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SOČIJALISTŲ PARTIJOS ATSIŠAUKIMAS I AMERIKOS ŽMONES.

Į RYTUS NUO VENTOS mis, margais ir valakais 
IR DUBISOS JAU NĖRA matuojamų, yra dar nema

žiau mūsų dvasios pelkių. 
Jei už anų pelkių glaudžia-

VOKIEČIŲ.
Petrogradas, 19 d. geg.— 

(Oficiališkas pranešimas), mės nuo vokiečių užpuoli- 
Visas rajonas į rytus nuo mo, 
Ventos ir Dubisos jau liue
sas nuo vokiečių. Vokiečiai 
pasitraukė į vakarus.

Kad atakuoti Šiaulius, 
vokiečiai mėgino prasimušti 
pro rusų kariumenę ■ ties 
Gruzdžiais, vienok tapo aU 
mušti.

tai šitos supelėjusių 
prietarų pelkės mums duo
da ramiai miegoti.

šaltyšiui už surašymą rei
kia mokėti pusrublį.

• TIES EIRIOGALA IR 
ČEKIŠKIAIS.

Berlynas, 19 d. gegužės. 
— (Vokiečių oficijališkas 
pranešimas). Ant upės Du- 
bisos netoli Eiriogalos ir 
Čekiškių (Kauno pavieto) 
smarkios rusų atakos tapo 
atmuštos.
i Ties Šiauliais męs paėmė
me nelaisvėn daug jaunų 
kareivių, kuriems išpuola 
stot kariumenėn tik 1916 
metais. Jie mokėsi kariško 
muštro tik tris savaites.

VOKIEČIAI ŠEIMININ
KAUJA VEVIRŽĖ- 

NUOSE.
Vokiečiai mūsų krašte 

šeimininkauja: jaunuosius 
vyrus | nelaisvę gabena, re
kviziciją daro, bet triobesių 
dar nedegina. Jų žvalgai 
keletą sykių buvo Veviržė- 
nuose, vienok vietos mylici- 
ja — trįs sargybiniai, urėd- 
ninkas ir pačtos viršinin
kas juos atremdavo. Da
bar ir tie turėjo gelbėties. 
Pabėgėlių daug randasi 
Telšiuose, bet ir čia ilgai 
nesėdi, vyksta toliau.1

ŠATĖ, TELŠIŲ PA V.
Čionykščiai žmonės turto 

apkainavimą mažai kas da
rė, nes biją, kad dėl to ne
būtų bloga: girdi, apkaina- 
vus gali užkrauti mokes
tį nuo turto... Jaunimui rei
kėtų paaiškinti žmonėms a- 
pie tai, kad geriau suprastų.

O KUNIGAI KEIKIASI...
O juodvarnija daro savo 

biznį: keikiasi ir plūstasi. 
Visur leidžia paskalas, būk 
karė kilus todėl, kad pirm
eiviai dievą užrūstinę.

’UVALKŲ GUBERNIJOJ.
Vokiečiai praneša: į pie

tus nuo Nemuno eina smar
kus mūšiai tarpe . mūsų ir 
naujai pribuvusių rusų spė
kų. Smarkiausi mūšiai i 
prasidėjo ties Griškabūdžiu, 
Šlekiais ir Sintautais. Męs 
paėmėm 1700 rusų į nelais
vę.

ŽEMAITĖ EIS KALĖJI- 
MAN.

Senatas patvirtino Vil
niaus teismo rūmų uždėtą 
bausmę ant “Lietuvos ži
nių” redaktores Žymantie
nės, kuri buvo nuteista 2 sa
vaitėms tvirtovės už išspau
sdinimą prieš rusų valdžią 
kurstančio straipsnio.

TAURAGĖ SUDEGINTA.
Pabėgėliai iš Tauragės pa

sakoja, būk vokiečiai sude- 
Ties Višakio Ruda męs ginę miestą; apie 5,000 Tau- __ --  ___ __„„4.1 --------4-„4.. .a.,atmušėme rusų atakas ant 

Mariampolės.
Rusų pranešimas 

mūšius 
trumpas.
apygardoje tarpe Nemuno 
ir Višakio — Kauno gelžke- 
liu jie užpuola ant vokiečių 
ir jiems pusėtinai sekasi.

Rusų pranešime nėra į- 
vardinta jokių vietų, kur 
eina mūšiai.

apie 
visaiSuvalkijoje

Rusai sako, kad

ŽEMAITIJOJ TAS PATS— 
KAS IR SUVALKIJOJ.
Tiktai ką gavome pluoštą 

“Lietuvos Žinių” ir “Lietu
vos Ūkininko”(išėjusių pra
džioj balandžio mėnesio). 
Tenais randame gana daug 
žinių iš įvairių Žemaitijos 
kampelių. Kaip tik tuo lai
ku vokiečiai buvo pradedą 
grūsties į Žemaitiją ir jau 
buvo užėmę Andrejavą.

Jau balandžio pradžioj 
Šiauliuose buvo girdėtis ka- 
nuolių dundėjimas, bet žmo
nės dar nelaukė vokiečių.

ragės gyventojų likę be pa
stogės.

NAUJAMIESTIS SU
DEGINTA.

“L. Ūk-kas” rašo:
Naujamiestyje sudeginta 

kuone visos triobos; tenai 
ir Vainutuose vokiečiai su
manė jaunus žmones imti ir 
apie tai visų žiniai paskelbė. 
Sudeginta apie Kretingą 
sodžiai: Doktorai, Grikšiai, 
mažiau nukentėjo Troidžiai. 
Dauguma pabėgėlių prisi
glaudė Skuode. Nesant 

I čion šelpimo komiteto, pabė
gėliais rūpinasi valdžia. 
Kiekvienam pabėgėliui duo
dama į dieną 2 svarai .duo
nos ir karštus pietus. Vis 
dėlto jų skurdas yra didelis.

SALANTAI.
“L. Ūk-kas” rašo:
Šiemet neišpasakytai pa

brango pašarai. Dobilų 
birkavas 7 — 8 rub., šieno 5 
rub., šiaudų 4 rub. ir tai 
sunku gauti. Kaip apylin
kės dvarininkai apskelbė, 
kad parduoda šiaudų, tai ū- 
kininkai, kaip bematant,vis
ką išnešiojo.

Pas mumis kunigai net 
šešis pamokslus pašventė 
pirmeiviams ir jų laikraš
čiams. Ant pardavinėtojų 
ir platintojų pirmeivių lai
kraščių klebonas taip įnir
šęs, kad ragino parapijomis 
boikotuoti juos. “Tegul, sa
ko klebonas, jie badu dve
sia. Tada jie pamatys die
vą koronę ir atstos nuo tų 
laikraščių”. žodžiu, nori
ma sukelti prieš tų laikraš
čių skaitytojus ir platinto
jus didžiausią žmonių nea
pykantą.

VISUR MATYTI GAISRŲ.
Žemaitijai dabar taip-pat 

liūdnos dienos atėjo, kaip ir 
Suvalkų žemei — kalbama, 
daug pasienio miestelių iš
deginta, nors tos žinios, ra
si, ir ne visos tikros bus. 
Kiekvieną naktį galima ma
tyti gaisrų.

Daug gyventojų liko be 
pastogės; labdarių, kurie 
šelptų, nesama; žydus šelpia 
Petrapilio centralis žydų 
komitetas, lietuviai gi krau
stosi toliau nuo karo šmėk
los.

TREČDALIS MILIJONO 
NAUJŲ KAREIVIŲ.

Anglijos kares ministeris 
lordas Kitchener, kalbėda
mas lordų rūme, reikalavo 
300,000 naujų rekrūtų. Ji
sai pasakė, kad tuomet ang- 
lai-francūzai galėsią pradė
ti naują apninkamąją kovą 
(Jie jau seniai žada ją pra
dėti, bet kaip nepradeda, 
taip nepradeda — prierašas 
redakcijos).

Dabar jau atėjo laikas — 
sakė 7" ' _ ‘
daugiau žmonių į karės ei
les. 300,000 vyrų turės su
formuoti naują armiją. Tie, 
kurie užimti ginklų ir am- 
municijos gaminimu, ir to- 
liaus dirbs savo darbą. Bet 
tie, kurie nedirba, turėtų ei
ti karėn”.

ATSIŠAUKIMAS Į SUVIE
NYTŲ VALSTIJŲ 

ŽMONES.
Piliečiai! Pasalinga agi

tacija Amęrikos militaristų 
pasiekė augščiausio laips
nio, kuomet iš priežasties 
karės operacijų Europoje 
žuvo ir amerikiečių. Jingo- 
istų (šovinistiškų patriotų) 
spauda šioje šalyje išsijuo
sus darbuojasi, kad tik pa
vertus suprantamą pasipik
tinimo jausmą šios šalies 
žmonių į laukinį šauksmą 
prie keršto. Trumparegiai 
“patriotai” ir profesionaliai 
militaristai kursto jausmus 
ir svaigina protą savo sąpi- 
liečių, stengdamiesi iššauk
ti nacionalį pasipūtimą. Į- 
tartina įtekmė ginklų trusto 
veikia tūkstančiais slaptin
gų būdų,kad tik pakėlus ka
rišką ūpą, nes iš to jam bus 
biznio ir pelno.

Šioje svarbioje valandoje 
nacionalio krizio Suvienytų 
Valstijų Socijalisti Partija 
kelia energiškai i: tvirtai 
savo protesto bals? prieš tą 
pavojingą ir krimirialę agi
taciją ir pasisako esanti 
prieš karę ir militarizmą. 
Joks smūgis, nors jisai būtų 
ir kuodidžiausias, joks pra
sižengimas, nors juo ir dar 

itaip piktintumės, negali pa
teisinti tautų skerdynių ir 
šalių terorizmo.

Nuskandinimas Lusitani
jos ir nužudymas šimtų vy
ru, moterų ir vaiku, kurie

v / C

nebuvo juk kareiviai, dar 
labiau priartina prie mūsų 
namų tą peklišką karės pa- 
šėlinimą ir todėl męs dar la
biau, kaip ligišiol, turime 
įtempti spėkas tvirčiausiam 
pasiryžime ant žūt-būt už
laikyti taiką ir išgelbėti ci- 

jvilizaciją.
Didesnis ginklavimus ir 

kariškas prirengimas no- 
roms-nenoroms veda prie 
karės ir tai jau ganėtinai 
prirodė tragiškas pavyzdys 
Europos tautų.

Męs kviečiame Suvienytų 
Valstijų žmones pasimokin
ti iš tos baisios lekcijos, ku
rią gavo mūsų broliai ana
pus jūros ir sutramdyti vi-

tiško solidariškumo viso pa
saulio darbininkų!”

DIDELIS NULIŪDIMAS 
PETROGRADE.

Dabar jau ir rusų gene- 
ralis štabas pripažįsta, kad 
rusų kariumenė gavo smar
kiausi smūgį Galicijoje. Ru
sų kariumenės pasitrauki
mas iš Galicijos nesiliauja. 
Austro - germanų kariume
nė užima miestą po miesto 
ir randasi jau netoli did
miesčio Lvovo, kurį nori iš
vaduoti.

Austro - vengrai užėmė 
Dragabušą, kuris randasi 
j**' p. J u0 viorstų atstume 
y ovo.
iš Vienos oficijališkai pra
neša, kad austro- germanai 
po baisiausiam mūšiui pra
simušė per upę Saną. Jau 
ii į rytus nuo S an o austrai 
įgijo papėdės.

Rusų atakos ant Kolomea 
tapo atmuštos. Per pusę 
gegužės mėnesio austro- 
vengrai paėmė 174,000 rusų 
į nelaisvę.

Vokiečiai praneša, kad 
tarpe Vyslos ir Pilicos eina 
mūšiai. Miestas Jaroslavas 
randasi dar rusų rankose.

Kitchener pašaukti j sus mėginimus įtraukti A-

sisakęs nuo savo vietos vien das — Chagas sužeistas, be
tik dėl to, kad Italija nesto
ja karėn, dabar pasiliko ant 
vietos. Pasilikus Salandrai 
ant vietos, j o oficiališkas or
ganas užtvirtinančiai pasa
kė: “Suprantamas daiktas, 
kad karė bus apskelbta per 
karalių ir valdžią pagal ša
lies reikalavimą”.

Dabar męs matom, kad 
“šalis reikalauja” karės, vi
sur patriotiškos demonstra
cijos, visur šauksmai, kad 
Italija pradėtų karę su Aus
trija.

ŠIAULĖNAI—TYTA- 
VĖNAI.

Koks buvo ūpas apie 
Šiaulėnus - Tytavėnus, ra
šo “L. Žin.” korespondentas.

Kuomet į mūsų tylų kam
pelį atskrenda armotų bal
sas, tuoj aus imame apie ka
rą šnekėti.

— Ar-gi atsigrūstų vokie
tis ligi mūsų?

— Kaip jis čia su savo 
“tamabiliais” važiuos. Ar 
nežinai kiek mūsų apielin- 

’kėj pelkių?
Ir vėl ramiai krutame sa- pač Vižančių ir Kervių so- 

vo kampelyj, nes tikri esą- ’ džiai. Bet, kaip teko girdė
me, kad mūsų pelkių niekas ti, labai nepatenkinti rašti- 
nepergalės. Tokių tai mū- ninku, kad jis brangiai imąs 
sų pelkių išganingų esama. — po 1 rub. ųuo ūkio. Į 
Tik be tų pelkių, dešimtinė-1 dieną surašomą 6 — 7 ūkiai.

YLAKIAI.
Persimetus karo

' Kauno gub. pasienin, suska
to ir ylakiečiai daryti ūkių 
“apscenkas” (sąrašus), y-

i džiai. Bet, kaip teko girdė
ti, labai nepatenkinti rašti-

audrai

FRANCŪZAI VĖL PRA
NEŠA APIE LAIMĖ

JIMUS.
Prancūzai praneša, kad 

ties miestu Carency mūšį 
laimėjo. Jiems pavyko už
imti miestą Carency ir pa
imti 20 didelių kanuolių, 
1,000 šautuvų ir daugybę 
pulemiotų.

Dabar eina didžiausi mū
šiai ties Ypre. Miestas Yp
re veik visiškai sunaikintas 
ir eina didžiausias mūšys už 
tuos griuvėsius. Prancūzai 
sako, kad ties Ypre jiems 
pavykę paimti virš tūkstan
čio vokiečių nelaisvėn, tar
pe kurių buvę 30 aficierių ir 
vienas pulkininkas.

važiuojant trūkiu.
Jį sužeidė monarchistas 

senatorius, paleisdamas ke
turis šūvius, bet ant vietos 
senatorių - monarchists 
žandarai nušovė.

Nepaisant į tai, kad nau
jasis ministerių pirmininkas 
sužeistas, naujai paskirtoji 
administracija pradeda 
tvarkytis ir Lisbone gyve
nimas pradeda įeiti j nor- 
mališkas vėžes.

Paskiausios žinios skel
bia, kad laike sukilimo apie 
200 užmušta ir apie 500 su
žeista.VOKIETIJA NETEKO 

PIETINĖS AFRIKOS.
Iš Pietines Afrikos atėjo 

žinių, kad būrų armija, po 
ilgos kelionės per tyrlau
kius, užėmė Pietinės Afri
kos sostinį miestą Windock. 
Pietinės Afrikos dalis, ku
rią dabar užėmė būrai, pri
klausė Vokietijai.

Kada Afrikos gyventojai 
gavo žinią apie nuskandini- 
mą “Lusi tani jos”, tai Angli
jai priklausančiose teritori
jose prasidėjo vokiečių po
gromai. Įnirtusi ųiinia pra
dėjo daužyti vokiečiais ap
gyventus namus ir visas vo
kiečių įstaigas. Policija ne- 
pajiegė pogromų sulaikyti 
iv prisiėjo šauktis kareivių 
pagelbos.

lohannesburge sudrasky
ta ir sudeginta apie 50 vo
kiečių namų. Nuostolių pa
daryta ant milijono dolerių. 
Daugiausia pogromus darė 
negrai, po vadovyste baltų
jų.

NESUTIKIMAI TARPE 
ANGLIJOS MINISTERIŲ.

Kada karė nesiseka, tuo
met ministerial pradeda sa- 
vytarpy pykties. Taip jau 
visuomet būna, 
ministerijoj kįla vis dau
giau nesusipratimų. Vi
suomenės balsas taip-pat aš
triai kritikuoja laivyno ad
miral ti ją.
Lordas Fisher, laivyną ad

mirolas, rezignavo iš sayo 
vietos, nes susipyko su pir
muoju lordu admiraltijos, 
Winston Churchill

Dabartinė Anglijos mini
sterija susideda iš liberalų 
(pirmeivių).

Paskutinės žinios iš Lon
dono skelbia, jog prie tų li
beralų manoma pridėti ke
lis konservatorius (unijo- 
nistus).

Anglijos

PORTUGALIJOJ REVO
LIUCIJA.

Lisbonas, Portugalija. — 
Naujasis ministerių pirmi
ninkas, revolįucijonierių va-

VLADIMIRAS BURCEV 
SIBIRE.

Vladimiras Burcev, žino
mas rusų revoliucijos istori
kas, kuris važiavo Rusijon, 
kad kariauti su vokiečiais, 
teismo nusprendimu išsiųs
tas Sibiran iki gyvos gal
vos.

Išpradžių buvo viltis, jog 
jam pavelys apsigyventi di
desniame mieste — Krasno
jarske. Bet pasirodo, kad 
ir tos malonės nuo caro 
Burcev nesusilaukė. Jį nu
gabenta į pačius žiemius, į 
Turachansko šalį, visai ne
toli šiaurių teduotojo okea
no.

Taip praneša Paryžiaus 
dienraštis “Temps”.

meriką į pavojingą sukurį 
tarptautiškų peštynių, im
perializmo, militarizmo ir 
karės.

Ypač męs šaukiame Ame
rikos darbininkus priešin- 
ties kaip karei, taip ir agita
cijai už ją, panaudojant tam 
visas savo spėkas—nesą ne 
kas kitas, bet tik darbinin
kų klesa pakelia visą karės 
naštą, nieko už tai negau
dama. Juk ne kas kitas, 
kaip darbininkų klesa pri
stato ir kareivius, žūvan
čius mūšių laukuose, kuo
met ponai varinėja savo be
protiškus ginčus.

Paskelbkime tad drūčiau
siu pasiryžimu: tegul‘joks 
darbininkas nepakelia savo 
rankos, kad nužudyti savo 
brolį darbininką, paeinantį 
iš kitos tautos ir tegul nieks 
nepanaudoja tų rankų ga
minimui mirtį teikiančių 
karės įrankių! Šalin karė! 
Pirmyn prie tairtautiškos 
taikios, pirmyn prie tarptau-

LONDONO LAIKRAŠTIS 
PEIKIA RUSUS.

Londono “Morning Post” 
korespondentas Petrograde 
sako, kad niekados nuo pat 
karės pradžios Petrograde 
nebuvo tokio nusiminimo, 
kaip dabar. Dabar jau vi
si pripažįsta, kad rusų ka- 
riumenė pasitraukė iš Kar
patų ant viso fronto per 200 
mylių.

Bukovinoje, nors rusai ir 
buvo pagarsinę apie savo 
laimėjimus, austrai laikosi 
drūčiai.

Petrogrado laikraščių 
kritikai taip-pat pripažįsta, 
kad Karpatų kompanija nu
ėjo velniop. Jie tvirtina, 
kad tai buvo neišmintinga 
veržties per Karpatus tokiu 
didelių plotu. Didžio kuni
gaikščio Nikolajaus Nikola- 
jevičio vardas pradedąs 
pulti.

MOTERŲ SUKILIMAS.
Austrijos provincijoj 

Trieste, kurios dabar reika
lauja Italija, sukilo moterįs 
prieš austrų valdžią. Minia 
moterų apsupo gubernato
riaus namą ir pradėjo šauk
ti: “Mirtis Franciškui—Juo
zapui! Šalin Austriją!” Pas
kui viešai sudegino Austri
jos imperatoriaus paveikslą 
ir Austrijos vėliavą ir kėsi
nosi užpulti ant gubernato
riaus namo.

Austrijos žandarai, palie
pus gubernatoriui, užpuolė 
ant moterų. 47 moterįs už
muštos ir daugiau 300 su
žeistų.

VĖL PASKANDINO GAR
LAIVĮ.

Cardiff ,Wales. — Anglų 
garlaivis “Drumoree” tapo 
paskandintas Anglijos ka
nale. Paskandino jį vokie
čių povandeninė valtelė.

ITALIJA ANT KARĖS 
SLENKSČIO.

Italija jau stovi ant karės 
slenksčio. Karės šalininkai 
pradeda imti viršų. Minis
terių pirmininkas Salandra, 
didžiausiąs karės šalinin
kas, kuris pirmiaus buvę at-

SAKO, KAIZERIS BUS 
ŠVELNESNIS.

Washington, D. C. — Su
vienytų Valstijų ministerial 
mano, kad Vokietija, bent 
laikinai, sustabdys savo a- 
takas su povandeninėm val
telėm. Mūsų ministerial 
sprendžia, kad Vokietija to
dėl sušvelnėjo, jog Su v. Val
stijos ją smarkiai nugąsdi
no.

Šiomis dienomis santikiai 
tarpe Amerikos ir Vokieti
jos pagerėjo.

Austrijos ambasadorius 
Washingtone pagelbsti savo 
draugui, Vokietijos amba
sadoriui, taikinties su Su- 
vienytom Valstijom.

RUSŲ AFICIERIAI IR 
KAREIVIAI.

Šveicarijoj išeinąs laikraš
tis “Socijaldemokrat” (ru
sų soc.-dem. organas) pasa
koja, kaip bjauriai rusų ka- 
riumenčs aficieriai elgėsi su 
kareiviais. Padekime, gar
sios Skobelevo divizijos afi
cieriai gine kareivius į mū
šį lazdomis. Ypač blogas e- 
sąs kareivių ūpas rytų Prū
suose. Aficieriai stačiai 
barbariškai elgiasi su ka
reiviais. Jie tankiai varto
davo kumščios spėką.

Dabar, pastaruoju laiku, 
aficieriai pasidarę švelnes
ni.

Apie kazokus visi kuo* 
bjauriausiai atsiliepia. Juos 
vadina bailiais ir skerdikais 
ramių gyventojų.

Laike “garsaus” ėjimo 
ant Karaliaučiaus kareiviai 
didžiausiu pamėgimu ardė 
dvarponių sodybas.

Rusų kareiviai, kurie bu
vo Prūsų žemėje, sugrįžę 
pasakojo, kad “Prūsuose 
kiaulės geriau gyvena, negu 
Rusijoj mužikai”. Jie tik 
nesuprato, kokių paralių 
vokiečiai “lindo” į Rusiją, 
jeigu jiems namie taip gerai
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į Laikraščio ir Gyvenimo Apžvalga
Vilniaus klerikalų laik

raštis “Aušra” sako, kad 
vokiečiams įsiveržus į Su
valkiją “visa sunkenybių 
našta ir atsakomybė krito 
ant kunigų”.

Varge, varge, kokie kan
kiniai tie storpilviai! Karei 
pasibaigus, neužmirškime 
gi suskaityti, kiek tūkstan
čių kunigų paguldė 
galvas...

savo

Užmušta 35,000.
Sužeista 2,000,000.
Tokios skaitlinės paimta 

ne iš Europos karės aukų 
lapo. Tas skaitlines paskel
bė Suvienytų Valstijų darbo 
biuras — tai vienų metų 
nuostoliai didžios darbo ar
mijos šioje šalyje. O jau 
tas biuras neperdeda, nes 
jisai labai konservatyvus.

(International Socialist 
Review).

Socijalistų Partijos nacio- 
nalė konferencija nepritarė 
draugo V. Bergerio nuomo
nei, jog socijalistas tam tik
ruose atsitikimuose gali bal
suoti už “gerą” žmogų iš re- 
publikonų ir demokratų 
tarpo. Konferencija manė, 
kad kiekvienas partijos na
rys, balsuodamas už kapita
listų partijų kandidatus, 
tuomi pačiu išbraukia save 
iš gyvųjų socijalistų skai
čiaus.

