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Amerikos laivynas esąs 
geresniame padėjime.

Amerikoje.........................
Kanadoje ir užrubežiuose

sybės varpą į San Francis 
co parodą.

ministerio lordo Kitchene

Vėliausios žinios

ciu, miežiu, avižų ir žirniu

SUIRUTĖ ANGLIJOJ.
Anglijos laikraščiai nesi

liauja užpuldinėję ant karės

MŪŠIAI KIELCŲ GUBER 
NIJOJ.

RUSAI SUMUŠTI TIES 
DUBISA, GRIŠKABŪ

DŽIU IR SINTAUTAIS.

an «c*»nd cIkss matter March 11. 1914. at post office at the Brooklyn. New York under the Act of March 3, 1879

ves.
Ties Šiauliais buvo tiktai 

menki susikirtimai. Padu-

PARYŽIUS IR LONDO
NAS DŽIAUGIASI.

Paryžius ir Londonas nu
džiugo, išgirdę, kad Italija 
rengiasi karėn. Dabar pla
čiai šnekama, kad italus ka
riauti prigūndė francūzų ir 
anglų dipliomatija. Talki
ninkai, prisidėjus prie jų ir 
Italijai, piano apveikti vo
kiečius.

PROFESORIAI STREI 
KUOJA.

italus, patrauktus teisman 
dėl politiškų dalykų.

Tai viskas, ką Austrija 
žada Italijai, bet šioji tuo- 
mi neužsiganėdina. Ji nori 
dar daugiau. Ji nori jau 
net tų Austrijos žemių, kur 
gyvena dauguma slavų.

Utah universiteto profe
sorių dauguma apskelbė 
streiką. Jie pagarsino laik
rašty “The Nation” perser
gėjimą kitų universitetų 
profesoriams, kad tie laiky
tųsi ištolo nuo minėto uni
versiteto, kolei profesorių 
streikas nepasibaigs.

Streike dalyvauja 17 pro
fesorių. Jie sako, jog strei
kuoja todėl, kad minėtame 
universitete esanti tokia 
tvarka, kad joks save ger-

nenon 
būdais

KAIP JAUČIASI AUSTRI
JA IR VOKIETIJA.

Berlynas, 22 d. gegužes.— 
Austrija ir Vokietija vadina 
Italiją parsidavėle. Italija 
ligi karės buvo Vokietijos ir 
Austrijos talkininke ir pri
gulėjo prie bendros sando
ros. Dabar ji atsimeta nuo 
tos sandoros ir atkreipia 
ginklą prieš savo buvusius 
talkininkus.

Daugely vietų Vokietijoj 
ir Austrijoj įvyko demons
tracijos. Juodvi tikiąį lai
mėti, nes sako: “mūsų yra 
teisybė, tai ir laimėsime”. 
Austrai tikisi, kad italams 
nepavyks prasimušti per Al
pų kalnus, nes Alpai pereiti 
daug sunkiau, negu Karpa-

KĄ DARYS ŠVEICARIJA?
Šveicariją gali patikti 

dabar toksai pats . likimas, 
kokis patiko Belgiją. Gali
mas daiktas, kad Vokietija 
norės prasimušti Italijon 
pro Šveicariją, nes tas ke
lias butų lengviausias ir nuo 
Šveicarijos pusės Italija ma
žiausia apsaugota.

Šveicarija yra pasirengu-

SU ATEIVIAIS GRAŽIAU 
ELGIAMASI.

ROOSEVELTAS NENU 
TEISTAS.

rado, kas galėdamas pas
pruko tolyn, o kas nesitrau
kė, tą vokiečiai paėmė. Gel
gaudiškio dvąrą vokiečiai 
visiškai apiplėšė, išvežė apie 
300 vežimų netik rugių,kvie-

SOCIJALISTŲ KONVEN
CIJA ĮVYKS CHICAGOJ. 

<>ocijali8tų Partijos kon- 
jncija sekančiais metais į- 

/yks Chicagoje. New Yor- 
kiečiai labai norėjo, kad 
konvencija įvykt New Yor
ke, tačiaus paskutinė parti
jos konferencija tam nepri
tarė.

liai stovėjo kitoje Nemuno 
pusėj, tai tik, paviešėję porą 
dienų, ištraukė sau atgal.

AUSTRIJA NUSILEIDŽIA
Vokietijos parlamente 

kancleris Bethman Hollweg 
pasakė, jog Austrija dikčiai 
nusileido ir jeigu Italijai to 
neužtenka, tai turi kilti ka
rė. Taigi, visa kaltė už ka
rės pradėjimą pultų ant I fa

savo 
šau-

San Francisco, Cal. — Im- 
migracijos komisionierius 
Caminetti pasakęs suvažia
vime Calif orni jos moterų 
kliubų, jog pastaruoju lai
ku immigracijos valdinin
kams yra įsakyta gražiau 
elgties su ateiviais.

Sakoma, jog taip elgties 
paliepęs patsai prezidentas.

darbi
ne tu r i

BIJOSI, KAD ITALAI NE- 
IŠVAŽINĖTŲ.

Amerikoj gyvena apie 2 
milijonu italų. Didžiausia 
dauguma jų—darbininkai. 
Kas gi bus, jeigu Italijos 
valdžia pašauks rezervis
tus? Tuomet kokia trečda-

MANO PADITI KAUNĄ.
Vokiečiai veja rusus nuo 

Griškabūdžio ir Sintautų 
linkui Kauno. Iš Kauno 
gubernijos pusės tūlose vie* 
tose vokiečiai perėjo jau 
per Dubisą ir todėl, galimas 
daiktas, jog jie norės užpūl* 
ti Kauną.

Tačiaus apie 
platesnių žinių

Vienas iš tų kunigų se
niau tarnavo “Colorado Fu
el and Iron Co.”. Jisai la
bai gerai pažįsta angliaka
sių gyvenimą. Jisai sako, 
kad Colorado darbininkai y- 
ra Rockefellerio vergai. Ką 
minėta kompanija nori, tą 
ji ir daro su žmonėmis.

Abudu kunigai tvirtina, 
kad Colorado legislatūra ir 
kitos visuomeniškos įstaigos 
randasi po Rockefellerio in
teresų kontrole.

Vienas iš kunigų pasakęs, 
jog darbininkų sukilimas 
turi būti pripažintas pilnai 
legališku, jeigu su jais taip 
nežmoniškai elgiamasi.

ITALIJOS PARLAMEN
TAS IR SENATAS NORI 

KARĖS.
Ar kariaus Italija? — tas 

klausimas dabar visiems

būti.
Amerikos universitetų 

profesorių unija (draugija) 
nusiuntė minėtan universi-

AR ITALIJOS ŽMONĖS
X Už KARĘ?

Italijos patriotai 
žvėriškame staugime 
kia, kad visa Italija nori ka
res. Tas melas.

Visųpirmiausia socijalistų 
partija, kuri yra stipriausia 
partija visoj šalyj 
kares ir visokiais

The Lithuanian seini-wedcly 
“LAISVE” 

Published by 
The Lithuanian Co-operative Pub. Society' 

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

FERRERO KOLIONIJA.
Netoli Stelton, N.J., įsikū

rė Franciškaus Ferrero ko- 
lionija. Gaila tik, kad nieko 
nežinia apie būdą organiza-

KODĖL RUSAI PRALAI
MI GALICIJOJ?

Berlynas, 22 d. gegužes.— 
Situacija Galicijoj nepersi- 

N e toli Jaroslavo

In the United States.........................
To Foreign Countries ...........................

Advertising rates on application
All communications should be addressed to

męs sumušėme rusus ties 
Griškabūdžiu,šakiais ir Sin
tautais. Iš tų vietų rusai 
bėga linkui Kauno tvirto-

AMERIKOS KARININKŲ biąs profesorius negali, ten 
AGITACIJA

KARALIAUS ATSIŠAU
KIMAS Į ITALIJOS 

ŽMONES.
Karalius Viktoras Ema

nuelis išleido praklamaciją į 
Italijos tautą, kurioj patei
sina karę. Po tuo doku
mentu pasirašo visi ministe
rial. Tame dokumente aiš
kinama, kaip tai Italija bu
vo priversta stverties gink
lo ir kviečiama visi piliečiai 
ginti savo teises.

Kitą proklamaciją 
liūs išleis laivynui ir

bisiuose męs jau priėjom 
ligi Beisogalos, kur paėmėm 
1,500 rusu į nelaisvę. Ties 
Miloševu ir žemy gaila rusai 
turėjo pasitraukti per upę.

Iš šitų pranešimų lengva 
suprasti, kad rusai išties bu- 
vo smarkiai sumušti Suval- 
kų gubernijoj. Jie net ne
protestavo prieš vokiečių 
pranešimą.

Užtat Kauno gubernijoj 
rusai pajiegia dar nepraleis* 
ti vokiečių į rytus nuo Šiau*

ROCKEFELLERĮ SUGA
VO BEMELUOJANT.

Rockefelleris vėl liūdyja 
prieš industrialę komisiją 
Washingtone. Jisai vėl sa
kosi nieko nežinojęs apie 
Colorado angliakasių strei
ką. Tuo tarpu, jo paties ra
šyti laiškai visai ką kitą 
rodo. Tuose savo laiškuose 
pasirodo, kaipo didžiausias 
kurstytojas prieš darbinin
kus.

SAKO, GALIMA PERLĖK
TI PER ATLANTIKĄ.

"“TheWorld” koresponden
tas šnekėjęs su žymiu Fran
ci jos orlaivininku Gabrie
lium Voisin. Orlaivininkas 
pasakęs:

“Karės metu orlaivininkai 
daug ko išmoko. Aš sakau, 
kad jau ir dabar męs galė
tume lėkti iš Francijos į 
Suvienytas Valstijas. Zep- 
pelino dirižabliai perdaug 
nerangus. Tie negalėtų per
lėkti. Męs, francūzai, pama
tėme, kad aviacijos mokslas, 
dėl kurio męs taip daug pa
sidarbavome, smarkiu tem
pu pradėjo plėtoties karės 

lis patriotiškų italų imtų ir metu.
apleistų šią šalį.

Ypač tuomi yra susirūpi 
nę ponai fabrikantai.

KAIZERIS ŠAUKS KA
RIAUTI DAR 2 MILIJO

NU ŽMONIŲ.
Londonas.—Iš Kopenha

gos pranešama, kad Vokie
tijos kaizeris šauks karėn 
dar 2 milijonu žmonių. Ber
lyne mano, kad užteks pusės 
milijono kareivių, kad apsi
dirbti su Italija.

Syracuse, N. Y 
kintojų teismas ilgai negalė
jo prieiti prie vienbalsio 
nuosprendžio Roosevelto - 
Barneso byloj. Kaip žino- 
ma,Barnes patraukė Roose- 
yeltą teisman už kriminališ- 
ką šmeižimą ir reikalavo 
atlyginimo $50,000.

Barpes betgi nieko nepe
šė. Prisaikintieji teisėjai po 
ilgiausių tarybų, galų-gale, 
visgi Rooseveltą išteisino. 
Jisai tik turės pamokėti pu
sę teismo iškasčių.

GERIAU SUTVARKYTI 
PAČTOS REIKALAI.

Pačtų viršininkas Burle
son paskelbė, kad pastaruo
ju Jaiku labiau sutvarkyta 
pačtos pristatymo reikalai. 
Įvesta tiek daug naujų pa
gerinimų, kad pačtą gauna 
1,000,000 žmonių daugiau, 
negu ligi šiol. Mat, ligišiol 
daugelis farmerių visai ne
gaudavo pačtos.

bet ir dobilu seklu, linu sė- 
menu, taip-pat linų ir 'dinų 
kelis šimtus pūdų. Netik 
Gelgaudiškį vokiečiai ištuš
tino, bet ir kitus apielinkės 
Komaro dvarus. Vėliau vo
kiečiai atvyko net Į Plokš
čius, bet ten jie nebedrįso

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

YEARLY SUBSCRIPTION RATE:
$2.00

3.50

Petrogradas, 22 d. gegu
žės.—Vokiečiai Raseinių a- 
pygardoje gavo daug nau
jos paspirties ir todėl neku- 
riose vietose jiems pavyko 
pereiti per Dubisos upę.

Rusai praneša apie mūšį 
ties Kuršėnais, netoli Šiau
lių. Toje vietoje vokiečiai 
mėgino prasimušti pro rusų 
eiles, betgi tas jiems nepa
vyko. Rusai paėmę kelis 
šimtus vokiečių į nelaisvę. 
Paėmę ir kelias kanuoles.

Vokiečių oficialis prane
šimas skamba sekančiai:

k ar a 
armi

GELGAUDIŠKIS '
(Naumiesčio apskr.).

Iš Šakių apielinkės vokie 
čiai atsikraustė ir į Gelgau 
diški. Žmonių mažai tei

Po nuskandinimui “Lusi- 
tanijos” Amerikoje prasidė
jo nepaprastai smarki pat
riotiška agitacija. Jau pirm 
to buvo sutvertas taip vadi
namas “Amerikos Legio
nas”, rezervo kariumenė. 
Dabar prie to legiono jau 
prisirašė 100,000 žmonių. Po 
*‘Lusitanijos” nuskandini
mui prie legiono pradėjo ra- 
šyties dvigubai tiek žmonių, 
negu ligi nuskandinimo.

KUNIGAI APIE COLORA
DO DARBININKUS.

Washington, D. C.
REIKALAUJA 50 POVAN-' Prieš industrialę komisiją 

DENINIŲ VALTELIŲ. įstojo liudyti du Colorado 
Buvęs generališkas Suvie- kunigai.

nytų Valstijų prokuroras 
"Wickersham išsijuosęs varo 
agitaciją, kad S. V. įsitaisy
tų 50 povandeninių valtelių.
Jisai sako, kad tuomet bū
sianti apginta civilizacija.

aiviai.
Austrijos, Vokietijos, Ba

varijos ir Turkijos ambasa
doriai jau sudėjo savo daili
us ir kas valanda gali išva

žiuoti iš Italijos.
Ryme ir kituose Italijos 

riiieštuose atsibūna didžiau
sios demonstracijos. Pas- 
Kutinėj demonstracijoj, įvy
kusioj subatoj iš ryto, daly
vavo pusė Rymo. Tautiš
kas šovinizmas dabar balia- 
voja.

Sako, jog popiežius sutai
sęs jau tam tikrą maldelę. 
<ad Italija laimėtų. Kai 
tik karė bus apskelbta, taip 
greitai visi kunigai pradės 
poteriaut už laimėjimą.

Adriatiškose jūrose Itali
jos valdžia sustabdė laivų 
plaukiojimą. Kariumenė 
traukiama į Brindigi.

TINIO.
Berlyne koks tai vaikinas 

užpuolė ant Italijos pasiun
tinio. Visi laikraščiai kuo- 
aštriausia pasmerkia tą vai
kiną. Laikraščių tonas la
bai šaltas.

Amerikoje .........................
Kanadoje ir užrubežiuose

Apgarsinimų kainos ant užklausimo
“LAISVĖ”

Brooklyn, N. Y.

ant lupų. Italijos parla
mente už karę išsitarė 417 
atstovų, prieš karę 73 (soci- 
jalistai). Italijos parlamen
tas nubalsavo, kad ministe
rijai pavedama visa gale 
karės apskelbimo reikale. 
Taigi, ministerija dabar ga
li daryti, kaip tinkama — ir 
ji ir jos vyriausia galva Sa- 
iandra stoja už karę.

Italijos senatas taip-pat 
balsavo už karę. Jisai iš
reiškė užsitikėjimą ministe
rijai.

Minuta iš minutos laukia- 
na karės apskelbimo. Itali- 

. os kariumenė traukiama 
ink Austrijos rubežių. Ita- 
ijos parubežy matyt skra- 

, ojant vokiečių ir austrų or-

KATALIKŲ KUNIGĄ IŠ
VIJO Iš MILWAUKEE.
Milwaukee tapo suareš

tuotas katalikų kunigas 
Francis Prus. Jisai buvo 
jau net ir perdaug įkaušęs. 
Teisėjas liepė kunigui į vie
ną valandą apleisti Milwau-

męs paėmėm viso 
104,000 belaisviu ir 253 ma- z t
šinines kanuoles.

Austrai taip-pat sako,kad 
rusams trūksta ammunici- 
jos. Jie neturi kuo šaudyti.

ITALIJOS SPĖKA.
Italijos armija susideda 

iš 12 korpusų ir 3 divizijų 
kavalerijos, viso . . . 400,000

Rezervo (dviejų rū
šių) .................... 1,300,000

Taigi, išviso Italijos ka
riumenė siekia 1,700,000. 
Italija turi 39 aeroplanus.

Karės laivų (pradėjus 
dreadnoughtais ir baigiant 
valtelėm) yra 206. Du dre- 
adnoughtu bus pastatyta 
šiais metais.

v. . 24 d. gegužės (panedėlio
tam pranešimui j rytas). Nors ligšiol dar 

formališkai apskelbta 
karė tarpe Italijos ir Aus
trijos, bet faktiškai kare 
jau prasidėjo. Minuta iš 
minutos laukiama apskel
biant generališką mobiliza
ciją.

Italijos ambasadorių* 
Viennoje, kunigaikštis A- 
varna, apleidžia Austriją.

Vengrijos landsturmas 
jau mobilizuojamas. Ima
mi vyrai iki 50 metų am-

JONU DOLERIŲ Į VA
LANDĄ.

Paryžius.—Kapitonas Ed
mondas Thery, plačiai žino
mas ekonomistas, aprokuo- 
ja, kad per metus laiko tal
kininkams karė lėšuos 10 
milijardų dolerių ir 77į- mi
lijardo dol. dėl Vokietijos, 
Austrijos ir Turkijos.

Per valandą, tokiu būdu 
karė lėšuos 2 milijonu dole-

Austro-germanai užėmė 
jau veik visą Kielcų guber
niją. Kalnuose ties Kiel- 
cais austrai paėmė 4,000 ru
sų į nelaisvę.

Kielcų gubernijoj yra va
rio kasyklos, o vario kaip 
vokiečiams, taip ir austrams 
labai reikia. Iš Viennos 
jau išvažiavo inžinierių ko
misija į Kielcų gubernijos 
vario vietoves.

ITALUOS REZERVISTAI 
RENGIASI VAŽIUOT 

NAMO.

Parubežy tarpe Italijos ir 
Austrijos kareivių jau bu
vo susikirtimų. Keliose vie
tose austrai perėjo į Italiją, 
bet tapo išvyti.

Italijos kariu menės virši
ninku paskirta generolas 
Caneva.

Popiežius karės metu lik- 
Ryme.

Keliose vietose austrai iš
sprogdino tiltus ir nukirto 
telegrafo stulpus.

Lietuvoje mūšiai eina ties 
Šiauliais ir Padubisiais.

Latvijoje, Kuršo guberni*. 
joje, vokiečių, užėmę Lie* 
pojų, mėgina dabar užimti 
V indą va (Vcntpylę).

Vokiečių orlaiviai bom* 
bardavo Paryžių.maine 

(tvirtovė) męs paėmėm 
daug rusų į nelaisvę. Ru
sai kareiviai neturėjo šau
dyklių. Jie buvo apsigink
lavę geležiniais vėzdais 
(lazdomis).

Nuo 1 iki 20 d. gegužės 
labo

Geriausias darbo žmonių laikraštis
“LAISVĖ”

Eina du sykiu savaitėj: Utarninke ir Fe t 
nyčioj. Leidžia Lietuvių Ko-ope- z 

ratyviška Spaudos Bendrove.

Kivirčiai tarpe Austrijos 
ir Italijos kilo todėl, kad 
Austrijai priguli daug že
mės, kur gyvena italai. Y- 
pač daug italų gyvena Aust
rijos Tyroliuj ir Triesto a- 
pygardoje.

Austrija žada atiduoti I- 
talijai—dalį Tyroliaus, va
karinę pusę Isonzo paupio 
su miestu Gradisca. Tries
tas žadama paversti laisvu 
miestu su itališku universi
tetu. Italija būtų paskirta 
globėju Avlonos(Albanijoj). 
Austrija prisižada neskriau
sti italų, kurių dalele liksis 
po jos valdžia. Austrija ža
da paleisti iš kalėjimų visus

KIEK BELAISVIŲ?
Kopenhagenas.—Austro - 

Vengrija ir Vokietija dabar 
turi 1,386,000 belaisvių. 
Taip praneša “Frankfurter 
Zeitung”.

pnesmsis jai.
Didžiuma Italijos 

ninku ir mažažemių 
net balsavimo teisių. Balsa
vimo teises Italijoj turi tik 
11 milijonų žmonių, o visi 
kiti bebalsiai.

Beto, Italijoj daug kas ir 
iš buržuazijos tarpo nenori 

Tai Giolitti šalinin-

AMERIKOS AFICIERIAI 
NEDIDELI KARININKAI.

Kas būtų, jeigu Su v. Val
stijos stotų karėn.?

Amerikos karės ekspertai 
pripažįsta, kad šiai šaliai 
būtų daug sunkenybių.

Pėstininkai kareiviai tu
rėtų saugoti Ameriką nuo 
priešų užpuolimo. Tų karei
vių reiktų bent pusės mili
jono. Kad suorganizavus 
tokią kariumenę, reiktų 

i bent šešių mėnesiu.
GANDAS APIE RYGOS

PAĖMIMĄ.
Londono dienraščiui “Dai 

ly News” praneša iš Dani 
jos, jog vokiečiai būk tai pa 
ėmę Rygos miestą.

Vienok 
negalima tikėti. Jeigu vo-Įnįra 
kiečiai būtų Rygą paėmę, 
tai jie būtų jau pasigarsinę 
su tuo laimėjimu kuopla- 
čiausia. Jokio oficiališko 
pranešimo apie Rygos paė
mimą nėra.

rio. Jam prikišama visi 
Anglijos pralaimėjimai.

Paprastai visuomet taip 
būna, kada nesiseka. Tuo
met jieškoma kaltininkų ir... 
surandama juos atskiruose 
asmenyse.

Anglijos ministerija taip- 
pat persiorganizuos. Dabar 
ji yra neva pirmeiviška, bet 
greitu laiku bus pramiešta 
atžagareiviais su lordu Bal- 
fouru ir Bonar Law.

Laikraščiai, kurie peikia 
Kitchenerą, labai smarkiai 
giria francūzus.

Rymas, 22 d. gegužės. — 
Čia gauta žinių iš Londono, 
Barcelona, New Yorko, Chi
cago, San Francisco,Buenos 
Aires ir Egipto, kad tūks
tančiai Italijos rezervistų 
yra pasirengę stoti karėn 
ant pirmo paliepimo iš Ry-
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Įlaikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Męs jau pusę metų lau

kiame, kuomet gi galų-gale 
“Tėvynė” išpildys savo pri
žadėjimų ir papasakos žadė
tų paslapčių apie Paryžiaus 
akrobatų — Gabrį.

Tikimės, kad Lietuvos 
Šelpimo Fondo Komitetas 
dabar jau jokiu būdu neno
rės siųsti pinigų Lietuvon 
per ponų Basanavičių, Mok
slo Draugijos pirmininkų.

Dabar jau visa Amerika 
pamatė, kaip uoliai ir Basa
navičius ir visas M. D. ko
mitetas guldo galvų už kle
rikalų draugijų. Klerikalų 
politikos šalininkai neturi 
paliesti savo ranka Ameri
kos darbininkų aukų.

Šiame “L.” num. telpa 
pirmutinis pranešimas mū
sų specialiu korespondento 
iš Paryžiaus. Tasai draugas 
nuolat rašinės “Laisvei” ne 
vien apie Francijos proleta
riato reikalus, bet ir apie 
daugelį svarbių dalykų, ku
riuos iškėlė didžioji Euro
pos karė.

Tikimės, kad “L.” skaity
tojams bus naudingi tie pra
nešimai iš didžiausio centro 
viso pasaulio politikos.

TARTYVIŠKUMAS LIE
TUVIŲ KALBOS DA

LYKUOSE.
Sulaikykite juokų, drau

gai! Partyviškumas jau su
sivijo sau lizdų ir lietuvių 
kalbos dalykuose. Ir ten at
sirado partijos ir tų partijų 
simpatikai.

