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LAUKIAMA VOKIETIJĄ 
NUSILEIDŽIANT.

VOKIETIJA GAVO AME- liūs ir kad suteiktų gvaran-

SOČI. £ ISTŲ PARTI
JOS MANIFESTAS.

AUSTRAI NETOLI 
PŠEMYSLO. MUSYS TIES ŠIAULIAIS 

DAR NEUŽSIBAIGE
spauda stoja už taiką. Tik
tai darbininkų spauda aiški
na tikrąsias priežastis karės 
triukšmo.

Šalin kariška agitacija!
Šalin paperkamoji spau

da!
Tegyvuoja darbininkų lai

kraščiai, kurie yra ne keno 
kito, tik socijalistų laikraš
čiai.

Chicago, Ill.—Nacionalis 
Komitetas Socijalistų Parti
jos, veik vienbalsiai, nutarė 
išleisti manifestą į Ameri
kos tautą ir persergėti vi
suomenę prieš gręsiantį ka
rės pavojų.

Savo atsišaukime Socija
listų Partija kviečia visus 
Amerikos darbininkus pro
testuoti prieš karę. Kariš
ką agitaciją veda kapitalis
tai, turėdami omenyje tik 
savo locnus reikalus.

Męs neturime ant rankų 
pilno teksto atsišaukimo. 
Męs turime tik ištraukų: 
“Vyriausias uždavinys šioje 
valandoje dėl mūsų, visų ša
lių socijalistų, traukti krū
von viso pasaulio darbinin
kų spėkas vardan kovos ant 
žūt-būt, be jokio kompromi
so, prieš visą kapitalizmo 
sistemą ir prieš kiekvieną 
formą militarizmo ir ka
rės”.

Tarptautiški solidarišku- 
mo ryšiai turi būti sudrū- 
tinti ir agitacija už taiką 
turi būti vyriausiu šio mo
mento obalsiu.

Ir taip, pavojaus valando
je, ne kuri bent kapitalistų 
partija prabilo už taiką. Tą 
atliko socijalistų partija.

RUSAI BĖGA LINKUI 
KIELCŲ.

Vyjimas rusų iš vakari
nės Galicijos tęsiasi. Iš Ber
lyno praneša, jog ligišiol jau 
150,000 rusų paimta į nelais-

RUSAI SAKO, JOG JIEMS 
SEKASI.

Kaip galima spręsti iš vo
kiečių ir rusų pranešimų,tai 
didžiausias mūšys Šiaulių a- 
pygardose dar nepasibaigė.

Rusų pranešime, išleista
me pereitą subatą, sakoma: 
“Šiaulių apygardose mūšys 
plėtojasi prielankiose mums 
sąlygose. Vakar męs su
ėmėme 1,000 vokiečių belai
svių ir 9 kanuolės.

Kiek anksčiau rusai buvo 
pranešę, jog jie užėmė Žei
mių staciją ant Liepojaus - 
Romnų gelžkelio. Rusai mi
nėjo ir apię mūšį ties Kra- 
kenava, Panevėžio paviete.

Męs negalime pasakyti, 
keno rankose dabar randasi 
Šiauliai. Abidvi pusės tyli 
apie patį Šiaulių miestą.Ru- 
sai atmušė penkias atakas, 
kurias vokiečiai padarė ties 
Šiauliais.

Ligišiol tik vieną dalyką 
galima drąsiai išvesti: vo
kiečiams nepasisekė prasi
mušti pro Joniškį linkui 
Mintaujos.

Ant Dubysos krantų,Kau
no paviete, mūšiai tęsiasi. 
Rusai užėmė drūtas vokie
čių pozicijas ties Eiriogala.

Šitos žinios iš Kauno gu
bernijos parodo, kaip daug 
tenais suplūdo kariumenės. 
Išpradžių buvo manyta, kad 
Kauno gubernijon įsiveržė 
tik vokiečių žvalgai. Dabar 
pasirodo, kad toj gubernijoj 
operuoja labai stambios vo
kiečių spėkos.

kos principus.
Kadangi pastaruoju laiku 

ant Dernburgo daug kas 
pradėjo užsipulti, tai jisai 
nutarė apleisti Ameriką.

tiją, j°g daugiau taip nesi
elgs, kaip ligišiol. Vokieti- 

„ ja, jeigu sutiktų su Ameri- 
i kos reikalavimais, turėtų 
Į suspenduoti savo povande
ninių valtelių veikimą.

RIKOS REIKALA
VIMUS.

Dabar visiems rūpi, 
bus karė tarpe Amerikos ir' 
Vokietijos. Tas, išdalies, 
prigulės nuo to, kokį atsa
kymą duos Vokietija ant 
Suvienytų Valstijų valdžios 
rašto (notos), kuris jau pa
siųstas į Berlyną. ,

Ko Amerika nori nuo Vo- < 
kietijos? Trumpai kalbant, j 
Amerika nori, kad Suvieny- i 
tų Valstijų piliečiai be jokio ( 
pavojaus galėtų keliauti ant 1 
pasažierinių laivų, nes tai e- ’ 
santi jų neatimama teisė. 
Kuomet vokiečių povandeni
nės valtįs nuskandino “Fa- , 
laba”,tai žuvo vienas ameri
kietis. Vėliaus vokiečių or
laiviai atakavo Amerikos 
prekių laivą “Kashing”, o ’ 
povandeninės valtįs nuskan
dino “Golfliht”, kur taip-pat 
žuvo keli amerikiečiai. La
biausia gi visą Ameriką su
judino “Lusitanijos” nu- . 
skandinimas, kada žuvo 
virš šimto amerikiečių.

Amerikos valdžios nuo
mone, jūra turi būti laisva 
dėl keliauninkų ir mūsų val
džia laukia iš apšviestos ir 
humaniškos Vokietijos val
džios, kad povandeninės val
telės liausis torpedavusios 
neutrališkų šalių laivus. 
Nors Vokietija ir perspėjo 
neutrališkas šalis, kad jų 
laivams gręsia pavojus ka
rės zonos vandenyse, vienok 
Amerika su tuo negali su
tikti. Amerikos piliečiai tu
ri tiesą plaukioti net ka
riaujančių šalių prekybos 
laivuose ir Vokietija turi at
sakyti už jų gyvastis.

Tame pat rašte Amerikos 
valdžia kritikuoja tą karia
vimo būdą, kuris apsireiškia 
povandeninių valtelių už
puolimuose. Tasai kariavi
mo būdas esąs netikęs, nes 
užgauna vyriausius žmoniš
kumo principus. Beto, Vo
kietijos povandeninės valtįs, 
skandindamos prekybos lai
vus, net neduoda persergėji
mo, kas liogišku būtinumu 
privedą prie dar didesnių 
aukų. Amerikos pasažie- 
riai elgiasi jiems prideramų 
teisių apymyje, važinėdami 
kur tinkama savo ypatiškais 
ir biznio reikalais. Ameri
ka visuomet sutikdavo su 
Vokietija ir gyveno kuo- 
draugiškiausia. Mūsų val
džia mano, kad Vokietijos 
povandeninių valčių koman- 
dieriai elgėsi savo valia, 
skandindami pasažierinius 
ir prekybos laivus. Nuo to 
juos reiktų sudrausti. Suv. 
Valstijų valdžia ir žmonės 
pasitiki, jog Vokietija tin
kamai atsilygins už nuosto
lius, kuriuos padarė povan
deninių valčių užpuolimai. 
Jų praktikavimas yra nepa
teisinamas ir užduoda di
džiausią smūgį neutralių ša
lių teisėms ir prekybai. Vo
kietijos valdžia turi supras
ti, kad Suv. Valstijos visuo
met yra pasirengusios ap
ginti savo piliečių teises.

Tai taip, trumpai suglau
dus, skamba Amerikos raš
tas, pasiųstas Vokietijai,ku
ris pasiekė Berlyną 15 d. 
gegužės. Jisai parašytas 
mandagiai, bet šaltam ir įti
kinančiam tone.

Vadinasi, Amerika nori,ftija duos atsakymą ant pre- 
kad Vokietija atlygintų už|Zidento Wflsono notos per pypkės., 
ligišiol padarytus nuosto-»10 dienų.

ai

KODĖL VOKIETIJA TU
RĖTŲ NUSILEISTI?

1) Vokietija todėl turėtų nusileisti 
prieš Ameriką, kad Amerika yra di
džiausia neutrališka valstybė ir Ame
rikos pagelba net labai gali būti 
kalinga Vokietijai, kuomet ateis 
kos derybų valanda.

2) Vokietija visuomet taikiai 
gyveno su Amerika.

3) Vokietijai nenaudinga, jeigu 
utrališkos šalįs pradės prijausti 
priešams.

4) Amerikoj gyvena 8 milijonai 
vokiečių. Jie dabar teikia pagelbą 
Vokietijai. Kilus karei—Vokietija 
nustotų žymios pagelbos.

5) Jeigu Vokietija susitaikintų su 
Amerika, tuomet amerikiečiai labiau 
pradėtų prijausti Vokietijai.

rei- 
tai-

su-

ne
jos

WILSONAS PERŽIŪRĖS 
KARIŠKUS LAIVUS.

Washington, D. C. — Prezidentas 
Wilsonas sėdo ant laivo “Mayflower” 
ir išvažiavo į New Yorką, kur jisai 
padarys peržvalgą kariškų laivų, su
sirinkusių New Yorko uoste.

KĄ ATSAKYS VOKIE
TIJA?

Šią savaitę Vokietija duos 
savo atsakymą. Kaizerio 
valdžia, veikiausia, bent iš 
dalies sutiks su Amerikos 
reikalavimais. Jai, kaip ma
noma, reikės pasitarti su 
Austro-Vengrija ir Turkija. 
Kaip žinoma, ant Austro - 
Vengrijos valdžios didelę į- 
tekmę turi popiežius ir,spė
jam a, jisai patars nusileisti 
prieš Ameriką. Popiežius 
darys viską ką gali, kad tik 
neprileidus prie karės Vo
kietiją su Amerika.

VOKIETIJA NORI, KAI) 
TEISMAS PASAKYTŲ, 

KAS KALTAS.
Londonas, 16 d. gegužės. 

—The Exchange Telegraph 
Comp, gavo sekantį prane
šimą iš Amsterdamo:

“Telegrama 'iš Berlyno 
skelbia, jog “Vossische Zei- 
tung” praneša, jog augšto- 
sios sferos Vokietijoj nori, 
kad skerspaines tarpe Ame
rikos ir Vokietijos išrištų 
arbitracijos teismas”.

Washingtono valdžia ne
sipriešintų arbitracijai, vie
nok ji nori, kad Vokietija 
duotų užtikrinimus, kad ne
kliudys neutrališkų šalių 
žmones ir laivus.

NEW YORKO DARBI
NINKAI PRIEŠ KARŲ.
Centralis sufederuotų u- 

nijų komitetas Didžiam j am 
New Yorke vienbalsiai pri
ėmė Ernesto Bohmo rezo
liuciją, kuri aštriai pasmer
kia karę. Tas komitetas at
stovauja pusę milijono Di
džiojo New Yorko darbinin
kų. Rezoliucija pasmerkia 
tuos amerikiečius, kuriuos 
pagavo kariškas šišas. Ki
lus karei, darbininkai turės 
ne tik kariauti, bet ir nau
jas taksas mokėti. Dėl dar
bininkų ir bedarbių valdžia 
gero nevelija. Valdžia pade
da kapitalistams griauti 
darbo organizacijas.

Amerikos darbininkai 
kviečiami visais galimais 
būdais priešinties stengimui 
įvelti ir Ameriką į karės sū
kurį.

Rezoliucijos kopija pa
siųsta visoms darbininkų 
organizacijoms šioje šalyje.

AMERIKA TURI UŽSA
KYMŲ NUO KARIAU
JANČIŲ ŠALIŲ ANT 

203 MILIJONŲ 
DOLERIŲ.

Senatorius Corre, kuris 
yra prezidentu Kanados 
plieno liejinyčių, paskelbė, 
kiek Suvienytos Valstijos ir 
Kanada gavo nuo kariau
jančių šalių užsakymų ant 
ginklų, kuriuos greitu lai
ku turi padaryti. Pagal se
natoriaus apskaitliavimo,tai 
trumpame laike Amerika 
gavo ant 203 milijonų dole
rių užsakymų įvairių gink
lų. Tuos užsakymus pildo 
50 Suvienytų Valstijų kom
panijų ir apie 10 Kanados 
kompanijų. Tik viena Ka
nados kompanija gavus iš 
Rusijos užsakymą padaryti 
sprogstančių kulkų (šrap
nelių) už 83 milijonus dol.

Eina gandas, jog Ameri
kos lokomotyvų kompanija 
šiomis dienomis priėmus už
sakymą padaryti 5 milijo
nus armotinių kulkų; už 
kiekvieną kulką gauna po 
13 dolerių—viso už 65 mili
jonus dolerių.

Westinghouse kompanija 
priėmė užsakymą padaryt 1 
milijoną šautuvų ant 55 mi
lijonų dolerių. Reiškia, 
kiekvieno šautuvo padary
mas apsieina 55 dol. Tuos 
šautuvus kompanija privalo 
padaryti labai greitu laiku.

Tai matot, kaip iš žmonių 
žudymo kapitalistai daro 
biznį.

Oficialis austrų praneši
mas skelbia: “Priešų (rusų) 
pasitraukimas iš Galicijos 
į rusišką Lenkiją tęsiasi. 
Rusų armija, kuri buvo ties 
Petrakovu, taip-pat trau
kiasi į rytus. Austrų kariu
menė po vadovyste genero
lų Woyrich ir Dankl vejasi 
rusus. Teutonai (vokiečiai 
su austrais) laimėjo kalnuo
toje šalyje į šiaurių - rytus 
nuo Kielcų.

“Vidurinėj Galicijoj ru
sai traukiasi per Sano upę. 
Toje vietoje su rusais ka
riauja erzhercogo Juozo 
Ferdinando kariumenė. Di- 
strikte aplink Dobromilą, 
Stryj ir Sambor priešai 
traukiasi priešais armiją 
generolų Borovič ir Boehm- 
Emoli.

“Mūšys pietų Galicijoje 
tęsiasi”.

Vokiečiai praneša, kad te
utonų sujungtosios spėkos 
randasi visai netoli nuo Pše
myslo tvirtovės. Vokiečiai 
ir austrai po vadovyste ge
nerolo Mackensen nori at
gauti nuo rusų Pšemyslą.

Vokiečiai tvirtina, kad 
rusai neužlaikys savo pozi
cijų tarpe,Kielcų ir Pilica 
upės.

ARCHANGELSKO UOS
TAS JAU ATIDENG

TAS.
Iš Petrogrado praneša, 

kad 13 d. gegužės Archan
gelsko portas atsidengė h* 
laivų plaukiojimas vėl prasi
dės. Bet valdžia nedalei- 
sianti į tą portą privatinių 
prekybos laivų; portas bū
siąs panaudotas vien tik ka
riškai transportacijai.

RUSAI LAIMĖJO BUKO
VINOJE.

Petrograd.—Austrai ap
leido gerai apginkluotas po
zicijas ant Bistrija upės. 
Austrai traukiasi atgal vi
soje linijoje, kuri tęsiasi per 
140 viorstų. Austrų kavale
rija veik sunaikinta. Prie
šų pasitraukimas yra gene- 
rališkas ir mūsų kariumenė 
randasi ypatingai gerose są
lygose.

KAPITALISTŲ SPAU
DOS NUODAI.

RYME PILNA
KAREIVIŲ

TORPEDAVO DANŲ 
LAIVĄ.

Londonas.—Danijos gar
laivis “Martha” tapo torpe
duotas vokiečių povandeni
nėm valtelėm netoli Škotijos 
pakraščių.

Laivo žmonės,skaičiuje 18, 
tapo išgelbėti.

SPAUSTUVĖS KELIASI 
Iš SEINŲ J VILNIŲ.

Laikraščių “Šaltinio” ir 
“Vadovo” spaustuvės,kurios 
ligišiol buvo Seinuose, Suv. 
gub., dabar keliasi į Vilnių.

KĄ SAKO VOKIEČIŲ 
LAIKRAŠTIS?

“New Yorker Herald” ra
šo:

“Vokietijos valdžia turė
tų pasiliauti, bent kurį lai
ką, vartojus povandenines 
valtis. Bet tuomet tegul 
Amerika pareikalauja, kad 
Anglija taip-pat nelaužytų 
tarptautiškų teisių. Juk 
Anglija neleidžia gabenti 
Vokietijon net maisto. Ar
gi tai nėra baisiausias tei
sių laužymas? Jeigu Ame
rika reikalauja teisybės nuo 
Vokietijos, tai tegul ji pa
reikalauja to paties ir nuo 
Anglijos, tuomet visi pasa
kys, kad ji elgiasi bešališ
kai.

RĖKSNIAI DARO BIZNĮ, 
KELDAMI KARĖS 

TRIUKŠMĄ.
Tik pažiūrėkite, meldžia

mieji, kokius ugninius strai
psnius pyškina kapitalistų 
spauda! Hearsto “Journa- 
lai”, “Americanai” pilni 
kūrstinančių žinių ir straip
snių. “Herald” agituoja už 
karę. “Times”, “World”, 
nors ir atsargiau kalba, bet 
ir ten pilna melagingų in
formacijų, kurios turi savo 
tikslu sukurti karišką lieps-

LAUKIAMA ATSAKYMO 
Už 10 DIENŲ.

Washington, 16 d. gegu
žės.—Laukiama, kad Vokie-

Tie milžiniški antgalviai, 
tai begalinis pūtimas muilo 
burbulų—dar sykį ir dar sy
kį parodo Amerikos darbi
ninkams, kokius nuodus 
skleidžia paperkamoji, gat
vinė kapitalistų spauda. A- 
žuot gesinus ugnį, ji pila a- 
lyvos į ugnį.

Kapitalistų spauda daro 
puikiausi biznį šiomis dieno
mis. Jie uželektrizavo žmo
nes, užsuko savo “mašineri
ją” ir viskas eina, kaip iš

Naujoji ministerija už 
taiką.

Karės karštligė apėmė 
Rymą, Italijos sostapylį.Ro
dosi, kad kils revoliucija. 
Garibaldiečiai ir jų šalinin- 

, kai nesiliauja rengę demon
stracijas už karę. Kariu
menė užplūdo miestą. Jinai 
vos suvaldo minias.

Iš kitos pusės socijalistai 
grąsina revoliucija, jeįg 
talija prisidės prie^ferės.

Didele minia pylėjo prie 

 

hotelio, kur gyvena rašyto
jas Gabriele d’Annuncio ir 
įtaisė karišką demonstraci
ją.

Karalius paliepė sudaryti 
ministeriją parlamento pir
mininkui Marcora. Nauja
me kabinete bus atstovauja
mos visos partijos. Naujam 
kabinetui pritars ir socija
listų dalis po vadovyste Bi- 
solatti.

Giolitti, karės priešas, įgi- 
ja vis daugiau įtekmės.

KĄ SAKO RUSIJOS AM
BASADA?

Rusijos ambasadorius Su
vienytose Valstijose pripa
žįsta, kad rusai žymiai nu
kentėjo Galicijoje ir turėjo 
pasitraukti net per 30 my
lių, tačiaus jisai tvirtina,kad 
ir vokiečių nuostoliai buvę 
labai dideli.

TIES TARNOVU.
Tarnov, Galicija, 15 d. ge- 

guž.—Milžiniškos kanuolės 
naujo tipo tapo įrankiais', 
kuriais austrai sugriovė 
veik neprieinamas rusų po
zicijas Tarnove.

ITALIJOS SOCIJALISTAI 
LAIKOSI DRŪČIAI.

Rymas. — Socijalistų at
stovybė parlamente nutarė 
visais galimais būdais prie; 
sinties Italijos prisidėjimui 
prie kares.

Vienok, jeigu karė kiltų, 
tuomet socijalistai visgi ne
siliaus darbavęsi dėl taikos. 
Socijalistai tvirtina, kad 
Austrija rodo norą nusileis
ti, todėl nėra mažiausio rei
kalo kariauti.

Ryman pribuvo naujas 
rusu ambasadorius Girs. 

I C

Jisai jau pradėjo agituoti, 
kad tik patraukti Italiją 
prie karės.

KAIP SEKASI GALIPO- 
LIO PUSI AUS ALY?

Londonas. — Prancūzams 
ir anglams neperkaip sekasi 
Galipolio pusiausaly. 
laimėti jie nelaimėjo, 
nių net ir perdaug 
dė.

Daug 
o žmo- 
pražu-

PRAŠO AMERIKOS 
PAGELBOS.

Londono patriotai įtaisė 
vokiečių ir austrų muštynes 
visame mieste. Daugybė 
austrų ir vokiečių susispietė 
ties Suvienytų Valstijų kon
sulatu ii’ prašo pagelbos.

Tiktai , darbininkiška

SOCIJALISTAS PAS 
KARALIŲ.

Karalius priėmė audenci- 
joje socijalistą Ferri, kuris 
atstovauja kraštutinį deši
nįjį socijalistų sparną. Ferri 
patarė kraliui prisilaikyti 
taikos. <

NORĖJO IŠGRIAUTI AU
STRIJOS AMBASADĄ.
Atėjo žiną, jog apsvaigu

si patriotų minia norėjo iš
griauti Austro-Vengrijos 
ambasadą.

PORTUGALIJOJ KILO 
REVOLIUCIJA.

Londonas, 16 d. gegužes. 
—Tūla naujienų agentūra 
gavo žinią iš Madrido, kuri 
skelbia, jog Portugalijoj į- 
vyko tikra revoliucija.

Reuterio agentūra prane
ša, kad buvęs ministerių 
pirmininkas Alfonso Costa 
tapo užmuštas Lisabone.

Daktaras Costa buvo va
dovas demokratų partijos.

Revoliucija vienu ir tuo 
pačiu laiku kilo Ciombra,O- 
porto, Lisbone ir Santarem. 
Padėjimas esąs labai opus.

RUSIJA TURI VIENĄ MI
LIJONĄ NOUJŲ KA

REIVIŲ.
Londonas.—Naujoji Rusi

jos armija, susidedanti iš 
milijono kareivių, jau pa
siųsta karės laukan. Rusija 
dabar esanti taip drūta, kad 
tvirtai tikisi laimėti (Tai tik 
tušti žodžiai. Red.).

RIAUŠĖS AFRIKOJE.
Londonas.—Iš Cape Town 

atėjo žinia,jog teji buvo įtai
sytos labai skaitlingos de
monstracijos prieš vokie
čius. Policija ir kariumenė 
turėjo daug darbo, kol pri
vedė minią prie tvarkos.