Konferencija pasielgė iš
mintingai, atfnesdama tą 
oportunistišką pataisą.

TEGUL JURGIS AT
LIEKA...

Kilus karės pavojui, vi
suose užkampiuose pasigir
do šauksmas: “stay by pre
sident” — būkime šalę pre
zidento. Jisai vienas žinos, 
ką atsakyti vokiečiams. To
kiais patarimais prapliupo 
veik visi laikraščiai, taip 
daryti rekomenduoja ponai 
profesoriai, bankieriai ir 
partijų bosai. -4

“New York Call” juokiasi 
iš panašaus politiško naiviš- 
kumo. Panašiai — sako 
“Call” — elgiamasi Vokieti
joj, Rusijoj, Francijoj ir ki
tur.

— Wilhelmas žino, ką da
ro — sako vokiečiai patrio
tai.

— Caras — batiuška taip 
liepė—rėkauja rusų patrio
tai.

—Dabar lauksime, ką pa
sakys, patsai karalius — 
šaukia Italijos patriotai.

Lyginais, kaip toj angliš
koj patarlėje “Let George 
do it” — tegul Jurgis atlie
ka.

Minios žmonių dar vis 
klauso, ką pasakys vyriau
sias šalies bosas. Savo po
litiškos nuomonės jie nepa- 
jiegia išsidirbti. Jie pana
šus į tas “katarinkas”, ku
rias tik reikia užsukti, o pa
skui jau jos varo savo me
chanišką šneką.

Tiktai socijalistai ir dau- 
. gelis unijistų atsisakė rek

lamuoti tą obalsį: stay
> president. Jie dar turi 

vo galvas ant pečių ir 
nori atsiduoti išimtinon 
no Wilsono globon.

Ponams kapitalistams be- 
piga rodyti savo ištikimybę 
Wilsonui. Juk jie galvos 
neguldys už taip vadinamą 
tėvynę. Daugelis jų išsi
maudytų dar aukso upėje, 
jeigu kiltų karė. Visai kas 
kita darbininkų klesa. Ji 
jau nebenori būti mėsa dėl 
kanuolių.

Tasai pats pono Smetonos 
organas praneša, kad treja- 
ta Vilniaus lietuvių kunigų 
pasitraukė iš klerikalės Lie
tuvos šelpimo draugijos.
. Tautiškasis “Liet. Ūkinin

kas” (N. 13) taip-pat pikti
nasi : “Karės pabėgėliai 
užsigeidė prieš Velykas re
kolekcijų ir per kanauninką 
Olšauską prašė Vilniaus vy
skupijos valdytojo leisti 
jiems didžioje savaitėje per 
tris dienas švento Petro 
bažnyčioje padaryti lietu
viams rekolekcijas”.

Ponas Michalkevičius ne
leidęs. Tuomet Olšauskas 
skundė jį Petrogrado arci- 
vyskupui, o tam atsisakius 
kišties į dalykus, Olšauskas 
pajieškojęs salės per laik
raščius. Tuomet p. Michal
kevičius uždraudęs Olšaus
kui laikyti mišias, pamoks
lus sakyti ir išpažinties 
klausyti.

Kaip matote, gražus suti
kimas “žydi” Kristaus avi- 
nyčioje. Tie ponai vysku
pai ir kanauninkai riejasi 
tarp savęs,kaip šunes su ka
tėmis. Michalkevičius smau
gia savo “brolius Kristuje” 
Vilniaus vyskupijoje,Olšaus
kas duoda jiems vėjo Že
maičių vyskupijoje.

Argi tiems ponams rūpi 
žmonių ašaros ir vargai? 
Argi tie ponai atjaučia ka
rės naštą? Ne. Jie ir da
bar gyvena turtuose pa
skendę ir riejasi, nepasida
lindami riebiais kąsniais.

Šalin tą juodvarnių gau
ja!

“DRAUGO” APIELINKĖJ.
Ką “Draugas” gali tikė

tis savo agitacijai kituose 
miestuose, jei jis pats gali 
greitai atsidurt vien tik be
dievių valdomam mieste? 
Dabar Chicagos konsulyj 
jau yra du socijalistai, o juk 
juos klerikalai vadina be
dieviais. Chicagos majoras 
irgi nedrįsta viešai kovot 
prieš tikėjimą, nes kapitali- 
tas, bet prieš rinkimus kal
bėjo ir masonams ir savo 
priešus sumušė prieškatali- 
kiška agitacija. Chicagos 
Sveikatos komisijonierius 
John Dill Robertson yra žy
mus masonas ir artimas 
majoro draugas. Yra mies
to valdyboj ir keletas kitų 
bedievių, bet “Draugo” jie 
nemeta laukan iš Chicagos.

Jei da jis pagyvuos kelis 
metus šiame mieste, tai pri
sieis sukinėtis vien tik be
dievių ir socijalistų valdo
mam mieste. Bus smagu 
turėt čia ir klerikališką 
“gazietą” dėl margumo.

mohmmmMM

sa- 
ne- 
po-

I KRISTAUS PĖDOMIS 
EINANT...

Vilniaus vyskupijos admi
nistratorius, ponas kanau
ninkas Michalkevičius, už
draudė žinomam Kauno 
kn. Olšauskui laikyti mišias 
visoje Vilniaus vyskupijoje. 
“Tuo savo žygiu valdytojas 
provokuote-provokuoja lie
tuvių tautą” — sako “Vai- 
raa” N. 12.

AR VERTA PADĖT VEL
NIUI PRIEŠ BELZE

BUBĄ.
Taip smarki ir taip ne

nuolanki kovoje su tautinin
kais “Keleivio” redakcija 
19-tame savo laikraščio nu
meryje staigiai pavirto į 
balandį, nešantį alyvos ša
kelę į tautiškai-pirmeivišką- 
jį abazą.

“Gana tų peštynių pirmeivių tar
pe! Socijalistai, tautininkai ir lais
vamaniai turėtų susivienyt prieš vie
nų bendrą priešą”.

Turbūt, esama labai svar
bių priežasčių, kad “Kelei
vio” draugai priėjo prie iš
vedimo apie reikalingumą 
visiems pirmeiviams susi
burti vienon drūton pajie- 
gon.

“Auganti klerikalizmo banga yra 
pavojinga taip socijalistams, kaip ir 
tautininkams. Ji demoralizuoja vi
suomenę ir mina į purvą prakilniau
sias mūši} idėjas”.

Kur du pešasi — ten tre
čias laimi — sako “Kelei
vis” ir kad tuodu du suvie
nyti prieš bendrą pavojų 
“Keleivio” red. siūlo:

“Sušaukti -pažangiųjų laikraščių 
suvažiavimą... Tegul mūsų pažiūros 
ir būna skirtingos, bet dėl to skir
tumo juk nėra reikalo pykties. Vy
riausi mūsų politikos tikslai yra be
veik tie patįs. Tautininkai nori lais
vos Lietuvos. To paties trokšta ir 
socijalistai, tik kitais keliais męs 
prie tos laisvos Lietuvos einame. 
Socijalistai nori pagerinti darbininkų 
Jjflvį, kam negalį būti priešingi ir

tautininkai. Laisvamaniai gi męs ; 
esame kaip vieni, taip ir kiti”.

“Keleivis” nori išgirsti ki
tų laikraščių nuomonę. Męs 
galime pasakyti, kad šiame 
dalyke “Laisvės” nuomonė ■ 
diametrališkai priešinga. 
Eidami vienybėm su tauti
ninkais socijalistai padary- ' 
tų tą pačią klaidą, kokią . 
tautininkai jau padarė, nu
silenkdami prieš klerikalus. 
Faktų tam išvedimui patvir
tinti- męs turime kupinas 
rieškes. Juo labiau tauti
ninkai, Balučio ir Sirvydo 
vedini, vardan “bendrų tau
tos reikalų” lenkėsi prieš 
klerikalus, juo labiau puolė 
jų įtekmė. Gyvenimas jau 
nekartą parodė, kad kom
promiso (nusileidimo) tak
tika, jeigu kartais ir atne
ša menką laikinę naudą, tai 
galų-gale ji atneša tik blė- 
dį; įvykus kompromisui, 
veik visados reikia atsisa
kyti nuo principialės kovos, 
arba bent ją sušvelninti; 
įvykus kompromisui rei
kia glostyti, vata vynioti 
tuos principialius skirtu
mus, kurie egzistuoja tarpe 
Amerikos lietuvių visuome
nes. Ligišiol Amerikos lie
tuviai socijalistai tiktai to
dėl turėjo pasisekimą, kad 
drąsiai ir nuosekliai skelbė 
savo idealus, nepaisydami, 
ką sako ponai iš “Lietuvos” 
arba „Vienybės”. Visuoti
nas seimas Brooklyne—ap
vainikavo tą mūsų darbą. 
Ir kodėl gi męs dabar nei w 
šio nei iš to turėtume maA 
nyti savo taktiką? Męs 
tuomet atsidurtume padėji
me to žmogaus, kuris ir ne
kaltybę prarado ir kapitalo 
negavo.

Berods, tai tiesa, kad kle
rikalus kvaitulys apėmė ir 
jie pradėjo dūkti.Bet kuo ge
resnė “Vienybė” ar Bostono 
lapelis, kuo geresni konko- 
lauckijados autoriai? Kuo 
geresni Lawrence’o tauti
ninkai, kurie išvien su kle
rikalais buvo užsimanę pri
girdyti “Keleivį” šaukšte 
vandens? Štai, nors ir šia
me laike ar “Vien. L.” ne
bjauriau net už “Draugą” 
pasižymi savo ciniškais pa
sistengimais primesti soci
jalistams Kiaulėnus ir Ber
nardus?

Ir argi su šitais pabaltin
tais grabais, su ta begalve 
partija męs turėtume susi
draugauti? Tiesa, ir tarpe 
jų esama vieno kito šaunes
nio, padoresnio politikos 
žvilgsniu žmogaus. Well... 
bet tai tik atskiri žmonės, 
ko męs negalime pasakyti 
apie jų štabus, susispietu
sius aplink tautiškus laik
raščius.

Visuotinas seimas parodė, 
kad męs negalime su jais 
susitarti net Lietuvos Šelpi
mo klausime. Amerikos po
litikos klausimuose ir ypač 
darbininkų reikalų gynime 
jie mums ne draugai. Kas- 
gi nežino, kad mūsų tauti
ninkai tai vis tie patįs re- 
publikonai ir demokratai. 
“Keleivio” draugai sako, 
kad męs, socijalistai, ir jie, 
tautininkai, esame laisva
maniai.

Gana jau, gana. Juk lai
svamaniais, bedieviais yra 
ir dauguma kunigų. Bet 
juk ne tame dalykas, kas y- 
ra laisvamaniu privatiška- 
me gyvenime. Mums rūpi 
viešasis gyvenimas ir kaip 
tik tame viešame gyvenime, 
politikoje didžiausia daugu
ma mūsų tautininkų, visi tie 
saliuninkai, laikraštininkai, 
graboriai ir bankieriai—yra 
užinteresuoti tamsių katali
kiškų minių pagelboje ir to
dėl, veik niekad, neišdrįsta 
prieš tą neoficiališką bosą 
prasižioti.

Štai kodėl męs negalim 
prisidėt prie lozungo “pir
meiviai turi Vienytis”. 
Mums rodosi, jog neverta 
padėti tautiškam velniukui 
nri^š klerikališką Belzebu
bą.}; • <

Allan L. Benson.

Kaip sustabdyt 
kares?

vas sėdi kur-tai danguose, 
bet dievu skaitytų meilę ar
timo, tuomet visai kitaip ga
lėtų gyventi ir nereiktų taip 
vargti.

Kad lietuviai darbininkai 
paliautų klausę kunigų pa
sakų, paliautų tikėję į seno
vės prietarus, bet mokintų- 
si, lankytų mokyklas, prigu
lėtų prie tokių organizacijų, 
kurios rūpinasi darbininkų 
klesą paliuosuoti iš po ka
pitalistiškos vergijos, tuo
met jie jaustųsi visai kito- 

save parsidavinėt. Savęs ir | kiam pasauly begyveną, 
giminių tai nuo skurdo, tai Tuomet jiems nereiktų eiti 
nuo ligos, tai nuo bausmes bažnyčion ir ^atsiklaupus 
gelbėjimas irgi neretai ver- ant kelių maldauti dievo 
čia jas prasižengti. A- kokios nors pagelbos. Da- 
belnai kalbant, skurdas ar- bar gi jie meldžiasi, prašo 
do dorą, o jis yra šios tvar- dievo pagelbos, bet jų die- 
kos pasekme. Tie, kas my- vas neišklauso ir jie kaip 
Ji dorą, turėtų kovot prieš vargo, taip ir vargsta, kaip 
šią tvarką. Męs nesame do- badavo, taip ir badauja. Jų 
ros skelbėjai, vienok kovo- dievas pasilieka kurčiu ir 
jame prieš kapitalizmą, mū- neatsiunčia jokios pagelbos. 
sų priešai už jį stovi ir da Kapitalistai, prisidengda- 
drįsta skelbtis, jog jie yra mi dievo žodžiais, išnaudo- 
dorininkai. Męs žinome jų ja tikinčius darbininkus, bet 
dorą... patįs visai netiki į tą dievą,

K. Stulpinas. į kurį liepia darbininkams 
--------------l—tikėti; Jie nori, kad su pa- fv i •• p ■ gelba dievo žodžių ir kuni- Isnaudojimas lietu" gų, kurie save vadina dievo 

♦...rin agentais, galėtų ilgiau lai-tuvių darbininkų* kyti tamsybėj darbininkus.
----------  Nes kada darbininkai tam- 

Nėra Suvienytose Valsti- slls> tai duodasi save išnau- 
jose tokio kampelio, nėra .
tokio miestelio, kur nebūtų L. Taigi, brangus viengen- 

Į lietuvių darbininkų. Vieni ciai, jeigu nenorite vargti, 
jų atvyko daugiau pinigų badauti, bet norite
užsidirbti, kiti, kad laisviau zmo.nJs^a\ gyventi, tuomet 
galėtų gyventi, o treti iš- meskite visus prietarus ir 
spruko iš caro nagų. Bet prisirašykite prie tokių or- 
visi jie skursta, vargsta ir | gamzacijų, kurios rūpinasi 
net badą kenčia, bet neturi 
prie ko šauktis pagelbos.
Iš tūkstančio lietuvių gali
ma rasti dešimtį darbinin- 

| kų, kurie supranta savo kle- 
( ; reikalus ir žengia pro-

Kiti ištvirkimo šaltiniai.
Darbininkų vaikai anks

tyvoj jaunystėj turi stot į 
darbą. Perdėtiniams pasi- 
gerinimas ir noras turėt 
darbą verčia palestuvaut 
daugelį darbininkų dukterų. 
Noras geriam apsirėdy t, pa
valgyt ir turėtšiokias-tokias 
išeigas verčia jas turėt laiks 
nuo laiko besimainančius 
jaunikius arba už pinigus

(Pabaiga). .
Biskį geriau yra su pa

prasto darbininko dukteri
mis tūluose atvejuose, bet 
kituose da blogiau. Papras
ta darbininko vieta — tai 
tirštai apgyventas distrik- 
tas. Sodų ten nedaug, arba 
visai nėra. Namai sukimš
ti vienas -prie kito, 
priversti sąšlavynų ar ko 
kito. Pilna čia visokių 
skersgatvių, užkampių ir 
tarpdurių vaikams slapsty-Į 
tis, bet nėra vietos žaisti. 
Vaikų čia tiek, kad motina 
negali išskirt saviškių iš bū
rio; ji negali jų matyt ir ne
turi laiko' tėmyt. Ji per
daug užimta darbu, todėl 
stumia juos ant gatvės. Vai
kams namie būt trošku, 
nuobodu, negražu, nes nie
ko žingeidaus ir gražaus 
juose nėra. Oras juose troš
kus, vietos mažai, kalbėt ir 
žaist nėra su kuo. Sueina 
ant- gatvės jie į burius arba 
į tuščią namą ir ten stum
dosi, mušasi, blevizgoja. 
Prasideda žaislai, surišti su 
slaptymusi, atsiranda būryj 
keli ištvirkę vaikai, ir jie 
naudojasi proga paskleisti 
savo ištvirkimą tarp kitų. 
Užtenka vėlaus vakaro lai
ke pasukt tamsesnėm gat
vėm ir skersgatviais, kad 
persitikrinus apie nepapras
tą Amerikos vaikų ištvirki
mą. Vietomis jis tarp jų 
kur kas plačiau siaučia, ne
gu lytiškai subrendusių 
žmonių. Reikia tikėtis, ly
tiško patraukimo pas nesu
brendusius žmones • didelio 
nėra, bet jie leidžiasi ant iš
tvirkimo, nes nuo suaugusių 
žmonių pasimokimo, nes nė
ra kuomi užsiimt, nes nėra I sos reikalus ir žengia pro- 
gana sveiko oro ir vietoskū- greso keliu, vartoja šios ša

mo išsidirbimui. . Net suau- lįes kalbą ir tt. Kitiems gi 
gę žmonės tuose distriktuo- viskas svetima. Jie gyvo
se taip yra užnuodyti, kad na tamsybėj ir per tą savo 
tik svaiginančiais gėrimais tamsybę daugiau nieko ne- 
ir lytiškuojuužsiganėdinimu bežino, kaip tik bažnyčias 
save ramina ir linksminasi, lankyti ir bačkutes tuštinti. 
Jie įeina į kokį tai azartą, į Tokie durniukai dirba sun
koki tai nenormališką stovį, kiaušius darbus, kaip tai: 
lieka ciniški. Jie turi per- prie gelžkelių tiesinio, ka- 
daug skaitlingas šeimynas, nalų kasimo ir tt. Jų dar- 
atsinešimai tarp lyčių lieka bai ne tik sunkiausi, bet pa- 
begėdiški ir perdaug artimi, vojingiausi.
Neretai burdingieriai kelia Kada pakalbini tokius 
orgijas su gaspadinėm, vai- darbininkus organizuotis, 
kai įmaišomi į jų ištvirki-1 šviestis, lavinti savo protą, 
mą; vaikai negauna 
pamokinimų ir 
todėl gautuosius 
neša ant gatvės 
tarp kitų, da nežinančių 
nuo ko reikia apsisaugot. I vensim metus, 
Darbininkų mergaitėsįtrau- čius, užsidirbsim pinigų ir 
kiamos į tą, kas vadinama važiuosim namo.
nedorumu, prasižengimu, Jie visai nesupranta, kad 
meilės pralaimėjimu ir šei- gyvenant šioj šaly trejus 
mynos ardymu. Reta dar- metus, galima pralavinti sa- 
bininko duktė sulaukus bent vo protą ir paskui būti su- 
1.5 metų, kad nebūtų ištyrus sipratusiu darbininku, nesi- 
daugiau už savo " motiną, duoti save taip išnaudoti ir 
Jeigu ji suderėjo, tai tik sučėdyti sveikatą, nes svei- 
paskui, kada pilnai subren- kata, tai brangiausias dar- 
do. Vienok ir tai priprati- bininko turtas.
mas ją verčia tankiausiai , .Tiesa, nekurie tokių dar- 
tuiet jaunikį, kuris ketina nizacijų, bet tos organizaci
ją vest, ir tie jaunikiai mai- jos jiems nesuteikia jokios 
nosi taip tankiai, kaip ru- naudos. Mat, čia, Ameri- 
denyj vėjas. Tečiaus ne vai- koj, ant kiekvieno žingsnio 
kų kaltė yra tame, o aplin- dievo agentai tiesia savo 
kybės, kuriose, jų tėvai turi S^udo tamsius

T darbininkus, kad sulaikius
gyve juos nuo šviesos, nuo pro-

. . greso. Kad sulaikius dar-Ištvirkimo namai. gininkus nuo progreso, tie 
Apart nurodytųjų prie- dievo agentai sutveria savo 

žasčių, reikia da pridurt, organizacijas ir gaudo dar- 
kad darbininko . namuose | bininkus. 
mažai vietos. Vaikai gul
domi viename kambaryj ir 
vienoj lovoj, nors jie būtų 
priešingų lyčių. Arba ga
na paaugėję vaikai guldomi 
su priešingos lyties suaugu
siom ypatom. Arba vaikai 
randasi tėvų kambaryj ir 
mato tokius dalykus, kurie 
neišpultų matyt jų amžiuj. 
Arba darbininkai laiko bur- 
dingierius, kurie ištvirkina 
vaikus. Tokiame susigrū
dime, kokis yra darbininko 
name, negali būt palaikoma 
dora. Tas susigrūdimas ir 
skurdas neretai sudraugina 
burdingierius su gaspadine 
labiau, negu su vyru. Kas 
gali tikėtis, kad tokiuose na
muose likųų išauklėti dori

I vaikai?

kiemai

nuversti kapitalistišką ver
giją ir paliuosuoti iš tos 
vergijos darbininkų klesą. 
Tik tuomet męs galėsime 
žmoniškai gyventi, kuomet 
panaikinsime dabartinę ver
giją. Panaikinimu tos ver
gijos rūpinasi socijalistų 
partija.

Biržų Paukštelis.

Naujos knygos.
Infant Care. U. S. De

partment of Labor. Child
ren Bureau (Julia C, Lath
rop, Chief). By Mrs. Max 
West.

Kiekviena motina, augi
nanti savo vaikus, ras šioje 
knygelėje gana daug nau-

gerų tai jie tuojaus atsako: 
pavyzdžių, —Kam mums tos organi- 

namie iš- zacijos reikalingos ir kam 
ir platina] mums tas mokslas reikalin

gas? Męs šioj šaly pagy- 
kitus, . tre-

Ir štai, tie darbininkai, 
kurie Lietuvoj paliko savo 
gimines ir atvažiavo Ameri
kon, kad užsidirbus pinigų 
ir paskui vėl sugrįžus Lietu
von, dirba, lanko bažnyčias, 
meldžiasi, klauso kunigų ir 
priguli prie tų organizacijų, 
prie kurių jiems kunigai lie
pia. Bet visai nepažvelgia, 
kad tie kunigai iš Kristaus 
mokslo sau biznį daro ir 
juos mulkina. Jeigu kuni
gai tikėtų į dievą, jeigu jie 
skleistų Kristaus mokslą, 
tuomet Europoj kraujas ti
peliais nebėgtų, nes dievas 
prisakė “Neužmušk”, o Kri
stus pasakė “Mylėk artimą 
savo, kaip pats save”. Jei
gu darbininkai tą suprastų, 
jeigu jie netikėtų, kad die

Apskelbimas karės neturi 
jūti pavestas kongresui. 
Kongresas gali turėti teisę 
tik apsigynimo karę ap
skelbti, bet užpuolimo karė 
turi būti pradedama po pa
tvirtinimo visuotino žmonių 
nubalsavimo.

Jeigu yra verta palaikyti 
tautos balsavimus muitų ir 
kituose klausimuose, tai jau 
yra kur-kas svarbiau leisti 
tautoms balsuoti ir karės 
klausimuose. Šimtai, tūks
tančiai, o gal ir milijonai tu
ri stoti karėn.

Tiesa balsavimo karės rei
kaluose yra ant tiek svar
besnė už tiesą balsavimo 
muitų klausimuose, kiek y- 
ra svarbesnė žmogaus gyvy
bė už pinigą.

Nėra reikalo tas klausi
mas tuomet diskusuoti apie 
įnešimą (?Red.), bet tiesiai 
kreiptis į žmones. Kiekvie
nas užmanymas užpuolime 
karės gali būti įvykdinamas 
po žmonių nutarimo. Pagal 
šių dienų telegrafo sistemą 
nubalsavimai gali pereiti į 
dvi savaites laiko. Balio- 
tas turi turėti du klausimu: 

apskelbimui 
(vardas tau-karės 

tos) ?
prieš

pritari 
prieš 
Ne.

atidengimui 
(vardas tau-

nių. Tiesa, darbininkų šei
mynoje sunku bus pritai
kinti visi tie nurodymai dė
lei išteklių trukumo, tačiaus 
šį bei tą visgi galima būtų 
pritaikinti.

