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RUSAI RENKA SAVO KARIUMENĘ TIES PANEVĖŽIU IR MINTAUJA
DIDELIS AUSTRŲ IR VOKIEČIŲ LAIMĖJIMAS GALICIJOJ. 30,000 RUSŲ PAIMTA NELAISVĖN.

LIEPOJUS IR MINTAUJA 
DAR RUSŲ RANKOSE.
Rusai vis dar tvirtina, 

kad vokiečių įsiveržimas į 
Kauno guberniją esanti tuš-i 
čia ir mažai tereiškianti de
monstracija.

Rusai praneša, kad ties 
Raseiniais buvo nauji susi
kirtimai. Į Londono “Ti
mes” pranešama, kad trįs 
vokiečių brigados, įsiveržu- 
sios Kuršan, užkluptos ru
sais, vargiai galės išsisukti 
iš mirties kilpų.

Iš rusų pranešimų, betgi, 
aišku, kad vokiečiai jau 
randasi ties pat Liepojum ir 
Mintauja. Vokiečiams rūpi 
išardyti gelžkelis, kad to
kiu būdu perkirtus rusų su
sinėsimų liniją. Laimėję 
mūšį ties Šiauliais, vokiečiai 
užėmė ir patį miestą ir tuo- 
jaus dideliais pulkais pa
traukė linkui Joniškio.

Dubisos pakraščiais vo
kiečiai traukia dviem kolo
nom nuo Tilžęs ir Jurbarko.

Vienas Berlyno laikraštis 
praneša, jog vokiečių ka- 
riumenė, įsiveržusi Kauno 
gubernijon, darė per 36 va
landas 70 viorstų. Musys 
ties Šiauliais tęsėsi aštuo- 
nias valandas. Vokiečiai 
taip netikėtai, taip nelaukti- 
nai pasirodė ties Šiauliais, 
kad pro Šiaulius dar ra
miausiu būdu vaikštinėjo 
pasažieriniai traukiniai.

Šiauliai nuo gaisro baisiai 
nukentėjo (padegė rusai, 
bėgdami nuo vokiečių). Su
degė grūdų ir medžių san
dėliai. Iš priežasties smar
kaus vėjo, gaisras labai 
greitai išsiplatino. Aplinki
niai sodžiai nenukentėjo, 
nes ten mūšių nebuvo.

Vokiečiai griauja gelžke- 
lį tarpe Šiaulių, Liepojaus 
ir Panevėžio.

Rusai traukia savo spė
kas Panevėžy ir ties Min
tauja ir mano, kad jiems pa
siseks tenais atsigriebti.

Apie tai, kiek vokiečiai 
paėmė nelaisvių ties Šiau
liais, tikros teisybės negali
ma žinoti.

Suvalkų gubernijoj vis 
dar nepasibaigia atakos ties 
Kalvarija. Abidvi pusės 
drūčiai laikosi.

30,000 RUSŲ PAIMTA 
NELAISVĖN.

Vakarų Galicijoj rusai 
prakišo. Jų pralaimėjimas 
buvo labai didelis.

Berlynas ir Vienna iš to 
džiaugsmo pasipuošė vėlia
vomis. Vokietijoj net mo
kyklų vaikai apvaikščiojo 
laimėjimą.

Vienna praneša, kad laike 
paskutinio mūšio vakarų 
Galicijoj paimta nelaisvėn 
30,000 rusų ir 86 kanuolės. 
Rusai pasitraukė į šiaurę 
nuo Malastovo, Gorlicų ir 
Gromibo. Po rusij pasi
traukimui vokiečiai ir aus
trai užėmė gerai sustiprin-. 
tas rusų pozicijas.

Vokiečių ir austrų laik
raščiai vienu balsu šaukia, 
kad jų paskutinis laimėji
mas yra toks jau svarbus,

kaip ir generolo Hindenbur- 
go laimėjimas Mozurijos 
ežerų apygardoje. Rusai 
pralaimėjo ant fronto, kuris 
tęsiasi per 40 mylių ir pasi
traukė į šiaurių-rytus ant 
kokia 30 mylių.

Apie tą didelį mūšį Pet
rogradas labai mažai ką 
praneša, bet ir iš tų trum
pų pranešimų aišku, kad ru
sai pralaimėjo. Petrograde 
patvirtina faktą, kad aus- 
trų-germanų kariumenė pe
rėjo jau upę Dunajec. Vie
nok rusai dar tikisi atsi
griebti, nes mūšys dar galu
tinai nepasibaigė.

Paskutinis austro - ger
manų laimėjimas vakarinėj 
Galicijoj jau seniai rengia
mas. Per kokias tris savai
tes austrai ir vokiečiai su
traukė aplink Krakosą di
džiausias spėkas. Rusus dė
lei to persergėjo, bet jie tų 
persergėjimų nepaklausė.

Anglijos kariški kritikai 
labai neužganėdinti dėl ru
sų pralaimėjimo. Jie sako, 
kad jeigu ir toliaus rusams 
taip nesiseks vakarų Gali
cijoj, tuomet jiems reikės 
pasitraukti ir iš Karpatų.

JAPONIJOS SANTIKIAI 
SU CHIN U A DAROSI 

VIS AŠTRESNI.
Chinija atsisakė išpildyti 

Japonų ministerijos išstaty
tus reikalavimus. Iš tos 
priežasties Japonijos minis- 
terių kabinetas atlaikė ex
tra posėdį.

Japonija siųs Chinijai dar 
vieną ultimatumą ir, jeigu 
Chinija nenusileis, tuomet 
gali kilti karė. Ir Jokio ir 
Pekine pripažįsta, kad pa
dėjimas yra labai opus.

Japonijos piliečiams Chi- 
nijoje yra įsakyta rengties 
apleisti tą šalį ir grįžti na
mo.

Korėjos general guberna
torius turėjo pasikalbėjimą 
su kariumenės vadais.

Chinijos ministerių kabi
netas nuolat svarsto šio o- 
paus momento iškeltuosius 
reikalus.

Iš viso aišku, jog Japoni
ja nori pasinaudoti patogia 
jai valanda ir pavergti Chi- 
niją.

RUSAI SUMUŠĖ 
TURKUS.

Petrogradas (per Londo
ną). Khori Dalmon apy
gardoje, Kaukaze, po dvie
jų dienų mūšio, mūsų ka
riumenė pradėjo prieš tur
kus užpuolamąją kovą. Tur
kų kariumenės korpusas, po 
vadovyste Khali Bey, tapo 
galutinai sumuštas.

Ant mūšio lauko rasta 
3,500 lavonų užmuštų turkų.

Rusų laivynas bombarda
vo Čatalijos pozicijas.

DIDUMAS TURKIJOS 
KARIUMENĖS.

Turkijos karės ministeri
ja sako, jog išviso turkų 
kareivių karės lauke yra 1- 
322,000. Tarpe jų 200,000 
krikščionių.

Puikiausioji kariumenės 

dalis stovi aplink Konstan
tinopolį, kad apgynus jį, e- 
sant reikalui.

NORI UŽIMTI BELGIJĄ.
Vokietijos valdžia ne juo

kais mislija priskirti Belgi
ją prie Vokietijos. Kada 
Antverpeno žurnalistai 
kreipėsi į vokišką valdžią, 
klausdami ar tai teisybė, 
kad Belgija paliks Vokieti
jos dalimi, jiems buvo atsa
kyta, kad to galima laukti.

AUSTRIJA RENGIASI
ATAKUOTI SERBIJĄ.
Erchercogas Eugenijus 

tarėsi su Austro-Vengrijos 
karės ministerių apie pra
dėjimą naujos užpuolamo
sios kovos prieš Serbiją.

Vokietija gelžkeliu pa
siuntė kelias savo povande
nines valteles į Polą, Au
strijos uostą.

NUSKANDINO ANGLŲ 
VALTELĘ.

Berlynas. — Vokiečių or
laivis atakavo šiaurės jūro
je anglų povandeninę valte
lė. Iš orlaivio buvo mesta 
labai daug bombų ir anglų 
valtelė nuskendo. .

BELGIJOJE.
Vokiečių generalis štabas 

praneša, jog Flandrijoje vo
kiečiai užėmė penkias nau
jas pozicijas — Zevecote, 
Zonnebece, Westhoch, Non- 
neboshen ir Polygonų girią.

Anglai sakosi turėję pasi
traukti prieš vokiečius, var
tojusius gesinės bombas.

. KIEK ANGLAI IšLEI- . 
DžIA KARIUMENEI.
Anglijos kancleris Lloyd 

George pasakė parlamente, 
jog ši karė lešuoja Anglijai 
$10,500,000 kiekvieną dieną. 
Jeigu karė užsitęs dar me
tus, tai Anglijai pasituštins 
kišenius ant $5,682,170,000. 
Anglija dabartiniu laiku tu
ri jau apie šešis milijardus 
dolerių skolos.

E. BERNŠTEINAS . 
KALTINAMAS.

Žinomas Vokietijos soci- 
jaldemokratas E. Bernštei- 
nas kaltinamas valstybės 
pardavime, nes savo straip
sniuose aštriai užsipuolė ant 
vokiškų patriotų.

“Vorwaerts’e” E. Bern- 
šteinas patalpino straipsnį, 
kuriame nurodo, kad di
džiuma socij ai demokratų 
padarė klaidą, balsuodami 
už biudžetą. Jisai tvirti
na, kad iš priežasties tokio 
balsavimo prestižas vokie
čių socijaldemokratų puola 
vis labiau.

Neseniai Vokietijoj vėl 
uždrausta išeidinėti trims 
socijaldemokratų laikraš
čiams.

PRAŠO POPIEŽIAUS NE
BŪTI NEUTRALIŠKU.

Rymas.—Belgijos ir Fran
ci jos kardinolai, arcivysku- 
pai ir vyskupai nutarė pra
šyti popiežiaus, kad jisai 
mestų į šalį neutrališkumą 

ir remtų Franci jos pusę.
Belgų ir francūzų dvasiški 

tėvai sako nesuprantą, kaip 
tai galima neprotestuoti, 
kuomet vokiečiai laužo ra
šytus ir nerašytus įstaty
mus.

ISPANIJOJ IR ŠVEICARI
JOJ ŠVĘSTA PIR

MOJI GEGU
ŽĖS.

Paryžius. — Ispanijos ir 
Šveicarijos socijaiistai įtai
sė milžiniškas pirmos gegu
žės demonstracijas. Jie 
protestavo prieš karę ir 
prieš tą negirdėtą kraujo 
praliejimą.

Berlyne nebuvo jokių ge
gužinių apvaikščiojimų. Pa
ryžiuj įvyko gana daug mi
tingų.

—_--------
NUSKANDINO ŠVEDŲ 

LAIVĄ.
Vokiečių povandeninė val

telė nušKandino švedų pre
kybos laivą ^Ellida”, kuris 
ėjo iš Hel^ngfdWo į Hull.

Žmonių nenuskandinta.

DĖL LENKIJOS ŠEL
PIMO.

Garsus lenkų pianistas 
Ignac Paderewski ir ponia 
Alma Tadema įsteigė Lon
done Lenkijos Šelpimo Fon
dą. Tą fondą globoti buvo 
pasižadėję daugelis aristo
kratų, o jų tarpe ir Rusijos 
ambasadorius, grafas Benc- 
kendorfas.

Bet kada anglų spaudoj 
pasirodė1 užsipuolimai ant 
rusų valdžios, tai grafas 
Benckendorfas ir Rudyard 
Kiplink atsisakė būti glo
bėjais.

KO NORI SERBAI?
Jie nori naujos, didžio

sios Serbijos, kuri apimtų 
Slavoniją, Bosniją, Herce
goviną ir Dalmaciją. Tuo
met susitvertų ta didžioji 
Serbų imperija, abipus Du
nojaus, apie kurią taip sva
joja serbų nacionalistai.

KANADA SIŲS DAUGIAU 
KAREIVIŲ.

Ottava (Kanada). Kana
da rengiasi pasiųsti karės 
laukan dar 150,000 kareivių, 
o jeigu karės ministeris 
daugiau pareikalaus, tai bus 
dar daugiau pasiųsta.

CARO KELIONĖ.
28 d. balandžio caras ap

lankė miestą Odesą. Kada 
jis važiavo automobiliu j 
miesto gatvėmis, tai šaly- 
gatviais stovėjo eilės ap
ginkluotų kareivių, šnipai 
darbavosi net išsijuosę. 
“Neištikimuosius” išsiuntė 
iš miesto. Caras ant tiek į- 
sidrąsino, kad net prakal
bas sakė. Prie gelžkelio 
stoties žiūrėjo kareivių.

Spėjama, kad caras mano 
sausžemiu siųstk kariumenę 
ant Konstantinopolio, per
tai ir atsilankė’ į Odesą.

TIES DARDĄNELLAIS.
Havaso agentūra prane

ša, jog daugybė turkų so-

diečių bėga į azijatišką Dar- 
danellų pusę. >

Paimta 200 turkų belais
vių.

CARAS PIETAVO 
PEREMISLE.

Iš Lembergo gauta žinių, 
kad caras sykiu su vyriau
siu karės vadu kunigaikščiu 
Nikolajų 22 dieną balandžio 
atsilankė Peremislio tvirto
vėj ir ten pietavo. Paskui 
žiūrėjo fortų ir kariume
nės. Apžiūrėjęs viską, vėl 
sugrįžo į Lembergą.

Pasirodo, kad rusų caras 
labai įsidrąsino ir pradėjo 
važinėti po miestus.

PRANAŠAUJA INDIJOJ 
REVOLIUCIJĄ.

Atvykęs iš Indijos tūlas 
misijonierius pasakoja, būk 
ten vokiečių agentai kurstą 
gyventojus prieš Anglijos 
valdžią. Gyventojai labai 
nerimaują ir tankiai būvą 
sukilimai. Tas pats misi
jonierius pasakoja, būk jam 
ten būnant kovo mėnesy 
buvę sukilę du pulkai vietos 
kareivių. Praslinkus dvi 
dieni sukilę dvi rotos ir kal
nuose pasislėpę. Dabar tie 
kareiviai tankiai užpuola 
ant europiečių, užmušą vy
rus, moteris ir kūdikius.

Indijoj europinės kariu
menės veik visai nėra, per 
tai europiečių padėjimas 
gana pavojingas.

RUSŲ LAIVYNAS BOM
BARDUOJA BOS

FORĄ.
Petrogradas, 4 d. gegu

žės. (Oficialis pranešimas); 
Nedėlioj Juodųjų jūrių lai
vynas per kelias valandas 
bombardavo Bosforo inta
kes fortus. Turkų batarie- 
jos šaudė i mūsų laivyną be 
jokių rezultatų. Nuo lai
vų buvo pastebėta baisus 
sprogimai vidury fortų.

Laivynas labai pasekmin
gai darbavosi. Visi turkų 
kariški ir prekiniai laivai 
gelbėjo savo gyvastį nu
plaukdami į tolimus įtakos 
kraštus. Auštant mūsų 
kreiseris paskandino didelį 
turkų laivą. Buvo užeita 
vieną laivą, plaukiantį su 
Persijos vėliava, bet jis ta
po tuoj aus sunaikintas.

ITALIJOJ SUKILIMAS.
Tripoly, Italijoj buvo su

kilimas. Laike malšinimo 
to sukilimo užmušta 18 afi- 
cierių ir apie 200 kareivių.

ANT RYGOS.
Vokiečių kariumene šiuo- 

mi laiku randasi tarpe Jo
niškio ir Mintaujos. Rusai 
tikisi, jog ties Mintauja su
laikys vokiečius.

Vokiečiai geidžia užimti 
Rygą, vieną iš didžiausių 
Rusijos miestų. Rygos už
ėmimas vokiečiams esąs la
bai svarbus, nes tuomet jie 
įgytų kontrolę ant Baltijos 
krašto.

Rygos užtakoję jau pasi
rodė vokiečių torpediniai 
laiveliai.

VISA RUSIJA PAVERSTA 
Į LIGONBUTĮ.

Atvykusieji iš Rusijos ke
liauninkai pasakoja, kad da
bar visa Rusija paversta į 
ligonbutį. Nėra tokio mies
to, kuriame nebūtų penkių- 
šešių tūkstančių sužeistųjų. 
Maskvoje tik ligonbučiuose 
randasi apie šimtą tūkstan
čių sužeistųjų, Petrograde 
apie 80 tūkstančių.

Ant gatvių visur matosi 
žmonių, vaikščiojančių su 
kriukiais, apraišiotų. Ant 
kiekvienos geresnės gatvės 
įtaisyta po kelis valdiškus 
ir privatinius ligonbučius.

Pirmaus sužeistiemsiems, 
galintiems eiti, pavelydavo 
po vieną gatvėmis vaikščio
ti, bet dabar vienų neišlei
džia; jeigu eina, tai po kelis 
ir po priežiūra sanitarų ar
ba gailestingųjų seserų. 
Bijoma,kad sužeistieji nieko 
nepasakotų žmonėm.

GEN. CARRANZA.

Vadas Mexikos Konstitu- 
cijonalistų. Prezidentas 
Wilsonas žada pripažint jo 
valdžią.

A. Villareal—žymus Mexikoje gubernatorius ir di
delis žmonių draugas. Apie jį plačiau bus aprašyta se
kančiame “Laisvės” num.

PASKIAUSIOS ŽINIOS. 
Japonų karės laivas Chi- 

nijon.
Pekin.—Japonų kreiseris 

ir 4 naikintojai pribuvo į 
Chin-Wan-Tao, kuris randa
si 150 mylių atstume nuo 
Pekino. Tasai karės laivas 
turės nugabenti Japonijos 
legacijos narius.

RUSAI BĖGA Iš KAR
PATŲ.

z Rusai apleido miestelį 
Gorlice vakarinėj Galicijoj. 
“Berliner Tageblat” prane
ša, kad rusai bėga iš save 
pozicijų.

PRANCŪZAI ATSI
LAIKO.

Francijos kariumenės štar 
bas skelbia:

“Į šiaurę nuo Ypres vo
kiečiai atakavo anglus, bet 
tapo atmušti. Mūsų artile
rija taip-pat pridirbo vokie
čiams daug nuostolių. ,

-- f-*- - •..... - -
GRAFAS GOLUCHOWSKI 

VAŽIUOJA J RYMĄ.
Grafas Goluchowski, spe- 

cialis pasiuntinys Austro - 
Vengrijos valdžios, vyksta į 
Rymą, kad galutinai sutai
kinti austrus su italais.

POPIEŽIAUS DOVANA.
Popiežius pasiuntė ant 

vardo Paryžiaus arei vysku
po Amiette $8,000 dėl pagel
bės nukentėjusiems nuo ka
rės.

“ŠALTINIS” VILNIUN.
“šaltinio spaustuvė iš 

Seinų keliasi į Vilnių.

PIRMOJI GEGUŽĖS 
ITALIJOJ.

Rymas (Italija). Visos 
Italijos darbininkai apvaik
ščiojo tarp tautišką darbi
ninkų šventę. Visuose žy
mesniuose miestuose įvyko 
parodos ir mass-mitingai.
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Kiek Suvienytose 

Valstijose pra
geriama?

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Iš darbininkų tarptautines 
gyvenimo.

“Lietuvos” redaktoriai sa- kraštininkų draugijas. Kal- 
ko, kad jie yra ne pono OI- bedama apie Spaudos Drau- 
šausko služauninkai, bet po
no Olšausko ir kompanijos.

Mielai atitaisome klaidą. 
Vadinasi, dabar bus taip: 
služauninkai Olšausko ir 
kompanijos.

Dėlei paties termino “slu
žauninkai” “Lietuvos” re
daktoriams neverta protes- 
.tuoti. Kokią dožą laisvės 
laikraščio redagavime turi 
ponai tautiški redaktoriai, 
ponas Cmieliauskas gali pa
tirt pas dėdę Šerną...

Jis papasakos.

Kunigai ir tautininkai 
pykdavo, kuomet socijalistai 
nurodinėdavo, kad vadina
mąjį Paryžiaus informacijų 
biurą tik vienas J. Gabrys 
atstovauja. Jisai vienas to 
biuro pinigus tekontroliuo- 
ja, vienas atskaitas išdavi- 
nėja ir tt.

Iš “Draugo” N18 pagar
sintosios biuro atskaitos su
žinome, kad pereitų . metų 
liepos mėnesy p. Gabriui iš
važiavus į Ameriką, Pary
žiuje nebeliko jokio biuro. 
Visą jį p. Gabrys į kišenius 
įsidėjo ir atsigabeno Ameri
kon.