Generolas Botha atsiuntė 
proklamaciją, kurioj jisai 
apgaili riaušių įvykimą. Ji
sai sako, kad tos riaušės 
prieš vokiečius nėra pateisi
namos.

DR-AS DERNBURG AP
LEIDŽIA AMERIKĄ.

Vokiečių valdžios neofici- 
alis atstovas Suvienytose 
Valstijose, Dr-as Dernburg, 
buvęs Vokietijos kolionijų 
ministeris, nutarė apleisti 
Ameriką.

Per visą tą laiką nuo ka
rės pradžios Dernburg išsi
juosęs gynė Vokietijos inte
resus ir jos vedamos politi

Paskiausios žinios.
17 d. geg. (panedėlio ry

tas).—Iš Berlyno atėjo pra
nešimas, jog pastaromis 
dienomis rusams pusėtinai 
sekėsi ties Šiauliais, tečiaus 
dabar vokiečiai sakosi atsi
gavę. Į pietus nuo Nemuno 
rusai traukia daugybę ka
riu m ones. Tenais mūšio 
dar nebuvo.

Austrai praneša, kad jų 
kariumenė randasi jau ties 
pačiais Pšemyslo vartais. 
Austrai ir vokiečiai vienu 
balsu sako, kad rusai vis 
dar traukiasi iš Galicijos ir 
iš pietų Lenkijos. Rusai 
nieko nesako.

Amerikos ir Vokietijos 
santikiai eina geryn. Yra 
didelė viltis, jog pavyks su
sitaikinti. Dalykas apsvar
styti bus perduota tam tik
ram teismui.

Portugalijoj sukilimai au
ga. Sukilėlių laivai bom
bardavo Lisbono miestą. 
Bombardavimas atnešęs 
daug nuostolių ir gana daug 
žmonių tapo užmušta. Lai
vynas — tai vyriausias su
kilėlių ginklas. Lisabone 
Įsikūrė revoliucijonierių ko
mitetas. Nors, tuo tarpu, 
dar negalima pasakyti, kas 
veda sukilėlius, bet galima 
spėti, kad tai sukilimas at
žagareivių monarchist^ 
prieš respubliką.

Ryme karingieji patrio
tai užpuolė ant parlamento, 
išmušė langus ir pridirbo 
dar daugiau nuostolių. Jie 
reikalauja karės.
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Skylėta liogika

Mums praneša, jog vedė
jai bylos su Hoosick Falls 
fanatikais gavo pranešimą 
nuo J. R. Parker, district 
attorney Renssesear county 
Troy, N. Y., kad mušeikų 
teismas neatsibus iki rugsė
jo mėnesio 1915 m.

Rafolas Rimkunas stovi 
po $2,000 kaucija, o Anta
nas Saulis ir J. Vaitekus 
dar nepagauti. District 
attorney sakosi juos sura
siąs.

“Milwaukee Leader” nu
rodo į charakterišką apsi
reiškimą, jog daugybė bur
žuazinių politikierių, kurie 
galvą guldo už blaivybę, 
tuo pačiu laiku yra didžiau
si priešai išleidimo įstatymų 
darbininkams apsaugoti. 
Paveikslu gali būti Oklaho- 
mos kapitalistiška legislatū- 
ra. Ji — už blaivybę; ta- 
eiaus — vaikų darbas lieka
si, kaip ir buvęs, pensijų — 
kaip nebuvo, taip ir nėra. 
Daugybė bemokslių.

Kaip jums išsirodo: 
krikščioniškas tai darbas ar 
nekrikščioniškas paskandin
ti tokį laivą, kaip, padėki
me, “Lusitania”?

Tą klausimą svarstė me
todistų episkopalų kunigu- 
žiai, suvažiavę savo seiman 
Chicagon. Pasirodo, kad 
kunigužiai nepriėjo prie 
vienbalsio nusprendimo. Ge
ras pustuzinis iš jųjų tarpo 
tvirtino, kad “Lusitanijos” 
nuskandinime nieko ne
krikščioniško nėra. Didžiu
ma gi tvirtino, kad tai esą 
nekrikščioniška.

Popai, katalikų kunigai, 
protestonų pastoriai—tam-1 
po tą dievulį į visas puses 
be jokio pasigailėjimo ir 
tas visų tampomasis Jeho
va tampa toks jau vulgariš- 
kas padaras, kaip ans Char
les Chaplin iš krutančių pa
veikslų teatro._________%
KUNIGĖLIS SUGALVOJO 

IŠGANINGĄ PLENĄ. 
Klerikalų leidžiamam lai

krašty “Our Sunday Visit
or” kunigėlis Mereto ve kaip 
šneka:

“Jeigu mūsų valdžia 
(Suv. Valstijų valdžia) 1910 
metais galėjo išleisti 279 mi
lijonus dolerių armijai ir 
laivynui, kad apsigynus nuo 
svetimų šalių užpuolimo, tai 
jau ji tikrai turi rasti bent 
$2,400,000 dėl vedimo karės 
su revoliucijonieriais, kurie 
griauja valstybės pamatus 
ir kurie atneš daug daugiau 
blogo, negu gali atnešti kok
sai nors svetimšalis prie
šas”.

Kunigėlis ragina valdžią 
uždėti anti - socijalistišką 
mėnesinį magaziną ir dalin
ti jį veltui. Tam tikslui ne
daug tereikia... tik veik pus
trečio milijono dolerių.

Ir ko tie kunigai nesuple- 
nuoja, bet visi tie jų pienai 
tiek vertės teturi, kaip ra
šymas šake ant vandens.

“American Socialist” tik 
juokiasi iš to kunigiuko. 
Mūsų partijos organas sa- 
ko:
Čiai daug daugiau negu už 
pustrečio milijono dolerių 
prirašo visokių šunų poterių 
ant socijalizmo, o kaip nie
ko nepeša, taip nepeša”.

RAUDONOJI SAVAITĖ.
Atsimenam — pereitą ru

denį tuoj po Raudonosios 
Savaitės redakcijon pradėjo 
plaukti iš visų pusių kores
pondencijos apie prakalbas, 
koncertus, pasekmingą pre
numeratorių rinkimą soci
jalistų laikraščiams ir, ga
lop, Sąjungos kilimą.

Šiemet — nieko panašaus 
ir tai ne tik pas mus, lietu
vius, bet ir pas anglus. Jų 
spauda taip-pat tyli apie pa
sekmes Raudonosios Savai
tės.

Nenoromis kįla klausi
mas, kame būtų priežastis,

•b

kad šiuo kart nebuvo tiek 
idealizmo ir pasišventimo, 
kaip pereitą rudenį.

Męs matome dvi priežas
tis ir norime į jąs paakinti 
socijalistų minias:

1) Klausimas apie Raudo
nąją Savaitę visiškai nebu
vo apkalbėtas mūsų spaudo
je.

2) Męs, socijalistai, per
daug esame užversti pašali
niais darbais.

Spauda veik neprasitarė 
apie Raudonąją Savaitę. 
Veikiantysis Sąjungos Ko
mitetas, tardamas tą klausi
mą, negalėjo jo išdiskusuo- 
ti. Nariams V. K. buvo sun
ku orientuoties, negirdint 
ką sako kiti. Tuo tarpu, 
jeigu klausimas būtų buvęs 
pakeltas spaudoje, neabejo
jame, dauguma sąjungiečių 
būtų meilinus nukelti R. S. 
ant rudens.

Męs, socijalistai, rasit 
jau perdaug pasinėrę ne sa
vo partijos darbuose. Męs 
dedame milžiniškas pastan
gas, remdami L. Š. F. Dar 
ir dabar visur rengiami fė- 
rai, teatrai, išlaimėjimai ir 
tt. Nesakome, kad reiktų 
šalinties nuo to darbo, bet 
šiaip ar taip tai jau labai 
bloga, jeigu savo darbą ap
leidžiame. Perdidelis išsi- 
mėčiojimas naikina mūsų 
darbo patvarą.

Šitos teisybės neturėtume 
užmiršti.

BAIMĖ VIEŠO ŽODŽIO.
Pirmininkas industrialės 

komisijos p. Walsh vis la
biau įsipyksta mūsų kapita
listų spaudai. New Yorko 
kapitalistiški plunksnabrai- 
žiai jau seniai grūmoja p. 
Walsh’ui, kad jisai išėjo iš 
jam skiriamo kompetentiš- 
kumo rybų. Kuomet indu- 
strialė komisija kamantinė
jo tūlus Chicagos milijonie
rius, tai ir to miesto spauda 
skersavo į p. Walsh’ą.

Dabar p. Walsh ir jo ko
misija randasi Washingto
ne. Tarp kitko, ten tyrinė
jama Pennsylvanijos kazo
kų (constabulary) b j aurų s 
darbeliai. Ir veik visos 
Pennsylvanijos laikraštiniai 
Leviofanai pradėjo ant p. 
Walsh galvos karti šunis. 
Patsai prezidentas Wilso- 
nas, kuris juk ir aprinko p. 
Walsh’ą pirmininkauti in- 
dustrialėje komisijoje, da
bar jau nusiduoda nepažįs
tąs p. Walsh’ą.

Kame gi dalykas? Rodo
si, Walsh’as nėra jokis soci
jalistas, neigi kapitalizmo 
tvarkos griovėjas, o vienok 
kapitailistiški bubnųtuzaijo 
jau neapkenčia. Visas da
lykas tame, kad laike per- 
klausinėjimų industrialėje 
komisijoje, viešas žodis iš
kelia daugybę kapitalistiš
kų šunybių. Paskui apie 
tai, noroms - nenoroms, ir 
kapitalistiški laikraščiai tu
ri rašyti. Ir pasekmė yra 
ta, kad plačioje publikoje 
pasklįsta labai nemalonių 
dėl stambiojo kapitalo 
nių. O tos teisybės, tų 
nių stambusis kapitalas 
jo, kaip savo šešėlio.

zi- 
ži- 
bi-

KAS STOVI Už JŲ
JŲ PEČIŲ?

Baltimore j, Brooklyne, 
Chicago j ir Philadelphijoj 
randasi keli puskapiai taip 
vadinamų industrialistų, 
speciališkai lietuviško tipo. 
Apie tuos žmones nėra rei
kalo daug rašyti, nes jie 
reikšmės neturi. Tačiaus... 
retai kas nuvokia, kad už tų 
“r-r-revoliucinierių” pečių 
stovi lietuviški tautininkai. 
Tai nėra kokis paradoksas, 
tai tikrų tikriausias fak
tas.

Rodosi, kas jau galėtų 
jungti mūsų tautininkus su 
industrialistais? Industri- 
alistai juk pripažįsta sabo
tažą, nepaguodoja įstaty
mus, skelbia tiesioginį vei
kimą, einą už generalį strei
ką ir tt.

IX

Rodosi, “Vienybės Liet.”1 
redaktoriai turėtų iš kailio 
išsinerti, išgirdę tokias bai
sybes ! Juk ponas Sirvydas 
lenkia galvą žemiau kelių 
prieš įstatymus ir dreba, 
tik per pusę lupų užsiminus 
apie teisioginį veikimą.

O tuo tarpu... daug kas ir 
nepatikės, kad tuomet, kada 
didžiausi nepraustaburniai 
iš industrialistų keikė Broo- 
klyno tautiškame name vi
sa ir visus, skelbė devynes 
galybes palaidžiausių ko
vos įmonių — Brooklyno 
nusenusi močia anei parau
do, anei pasipiktino. Ji, ta 
įstatymų guodotoja, net 
garsina tų sorkininkų pra
kalbas. Ne tik “Vienybė”, 
bet ir “Tėvynė” atrado “tei
sybės žodžių” tūlo žinomo 
sorkininko nepraustburniš- 
koje prakalboje.

Žinoma, iš “industriališ- 
kų” sorkių mums tik juo
kai. Kas vėju paremta — 
tas žūsta, bet kaip gi bega
liniai žemai turėjo nupulti 
tautininkai, jeigu jie net su 
tokiais elementais susideda, 
apie kuriuos jau net ir sa- 
liunuose kalba, kad pas juos 
“nobody home”.

Sakoma, skęstantis ir 
šiaudo griebiasi. Taip ir 
mūsų patriotėliais.

UZ
SU

IR VĖL PERKŪNAS 
TRENKĖ.

Nespėjome dar užmiršti 
apie baisią nuoskąudą, ku
rią kapitalistiškas teismas 
įtaisė Denbury, Conn., ke
purninkų unijai, kaip ir vėl 
perkūnas trenkė į darbinin
kų organizacijas. Šiuo žy
giu perkūnas trenkė į New 
Yorko East Sides organi
zuotus darbininkus. New 
Yorko rytinės dalies darbi
ninkai jau seniai yra rąstu 
kapitalistų akyse. Jie su
siorganizavę į drūtas unijas 
ir, galima sakyti, jog tą 
miesto dalį kontroliuoja žy
dų unijos. Iš tos miesto da
lies, kaip žinoma, išrinkta 
net socijalistas kongresma- 
nas, draugas Meyeris Lon
don. East Sidėj bėgyje ke
lių paskutinių metų buvo 
daug pasekmingų streikų ir 
tų streikų rezultatas buvo 
labai malonus darbininkams 
žmonėms. Jų gyvenimo są
lygos žymiai pagerėjo. ; \

Kas čia padarius, kad tą 
judėjimą prislėgus? Tas 
klausimas jau seniai buvo 
ant galo ponų kapitalistų 
liežuvių. Jie apskelbė uni
joms kovą. 23 unijų vadai 
suareštuoti. Juos nori ap
kaltinti tame, kad jie strei
kų metu samdę bomus, ku
rie turėję kenkti ir net žu
dyti kapitalistus. Tą ap
kaltinimą prieš darbininkus 
sutaisė žinomas East Sides 
razbaininkas Dopey Benny 
Fein, jau seniai nuteistas į

Policija, detektyvai ir jų 
liudininkai iš Dopey Benny 
Fein’o “gengyės” apskelbė 
kovą darbininkų unijoms, 
bet jie nieko nelaimės, o tik 
pakels klesinę darbininkų 
sąmonę.

REIKALŲ-REIKALĖLIAI.
“KELEIVIS” nepritaria sumany

mui įkurti speciali jaunuomenei laik
raštį. “Išleiskit laikraštį vien tik mo
terų reikalams, tai jį ir pačios mote- 
rįs nenorės skaityt. Su jaunuome
nės laikraščiu būtų dar blogiau, nes 
pas Amerikos lietuvius tokios jau
nuomenės ir nėra, kuriai būtų reika
lingas specialis laikraštis”. Ištiesų, 
perdaug pas mus tų sumanymų. Jau 
dabar, rodosi visi tūrėtų matyt, ka< 
reikia labiau stiprint senus laikraš
čius, negu naujus kurti.

“NAUJIENOS” sakosi įvesiančios 
jaunimo skyrių.

LIETUVIŲ SOC. SĄJUNGOS kuo
pa, Montello, Mass., per “Kovų” įne
ša L. S. S. referendumui sumanymą, 
kad sąjungiečiai neturėtų teisės be 
Sąjungos leidimo steigti privatiškus 
laikraščius.

DĖL TEORIJOS LAIKRAŠČIO. — 
L. Prūseika buvo įnešęs L. S. S. Li
teratūros Komitetan sumanymą pa
versti Škotijos “Socija’demokratą” 
teorijos laikraščiu, kurį leistų sudė
tinomis spėkomis amerikiečiai ir eu
ropiečiai. Tuo tikslu L. P. siūle su
sinešti su Užsienio Biuru L. S. D. P., 
kurio vardu šiuo tarpu “Socijaldemo- 
kratas” leidžiamas. Įnešimas per L. 
K. nepraėjo.

NEW YORKO L.S.S. KUOPA nori 
kad prie “Kovos” būtų leidžiamas te-

orijos priedas. Ji padare tam tikrą 
įnešimą.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO ko
mitetan padaryta įnešimas siųsti au
kų Gydymo ir Maitinimo draugijai.

SOCIJALISTŲ PARTIJA jau išsi
rinko savo Pildomąjį Komitetą se
kantiems metams. Jan pateko: A- 
dolfas Germer iš Mount Olive, Illino
is; James Maurer, Reading Pa.; 
Emil Seidel, Milwaukee, Wisconsin; 
George Goebel, Newark, N. J.; Ar
thur Le Suer, Minot, North Dakota.

Pažymėsime, kad G. Goebel yra 
tos nuomonės, kad svetimkalbių soci
jalistų federacijos, įeinančios į S. P. 
neturėti} pilni} teisių. Jisai bijosi, 
kad svetimkalbių federacijos nepra
lenktų anglų.

DRAUGAS J. BALTRUŠAITIS, 
“Dilgėlių” redaktorius, rašys Istoriją 
Liet.- Soc. Sąjungos.

Kas ką padarė, kas ne
padarė; kas kaltas, kas ne
kaltas, — o socijalistai jau 
ir bombarduojami.

Kuomet vienuolis Maco- 
chas užmušė savo pusbrolį; 
kuomet kunigas Richesonas 
nunuodino savo mylimąją; 
kuomet kunigas Šmitas pa
pjovė savo gaspadinę, tai 
kunigai kuoveikiausiai pa
siskubino apkaltinti soči j a- 
listus. Tatai, anot kunigų 
praskydusio proto išeina, 
kad socijalistai užrūstina 
dievą, kuris pradeda bausti 
žmones ne tik nuo seniai 
pramanytomis rykštėmis, 
bet ir kirviais, ir nuodais, ir 
peiliais. Ir kiek bažnyčiose 
buvo prikalbėta, kiek buvo 
primalta, kiek buvo privirta 
panašios košės?... Tik ačiū, 
tau dieve, kad tą košę patįs 
jos gamintojai turėjo suval
gyti. Nes visas civilizuota- 
sai pasaulis suprato, kad 
čia ne dievo darbo išdavos, ' 
nei ne socijalistų, bet tik 
pačių kunigų — tų kunigų, 
kurie paskendę pertekliuje, 
tinginystėje ir veidmainys
tėje, patįs nesižino, ką be
darą.

Kunigai pailso visokius 
niekus ant socijalistų be- 
taukšdami. Socijalistai, tei
sybę pasakę, nusiramino. 
Triukšmo diena praėjo. Bet 
ar ilgam?

Aplekia Amerikos lietu
vius baisi žinia, kad kokie 
tai juodrankiai - žmogžu
džiai nugalabino kun. Žeb- 
rį ir jo gaspadinę. Žinia ne
paprasta, bet ir nepirmuti- 
nė. Juk nuo juodrankių- 
žmogžudžių kulipkų ir bom
bų jau ne vienas gyvybės ir 
turto nustojo. Ir kaip ir ty
čia; kas daugiau pinigų tu
ri, kas yra nepaprastu šykš
tuoliu bei lokamčium, tas 
stovi pirmutinėse eilėse au
kų — tų aukų, kurių juod
rankiai - žmogžudžiai įieš
ko. Gi kun. Žebrys buvo 
nepaprastu lobių mėgėju. 
Turtus krovė ir vargu žino
jo kam; nei vaikai, nei pa
ti... Net ir žinodamas, kad 
žmogžudžiai apie jo galvą 
suka, gailėjosi kelių dolerių, 
kad užlaikius slaptą polici
ją, kad žmogžudžius suga
vus, kad išgelbėjus savo gy
vybę, ar bent dažinojus, kas 
do vieni tie žmogžudžiai 
buvo: ar socijalistai, ar in- 
dustrialistai? Matoma, kad 
kun. Žebrys geriaus velijo 
sau baimę kęsti ir drebėti, 
ir mirti sutikti, nekaip pa
judinti sukrautus tūkstan
čius.

Taigi, principijalė žmog
žudystės priežastis turi bū
ti pinigai. Bet geltonoji- 
katalikiškoji spauda prisi
spyrus spėlioja, būk tai so
cijalistai ir industrialitai 
yra šios baisios žmogžudys
tės priežastimi,. “Katali
kas” (No. 37), žinoma, savo 
nuo šlico apkvaitusioj ma
kaulėj suranda, būk tai 
žmogžudystė esą veikiausia 
papildyta iš keršto, o ne pa
sipelnymo tikslu.Ir šitas ap
kvaitęs laikraštukas j ieško 
žmogžudystės priežasčių 
net pas Waterburio soči j a- 
listus.

Ar tai ne skylėta liogika 
pas geltonąją spaudą? Juk 
męs 'turime kunigų, kurie 
šimtą kartų daugiau įsipy- 
kę parapi jonams ir pašali
niams žmonėms, negu so- 
cijalistams; vienok, niekas 
jiems panašiai, kaip kun. 
Žebriui,! nekeršino. Kodėl? 
Be abejonės, todėl, kad so-
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cijalistai panašiais darbais 
—- kerštais anaiptol neužsi- 
ims; gi juodrankiai - žmog
žudžiai nekeršija tiems, ku
rie mažai pinigų turi, bet 
tiems, kurie daug tų “pini- 
gų-galvažudžių” turi. Kun. 
Žebrys daug pinigų turėjo, 
ar bent panašiai juodran- 
kiams - žmogžudžiams bu
vo informuota, — ir kri,to 
“skarbO” auka. Už tai, po 
teisybei šnekant, nereikėtų 
nieko kaltinti, kaip tik pa
čius kunigus, kurie plėšia iš yra gryni ištvirkėliai, teisė- 
savo parapijonų paskutinį 
duonos kąsnelį; susikrauna 
krūvas pinigų; paskui tam
pa nužvelgtais žmogžudžių 
ir ant galo lieka jų aukomis. 
Kunigams, rodos,nepripuola 
nieką katlinti, bet tiktai pil
dyti šventus evangelijos žo
džius; “pinigus gali kandįs 
sunaikinti, ar vagįs pavog
ti”, ir jų nekrauti. Tada 
nebus nei kerštų, nei pana
šių žmogžudysčių.

Margeris.

Ištvirkimų gali būti viso
kių. Aš čia kalbėsiu apie 
lytiškąjį ištvirkimą, kuris 
Amerikoj yra daugiau išsi
plėtojęs, negu Paryžiuj. 
Turčių spauda ir teismai 
nuduoda, būk šios šalies gy
ventojai yra dori ir būk jie 
yra geriausi doros apginė- 
jai. Ištikrųjų gi patįs tų 
laikraščių ir knygų leidėjai

(Nuo

Sunkus padėjimas 
Austrijoj.
mūsų korespondento 

iš Danijos).