Štai jau ir “Vairas” de
juoja:

“Sriovių ir atskirųjų darbo dirbė
jų katekizmai skverbto skverbiasi, 
matyti, ir į kalbos mokslą, į pačią 
mokyklą ir gaišina, labai gaišina 
kalbos mokslo darbą”.

Ligišiol, rodosi, mūsų žy
miausi kalbininkai nesipešė. 
Kelis kartus jie buvo pada
rę bendrus suvažiavimus 
Seinuose. Daug maž vieno
dai veikė tokie kalbos žino
vai, kaip Jablonskis (Rygiš
kių Jonas), Šlapelis, Laukai
tis, Smetona ir kiti. Rašy
bos dalykai pradėjo nusisto
vėti. Laikraščių redakto
riai ir bendradarbiai pradė
jo sutartingiau rašyti. Bet 
štai, Kauno kanauninkas 
Dambrauskas, juodesnis 
klerikalas ir už patį popie
žių, sumanė viską kelmais 
išversti. Jisai pasiūlė savo 
rašybos reforma, griaujan
čių Rygiškių Jono seniai jau 
nustatytus rašybos pama
tus. Jam iš dalies pritarė 
tūli kunigai ir jie įtaisė “ob- 
lavų” ant Rygiškių Jono, 
Smetonos ir kitų. Ir kaip 
tik (tyčia ar netyčia) ta ko
va dėl rašybos reformos su
puolė su politiška kova, ku
rių vedė tasai pats Damb
rauskas su nelabai ištikimu 
klerikalu Smetona.

Tasai Kauno kunigas, — 
tai tikras Lietuvos kunigų 
orakulas. Jisai dedasi di
džiausiu enciklopedistu, vi
sažiniu, bet rodosi, bent jau 
kalbos dalykuose Rygiškių 
Jonas jį sukirs.

UŽČIAUPKIME JAM 
BURNĄ.

Ne tik lietuvjai socijalis
tai, bet ir švaresni pirmei
viai iš “Jaun. Lietuvos” jau 
seniai pasakė, kad šios ka
rės metu lietuviai neturi ro
dyti vergiškos užuojautos 
jausmų nei carui, nei kaize
riui. Juk jau ir politiški 
kūdikiai žino, kad šioji karė 
yra vedama visai ne vardan 
tautų paliuosavimo. Lietu
viai kareiviai stoja kovos 
laukan be mažiausio patrio
tiško užsikarščiavjmo (išė
mus gal dalį Prūsų lietu
vių). Jie kariauja todėl, 
kad juos verčia kariauti 
nuoga fyziška spėka. Ta
tai aišku kiekvienam, o bet
gi lietuvių tarpe randasi to
kių apvanturistų ir samoz- 
vancų, kurie varde “visos 
tautos” skelbia lietuvių išti
kimybę vienai ar kitai pu
sei.

Klausykite tik, kokį 
straipsnį išpyškino J. Gab
rys savo biuro laikraštyje 
(Biuletenis N. 5).

“Vokiečių socijalistų atstovas Le- 
deburas neseniai reichstage yra išsi
taręs, kad vokiečių vyriausybe gali 
tiketies paspirties savo kariumenei 
lygiai kaip ir iš kitu Rusijos tautų 
paspirties, ir iš lietuvių.

“Męs (suprask Gabrys. — “L.” 
red.) esame įgalioti užginčyti tą 
tvirtinimą. Iš pat karės pradžios 
lietuviai jau, 400 tūkstančių žmonių 
skaičiuje, kovosi po rusvi vėliava. Lie
tuvių tauta niekame dar nebuvo pa
rodžiusi savo neklusnumo Rusijai, 
kuri kaujasi su savo narsiais sąjun
gininkais vardan pergalėjimo prieš 
žiaurią prievartą”...

Sakykit, vyrai, kas įgalio
jo ta šalaputrų kalbėti lie
tuvių vardu? Kas įgaliojo 
jį parduoti lietuvių tautų 
vienai iš kariaujančių pusių 
už dvidešimts sidabrinių? 
Męs tvirtiname, jog lietu
vių tauta neapreiškė savo 
simpatijų nei tai nei kitai 
pusei ir neturėjo net progos 
jų apreikšti. Męs tvirti- 
nam, kad didžiausia daugu
ma lietuvių žiūri į šia karę, 
ne kaipo į paliuosavimo ka
rę, bet kaipo į didžių di
džiausia nelaimę, naikinan
čių mūsų tėvų šalį.

Užčiaupkime burna tam 
ponui!

REAKCIJA VIS KĮLA.
Visose Suvienytose Vals

tijose vis labiau ir labiau kį- 
la reakcijos banga. Nutei
simas Colorado kalnakasių 
vado Lawsono, žudymas 
streikierių Roosevelte ir 
Newarke (New Jersey val
stijoj), nuslopinimas plan
tacijų darbininkų streiko 
ant Porto Rico salos, žiau
ri teismo bausmė, uždėta 
ant Danbury kepurninkų, 
pagaliaus masiniai areštai 
New Yorke žydų unijistų 
vadovų — tas viskas sakyte 
sako, kad reakcija Ameri
koj vis labiau kelia savo gal
vų. Ir šitie visi atsitikimai 
įvyko, palyginamai, trumpu 
laiku.

Kapitalistiškos legislatu
res nesiliauja besikėsinusios 
ant darbininkų teisių. Pri
siminkime tik, kad net ke
liose lygiai valstijose, kaip 
tai New Yorko, New Jer
sey, Californijoj ir Connec
ticut norėta įvesti konstab- 
lerių (valstijinių kazokų) 
institutų. Įstatymai, išleis
ti darbininkams apsaugoti, 
begėdiškiausiu bu du “taiso
mi” kapitalistų naudai. Y- 
pač tuo pasižymi New Yor
ko legislatura. Bent kelio
se lygiai valstijose įnešta 
billiai prieš vartojimų rau
donos vėliavos. Oklahomoj 
ir W. Virginijoj stengiama
si atbaidinti nuo rinkimų 
plačiųsias darbininkų mi
nias, užkraunant ant pavie
nių balsuotojų ir ant parti
jų speciališkų mokesčių naš
tų.

Argi tų visų faktų nepa
kanka, kad nurodžius į vis 
besididinančia reakcija?

Darbininkų minios ener
gija pusėtinai nupuolus. 
Žmones prialsino nesiliau
jančios bedarbės ir darbi
ninkų dvasios nupuolime 
kapitalistų klesa randa sau 
naujos energijos šaltinių.

Prieš reakcijos spėkų — 
męs viena ginklų teturime— 
tai Socijalistų Partija ir 
tas unijas, kurios nesibijo 
bendrai veikti su S. P. Se
niau kaip kas ir iš socijalis
tų dar tikėjo, kad Roosevel- 
to progresyviška partija su
teiks pagelbos prieš kapita
listiškų reakcijų. Dabar tos 
vilties jau nebėra, nes Roo- 
sevelto partija jau seniai 
palaidota.

Amerikos darbininkus 
laukia baisi, milžiniška ko
va. Jie turi rengties į tų 
kovų, jiems nėra laiko pa
vesianti ir pasinerti pesi
mizmo bangose.

DAR APIE PIRMEIVIŠ
KŲ LAIKRAŠTININKŲ 

SUVAŽIAVIMĄ.
Pereitame “L.” num. mi

nėjome apie “Keleivio” su-

manymų šaukti visų pirmei
viškų laikraštininkų suva
žiavimų.

“Kova” pripažįsta, kad 
reikia švarinti savytarpinę 
kova, vienok ji mano, kad 
tas peštynes kelia ta inteli
gentija, kuri nors ir su
pranta proletariato idealų 
prakilnumų, tačiaus stoja 
buržuazijos reikalų apgyni
me, parduodama savo min
tis ir proto spėkas.

“Kas bijosi juodosios armijos į- 
sivyravimo, lai stoja proletariato rau
donosios armijos eilesna”.

“Kova” mano, kad socija- 
listams nebaisus ponų kleri
kalų grūmojimai.

“Naujienos” žemai dėka- 
voja ir atsisako dalyvauti 
tokiame suvažiavime, kuria
me būtu atstovai Bostono, 4- f

Brooklyno ir Baltimorės 
tautiškų lapelių.

Na, tai dabar bus aišku, 
kad męs, socijalistai, neno
rime griežti neva - bepar- 
tyviškame pirmeiviškų laik
raštininkų koncerte. Męs 
neužsitikime ponais pirmei
viais: bijomės danajiečių, 
nors jie ir dovanas mums 
neštų.

O tuo tarpu “Laisve” ga
vo sekantį užkvietimų iš ofi- 
ciališko tautiškų laikrašti
ninkų štabo:

“Gerbiamieji Tamstos:—
“Penktasis Amerikos l'etuvių spau

dos Draugijos suvažiavimas įvyks 11, 
12 ir 13 dd., birželio, 1915 m. Chica- 
goje, 111. Būtų labai pageidaujama, 
kad tame suvažiavime dalyvautų, jei 
ne visi, tai bent pažangesnieji Ameri
kos lietuvių laikraščiai. Tad gal 
Tamstos teiksitės pasirūpinti savo at
stovybę suvažiavime turėti? Malo
nėkite apie tai man pranešti.

“Linkėdamas Tamstoms daug labo, 
pasilieku su augšta pagarba

V. K. RAČKAUSKAS, 
Liet. Spaudos Draugijos Sekret.”

Gerb. V. K. Račkauskui 
pasiųsta sekantis atsaky
mas:

“Gerbiamas Tamista!
“Męs gavome Jūsų pranešimą ir 

tariame ačiū u" jį. Mums gaila, bet 
dėlei principiališkų priežasčių “Lais
vė” nesiųs savo įgaliotinio tan suva
žiavimam

“Laisvė” neturi apie ką bendrai 
tarties su kitų sriovių laikraščiais, o 
dėti savo parašą po gražiai skam
bančiomis rezoliucijomis nėra nei no
ro, nei reikalo.

Su tikriausia pagarba
L. PRŪSEIKA”.

Pirmosios gegužės šventė, 
šventė tarptautiško proleta
riato, įsteigta Paryžiaus 
tarptautiškame suvažiavi
me 1889 metais, ačiū inicia
tyvai Francijos darbininkų, 
šventai buvo jais pildoma 
bėgyje 25 metų. Tų dienų 
Francijos darbininkai, iš
vien su darbininkais viso 
pasaulio, išeidavo iš tvankių 
fabrikų ir dirbtuvių į pla- 
čiųsias gatves. Tenais jie 
apreikšdavo savo griežta 
norų turėti astuonių valan
dų darbo dienų ir minimum 
algų. Tenais jie protestavo 
prieš apsiginklavimus ir 
prieš visa kapitalistiškų su
rėdymų. Tenais jie duoda
vo žodį kovoti už laiminges
nę ateitį — už socijalistiškų 
sutvarkymų.

Paprastai, socijalistų or
ganizacijos ir profesijinės 
sųjungos (unijos) jau iš- 
anksto prieš pirmų gegužės 
rengdavosi prie šventės. 
Buvo rašoma straipsnių lai
kraščiuose ir žurnaluose, 
buvo platinama atsišauki
mų ir rengiama eilių - eilės 
susirinkimų ir mitingų. Vi
sa tai buvo daroma tuo tik
slu, kad išaiškinti maža te- 
susipratusiems darbinin
kams pirmos gegužės reikš
mę, kad pritraukti juo di
desnes minias prie tos šven
tės ir tuo būdu suteikti jai 
labiau įspūdinga pobūdį.

Nesnausdavo ir antroji 
pusė — turčių klesos. Kiek
vienoje organizacijoje dar
bininkų demonstracijoje, o 
ypač pirmos gegužės de
monstracijoj, turčiai maty
davo šešėlį būsiančios revo
liucijos, vadinasi, galų savo 
viešpatavimui. Jie taip- 
pat ruošdavosi kovon — 
mobilizuodavo policistus, 
žandarus, o kartais net ka
reivius, kad, esant reikalui, 
galėtų žiauriai atkeršyt su
si pratusiems darbininkams.

Ir tankiai taip atsitikda
vo, kad laike pirmos gegu
žės demonstracijų Franci
jos miestų gatvėse, o ypač 
Paryžiaus, kildavo susirė
mimai, dygdavo barikados 
ir kova daeidavo net iki 
kraujo praliejimo. Ir tas 
darbininkų kraujas apgaub
davo šviesių, malonia pirmų 
gegužės raudona spalva

Taip buvo... Bet dabar 
jau to nėra. Prieš pirmos 
gegužės šventę socijalistų 
organizacijos tylėjo, unijos 
taip-pat tylėjo. Laikraščiai 
ir žurnalai nei žodeliu ne
prasitarė apie darbininkų 
šventę. Nebuvo nei mitin- 
prieš pat šventę pasirodė 
f abrikose. Jokia fabriką, 
trumpučiai atsišaukimai vi
sos eilės organizacijų. Bet 
tuose atsišaukimuose nebu
vo jokio pakvietimo prie 
viešų demonstracijų. Aš 
pasakysiu, kad atsišaukimai 
liepė darbininkams liktie 
fabrikuose. Jokia fabriką, 
jokia dirbtuvė nestreikavo, 
kuomet atėjo pirmos gegu
žės šventė. Tiktai vakare, 
po darbui, organizuoti dar
bininkai nuėjo į uždarytus 
susirinkimus, kad veidmai
ningai paplepėti... apie kų? 
Ogi nors ir apie tuščia mai
šų.

Na, o kaip elgesi ponai- 
buržuazai? Jie niekad ne
nusiginkluoja. Jie ir šiuo 
sykiu buvo prisirengę ata
kuoti darbininkus, nors, ro
dosi, visi žinojo, kad fran- 
cūzų darbininkai pirštu ne
pajudins, kad švęsti savo 
šventę. Padėkime, geležin
kelių administracija dar vi
sų savaitę prieš 1 d. gegu
žės uždraudė daryti susirin
kimus ir kolektyvius reika
lavimus. Ir net pirmos ge
gužės dienoj patrulės nacio- 
nalės gvardijos jodinėjo po 
Paryžių ir tos patrulės buvo 
pasirengusios šokti ant dar
bininkų prie pirmo savo 
viršininkų ženklo.

Tai kasgi šiemet pasida
rė, kad darbininkai apleido 
savo reikalus, o buržuazija 
kaip gimė, taip tebegina sa

DIRBKITE SAVO DAR
BĄ, TIK NE MŪSŲ 

PINIGAIS.
Brooklyno tautiškas 

Grandstričio organas vis la
biau vietos pašvenčia savo 
nemaloniai kaimynkai “Lai
svei”. Tiesa pasakius, męs 
visai nesisieluojame dėl tų 
“kritikų”. Esant geram li
pui, mums net smagu skai
tyti “V. L.” humoristiką, 
kuri supilta “Apžvalgų” a- 
ruode.

Kartais, kada Brooklyno 
sene pyksta, mums tik juo
kai.

Padėkime, neseniai New 
Yorko Tėv. Myl. dr-jos 
kuopa likvidavosi ir savo iž
dų paskyrė socijalistiškų 
knygų leidimo organizacijai 
“Darbui”. “V. L.” susirau
kė ir išniekino tuos nela
buosius N. Y. socijalistus.

Turime pasakyti nabaš- 
ninko Paukščio laikraščiui, 
kad ateityje jisai gali laukti 
ir daugiau tokių siurprizų. 
Socijalistai neilgai jau duos 
jums pinigų išleidinėjimui 
tokių raštų, kaip Žilinsko ir 
Strazdelio “šedevrai”. So
cijalistai neilgai jau klausys 
kačių koncerto, kurį jie nu
meris iš numerio girdi va
dinamame Tėv. Myl. Dr-jos 
organe.

Dirbkite sau sveiki savo 
darbų, išvien su kunigu Gu
staičiu ir kitais. Tokioj 
kompanijoj mums yra ne
smagu ir tokioj kompanijoj 
męs nenorime palikti savo 
pinigų.

Męs nekliudome jums 
vežti tautiškų vežimų, bet 
męs arkliais nebūsime dėl 
jo.

Ne tik New Yorko socija
listai ir jų pritarėjai, bet ir 
visos Amerikos socijalistai 
ir pritarėjai turi pagaliaus 
suprasti, kad jiems nėra 
kas veikti Tėv. Myl. Drau
gijoj-

Į LAISVI!___________________

Pirmoji Gegužes Francijoj.
(Nuo mūsų korespondento iš Paryžiaus).

vo interesus? Kodėl taip 
keistai pasielgė Francijos 
socijalistai? O gal Franci
joj viskas labai puiku, ge
ra? Gal jau Francijoj ne
reikia ir nėra prieš kų pro
testuoti?

Ne, kaip tik atbulai. Dar 
niekados Franci j a nematė 
•tokios aštrios politiškos ir 
ekonomiškos reakcijos. Nė
ra pilnos liuosybės spaudos 
ir susirinkimų. Gyvenimas 
pabrango mažių - mažiausia 
net dvigubai. Darbininkus 
išnaudoja begaliniai. Sa
vaitinio poilsio nebėra jau. 
Įstatymdavystės apie darbų 
naktimis, apie vaikų, mote
rų ir abelnai darbo diena 
nebėra jau. Tarytum, tų 
įstatymų niekuomet ir būti 
nebuvo.

Tai kasgi pasidarė? Fran
cijos darbininkai sutiko su 
šia kare ir padarė “tautiš
kųjų” sutartį su buržuazija 
dėl apgynimo savo šalies 
prieš vokiečių užpuolimų. 
Vardan šitos tai “tautiškos” 
vienybės jie atsisakė nuo 
klesų kovos ir kenčia dabar 
tylomis, matydami reakci
jos siautimų. Vardan tos 
tai “tautiškos” vienybės jie 
palaidojo ir pirma gegužės 
— savo tikra kūdikį, gimusį 
25 metus tam atgal...

Štai kame veriasi šaknis 
to keisto pasielgimo.

B. Ka—in.
Paryžius, 2 d. gegužės.

Laisvoji Sakykla.
“Laisvoji Sakykla” atvira visiems 

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

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

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

Redakcija neatsako už nuomones 
“Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

AR GALI SOCIJALISTAS 
BŪTI VARGONININKU 

IR KITI KLAUSIMAI.
Nerasi pasaulyj žmogaus, 

kuris galėtų visiems vieno
dai įtikti, ypatingai dabar
tiniame momente, kuomet 
žmonija pasiskirsčius į 
griežtai priešingas viena ki
tai srioves, kurių netik 
principialis veikimas, bet ir 
paprasčiausios mintįs vienų 
nuo kitų skiriasi, kaip die
na nuo nakties. Kas vie
nam išrodo naudinga ir 
prakilnu, tas kitam pasiro
do blėdinga, negeistina, ne
malonu, pažeminančiu ir, iš 
dalies, net juokingu.

Todėl ir aš, kuomet pri
sieina kas norint rašyti ar
ba kalbėti, absoliutiškai nei 
nebandau, idant tuom galė
čiau visiems vienodai įtikti, 
nes iš anksto žinau, kad tas 
jokiu būdu nėra galima at
siekti. Mano vienatiniu 
uždaviniu yra nušviesti da
lykų taip, kaip jis ištikrųjų, 
sulyg mano nuomonės tu
rėtų būti, nepaisant į tai, 
kad ir vienam - kitam tas 
nepatiktų.

Ir štai “Laisvės” N. 36 
drg. D. Pilka, atsakydamas 
į mano korespondencija, til
pusių “Laisvės” N. 32, su
duoda man geroka pamoks
lėlį, nupeikdamas tokį mano 
pasielgimų, kam aš, anot 
drg. D. P., rašus tokias ko
respondencijas, kurios už
gauna tūlų narių švenčiau
sius jausmus ir tuomi suke
lia tarp kuopos narių kerš
tų ir neapykanta vienų 
prieš kitus.

Tiesa, drg. D. P. savo 
straipsnelyj neįvardino nei 
mane, nei kų kitų, bet ka
dangi žinau, jog tame “Lai
svės” N. netilpo iš mūsų 
miesto kita korespondenci
ja, kaip tik mano, tai viena, 
ir antra, kadangi drg. D. 
Pilka cituoja mano ištartus 
žodžius, kuriuos neva ban
do savotiškai kritikuoti, tai 
jau iš anksto žinau, kad tas 
viskas taikoma man, bet ne 
kam kitam.

Visų pirmu D. P. bara 
mane, kam aš nurodųs, būk

is- 
Pil- 
yra

anas socijalistas apie loši
mų tiek tenusimano, kiek, 
ožys apie muzykę. Tiesa, 
toks išsitarimas lyg ir būtų 
truputį perskaudus, bet kad 
tasai vyrukas apie lošimų 
menkai nusimano, tai tų ir 
drg. P. turės pripažinti, jei 
nenorės apsilenkti su teisy
be. Užteks mums pažvel
gus į paskutinį atsibuvusį 
kuopos vakarų, kur buvo su
lošta veikalas “Lizdas Na
minio Liūto”.' Negana, kad 
jis nenuvokė, kas reikia 
veikti ant scenos, net neži
nojo, į kuria pusę reikia 
sukties, bet ir trumpukę ro
lę 15 — 20 žodžių, per 3 — 
4 mėnesius nepajiegė 
mokti. Toliaus D. 
ka sako: “Ta ypata 
daugiaus pasidarbavus ant 
visuomeniškos dirvos, negu 
tie (suprask negu aš), kurie 
save vadina garbingais ir 
principialiais socijalistais”. 
Kad ta ypata yra pasidar
bavus platinime socijalistiš- 
kos literatūros, tai tą pripa
žįstu ir aš, bet kad ta ypata 
pastaruoju laiku pradėjo 
šunuodegiaut, tai irgi neuž
ginčijamas faktas. Nejau
gi drg. D. P. mano, kad jei
gu kuris savo laiku pasižy
mėjo gerais darbais, tai pa
skui gali ir blogai elgties, 
ir turi būti gerbiamas ir 
guodojamas? Jeigu, ištiesų 
drg. D. P. panašiai mano, 
tai turi didelę klaidų. Juk 
Sirvydas ir kiti panašios rų- 
šies elementai taip pat savo 
laiku dirbo išsijuosę platini
mui socijalistiškos propa
gandos, ir tikiu, dešimts 
kartų yra daugiau pasidar
bavę platinime apšvietos, 
negu ta, Pilkos į padanges 
keliamoji ypata, bet ar šian
dien męs juos gerbiame?