Kas moka anglų kalbą, 
tegul kreipiasi stačiai į U. 
S.. Department of Labor 
(Children’s Bureau) ir jam 
prisius tą knygelę veltui. 
Tik aiškiai parašyk knyge- ■ 
lės titulą. c

II 
bal- 

arba 
Pet-

Lietuviškos Dainos, 
sąsiuvinys, mišriems 
sams (Kvartetams 
Chorams). Sutaisė 
rauskų Mikas. Įtalpa:

1) Lietuvos Hymnas “Lie
tuva Tėvyne mūsų”.

2) Motuš motušė.
3) ' Sėjau rūtą.
4) Per girelę jojau.

6) Šu nakcely.
7) Oi tu, Jie va.
Išėmus hymno, tai 

liaudies dainos, plačiai pub
likai gerai žinomos.

Išleido Lietuviška Muzi
kos Konservatorija, 395 W. 
Broadway, S. Boston, Mass.

Kaina 25c., nėra taip jau 
brangi ir todėl “Lietuviškas 
Dainas” verta įgyti vi
siems dainų mylėtojams.

vis

žmogaus Pareigos. Giu- 
zeppe Mazzini. Pagal Eve
ryman’s Library Leidinį.

Kaina $1.00, So. Boston, 
Mass. “Ateities” spauda ir 
leidinys, 1914 m.

Knyga pusėtinai intere
singa, tik truputį brangi. 
Mazzini, didis Italijos vei
kėjas, buvo taip-pat ir di
deliu idealistu ir rašė savo 
veikalą iš idealistiško taška- 
regio, todėl daugelis išvedi
mų neturi gero atsirėmimo.

karės 
tos) ?

Kiekvienas 
turi pasirašyti savo vardą 
po žodžiu “Taip” ar “Ne”. 
Skaitant balsus, balsų skai
tytojas turi laikyti atskirai 
pritariančius ir atmetan
čius balsus. Karė neturi 
būt apskelbta be pritarian
čiųjų balsų daugumos. O 
jeigu karei dauguma prita
ria, tai tie, kurie balsavo už 
karę, turi būt pastatyti pir
mose eilėse.

Nei vienas vyras, kuris 
balsavo prieš karę, neturi 
būt verčiamas stoti į karei
vių eiles pakol visi, kurie 
balsavo už karę, nebus pas
tatyti pirmose eilėse. Tas 
reiškia, kad nei vienas bal
savęs prieš karę nebus ver
čiamas stoti karėn.

Męs turime šioj šalyj apie 
16,000,000 užregistruotų 
balsuotojų drauge su apie 
4,000.000 kitų, kurie gali 
būt balsuotojais — tai vy
rai, turinti virš 21 metų, 
kurių retas gali užsiregist
ruoti, kadangi darbo aplin
kybės neleidžia jiems už
tektinai ilgą laiką ant vie
tos išgyventi, kad likti bal
suotoju.

Męs turime imti vienodą 
ateityje saiką ir ugnies 
kūrėjams, kad ir jie nesi- 
lenktų ugnies.

Męs turime versti kiek
vieną rašytoją, kuris prita
ria užpuolimo karei, pasi
duoti karės departamentui.

Męs turime versti kiek
vieną kalbėtoją ir kongres
ui aną, kurie reikalaus už
puolimo karės, stoti eilėn, 
pagal paliepimą karės de
partamento. Kaip ten ne
būtų, ponai kurstytojai vi
suomet apsvaigę patrijotiz- 
me ir jie trokšta visuomet 
didžiumos balsų už karę; 
rašytojas, kalbėtojas, kon- 
gresmanas, kuris tik reika
lauja karės, turi būti pasių- . 
stas į pirmą eilę, pirmiaus 
negu kas kitas, kad priver
stinai vadovauti visomis ka
riaujančiomis spėkomis, 
šturmuot tvirtoves ir kiek
viename atsitikime būti ar
čiausia priešo kanuolių. 
Jiems neturi būt leidžiama 
būti aficieriais, kurie sėdi 
užpakalyj kelias mylias pas 
galą telegrafo vielos, kur 
nėra pavojaus.

Ponas, kuris reikalauja 
užpuolimo karės agituoda
mas žodžiu ar raštu, turi 
būt laikomas eilėse, duodant 
pilniausią progą priešui 
praryti jį dėl “garbės” arba 
žemės kąsnio.

Vertė J. J. Žebrauskas.
Red. Drier. Allan L. Ben-

balsuotojas

šono pienui nepritariam,
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mo

lietuviai

būtu geras dalykas,

iKai ir rusai . 
jie, kurią pa
isei balandžio 
s maisto, ku- 
pramisti 10

Aš bent tokiems soci- 
neužsitikiu. Aš 

nevadinu 
bet socijalistų 
v iri to jais. (!? 
u jie ant tiek 
i. i tokiam ma- 

pasip nešiu imu i pasi-

Komedija dviejuose aktuose 
Verte Bostonietis.

Jau pavasaris atėjo —
O kas girdis Lietuvoj?
Ar jau girios prašnekėjo, 
Ar artojas jau dainuo j’?

Jau pavasaris išaušo 
Tik toksai, kaip niekados. 
Toj šalelėj neregėtas 
Dėl žmonių ir dėl gamtos.

Kai sniegužis tirpt sutirpo, 
Vieton ledo nuo žiemos
Kraujo plėtmai visur matos, 
Ant žemelės dar šaltos.

Vieton rūsiu nuo daržovių 
Ant kalnelių augštumos 
Matos kapai ir lavonai 
Buvę pridengti žiemos.

Vietoj garnio ten kalena
Prie namelių griuvėsių 
Priešu - milžinų kanuolės — 
Dviejų priešų mūs’ baisių.

Auštant rytui, dabar girdis 
Balsai jau ne vieversių, 
Bet signalai priešų triūbų, 
Užpuolikų tų baisių.

parduoti, 
Juos be
patenka 
ir nu- 

po 30 —

(Tąsa).
Leonas (žegnojasi, į šalį). Vardan dievo, 

tėvo, tie žmonės mane per prievartą 
nori apženyti.

Močiutė. O paskui ateikie pas mane ir pra- 
neškie, kas tokio atsitiko. (Nusitolina 
ir sako į šalį). Sakykite jūs man—jei
gu ne aš, tai tie paukštukai neimtų su- 
siklejavę. (Išeina).

Brooklyno lietuvių siu 
vejų kooperatyviškos 

dirbtuves.

man lyg kaulas gerklėje stovi ir reikia 
jis išmesti. Dar šiandįen pasakysiu 
jai kad esu šiaučius, o ne dvarponis. 

Leonas. Bet tik ar nepabėgs ji nuo tavęs? 
Karolius. Negalimas daiktas. Jos akįs taip

į mane žiūri, jos pasielgimas...
Leonas. Karoliau, būkie atsargesnis! Ne- 

budavokie savo laimės ant tokio ne
tvirto pamato, kaip akių blizgėjimas.

Karolius. Anelė ne tokia, kaip visos. 
Leonas (daro neužsitikėjimo žestą). 
Karolius (išmėtinėdamas). Leonai! 
Leonas. Sakau tau tatai, kaipo geriausiam 

draugui. Iš pradžių gerai viską patir- 
kie, negu žengsi galutiną žingsnį.

Karolius, štai ir jUateina. Būkie taip ge
ras, palikie mudu du vienu.

Leonas. Likie sveikas (į šalį). Gaila man 
jo (išeina).

VOKIEČIAI IR KIAULĖS.
Jau nekartą buvo minėta, 

kad vokiečiai maisto turi 
neperdaugiausia. Ypač jau
čiamas . bulvių trukumas, 
nes daug jų sušeriama kiau
lėms. Žmonės labai pikti
nasi ir nerymauja, kad apie 
kiaules labiau rūpinasi, ne
gu apie žmones. Daktaras 
v on Pannvic apskaitęs, kad 
kiaulėms per vieną mėnesį 
sušeriama tiek bulvių, kad 
jų užtektų 70 milijonų žmo
nių trims mėnesiams maity- 
tis. Dabar Vokietijoj yra 
20 milijonų kiaulių. Reikė
tų iš])j auti bent 16 milijonų 
kiaulių. Mano jąs išpjauti 
į 40 dienų, t. y. po 400 tūks
tančių kiaulių kasdien. Fon 
Pannvicas sako: “...tauta 
privalo reikalauti, idant 
kuogreičiausia pašalintų 
tuos mūsų priešus, kurie 
mums pavoji age.• ai, negu 
francūzai,ang 
Kiekviena ki;. 
pjaus iki p 
mėnesio, paid 
riuomi galės 
žmonių iki spalių mėnesio

Mykolas Balucki.

Vyro Medžioklė

jus — tai aniuolas! 
mas mane vargina, 
simirštu, painiojuos 
me, ji klausinėjo manęs, 
artymiausi kaimynai, o aš vos tik ne
pasakiau, kad greta manęs gyvena 
barzdąskutis ir cukerninkas. Pas- 
kiaus ji manęs vėl klausinėjo apie dva
ro padėjimą apie mano santikius, o aš, 
žinai pats, nesu poetas, svajoti negaliu, 
todėl net prakaitu apsipyliau, beaiškin
damas jai viską. Tasai pamelavimas—

Įsteigimas tų kooperacijų 
brangus. Kiekviena jų ka
štuoja po $2,000, kitos net 
daugiau. Man rodosi, iš ši
tos lekcijos turėtų pasimo
kinti ne tik draugai darbi
ninkai Brooklyne.. bet ir ki
tuose miestuose.

Dabar dar pasakysiu ke
lis žodžius apie kooperacijas 
abelnai. Drapanų siuvimo 
išdirbystėje Brooklyne jau 
užtenka kooperacijų. Be
to, tame amate joms yra 
sunkiau pakilti, nes šiaip ar 
taip, o kooperacija labai 
priklauso nuo vėrauzių. Bet 
galima steigti dar įvairiau
sių kooperacijų (mėsos par
davimo, namų pirkimo ir 
tt.). Nereiktų nusigąsti, kad 
septyni metai atgal puolė 
mūsos kooperacija Central 
Brooklyne arba ir tautiško 
namo bendrovė. Tenais ne
buvo geros tvarkos ir siste- 
matiškumo. Reiktu imti vi
są pavyzdį nuo Kooperaty- 
vės Lietuvių Spaudos Bend
rovės (“Laisvės”) arba 
“Garso” duonkepyklos. Ben
drai veikiant, aš manau, 
greičiau galėsime pagerint 
savo būvį.

pačios verauzes. 
tuomet turi 
Taip, padėki- 
Ideal Tailor

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją 

ir iš ten į Ameriką.
Laivai eina per Archan

gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS I 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą su parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W.35th Street, Chicago, III.

(Valdžios prižiūrimas bankas).
Jo turtas yra suvirš 11,500,000.

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

SĄJUNGIEčIAI PAR
TIJOJE.

“New England Socialist” 
skelbia, jog prisidėjus Są
jungai prie Socialistų Parti
joj, vienoj tik Massachu
setts valstijoj partija įgis 
600 naujų narių.

Dabar tiems naujiems na
riams išpuola kuoarčiausią 
susipažinti su anglais soci- 
jalistais. Jiems išpuola uo
liau sekti partijos politika 
ir reikalai.

Gyvenimas parodė, kad, 
padūkime, tokia neskaitlin
ga latvių federačija, turi S. 
P. didelę įtekmę., Lietu
viams taip-pat nereiktų 
snausti. Labiau lavinties, 
labiau gilinties socijalizmo 
teori j on ir praktikon—prie
dermė kiekvieno sąjungie- 
čio.

Scena trečia.
Leonas. Prašyti jos rankos... kad ji nesu

lauktų. Tai jau tikra, atsiprašant, die
vo rykštė. Kas gi čia būtų... ar tai Ane
lė nemyli Karoliaus? Bet juk tai aiš
ku, kad nemyli, jeigu už manęs nori 
tekėti. Dabar aš suprantu, kad tasai 
jos tariamasis šaltumas, tasai rūpini
masis Karolium buvo tai patyčios, kad 
greičiau iššaukus mano meilę ir užsi
degimą. Gaila man jos, bet tuščia to! 
Pasakysiu jai drąsiai ir atvirai, kad aš 
jai vilties negaliu duoti. Pasakysiu 
jai, kad Karolius ją myli. (Pamato 
Anelę įeinant). Ach... tai ir ji pati. 
(Klonio j asi).

Anelė. (Įeina, turėdama rankoje knygą). 
O, ponas Leonas! (į šalį, surūgusiu 
veidu). Atsibastė visai ne laiku.

ĄTSIŲKITE LAIŠKUS, 
KURIUOS GAUNA
TE Iš LIETUVOS.

Tūlą laiką “Laisvė” ne
garsino laiškų, gautų iš Lie
tuvos. Dabar vėl garsinsi- 

todėl meldžiame 
skaitytojų prisiųsti mums 
daugiau, laiškų. Iš laiškų 
imsime tik įdomesnių vietų.

Laiškus talpinsime ant 7 
puslapio smulkiom raidėm.

Našlaitėliai
Juos nuplovė vargo sriovės, 
Didžio vargo sūkuriai.

Kukuoja dabar matušės,
Su jomis seselių daug,
O gegutės nesigirdi,
Tik kanuolės baisiai staug*.

Ne artojai aria lauką —
Ten tranšėjų ein’ darbai,
Ir ne sėklos bįra žemėn, 
Bet šrapneliai — aitvarai.

Nėr žavėjančių gojalių, 
Paukščių negirdėt balsų.
Stūkso šmėkla bado, maro 
Laimei draskančių varnų.

Narva.

jos. (Garsiai). Panelė šiandien ko tai 
nuliūdusi.

Anelė (abejutiškai). Taip (į šalį). Kad tik 
jisai kur greičiau išsitrenktų. Kas tai, 
kad Karoliaus dar nematyti.

Leonas (į šalį). Kaip čia pradėjus?
Anelė (pati sau, abejutiškai). Dabar tai 

limpa, kaip bite prie medaus, o seniau, 
būdavo, kada ištisomis dienomis jo 
laukiau, tai nebūdavo. (Sėdasi ir skai-

NEDUOKIM JIEMS 
RAMYBĖS.

Štai jau dvidešimtas šimt
metis, o fanatizmo užtarėjų 
yra dar ikvaliai. Nebūtų 
man nuostabu, jeigu fana
tizmą apgintų dvasiškija ar 
koki atžagareiviai. Bet man 
yra nuostabu, kad fanatiz
mą apgina tie žmonės, kurie 
yra jau laisvais. Aš turiu 
mintyje tuos, ką apgina 
veidmainius, katrie būdami 
laisvais ir suprantančiais, 
kokią vertę turi bažnytinis 
šliubas, betgi patįs eina ir

Scena penkta.
Anelė (į šalį). Apie ką juodu čia galėjo 

kalbėti? Mažu prisipažino... (Karoliui, 
kuris bučiuoja jai rank eis).Taip vėlai?

Karolius. Prašau atleisti, kad atėjau vė
liau, negu troškau.

Anelė. Po teisybei, tai turėčiau ant tams
tos supykti, bet čia buvo užtarėjas, ku
ris prašė už tamstą.

Karolius. Gal Leonas?
Anelė. Panašiame atsitikime tamsta būtum 

turėjęs blogą apgineją.
Karolius. Tai kašgi už mane užtarė?
Anelė. Tamstos prisiųstosios gėlės už ku

rias širdingai dėkui.
Karolius. Laimingas esu, kad tamstai tuo- 

mi įtikau (bučiuoja ranką). Bet ko
dėl tamsta apie poną Leoną taip blogai 
atsiliepi?

Anelė. Neverta apie tai kalbėti.
Karolius. Gal jisai tamstą kuomi nors už

gavo.
Anelė. Jisai? Ne. Bet turiu pasakyti, kad 

jo perdaug tankus atsilankymai pas 
mus darosi labai nuobodus.

Karolius. Misliau, kad ponas Leonas yra 
jūsų šeimynos geru draugu. Net ir 
patsai man panašiai kalbėjo.

Anelė (greitai). O gal pasakojo, kad mano 
rankos prašė?

Karolius (didžiai nustebęs). Kaip tai, ran
kos prašė?

Anelė. Jisai čia tik ką buvo, tai turėjau iš 
kambario išeiti, kad nuo jo atsikračius. 
Reikalavo aiškaus atsakymo. Tiesa, 
jisai lankosi, pas mus, bet aš nuo jo 
visuomet ištolo laikiausi.

(Toliau bus).

Aš čia pašnekėsiu apie 
pasekmes lietuvių siuvėjų 
kooperatyviškų dirbtuvių. 
Laike didžiojo streiko 1913 
metais susitvėrė pirmutinė 
Brooklyno Lietuvių unijinė 
kooperacija. Neilgai lau
kus, susitvėrė Wiilliams- 
burg Tailor Co-op., ir šitos 
dvi kriaučių kooperacijos 
labai'puikiai gyvuoja. Jos 
gerą darbą dirba ir iš bosų 
gal koks vienas ar du gali 
su jomis susilygint.

Pasižiūrėję į šitas dvi ko
operacijas, tūli kriaučiai su
tvėrė dar Ideal Tailor Co
operation. Manageriu (ga- 
spadorium) paėmė K. Bru- 
soką, žmogų buvusį per 
daugelį metų šitame užsiė
mime. Ta kooperacija pra
dėjo taip-pat imt gana 
brangų darbą ir gyvuoti 
taip jau puikiai, kaip ir 
pirmutinės kooperacijos.

Kuomet ištiko bedarbe 
praeitais metais, bosai pra
dėjo persekiot brangesnius 
darbininkus ar tai darbo 
stabdymu ar tai prašydami 
nusileist ant algų. Gabes
nieji žmonės, pasipiktinę 
tuoni, sutvėrė ketvirtą ko
operaciją vardu Lithuanian 
Tailor Co-operation. Pas
taroji kooperacija susiorga
nizavo labai blogam laike ir 
po šiai dienai neįsigyvena 
su darbu, bet tai ir nenuos
tabu, kadangi dabar visur 
darbų nėra. Yra dar ir 
penkta kooperacija, bet šio
ji neskaitlinga nariais.

Jos visos, tos unijinės ko
operacijos, yra po pilna ju
risdikcija unijos ir tvarka 
pas jąs finansiniame klausi
me su verauzėm ir tarpe sa
vęs yra sistematiška (? 
Red.). Tiktai gaspadoriai 
nėra gerai aprubežiuoti biz
nio reikaluose, taip kad pas
taruoju laiku ir kooperaci
jos turėjo žymiai nukentė
ti. Mat managerial yra vi
sai be kaucijos taip, kaip ir 
paprasti darbininkai. 
būna, kolei nori, o kada įsi- 
dirba, susipažįsta su vėrau- 
zėm, tai dedasi savo dirbtu
vę, ir suprantama, ima dar
bą iš tos 
Kooperacija 
daug vargo, 
me buvo si
Co-op., kada K. Brusokas 
išėjo ir užsidėjo savo dirb
tuvę, tai kooperacija pasili
ko keturius mėnesius be 
darbo. Tas pats buvo ir su 
Lithuanian Tailor Co-op., 
kad manageris Blažinskis 
dėl kokių tai keblumų atsi
skyrė nuo kooperacijos ir 
nuėjo pas kitą kontraktorių 
į partnerius.

O dabar Jyginai taip de
dasi su seniausia ir tvir
čiausia B. L. U. T. koopera
cija. Kada išeina gaspado- 
rius Kaupas, tai su juom iš
eina ir daug narių, kurie iš
vien triūsė dėl tos pačios 
bendrovės. Tūli mano, jog 
užsidėję savo biznį galės 
daugiau pelnyti. Kiti gi 
spėja, kad senoj kooperaci
joj nebus darbo. Tokiu bū
du įvyksta pairimas ir var
žytinės ir tame sumišime 
tai vieni tai kiti pradeda 
penkiais centais pigiau dirb
ti. Tas puldo visą kriaučių 
amatą, puldo gana žymiai.

Dabar tveriasi dar viena 
nauja kooperacija, bet da
lykas trukdosi dėlei blogų 
laikų.

Šitų kooperacijų besitvė- 
rimas labai gązdina mūsų 
boselius ir aprubežiuoja jų 
sauvalę. Vienu tarpu bosai 
pradėjo neduoti darbo 
tiems, kurie priguli prie ko
operacijų, bet unija griežtai 
užtarė už narius.

Man rodosi, tos koopera
cijos 
jeigu tik gaspadoriai būtų 
atsakančiai aprubežiuoti. 
Jeigu jau ne po kaucija, tai 
reiktų padaryti tam tikrus 
raštus, kad tame pačiame 
ii net gretimuose miestuo
se jiems būtų uždrausta už
sidėti panašų biznį.

Leonas (į šalį). Ji laukia mano išsiaiškini- 
nimo. Et, truks-laikys, reikia pradėti. 
(Garsiai). Tamstele...

Anele. Klausau pono...
Leonas. Norėjau su pana aiškiai pasikal

bėti ir...
Anelė (į šalį). Aha, matomai, nori mano 

rankos... laiku. (Atsistoja — garsiai). 
Pone!

Leonas (sulaikydamas ją). Valandėlę tam
sta... Atleiskie, kad būsiu atviras ir 
pasakysiu nuoširdžiai viską, ką manau. 

Anelė (į šalį). Persimainė mūsų rolės. Da
bar aš jau parodysiu savo šaltumą.

Leonas (į šalį). Išties aš nemislijau, kad 
tai taip sunku bus jai pasakyti, kad jos 
nemyliu. Bet reikia išdrįsti. (Prisiar
tindamas prie jos). Močiutė jūsų mi
nėjo man...

Anelė (supykusi). O kad ji nesulauktų ta 
bobutė! Atleiskite pone (išeina).

Leonas (pats vienas). Išėjo supykusi, užsi
degusi. Išties kvailybę padariau, pra- 
dėdams nuo močiutės. Išplepėjau sek
retą. Kaip galima buvo panai taip aiš
kiai pasakyti, kad žinau, jog ji manęs 
nori. Bet aš norėjau pasakyt striukai 
ir aiškiai.

Scena ketvirta.
Karolius (greitai įeidamas, linksmutis). Ar 

■ čia esi, Leonai? Gerai, kad tave suti
kau. Norėjau pranešti tau apie savo 
laimę. Anelė rodo man didelę užuo
jautą — ji mane myli. (Bučiuoja jį iš 
džiaugsmo).

Leonas (kvaila mina, į šalį). Anelė jį my
li? Vargšas tas Karolius. Jisai ne- 
dasiproti, kokia čia komedija.

Karolius. Tik bijausi vieno dalyko: .ji ma
no, kad aš esu dvarponis, o juk man 
reikės pasisakyti, jog esu šiaučius. O 
gal suklydau pasivadinęs dvarponiu, 
gal ji mane ir be to melo būtų pamylė- 

Tasai sumelavi- 
Kas valanda už

vakar, padėki- 
kokie mūsų

P. Mačys.
Brooklyn, N. Y.

Nuo red. Malonėtame iš
girsti daugiau balsų šiame 
klausime.

sulošia tokią keistą rolę. 
“Laisvėj^, rodos, pora tokių 
advokatų atsirado, ką ban
dė išteisinti ir prirodyti, 
kad imti šliubą bažnyčioj 
nėra nieko blogo.

Sako, kam gi kenkia, jei-!me juos, 
gu socijalistas, įsimylėjęs į 
katalikišką merginą, pai
ma šliubą'bažnyčioj, jog jis 
kaip buvo socijalistų, taip ir 
pasiliks. Še tau, Jurguti, ir 
devintinės. Kaip buvo so- 
cijalistu, taip ir pasiliks!...

Man rodos, kad socijalis
tų užduotis kovoti prieš vi
sokį išnaudojimą ir fanatiz
mą. Aš tikiu, jog geras so
cijalistas tą ir daro. Tikro 
socijalisto joki pasipriešini
mai, jokios audros nepriver
čia veidmainiaut. Geras so
cijalistas save ir savo sanži- 
nės nestatys ant juoko. Sy
kį persitikrinęs, vely miršta 
ant kartuvių, ar kalėjimuo
se, bet nepadaro to, kas yra 
priešinga jo sanžinei.