Vienas Šveicarijos socija
listų laikraštis: “Berner 
Tagewacht” trumpai apra
šo apie dabartinį dalykų 
stovį Austrijoje. Maisto 
mainos — girdi — baisiai 
oakilo, bet darbininkų algos 
lė kiek nepadidėjo, o kai 
<ur net tapo sumažintos. 
Šiaip nors ir neatjaučiama 
didelė bedarbė, bet visgi ne
mažai fabrikų sustojo. Di
desnė dalis stiklo ir audimo 
fabrikų jau nuo pirmiau ne
dirba. Žmonių vargas ir 
nedateklius kasdien eina di
dyn. Vien tik ginklų fabri
kuose darbas sparčiai eina, 
bet kas iš to, kad pinigų 
vertė kaskart puola. Mais
tas abelnai pabrango ant 60 
nuošimčiu, o kai kurie daik- 
tai siekia net iki 100, tai 
yra pasidvigubino. Minėto 
laikraščio korespondentas 
išgyveno Austrijoj 5 savai
tes, ir, anot jo, visą tą laiką 
tenykščiai laikraščiai pri
pildyti vien tik Austrijos ir 
Vokietijos, dideliais“ laimė
jimais”, Francijos ir Rusi
jos nuolatiniais nepasiseki
mais; bet apie jų pačių ne
pasisekimus nė žodžio nėra. 
Taipgi nepaduoda jokių ži
nių iš Turkijos. Karės cen
zūra labai aštri ir visa spau
da laikoma suspausta jos 
replėse. Visur žmonės nu
siminę ir nualsinti kare. 
Tūlose vietose jau at jaučia
ma stoka maisto. Visi li- 
gonbučiai kupinai prikimšti 
sužeistųjų; kaip kur tokiuo
se ligonbučiuose (Mouthau- 
sen, Thalhof) prasidėjo 
rauplės. Laukiama taipgi 
pasirodant koleros.

Taip tai dedasi Austrijo
je. Apie santaiką da nieko 
negirdėti. Gal dabartės 
Austrijos liaudis, o drauge 
ir kitų kariaujančių šalių 
žmonės vargo prispausti pa
matys visą veidmainystę 
kaizerių ir carų, surengusių 
šias didžiausias skerdynes 
ir visų tų kanuolių fabri
kantų ir jų šalininkų besan- 
žinišką melagystę, kurie vis 
stengiasi visiems įtikryti, 
jog tik per apsiginklavimą 
galima palaikyti ramybė.

MARIJAMPOLĖS 
PADANGĖ.

Sausio 30 dieną trečią va
landą po pietų,sugaudus ar- 
motoms, pradėjo kristi į 
Marijampolės miesto gatves 
granatos, daugiausia šūvių 
krito apie bažnyčią. Kas 
gyvas lindo rusiuosna. Už 
poros valandų, šaudymui 
aprimus inėjo miestan vo
kiečių kariumenė. Pirmiau
siai kareiviai puolės po mie
sto gyventojų butus landyti 
ir kas-žin ko j ieškoti, paga- 
liaus ėmė rinkti savo vy
riausybei ir sau tinkamus 
gyvenimus. Pasilikusieji 
mieste gyventojai tūnojo sa
vo lindynėse, nežinodami, 
kur dėties ir ką bedaryti.

IŠTVIRKIMAS

su 
Tur- 
pini-

jai ir įstatymdaviai yra pir
mos klesos paleistuviai. Vie
ni su keliom pačiom gyvena, 
riti tiek numylėtinių turi, 
:<ad net liberališkos jų pa
čios nebegali pakęsti ir su
gelia tragedijas, reikalau
ja persiskyrimų. Paimkite 
bent vieną iš kongresmanų 
ir teisėjų ir atrasite, kad re
tas begyvena su pirmąja pa
čia, kad prieš apsivesiant 
jis suviliojo ne vieną leng- 
vatikę merginą, kad ir da
bar jis varviną seilę, kad 
tik su dailia mergina susi
pažinus. Taigi patįs doros 
saugotojai yra nedori. Jie 
nedori. Jie išleidžia aštrius 
įstatymus nubaudimui kitų 
už nedorus pasielgimus, jie 
gaudo nedorėlius, bet save 
nubausti užmiršta.

Kunigai irgi iš vienos pu
sės skelbia dorą, pragaru 
gązdina nedorėlius, iš kitos 
gi pusės patįs užlaiko mer
ginas ir su parapijonkom 
romansus varinėja.

Jeigu gerai prisižiurėt į 
gyvenimą doros skelbėjų ir 
saugotojų, tai išrodo, kad 
savo žodžiais ir įstatymais 
jie eina patįs prieš save.

Kaip nuo įstatymų perse
kiojimo moka apsisaugot 
jų leidėjai ir doros skelbė
jai, taip pat ir 
paprasta publika, 
tingieji apsigina 
gaiš, vargšai nežinojimu 
ir neturtu. Tik retkarčiais 
kokis nelaimingas ištvirkė
lis patenka į policijos ran
kas. Sakau “retkarčiais”, 
nes ištvirkimas yra taip di
delis, kad didžioji žmonių 
dalis turėtų rastis kalėjime, 
jei visų pasielgimai liktų su
sekti.

Jei dabartinis žmonių iš
tvirkimas gali būt toleruo
jamas ir jei jis gali būt va
dinamas doros viešpatavi
mu, tuomet jį draudžianti į- 
statymai gali būt panaikinti 
ir draugijai pavojaus nebus.' 
Jeigu gi jis veda žmoniją 
prie ko nors blogo, tai ji la
bai greitu žingsniu eina ten 
link.

Ištvirkimas tarp vaikų.
Turbūt, nė vienoj šalyj 

žmonės neištvirksta taip 
jaunuose metuose, kaip A- 
merikoj. Ypač Naujosios 
Anglijos miestuose, kur 
daug airių katalikų gyvena, 
tas pastebėtina. Bet tikė
jimas, reikia manyt, prie iš
tvirkimo neveda. Yra kito
kios ir pilnai reališkos prie- 
žastįs. Skurdas ir perdide
lis turtas yra tomis prieža
stimis. Taip vadinamosios 
vidutinės klesos vaikai kur 
kas doresniais išauga, negu 
turčių ir skurdžių vaikai. 
Nueikite į taip vadinamų 
rezidencijų distriktus, kur 
gyvena advokatai, daktarai, 
biznieriai, visokie geriau 
apmokami amatninkai. Na
mai ten atskirti vienas nuo 
kito; jokių užkampių ir 
skersgatvių vaikams slaps
tytis nėra. Kiemas būna 
motinos akim visada ap
žvelgiamas ir jame gali žai
sti vailęai. Vakarais suau
gusieji ir vaikai sėdi ant 
gonkų. Žiemos laike ir 
karštose vasaros dienose jie 
praleidžia laiką dideliuose, 
švariuose ir gražiai parėdy
tuose kambariuose, kur ga
na yra darbo ir žaislų. Mer
gaitė visada turi pianą arba 
kitokius muzikos instru
mentus; ji gali ką nors dai
lų siuvinėt, žaist, skaityt, 
mokintis. Gana yra vietos, 
tylos, tyro o~o, gražumo ir 
daiktų, šeimynos pas to
kius žmones nedidelės, mo
tina turi laiko gerai prižiū
rėt vaikus ir pamokyt. Jie 

nemoka bjauriai keikt, mo
ka kitą paguodot, myli save 
namus, nebėgioja daug vie
ni, pas kitus, ant motinos 
balso turi atsiliept ir būt 
namie. Jeigu tokie vaikai 
nesusiduria su ištvirkėliais, 
jie gali išaugt dorais. Ypač 
mergaitės tokiose šeimynose 
išauklėjamos gerai. Čia da 
ir galima atrast nepraradu
sias mergystės merginas. 
Ne į bažnyčią ėjimas, ne 
gązdinimai, ne mušimas da
ro jas doromis, o aplinky
bės, kuriose jos auga. To
kios aplinkybės galėtų būt 
lengvai prieinamos visai 
žmonijai, jei pati žmonija 
turėtų viską savo rankose.

Jau kitaip yra pas dide
lius turčius. Pinigų pas 
juos perdaug, todėl tėvai 
užimti svečiais, labdaryste, 
garbės draugijomis, kliu- 
bais, sveikatos jieškojimu 
kitose šalyse, svieto pama
tyti ir kitkuo. Prisisamdo 
jie tarnų, tarnaičių ir auk
lių ir. paveda savo vaikus 
jiems. Niekas motiniškai 
tų vaikų neprižiūri ir nepa
mokina, todėl jie auga žiau
riais ir išdykusiais. Tar
nai ir tarnaitės iš tokių vai
kų sau juokus daro, smagu
mą turi ir neretai prie iš
tvirkimo nuveda. Da nesu
augusios turčių mergaitės 
jau su šoferiais pabėga ar
ba herojaus jieško. Berniu
kai sužino slaptas ir pavo
jingas vietas savo tėvo pini
gais. Apie da nesuaugu
sias turčių dukteris suka 
gudrus žili jaunikiai. Abel
nai joms nėra progos už- 
augt doromis ir manau, jog 
turčių dukterų tarpe neat
rastume merginos, nepapil- 
džiusios Jievos grieko.

(Pabaiga bus).
K. Stulpinas.

“VOKIETIJOS KAIZERIS 
ŽMOGŽUDYS”.

Kada vokiečių povandeni
nis laivelis nuskandino pa- 
sažierinį laivą “Lusitania”, 
tai sykiu nuskendo penki 
irlandai. Irlandijos valdž 
pradėjo jieškoti “kaltinin
kų”. Mieste Kinsdale teisė
jai nagrinėjo tą atsitikimą 
ir išnešė sekančią rezoliuci
ja:

“Męs pripažinom, kad 
prasikaltimas papildytas 
peržengiant visus civilizuo
to pasaulio įstatymus.

“Męs skaitome didžiausiu 
prasikaltėliu imperatorių 
Vilhelmą II ir Vokietijos 
valdžią, pagal kurių įsaky
mo povandeninis laivelis pa
pildė žmogžudystes”.

Pasiremiant šia rezoliuci
ja, kiekvienas Anglijos po- 
licmanas privalo areštuoti 
Vokietijos kaizerį, kaipo 
žmogžudį. Reiškia, jeigu 
karė pasibaigs ir Vokietija 
su Anglija susitaikins, tai 
visgi Vokietijos kaizeris ne
galės į Angliją atvažiuoti, 
nes policija jį areštuos irpa- 
sodins kalėjiman, kaipo pa
prastą žmogžudį... Bet jei
gu tik Anglija su Vokietija 1 
susitaikytų, tai ir teisėjai 
savo nuosprendį atšauktų. 
Reikia atsiminti, kad Vokie
tijos kaizeris ir Anglijos ka
ralius—tai pusbroliai.

DARBININKAI TURI MO
KĖTI VARTOTI 

GINKLUS.
Pennsylvanijos legislatu

res atstovas, socijalistas 
Maurer iš Readingo, stojo 
prieš industrialę Suv. Vals
tijų komisiją, kaipo liudyto
jas apie tas baisenybes, ku
rias iškerta streikų laiku 
Pennsylvanijos kazokai 
(constabulary).

Jisai pasakė, kad unijų 
nariai tūri mokėti vartoti 
ginklus apsigynimui nuo tų 
šunlupių. Darbininkai ne
gali apsileisti. Prieš kons- 
tablerių spėką jie turi sta
tyti savo locną spėką.

Tokia Maurerio nuomenė 
yra begalo retas dalykas 
šioje šalyje. Tai agitavimas 
už savo rųšies pilietišką ka
rę-



*

*
nieko

Gelių

priežasties mėginimo 
sudinamltuoti kun.

Pa
čia

Sunku pirmeiviui dar 
buotis tarp fanatikų.

O

Laisvoji Sakykla
“Laisvoji Sakykla” atvira visiems 

—draugams ir priešams. Jūs galite 
gauti čia balsą ir išreikšti savo nuo
monę, nors redakcija ir nesitiktų su 
jomis.

Rašykite, betgi, mandagiai ir 
trumpai. Stengkitės mažai rašyti, 
bet daug pasakyti.

Po rašteliu padekite savo pavardę, 
bet galite rašyti ir po pseudonimu.

Redakcija neatsako už nuomones 
“Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ

Dėlko męs turim remti sa
vuosius biznierius?

Daugelis mūsų žmonių per
ka viską pas svetimtaučius 
ir dar tankiai pasako: 
“Kam man pirkti pas lietu
vį, kad aš galiu nusipirkti ir 
pas svetimtautį; lyg ne vis- 
tiek reikia pinigus užmokė
ti?” Taip, tas tiesa, niekas 
»ieko veltui neduoda. Bet 
dalykas štai kame yra, dėl
ko męs turime pirkti pas 
savo tautos biznierių, o ne 
pas svetimtautį. Aš čia ne
vesiu tautišką agitaciją, 
kad “lietuviai, pas savąjį”, 
nes daug kartų tie patįs 
“savi” tautiečiai eina ir 
p rka viską pas svetimtau
čius, užmiršdami savo agi
tacijos žodžius, kuriuos 
naudoja dėl savo biznio pa
gerinimo arba dėl išsirek- 
Hamavimo “meile tautos”. 
Tas viskas galima pavadinti 
absurdu, veikimu dėl savo 
labo ir garbės.

Man, būnančiam biznyje 
kelinti metai, štai kas teko 
pastebėti ir aš čia bandysiu 
priparodyti, dėlko lietuviai 
ar kitataučiai turi pirkti 
pas savo tautos žmogų, jei 
jis užganėdina savo prekė
mis. Todėl, kad užvis tan
kiausia savo tautos žmones 
biznieriui reikia paremti į- 
vairių - įvairiausiais reika
lais; daug kartų esmi pri
verstas apleisti savo biznio 
reikalus, o patarnauti žmo
gui, be ko jis negalėtų ap
sieiti. Aukavimai pavar- 
gusiems, sužeistiems, bied- 
niems, palaidojimui numirė
lei — ir tai vis reikalauja
ma pirmiausia iš biznierių. 
Bet dar ne viskas. Biznie
riai turi aukauti labdarim 
gom įstaigom, apšvietai, re
voliucijai, streikieriams, 
nuo karės nukentėjusioms; 
biznieriai visuomet turi 
duoti draugijoms ant pro- 
giamų laike rengiamų va
kari), o jau tų vakarų tan
kumas neapsakomas.

Taigi viršminėti faktai 
parodo, kad visi privalo 
pirkti pas savo tautos biz
nierius, nes biznieriai neat
sisako savo tautos žmones 
sušelpti reikalui esant.

Gal čia daugelis pasakys, 
kad ir svetimtaučiai aukau
ja viršminėtiem reikalam. 
Taip, bet jie aukauja dėl sa
vo tautos žmonių, o ne dėl 
svetimtaučių. Keliatas mė
nesių atgal Brooklyne buvo 
rengiami fėrai dėl karės nu
kentėjusių Lietuvoje. Fė- 
rų rengimo komitetas ėjo 
per visus biznierius ir rinko 

. aukas. Pasirodė, kad dau
guma svetimtaučių biznie
rių visai atsisakė ką nors 
paaukauti, o jeigu kurie ir 
davė, tai kad išsigelbėjus 
nuo kolektorių landumo. 
Lietuviai aukavo kiek tik 
galėjo; nekuriu aukos siekė 
$10 ir $15.

Matot, koks skirtumas 
tarp svetimtaučių biznierių 
ir savųjų biznierių?

Tas pats atsikartoja ir su 
kitais šelpimais ir aukomis, 
tas pats ir visuose reika
luose. Tarp savo tautos 
žmonių visados pirmutinę 
pagelbą rasi tarp biznierių. 
Tai ar neklaidingai daro 
tie žmonės, kurie neremia 
savuosius biznierius, o per
ka viską pas svetimtaučius? 
Aš manau, kad klaidingai, 
ir net neteisingai taip el
giasi. Iš savo tautos biznie
riaus tik reikalauti moka— 
sušelpimo, aukų, o jam pa
gelbėti gyventi suvis neno
ri. Bus teisinga, jei męs 
pratinsimės daugiau pirkti 
pas savuosius biznierius, 
reikalaudami nuo jų gero 
tavoro ir teisingos kainos.

K. Liutkus.
Brooklyn, N. Y.

Aš sakau, gerai kad da
bar Rooseveltas nepreziden
tauja. Tikrai jau męs galą- 
stume ginklus prieš Vokie
tiją.

Wilsonas, koks jisai nebū
tų, visgi giliai protauja. 
9au kaip kam, bet man 

) jo prakalba Phila- 
delphijoj,' pasakyta nau
jiems piliečiams.

**
Laikraščių 

šaukia extra! extra! 
pirkau laikraštį ir skaitau. 
Antgalvis stambiausiomis 
raidėmis rėkte-rėkia: Van- 
derbiltas (milijonierius, nu
skendęs su “Lusitania”) to
dėl žuvo, kad merginą išgel
bėjo, suteikdamas jai savo

*

pardavėjai 
Pasi-

gas’* ir “Vienybė” jau se
niai pasakė, kad Melba, 
Montvidas, Petrikonis tai 
“cicilikai”.

Argi jūs manote, kad jū
sų draugija ką nors naujo 
išgalvos?

Užsidėjote ant savo kro- 
melio naują iškabą, bet kas 
gi šiandien žiūri iškabos?

** *
Ar teatrališkas laikraštis 

“Veidrodis” jau ir užgęso?
Artistams bus nei šalta, 

nei šilta, jeigu jisai taip re
tai tesirodys.

Čiru-Viru.

Dabar " jau tikras juod- 
rankis (Petrikonis) tapo 
pagautaįjujr nuteistas. Jis 
buvo “išt£ |mas” katalikas 
ir prieš bandymą sudinami- 
tuoti kun. Kudirkos kleboni
ją, atliko išpažintį ir suval
gė Kristaus kūną.

Ką dabar katalikai kal
tins? Ar vėl norės soči j a- 
listams primesti savus dar
bus?
Luzerne, Pa. P. Kelmelis.

Petras Kiaulėnas ne
prisipažino nužudęs 

kunigą Žebri.

Mykolas Balucki.

Vyro Medžiokle
Komedija dviejuose aktuose. 

Verti Bostonietis.

Turbūt, dėlto ir rėkia taip 
dėl tos “Lusitanijos”, kad 
jai nugrimzdus, nugrimzdo 
keli milijonieriai.

Kad žūsta prasti žmonės 
— visi tyli.
kokia ryklė, 
skamba nuo

Bet jei žūsta 
tuomet ausyse 
dejavimų.
*

*

Jeigu jums nusibodo gy
venti, jeigu svietas nemie
las ir gyvenimas apkarto 
— žinote ka — pasirinkite 
sau smafTbi draugų būrelį ir 
prisinT ūkite savo praeitį. 
Jūs pa»^nivcU kiek daug 
šviesių v ii /.dėlių sužibės 
ant juod<> horizonto, kiek 
daug mielų šešėlių pras
links pro jūsų vaidentuvę.

Gyventi verta!
*

* *

Kas laimės: ar Vilniaus 
novatoriai, vadindami karę 
“karu”, ar Amerikos laik
raštininkai veik vienbalsiai 
vadindami karę jos papras
tu vardu — kare?

♦
*

O apie Bernardą 
negirdėti!

Jisai sau sėdi Hartfordo 
kalėjime ir tiek. Buvo ra
šyta, kad jisai jau prisipa
žino kunigo žebrio nužudy
me, o dabar tylu.

Mūsų laikraščiai pergrei- 
tai rašo rezoliucijas, nepa
laukę net teismo. Tai ne
gerai.

*
* *

Susivienyjimo Lietuvių 
Amerikoje nariai - socijali
stai, tėmykit, kad S. L. A. 
istorija nebūtų pirmos kle- 
sos falsifikacija! Išsirodo, 
kad ji tuomi bus. Ir tuo
met iš to drumsto šaltinio 
tautininkai sems kupinas 
rieškes falsifikuotų faktų 
prieš jus pačius.

♦
* *

Šveicarijos mieste Gene- 
voj įvyko Vakarų Europos 
lietuvių konferencija.

Pigu suprasti, kad toj 
“konferencijoj” buvo tik 
Gabrys ir kanauninkas Pra
puolenis iš Rymo.

* 
4c *

Ne “vėželis” pakėlė So. 
Bostono tautininkus, bet 
mūsų gerbiamas M. Petrau
skas. Jisai davė daug van
dens jųjų malūnui.

*
* *

Taip, svietas pašėlo. Pro
fesorius Kūno Meyer iš Phi- 
ladelphijos sako, kad šitas 
visas šimtmetis bus karių 
šimtmetis. Dabar persipeš 
Europos tautos, o paskui 
imsis 'ginklo geltonodžiai 
prieš baltveidžius.

Kas gali gvarantuoti, kad 
taip nebus?

* •
* *

Lietuvių Draugiškos 
gelbos draugija... Kas 
vėl per sfinksas?

Ogi tai Brooklyn© tauti
ninkų ir klerikalu įkurtoji 
draugijėlė. Ji rūpinsis do
rą paskleisti ir kovoti su 
nedora, ištvirkimu.

Kam dar, vyručiai, akis 
sau dumiate. Juk “Drau-

M#

DĖL KORIŲ.
Širšinas apart kitko klau

sia: kada Bagočius sugriaus 
S. L. A.? širšinas, matyt, 
nepainformuotas ganėtinai. 
Bagočius atsivertė: jisai ne
griauna jau S. L. A. ir ne
tyli, bet dirba jo labui. Lo
pata iš Wilkes Barre per 
penkis metus negalėjo išimt 
čarterio, tad Bagočius išė
mė į 5 dienas. Jei netikit, 
paklauskit Bostono “State 
House’j”. Fritzas.

Aš čia trumpai papasako
siu, kaip Kingstono ir apie- 
linkių katalikai norėjo man 
primesti juodrankio M. Pet- 
rikonio darbą (mėginimą 
sudinamituoti kunigo Ku- 
dirbos kleboniją).

5 d. balandžio, kada bu
vo ištikus ekspliozija kuni
go Kudirkos klebonijoj, šni
pai pradėjo gaudyti “juod- 
raukius” ir kimšti kalėji
mam Užteko to, jiegu išti
kimas parapijonas pasaky
davo šnipui, būk tas ir tas 
yra “juodrankis”, tai šnipas 
ir areštuoja. Visai netikė
tai ir aš atsidūriau “juod- 
rankių” skaičiuj ir tapau 
suareštuotu. Mat, “ištiki
mi” katalikai pradėjo pasa
koti, būk aš visuomet saky
davau, kad reikia su kuni
gais kovoti,tai dabar ir atli-

14 d. gegužės (pereitoj 
pėtnyčioj) Wilmingtono ka
lėjime tapo nužudytas P. 
Kiaulėnas, apie kurį pasta
ruoju laiku taip daug bu
vo rašyta. Prieš nužudy
mą jį aplankė jo pusbrolis 
Albertas Kiaulėnas iš Wor
cester, Mass., kuris vykda
mas namo, užėjo į “Laisvės” 
redakciją ir štai ką papasa
kojo apie savo nelaimingą 
pusbrolį.