Toliaus D. P. kalba apie 
socijalistų - vargonininką, 
būk tai jis tokį amatą išsi
mokinęs ir tą būtinai turi 
pildyti. Daryti panašius iš
vedimus netik kad yra juo
kinga, bet žemiau kritikos. 
Užklauskime męs paprasto 
plėšiko, kodėl jis tatai da
ro.—(Nevykęs palyginimas. 
Red.). Beabejo gaušime at
sakymą, kad jo tokis ama
tas. Užklauskime męs ku
nigo, dėlko anas keikia so
cijalistus ir šiaip pažanges
nius žmones? Beabejo gau
sime toki pat atsakymą; 
reiškia, jie daro tai todėl, 
kad jų tokis amatas. Bet 
ar socijalistai pripažįsta to
kį amatą? Anaiptol ne! 
Paimkime, pavyzdžiui, kad 
ir velionį kun. V. Dembskj 
(nors jis ir nebuvo socijalis
tų). Kodėl gi jis metė ku
nigystę, kodėl ją nepildė iki 
paskutiniai dienai savo gy
venimo? Juk tai jo buvo 
amatas - kunigystė ir tai 
daug pelningesnis, negu to
kio vargonininko ar kokio 
ten kito! Jis mete kuni
gystę, nes pamatė, jog tokis 
amatas yra netikęs, kuria
me nesimato kitokio tikslo, 
kaip vien temdinimas ir a- 
piplėšimas tamsesnės žmo
nių luomos. Tai kodėlgi ne
galėtų panašiai pasielgti to
kis vargonininkas? Juk 
vargonininko amatas žmo
nijai lygiai jau taip kenks
mingas, kaip kad ir kunigo; 
kaip kunigas, taip ir vargo
nininkas yra vienodos rū
šies išnaudotojais žmonijos; 
kaip kunigas, taip ir vargo
nininkas minta iš žmonių 
kruvino prakaito, apiplėš- 
dami juos materijališkai ir 
dvasiškai; kaip kunigo, taip 
ir vargonininko yra vienati
niu tikslu imti ir imti iš 
žmonių, o nieko jiems už tai 
neduoti. Toliaus D.
lygina vargonininko darbų 
su darbu dirbtuvės 
ninko, kuris, anot 
taip-pat dirba kapitalistui. 
Kad dirbtuvės darbininkas 
dirba kapitalistui, tai tas 
tiesa, bet sulygint jo darbų 
su darbu vargonininko ne
galima jau bent ir iš šio at
žvilgio : kadangi darbinin
kas, dirbantis dirbtuvėje, 
nors jis dirba ir kapitalis
tui, tačiaus visgi jis paga
mina tokias reikmenis,, be 
kurių (išėmus mažų dalį) 
jis ir pats negali apsieti —

P. su-

darbi-

tai viena, ir antra, — dar
bininkas, dirbantis dirbtu
vėje, jei tik jis pažins save, 
kuom jis ištikrųjų yra, tai 
jis gali nuo darbdavio išrei
kalauti tokias jau privilegi
jas, kur ne darbdavys dar
bininkų laikytų pasižebojęs, 
bet darbininkas darbdavį. 
Bet kųgi tokio panašaus ga
li nuveikti vargonininkas? 
Ar gali jis išreikalauti sau 
nuo kunigo šiokias bei te
kias privilegijas? Anaiptol 
ne ! Tiesa, neva egzistuoja 
tai}) vadinamas Susivie*. 
Lietuvių Vargonininkų A- 
m e riko j, bet, tiesų pasakius, 
iš tos organizacijos tiek te
galima turėti naudos, kiek 
iš negimusio Liet. Gaspadi- 
nių Susivienyjimo. Taigi, iš 
to viso matosi, kad vargoni
ninko amatas, lyginai kaip 
ir paties kunigo, daugiau 
žmonijai yra kenksmingu 
negu reikalingu, ir socijalis
tas, užimdamas tokį amatų, 
būtinai turi tapti didžiausi* 
savo priešo-kunigo tarnu.

Toliaus D. P. sako: “Pri
versti pildyt socijalizm* 
principus galima tik tada, 
kada jie yra laužomi”. Aš 
nesuprantu, kokius princi
pus drg. P. turi omenyje ir 
apie kokių principų laužy
mą jis kalba? Juk, man rė
dos, šlie j imąsis socijaliste 
prie priešingos mūsų idėjai 
partijos, nusižeminimas ir 
rėmimas aktyviškuoju bei 
m džiagiškuoju darbu — y- 
ra ne kas kitas kaip auklė
jimas savo priešo, o auklėji
mas savo priešo, kaip tik ir 
yra laužymu socijalizm* 
principų. Juk socijalizm* 
teorija nepripažįsta Kris
taus žodžių, kur pasakyta: 
‘ Jei kas į tave meta akme
niu, tu į jį mesk duona”. 
Socijalizm o teorija reika
lauja, kad jos pasekėjai sto
vėtų ant augštesnio laips
nio, negu kad stovi senosios 
partijos; socijalistas negali 
ir net neprivalo galva lenk
ti prieš tokias srioves, kurių 
mokslas nesutinka su moks
lu socijalizmo; ir jeigu ku
ris tatai daro, tai aišku,Jog 
tokis- nėra socijalistų iš 
principo.

Toliaus, drg. P. bara m 
ne už sulyginimų katalikų 
veikimo su deglosios veiki
mu. Ir kuomi gi iš tiesų ga
lima pavadinti tokius žmo
nes, kurie griauja ir arde 
viską, kas tik yra socijalis
tų suimdavo ta, o patįs prie 
mažiausios progos maldauja 
ir prašo jų aktyviškos pa
gelbos?

Beto draugas P. nurodo, 
kad tokie ir tam panašus 
dalykai geriausia išrišti ant 
vietos, kuopos susirinkime. 
Pasakyta gana puikiai, bet 
pažiūrėkime, ar pas mus 
tas vykdoma gyveniman? 
Juk gana aiškus pavyzdys, 
kad ir iš pereito kuopos su
sirinkimo, kur didžiuma 
kuopos narių, vieton ap
svarstyti kaslink prasižen
gusių narių, visų ugnies 
karštį atkreipė į mano ypa
tų, ir susilaukiau tokių 
bjaurių išmetinėjimų, kokių 
nebuvau ragavęs per 8 me
tus mano prigulėjimo prie s 

. Į r kas juokin
giausia, kuopa įgaliojo ko
misija atšaukimui mano ko
respondencijos, ir uždėjimui 
ant laikraščių cenzūros, kad 
šie neturėtų teisę talpint ko
respondencijas, kuriose kri
tikuojama narių blogi pasi-

Pagaliaus, drg. P. sako: 
“Pakol žmogus nesupranta 
kitokio mokslo, jo nuo baž
nyčios atitraukti negali
ma”. Aš nežinau, man re
gis, aš ir nesistengiu jų ati
traukti nuo bažnyčios. .Juk 
nei drg. P., nei kiti nematė 
mane stovint ant skersgat
vių ir atkalbinėjant einan- . 
čius bažnyčion žmonės. Bet 
vienas dalykas, jeigu aš nu
žvelgiu socijalistų šunvuo- 
degiaujant ir remiant prie
šingųjų partijų, tokį visuo
met pasmerkiu.

Turklys.
Jersey City, N. J.

Nuo red. Bus ir atsaky
mas į šį straipsnį.



Maistą gabena į Prusus. Jurbarko, Tauragės 
Naujamiesčio jau nėra.

ŽEMAIČIUOSE.
Vokiečiai, kaip matyt, ne

juokais nori įsivyrauti Že
maitijoje. Jie tiesia gelžke- 
Jtus ir plaukomuosius tiltus 
Apie tai praneša “Liet, ž.’

Žymių permainų Žemai
čiuose tuo tarpu neįvyko. 
Vokiečiai rimtai stiprinasi 
užimtose vietose, 
senų, buvusios 
prie pat sienos, jau užbaigė 
tiesti savo gelžkelį į Vevir- 
ženus. Daugely vietų jie 
dirba dar plaukiamuosius 
tiltus.

Pastaromis dienomis pra
dėjo gabenti kuone visus 
turtus ir “baldus” į Prūsus.

Sodžius ir kaimus, kur 
buvoja kazokai arba jiems 
gyventojai padeda, grasina 
sudegįsią. Apie Kretingą 
yra keletą sudegintų ūki-

Nuo Ai- 
muitinės

Kovo 24 d. buvo mūšis 
ties Andrėjavu — Rietavu.

Po vokiečių apsilankymo 
pritrūko maisto AndrCjave, 
Kvėdarnoje ir Rietave, tai
pogi ir jų apylinkėse: kiek
vieną dieną randasi daugiau 
pabėgėlių, likusių be pasto
gės ir duonos.

Gargžduose kunigai Didž- 
galvis ir Baltrėnas pakliuvo 
į nelaisvę, taipogi buvo pa
kliuvęs ir vienas iš bažny
čios tarnų, bet pastarąjį 
kaž kodėl paliuosavo. Du 
pačto valdininku, kuriuodu 
ne vieną kartą drąsiai gy
nėsi nuo vokiečių žvalgų 
Veviržėnųose, iki paskuti
nės valandos pildydamu pa
reigas Andre jave, pateko 
nelaisvėn.

Antrą kartą bombarduo
jant Kvėdarną, išleido į ją 
40 šūvių. Tą pačią dieną 
bombardavo Žvingius ir ap
šaudė iš jūros Palangos a- 
— gardą. Šūviai krito net 
j viorsto nuo Darbėnų, ne

padarę nuostolių; tik Kvė
darnoje sudegė pora namų 
nuo sprogimo.

JURBARKAS VEIK VI
SAS IŠGRIAUTAS.

“Ruskoje Slovo” praneša, 
kad Jurbarke beveik visi 
namai sunaikinti ir išgriau
ti. Žmonės iš ten išbėgiojo.

VARNIAI, TELŠIŲ PAV.
Kovo 26 d. buvo Varnių 

valsčiaus sueiga. Nutarta 
parduoti visus dar užsiliku
sius grūdų magazinus. Karą 
apskelbus tuos grūdus val
džia buvo paliepusi vežti į 
Mažeikių stotį rekvizicijos 
komisijai. Bet komisija ne
priėmė. Mat, perdaug su
puvę.

Žmoneliai, suvažinėję pil
nais vežimais po 12 mylių 
ten ir atgal, suprato, kad 
tokiais grūdais vargu galės 
susišelpti kadir bado metu. 
Užtat nutarė grūdų maga
zinus parduoti ir vietoje 
grūdų pinigus laikyti.

ŠIAULĖNAI, KAUNO G.
Mūsų klebonas mažne 

kiekvieną šventadienį kei
kia “bedieviškus laikraš
čius” ir jų skaitytojus. “Ge
riems katalikams”, sako 
jis, “didelė nuodėmė tuos 
laikraščius skaityti ir savo 
namuose laikyti, taip-pat 
susitikti su tais žmonėmis, 
kurie skaito ir platina pir
meivių laikraščius ir kny
gas. Kad neužsitraukti 
“Pono dievo koronės”, turi
te bedieviškus raštus ir jų 
skaitytojus iš savo namų 
varyti!”

Po keleto tokių pamokini
mų kai-kuriose vietose tėvai 
ir šeimininkai pradėjo per
sekioti už save mažesnius, 
silpnesnius, kurie skaito va
dinamus bedievių laikraš
čius, ir galų gale iškilo dide
li vaidai.

ŠIAULIAI.
Velykų šventėmis mirė

dvarininkas Kazimieras Ja
navičius, Šiaulių Savytarpio 
Kredito Draugijos direkto
rius. Velionis dalyvavo ir 
lietuvių visuomenės gyveni
me. Jis buvo vienu iš įstei- 

gijos; jo vardu sutaisyta 
buvo ne viena Šiaulių pa
garsėjusi “didžioji geguži
nė”..; .

Tai buvo savo krašto pi
lietis ir tikras žemaitis, 
nors ir priklausė prie dva
rininkų luomo. Šiauliečiai 
geru žodžiu ilgai minės jo 
vardą.

SUDECHNO.
KAZLŲ RUDA.

Apie sudegintas Suvalkų 
gub. vietas rašo “Liet. Ži
nių” korespondentai:

Pabėgėlių šioje apylinkė
je daug esama, ypač jaunų
jų. Vokiečiai begalo šeimi
ninkauja Lietuvoje — išsi
varo raguočius ir arklius, 
išsiveža javus ir pašarą, a- 
pie valgomuosius daiktus, 
žinoma, ir kalbėti neberei
kia. Nejauku net darosi, 
kuomet vokiečių kareiviai 
visui’ daro kratų ir įieško 
pinigų, nes juos jie labai 
mėgsta. Čystosios - Būdos 
ir Antanavo sodžių apylin
kėje vokiečiai degina sody
bas. Vokiečiai varu sude
gino Gaisrius, Nendrinius, 
Domeikiškius, Žiūrius - Gu
delius ir Gevaltavą. Vienas 
Žiūriu - Gudelių gyvento
jas pasakojo, kad išdeginta 
kuone pusė visos Šunskų 
parapijos. Kasdien degi
nama po du, tris kaimus ir 
dabar. Iki kovo 5 d. gy
venau dar Ž., bet kuomet 
prasidėjo vokiečių “kalėdo
jimas” (rekvizicijos) Geru
liuose, tai aš persikėliau į 
kitą vietą. Laikraščių Kaz
ių-Rūdoje gauname; dau
giausia parduodama “Liet. 
Žin.” ir “Liet. Ūkininko”, 
“Vilties”, rusų — “Lit.Rus” 
ir Vilniaus “Kopeika”.

KALVARIJA, SU V. GUG.
“L. Ž.” No. 39 klaidingai 

buvo pavadintas vienas kai
mas, būtent, vietoj “Senta- 
kojuje” turi būti Santakoje.

Čia iš gyventojų visiškai 
sudengintos triobos šių ūki
ninkų: 1) J. Budrevičiaus, 
2) J. Barkausko, 3) J. Dam
brausko, 4) J. Paulionio, 5) 
A. Rutelionio, 6) J. Navic
ko, 7) V. Ignatavičiaus, 8) 
J, Senkaus, 9) A. Mikalaus
ko (šeimininkas užmuštas), 
10) A. Paulionio, 11) A. 
Burbos, kitų sudeginta ne- 
visos triobos.

Degant Pakirsnių kaimui, 
užmuštas 1, sužeisti 3 žmo
nės. Degant Pasudonės 
kaimui, Juodeškų užmušta 3 
žmonės (sako, būk visa šeL 
myna, 8 žmonės?). Taipgi 
sudegintas didelis “Kirsnos 
tiltas”, už 4 viorstų nuo 
Kalvarijos šeštakavo linkui. 
Kalvarijoje ir apskritai toje 
apylinkėje nėra namų, ar- 
motų šovinių nekliudytų.

MARIJAMPOLĖ.
Kaip rašo “Rus. SI.”, vo

kiečiai iš miesto jau išvedę 
savo didžiąsias jiegas, likę 
tik kiek lanšturmo (apsau
gos). Pirmiau čia buvę jų 
štabai, ligoninės, vežimai. 
Marijampolėn buvo atvykę 
jau nemaža iš Vokietijos ir 
šiaip žmonių, įvairių valdi
ninkų.

Kazarmės esą sugriautos 
ligi pamatų. Taip-pat su
naikinta namai, kur buvo 
pirmiau apskričio viršinin
ko raštinė, policijos ir karo 
valdybos, apygardos teis
mas, vyrų gimnazija ir tt. 
V okiečių kirkė nepaliesta, 
rusų cerkvė pusiau sugriau
ta, katalikų gi bažnyčioje ir 
žydų sinagogoje stovėję ar
kliai. Bažnyčios bokšte bu
vę įstatyta dvi lengvi ar- 
inoti. į

Marijampolėje laikoma 
keletas apylinkės valstiečių, 
kunigų ir vietos dvarininkų, 
paimtųjų nelaisvėn, kaipo 
užstovų. Kai-kurie jų iš
siųsti Prūsuosna, kiti užda-

ALYTUS, SUV. GUB.
Alytus — pabėgėlių didy

sis traktas ir artimoji nuo 
karo vieta, kur jų daugiau
sia apsistoja, belaukdami, 
kada galės grįžti į savo ap
leistuosius namus. Jokių 
darbų čia nesant, sunku bu
vo pramisti tiems, kurie sa
vo ištekliaus stigo.

Amerikiečių viešoji 
opinija ir lietuviai.

Amerikiečiai veik nežino 
nei apie Lietuvą, nei apie 
lietuvius. Tuo tarpu, viešo- 

Į ji Amerikos visuomenės opi
nija, jų simpatija — nėra 
toks jau tuščias daiktas, 
kurį galima būtų ignoruo
ti. Amerikiečiams apie mus 
nieko nežinant, męs ir aukų 
labai mažai tesu renkame 
jųjų tarne. Kas kita belgai, 
lenkai ar net serbai. Jie 
gavo jau iš amerikiečių šau
nios paspirties ir tikisi dar 
daugiau gauti.

Amerikos žinių pristaty
mo agentūros ir laikraščiai 
nieko nerašo apie Lietuvą. 
Mūsų šalis — jiems tikrių- 
tikriausia terra incognita 
(nežinoma šalis).

Savo laiku E. Arlington© 
(Vt.) Lietuvos Šelpimo Fon
do Komitetas nurodė, kad 
esąs didelis reikalas plačiau 
pasiskelbti anglų laikraš
čiuose. Kaip kur tai daro
ma, bet taip jau nežymiai, 
be jokios sistemos. Patsai 
gi vyriausias Liet. Šelpimo 
Fondo Komitetas, matomai, 
neturi didelio noro infor
muoti amerikiečių visuome
nę apie Lietuvos vargus.

Tuo opiuoju klausiniu su
sirūpino Chicagos liet, drau
gijų Sąjunga ir apie tai ra
šo gerb. K. Jurgelionis 
“Naujienose”.

“Visose karės telegramose, prane
šant apie Lietuvos miestus, kada 
Jie buvo paimami ar sudeginami vo
kiečių ir rusų, niekad nebuvo pažy
mėta, kad tie miestai randasi Lie
tuvoje, toj šalyje, kur lietuviai gy
vena. Lietuvos miestai buvo ir te
bėra vadinami arba šiaurinės Len
kijos arba šiaurinės Rusijos miestais; 
paskutiniuoju laiku Šiauliai vadina
ma Kurlandijos miestu.

Tas Lietuvos ir lietuvių vardo ne
minėsimas yra neabejotina ir didelė 
skriauda lietuviams. Kada nei Lie
tuvos vardas nėra nežinomas, Lietu
va niekad negali tikėties, kad vie
šoji Amerikos opinija paremtų kokį- 
nors Lietuvos reikalą. Tuščia bū
tų laukti, kad Amerikos demokrati
ja nors mažiausią užuojautą išreikš
tų Lietuvos gyventojams, kada tie 
stengsis įsigyti daugiaus laisves ir 
išstatys autonomijos reikalavimą”.

K. Jurgelionis rašęs laiš
kų “Associated Press” ir 
“Unites PressAssociations”, 
kuriuodvi aprūpina žinio
mis Amerikos laikraščius, 
vienok ligišiol pasekmių dar 
nėra. Agentūros vengia 
minėti liet, vardą. Gerb. K. 
J; pranešta, kad Amerikos 
laikraščių redaktoriai visiš
kai nežino geografijos... ir 
todėl jisai kviečia atakuoti 
redakcijas užklausimais, ko
dėl jos nemini Lietuvos var
do. “Tą reikia padaryti 
tuojaus, kad trumpu laiku 
ir visur - amerikiečių redak
cijos užplūstų lietuvių laiš
kais”. O publikos reikala
vimų amerikiečiai paiso.

Taip, tas reikėtų padary
ti, būtinai reikėtų ir turime 
žinoti, kad panašus teisybes 
reikalavimas nieko bendro 
neturi su J. Gabrio reklia- 
mavimosi būdu. Tų dviejų 
dalykų nereiktų supainioti.

Turime ' pasakyti, kad 
“Laisvė” jau seniai mė
gino informuoti tūlus New 
Yorko dienraščius apie 
Lietuvą, bet tiktai “New 
York Call” neatsisako minė
ti Lietuvą.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ

TU PASAULIO ŠVIETĖJAU T

(Aukoju Kristui).

Kunigas Delįonis, episco- 
pos presbyteros, buvęs nie- 
žaležnas kokio ten vyskupo 
Kazlaucko namiestnikas, 
buvęs “Spindulio” leidėjas, 
buvęs rusinu vyskupo Or- 
tynskio sekretorius, turėjęs 
kada vietą gyvuot, buvęs 
kada tai savininkas su 
minkštais kiaušiniais neap
taškyto brusloto ir nelopyto 
princ-alberto, ir dar daug 

Tu, pasaulio švietėjau, ganytojau geras, 
Iš vargdienių užgimęs, beturčiams meilin-

Tu paniekinai auksą, tau turtai—rūdys...
Iš tų amžių giliųjų, ateik tu, garbingas!

Tu užaugai varge tarp žmonių darbiniu

Prikankintas, prislėgtas, diržių neteisybių, 
Savo strėnas ištiesk ir ateik, tu gerasis,

kol tasai Leonas lankysis mūsų name, 
tai aš niekad negalėsiu ištekėti. '

Koste. Jėzus, Marija, o ką jisai panaitei 
padarė?

Anelė. Jisai mane išjuodino Karoliaus aky*

Koste. O tai eretikas! O gal jam stačiai į 
akis šauti, kad daugiau nedrįstų čionai 
lanky ties? , v

Anelė. Palauk, aš pasitarsiu su tėvu.
Valentas (Karoliui garsiai). Ar nepažįsti 

grafo Albino? O, mudu su juo pui
kiai sugyvename. Aš ir tave su juo 
supažindinsiu. Matai, ir męs ne kokie

visokių šventos atminties 
“buvimų” — dabar yra, aiš
kiai pasakius, episcopos 
presbyteros (durniem ne
veik žinot, kas tas, bet į au
sį pasakysiu: tai “bolšaja 
šiška”, bratušku!) Rymo- 
katalikų kunigas, “vieną 
laipsnį augštesnis už Tamo
šiuką”, kaip jis išsitarė, ir 
turįs “macį nuo paties po
piežiaus su trimis pirštais 
žegnot”, kada paprasti Jur
giai, Tamošiui, Kaziai ir 
Pronckui turi, visa lopą mu
žikus blagaslovyt. Bet ar 
žinot ką, nei Tamošius, nei 
Cambridžiaus peštukas, nei 
Lawrenco gaidukas — ne 
tik kad nepasitiko už save 
“vieną laipsnį augštesnio”, 
bet nelabieji nei “dzien dob- 
ry” nepasakė jam. Už tokį 
nepaprastą įžeidimą buvu
sio vyskupo, sekretoriaus, 
etc., etc., be jokio klausimo 
popiežius išvarys tuos mu
žikus, kurie su visu delnu 
tur žmones žegnot, — iš ku
nigystes !

Ir “nepašėnavok” tu man 
"ž save augštesnio dangaus

Ot

[sybių.
Prisiskaitęs apsčiai kuonaudingiausiųjų 

[raštų,
Pranašysčių, senovės žmonių geros valios, 
Iš išminčių, galvočių sau protą įgijęs, 
Tu parodyk stiprybę minties visagalios!

Tu privargęs, bedirbdamas liaudies gero-

bu-

u z s a 
“ober-agento” ir gana! 
laikai, ot papročiai!

** *
Garsus Amerikonas, 

vęs S. V. prezidentas, 
lomatas ir rašėjas, John 
Quincy Adams savam laike 
išsitarė: “No gentleman 
would insult me, no other 
can”. (Džentelmanas manęs 
neįžeis,o nedželtelmanas ne- 
gal įžeist). Labai protin
gas išsitarimas, kurį reiktų 
socijalistams atsimint, kada 
“Liežuvninkė” arba “Ka- 
kas” mėgina socijalistus ap- 
juodint. Ak vagiliai knygų, 
pačių apleidėjai, dissipato- 
riai arba chroniški alkoholi
kai nėra džentelmanais, ir 
jais negali būti.

** *
Su kapitalistais čia Ame

rikoj “brat ne šutka!” Jei 
jiems S. V. prezidentas ar
ba jo ministerial nešoka, 
kaip paliepta, jie ir anuos 
su pagelba savo “nužemin
tų tarnų” teisėjų už grotų 
gal pasodint. štai Rocke- 
fellerio bičiuoliams iš Riggs 
National Bankos nepatiko 
tūli pasielgimai p. McAdoo, 
Suv. Valst. iždo ministerio 
ir prez. Wilsono žento, ir 
tas atsidūrė teisme.

Fritzas.

Užmigai sau ramiai tarp sujudintų marių... 
Atsibusk! Sulaikyk šią įsiutusią audrą 
Ir gyvenimą - laivą išgelbėk nuo karių!...

Tu apšviesk tų baisiausiųjų žmogžudžių 
[minias 

Ir įkvėpk į jų širdis švenčiausiąjį geismą, 
Ir nuprausk nuodingąją kruviną žemę, 
Ir įsteik savo mokslu tarptautišką teismą!

O paėmęs botagą, nueik į bažnyčią, 
Pažiūrėk—kunigai tavo garbę parduoda, 
Kaip į turgų pevertę maldos šventinyčią 
Skambančius kaip ten žarsto... su nuodėme 

[juoda.
Pamatysi, kaip niekin tą mokslą šven- 

[čiausį, 
Kaip gudriai veidmainiauja, politiką varo, 
Pragarinėmis bausmėmis turtą vilioja, 
O visuomenės naudai jie nieko nedaro... '

Tu parduodančius, perkančius,tuos fari 
[zėjus

Išgainiok ir išplak iš ramybės tvirtovės! 
Tu prakeik — kaip ir figą — vargdienių 

[spaudė jus 
Ir žmoniją nuvesk prie tiesos ir gerovės!

(Iš “R. Nauj.”). Jovaras.

Mykolas Balueki.

Vyro Medžioklė
Komedija dviejuose aktuose.