Pasakyti, kad kaip buvo 
socijalistų, taip ir pasiliks, 
tai visai lengva, bet čia pa
silieka klausimas, ar tokis 
socijalistas pildys sociajlis- 
to principus toliau? Ar to
kiu socijalistų galima užsi- 
tikėti kovoje su kapitaliz
mu“ 
jalistams 
tokių socijalistų 
socijalistais, 
vardo paris 
Red.). Jei 
yra silpni, 1 
žam 
duoda, kaipo žodžiams kata
likiškos mergaitės, tai kur 
jie nueis? Kur tokių soci
jalistų idealas, kur persitik
rinimai? Argi jis ištikrųjų 
yra idealistas ir kovatojas 
prieš viską blogą, jeigu ka
talikiškos mergaitės gražus 
nusišypsojimas, pasiglamo- 
nėjimas pajiega jį nusivesti 
ten, kur tik jai patinka?

Persitikrinusiam socijali- 
stui to padaryti negalės. Jis 
vely persiskirs, bet neis loš
ti veidmainio rolės. Geras 
socijalistas, jeigu jis įsimy
lės į tokią merginą ir ma
tys, kad ji yra gera mergi
na, tai stengsis ją pirma ap
šviesti, o tik tuomet apsi
ves. Bet ką daro tūli mūsų 
socijalitai? O t,įsimylėjo, tai 
ir susmuko merginos glė- 
byj. Nepamąsto, ar jis ga
les su ja gyventi apsivedęs, 
ar reiks visą gyvenimą ne
sutikime būti. Tą viską jis 
pamiršta. Sukuteno meilė 
jo širdį, tai pasigriebė mer
ginai už rankos ir klaupia, 
prisiekdinėja prieš savo kei
kūną, su kuriuo pirma viso
kiais būdais kovojo. Už sa
vo/tokią suloštą komediją 
dar paskui užsimoka 10—15 
dolerių.

Na, tai pasakykit jūs, 
advokatai, ar toki žmo
nės gali būti ištikimi 
tikriems socijalistams? Ar 
jūs kartu su jais nepalaikot 
fanatizmo? Ar jūs ir jie 
nepasistatot ant juoko aky
se katalikų ir gerų laisvųjų 
žmonių ?

Todėl aš ir sakau, neduo
kim jiems ramybės, tegul jie 
pamato, kad jie nėra ištiki
mi nei socijalistams, nei ka
talikams. Jie dėl mažiau
sio menkniekio gali mėtytis 
į visas puses.

V. A. Zosyte.

“Laisvoji Sakykla“ atvira visiems 
—draugams ir priešams. Jūs galite 
gauti čia balsą ir L savo nuo
monę, nors rodi.uc.ja ir nesutiktų su 
jumis.

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.

MOTINA.
Detroite buvo parengtos 

p rakai Dos paminėjimui 
“Raudonosios Savaitės”. 
Per prakalbas kalbėtojai 
nupeikė tas motinas, kurios 
leidžia savo sūnus kariume- 
nėn. Man rodosi, kad kal
bėtojai nesupranta motinų 
sielos. Kada aš išgirdau 

jie peikiant motinas, tai man 
prisiminė mano motinos žo
džiai.

1912 m. mano brolis su
grįžo iš Amerikos aplankyti 
savo senus tėvelius, brole
lius ir seseles. Jis Ameri
koj išbuvo šešis metus. Ka
da jis atvažiavo į namus, 
tai visi miegojo. Pradėjo 
barškinti į langą. Sesuo, 
išgirdus barškinant į langą, 
prikėlė tėvą. Tėvas užklau
sė, kas jis per vienas, bet 
išgirdo atsakymą: kada du
ris atidarysi, tai pamatysi, 
kas per vienas. Sesuo ir tė
vas neleido į stubą, bet ka
mantinėjo, kas jis per vie
nas. Tuo tarpu išgirdo mo
tina jo balsą ir pradėjo 
šaukti:

—; Leiskite greičiau, tai 
mūsų Juozukas, leiskite!

Kada brolį įleido į stubą, 
tai aš priėjau prie motinos 
ir paklausiau, kodėl nei tė
vas, nei sesuo nepažino Juo
zuko, nors jie su juoini kal
bėjosi gana ilgai, o tu išgir
dai tik porą žodžių ir tuo- 
jaus pažinai? Tuomet 
tina atsakė:

— Kodėl aš pažinau, 
tau negaliu išaiškinti, 
da būsi motina, tai pati su
prasi.

Pasirodo, kad motina 
daugiau rūpinasi savo kūdi
kiais ir labiau jai skauda 
širdį, negu tėvui arba bro
liam.

Detroito Mergaitė.

PIRKLIŲ DARBAI.
Prieš Velykas Vilniuje 

neišpasakytai pabrango 
kiaušiniai. Už desėtka mo
kėdavo 70 — 100 kap. ir tai 
ne visada galėdavo gauti. 
Dėlei karo laiko iš kitur 
mažai beatvežama, o aplin
kiniai ūkininkai, kiek rei
kia, nepristatydavo. Bet 
tai vis būtų pusė bėdos, kad 
ne kiaušinių pirkliai. Jie 
ant visų kelių, kuriais tik 
ūkininkai važiuoja į turgų, 
išsiuntinėjo savo žmones, 
važiuojančius turgun ūki
ninkus gazdino, kad mieste 
policija pastatė kainą, už 
desėtka kiaušinių 15 kap., o 
kas brangiau parduoda, tai 
tą areštuoja ir t. p. Žmo
nės, nenorėdami taip pigiai 
savo kiaušiniu 
grįždavo namon, 
grįžtančius toliau 
kitas toks agentas 
perka kiaušinius 
40 kap. už desėtką, o pas
kui atsivežę miestan par
duoda po 60 — 70 kap.

(Iš “L. Ūk-ko”).
Iš PETRAPILĖS TIESIAI 

Į BUKAREŠTĄ.
Rumunija pirmoji pakėlė 

klausimą, kad reiktų pada
ryti su Rusija tokią sutar
tį, kad greitieji traukiniai 
iš Petrapilės eitų tiesiai į 
Bukareštą. Rusijos vyriau
sybė tam sumanymui prita
rė. Rusijos ir Rumunijos 
delegatai ingaliotiniai jau 
pasirašė po ta sutartimi.



(Toliau bus)
mano
savo

. SKdwb?

MOTERIMS
NAUJIENOS

Vyrai priklausys prie

Kunst Albers.

ŽINIOS

tuščių

jie rūpina

nt

di-

karės, tai 
visai apie

pažangesnieji lietuviai. Su
tverti moterų draugystę nė
ra jau taip sunku, tik reikia 
pasidarbuoti.

save skaito perdaug žinan
čiom, o kitas užgaudinėja.

Sesutes, pirmiausia pasi
rūpinkime pačios apsišvies
ti, o tuomet pamatysime tas

kunigas to ne- didžiuma gerdavo, dabar 
paimkite bent džiuma jau negeria.

Baltimore, M d. — Tūks
tantis liuosanoi a vyrų įkū
rė tam tikrą k iubą, kuris 
tampriai bus surištas su su- 
fragisčių organizacija. To 
kliubo mieriai — padėti su- 
fragistėm kovoti už balsavi
mo teises.

Moteris geria daugiau, ne
gu prieš 20 metų.

sios kalėjiman, moterįs pra
dėjo dainuoti. Jas jokiu 
būdu negalėjo sustabdyti. 
Tuomet ką darę nedarę, ė-

Kad tai daugiau męs tu
rėtume tokiu seneliu, v

dpi šventos'dėtu veikti ant visuomeniš 
Ikos dirvos, bet dabar tylu., 

sutvėrimą

Joaną, atbudus lyg iš letargiško miego, 
pradėjo šaukti.

— Kur mano Jonelis, kur mano Jo
nelis?!

Jonelis jau nebuvo ir Joanos ašaros 
nieko negelbėjo... Ji,, lyg proto netekus, 
vaikščiojo Nemuno pakrantėmis ir raudo* 
jo. Jos akįs paraudę, geltoni plaukai pa*

11 vciuina ocivt ouoipiauu- • v. •
šiom, bet nekurios jų elgia- mas pripažino jog merginos 
A „Jbnn nin-Hc tapo nelegahskai atleistos 1Ssi ne taip, kaip turėtų elgtis, * * , nlve-inta
susipratusios merginos. Jos cUlb0’ Jcms bus al^mta-

bę?!...
Kada pasibaigė pamaldos, tai visi jau

nikaičiai, lydžiami žandarų, išėjo iš baž
nyčios...

Berlyno merginos laimėjo.
Berlynas. — Prasidėjus

vakarai ir nuo vieno liko 
pelno $140, o nuo kito $50.

Bet to visko mūsų kuni
gėliam neužtenka. Jie su
manė ir vaikinus išnaudoti. 
Mat, merginos jau paliovė

krikę. Retkarčiais pasigirsta nei tai šauk
smas, nei tai dejavimas:

— Joneli, kada tu sugrįžši, kada mu
du ženysimės? ! Jau ir drabužiai supirkti...

Kada jau Joana įvales prisiverkė, tuo
met pradėjo skinti alyvas, kad papuošus 
dievo motinos abrozą...

Motina, išgirdus žemsargio žodžius, 
apalpo. Du vyru paėmė apalpusią motiną 
ir nunešė į kitą kambarį. Senis, išplėtęs 
rankas, puolė prie Jonelio, bet žemsargis 
taip smarkiai stūmė nuo Jonelio, kad jis 
parkrito.

— Seni, šiandien jau neturi valios 
ant savo sūnaus, — rūsčiai sušuko žemsar
gis.

Du juodbėriu, užkinkytu ir pažebotu, 
stovėjo kieme ir laukė, kada jiems palieps 
judintis iš vietos.

Jonelis, sėsdamas vežiman, kilstelėjo 
kepurę ir tarė:

— Sudiev brangus tėveliai ir gimtinė 
šalelė. Vargiai jau aš jus bepamatysiu...

Vežėjas sujudino vadeles, arkliai su
prunkštė, galvas pakratė, žemė sudrebėjo 
ir Jonelį nuvežė... Senelis, kieme stovėda
mas, akimis lydėjo vežimą. Kada Jonelis 
važiavo pro bandą, tai jo jaučiai stovėjo 
vienas prieš kitą ir baubdami žemę kapstė, 
tartum atsisveikindami su savo artoju...

Už valandėlės Jonelis stovėjo bažny
čioj. Atėjęs kunigas prisiekdino ir palai
mino jaunikaičius, einančius karėn; paskui 
užgiedojo “Te deum laudamus” ir choras, 
pritariant vargonams, tęsė tą giesmę. Jo
nelis, galvą nuleidęs, niurnėjo:

— Koks tai begėdiškas pasityčiojimas! 
Garbinti tą dievą, kuris surengė žmonių 
skerdynes?! Už ką tat jam atiduoti gar-

NEWARK, N. J.
Mūsų mieste vyrai neaj 

vaikščiojo gegužinės 
tės, tai apvaikščiojo 
rįs. 1 d. gegužės 
politiška unija išleido j mie
stą šimtus savo kalbėtojų, nes suagitavo

Saulė už kalnų pasislėpė ir ant dan
gaus matėsi tik spinduliai. Dirbtuvių švil
pynės pradėjo švilpti, duodamos darbinin
kam ženklą apleisti darbą ir eiti ant poil
sio. Tuo jaus gatvėse pasirodė suodini dar
bininkai. Ant stoties prisirinko daugybė 
žmonių. Žandarai skirstė jaunikaičius nuo 
tėvų, brolių, seserų, ir mylimųjų — jie vi
si buvo susirinkę išleisti jaunikaičių.

Jonelis sėdėjo trūky ir žiūrėjo per lan
gą. Jis matė, kaip žandarai lupo jauni
kaičius iš motinų glėbių, stūmė juos tru
kiu, o motinas atgal; dauguma senelių kri
to ant žemės. Jeigu kas pasipriešina, tai 
tą žandarai sumuša. Jonelis matė, kaip 
viena jauna moteris, persiskirdama su sa
vo mylimu vyru, iš didelio gailesčio, nete
ko proto, pradėjo savo drabužius draskyti 
ir plaukus nuo galvos rauti...

Jonelį taip sujudino ta baisi regykla, 
kad jis nusisuko nuo lango ir užsikimšo au
sis, idant negirdėti raudančių moterų. Ša
lę jo sėdėjo jaunas, gerokai įkaušęs, vyru
kas. Matomai, iš gailesčio užliejo degtine 
širdies skausmus.

Garvežis, kaipo baisiausias žvėris, že- 
ruojančiom akim, stovėjo, o iš kamino ka
muoliais veržėsi dūmai ir šnypštė garas. 
Mašinistas laukė nuo konduktoriaus ženk
lo, kad paleidus mašineriją. Po valandė
lės konduktorius davė ženklą, garvežis su
švilpė, tartum atsisveikindamas visus liku
sius, susijudino ir, žaibo greitumu, nusine
šė su jaunikaičiais, paskirtais karės dievui, 
palikdamas reles, aplaistytas kruvinom 
ašarom. Jonelis žiurėjo per langą, bet 
tamsioj nakty nieko nesimatė, apart mir
gančių žvaigždelių.

Jonelis pradėjo mislyti apie savo atei
tį. Jam vaizdinosi ginklai ir visos baiseny
bes, kurias turės iškentėti. Jis žinojo, kad 
reikės kovoti su tokiais pat artojais, kaip 
ir jis. Per visą kūną perėjo šiurpuliai ir 
Jonelis pradėjo drebėti. Jo girtas sąkelei- 
vis ramiai miegojo. Trūkis, žaibo greitu
mu, nešėsi per miškus, laukus, kalnus ir gi
rias. *

Skaistus pavasarėlis.
Atgijo gamta! Maloniai 

šaiposi saulutė. Žydrioji 
dangaus mėlynė viliote vilio
ja nuvargusią žmogaus sie
lą ten... plačioj on ertvėn, 
nesumatomon tylumom

Kas gyvas, kas gali — 
skubinasi į plačiausius lau
kus, į žaliuosius miškus ty
ru oru pakvėpuoti, pažaisti, 
pasismaginti, pasimankš- 
tyti.

Kaipi męs, lietuvės mo
terįs, pasitiksime pavasarį? 
Ogi tvankiose grįčiose, tar
pe keturių muro sienų. Am
žinas e r my de ris, n e n u s t o j an
tis alasas kurtins mūsų gir
dą. Męs neturėsime pra
mogų ir linksmų valandų. 
Mūsų vaikučiai negalės žai
sti žalumynuose ant tyro o- 
ro ir saulės spindulys neį- 
spįs pro vargingos grįčios 
langelį.

Dauguma lietuvių gyvena 
pačiuose vargingiausiuose 
mūsų miestų distriktuose. 
Jie paskendę tamsoje ir 
užnuodiję savo kūną ir sie
lą svaigalais.

Tiktai turčių klesa nau
dojasi pavasario grožybėm. 
Turčius, nors ir idiotu būtu, 
nors ir būtų didžiausias pa
razitas, vienok jam atviras 
kelias prie gamtos grožybių. 
Jam gėlės papuošia kelią, 
jisai linksmas sau trankosi 
po girias, kalnus ir jūras.

Draugės lietuvės - darbi
ninkės — juk gamta žmones 
lygiais sutvėrė. Kovokime 
tat, kad visi lygiai galėtume 
naudoties jos dovanomis ir 
žmonijos darbo vaisiais. 
Ruoškime kelią naujam gy
venimui, darbuokimės, mo- 
kinkimės. Tuomet ir mūsų 
namelis bus gražesnis, ir 
vaikučiai bus švaresni ir 
prakilnesni reikalai užims 
vietą dabartinių 
svarstymų.

Kelkimės, kovokime, dar
buokimės. Eikime pirmyn.

Lietuve-Darbininkė.

Gelbėkime r-, ny kartą.
Portland, Ore., įvyko mo

terų mokytojų kongresas. 
Tame kongrese buvo daug 
šnekėta apie žmonijos išsi
gimimą iš priežasties karės.

Mokytojos manė, kad 
naujoji karta gali dar būti 
išgelbėta nuo išsigimimo, 
jeigu ją atsakančiai išau
ginti. Visa mokinimo siste
ma turi būti griežtai per
mainyta. Vaikus nevalia 
kurstyti prie žudynių patri
otizmo. Juos reikia mokin
ti, tokių dalykų ir tokioje 
dvasioje, kad vaikai išaugtų 
naudingais draugijos pilie
čiais, o ne karininkais.

Dabar Suvienytose Val
stijose vis labiau agituoja
ma, kad vaikai publiškose 
mokyklose būtų muštru o ja- 
mi, sulyg “kariško kurpa- 
liaus”. Mokytojos aštriai 
pasmerkė karingumo dva
sios besismelkimą į mokyk
las. \

Moterįs mokytojos turi 
teisybę. Jeigu vaikus kitaip 
auginti ir mokinti, tuomet 
generolai greitai liktų be 
kareivių.

vieną darbininkišką laikraš
tį ir pamatysite visas tas 
baisenybe Bažnyčių šalti 
mūrai valgyti neprašo ir ne
prašys. Mums reikia šelp
ti tuos, kas vaitoja ir šau
kiasi pagalbos.

Kad mūsų bažnyčia ne
prisotinama, tai parodo šis 
faktas: jau keliatas metų, 
kaip čia gyvuoja šv. Rožan
čiaus moterų draugystė. Ji 
pirmiau turėjo keliatą šim- 

Itų dolerių sutaupinus. “Baž- 
kad lietuvaitės nyčia” pradėjo kaulyti, kad 
išnaudojamos, moterįs ją sušelptų. Ir kas 

gi iš to išėjo? Nenusigąs
kite, moterįs atidavė $600 
bažnyčiai, o ta prarijus tik

Ant Nemuno kranto
Vaizdelis iš kares Lietuvoj.

(Tąsa).
Bet parėjęs namo, rado nemalonų sve

čią. Starosta atnešė įsakymą, kad rytoj 
Jonelis rengtųsi stoti kariumenen. Ta bai
si žinia Jonelį neapsakomai sujudino. At
sisėdo ir galvą paguldė ant stalo. Galvoj 
mintįs labai greitai skrido. Jis mislijo apie 
praeities dienas, jam rodėsi, kad jis dar 
mažas, gano galvijus ir ramiai žaidžia su 
piemenėliais. Paskui Jonelis pašoko, kaip 
iš miego, nubraukė nuo akių ašaras ir su
prato, kad tai sapnas. Vėl paėmė įsakymą 
ir perskaitė. Rankos pradėjo drebėti' ir 
jis visai nepajuto, kaip popiera iškrito ant 
žemės. Kad nusiraminus, nuėjo į sodą pa
sivaikščioti.

Jauni medeliai, kuriuos Jonelis sodino, 
gražiai žaliavo — žydėjo ir galima buvo 
suprasti, kad jie suteiks vaisių. Bet Jo
nelį tas nelinksmino, jis nesitikėjo tų vai
sių sulaukti. Jo nenuramino nei jaunų me
delių ošimas, nei paukštelių čiulbėjimas. 
Kaip tik jis prisiminė, kad reikės skirtis su 
Joana, ir senais tėveliais, tai pradėjo verk
ti. Tėvai irgi verkė... Visur liejosi aša
ros, visur viešpatavo neapsakomas lūdnu- 
mas.

Kaip tik Joana sužinojo, kad jos my
limas Jonelis važiuoja kariumenen, tuojaus 
apalpo...

Saulei nusileidus, dangus pasidarė rau< 
donas, ir tartum pranašavo kokias tai bai
senybes. Ant Nemuno vėl pasigirdo žve
jų giesmės, bet jau šį vakarą Jonelis ir Jo
ana neklausė, ir lankštingalčlių čiulbėjimas/ 
jų neramino.

Užėjo tamsi naktis ir viską nutildė, vi
sus nuramino. Tik jiedu, stovėdami prie - 
gėlių darželio, verkė...

kitų tautų tarnaitės, jeigu 
jos nors kiek šviestųsi, tuo
met, be abejonės ir jų taip! 
neišnaudotu, c.

Lietuvaite Tarnaite.

Išnaudojimas lietuvai
čiu tarnaičų.

Kaip tik atvykau Ameri
kon, tai tuojaus pastojau 
tarnaite. Suprantama, kai
po grinorkai, tai alga maža, 
o darbo labai daug ir darbo 
diena labai ilga. Ištarna
vau du metu, bet gyvenimo 
sąlygos veik nepasitaisė. Aš 
maniau, kad ir visos tarnai
tės taip sunkiai dirba ir ma
žą algą gauna, bet pasirodė, 
kad aš klydau. ,

Sykį išgirdau, kaip 
gaspadinė pasakoja

vininkų draugijos susirinki
me buvęs kongresmanas 
William S. Bennet iš New 
Yorko smarkiai apgailesta- ( 
vo, kad moterįs dabar dau-i 
giau geria, negu prieš 20 

j metų.
r“įari Vyrai atpranta nuo alko

holio, o moterįs ir merginos 
vis labiau pratinasi.

Tasai pats vyras pasakė, i 
i____ _ __ kad saliunininkai yra dru-

takūnių merginų draugija čiausi Pennsylvanijoj ir Ne- 
ir prie 
draugiją*

Dabar,

♦♦ *

Saulė maloniai švietė. Troptininkai 
leido medžius Nemunu į parubežį dainuo
dami, grajidami armonikais ir švilpynėm. 
Artimesnėj bažnyčioj girdėjosi varpų bal
sas, šaukiantis ant “Aniuolas dievo’A. Tė
vas ir motina triūsė apie Jonelį, rengdami 
jį kelionėn. Joneliui gaila buvo persiskirti 
su senais tėveliais ir mylima Joana.

— Sudiev, mano brangus sūneli, — ta
rė tėvas, bučiuodamas Jonelį. — Aš esu ne
laimingas... Auginau tave, atitraukdamas 
duonos kąsnį nuo savo burnos. Tikėjau iš
auginęs susilaukti nuo tavęs paramos. O 
dabar išplėšia tave iš mano rankų. O, tie 
prakeikti!...

Jonelis svyruodamas priėjo prie moti
nos ir puolė jai į glėbį, bet iš gailesčio ne
galėjo nei žodžio pratarti.

— Būk sveikas sūneli, — tarė motina, 
glausdama jį prie savo krūtinės. — Gal 
paskutinį kartą tave, mielas sūneli, glau
džiu prie motiniškos širdies... Gal jau 
daugiau neglamonėsiu savo senom ran
kom...

— Ačiū motinėle ir tau tėveli, kad ma
ne isauginot. Nors gal ir neturėsite iš ma
nęs naudos... Neilgai manimi džiaugėtės...

Jonelis dar norėjo kalbėti, bet žemsar
gis priėjo prie jo ir, uždėjęs ranką ant pe- 
tks, tarė:

— Užteks, laikas jau važiuoti!

kaimynkai, kad toji nelaiky
tų kitokių tarnaičių, kaip 
tik lietuvaites, nes lietuvai
tės dirbą už mažą algą ir 
daug geriau darbą atlieką, 
negu kitų tautų tarnaitės.

Ant rytojaus atėjo pas 
mane ta kaimynka ir klau
sia, ar aš nežinau daugiau 
lietuvaičių, kurios galėtų ei
ti tarnauti. Nepoilgam pra
dėjo gaspadinės net per lai
kraščius jieškoti lietuvaičių 
tarnaičių.

Pasirodo, 
yra labiau 
negu kitų tautų tarnaitės.