Argi męs neturime teisės 
sakyti, kad biuras—tai Gab
rys?

Darydamas išlaidų sąma
tą šiems metams, p. Gabrys 
permato deficito apie $4,000. 
Ir jo akįs vėl į Ameriką 
žiuri !

giją, “J. Lietuva” sako, kad 
joje nebuvo pabojami indi
vidualiai, profesijiniai bei 
idėjiniai laikraštininkų rei
kalavimai. Tiesa, suvažia
vimų protokoluose randasi 
gražių sumanymų, bet tie 
sumanymai sumanymais ir 
pasiliko.

“Mūsų redaktoriai didelė
je daugumoje vien akli lei
dėjų norų ir jų kaprizų pil- 
dytojai, vistiek ar tie leidė
jai yra atskiri žmonės ar 
kokia organizacija”.

Šitas bendras kaltinimas 
.vargiai bau išlaiko kritiką. 
Mums neteko girdėti, kad 
sočijalistiškų redaktorių są
žinė kuomet nors būtų bu
vus varžoma siaurais biznio 
interesais. Užtat plačioji 
Amerikos visuomenė gana 
daug girdėjusi, kaip priva
tinio biznio reikalai nusta
to pakraipą ir verčia redak
torius mainininkauti savo 
kailiu ponų tautininkų laik
raščiuose.

“Katalikas” sako, kad L. 
Spaudos Draugija gerai gy
vuojanti: esą, draugija turi 
pirmininką, sekretorių ir 
kasierių su keliais doleriais. 
Kogi daugiau reikia?

O sancta simplicitas!

Pradėjus leisti per “Lais
vę” M. Baluckio komediją 
“Vyro Medžioklė”, gauname 
iš vieno savo draugo prane
šimą, kad tasai veikalas e- 
sąs seniai jau išverstas ir 
atskira knyga išleistas ko
kia tai Vilniaus spaustuve.

Ir vėl nesmagumas, ir vėl 
dvigubas darbas—vis tai 
dėlto, kad tūlos Vilniaus 
spaustuvės ir redakcijos 
taip sugrubijonėjo, kad jau 
neprisilaiko nei menkiausios 
laikraštinės etikos. Jos ne
besiunčia savo leidinių Ame
rikos redakcijoms. Per tai 
labai tankiai įvyksta klaidų. 
Amerikoj leidžiama veika
las, kuris Europoje seniai 
jau išleistas. Padėkime, 
šiuomi laiku ir Vilniaus 
“Viltis” ir Škotijos “Rank- 
pelnis” spauzdina Vsevolodo 
Garšino “Keturias Naktis”.

Męs M. Baluckio “Vyro 
Medžioklė” atskira knygele 
nebeleisime.

KAME TEISYBĖ?
Naujas klerikalų magazi

nas “Pažanga” paskelbia 
urbi et orbi štai kokį faktą:

“Pernykščiai metai mūsų 
gyvenime tai svarbios per- 
versmės metai. Jie sudarė 
tinkamas apystovas tikrajai 
pažangai klestėti. Tautinio 
veikimo sunkuma persisvėrė 
galutinai nuo netikinčiųjų 
lietuvių į tikinčiųjų pusę... 
tauta apčiuopia savo tikruo
sius pamatus...”

Dideli dyvai! “Pažanga” 
paskelbia, jog pereitais me
tais katalikai taip įsigalėjo, 
jog jų sriovė įgijo hegemo
niją lietuvių visuomenėje, o 
ponas Kemėšis dar visai ne
seniai liejo graudžias aša
ras, kad katalikų spauda tik 
20,000 skaitytojų teturi, tuo 
tarpu socijalistiška spauda 
turi 30,000 skaitytojų. O ka
dangi prie netikėlių “Pa
žanga” priskaito ir “Tėvy
nės” bei “J. Liet.” skaityto
jus, tai viso labo tų bedie
viškų skaitytojų turėsime 
apie 40,000, — 1 _ .apie' 40,000, — dvigubai 
tiek, negu turi klerikalų 
spauda.

Kurgi čia katalikiška he
gemonija, kurgi čia klerika
lų sriovės viršininkavimas?

LIETUVOS ŠELPIMO 
FONDO KOMITE

TO ADRESU.
Mums rodosi Lietuvos 

Šelpimo Fondo Komiteto 
nariai neturėtų užmiršt sen
tencijos, kuri užverta pa
tarlėje: kol saulė užtekės, 
rasa akis išės.

L. š. F. kasoje yra jau 
diktoka pinigų krūva. Męs 
manome, kad apie pabaigą 
šio mėnesio L. Š. F . turės 
jau apie devynius tūkstan
čius dolerių, jeigu tik ne
daugiau.

Nematome jokio reikalo 
ilgiaus vilkinti su aukų iš
siuntimu. Pinigai Lietuvą 
pasiekia, o pinigų ten rei
kia, labai reikia.

Progresyvūs visuomenės 
balsas jau nurodė ir šelpti
nąsias draugijas. Pirmoje 
jų vietoje stovi Gydymo ir 
Maitinimo Draugija, kurioj 
susispietusios pirmeiviškos 
spėkos. Tai draugijai ir iš
pultų pasiųsti stambi auka, 
pasiųsti stačiai, apsilenkiant 
L. Mokslo draugijos.

Prūsų Lietuvių Globos 
draugija yra taip-pat nau
dinga draugija. Vienas iš 
mūsų laikraščių paabejojo, 
ar vertėtų šelpti ta draugi
ja, nėsa, girdi, belaisviais 
turinti valdžia rūpinties.

Taip, tai taip! Juk val
džios komitetai teikia šiokią 
tokią pagelbą ir suvalkie
čiams, bet jos toli gražu ne
pakanka. Girdėties, kad 
valdžia šiokią tokią paramą 
duoda ir Prūsų Lietuvos be
laisviams, vienok, iš kitų 
šaltinių męs žinome, kad 
Prūsų lietuviai, Rusijos ry- 
tuosna ištremti, bai
sų vargą vargsta. Vie
name laikrašty buvo net pa
garsintas faktas, jog siun
čiant etapu Prūsų lietuvių 
kompaniją, pakeliu j numirė 
20 vaikučių.

Argi tai dėl grynai for- 
mališkų motyvų, kad Prūsų 
belaisviais turinti valdžia 
rūpinties, męs atsisakytume 
juos šelpti, gerai žinodami 
apverktiną jų padėjimą?

Štai kodėl męs manome, 
kad ir Prūsų Lietuvių Glo
bos 
mo.

ma nepaprastu paradoksu. 
Jeigu Billy Sunday pasirodo 
kokiame nors mieste, tai 
žmonės traukia tan miestan, 
kaip į kokią Mekką.

Billy Sunday moka impo
nuoti pakrikusiai, jokių 
principų neturinčiai, miniai. 
Jojo speciališkumas — vel
nių vijimas. Jisai “grini- 
na” sielas.

Bet pažiūrėkime, kokie 
rezultatai to jojo darbavi- 
mos. Billy Sunday gana il
gai darbavosi Philadelphi- 
joj. Philadelphijos laikraš
čiai pagarsino, kad tasai 
miestas virto dorų žmonių 
miestu, bet išėjo visai atbu
lai.

Kada Billy Sunday pra
dėjo pamoksi in i n kauti Phi- 
ladelphijoj, tai saliunų biz
nis nupuolė ant 30 procen
tų, bet praėjo tūlas laikas ir 
didelė dauguma tų, kurie 
prisižadėjo negerti nei lašo, 
sugrįžo į saliūnus ir dabar 
Philadelphijos saliunai pui
kiai bizniavoja.

Buvę daug tokių atsitiki
mų, kad ypatos, prižadėju
sios negerti, laužė savo pri
žadą, pamačiusios pirmą sa- 
liuną. Billy Sunday bai
giant savo “misijas”, Phila- 
delphijoj buvo daug dau
giau areštų, negu prieš jo 
atvažiavimą.

Taigi, Billy Sunday pa
mokslai jokios naudos neat
neša. Tiktai jo kišenius da
rosi vis storesnis. Pamisly- 
kit, tik, kad jį jau kviečia į 
San Francisco — tarptau- 
tiškon parodom Neabejo
tina, kad jo ten laukia tik- 
rasai “eldorado” (aukso ša
lis).

Sorkininkai mūsų t gady
nėj dar gali varyt gerą biz
nį. Kvailų žmonių dar 
bėra devynios galybės.

Kada buvo įneštą parla- 
mentan sumanymas visiškai 
panaikinti Suvienytose Val
stijose svaiginančius gėry- 
mus arba, kaip paprastai sa
koma, Suv. Valstijas pada
ryti “sausomis”, tai didžiu
ma tą sumanymą atmetė. 
Suprantama, vieni džiaugė
si, kad sumanymas atmes
tas, kiti piktinosi; ypatin
gai džiaugėsi girtuokliai ir 
piktinosi “blaivininkai”.

Jeigu tas įstatymas būtų 
perėjęs ir Suvienytos Vals
tijos būt likę “sausos”, tai 
kokius tuomet nuostolius 
būtų turėję alkoholio išdir
bėjai ir pardavėjai?

Šiomis dienomis New 
Yorke Bryanas sakė pra
kalbą. Apart kit-ko, jis pa
sakė, jog Suvienytose Vals
tijose per metus prageriama 
2 milijardai, 500 milijonų 
dolerių.

Tai graži suma pinigėlių! 
Toliaus Bryanas savo kal

boj pasakė, kad per metus 
Suvienytose Valstijose už
auga vatos už 520 milijonų 
dolerių, kviečių — 787 mili
jonų ir kukuruzų — 1 mili
jardą, 700 milijonų dolerių.

Aš norėčiau pamatyt ir 
išgirst, kaip pasišnekės 
francūzai ir vokiečiai soci
jalistai, kuomet po karės 
jiems prisieis susitikti ko
kiame nors susivažiavime.

** *
“žvaigždėje” daugiausia 

skelbiasi graboriai.
Net čieli keturi.
Charakteringa!

♦* *
Ką tai reiškia žodis “tvar- 

šlys?” (“Pasaulio galybių 
tvaršlys - proletariatas” 
“Kova” N. 18).

Ir dar “kirklys” (aras).
Labai mudri žodžiai.

*
* t *

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijoj — pusė socijalistų. Ir 
už jų pinigus išleidžiama 
tokios knygos,

1 Žilinsko raštai
kaip kunigo

draugija verta parėmi-

* *
anarchistuo-Balti morės 

jaučių tautininkų laikraštis 
bizniu nesirūpina.

Jam nereikia daugiau 
skaitytojų, jam nereikia ge
riau apmokamų apgarsini
mų, jam nereikia reklamos,
• 11. •• • 1 • wPasirodo, kad tie trįs derliai jo redaktoriui nereikia žmo- 

Bet niškesnės algos...

tė-

DeL LAIKRAŠTININKŲ 
ORGANIZACIJŲ.

“Jaun. Lietuva” gana pe
simistiškai žiūri j mūsų fai-

BILLY SUNDAY PA
TAISO SVIETĄ.

Stačiai stebėties reikia, 
kaip gatvinė spauda rekla
muoja beisbolinį agitatorių 
ir “evangelistą” Billy Sun
day. Kiekvienas papras
čiausias io gudraus agitato
riaus pasakymas rokuoja-

AR

AMERIKA IR VO
KIETIJA.

Amerikos konsulai, esanti 
Vokietijoj, pažymi savo ra
portuose, jog po karei mū
siškiai kapitalistai susilauks 
aštriausios konkurencijos iš 
vokiškų kapitalistų pusės. 
Abiem šalim prisieis susi
kirsti dėl valdymo pasaulio 
rinka. Ir — priduria kon
sulai savo raportuose — A- 
merika turės labai gabų ir 
apsukrų konkurentą.

Vokietija ir karės metu 
mažai tenukenčia. Jokis fa
brikas nesunaikintas ir “ka
da karė pasibaigs, Vokieti
jos žmonės suvartos visą sa
vo energiją įgyjimui hege
monijos ekonomiškame pa
saulio gyvenime”.

Konsulai pabriežia visas 
tas išimtinai geras sąlygas, 
kuriose randasi Vokietijos 
pramonija ir jie liepia Ame
rikai nesnausti, bet budėti, 
žiūrint savų intersų.

Jeigu Anglija bus praša
linta iš Vokietijos konku
rentų tarpo, tuomet Vokieti
ja ir Amerika atsistos prieš 
viena kitą ir jų kapitalistiš
ki interesai prives prie mil
žiniško susirėmimo.
Kad taip gali būti—vargiai 

kas norės užginčyti — ir tą
ją galimybę užvisgeriausia 
permato socijalistai, kurie 
nuolat tvirtina, kad tolei, 
kol pasauly viešpataus ka
pitalistiška išdirbimo siste
ma, nebus ramybės, nebus 
užtikrintos taikos.

Jeigu po šiai karei darbi
ninkų klesai nepavyks atsi
kratyti jai antmestų buržu
azinių prietarų, jeigu po 
šiai karei darbininkų Inter
nacionalas neras naujų bū
dų kovoti su militarizmu ir 
imperializmu, tai mums 
dar gali tekti pamatyti nau
ją gigantišką susirėmimą.

Dėlto tai socijalistai ir 
graudena * darbininkams 
žmonėms, kad jie gintų to- 
kiuo jau smarkumu savo 
klesos interesus, kaip kaė 
kapitalistai gina savo kiše
nių.

gana turtingi, ar ne? 
kas su jais atsitinka? 
mūsų girtuokliai juos 
geria ir tik apsilaižo.

Daleiskime, kad Suvieny
tose Valstijose yra 100 mi
lijonų gyventojų, tai ant 
kiekvieno gyventojaus, neiš
skiriant moterų ir kūdikių, 
išpuola pragertų pinigų po 
25 dolerius. Reiškia, jeigu 
šeimyna susideda iš šešių 
dūšių, vyro, pačios ir ket
verto kūdikių, tai jų dalis 
pragertu pinigų lyginasi 
$150.00!

Bet ar tai jau viskas? Ar 
tik tiek girtuokliai išlei
džia? O, ne! Jie tuom ne
užsiganėdina, bet žengia 
pirmyn. Jeigu mums pa
vyktų surinkti statistiką, 
kiek girtuokliai teismuose 
užsimoka bausmių, kiek jie 
užmoka advokatams, kiek 
užmoka daktarams už su
siuvinėjimą žaizdų, gautų 
laike peštynių, jeigu mums 
pavyktų apskaitliuoti vertę 
to laiko, kurį girtuokliai iš
lieka iš darbo, atsėdi belan
gėse, tai, be abejonės, ta 
skaitlinė kelis sykius paaug-

pra-

Nereikia to viso, 
“biznis”.

nes tai

*
* *

Kada tik man papuola į 
rankas “New Yorker Staat- 
Zeitung” (vokiečių patriotų 
dienraštis), aš nuolat randu 
ten prikišimą, jog Amerika 
veda “God save the English 
King” politiką. Amerika 
klaupia būk tai prieš Angli
jos politiką.

Tas dienraštis norėtu, kad 
Amerika 
zerį.

klauptų prieš kai
* *
nužudė daugelįRusai

Prūsų Lietuvos veikėjų — 
skelbia “Tėvynė”.

Nors gaila, bet tai reika
lingos aukos dėl tautos su- 
vienyjimo — atsako tautos 
taryba. Jeigu Prūsų lietu
viai bus gyvi, jie niekados 
nesutiks būti po ruskiu. Tai 
nors su numirusiais susivie
nysi m.

Taip protauja mūsų pat
riotai.

čiru-Viru

Zinių-žineles.Tokiu būdu girtuokliai į 
metus išmoka 2 milijardu, 
500 milijonų tik svaiginan
čių gėrynių išdirbėjams ir 
pardavėjams, o kelis sykius 
daugiau išmoka teisėjams, 
advokatams ir daktarams.

Reikia atsiminti, kad męs 
priskaitėm prie alkoholio ir 
tuos, kurie visai jo nevar
toja ir tai gavom po 25 do
lerius ant kiekvienos dūšios. 
Bet galima drąsiai sakyti, 
kad teisingų girtuoklų yra 
tik vienas ketvirtdalis, t. y., 
25 milijonai. Tuomet kiek
vienas girtuoklis išleidžia 
tik- ant svaiginančių gėry
mų po $100 į metus.

Bet kiek tokie žmonės iš
leidžia apšvietos reikalams? 
Jeigu jie nors penktą dalį 
tų pinigų išleistų ant ap
švietos — nusipirkimui kny
gų, užsiprenumeravimui lai
kraščių ir tam panašiai, tub- 
met visai ką kitą męs ma
tytum.

Bet alkoholis tamsybės 
apaštalams — tai geriausis 
kovai įrankis prieš apšvie-jjos, 
tą. Jeigu kapitalistai ir jų 110,000 belgų, Holandiją — 
čebatlaižė dvasiškija taip 350,000, Francūziją — 50- 
uoliai kovotų su alkoholiu, ’ 000. Mūšiuose žuvo 200,000 
kaip kovoja su socijalizmu, 
tai visai kitokias pasekmes 
matytume

Bet kapitalistai ir dvasiš
kija neturi laiko kovoti su 
girtuoklyste — jie kovoja su 
socijalilizmu ir jo skleidė
jais. Dėl kapitalistų ir dva
siški jos socijalizmas šimtą 
sykių pavojingesnis už alko
holį. Mat, socijalizmas pro
tą šviečia, o alkoholis tem
do. \ V. P.

Reichstago nariai turi už
simokėti 5 dol. bausmės už 
kiekvienų diena, kurioje ne- 
pribūna ant posėdžių.

Akmenines kulkas varto
jo šešioliktam šimtmety j.

Augščiausiai orlaivis yra 
išlėkęs 10,600 pėdų.

Suaugęs žmogus sveria 
140 svarų. Kiekvieno kūne 
yra 240 kaulų, kurie sveria 
14 svarų.

Velykos negali pripulti 
anksčiau 22 d. kovo ir vė
liau 25 d. balandžio.

Viešpataujant Jurgiui I 
Anglijoje buvo uždrausta 
nešioti materija apvilktus 
knypkius.

Prieš karę Belgijoj buvo 
7,700,000 gyventojų. Kada 
vokiečiai užpuolė, ant Belgi- 

tai į Angliją pabėgo

ypatų. Kaip žinovai ap- 
skaitliuoja, tai dabartiniu 
laiku Belgijoj gal randasi 
apie 7 milijonus gyventojų.

Silkės amžis tęsiasi nuo 3 
iki 7 metų. Tą galima da- 
žinoti pagal ringius, kurie 
kas met dauginasi.

*

■mMHI

BALKANŲ SOCIJA
LISTAI.

Ne tik rusai ir anglai so
cijalistai gesina patriotizmo 
sukurtą ugnį, bet ir Balka
nų šalių socijalistai dirba iš
sijuosę, kad užlaikius taiką 
ir nedaleidus prie karės.

Sofijoj, Bulgarijoj; įvyko 
didžiulis mitingas, kuriame 
dalyvavo 5,000 žmonių. Tan 
mitingan kalbėti buvo pa
kviesta draugai iš Serbijos 
ir Rumunijos. Varde ser
bų kalbėjo draugas Lapce- 
vič, narys Serbijos seimo. 
Varde rumunų socijalistų 
partijos kalbėjo draugė E- 
katerina Arbora. Bulgarų 
partiją atstovavo bent keli 
kalbėtojai.

Priimta rezoliucija, ku
rioj protestuojama prieš 
nacionalistišką politiką Bal
kanų valstybių valdžių. Bal
kanų socijalistai reikalauja 
sutverti Suvienytas Balka
nų pusiausalio Valstijas (ne
lyginant Amerikoj). Jie nu
rodo, jog tiktai tokis vals
tybių suėjimas vienybėn 
galutinai išraus visas nesu
sipratimų šaknis.

Reikia pasakyti, kad bul
garų, rumunų ir serbų soci
jalistai laike šios karės ne
sidavė užsikrėsti patriotiš
ku svaigalu ir liko ištikimi 
principui: visų šalių darbi
ninkai eikite išvien!

Ant Ceylono salos auga 
16 rųšių palmos, iš kurių 
gauna cukrų. J. V.

vis kįla ir kilą. Visi socija- 
listiški laikraščiai, pradžio
je šių metų, išėjo skaičiuje 
129,217 egzempliorių.