Vertė Bostonietis.

ten žirniai prie kelio, kaip tau gali pa
sirodyti. Dėl mūsų familijos ir pasi
elgimo tau nereikės rausti. Šiandien 
ponas grafas bus pas mane ant arba
tos, ar žinai?

Karolius. Ne, apie tai aš nežinojau.
Valentas. Nežinojai? Ogi apie tai visam 

mieste jau skamba. Kaip gi... bus, ži
noma, bus. Mudu su juo sutinkame. 
Dar vakar man rašė, jog po rinkimų 
“užbėgsiu pas tave ant arbatos”. Rin
kimai jau įvyko ir jisai tapo išrinktas 
(slaptingai). Ir už tą išrinkimą, atvi
rai kalbant, tik man turi padėkavoti. 
Kiekvieną valandėlę jo laukiu (po va
landėlės, lyg ir prisiminęs). Tik žiū
rėk, Aneliuke! kaip ponas grafas ateis, 
tai nebėgkie iš kambario; gali tuom 
sykiu ant fortepiano pagrajiti. Tik 
garsiai skambinkie, kad suprastų, jog 
esi išsilavinusi — o arbatos gerti išei- 
kie, nelyginant ponia grafienė. Su juo 
kitaip nešnekėk, kaip tik francūziškai. 

Anelė (nesmagiai). Žinau tą viską, nerei
kia manęs mokinti.

Valentas. Na, na, nepykie taip staigiai. 
Tavo tėvas buvoja augštų ponų na
muose, tai supranta, kaip reikia pasi
elgti. (Karoliui). Pas mane viskas bus 
taip puiku, kaip pas grafą. Duodu tau 
žodį —grafas už galvos stversis. Aš 
jam pataikinsiu viską suruošti, kaip 
tikras didžponis. Eime, parodysiu 
(ima jį už rankos). Koste, eime sykiu. 
(Išeina).

Scena septinta.
Anelė. Išsirodo, kad šiandien Karolius ma

no rankos paprašys... (Vaikščioja po 
kambarį susirūpinusi).

Leonas (įeina jai nematant ir laiko ranko
je laišką; jisai taip-pat nemato Ane
lės). Taip, tai bus geriausia. Tasai 
laiškas pasakys jai tą, ką aš nedrįsau 
pasakyti. Perskaičius tą laišką, ji jau 
nieko nebelauks iš manęs. Reikia ga- 
lų-gale viską pabaigti. (Pamatęs ją). 
O, pana Anelė.

Anelė (pamačius jį — į šalį). Ir vėl jis.
Leonas. Tai tamsta...
Anelė. Taip, tai aš, bet atleiskie tamsta^ 

neturiu laiko (linkteli galva ir pabė-

Leonas. Po plynių, kas gi čia? Turbūt, nau
jas vėjas papūtė. Gaila, kad močiutės 
nėra, gal būti ir šitą dalyką ji būtų 
priskaičiusi prie didžiausios meilės pa- 
liūdyjimų. (Plėšo laišką). Ir aš, kvai
lys, galėjau Įtikėti, kad ji mane myli. 
Juk dvarponis jai daug saldesnis. Ka
rolius, matomai, nesnaudė.

Karolius (pereidamas iš dešinės pusės į 
kairę—Anelės kambarin; pamatęs Le
oną, meta ant jo neapykantos žvilg-

LAIVAKORTES
Į Lietu vą-Rusi ją

ir iš ten į Ameriką. 
Laivai eina per Archan

gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

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

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

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

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

Kreipkitės raštu ar ypatiškai. 
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

(Tąsa).
Karolius (į šalį). Ir jisai drįso... Tik dabar 

suprantu, kodėl jisai mėginę mane at
kalbėti, tik dabar matau jp veidmai
nystę.

Anele. Bet vely nekalbėkime apie tai. Tam
stai, kaipo jo draugui...

Karolius. Mudu mokykloje susipažinome, 
bet aš norėčiau, kad ir to ryšio nebūtų 
mūsų tarpe. Aš tokių žmonių, kaip 
Leonas, ir pažinti nenorėčiau.

Anele. Kodėlgi tamsta taip persimainei? 
Dar prieš valandėlę judu taip gražiai 
kalbėjotės.

Karolius. Taip, bet tamstos žodžiai parodė 
man, kad tai yra murzinas žmogus. 
Dabar aš suprantu, kodėl jisai viliu- 
gingais žodžiais norėjo atšaldinti ma
no meilę prie jūsų. Jisai norėjo paro
dyti jus blogoje šviesoje.

Anele (staigiai). Ir jisai drįso?
Karolius (ima ją už rankos). Tamsta jo ne- 

myii — taip? Niekad nemylėjai?
Anele. Kaip tamsta gali manyti panašiai? 
Karolius (bučiuoja jos ranką). O, kaip aš 

laimingas! O dabar aš tamstai turiu 
prisipažinti... Jisai prikalbino mane 
jums pameluoti, bet šiandien aš viską 
nuoširdžiai pasakysiu, (bučiuoja jos 
ranką).

Scena šešta.
Valentas (šaipydamos). Kaip aš matau, tai 

judu dykai laiko neleidžiate.
Karolius (pamatęs jį, susijudina). Ah!
Valentas. Nesibijok! Tai paprastas daly

kas, pone Karoliau — ir aš juk jaunas 
buvau (spaudžia jam ranką).

Karolius. Ačiū tamstai. Tamsta toks ma
lonus. <

Valentas. Aš visuomet norėjau gauti savo 
kūdikiui atsakantį žmogų ir manau, 
kad nesuklydau. (Ima jį už rankos, 
nusiveda į šalį ir tylutėliai kalbasi).

Anelė (tyliai sako Kostei). žinai, Kostule,

Leonas (pamatęs jį). Na, Karoliau, linkiu 
tau laimės. Prisipažinkie, kad ir man 
gali pasidėkavoti.

Karolius (šaltai). Jeigu jau kam nors ir 
galiu pasidėkavoti, tai jau tikrai ne 
jums. Jūsų patarimai man nepadėjo. 
(Nueina sau į Anelės kambarį).

Leonas (lyg stabo ištiktas). Ką? Ir tasai? 
Na, ko, ko, bet jau to, tai tikrai nelau
kiau. Tame yra kas tai, kas kvepia bo
bų plepalais. (Girdi už sienos fortepia- 
no balsą ir dainą “gėlelės mano”). Na, 
matai. Naujausiomis dainelėmis vai
šina savo numylėtinį; ta dainuška — 
tai visas jos repertuaras. Aš jau tų 
dainą dvidešimts sykių girdėjau (užsi
kemša ausis). Bėgsiu nuo tos dieviš
kos muzikos. Likite sveiki, ponuliai! 
Atėjau į šį namą, kaipo romansų ka
valierius, o išeisiu, kaipo apsišaukęs 
komedij antas. Su politika taip-pat 
prakišau. Grafas išrinktas atstovu. 
Tiktai mano kavalieriška garbė nenu
kentėjo. (Nuduotu balsu). Anele, li- 
kie sveika. (Juokiasi ir išeina).

,(Toliau bus).



LAISVU

Dilgė.

Ant Nemuno kranto
Vaizdelis iš karės Lietuvoj.

(Pabaiga).
Netoli Jonelio vėl vienas jaunikaitis 

žiurėjo per langą. Nespėjo Jonelis pa
žvelgti į jaunikaitį, kaip tas smuko per lan
gą ir tik spėjo sušukti:

— O Jėz...
— Tu laimingas, kad taip padarei, — 

Jonelis pratarė ir sunkiai atsiduso. — Tu 
čia apsirinkai sau kapines, bet męs.... Tu 
lengvą mirtį turėjai, o mums gal reikės vo
liotis be kojų, rankų ir mirti neapsakomuos 
skausmuos. Gal būt, kad atsiras ir dau
giau tokių, kurie čia pasiskirs sau kapines.

Žandarai pajutę, kad jau vienas smu
ko per langą, tuojaus pradėjo langus užda
rinėti ir visiems uždraudė žiūrėti. Jone
lis jautėsi labai pavargęs, atsišliejo prie 
sienos ir užmigo...

Vos spėjo akis suleisti, kaip pradėjo 
sapnuoti, kad kariaujančios šalįs susitaikė, 
jis laimingai sugrįžo į namus ir rado tėvus 

. besirengiančius prie jo vestuvių. Muzika 
griežė maršą, o jiedu su Joana rengėsi prie 
šliubo...

Joneliui besapnuojant, trūkis nešėsi 
tolyn...

Vieną nedėldienį pulkas, kuriame Jo
nelis tarnavo, gavo nuo generolo įsakymą, 
rengtis prie mūšio. Jonelis vis tikėjosi, 
kad dar susitaikins ir jam nereikės eiti į tas 
skerdynes, bet dabar jau nustojo tos vil
ties. Kada išgirdo generolo įsakymą, tai 
pabalo, kaip drobė. Nieko nelaukdamas, 
paėmė plunksną, šmotelį popieros ir, atsisė
dęs, parašė šiuos žodžius:

“Šiandien gavome paliepimą rengtis 
prie mūšio su vokiečiais. Pertai atsisvei
kinu paskutinį kartą savo senus tėvelius ir 
mylimą Joaną ir tariu visiems sudiev, ant 
visados. Jūsų Jonas”.

Suskambėjo trimitų balsas. Visi su
stojo į eiles, o paskui pradėjo maršuoti. 
Žmonės mosavo skepetaitėm. Muzika gra- 
jino tautišką himną. Jie maršavo per gi
rias, kalnus ir pelkes. Jau buvo tamsu,

- kuomet priėjo prie didelės girios. 
Perėjus patį tankumyną, komandieras lie 
pė sugulti ir šautuvus laikyti gatavus prie 
šaudymo. Priešakyj jų jau viena rota gu
lėjo ir ko tai laukė. Jonelis gulėdamas dū
savo ir šnabždėjo:

— Čia jau bus mūsų kapinės...
Visi gulėjo prie žemės prisiglaudę. Ne

ilgai trukus pasigirdo iš priešų pusės bai
sus kanuoliij baubimas. Priešakinė rota ir
gi pradėjo šaudyti, Jonelį apėmė baimė, 
rankos pradėjo drebėti ir negalėjo šautu
vo išlaikyti. Šaudymasis vis ėjo smarkyn 
ir smarkyn. Pasigirdo sužeistųjų vaitoji
mai ir kaukimai. Jonelis sunkiai atsiduso 
ii pratarė:

— Sudiev šiam pasauliui, nes paskuti
nę naktį begyvenam.

Jų komandieras staiga sušuko:
— Paleiskite ugnį!
Priešakinė rota veik visa išskinta. 

Pradėjo jų rota šaudyti, bet vėl pasigirdo 
komanda:

— Atgal traukitės!
Pradėjo klykti bėgdami didžiausioj be

tvarkėj, bet staiga pribuvo daugiau karei
vių pagelbon ir visi susilaikė. Jone
lis matė, kaip aplinkui krito kanuolių kul
kų pakirsti medžiai ir žmonės. Staigiai 
pasigirdo balsas: “Ura! ura! ura!”...

Jonelis suprato, kad reikia žengti pir
myn. Pradėjus eiti pirmyn, dingo pas jį 
baimė, apėmė, koks tai kerštas, jam norė
josi vis šaudyti, badyti ir draskyti savo 
priešą, vietoj žmogaus — pasidarė žvėris.

Saulė užtekėjo. Jie ėjo per lavonus ir 
sužeistuosius besišaudydami su savo prie
šais. Baisus buvo reginys: vieni knarkė 
peršautom krūtinėm, kiti šaukė pagelbos, 
treti maldavo, kad juos greičiau pribaigtų.

Priešas tapo pergalėtas. Jų kariume- 
ne užėmė vokiečių miestelį.' Įsiveržę į vo
kiečių miestelį, kareiviai pradėjo šeiminin
kauti: be jokio pasigailėjimo plėšė nuo gy
ventojų turtą, skerdė kūdikius, žagino mer
gaites ir jaunas moteris. Kada užėjo vie
noj stuboj jauną, dailią mergaitę, tai puo
lėsi ant jos, kaipo vilkai išalkę ant avies. 
Motina, norėdama išgelbėti savo dukterį,

- pati pasiaukavo kareiviams.
Jonelis tą viską matė ir vaikščiojo, 

n Įtampas iš kampo. Moterįs
’ balaaia šaukė

I: - .

Jonelis buvo kelias naktis nemiegojęs, 
tai atsigulė ir tuojaus užmigo. Bemiegant 
jam matėsi, kaip šventa dvasia, pavidale 
mergaitės, apsirėdžius baltais drabužiais, 
skrido viršum jų galvų, pusdama į auksinę 
triubą ir tuom apreikšdama tarpe žmonių 
meilę, brolybę ir lygybę. Kada šventa dva
sia pamatė tokią baisią regyklą, tai pradė
jo šaukti:

“Kur padėjote dešimtį dievo prisaky
mų?! Ar tai jūs taip pildo t dešimtį dievo 
prisakymų?! Ar jau užmiršot, kad penk
tas — neužmušk, šeštas — nesvetimote
riauk, sekmas — nevok! Ar jūs užmiršot 
prisakymą — mylėk artimą savo, kaip pats 
save?!”

Jonelis pašoko iš miego, akis prasi
krapštė ir išgirdo triubos balsą, šaukiantį 
griebtis ginklą, nes vokiečiai juos iš nety
čių užklupo.

Tuojaus susimaišė dangus su žeme: 
kanuolės vėl pradėjo baubti, miestelis, ku
riame jie apsistojo, degti. Tai buvo .musys, 
kokio Jonelis iki šiol nematė. Kanuoliu 
kulkos pylėsi ant jų, tartum lietaus lašai. 
Jonelis pajuto nepaprastą šiltumą ir tuo
jaus krito ant žemės. Po valandėlės jis at
sipeikėjo ir pajuto, kad jo abidvi kojos su
žeistos. Pasidarė labai karšta ir trošku. 
Bandė atsikelti ir eiti vandens j ieškoti, bet 
kojos atsisakė jam patarnauti. Pakėlęs 
galvą apsidairė ir pamatė daugybę sužeis
tų ir užmuštų. Sužeistieji vaitojo ir šau
kė pagelbos. Jonelis pradėjo 
jieškoti vandens, kad užgesinus 
troškulį. Negalėdamas surasti 
pradėjo savo krauju vilgyti

H O T E R! M S 
NAUJIENOS'

šliaužti ir 
tą baisų 
vandens, 

išdžiuvusi

Nuolatos girdėjosi šauksmai: “Ura! 
ura! ura!”... Kardai ir durtuvai pradėjo 
skambėti. Jonelis pradėjo šaukti:

—Dėl dievo, pribaigkite mane...
Z)Tuom tarpu pro šalį ėjo kareivis ir iš

girdęs Jonelio balsą, atkirto jam abidvi 
rankas ir pasakė:

— Žinok, prakeiktasis!...
Tai buvo vokietis - lietuvis, kuris su

prato Jonelio šauksmą.
Kuomet vokiečiai savo priešus nuvijo 

toliau, tai pasiliko tik užmuštieji ir su
žeistieji.

Netrukus atlėkė daugybė juodvarnių, 
atbėgo gaujos vilkų ir pradėjo puotauti. 
Juodvarniai lekiojo aplinkui sužeistuosius; 
nekurie gėrė karštą kraują ir mušėsi tarp 
savęs nepasidalindami tuo krauju. Vilkai 
draskė užmuštuosius ir sužeistuosius.

Netrukus juodvarnis užtupė ant Jone
lio ir pradėjo jį draskyti. Pradraskęs 
žaizdą, pradėjo liekanas kraujo gerti. Jo
nelis, negalėdamos apsiginti nuo juodvar
nių, pradėjo šaukti:

— Prakeikta motina, ką mane pagim
dė! Prakeiktas tėvas, ką mane užaugino! 
Prakeikta žemė, ką mane nešiojo!...

Jo širdis pradėjo silniau plakti ir grei
tai visai sustojo...
vus... Jis 
sus jam I 
kūną... v

Nustojo krūtinė alsa- 
. nejautė jokių skausmų ir nebai- 
buvo juodvarnis, kuris draskė jo

Tėvų uždarbiai ir vai
kų mirtingumas.

Mūsų moterėlės amžinai 
inpratusios viską “dievo va
lia” aiškinti.

Kokia nelaimė įvyko .•— 
dievo valia!

Numirė vaikas — ir vėl 
dievo valia.

Bet visai ką kitą rodo 
statistika, mokslo vyrų su
rinkta. Jie tyrinėja, rokuo- 
ja ir pagaliaus padaro išve
dimus.

Mieste Johnštovvne (Ang
lijoj) surinktoji vaikų mir
tingumo statistika ve ką pa
rodo :

Tose šeimynose, kur tėvas 
į metus uždirba 521 dolerį, 
is tūkstančio vaikų, nesu
laukusiu vieno meto, miršta 
255.

Tose gi šeimynose, kur tė
vo uždarbis nemažesnis Į 
metus kaip 1,200 dolerių — 
iš tūkstančio vaiku miršta 
tik 83.

Argi čia neaišku, kad 
biednų žmonių šeimynose 
vaikų mirtingumas tris sy
kius didesnis, palyginus su 
m i r tingumu tu r ti n gesn ių 
žmonių šeimynose.

Todėl tai lengvai galima 
padaryti išvedimas, jog juo 
mažiau tėvas uždirba, 
daugiau vaikų miršta, 
daugiau tėvas 
mažiau vaikų miršta.

Panašiai yra ir viename 
iš didžiausių pasauly 
miestų, Paryžiuje. Viena
me iš turtingiausių Pary- 
džiaus distriktų,kur gyvena 
98,000 turčių per metus 
miršta tik 33 kūdikiai. Ki
tame gi distrikte (apygar
doj), kur gyvena biednesni 
žmonės, vaikų miršta pen
kis sykius daugiau. O to
je miesto dalyje, kur gyve
na patįs darbininkai, vaikų 
mirtingumas net dešimts 
kartų didesnis.

Kadaise draugas Žores’as 
sušuko: “mirtis aplanko vi
sus lopšius — turčių ir be
turčių — bet ji ima vieną 
vaiką iš turčių lopšių, o 10 
iš beturčių”.

Dabar visoms moterims 
turi būti aišku, kodėl darbi
ninkų klesoj giltinė smar
kiau įsivyravo, negu turčių 
klesoj. Ne “dievo valia” 
kalta, bet kapitalizmas. To
dėl tai ir reikia su juo ko
voti. (Justice).

venimui ir veisimuisi. Jei
gu sužeistieji kareiviai ga
lėtų gyventi tam tikrose ko
lonijose, o ne invalidų na
muose, tuomet, sako Kers- 
ten’as, gimimų skaičius vėl 
pasidaugintų, kas taip rei
kalinga po karei”.

Tokia tai telegrama tilpo 
Chicagos “
Kaip jums išrodo jinai?

Kapitalistai pavertė Eu
ropą pamešėlių namu, išpie
šė moterims ir merginoms 
jų vyrus ir vaikinus ir da
bar gražina koliekas. Bet ir 
tai jie daro ne iš meilės ar 
žmoniškumo, o tik del “veis
lės” palaikymo. Juk jiems 
dar neužtenka kraujo ir a- 
teityje reiks kareivių.

Argi ne bjaurus šis 
keiktas surėdymas!

PR.■LIETUVIŲ MOTERŲ 
SUSIVIENYJIMO 

REIKALUOSE.
“Laisvės” N. 33 tilpo I

Kodėl jūs taip kaltinate 
tas merg iias F net bjau
riausiais vaida s vadinate?. 
Ar už tai, kad i.-.s merginos 
ii' trip daug tui' nukentėti? 
O gal už tai, kad jų visas 
gyvenimas suardytas? Juk 
jų mintis nebuvo blogesnės

M. P. S. 6 kuopos įnešimas iuž merginų mintis,kurios 
Dany . News . ijr ta įnešimą parėmė 1 kuo- | trokšta gyventi ir gamtos 

1 i. Po pagarsinimui šio !■ dovanomis naudotis. Kas y-
lopos parėmimo, įnešimas V? didžiausiu kaltininku, tai 

< na apkalbėjimui bėgy 45! jūs, moterįs dr merginos, vi- 
dienų,o paskui bus paleistas i 
per referendum.

K. Petrikiene.

pra-

BEGĖDŽIAI.
W i sconsino valsti j o j 

ma pravesti įstatymas, kad 
moterims ir merginoms ne
valia būtu mokėti mažesnės 
algos į savaitę, kaip $10.00. 
Rodosi, patsai, paprasčiau
sias žmoniškumas reikalau
ja, kad tasai sumanymas

nori-

ROCHESTER, N. Y.
13 d. gegužės Lietuvaičių 

Kliubas mėnesiniame susi
rinkime nutarė prisidėt prie 
Lietuvių Moterų Prcgresy- 
viško Susivienyjimo Ameri
koje su ta išlyga, kad neno-

P. Susivienyjimo mokės po 
5c. į mėnesį ir prigulės vien 
tik prie Lietuvaičių Kliubo. 
Dabai' norinčių prisidėti

juo 
juo 

uždirba, juo

Bet kapitalistai ir tam 
priešingi. Tūlas Barnes, 
Kenoshos fabrikantų drau
gijos prezidentas, tvirtina, 
kad merginoms ir moterims 
mokėti po $10.00 į savaitę 
negalima, nesą jos to neuž
dirba. Dabargi daugelis 
merginų ir moterų Wiscon- 
sino valstijoj uždirba tik 4 
—■ 5 — (> dolerius.

Kaipgi už tokią algą pra
gyvenus ?

Tai yra melas, būk mote
rįs neuždirba 10 dolerių į 
savaitę. Jos savo daugumo
je vyrų darbą atlieka už ku
rį vyrai gaudavo geresnes

** *
Nemuno kranto kapines . puošėAnt

žaliuojanti berželiai ir kitokį medeliai. Ten 
gulėjo Jonelio seni tėveliai. Jie iš didelio 
gailesčio, susikrimtimo ir bado mirė. Jo
ana irgi gulėjo grabe — jai atėmė gyvastį 
žiaurus kazokai. Bet ji išrodė daug dai
lesnė, negu gyva . Juodos akutės buvo tru
putį primerktos, veidas baltas, plaukai dai
liai sušukuoti, ant lūpų matėsi linksma šyp
są. Besileisdama saulė švietė ją savo spin
duliais. Seneliai, atsiklaupę, giedojo “Am
žiną atilsį dovanok jai viešpatie”... Gegu
tės liūdnai kukavo, tartum žadindamos Jo
ana:v

“Kelkis mergele, kelkis, nes Jonelis ne
užilgo sugrįžš”.

Išlengvo pradėjo ant Joanos grabo že
mes berti. Kiekvienas stengėsi jai pasku
tinį sykį patarnauti, mesdamas žiupsnį že
mės ant grabo. Taikos Angelas, laikyda
mas rankoj šviesos spindulį, apgailestavo 
tą liūdną padėjimą ir metė savo prakeiki
mą ant carų, karalių ir kunigų, sakyda
mas:

“Žmonės, stengkitės, kad jūsų gentkar- 
te nesusilauktų tokios baisios gadynės 
Stengkitės panaikinti šį netikusį surėdymą 
ir įvesti geresnį. Tuomet pasirodys rau
dona vėliava ir ant jos bus užrašas: “Lais
vė, lygybė, brolybė, kurią mūsų broliai sa
vo krauju nupirko!”

Taip vadinamų kares 
“karžygių” ko-

ii nematot. Jūs kaltina- 
) tas nelaimingąsias mer

ginas vien tik dėlto, kad jos 
tamsesnės, kad jos negalėjo 
apsišviesti.

Geda taip elgtis, ypač lai
svesnėm moterim ir mergi
nom. Mikaitė.

Peikia moteris, kad nedaly
vauja balsavime.

Denver, Col. — Šiomis 
dienomis čia buvo miesto 
valdininku linkimai. Mo
terų rinkimuose labai ma- 
ž»i dnlvvnvn Išrodė taip,I /.til U.C41J V d V V. IOJUUV

M. P. S. A. randasi (kad jos visai nežingeidauja 
apie 12, bet reikia tikėtis, balsavimo teisėmis.
kad supratę naudą prigulė- rios moterų veikėjos sako, 
jimo pne L. M. P. S. A., pri-J;ad Colorado valstijoj mo- 
sidės visos. Nutarta ant feris neturi tam tikro pa
sekančio susirinkimo sumo-įtraukimo politikoj dalyvau- 

į ti.

apie 12, bet reikia tikėtis, balsavimo teisėmis.

keti pirmą sykį mėnesines 
mokestis dėl L. M. P. S. A.

