 
jame, jog laisnius gausite. 
Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St., New York,N.Y.

13 
drūtumo tabako. Be jokių nereikalin
gų priemaišalų.
KIETOSE EUROPIŠKOS MADOS 

GILZOSE.

10 už 5 centus
AMERIKONIŠKI

TANGO CIGARETAI 
gardaus, švariai sutaisyto tabako. 
Minkštose amerikoniškos mados 

gilzose.
10 už 5 centus 

Reikalaukit visur.
Norėdami pabandyti, prisiųskit 

dirbtuvę 60 centų, o męs prisiusime 
jums 12-ą pakelių vienų arba po 
šešis abiejų.
Dirbtuvės adresas toki*:

J. STROPUS
26} Broadway, So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo dvi kriau

čių šapukės: viena Bridge- 
porte, Conn., kita Waterbu
ry, Conn. Abi lietuvių ap- 
gyventoj vietoj ir biznis iš
dirbtas ir randa nebrangi. 
Bridgeporte gero kriau- 
čiaus lietuvio kaip nėra, to
dėl geras kriaučius darytų 
didelį biznį, nes lietuvių dik- 
čiai yra ir vis dauginasi. 
Waterbury taipgi galima di
delį biznį daryti, nes labai 
daug lietuvių yra ir visi vie
noje dalyje miesto apsigyve
nę, todėl visi kriaučiai laiko 
po keliatą darbininkų.

Waterbury ženotam žmo
gui su maža šeimyna galima 
prie daikto ir gyventi. Kaip 
męs gyvenom per keliatą 
metų. Abi šapukes parduo
čiau pigiai ir ant lengvų iš- 
lygų-

Antrašas:
J. Prūselaitis,

775 Bank St., 
Waterbury, Conn.

(38—89)

401. Tos pačios rūšies armonikas 
su 21 perliniu raktu, 12 perliniais 

. basais, plieniniais viduriais, verta 
$25.00 už $14.50.

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

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

Mūsų tikslas yra užganėdinti kostumierius.
KATALOGĄ SIUNČIAME DYKAI!

MOSCOW-MUSIC CO.
#2 Canal Street, Dept. M., New’ York City,

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

Maliauskas ir Vedžiunas savininkai.
Pirk fornifiius pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvų 

IŠMOKESČIŲ ARBA UŽ CASH.

687 - 3 AVE. So/jB’klyn,1N.Y

Šita moteris, kuri pirko keričius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos drauges jai pavidi, kad ji su sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas. 
Tamista gali nusipirkti irgi tą gra
žų keričiuką nuo Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išmokesčio po $1.00 
<»nt savaitės.
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ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadint valgius, 

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.

Puikią fotografiją tavo, 
tavo vaikų arba tavo gimi
nių padarys

Artistas Fotografas
M. BAUMGARTEN

275 Grand St., netoli 
Roebling Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 3170 W. Greenpoint N.
Brencius

1273 Broadway, Brooklyn.
Specialistas šliubinių pa

veikslu.

Užlaikau visokios rūšie* pagerin
tus ir naujausius Grafofonos 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 rūšies 
auksoriškų daiktų.

Perkupčiams ir agentams 
mas geras rabatas.

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

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

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

BrooklyftjN.Y.