Štai kas reikia pažymėti: 
laike pastarųjų rinkimų 
partija gavo 110,000 balsų, 
iš to seka išvedimas, kad 
Danijoj socijalistiška spau
da turi daugiau skaitytojų, 
negu partija balsuotojų.

ŠVEICARIJOS SOCIJA- 
LISTŲ PROTESTAS.

Centralis Komitetas Švei
carijos socijalistų partijos 
išleido manifestą, kuriame 
kviečia viso pasaulio darbi
ninkus protestuoti prieš 
žvėrišką Rusijos valdžią, iš
siuntusią penkis dūmos at
stovus socijaldemokratus į 
Sibirą. c

ŪGIS ITALIJOS SOCIJA- 
LISTŲ PARTIJOS.

1896 metais Italijos Soci-

skyrius su 19,121 nariu.
191'4 metais Italijos Soc. 

Partija turėjo 1,839 skyrius 
ir 58 ,330 narių.

Laike šios karės Italijos 
socijaldemokratija smarkiai 
kįla.

UŽDRAUDĖ SOC.-DEM. 
KONFERENCIJĄ 

VENGRIJOJ.

SERBIJOJE.
Serbijos socijalistų laik

raštis “Rodnike Noviny” 
patalpino straipsnį, kuriame 
reikalauja taikos. Cenzūra 
daug išsitarimų išbraukė.

Tarp kitko tame straip
sny sakoma, cenzūra nelei-

Havaso agentūra skelbia, do pasakyti visko, kas no- 
jog Vengrijos valdžia už- reta pasakyti, tačiaus serbų 
draudė savo šalies socijal- socijalistų laikraštis klau- 
demokratams suvažiuoti šia, ar valdžia nemato, kad 
konferencijon, kurioj buvo serbų militariškos spėkos 
manyta apkalbėti, kokius visai sumenkėjo ir jeigu ka- 
politiškus ir ekonomiškus, rė tęsis toliau, tai pačiai sa- 
reikalus turį išstatyti Ven- > lies būtybei gręsia pavo- 
grijos darbininkai karės jus.
metu. -------------

ATVIRA ŽAIZDA.
Nėra reikalo slėpti, kad 

męs turime jau ne vieną, 
bet dvi Vokietijos social
demokratijas.

“Leipziger Volkzeitung” 
rašo: “energiška kova su 
idėja užpuolamosios karės, 
kuriai nesimpatizuoja net 
daugelis buržuazinių grupų, 
mums rodėsi, turėjo jungti

FINLANDIJOJE.
“Humanite” sakosi suži

nojusi iš ištikimų šaltinių, 
jog rusų reakcija Finlandi- 
joje netik neapsistoja, bet 
tolydžio vis labiau plečiasi. 
Caro valdžiai išaugo tokie 
ragai, kad ji nori visą svie
tą išbadyti.

Daugybė žymesnių Fin- 
landijos socijalistų išvyta į bendrumon įvairias srioves r'i • i • i t • j • • j — • • • i i . • •Sibirą. Kiti gi turėjo bėgti 
Amerikon. Ant tamsaus re
akcijos dangaus jokios pro
švaistės nesimato.

Kas jau besakyti, kad Si
biran išsiųsta net žymiau
sias finų tautininkų vado
vas Svinchuvud, pirminin
kas keliatos lygiai seimų.

HAASE’S PRAKALBA.
Pirmininkas Vokietijos 

socijaldemokratų reichsta
go frakcijos Haase pasakė 
gana didelę prakalbą Berly
ne, kurioj jisai pažymėjo, 
jog po karei Vokietijos so- 
cijajdemokratai pareikalaus 
liuosybės. “Męs nusiuntėme 
karės laukan — sakė Haase 
— dvidešimts sočijalistiškų 
armijos korpusų ir jeigu 
valdžia atidės išrišimą de
gančių klausimų, tai iš ka
rės sugrįžę kareiviai, išvien 
su savo draugais, pastatys 
valdžiai visą eilę reikalavi
mų”.

Žiūrėsime, kada tas į- 
vyks...

Prancūzai socijalistai sa
ko nešnekėsią su vokiečiais 
tol, kol šie neįsteigsią repu- 
blikos.

tarpe socijaldemokratijos, 
bet jeigu skirtumai pasiro
dė jau net tame punkte, jei
gu jau Vokietijos socijalde
mokratija nesivienyja net 
pripažinime kiekvienai tau
tai spręsti pačiai apie save 
likimą, tai partija pergyve
na aštresnį krizį, negu ligi- 
šiol manyta.

Tai tiesa.
Surinko S. M.

KORIAI.
Pittstono kunigėlis įlin

dęs į storą mūrą (bažny
čią), aplink apsistatęs poli- 
cistais, ir šaukia: “Aš nebi
jau nė vieno cicilisto; tegu 
mane ima, tegu šauna, ma
ne dievas apsaugos, Kristus 
nedaleis...!” O vietos soci
jalistai jau 3-čias. meta* 
kaip gana mandagiai nepri- 
siprašo nors pažiūrėti viešo
jo knygyno.

a

GRAIKIJOJ.
Iš Athėnų praneša, jog 

ten pasirodė soči jai istiškas 
savaitraštis “Socialismus”.

Luzernės paviete tveriasi 
“Kalbėtojų Ratelis”. Cent
ras būsiąs Wilkes Barre, 

i Pa. Prisidėt žada ir pora 
iš augštų mokyklų studentų.

Tikslas labai gražus, ir 
striošnai reikalingas.

Dieve padėk.

DANIJOS SOCIJALISTIš- 
KA SPAUDA.

Kopenhagoj įvyko soči j a- 
listiškos spaudos atstovų 
konferencija. Išviso Dani
jos socijalistų partija turi 
48 partijinius laikraščius. 
Partija turi 21 locną spaus
tuvę.

Nepaisant karės, kuri ir 
ant Danijos atsiliepė, soci- 
jalistiška spauda povaliai

f

i

I I

I
Kas kart Pennsylvanijoj 

vis sunkiau su išskleidimu 
plakatų. Negana kunigų 
persekiojimų, “vyčių” kum
štinės kovos, bet ir valdžia 
uždeda “laisnis”. Paveiz- 
dan Pittstone už dalinimų 
ant gatvių nuo dienos reikia 
mokėt $2.00 arba ant vienų 
metų $20.00. Pasielgiant 
priešingai — kalėjimas. ne
mažiau 30 dienų ir užsimo
kėti nuo $25 iki $50.

širšinas.



LAISVE

Ar gali socijalistas balsuoti už 
demokratus ar republikonus?

inios iš Lietuvos ŽMONIŲ ŪPAS

Navatnas’ klausimas —. Dabar išreikšime savo 
nusistebės kiekvienas soči- ’ nuomonę. Męs nepritariam 
jalistas, nes aišku, kad ne-1 drg. V. Bergeriui. Eidami 
gali. Ir Socijalistų Partijos paskui jį, męs padarytume 
konstitucijoj yra punktas, didžiausią klaidą. Męs jo- 
kur pasakyta, kad socijalis-( kios apčiuopiamos naudos 
tas, balsavęs už kokios nors negautume, o prastotume 
ne socijalistiškos partijos savo politišką principiališ- 
kandidatą, liekasi išmestas kurną. Agitacija už “gerus 
iš partijos. Tas punktas Ii-1 žmones” iš kapitalistiškų. Tas punktas Ii-1 žmones ' iš kapitalistiškų 
gišiol buvo taip aiškus, kad partijų tarpo baisiai suma- 
jokios abejonės dėl jo neki- zintų klesinę darbininkų są- 
lo. ’ *

Bet dabar
monę. Kiekvienas galėtų 

Milwaukee pasakyti: kamgi tuomet rei- 
Leader” redaktorius V.Ber-i kia socijalisto, jeigu męs ga; 
geris visai kitaip užgiedojo. Uime rasti gerų žmonių ir iš 

įžanginių! buržuazinių (kapitalistiškų) 
partijų ir balsuoti už juos

1 pa-' Partijos narių supra 
_____  ,.c konstitucijos se įvyktų tokia maišalienė, 
punktą, kur partijos nariui kokios jokiu būdu negalima 

daleisti.
Pasekdami V. Bergerį, 

męs, socijalistai, susimai
šytume su raibiausia bur- 

vokiškai kalbančių socijalis- žuazine minia, męs paskęs
tų organas.

Socijalistų 
diskusijų.

straipsnių savo redaguoja 
main dienrašty jisai ] 
smerkė ta J

VILNIUS.
Vilniaus miestas turi 12 

milijonų 637 tūkstančius 
turto — namų, žemių, ligon- 
bučių, teatrų ir tt. Skolų 
Vilnius turi 7 milijonus 115 
tūkstančių.

Vasario 19 d. buvo įstei
giamasis “Bitės” (bitinin- 
kavimo ir sodininkavimo) 
draugijos susirinkimas. Ta 
draugija galės veikti Suval
kų ir gretimose gub.: Vil
niaus , Kauno ir Gardino. 
“Bitės” nariais sulyg įstatų 
gali.būti visi, bet sulyg kun. 
Draugelio ir kun. Pečkaičio 
paaiškininimu gali būti tik 
“tikri” katalikai,o pirmeivių 
nenori nei iš tolo insileisti.

iz juos. Tam |r igjunktas globėju šv. 
ItimUO- Į Tnnnd lend mm tnkin ržmn-

leidžiama tik už socijalistų 
balsuoti. “Milwaukee Lea
der” agitacijai pritarė ir 
“Milwaukee Vorwaerts”,

Jonas, kad nuo tokių žmo
nių draugiją apsaugotų. 
Draugijos centru išrinktas 
Vilnius. Nutarta įtaisyti 
Vilniuje pabėgėliams biti- 
ninkavimo. sodauninkavimo 

i ir daržininkavimo kursus.
tume joje. Tuo tarpu į rin- 

spaudoj kilo kimus socijalistai privalo 
Sprendžiamas ' žiūrėti visųpirmu, kaipo į 

balsas būtų turėjęs prigulė- i darbininkiško 
ti “American Socialist”, cen- 
traliniam organui, bet mū
sų organas yra tai savo rū
šies “nuomonių parlamen
tas”, kur kiekvienas auto
rius kalba už save, o redak
cija sėdi ir klauso, neiš- 
reikšdama savo principialės 
nuomonės. Kiti laikraščiai

ANYKščIAI.
Vasario 15 d. buvo Anyk- 

Blaivybės” skyriaus 
susirinkimas. Buvo svars- 

balsuodamas už tomas skyriaus stovis, arba-

Valentas. Skaityt, skaityk.
Leonas (skaito). Po rinkimų atbėgsiu pas 

tamstą ant arbatos.
Valentas. Kas tai per žmogus! Juk tai 

aniuolas. Ir kurgi galima rasti atsa- 
kantesnį žmogų, kaipo atstovą?

Leonas. Tai tamsta vėl už grafą galvą gul
dai?

Valentas. Kam dar klausi? Buvau, esu ir 
būsiu visuomet už grafą. Ir tamstai, 
pone Leonai, patariu balsuoti už gra
fą. Nepasigailėsi to. Esi dar jaunas 
ir gali padaryt gerą karjerą. Grafas 
tau galėtų daug kuom padėti.

Leonas (traukdamas pečiais į šalį). Ką gi 
su tokiais žmonėmis gali padaryti ?

Scena šešta.
Koste (įbėgdama). Pana Anelė klausia, ar 

atnešei tamsta žadėtąją knygelę?
Leonas (į šalį). Daug man ten rūpi dabar 

knygos (balsiai). Persiprašykie, ma
no miela, panos ir pasakykie, kad už
miršau.

Valentas. Užmiršai? Kaip gi galima už
miršti? Mergina visiškai nulius. Pa
šėlusiai ji myli tas knygas. Net vi
durnakty pakils ii' skaitys romanus. 
Na, eik, eik gi tamsta, persiprašyk jos. 

Leonas (sumišęs). Bet... pone Valentai.... 
Valentas (įstumia jį į duktės kambarį). Et 

vaikine, būk vyriškesnis! O tu Anele, 
duokie jam vėjo, nes užsitarnavo to 
(stumia jį. Koste išeina paskui).

(Toliau bus).

Mykolas Balucki.
i

Vyro MedžioklėTeko dabartinio karo lai
ku apsilankyti ir mūsų ša
lies dar karo nepaliestuose 
miestuose ir pagyventi so
džiuose.

Miestuose kur-kas dides
nis dvasios pakilimas, ne
kaip sodžiuose. Nors žmo
nės miestuose kasdien — 
taip sakant — susiduria su 
karu: žiūrėdami į nuolat ga
benamus sužeistuosius, sau
godami tuos sužeistuosius, 
rūpindamisi pabėgėliais, 
rinkdami visokiems karo 
reikalams aukas, bet mies
tiečių ūpas daug geresnis. 
Gal ir todėlei, jog gali nuo
lat veikti, nuolat savo gyva 
energiją prisidėti prie gyvo 
darbo.

Sodžiui visai kas kita. Er
čia atskirti sodiečiai nuo gy
vo dalyvavimo taip visus ar
ti paliečiančio slogučio gau
do vien gandus, laukia tai 
šiokio, tai tokio vyriausybės 
įsakymo, vis bijodamiesi, vis 
drebėdami už toli kaži-kur, 
už girių ir upių kaitančiuo
sius vargstančius, mirštan
čius. kad ir karžygių mirti
mi, bet vis dėlto mirštan
čius savo brolius, tėvus, sū
nus, ir kitus taip mylimus ir 
taip širdžiai brangius.

Su neapsakoma baime ir 
neramumu laukiama sodžiuj 
kiekvieno rytojaus.

Dažnai tenka užgirsti to
kių išsitarimų: “nei darbas 
nesiseka... dirbi, rodosi vis, 
ir ne sau ir ne savo ranko
mis”.

Teko matyt sodietę, ku
rios nei vienas artimas žmo
gus nėra atsidūręs karo lau
ke, — o ji kasdien verkia, 
prisiminusi “tųjų apkasuo
se vargstančiųjų”...

Gaudami sodžiuose retai 
laikraščių — vis dėlto sodie
čiai puikiai žino, kada “vo- 
kietys” artinasi, kuomet to
liau yra nustumiamas.

Žinios tarsi savaimi, oru 
nešamos, skleidžiasi ir pa
siekia ir toliausius užkam
pius, myliomis nuo pačto 
stoties ir nuo gelžkelio at
skirtus.

Ir tą, ką savaitę atgal esi 
girdėjęs nuo pažįstamų — 
randi paskui laikraščiuose 
patvirtinta.

Kaip viskas, taip ir šis 
karas sunkiausiai slegia be
turčius. Vyriausybei pas
kyrus kainas už javus — ū- 
kininkai pasiliovė visai vežę 
ir javų ir kitų ūkio produk
tų turgan. Paprastomis 
turgo dienomis — miestų 
ir miestelių turguose nėra 
jokio judėjimo. Visi beže
miai, kurie tik turguose pa
sitiekdavo maisto, labai de
juoja iš tos priežasties.

Komedija dviejuose aktuose. 
Verte Bostonietis.

(Tąsa).
Leonas. Todėl tai ir rinksime, kad 

mums lygus.
Valentas. Jeigu jau poną Igną į atstovus 

rinktume, tai kodėl ne mane?
Leonas. Matote, už poną Igną daug kas 

balsuos, reikia tik...
Valentas (dideliais žingsniais vaikščioda

mas). Ką čia girtis! Už Igną mažai 
kas balsuos, o už poną grafą visas

jisai

Leonas. Kodėl tamsta agituoji prieš poną

Valentas. Nenoriu ir gana! Ignas... anoks

Bet tėmyk,subrendimo i ščių 
egzameną. Kiekvienas dar-1 
millUKAS, buiuuvuumuu - ---------- ------' - —- '

soči jai istišką kandidatą, ne tines užlaikymas; išrinkta 
tiek jau laukia apčiuopia-1 atstovas J visuotiną ^susirin- 
mos naudos xycU V V” i
liu), kiek parodo savo atsi- rub.
skyrimą nuo buržuazinių' stems šelpti ir 15 rub. “Rau- 
partijų ir nepasitikėjimą jo- į donąjam Kryžiui”. Susi

rinkusieji dar surinko aukų 
13 rub. nukentėjusiems nuo 
karo. Labai malonu pažy
mėti tokią žmonių užuojau
tą mūsų nelaimingiems bro
liams, skęstantiems varguo
se.

(keptų karve-, kimą Vilniuje. Paskirta 15 
’ , nuo karo nukentėju-

I mis. Jeigu kur nors mūsų 
— tai pritaria V. Bergerio spėkos permenkos ir męs 

atmeta ją. nepajiegiame išstatyti savo 
argumentuoja' kandidatų, tai mums liekasi 

prieš V. Bergerį “New Yor- tik varyti platesnį ir gilesnį 
ker Volkszeitung”.

agitacijai, tai 
Geriausiai

agitacijos darba, grynai so- 
Tik tuo-Pasistengsime įsigilinti į cijalistišką darbą.

dalyką, nes tasai klausi- met augs mūsų spėkos. Jei-
gu gi męs pradėsime j ieško
ti gerų žmonių kapitalistų 
tarpe, tuomet nejučiomis 

i męs apleisime klesinio susi- 
' pratimo auginimą.

Draugas V. Bergeris nu
rodo, kad Europos socijalis
tai darą sutartis laike rinki
mų su buržuazijos partijo
mis. Tai ne visiškai teisy
bė. Ir vokiečių ir rusų ir 
anglų socijaldemokratų par
tijos atmeta blokus (susi
vienijimus) su buržuazi
nėms partijoms. Vyriau
siuose rinkimuose socijalde- 

I mokratų partijos eina visai 
1 skyrium nuo buržuazinių 

Kas’7 " tuomet partijų. Tiktai perbalsavi- 
daryti? Ar visai susilaikyti muose kartais esti sutartįs 
nuo balsavimo ar pasirinkti su pirmeivių partijom prieš 
geresnį žmogų iš buržuazi- atžagareivių partijas, 
jos partijų ir, padarius su-1 tarpu V. Bergeris 
tarti, bausuoti už jį. Žinoma mi,ms sutartį su kapitalis- 
—sako Bergeris, reikia bal- tiškom partijom laike vy- 
suoti už geresnį žmogų, kad riaušių rinkimų.
urėdan nepraeitų koksai1 Antra puse vertus, nevi- 
juodžiausias reakcijonie- 
rius. Taip, girdi, visuomet 
darą ir Europos socijalistai. 
Negalėdami pravesti savo 
žmogų, jie darą sutartį su 
labiau pirmeiviška partija 
prieš labiau atžagareivišką. 
Tai esą labai išmintinga. 
Męs gi, amerikiečiai, dar e- 
same nedaaugę iki to išmin
tingumo, męs esame ne par
tija, bet atskala (sekta).

Toliaus V. Bergeris ve ką 
priduria: tūlose valstijose 
(padėkime Wisconsine) prie 
rinkimų į kokį nors urėdą 
prileidžiami tik dviejų par
tijų kandidatai, gavę dau
giausia balsų laike “prima
ry” (pirmykščių) rinkimų T X ■ • ? 1 1 • • 1 •
tų kandidatas negauna at
sakančio balsų skaičiaus per 
“primary”. Tuomet laike 
rinkimų męs turime tik du 
kandidatus — nuo republi
konų ir demokratų, o soci
jalistų kandidato jau nėra. 
Reiškia socijalistai atstumti 
.nuo rinkimų. Tokiame at
sitikime drg. V. Bergeris 
siūlo nenuleisti rankų, bet 
balsuoti už geresnį buržua
zinį kandidatą. Tuomet, 
girdi, socijalistai vistik gali 
dar turėti šiokią-tokią įtek
mę ant elgimosi buržuazinių 
politikierių.

Dėlei to viso V. Bergeris 
įneša, kad būtų pakasavota 
tasai konstitucijos punktas, 
kur nariam draudžiama bal
suoti už ne socijalistų parti
jos kandidatus.

mas bus pakeltas partijos 
Nacionaliame Komitete, o 
paskui, veikiausia, eis narių 
nu balsavimui.