Nors Liet. Kliubas nese
niai susitvėrė, bet jau spėjo

mu, progresyviškumu ir vei-

Neku-

Duokite duonos — šaukia 
Austrijos moterįs.

Į Ameriką tiktai ką atėjo
kimu ant visuomeniškos dir-į numeriai Viennos soci- 
vos neatsilieka nuo vyrų. 
Dabar tik geistina, kad nu-

' jaldemokratų 
“Arbeiterinnen

laikraščio
Zeitung”

rimas prisidėti prip L. M. (Darbininkių Laikraštis).

V. šumskiutė.

NEWARK, N. J.
Pastaruoju laiku mūsų I 

mieste moterėles smarkiai!
algas. Kapitalistai turi j subruzdo darbuotis. Jeigu 
gražaus pelno iš vyrų dar-i tik kur susieina pora mote
lio, bet iš moterų darbo: rėliu, tai ‘kitokiu kalbu ne- 
jiems liekasi dar didesnis Į užveda, kaip tik apie drau- 
procentas.

Moterįs sukruskite!
M. Mihvaukietč.

PRANCŪZĖS SOCI- 
JALISTĖS.

Francūzai socijalistai nei 
kalbėti nenori apie taiką. 
Nei kairiųjų vokiečių soci- 

i jaldemokratų atsišaukimą, 
čia! kur buvo šaukiama prie 

brolystės ir solidariškumo, 
jie numetė “į gurbą” ir nu
tarė toliaus lieti savo krau
ją tarptautiško kapitalo 
naudai. Jie nemato, kaip 
kapitalistiška reakcija 
Francijoje vis labiau susi
draugauja su caro valdžia...

Užtat
džiaugsmu 
francūziu 
šaukimą.
pasiuntė francūzės į Šveica
rijos dienraštį “Berner 
Tagwacht”:

“Moterų veikimo komite
tas (Comite d’ Action) sto
ja už taiką ir prieš tautiš- 

Męs siun- 
moterims socijalis-

juo didesniu 
reikia sveikint 

socijalisčių atsi- 
Štai kokį laišką

“Berlynas, 1 d. balandžio.
— Vokietijos kancleris von 
Bethmann - Holweg susirū
pinęs dabar klausimu ar ga
lima būtų įkurti “karžygių 
kolioniją” netoli pagarsėju
sios ir senos Pforta mokyk
los pietinėj Prūsijoj, kur 
patsai kancleris yra baigęs 1U„ _  ____ „
mokslus. Toje kolionijoje, ką neapykantą, 
pasibaigus karei, turėtų ap- čiame 
sigyventi sužeisti ir raiši tems kariaujančių ir neka- 
kareiviai. liaujančių šalių savo broliš-

Sumanytojum tos kolioni- ką pasveikinimą ir išreiški- 
jos yra Povilas Kersten, vir
šininkas stambios dirbtuvės 
Bad Koesene. Jisai mano, 
kad po karės atsiras tūks
tančiai patriotiškų merginų 
ir našliu, kurios mielai su- 
tiks ištekėti už šlubų ir be
rankių kareivių, kurie prie
šingame atsitikime turėtų 
pakliūti į kareivių namus. 
Kersten sako, kad žmogus, 
papuolęs kareivių naman 
greitai pradeda j aus ties e- 
sąs jau visiškai nereikalin
gas, padaras, tuo tarpu tie 
patįs kareiviai, jeigu turėtų 
savo namelį ir rūpestingą 
pačią, galėtų smagiai ir 
naudingai / gyventi. Jisai 
tvirtina, kad nustojimas a- 
kięs ar kojos dar anaiptol 
neužkenkią ženybiniam gy-

Ant pirmo puslapio cen
zūra išbraukė straipsnį, ėju
sį per dvi skiltis: “grūdų, 
monopolis ir sicijalizmas”.

Tam pačiam laikraščiui 
praneša iš Karlsbado (pui
kiausia maudynių vieta), 
jog tonais dauguma duon- 
kepyklų užsidarė. Duonos 
nėra, bulviu beveik nėra.

Moterįs ir vaikai įtaisegystes, organizacijas ir tt.
"Tarp Lietuvos Dukterų nubado gatvėse ‘didelę 
draugystės ir Haz.anciaus demonstracija, kurioje daly- 
draugystės narių sutikini la-: v;,vo 500 ypatų. Priėję prie 
bai blogi ir vis eina arsyn.; mjest0 rotušės, moterįs rei- 
Davatkos Liet. . Dukterų kalavo dU0n0s. 
draugystės susirinkimuose 
stengkisi pakelti riaušes, i n:iesteliu ir kaimu ateina 
kad išvijus is draugystes' - . .
pažangesnes nares. Į Ra- 
žančiaus draugystę neįsilei
džia nei vienos progresy- 
viškesnės narės; susirinki
mus laiko klebonijoj, kadi 
dievas geriau padėtų kovoti! 
su pažangesnėm moterim.! 
Kurios biznierkos pritaria 
L.D. draugystei, tai net boi-| 
kotuoti žada.

Kaip ten nebūtų, nors tas širdingų žmonių — o paskui

Karlsbado apygardose, iš

tokios pat žinios.
Visur skurdas ir vargasl
Pamislykite darbininkės, 

kodėl tas viskas įvyko!

Kare ir labdarybe.
Karės laiku ir iš miela- 

širdystės galima gerą biznį 
'daryti. Reikia tik sukolek- 
Ituoti pinigėlių nuo gailia- 

jttdėjimas atžagareiviškas, juos i savo kišenius susi- 
bet visgi judėjimas ir ’ jis pilti. ‘ 
gali būti naudingas. Tikį ’ - - - -- - - -
pažangesnėm moterim pa- ųar <_________
tartina prasišalinti iš ten, aferistu — vyru ir moterų, 
kur jų neapkenčia ir pra- kurie jojo aįt labdarys- 
dėti stiprinti savo jiegas, tės arkliuko. Tūla moteris 

sukolektuodavo po $400 į 
dieną. Dabar ji atsisėdo 
kalėjiman.

Policija padarė daug a- 
reštu.£

tuomet ir priešės bus silp
nesnės. Narva.

Paryžiuj (Francijoje) da- 
• suareštuota daugybė

SCRANTON, PA.
Laisvamanybė ir tam

sumas.
Nors dauguma save vadi

na laisvais, netiki į bažnyti- i 
nius prietarus, neina ausi- f 
nės ir visai kitaip žiuri į 
šiandieninį surėdymą ir, ro
dosi, tokie žmonės turėtų 
rūpintis tamsiaja minia, 
kad patraukus ją prie sa- 

kuokarščiausius) vęs, bet išeina visai priešin- 
£'ai-

Aš čia trumpai pabriesiu,' 
kaip mūsų mieste gyvena ir gyvenimas, 
elgiasi dori katalikai ir lais
vamaniai.

Čia kaliatas katalikių 
merginų tapo suviliota. 
Kaip matai mūsų laisvama
niai, o labiausia laisvama
nės, pradėjo iš tų merginų 
juoktis; tyčiotis ir tokiais 
vardais) vadinti, kokius do
ras žmogus niekados nedrįs
tų ištarti.

mą tarptautiško solidariš- 
kumo jausmų. Veikimo ko
mitetas meldžia pranešt a- 
pie tuos jausmus Vokietijos 
ir Austrijos moterims soci- 
jalistėms. 
joms varde

Męs siunčiame
Franci jos soci-

jausmus.
“Veikimo

viltį,kad gegužės šventė vi
sose šalyse iššauks smar
kiausią pasipriešinimą prieš 
brolžudišką karę, kuri krau
jo klanais užliejo visą pa
saulį ir išžudė žiedus darbi
ninkų klesos. Lai gegužės 
šauksmas primins obalsius: 

z “Tegyvuoja taika.
“Tegyvuoja 

kas darbininkų 
natas”.

komitetas turi

Į. L. M. P. S. A. IŠLEISTA 
KNYGELĖ 
IR

“MOTERIS* 
JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.
Įtalpa: 

Perversmas moteries 
ekonomiškame padėjime.

II. Moteris i<- draugijinis

III. Moteris ir vaikų au
klėjimas.

IV. Išvedimas.
Kaina 20 centų.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis,

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



CHICAGO, ILL. 
Agitacija tarpe rubsiuvių.
Apie dešimts savaičių at

gal prasidėjo judėjimas tar
pe rubsiuvių link susiorga- 
nizavimo į uniją.Amalgama
ted Clothing Workers of A- 
merica skyriai padėjo ne
mažą sumą pinigų, kad tik 
pagelbėti neorganizuotiems 
rubsiuviams susiorganizuo
ti į uniją dėl apsigynimo 
nuo išnaudojimo darbdavių. 
Čia buvo platinama visokį 
atsišaukimai ir šaukiama 
susirinkimai visose miesto 
dalyse. Tas darbas nepali-

liūnininkų, 
labai keista.

skarmalninkų,

Pastaromis dienomis 
turėjo prakalbas, taip 
kant, sorkes-misijas 
Delianis. Koks tikslas 
jo misijų, tai gal jam vie
nam težinoma. Nieko aiš
kaus absoliutiškai nepasako, 
viską ir visus kritikuoja, ne- 

' padarydamas jokio išvedi
mo. Kalbėjo apie blogą pa
sėtą sėklą, apie Europos ka
rę, socijalizmą ir socijalis- 
tus. Viską malė, maišė krū- 

jvoj, be jokio nuoseklumo. 
iDaleiskim, kada kalbėjo a- 
jpie socijalizmą ir socijalis- 

. -t. . -t - i tus, tai socijalizmą, kaipo 
y1 fOrma draugijinio surėdy- 

susivienyjimo. t aniliptol

čia
sa- 

kun.
tų

žmonės rašytis į uniją. I 
Darbdaviai irgi pradėjo sa-i 
vo darbą prieš tą agitaciją 
per savo agentus, I 
špecijališkai užlaikomi m() pripažįsįąS, tik lie- 

l ne tarp-darbdavių :
Net keliatą darbininkų pra
šalino iš darbo dėl to, kad 
jie buvo nariais unijos. Bu
vo atsitikimai, kad žmonės j nekritikuotu ir nesikiš- 
už prašalinamus darbinin-' , j tik6jimiskus dalykus.

čia kunigas Delianis ir 
| turite šiokią-tokią tiesą tam 
atvėjuje, bet jums tinka 

'taipgi atsakymas, kodėl jūs, 
kaipo katalikų kunigas, vis
ką peikiate ir vielomis net 

! gražiai mokate sau nepatin
kamas ypatas ir šmeižti? 
Juk jūs pakaktinai turite 

sapnių ir kitų ga- 
dzinkų ir karunkų, kurias 
galite apieravoti dievui ant 
garbės. Argi jūsų dievas 
reikalauja, kad jūs peiktu
mėte arba šmeižtumėte? 
Taip elgdamiesi, jūs neturi
te nei menkiausios doriškos 

!teisės užmesti socijalistams, H i •• i •. -i ♦ • * i i •

no? Toks kun. Delianio 
nekulturiškas pasielgimas 
pastato jį labai žemon pozi- 
cijon ir visuomenei nereikė
tų su juo rokuoti s, nes tai a- 
vinėlis vilko kailyje. Šian
dien atsiranda visokios rū
šies žmonių, kurie šiokiu 
ar tokiu būdu mulkina dar
bininkus ir daro sau pragy
venimą. Todėl, ar ne laikas 
aiškesnėmis akimis pažiūrė
ti mums, draugai, į viską ir 
apsivalyti nuo visokių sofis
tų, kurių vien idėja—dole-

Jonas Guoga.

SHENANDOAH, PA.
Bėgy paskutinių dviejų 

mėnesių iš mūs miesto veik 
visai nesimatė jokių žinių, 
tartum lietuviai per tą lai
ką būtų miegoję. Bet kaip 
tik atbulai: darbavosi daug 
daugiau, negu paprastai 
darbuojasi. Trumpu laiku 
sulošta 4 veikalai, du sykiu 
Račiūnas rodė krutančius 
paveikslus, buvo prakalbų, 
apvaikščiojimas gegužinės

tau tiška. Taipgi sakė, kad j šventės, aukų rinkimas nu- 
ir jis paliktų socijalistų par-jkentėjusiems nuo karės be
tijos nariu, jeigu socijalis-1 t uviams ir tt.

. , . . .tai nekritikuotų ir 
(larbimn-1į tikėjimiškus

sutiko juos atgal priimti iri 
viskas ramiai užsibaigė. Ka-! 
daContinental Tailoring Co. j 
prašalino unijos narius, tai 
žmonės pripažindami netei
singą, firmos pasielgimą, i 
taip-pat sustojo dirbę, bet 
firma nepripažino jų reika-
lavimų ir žmonės turėjo ap- r>nvvrln rl i n Vol Krl o nn . . •leisti dirbtuvę, apskelbdami 
streiką. Šitas streikas yra 
ženklu, kad žmonės nėra: 
taip daug nusiminę ir nesi- j 
bijo darbdavių persekioji
mų. Čia yra didelis nepa- 
siganėdinimas žmonių dar
bo sanlygomis. Kalbama

• I ICIMo out l I dilo Lctlllo,net apie generaliską streiką į , UpiriGwJn v..vfdč . p, i i . .‘- r.au jie KritiKuoja Kaliaisir nėra stebėtina, kad tas i- l,.,,:.,..; m,
vyktų. Daug kalbama apieb-. •? : kvnris k->d nri-
dabartini rubsiuvių judeji-l „„iK,t i , vi u- guietum prie parti os, jeigu mn nnvc rlnv»nn atdml’uhnc I " ...... , .i socijalistai nekritikuotų re

ligijos, yra niekas daugiau, 
kaip didžiausia veidmainys
tė. Jeigu jums apeitų soci-

mą, nors darbo aplinkybės 
buvo tain prastos ir žmonės 
yra ysuvarginti bedarbės,bet 
Ivąsia pakilusi. Jeigu šis 

erališkas streikas atsi
etų, tai nėra abejonės,kad 

iŠ būtų vienas iš didžiausių 
streikų, kokis dar nėra nie
kad buvęs, nes išėjus i 
streiką, jis pavirstų grynai 
revoliucijonišku; būt veda
ma kova už duonos kąsnį ir 
už unijos principą. “Black- 
listinimas” yra labai prakti
kei tarpe darbdavių ir tas 
labiausia žmoneles suerzina 
prieš darbdavių tokius pa
sielgimus.

Ateitis parodys, kokios | kares, kurias valdonai sykiu 
pasekmės bus šiame atvėjy- 
je.

ravimo i ją įstotum ir daro- 
dytum socijalistams, jog nė
ra reikalo užsipuldinėti ant 
religijos ir kunigų.

Laike tų misijų buvo už
davinėjama ir klausimai į 
kuriuos daugiausia neatsa
kinėjo. Pavyzdžiui: kas v- 
ra dievas?—ot: meilė. Vė
liaus klausia: jeigu dievas 
meilė, tai kodėl tas dievas 
daleidžia tas pragariškas

Siuvėjas.

dreba, 
nežino

SO. BOSTONO MARGU
MYNAI.

Vėžininkų kinkos 
baisiai susirūpinę,
ką ir bedaryti. Pirmiaus 
dar buvo šiokia-tokia viltis 
išbristi iš to dumblino padė
jimo, bet dabar viskas jau 
dingo. Daraktoriaus protas 
baigia išsekti, laikraštėlis

su kunigais surengia varde 
dievo? atsakymas: nematąs 
reikalo atsakinėti. Taipgi 
ant daugelio kitų klausimų 
neatsakinėjo.

Vienas iš negrabiausių 
kun. Delianio pasielgimų 
buvo, tai viešas išvadinimas 
niekšu F. J. Bagočius laike 
perstatymo “Živilės”. Da
lykas buvo tai]). Laike ant
raktų Bagočius, pagal iš
dirbtą paprotį, paprašytas 
draugei, nuėjo paskelbti ke-

ir Danely siu visą tą judėji
mą bešališkai pabriežti, 
nors tai korespondentams 
už bešališkumą gresia pa
vojus. Mat, 
nas”, kuris i: 
visuomenišmi 
baisiai ne;ų 
pondentų, ka 
aprašo jų 1 
stengiasi net pavardes suži
noti tu nenaudėliu.

28 d. kovo vietos L. š. F. 
komitetas sušaukė antra 
draugysčių konferenciją, 
tai “Sietyno” delegatai, vie
ton naudingu įnešimu, vie- 
ton rūpinties nelaimingųjų 
savo broliu likimu, sukėlė V 7
triukšmą bej ieškodami ko
respondentų. Paskui priki
bo prie vietos L. Š. F. komi
teto pirmininko, kam jis, 
r: i šy da m as a ts i š au ki m u s,
kurie tilpo “Kovoj”, “Lais
vėj” ir “Keleivyj”, kritika
vo kunigėlių fondą ir vietos 
kunigą. Mat, “Sietyno” va
dovų tikslas persekioti tuos, 
kurie plunksną valdo.

Negalėdami surasti kore
spondentų, surašo 'čielą lita
niją, išvadindami korespon
dentus šmeižikais, mela
giais, o daugiausia tenka 
gražiu žodeliu gerai žino
mam visuomenės veikėjui 
K. Bubniui ir pasiunčia tą 
viską “Draugo” redakcijai. 
Bet “Draugo” redakcija 
duoda atsakymą, kad jų 
ta “kritika” netilps. Tuo
met “Sietyno” išrinktoji ko
misija padaro tos “kritikos” 
kelias kopijas ir pasiunčia 
“Laisvei”, “Keleiviui”, “Ša- Visi laik.

jų 
pa-

: Ų “veikia” ant 
dirvos, bet 

r.-- ’čia kores- 
m lie bešališkai 
ta veikimą ir v v

kuo tolyn, vis labiau lieka liatą apgarsinimų, kaip tai: 
turiniu, L. S. S. 60 kp. koncerto, 

“Gabijos” koncerto ir kitus 
parengimus, tarp kurių bu
vo įduotas per draugus ir 
Delianio plakatas, apie atsi
busiančias jo prakalbas, ku
rias pagarsino šitaip: Ger
biamieji© ! Atsilankykite 
kuoskaitlingiausiai ant kun. 
Delianio prakalbų, tai yra 
laisvesnės dvasios kunigas, 
priegtam neprigulmingos 
bažnyčios, kurios atsibus ta
da ir tada ir tt. Užsibaigus 
sekančiam aktui, pakįla De- 

Bet ar lianis nuo vietos ir sako:
■ “Mane pirmiaus kiti čia pa- 

ro ir pamokinančio, jeigu garsino, bet aš dabar pats 
kuris save pasigarsinsiu, kitų ne-

štesnis savo
-raipsniai daugiausia per

spausdinama iš kitų laikraš
čių, korespondencijų beveik 
nėra, išskiriant iš Lawren- 
ce’o, Cambridge’iaus ir 
Brightono, kurias patįs su
fabrikuoja, todėl tokį šmo
tą, netik vietos žmonės, 
bet ir iš kitur niekas neima 
į rankas ir neskaito. Jeigu 
kas ir skaito, tai vien iš 
draugiškumo ir atjautimo 
jų darbui, nežiūrint į tai,jog 
jame nieko nėra naudingo 
ir pamokinančio.
gali būti jame kas nors ge- <- • ■« • v • • •
jį veda žmogus, I 
mokyklų visai nelankė, buvo 
paprastas darbo žmogus ir 
Kurie jį pažįsta, tai sako, 
kad anglis kasęs ir girioj 
malkas skaldęs? Prie tokių 
apystovų, žinoma, ir la
pelio reputacija vis puola 
ir puola žemyn. Prie jo.

prašau. Aš esu kun.Delianis 
ir niekšų pagelbos nereika
lauju”. Po tokios tragi-ko- 
medijos publika labai keis
tai jautėsi ir nekurie pradė
jo švilpti. Ar gi tai gražus 
kunigo Delianio pasielgi
mas, skelbiančio meilę? Gal 

puolimo prisideda ir jo lei- norėjo pažemint arba įžeisti 
dėjai* kurių reputacija, kai- Ba

8U*ieI

“Keleiviui 
kei” ir “Kovai”.
raščiai netalpina tos 
“kritikos”, tik “Kova” 
talpina (N13).

Gaila būtų laikrašty už
imti vietą ir kritikuotis su 
“Sietynu”,bet kad jų išrink
toji komisija reikalauja nuo 
korespondentų daugiau už
metimų, jeigu tik jie turi, 
tai ir prisieina rašyti. Su
prantama, jeigu taip elgtųsi 
paprasti tamsūnėliai, tai 
niekas į juos ir atydos neat
kreiptų, bet kad panašiai 
elgiasi senieji laisvamaniai, 
ex-socijalistai ir buvusieji 
redaktoriai, tai gėda būtų 
nutylėti ir leisti jų pačių 
purvais kitus drabstyti.

Kuomet Račiūnas atva
žiavo su krutančiais paveik
slais, tai publikos susirinko 
labai daug ir pelno buvo. 
“Sietynas” Račiūnui padėjo 
surengti tą vakarą, varyda
mas agitaciją ir dalindamas 
plakatus. Už tą “Sietyno” 
darbą Račiūnas davė $12.00. 
Bet “Sietynas” tuomi neuž
siganėdino. Jis sumanė dar 
labiau pasipelnyti.

6 d. balandžio vėl parsi
kvietė Račiūną su krutan
čiais paveikslais. Bet siety- 
niečiai žinodami, kad publi
ka neis antru kartu žiūrėti 
tų pačių paveikslų, kuriuos 
jau matė, tai pagarsina, kad 
prie paveikslų bus įvairių 

ių, bet tuom savo pa-(pamarginimų ir “Sietyno” 
nu tiktai save pažemi- ’choras dainuos naujausias

dainas. Publika patikėjo 
tiems pranešimams ir susi
rinko ne paveikslų pažiūrė
ti, nes juos jau matė, bet 
“Sietyno” choro pasiklausy
ti naujausių dainų. Ir kas 
gi išėjo? “Sietyno” choras 
visai nedainavo, o Račiūnas 
rodė tuos pačius paveikslus, 
kuriuos ir pirmiau buvo ro
dęs. Publika likosi apgau
ta. Nekurie ir dabar kei
kia “Sietyną”, kad juos ap
gavo.

Ar tai čia dailus “Siety
no” pasielgimas?

** *
2 d. gegužės buvo vakarė

lis L. S. S. 28 kuopos, pami
nėjimui gegužinės šventės. 
Programas buvo gana įvai
rus. Drg. V. Turauskas pa
sakė trumpą prakalbėlę a- 
pie gegužinės šventės reikš
mę. Paskui buvo suloštas 
veikalėlis “Kovoj už lais
vę”. Taipgi buvo deklama
cijų, monologų, dialogų ir 
tt. Publikai labai patiko 
dialogas “Aficieris ir karei
vis” . Viskas atlikta viduti
niškai ir publika likosi už
ganėdinta. Aukų surinkta 
$9.80. Varde rengėjų tariu 
aukautojams širdingą ačiū.

Korespondentas.

CLEVELANDE LAUKIA
MA KRIAUČIŲ STREIKO.

Mūsų skaitytojas D. Pret- 
kus prisiuntė mums iškarpą 
iš “Cleveland Press”, kur 
pranešama, jog tarne mieste 
galis kilti did Jausiąs kriau- 
čiu streikas.

čių unijos nebus patenkinti 
iki 1 d. liepos, tuomet Cleve- 
landas susilauks naujo mil
žiniško streiko . Reikalau
jama minimum algos ir uni
jos pripažinimo, šeši Cleve
land© lokalai sušaukė mitin
gus.

K e tu r i o s C1 e v e 1 an d o š a- 
pos atsisakė pripažinti uni
ją. Iš priežasties streiko 
užsidarė Miller Cloak and 
Clothing Co. šapa.