— Kada P. Kiaulėnas ma
ne pamatė, tai išpradžių 
nusiminė, bet paskui nusira
mino. Jisai atliko išpažintį 
pas kunigą Bukavecką ir 
net laike paskutinės išpa
žinties neprisipažino prie 
nužudymo kunigo Žebrio. 
Petras sako, kad ir Bernar
das Montvidas jo nenužudė. 
Kuu-gai Bukaveckui jisai 
paliko ap:e 10 prirašytų la
pų. Kas ten parašyta—neži
nia. Klerikalų laikraščiuo
se tapo pagarsinta Petro 
laiškas, kurį jisai rašė savo 
tikram broliui į E. Cam
bridge. Prie to laiško kun. 
Bukaveckas daro prierašą, 
būk Petras Kiaulėnas sakęs 
jam, kad “cicilikai” išvedę 
jį iš kelio.

— Aš jo paklausiau, kodėl 
jisai kaltina socijalistus. Ta
da Petras atsakė, kad jųjų 
gengvėj nebuvo jokio soci- 
jalisto. Jisai pats esąs 
kaltas, kad nuslydo nuo do
ros kelio. Prieš smertį pa
rašęs laiškus tėvams.

— Ir man jisai tvirtino, 
kad neužmušė kun. Žebrio, 
bet jisai spėja, kad užmu
šimą padarė kas nors iš jų
jų “gengvės”, kuri buvo ga
na didelė.mat, esu socijalistas, o to

kius darbus tik socijalistai 
galį atlikti, nes katalikai 
neišdrįsią taip pasielgti.

Tuojaus veik visi “ištiki
mieji” katalikai pradėjo 
šaukti, kad—tai Kelmelio 
darbas.

7 d. balandžio, ryte, atei
na šnipai ir mane suareš
tuoja. Tuojaus nugabeno į 
Kingston, Pa. pas kunigą 
Kudirką. Įvedė į kleboniją. 
Kunigas Kudirka sėdi su 
detektyvais. Kunigas ir de
tektyvai pradeda kamanti
nėti, pradeda visokiais bū
dais gązdinti, kad aš prisi
pažinčiau prie tos kaltės, 
kurios visai nepapildžiau, 
žodžiu, prasideda dvasiška 
inkvizicija. Suprantama, 
fyziškos inkvizicijos nesu
rengė, nes neturėjo galės, 
bet dvasiška inkvizicija kar
tais sunkesnė už fyzišką 
(kūnišką).

Beareštuojant, šnipai pa
siėmė daug mano knygų ir 
keliatą numerių “Naujienų” 
ir nuvežė kunigui Kudirkai 
percenzūruoti. Paskui pra
dėjo lyginti mano rankraš
čius su tais laiškais, kuriuos 
kun. Kudirka gavo. Kaip 
kunigui, taip ir detekty
vams labai norėjosi primes
ti man tą kaltę, bet vargas, 
kad mano rankraštis visai 
skyrėsi nuo kunigui rašytų 
laiškų.

Kunigas, peržiūrėjęs kny
gas ir “Naujienų” nume
rius, pasakė, kad Grigaitis 
varąs juodrankišką darbą, 
nes “Naujienos” tai juod- 
rankių organas.

Kada klebonijoj, nieko ne
pešė ir neprikibo prie ne
kalto žmogaus, tuomet šni
pai nugabeno į Wyoming, 
Pa. ir ten turėjau užsimo
kėti $5.00 už tą inkviziciją, 
kurią klebonijoj iškentėjau.

Tai viskas, ką papasako
jo Albertas Kiaulėnas “Lai
svės” redakcijoj apie savo 
pusbrolį. Jisai sakosi pra
šęs kalėjimo vyriausybės 
pavelyti jam pažiūrėti, kaip 
Petras Kiaulėnas bus žudo
mas, bet to nepavelijo. Lai
ke egzekucijos dalyvavo 30 
piliečių, 12 teisėjų ir 3 laik
raščių reporteriai.

Įdomu, ką darys kun. Bu
kaveckas su tais Petro 
Kiaulėno paliktaisužrašais? 
Ar jisai mano sudaryti iš jų 
kokią nors brošiūrą prieš 
savo politikos priešus — bū
tų dar anksti spręsti, bet 
būtų daug geriau, kad tuos 
užrašus nuo minėto kunigo 
išgautų nužudytojo gimi
nės.

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją 

ir iš ten j Ameriką.
Laivai eina per Archan
gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS l 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatomo kvitą su parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK

1112 W.35th Street, Chicago, Ill.

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

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

(Tąsa).
Koste. Oi pone, negi galiu aš atsiminti. 

Pono grafo lekojus tiek prirašė- man 
valgių ir užkandžių, kad vargiai ir ant 
stalo besutilps.

Valentas. Matai, tai vis prie arbatos. — O 
kaštonų turi?

Koste. Turiu, pone.
Valentas. Labai gerai. Pas grafą visuomet 

būna kaštonai prie arbatos, bet serve- 
toje. Ar supranti?

Koste. Suprantu.
Valentas. O jeigu ponas grafas ką nors 

nuo tavęs paprašys, tai paduosi jam 
ant tacos. Ar supranti? Ir visuomet 
jam sakyk: šviesus pone (žiuri į ją). 
Kaip gaila, kad tamsta ne vyras, pas 
ponus viską lekojai atlieka. O divonė- 
liai ant trepu yra?

Koste. Yra.
Valentas. O gal sutrempei juos?
Koste. Ėjau per jūos.
Valentas. Oi kokia tu telyčia! Argi tai dėl 

tavęs paklota? Tai dėl grafo, kai sve- 
čiuosna ateis. Veikiausia, būsi sumin
džiojus.

Koste (atsimindama). Ojė, būčiau ir už
miršusi pasakyti. Ponas Blažiejus da
vė tamstai labų dienų ir liepė pasakyti, 
kad ateis j svečius. (Jau nori išeiti).

Valentas (į šalį). Bala jį čia atneša tą uba
gą! Jau ir be tokių svečių apsieičiau. 
(Garsiai). Jau, veikiausia, išplepėjai 
jam, kad pas mane bus grafas ir dau
giau ponijos.

Koste. Ne, pone!
Valentas. Na, eik jau sau, eik! (Koste ei

na dešinėn pusėn). Kur eisi kur nei
si, vis seną pažįstamą, kokį ubagą, su
sitiksi. Kągi pasakys ponas grafas, 
kada jį pamatys? (Kas tai skambina. 
Valentas jau pašoka bėgti prie durų, 
bet staigiai susigriebia, atsisėda ir 
šaukia). Koste, nueik pažiūrėk, kas 
ten skambina.

Koste (perbėga iš dešinių durų per viduri
nes. Už valandėlės grįžta), 
bukietas nuo pono Karoliaus.
pasakyti, kad tuojaus jisai pats ateis.

Valentas. Bukietas? Taip anksti? O, tai 
puikus! Parodyk šian jį. Koks puikus. 
Veikiausia daug kaštavo. Na, ačiū die
vui, kad vaikinas ne juokais įsimylėjo. 

Koste. Mačiau ir aš.
Valentas. O tu ką žinai? 
Koste. B a mačiau.
Valentas. Kągi tokio matei?
Koste. Savo akimis mačiau, kaip vakar po

nas Karolius panaitei...
Valentas. Ką gi padarė?
Koste. Į ranką pabučiavo.
Valentas. Į ranką?
Koste. Du sykiu.
Valentas. Tai ačiū ponui dievui. Matyt, 

vaikinas turi gerą intenciją, jeigu taip 
staigiai ir negaišuodamas imasi darbo. 
Bet kas padaryti, kad tą Leoną nubai
dyti? Jisai, matomai, labai įsimylėjo į 
Anelę, bet Anelei daug geriau tinka 
Karolius, nes tasai yra dvarponis. Le
onas netikęs. Tie ponpalaikiai, ką kny
gas rašo, moka balamutyti merginų 
širdis, o mano mergaitė baisiai eiles 
myli. Labai jautrią turi širdį.

Koste. Nesibijokite, tamsta, panaitė vis 
daugiau mylėjo Karolių, negu Leoną.

Valentas. Argi ji pažinojo jį jau anksčiau? 
Koste. Ponas Karolius jau dvi savaitės, 

kaip slankiojo, nelyginant šešėlis, pas
kui mūsų panaitę.

Valonas. Slankiojo? Ačiū ponui dievui! 
Tai jau matyti toks paskyrimas — ha, 
tegul apsiveda! Aš, kaipo tėvas, ne
būsiu tam priešingas. Dvarponis, vy
ruti, tai jau ne koks raštininkas. Na, 
einam pas Anelę. Aš pats jai nune
šiu tą bukietą. Tegul mergaitė apsi
džiaugia. (Išeina per kairiąsias duris į 
Anelės kambarį).

Scena antra.
(Įeina Leonas. Jisai dairosi į visas puses). 
Leonas. Kas čia per permainos. Gal vestu

vės? Bet kamgi taip skubinasi. Nors,
• tiesa, vėliau ar ankščiau tai turės įvykti. 

Na, bet nuo manęs nukrito ta meilės 
sloga. Pana Anelė nuėmė nuo manęs

meilės naštą ir perkėlė anf Karoliaus.
Jau aš patėmijau, kad nuo to laiko, 

Kaip čia pradėjo Karolius rodyties,
Anelė pasidarė linkui manęs daug šal
tesnė. Tai labai puiku. Turbūt, nu
jautė, kad iš tų pelų nebus grūdų. Da
bar jau neprivalau jos bijoties. (Vaikš
čioja). Bet kad tą poną Valentą ko
kiu nors būdu perdirbus. Tuojaus jau 
įvyks rinkimai ir todėlei begalo svarbu 
surinkti visas savo spėkas.

Močiutė (įeidama; į šalį). Susirūpinęs na
bagėlis. (Garsiai). Labas rytas, pone 

i Leonai.
Leonas (atsipeikėjęs). A, puolu ant kelių 

prieš ponią geradėiką — net napaste- 
jau. Atsiprašau.

Močiutė. Nėra dyvų — juk jaunas ir prie 
to dar įsimylėjęs (Smalsiai klausia). 
Na ir ka? Ka sako?

Leonas. Kas, kame?
Močiutė (į šalį). Durnių volioja, palauk. 

(Garsiai). Prieš mane gali nesislaps
tyti. Aš ją lygiai myliu, kaip ir tam
sta ir jos likimas man yra labai bran
gus. Na ir kaip? Ar jau prašei ran- 

* kos?
Leonas (susinervavęs). Nesuprantu, ko jūs 

norite?
Močiutė. Sakau — jau nesislapstyk nuo 

manęs, ba viską žinau. Kaip pavyko? 
Gal tėvas nesutiko, priešinosi? Tai tik 
dėl viso ko, dėl fanaberijos — duodu 
tau žodį. Aš ir už tamstą užtarsiu. 
Nemanyk, kad aš jau nieko nereiškiu.

Leonas (į šalį). Po plynių — ta boba vėl 
mane gaudo. Paibelis žino, kas čia da
ryti. (Garsiai). Betgi ponia geradeika, 
seniau aš turėjau mierį... matote, kaip 
čia pasakius... bet...

Močiutė. Kaip? Tai dar nieko jai nesakei? 
Tai tu nori merginą tik suvadžioti.

Leonas. Bet aš nežinau, ar pana Anelė da 
bar....

Močiute. Tave myli? Ar tai dar tamsta 
abejoji? Bet juk pati pana negali tam
stai pulti ant pečių!

Leonas. Myli mane? Myli? (į šalį). Sta
čiai pasiusti reikės.

Močiute. Argi tai tamsta nepatėmyjai dar, 
kad ji tave myli.

Močiutė (prisiartinusi prie jo; nuošir
džiai).. Tai žinokie nors dabar tu Ta
mošiau netikėli, kad pana Anelė tave 
myli ir jinai labai stebiasi, kaip tai tu 
ligišiol dar nepaprašei jos rankos.

Leonas (į šalį). Še tau, Jurguti ir devinti
nės. Tai tau ir naujiena. Tada per
kūnas trenkia, kada jo niekas nelau
kia. (Garsiai). Betgi, tamstele...

Močiutė. Tik būkie drąsus, nes tau dar 
koks smilius ims ir išplėš merginą iš 
pat panosės. Na, būkie drąsus! Ei- 

• kie pas tėvą ir prašykie rankos, 
t (Toliau bus).

IDEALAS ŽMONIJOS.
Skaisti, skaisčiausioji šviesybė, 
Brangi, brangiausioji grožybė 
Toli nuo mus, toli blizgena, 
Žmogaus didžius jausmus budena.

Jos spinduliai pasaulėn plaukia, 
Prie savęs širdis gyvas šaukia: 
“Eik šen, aš laimę tau suteiksiu! 
Kančias prie tavęs neprileisiu.

“Čia tu kerosi ir bujosi,
Atrasi viską, ko tik trokši, 
Visoms gėrybėmis naudosios, 
Čia pikto nėr, tu vien gėriesies!” 

Skaisčios, skaisčiausiosios šviesybės, 
Brangios, brangiausiosios grožybės 
Vos novos spinduliai atplaukia 
Ir visą svietą laimėn šaukia.

Kaip kur patamsėję vaikinas
Nuo šalčio, bado jau marinas, 
Grožybę matant ten tolybėj 
Jis bėga, maudosi linksmybėj.

f o kojas aštrus spygliai bado, 
Jo veidą kietos šakos drasko, 
Prieš jį bedugnės nors giliausios, 
Jis žengia prie šviesos skaisčiausios.

Tai laimę jieško tas didvyris... 
Pakirto kelią jamjam myris, 
Bet spinduliai link mūs vis lekia 
Nes laimė viso svieto laukia.

Kada keliaus link jos sodiečiai, 
Drauge su jaisiais trauks miestiečiai, 
Kad’ žmonės brolius savo gelbės, 
Tada prieisime prie laimės!

Pranyks žiauri, šalta tamsybė, 
Mums švies skaisčiausioji grožybė! 
Prie idealo vyrai traukim, 
Viens kitą sergėkim, priglauskim! 

Sofija, Bulgarija. Petras Keleivis.
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MOTERIMS
NAUJIENOS

Farmerka

(Toliau bus) 1741 W. 47tfe ttmt,
apielinkėj 
kliušo epi-

Chinietės prašė taip-pat 
pagelbos Chinijai, kurią no
ri užpulti Japonija.

. Kokliušo epidemija
Newarke ir 

pradėjo siausti ko

Chinijos moteris už taiką.
Chinietės studentės, ku

rios mokinasi Amerikos u- 
niversitetuose pasiuntė mo
terų suvažiavimui Haagon 
telegrama, jog ir jos prita
ria taikai.

Moterų studenčių chinų 
tautos Amerikoj yra net

Padarome ant u’sakymo
MOTERIMS IR VAIKAMS VI 

SOKIUS KOTUS. SIUTUS 
DRESES IR TAIP TOLIAU.

lykus tu manęs daugiau neklausk,
— Aš išsyk supratau,

šventą valią.
Gėda Kanklių choro mo

terim ir merginom, kad jos 
taip elgiasi. Prie parengi
mo prakalbų prisidėjo visos 
vietos pažangesnės draugy
stės, o jūs atsisakėte.

A. P. N.

MONTELLO, MASS.
Gegužės 8 d. moterų Bi

rutės draugystė parengė 
mass-mitingą. Birutietės 
pirmiaus rengdavo tokius 
mitingus su prakalboms, 
bet šį sykį buvo kitoniškas 
programas. Tvarkos vedė
ja, p. Stitilienė, pirmiausia

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

VienintelO mokykla, kurioj kiekvienas trail Iftnok* 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, 
kyklos naujausia ir tobulingiuusia metodą. Mo*’- 
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
America* School of Lanfnaic*

Kur moterįs balsuoja, ten 
karčiamos inažinasi.

Jau pastebėta daugely 
valstijų, kur moterįs turi 
balsavimo teises, ten karčia- 
mų skaičius mažinusi. Štai 
mieste Reno, Nevada valsti
joj, pirmiau karčiamų buvo 
80, kuomet moterįs pradėjo 
balsuoti, tai pasiliko tik 40.

ir darbą gva ran tuo jame, taip 
kad atsilankiusioji yra užganė
dinti iš visų atžvilgių. Taipgi 
užlaikome “DRY GOODS’*, ir 
visokių dresių.

demija. Kad sulaikius tą 
baisią epidemiją, sveikatos 
departamentas išleido įsa
kymą, kad viri kūdikiai, 
serganti kokliušu, nešiotų 
ant rankovių geltonus ženk
lelius.

Sveikatos departmentas 
mano, kad sveikieji kūdi
kiai, pamatę kūdikius su to
kiais ženkleliais, saugosis su 
jais susieiti ir žaisti.

Čia privalo motinos ap
saugoti savo kūdikius, bet 
nepavesti patiem kūdikiam 
apsisaugoti.

svetainės. Spėjama, kad 
pastačius tokią svetaii ę, 
moterįs galės susirinkti r 
lavintis. ’

Pasirodo, kad visos mote
rįs turi savus reikalus, nors 
tie reikalai būna labai skir
tingi.

Newarko mokyklų moky
tojos pareikalavo, kad jom 
būtų mokama tokios pat al
gos, kaip ir vyram mokyto
jam, nes vyrų ir moterų mo
kytojų vienas ir tas pats 
darbas ir valdžia reikalauja 
nuo vyrų ir moterų moky
tojų lygios atsakomybės.

Bet moterų mokytojų al
gos labai skirtingos. Augš- 
tesnių mokyklų mokytojai 
gauna tris tūkstančius dole
rių į metus, o mokytojos tik 
$2,100. Pradinių mokyklų 
mokytojai gauna $2,500, o 
mokytojos — $1,800. Že
miausia metinė mokytojaus 
alga yra $1,400, o mokyto
jos — $900.

Nors lygus darbas, bet 
nelygi alga. Bet kas tą ma
dą įvedė, kad moterims ma
žiau mokėti, negu vyrams, 
nors jos lygų darbą atlieka 
su vyrais? O gi vyrai...

Iki šiol męs nieko negir
dėjom apie ūkininkių mote
ris ir manėm, kad jos lai
mingai gyvena ir nesiskun
džia ant vargų. Bet pasiro
do, kad ir ūkininkės turi sa
vus reikalus.

Žemdirbystės ministerija 
gauna daugybę laiškų nuo 
moterų ūkininkių su įvai
riais prašymais ir pienais 
dėl pagerinimo jų būvio. 
Daugumas prašo valdžios 
pasirūpinti pravesti elektri
ką ir telefonus į jų ūkes.Ne- 
kurios prašo, kad valdžia 
kontroliuotų moterų madas. 
Mat, mados mainosi kas 
mėnuo, o ūkininkės neišgali 
jas sekti. Nekurios prašo 
valdžią, kad ji ūkininkam 
statytų namus naujausios 
technikos. Nekurios mote
rįs prašo, kad valdžia pas
tatytų tam tikrą mokyklą, 
kurioj ūkininkės galėtų mo
kintis ūkininkystės, valdyti 
naujom skalbimo ir ki
tokiom mašinom, kurių 
jos dabar nesupranta, taip
gi ir kūdikių auklėjimo.

Labai daug moterų ūki- 
kininkių skundžiasi, kad ne
turi geros medicinos pa
gelbos. Daktarai lūpą ne
žmoniškai ir vedą “juodas” 
knygas, į kuriąs užrašą tuos 
ūkininkus, kurie neišgali 
jiems tiek mokėti, kiek jie 
nori. Būna ir tokių atsiti
kimų, kad moterįs ūkinin-

Siunčia delegacijas.
Besibaigiant tarptautiš- 

kam moterų suvažiavimui 
Haagoj, išrinkta tam tikra 
komisija, kuriai pavesta ap
lankyti valdžias kariaujan
čių tautų ir prašyti jų pa
baigti šią karę. Komisijon 
įėjo amerikietė Adams, ita
lė Ginoni ir olandė Alita Ja
cobs. Pirmiausia ta depu
tacija vyks Anglijon, paskui 
Berlynan, Viennon, Buda- 
peštan, Paryžiun, Madri- 
dan.

Tiktai Rusija ir Turkija 
bus aplenktos. Mat, tuodvi 
šalįs mažai tereiškia.

Lietuvaičių trūksta.
“Jaunojoj Lietuvoj” skai

tome:
“Amerikoje tarp lietuvių 

labai skaudžiai jaučiama 
didelė merginų stoka. Pa
vyzdžiui privesime keletą 
kolionijų: Bridgeville, Pa., 
pagal mūsų surinktųjų žinių, 
randame 38 pav. vyrus, ir 
tiktai 2 merginas; Erie, Pa., 
— 50 pav. vyrų ir 7 mergi
nos; Collinsville, Ill., — 214 
vyrų ir 49 merginos; East 
Arlington, Vt., — 53 vyrai 
ir 6 merginos ir tt. Atsi
žvelgus į tą aplinkybę, be
veik nėra ko stebėtis, kad 
kažkurių vietų vaikinai net 
per laikraščius įieško apsi- 
vedimui merginų. šitoji 
moteriškosios lyties stoka, 
kaip męs manome, negerai 
atsiliepia ir į lietuvių šeimy
nų gyvenimą. Gal dėlei to 
Amerikoje ir užeiname to
kią daugybę pairusių lietu
vių šeimynų”.

Ne tiktai viršuj paminė
tuose miestuose, bet didelė
je daugybėje kitų miestų gy
vena nepaprastai mažas lie
tuvaičių skaičius. Padėkime, 
S. Omaha, yra apie 1000 lie
tuvių,tuo tarpu,merginų ten 
randasi vos kelios dešimtįs. 
Juo toliau į vakarus (Iowa, 
Nebraska, Colorado, Cali
fornia), juo mažiau mergi
nu.

Gal būt todėl Lietuvoje 
ir taip plačiai pasklido gan
das, kad “Amerikoje daug 
vyrų, o mažai merginų”.