Kodėl mūsą senam drau
gui V. Bergeriui nepatinka 
tasai konstitucijos punktas, 
kur partijos nariui drau
džiama balsuoti už ne soci
jalistų partijos kandidatą? 
V. Bergeris daug maž taip 
išvedžioja: ten, kur socija
listų partija turi savo kan
didatus, žinoma, reikia bal
suoti už juos. Čia nėra nei 
mažiausios abejonės. Bet tū
lose vietose partija nepa- 
jiegia dar išstatyti savo 
kandidatus. U

DAUGAILIAI.
Uždarius monopolius

. Tuo
Bergeris siūlo

Antra puse vertus, nevi- 
suomet yra taip jau gera 
žiūrėti į Europos pavyz
džius. Neviskas ir ten taip 
jau ideališka. Męs labai 
gerai žinome, kad pastara
me dešimtmety socijalistų 
tarpe vis labiau pradėjo įsi
galėti oportunizmas, ku
riam rūpėjo taikinties su
pirmeiviškai - buržuazinėm 
partijom. Ir ar męs nema
tome šiandien, kad tasai 
principialis nusvyrimas prie 
buržuazijos, tasai jieškoji- 
mas buržuazijoje padėjiku 
darbininkų reikalui privedė 
prie liūdniausių pasekmių, 
privedė prie to, kad didele 
dalis Europos socijalistų, 

, puikiai žinodama, kad ši ka-i.y ųni įnya&vių/ i nmunu. ( i _. ’ . _
Kartais būna, kad socijalis-! fe imperiahstiska kare

kad ją pagimdė kapitalistų 
varžytinės, vistik pasinėrė 
buržuazinio patriotizmo vil
nyse ir gerokai suteršė dar
bininkiškos vienybės idėją.

Drg. Bergeris, matomai, 
nenori pasimokinti iš kruvi
nos Europos lekcijos. Jisai 
nenori padaryti to išvedimo, 
kad Europos socijalistai bū
tų daug daugiau laimėję, ei
dami skyrium nuo buržua
zijos, negu talkininkaudami 
jai. Reikia tikėties, kad 
Socijalistų Partijos narių 
dauguma draugui V. Berge- 
riui nepritars ir pasakys, 
kad republikonų, demokra
tų ar progresistų partijose 
“gerų žmonių” nenori jieš- 
koti. Visos tos trįs parti
jos yra dėl mūsų viena kapi
talistiška partija.

resni. Nebėra muštynių, 
nebesivalkioja su kruvino
mis kaktomis, o po pamaldų 
tuojau ramiai traukia sau 
namon. Buvo atsiradęs 
viens “ge radėjas”, atsivežė 
šventėmis, bet nepavyko 
slaptai pradavinėti, tai vėla 
pražuvo.

Dabar žmonės, kad ne- 
nuobodauti, skaito laikraš
čius ir knygas, 
šiemet pareina: 
nių” 4 egz 
ninko” 
nu” 9, “Rygos Garso 
“Aušros” 7, “Vilties 
“Vienybės” 13, 
7 egz. Pernai pareidavo

Pas mumis 
“Liet.ži- 

Lietuvos Uki- 
16, “Rygos Naujie- 

” 21, 
” 9, 

“Šaltinio”

vos keletas egzempliorių.
Visose parapijose kunigai 

padaro talką, kad viens ki
tam padėti žmonių išpažintį 
išklausyti. Tokia kunigų 
talka daro rekolekcijas ir 
klauso žmonių išpažinties 
paprastai 3 dienas. Mūsų 
gi klebonas pasišykštėjo per 
tris dienas kunigus vaišinti, 
tai jisai padarė talką tik 1 
dienai. Kadangi visi žmo
nės iš ūkio negali išeiti, nes 
reikia kam nors ir gyvuliai 
pašerti, ir ūkis prižiūrėti, 
tai daugelis tą diena išpa
žinties ir neatliko, už ką kle
bonas iš sakyklos barė žmo
nes.

SUDEIKIAI, UKMERGĖS 
PAV.

Radeikių sodžiuj padvėsė 
karvė. Žydas nupirko kar
vę odai. Parsivežęs karvę 
namo, odą nulupo, karvę 
kiti žydai nusivežė Salakan. 
Ūkininkai pamatę, kad oda 
stovi, o karvės nebėra, pa
reikalavo, kad žydas suras
tų karvę, nes kitaip paskū- 
sę policijai. Ant rytojaus 
karvė atsirado. Visgi ūki
ninkai apie tai žada pasa
kyti policijai.

SKAPIŠKIS, ZARASŲ P.
Netekę degtinės čia žmo

nės labai pradėjo gerti ano
diją su gira. Užtėmijęs to
kį girtuokliavimą aptieki- 
ninkas nebeparduoda po 
daug anodijos.

Laikraščių čia skaitoma 
apščiai. Jaunimas stengia
si šviestis.

(Iš “L. ūk-ko”).

TAISYS KELIUS.
Vilniaus gubernijos val

dybos ūkio komitetas nuta
rė šiemet vasarą iš pat pa
matų pataisyti plentus iš 
Vilniaus į Vileiką, Kalvari
ją ir Meišogalą.

(Iš “L. Žinių”).

LAIVAKORTĖS
i LIETUVĄ ATPIGO

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

Parduodame laivakartes iš 
Lietuvos ant laivų, kurie plau
kia tiesiog j Now York, nekliu
dant kares užimtų marių. Tai
gi kelias visai saugus.

SIUNČIAME PINIGUS J 
! LIETUVĄ pigiausiomis kaino

mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome 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.

nieko. Visi gi gerai žino, kuo buvo jo 
tėvas. Ir dabar, mat, užsimanė atsto
vu būti. Peraugštai nori lėkti. Sakau 
galutinai. Aš balsuoju už poną grafą. 

Leonas (į šalį). Kaipgi tokį užaušėlį gali 
suagituoti!
tamsta, mums kaip tik ir rūpi, kad bū
tu išrinktas nekoks aristokratas, bet iš 
miesčionių tarpo.

Valentas. Nenoriu. Ponas grafas yra tin
kamiausiu ir geriausiu atstovu. Jisai 
liks atstovu ir atliktas kriukis. Aš 
tamstai pasakysiu, kad tai yra labai 
mandagus žmogus.

Leonas. Tai tamstai patinka grafo manda
gumas? Na jau, tamstele... Jeigu jau 
taip, tai penas Jonas geriau pasistatė. 
Ar žinai, tamsta, kad grafas ypatiškai 
lankėsi pas poną Joną, o vienok, ponas 
Jonas už jį nebalsuos.

Valentas (nustebęs). Grafas buvo pas po
ną Joną? Ar jisai su tokiu būtų užsi
dėjęs? Juk jo kambariai — kaip gal
vijų tvartas.

Leonas (į šalį). Užgavau aš jį (balsiai). 
Je, tamsta, ponas grafas buvo pas Jo
ną, kalbėjo jam apie draugiškumą ir 
pasakė, kad tik Joną brangina.

Valentas (supykęs). Tai grafas buvo pas 
poną Joną ir tik su juo nori biznį va
ryt! Jeigu taip, tai aš jam parodysiu, 
kad be manęs jie nieko negalės pada
ryti.

Leonas. Tai tamsta balsuosi už poną Igną. 
Valentas. Aš balsuosiu prieš grafą.
Lekojus (įeidamas). Ar čia gyvena ponas

Valentas Pyšnickis?
Valentas. Čia. — O, tai pono grafo lekojus. 
Lekojus. Ponas grafas siunčia tamstai la

bų dienų ir siunčia šį laišką.
Valentas (ima laišką su didžiausia paguo

da). Sakai, duoda labų dienų? Koks 
tai malonus žmogus tasai grafas. 
Duok ir nuo manęs ponui grafui labų 
dienų, padėkavok. (Lekojus nori jau

Valentas. Palauk... (jieško kišeniuose). Te. 
(Lekojus nueina).

Valentas (į šalį). O gal perdaug daviau? 
Tuščia to, tegul žino, kad poniškai gy
venu.

Leonas. Kągi ponas grafas rašo?
Valentas (lyg susigėdinęs, varto laišką ran

kose). Taip... taip... ką gi jisai rašy
tų? (kaip nugrubnagis atplėšia laišką 
ir vartalioja jį į visas puses, kadangi 
nemoka skaityti). Hm... rašo, hm... 
pats rašo.

Leonas. Tai ką gi rašo?
Valentas. Rašo man... (susigėdinęs atiduo

da laišką Leonui). Perskaityk pats 
pone Leonai, ba aš šiandien nelabai 
gerame ūpe, kad skaityt laišką.

Leonas (juokdamos ima laišką ir skaito). 
Daug gerbiamas pone Vai...

Valentas (nudžiugęs). Kaip? Kaip ten ra
šo? Atkartok, nedagirdau.

Leonas (juokdamos). Daug gerbiamas po
ne Valentai.

Valentas (didžiausiu pasiputimu), 
man, taip tai man.

Leonas (skaito). Žinodamas jūsų 
ant piliečių, pasitikiu jumis ir
kad paremsit mane savo balsais. Pasi
lieku gero velyjančiu tamstos tarnu. 
Pasirašo Albinas.

Valentas. Puikus laiškas. Reikia pripažin
ti, kad puikiai rašo.

Leonas. Dar pabaigoj yra šis-tas.

O, tai

įtekmę 
manau,

AUDROS UŽt...
Audros ūžė, kaukė vėjas, — 
Draskė sodne medelius;
Tai su griausmu susiliejęs
Vijo debesius juodus.

Lietus... Žaibai... Baugu daros;
Nakties užgimė tamsa...
Kad nušvistų nors pažaras, 
Užspindėtų nors šviesa... t

Audros ūžė ir vis ūžė,
Vėjas siuto dar labiau, 
Verkė blaškoma giružė;
Kas syk darėsi būdžiau....

Bet ant galo, apsistojo.
Prasiblaivė debesiai, ' <
Ir ant dangaus suliepsnojo
Saulės aukso spinduliai. . i

Ir nutilo smarkus vėjai, — 
Meiliai šypsosi diena, 
Užčiulbėjo paukštužėliai, — 
Mūza liejasi žvaina...

Džiaugias, linksminas, kas gyvas;
Kvietkai nuberti rasa, —
Tik žvangučiais blizga, pinas, 
Žvalga mirgančia varsa,

Betgi mano širdužėlei
Vis skaudu, vis neramu... ,
Audros rupesnį sukėlė
Ir apsunkino skausmus...

R. Prakeiktasai.

Pirmą kartą ELIZABETH’E!

PUIKUS KONCERTĖLIS
MOKINIŲ 

BENEDIKTO MASKEVIČIAUS.
ATSIBUS

SUBATOJE, GEGUŽĖS (MAY) 8 d. 1915. 
8 valanda vakare.

ST. PETER’S and PAULS PARISH HALL 
ELIZABETH, NEW JERSEY.

Visus lietuvius ir lietuvaites kviečiame 
atsilankyti, o pamatysit, kaip puikiai vaikai 
ir mergaites skambina ant pijano.



Steponas žeromskis

BEDIEVIS
(Vertė švenčioniškis)

(Pabaiga).
— Tu turėjai daug žemės, turtingu 

valstiečiu buvai ir net šaltyšii.^ — gerai 
prisimenu.

— Aš visai neprisimenu, — tai labai
- pasityčiodamas, pusbalsiai 
Tas labai seniai buvo, — da

seniai buvo, 
kalbėjo senis
bar aš rusas, pravoslavas.

— Bet iš kokios priežasties tu pieme
niu tapai? Kur tavo ūkė? Ar tik nepra- 
gėrei ?

— Ūkė? — atkartojo senis suduoda
mas lazda į žemę. — Aš ne tik ūkę, bet pa
čią ir du kūdikiu pragėriau. Vienas sū
nus buvo jau išaugęs, stiprus, linksmas, o 
kitas dar mažas... Ponui dievui abudu pra
gėriau, pasiėmė ir neatiduoda. — Che-che- 
che!...

— Ai* ištrėmė?
— Kodėl ponulis mane taip tardai, gal 

esi rusas ar policistas — a?
— Visai ne...
Jis pažiūrėjo į mane, susiraukė, jo vei

das pasidarė liūdnas. Valandėlę patylėjęs 
pratarė:

— Tu mano širdį grauži, neduodi ma
no širdelei ramumo... Taip, aš šaltyšius, 
ūkininkas, protingas šeimininkas, mokantis 
rašyti ir skaityti žmogus — dabar ganau 
valstiečių galvijus, vaikščioju skarmalais 
apsikabinėjęs, žmoniško valgio nematau, 
maitinuosi žolėmis, kaip galvijai, — tai 
toks dabar mano gyvenimas... Mano pati 
elgetauja, o ant sūnelių svetimi spjaudo, — 
tai taip yra... Mano laukuose rugiai augo 
augšti, varpuoti, arklydėj pora širmųjų 
žvengė, turėjau penkias karves, turėjau... 
ak jūs rusai, rusai!...

Aš pradėjau senį raminti, pradėjau 
jam pasakoti apie Kristaus mielaširdingu- 
mą, kuris savo širdy užlaiko visų nuskriau
stųjų ašaras, kuris atsimena visas skriau
das ir nubaus visus žiauriuosius...

Senis atydžiai klausėsi mano kalbos, 
nuolatos lingavo galva, tartum man pritar
damas, paskui susiraukė ir pertraukė ma
no kalba:

— Medum pateptos tavo lūpos, kaip to 
kunigo. Tu dar jaunas... O aš, matai, senas 
ir jau seniai tą viską girdėjau, seniai... Tar
navau aš jam, tam Kristui, ištikimai, bet 
jis visai nepaisė mano ištikimybės, nepai
sė visų valstiečių, atidavė mus visus į bude
lių rankas. O juk aš jam tarnavau iš visos 
širdies! Taip, taip!...

Jis nerviškai numetė savo viršutinius 
drabužius, pertraukė siūlą, kuriuomi buvo 
susegtas marškinių kalnierius ir parodė 
nuogas rankas ir pečius. Visas senio kūnas 
rumbėtas nuo žaizdų. Jo akįs žvėriškai su
žvilgėjo, antakiai pakilo, dantįs pradėjo 
čiaukšėti; veidas išrodė it laukinio žvėries 
prisirengusio užpulti ant savo priešo, 
prabilo balsiai ir rūsčiai:

— Aš neišsižadėjau. Kristaus ir 
met, kuomet mane buvo paėmus čiela
kareivių. Aš, rankoj kryžių laikydamas, 
išstačiau jiems savo krūtinę. Mane pradė
jo plakti, mėsa šmotais šokinėjo į viršų, 
kraujas taškė j o į visas puses, o aš nepalio
viau šaukęs Kristų.

Mane pasodino į kalėjimą ir aš per 
kiauras naktis, ant purvinų grindų, tarp 
vagių ir žmogžudžių, išsiplėtęs kryžium gu
lėjau, o kareiviai ant manęs spjaudė, mano 
žemę, visą ūkę pardavė, vaikus išsivežė, — 
o aš vis šaukiau Kristaus vardą, — pakol 
vieną naktį mintis galvon neatėjo.... Jeigu 
ištikro dievas būtų danguose, jeigu jis bū
tų teisingas, tai nedaleistų taip žmones 
kankinti...

Aš mačiau Maskvą, Peterburgą ir ten 
gyvena visokių tikėjimų žmonės. Jeigu 
mūsų tikėjimas būtų geriausias, teisingiau
sias, tai kam dievas juos laiko klaidingam 
tikėjime? Kodėl jis neįkvepia jiems norą 
noroiti i tilcpiima? Tik kimiom tnš-

Jis

tuo- 
rota

čios pasakos!...
Jeigu čia, ant žemės, nėra teisybės, tai 

kur tuomet teisybė? Danguje? Tos vi
sos pasakos, kad yra dangus, dievas ir tam 
panašiai yra dėlto, kad kunigai galėtų ge
riau nuo mūs pinigus lupti! Aš užsirašiau 
pravoslavu ten, toj jų Maskvoj, bet dėl ma
nės bažnyčia ir cerkvė, tas pats, kaip tfu!

— Oi seni, seni!..*
— Taip, taip... Aš pats viską pergy

venau, viską iškentėjau ir dabar, kaip tik 
prisimenu, tai net liūdna darosi nuo tų vi- 
eą pasninkų ir pakūtų. Dabar aš

viską žinau... žemę rusas man nesugrą
žino, mano pati, sako, nepasidavus. Na tai

O kaslink uogų, žuvelių, 
ant jų ant-

kas — ir gerai
vėželių, tai jie viso pasaulio 
spaudos negalima uždėti.

— O kasgi suteikia tau, seni, tas uogas 
žuvis ir vėžius?

— To ir tu, ponuli, nežinai. Tas vis
kas savaimi atsiranda. Tik skaisčioji sau
lelė taip padaro... Kada aš pažiūriu į sau
lelę, tai tuoj aus ant širdies ramiau pasida
ro ir protas aiškesnis tampa. Ji kas rytas
U/JVVX1U, pvx UlVXltį, VI ZxVXX^Xy XXXC4X VXXXLX,

kiekvieną gėlelę, nieko nenuskriaudžia, nei 
nieko neaplenkia, niekas ant jos negali skų
stis. Taip, taip... Eik sau, ponuli ir nieko 
nepasakok rusams, nes jie gali ateiti ir vėl 
mane pradėti kankinti...

Aš nuėjau... Jau pradėjo temti...

teponas žeromskis.

Girios Obalsiai.
Vertė Švenčioniškis.

Generolas Rozluckis iškilmingai sėdė- 
ant sulankstomos kėdės. Ta kėdė pri-j°

klausė matininkui Knopfui — tai jo judi
namoji nuosavybė. Kėdė pastatyta ant 
divono, ką tik nuimto nuo sienos iš mano 
mamos miegamojo kambario. Kitoj pusėj 
ugniakuro, ant atsakančiai padengto egli
nio kelmo, tampėsi ir raukėsi matininkas 
Knopfas, apsigobęs ilgu, žemę siekiančiu, 
apsiautalu. Šalę jo susirietęs sėdėjo giri
ninko pagalbininkas Gunkevičius ir labai 
bodžiai sergėjo butelį konjako. Gminos 
raštininkas Olšakovskis ir vaitas Gala, už
sikabinęs medalį ant krūtinės “už numalši
nimą lenkų sukilimo”, sėdėjo šalo girinin
ko pagelbininko. Mano* tėvas, kaipo me
džiotojas, gulėjo ant žemės galvą pakėlęs, 
o autorius šio pasakojimo, kaip tik tuom 
laiku gavęs perkėlimą iš antros klesos į 
trečią, spėdavo visaip pasėdėti ir visur at
sidurti.

Generolas Rozluckis, įgaliotinis vieno 
turtingiausių ponų, atvažiavo į dvarelį, ku
rį mano tėvas nuomavo, kad atkirtus gerą 
kampą valdiškos girios savininkui to dva
relio. Matininkas savo darba buvo veik 
jau atlikęs. Jis, ant mūsų visų nelaimės, 
išbuvo pas mus šešias dienas ir vos spėjo 
pravesti trikampę ežią, atskiriančių kampą 
valdiškos girios prie dvaro žemės. Darbi
ninkai jau kirto nuo ežios medžius.

Generolas, jau tris dienas pas mus vie
šėjęs, norėjo būtinai ant rytojaus išvažiuo
ti, tai skubinosi akyvaizdoj visų valdininkų 
perduoti tą girią mano tėvui. Kad grei
čiau atlikus tą darbą ,vieni darbininkai kir
to medžius iš vieno galo, o kiti iš kito. Ma
nėm, kad darbą užbaigsime iki saulės užsi
leidimui. Bet susilaukėm sutemos, o me
džiai ant ežios dar neiškirsti. Generolas 
tvirtai nusprendė ant rytojaus išvažiuoti, 
gminos valdonai irgi norėjo tą darbą grei
čiau užbaigti. Per tai nuspręsta visą nak
tį dirbti, kad iki auštant užbaigti.

. Čia pat sukurta ugnis.
Iš namų atnešė vakarienę ir męs pra

dėjome linksmintis, kaip įmanydami ir- ne
kantriai laukėme nukirtimo paskutinių eg
lių, augančių ant pravestos ežios.

Visi buvom labai geram upe.
Gerasis Gunkevičius, plika galva, užsi

likusiais “bakenbardais” ir nudažyta juo- 
dylu barzda, įpylė į savo pilvą apie dešimtį 
stiklų konjako, sumaišyto su keliais šaukš
čiukais arbatos. Ir kuomet aš jam paduo- 
davau stiklą konjako, tai jis pradėdavo 
abejoti, ar jau “nebus perdaug” ir sakyda
vo, kad jati trečią stiklą geriąs. Aš užtik
rindavau, kaipo autoritetiškas žmogus, pa
baigęs aritmetiką iki dešimtinių trupinių, 
kad “nebus perdaug” — ir jis, matomai, 
pasiduodavo, nusilenkdavo prieš mano 
mokslą ir gerdavo naują stiklą konjako.