Unija nori gražumu iško
voti teises—pasakė Dovidas 
Solomon, bet jeigu darbda
viai atsisakys gražiuoju iš
pildyt unijos reikalavimus, 
tuomet bus kova. Reikalau
jama panaikinimo “piece 
work” dėl merginų, $12 ma
žiausios algos dėl “finišie- 
rių” ir $24 dėl kirpikų. Pre- 
seriams taip-pat reikalauja
ma pakelti algas.

Nekurie darbdaviai jau 
sakosi nusileisią. Clevelan- 
de yra 3,500 kriaučių.

Mūsų skaitytojas D. Pret- 
kus sako, kad Cleveland© 
kriaušiai baisiausiai pa
vergti, o ypač pas C. Rorak 
and Comp., kur dirba gana 
didelis lietuvių būrys. Da
bar ten mokama nuo nedė- 
lių taip mažai, kad daugu
ma teuždirba tik 6, 7, 8, 9 
ar 10 dolerių. Visi uždirba 
mažiau, negu seniau uždirb
davo. Ir šiaip jau išnaudo
jimas nesvietiškas. Todėl 
visai nestebėtina, kad kriau- 
čiai rengiasi streikuoti.

MAHANOY CITY, PA.
10 d. gegužės L. S. S. 46 

kuopa surengė vakarą ir su
lošė veikalą “Patamsio Ga
lybė”. Visi aktoriai savo 
roles atliko gerai ir kaipo 
nuo darbo žmonių, tai nega
lima daug ko reikalauti, bet 
geriausia atsižymėjo šios y- 
patos: C. Lukšaičiūtė, E. 
Ješkevičiūįė, P. Beniulienė, 
A. Lukšaičiūtė, P. Beniulis, 
J. Vitkūnas ir J. Gorkaus- 
kas.

Publikos buvo apie 200; 
užsilaikymas buvo pavyz
dingas.

Patartina tankiau sureng
ti perstatymų, nes vietos 
lietuviai tam pritaria ir lie
kasi užganėdinti.

Senas Mainierys.

TROY, N. Y.
Čia randasi nedidelis bū

relis lietuvių, bet jie labai 
ramiai gyvena ir jokio 
“triukšmo” nekelia, per tai 
ir žinių laikraščiūose nesi
mato. Tiesa, pirmiaus buvo 
L. S. S. kuopa, bet išvažinė-

jus gabesniems nariams, 
kuopa mirė. Tuomet susi
tvėrė S. L. A. kuopa. Jau 
ketvirti metai, kaip gyvuo
ja L. S. draugystė, bet jau 
antri metai nieko neveikia 
ant visuomeniškos dirvos; 
pirmiau dar parengdavo ba
lius ir kitokias pramogas.

Taigi, męs ne pirmyn, bet 
atgal žengiame.

Kipšas iš Kapinių.

SCRANTON, PA.
2 d. gegužės buvo konfe

rencija.L. S. S. VIII rajono. 
Po konferencijai buvo pa
rengtas draugiškas vakarė
lis. Diskusuota “Ar reika
linga karė?” Bediskusuo- 
jant nurodyta karių blėdin- 
gumas. Taipgi buvo įvai
rių pamarginimų, ypatin
gai puikiai deklamavo du 
vaikučiu. Reikia ištarti šir
dingą ačiū delegatams, kad 
jie prisidėjo prie išpildymo 
]) r o gramo.

Žmonių buvo nedaugiau- 
sia, bet jie linksmai praleido 
laiką ir likosi užganėdinti.

* *

Mūsų miesto jaunuomenė 
pradeda atsižymėti savo 
veikimu, ypatingai nuo to 
laiko, kaip merginų Živilės 
ratelis susivienyjo su Jauni
mo Švietimo rateliu. Dabar 
živiliotės mokinasi kokį tai 
čigonišką veikalą, o Jauni
mo ratelis rengiasi mokintis 
istoriška veikalą “Živile”. 
Živilietes mokina jų moky
tojas, padedant J. Š. B. 
Jaunimo ratelį, mokinantis 
“Živilę”, lavins dr. J. šliu-
pas.

Linkėtina gero pasiseki
mo.

Kuopietis.

PITTSTON, PA.
12 d. gegužės buvo vakaras 

L. S. S. kuopos. Sulošta vei
kalas “Audra Giedroje”. 
Kaip kurie aktoriai savo ro
les atliko labai puikiai, bet 
kiti silpniau—stoka buvonu- 
davimų ir judėjimo. Abel- 
nai viskas išėjo gana gerai. 
Taipgi buvo įvairių pamar
ginimų, kaip tai: 
Bamba su Keide”, 
vos ubagai” ir tt.
pavyko gana gerai. Publika 
likosi pilnai užganėdinta, 
tik g'aila, kad jos mažai bu
vo. Mat, tą dieną lijo, tai 
dauguma pabijojo atsilan
kyti.

“Džian
“Šidla-
Viskas

Kuopietis.

LAWRENCE, MASS.
Iš visur yra pranešama a- 

pie L. š. F. komitetų dar
bus, pertai ir aš paminėsiu, 
kaip pas mus veikiama. Iš
syk buvo susitveręs komite
tas iš įvairių pažvalgų ypatų, 
bet kolektorius išrinko soci- 
jalistus. Tuomet mūsų tau
tiečiai pradėjo agituoti, kad 
niekas neaukautų. Kolekto
riai nepaisė tautiečių agita
cijos, bet pradėjo kolektuo- 
ti. Kolektoriai pasisekimo 
neturėjo, nes viena—sunkus 
laikai, bedarbės, o antra — 
žmonių nesusipratimas. 
Daugelis sako: “Kam aš 
jums duosiu, kad aš galiu 
savo giminėms pasiųsti, lai 
ir kiti panašiai elgiasi”. Iš 
tos priežasties kolektoriai 
liovėsi kolektavę.

Vėliaus kunigas sumanė 
sušaukti viešą susirinkimą 
ir užkvietė visas draugystes 
ir kuopas, neišskyrė ir L. S. 
S. 64 kuopos. Draugysčių 
ir kuopų buvo tikslas—pa
rengti kokią nors pramogą 
ir visą pelną paskirti nuken- 
tėjusįems nuo karės lietu
viams. Apart to, įkurti ben
drą iždą ir į tą iždą kiekvie
na draugystė ir kuopa, pa
gal savo išgalę, turi paskir
ti pinigų. Socijalistai, ne
žinodami, kur tie pinigai 
bus padėti, atsisakė ką 
nors duoti į bendrą iždą. 
Tuomet vėl mūsų tautiečiai 
pradėjo būbnyti, kad socija
listai atsisako nuo šelpimo 
nukentėjusių nuo karės lie
tuvių ir tt.

Pasirodo, kad mūsų tau
tiečiai ir laikraščių neskai
to. Jie net nemato. L. š, F. 
atskaitų, per tai turiu jiems

priminti, kad L. S. S. kuo
pa, per Bagočiaus prakalbas 
surinko $8.00 (socijalistai 
patįs daugiausia aukavo), ir 
antru syk pasiuntė $16.00.

** *
14 ir 15 d. gegužės buvo 

prakalbos kun. Delianio. Jo 
kalba labai skyrėsi nuo kitų 
kunigų. Reikia pastebėti, 
kad iš jo prakalbos žmonės 
gali pasimokinti; ypatingai, 
kada kalbėjo “Socijalistai ir 
socijalizmas”. Nurodinėjo 
socijalistų reikalayimus ir 
teoriją, nupiešė vargingą 
darbininkų padėjimą, aiški
no, kai]) būtų naudinga,kad 
privatiška nuosavybė būtų 
paimta į valdžios rankas ir 
tt. Žmonių buvo mažai.v

16 d. gegužės buvo pra
kalbos visų vietos draugys
čių su tikslu parinkti aukų 
nukentėjusioms nuo karės 
lietuviams. Pirmiausia kal
bėjo kun. Jasaitis, beskaity
damas “Viltį”. (Mat, pra
kalbos sakyti negali, tai 
skaito). Antras kalbėjo 
kun. Urbanavičius ir dr. C. 
J. Mikolaitis. Pastarojo kal
ba publikai patiko. Per
traukomis grąjino maži vai
kučiai ant piano ir smuikos. 
"kaipgi dainavo bažnytinis 
choras ir “Liaudies” choras, 
po vadovyste p. Jankausko. 
Nors “Liaudies” choras jau
nas, bei vieną dainelę sudai-

$

Nors mūsų tautiečiai soci- 
jalistus vadina piemenimis, 
juokiasi iš jų ir sako, kad 
jie nieko nenuveiks, bet so
cijalistai aplenkia tautiečius 
ir gana. L. S. S. 64 kuopa 
nusipirko žemės plotą ir jau 
baigia “kempę” statyti. Ant 
29 d. gegužės rengia pikni
ką, o ant 30 d. gegužės iš
važiavimą ant savo žemės. 
Įžanga veltui. Geistina, kad 
vietos ir apielinkių lietuviai 
atsilankytų. Važiuojant rei
kia paimti karą nuo Essex 
St. su užrašu Haverhill.

Dilge.

MERIDEN, CONN.
16 d. gegužės buvo kon-

Tai dar pirmas mūsų mieste 
koncertas. Nors čia yra pa
šei pin ių draugysčių ir jau 
jos gyvuoja apie dešimtį 
metų ir turi gerą skaitlių 
narių, bet neįstengė nieko 
surengti. Tuom tarpu L. S. 
S. 16 kuopa turi tik 8 na
rius, bet, su pagelba pašali
nių draugų, surengė labai 
puikų koncertą. Kuopa su
lošė dramą “Saliamono Sap
nas”. Dainininkai buvo už
kviesti L. S. S. 34 kuopos,po 
vadovyste J. S. Prūselaičio 
ir vietos lenku choras. Lo
šime dalyvavo šios ypatos: 
Al. Čepanis, A. Stankevičia, 
F. Cvirka, A. Čepanis, J. 
Stakonis, A. Bankauskas ir 
J. Cvirka. Programą išpil
dė :*1) Dvieilis kvartetas, po 
vadovyste Prūselaičio, su
dainavo “Gegužinę”; 2) P. 
Pricevičiūtė sudainavo 
“Nuožmi mergelė”, pritarė
ant piano N. Pricevičiūtė; I''Mūsų mieste minėtos rų- 
3) p. Becker lenkiškai su- ■ šies lietuviai labai duosnųs 1 X T T T • • • • >1 • i • • • « — i •

Prūselaičio, sudainavo “Vos 
tik mėnulis”; 13) Stepulevi- 
čiūtė sulošė monologą “Mo
kyta Moteris”; 14) dvieilis 
kvartetas, po vadovyste 
Prūselaičio, sudainavo “Me
dėjas”.

Viskas išėjo gerai, publi
kos buvo pilna svetainė, bet 
pelno bus mažai, nes įžanga 
tik 15c., o lėšų pasidarė apie 
$20.00. Pusė pelno skiriama 
L. š. F. Pinigai bus pasiųs
ti kasieriui Šidlauskui.

Apie penki mėnesiai at
gal čia buvo vietos draugys
tės sutverę komitetą rinki
mui aukų nuken tėjusiems 
nuo karės lietuviams. Tas 
komitetas parengė dvejas 
prakalbas ir surinko apie 
$50.00. Buvo nutarta pini
gai siųsti į Vilnių Lietuvių 
Mokslo ir Dailės Draugijai. 
Bet kada minėta draugija 
ats’sakė dalinti aukas nu
keli.' jusiems nuo karės lie
tuviams, tai dabar komite
tas tuos pinigus laiko pas 
save ir teisinasi, būk nesą 
kam juos pasiųsti. Aukau
tojai turčių pasirūpinti,kad 
komitetas tų pinigų pas sa
vo nelaikytų, bet pasirūpin
tų juos pasiųsti ten, kur y- 
ra šelpiami vargdieniai.

Vietinis.

EASTON, PA.
Mūsų mieste geriausia 

gatvė—tai Union St. Ji ap
gyventa lietuviais, kurie vi
suomet atsižymi savo dar
beliais. Jie visai neatkrei
pia atydos, kad dabar Lietu
voj žmonės badu miršta ir> 
šaukiasi pagelbos, bet tuš
tina bačkutes ir atliktas 
kriukis,

15 d. gegužės keliatas 
sportelių, betuštindami bu
telukus, pradėjo ginčytis už 
meilužes. Vienas sportelių, 
norėdamas parodyti, kad jo 
meilužė geriausia ir dailiau
sia, drožė savo draugui bu
teliu į veidą ; tas, gavęs tokį 
smūgį, apsiliejo krauju. Toj 
kompanijoj buvo moterų ir 
merginų. Suprantama, kilo 
didžiausias triukšmas. Rei
kia pažymėti, kad šiuom 
kartu ir merginos nesnau
dė, bet griebėsi stiklinių 
ginklų ir stojo į atvirą Sto
vą. Pradėjo zvimbti bute
liai ir stiklai ir teškėti, at- 
simušdami į nekaltas sie
nas; bet kada pataiko ku
riam nors į galvą, tai tas 
pradeda šaukti “gvalt”. Vie
na mergina persigando, kad 
jos vaikino neužmuštų ir 
apalpo. Kovotojai pasiskyrė 
pozicijas—vieni ant viršuti
nių lubų, o kiti ant apatinių. 
Kova tęsėsi gana ilgai ir 
niekas negalėjo kariauninkų 
sustabdyti.
ją pašaukti. Bet pribuvus 
ir policijai nelengva buvo 
kariauninkų pozicijos užim
ti. Pagaliaus, policijai pa
vyko užimti žemutinė pozi
cija, o iš viršutiės pozizijos 
visi karžygiai nusileido per 
langus ir leidosi į laukus.

Iš užimtosios pozicijos vi
sus karžygius nugabeno į 
belangę, o ant rytojaus pas 
teisėją ir ten jie turėjo užsi
mokėti nemažą kontribuci-

Prisiėjo polici-

dainavo “Wroc do mnie 
znow”, ant piano pritarė R. 
Zaslawski; 4) Duetą išpil
dė M. ir N. Pricevičiūtės 
“Kalinio daina”, ant piano 
pritarė P. Pricevičiūtė: 5) 
lenkų choras, po vadovyste 
p. R. Zaslawski, sudainavo 
“Miloše Ojczyzny”; 6) A. 
Kušliūtė iš Waterbury, 
Conn.,sulošė monologą“ Vis
kas ant vienos galvos”; r7i 
Solo P. Pricevičiūtė “Eisiu 
mamai pasakysiu”, ant pia
no pritarė N. Pricevičiūtė; 
8) Solo lenkiškai “Ach Oj- 
czyzna”—p-lė H. B rys, ant 
piano pritarė Zaslawskis;9) 
duetas “Iš meilės”—M. ir N. 
Pricevičiūtės, ant piano pri
tarė P. Pricevičiūtė; l ’ 
kvartetas “Atsisveikinimas 
su Alpom”, po vadovyste 
Prūselaičio; 11) lenkų cho
ras, po vadovyste R.Zaslaw- 
skio, sudainavo “Wienec 
Melodyj Narodowych”; 12) 
kvartetas po vadovyste sekančiame numery.

ir nesigaili polcijai mokėti 
savo kruvinai uždirbtų pini
gų. Jie ne tik dabar karia
vo ir užsimokėjo kontribuci
ją, bet nuolatos panašiai el
giasi.

Kad tie žmoneliai nors 
syki savo amžyje išsipagi
riotų, tai paskui patįs pasi
bjaurėtų savo darbais ir pa
matytų, kad ne tik sau, bet 
ir visiems lietuviams gėdą 
daro. Fcl.

RED. ATSAKYMAI.
Beržui. — Tokias kritikas 

talpiname tik tuomet, kuo
met kritikoi pasirašo savo 
pavardes. Po slapyvardžiais 

10) netalpinam. »
J. J. S—ms. — Talpina

me anksčiau gautą.
Pilypui iš Kanapių.—Ne

svarbu.
Korsepondentui. — Dalį 

talpiname, o kita dalis tilps

's*®,--*
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Dzūko arklys.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Sei, mister Orakule! Tu 

vieną kartą sakei, jog tave 
mergos myli dėlto, kad tu 
vyriškas kelnes nešioji. Na 
tai kokios, po šimts pypkių, 
tos tavo kelnės? Aš taipgi, 
rodos, nešioju vyriškas kel- 'briginis.

Mociejaus Ščiukos apsir
go briginis, tai yra, stodinis 
arklys. Gaila gyvulio. Kur 
gi ne aus gaila: būdavo, kaip 
įsikinkys jį į bričką, tai tas, 
lyg vėjo nešamas, tik eina, 
tik pūkščia sprandą įrietęs, 
tik žvengia, tik spardosi... 
O dabar — ausis suglaudęs, 
šnirples išpūtęs, prakaituo
tas, pasišiaušęs — net bai
su žiūrėti. Turbūt velniai 
jį pradėjo jodyti, ne kitaip; 
bet tikrai nežinia: jis rūkė 
jį visokiais senais skudu
rais, bet nieko negelbėjo. 
Reikia šaukti daktarą. La
bai geras arklys — reikia 
gero daktaro. Taigi Mocie
jus nuvažiavo pas “pavieta- 
vą”. Pakšt į ranką:

— Daktarėli, ar nevažiuo
tai pas ligonį?

— šyvis, daktarėli.
— Kas tas šyvis: kumetis 

ar gaspadorius?
— Ne, daktarėli, mano

nes, bet manęs mergos ne
myli.

Seniau aš nešiojau kelnes 
plačias, su dideliais kapsais, 
o dabar nusipirkau siauras, 
su mažais kapsukais. Kuo
met parsinešęs užsimoviau 
jas ant kojų, tai išsitempė, 
kaip balionės skūra. Tuo
met aš atsistojau prieš zer- 
kolą, apsisukau ir sakau 
pats sau: “molodec vyrukas. 
Dabar tai šių r mergų neat
siginsiu”. Bet kur tau! 
Jos kaip kikino mane, taip 
ir tebekikina.

Mielas Orakului i, pasa
kyk, kas man daryt, kad 
mane mergos mylėtų?

— Briginis? Kas tas bri- 
ginis?

— Arklys, daktarėli.
— Arklys! Ar tu, chame, 

nežinai, kad aš arklių negy
dau? Eik laukan!

“Laisvės” knygor 
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ ĮKŪNYT7

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis, šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
Šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaHz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ...............  15c

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
jūs atrasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina ...... 20c

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

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 20c 

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik............. 15c

nereikjdaugiau af
Reikalingas daiktas visiem

Kadangi britva peša ir ska 
save, tik parsitrauk mūs “KLE 
tepsi ant diržo ir patrauksi kelis kartus m 
kad malonu bus skustis. Prisiųsk 25c. suvyniojęs į laisvų.

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

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

kustis!
tąsi!

c nepykdink 
O kaip iš- 

uai išpustis, 
ir adresuok:

MANHATTEN HAT STORES

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
NUSIUNČIU 100 rub. už $44.50

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

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU Į SAVAITŲ IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT IŠ RUSIJOS Į AMERIKĄ PER F1NLIAN- 
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.
BANKIERIUS JOHN KOVACS

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

NEW YORK

KALBAM LIETUVIŠKAI.

į '-. '
** šimtai krautuvių Didžiam jam New Yorke garsina šiaudines 
T skrybėles, bet niekur negausi taip gerai tinkamas ŠIAUDINES ir 
f PANAMA SKRYBĖLES, kaip

JL MANHATTAN HAT STORES
f Brooklyno brančiuose: 230 Grand St., arti Driggs
Į Ave. ir 179 Grand St., arti Union Avenue
ę Gali persitikrinti iš gražiai išrėdytų langų, kad męs turime
I naujausios mados visokių Šiaudinių ir Panama Skrybėlių.

5% TIEMS, KURIE

Atsakymas: —
Žinai ką, bratku, jeigu 

nori, kad tave mergos my
lėtų, tai neužtenka plačias 
ar siauras kelnes užsimaut. 
Juk bobos irgi moka užsi
maut vyriškas kelnes, o vie
nok jos prie mergų pasesi- 
kimo turėt negali. Vadina
si, apart kelnių reikalinga 
turėt dar šiotį-tokį vyrišku
mą. Ir jeigu tikrai tave 
mergos kikina, tai, bratku, 
kuogreičiausia drožk pas 
daktarą — tegul jis apžiūri, 
ar kartais nėra kokio “bro
ko”.

Jeigu tik pas vyrą viskas 
namie, tai mergos jį turi 
mylėt. Juk vyras tik to
dėl ir sutvertas, kad 
gos turėtų ką mylėt, 
šery!

— Jis arklių negydo, — 
misi i na sau, — tai kas, po 
paibelių, juos gydo?... Aha, 
tai turbūt felčeris!

Nueina pas felčerį.
— Ar išgydytai, daktarė

li, arklį?
Kur gi ne! Felčeris ir 

velnią išgydytų, ne tik ark
lį, Tuojaus Mociejus papa
sakojo jam, kaip jo briginis 
ausis suglaudęs, kaip pakin
kiai šlapi, kaip jis pirmiaus 
būdavo įrietęs sprandą ir 
spardydavosi ir tt. Felčeris 
sako:

— Tai mažniekis!
Jis tuojaus sutaisė gyduo

les, supylė jas į tam tikrą

LIAUDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
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 .. 15c

GYVAS GRABE . Parašė Senai 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gi’ioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją.
Kaina ..................  10c

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO.... 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

tui. Kaina tik................... 10

mer-

Saldus vaikinas.
— Joneli mano saldžiau

sias! Ui, kaip aš tave my
liu!...

— Kodėl tu mane vadini 
saldžiausiu?

— Todėl, Joneli, kad tu 
man čoklat visuomet atne- Y • SI.

Geras patarimas.
Jonas: — Paibehs žino, 

kas čia su manim yra: nak
timis negaliu užmigti?

Jurgis: — Skaityk Brook- 
lyno “Vienybę Liežuvnin- 
kų” ir Chicagos “Ka-ką”, 
tai tuojaus užmigsi.

Didelė kiaulė.
“Malonus drauge! Klau

si manęs, kaip pono Pliur- 
ziaus sveikata; aš nežinau; 
tiek galiu pasakyti, kad po
nas Pliurzius yra didžiausia 
kiaulė visame pasaulyj; jam 
lygios kiaulės nebuvo, nėra 
ir nebus. Jis aną dieną pas 
mane atėjęs, iš mano loskos, 
prisiėdė už dešimtį vyrų, o 
gavęs žarnų užkimšimą nu
ėjo pas kitą daktarą gydy
tis. Aš nepykstu už tai, bet 
jis, sulyg mano nuomonės, 
yra žemesnis už kiaulę, jei
gu vienur prisiėda, o kitur 
eina išvalyti savo asilišką 
baraboną. Tai tiek aš ga
liu pasakyti apie Pliurziaus 
sveikatą”.

i triūbelės įkišti arkliui į ko- 
serę, o kitą galą pačiam ap- 
sižioti ir smarkiai papūsti, 
o arklys tuojaus pasveik- 

' siąs. Gerai. Mociejus par
važiavęs pirmiausia apsakė 
savo pačiai, kaip gavo gy
duoles ir kaip arklys pagy
siąs, a paskui ėmėsi už dar
bo. Kaip felčeris sakė, jis 
vieną galą dūdos įgrūdo Šy
viui į gerklę, o kitą pats ap- 
sižiojo, bet ūmai jam akyse 
pasidarė tamsu ir taip už
mušė kvapą, kad vos jis ga
lėjo atbėgti į stubą. Pati, 
pamačiusi jį visą išbalusį, 
persigandusi klausia, kas 
pasidarė. Bet Mociejus 
nieko negali pasakyti, tik 
rankomis mosykuoja ir pir
štu rodo į būrną žiopčioda
mas ir gaikščiodamas. Pati 
tuojaus prišoko prie jo —- 
pūkšt, pūkšt kumščia į kup
rą. Mat ji sakydavo, kad 
nuo visokių nelaimių grei
čiausia pagelba esti; jei ge
rai suduosi kumščia į kup
rą. Ji taip prie to buvo pri
pratusi, kad sykį, kada jos 
vaikas iškrito iš medžio ir 
nutūpė tiesiai ant kupros, 
tai ji su kumščia jam antra- 
tiek kuprą atmušė. Taigi ji 
ii Mociejui pirma atmušė 
kuprą, o paskui atsinešusi 
stiklą vandens liejo į būrną, 
bet kada Mociejus, nuo su
mišimo užsivertė ant galvos 
visą pienpuodį rūgštaus 
pieno, tai šiaip-taip atsipei
kėjo.