Tylus gegužės vakarėlis. Vabalėliai 
linksmai dūzgeno it bitelės. Kvietkos ir 
medžiai žydėjo ir aromatišku kvapsniu pri
pildė orą. Nekurie žmonės rinkosi ant mo
jimą pamaldų. Naktigonininkai, jauni 
jaunikaičiai,, jodami dainavo apie merge- 
les-lelijėles ir kitas linksmas daineles. Žve
jai, žvejodami Nemune, vingiuojančiam 
tarp kalnų, siuntė viešpačiui vakarines 
maldas, giedodami “Labanakt o Jėzau” ir 
“Marija gražiausioji panelė”... Jonelis ir 
Joana vienudu, stovėdami sode, šnekučia
vo apie linksmą gegužės vakarą ir apie 
gamtos grožybes, pasirodžiusias po ilgos 
ir sunkios žiemos, apie jaunas savo dienas, 
apie pirmus susitikimus, Jūjų kalbą kar
tas nuo karto pertraukdavo lakštingalos 
žavėjantis balselis, tai garlaivis, plaukda
mas Nemunu, sugausdavo, duodamas signa
lą, kad apsisaugotų žvejai su savo mažom 
valtelėm, kurios lengvai gali apvirsti nuo 
vilnių,- padarytų praeinančiu garlaiviu. 
Retkarčiais pasigirsta nejaukus pelėdos 
balsas. Jiedu vis kalbėjo, tartum karveliai 
burkuodami. Ant valandėlės nutildavo ir 
pasiklausydavo čiulbančios lakštingalėlės, 
bet greitai vėl užvesdavo kokią nors kal
bą. Tame vakare jiedu norėjo išreikšti 
vienas kitam savo meiliškus jausmus, bet 
nei vienas neišdrįso pradėti, nors abudu ge
rai žinojo, kad vienas kitą myli. Joana, 
valandėlę patylėjus, uždėjo savo baltą ran
ką Joneliui ant kaklo ir nedrąsianpratarė:

— Joneli, aš... aš... tave... — Joana taip 
susijudino, kad negalėjo nei žodžio ištarti 
ir tuojaus nuleido žemyn savo mėlynas 
akutes.

Jonelis suprato jos tuos išsireiškimus 
ir apkabinęs už liemens tarė:

— Miela Joana, aš tave iš pirmo pa
matymo pamylėjau. Bet nesitikėjau, kad 
tu sutiktum būti mano žmona. Viena, tu 
manęs gerai nepažįsti, aš neturtingas jau
nikaitis, o antra — rudeny man reikėš ka- 
riumenėn stoti.

—Joneli, meilė daug brangesnė už tur
tus. Apsivestum... o paskui išvažiuotum 
Amerikon ir būtum laimingi.

Jonelis prispaudė ją prie savo krūtinės 
ir judviejų lūpas suvienijo ilgas, saldus 
bučkis.

Nakties tyloj jiedu ilgai kalbėjo apie 
meilę, vestuvių dieną ir kitokias linksmas 
kalbas. Jie linksmi buvo, tartum paukšte
liai girioj čiulbėdami ir nieko nejautė.

O viršuj jų, paslaptingas balsas, tar
tum ilgas žaltys, įšliaužęs medin ir aplinkui 
jį apsivyniojęs, šnypščia jiems:

“Neilgai jūs meiluositės. Jūsų gyveni
mo dienos ir valandos jau suskaitytos. Ne
užilgo būsite perskirti ant visados!”

Bet jiedu nieko nesuprato, negirdėjo 
to paslaptingo balso, pranašaujančio liūd
ną likimą.

Papūtė šiaurės vėjalis. Jiedu persis
kyrė ir nuėjo ant poilsio...

Savi reikalai
Sufragistės skundžiasi, 

būk jom esą sunku gyventi 
neturint balsavimo teisių. 
Jeigu jos balsavimo teises 
gautų, tuomet rojų ant že
mės turėtų.

Fabrikų darbininkės 
skundžiasi, kad jas darbda
viai išnaudoja, priversdami 
dirbti ilgiausias valandas ir 
mokėdami komaMausią al
gą. Susipratę darbininkės 
organizuojasi ir sako, kad 
tik susiorganizavę galės sa
vo būvį pagerinti.

Gaspadinės skundžiasi, 
kad pragyvenimo reikmenįs 
neapsakomai pabrango ir jos 
negali išgyventi su ta “pė
de”, kurią jom vyrai atne- NEWARKO

AKUŠERKA
Pabaigusi Imperntrici Marij A- 
kufcerkų mokykit Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinuc su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ 
Jauniškaiti

Walnut St.. NEWARK, N. J.
Telefonas MarketROCKFORD, ILL.

2 d. gegužės Socialist 
Party lietuvių skyrius pa
rengė prakalbas: Prie pra
kalbų prisidėjo Lietuvių 
Moterų Progresyviško Susi- 
vienyjimo 5 kuopa, Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugystė. 
Reiškia, moterįs irgi daly
vavo parengime tų prakal
bų. Bet kas keisčiausia, 
kad Kanklių choro prisidė
jo prie prakalbų tik vyrai, o 
moterįs ir merginos visai 
nuo to atsisakė. Pasirodo, 
kad prie Kanklių choro pri
guli tamsiausios moterįs ir 
merginos. Jos bijo net to
kių naudingų darbų, kaip 
parengimas prakalbų. O 
gal joms kunigėlio liepė ne
prigulėti, tai ir pildo jo

Dilgė. *

Ant Nemuno kranto
Vaizdelis iš karės Lietuvoj.

LAWRENCE, MASS.
1 d. gegužės buvo balius 

moterų Birutės kliubo. 
Baliu surengė labai dailioj 
svetainėj ir publikos atsi
lankė gana daug.

Turiu pasakyti, kad prie 
Birutės kliubo priklauso vi
sos progrešyviškos moterįs 
ir merginos, skaito pirmei
viškus laikraščius, per tai 
pirmeiviškoji visuomenė 
kliubui ir prijaučiu. Kada 
tik kliubas ką nors paren
gia, tai visuomet publikos 
susirenka labai daug. Bi
rutės kliubo' narės niekados 
neatsisako atsilankyti į so- 
cijalistų parengtus balius 
arba kitokias pramogas. 
Tas mūsų.tautiečiam labai 
nepatinka ir jie dažnai pa
aimanuoja, kad Lawrence’o 
jaunuomenė iškrypus iš do
ro kelio ir neprielanki prie 
tautiečių, ypatingai nesilan
kanti į tautiečių parengtus 
vakarus. J. Ž-aukas ir 
ponas plikis Z. J-auskas 
per “DarbininkųBalsą”, “A- 
teitį” ir “V. Lietuvninkų” 
išlieja visą tulžies kartumą 
ant vietos januomenės, iš
vadindami ištvirkėliais ir 
tam panašiai. Jie nusiskun
džia, kad vietos merginos 
neskaito kitokių 
raščių, kaip tik 
vę”, “Keleivį”, “Kovą” ir ki
tus darbininkiškus laikraš
čius.

Mat, vietos merginos su
pranta kur teisybė, o kur 
plepalai. Jos pamatė, kad 
tie, kurie save vadina tau
tiečiais, yra vienybės ardy
tojai. Kada poni Ram- 
kienė prigulėjo prie Biru
tės kliubo, tai nuolatos pri
virdavo “tautiškos košės”, o 
dabar kliube niekas nekelia 
vaidų ir visos narės gyvena 
kodailiausiai.

Mažoji Varguolė.

Steponas žeromskis.

Girios Obalsiai
Vertė Svenčioniškis.

Ateikite ir persitikrinkite pas

A. GLASS
115 Sunbury St
MINERSVILLE, PA.

i. M. P. S. A. IŠLEISTA 
KNYGELĖ “MOTERIS” 
IR JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.
Įtalpa:

I. Perversmas moteries 
ekonomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijinis 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų au
klėjimas.

IV. Išvedimas.
Kaina 20 centu.

Gaunama pas iždininkę 
Miss Benis,

420 Amstel Boul.,

kės mirė begimdydamos, o 
daktarai atsisakė duoti pa- 
gelbą, kadangi tos moterįs 
įtrauktos į juodas knygas.

Dauguma ūkininkių apsi
ima už visus pagerinimus 
valdžiai užmokėti. Wiscon- 
sino valstijoj vienoj apielin
kej valstiečiai sudėjo $40- 
000 dėl statymo moterims ’ perstatė draugijos naudin

gumą ir kvietė prie jos mo
žis ir merginas prigulėti, 
tikro verta patarti mon- 

tellietėms prigulėti prie Bi
rutės draugijos, nes ta 
draugija yra viena iš pir- 
meiviškiausiu ir nevaržan
ti žmogaus laisvės. Veiki
me Birutės draugystė taip
gi atsižymi, nes kas metai 
surengia po keliatą gerų 
prakalbų ir tt. Toliaus to 
vakaro programas susidėjo 
iš kelių dainų ir tautiškų 

' šokių. Reikia pasakyti, kad 
labai publiką prijuokino su 
tais tautiškais šokiais, ku
riuos šoko visos storos mo
terįs, ypatingai . atsižymėjo 
p. Petrauskienė.

Buvo sulošta L. T. R. 
“Viesulą” vieno akto kome
dija “Šalaputris”. Aktoriai 
savo roles atliko pusėtinai. 
Žmonių buvo pilna svetainė.

Pavasaris.

Rytas buvo miglotas. Ant Nemuno 
rūkai garavo. Pakrašty stovėjo “troptai”, 
negalėdami eiti iš priežasties miglų. Trop- 
tininkai, susikūrę ugneles, virė valgius. 
Apsiašaroję piemenėliai ginė galvijus į ga
nyklas. Jie jautėsi labai nuskriaustais, kad 
juos taip anksti žadina ir liepia ginti gal
vijus. Nekurie iš piemenukų negalėjo pa
eiti, nes jų kojelės suskeidėję. Tik vytu
rėliai juos ramino savo linksmais balse
liais.

Jonelis, linksmai dainuodamas, arė 
žemę. Jo širdis visai nejautė to liūdno li
kimo, kuris, kaipo žiaurus žvėris, išsižiojęs 
laukė. Jis visai nežinojo, kad ryt ar poryt 
pašauks jį į kariumenę ir iš ten jau dau
giau nebegrįžš, nebesimyluos su savo bran
giąja Joanėle. Jis nei nepamislijo, kad pe
reitą naktį gal jau paskutinis juodviejų bu
vo pasimatymas. Jonelis mislijo apie va
karykštį linksmą pasikalbėjimą, apie iš
reikštus meilės jausmus.

Saulei pakilus augščiau, rytų vėjalis 
išsklaidė miglas ir saulė pradėjo kaitinti. 
Musės ir uodai pradėjo jaučius kandžioti ir 
tie nerimavo. Joneliui pagailo jaučių ir jis 

kai raštininkas, žiūrėdamas stačiai genero- paleido juos ganyklon, o pats ėjo namų lin
kti į akis, — kad gerokai iš tavo tos galės kui, nieko blogo nejausdamas.
pasityčiojo mano “kapitonas Rimvidas

(Pabaiga).
— Prieš mirtį neprašau, bet paliepiu 

tau ir tai mano neperkenčiama paskutinė 
gale, kad mano mažytis, šešių metų am
žiaus sūnelis Petras, būtų išauklėtas to
kioj dvasioj, kaip aš dabar esu. Taipgi 
paliepiu -jam pranešti, nors tai tau, kaipo 
auklėtojui, tas nepatiks, kaip jo tėvas el
gėsi iki paskutinei valandai ir kaip su juo- 
mi jūs pasielgėte. Paliepiu perduoti mano 
sūnui, kad aš liepiu jam darbuotis dėl la
bo savo tėvynes ir jeigu bus reikalinga, tai 
numirti be jokios baimės, be jokio gailes
čio, taip, kaip aš dabar mirštu. Tai ir 
viskas.

— Mums visiems atidavė karišką pa
garbą.

Jį nuvedė.
Pradėjo aušti. Aš nuėjau į karčiamos 

kambarį, kuriame turėjau tą naktį miego
ti. Atidariau langą. Jau pusėtinai išau
šo... Kitoj pusėj kelio šeši kareiviai sku
biai kasė duobę... Atsitraukiau nuo lan
go... nusisukau į sieną... Mano viešpatie!... 

•Kuomet aš vėl priėjau prie lango, tai jau 
visai išaušo. Dabar jau aš ramiai galėjau 
žiūrėti.

Ant sumestos iš duobės smėlio krūvos, 
po apsauga dvylikos ginkluotų kareivių, ra
miai sėdėjo nuteistasis mirtim Nuo jo jau 
nuvilko sukilėlių švarką ir paliko vienuos 
sudriskusiuos marškiniuos. Jis rankose 
laikė savo sūnaus Petro fotografiją. Gal
va nuleista, plaukai ant kaktos uždribę, o 
akįs įsmeigtos į fotografiją.

Iš už karčiamos kampo išėjo vzvodas, 
jo paties rotos kareivių ir priešais jį atsi
stojo. Kareivius komandavo von Tauvet- 
teras. Kareiviai stovi su šautuvais. Pras
linko minuta, kita, trečia... Laukiu. Lau
kiu komandos. Niekas nieko neprataria, 
tyku... visur tyku. Tauvetteras negali su- 
komandavoti. O nuteistasis sėdi ir žiūri į 
savo sūnaus paveikslą. Aš pamislijau, ar 
tik jis, taip sėdėdamas, iš baimės nenumi
rė? Per porą minu tų save apgaudinėjau 
manydamas, kad jis numirė. Laukiu, kas 
bus toliau. Štai, «jis pakelia savo galvą, 
tartum tūkstantį pūdų sveriančią. Atsis
toja ant krūvos smėlio. Kojos lenda į pur- 
tų smėlį ir jis keliatą sykių jas ištraukia ir 
vėl mina. Apsidairė,-uždribusius ant akių 
plaukus praslenkė ir pažiūrėjo į kareivius. 
Na, ačiū viešpačiui, jo veidas vėl pasidarė 
tokis, kokis buvo teisme. Aš mačiau, kaip 
jo veidas mainėsi ir buvau laimingas, kad 
jis taip rimtai, taip... išdidžiai... Kad Roz- 
luckis... Jautėsi, kad jis tvirta savo ener
gija, pats save paverčia į lavoną.

— Sveiki, broliai! — pratarė jis ka
reiviams.

r— Linkime sveikatos, jūsų malonybei! 
*— atsakė kareiviai.

Priėjo prie jo feldfebelis ir norėjo akis 
užrišti, bet jis feldfebelį atstūmė. Kada 
feldfebelis atsitraukė, tai jis viena ranka 
prispaudė prie savo širdies sūnaus fotogra
fiją, o kita užsidengė akis. Ant jo lūpų 
pasirodė daili, linksma šypsą... Ir aš užsi
dengiau akis... Prispaudžiau savo krūtinę 
prie sienos ir laukiu, laukiu... Praslinkus 
valandėlei laiko išgirdau — tr-a-k!...

Matininkas nusiėmė kepurę ir pradė
jo ką tai šnabždėti. Gunkevičius pasiėmė 
pagalį ir pradėjo pelenus krapštinėti, tar
tum norėdamas į juos užkasti savo ašaras, 
bėgančias iš akių.

Visi nutilo... Po valandėlės raštinin
kas užklausia generolą:

— Pasakykite, ponas generole, kur da
bar randasi jo tas mažas sūnelis, Petras, 
kuris tuom laiku turėjo šešis metus am
žiaus?

— O tau kam reikalinga žinoti, kur jis 
dabar randasi! — piktai atsakė generolas.

Man žingeidu žinoti, ar išpildyta to 
sukilėlio paliepimas?

— Tai ne tavo dalykas, apie tokius da- 
girdi!

atsakė ironiš-

Dajigpatystč.
Ponia Mary French Shel

don sako, kad tiktai daug
patystė išgelbės Europą. Ji 
tvirtina: “poligamija atvi
ra, legališkai pripažinta po
ligamija yra vienintelis bū
das apgyvendinti Europą, 
kuomet pasibaigs karė”. 
Moterų bus daug, vyrų bus 
mažai. Ir štai, kad moterįs 
neliktų be vyrų, ponia Shel-1 L 
don mano, jog reikalinga, 
kad daugpatystė būtų lega
liškai pripažinta ir kiekvie
nas vyras galėtų turėti bent 
po kelias pačias. Tai būtų 
savo rūšies “moksliškas” iš
rišimas to “opaus klausi
mo”, kuriuo taip susirūpinę, 
Europos karininkai.

Bet kurgi dingo tos “pra
kilniosios” buržuazijos 
“cnatos”, kuriomis buržua
zija taip didžiavosi?



DARBAI

Gavrilowich.

Esperanto.

Kunst Albers.

Lipčius.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

Ji visuomet 
lę už dyką nuo

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

8 d. gegužes buvo vakaras 
lietuvių parapijos. Sulošta

LAISVE

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

M. WALENCIUS 
Scottville, Michigan.

ORESPONDENCIJOS

Stūmk-trauk.

padarė ir kuris tą patį die
vą garbina ir to paties Kris
taus mokslą skelbia.

kus socijalistų prakalboms, 
čiarykšte.

bos, surengtos laisvamanių. 
Kalbėjo kunigas M. X Moc
kus. Publikoj susirinko 
daugiau dviejų šimtų Ir jisi 
ramiai užsilaikė. Dabar 
vietos lietuviai žinos į ką ti
kėti, nes Mockus viską iš 
biblijos išguldinėjo. Publi
ka likosi pilnai užganėdinta. 
Buvo keliatas klausimų, į 
kuriuos taipgi gerai atsakė.

K. B.

“Žydas ir Dzūkas”, “Trįs 
mylimos” ir “Žydas stati
nėj”. Lošė visai silpnai, nes 
negalima buvo suprasti lo
šėjų kalba. Merginos savo 
roles sulošė daug geriau, ne
gu vyrai. Iš merginų ge
riausia lošė L. Blinkevičiū- 
tė.

Reikia pastebėti,kad prieš 
lošiant pirmininkas papra
šė publiką nerūkyti, bet 
pats tuojaus pradėjo rūky
ti importuotą cigarą. Nors 
ir pirmininkas, bet pasielgė 
negražiai.

E. ARLINGTON, VT.
“Laisvės” N38 tilpo iš 

mūsų miesto korespondenci
ja, kurioj Anykštietis pasa
ko, kad pasidarbavus drg. 
K. Giedriui, tapo surengtas 
ap vaikščiojimas gegužinės 
šventės. Prie surengimo ap- 
vaikščiojimo darbavosi ne 
vienas Giedrys, bet ir kiti 
draugai, kaip tai: p-lė Bal- 
trūnaitė ir St. Indriūnas,bet 
korespondentas nepaminė
jo. /

.. šturmas.

Lietuvos”, “Laisvosios Min
ties”, “Tarkos” ir du nume
riu “Tikyba ir Dora”. Ga
vom laiškus:, “Lietuvos”, 
“žvaigždės”, “Jaunosios 
Lietuvos” ir “Dilgėlių”. Šios 
redakcijos praneša, kad su
tinka savo laikraščius siun
tinėti už pusę kainos; “Ka
talikas” nei kiek nenulei
džia. Apie tuos laikraščius 
bus kalbama draugystės su
sirinkime.

“Draugas” net atsišauki
mo neįdėjo, motyvuodamas 
tuom, būk po atsišaukimu 
nebuvę draugystės žymės. 
Negalim suprasti, kokios 
“Draugas” žymės reikalau
ja? Gal jam norėtųsi, kad 
męs draugystės vėliavą pa
siųstume? Visi laikraščiai, 
į kuriuos mūsų atsišauki
mas papuolė, kaip atsišauki
mą, taip ir žymę pripažino 
legališkais ir jau laikraš
čius siuntinėja. Tokis pat 
atsišaukimas ir su tokia pat 
žyme ir “Draugui” buvo pa-

NEWARK, N. J.
25 d. balandžio buvo teat

ras , parengtas vietos lie
tuvių parapijom. Per pa- 

, mokslą ir plakatuose buvo 
garsinama, kad visas pelnas 
eis nukentėjusiems nuo ka
rės lietuviams. Bet vieti
niam anglų laikrašty buvo 
pagarsinta, kad visas pelnas 
bus “For the benefit af Ho- 
ly Trinity zLithuanian 
Church”., Galima tikėtis, 
kad taip ir bus, kaip anglų 
laikrašty pasakyta. Supran
tama, jeigu būtų garsina
ma, kad pelnas eis bažny
čios reikalams, tai kas tuo
met į jų tą teatrą būtų ė- 
jęs? Bet kada pagarsino, 
kad visas pelnas eina nu
kentėjusiems nuo karės lie
tuviams, tai daug publi
kos atsilankė.

Mat, dabar parapijai ne
apsakomai reikalingi pini
gai statymui naujos bažny
čios, visus parapijos sutau- 
pintus pinigus Staknevičius 
nušvilpė ir dabar sp o r tau j a 
po Washingtona.

Buvo garsinta, kad lošime 
dalyvaus kokia tai lietuvai
tė, bet nieko panašaus nebu
vo—lošė vieni anglai ir tar
pais rodė krutančius pa
veikslus.

♦* *
Buvo atsibaladojęs kuni

gas Delianis ir pagarsino, 
kad šv. Jurgio draugystės 
svetainėj 27 ir 28 balandžio 
sakys prakalbas. Bet čia 
vietos “doros apaštalui” ne
patiko kun. Delianio dvasia, 
pasikalbėjo su šv. Jurgio 
draugystes komitetu ir ta 
išnešė savo rezoliuciją:“Jei
gu kun. Delianis darys sve
tainėj kolektų, tai už svetai
nę privalo mokėti, bet jeigu 
nedarys, tai svetainė bus su
teikta be jokio atlyginimo.”

Kunigas Delianis, išgir- 
i tokį manifestą, per pir- 

.ąs prakalbas išbarė šv. 
Jurgio draugystę, kad ji su? 
laužė savo sutartį ir atsisa
kė antras prakalbas sakyti.

Kalbėjo apie karę, aiškin
damas, kad šios karės tiks
lu yra išskersti daugiausia 
susipratusių darbininkų ir 
sustabdyti darbininkišką ju
dėjimą Europoj. Davė pi
pirų tautininkams, socija
listams, biznieriams ir kar
tu kunigužiams už nešelpi- 
mą savo brolių, nukentėju
sių nuo karės. Kol kun. D. 
pliekė tautiečius, socijalis
tus ir biznierius, tai mūsų 
katalikai, lyg varnai, nulei
dę žemyn snapus, šypsojosi 
ir viskas buvo gerai, bet ka
da jau pradėjo šveisti ir ku
nigus, tai katalikai, lyg ver
dančiu vandeniu aplieti, ki
lo iš visų kampų ir pradėjo 
net paspringdami krankti ir 
cypti. Bet kalbėtojas “ne
laiminguosius” nuramino, 
sakydamas, kad ant pabai
gos turės jie balsą ir galės 
daryti pastabas.