Gminos raštininkas Olšakovskis, žino-
vas žmonijos reikalų, ypatingai gmininių 
ir pavietinių, už ką jam prisiėjo tūlą laiką 
net Kielcų kalėjime sėdėti, neabejotinas 
genijus, galintis užimti vidaus dalykų ar
ba svetimų dalykų ministerių vietą, o gal ir 
abiejų sykiu, nei kiek savęs nenuvarginda
mas, visiems žinomas kyšių ėmėjas, gmi- 
niečių ir žydų kankintojas, stebėtinai mo
kantis apsilenkti su įstatymais — gėrė ma
žai iš priežasties dalyvavimo mūs kompani
joj generolo, bet daugiausia atkreipė savo 
atydą į valgius.

(Toliaus bus).

Lietuvaitėms 
tarnaitėms.

MOTERIMS
NAUJIENOS

mas tuoj išnyksta, kuomet 
kapitalistiško biznio reika
lai verčia jas rūpinties tik 
‘‘savo” tautos nauda.

Amerikos aiumiescių apy
gardose didžponių namuose 
tarnauja gana didelis lietu
vaičių skaičius. New Yor
ko, Bostono, Chicagos apy
gardose, kiek nuims žinoma, 
tasai lietuvių tarnaičių • 
skaičius vis auga, 
daug 
“ant pleisų” ant Long Isl
and salos, kur gyvena New 
Yorko ponybe.

Nekurios iš tų merginų 
yra “Laisvės” skaitytojos, 
yra laisvos merginos, bet 
męs norėtume paklausti, ko
de! jos nieko neparašo “Lai
svei” apie savo gyvenimą 

Tasai gyvenimas i 
lengviausias, nes merginų gegužio, mėnesį, 
darbo valandos nėra apru-1 m™-"'™0 
bežinotos. Unijos tarne jų 
nėra.

Męs prašome jūsų, drau
gės, plačiau parašyti, kaip 
gyvenasi ant “pleisų”, o 
taip-pat pamėginti rinkti 
statistiką, kiek lietuvaičių 
jūsų a_ 
“pas ponus”. Tos statisti
kos žinios bus mums labai 
brangios.

Laukiame.

O gal ynatiškos, šeimyniš
kos, gim _>kos ir tt.sąlygos 
taip su: wjo, kad reikėjo

Juo labiau siaus bedarbės, 
juo daugiau darbininkai 
žmonės turės vargo, jao ma-

v V £7 «/

pildyti tą tuščią formališku
mą. ’Žinote, meilė, kartais, 
būna vaikiška, neliogiška. 
Paskui, išėję iš bažnyčios,

i socijalistai juk liekasi soci-
Kunigas nepava- labai priklauso nuo ekono

miškų sąlygų.

Kelios skaitlines.
Kuomet kalbama apie 

darbę, tai paprastai kalba- ia]jstaįs 
ma tik apie bedarbę vyrų-i gi j;J -

Tai kodėl nekurie kores
pondentai kiša savo nosį į 
grynai asmeninius, šeimy
niškus reikalus, kodėl val
kioja vienos ar kitos jaunos 
poros vardą po laikraščius?

Kam iš to nauda — pa
klausiu aš. Niekam — tik 
daugiau piktumo, daugiau 
pagiežos.

Bažnytinį šliubą ėmusi.

be-

juo daugiau bus nelegališkų 
vaikų.

Kapitalistų užtaroj ° i gali 
šnekėti ką nori, bet šeimy
niškas gyvenimas labai ir

Ypač! tarpe. Apie bedarbę tose 
lietuvaičių tarnauja1 industrijose, kur daugiausia

moterįs dirba, labai mažai 
randame žinių..

Laikraštis “Life and La-

labai įdomių statistikos ži
nių.

Padekime:
1913 metais moterišku ru-I xxx^vm-xm xxxwvvx x

I bų siuvėjos pradėjo sezoną
! pabaigoj vasario, o pabaigė1]' Inėra'pabaigoj vasario, v • — •

Merginos, dirbančios prie 
knygų apdarymo, per mėne
sį paprastai dirba tik 12 die
nų.

Vienoje

ŽINIOS.

Washingtone su f ragisčių 
delegacija.

Tos sufragystės, tai, atsi
prašant, kaip tos musės. 
Per visą žiemą sėdėjo sulin
dusios, o kaip tik atšilo, tai 
vėl pasipylė įvairios delega
cijos. Štai iš New Yorko 
pribuvo į Washingtoną 500 
sufragisčių prašyti senato
riaus Horman, kad jis pa
laikytų jų pusę.

didžiausių 
New Yorko dirbtuvių, kur 

4. z 

dirbama gėlės, iš 5,000 dar- 
1V<;, ivcviv j bjnjnkių tiktai penktadalis
įpielinkėje tarnauja1 išdirba visą laiką,,o 4,000 at-

Brangi tragi-ki mediją.
Apie buržuazinių moterų 

suvažiavimą Haagoj jau ke- 
buvo “Laisvėje” 

Buvo nurodyta, 
suvažiavimas ne-

' leidžiama, kaip tik pasibai
gia sezonas (darby metė).

Jfeigu atėjus darbymetei, 
galima būtu uždirbti tiek, 
kad paskui tų pinigų užtek
tų pragyventi visus metus, 
tai dar būtu nė šio nė to,bet 

, ant nelaimės, ir darbymetė- 
je moteris ir merginos labai 
mažai uždirba.

Ponu advokatu išaiš
kinimas.

New Yorko valstijoj mo-;

M. P. S. A. IŠLEISTA 
NYGELĖ “MOTERIS” 
ir jos ekonominis pa

dėjimas.
nes taip išaiškino ponų ad
vokatui susivienyjimas.

Dalykas yra tame. New 
Yorko legislaturon buvo į- 
neštas sumanymas paskirti 
prie vaikų teismo dvi mote
ris - teisėjas. Moteris ge
riau supranta vaikų psicho
logiją ir jos būtų galėjusios

! lis sykius 
rašyta, 
kad tasai 
pavyko.

Kad suvažiavimas nepa
vyko, veik vienbalsiai, pri
pažįsta net kapitalistiški 
laikraščiai. Nors ir buvo 
išneštos kelios rezoliucijos 
prieš karę, bet tai buvo 
greičiau tuščias formališku
mas, be jokios praktiškos 
reikšmės.

Anglijos valdžia neleido 
savo sufragisčių važiuoti į 
suvažiavimą, į>et viena An
glijos sufragistė kokiu tai 
būdu pateko j suvažiavimą 
ir ji viena pakėlė daugiau 
lermo, negu šimtas kitų mo
terų. Ji šaukėf jog kariauti 
reikią ir gana.

Prancūzės viešai paskel
bė, kad Haagos suvažiavi
mas esąs Prūsų Villiaus iš- 
mislas, nes jam kinkos dre
ba, tai jisai norįs taikinties, 
o jos, francūzės, nei nemis- 
11 ja taikinties.

“The World” korespon
dentas praneša, kad vokie
tės delegatės nepadavė ran
kos belgėms. Belgės savo 
kaleina išreiškė pasiprieši
nimą vokietėms. Pirminin
kė, amerikietė,’ draudė ir 
vienas ir kitas ir, pagaliaus, 
visoms įsipyko.

Finita la Comedia! (Pasi
baigė komedija). Dabar ir 
neregiai pamatė, kad bur
žuazijos moterįs taip lygiai 
pešasi, kaip ir buržujai vy
rai. Francūzės gieda savo, 
o vokietės savo. Jų keliai 
nesusieina. Anglijos bur
žuazija turi savo interesus, 
o Vokietijos buržuazija — 
savo.

Visai kitaip buvo Berno 
suvažiavime apie kurį “Lai
svė” jau rašė. Tenais ir vo
kietės ir anglės ir rusės mo
kėjo bendra kalba šnekėti ir

jos per savaitę uždirba tik 
$6.00. Suprantama, kad ir 
prie didžiausio noro negali
ma tiek susitaupyti, kad už
tektų juodai dienai.

Apie merginų darbą de
partment - krautuvėse jau 
labai daug buvo rašyta, to
dėl apie tai čia neminėsiu. 
Jos tonais uždirba nuo 5 iki 
8 dolerių ir jokiu būdu ne
gali pragyventi.

Ot, jeigu būtų susiprati
mas ir noras sueti į unijas, 
tuomet ir gyvenimas būtų 
geresnis ir darbo būtų dau
giau. B. D.

teisme. Legislatura jau 
būti] patvirtinusi tą suma-! 
nymą, bet štai, kaip Pilypas Į 
iš kanapių, iššoko advokatų į 
draugija, ir užprotestavo. 
Moterįs negali būti teisėjais 
ir gana.

Kokių supuvusi’] žmonių 
yra dar tarpe tų advokatų.

L Perversmas moterie* •« 
konomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijini* 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų auk
lėjimas.

•J

IV. Išvedimas.
Kaina 20c.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis,

420 Amstel Boul, 
A h erne. L. L N. Y.

Duokite jiems švenią 
pakąių.

Šiaip ar taip kalbėsime, 
o lįsti į svetimo lizdo gyve
nimą yra negražu ir nedo
ra. Knisties svetimos šei
mynos santikiuose, kliudyti 
keno nors privatišką gyve
nimą gali tik labai smalsus 
žmonės, mėgstanti kišti sa
vo nosį į svetimą srytį.

Aš gana tankiai užeinu 
laikraščiuose žinių, kad ten 
tokis ir tokis socijalistas ve
dė katalikišką merginą ir 
“griuvo klupščias” prieš 
dvasiškąjį tėvelį. Kores
pondencijų rašytojai, tie 
aštriausi teisėjų - teisėjai, 
be jokios mielaširdystės 
pliekia šiaudadūšius ir pri
meta jiems principų išsiža
dėjimą.

Net pati pažįstu ypatiškai 
kelias tokias socijalistiškas 
poras, 1 
tiek vėjo už ėmimą katali
kiško šliubo.

Kaip kurie koresponden
tai jau pradeda barties ir už 
katalikiškas krikštynas. Jie 
ir čia neužmiršta priminti

Nacionalis Moterų 
Komitetas.

Nacionalis moterų komi
tetas prie Socijalistų Parti
jos susirinks Chicagoje 7 d. 
gegužio, o 9 d. gegužio tar
sis su Nacionaliu Socijalistų 
Partijos Komitetu apie tai, 
kaip pasekmingiau varyti 
darbą tarpe moterų.

Prie Soc. partijos, jau pri
guli tūkstančiai moterų. 
Daugelis iš jų jau balsuoja.

Užtat reikia varyti pla
tesnis agitacijos darbas.

Blogi laikai — daugiau nc- 
legališkų vaikų.

Clevelando mieste pasku
tiniais metais buvo mažiau 
apsivedimų, negu priešpas
kutiniais. Vienok, sumažė
jus apsivedimų skaičiui, pa
sidaugino skaičius nelegališ- 
kų vaikų.

Apsivedimo laisnių kler
kas paduoda sekančias 
skaitlines. Nuo 31 d. kovo
1914 metų iki 31 d. kovo
1915 metų apsivedė 8,641 
pora (360 porų mažiau ne
gu užpereitais metais).

1914 metais Clevelande 
buvo 17,080 gimimų ir de
šimtas jų procentas — ne- 
legališkų (mergų vaikų). 
Paprastais laikais, kada ne-

kurios gavo tiek ir. siaučia bedarbės, nelegališ-
kų giminų būna ne daugiau 
kaip du procentu.

Siųskit pinigus į

Laisves”
Agentūrą

Patarnavimas
kuoteisingiausias

Persiuntimas 
užtikrintas

Visuomet adresuokit 
šitaip:

Laisve 
183 Roebling St. 

BROOKLYN, N. ¥

Jau išėjo iš spaudos ant
ra dadidinta laida

Zenyba ir žmogaus 
gyvenimo siekinys

apie principus ir grasina 
nirštu šiaudadušiams, kurie 
katalikiškai pakrikštino 
naujagimį kūdikį.

Grįžti prie to ar nuosek- 
vin-

nei ne-

tuoti. Jos teisingai supra
to ir atjautė, kad visų šalių 
darbininkų 
teru ______ _____

Dabar męs turime puikią lu yra socijalistų! imti 
lekciją, kuo skiriasi moterų čių bažnyčioje aš čia - 
darbininkių (socijalisčių) mėginsiu. Žinoma, 
judėjimas ‘nuo buržuazinio nenuoseklu, žinoma, būtų 
'(feminisčių) moterų judėji-1 daug geriau, jeigu kunigų

Darbininkės eina soli-'priešai pasiliktų 
dariškumo, vienybės keliu, o1 net taip prakilnioje

vyrų ir mo 
reikalai vienodi.

mo. Darbininkes eina son- į pnesui pusnmvų priešais 
dariškumo, vienybės keliu, o1 net taip prakilnioje valan- 
buržuazęs tik deklamuoja, j doje, kaip apsivedimas. ži- 
gražiai nušneka apie mote 
rų prakilnumą, bet ir tos L niauti, 
gražios šnekos ir prakilnu- be, bet,

noma, nereiktų i 
Visa tai yra teisy 
ir vėl bet...

Reikalaukit šiuo adresu:
“Laisvė”,

z 183 Roebling St,
Brooklyn, N. Y.



KORESPONDENCIJOS
Iš PITTSBURGO APIE- 

LINKĖS.
Kaip pažiūri į laikraščius,

PHILADELPHIA, PA.
24 d. balandžio L. S. S.

1 kuopos choras parengė __ v ____ c_________ ,
koncertą ir balių. Choras tai visur lietuviai rūpinasi 
sudainavo keliatą dainelių, aukų rinkimu nukentėju- 
kurios išėjo gerai. Taipgi siems Lietuvoj nuo karės, 
liuosnorių kvartetas sūdai-! visur rengiama prakalbos, 
navo keliatą dainelių, kurios baliai, koncertai ir tt. Bet 
išėjo neprastai. Deklamavo 
jauna mergaitė V. Maciū
tė ir už savo gabumą laimė
jo gyvų gėlių bukietą. Ge
rai padeklamavo M. Kubi-
liūtė ir E. Šukutienė. Po I Tiesa, draugystės turi išrin- 
koncertui buvo šokiai ir kę tam tikrus kolektorius ir 
skrajojanti krasa su dova-; štampas gavę, bet niekaip 
nomis. Publikos buvo virš negali sulaukti nuo apskri- 
dviejų šimtų. Choras turės čio komiteto paliūdyjimų, 
keliatą dolerių pelno. Da-, nors jau reikalauta po kelis 
bar chorui pradeda geriau sykius. Nežinia, keno čia 

' kalte: ar Pittsburgo apielin- 
. komiteto, ar

mūsų apielinkėj visai ma
žai rūpinamasi. Jeigu ku
rios draugystės paskiria iš 
savo iždo, tai tie pinigai 
stovi draugysčių ižduose.

sektis: narių skaitlius paki-, L-------- —
lo, visų ūpas geresnis. Mat, • kės L. š. F.

Centro?iš choro tapo prašalinti 
“Jonai Krikštytojai”, kurie 
visuomet kenkdavo chorui 
plėtotis.

14 d. balandžio D. L. K. 
Vytauto draugystė parengė 
vakarą. L. S. S. 147 kuopos 
iš Elizabeth, N. J., aktoriai; 
sulošė veikalą “Vagįs”. Lo-! 
Šimas išėjo gerai. Pertrau-| 
komis deklamavo p-lės B. ir 
A. Petrauckiūtės iš Brook-į 
lyno. Deklamacijos labai 
puikiai išėjo ir mūsų lietu- 

. vius labai sugraudino, nes 
jie pirmą sykį mato
steičiaus jaunas mergaites. 
Draugystė pelno turės virš 
60 dolerių. Visas pelnas y-

CAMBRIDGE, MASS.
L. S. S. VI Mass, rajono 

d raugams.
16 d. gegužės bus XVII 
mferencija L. S. S. VI

Prie “Alkanų; Žmonių” 
padėta daug energijos ir ap
sireiškė aktorių gabumas, 
išėmus tuos, ką su mažesnė
mis rolėmis niurnėjo sau po 
nosia. Kiti aktoriai buvo 
pasišventę ir daug dirbo, 
bet veikalas visgi negeriau- 
siai atliktas. Ypatingai 
Birutis buvo ne savo vieto
je, tai yra, ne atsakančią 
rolę turėjo, bet lošė gerai.

Gerbiamieji, gilinkimės į 
veikalų dvasią!

“Katriutės Gintarai” su
lošta iš aktorių pusės ne
bjauriausiai, bet jau apsirė- 
dymas netikęs ir be ma
žiausio įsivaizdinimo. Štai 
nuotaka pasirodo su vėlu ir 
baltuose rūbuose—tikra a- 
merikonė. Kurgi čia mintįs? 
Visi pajauniai juodais švar
kais, augštais kalnieriais; 
kiti net geltonais batais. A- 
belnas vaizdas nėra Euro
pos dvarininkų, ar kaimie
čių vaizdas. Paprastai mū
sų lietuviški aktoriai myli 
rėdytis scenoje koptiikiau- 
siai, nežiūrint ko nuo jų vei
kalas reikalauja. Scena ap- 

v- , v. . , . turi iš to tik smūgį. Daug,smgai. parašytas zimas, tai ',;U1S k() dar tfū^ta mi>’ 
' teatrams.

Narva.

LUZERNE, PA.
Kaip pažiūri • į laik

raščius, tai visur žmonės 
darbuojasi ant visuoiųeniš- 
kos dirvos, bet mūsų lietu
viai tų baikų nedaro. Visas 
jų darbas—girtuokliavimas 
ir peštynės. Tą darbą jie 
atlieka labai pasekmingai ir 
verti pagyrimo.

21 d. balandžio du karštu 
kataliku pradėjo saliūno 
langus bombarduoti. Tiesa, 
langus išbombardavo, bet 
saliūninkas vėl įsidėjo, o 
mūsų karžygiai užsimokėjo 
po $32.50 ir prisiekė, kad 
daugiau saliūninko langų 
nebombarduos.

Tiesa, yra kelintas katali
kiškų draugysčių, bet ir tos 
nieko neveikia. Taipgi yra 
L. S. S. kuopa, bet dar nesi
matė, kad k a nors būtu vei- 
kus. Matomai, miega letar- 
giniu miegu.

P. P. Kelmelis

BERISSO F. C. S, AR
GENTINA. »

Kada žmogus skaitai tei-

tą laikraštį laikai veidro
džiu, parodančiu teisingiau
siai, kas dedasi visame pa
sauly. Bet kada pasitaikoMass. Rajono svetainėje 7 i Sį-Uly * .pasitaiKo 

Burleigh St., Cambridge, j kaityti melagingas žinutes, 
Mass. Pradžia 9:30 vai. Į tuomet pasipiktini ir pamis-

Po konferencijos bus kon
certas ir prakalbos. Bus su
lošta veikalėlis “Alyvos žy
di”. Taipgi dainuos “Lais
vės” choras.

15 d. gegužės, t. 
konferenciją, bus

Ii ji, jog ir visos kitos žinios 
melagingos.

Taigi ant žinių rašėjų 
puola didelė atsakomybė. 
Bet deja mūsų koresponden
tai tankiai pasielgia

ant
1 scenoj trijų aktų 
“Kas nuveiks?”

y. prieš 
vakaras

Reikia pažymėti, kad Vy
tauto draugystė kvietė ir ki
tas vietos draugystes prisi-

d rainą 
Lošimas 

bus Institute Hali svetainėj, 
į 277 Cambridge St., East 
Cambridge, Mass.

atbulai—parašo visai melą- h’ 
gingų žinių.

“Laisvės” N10 tilpo kores-
pondensija išBerissoirkore-1

KANKAKEE, ILL.
Čia’ lietuvių randasi apie 

53 šeimynos ir daug pavie
nių. Yra šv. Jurgio drau
gystė, prie kurios priklau
so 50 ypatų. Neseniai buvo' 
minėta, kad mūsų lietuviai 

visai' nieko neveikia, tai ne tiesa, 
‘ * “apšmeižimas” vietos lie
tuvių. Mūsų lietuviai neat
silieka nuo kitų miestų, ypa

tingai jaunimas.

dėti prie to naudingo dar- ganias L. S. S. VI Mass ra- 
‘ ‘ Iš to F)nUL B- A‘ S’bo, bet jes atsisakė, 

pasirodė, kaip jos supranta 
artimo meilę.