Kodėl taip?
Atsakymas aiškus. Lie

tuvaitės nesirūpina šviestis, 
nesirūpina su gyveniniu su
sipažinti, šventai klauso sa
vo ponų, nes taip liepia ku
nigėlis, neskaito laikraščių 
ir nieko nežino. Jeigu lie-

♦ * .♦
Po vakarykščio lietaus rytas buvo la

bai dailus. Užtekėjus saulei rasa ant žo
lės žibėjo sidabrine varsa. Bitelės, links
mai dūzgendamos, rinko nuo gėlių medų ir 
nešė į savo avilius. Pempės, praleidusios 
laimingai naktį ir sulaukusios ryto, šaukė: 
“Gyvi, gyvi!” Ant kapinių berže gegutė 
gedulingai kukavo. Jos gedulingas balsas 
girdėjosi ant Nemuno kranto, tartum var
pas gaudžiantis. Joana, sodindama gėles, 
klausėsi paukščių balsų. Nors visų paukš
čių čiulbėjimas ją nelinksmino, bet gegutės 
balsas jai išrodė toks gedulingas, toks liūd
nas,kad ji neišsilaikė ir pradėjo verkti. Jo
anai prisiminė ano bernelio dainelė:

Užkukavo gegutė vyšnelių sodely, 
Užverkė mergelė rūtelių daržely...
Joana, gailesčio apimta, pradėjo grau

džiai verkti ir nepajuto, kaip parpuolė ant 
žemės. Ji užmiršo, kaip Jonelis paskutinį 
kartą, prisispaudęs prie savo alsuojančios 
krūtinės, bučiavo jos veidus ir sakė:

— Sudiev, Joana! Gal jau daugiau 
nebesimatysim!... O, prakeiktas surėdy
mas!... Atskiria mane nuo mylimiausios, 
nuo tėvo nuo motinos....

ELIZABETH, N. J.
Jau buvo “Laisvėj”'rašy

ta, kaip mūsų kunigėliai ge
rai ir sąžiningai elgiasi su 
merginų naujai sutverta 
draugija. Ir jiems taip be- 
šci m i n i nkau j a n t, d r au gi j ėl ę 
privedė prie galutino pairi- 
mo. Kas tik buvo tos drau
gijos vardu pelnyta, tai mū
sų šeimininkai pasiėmė sau 
viską į kišenių be grieko ir 
be nieko ir jokios, gėdos už 
tai neatbodami. Ir tai; vis 
pildo Kristaus prisakymus. 
Dabar buvusios tos draugi
jos narės pyksta, spjaudosi 
ir nežino pačios ką daryti, 
kad jas taip dailiai, taip 
trumpai apšelmavojo. ir sar
mata svietui pasirodyti. 
Kaip pirmiau ižde nieko, ne
buvo, taip ir dabar nieko j klaidas, kurių dabar nema- 
nėra, nors buvo parengta du1 tom.

PITTSFIELD, MASS.
Mūsų mieste randasi ne

mažai lietuvaičiu, bet jos , . -, ,. r , .,
niekuom daugiau neužsiima,: <ai.e\’ (Jau?e.10 a)H a ‘ 
kaip tik pliauškalais ir ne- T'nkai u?sĮman* 
turi geresnės kalbos, kaip1 a-Sas’. J'llac t,en’ kur tflrko 
tik apie Kaulus ir Ignus. ;>»e>’g>nos. Jos nesutiko ir 
Laikraščių bijo ir i rankas.U.‘P° ls dalbo atleistos, lą-

. Vm Vni;.iino ciaus merginos nenusileido paimti. Yra keliatas mer- . , . _ p . u
ginu, kurios skaito “Laisvę”!11., ^mpesi teisinau. < - 
ir vadina save susiprato- rikantai Primojo. Tei^

Senele Jonės sako ir toliaus 
kovosianti.

Washington, D. C. — Kur 
tik kįla kova prieš kapita
listus — tonais aš apsigyve
nu — pasakė senelė Jones 
prieš Suvienytų Valstijų in
dustrial komisiją.

Ji, ta smarki senelė, pa
pasakojo, kad pirmutinis 
sterikas, kuriame ji agitavo 

■ darbininkus, buvo Pennsyl- 
ivanijes gelžkelio streikas 

P-’1877 metais. Vėliaus ji ve- 
sven-'dč streikus West Virginijoj, 
mote-! Colorado (net kelis sykius), 

moterų Westmorelande ir kitur.
VVestmorelande senelė Jo- 

,__ __ o___ ) streikierių
Kalbėtojai pradėjo kalbėti I moteris. Jos su mažais vai- 
nuo 12 vai. dieną. Nebuvo'kais įtaisė paroda. Teisėjas 
tokio skersgatvio, kurnebū- jas nubaudė kalėjiman ant 
tų kalbėję jų kalbėtojai. Pa- 30 dienų. Gerai. Nuėju- 
sižiūrėjus į tokį moterų1 
darbštumą, galima tvirtinti, 
kad jos greitu laiku įgis ly
gias su vyrais teises ir tuo
met aplenks vyrus.

Narva.

B R O OK L Y N O LIETUVAIČIŲ 
DR-JOS ANA KOJI KON

FERENCIJA.
Nedėlioję, 9 d. gegužes, p. P. 

j Draugelio svetainėje, 73 Grand St., 
įvyko Antroji Brooklyn© Lietuvaičių 
Draugijos konferencj’a. Konferenci
jos tikslas: šelpti nukentėjusius nuo 
karės Lietuvoje drabužiais, mezgi
niais ir avaline.

Pirmininke išrinkta O. Karaliūtė; 
sekretore — P. Jurgeliūtė.

Skaityta p. L. Šliūpienės laiškas, 
kuriame nurodoma, kad pigiausia ir 
prieinamiausią vieta įkurti centrą 
priėmimui drabužių ir tt., būtų 
Brooklyne, nes ten arčiau laivų, etc., 
tik pataria kuogreiėiausia tuomi rū
pint ies, nes jau yra prisiųsta daiktų 

j ir kilti rengiamasi siųsti.
i Buvo nominuota keliatas vietų |- 
' steigimui centro, ir jeigu ne vienoj 
I iš minėtų vietų nebūtų galima įkur
ti centrų, tai p. M. Bučinskas, Brook- 

• lyno įžymus visuomenės veikėjas, 
! prižada užmokėti randą už atsakan
čia vietą.

Išrinkta veikianti komisija, kuri 
rūpintųsi visu darbu, kaip tai suradi
mu vietos centro įkūrimui ir tt. Ko- 
misijon įėjo: pp.: O. Karaliūtė, D-rė 

motel’ll A. Jankauskienė, 1\ Jurgeliūtė, H. 
šliupiūtė ir M. Misevičienė.

Nutarta, kad sekretorė atsikreip
tų į žymiausias Brooklyno ir apielin- 
kės moteris ir merginas, idant užin- 
t< resuoti visas šiuo svarbiu darbu, ir 
užkviesti jas ateinančion konferenci
jom ............................

Nutarta kreipties į vietinius Lietu
vos Gelbėjimo, Tautos ir Lietuvių 
šelpimo fondų komitetus, kad ir jie 
veiktų bendrai Šiame sumanyme. Iš
rinkta delegatai; P. Jurgeliūtė, A. 
Sedakerskiūtė, O. Karaliūtė ir J. O. 
Sirvydas, kurie turės nueiti į minė
tų fondų sekantį susirinkimą ir žo
džiu pakviesti prie darbo.

Konfer. va’dyba:
Pirm. — O. Karaliūtė, 
Sekr. — P. Jurgeliūtė.

Li M. P. S. A. IŠLEISTA 
GĖLĖ “MOTERIS” 
JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.
Įtalpa:

Perversmas moteries 
ekonomiškame padėjime.

II. Moteris i” draugijinis 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų au
klėjimas.

IV. Išvedimas.
Kaina 20 centų.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis,

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

SIOUX CITY, I0WA.
Mūsų mieste moterų ran

dasi nemažas skaitlius, bet 
bėgioti gatvėmis su bažnyti-1J°_ki°s moterų draugystės 

■. nėra. Tiesa, yra moterų, 
; kurios skaito pirmeiviškus 

_ j laikraščius, bet ir tos nesi- 
Nespėja rūpina savais reikalais. Jei-

niais tikietais, tai nori vai
kinams pavesti tą “džiabą”. 
Ir štai sumano sutverti prie 
bažnyčios kliubą. .
keliatas klapčiukų prisira-1 Su_ cia ^ūtų moterų draugy 
šyti prie to kliubo, kaip jau;8^, tuomet irjnoteriš pra 
rengia balių C A ____
bažnytėlės.

Dar niekas nežino to kliubo dratigystes turetij pagalėti 
vardo ir tikslų, o jau kuni
gėlis kviečia į jų balių atsi
lankyti koskaitlingiausiai, 
nes visas pelnas eisiąs ant 
bažnytėlės.

Kada reikia sušelpti nu
kentėjusius nuo 
mūsų kunigėliai 
tai neužsimena, 
tiniaiš reikalais 
si. Mat, besirūpindami baž
nytiniais reikalais, neuž
miršta ir savo kišeniaus, o 
kaip pradės rūpintis nuken
tėjusiais nuo karės, tai nie-> 
ko negaus.

Aš patarčiau vaikinams, i 
kaipo kliubo nariams, ir 
manantiems prie jo prigu-; 
lėti, nesiduoti apgaudinėti, j 
nes jūs gerai žinot, kaip bu-' 
vo pasielgta su jūsų pirm-

ko privedė tą jų vadoj. Visur kitur jų įtek- 
v " j mė puola žemyn.

rengiant balius,1 Jisai sako, kad New Yor- 
ne bažnyčiom pelną skirkit, ke dabar mažiau geriama, 
bet tiem žmonėm, kurie ba- negu prieš tūlą laiką. Liz
dą ir šaltį kenčia, kurie aša- nieriai' geria mažiau. Se
rose ir kraujuose paskendę, niau, būdavo, bankietuose 
Jeigu jums 

^pasako,



tik

ne-

P. Draugas.

Gasi apie 400 įvairių paziu- kiekvieno apdraudos agen
tų. i ra L. S. S; 134 kuopa į0< Pabaigus paskaitą, pir- 
ir turi 21_ narį, Lietuvių mįninkas kviečia publiką 
Jaunuomenės paselpinč (iuoti klausimus, bet niekas

Narva.

Kunst Albers.

Pavasaris.

Binghamtonietis.

NEWARK, N. J.

bos 
be j o

Žmogus atsako,
Tuomet

sekantis daugiausia balsų 
gavęs) ir M. Balčiūnas.

Jonas G uoga.

bet 
ne-

ELIZABETH, N. J.
14 d. gegužės, vakare, per 

mišparus šv. Petro ir Povy-

būtų 
dole- 

ta

pos, bet konferencija paliko J ° ^jctą ima kitą. Štai pa- 
ištirti tą dalyką 40 kuopai. vyzdžiui, r—

Sekanti konferencija bus ziauJ-‘ Pypsėsiu

šimtai, bet keli ir net kelio
lika tūkstančių.

M. J. Povilaitis.

Nekurie tą vakarą vadina 
sorkėmis, bet aš nežinau, 
kaip tą viską pavadinti.

Kasžin-kas.

kas dar tebesitęsia, bet 
streiklaužių turi net per
daug. Kaip tik nėra kuris 
atsakantis amatninkas, tai 
tą tuojaus veja laukan ir į

Laisves” N34 tilpo iš

nuėjo streiklau- 
j rašytojas 

prieš socijalistišką laikrašti
ją, liežuvninkės korespon
dentas, sušvinkusių vėžių

K *

L. S. S. 17 kuopa šiemet 
per “Raudonąją Savaitę”

Darbininkai dirba po'si ir vienas kitam sako
L “Tai, bracia, nenusisekė!...J • 1 • V— ' '

6 d. gegužės buvo prakal
bos L. S. S. 11 kuopps, pa
minėjimui gegužinės šven
tės ir “Raudonosios Savai-

širdingai kviečiame atsilan
kyti, o męs pasistengsime 
užganėdinti.

Komitetas.

nuo aukų. Jie gėriau ant 
bačkutės paaukaus, negu L.

■■^>1

kos pakliuvo Yčui 
Mate darbininkus 
ti išnaudoti.

už pardavinėjimą svaigi
nančių gėrynių ir peštinės 
su policija.

Ar negeriau būtų tą lai
ką praleisti svetainėj pasi
klausant diskusijų arba pra
kalbų?

McKEES ROCKS, PA.
Mūsų dvasiškas tėvelis 

jau pradėjo socijalistus 
bombarduoti. Mat, pasta
rieji rengia diskusijas ir la
vina savo protą, tai kunigė-

Laike katalikų perstaty
mo irgi iškeikė socijalistus, 
kad pas juos nuėjo muzi
kantai grajįti, o ne pas ka
talikus. Mat, ir čia socija
listai kalti, kad muzik^tai 
nėjo pas katalikus, bet^tė
jo pas socijalistus.

Kandidatas į Katalikus.

ESPONDENCIJOS
XVII L. S. S. VI MASSA

CHUSETTS RAJONO 
KONFERENCIJA.

Konferencija atsibuvo 16 
d. gegužės, Cambridge, 
Mass. Pirmininku konfe
rencijos išrinktas N. Januš
ka, raštininku M. Plepis. 
Delegatų dalyvavo 50.

Po išdavimui raportų pa
aiškėjo, jog rajone randasi 
26 kuopos, su 650 narių. 
Nutarta surengti Grigai
čiui arba Gugiui maršrutą. 
Išrinkta agitacijinė komisi
ja iš drgg.: Klingos, Baro
no ir Kupsčio. Svarstyta 
apie įsteigimą socijalistams 
nuosavo rajone namo. Tam 
reikalaut išrinkta komisija,! 
kuri darys pienus ir teirau- i 
sis, kur būtų parankiausia, Į 
kokioj kolionijoj jis pasta
tyti.

Buvo pakelta skundas — 
nesutikimai tarp V. Baka- 
nausko iš L. S. S. 40 kuo-

greit tas išnyko, taip ir uni
ja su tuom dingo ir dabar 
visur viešpatauja betvarkė, 
suirutė. Nors atvažiavęs 
yra kaipo kriaučių organi
zatorius p. Augūnas pada
ryti šiokią - tokią tvarką, 
bet iš to darbo nesimato jo
kių vaisių. Streikai vienas 
po kitam pralaimėta, žmo
nės įtūžę, įnirtę patįs neži
nodami ant ko. Tas viskas 
atitaisyti labai sunku. Kiek 
vėliaus išnaujo reikės pra
dėti tas atbudavojimo dar
bas, reikės gal vėl ne vieną 
sykį streikuoti ir kriaušius 
organizuoti. Jeigu patįs 
kriaušiai unijos nenori ir ją 
krikdo, tai patįs ir turės nu-

Worcester, Mass.
Tarp kitų menkesnes ver

tės tarimų reikia paminėti, . w 
jog svarstyta ir nutarta, ;.rau5ff_J?.‘ 
kad ateityj pravesti Sąjun
goje įstatymą, kad adminis-Į 
tratorius turi atsakyti už i 
dingusią arba sugadintą 
medegą — materijolą.

Nutarta paduoti Sąjun
gai, kad būtų išleista nors 
sutrumpintoj formoj Er
furto Programa.

Sekantiems metams val
dyba:

Org. Dėdynas, Protokolų

jį ir daugelį kitų išvarė lau- 
ikan. Dabar tas nelaimin
gas sutvėrimėlis nuėjo j ieš
koti sau karjieros ant “Na
vy Yard”. Kaip greit iš
moks vartoti ginklą, tai bus 
dar smarkesnis. Tai žiedas 
tautiečių abazėlio.

Jonas Guoga.

Aniuolauskiūtė,
Vaičiūnas.

Veikiantis Komitetas:
Januška, Akelaitis, V. Ba- 
kanauskas (jam rezignavus 
iš 40 kuopos, jo vietą užims!kis 1 !•* 1 • • 11 I V •

< i 1 «/

Kasierius lo lietuviškoj bažnyčioj, bo- 
binčiuj, atrado mažą kūdikį 
beverkiant, nežinomos moti
nos paliktą.

Kaip pripažinta, tai kūdi-

šių savaičių amžiaus. Raš
telio prie kūdikio jokio ne
atrado, nežinia, kas per vie
nas. Kūdikis aprėdytas li- 
gonbutinėm drapanom, iš to 
galima spėti, kad motina 
gulėjo ligonbuty. Kaip da
bar praneša vietos anglų 
laikraščiai, tai motina to

°O. BOSTONO MARGU
MYNAI.

Dejuosi ar nedejuosi, bet 
teisingai kalbant, žmonių 
ūpas ir Jų dvasiškas stovis Kūdikio dar nesurasta ir po- 
nugarmejęs susburimo be-ųjęįj^ vjs jįešfco. Manoma, 
augnen. \-jsur apsileidimas, £aį |)US mįesto
apatija. Nors pastaramjam(atvykus. Kūdikį tą patį va- 
laike buvo daugelis parengi-; kara atidavS policijaL 
mų, kaip star. Raudonoji Dabar moterėlės turi bent 
^aYaįt’. ’ .pen^a^XrnlSt j kalbų; jos ir tą vakarą ne- 
r‘.°V'.vZlvl ir. bet vai-,noroms gj0 namo nuo vietos 
šiai is to visko labai mizer-1 atetikimo,.
m. Prie draugų pridėto 
triūso ir energijos buvo lau
kiama geresnių pasekmių. 
Tiesa, laike “Raud. Savai
tės” užprenumeruota apie 
15 “Kovų”, taipgi ir kelia- 
tas kitų, socijalistiškų laik
raščių, bet tai visgi mažai.

Kaslink “Živilės” lošimo. 
nors buvo pranešta, L__
žmonių buvo į 1,000, bet tai 
netiesa. 7 
kų laikraščių koresponden
tai panašiai nedaro, jų pra
nešimai, niekados neperžen
gia teisingumo rybas, jeigu 
kun. Delianis taip pranešė, 
tai matyt ar neturi suprati
mo apie skaitlių atsilankiu
sios publikos, ar pučia ko
kią nors niekam nereikalin
gą pūslę?... Iš teisingų šal
tinių, kaip man teko patyr-į 
ti, tai žmonių buvo tik apie 
300. . Tarp 1,000 ir 300, tai 
didelis skirtumas.

♦ 
♦ ♦

Rubsiuvių padėjimas ap
verktinas. Žmonės suskur
dę, suvargę. Ką tik nesusi-

ANSONIA, CONN.
19, 21 ir 22 d. gegužes 

bus fėrai L. Š. D. A.21 d. 
gegužės vakare, bus su
lošta veikalėlis “Prieš vėją 
nepapūsi”. 22 d. gegužės 

kad ^us ivainls išlaimėjimai ir 
j linksmi šokiai. Visus vie- 

Mūsų’socijaHstiš-i !?s,.ir a.P‘«li.nU'J lietuvius

MONTELLO, MASS.
Nekuriems mūsų fanati- 

kėliams nepatinka, kad L. 
T. N. D. kas nedėldienis 
rengia viešas diskusijas ar
ba prakalbas. L. T. N. D. 
paskutiniame susirinkime 
tūlas D. Kelley net ir pub
liką, kurios prisirenka pilna 
svetainė, išvadino nepraust- 
būrne. Bet kada pažiūri į 
tų žmogelių darbus, kurie 
nesilanko ant diskusijų arba 
prakalbų, tai net šiurpuliai 

tiksi, visi dejuoja, kad ne- pradeda per kūną vaikščio- 
dirba. Unija, dėl kurios su- ti. 
tvėrimo buvo padėta tiek 
darbo ir pasišventimo, pa
iro. šiandien nerasi gal nei 
vienos kriaučių dirbtuves, 
kur būtų nilnoj prasmėj to 
žodžio unija. Jeigu kurie ir 
moka mėnesines, bet tokių 
jau labai r:

** *
4 d. gegužės buvo mėnesi

nis susirinkimas L. T. N. D. 
Kada buvo pakeltas klausi
mas apie panaikinimą neku
riu draugystės konstitucijos 
punktų, kad suvaržius silp
nesnes draugystes, tai tūlas 
A. V-tkus pavadino atžaga
reivių vadus spitūnų valyto- 
jais. Atžagareivių vadai la- 
bai įsižeidė ir pažadėjo ne
dovanoti.

9 d. gegužės buvo susirin
kimas šv. Roko draugystės 
ir tie vadai apskundė drau
gijai A. V-tkų už “įžeidi
mą” jų garbės. Jie reikala
vo, kad “šmeižikas” 
nubaustas penkiais 
riais, bet draugystė 
skundą atidėjo iki kitam su
sirinkimui. Tūli fanatikai 
jau išsireiškė, jeigu draugi
ja “šmeižiko” nenubausian- 
ti, tai jie jam snukį sumu
šiu.

Tai tikrai katalikiškai pa
sielgtų !

Mat, dabar mūsų klerika- 
lai nori paimti viršų ant L. 
T. N. D. svetainės, o paskui 
pasielgtų taip, kaip pasiel
gė su senąja bažnyčia, ati
duodami ja Vu ilgui dėl įsi- 
taisymo svetaines.

ją, negu pereitais metais. 
Ar tai stokavo kąlbėtojų, ar 
kitokios kokios priežastįs 
buvo? Per visą savaitę vos 
surengė vienas prakalbas, 
kurios buvo 9 d. gegužės. 
Kalbėjo J. Bekampis iš So. 
Bostono. Kalbėtojas savo 
užduotį atliko gerai ir kai
po iš darbininko, tai negali
ma daugiau ir reikalauti. 
Paskui buvo įvairių pamar- 
ginimų, kuriuos atliko šios 
mergaitės: S. Pikeliūtė, A- 
domaičiūtė, A. Zaliukaitė, 
M. Dudoniukė, O. Mineikiū- 
tė, B. Petrauskiūtė, S. Ver- 
šunskaitė ir E. Stankaitė. 
Visos savo užduotis atliko 
gerai ir vertos pagyrimo. 
Prakalbose buvo dalinama 
“Kova” už dyką ir renkama 
“Kovai” ir kitiems socijalis
tų laikraščiams prenumera
ta. Aukų surinkta padengi
mui lėšų $7.47.

♦* *
Prieš pirmą gegužės tūli 

tamsūnėliai, kurie daugiau 
nieko nežino, kaip tik baž
nyčią ir bačkutę, džiaugėsi, 
kad šiemet socijalistai nega
lėsią maršuoti pirmoj ge
gužės, nes nevalia esą vėlia
vą nešti. Tie dvasios uba
gai manė, kad socijalistai 
be vėliavos negali maršuoti. 
Bet išėjo visai kitaip. 7 
vai. vakare socijalistai su
rengė demonstraciją, kurioj 
lietuvių dalyvavo apie 500. 
Paskui mieste susivienyjo 
su kitų tautų demonstran
tais. Po maršavimui buvo 
prakalbos. Kalbėjo drg. 
Mills apieNaujosiosZelandi- 
jos tvarką ir darbininkų pa
dėjimą.

BINGHAMTON, N. Y.
Gegužės 14 d. L. S. S. kp. 

turėjo prakalbas. Kalbėto
jam buvo V. Andrulevičius 
iš Wilkes Barre, Pa. Kalbė
ję apie, netikusį dabartinį 
surėdymą, privesdamas fak
tų iš kapitalistų žiauro el
gimosi su darbininkais. 
Taipgi kalbėjo ir apie Eu
ropos karę, nurodinėdamas, 
kas ją surengė, kas ją lai
mina ir kam iš jos nauda.

Kalbėjo gerai. Klausyto
ju buvo apie 100. Aukų Ie
šmas padengti surinkta 
$2.41.