Kalbėtojas išsireiškė, kad 
r jis yra Rytinių Apeigų R. 
Katalikų kunigas ir yra 
daug augštesnis už Vakari
nių Apeigų R. Katalikų ku
nigus, nes galįs net birma- 
voti žmones, o Vakarinių 
Apeigų R. K. kunigai to ne
galį atlikti. Kada kun. D. 
pabaigė kalbėti, tai mūsų 
“gerieji katalikai”, visi puo
lėsi prie dvasiško tėvo, lyg 
žydų dūšios prie degančios 
žvakės, šaukdami, kad nori 
birmavotis, krikštytis, spa- 
viedotis ir net paskutinį pa
tepimą gauti. Išvadino kun. 
D. durnium, sukčium, mul
kintoju, veidmainiu ir kito
kiais žodžiais, kurių net gė
da čia paminėti.

Reikia pastebėti, kad mū
sų katalikai, varde krikščio
niškos artimo meilės, žvėriš
kai kandžiojo “savo arti
ma” doros apaštalą kun. 
Delianį.

Gėda jums, katalikai,kad 
jūs taip išniekinot žmogų, 
kuris jums nieko blogo ne-

BENLD, ILL.
1 d. gegužės buvo balius 

L. S. S. 77 kuopos. Pelnas 
paskirtas nuken tėjusiems 
nuo karės lietuviams ir“Ko- 
vos” presui. Publikos susi
rinko nemažai ir užsilaikė 
labai dailiai. Buvo skrajo
janti krasa su dovanomis. 
F. Šimkųtis laimėjo plunks
ną ir p-lė E. šalaševičiūtė 
lietsargį.

Reikia ištarti širdingą a- 
čiu K. Zigmantui, kad už- 
dyką suteikė svetainę ir 
muzikantus, o K. Urbučiui 
—kad tą vakarą nerengė šo
kiu.

Nuo likusio vakaro pelno 
10.00 pasiuntėm L. Š. F. se
kretoriui Dunduliui ir $5^00 
“Kovos” preso fondui.

23 d. gegužės L. S. S. 27 
kuopa rengia prakalbas su 
įvairiais pamarginimais. 
Prakalbos bus K. Zigmanto 
svetainėj, pradžia 6 vai. vai. 
vakare. Meldžiame ko- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Wrt. Mikčiaitis.

Per v - : L j-;c;k ži(L ir 
dabar atui/Juoja iš kur tai 
trįs jauni i ,;sai ir sako kas 
nedėldienis prakalbas vokie- 
čių-liuteronų parapijinėj 
svetainėj.

8 d. gegužės buvo lekcija 
temoje: “Rusija ir Karė” ir 
9 d. gegužės—“Kas mums 
reikia daryti?”

Pirmoje lekcijoje buvo 
neva kritikuojama valdžia 
ir dvasiški ja už nedavimą 
žmonėms laisvės. Bet tik iš 
paviršiaus, nes kaip tik pa
sako ką priešingo ant val
džios ar ant popų, tai tuoj 
grįžta atgal ir vėl teisina 
juos.

Antroji lekcija prasidėjo 
su maldomis ir giesmėmis. 
Gieda ir meldžiasi jie patįs, 
nes publika nepritaria. At
likus tas ceremonijas, buvo 
prakalba “Kas mums reikia 
daryt?” Gyrė evangelijas ir 
Kristaus mokslą. Kitus 
mokslus pavadino niekais 
prieš Kristaus. Ant galo 
jie duoda visados laiką klau
simams ir diskusijoms,kame 
yra daug žingeidumo, kada 
kritikuojama šventraštis ir 
evangelijos. Tokiais deba
tais, kokie buvo 9 d. geg., 
tai gali ir patįs likti bedie
viais, nes tapo jiems paro
dyta porą stambių nesąmo
nių šventraštyje, kurių dar 
patys gal nebuvo žinoję.

Spėjama, kad jie yra iš 
kokios tai protestoniškos 
seminarijos ir kad gauna 
atlyginimą už pasidarbavi
mą. .

Ant giesmių knygutes,ku
rią man davė, buvo užra
šas (spausdintas) “Ameri
can Tract Society”.

Pėtnyčioms ir utarninkais 
ten pat jie mokina anglų 
kalbą. Gal dėlto, kad įgijus 
didesnę simpatiją tarpe ru
sų.

DĖLEI NORWOODO, 
MASS., LIETUVIŲ 

KNYGYNO.
Neseniai laikraščiuose mi

nėjom, kad vietos Liet. Lab. 
dr-stė įsteigė viešą ir bepar- 
tyvį knygyną. Dabar pra
nešame, kad toks knygynas 
jau atidarytas ir kartu iš
reiškiame padėkos žodį 
laikraščių leidėjams ir šiaip 
jau geros valios žmonėms, 
kurie patikėjo mūsų atsi
šaukimui ir parėmė knygy
ną knygomis ir laikraščiais. 
Ikišiol gauname veltui šiuos 
laikraščius: “Amerikos Lie
tuvį”, “Ateitį”, “Tėvynę”, 
“Naujienas”, “Laisvę” . ir 
“Keleivį”. Taipgi aplaikėm 
no vieną numerį šių laikraš
čių: “V. Liet.”, “Jaunosios

Reikia pasigėrėti, kad y- 
ra ir prijaučiančių žmonių. 
Štai mūsų knygynan atsiun
tė gana naudingų ir bran
gių knygų Petraitis iš Pana, 
Ill., “Kel.” red. 20 egzem
pliorių ir J. M. Waichvel iš 
San Bernardino, Gal.

Nors jau ir susilaukėm 
geros parama, bet geistina 
būt 1 dar daugiau gauti.

Liet. Labd. dr-stės vardu 
ač’u Jame tiems, kurie pri
sidėjo prie sušelpimo viešo
jo knygyno.

Pirm. A. K. Neviackas.
Knygius J. Pakarklis.

Nuo red. — Paaiškinimą 
Dilgėlių” korespondentui 
pleidžiame. Visokie paaiš

kinimai bei atsakymai pir
miausia reikia siųsti tam 
laikraščiui, kuriame tilpo 
koks nors užmetimas.

RUMFORD, ME.
8 d. gegužės buvo vakaras

L. S. S. 136 kuopos. Suloš
ta 5 veiksmų drama “Jono 
Širdis”. Lošime dalyvavo
M. Žemaitis, T. Bimba, Bau
blienė, Motuzienė, J. Lobei- 
kis, A. Lukaševičius, J.Bim- 
ba, S. Baublys, St. Lesčaus- 
kaitė, K. Petrešiūnas ir J. 
Lobeikis. Visi roles atliko 
labai gerai ir publiką užga
nėdino. Reikia ištarti šir
dingą ačiū moterims ir mer
ginoms, kurios prie kuopos 
nepriklauso, bet kuopai pa
tarnauja. Nekurie kuopos 
nariai negerai pasielgė. Jie 
netik nesirūpino paagituoti, 
kad ant vakaro daugiau pu
blikos susirinktų, bet ir pa
tįs neatsilankė.

Apšvictos Draugas.

BERISSO, F. C. S. AR
GENTINA.

Čia susitvėrė darbininkų 
industrialė unija, po vardu 
“Socedad Obreros de los 
Frigorificos”. Dabartiniu 
laiku organizuojama darbi
ninkai į tą uniją ir joje va
dovauja anarchistų partijos 
nariai. Jau buvo keliatas 
susirinkimų, kuriuose daly
vavo po porą šimtų žmonių.

Reikia pažymėti, kad vie
tos darbininkai neturi pa
traukimo prigulėti prie uni
jos; vieni jų nesupranta u- 
nijos svarbos, kiti visai ne
tiki, kad galės kada nors sa
vo gyvenimą pagerinti ir t.t.

Daugiausia susirinkimuo
se dalyvauja lietuviai ir ru
sai. Keliatas lietuvių jau 
prie unijos prisirašė. Lie
tuviai pirmieji pradėjo ir 
rašytis.

Minėtos unijos įstatuose 
uždrausta politiški ginčai.

Dabartiniu laiku lietuviai 
darbininkai labai vargingai 
gyvena. Dirbtuvės veik vi
sai nedirba ir net ant duo
nos negalima užsidirbti.

♦* *
L. S. D. “Vargdienis” ren

gia vakarą. Statys scenoj 
veikalą “Paskutinė Banga”.,

Vietinis.

PITTSBURGH, PA.
“Laisvės” N38 Uralas sa

ko, kad L. S. S. 6 ir 55 kuo
pos pramiegojo gegužinės 
apvaikščiojimą, bet nepasa
ko priežasčių, dėl kurių pra
miegojo. L. S. S. 6 kuopa 
rengėsi prie apvaikščiojimo, 
bet negalėjo gauti svetainės. 
Mat, čia yra tik viena sve
tainė Lietuvių Mokslo Dra
ugijos, kuri su savo moks
lu taip nuprogresavo, kad 
socijalistams visai neduoda 
svetaines. Priežastis neda
vimo—sykį socijalistai per 
diskusijas pakritikavo L. M. 
D. Kliubą, kuris platina gir
tuoklystę, tai dabar ir sve
tainės negauna.

Visai kitaip dalykai stovi 
su 53 kuopa 
gauna sveta
A. P. i... A'. 1 kuopos ir gali 
rengti prakalbas ir kitokias 
pramogos. Bet .kodėl ji 
nieko neparenge, tai ir Ura
las nepaaiškina. Man rodo
si, kad 55 kuopos draugai 
pradeda atšalti nuo visuo
meniško darbo. Pusė metų 
atgal jie darbavosi gana 
smarkiai, rengė diskusijas 
ir tt. Bet dabar nieko nesi
girdi. O gal jie mano, kad 
jau užtenka darbuotis? 
Mums reikia dar smarkiau 
pradėti darbuotis, nes mū
sų priešai nesnaudžia. Jei
gu tik męs apsileisime, tuo
met jie gali viršų paimti.

L. S. S. 6 kuopos narys

WEST LYNN, MASS.
Gegužės 6 d. persiskyrė 

su šiuo pasauliu Juozas 
Žvingilas. Nebuvo jis lais
vų pažvalgų, bet kada šie
met neatliko ausinės ir liko 
nenukirptas, tai Romos 
trusto agentai neleido lai- 
dot ant bažnytinių kapinių. 
Likosi palaidotas ant laisvų 
protestonų kapinių.

Nors gaila laikraštyj vie
tos, bet jokiu būdu negaliu 
užtylėti nepranešęs apie 
bjaurų ir beveik gyvulišką 
pasielgimą vietinių lietuvių 
katalikų - parapijonų.

Mat, a. a. J. Žvingilas pri
gulėjo prie vietinės šv. Ka
zimiero draugystės, kurios 
konstitucija parodo, kad 
numirus vienam iš sąnarių, 
visi turi palydėti iki kapi
nių. Taigi reikėjo ir J. Ž. 
palydėt. Bet kaip lydėt, kad 
ne ant katalikiškų kapinių 
laidoja! Kada susirinko 
svetainėn visi draugystės 
nariai atiduot paskutinį pa
tarnavimą mirusiam drau
gui, tai karšti katalikai, pil
ni rudžio, pradėjo kumštis 
smaginti prieš pirmininką. 
Taip ir matėsi, kad tie fana
tizmo užžavėti vyrai trokš
ta laisvo kraujo. Kaip be
matant jie kitą numirėlį pa
darytų. Bet pasidėkavojant 
laisvesniems nariams ir p. 
P. Lesburto iškalbumui, visi 
likosi apstabdyti. Bet pra
keiktas fanatizmas visgi ap
sireiškė: jei ne jų pusėj lai
mėta, tai nors be kukardų 
fanatikėliai maršavo. Būtų 
visai nemaršavę, bet doleris 
bausmės.

KENOSHA, WIS.
Kunigas suvarytas ožio 

ragan.
2 d. gegužės šv. Petro pa

rapijos svetainėj buvo ant
ra paroda lietuvių moterų 
rankų išdirbinių. Visas pel
nas skirtas bažnyčios nau
dai. Progresyviškhsnės mo- 
terįs nedalyvavo toj paro
doj. Paroda buvp silpna.

Buvo keliatas deklamacijų 
ir bažnytinis choras sudai
navo keliatą dainelių, kurios 
išėjo pusėtinai. Tik vyrų 
kvartetas prastai dainavo. 
Paskui vietos kunigas A.Ba- 
linskas perstatė kalbėtoju 
miesto majorą. Tas išgyrė 
moteris ir tam panašiai. 
Antras kalbėjo kunigų če- 
batlaižis dr. Rutkauskas.Jis 
pirmiausia išplūdo Susivie- 
nyjimą, būk ten nesą nei na
rių, nei pinigų, paskui plū
do dr. Šliupą. Atlikęs tą 
darbą, pradėjo plūsti laik
raščius, knygas ir tt. Iš
keikė “Laisvę”, “Keleivį” ir 
“Šakę”, sakydamas, kad 
tuos laikraščius piemenys 
redaguoja ir tt. Liepė skai
tyti katalikiškus laikraš
čius ir knygas. Išgyrė vy
čių organizaciją ir katali
kes moteris, nes jos išaugė
sią gerus vyrus,sakė,kad pa
rengtuose moterų vakaruo
se niekas nešoks tango ir tt. 
Paskui pasakė, kad soči j a- 
listai renką aukas nukentė
jusioms nuo karės, bet tų 
aukų niekas negaunąs.

15et kas keisčiausia, dr. 
Rutkauskas pasakė: “Rei
kalui esant, galiu ir galvą 
už savo tėvynę padėti”. Ro
dosi, dabar tėvynė didžiau
siam pavojuj, bet Rutkaus
kas nevažiuoja ją ginti. Iš 
to pasirodo, kaip jis gali 
galvą guldyti už tėvynę 
(Jeigu Rutkauskas turėtų 
galvą, tai ir paguldytų, bet 
ant jo pečių vietoj galvos 
kopūstas užtupdytas, pertai 
ir negalima kaltinti, kad jis 
galvos neguldo.—Red.). Pa
baigęs savo prakalbą spru
ko nuo steičiaus, kad iš pub
likos neužduotų klausimų.

Pasipylė diskusijos. . Pir
miausia prisiėjo man dis- 
kusuoti su Labanausku, o 
paskui su vietos kunigu. Ka
da dr. Rutkauską pavadi
nau kunigų čebatlaižiu, tai 
kunigas pasakė, jog nenorįs 
su tokiais žmonėmis kalbėti, 
bet kada aš jam prirodžiau 
faktus, tai neturėjo nei ką 
atsakyti... Prispirtas kuni
gas prie sienos pradėjo sa
kyti: “Aš tikiu į bibliją”. 
Tuomet aš atsakiau: “O aš 
tikiu į ‘Šakę’ ”. Kunigas 
taip nusigando, kad rankas 
susidėjęs pradėjo šaukti: 
“Ar girdite, Braževičia vie
toj biblijos “Šakę” laiko!” 
Kada aš jam prirodžiau,kad 
“Šakėj” daug daugiau tei
sybės, negu biblijoj ir kad 
“Šakė” nekūrsto žmonių 
vienų prieš kitus, bet šau
kia prie vienybės, tai kuni
gas nieko neatsakė. Kuni
gas norėjo jau prasišalinti, 
bet jį sulaikė J. Ruika, kvie
sdamas į diskusijas. Kuni
gas sako: “Aš tamistos ne
pažįstu ir nežinau, ar tiki
te?” Ruika atsako, kad ki
tą sykį atneš metrikas ir 
parodys, kad jis esąs krikš
tytas. Paskui pradėjo dis- 
kusuoti iš dešimties dievo 
prisakymų. Kunigui taip 
riestai prisiėjo, kad turėjo 
šauktis pagelbos. Į pagelbą 
pribuvo muzikantai ir pra
dėjo griežti, pertraukdami 
diskusijas. Tuom tarpu ku
nigas nešėsi nuo steičiaus, o
J. Ruika pradėjo tango šok
ti.

Nors daktaras Rutkaus
kas ir sakė, kad moterų-ka- 
talikių baliuj nebus tango 
šokama, o čia išėjo atbulai 
—šoko.

Tai matot, kaip mūsų ku
nigai gali kritikuotis su so
či j alis tais. Jie tik iš sakyk
lų moka pliaukšti ir niekin
ti socijalistus, bet kada 
jiems prisieina stoti į vie
šas diskusijas, tai bėga nuo 
jų, kaip zuikis nuo šunies.

K. Braževičius.

KENOSHA, WIS.
1 d. geg. buvo ir balius ir 

neva prakalbos L. S. S. 58 
kuopos. Pagarsino; kad bus 
prakalbos ir kalbėtoją už
kvietė, bet jos neįvyko, nes 
kuopos nariai pripažino,kad 
be prakalbų balius duos di
desnį pelną. Gaila, kad taip 
draugai pasielgė.

AKRON, OHIO.
“Laisvės” N36 tilpo iš 

mūsų miesto korespondenci
ja, kurioj p. Žinantis išgiria 
vietos lietuvius. Matomai 
p. Žinantis nėra apsipažinęs 
su vietos lietuviais, kad taip 
rašo. Dalis lietuvių neatsi
lieka nuo kitų miestų lietu
vių, kaip girtuokliavime, 
taip ir peštynėse ir tamposi 
po teismus. Šv. Juozapo 
draugystė atžagareiviškiau- 
sia ir jeigu atsiranda kelia
tas laisvesnių narių, tai nie
ko negali nuveikti, nes di
džiuma atžagareivių neduo
da jiems veikti.

Akronietis.

MANCHESTER, N. H.
7'd. gegužės buvo prakal

bų, paskaitų ir kitokių pa- 
marginimų L. S. S. 171 kuo
pos paminėjime gegužinės 
šventės ir “Raudonosios Sa
vaitės”. M. Rastenis aiški
no gegužinės ir “Raudono
sios Savaitės” reikšmes; J. 
Aniuolauskiūte iš Worces
ter, Mass., skaitė paskaitą 
temoj “Moteris ir Karė”. 
Buvo ir deklamacijų. Vis
kas atsibuvo labai dailiai ir 
publika likosi užganėdinta. 
Tik gaila, kad publikos ma
žai buvo. Mat, ištiko šilta 
diena, tai dauguma nenorė
jo į svetainę ateiti, o antra 
tą dieną buvo daug krikšty
nų ir “zaručinų”, tai reikė
jo bačkutes tuštinti. Pas 
mus tokia mada, kad į krik
štynas ir “zaručinas” eina 
nekviesti “svečiai”.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $1.45.

30 d. gegužės bus prakal
bos Lietuvių Nemuno Bend
rovės. Kalbėtojais bus vie
tiniai. Jau metai laiko, kaip 
gyvuoja L. N. B., bet krau
tuvės dar neįstengia atida
lyti. Priežastis neatidary- 
mo krautuvės—tai persekio
jimas socijalistų. Prie ben
drovės priklauso dalis soci
jalistų ir jeigu tik jie įneša 
parengti prakalbas, tai di
džiuma tuojaus atmeta.Mat, 
socijalistai įnešė. Pagaliaus 
visgi nutarta parengti pra
kalbas.

YOUNGSTOWN, OHIO.
9 d. gegužės buvo prakal

bos L. S. S. 56 kuopos pami
nėjimui “Raudonosios Sa
vaitės”. Kalbėtojais buvo 
užkviesti drg. D. J. Kaspar- 
ka iš Detroit, Mich., ir vie
tinis F. Midney, bet pasta
rasis dėl tūlų priežasčių ne
pribuvo, tai kalbėjo vienas 
Kasparka.

Pirmoj daly savo kalbos 
Kasparka papasakojo, kaip, 
Europos krikščionįs žudosi 
ii kas tame kaltas. Atvaiz
dino kaltininką - kapitaliz
mą. Kalbėtojas ir artistai 
labai gyvai nupiešė karės 
vaizdelį. Nekurie net 
verkti pradėjo. Bet atsira
do pora katalikų, kurie nuo- tsTsioo. 
latos niurnėjo. Beto vienas 
kriaučiukas baisiai nerima
vo.

Antroj daly savo kalbos 
kalbėtojas užvažiavo dvasiš-, 
kijai ir nurodė, kaip ji mul
kina darbininkus. Paskui' 
aiškino apie šios šalies lais
vę, reikšmę gegužinės šven
tės ir tt. Nupeikė tuos vy
rus, kurie priešinasi sutei
kimui moterims lygių teisių 
ir tt. Publikos buvo dau
giau šimto. Būtų buvę daug 
daugiau, jeigu laike Dusevi- 
čiui parengtų prakalbų pu
bliką nebūtų suvilioję. i

Aukų padengimui lėšų 
surinkta $2.62.

Reikia pažymėti, kad tū
las mokslinčius net 10 bač
kučių rudžio ištuštino su 
klerikalais, kad tik užken-

Boston, Mass.—Jau nuo 
pereitų metų čia viešpatau
ja didžiausia bedarbės šmė
kla. Nors ir kituose mies
tuose siaučia bedarbė, bet 
mūsų miestą tame dalyke 
galima priskaityti prie pir
mos klesos.

Kaipo streikieris, ėjau, 
prie įvairių dirbtuvių ir kur 
nepasisuki, tai visur išgirsti 
“Nėra darbo”. Prie tūlų 
dirbtuvių net iškabos iška
bintos: “No help wanted”.

Jeigu įeini į biurus, kur 
darbas suteikiamas, tai ten 
pamatai nepaprastą reginį 
ir užmiršti apie darbo jieš- 
kojimą. Kada pašaukiama 
vienas žmogus, tai puola 
vienas per kitą kelios dešim
tis. O kiek tų burių pri
viso !

Kur tik nepasisuksi, tai 
visur išgirsti vaitojimus,kad 
pusė metų ir daugiau ne
dirba.

Priežastis bedarbių, tai 
pačių darbininkų nesusipra
timas. Jeigu visi darbinin
kai būtų organizuoti ir įves
tų 6 valandų darbo dieną, 
tuomet nepridirbtų tiek 
daug produktų ir nebūtų 
krizių.

Rumford, Me. — Čia ran
dasi net keturios popieros 
dirbtuves. Dvi dirba pilną 
laiką, viena dirba ant dvie
jų šiftų, o viena net ant 
trijų. Darbininkai neapsa
komai išnaudojami, darbo 
sąlygos sunkios.

Pastaruoju laiku darbi
ninkai pradėjo organizuotis 
Į uniją. Ir jeigu tik pavyks 
susiorganizuoti, tai tuomet 
išstatys savo reikalavimus 
ir jeigu kampanijos atsisa
kys išpildyti darbininkų 
reikalavimus, tai bus ap
šauktas streikas.