D. L. K. Vytauto drau
gystė yra viena iš darbš
čiausių vietos draugysčių.

CLEVELAND, OHIO.
18 d. balandžio buvo vie

šos diskusijos “Mirtos” cho-
r •• J • UI augybių. M t 21 d kovo vietos 

isors ji dar jauna, bet jau kuni ’ paraokslą išp)ū. 
'5lH.na,Yclke Y18“' do “Mirtos” choro • nariusniškos dirvos. Taipgi pri
ima ir moteris lygiomis su 
vyrais teisėmis.

Valgiai ir gėrymai dėl ba
liaus buvo paaukauti nuo 
lietuvių ir svetimtaučių biz
nierių, už tai jiems reikia 
ištarti širdingą ačiū. Taip
gi reikia ištarti širdingą a- 
čiu tiems draugams, kurie 
vaikščiojo po biznierius ir 
rinko aukas.

Esperantas.

! bjauriausiais žodžiais, mer
ginas išvadino paleistuvė
mis, o vyrus juodrankiais ir 
tt. Prikišo kunigo Žebrio 
užmušimą ir pripasakojo vi
sokių nesąmonių.

Kad apsigynus nuo kuni
go šmeižimų, choras suren
gė viešą susirinkimą. Ap
ginti choro narių gai’bę sto
jo J. Šergalis. Choras už
kvietė ir kunigą, bet tas ne
pribuvo, o tik atsiuntė savo 
atstovus. Kada kalbėtojas 
išdėstė visus kunigo šmeiži
mus ir melagystes, tuomet

ST. LOUIS, MO.
Jau buvo “Laisvėje” mi

nėta, kad mūsų mieste apsi-1 buvo pareikalauta jo atsto- 
gyveno dvasiškas tėvelis ir i vų parodyti tu šmeižimu tei- 
pradėjo “Aušros” chorui| 
kenkti, bet paskui atsirado h 
tokių, kurie užtarė kunigėlį, choro nariai kunigui 
ir viskas tuorn i 
Bet yla maiše sunku išlai
kyti, nes tuojaus išlenda.

20 d. balandžio “Aušros” 
choras turėjo repeticiją. Ir 
štai dalis merginų sustrei
kuoja—atsisako dainuoti, 
bet nepasako priežasčių.

’ Pirmiausia pradėta maldau- 
’ ti, kad nestreikuotų, bet tas 
nieko negelbėjo. Tuomet 
choro pirmininkas atsistojo 
ir pasakė:

“Draugai, man kunigėlis 
sakė, būk “Aušros” choras 
esąs prakeiktas, nes jame 
dalyvaują visi bedieviai, per 
tai reikia sugriauti”.

Tuomet męs jau supra
tom, kad nekurios choro na
rės pildo kunigėlio norą. 
Bet kas-žin, ar jom pavyks 
tas padaryti. Man rodosi, 
kad prie choro priklauso 
susipratusių vaikinų ir mer
ginų ir jie laikysis prie jo. 
Jeigu kunigėliui pavyks vie
ną, kitą “paklydusią” avelę 
pagauti ir ant pečių užsidė
jus nusinešti, tai tik tuom 
ir apsidžiaugs, bet ne visu 
choru.

Draugai ir draugės, kurie 
mylite dailę, kurie norite 
laisvai darbuotis, nenai^’Vi- 
te Į visas kalbas, bet laiky
kitės prie choro.

S. V. Choristas.

chorui į singumą. Ypatingai choras 
J reikalavo prirodymo, katrie 

i rašė 
užsibaigė. ■ juodrankiškus laiškus. At- 

I stovas buvo pradėjęs teisin- 
I ti kunigėlį, bet čia pat tapo 
“sumuštas”. Net vienas iš 
atsiųstųjų atstovų pasakė, 
kad kunigo apgynėjas me
luoja. Jis pasakė: “Mudu 
buvome bažnyčioj ir greta 
sėdėjom. Aš girdėjau, kaip 
kunigas choro narius šmei
žė, o tu sakai, kad negirdė
jai. Kur čia teisybė?”

Publika pradėjo juoktis, 
o apgynėjas neturėjo nei ką 
sakyti.

Tokiu būdu choras apsi
valė nuo visų purvų, ku
riais kunigas buvo apdrab-

J. Smaltis.

KINGSTON, PA.
Mūsų kun. V. Kudirka la

bai susigraudinęs, kad ne
galėjo socijalistams primes
ti M. Petrikonio darbų ir 
dabar vaikščioja nosį nulei
dęs. Bet už tai socijalistus 
paliovė keikęs. Jau du pa
mokslu pasakė ir apie soci
jalistus visai nieko neužsi
minė, tik davė vėjo savo a- 
velėm, kad jos jam rašo 
grasinančius laiškus.

Gal dabar socijalistai 
gaus kiek ramumo.

P. K. Kelmelis.

Taigi atsišauki;^ ; 
draugų ir kviečiu t B visas 
kuopas atgaivinti. Bet jei
gu jūs negalite tų kuopų 
atgaivinti, negalite tą darbą 
toliau varyti, tai pasirūpin
kite likusius pinigus per
duoti Lietuvos Šelpimo Fon
dui.

\ Jonas Klikūnas.
Lake View Hospital, 

Danville,

prie' kį kunigą parapijonai pa-1 NEW BRITAIN, CONN.

Ill.

SHAMOKIN, PA.
Turbūt nėra Suv. Valsti

jose kito tokio kampelio, ku
ris taip glūdėtų po dvasiški- 
jos skvernu, kaip čia. Mū
sų mieste ii’ dieną su žibu
riu nesurasi socijalisto, ku
ris viešai skleistų savo nuo- 
m o n ę1. Je i g u a ts i ra n d a
žmogus, kuris pradeda lai
sviau mastyti, tai tuojaus 
kunigėlis iš sakyklos tokį 
žmogų iškeikia, davatkos i 
gatve neduoda pereiti, o ■ 
gaspadinės veja laukan iš' 
savo stabų. Jeigu tik gas
padinės pamato, kad jų bur- 
dingieriai laikraščius skaito, 
tai vėl veja laukan. Jokio 
pažangesnio judėjimo nėra. 
Viskas po dvasiško tėvelio 
kontrole.

Shamokietis.

skaitys neteisingu ir išvys is 
parapijos.

** ♦
Neseniai pas mus susitvė

rė “Birutės” choras. Išsyk 
viskas ėjo gerai ir nebuvo 
jokių persekiojimų. Prie 
choro prigulėjo L. S. S. 161 
kuopos vienas narys. Bet 
štai p. M. Pider’s pradeda 
agituoti, kad socijalistų ne-l 
įsileisti į chorą, nes jie kei
kią kunigus, tikėjimą, baž
nyčią ir tt. Ir štai minėtas 
ponas su pagelba kitų fana
tiku išėda ta vaikina iš cho-

V t

ro.
Tai matot, kaip mūsų lie

tuviai elgiasi.
Pilypas iš Kanapių.

25 d. balandžio S. L. A. 34 
(kuopa parengė prakalbas, 
; paskaitą ir kitokius pamar- 
ginimus. Bažnytinis cho
ras, po vadovyste vargoni
ninko A. Kristopino, sudai
navo keliatą dainelių. A. 
Mikalauskas skaitė paskai
tą, Prūselaitis kalbėjo. Pub
likos užsilaikymas buvo ne
ramus.

šventakupris

DARBAI

W. LYNN, MASS.
Ateities” No. 17 tūlas 

dėl ne 
duoda 
ko nes

TERRE HAUTE, INI). 
Keistas atsitikimas.

24 d. balandžio dingo ka- 
sierius S. L. A. 46 kuopos, 

1 išsinešdamas $151.89. Tarp 
tų pinigų buvo surinkta 
$9.20 nukentėjusioms Lietu-( 
voj nuo karės ir kuopa buvo' 
paskyrus $10.00. Kad din
go kasierius, tai nieko nuo
stabaus nėra, bet kad jis bu
vo po kaucija $200, tai labai 
keistai išrodo jo pabėgimas. 
Tokiu būdu kuopa jokių 
nuostolių neturi, nes iš joj 
kaucijos bus dapildytas iž
do nedateklius.

Luzerne, Pa.—čia kitokių 
darbų nėra, kaip tik anglių 
kasyklose. Nuo 1 d. balan
džio darbai pradėjo eiti ge
riau—dirbam visą laiką.

P. P. Kelmelis.

Forest City, Pa.—Pasta
ruoju laiku darbai pradėjo 
eiti geriau. Pirmiau dir
bom po 3—4 dienas į savai-

laiką ir bedarbiu nesimato.
Ateivis

Pontiac, Midi.—čia ran
dasi tris didelės dirbtuvės 
ir keliatės mažesnių. Dau
giausiai dirba įvairias auto-

A. Vergas.

Springfield, Iii.—29 d. ba
landžio uždarė keturias an- 

A.^LoposYsRrius Wo 
darbštus vaikinas ir nema
žai pasidarbavo ant visuo
meniškos dirvos, bet pasta
ruoju laiku pradėjo rudį 
traukti ir kortomis lošti. . 
Matomai tos priežastis ir, 
privertė prie prasišalinimo.

V. Povilaitis.

No.
Teisybes Vaikas (ko 
Kalėdų Draugas?) 
man atsakymą ant 
pondencijos, kuri 
“Laisvės” No. 29.

Kiek aš esu rašęs 
raščius, tai dar pirmą kartą 

_s. Ir štai dėl 
Lietuvių tautiški lape- 

. “Ateitis”, “Vieny
ki” yra visai be 

korespondentų,o kurie ir ra
šo, tai gauna atlyginimą. 
Merginos - korespondentai 
gauna “kisais” laiškuose už
mokestį, o vyrai, tai nors 
tuos “geltonus” ' lapelius 
gauna uždyką. (Kad minėtų 
laikraščiu redaktoriai verk-

t -------- ----------------------- _ . Nėra tosĮ R.aVau kritikos
spondentas J. Vidukletis pa- j subatos ir.nedeldienio, kad(ko.
sakoja visai nebūtų daiktų mūsų jaunimas neištuštintų liai k';t.
ir šmeižia “Diego” draugys- keliate bačkučių alaus ir ke- pg Lietuvninkuir šmeižia
tę. Apart kitko sako: “Die
go draugystės nariai nieko

liato gorčių degtines, o pas
kui pradeda tarp savęs peš-

daugiau neveikia, kaip tik tis^ ir teisme užsimoka po 
susirinkę kalbasi apie Lie
tuvos kunigaikščius, kares 
ir tt.”. Man rodosi, kad J.
V. netik ką susirinkime ne
girdėjo panašių kalbų, bet 
ir nuo atskirų “Diego” 
draugystės narių. Nežiū
rint į tai, kad “Diego” drau-

$30 bausmės.
Tai matot, kaip mūsų lie

tuviai darbuojasi.

FOREST CITY, PA.
26 d. balandžio Teatrališ

ka kuopa parengė vakarą.
gystė bepartyviška ir rūpi-1 Sulošė veikalą “Vagįs”. Lo- 
nasi apšvietos skleidimu ir Šimas išėjo vidutiniškai. Po 
savy tarpe pašelpa, bet ji y- lošimui buvo deklamacijų, 
ra pirmeiviška.Jeigu ji, bet deklamatoriai taip pub- 
nebūtų pirmeiviška, tai tuo'-.Jiką “sugraudino”, kad dau- 
met neišsirašytų nei pirmei-1------
viškų laikraščių. Dabar 
“Diego” draugystė išsirašo 
šiuos laikraščius: “Laisvės”, 
“Laisvosios Minties” ir “Ke
leivio” po 2 egz., “Kovos”, 
“Vien. Lietuvninkų”, “Tėvy-

guma net svetainę apleido. 
Kad nepasilikus visai be pu
blikos, rengėjai pertraukė 
deklamacijas. Vietos cho
ras, po vadovyste vargoni
ninko, sudainavo lietuvišką 

. . > . - himną. Klebonas garsino,
nės”, “Naujosios Lietuvos” į kad dalis pelno būsianti pa
ir '
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Echo Polski” po 1 egz. skirta kokiam ten sužeis
ti “Diego” draugystei tam žmogui, o kita ant baž- 
Hų kunigaikščiai, kaip , nyčios. Man rodosi, daug 

korespondentas rašo, tai ji protingiau ir naudingiau 
bažnytinę dalį paskirti nuo 
karės nukentėjusioms Lietu
voj.

kaip tik kitokius laikraščius 
prenumeruotų.

Neteisingos koresponden
cijos ir skaitytojus suklaidi
na ir bereikalingai laikrašty 
vietą užima. Jeigu kores
pondentas būtų teisingai pa
rašęs, tai ir dabar nereikė
tų jį kritikuoti.

F. Krapavickas.

te-

NEWARK, N. J.
Lietuvių Teatrai.

Paskutiniu laiku man 
ko pamatyti bent trįs lietu
viški teatrai: Elizabeth, N. 
J.—“Paskutinė Banga”;
Harrison, N. J.—“Alkani 
Žmonės” ir Newarke—“Ka
triutės Gintarai”. w Iš visų 
veikalų ir publikos galima 
gauti tik blogus įspūdžius. 
Iš lietuvių tik mažas nuo
šimtis supranta, kas yra te
atras, o didžiuma mato tik 
Kazį, Joną, Oną ir tt. Jaus
mingose vietose publika lei
džiasi juokais ir tam pana
šiai. Patįs lošimai eina ga
na prastai; nežiūrint, kiek 
aktoriai nedėtų energijos, 
vis apsireiškia nepažinimas 
veikalo dvasios. Štai “Pa
skutinė Banga”, kur bai
siausios tragedijos, šaudy- 
masis, kur nervai turėtų 
plyšti, aktoriai šaltai kalba
si, veikia šaltai, kas priver
čia jautresnį žmogų bėgtie 
net iš svetainės. Gaila tik 
veikalo.

Ateivis.

DANVILLE, ILL. 
Atsišaukimas.

Per dešimtį metų begy
vendamas šioj šaly veikiau 
ant visuomeniškos dirvos, 
kiek galėdamas. Bet pasku
tiniu laiku iš priežasties li
gos ir kitokių nepasisekimų 
priverstas buvau paliauti 
veikęs, nors tai labai liūdna 
buvo.

Visai kas kita su mano 
draugais. Jų nepatiko jo
kios nelaimės ir aš jiems pa
likau pradėtą darbą, bet jie 
užmigo kokiu tai nepapras
tu miegu ir leido tam darbui

1910 m. buvo sutverta te
atrališka kuopelė, bet man 
išvažiavus mirė. Kasoj li
ko apie $15.00 ir, rodosi, 
randasi pas V. M. Westville, 
Ill.

1911 metais Spring Valley, 
111., buvo sutverta teatrališ
ka kuopelė. Kasoj pinigų' 
buvo apie $30.00. Ta kuope
lė nieko neveikia. Kasie- 
rium buvo A. K., jeigu vė
liaus neišrinko kito.

Paskui Herrin, Ill., L. S. 
S. 21 kuopos buvo teatrališ
kas skyrius ir kasoj turėjo 
apie $10.00. L/ S. S. 21 kp. 
yra mirus (jeigu paskutiniu 
laiku neatgaivino,).

500 darbininkų, tarp kurių 
20Q lietuvių. 8 d. balandžio 
irgi uždarė kelias šaftas ir 
atleido 450 darbininkų. Tai
gi bedarbių armija labai di
delė. Patartina nevažiuoti 
darbo jieškoti.

Jaunas Vaikinas.

į jų lapelius, tai aš turiu 
faktus ir prireikus parody
siu.).

Taigi ir minėtas vaikiš
čias pabėdavojo “Ateities” 
redaktoriui, kad “Laisvėje” 
tilpus jam nepatinkama ko
respondencija, tai ateitiečiai 
tuojaus sufabrikavo kores
pondenciją.

Užvesti polemiką su to
kiais korespondentais aš 
skaitau per žemu daiktu ir 
gaila “Laisvėj” vietą užim
ti.

Akron, Ohio.—Čia yra dvi 
gurno dirbtuvės; vienoj dir
ba apie 30.000 darbininkų, 
o kitoj biskį mažiau. Yra 
ir daugiau smulkesnių dirb
tuvių. Bet darbą gauti ne
mokantiems guminio amato 

Mokinių nepri-
I ima, Merginoms irgi yra 

—....... j darbo. Joms išsyk moka po
Sulyginusiu kitų miestų 10c. į valandą, o kaip pra- 

. 1 t- moksta darbo, tai duoda 
po kelis tūkstančius, nuo štukių dirbti. Darbda- 

tai čionykščiai lietuviai kul- ’ viai labai
ir merginas prie darbo.

GREAT NECK, N. Y.
Šiame miestely randasi a- 

pie 50 lietuvių šeimynų 
apie 150 pavienių. Fabrikų 
ir kitokių išdirbysčių nėra. 
Lietuviai dirba pas turčius,! negalima, 
apžiūrėdami jų namus, so-. ima 
dus ir tt.

ir

lietuvių skaičium, kur ran 
dasi

noriai priima

HARRISON, N. J.
Pas mus apsigyveno išvy

tasis iš Newarko kunigas 
Jakštis ir sutvėrė parapiją. 
Išsyk viskas ėjo labai gerai, 
kunigas apie viską tarėsi su 
parapijonais; taipgi panai
kino įžangą į bažnyčią; da
bar kiekvienas gali eiti baž
nyčion, sėstis ir nuo jo nie
kas nereikalauja 10 c. įžan
gos. Per pamokslus kuni
gas nekeikia socijalistų, 
kaip kiti kunigai daro, žo
džiu, pradėjo elgtis gana 
žmoniškai. Bet ar mūsų lie
tuviams tokia tvarka ir to- 
kis kunigas gali patikti? 
Niekados! Jiems patinka 
tokie, kurie keikia socijalis
tus, bedievius, apšvietą ir 
lupa nuo jų paskutinį kailį, 
g paskui išvažiuoja su jų pi
nigais.

Štai vieną nedėldienį kun. 
Jakštis pradėjo parapijo- 
nams aiškinti, kad už pa
prastus dalykus nėra jokios! 
nuodėmės. Ir štai mūsųi 
karštieji katalikai pakėlė 
revoliuciją ir pradėjo pasa
koti, būk Jakštis esąs netei
singas kunigas. Visi kuni
gai sakę, kad už tokius ir 
tokius dąlykus didžiausia 
nuodėmė, o jis sako, būk vi
sai nėra nuodėmės.

Pasirodo, mūsų, lietuviai 
ant tiek tamsus, kad pas 
juos negali būti doriškesnis 
kunigas. Jeigu bus sąžinin
gas kunigas ty nenorės savo 
parapijonų Ikinti, tai to-

tūriškai augštai pakilę 
politikoj nežemai stovi.

Čia gyvuoja socijalistų -------------
kuopelė ir turi nemažą! Shamokin, Pa. — Nors 
skaitlių narių, darbuojasi ir, U. M. W. cf A. unijos kont- 
lavinasi politikoj. Taipgi' raktas su angliakasyklų bo- 
randasi šv. Franciškaus pa- sais pasibaigs 1 d. balandžio 
šelpinė draugystė, kurią su-! 1916 m., bet kaip bosai, taip 
organizavo veik socijalistai ir unija rengiasi prie strei- 
ir dabar veik visi prie jos ko. Ir vieni ir kiti renka 
priklauso. Iš to matosi, i visokius faktus. Angliaka- 
kad socijalistai nesigaili šiai pasakoja, kad be strei- 
savo triūso dėl labo lietuvių,' ko jokiu būdu neapsieis ir 
kurie toli atsilikę nuo kitų nekurie spėja, kad streikas 
kulturiškesnių tautų. Bet būsiąs ilgas.
kaipo žmonės jaunesni, dau- klose uždarbiai nekokie ir 
giau suprantanti, geriau pa- žmonės nuolatos aimanuoja, 
sakius, šių dienu žmonės;

z 4. C- j - —

nepamiršta vieno daikto — dirbtuvė, kurioj dirba mer- 
pasijuokti ir paerzinti se- ginos. Darbas eina neblo- 
nesnius savo brolius, kurie gai ir dirba visą laiką, bet 
nėra ant tiek gabus, už jų darbdaviai, 
nerangumą ir nepažangu
mą. Pastarieji, nenorėdami 
prisipažinti prie savo klai
dų, užmeta pirmeiviams, 
būk tie juokiasi iš tikėjimo. 
Iš tos priežasties tankiai 
kįla karštos diskusijos, kad 
pertikrinus vieni kitus. Bet 
moka susitaikyti ir, reika
lui priėjus, veikia išvien, iš
skiriant tamsiųjų fanatikų 
ir niekšų.