— Kas tau, Mociejuci, 
pasidarė? — klausia pati.

— Ak, Manila, man labai 
ledaka — tas prakeiktas Šy
vis pirmiau už mani papū
tė dūdų.— ak, Marula, man 
ce apie širdzį labai plėšia ir 
sopa.

Į dvi dieni po to atsitiki
mo Mociejus pradėjo spar
dytis ir žvengti, o arklys pa
stipo. Iš “T. J.”

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ...... 15c

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS ........ 15c.

PASLAPTIS ................................ 15c
GYVENIMO BANGA ............... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI ..15c
KONTROBANDNINKAI ............ 20c
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10
KANKINIŲ.....................................20c.
PILENIEČIAI ................................ 35c.
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ............................................ 40c.
IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina .........................  25c
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 10c 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina .......... 20c
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina................. 10c
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina

$1.00, parsiduoda už ............ 75c
DARBAS, kaina ........................... 75c
RAUDONAS JUOKAS, kaina ... 35c
MOTERIŠKĖ IR MEILĖ .......... 20c
GALUTINIS KLESŲ KOVOS....

TIKSLAS ..............................  10c
KAIP PADARYTI MONUS .... 50c
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

Kaina...................................... 25c
DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ 

EVOLIUCIJA. Kaina . 50c
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS.
... .Kaina ........................................ 50c

“Laisve”,
183 Roebling St., 

Brooklyn. N. Y.

Pabandykit Naujus Cigaretus!

LIETUVIŠKI 
DŽIAN BAMBOS 

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

GILZOSE.

10 už 5 centus
AMERIKONIŠKI

TANGO CIGARETAI
Iš gardaus, švariai sutaisyto tabako. 

Minkštose amerikoniškos mados 
gilzose.

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

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

J. STROPUS
2(H Broadway, So. Boston, Mass.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

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

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti nka- 

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

61 S.2nd st., Brooklyn

LIETUVIŠKA

Tel. 3939 Greenpoint
DANTIS PATAISOME AN 

. LENGVO IŠMOK ESČIO. .

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

APTIEK A
Žemiau paminėtus gyduoles galime 

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

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

R A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avoane

Brooklyn, N. Y.

FARMOS, FARMOS! 
norinti pirkti gerą žemę, 
’ašykit man laišką, o as 
prisiųsiu mapas ir žemės 
<ataliogą.

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, Midi.

NEWARK’O LIETUVIbKA APT1EKA
Apielinkes lietuviams pranešu, kad atidariau 

tikrai lietuvišką. Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje gau- 
davot. Teipgi sutaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu atsargumu.
KALIBATA

žuvinis Degutas 
gera ir saugi gyduolė dęl 
plaučių ligų, kosulio, užkimi
mo, bronchitis ir kvėpavimo 

Prekė...................
įrankių. L

KALIBATA TONIC
BITTERS 

laba5 gera gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveiką ape
titą, pabudina išdalinimą, ne
šuly gintas dėl malimo: su- 
grąž:na normališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas del vi
so organizmo. E* n ~

Prekė................................v

KALIBATA
Čystytojas Kraujo 

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

rl’rX • $1.00

C*. M 
tJ'.V

t* <■*.•<

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą 
ir pestekninį pleiskanų tvėri
mus!, taipgi niežėjimą galvos 
odos; suteikia naują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas.
.. Prekė ............................ V
KALIBATA

Gydanti Mostia 
labai geras ir čystas prepa
ratas dėl skaudulių, įsipjovi- 
mų, sudeginimų, apsišutini- 
mų, nusibrūžinimų, — pasek
mingas dėl įvairių atdarų 
žaizdų. 9 C p

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

Mostis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. It-

Prekė .......................
KUR VIENYBĖJ, TENAI IR GALYBĖ!

FRANK F>. KAUHAyVT
PHARMACIST

ĮSI Ferry Str., INewark, IN
Near Van Buren Street Telephone 10135 Market.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.
Kfųi užsirašy* 
pas man* 

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

“Amerikos 
arba knygų ver- - 

už $5.00 
ir

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

J. BRAKNIS 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

■□'r***'

£2$

Tai. MJM Graanpoint. 
Puikiausia lietuviams vieta pas

DRAUGELI.
k Skanus alus,
flajx gardi arielka,

ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan- 
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa- 
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
užganėdinti.

st, Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

73 Grand

Telephone 595 Green
Daktaras J.

SPECIJALISTAS 
PLAUČIŲ 

Valandos:
8—10 ryte 1
12—2 po piet 
6—8 vakare

<

point

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

Nuo 8—10 ryte '
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakare
270 BERRY ST., BROOKLYN,

SANITARY
DENTAL PARLORS

DR. ARNOLD B. FELDBURG
307 Bedford Ave.

Tarpe So. 2-ros ir 1-mos gatvių.
’ BROOKLYN, N. Y.

Pataisome greitai pagal nau- 
jausį būdą, be jokio skausmo, 
už prieinamą kainą.
Naujus dantis sudedame iš 

geriausio materijolo už $H.OO
Apvelkame ir sudrūtiname 

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

Užpliombuojame už ... $1.00 
ir augščiau

Išvalome 50c.

Traukimas mūsų specijališku- 
inas. Egzaminuojant seredomis 
tarpe 2 ir 4 vai. dykai.

FARMOS!
Geriausios Farmos!
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas farmas su bu- 
dinkais, sodais, užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu, juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge
ros. Pigiai parduodu ant 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies
to Scottville, Mason County, 
Michigan, kuris yra turtin 
giausiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der
lingiausių ir gražiausių lau
kų, lygų keliai, gerai žvira- 
voti plentai, upės ir ežerai 
pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy 
kit kompanijų ir jų agentų, 
kurie vilioja žmones, kad 
pirktų smėlinus ir pūstynes, 
ant kurių žmogui yra var
gingas gyvenimas visą am
žių. Atvažiuokite pas mane 
į Scottville, Mich. Aš turiu 
geriausių žemių su moliu, 
juodžemiu ir visokių maišy
tų žemių, geriausio gatunko, 
kokių gali rasti Amerikoj, 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manę!? 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagotų farmerių. Norinti 
pirkti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite žemlapį (ma- 
pą) Lietuvių Kolionijos ir 
farmų kat-aliogą. Adresuok:

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville, Michigan.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vicnintelč mokykla, kurioj kiekvienai. gali išmok
ti Angliuką kalbą, labai trumpame laike. Mos mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiftkus, visose šalyse, už laliai mažą at
lyginimą; teipjau kičuose dienomis ir vakaiais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Lcunfuoloo

1741 W. 4711 StfMl CHcan,

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po į 
savaitei, mėnesis p j mėnesiui, i 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
sergančių 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 aršinus — 
tada vienatine pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis pr;e seno, 
garsaus specijalisto
D-RO LEON. LANDES ;

Jis jums be pinigų duos rodą 
ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškjs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligaa, i 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo
dijamą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dideliius i»- garsius aparatus 
Elektrikos ir X— Spindulių, per 
kuri os matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tol-ius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
likroskopiškai ištiriu kraują ir 

slapumą. Ne atidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pan 
garsų
D-RĄ LEON. LANDES'
1-19 E. 22nd St., New York.N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 i 
ryte iki 8 vakaro; nedėldieniais 
įuo 10 ryte iki 4 po pietų.

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

S DIDELE AUKA s
PrkiakU ant pagilo KEBO, t* tok*** aptardrthm Ulkra-

plnlnj.l., prkr roll kotnam * 
| (MkcHK NEBO /

t< rinkti prWta-

kuponu*. nes u! 

|uoa kol no ko

Webcl
į, ffGARnns
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klausk apie Juoj 

*avo ftornitiko. 

o ji* tau panaša- 

kna apie |aaa-

P. Lorillard Co., New York City

NEWARKO 
AKUŠERKA

Pabėgusi Imperntrici Marij A- 
kušerkų mokykit Peterburge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
□a> imą.

O. STROLIENfi
Jauniškaite

I1f Walnat St., NEWARK, N. J.
Telefonas Market

VISADA.
Nemokėkit randą be naudos, 

bet mokėkit savo naudai.
Męs parduodam LOTUS ant 

lengvų išlygų, arti didelių 
miestų ir fabrikų. Pastatom 
namus, už kuriuos Žmonės iš
moka raudomis ir į trumpą lai
ką pasilieka savininku namo. 
Rašykit mums, kurie manot ♦ 
savo namą turėt, o męs suteik- < J 
sime kiekvienam rodą. * *

J. IGNATAVIČIA ; •
Realty and Commercial Co. < ► 

1 * 30 Church St., New York Qty. 1 > 
I > Suite 222 E. į I

o o o 
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Juo-

Sido-

Sa-

PAJIESKOJIMAI

Volčkevičius,

daktarų. Pa.

O. Boxvai
General

apygardoje (į vakarus nuo 
ir jie pradėjo traukties. Dar 
dienų rusai stumdami prie- 
prislinko vokiečių pozicijų,

vai., 
.J on. 
Tar-

(39_ 42) kurios apsirinko

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKAFlor.

Kaz.

pavieto.
Nareikis, Akmenės

LAISVf

Niežtanti išbėrimai Matematikos Mokykla

Severa’s
Skin Ointment lėkei-

Lietuviškos Dainos!

W. F. Severą Co Cedar Rapids, Iowa.

St.

būti sveikas ir
K.

nesveikumus ir kitas visokias ligas,

III.

III.
«)

R III.u
III.

■* st.,

n

v

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

2

i “Laisvės” Laivakorčių ir Pinigų Siuntimo Agentūra |
Siųskit pinigus į Lietuvą per

LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Persiuntimas užtikrintas

Brooklyn, N. Y.Laisve”, 183 Roebling St

IR 
ži-

kitas 
adre-

</)z
> a
<D

i

I)u- 
su-

Ad. 
Vikt. 
Rin-

Sergis, Žmuid. vai.;
Subačiaus vai.; Vlad.
Augustinas.

Ant.
Ka-

pars- 
viso- 
turė-

kaipo tai: niežai, šasai, dedervinės, 
tupu užsinuodijinias, “salt rheum”, 
kio pučkoliai ir vasariniai išbėrimai 
tų būti tepti su

Galima mokintis die- 
G varan tu o- 

jog laisnius gausite.

kus. Iš šidlavos vai.;—Poc. Artaka- 
vičius, Jon. Mereckis, Ant. Urbelis, 
Liudv. Pužaitis. Iš Sausd. vai, 
dolf. Aržeckis, Petras Kunce 
zas Andrulis

Kasos Globjėal:
M. Geruliūtė

1109 S. Winnebago St.
Ona Savrasevičiūte

539 Island Ave.
Maršalka A. Neverauskas

411 So. Church St.

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

(40—42)

Ūkmergės pavieto.
Prapuolė: A. Užkurnosis, S. 

rovas, P. Vaišutis.

Odinės 
pasiryžau pa- 
Pasekmės bu- 
ir aš tapau 

nes su

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

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

vai.; Petr. Jon. Misiūnas, Pa-
val.; K. Bagdonas, Grubdžių
A. Viliumas, Luknikų vai.; 
Teliuk, liuosnoris Aleks. Ta-

išnyko. ’ ’ 
Skrabalak, 

Walnut St., 
N. Y.

■Ii

Vilkmergės pavieto.
•rapuolė: Konst. Leščis, Aluntos 

i.; Jon
/ agonas, 

nožis, A.

Pirkdami 
reikalaukite 
ros ir neimkite 
užvaduotojų. Jei 
lėlumet gauti ‘ 
gyduolių savo i

12 
Pa.

gyduoles, 
i Sevo- 
■ jokių 
i noga- 
Sevoros 
apiolin- 

tai rašykite pas

Šita knyga “Daktaras” gražiai pamokina, kaip vyrus, taip ir moteris, 
• .................. " ' kaip jauniems, taip ir seniems,

labai žingeidus. Ta knyga kiek- 
kuris tik nori būti sveikas ir

Surašąs prapuolusių iie 
tuvių Kauno gub.

(Daugiausia jų paprastai yra 
nelaisvėn pakliuvę).

|Mi
IK
IK
Ik Daug žmonių 

Ypatingai
Kj klaidas ir

(/) 
p 
E

IK, c 
K|-g 
ai 

,K; w

Kiekvienos, kuris ken
čia nuo užkietėjimo, 
turėtų vartoti SEVE
RA’S TAB-LAX. Ta
tai yra puikus cukri
nis liuosuotojus vai
kams ir suaugusiems. 
Rašt. 10 ir 15 centus.

Vili

■MBH

Oi PĮ; c

Ežerėnų pavieto.
Prapuolė: Jonas Ruskla, Pr. 

viekas, St. Goria, A. Smolenskas, N. 
Subelis, žydas, St. Alekna, A. Debra, 
T. Rebnikovas, V. Kondratavičius, 
Braslovo vai.; Juozas Biznia, Braslo- 
vo vals.; efr. K. Dubinis, Brasi, vai.; 
Valer. Niževskis, Drisvetų vai.; J ui. 
Kiakšta, Rims, vai.; Ign. Leonavi
čius, Juoz. Rimkus, Ben. Medušaus- 
kas, Kaz. Šamis, Kvietkų vai.

Pran. 
e f r. 

feldf. 
Kaz. 
Petr. 
Vlad.
Baru-

Kauno pavieto.
Prapuolė: Juoz. Samėnes, Survil. 

vai.; Jon. Markevičius (iš Kauno); 
Aug. Daugatas, Raud. vai.; 
Kancerevičius, Kaz. Lninskis, 
Vine. Puikis, Jon. Velnonis, 
Petr. Bumeika, Vlad. Šimėnis, 
Mickevičius, Ant. Lokavičius, 
Liutkevičius, Bol. Jankauskis, 
Raspeika, Jon. Uškuris, Kaz.
kevičius, Mik. Šumskis, efr. Kaz. Bli- 
zauskis, Petr. Abraževičius, St. 
Reut, Aleks Oleškevičius, Ant. Gul
binas, Kaz. Rėšis, Pov. Mockus, Jon. 
Urbanas, Leon Daneika, Jurg. Stras- 
kis, kanonierius Pr. Jakaitis, kanoniv- 
rius Ant. Gaižukauskis, Kaz. šaukšte
lis, P. Šilinas, J. Jonaitis, Stan. Sur- 
kevičius, Leo Sukockis, Ant. Kuleša, 
Juoz. Varhamauskis, efr. Ed. Galeša, 
unt. of Ant. Guževskis, Ip. Jekima- 

^vičius, Pr. Vasiliauskas, Al. Bosteika, 
J Mickevičius, Petr. Bortkevičius, 
kan. Pr. Balsis, bomb. Kaz. Leonavi
čius, vyr. efr. Mik. Gubemotavičius, 
bomb. Al. Kondratavičius, kan. 
Gudis, kan. Ant. 
Valavičius.

Šiaulių
Prapuolė: Ben.

▼ai.; Jon. Polekavičius, Kruop. vai.; 
Btan. Stanevičius, Akmen. vals.; 
Pran. šliažas, žar. vai.; Jon. Narei- 
kls, Papil. vai.; Pran. Moskulis, Kur
šėnų vai.; Vine. Budinis, Viekšnių 
vai.; Ed. Gaigalis, Kriukių vai.; 
Pran. Grablevskis, Juoz. Trinkus, 
Grugždų vah; Jon. Tamošaitis, Kur
šėnų vai.; Pran. Stefanavičius, Pran. 
Kvieckis, unt. of. Vi. Gruževskis, 
Pov. Urman, Ed. Volotka, Bol. Sirto- 
vas, liuosnoris Jon. Jukevičius, Liud. 
Kasperas, Blagov, vai.; Pran. Kacu- 
eevičius, Ant. Žlobis, Žagar.
Jon. Serkaitis, Leopold Gadel, Padu- 
bisio vai.; Pr. Dargia, Akmen. vai.; 
Stan. Ba’iutavičius, Padubisio vai.; 
Vincas Raubo, Rom. Kurjamis, Padu
bisio 
žvit, 
vai.;
Vlad.
mošiūnas, Jonas Grišas, Vine. Dani- 
laitis, Pr. Buinauskis, Ign. Bačans- 
kis, Petras šukšteris, Vine, šuša, 
Pran. Balis, Vincas Stunguris, Kaz. 
VaiČus, Kaz. Sperackis, kanonierius 
Feliks. Jurevičius, A. šanelis, bomb. 
Ant. Budrickis, kan. Bonifacas Ba
naitis, kan. Pov. Birjatas, kan. Juoz. 
Alsis, A. Dambrauskis, Žagarės vai.; 
Konst. Šliauteris, Viekšnių vai.;
D Talavošis, šiaulėnii vai.; Stan. šiš- 
) čius, šiaulėmj vai.; Jon. Poškū- 

Ligumų vai.

Telšių pav eto.
Prapuolė: Mik. Gec, Dabr. 

Juoz. Samanauskis, Alsėdž. vai 
Bomblauskis, Viekšnių vai. Ant.
vainis, Juoz. Sakavičius, Vine. Nice- 
vičius, Tad. Jurgelevičius, Ant. Davi- 
loras, Vlad. šilevskis, kanonierius Le
onas Pliuškevičius, kanonierius 
Sungaila, bomb. Kaz. Stančaitis, 
Jabutis, bomb. Vine. Stonkus, 
Jon. Kvedaras, kan. J. Savickis, 
Ant. Serapinas, bat. kan. Petr. 
leika, kan. Juoz. Kelžinis, kan. 
zas Knižka, Dom. Volčauskas, 
A. Dyržnikas, bomb. Vlad. 
bomb. Pr. Galdikas, 
bilavičius, kan. Pr. 
Pil. Mieškauskis, 
Jon. Janušauskas, 
dziunas, bat. trub. 
Ant. Grintila, An 
Varnių vals.

po mūšio tirštai nudažytas buvo 
krauju. Žuvusių mūšyje buvo tiek 
daug, kad laidojo juos 4 dienas.

Kovo 18 d. rusai su’aikė vokiečius 
Krosnos 
Simno), 
už kelių 
šininkų, 
kurias jie didžiau sustiprino į rytus 
nuo Pilviškių, Marijampolės, Kalvari
jos, Suvalkų ir Augustavo. Po to 
buvo įvykę keliatas atskirų susirėmi
mų Marijampolės, Liudvinavo ir Kal
varijos apygardose, kovo gi 28 d. 
rusai paėmė vokiečių apkasus tarp 
Liudvinavo ir Kalvarijos, užgrobę 
kartu GOO belaisvių.

Lietuviškos Rašybos ir Necanicum, Oregon

Kaz. 
Pov. 
k an. 
k an. 
Šim- 
Juo- 
kan.

Slušnis, 
trub. Leonas Ku- 
Kontrimas, kan. 

Petr. Urbė, kan. 
bomb. Kaz. Gir- 

Jurgis Burba, 
it. Kovaliauskas,

J ust. 
J uo- 
Petr. 

Lapenas, 
Jurgaitis, Juoz. švederaus- 

Pov. čaikauskis, Girsudų 
Blaževičius, Petr. Čepas, 

Juoz. Bendikas, Vikt.
Jon. 
Jer-

Panevėžio pavieto.
Prapuolė: Karolis Kutra, 

šidlauskis, Jon. Andrulaitis, 
zas Kublius, Juozas Babickis, 
Kutra, bomb. lab. Ipol. 
Juozas Jurgaitis, Juoz. 
kis, kan. Pov. čaikauskis, 
vai.;—Ant. 
K. Vitkevičius 
Iču.s, liuosnoris Vine. Žukauskis, 
Kučas, Aleks Griebavičius, Vikt. 
malavičius, Ant. Bieliauskas.

Nepažymėta, iš kur paeina.
T. Rumijta, And. Jurevičius, Juoz. 

Laurinas, Juoz. Janauskis, Jonas 
Dikšaitis, G. Zablevskis, Ant. A verė
nas, Jon. Laurinaitis, Br. Kasperavi
čius, Kaz. Digris, vyr. unt. of. Juoz. 
Bagdanavičius, Jon. Pavlavičius, 
Juoz. Dulinckis, F. Paka'nickis, A- 
dolf. Jasušėnas, Step. Kondratavi
čius, Feliks. Kopkevičius, Kaz. Ko- 
misaraitis, Juoz. Bitler, Juoz. Šimo
nis.

PRŪSŲ ŪKIO PADARGAI. Kovo 
31 d. vietos ūkio valdybos viršininkui 
M. Sielianinui pirmininkaujant ir da
lyvaujant atvykusioms iš Petrogrado 
ūkio department© atstovams, Suval
kų ir Vilniaus ūkio draugijų įgalioti
niams ir Vilniaus, Kauno, Gardino, 
Suvalkų žemės tvarkomųjų komisijų 
valdininkams, paskirstyta nukentėju
sių dėl karo vietų ūkininkams rekvi
zuotieji Prūsuose ūkio padargai. Ū- 
kio padargų pavasio darbams dirbti 
pasirodė esama išviso 700 su viršum. 
20 tūkstan. rublių vertės. Tų padar
gų tečiau tik dalis galinti tikti tuo
jau, kitus reikėsią pataisyti. Tuos 
padargus, kurie jau dabar tinka lau
kų darbams dirbti, nutarta paskirti 
vien Suvalkų žemėsi ūkininkams. Ki
tus, kurie turį būti'pataisyti per dvi 
savaiti, nutarta paskirstyti tokiu bū
du: 50% Suvalkų gub., 20% Kauno 
gub., 20% Gardino gub., ir 10% 
mažiausia nukentėjusiai Vilniaus 
gub.

Raseinų pavieto.
Prapuolė: A. Mockevičius, 

Markevičius, Juoz. Torvidas, 
Samaška, Jon. Sedelka, Jurg. 
kevičius, Juoz. Jotis, Dan. Martinai
tis, Ant. Jurevičius, Ant. Jokūbaitis, 
Juoz. Loškis, Petr. Kaminskis, Sido- 
ras Danielius, Petr. Tamušaitis, Kaz. 
Kaminskis, Jon. Dikšaitis, Juoz. Joni
kas, Juoz. Laurinskis, Vikt. Kibartas, 1 
Ant. Korolkov (kat.), Mik. Grisius, 
Jon. Kimaitis, Jurg. Sakalauskis, Jon. , 
Batavičius, Ant. Jonikas, Aug. Sa- 
dauskis, Vikt. Junzus, Jon. Drekšai- 
tis, Ant. šatikaitis, Ant. Samaška, 
Juoz. Račkus, Jonas Rudaitis, Petr. 
Gaivilaitis, Aug. Cemitis, Vikt. Bana- 
dis, efr. Valer. Narbutas, And. Mar- 
čaitis, Domin. Dagis, Ant. UČetas, 
Juoz. šauditis, Ant. Dabulskis, Kaz. 
Veto, Ant. Rikmeka, Juoz. Samaška, 
Vlad. Stravinis, Ant. Maiseiko, Juoz. 
Barbalavičius, Vine. Bagdanavičius 
Vine. Bagdanavičius, Kaz. Jakabaitis, 
Jonas Butai tis, Pran. Uzas, Jon. Po 
tinkus, Stan. Jotis, Vine. Artševskis. 
Denisas Aškaitis, Mik. Adamavičius , 
Aleks ščipavičius, Jonas Stankus, Pr. 
Barbauskis, Ant. Staškevičius, Stan • 
Žepanda, Pr. Šimkus, Ant. Miknis 
Juoz. Sakalauskis, Pov. Januškevi
čius,, Juoz. Leščinskis, Pr. Dubivins- 
kis, Ign. Politauskis, Kaz. čikaitis, 
Kaz. Zbarauskis, Aug. Kruženauskas, 
Petras šarauskis, Juoz. Zarėnas, Jur. 
Titkuris, Petr. Urbanas, Jurgis įlen
kus, Jon. Bacevičius, Ant. Makauskis, 
Jon. Balčauskas, Ant. Pacevičius, 
Jurb. vai.; bom. Purgplenis, Kelmių 
vals.; kan. Ign. Musnickis, Kelmių 
vįl.; kan. Jonas Greičius, Jurb. vai., 
ifikritun) kaimo; kan. Vine. Pakutins- 
kis, kan. Jon. šendaulis, kan. Ust. 
Lapis, kan. Pr. Romanauskas, bomb. 
J. Pikčiuras, kan. Juoz. čepauskas, 
Ant. Bružas. Iš Tauragės:—Ant. 
Gabraitis, Pr. Ixwdauskis, Stan. Ston-

SUVALKIJOJ.
Suvalkų gub. vėl lemta buvo ilges

niam laikui tapti karo lauku. At
stumti nuo Nemuno, jie tečiaus susi
laikė, nepriėję savo sienos, ir ne 
kartų jau yra ryžęsi atsigauti ir pir
myn pasistumti. Kovo mėn. pabai
goje jie su didelėmis jiegomis mėgi
no apsupti dešinįjį rusų sparnų, bet 
tatai jiems nepavyko.