9 d. gegužės pas tūlą L. 
Ži-ską atvažiavo policmanai 
alų išsivežti. Matomai turė
jo nurodymus, kad jis par
davinėja svaiginančius gėry- 
mus. Bet stuboj atsirado 
tokiu “drūtuolių”, kurie ne- 

:::žai, tai tik iš norėjo alų atiduoti ir pradė- 
didelio prisirišimo prie uni- jo su policija peštis. Po va
jos Un;ia buvo gera iki tol, landė^s policija išvedė vie- 
kol suteikdavo iš ofiso dar- ną milžiną, visai nudrasky- 
ba ir angmdavo darbininkus ^^ab^žmis ir įstūmė į! Mūsų mieste nuo pereitų 
nuo bosų šunybių. Kaip vežimą. Dabar bus teismas 'metų gyvuoja sąryšis tarp-

tautiškų socijalistiškų kuo
pų. Prie sąryšio priklauso 
tik Rusijos išeiviai,kaip tai: 
lietuviai, latviai, rusai ir Si
biran ištremtųjų gelbėjimo 
kuopa. Sąryšis kvietė So
cialist Party vietos skyrių 
parengti gegužinę demons
traciją, bet pastarasis atsi
sakė, nurodydamas priežas
tį, būk liaudis ignoruojanti 
demonstracijas. Mat, Soci
alist Party skyrius rengė a- 
pie šešis sykius demonstra
cijas ir nei sykį neįvyko. 
Sąryšis šiemet tikėjosi iš
vesti demonstracijon apie 
400 ypatų.

** *
Kaip jau žinoma, 8 d. ge

gužės buvo vakaras minėto 
sąryšio. Per visą vakarą 
Sibiran ištremtųjų gelbėji
mo kuopos nariai, žydeliai, 
nes jų daugiausiai priklau
so, visokiais būdais stengė
si iš publikos išgauti kapi
talo, kad sušelpus nelaimin
guosius. Tokia tvarka dau
geliui nepatiko ir nekurie 
net pyko, nors tas piktumas 
ir ne vietoj.

♦

Nors kalbėtojas labai gerai 
kalbėjo ir nuosekliai viską 
aiškino, bet visgi pas mus 
tai iš klerikalų, tai iš tauti
ninkų abazo atsiranda gud
ragalvių. Jie ateina, pasi
klauso kelias minutas ir, ne
supratę apie ką kalbėtojas 
kalba, pradeda tarp savęs 
kalbėti, kad jie tą viską ži
no ir traukia atgal per du
ris.

Kas-tų “gudragalvių” ne
pažįsta, tai gali pamislyti, 
kad jie iš tikrų jų daug su
pranta. Bet pažiūrėkite į. 
tuos “gudragalvius”, kaip 
jie, išsižioję, klausosi savo 
šalininkų prakalbų,kaip tai: 
K ral i kau skų, V an agaič i ų, 
Gabriu ir kitu, kurie abso- 
liūtiškai nieko naujo nepa
sako.

PITTSFIELD, MASS.
Šiame miestely lietuvių 

randasi nemažas skaitlius, 
bet ant visuomeniškos dir
vos nesidarbuoja, tik lanko 
karei amas ir tuštin a stik
lus, o paskui pradeda peštis 
ir kaip pailsta, tai policma- 
nąi nugabena už grotų ant 
poilsio. Suprantama, ne vi
si taip elgiasi, bet daugu
ma. Yra ir tokių, kurie ga
lėtų šį bei tą veikti, bet ir 
tie nieko neveikia.

Dvasiško tėvelio neturim, 
tai nėra kam apkirpti vilną 
ir nekurie vaikščioja apžėlę

Lietuve Tarnaitė.

KEARNEY, N. J.
8 d. gegužės tūlas lietuvis 

vaikinas stovėjo ant tilto ir 
šnekučiavosi su mergina. 
Taip besišnekučiuojant, vai
kinas neteko lygsvaros ir 
matydamas, kad krinta nuo 
tilto, griebėsi už merginos. 
Abudu atsidūrė vandeny. 
Juodu išgelbėjo. Vaikinas 
galvą susižeidė, o mergina 
ranką. Reikėjo pareikalau
ti daktaras suteikimui pa- 
gelbos.

Pilypas iš Kanapių.

EASTON, PA.
d. gegužės buvo prakal- 
L. S. S. 42 kuopos. Kal- 

drg. C*. A. Herman. 
Kalbėtojas nurodė dabartinį 
netikusį surėdymą ir aiški
no apie Europos kares. Pub
lika jo kalba užsiganėdino. 
Buvo ir deklamacijų. De
klamavo 7 metų amžiaus A. 
Meškauskiukas ir 5 metų 
amžiaus K. Jankauskiukas. 
Savo užduotis atliko gerai.

♦
♦ ♦

9 d. gegužės vietos L. Š. 
F. kolektoriai vaikščiojo po 
stubas ir rinko aukas. Au
kų surinkta $19.00. Reikia 
na stebėti, kad aukavo tik 
pažangesnieji lietuviai,karš
tieji katalikai visai atsisakė

HOBOKEN, N. J.
Kaip visur, taip ir pas 

mus fanatikai pradeda soci
jalistus bombarduoti, 
gaila, kad jie negali kanuo- 
lių pavartoti. Už vis labiau
sia atsižymi tūlas smukli
ninkas. Jis kursto savo kos- 
tumerius, kad jie muštų so
cijalistus ir prižada juos iš- 
biluoti, jeigu policija sua
reštuotų. Ko tas žmogus 
nori nuo socijalistų, tai sun
ku suprasti. Socijalistai 
nieko blogo jam nedaro, o 
jis juos persekioja ir gana.

Pelėda.

GRAND RAPIDS, MICH.
Nors čia yra nemažai lie

tuvių ir jie darbuojasi ant 
visuomeniškos dirvos, 
laikraščiuose jokių žinių 
simato, tartum čia visai 
tuvių nebūtų ir jie nieko 
veiktų.

18 d. balandžio L. S. S. 51 
kuopa statė scenoj trijų 
veiksmų tragediją “Nihi
listai”. Viskas nusisekė ge
rai.

2 d. gegužės šv. Jurgio 
draugystė statė scenoj vei
kalą “Pirmas degtindaris” 
—lošė L. S. S. 51 kuopos ak
toriai. Veikalas gana žin
geidus ir lošimas nusisekė 
gerai.

Tą pačią dieną T. M. cho
ras statė scenoj veikalą 
“Šalaputris” ir buvo koncer
tas.

9 d. gegužės L. S. S. 51 
kuopa parengė prakalbas ir 
perstatymą. Kalbėjo kuopos 
narys J. Stankus apie gegu
žinę šventę, V. Juškaitis 
kalbėjo apie Europos kares 
ir A. Papeiiučka apie krikš
čionišką civilizaciją. J. Ba
lys deklamavo ir sulošė 
“Klebono” monologą. Pas
kui sulošė veikalą “Prasi
kaltėliai ir teismas”. Loši
mas nusisekė gerai. Geriau
sia pasižymėjo J. Meškaus
kas, nors ir kiti gerai lošė. 
Kadangi nebuvo įžangos, tai 
žmonių prisirinko labai 
daug.

Tą pačią dieną vakare, 
buvo perstatymas ir koncer
tas šv. Jurgio draugystės. 
Sulošė veikalėlį “Nieko nėr 
be priežasties”.Kadangi pats 
veikalėlis netikęs, tai ir lo
šimas išėjo prastai. Buvo 
ir dainų, kurios išėjo vidu
tiniškai. Tik dainas daina
vo tas, kurias dar Adomas 
su Jieva rojuj būdami dai
navo. Mat, katalikam kas 
nauja, tai bedieviška.

“Laisves” Reporteris.

lis persigando, kad jo avįs 
neprasilavintų ir nepradėtų 
mąstyti ir uždraudė joms 
lankytis į socijalistų pa
rengtas diskusijas ir kito
kias pramogas. Kunigėlis 
pasakė, kad geri katalikai 
neprivalo eiti į tokias disku
sijas, kur tikėjimas kriti
kuojamas. Taipgi draudžia 
skaityti darbininkiškus lai- 

mūsų miesto koresponden- kraščius ir knygas ir per 
ei ja, kurioj Gaspadinės Tar
nas pagiria laisvamanius ir 
papeikia katalikus. Reikia 
pasakyti, kad mūsų laisva
maniai niekuo nesiskiria 
nuo katalikų ir nieko nevei
kia visuomenės labui. Nors 
čia lietuvių yra apie 700 ir 
gyvuoja trįs draugystės,

r.edasiprotėjo išrinkti komi
tetą aukų rinkimui nukentė
jusioms nuo kares lietu
viams. Man rodosi, 
čia draugijų komitetų 
leidimas. Jeigu būtų 
rinktas komitetas, tai žmo
nės neatsisakytų ir aukauti. 
Mūsų lietuviai niekados ne
atsisako nuo aukų.

Man rodosi koresponden
tas protingiau būtų pasiel- padines ir

vi i 1 v • •gęs, parašydamas korespon
denciją, nupeikiančią “lais
vamanius”, kad jie nieko ne
veikia, bet ne katalikus. Jei
gu męs ir toliaus taip veik
sime, tai katalikai mus ap
lenks.

pamokslus duoda vėjo darbi
ninkiškiems laikraščiams. 
Daugiausia pliekia “Laisvę” 
ir “Keleivį”.

Pasirodo, kad mūsų kuni
gėlis stengiasi savo aveles 
laikyti tamsoj ir neduoti 
jiems šviesos, kad nepama
tytų, kur yra teisybė, o kur 
mulkinimas.

Kaip girdėti, tai kunigėlis 
žada išleisti laikraštį ir už- 
vardyti “Pittsburgo Žinios”. 
Sako, kad tas laikraštis nu- 

kad ' šviesias kiekvieno lietuvio 
psi- akis ir parodysiąs kas dora 

ir kas bloga; tuomet lietu
viai socijalistai nežudysią 
kunigų ir jų gaspadinių.

Geistina būtų, kad išėjus 
tokiam laikraščiui ir kuni
gai paliautų žudę savo gas- 

lupinėję šven
čiausiom panelėm akeles. 
Socijalistai dar nėra žudę 
kunigų ir jų gaspadinių, bet 
kunigai jau yra pasidarba
vę.

Tikras Parapijonas.

FITCHBURG, MASS.
“Laisves” N. 39 tūlas Be

dievis nupeikia mūsų mies
to lietuvius, kad jie miega 
ir nedirba ant visuomeniš
kos dirvos. Man rodosi, Be
dievis perdaug užsipuola 
ant vietos lietuviu ir visai 
bereikalingai juos apkalti
na.

Mūsų mieste lietuviu ran- v v

PATERSON, N. J.
15 d. gegužės turėjo būti 

paskaita ir prakalbos S. L. 
A. 101 kuopos. Buvo saky
ta, kad Liutkauskas kalbės,, 
o P. Norkus skaitys. Kal
bėtojas nepribuvo, tai P. 
Norkus paskaitą skaitė apie 
S. L. A. Paskaita parašyta 
kokio tai “Seno Nario” ir 
daugiau nieko nėra,kaip tik 
mokesčių toblytėlė. Tokias 
p ask a i t as gal i m a i šgi rsti nuo

duoti klausimus, bet niekas 
neduoda. Paskui liepia už
vesti diskusijas, bet publika 
neatsiliepia. Tuom tarpu į- 
eina į svetainę kunigas ir 
Gediminas. Gediminą kvie
čia kalbėti, bet jis atsisako. 
Vienas iš publikos patėmija, 
būk jis matęs, kad laikraš
čiai garsina nesiųsti pinigų

INDIANA HARBOR, INI).
.9 d. gegužės L. S. S. 217 

kuopa statė scenoj juokin
gą veikalą “Užkerėtas Jac
kus”. Aktoriai savo roles 
atliko labai gerai ir publika 
pilnai liko užganėdinta. Rei
kia pastebėti, kad nekurie 
aktoriai buvo pirmą sykį iš
ėję ant steičiaus, bet lošė 
gerai. Pasirodo, kad socija
listai lavinasi dailės sryty ir 
atlieka savo užduotis ge
riau, negu tie, kurie ant so
cijalistų šunis karsto.

Tuojaus po socijalistų 
perstatymui, porą valandų 
vėliau, katalikai sulošė vei
kalą “Karės metu”. Nors 
veikalas nekoks, bet akto
riai savo užduotis atliko ge
rai.

Reikia pastebėti, kad vie
tos lietuviai ir tankiau su
rengtų panašių pramogų, 
jeigu nebūtų dūšių ganyto
jo, kuris nuolatos stengiasi 
vienus prieš kitus kurstyti, j pos turėtų po tūkstantį na
štai ir dabar kunigas net iš- rių, o pašelpinės draugys- 
sijuosęs darbavosi, kad tik tės po kelis tūkstančius, nes 
užkenkus socijalistų persta- ten lietuvių randasi ne 400 
tymui. Abelnai, kunigėlis 
labai bijo socijalistų. Ma
tomai, jis netiki Kristaus 
žodžiams: “Pastatysiu baž
nyčią, kurios ir peklos var
tai nepergalės”. Jeigu kuni
gėlis tikėtų į Kristaus žo
džius. tai tuomet nebijotų 
socijalistų ir nekovotų 
jais.

draugystė turi 81 nari, Lai- O «z v z
svės kliūbas — 65 narius 
Šios draugystės progresy- 
viškos ir darbuojasi labai 
smarkiai. Yra šv. Kazi
miero pašelpinė draugystė 
ir turi 26 narius. Viršmi- 
nėtos draugystės rengia 
prakalbas, diskusijas, stato ........................ ..................
scenoj veikalus ir tt. Už į Lietuvą sušelpiami nuken- 
vis labiausia darbuojasi L.'įėjusių nuo karės lietuvių. 
S. S. 134 kuopa. Nors da-, Norkus tuojaus pašoka ir 
bar didžiausios bedarbės,(klausia, kokie taip laikraš- 
bet kuopos nariai j tai ne- č;ai raša< žmogus atsako,

. _ ____1 “Lietuva”. Tuomet
ir aukauja savo pas-:Norkus pradeda abejoti ir 
us centus. 'sako, kad jis to nematęs, bet

jeigu ir buvę rašyta, tai e- 
są didžiausias nonsensas. 

, Kadangi daugiau jokių 
dirvos, klausimų nebuvo, tai pirmi- 

pasi-(ninkas pradėjo drožti “spy- 
čių” apie meilę, vienybę, 
tautą, apšvietą, laikraščius,

paiso, darbuojasi kiek gale- pad 
darni : 
kutinius centus. ,

Lietuvių Jaunuomenės 
draugystė irgi nemiega, bet 
kiek galėdama darbuojasi, 
ant visuomenes r1’-----
rengdama prakalbas, 
linksminimus ir kitokias pi 
pramogas. u.....__________________ _

Reikia pažymėti, kad vi- pašelpa, aukas, Basanavičių 
sos keturios draugystės nu-'ir tt. per penkias minutas 
tarė suvienytom jiegom į- apie viską papasakojo. Bet 
gyti nuosavą svetainę; bu- ka jis pasakojo, tai ne tik 

,vo susirinkimai ir jau išrin-'publika, bet ir pats nesupra
to komitetą, kuris rūpinsis to. Gal būt ir daugiau pa- 
tuom reikalu. sakęs, bet čia kur buvęs-

Jeigu jau vietos lietuviai nebuvęs kuopos iždininkas 
pagriebia iš kampo stalą ir 
velka per svetainę ir tuomi 
sukelia didelį triukšmą. Pu
blika pradeda rankomis plo
ti. Kunigas ir Gediminas 
sprunka per duris, o paskui 
juos ir publika. Komitetas, 
pasilikęs be publikos,čiaupo-

taip miegotų, kaip Bedievis 
nupiešia, tai nesvajotų apie 
įgyjimą nuosavos svetainės.

Jeigu Bedievis patėmijo, 
kad gegužinės šventės ap- 
vaikščiojime mažai lietuvių 
buvo, tai čia ne miegojimo 
kaltė, bet priežastis bedar
bės.
4 — 5 dienas į savaitę i 
jeigu tik pirmos gegužės 
būtų nedirbę, tai darbdaviai 
į jų vietą būt kitus priėmę. 
Iš los priežasties ir turėjo 
dirbti.

Jeigu didmiesčiuose lietu
viai taip darbuotųsi, kaip 
pas mus, tai socijalistų kuo-

RED. ATSAKYMAI.
Pažystamam.

vietos kritikuoti “Ateities” 
korespondentus.

K. B. Deps. — PatalpL 
nom anksčiau gautą.

_ V. Z. — Viena, patalpinus 
jūsų korespondenciją iškil
tų dideli ginčai, o antra — 
mums nesuprantama tas, 
kad pradžioj išgiriate kuni
gą ir visą.tvarka, o pabai
goj pasakot, kad visos au- 

ir sau- 
nesiduo-

Gaila ✓
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gų priemaišalų.
KIETOSE EUROPIŠKOS MADOS 

GILZOSE.

HAT STORES

II

'ra

LAISV®

JUOKŲ KĄSNELIAI
valgyt. Štai aš atsinešiau 
dešros su duona — imk ir 
valgyk!...

A

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Sei, Orakule! Kad tu vis

ką taip gerai žinai, tai pa
sakyk, kaip ilgai tęsis euro
pinė karė?

Atsakymas

Gyvanašle.

sis nei trumpiau, nei ilgiau, 
kaip iki pabaigai.

Klausimas: —
Mistgr Orakule! Pasa

kyk man, koki žmonės netu
ri savo gimtinės? Aš gir
dėjau žmones kalbant, kad 
tokių- yra.

iVtsakymas: —
Visi tie, kurie užgimė ant 

laivo, kada tas plaukiojo po 
jūrą, — neturi savo gimti
nės.

Klausimas: —
Ponas Orakule! Pasa

kyk, už ką pirmiausia gali 
papult į džėlą: už girtuok
liavimą, mergas ar pešty
nes? Rockfordietis.

Atsakymas: —
Į džėlą gali papult tik už 

peštynes. Už girtuokliavi
mą ir už mergas į džėlą ne
sodina. Bet jeigu tamista 
pasigėręs pradėsi kakta į 
stulpus daužyti arba užgu
lęs saidvoką trinti, tai, su
prantama, policmanas gali 
tamistą pripažinti faito- 
rium ir suareštuot.
pats ir su mergoms. Jeigu 
nuėjęs pas mergas tamista 
būsi kvait, tai trobelio ne
bus. Bet jeigu pradėsi elg-

Tas

Ką sako vyrai:
Ir tiesiausias vaikinas ap

sivedęs palieka kuprotu.
Jeigu merginų metus bū

tų galima pažint pagal jų 
dantis, tai po 20 mėtų jos 
išlupinėtų sau visus dantis.

Daugelis našlių būna taip 
susikrimtę savo vyrų mir
tim, kad sugrįžę po laidotu
vių tą pačią dieną gatavos 
pasikart kiekvienam bur- 
dingieriui ant kaklo.

Geras daiktas moteris 
prieš šliubą, bet prastas po 
šliubui.

Moters liežuvis—tai bud- 
nykas: sykį užsukai, tai 
bels be paliovos.

Ką sako moters:
Mūs meilė akla, bet po ap- 

sivedimui ir ji praregi.
Vyrai — tai musės: išvyk 

juos per duris, tai jie įlys 
prie mūs per langą.

Prieš apsivedimą vyras 
būna moters apgynėju, po 
apsivedimui gi palieka jos

Prieš apsivedimą vyras 
trokštu savo glėby turėt vi
są moterį, laike gi šliubo 
jam reikalingas tik vienas 
moters pirštas, kad užinaut 
žiedas, o jau po šliubui jis 
ir to piršto išsižada.

Bažnytinėj mokykloj.
Kunigas: — Ką pasakė 

dievas, išvarydamas Ado
mą iš rojaus?

Vaikas: — Prakaite savo 
valgysi duoną tavo.

Kunigas: — Ką tie žo
džiai reiškia?

Vaikas: — Reiškia, Ado
mas turės valgyt duoną su 
tokiu apetitu, kad net pra
kaitas iš jo liesis.

Pataikė.
— Aš girdėjau, kad jūsų 

mieste yra daug bomų.
— Ne, tamista, kol jūs čia 

nebuvo, tai nemačiau nei 
vieno.

Kas gi tėvas?
New Yorke laike vienų 

diskusijų tūlas Rusijos juo
dašimtis sušuko:

mano! Supranti?
— Suprantu, suprantu!— 

atsako jam vienas darbinin-
tis taip, kaip Adomas rojuj,; kas. — Bet kas gi tavo te
tai gausi geriant ’ ’ ’ °
dar pasipriešinsi, 
jaus ateis “dėde” 
račkys į džėlą.

Taigi, bratku 
tuok, o džėlos nematysi.

ir jeigu 
tai tuo- 
ir nuta-

nesifai-

Klausimas: —
Orakule, klausyk! (Gojet! 

Orak.). Kokius raštus tu-’ 
retų skaityti Z. Jankauskas 
(iš Lawrence), kad jo plau
kai ant galvos užaugtų. Ji
sai sakosi, kad nuo socijalis- 
tiškų laikraščių visiškai nu
pliko. Pasigailėk jauno vy
ro ir suteik jam receptą.

Mažoji Varguolė.

Atsakymas: —
Tegul kuogreičiausia už

siprenumeruoja Brooklyno 
“Mazgotę” ir So. Bostono 
“Labsterį” ir tik juos visuo
met teskaito, o užtikrinu, 
kad jo galva (ir protas) ap
žels. Apart to tegul, bent 
letkarčiais, ponia Dumblie- 
nė padaro jam proto masa
žą, tuomet jo galva liks gry
nai tautiška.

Mielaširdingas.
Vienam lietuviui - grino- 

riui prisiėjo dirbti vienoje, 
dirbtuvėje su savo tautiečiui 
lietuviu - amerikonų. Vie
ną kartą grinorius labai nu
sistebėjo, kuomet pamatė, 
kad amerikonas atsipjovė 
porą kavalkų tabako, įsidė
jo į burną ir valgo. Grino
rius išsvk negalėjo ištart 
nei žodžio, bet paskui atsi- 
peiFėjn, pribėgo prie savo 
tautiečio ir sako:

— Aš matau, broli, kad 
tu labai išalkęs ir neturi ką

v as?
— Koks kvailas klausi

mas! Asilas! — suniurnėjo 
juodašimtis.

K Tarp parapijonų.
Raulas: — Kodėl tu, 

mai, vakar taip nusilakei?
Baltrus: — Nugi gavau 

žinią, kad amžiną atilsį ma
no švogeris ant vainos liko 
užmuštas, tai iš to susirūpi
nimo ir muktelėjau.

Raulas: — O aš, bracia, 
aną vakarą irgi vos tik na
mus suradau. Buvau gir
tutėlis.

Baltrus: — Tai ant ko
kios intencijos tu gėrei?

Raulas: 
nuvedžiau pas kunigą už 
gaspadinę, tai kunigėlis pa
mylėjo. Svirplys.

ku-

Savo seserį

Asilai čiulbėjo.
Vieną kartą šliuptarnis 

su kataliku išvažiavo j miš
ką. Besiroglinėdami po bu
čius, išgirdo kur tai čiul
bant paukštuką.

Šliuptarnis sako: — Klau
syk, kaip tas paukštukas 
man čiulba.

Katalikas atkerta: — Tai 
man čiulba, o ne tau.

Taip besiginčydami ima 
ir susipeša. Kur buvęs ne
buvęs ir “dėdė” su paika. 
Paima tuodu peštuku ir nu
veda į policiją. Ant ryto
jaus teismas. Šliuptarnis 
teisėjui sako, kad paukštu
kas jam čiulbėjo, o katali
kas — kad'jam. Teisėjas 
nubaudžia juędu po 5 dole
rius ir sako:

—• O asilai man čiulbėjo.
Milda.

“Laisvės” knygos 
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ ĮKŪNYT?

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

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

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

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

knygelė išaiškina, kokis mo
terį; padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė musų dva- 
siškija. 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,voa 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

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

GYVAS GRABE . Parašė 8onaa 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Viaco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gi’ioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina .................................

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE- 
' NIMO SIEKINYS ..............
PASLAPTIS ................ . ................
GYVENIMO BANGA .................
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI .. 
KONTROBANDNINKAI ............
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 
KANKINIŲ.......... ..........................
PILENIEČIAI .................................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER-

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 ... 
MOTERIŠKA IR MEILĖ ..........
GALUTINIS KLESŲ KOVOS....

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

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

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

“Laisve”,
183 Roebling St., 

Brooklyn. N. Y.

Pabandykit Naujus Cigaretus!