Čia 
vertelgų. Viena pusiau- 
lietuviška mėsinyčia, ’ 
lietuviška krautuvė ir trįs 
lietuviškos smuklės.

Turiu priminti,, kad tan
kiai atsilanko ir kunigai,ku
rių, suprantama, nestoka. 
Tankiausia atsilanko kun. 
A. Milukas ir po kiekvieno 
atsilankymo palieka juokų 
įvalias.’ , , v

24 d. balandžio atsilankė an*sc—- ---- ---------------- '
Rytiniu Apeigų kun. V. kad negalim sunaudoti. .

‘ Davatkai. — Nors piesi-
„ Rymo-katalik. vysk, nelis ir geras, bet dėlei vie- 

Ortinsko iš Philadelphijos. i tos stokos priversti esame 
Bet tas veik nieko čia neda-! šį sykį apleisti. Dovanoki
te: 25 d. balandžio vietinėj; te. _
airių Rymo - katalikų baž
nyčioj atlaikė pamaldas ir 
ramiai iškeliavo.

Žinąs.

Angliakasy-

šilkinių pančiakų

pasinaudodami 
bedarbe, numažino mokestį. 
Darbininkės neapsakomai 
išnaudojamos.

Shamokietis.

RED. ATSAKYMAI.
Viską girdėjusiam. — Pa- 

talpinom anksčiau gautą. 
Atleiskite, kad negalėjom 
sunaudoti.

“Laisves” skaitytojui. —
randasi nemaža ir Talpiname anksčiau gautą.

Lietuvos Jaunikaičiui. — 
viena Talpiname anksčiau gautą.

Teatr. Draugystės pirmi* 
ninkui, Cuddy, Pa. — Tai nG 
žinia, bet apgarsinimas.

K. Žukauskaitei. — Talpi
name anksčiau gautą. At
leiskite, kad negalime su
naudoti.

Dagiliukui. — Talpinam 
viau gautą. Atleiskite,

ir
R. Delionis, buvusi sekre
torius '

Vietinis.

Davatkai. — Nors pieši*

Talpi-Anykšti cčitii.
name anksčiau gautą. At
leiskite, kad negalėjom su* 
naudoti.
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Mokinama Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave 

MASPETH, N. Y.

ne tik jauniems, bet ir seniems. 
Jaunimas joje ras daug gražių,'naudin
gi pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės
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Telephone 652 Newton.
R. KRUČAS

NEWARK’O LIETUVISKĄ APT1EKA.
Apielinkės lietuviams pranešu, I ad atidariau 
APT1EKA tikrai lietuvišką. Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje gau
dą vot. Teipgi sutaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu a'sarguniu.________

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

183 Roebling St.,

109 Grand St.,

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausiom rūšies gėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atlankykite, 
• persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvi* Savininkas)

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

Defcimt* tin 
Abdaryatė*

JUOKŲ KĄSNELIAI

Kal-

* *
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teismo pirmininkas.
— Šaukiau — atsako žmo

gus.
— Su kokiu tikslu tu šau

kia’ .

norit, 
Jūs, 

aš tu- 
vuošvę.

Geri patarimai.
Jeigu nori turėt krūvą pi

nigų, puikius kambarius ir 
gražią moteriškę — tai pa
lik kunigu.

KALIBATA
Žuvinis Degutą*- 

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

Prekė..................... 9Cf
įrankių.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Ponas Orakule! Meldžiu 

išrišt sekančią kvestiją:
Kadangi dabar Lietuvoje 

karė ir daug vyrų išžudo, 
tai mūsų tautai gręsia išny
kimo pavojus. Paaiškink, 
kas reikės daryt, kad mūsų 
tautą padidint?

Atsakymas: —
Tamista gali būti ramus 

— lietuvių tauta neišnyks, 
nes “didvyrių”, kurie dar
buojasi ant “tautiškos dir
vos”, nestoka. Gabrys pu
sę francūzų padarys lietu
viais, o Šliupas — visus lat
vius. Pagaliaus pareikalau- 
sim ir nuo kunigų, kad ir jie 
“neliaufytų”, bet prisidėtų 
prie didžio tautiško darbo— 
ir tuomet mūsų tauta kils, 
kaip ant mielių. Jesery!

Klausimas: —
Sei, Orakule! Kad tu Sa

liamono galvą turi, tai pasa
kyk man, ar katalikės moti
nos vaiką, kuris nekrikšty
tas, galima vadint kataliku? 
Man teko girdėti, kad para- 
pijonai nekrikštytus katali
kių vaikui vadina žydukais.

Fricas.

— Kaip tai iš džiaugsmo?
—Kad slogutį nuo pečių 

jie man nuėmė.
— Kokį slogutį? 

bėk aiškiau!
— Jeigu jau taip 

tai galiu papasakoti, 
turbūt, nežinot, kad 
rojau padūkusią 
Savo zurzejimu ji
man iki gyvų kaulų. Pa
galiaus apsirgo. Išsiunčiau 
ją į Karaliaučių padaryt o- 
peraciją. Maniau, gal prū
sai ją papjaus. Bet kur tau! 
Už dviejų mėnesių atrašo, 
kad jau sveika ir važiuoja 
namo. Perskaitęs tą laišką 
net nutirpau. O taip gerai 
man buvo be jos gyventi! 
Bet- ant mano laimės iškilo 
karė ir vokiečiai ją suareš
tavo. Aš, apie tai išgirdęs, 
iš džiaugsmo sušukau: “Lai 
gyvuoja vokiečiai!”

Teisėjai nusijuokė ir žmo
gelį paliuosavo.

Sumanus kalbėtojas.
Austrijos parlamente tū

las socijalistas laike prakal
ba prieš karę. Baigiant 
jam kalbėti, kas tai iš pa-

| gaiva. Kalbėtojas nei kiek 
nenusiminė. Pabaigęs pra
kalbą, paėmė kopūsto galvą 

1 ir sako:
— Gerbiamieji ponai pa

triotai! Man matosi, kad 
nuo mano prakalbos vienam 
iš jūsų nukrito galva. Mel
džiu atsišaukti — atiduosiu.

Atsakymas: —
Šitoj kvestijoj Orakulo 

nuomonė šitokia: jeigu kar-i 
ve gali pagimdyti veršiuką, j 
kiaudė — paršiuką, žąsis —■ 
žąsiuką, višta — viščiuką, ir 
tt., tai kodėl katalikė negali 
pagimdyt katalikiuką?! Pri
dėk du pirštu prie labuonės 
ir pamislyk.

Klausimas: —
Orakule! Pasakyk man, 

bratku, dėlko maldose sako
si: panele švenčiausia, iš
prašyk nuo savo sūnaus to' 
ir to?

Juk pas mus tėvai ne pra-l 
šo, bet liepia savo sūnams 
bei dukterims, o kokia ten, j 
augštybūse, tvarka? Ar ne
žinai? Lašakė.

*
Jeigu nori būt mandriu— 

užsidėk akinius.
** *

Jeigu nori būt sveiku — 
palik socijalistu. Tuomet 
tautiečiai ir parapijanai ta
ve vadins raudonu.

Atsakymas: —
Poteriuose yra pasakyta: 

“Kaip danguj, taip ir ant 
žemės”, — vadinasi, tvarka 
ta pati. Jeigu panelės šven
čiausios sūnus yra dangaus 
karalium, tai jam motina 
negal paliept. Tas pats yra 
ir ant žemės. Naprzyklad, 
kada Rusijos caro motina 
norėjo užgrobti Mandžiuri- 
jos turtus, tai ne liepė, betl 
prašė savo sūnų Mikę, kad 
apskelbtų Japonijai vainą.

Paliept galima tik muži
kams, o ne valdonams.

Ihmmhm

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

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

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

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
NUSIUNČIU 100 rub. už $44.50

SIUNČIU PINIGUS I RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPIN1MUI ANT W 
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 — RASTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance.) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU I SAVAITE IŠEINA J RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS I 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.
BANK I ERIŲ.S JOHN KOVACS

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

NEW YORK

FARMOS!
Geriausios Farmos!
Pigiai parduodu geriau 

sias, gatavas farmas su bu
dintais, sodais, užsėtais ja 
vais. Turiu visokio didume 
farmų, žemė su moliu, juod 
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausi*, 
žemė pirmo sorto visokiem* 
javams, daržovėms, šienu 
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 a? 
esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies 
to Scottville, Mason County 
Michigan, kuris yra turtin 
giausiu farmerių miešti 
state Mich. Viduryje der 
lingiausių ir gražiausių lau 
kų, lygi/ keliai, gerai žvira 
voti plentai, upes ir ežerą 
pilni žuvies ir Scottville yr. 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy 
kit kompanijų ir jų agentų 
kurie vilioja žmonės, kac 
pirktų smėlinus ir pūstynes 
ant kurių žmogui yra var 
gingas gyvenimas visą am 
žiu. Atvažiuokite pas mani 
į Scottville, Mich. Aš turii 
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 šeimyns 
džiaugsitės ir tapsi greita’ 
bagotų farmerių. Norint 
pirkti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite žemlapį (ma 
pa) Lietuvių Kolionijos ii 
farmų kataliogą. Adresuok

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville. Michigan.

Vi«nintal6 mokykla, kurioj kiekvienas gali įmok
ti Angliška kalbų, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tebulhiglaubia metodą. Moki
name per laiškus, visose dalyse, už labai maža at
lyginimų; teipjau klosuse dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori iAinokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Languages

3G-ti METAI PASTOVAUS BANK AVIMO, 
šitoks yra rekordas vieno didžiausiųjų Čbi- 

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

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

BUTO KONTROLIUOJAMAS.
Kapitalas ir rezervas daugiau kaip

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

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

STATE BANK CF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. I).

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;

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

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

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

Kalbame lietuviškai.

LIETUVIŠKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galimi 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Av®«®»

Brooklyn, N., Y.

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

FARMOS, FARMOS’ 
'torinti pirkti gerą žemę 
’ašykit man laišką, o a* 
prisiųsiu mapas ir žemės- 
tataliogą.

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, MICH.

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. V

* *
Jeigu nori būt šalininku 

taikos — nesibark su savo 
pačia. Svirplys.

Senbernis!
Kaip tik pasirodau ant 

gatvės, visi ant manęs šau- 
' kia, nelyginant kaip ant to 
: rudo šuns: “Senbernis! Sen
bernis! Senbernis!”

Na tai kas, kad aš sen
bernis? Ar tai senbernis ne 

.žmogus? Aš pasakysiu, kad 
’' senbernis yra daug vertes

nis už vedusį. Štai, paveiz- 
dan, senbernis, jeigu tik no
ri, gali ir kunigu likt, o ve
dęs į dvasišką stoną jau ne
betinka. Ir šiaip jau, gali
ma sakyti, senbernis yra 
žmogus savystovis, liuosas, 
kaip paukštelis: nori — dir
ba, nori — nedirba, nori •— 
valgo, nori — nevalgo, nori 
— geria, nori — negeria, 
nori — myli mergas, nori — 
nemyli. O vedęs U padaryt 
negali: nori ar nenori — tu
ri dirbti, nori ar nenori — 
turi valgyt, nori ar nenori— 
turi pačią mvlėt, nori ar ne
nori—turi viską daryt, ko 
tik pati užsigeidžia.

O t, vienas dalykas, kas 
senbernius kankina, tai sap
nai... sapnai apie lėles. Sap
nininkai virožina, kad tie 
sapnai paeina nuo neramaus 
kraujo. Na, žinoma, juk ir

1 ne van
duo. Vienok ir tą trobelį 
lengvą prašalint. Kiekvie
no senbernio lovoj yra bent 
keli tuzinai blakių. Nakčia 
besibovijant su blakėm sen
bernio kraujas nurimsta iri 
tuomet lėlės nesisapnuoja. |

Taigi iš visų atžvilgių 
senberniams yra daug ge-i 
riaus, negu vedusiems, to
dėl, meldžiamieji, senbernių 
vardo į bile vietą nekiškite!

Brooklyno Senbernis.

NEWARKO
AKUŠERKA

Paha{gusl Imperntrici Mari! A- 
kušerkų mokyklą 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- 
aatimą.

O. STUOMENS
Jauniškaiti

Walnut St.. NEWARK, N. J.
Telefonas ^4935 Market

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

KALIBATA
Čystytojas Kraujo 

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

ripS- $1.00111

KALIBATA TONIC
BITTERS 

laba5 gera gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveikų ape
titų, pabudina išdalinimų, ne
šuly gintas dėl malimo: su- 
grąž/na normališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. f A r

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

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

puikus vaistas dėl pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimų 
ir peetekninį pleiskanų tvėri
mus!, taipgi niežėjimų galvos 
odos; suteikia naujų augimų 
ir blizgėki plaukams ir su
grąžina spėkas. 50 c

Preke........... ...........vv
K ALI B AT A

Gydanti Mostis 
labai geras ir čystas prepa
ratas dėl skaudulių, įsipjovi- 
mų, sudeginimų, apsišutini- 
mų, nusibrūžinimų, — pasek
mingas del įvairių atdarų 
žaizdų. 91 r

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

Mostis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prasallnimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. 

Prekė ...................
KUR VIENYBE, tenai ir galybei

I'RAIXK F». KALIKAI' 
PHARMACIST

181 Newark, IN..J.
an Buren Street Telephone 10135 Market.

TURI TIKIETĄ į DANGŲ? 1

Užsirašykite

Geras tikslas.
Teisėjas: — Ar tamista 

prisipažįsti, kad pavogei 
kelnes iš Maušos krautu
vės?

Parapijonas: — Taip, aš „ t , 
{>avogiau, bet su geru tiks- senbernio kraujas 
u.

Teisėjas: — Su kokiu?
Parapijonas: — Kad nau

jom kelnėm užsimovęs galė
čiau nueiti į bažnyčią.

“Lai gyvuoja vokiečiai”.
Pradžioje karės vienas 

suvalkietis liko atiduotas 
kares teisman už šaukimą 
“lai gyvuoja vokiečiai”.

— Ar tu šaukiai “lai gy
vuoja vokiečiai?” — klausia

ų nu* Lietuvių 
UffljM boom).

,w#
•>

Jei ne, tai 
tuojaus už
sirašyk juo
kų bei saty
ros laikraštį 
“Šakę.” 

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

Su 1-ma Gegužės, lS15m., “Šakė” eina 16-kos puslapių didumo

Pirmą Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS” 
Kuris Jau eina nuo 5 Rujjpjutio kasdien.

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

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

"NAUJIENOS” Uilpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apŠvictai ir jų gerovei, o ne pavienio! 
ypatos-ir darymui pašalinio biznio.

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

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

Hpildyk šitą blanką ir prisiųsk kartu su pinigais.

"NAUJIENOS" 1841 S. Halsled St., Chitago, III
Šiuomi prisinnčiuS—----------"NAUJIENAS”

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresui



LAISVE

P. Berukštis NAUJA KNYGA

Severa’s RaudonasSkin Ointmentimti

Juokas
KAINA

Reikalauk iiuo adresu

183 Roebling St.

na

27 St., Brooklyn, N. Y

PAJ1EŠKOJIMAI

Sakalauskas*

20c

k.563 100 15c

15c

J. K. Mažiukna

S-vetkjitpj

O. Box

General

Ohio

40c

25c
523

20c

10c

1.00

3.00

Ateikite persitikrinkite pas

A. GLASS

50c

'.X U., K. JM

te, E. Mengstein, R. Mengs 
tein, J. Gaudesius, J. Žalo

kitas 
adre-

15c. 
15c

20c
35c

75c
35c
20c

10c
50c

341.51
301.00
100.60
165.85
94.50
30.50

289.00

295.77
237.25
83.50
51.50
63.00
10.00

6.75

Pas.
45.74
63.75
17.10

114.35
31.50
20.50

282.25

*Oc.
50c.

30c 
60c.

1.00
1.00

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvie- 
koresponden-

Collinsville, 111
V Raudonius

Collinsville, Ill

KOTUS, SIUTUS 
IR TAIP TOLIAU

paduota narių 
iki kovo mėne-

nu 
atva

sekr.
K. Mažiukna

mano 
kad Se- 

f* mono

■

115 Sunbury St
MINERSVILLE, PA

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

Murzas; po 50c. M. Longiu- 
te, V. Subačiūtė, J. Zebuga, 
M. Dolcevski, S. Naimota,

D. Burdzlnakas
Box 729. Pern-. N.Y

Liuosuotojas
ir veiklus
ir Suauga

mas, A. Lazauskas, A 
rišt, dr. B. Branham ii 
P. Malkitis; po 25c. K

Toje knygoje aprašoma 
naos kares baisenybės. Ją 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant karės lauko. 
Todėl pasiMcngk tuojau per 
^kaityti.

Aukos Lietuvos 
. Šelpimo Fondan

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

(Sevcros Gydantis Odinis 
Muilas.)

puikus ta! muilas vist j 
šeimynos nariui.

Kaštuoja 25 centus.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

Pirmininkas — J. čebanauskas, 
420 S. Chesnut St

Pirm, pagelbininkas

Kasos Globjėai:
M. Geruliūtė

1109 S. Winnebago St.
Ona Savrasevičiūtč

539 Island Ave.
Maršalka A. Neverauskas

411 So. Church St.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

Sekretorius K. čiuberkis,

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

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

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

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

7th Avė.
Vice-pirmininkas F. Raškevičius 

539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Stružas 

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis

539 Island Ave.

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

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

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas 

1436

Padarome ant užsakymo
MOTERIMS IR VAIKAMS VI

SOKIUS
DRESES

DRAUGIJOS
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:

Collinsville, Ill
- M. Ražokas,

Vandalia Box 160, Collinsville, Ill 
Nutarimų Rašt. — A. Dzidolikas, 
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, Ill 
Fin. Rast. — J. Baronas,

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

337 Central Ave. 
Organo už urėtojas - 

30G Strong Ave 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

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

(Sovoros Odinė Montis) yra puikus tepalas. Ji apsaugoja ir pa- 
liuosuoja odą uuo bjaurinančių ir skaudančių išbėrimą. Kašt. 50c.

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

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

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

Klinikui. Su guodone

Raporte 
skaičius tik 
šio.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vfce-Preiddentas 2) S. Markus, Cor. 
lnth & V'ne St., Phdadelp) ia, Pa.

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

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

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

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

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

Kasos G'dbcjai: M. Čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.;

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

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

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

nė jokių 
Rengki- 

. nariai 
Vėliau bus 

pranešta 
kuopoms apie visas infor
macijas.

Pajieškau P. Trumpes, męs sykiu 
važiavom iš Rygos Amerikon 1913 
m. Ji tada dar paliko Hamburge. 
Meldžiu atsišaukti.

J. Merkis
P. O. Box 193, Vandergrift, Pa.

W. Wilkos, C. Moron, J 
Herth, P. T. Marcąnte, J 
Saccardo, E. Longhmam, T 
Ivan, T. Andrejak, K.Kemp- 
pe, A. Mengstain, D. Ksie- 
rak ir H. Mengstein. Smul
kiu $1.83.

Per kolektorių P. Berūks

1,322.96 747.77 575.19
P. S. — Šiame raporte 

paminėjau įplaukas ir iš- 
plaukas 3-jų mėnesių visų

tį surinkta $11.25.
Aukavo $2.00 L. Gudic 

ki; po $1.00
J. Berukštis, A. Refovich, J. 
M. Degnan, D. Berukščiutė 
ir dr.’Thos. J. Butler; po 
50c. — K. Berukštienė, V. 
Vaitkevičienė ir L. Carroll; 
po 25c. — V. Gudicki, F.Vo- 
ron, F. Kazarecki, J. Sher,
K. Stankuvienė ir J. Mise
vičius. Smulkių 25c.

Per .kol. J. Virbicką su
rinkta $5.75.

Aukavo po $1.00—V. Mal- 
kauskis ir A. Šimkus; po 
50c. — A. Šileika, V. Vir- 
bickienė, M. Radkuk, J.Bru
žas, O. Šulcienė ir E. Šulcą; 
po 25c. — A. Clapet, J. Vir
bickas ir A. Bychorsky.