Prasimušę rusų užpaka’iu per 
sios ežero ledų, vokiečiai buvo 
mušti; jie čia buvo sutraukę
dviejų korpusų, bet rusai mokėjo iš
sipainioti iš jų tinklo ir net suteikti 
jiems pavojaus. Dusios ežero ledas

N E UŽMIRŠK IT E PERSK A IT YTI!
Artymiausiuo.se “Laisvės” nume

riuose tilps sekanti labai svarbus ir 
įdomus straipsniai.

“Ne viskas auksas—kas žiba” (Sų- 
jungos reikaluose).

“Tarptaut:škos atžagareivijos soli- 
dariškumas”.

“Egipto pirainidų paslaptįs”.

Tajieškau 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. 
riu svarbų reikalą, 
žinotų 
nešti,

(Sevoros Odine Mosfiia), kurios rami
nanti įtekmė apmalšina skaudų jhusuuj 
ir gydo viršminčtus nesmagumus. Ne- 
kuriuose atsitikimuose SEVERA’S ME
DICATED SKIN SOAP (Sevoros Gy
dantis Odinis Muilas), sutrumpina išgi
jimo laiką, nes užlaiko odą švariame 
padėjime, kas ir paskubina išgijimą.

Persitikrinimui perskaityk ši laiškų:

Sevoros Odine Moetis 50 centų
Sevoros Gydantis Odinis Muilas 26 centus

Tu-
Kas apie juds 

ar jie patįs malonėkite pra- 
už tai labai būsiu dėkingas. 

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

(41—44)

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

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.
PRANEŠIMAS.

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

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

ANT PARDAVIMO SALIŪNAS.
Naudokitės gera proga už pusę 

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

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

(39—48)

Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

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

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

Patarnavimas kuo teisingiausias

Visuomet adresuokit taip

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir SavininkaH

226 Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

DRAUGIJOS, 
“Laisvę” 

savo organu:
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 Ainslic St., Brooklyn, N. Y.
F. Klastauskas,

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

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

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

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

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

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Išbėrimai išnyko
“Šiuomi pranešu, kad 

Sevoros Odin6 Mostis 
yra puikus vaistas nuo 
įvairių odinių išbėri
mų. Aš kalbu iš paty
rimo. Mano vaikas, mo
tus atgal, kentėjo nuo 
odos išbėrimo ir nors 
gydytojams mokėjau di
delius pinigus, bet nie
kas negelbėjo. Užtėmy- 
jęs laikraštyje pagarsi
nimų Sevoros Odinės 
Mostios, 
mėginti, 
vo geros 
užganėdintas, 
vartojus tris plččkutes, 
išbėrimai

Albert 
141
Binghamton,

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

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

LIETUVIŠKOS RAŠYBOS 
GRAMATIKOS lekcijas surengia 
nomas rašėjas A. Antonovas arba 
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 
smulkmenas dasižinokite laišku 
suodami šitaip:

“MOKSLAS”
LOYOLA UNIVERSITY

Fulton & Ada Sts., Chicago, III.

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 žeme 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 
geriausį pragyvenimą. Žemės 
kaina nuo 15 iki 30 dolerių už 
akrų. Kas tikrai norėtumėt 
pirkti,atsišaukti, įdedami 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.

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, 

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

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

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

Box 63, McKees Rocks, P*.
3 kuopos, J. Gardinas, P.

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

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.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

Pirm, pagelbininkas — M. Ražokas_, 
Vandalia Box 160, Collinsville, 

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

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

337 Central Ave., Collinsville, 
Organo už'urėtojas — V Raudonius,

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU 
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenni

Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutao, 815 Jenni St., 
vice-prezidentas.

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

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

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

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

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

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

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Street.

Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 
50 Newell St. ir P. Beišis, 178 N.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
' ADRESAI:

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

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

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

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

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

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

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

539 Island Ave. 
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St. 
Finansi} raštininkas J. Stružas

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzlnskis

539 Island Ave.

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

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas, 

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 68 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININ

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

St., Brooklyn, N. Y.
- Protokolų raštininkas F. Svetikaa, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Finansų raštininkas K. Kriaučiūnai, 
18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

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

Laivas išeina iš New Yorko į Archan
gelską: 
uCzar” . 
“Dvinsk”

......... birželio (June) 5

......... birželio (June 19
LAIVAKORTĘ pirk 

“Laisves” Agentūroj.

d. 
d

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Preiidentas 2) S. MankuB, Cer. 
l*th & V'no St., Phlladelpl is, Pa.

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

Susinešimų Sekratoriu« 2) J. No- 
viackaa, 183 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y.

T. L. Dunduliu, 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. čė»na, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.;

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

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

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

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

Sutaisė Petrauskų Mikas.
Rašykit:

M. Petrauskas
395 W. Broadway

So. Boston, Mass.

| Akušerkaį 
m Pabaigusi kursą Woman* Medical L 
“ College, Baltimore, Md. £
2, Pasekmingai atlieka savo darbą prie (? 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir ?
jį pagelbą invairiose moterų ligose. S

• F. Stropiene,^"!nh’u' S
§ SO. BOSTON, IMASS. *

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 $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias ne- 
dėlias. 
nomis ir vakarais, 
jame, 
Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SGBOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St., New York,N.Y
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”1 kas būtinai reikalinga žinoti, visiems, 
i’jjj ženotiems ir neženotiems 
įxj Kiekvienas skyrius šitos knygi 
n vienam naudinga ir reikalinga 
[„j laimingai gyventi.
!x: Šita knyga “Daktaras” aprašo

da, kai]> apsireiškia, kai]) išrodo 
ir teisingai galima išsigydyti.

Ta knyga labai plačiai aprašo 
pat apie moteris telpa daug.

Šioj knygoj “Daktaras” dikči
apie geriausius smagumus žen

ipsivcsti ir kaip............
Knyga “Daktaras”’ yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias 
mo dalis, išaiškina paslaptybes. Ji reikalinga kai]) sveikiems, taip ir 
rgantiems. l ik perskaičius tą knygą patirsi, ko čia negalima parašyti. 
Apart kitų skyrių sergantiems rodiiame skaityti apie nervų, kraujo, 

j^i inkstų, romatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir 1.įlipan
čias ligas: taip-pat apie motetų 
sėklos nubėgimo ir tt.

Jei sergi, tai pirmiau ne kaip 
ar kreiptis prie gydytojo, reikia 

i išgijo 
serganti, 

varginami

Ml
M|
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M|
J! kada geriausia yra
M|
|M!
|Xl

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

apie vyrų paslaptybes bei ligas ir taip 

ai aprašo, atidengiant daug paslapčių 
ybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir

manai vartoti kokias nors lickarstas 
būtinai perskaityti knygą Daktaras . 
“Daktaro”.

, sukliurę, pasigadinę per jaunystės 
kaip paprastomis šviežiomis, tcip 

ygoie atrasite tikrą rodą.
visuomenės išduota, tai kiekvienas 

• ' ■; tik atsiųs 10c Statnpoinis prisiuntimui. Pasi-
ubink išsirašyt, nes netrukus gali netekt'. _ .
Reikalauk dar šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok tcip:

The Philadelphia Medical Clinic
Philadelphia, Pa.

nuo rodos
nusilpnėję, 
visokiomis,

»i užsiscnčjusiomis ligomis,
“j Todėl, kad la knyga
)tj apturės ją dovanai, kuris 
u skubink išsirašyt, nes i x’
X 
x! 
x: 
X'
K|

31117 Walnut St
Pasarga: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso- 

k; kias ligas, vyrų ir moterų gydo. Kitiems rodąs davinėja. 
x| Dr. William Yoder, Dr. Th. J. Russell, Medical Directors, 
xi

n*,*,
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduoles: <
Kraujo Valytojas..................... 1
Gyvasties Balsamas...................
Nervų Stiprintojas... ,50c. ir 
Vaistas del Vidurių.. .50c. ir 
Kraujo Stiprintojas..................
Nuo kosulio...................25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės nroŠkos..........10c. ir
Pigulkos del kepenų.................
Blakių naikintojas.....................
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui............
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis...................... .. ..
Antįseptiškas muilas.................
Gumbo lašai...................50c. ir

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
BSTReikalaukite pasiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašynMhl^t

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

falga jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikatauldte gyduolių, raijrdeal 
atsilankydami į LittuviikĄ Aptinką,

VINCAS J. DAUNORA, w«itu, 
9M Bedford Avenuj » Kampai North gatvta Brookljr^

fi.oo 
.75 

1.00
■ 1.00 

.60
• .50
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1.00
.25 
.10 

3.00
.25 
.25 
.50
.25

• 1.00 ,

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. Ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo................
Nuo peršalimo..,.......................
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
Linimcntas arba Expelleris... 

liaukų rijimo......
-teumatizmo.......... 50c. ir
lytiškų ligų......50c. ir 

kirmėlių............................
mostis. ...............

Nuo pi
Nuo R'
Nuo lytiškų ligų
Nuo 
N uo
Antisep
Nuo vi________ ___________
Kastorija del vaikų.. ..10c. ir
Proškos <W dantų.....................
Karpų naikintojas.....................

.15 

.25 

.10 

.25 
.50
.25 
.50 

1.00 
1.00

.50 

.25 

.25 

.25 

.25

.25 

.10

Artymiausiuo.se


transe

T

ties, vadinasi laužo kontrak- Rimas Sokolti svetainėj, 190

PASINAUDOKITE
PROGA!

DIDŽIAUSIA M. IN. MAIŠELIO

KNYGŲ KRAUTUVE.
Ant pareikalavimo siunčiame katalogą dykai.

Adresas:

KOVA

D. Pilka.

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS PER ŠITA MĖNESI.

MOKINKITES SAVO NAMUOSE

■ii

užganėdintu 
karės—savo

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

i
I t
Y

kas
pro- 

ir

Sidė j 
kriau-

“Kovos” 
nupiginta.
ir užsisakykite 
dolerį metams.

manifestas su-

antrose35c.,

Jeigu taip, tai visuomet 
eik j J. MARTINAIČIO 
Cęverykų Krautuvę, 
kur galėsi“pasirinkti pagal 
savo norą.

Didžiojo New Yorko 
Draugijų Sąjungos konfe
rencija įvyks šį nedėldienį. 
Dauguma draugijų jau išsi
rinko savo įgaliotinius.

Aidicčiams.
Seredoj, 26 d. gegužės, at

sibus “Aido” choro susirin-

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 
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. Įdėk štampą at
sakymui.

Adresuoki

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

229 N. Gth St., Philadelphia, Pa.

kys eloakmekerių unija, ku
rion pridera suvirs 50,000 
žmonių. Gali kilti labai di
delė kova.

MAX N.MAISEL, 424,„S^E„STR
Reikalaudami knygų ar katalogų rašykite rusiškai

687 - 3 AVF c(),<-"O* V Telephone 4263

suvirš 8 
Publikos buvo ne- 

Reporteris.

lįiAJSVt

VIFTINCę 7I1UinC Iišteisindavo uniją. Unija el- 
* Ui 1 IHEiiJ £1111 1Vm< gėsi legališkai, o fabrikan-

raėjusiam ketverge So. 
Brooklyne atsibuvo gražus 
vakarėlis, kurį parengė Lie
tuvių Moterų rragresyviš- 
ko Susivienyjimo 6 kuopa. 
Iš pradžių buvo deklamaci
jos ir prakalbos. Kalbėjo 
M. M. Račiutė - Herman ir 
J. Neviackas apie moterų- 
darbininkių vargus ir apie 
reikalingumą moterims bal
savimo teisių. Prakalbos 
publikai labai patiko. Ro
tam buvo sulošta juokinga 
komedijėlė “Burtai”, kuri 
išėjo vidutiniškai. Publikos 
buvo nedaug ir tai beveik 
tik vienos moterįs. Prie 
kuopos prisirašė 4 naujos 
narės. Sufragistė.

tai sistematiškai laužydavo 
sutartį.

Dabar, kaip žinoma, dau
gelis kriaučių unijos vadų 
yra areštuota iš priežasties 
denuncijacijos tūlo razbai- 
ninko “Dopey Benny”, kuris 
sėdi Sing-Sing kalėjime. Ta
sai amžinas kriminalistas 
pripasakojo ant unijos vir
šininkų nebūtų dalykų. Ji
sai liūdyja, būk unija sam
džiusi New Yorko “gengste- 
rius”,kad apsidirbus su fab
rikantais. Kapitalistai pasi
naudojo šia proga ir apskel
bė unijai kovą.' Fabrikan
tui draugija p ra nešė, kad a- 
teitvie ji nebepildys sutar-

tas Aido choras dainininkių 
sudainavo tris dainas, po 
vadovyste p. L. Eremino. 
Kas puošė gana maloniai vi
są vakarėlį.

Pasibaigus vakarienei, 
svečiai linksminosi gana 
gražiai lig antrai valandai 
ryto. Visgi tokios vakarie
nės yra daug labiau pagei
daujamos, negu paprasti 
baliai, kur vien tik svaigi
nanti gėrymai užima pir
mą vietą. Užtat 
draugystei išlieka 
m as už tai.

Telephone 652 Newton.
R. KRUČAS

FOTOGRAFAS
ir MAUORiUS

U
iv

•i.

n

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave 

MASPETH, N. Y.

minėtai 
pagyri- Ar nori nusipirkti geras čeverykus? į

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES

ma-

Pradėjo budint Bronx’© 
lietuvius.

New Yorko Lietuvių Po- 
’ litikos Kliubas susitaręs su 

L. S. S. 52 kuopa pradėjo 
“baderiuoti” Bronx’© lietu
vius. Štai 22 d. gegužės L. 
S. S. 52 kuopa parengė ten 
balių su perstatymu “Con
silium Facultatis”. Nors iš 
priežasties lietaus publikos 
susirinko ir nedaug, bet va
karėlis pavyko kuopuikiau- 
sia. Veikalas “Consilium 
Facultatis” sulošta visai ge
rai ir publika pasiliko pil
nai užganėdinta.

* * .

Ant rytojaus gi Bronx’e 
p. Jurevičiaus salėj atsibuvo 
prakalbos, kurias parengė 
Kliubo aukų rinkimo komi
tetas naudai Lietuvos Šelpi
mo Fondo. Kalbėjo J. Ne
viackas dviem atvejais: a- 
pie dabartinį Lietuvos padė
jimą ir apie vargus darbi
ninkų klesos. Ypač karšta 
ir sujudinanti prakalba bu
vo apie Lietuvos padėjimą 
— daugelis iš publikos ver
kė. Pertraukose labai gra
žiai padeklamavo mažos se
sutės — Biruta ir Aldona 
Petrauskiutės iš Brooklyn©. 
Reikia pasakyti, kad tos dvi 
mažos mergaitės savo dek
lamacijomis sujudina ir 
tamsių lietuvių širdis — visi 
joms ploja, visi jomis gėrisi. 
Garbė tėvams už tokį gra
žų auklėjimą mergaičių.

Aukų nuo karės nukentė- 
jusiems surinkta 
doleriai.

L. S. S. 19 KUOPOS 
DRAUGŲ AT YDAI.

Pusmėnesinis 19 kuopos 
susirinkimas atsibus pane- 
dėly, 24 gegužes. Visi drau
gai būtinai privalot atsilan
kyti į šį susirinkimą, nes y- 
ra nepaprastai svarbių rei
kalų, kaip tai: balsavimas 
L. S. S. suvažiavimo proto
kolo ir paskutinis pasitari
mas apie prisidėjimą prie 
Socialist Party, nes nuo 1 d. 
birežlio rokuosimės Socia
list Party nariais.

Sekr. J. Neviackas.

L. S. S. 59 kp. extra susi
rinkimas atsibus 26 d. gegu
žės, vakare, M. Skučo sve
tainėje.

Draugai, malonėkite visi 
atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų. Taipgi bus 
galima ir mėnesinė mokestis 
užsimokėti.

Pradžia 8 vai. vakare.
Todėl, draugės ir drau

gai, visi pribūkite, nes yra 
labai svarbių reikalų del ap
svarstymo.

Komitetas.

■

JUOZ. MARTINAITIS
Brooklyn, N. Y. I

as mane yra naujausios 
<los SKRYBĖLIŲ už gana pri
einamą kainą kiekvienam, 
50 iki $2.00. Taipgi turiu 
kių marškinių ir kitų 
vyriškų aprėdalų. 
Tamista, o persitikrinsi 
geru ta voru ir žemomis 
nomis.

K. LIUTKUS
131 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

nuo 
pui- 

vi šokių 
Atsilankyk, 

mano 
kai-

T

f

JUS GALETE ISAUGITI
PLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dyk<l 
de) vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nore ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaisketes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą aukščiau pasakytu li

nu, tai stenkite* a peštu- 
uoli jos. l’žsakykete iluostrota kny- 
(it. jusu prigcmtą kalba:

• TEISYBE APIE PLAUKUS,”

as įvairios ži-

>e plaukti,—su- 
plaul.o ir orios 
I Tu-žastis .^lin
uku ir žilumas

Atsibuvo teismas 23 šun
daktariu, kurie “stebūklin- 
gai” gydė žmones, šeši iš 
jų turėjo užsimokėti baus
mės nuo 100 iki 500 dol. 
Dešimts liko paleista, o 7 
teismas atsibus ateinančią 
pėtnyčią. Paleistieji buvo 
perse rgstimi, jog bus su
kišti į kalėjimą, jei dar sykį 
bus pagauti “gydant” žmo
nių kišenius.

Motinos išsigandusios.
Ir vėl daugybė motinų 

mūsų mieste gavo grąsinan- 
čius laiškus, kad jų vaikai 
bus pagauti ir nužudyti.

Policija sako, kad jokio 
pavojaus nėra. Tie laiškai 
rašomi varde Jack’o “Rip
per”, kuris neseniai du vai
ku nužudė.

.Net tarpe lietuvių plačiai 
eina gandas, kad “Ripperis” 
gaudąs ir žudąs vaikus, bet 
policija tvirtina, kad pavo
jaus nėra. Daugelis moti
nų smarkiai nugąstauja.

Gražus išvažiavimas.
23 gegužės atsibuvo išva

žiavimas Lietuvių Apšvie- 
tos draugystės į Maple Gro
ve Parką. Šis išvažiavimas, 
tai pirmas šios vasaros se
zono. Žmonių buvo gana 
daug ir visi Inksmi, pilni 
gyvumo žaidė ant tyro oro, 
tarpe žaliuojančių medžių. 
Tarpe įvairiausių žaislų bu
vo dar ir programas. “Ai
do” choras po vadovyste 
mūsų senelio p. L. Eremino 
sudainavo keturias dainas. 
Draugas Jukelis sakė pra
kalbą. Buvo dar deklama
cija ir monologas.

Čia turiu pasakyti, kad 
toki išvažiavimai yra labai 
reikalingi ir geistina, kad 
jie būtų parengti 
nedėldienis. Visos 
gresyviškos draugijos 
kuopos turėtų tą daryti. 
Taipgi reikėtų pasistengti, 
kad kiekvienas išvažiavimas 
atsibūtų su programais. 
Naudą iš tų išvažiavimų tu
rėsim gana gerą.

V. A. Zosytč.

Gegužės 19 d. atsibuvo 
vakarienė moterų draugys
tės “Lelijos Žiedas”. Sve
čių dalyvavo apie 40 ypatų. 
Laike vakarienės jaunos 
mergaitės deklamavo eiles 
ir jom gana gerai pavyko 
atlikti savo užduotį. Kelia-

NAUJIENA! NAUJIENA!
Paskutinis siuntinis tik

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

Vogričs Cafe,
112 Reade St.,

New York, N. Y.

109 Grand St

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 kostumiėrius.
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.

500. šitas puikus Armonikas turi 
21 perlinį raktą, 8 perlinius basus. 
Išduoda gražiausi 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.

Jonas MATHUSi
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS į 

IR SVARIAUSIAS ŠALIP- d
N AS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausioj* rūšlet gėry- j 
maf ir užkandžiai. Pstarnavi- ’ 
mas prielankus. Atullankykite, g 
b persitikrinsite. <

JONAS MATHUS i
(Lletuvin SevininkaM) ' 

342—344 W. Broadway 1 
So. Boston, Mass.

(Dešimta žingsnių nuo Liatavių g 
Labdarystės Draugijou aams). <

Ketvirtoje savaite. 
GYDYMAS DYKAI.

Męs galerne penti- 
kronti kiekviena, k«ui 
gyduoles GAEVACURA. 
nulaiko slinkimą plae- 
kn prašalina plaisketea 
it augina gražius plae 
kus Už 10 centu arbu 
krasos markėms pria
ustus sykiu su Jonu 
antrašu Męs iAaiuča- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvactasa— 
os N. 1 ir knygvrtc 
"Teisybe Apie Plau
kus.’’ Išplaukėte tn- 

šoštoic savaite miaU atspaustą kupetą gestoje amui siu8kele šiandea.
UNION LABORATORY. Box M5, >K»©«, 
N. Y
UNION LABORATORY,

Box M5, Union, N. Y.
Sfučiu f dedamas 10 centu del ayae- 

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu 
stt iriau tojaus Justi dolerine dėžutė Ca- 
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Paflhiskete sykio kuponu BN 
justi antrašu.)

kiblu.

Per visą gegužes mėnesį 
prenumerata per-pus

Naudokitės proga 
“Kovą” tik už vieną

Tasai nepaprastas 
teikiama iš priežasties “Raudonosios 
Savaitės”.

Praslinkus gegužės 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. PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA MOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

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

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

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

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

Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir iki 1 
nori keliaut.

Mūsų antrašas yra tokis:
GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS

498 Washington Street,
Corner Spring Street

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

K. LABANAS
SAVININKAS BIURO 

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

minališkas ir civiliškas. Išdirbau) visokius dokumentus. Inšiu- 
riname Jonučius, 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 del pirkimo ir budavojimo namą, 
Parduodame visokius biznius. Einame visur už peršnekėtoją. Duo
dame rodą dykai visokiuose reikaluose.
239 So. 4th Street, Tel. Greenpoint 6346, Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSI
GRAFOFONAI

LAUKIAMA DIDŽIAUSIO 
STREIKO.

New Yorko East 
laukiama didžiausio 
čių streiko. Kuopa fabri
kantų, kurie priguli į “Pro
tective Association”, laužo 
kontraktą, kuris buvo pada
lytas ant penkių metų.

Jau seniai unija ir ta fab
rikantų draugija šnairavo 
į viena antrą. Fabrikantai 
tik laukė progos, kad išar
džius uniją. Jie kaltino 
uniją, kad šioji apskelbia 
nelegališkus streikus, pikie- 
tuoja ir tt. Bet tai yra tik 
melagystė. Paprastai kivir- 
Čius išrišdavo “Board of Ar
bitration” ir jisai visuomet

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 
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- 
rai Turpik, nuo New Yorko iki Hudson tune-ža karai Turpik, nuo New Yorko iki Hudson tune

lio iki Grove St., iš ten galima daeiti pėkstiem iki 
Newark Ave.

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

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

2,’8t str^h So. B’klyn, N.Y

Šita moteris, kuri pirko keričius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas. 
Tamista gali nusipirkti irgi tą gra
žų keričiuką nuo Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga- 

l.li pasiimt ant išmokesčio po $1.00 
ant savaitės.
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ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadint valgius, 

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

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

PerkupČiams ir agentams 
mas geras rabatas.

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

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

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

rūšies

duoda-

instm-

J. GIRDĖS
103 Grand st Brooklyn, N.Y.
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