LIETUVIŠKI 
DŽIAN BAMBOS 

CIGARETAI.
gero, gardaus kvapo, vidutinio

10 už 5 centus 
AM ERIKON1ŠKI 

TANGO CIGARETAI 
gardaus, švariai sutaisyto tabako. 
Minkštose amerikoniškos mados 

gilzose.
10 už 5 centus

Reikalaukit visur.
Norėdami pabandyti, prisiųskit 

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

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

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

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

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

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir gėras nuošimtis.

MANHATTEN

•w

O

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
NUSIUNČIU 100 rub. už $44.50

SIUNČIU PINIGUS I 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- 
ranuojaini per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI.

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

Atpigo laivakortės, nes tik $42.50.
BANK1ERIUS JOHN KOVACS

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

NEW YORK

KALBAM LIETUVIŠKAI.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijalistas Moteriškų Ligų.
314 E. 50th SU, New York

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs ištl 

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.

Tol. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

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

61 S.2nd st., Brooklyn,

©?*.c*k5©

šimtai krautuvių Didžiamjam New Yorke garsina šiaudines 
skrybėles, bet niekui- negausi taip gerai tinkamas ŠIAUDINES ir 
PANAMA SKRYBĖLES, kaip

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

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

naujausios mados s .šokių šiaudinių ir Panama Skrybėlių.

TIEMS, KURIE

LIETUVIŠKA

Tol. 3939 Greenpoint
ANTIS PATAISOME 

. LENGVO IŠMOK ESčiO. .

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

Žemiau paminėtas gyduoles galimi 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.................... $1.0'
Kraujo Valytojas............................ $1.0'
ViduriŲ Reguliatorius......................... 50.
Trojanka.........................25c, 50c ir $1.(4

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

P. A. URBANAVIČIUS
ĮSI Metropolitan Av®nw 

Brooklyn, N. Y.

SANITARY
DENTAL PARLORS

DR. ARNOLD B. FELDBURG

307 Bedford Avc.
Tarpe So. 2-ros ir 1-nios gatvių 

BROOKLYN, N. Y.
Pataisome greitai pagal nau- 

jausį būdą, be jokio skausmo, 
už prieinamą kainą.

imrMKMUM rwrorwMJMBrwnR

Naujus dantis sudedame iš 
geriausio materijolo už $8.00

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

Užpliombuojame už . . . $1.00 
ir augščiau

PARMOS, PARMOS! 
norinti pirkti gerą žemę 
’ašykit man laišką, o aj 
nrisiųsiu mapas ir žemė.4

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, MICH.

s©>

i f

Star

S*ir*s

. . . 50c.

Traukimas mūsų specijališku- 
mas. Egzaminuojam seredomis 
tarpe 2 ir 4 vai. dykai

.4 1 ...... « — ■ ■

NEWARK’O LIETUVIbKA APT1EKA
Apielinkčs lietuviams pranešu, Md atidariau 
APTIEKA tikrai lietuvišką. Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje gau- 
davot. Teipgi sutaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu a’sargumu.
KALIBATA

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

Prekė.......................Ot „
įrankių.

KALIBATA TONIC 
BITTERS 

laba* gera gyduole del ne
tvarkos skilvio ir malimo 
jrankių, suteikia sveiką ape
titą, pabudina išdalinimą, ne- 
sulygintas dėl malimo: su- 
grąžma normališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. t n

Prekė ...................................C

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

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

F®

r1.^. 
k>X

KALIBATA
Čystytojas Kraujo 

puiki gyduolė dėl vočių, odi
nių ligų, išbėrimų, piičkų ir 
visokių skaudulių paeinančių 
nuo blogo kraujo ir dėl jvai- 

rlųPS:...............$i-oo

KALIBATA
Gydanti Mostis 

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

Prekė.......................
KALIBATA

Mostis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudą ir sukietė
jimų. I1! r

Prekė.........................
kur vienybB, tenai ir galybei

FRANK K/ALIE3A r
PHARMACIST

ĮSI Ferry Str., Newark, INI. J.
Near Van Buren Street Telephone 10135 Market.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.
Kas užsirašy» 
pas man* 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus s« 
kančias dova 
nas: “Laisvę1 
ar “Keleivį” ai 
“Kovą”ar “Tė 
vynę” ar “Vie 
nybę Lietuv 
ninku”, ai 
“Lietuvą”, ai 

“Amerikos 
arba knygų ver 

už $5.()( 
ir da-

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

J. BRAKNIS 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

KM, -*1V
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Puikiausio lietuviams vieta pas

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

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

rnMTOwmoBBBwm jcic ki

Telephone 595 Greenpoint
Daktaras J. Misevičia

ECU A LIST A S ŠIRDIES IR 
PLAUČIŲ LIGŲ.

Valandos: 
8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

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

FARMOS!
Geriausios Fanuos!
Pigiai parduodu geriau 

si as, gatavas farmas su bu 
dinkais, sodais, užsėtais ja ! 
vais. Turiu visokio didume | 
farmų, žemė su moliu, juod- : 
žemiu, molis maišytas su i 
smielžėme. Derlingiausia ■ 
žemė pirmo sorto visokiems i, 
javams, daržovėms, šienui i’ 
ir sodams. Turiu daugybę I 
neišdirbtos žemės labai ge 
ros. Pigiai parduodu am 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di 
tižiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur a$ 
esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies 
to Scottville, Mason County 
Michigan, kuris yra turtin 
giausiu farmerių miesto 
state Mich. Viduryje der 
lingiausių ir gražiausių lau 
hų, lygų keliai, gerai žvira 
voti plentai, upės ir ežerą: 
pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy 
kit kompanijų ir jų agentų 
kurie vilioja žmonės, kac 
pirktų smėlinus ir pūstynes 
ant kurių žmogui yra var 

visą am 
pas maru 
Aš turiu

gingas gyvenimas 
žiu. Atvažiuokite 
j Scottville, Mich, 
geriausių žemių su moliu 
iuodžemiu ir visokių maišy 
tų žemių, geriausio gatunko 
kokių gali rasti Amerikoj 
apgyventame, gražiame kra- I 
šte. Nusipirkęs nuo manę?1 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagotų farmerių. Norint' 
pirkti gerų farmų, rašykite j 
tuoj, o gausite žemlapį (ma- i 
pą) Lietuvių Kolionijos ir 1 
farmų kataliogą. Adresuok

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Buildin> 

Scottville. Michigan.

Mokinamo Angliškai 
Visose dalyse Amerikos Ir Kanados 
Vienintelč mokykla, kurioj kiekvienas gali išnok
ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, šio nik 
kyklos naujausia ir tcbulingiausia metodu. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klišose dienomis ir vakarais 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amorionn School oi InnSuaiJca

1741 W. 47th Street. Chicago, III

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po 
savaitei, mėnesis p j mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
„ergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkiroje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiąus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis pre seno, 
garsaus specijalisto

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

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

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dideliius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X— Spindulių, per 
kuri os matau jūsų v'durinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi to’ ius aparatus, nes 
jie yra brangų;-. Chemiškai ir 
likro.-kopiškai ištiriu kraują ir 

šlapumą. Ne atidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
aršų i l

)-RĄ LEON. LANDĖS
9 E. 22nd St., New York,N|¥. 

tarpe 3rd ir Lexington AvcrtĮje.
Valdiškos valandos: nuo 1 

ryte iki 8 vakaro; nedėldieniaie 
tuo 10 ryte iki 4 po pietų.

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

* DIDELE AUKA
o

pakcHR Z1RA 

dgaretų kuponą 

•ni į cento Oe* 
II rinktu pcieto* 
klws rakdHi Ir

|vo» k«t

i\o Mocnink«.

<*u net***-

NEWARK0
AKUŠERKA

Paba{gusl Imperitrici MarU A- 
kušerkų mokyki? Peterburge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai aplipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
aavimą.

O. STROLIENfi
Jauniškaitė

3i> Walnut St., NEWARK, N. J.
Telefonas Markat

HFJMIORVS

Padarome ajit užsakymo
MOTERIMS IR VAIKAMS VI 

SOKIUS KOTUS. SIUTUS 
IR TAIP TOLIAU.

Ateikite ir persitikrinkite pas

A. GLASS
115 Sunbury St
MINERSVILLE, PA.

darbą gvarantuojame. taipir
kad atsilankiusieji yra užganė
dinti iš visu atžvilgiu, 'taipgi 
užlaikome “DRY GOODS”, ir 
visokių



LAISVE

Necanicum, Oreg

Mass

Severn’s
Skin Ointment

lokei
Juoz

SEVERA’S TAB-LAX

10 ir 25c

Lietuviškos Dainos!Laiškai Lietuvos

Conn

PAJIEŠKOJIMAI
Deveikis

Sveika f 03

Laisves” Laivakorčių ir Pinigu Siuntinio Agentūra
Siųskit pinigus į Lietuvą per

LAISVĖS” AGENTŪRĄ 1.00

3.00

Patarnavimas kuoteisingiausias

Persiuntimas užtikrintas

Visuomet adresuokit taip

Laisve atbilankydami

gtt Bedford Avenue

1.00
1.00

kitas 
ad re

po B 
» •> » s

kaip vyrus 
jauniems,

/. Leona 
šot. vai.

Prapuolė
R. Šneideris, žydas.

Ta knyga kiek 
būti sveikas ii

Prapuolė.,
J. Vilcauskas, Joniškio vai 

Rimkus, Kuršėnų vai.; Sim.

Prapuolė
Mauša Cimbleras.

TEISINGIAUSIA ir geriausia 
LIETUVIŠKA

$1.00 
.75 

1.00 
• 1.00

Užmušti, sužeisti ir pra
puolę Kauno gubernijos 

lietuviai kareiviai.

M. J. Aleknas
60 Central St., Milford

(SevoroH Odinė Mostis) yra puikus tepalas. Ti apsaugoja ir pa 
liuosuoja odą nuo bjaurinančių ir skaudančių išbėrimų. Kašt. 50c

Kasos Globjėal:
M. Geru liūtė

1109 S. Winnebago St.
©na SavrasevičlūtS

589 Island Ava. 
Maršalka A. Neverauskas

411 So. Church St.

Sutaisau receptus su 
atyda, nežiūrint, ar ti 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatine lietuviška

SEVERA’S
MEDIATED SKIN SOAP 

(SovcroH Gydanlin Odiniu 
MuilftH.) 

puikus tai muilas vista 
šeimynos nartui. 

Kaštuoja 25 centus.

Iš Kvietiškio, Marijanų). pav.
Rašoma M. Pietarienei j New York

. — J. Baronas, 
Clinton St., Collinsville, Ill.

J. Willumat,
Collinsville, Ill

V Raudonius
Collinsville, Ill

Sužeisti
J. Feldmanas, žydą: 

M. Kartonas 
Krikščiūnas; 
Krasn. vai.;
čitj vai.

Nuo niežų, šašų, dedervinių, 
parstupo užsi nuodijimo. “sault 
rheum”, įvairių puškelių ir 
vasarinių išbėrimų

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO“ DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenna St., 

Fremont Ave.
prezidentas.

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

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

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

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

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

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 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, 173 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 pėtnyčią 
"Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., 8 vai. vakare.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, ROCKFORD, 
ILU VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

I486—Tth Avė.
Viee-pirmininkas F. Raškevičius 

589 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Stružas

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis

539 Island Ave.

Ukmergės pav.
Užmušti: M. Parfenov; 

vičius iš Bomaškų kaimo 
D. Valtrunas.

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 68, Me Kees Rocks, Pa

L; Ant
Susčen-

DRAUGIJOS
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:

Baseinų pav.
Užmušti: Benediktas Mickus; My

kolas Gintvainis; dragūnas Pranas 
Mikalauskas, And. vai.; Kaz. Čer- 
nickis.

Kauno pav.
Užmušti: Jonas Brisnevičius; Jo

nas Vaičiulis; Juozas Vaitkus; Kaz 
Sazeckis; Unt. of Mik. Maženskis: 
Kaz. Paliūtis iš Kauno miesto; Juo
zas Gabrainis iš Kauno miesto.

KAREIVIO LAIŠKAS.
Jonui Buivydui į Brooklyną rašo 

jo brolis kareivis, jog jisai jau penk
tas mėnuo, kaip paimtas kariumenėn. 
Išpradžių buvo “učenija”, o dabar 
jau du mėnesiu suėjo, kaip stovi ant 
pozicijų. “Kas bus toliaus—Dievas 
žino”.

Tasai kareivis rašo, kad vokiečiai 
vartoja baisias kanuoles, kurių kul
kos neša per 20 viorstų. Vokiečiai 
ciną visu frontu. Juos begalo sunku 
yra atmušti.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS S8 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININ

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

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas K. Kriaučiūną®, 

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

Brooklyn, N. Y.

Užmušti.
Šiaulių pav.: St. Urbietis Šiaulių 

vai.; M. Ramutis Žagarės vai.; An
tanas Voluckis; unt. of. Rob. Emu
lls Žagarės vai. iš Žiūriu; Dominin
kas Šerkelis.

Box 276, Naugatuck
(39—48)

Panevėžio pav.
Užmušti: Efr. Kaz. Tunkevičius 

Vlad. Balčauskas.

praėjo, kaip rašėme 
Dirbome naujus tvar- 
daug reikėjo, bet ka
rišką reikėjo pamesti, 

atsilankę tie nema- 
bet neilgai 

Lietuvos 
3 didelė jų 

Į savo 
Žmonės

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Prezidentas 2) S. Mankua, Cor. 
l*th & V'ne St., Philadelpl ia, Pa.

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

SusineŠimų Sekretorius 2) J. Ne- 
viackas, 188 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y.

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

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

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

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

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

J. Jukelis, 695 East 189th St.
New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville, 
Ill., kuris yra po $1,000.00 kau< ” 
jis Įrašęs j knygas pasiųs iždini

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

500 S.
Iždininkas

337 Central Ave.
Organo už’urėtojas -

306 Strong Ave, 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

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

tleksandravos pa.
Aleksandravos pavEžerėnų pav.

Užmušti: J. Juknevičius. Tauragė: 
vai.; J. Ruminas-Mikutinas; J. Rim 
keviČius; L. Solovjovas, Ežerėnų vai. 
Mat. Šineikis iš Talninkų kaimo; J 
Grigus; J. Augustinis; Ant. Povla 
vižius, Vid. vai.

Juru aptiekorius užlaiko vinokius Sevoros PreparntUB. Putinai rni 
kniaukite Sovoros. Neimkite jokių užvaduotojų. Negalėdami gauti- užsisa 
kylate tiesiai nuo

knyga “Daktaras” gražiai pamokina 
reikalinga žinoti, visiems, kai 

neženotiems

Pajieškau dviejų draugų: Kazimie
ro Jankaičio, Kauno gub., Šiaulių 
pav., kaimo Jankūnų; jisai gyveno 
Brooklyne; Kazimiero Galinausko, 
Kauno gub., Šiaulių pav., kaimo Ši
lėnų; jis gyveno Baltimore, Md. Tu
rui svarbų reikalą. Kas apie juos 
žinotų ar jie patįs malonėkite pra
nešti, už tai labai būsiu dėkingas.

Jurgis Skabinckas
217 S. E. 9th St., Des Moines, Iowa.

(41-44)

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų apredalų, 

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.)

Prapuolė.
A. Sinkevičius; R. Geidanas; Dovi- 

das Greis, žydas; J. Mackevičius; M 
Levinas, žydas; Jonas Užkuri is, B 
Prapapavičius; M. Rozenbergas, žy
das; R. Kalinauskas; J. Petkus; B 
Požarskas; K. Žulonia; B. Miliukas 
J. Dambrauskas; A. Gabu’is; S. Mac- 
kinas, žydas.

Telšių pav.
Sužeisti: Pr. Vitkevičius; J. Kilius- 

tis iš Budrių; Pr. Andriejauskis; I^e 
onas Dotka, Atsėdu vai.; Pr. Pre 
mauskis, Varnių vai., iš Mediškių.

Sužeisti.
Steponas Stunguras, bajoras; Mik. 

Mikmas; Stan. Karpis; Juoz. Ravu- 
žis; Jon. Stulgis; Vine. Makauskas; 
Liud. Končevskis; Juozas Dagilis; 
Jon. Karmazinas; J. Vinčinskis; 
Pran. Juškevičius, A. Puidokas; 
Juozas Žensutis; Pr. Bernotas (šis 
iš Narvonių); Ant. Brabauskis; Bok 
Burokas; Ant. Juknovičius (šis iŠ 
Tauragės); P. Antanavičius; U. Val
siukas, Kelmių vai.; Jon. Brukaus- 
kas. Pajūrių vai.; Vine. Stonis, Tau
ragės vai. iš Sedelių; Pranas Banis.

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

Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
j 2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O. 
Box 63, McKees Rocks, Pa.

8 kuopos, J. Galdinas, P. O. Box 
118, Laupurex, Pa.

4 kuopos, Ig. Raslnskas, 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.

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:

Sužeisti.
Petras Beresnevičius; Simas Pele

nis; Jon. Rudzevičius; efr. Juoz. Ši
monis; Jon. CemeviČius; kanonierius 
Aleks. špakauskas; vyr. efr. Ant. 
Tiškevičius; Ed. žilis; Kaz. Petkevi
čius; J. Šleževičius; Juoz. Vendrins- 
kis; Vine. Kašuba; Sam. Narkevi
čius; Al. Urlikas; Ign. Sadauskas, 
Josv. vals.; Ant. Markelis, Kr. vai.; 
Vincas Alepis, Kumš. vai.; Ant.Visoc- 
kis, Krasnoselių vai.; Fel. Brazaus- 
kis, Krok. vai.; D. Krištanavičius, 
Survil. „vai. ,

Sužeisti.
M. Ožkelionis, Vidžių vai.; A. A- 

baris; Pov. Sakelis, Krasn. vai.; A. 
Minkevičius; V.Malerenok, Kaltinėnų 
vai.; J. Sokolovas; P. Skolnikas, žy
das; G. Andrhjavas; A. Balčenok; B. 
l/*urinavičius; Jurgis Išberška; Jur
gis Raina; Mik. Nesviestskis; dragū
nas B. Kliamka. Paned. vai.; Juoz. 
LuČkauskis; Mart.šakalis, Sved. vai.; 
Dov. Novoženis, Sved. vai.; Pr. šeš- 
kauskis, Sved. vai.; Petr. Miškinis, 
Ant. vai.; Jon. Galinis. Panem. vai.; 
Jonas Narkunas.

Gerbiami lietuviai: — Kurie 
norit ant ūkės gyventi, tai nie
kur nerasit geriau, kaip Ore
gon valstijoj. Reikia žinoti, kad 
ta valstija, tai Califomijos tik
ra sesuo. Aš pervažiavau pusę 
Amerikos kolei suradau paran
kesnę vietą, čia žemė gera, 
viskas užauga. Kas nori sodi
na prieš Kalėdas, kiti March 
mėnesyj iki pabaigai July. Ma
no apie'inkėj dar apie 40 lie
tuviškų šeimynų galėtų daryti 
geriausj pragyvenimą. Žemes 
kaina nuo 15 iki 30 dolerių už 
akrą. Kas tikrai norėtumėt 
pirkti,atsišaukti, įdėdami krasos 
ženklelį, o aš suteiksiu plates- 
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 bitės nau
dotųsi;

Adresas:
Jos. Apinaitis,

Necanicum, Ore.

APIE LIETUVIUS- PROTESTO- 
NUS ŠAKIŲ APIELINKĖJ.

Gustavas Lukošaitis rašo iš Dort- 
mundo (Westfallen) Unguraičiui į 
Brooklyną:

“Duodu žinoti, kad man vis gerai 
einasi. Darbai eina smarkiai, o pel
nyt ir neblogai pelnom. Ale maistas 
eina vis brangyn. Duona nuo 1 d. 
februariaus dalinama. Gaunam ant 
dienos po pusę svaro, o vyrai, kas 
per 14 metų, gauna ant savaites 4į 
svarus, ale męs esame gana ramus, 
bile yra ropučių. O mėsos gaunam 
ikvaliai. Apie Lietuvą aš tiek ži
nau. Mūsų kraštas beveik iki pat 
Kauno yra po vokiška valdžia. Man 
rašo, kad Lūšna ir Šilėnai—nudegin
ti. 15 d. kovo j čia atvažiavo Kol- 
kienė, kuri pernai vasarą buvo nuva
žiavusi namo, bet namie ją karė už
puolė, tai ji negalėjo sugrįžti, bet ka
da vokiečiai užėmė mūsų kraštą, tai 
ji galėjo sugrįžti. Ji sako, kad Lūš
na, Šilėnai, Kirkilų Storšileris, Per
galių Kiulkis yra išdeginti, o mano 
tėvai yra sveiki ir gyvi. O tavo tė
vai, ji pasakojo, irgi gyvi. Tik tavo 
tėvą ir Kirkilų Bruntą ir dar dau
ginus, net iki 15 vyrų, buvo paėmę. 
Jie kuom tai nusikalto ir juos nuvarė 
į Naumiestį; mažu, būtų sušaudę, ale 
į tą tarpą vokiečiai įsiveržė į Suval
kiją, tai juos paleido ir jie vėl su
grįžo. Tavo seserei Mortai stuboj 
besėdint, kulka tropijo į ausį.

Lietuviams - evangelikams buvo 
blogai, nes maskoliai labai juos spau
dė, nes juos įskųsdavo katalikai. Tai 
mūsų šakių kunigs prašė, kad sudė
ti} pinigų, idant pasiųstų telegramą 
•arui, kad nebespaustų lietuvių liute
ronų. Bet kada pinigus sudėjo, tai 
pasakė: “dabar jūs žinokitės su savo 
viera. Aš esu tikras lenkas” ir jis 
-;u savo familija į Peterburgą išva
žiavo”.

Liuosuotojas 
ir veiklus 
ir Suaugu-

Jis seniai 
minkštose 

malonėkite 
nes turiu svarbų reikalą.

J. Pužas
1004 10th St., & 2nd Ave., 

New Brighton, Pa.

P. Ju-
Juoz. Kniezis, Skrebotiškio 

Juoz. Papenas, Biržų vai.;
Juženas, Biržų vai.; Jon. Miko- 

Gulbinų vai.; P. Vadapalas, 
Petras Magnus, Rami- 

Jon. Potockis, Čipėnų vai. 
Tunkevičius; vyr. unt. c 
Brandžionis, Pumpėnų vai

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS.
"Mn1onM'**o pagarsinti mnno 

laiškelį, kur..nno pranešu, kad So- 
v<ro8 Odinė Mostis gydė mano 
skaudamą koją, kuri ilgi) laiką 
buvo ifitinusi ir apiberta vinute- 
įduotais išbėrimais. Patepus ke
letą kartų, koja ifigyjo. P'T JO 
metų kentėjau ir nei Europos 
daktarai negalėjo pagelbėti."

Malhyas Kotas, 
Box 53, Silverhill, Ain.

Vilkmergės pav.
Užmušti: Jonas I’oželis, Kupiškio 
.1. iš Skapiškiu; unt. of. Step. Kaz- 
5 iš Kaziu.

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:

1 kuopos Brooklyne
146 Metropolitan Ave. Brooklyn,

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

Laivas išeina iš New Yorko j Archan
gelską: • i i '*ii
“Carica” išeina Sukatoje, Gegužes 22 d. 
“Czar” ...................... birželio (June) 5 d
“Dvinsk” .....................birželio (June 19'd

LAIVAKORTĘ pirk 
“Laisves” Agentūroj.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neviackas (pirmininkas),

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
F. 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.
V. Kazlauskas,

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

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

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

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

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Sužeisti.
Jon. Prugas, Smilgių vai 

ronis 
vals.; 
Mart, 
lenas 
Gulbinų vai 
gal. vai

Jieškau darbo.
Norėčiau gauti bile kokio 

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

S. Balčiūnas,
22 River St. N. Weymauth, 

Mass.____ (39—42)
PRANEŠIMAS.

Pranešu, kad aš persikėliau iš 
Homestead, Pa., į McKees Rocks, 
Pa., ir užlaikau lietuvišką barzdasku- 
tyklą. Meldžiu visus lietuvius atsi
lankyti, o aš pilnai užganėdinsiu.