Patartina ir lietuviams 
darbininkams prisirašyti 
prie unijos.

Nors darbai iki šiol ėjo 
gerai, bet bedarbių yra la
bai daug.

Apšvietos Draugas.

Kas užsirašys 
pas mani 

dienraštį 
“Naujienas”, 

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

“Amerikos 
arba knygų ver- 

Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta- 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau
jienas” gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

Lietuvį”, ar "šakę



183 Roebling St,
KALBAM LIETUVIŠKAI.

LAISV®

0

O

20c

ORAKULO PATARIMAI.

20c

15c

15c

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS
Kad

A. SHRUPSK1Ifte

FOTOGRAFAS

ir MALIORIUS

61 S.2nd st., Brooklyn,

airiio

r/}

Telephone 652 Newton.
R. KRUČAS

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės Ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitlkrinslto.

JUOKŲ KĄSNELIAI
pakėlė tokį triukšmą prieš 
savo piemenį, kad šis, ausis 
užsikimšęs, turėjo bėgti ša
lin.

Turbūt tos avelės netiki į 
Kristą? Vaikas.

Vištaprotis.
So. Brooklyne buvo soci- 

jalistų prakalbos. Visi žmo
nės suėjo į svetainę ir susė
do, tik vienas žmogelis pa
siliko kitame ruime ir geria 
alų. Vienas jo pažįstamas, 
praeidamas pro jį, sako:

— Kodėl tu neini prakal
bų pasiklausyt?

— Et, man politika nerei
kalinga. Aš esu Grikšto 
pasekėjas.

Klausimas: —
Klausyk, Orakule! Jei

gu B. Montvidąs yra broliu 
A. Montvido, o sūnum An
tonovo tėvo, tai keno broliu 
yra Kiaulėnas ir kodėl tau
tiški ir klerikališki laikraš
čiai nepaekspleinina?

Arbūzas.

Atsakymas: —
Tisssss... kad niekas 

išgirstų. Kiaulėnas 
broliu vieno garsaus dvasiš
ko tėvelio, kuris turi šv. Ka
zimiero parapiją viename 
Amerikos didmiestyje, ku
riame tiedu vyrai buvo su
stoję, važiuodami į Wil-

To tėvelio pa- 
nuo 

Todėl jie ir tyli,

mingtoną.
varde mažai skiriasi 
Kiaulėno.
kaip prasikaltus katė.

ne
yra

Klausimas: —
Gerbiamas Orakule!

tu toks išmintingas vyras, 
tai pasakyk man, su kuo 
ženijos pirmutinių tėvų vai
kai ir kas jiems šliubus da
vė? Viktė.

Atsakymas: —
Adomo sūnai ženijosi su 

Jievos dukrelėmis, šliubus 
jiems duodavo tasai pats 
velniukas, ką Jievą prikurs- 
tė prie grieko. Tasai miela- 
širdingas velnelis už šliubus 
tuomet nieko nečežino.

Tautiškam ofise.
Žmogus reikalauja laiva

kortės į Lietuvą. Ofiso bo
sas Mikas Lainis tuoj pra
deda raustis po knygas, 
stena ir ilgai nesuranda. 
Pribėga jo “pomočnykas” 
A. M. Braziejus ir sako:

— Duok man, dėde, aš 
greičiau surasiu.

Mikas Lainis (atstumda
mas jį ranka): — Et, tu 
durnas.

A. M. Braziejus (visa 
gerkle): — Ką?! Aš dur
nas?! Aš čia seniai. Tu 
durnas!

Žmogus, pažiūrėjęs į tuo
du galvočių, tik pečiais pa
traukė ir išslinko pamaži 
laukan be laivakortės.

Spaustuvninkas — paš- 
kudninkas.

Harrison, N. J., viena 
draugystė parengė vakarą 
ir dievas žino kur užstelia- 
vo programus. Na ir pro
gramai ! Rodos lietuviškai 
išdrukuoti, bet skaitau iš 
vieno galo, iš kito, iš viršaus 
ir apačios — ir, nors tu pa
siusk, nieko negaliu su
prast. Pagaliaus suradau po
rą žodžių,kurių reikšmę da- 
siprotėjau. Štai tie žodžiai: 
“Programamas Parstatis 
Alkani Žmones Vardan mu
su Dragiates Melziame pu- 
blikoa kad Paremtu Biznie- 
rus Nuklinio Flora”.

Vargšė ta lietuvių kalba! 
Darko ją visoki spaustuv- 
ninkai - paškudninkai.

Rūkymas kensmingas.
— Mesk, Jonai, rūkęs, juk 

tas kenksminga tavo svei
katai.

— Bet aš rūkau iš princi
po...

— Iš principo ar iš pyp
kės — vistiek kenksminga!

Teisme.
Advokatas: — Meldžiu 

teismo atkreipti atydą į tai, 
jog šis žmogus nėra vagis, 
nes jis iš stalčiaus paėmė 
tik dešimtinę, tuom tarpu 
tame stalčiuje buvo net 1000 
dolerių.

Po šitų žodžių vagis pra
dėjo garsiai verkti.

— Ko tamista verki? — 
klausia teisėjas.

— Man gaila, kad aš 
tūkstančio nepamačiau...

Abudu geri.
Paskolyk man 5 

Atiduosiu.

to

dole-
rius.

— Neturiu.
— Meluoji, aš žinau ta

ve!
— Ir tu meluoji, jeigu sa

kai, kad atiduosi. Aš irgi 
tave žinau.

“Laisves knygos:
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI ĮKŪNYTT

Paraše O. Anieringer, 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 socija1!*- 
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 ...............  15c

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
TIN IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Paraše V. Paukštys. Jei

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

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

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

GRIUVĖSIUOSE. Parašė 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 Ir šią 
knygelę. Kaina tik .....

LIAUDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, 1b1 įgy
ja šią knygelę. Jojo yra ge
riausios eilės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ..

GYVAS GRABE . Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vince 
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 ausij. 
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 tekių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik................

MOKSLAS RANKžINYSTfiS 
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 ............. 15c.

PASLAPTIS ................................ 15c
GYVENIMO BANGA ............... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI ..15c 
KONTROBANDNINKAI ............ 20c
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 
KANKINIŲ.....................................20c.
PILENIEČIAI ................................ 85c.
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ............................................ 40c.
Iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina .........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..........
PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

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

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

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

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

uLaisvS”,
183 Roebling St, 

Brooklyn. N. Y.

Jau nereik daugiau atšipusia britva skustis!
Reikalingas daiktas visiems vyrams, kurie patys skutasi!

Kadangi britva peša ir skaudžiai skuta, nekankinkie ir nepykdink 
savo, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT” BRITVAPUSTO. O kaip iš
tepsi ant diržo ir patrauksi kelis kartus britva, tai taip geiai išpustis, 
kad malonu bus skustis. Priaiųsk 25c. suvyniojęs j laišką ir adresuok;

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

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

NAUJA KNYGIA
Tik ką išėjo iš spaudo® 

garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

15c

25c
10c

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
NUSIUNČIU 100 rub. už $44.50

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

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU Į SAVAITŲ IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS J AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriums 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.
BANKIERIUS JOHN KOVACS

36 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST.
BOROUGH OF BROOKLYN MASPETH, LINY

NEW YORK

Raudonas
Juokas

*0 
M 
pa
7)

KAINA
35 centai

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

Keikalauk šiuo adresu:
“LAISVĖ”

Brooklyn, N. Y

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijalistaa Moteriškų Ligų.
314 E. 50th St.v New York

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

Nedėliomis pagal sutartj.
Egzaminavimas DYKAI. Męe išti 

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

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

Kalbame lietuviškai.

LIETUVIŠKA

A PTI EK A
Žemiau paminėtas gyduoles galimi 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.......................... $1.0t
Kraujo Valytojas.......................... $1.0i
Vidurių Reguliatorius....................... 50-
Trojanka.......................25c, 50c ir $1.01

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

P. A. URBANAVIČIUS
IBI Metropolitan Ay©nw»

Brooklyn, N. Y

FARMOS, FARMOS! 
norinti pirkti gerą žemę 
’ašykit man laišką, o af 
prisiųsiu mapas ir žemėj- 
tataliogą.

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, MICH.

fe1

NEWARK’O LIETUVIŠKA APTEKA
Apielinkts lietuviams pranešu, kad atidariau 
APTIE KA tikrai lietuvišką. Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje gau- 
davot. Teipgi sutaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu atsargumu.
KALIBATA

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

Prekė..................... 9 C „
įrankių. ° J L

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

109 Grand St
JL'OZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

152 Perry Avenue,
Kampas Clermont Av®, 

MASPETH, N Y.

JAU 1SEJ0 iŠ SPAUDOS [KNYGA

MOTERIŠKE ir MEILEši.

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

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

K

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

K A INA

KALIBATA TONIC
BITTERS 

laba’ gera gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malinio 
įrankių, suteikia sveikų ape
titų, pabudina išdalinimų, ne
sulygintas dėl malimo: su- 
grąž:na normališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. t A p

Preke ........................ J V C

KALIBATA
Gydanti Mostis 

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

Preke ......................
KALIBATA

Mostis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduole, dėl 
prašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietž- 
jimų. I T

Prekė .......................

20c

20c10c
gali

Reikalaukit šiuo adresu:
ki-

Brooklyn, N. Y183 Roebling St25c

50c KAL1BAT
50c

AR

Iš

KH

^a^W*’*^^****“**

n ii* X-

181 Perr
Near X

gero, gardaus kvapo, vidutinio

A®

»«»»»

75c 
75c 
35c 
20c

KOVOS.... 
........... 10c 

50c

KUR VICNYBB, TENAI’IR GALYBfi!
FRAIXK 

PHARMACIST 
/’Str., Newark, IN. J.

an Buren Street Telephone 10135 Market.

*
♦ *

Ten pat
Zeceris: — Kad loska, A.. 

M. Braziejau, duok keliatą 
markių raudonų ir keliatą

A. M. Braziejus: — Dur
niau, misli kad aš nežinau, 
jog raudonos markės po du 
centu, o žalios—po centą!...

Kristaus mokslas per 
tvorą.

Kada Kristus gyveno ant 
žemės — buvo visiškai ki
taip. Jis buvo toks geras 
piemuo, kad palikęs 99 ave
les ėjo jieškoti dar vienos. 
Ilgai neatrasdamas atsisėdo 
prie upės ir graudžiai ver
kė. Bet kada atrado ir su
grįžo prie būrio, tai visų 
buvo neapsakomas džiaugs
mas.

Kitaip yra šiandien. Ka
da Patersono dvasiškas pie
muo atrado net keturias pa
klydusias aveles, tarp kurių 
buvo vienas labai didelis 
laisvamaniškas avinas — tai 
kitos avįs, vieton džiaugtis,

Geras prirodymas.
— Kuomi tamista 

prirodyt, kad šie pamesti pi
nigai yra tavo?

— Štai žiūrėk, mano 
šeniuj yra skylė.

Jis nekaltas.
— Klausyk, Jurgi, tavo 

gaspadinė skundžiasi, kad 
tu perdaug sukiojiesi apie 
jos dukterį.

— Aš gi nekaltas, kad pa
ti gaspadinė perdaug sena.

Ant krikštynų.
Senmergė:—šiandien su

ėjo dvidešimts metų, kaip 
mane krikštino.

Vaikinas: — Tik dvide
šimts metų! Tai kiek me
tų tamista buvai nekrikš
tyta? Ilgapirštis.

Avims atnešė.
Tūlas klebonas pagarsino 

savo parapi jonams, kad 
partraukė iš Rymo dvejas 
rezgines švento šieno, “štai 
vienas rezgines ir jums at
nešiau — eikit į zakristiją 
ir imkit”.

Parapijonai puolėsi prie 
šieno. Viena davatka pra
dėjo šaukti: “Kunigėli, 
štai vyrai jau ir avims ne
ša”.

“Juk aš avims ir atne
šiau” — paaiškino kunigas.

Milda,

Pabandykit Naujus Cigaretus!

LIETUVIŠKI
DŽIAN BAMBOS 

CIGARETAI.
Iš 
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 
gil’zose.

10 už 5 centus
Reikalaukit visur.
Norėdami pabandyti, prisiųskit į 

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

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

KALIBATA
Čystytojas Kraujo 

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

rlpS' $i-oo

TURI TIKIETĄ I DANGŲ?
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Užsirašykite

® Jei ne, tai 
gi tuojaus už- 
S sirašykjuo- 
Įg kų bei saty- 
S ros laikraštį 
ffi “Šakę.” 
m “Šakę” 
ffi užsirašęs tu
rn rėsi proga 
S susipažinti 
ĮJi su šv. Bibli- 
ffi ja, su šventu 
S Petru ir vi- 
W sais šventais
g danguj, ant žemos ir pragaro. Turėdamas “Šakę” savo namuose gali įj 
ffl but užtikrintu, kad jokia pikta dvasia į tavo namus neįeis. Skaitant į 
® “Šakę” jtavo visa šeimyna jausis kaipo Juškų Danguje. į
ffi Sul-ma Gegužės, 1915 m., “Šake” cinu 16-kos puslapių didumo G 
g ir du sykiu į mėnesį, su daugybe įvairių paveikslų. ;!

“Šakės” prenumerata metams tik $1.00. Pavienis numeris 5<j. § 
Siųsk Pinigus ant šio adreso:

ŠAKE”, 149 Millbury St. —Worcester, Mass

Pirmą Lietuvių Dicnraštj

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

’’NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

“NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS” leidžiamos daugybės darbininkų, 
Žmonii| apšvietei ir jų gerovei, o ne pavienio# 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Cliicagoje—per išnešiotojus 12 c. savaitėje, 

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

IŠpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

-UAUJIENOS" 1841 S. Halsted St., Chicago, Ilk
Siuomi prisiundiuS—---------už “NAUJIENAS

metus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresui



Severą’
Skin Ointment

lekci-

10 ir 25c.
©

Lietuviškos Dainos!w

12

PAJIEŠKOJIMAI

pav.,

Didele Dovana1217

StJ.
cdF.Mass.

K.

V.Conn.
K.

J.

J.

a negalima parašyti, f 
apie nervų, kraujo, J

1

kitas
adre-

vcikhiH
Suaugu-

Nuo niežų, Sašą, dedervinių, 
parstupo užsinuodijimo. “eault 
rhouin ”, įvairių pučkelių ir 
vasarinių išbėrimų

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

(SovoroB Gydantis Odinis 
Muilas.)

puikus tat muilas viscj 
ftolmynos nariui.

Kaštuoja 25 centus.

M « 
iki 2

(Sevoros Odinė Mostis) yra puikus tepalas. Ji apsaugoja ir pa- 
liuosuoja odą nuo bjaurinančią ir

knyga “Daktaras” gražiai pamokina, kaip vyrus, taip ir 
reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taip ir

Liuosuotojaa 
ir 
ir

Galima mokintis die-
Gvarantuo- 

jog laisnius gausite.

Pabaigti hI kursų Womani Medical 
College, Baltimore, Md.

PaAckmlngai atlieka aavo darbą prie 
gimdymo, taipgi nuteikia vinokiua rodos ir 
pagelbą invairloae moterų ligone.

6 Lorlng et., 
, arti B Ir 7th sta;

SO. BOSTON, MASS.

M. J. Aleknas
60 Central St., Milford, 

(40—42)

visokių ligų vardus, kaip jos praside- 
ir kaip greičiau, geriau ir kur greit

apie vyrų paslaptybes bei ligas ir taip

šn, atidengiant daug paslapčių 
gyvenimo ir taip-pat kaip ir

Šita 1 -
$ kas būtinai reikalinga žin

enotiems ir neženotieins
Kiekvienas skyrius šitos knygos yra labai žingeidus. Ta knyga kiek- 

’’ ’’ ' turėti, kuris tik nori būti sveikas ir

SEVERA’S TAB-LAX.
Cukrinis 
Malonus 
Vaikams 
aioms.

Kaštuoja

LAISVE 5

NAUJAS GARLAIVIS RUSŲ 
AMERIKONIŠKOS LINIJOS 

Rusų Rytų-Aziatiškos Garlaivystės.

lengviausių išmokėjimų, že
mė atsakančiai gera, di- 
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų © 
lietuviams, apielinkėje mies- ® 
to Scottville, Mason County, 
Michigan, kuris yra turtin* 
giausiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der
lingiausių ir gražiausių lau
kų, lygų keliai, gerai žvira- 
voti plentai, upės ir ežerai 
pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy
kit kompanijų ir jų agentų, 
kurie vilioja žmonės, kad 
pirktų smėlinus ir pūstynes, 
ant kurių žmogui yra var
gingas gyvenimas visą am
žių. Atvažiuokite pas mane 
į Scottville, Mich/ Aš turiu 
geriausių žemių su moliu, 
juodžemiu ir visokių maišy
tų žemių, geriausio gatunko, 
kokių gali rasti Amerikoj, 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manęs 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagotų farmerių. Norinti 
pirkti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite žemlapį (ma- 
pą) Lietuvių Kolionijos ir 
farmų kataliogą. Adresuok:

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville. Michigan.

©
©

©
© 
© 
© 
© ©

©
©

skaudančią išbėrimą. Kašt. 50c.

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS.
“Ma1or*’’’‘o pagnrsinli mano 

laiškelį, kai .amo pranešu, kad Ko
votos Odinė Mostis gydė mano 
skaudama kojų, kuri ilgi) laikų 
buvo ištinusi ir apiberta vande- 
niuotais išbėrimais. Patepim ke
letą kartų, koja išgyja. Per 10 
motų kentėjau ir nei Europos 
daktarai negalėjo pagelbėti“ 

Muthyas Kotas, 
Box 53, Silverhill, Ala.

©
©
© 
© 
© 
© 
© 
©
© 
© 
©
©
©

Jūsų aptickorius užlaiko visokius Severas Preparatus. Būtinai rei
kalaukite Sevoros. Neimkite jokių užvaduotojų. Negulėdami gauti užsisa
kykite tiesiui nuo

Cedar
E. ITM

Adresuokit taip:
S. Balčiūnas,

22 River St. N. Weymauth, 
Mass. (39—42)

Lietuviškos Rašybos ir 
Matematikos Mokykla.

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

ARITMETIKA (rokūndas) ir ki
tas matematikos šakas išguldinėja 
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 lietuv’škos kalbos

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

“MOKSLAS”
LOYOLA UNIVERSITY

Fulton & Ada Sts., Chicago, Ill.

Necanicum, Oregon

Gerbiami lietuviai: — Kurie 
norit ant ūkės gyventi, tai nie
kur nerasit geriau, kaip Ore
gon valstijoj. Reikia žinoti, kad 
ta valstija, tai Califomijos tik- n 
ra sesuo. Aš penažiavau pusę |L 
Amerikos kolei suradau paran
kesnę vietą, čia žeme gera, 
viskas užauga. Kas nori sodi- Į 
na prieš Kalėdas, kiti March 
mėnesyj iki pabaigai July. Ma
no apie'inkėj dar apie 40 he- 
tuviškų šeimynų galėtų daryti 
geriausį pragyvenimą. Žemės 
kaina nuo 15 iki 30 dolerių už 
akrą. Kas tikrai norėtumėt i 
pirkti,atsišaukti, įdėdami krasos 
ženkleli, o aš suteiksiu platee- 
nias žinias. Taipgi galima gau
ti ir randavos žemės.

Taipgi pranešu, kad kurie 
pribūsit, jog aš už savo žy
gius nereikalausiu nei vieno 
cento. Aš turiu 160 akrų. No
riu. kad ir kiti darbo bites nau
dotųsi. Ii

Šiomis dienomis į New 
Yorką atvyksta viršminėtos 
kompanijos naujas pasažie- 
rinis laivas, kuris plaukios 
tarp New Yorko ir Archan
gelsko. Pribuvimas šio lai
vo turi didelę visuomenišką 
reikšmę, ypatingai dėl lietu
vių, gyvenančių Amerikoj, 
per tai norime visuomenę 
supažindinti su abelnu gar
laivio įtaisymu ir su tais 
parankumais, kuriuos ant jo 
ras pasažieriai. Sunki da
bartinė kelionė, užimanti 
12 dienų, važiuojantiems 
iš Amerikos arba Ameri
kon, priverčia tą dalį vi
suomenės, kuri nori iš
važiuoti arba atvažiuoti, 
prisiklausyti prie visų nau- 
ųjų įtaisymų, palengvinan
čių ilgą ir sunkią jūrinę ke- 

nę. Iš tos priežasties ir 
risieina visuomenę supa

žindinti su tais pagerini
mais, kuriuos garlaivių 
kompanija įtaiso, nes tas dėl 
keliauninkų labai svarbu. 
Šis naujai įgytas garlaivis 
dabartiniame karės laike 
bus vienas iš geriausių gar
laivių, kokie tik važinėjo į 
Europą.

Naujas garlaivis vadinas 
Carica”. Pabudavotas An

glijoj mieste Glasgowe, gar
siausioj visame pasauly 
dirbtuvėj “Brackley, Kurie 
and Co.”. Toj pačioj dirb
tuvėj pabudavotas garlai
vis “Car”.

Didumas naujo garlaivio 
sekantis: 435 pėdos ilgio, 58

riai laike avarijos ir dau
gybė kitų įtaisų; puikiau
sios kajutos dėl I ir II kle
sti, puikus salionai, maudy
nės ir tt.

Ypatingai puola į akį įtai
symas kambarių dėl pasa
žierių III klesos. Garlaivių 
kompanija visai nepaiso, 
kad jai labai brangiai apsi
ėjo tas įtaisymas, bet ji rū
pinosi, kad tik užganėdinus 
savo pasažierius. “Carica” 
turi naujausias mašineri
jas, kurios daro 18 mazgų į 
valandą greitumo. Toks 
greitumas sutrumpina pasa- 
žieriam kelionę ir sučėdija 
jų sveikatą, nes dabar, lai
ke karės, ir taip kiekvieno 
nervai suirę.

Abelnai, garlaivių kompa
nija rūpinosi, kad “Carica” 
būtų įtaisytas pagal naujau
sią techniką ir kad pasažie
riai, važiuojanti ant to gar
laivio, liktųsi pilnai užganė-’ 
dinti, o kompanija tarp vi
suomenės turėtų gerą var
dą.

Suvienytose Valstijose 
minėtos kompanijos atsto
vu yra A. E. Johnson, 37 
Broadway, New York City.