JOS. M. RIMKUNAS
219 Charters Ave., McKees Rocks,Pa.

į Šita
•įkas būtinai
ii .J zcnoticms :
ii Kiekvienas skyrius šitos knyj 

vienam naudinga ir reikalinga
Į' laimingai gyventi.
tl Šita knyga “Daktaras” aprašo 
z da, kaip apsireiškia, kaip išrodo 
[j ir teisingai galima Išsigydyti. 
:Į Ta knyga labai plačiai aprašo 
§ pat apie moteris telpa daug 
ti Šioj knygoj “Daktaras” di 

apie geriausius smagumus >
' kada geriausia yra apsivesti
ti Knyga “Daktaras”’ yra paved 
'■ kimo dalis, išaiškina paslaptybes 
Ii sergantiems. Tik perskaičius tą k 
t Apart kitų skyrių scr 
!| inkstų 
jlčias 1

Prapuolė.
A. Dragūnas; A. Abarauskas; J 

Anačinskas; J. Bukis; M. Aronas, žy
das; Lav. šlechtov; B. Andrinavi- 
čius; Ign. Genas, M. Žemčiugovas; 
A. Kacas, žydas; K. Jermalavičius 
P. Bukis, P. Tukas; M. Minkevičius; 
K. Miksnas; I. šilošinas; A. Buzenas; 
J. Mozurevičius, P. Latvis; P. Gu- 
gerka; J. Gendis; Antanas švaris; 
A. Sakalauskas; St. Matulionis; ši- 
r»-as Verbovas; Jonas Stukas; Pel 

.s; P. Čemeška; M. Zamovskis;
.na Cholok, žydas.

Pajieškau Igno Masnicko, Suvalkų 
gub., Garlevos parapijos, 
gyvena Amerikoj, dirba 
mainose. Kas žinot, 
pranešti

; iliustruota, parodo ir giliausias 
reikalinga kaip sveikiems, taip ir 

patirsi, ko čia negalima parašyti, 
autiems rodi.iame skaityti apie nervų, kraujo, 

vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpan- 
moterų nesveikumus ir kitas visokias ligas,

Sužeisti.
Br. Kareiva; Pr. Trubeckij; V 

Makauskas; St. Baliutavičius iš Pa 
dabinės vai. (nepažymėta kas si 
juom atsitiko); St. Andriuškevičius 
Rom. Brzezauskas, Skemonių 
Vladas Tomošauskis, Žagarės 
Jon. Rambavičius, Akm. vai.; 
Stalionis; Pr. Kelpšas, Kriukių 
Tadas Norvaišas, Jon 
Vagras, Viekšnių vai.

“Daug laiko 
jums laišką, 
lūs, tai girios 
rei prasidėjus, 
Buvo ir pas mu 
lenus svečiai—vokiečiai, 
paviešėję, turėjo išeiti 
laukai užtręšti prūsais, 
daugybė nuplaukė Nemunu 
gimtinę be jokio “propusko 
pas mus nusigandę, bijosi, kad ant
ru sykiu neatsilankytų tie svečiai ir 
plėšikai (Jau atsilankė. — Red.). Jū
sų tėveliai sveiki ir gyvi po senovei, 
tik žinoma, neramus. Ir pas juos 
prūsai “pasisvečiavo”, ba turėjo gra
žios mėsukės—žąsų, nemažai vištų, o 
ir pašaro gražaus buvo dėl jų ark
lių. Žinoma, senukams baimės nema
žai įvarė. Petrą Pietarį paėmė ka- 
rėn; rašė laišką pačiai, tai, vadina
si, dar gyvas. Pietarienė prašo, kad 
ir jūs jai parašytumėte.

Jūsų Skaržinskai.

Pajieškau dėdės Jono I’etronies, 
Kauno gub., Ukmergės pavieto. Kas 
žinot, malonėkit pranešti.

K. Petronis
2423 Corr Rd., Sioux City, Iowa. 

SUGAUKITE VAGI!
Jurgis šlamiškis apvogė mane ant 

$37.000 ir prasišalino 3 d. gegužes. 
Kuris praneš man apie tą y patą, aš 
apmokėsiu visus pranešimo iškaščius. 
Jis turi šiuos ženk’us: dešinės ran
kos nesulenkia vidurinių pirštų, iš 
priežasties peršovimo delno. Burna 
ir rankos rudai lašuotos, amžiaus a- 
pie 25 m., augščio 5 pėdų ir 7 co
lių; paeina, rodos, iš Suvalkų gub.

J. Pikulis
339 E. Centre St., Shenandoah, Pa.

Venatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Pavasa
ry visada yra reikalaujama 
jama daug šoferių, todėl kam 
būti be darbo, jeigu galima už
dirbti po $16.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias ne
dalias. Galima mokintis die
nomis ir vakarais. Gvarantuo- 
jame, jog laisnius gausite. 
Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

taip ir moteris, 
taip ir seniems,

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. J’etrauskas
395 W. Broadway

So. Boston, Mass.

! Akušerkal

Parsiduoda geras groser- 
štoris, biznis gerai išdirbtas 
per 8 metus, apielinkč apgy
venta lietuviais ir lenkais. 
Randos $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.

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

Cukrihls 
M n 1onus 
Vaikams 
sioms.

Kaštuoja

4 / ■

Anykščių 
Portnoj, žydas; 1’ 
I. Laurinavičius i: 
Rancevas iš \nykš

§ Pabaigų b! kurną Woman* Medical fa 
College, Baltimore, Md. £

S d Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2
gimdymo, taipgi nuteikia visokias rodaa ir 
pagelbą invairiosc moterų ligose. (į

g F. Stropiene,:rt'T;"”‘,; j 
g SO. BOSTON, M/lSS. w

Sužeisti.
Juozas Paukštas, Aluntos vai. 

Jon. Repšis, Užp. vai.; Vine. Bag 
donas, Kovarsko vai. iš šuramių 
Ant. Starkus, Aluntos vai.; Jon. Za 
bulenis iš Vilkalių; Petras šližis, A 
nykščių vai., iš Vilriškių; Ant. Kau 
nelis, Užp. vai.

plauką .žilimo.............
Reumatizmo...........50c.
lytiškų ligų..... .50c. 
dusulio..........................
kirmėlių............. ..........

bRANG,ausis žmogaus 'TURTasj
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių pydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: <
Kraujo Valytojas...................... !
Gyvasties Balsamas...................
Nervų Stiprintojas.__ 50c. ir
Vaistas del Vidurių.. .60c. ir 
Kraujo Stiprintojas...................
Nuo kosulio................... 25c. ir
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. 
Skilviais nroškos..........10c. ir
l’igulkos (Icl kepenų.................
Blakių naikintojas.....................
Del išvarymo soliterio............
Anatarlnas plovimui.................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis............................
Antiscptiškas muilas.................
Gumbo lašai....................50c. ir 1.00

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. . t >
10“Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašym#toaWW j 

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

falgu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuoj aus reikalaukite gyduolių, rsšydssst Mttli 
atsilankydami į LiftuviikĄ Aptūką.

VINCAS J. DAUNORA,
KanfMk North 4-tes tatHh

didžiausia 
receptai 
daktarų.
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

Pajieškau draugo Jono Budvik©, 
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 į Waterbury, Conn. Kas 
žino ar jis pats lai atsišaukia, aš 
jam išsiųsiu jo laiškus ir tą jo siunti-

Nuo galvos skaudėjimo.10c. Ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo peršalimo...........................
Plaukų stiprintojas.. ..25c. ir 
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Antiseptiška mostis. ............. ..
Nuo viduriavimo... t...... ..
Kastorija del vaikų.. ..10c. ir 
Proškos del dantų................... ..
Karpų naikintojas......................

ni IFv * J I — Knyga išminties, knyga svei-
Bi B N katos. Ta knyga garsi visamK| tyiU'vlV v C411<x sviete -DAKTARAS”

romatizmo, 
as: taip-pat 
nubėginio i

Jei sergi, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors lickarstas 
xi ar kreiptis prie gydytojo, reikia būtinai perskaityti knygą “Daktaras”, 
pti Daug žmonių išgijo nuo rodos “Daktaro”.

Ypatingai serganti, nusilpnėję, sukliurę, pasigadinę per jaunystės
klaidas ir varginami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis, tcip 

k) užsisenčjusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą rodą.
’f! Todėl, kad ta knyga del labo visuomenės išduota, tai kiekvienas 
ą apturės ją dovanai, kuris tik atsiųs 10c stampomis prisiuntimui. Pasi
ni skubink išsirašyt, nes netrukus gali netekt!
k’ Reikalauk dar šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

ii The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

’’ Pasarga: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso- 
gi kias ligas, vyrų ir moterų gydo. Kitiems rodąs davinėja,
«] Dr. William Yoder, Dr. Th. J. Russell, Medical Directors.

_________ __________ ____________ ________ * _ _

Lietuviškos Rašybos ir 
Matematikos Mokykla.

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

ARITMETIKA (rokūndas) ir ki
tas matematikos šakas išguldinčja 
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 
jas.

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

“MOKSLAS”
LOYOLA UNIVERSITY

Fulton & Ada Sts., Clūcag

XEDARRAPIDS

t-?. t
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ir MALIORIUS

Sekret. A. Petraška.

109 Grand St

NAUJIENA! NAUJIENA!

užganėdinti, 
karės—savo

antrose35c.,

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

Pirk fomišius pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvų 
1ŠMOKESČIŲ ARBA UŽ CASH.

T AVF COI*‘ 21“st Street 
00/ “ *) /1Vl» Telephone 4263

*Mi
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apie
Čia žmonės 

susi-

gul jie neleidžia nedėlią po 
nedėliai, bet šiandien prade
da rinkti!

R. A. Fin. Sekr.

SO4

1

tais draugais pavaikščiojo 
po stubas tik du ar tris va
karus, o surinko 29 dol. ir 
35c. Jis vaikščiojo New

L. S. S. 19 KUOPOS
DRAUGŲ ATYDAI.

Pusmėnesiais 19 kuopos 
susirinkimas atsibus pane-1 Yorke, kur sakoma, jog ten 
dely, 24 gegužes. Visi drau- (tamsiausi žmonės gyvena, 
gai būtinai privalot atsilan- Ką gi kalbėti jau apie 
kyti į šį susirinkimą, nes y- Brooklyną.
ra nepaprastai svarbių rei- stovi daug augšeiau 
kalų, kaip tai: balsavimas pratime ir būtų galima tris 
L. S. S. suvažiavimo proto- sykius daugiau surinkti, tik 

reikia pasidarbuoti.
Taigi, rinkėjai aukų, prie 

darbo! Žmonės aukauja, 
kiek išgali, tik imkit jų au
kas, nes tų pinigų dabar 
Lietuvoj taip reikia, kaip 
žuvims vandens...

Draugijos ir kuopos,

kolo ir paskutinis pasitari
mas apie prisidėjimų prie 
Socialist Party, nes nuo 1 d. 
birželio rokuosinies Socia
list Party nariais.

Sekr. J. Neviackas.

Kur dingo ateivių šelpimo 
draugijos komitetas?

New Yorko Lietuvių Ū- 
kėsų Politikos Kliubo susi
rinkime, 2 d. gegužės, pa
kilo įdomus klausimas: kur 
dingo Lietuvių Immigraci- 
jos draugijos komitetas? 
Mat, Kliubas ir dabar dar 
moka į Immigracijos drau
gijų, o nieko apie tos drau
gijos veikimų nežino.

Buvo sakyta, kad immi- 
grantais rūpinties paėmė S.

diduma Kliubo narių nuro
dė, kad tai dar nevisa visuo
menė tos dvi organizacijos.

Daugybė draugijų įvai
riausiais vardais mokėjo į 
Immigracijos draugijų ap
rūpinimui ateivių. Klausi
mas atidėtas ant sekančio 
mitingo ir bus išrinkta ko
misija viską ištirti — kur 
dingo Immigracijos drau
gystė, komitetas ir visas jo 
veikimas.

New Yorko apygardos soci- 
jalistams.

Kuopos ir draugai, imki
tės už darbo. Į L. S. S. IV 
Rajoną atvažiuoja drg. T. 
J. Kučinskas iš Chicagos ir 
žada visoj apielinkėj pasa
kyti prakalbas, todėl visos 
kuopos nepraleiskite pro
gos. Kurios negalite, atsi
šaukite pas rajono viršinin
kus, o rajonas pagelbės vi
same kame.

Norėdami pilnesnių infor
macijų, kreipkitės pas L. S. 
S. IV raj. sekretorių. Iš
lygos yra visai mažos.

Drg. Kučinskas jau čia 
bus gegužės 30 d. Būtų 
geistina, kad tvirtesnių kuo- 

• pų draugai imtųsi už darbo 
ir surengtų prakalbas ten, 
kur visai dar nėra L. S. S. 
kuopos.

Draugai, pagelbėkite raj. 
kom.

• L. S. S. IV raj. Sekret.
D. Pilka.

Prakalbos.
1 23 d. gegužes, nedėlioję, 
3 vai. po pietų, Jurevičiaus 
svetainėje, 639 Courtland 
Ave. ir kampas E. 152 nd 
St., Bronxe, įvyks prakal
bos. New Yorkiečiai, nepa
mirškite atsilankyti. Bus 
kalbama apie karę ir mūsų 
tėvynės Lietuvos padėjimą. 
Kalbės “Laisvės” bendrovės 
pirmininkas J. Neviackas ir 
kiti.
Kviečiame atsilankyti kuo- 

daugiausiai.
Komitetas.

ISVe

tos per 52-rą kuopų L. S. S. 
Prakalbos pavyko. Žmonelių 
buvo nors neperdaugiausiai, 
bet kalbėtojai užganėdino. 
Kalbėjo J. Jukelis ir J. Šu
kys, nupiešdami darbininkų 
vargus—apie karę ir būdų, 
kaip darbininkai gali švies
tis. Buvo dalinami “Kovos” 
gegužiniai numeriai ir gau
ta 3 prenumeratoriai.

Visur buvęs.

20 d. gegužės, Tautiškame 
Name, 101—103 Grand St., 
bus mėnesinis susirinkimas 
Lietuvių Apšvietos draugys
tės. Pradžia 8 vai. vakare. 
Malonėkite visi nariai pri
būti, nes turime daug svar-

5=&£«||
elephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS PfFTwiF ^<4 5; ’ A 3
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rak

152 Perry Avenue,
Kampas Clermont Ave, 

MASPETH, N. Y.

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

DIDELIS KRIAUČIŲ 
STREIKAS.

Šiomis dienomis 
streikan “Lait and Shlesin- 
ger”—7 Washington PI. ir 
“Segal Brothers” — kam
pas 4 ir Broadway gatvių, 
kriaučių darbininkai. Strei
ku vadovauja Amalgamated 
kriaučių unija. Streikuoja 
apie 4,500 darbininkų.

Streikieriai reikalauja pa
gerinimo darbo sąlygų ir 
priėmimo atgal neteisingai 
prašalintų darbininkų.

23 d. gegužės bus didelis 
išvažiavimas Lietuvių Ap- 
švietos draugystės. Važiuos 
į “Maple Grove Park”, 10 
vai. ryte.

Kviečiame vietos ir apie- 
linkių lietuvius atsilankyti į 
minėtų parkų ir sykiu su 
mumis pasilinksminti.

Komisija.

JUS GALETE IŠAUGITIPLAUKUS
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

PASINAUDOKITE
PROGA!

Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo piknikas tapo sulai
kytas iš priežasties lietaus 
pereitų nedėldienį, 16 d. ge
gužės.

Atidėjom ant 21 d. rug
pjūčio. Meldžiame nepa
miršti. Įvyks tame pačiame 
parke ir bus ta pati muzi
ka.

L. G. Kliubo Komitetas.

Bronx atbudo.
New Yorko dalyje, vadi

namoj Bronx, pirmeiviai su
judino vietos lietuvius veik
ti. Mat, čia naujai susitvė
rė draugystė Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų, kurios mieris 
yra šviesti vietos lietuvius. 
Atbudo ir atžagareiviai. Jie 
išlindo iš skiepų ir,norėdami 
užbėgti šviesai už akių, su
tvėrė švento Jono draugys
te, kad patraukti žmonelius 
i ta draugystę ir laikyti ne
žinoję, kaip ir buvo. Pas 
tvėrėjus švento Jono drau
gystės, matyt, yra kas ne
sveiko galvose, nes jau yra 
nuo seniai draugystė šven
to Izidoriaus ir su tokiu 
pat tikslu. Todėl ir užte
ko tų dviejų draugijų, tik 
veikime. Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystė 5-tą ge
gužės laikytame susirinki
me nutarė padaryti išvažia
vimų su prakalbomis ir ant 
rudens sulošti teatrų.

13 d. gegužės Bronxe at
sibuvo prakalbos, pareng-

Imkit ninigus — jų yra!
Brooklyne yra, rodos, iš

rinkta apie 12 žmonių dėl 
rinkimo aukų nukentėju- 
siems nuo karės lietuviams. 
Bet ant kiek man teko suži
noti, tai visi, kurie yra iš
rinkti—miega. Su nekurtais 
teko kalbėtis ypatiškai. 
Klausiau aš jų, kaip jums 
sekas aukos rinkti? Atsa-! 
kymas buvo : “Kur čia sek
sis—niekas neduoda”.

Čia aiškiai pasirodo, kad 
tie rinkėjai dar nei nebandė 
rinkti, todėl ir niekas ne
duoda. Aš čia noriu prives
ti faktų, kad žmonės aukau
ja. Ir kur čia neaukaus,juk 
kiekvienas lietuvis supran
ta, kokis padėjimas . dabar 
mūsų brolių Lietuvoj. Bet 
ant nelaimės mūsų rinkėjiai 
visai pamiršo pavaikščioti 
po stubas. Tas labai nege
rai... Jeigu jie būtų rihke, 
tai, neabejoju, kokius $400

PasckmlngaH, moks
liukus gydymas dykai 
del vyru ir moterį u.

Ar slinka Jums plau
kai?

Ar pražilę Justi plau
kai nuo melu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
Jie?

Ar randas plalskoteS, 
niežas odos galvos?

Ar pllnkl, bei pra- 
plikti?

Ar ttPHkla kas te
Prlefi gydymą, aukščiau pasakytu il

gu, tai stenkitės apsau- 
gaiotl Jos. Užsakykcto iluostrota kny
gute justi prigemtų kalba:

"TEISYBE AITE PLAUKUS,“ 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri--- 
oje randas Įvairios ži
nios:.

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos, l’i i« z.astin slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir teauginti plau
kus.—ir kaip tai i pen
ktus savi!Is turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Ba rzda.—t r dėka • 
vones nuo užganėdintu 
kllętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertl- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACUKA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plalskotcs 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Justi 
antrašu. Męs teslučc- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte Žc- 

Šeštoje savaite. atspaustą kuponą 
ir sluskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 645, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box 145, Union, N. Y.
Sltičlu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persint Into, meldžiu išsių
sti man tojaus Justi dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponą su 
dusu antrašu.)

Per visą gegužes mėnesį “Kovos” 
prenumerata per-pus nupiginta.

Naudokitės proga ir užsisakykite 
“Kovą” tik už vieną dolerį metams.

Tasai nepaprastas manifestas su
teikiama iš priežasties “Raudonosios 
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.

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

Vogričs Cafe,
112 Reade St., 

New York. N. Y.

TEATRAS IR LINKSMAS VAKARAS!
Dalis pelno skiriama nuken tėjusiems nuo 

kares Lietuvoje
Atsibus Subatos Vakare

29 GEGUŽĖS (MAY), 1915 m.
Vakaro veikimas prasidės 8 vai. vakare.

WHITE EAGLE SVETAINĖJE
335 Newark Avenue, Jersey City, N. J.

Newarko L. S. S. 11 kp. Dramatiškas Ratelis 
L suloš veikalą 3-jų aktų 5-se atidengimuose 

“UŽBURTI TURTAI”.
Dainuos vienas iš garsiausių “Aido” choras iš 

Brooklyn, N. Y. po vadovyste L. Eremino.
Juras Ridzikas nuo Krosnos tilto sakys spy- 

čių. Skambins ant piano. Bus deklamacijų, mono
logų ir John Bamba žadėjo net iš Bostono atvažiuot.

Kiek juoko bus, tai čionai netmieruosi. Visi 
lietuviai ir lietuvaitės atsilankykite ant Šio vakaro, 
nes męs užtikriname, jog visi būsite 

' Taipgi sušelpsite nukentėjusius nuo 
brolius ar tėvukus iš atlikusio pelno. 
Tikietų kaina pirmose sėdynėse 50c. 

trečiose 25 c.
Nuoširdžiai užprašome L. S. S. 59 kuopa.
PASARGA:—Nuo Newarko ir Harrison dave- 

ža karai Turpik, nuo New Yorko iki Hudson tune
lio iki Grove St., iš ten galima daeiti pėkstiem iki 
Newark Ave.u

SPECI.IALIŠKAS IŠPARDAVIMAS PER ŠITĄ MĖNESI.

500. šitas puikus Armonikas turi 
21 perlinį raktą, 8 perlinius basus. 
Išduoda gražinusį balsą. Vertas 
$16.00, tik už $8.50.

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

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

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

Mūsų tikslas yra užganėdinti kostumierius.
KATALOGĄ SIUNČIAME DYKAI!

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

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

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

South So. B’klyn, N.Y.
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Neleisk šilumai sugadint valgius, 

nes jie prekiuoja brangiai.. Suba
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 
išmokesčio, jie pigus pas mus.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

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

VIEŠBUTIS arba HOTELLS NET SU 37 KAMBARIAIS.
Kambariai yra 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. WASILIAUCKAS

498 Washington Street, 261 W. Broadway
Corner Spring Street SOUTH BOSTON, MASS.

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

K. LA B AINAS
SAVININKAS BIURO 

WILLIAMSBURGH BUSINESS EXCHANGE.
Užlaikome geriausius advokatus, kurio 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 peršnekčtoją. Duo
dame rodą dykai visokiuose reikaluose.
239 So. 4th Street, Tel. Greenpoint 6346, Brooklyn, N. Y.

M0KINK1TES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas mokinimosi būdas yra mokintis 

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

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

Adresuoki

Lietuvių Korespondencijine Mokykla, 
1916 Wabansia Avenue, Chicago, IR i

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR SVARIAUSIAS SALIO- 
N AS VISAME 80. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies gėry- 
mai Ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
e persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

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

(Dešimts žingsnių nue Liotavlų 
Labdarystės Draugijos aame).

ANT PARDAVIMO 
PIGIAI.

Namai su nepaprasto 
gio lotu, dviejų familijų, 
kambarių, 
apielinkei. 
kiekvieno, maža sumų gata
vais įmokėti, o likusius kaip 
randomis išmokėsi. Norin
tieji pirkti namo, nepraleis
kit šios progos ir atsišadkit 
pas: Williamsburgh Bu 
ness Exchange, 239 So. 4k 
Street, Brooklyn. Telephone 
Greenpoint 4346.

u- 
_ 11 

Williamsburgho 
Kaina $3,000

Puikių fotografijų tavo, 
tavo vaikų arba tavo gimi
nių padarys

Artistas Fotografas
M. BAUMGARTEN
275 Grand St., netoli 

Roebling Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 3170 W. Greenpoint
Brencius

1273 Broadway, Brooklyn.
Specialistas šliubinių pa

veikslų.

N.

M*

NAUJAUSI
GRAFOFONAI

Užlaikau visokios rūšies pagerin
tus ir naujausius Grafofonus ir nau
jausius rekordus 
dainomis, 
labai žemos, 
kitoki muzikaliŠki instrumentai 
džiausiame pasirinkime, 
lietuviškas sandėlis visokios 
uuksoriškų daiktų.

l’erkupčiams 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.

su lietuviškomis 
Pagal gerumą jų kainos 

Armonikai, smuikai ir 
dl- 

Didžiausias 
rūšies

duoda-

instru-

J. GIRDĖS
103 Grand st Brooklyn,N.Y