“Carica” greičiausias pač- 
to-pasažierinis laivas plau
kiąs iš New Yorko į Ar
changelską, be jokių persė
dimų ir visai nepasiekdamas 
kariškos teritorijos. Pirmą 
sykį iš New Yorko išeis 22 
d. gegužės, 1915 m.

Pajieškau dėdes Romaildos Meš
kos, Kauno gub., Panevėžio 
Linkavos miesto, 6 mėnesiai iš Lie
tuvos, gyvena New Yorke. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žino pranešti.

W. Meškevičius
5th Ave., Chicago Heights, Ill.

(37—40)

ANT PARDAVIMO SALIŪNAS.
Naudokitės gera proga už pusę 

prekės, kaip buvo pirma, nes savinin
kas turi kitą biznį. Nustok dirbęs 
sunkiai ir bijojęs bosų, kad gali būti 
pats bosu, taigi dabar geriausia pro
ga įgyti biznį ir būti savininku. Ne
laikyk pinigų padėjęs banke, kad už 
tavo sunkiai uždirbtus centus kiti 
naudotųsi, bet tu pats naudokis jais. 
Biznis gerai išdirbtas per 10 metų, 
apielinkėje gyventojai lietuviai, len
kai, rusinai ir ungarai. Atsišaukite 
laišku, įdėdami už 2c. markę dėl at
sakymo, rašykite šiuo adresu:

Mr. N. M. R.
P. O. Box 276, Naugatuck, Conn.

(39—48)

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. Mažiukna, 

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

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

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

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

P. Samulionis,
Box 63, Me Kees Rocks, Pa.

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.

Akušerka;
o) c?

Jos. Apinaitis,
Necanicum, Ore

Pajieškau draugo Jono Budviko, 
męs gyvenom su juomi draugiškai ir 
jis išvažiuodamas nepaliko man savo 
adreso. Yra keli jo svarbus laiškai 
ir vienas pakelis prisiųstas ant jo 
vardo, norėčiau žinot, jo adresą, ro
dos,išvažiavo j Waterbury, Conn. Kas 
žino ar jis pats lai atsišaukia, aš 
jam išsiųsiu jo laiškus ir tą jo siunti
nį.

Pajieškau pusseseres SI. Soltanai- 
ne, Kauno gub., Žemigalos kaimo. 
Pirmiau gyveno Chicago, III.

Taipgi pajieškau L. Matui evičiu- 
kės, Kauno gub., Zvalonių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti.

A. Rimkevičia
20 Oxford St., New Britain,

Pajieškau pusbrolio Kazio Šližioko, 
Bikūnų kaimo, Antašavos parapijos. 
Taipgi ir draugo Jurgio Navercko, 
abudu Kauno gub., Wilkmerges pav. 
Meldžiu atsišaukti.

K. Burokas
1030 N. 9th St., E. St. Louis, Ill.

Pajieškau pažįstamo draugo And
riaus Dzedulionio, Paparčių kaimo, 
Žaslių parapijos, Trakų pavieto, Vil
niaus gub. Trįs metai atgal gyveno 
Lowell, Mass. Malonėkite atsišauk
ti šiuo adresu:

Jonas Vaina
Box 343 Collinsville, Ill.

Pajieškau Petro Bičiūno, Kauno 
gub., Novoaleksandrovo pav., Medi
kių sodžiaus. Jis pats ar kas žino 
apie jį meldžiu pranešti, nes turiu 
svarbų reikalą.

Juozas Abazorius
139 North 8th St., Brooklyn, N. Y.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

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

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

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

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

Box Lock 476 Export, Pa.
7 kuopos S. Kirmius,

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

Q)
S
j F.Stropiene

Venatine mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Pavasa
ry visada yra reikalaujama 
jama daug šoferių, todėl kam 
būti be darbo, jeigu galima už
dirbti po 515.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias ne
dėlios, 
nomis ir vakarais, 
jame, 
Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
Neviac.kas (pirmininkas),

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Deveikis (sekretorius),

121 Grand St. Brooklyn,N.Y.
W. Vikertas (iždininkas),

110 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.
F. Klastauskas,

241-3 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y. 
Kazlauskas,

268—40th St. Brooklyn, N. Y. 
Liutkus,

131 Grand St., Brooklyn, N. Y.
A. Zaperiackas,

183 Roebling St., Brooklyn N. Y. 
Kreivėnas,

550 W. 52 St., New York City. 
Simaitis,

174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
Parulis,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

Pirmininkas — J. Čebanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsville, Ill. 

Pirm, pagelbininkas — M. Ražokas, 
Vandalia Box 160, Collinsville, Ill. 

Nutarimų Rašt. — A. Dzidolikas, 
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, Ill. 
Fin. Rašt. — J. Baronas,

500 S. Clinton St., Collinsville, Ill. 
Iždininkas -— J. Willumat,

337 Central Ave., Collinsville, Ill. 
Organo už’uretojas — V Raudonius, 

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenne 

Fremont Ave.
prezidentas.

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

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

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

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

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, 301
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.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

Sekretorius K. Čiuberkis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

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

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

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

PARMOS!
Geriausios Farmos!
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas farmas su bu- 
dinkais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 

gramas, povandeninė signa- neišdirbtos žemės labai ge- 
lizacija, apsaugos kamba- ros. Pigiai parduodu ant

lio.
Ant garlaivio telpa 64 pa- 

sažieriai I klesos, 350—II ir 
1400 — III klesos.

“Carica” — yra paskiau
sios išdirbimo technikos, tu
ri visus naujausius pageri
nimus, visus parankumus ir 
apsaugojimus pasažierių, 
kaip tai: geriausias garinis 
apšildymas, bevielinis tele-

Pajieškau Jono Budrevičiaus, Kau
no gub., Novoalcksandrovos pav., 
Kvietkų miestelio. Jis pats ar kas 
apie jį žino, lai praneša, nes turiu 
labai svarbų reikalą.

Juozas Abazorius
139 North 8th St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Jono Ambrazavičiaus 
Suvalkų gub., Marijampolės pavieto, 
kaimo Brastos. Malonėkite atsišauk
ti arba kas žino pranešti.

Jonas Kalakauckas 
Oregon Ave., Cleveland,1338 Ohio.

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

1436—7th Ave.
Vice-pirmininkas F. Raškevičius 

539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Stružas

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis

539 Island Ave.

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

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas, 

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

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

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

kuopos Brooklync — L. Deveikis, 
146 Metropolitan Ave. Brooklyn, 

kuopos Brooklyne — V. Vitkevičia, 
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

1

2

Jieškau darbo.
Norėčiau gauti bile kokio 

darbo, tik nenoriu eiti į 
mainas. Kas prirodys man 
darbą, tas gaus $10 dovanų.

Kasos Globjėai:
M. GeruliūtS

1109 S. Winnebago St.
Ona Snvrasevičiūtė

539 Island Ave.
Maršalka A. Nevcrauskas

411 So. Church St.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS fi8 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININ

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

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

“Laisves” Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo Agentūra
Siųskit pinigus į Lietuvą per

LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Persiuntimas užtikrintas

Visuomet adresuokit taip

Laisve

Jeigu nori važiuoti į Lietuvą 
arba ką nors iš giminių parsi- *

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

1 Vice-Prezidentas 2) S. Mankus, Cor. 
l?th & V'ne St., PhUadelpl ia, P*.

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

Susinešimų Sekretoriui 2) J. N«- 
viackas, 188 Roebling St, Brooklyn,

traukt į Ameriką, pirk 
LAIVAKORTĘ

“Laisves” Agentūroj

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

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

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

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

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

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

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininku 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville, 
Ill., kuris yra po $1,000.00 kaucija, o 
jis įrašęs į knygas pasiųs iždininkui.
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,lJ vienam naudinga ir reikalinga 
’(j laimingai gyventi.
hi Šita knyga “Daktaras” aprašo 
’įj da, kaij) apsireiškia, kaip išrodo 

ir teisingai galima išsigydyti.
h] Ta knyga labai plačiai aprašo 
’j) pat apie moteris telpa daug. 
Kj šioj knygoj “Daktaras” dikčiai 
h) apie geriausius smagumus ženyl 
” kada geriausia yra apsivesti ir k; 
it] Knyga “Daktaras”’ yra paveik;

kūno dalis, 
sergantiems.

am;

Knyga išminties, knyga svei
katos. Ta knyga garsi visam 
sviete “DAKTARAS”
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moteris, 
seniems,

iliustruota, parodo ir giliausias E 
■ikalinga kaip sveikiems, taip ir S 

l ik perskaičius tą knygą patirsi, ko či;
Apart kitų skyrių sergantiems rodijante skaityti
kstų, rornatiznio, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpan

ti čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus ir kitas visokias ligas, 
h sėklos nubegimo ir tt.
$ Jei sergi, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas 
Ki ar kreiptis prie gydytojo, reikia būtinai perskaityti knygą “Daktaras”. 
R) Daug žmonių išgijo nuo rodos “Daktaro”.

Ypatingai serganti, nusilpnėię, sukliurę, pasigadinę per jaunystės 
,(] klaidas ir varginami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip 
h] užsisenčjusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą rodą. 
” Todėl, kad ta knyga del labo visuomenės išduota, tai kiekvienas 
k apturės ją dovanai, kuris tik atsiųs 10c stampomis prisiuntinnii. Pasi- 
«! skubink issirašyt, nes netrukus gali netekt!
JĮ Reikalauk dar Šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok teip: 

| The Philadelphia Medical Clinic 
$1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
S Pasarga: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viao- 

kias ligas, vyrų ir moterų gydo. Kitiems rodąs davinėja.
Dr. William Yoder, Dr. Th. I. Russell, Medical Directors, toj

BRANG1AUSIS žmogaus tuRTasį
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritinmu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: <
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsatnas___
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 1.00 
Vaistas del Vidurių.. .60c. ir 
Kraujo Stiprintojas.................
Nuo kosulio................. 25c. ir
Nuo gerklts skaudėjinio 25c. 
Skilvines proškos........ 10c. ir
Pigulkos del kepenų...............
Blakių naikintojas...................
Del išvarymo soliterio...........
Anatarinas plovimui......... ...
Nuo kojų prakaitavimo.........
Gydanti mostis.........................
Antiseptiškas muilas................
Gumbo lašai.................. 50c. ir

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
WReikalaukite prisiuntimo katalogo au musų gyduolių apraiymriB^BĮ 

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

$a!gu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydaad 
atsilankydami j Lietuvtiką Apteką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriua, 
IM* Bedford Avenue
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Nuo galvos skaudi j imo.l^c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gihmo................ .
Nuo peršalimo...................... .
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų žilimo.............. . ..
Nuo Reumatizmo......... 50c. ir
Nuo lytiškų ligų..........50c. ir

kirmėlių.................. ..

Nuo nl 
Nuo K 
Nuo lytiškų 1 
Nuo dusulio. 
Nuo 
Antiseptiška tpostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

Kampai North 4-t«» ptfri»
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VIETINES ŽINIOS
Gražus koncertas.

Pereitą pėtnyčią daugybė 
svieto susirinko Tautiškame 
Name. Net sienos lūžo.1 

. Mat, 19 L. S. S. kuopa buvo Į 
parengusi koncertą, o už į- 
ėjimą nieko nereikėjo mokė
ti'. Pasirodo, kad mūsų pu
blika baisiai mėgsta koncer
tus. Reikia jų rengti tan
kiau ir dar labiau paįvairin
ti programą.

Pirmininkavo L. Prūsei- 
ka. Gerą prakalbėlę surėžė 
J. Neviackas. “Aido” cho
ras, vadovaujant mūsų ne- 
nuoalsiam L. Ereminui, su
dainavo kelias daineles, ku
rios publikai labai patiko. 
Publika šaukte-šaukė chorą, 
kad dar antru sykiu šį-tą 
sudainuoti. Choras išpildė 
publikos norą.

Ant piano skambino pa
naitė Zabelė Retekevičiūtė, 
graži jauna mergina, muzi
kantė, kuri mūsų publikai 
labai patiko. Ant piano 
skambino ir mūsų jaunutis 
Stankaitis, kuriam gražiai 
pasisekė.

Buvo ir smuikorių — tai 
draugai Kalkauskas — ir 
Maižiūtė. Juodu publika 
šaukė ant “bis”, bet mūsų 
artistai kasžin kodėl nepasi
rodė.

Monologų buvo labai 
daug. V. Paukštys lošė mo
nologą “Varnams palikta
sis”. Nekurie iš publikos 
net apsiverkė. Stakauskiū- 
tė lošė “Motiną”. Sulošė la
bai gražiai. Sirutis atliko 
du puikiu monologu “Da
vatka” ir “Dzūkas” 
prijuokino publiką “Davat
ka”. Ji buvo naturališka, 
tipiška. Buvo ir Džian 
Bamba. Tasai vyras (Juš
ka) visuomet turi gražų pa
sisekimą.

Baltrušaitienė papasoko- 
jo, “Kaip mergas į vaiską 
ims”. Irgi buvo pasekmin
ga ir publika skaniai prisi
juokė. Jaunutė Retekevi
čiūtė pasakė gražias eilutes 
“Aušta”. Tai jaunai mer
gaitei reikia tankiau dekla
muoti.

Pirmininkui paprašius, 
publika sumetė $9.45.

Žodžiu sakant, viskas bu
vo gražu. Tvarka buvo la
bai pavyzdinga ir visi išsi
skirstė namo didžiausiame 
užsiganėdinime.

Prie L. S. S. 19 kuopos 
prisirašė keli nauji nariai.

Reporteris.

nimų. Pradžia 8 vai. vaka
re. Įžanga 25c.

Pusė pelno yra skiriama 
nukentėjusiems. nuo karės 
lietuviams.

Kviečiame vietos ir apie- 
linkių lietuvius atsilankyti.

Komitetas.

Seredoj, 19 d. gegužės bus 
ekstra susirinkimas L. S. S. 
52 kuopos, po N140 E. 19th 
St., New York,Rand School.

Visi kuopos nariai privalo 
atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų; bus svars
toma apie prisidėjimą prie 
Socialist Party. Pradžia 8 
vai. vakare.

Komitetas.

Neužmirškite pašelpt

Lietuvių Politikos Kliubas, 
L. S. S. 52 kuopa ir Lietu
vos Še’pimo Fondas rengia 
sekantį nedėldienį Bronxe 
prakalbos naudai Lietuvos 
Šelpimo Fondo. Kalbės J. 
Neviackas.

Prakalbos įvyks p. Jure
vičiaus svetainėje pę N639 
Courtland Ave. ir kampas 
E 152 St.

Pradžia 3 vai. po pietų. 
Bus ir šiap visokių pamar- 
ginimų. *

Ypač

Moterims.
Šiuomi pranešu, kad kuo

pos lavinimosi susirinkimas 
ateinantį ketvergą, 20 d. ge
gužės, neįvyks, tad atsibus 
sekantį ketvergą, 27 d. ge
gužės, Tautiško Namo sve
tainėje ant antrų lubų.

K. Petrikienė.

Pardavimas.
Parsiduoda geras groser- 

štoris, biznis gerai išdirbtas 
per 8 metus, apielinkė apgy
venta lietuviais ir lenkais. 
Raudos $20.00 ant mėnesio. 
Parduoda todėl, kad savi
ninkas turi du storu ir ne
gali gerai prižiūrėti. Gera 
proga norintiems įgyti biz
nį. Atsišaukite šiuo adresu:

J. Morris
99 Havemeyer St., Cor.Hope 
St., Brooklyn, N. Y.

(40—41)

DANTIS PATAISOME ANT 
. LENGVO IŠMOKESČIO. .

fbiintM kuponai Bakse

Kuponus Galima Išmainyti ant

Visi juOT 4i»c
Vįsi juos rąko 
Vi sj ja®s giria

Ž&hia Ihatttur* Jan

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

na*

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

L Diena po dienai, savaite po 
savaitei, mėnesis p j mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, Įdek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 

į sergantiems pagelbėjau jų ilga-
V metinėje įkiroje ligoje. Kada 

jums gyvenimas įkirėjo nuo
| mėginimo visokių taip vadina

mų liekarstvų, jaučiatės, jog
V kas kartas jums esti aršiaus — 
1 tada vienatinė pagelba yra be
V užvilkimo kreiptis pro geno, 

garsaus specijalisto
D-RO LEON. LANDES

Jis jums be pinigų duos rodą 
ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą, 

j Gydau jau per 20 metų kuopa- 
I sėkmingiausiai visokias ligas, 

kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dideliius > garsius aparatus 
Elektrikos ir X— Spindulių, per 
kuri os matau jūsų v'duriniua 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
ukroskopiškai ištiriu kraują ir 

šlapumą. Neatideliokite ant. 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

D-RĄ LEON. LANDES
” 149 E. 22nd St., New York,N.Y. 

tarpe 3rd ir Lexington Avenue.
Valdiškos valandos: nuo 10 

ryto iki 8 vakaro; nedeldieniais 
įuo 10 ryte iki 4 po pietų.

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

MMI

PASINAUDOKITE
PROGA!

<fKovos” 
nupiginta.
ir užsisakykite 
dolerį metams.

manifestas su- 
Raudonosios

Central Brooklyne.
Central Brooklyno soeija-; 

listai nutarė rengti per vi
są vasarą visą eilę prakalbų 
ant gatvės.

New Yorke.
22 d. gegužės bus teatras 

ir balius L. S. S. 52 kuopos. 
Bus sulošta graži komedija 
“Consilium Facultatis”. Lo
šimas atsibus P. Jurevičiaus 
svetainėj, 639 Courtland 
Ave., kampas 152nd St., 
Bronx, N. Y. Apart minėto 
veikalo bus įvairių pamargi-

SANITARY 
DENTAL PARLORS 
DR. ARNOLD FELDBERG 

307 Bedford Ave. 
BROOKLYN, N. Y.

Arti 2nd St.
Pataisome greitai pagal nau- 

jausį būdą, be jokio skausmo, 
už prieinamą kainą.
Naujus dantis sudedame iš 

geriausio materijolo už $8.00 
Apvelkame ir sudrūtiname 

(Bridge work) 22 k. auk
so už ........................ $5.00

Užpliombuojame už ... $1.00 
ir augščiau

Išvalome už ....................... 50c.

Traukimas mūsų 
specijališkumas. 

Egzaminuojam Seredo- 
mis tarpe 2 ir 4 va

landos dykai.

Klausyk mano'žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

MANHATTEN HAT STORES
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 kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

NAUJIENA! NAUJIENA!

•Per visą gegužės mėnesį 
prenumerata per-pus

Naudokitės proga 
“Kovą” tik už vieną

Tasai nepaprastas 
teikiama iš priežasties 
Savaitės”.

Praslinkus gegužes 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:

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

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS PER ŠITĄ MĖNESI.

500. Šitas puikus Armonikas turi 
21 perlinj raktą, 8 perlinius basus. 
Išduoda gražiausi balsą. Vertas 
$10.00, tik už $8.50.

401. Tos pačios rūšie*? 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.
52 Canal Street, Dept. M., New York City,

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

M. & V. Furniture Co
j Maliauskas ir Vedžiunas savininkai.

Pirk fornifiius pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvų 
IŠMOKESČIŲ ARBA Už CASH.

Q A V F COI*» 21~st Street
DOl “ Telephone 4263 South So. B’klyn, N.Y

Didžiamjam New Yorke garsina šiaudinesšimtai
skrybėles, bet niekur negausi taip gerai tinkamas ŠIAUDINES ir 
PANAMA SKRYBĖLES, kaip

MANHATTAN HAT STORES
Brooklyno brančiuose: 230 Grand St., arti Driggs

Ave. ir 479 Grand St., arti Union Avenue
Gali persitikrinti iš' gražiai išrėdytų langų, kad męs turime 

naujausios mados visokių šiaudinių ir Panama Skrybėlių.

PER ŠITĄ MĖNESI NULEIDŽIAME 5% TIEMS, KURIE 
ATSINEŠ ŠITĄ KUPONĄ.

Paskutinis siuntinis tik
ros importuotos Ruskosį 
očiščenoc atėjo ir daugiau! 
nebebus. Išsiunčiame didį! 
butelį už $1.25, o 5 butelius! 
už ligius 5 dolerius. Į

Vogričs Cafe, I
112 Reade St., I

New York, N. Y. I
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Šita moteris, kuri pirko keričius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės 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 
ant savaitės.

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadint valgius, 

nes jie prekluoja brangiai. Sugė
dyti arba blogai užlaikomi valgiai 
yra pavojingi žmogaus sveikatai. 
Jai surokuotum už kiek pinigų su
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipikti gerą 
aisboksį nuo Maliausko ir Vidžiūno 
ir bus ant visados. Pasiimk ant 
išmokesčio, jie pigus pas mus.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BŪVA) KADA NORS '

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

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

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

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

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

Mūsų antrašas yra tokis:

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASTLIAUCKAS '
498 Washington Street, 261 W. Broadway

Corner Spring Street SOUTH BOSTON, MASS.
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Bank St., Waterbury, Conn.

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. 4th Street, Tel. Greenpoint 6346, Brooklyn, N. Y.

MOKINK1TES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis ę 

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

Jei nori žinoti, kaip greitu laiku išmokti aritmetiką ir angliškai, ę 
tai parašyk mums, o gausi pilną paaiškinimą dykai. įdėk štampą at- 1 
sakymui. ■ į

Adresuoki

Lietuvių Korespondencijinė Mokykla, r
1916 Wabansia Avenue, Chicago, Ulę

Tai. MUM. Graanpaint.
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 
užganėdinti.
Broooklyn,Grand st

Palei Wythe Ave.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 
NAS VISAME 80. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies fcėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
• persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadwa] 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių mis Liatuvių 
Labdarystčs Draugijos aams).

103 Grand st

ANT PARDAVIMO 
PIGIAI.

Namai su nepaprasto il
gio lotu, dviejų familijų, 11 
kambarių, Wilfiamsburgho 
apielinkei. Kaina $3,000 
kiekvieno, mažą sumą gata
vais įmokėti, o likusius kaip 
randomis išmokėsi. Norin
tieji pirkti namo, nepraleis
kit šios progos ir atsišaukįt 
pas: Williamsburgh I 
ness Exchange, 239 $o 
Street, Brooklyn. Telex

Greenpoint 4346.
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.

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J.
SPECI JAUSTAS 

PLAUČIŲ
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

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

NAUJAUSI
GRAFO FONAI

rūšies

duoda-

instra-

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

Perkupčiams ir agentams 
mas geras rabatas.

Taisome taip muzikališkus 
mentus, kaip ir visokius auksoriŠkus 
daiktus greitai, gerai ir pigiai.

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

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

J. GIRDĖS
Brooklyn,N.Y