Per kol. J. Matonį surink
ta $2.00.

Aukavo $1.00 Lehihg Inn; 
po 50c. — J. Matonis ir D. 
Matonienė.

Per kol. J.Rinkūną $10.20.
Aukavo $2.00 J. Jonius- 

kis; po $1.00 — J. Rinku- 
ir E. Bagalionis; po 
A. Kascionas, S. Kas- 

eionienė, V. Kumpauskie- 
nė, J. Kumpauskas, J. Sau
lis, F. Žukauskas, A. Žu
kauskienė, M. Glinskis ir P. 
Laurynaitis; po 25c. — M. 
B. Saboge, S. Wetkus, F. 
Žukauskas ir J. Glinskis. 
Smulkių 20c.

Atėmus lėšas 38c. pasiųs
ta L. Š. F. iždininkui K. Ši
dlauskui $45. 62.

Aukų rink. kom. sekr.
P. Berukštis.

Aukas priėmiau.
T. L. Dundulis.

Nuo red. Nutarimai A. 
P. L. A. draugijos valdybos 
tilps kitame “L.” numery.

Pajieškau dėdės 
kos, Kauno gub., 
Linkavos miesto, 6 
tuvos, gyvena New 
atsišaukti arba kas

W. Meškevičius 
1217 5th Ave., Chicago Height

Nuo niežą, šašą, dedervinių, 
parstupu užsinuodijim*. “sault 
rheum”, įvairią pučkelią ir 
vasarinią išbėrimą

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, P*.
Centro Iždininkas K. Varašis, 12 

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

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

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

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

Mrs. G. Kalias 
1128-5thSt., Sacramento, Cal

I’aj’eškau pusbrolio Vlado Kova- 
liausko, pirmiaus gyveno Dayton, 
Ohio; apie 10 metų Amerikoje. Taip
gi pusbrolio Frano ir brolių Jono ir 
Vinco Kovai iauskų. Jie gyveno 
Bristol, Conn. Visi Raseinų pav., 
Šidlavos parapijos, Jurgaičių kaimo.

Meldžiu atsišaukti arba žinantieji 
juos malonėkite pranešti man.

Ignotas Kovaliauskas 
Box 44, E. Arlington, Vt.

lą^džiaugfimingai. Vienok teka
nes jei esi nesveikas arba jautiesi kokias nors

Atskaita Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj Draugijos 

už Sausį, Vasarį 
ir Kovą, 1915.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neviackas (pirmininkas),

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

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

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

V. Kazlauskas,
213

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

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

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

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

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

Juru nptiokoriuK užlaiko visokius Sovoros Preparatus. Rutinai rei 
kniaukite Sovoros. Neimkite jokių užvaduotojų. Negalėdami gauti užsisa 
kykite tiesiai nuo

Pajieškau darbo prie bučernės ir 
grosernės; esu visai blaivas; kalbu 
kelias kalbas; esu jaunas ir beparty- 
viškos pakraipos. Kam būtų toksai 
darbininkas reikalingas, malonėkite 
atsišaukti ant šio adreso -

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

(36—38)

geriausių gydančių rncdjkamentų 
įvairias ligas, 
ir gaunamos 
...........$1.00 

.75 
1.00 
1.00

Aukos L. Š. F. surinktos 
per vietinio aukų rinkimo 
komiteto kolektorius.

Kolektoriai: M. Longiutė 
ir V. Subačiutė surinko
$16.60.

Aukavo po $1.00: F. Be-

Pajieškau savo vyro Juozo Gricevi 
čiaus. Vidutinio ūgio, geltonų plau 
kų. Kas apie jį žinot, malonėkit duo 
ti man žinoti, o būsiu dėkinga 

P. Gricevičienė
161 10th Ave., Long Island City

TEATRAS
Cambridge, Mass.

L. S. S. 71 kuopa persta'tys veika
lą “KAS NUVEIKS” 15 d. gegužės, 
1915 m., Institute Hali, 277 Cambrid
ge St., East Cambridge, Mass. Pra
džia 7 vai. vakare. įžanga 35 ir 50c. 
Pelnas skiriamas dėl padengimo lėšų 
konferencijos 6 Rajono L. S. S.

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

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP J[ ĮKŪNYT?

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie- 

. nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socija'iz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ..........

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

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

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

knygelė išaiškina, kokis mo
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 

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

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

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

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montyi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą b* 
vertės, beveik 
kitam žmogui, 
gėlę patartina 
nam laikraščio 
tui. Kaina tik

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS .....

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

LO PAMATAI, kaina ..
, PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

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

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

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

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

“Laisve”,
183 Roebling St, 

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Jei atsirastų norinčių, gali 
lekcijas ir iš kitų mokslo šakų

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

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

“MOKSLAS”
LOYOLA UNIVERSITY

Eulton & /\da Sts., Chicago, 111

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

Meldžiam atsišaukti ant šio adreso: 
M. Rinkevičienė,

501 Steuben St., Sioux City, Iowa.

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

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

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

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

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

1 kuopos Brooklyne
148 Grand St.,

2 kuopos Brooklyne
29 Hudson Ave.,

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

Pajieškau draugų K. Griniaus, 1 
Meškos ir J. Mitriko. Kauno gub 
šaulių pav.,Aleknaičių kaimo.

Romaildos Meš- 
Panevėžio pav., 
mėnesiai iš Lie-, 
Yorke. Meldžiu 
žino pranešti.

VANDENIUOTAS IŠBĖRIMAS
1 'Mnlo"7’ ’'*> pagarsinti 

IniAkel), l ... .irno pranešu, 
veri,k Odinč Mostla gydi 
akiHid.iini} koja, kuri ilgi) įniki) 
buvo ištinusi ir apibertu vau lo- 
niuotnis išhSritnaiK. Patelius ke
letu kartų, koja iftgyjo. Per 10 
metų kentėjau ir nei Europos 
daktarai negalėjo pagelbėti.” 

Mathyss Kotns, 
Box 53, Silverhill, Ala.

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

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

Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, J. Galdinas, 

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

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

VOS BALSO” DRAUGIJOS
KENOSHA, WIS.

Feliksas Dapkus, 014 Jenna 8t., 
Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jenn* St., 
vice-prezidentas.

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

Kaz. Arlauskai, 818 Jenn* St., fi
nansų raštininkai.

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

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

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301 
Caledonian St. ir B. Kiga, 168 Main

Durininkas J. Žiliui, 614 Market St. 
Street.

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

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

Pajieškau dėdės Vincento Zubrio. 
Paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Meškučių miestelio, 2 metai atgal gy
veno Irona, W. Va., o dabar neži
nau kur, ar gyvas ar miręs. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Vincas Tamošaitis 
3260 Gaul St., Philadelphia, Pa.

sekančios gyduolės;
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. Ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo................... •
Nuo peršalimo............... į’”.’
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
I.inimentas arba Expelleris... 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Antiseptiška mostis 
Nuo • • • 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.

KAM REIKALINGAS?
Vaikinas, baigęs 4 klesas Rusijoj, 

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

P. Krakaitis 
232 Ohio Building, Toledo, Ohio.

Pranešimas visoms A. P. L. 
A. kuopoms.

Liepos 4 d. 1915 m. atsi
bus A. P. L. A. centralinis 
piknikas ant “Kayston par
ko”, todėl kuopos ant tos 
dienos nedarykite 
viešų išvažiavimų 
tės visi A. P. L. 
ant to pikniko

IR ATĖJO LINKSMAS PAVASARIS 
su kvepiančiu oru, kada ir žolynai džiaugiasi, sveikindami malonius sau
lės spindulius. Kiekvienas sveikas žmogus širdingai sveikina pavasarį, 
kaip jaunikaitis savo mylimą rnergin 
džiaugsmas nevisiems,--- ---------------------- ,
silpnybes ligos, tad iki neprašalinsi iŠ savo kūno sistemos tą didžiausią 
nelaimę, tai yra ligą, kuri kaip akmuo savo sunkumu slogjs ir silpnybė* 
ligos, kaip žiemos įkirus šaltis vis labiau naikins sveikatą, ir todėl malo
nus pavasaris neduos tau jokios linksmybės iki neišvarysi iš save organizmo ligos.

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

IŠ TŪKSTANČIŲ SVEIKŲ IR IŠGYDYTŲ ŽMONIŲ siunčia linkė
jimus ir sav* paveikslus, kaipo didžiausias padėkavones; bet iŠ daugybė*, 
dėlei mažumo vietos, nors keliatą patalpiname.

GARBINGAS DAKTARE:—Apturėtas liekarstas vartojant vis ir 
vis sveikata ėjo geryn ir lengvyn nuo Jūsų tikrų galingų gerų lickarstų, 
kaip sniegas nuo saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai svei
kas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudėti, taipgi ir kosulys visai išnyko. 
Pirmiau buvau silpnas, sukliuręs-sukumpęs, o per galybę augščiausio 
mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis 
tik Philadelphijos M. 
3231 Emerald Ave., Chicago III

Kas užsirašyi 
pas man« 

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

“Amerikos 
arba knygų ver 

$6.01

SEVERA’S TAB-LAX
Cukrinis 
Malonus 
Vaikams 
sioins.

Kaštuoja 10 ir 25c

I brangiais žmogaus turTas.
V Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 

laimė ir turtas žmogaus sveikatojel
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja

M Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
& PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
® kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
ji' apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
VT pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil- 
į® pnybių.
& _ LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
TT išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš svie-
V žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek-
ęjj mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san-

JC Kraujo Valytojas...V Gyvasties Balsamas..
Nervų Stiprintojas..
Vaistas del Vidurių.
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio................

ll fnK Nuo Rcrklės skaudėjimo 25c.
I llnJ Skilvinės nroškos...........10c. ir
I IjIIi Pigulkos oel kepenų..........
I lllll Blakių naikintojas...............
UUlilJ II Del išvarymo soliterio....

Anatarinas plovimui..........
Nuo kojų prakaitavimo..

f Gydanti mostis....,.............
w Antiseptiškąs muilas...........

Gumbo lašai....................50c.
Spectjališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros

Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknįs Ir t L, 8^**l 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

•^“Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymaiB’^RI
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodami 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

fllgru jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuoj aus reikalaukite gyduolių, ražydaari MUl I 
atsilankydami į Littuviiką Aptitką,

VINCAS J. DAUNORA, ApUAoriu..
M* Bedford Avenue lup. Ne«h <4m oft* Brooklyn K W

Pajieškau Edvardo Trunco. 
prasišalino 29 April naktyj, 
skriausdamas mane. Jis buvo 
žiavęs iš Monessen, Pa., ir dirbo tū
lą laiką hotel y. Jis yra 5 J pėdų 
augščio, pailgo veido, didele nosia, 
du viršutiniai dantįs auksiniai. Pa
eina iš Vilniaus gub., Trakų pav., 
Remenų kaimo. Kas jį patčmysit— 
malonėkit pranešti.

M. Bagdžius 
417 9th St., S. E., Canton

J. Paskelnla
Box 237. Olean, N. Y

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

PHILADELPHIA M. KLINIKAS KAD APSIIMA, TAI IR IŠGYDO! 
Geresnių faktų nieks negali reikalauti, ką užtvirtina dideles daugy bes išgjdytų.

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

ĮS1TĖMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma visada.
JEIGU ESI NESVEIKAS, bet nori pastoti sveiku ir laimingu, ir 

džiaugtis linksmu pavasariu, tad atsilankyk, o jeigu toli gyveni, tad apra
šyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje, kas kenkia, o tikėk, 
kad apturėsi tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiau
giasi ir dėkavoja, nes čionai išgydo ir tuos, kurių kiti negalėjo išgydyti, 
kaip šviežias, taip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, ran
kose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, Šonų; išbėrimai spuo
gais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės, sėklos nubėgimo, nu
silpnėjimo, vidurių nedirbimo, greito pailsime, nerviškumo, silpno ir nu- 
mažėjusio kraujo, užkrečiamų slaptų lytiškų ligų, širdies, kepenų, inks
tų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo, slogų, 
blogų saphų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be operacijos, bet su 
liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Taip-pat moteris nuo skausmingą 
mėnesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių VYRŲ ir 
MOTERŲ. Visada adresuok arba atsilankyk po šiuo adresu:
THE PHILADELPHIA MEDICAL CIIHIP., 1in Walnut Street, Philadelphia, r.. 
VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 3 vai. 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis nuo 10 iŠ ryto iki 8val. vak. Reikalaukit nuo 
Kliniko dovanai ir skaitykit knygą “DAKTARAS”.____________ ______

PASARGA: kurie daktarai negali išgydyti ligonių, gali kreiptis 
ęrie Kliniko, o apturčsit rodą.

so turto rados A. P. L. A. 
ižde iki pabaigos 1914 m. 
nėra dar gelutinai sutrauk
ta, nes pereitų metų komisi
ja knygų perrokavimo ne
galėjo surasti tikro stovio 
A. P. L. A. iždo 
knygos rodė vienaip, o sek
retorių raportai kitaip, ir 
taip tas likos vis dar galu
tinai neužbaigta iki šiam 
laikui. Tikiuos, kad šįmet 
visgi prieisim prie tvarkos. 
Metiniam ar pusmetiniam 
raporte bus išduota pilna 
atskaita A. P. I 
stovio.

Skaitlius

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

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

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

Adresuokite: Specialist, 106.
Dr. Brundza Co., St*. W., B’Iyn, N. Y

Lietuviškos Rašybos ir 
Matematikos Mokykla.

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

viduriavimo

W. F. Severą Co.=ced1T05



Nariai kviečiami ateiti.

183 Roebling St. 
Brooklyn, N.

Todėl visi “Aido” choro 
nariai kviečiami tan paren
gimam

Rengimo Komisija.

i Šia pėtnyčią įvyks Lietu-
1 vių Gimnastikos Kliubo mė- 

£e?.’USi nosinis susirinkimas.

kyti.
Varde Apšvietos Draugijos Šelpimo Fondo, norit gauti I Atsišlukn pas 

S. Vaičekauskas.

VIUTIMCC 7IMTAQ R0 ^tuvius ir lietuvaites Vilui 111 ZflIilUde kuoskaitlingiausia atsilan-
Rengkimes prie Raudono

sios Savaites!
L. S. S. .19 kuopa perei

tais metais apvaikščiojo 
Raudonąją Savaitę gana pa
sekmingai ir turėjo f-----
vaisius. Kad nepasirodžius 
silpnesniais už pereitus me
tus, privalome ir šiemet pa
sidarbuoti. Programas jau 
sutvarkytas, tik privalo visi 
kuopos draugai energiškiau 
pasidarbuoti, kad pritrau
kus daugiau publikos, pra
platinus savo literatūros.

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

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

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

Įžanga visus tris vakarus 
uždyką.

Geistina būtų, kad kuo- 
piečiai išanksto pradėtų 
rengtis prie šių vakarų, o

Aidiečiams.
“Aido” choras nutarė su

rengti draugiškų pasilinks
minimo vakarėlį šiame ne- 
dėldieny (9 d. geg.) Sokolų 
svetainėje po No. 190 Grand

Tev. Myl. Dr-jos kuopa 
likvidavusi.

T. M. D. 43 kuopa (New 
Yorke) likvidavusi. Turto 
radosi 8 doleriai, kurie pa
skirta “Darbo” draugijai.

Protokolų knyga paau
kauta Moterų Progresy- 
viškam Susivienyjimui.Kny
gos, kurios radosi knygyne, 
paaukauta Liet. Mot. P. S. 
pirmai kuopai.

K. Kreivėnas.

Bankierius nuteistas kalė
jimam

Adolfas Mendelis, nusi-
bankrūtijusis privatiškas

avSlianKJių. lIKimtS, KdU . nn„;c VolSumon nnt fnrml. 
ne tik kiekvienas vietiniui 
“Laisvės” skaitytojų atsi-i 
lankys į minėtus vakarus, I 
bet dar atsives ir tuos, ku
rie “Laisvės” neskaito ir ne
žino apie “Raudonosios Sa
vaitės” programą.

Taigi visi prie darbo! 
Rengimo Komisija.

L. S. S. 19 kuopos mėne
sinis susirinkimas atsibus 
panedėly, 10 gegužės, Tau
tiškame Name. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi draugai 
privalot atsilankyti, nes bus 
rinkimas rajono viršininkų.

Sekr. J. Neviackas.

| Davis kalėj iman ant termi
no nuo 2* iki 5 metų ir užsi- 

| mokėti pabaudos $3.000.
Tai jau maximališka bau

smė.
To bankieriaus banke nu

stojo savo pinigėlių 14,000 
depozitorių. Laike teismo 
susirinko labai daug depo
zitorių. Jie yra labai užga
nėdinti, kad Mendelis pa
klius kalėjimam

Laukiama unijistus areš
tuojant.

New Yorke laukiama a- 
reštų tarpe* žydų unijistų. 
Eina gandas, kad tūloms u- 
n i joms gelbėjo “gensterių”

“Aido” choro pranešimas.
Daug jau buvo atsitikimų, 

kad viena ar kita kuopa, ar 
draugija ima ir pagarsina 
plakatuose, kartais net ir 
laikraščiuose, jog dainuos 
“Aido” choras. Tuom tarpu 
“Aido” choras visai nieko 
nežino, arba atleidžia už- 
kvietimų už savaitės, kitos 
po pagarsinimui.

Todėl męs tokį pasielgimų 
kuopų ir draugijų vadinam 
netinkamu ir kartu prane
šam, kad pas tokias kuopas 
ir draugijas “Aidas” neis 
dainuoti, nors vėliaus ir bū
tų užkvietimas. Taipgi pra
nešam, jog užkvietimai turi 
būti raštiškai ir iš kalno. 
Ant kitokių neatkreipsim a- 
tydos.

Daug nesmagumų pridaro 
tie rengėjai, kurie nežinoda
mi, ar “Aidas” apsiims dai
nuoti, ar ne, ima ir pa
garsina. Paskui mums pu
blika rūgoja, būk męs apsi- 
imam, bet nedainuojam.Kad 
tų nesmagumų išvengti, ma
lonėkit niekur negarsinti 
tol, kol negausit atsakymo.

Varde “Aido” choro
Pirm. V. A. Zaperiackas.

Kiek tose žiniose teisybės 
—sunku žinoti.

New Yorko šundaktarių by
la perėjo į rankas J. Smi- 
tho, pagelbininko 
toriaus.

New Yorko 
džiaugiasi, kad pagaliaus 
pradėta tikroji kova su šun
daktariais.

prokura-

daktarai

.........

Civinskas

po

Mass. Telephone 4263

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J.
SPECIJALISTAS 

PLAUČIŲ 
Valandos: 

8—10 ryte

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

R P 
$

103 Grand st

NAUJA KNYGA.
Išsimokinimo Gaidų (notų) lietu

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

G. A. BARONAS
McKees Rocks, Pa.

Iš
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 
šešis abiejų.

Dirbtuvės adresas tokis:
J. STROPUS

26| Broadway, So. Boston,

gero, gardaus kvapo, vidutinio

>»’ THM Gr«*npnint 
Puikiausia lietuviams vieta pas 
p. DRAUGEI-1

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

73 Grand st, Broooklyn, 
Palei Wythe Ave.

Akušerkaj
PabnlUHsl kurui} Woman* Medical 

College, Baltimore, Md.
5: Pasekmingai atlieka buvo darbų prie

gimdymo, taipgi Buteikia visokia* r oil as ir 
pagelbą invairiose moterų ligose.

S F. Stropiene,
Š SO. BOSTON, MASS.

J. GIRDĖS
Brooklyn,N.Y

Lietuviškos Dainos!

LA1SV®

Kas norit paliudijimo? I.. F . i . Reikalingas knaučius atsakančiaiDraugijos ir kuopos, ku- mokantis kostumierišką darbą. Taip- 
rios aukavot dėl Lietuvos gi reikalingas preseris, mokantis ge- 
- - - — - - - 1 rai prosyti senas ir naujas drapanas,

paliudijimą už savo aukau-|' b. shemeta 
tus pinigus, malonėkit pra- 40 Ilu<lson Avc- Brooklyn, n. y. 
nešti man, o neužilgo juos Parsiduoda SALIŪNAS 
gausite, nes pimgm jau yra Mitchell Adamuccio po No. 
pasiųsti i centralmi Lietu- 238 York Street, Brooklyn, 
vos.Še pimo Fondą Pinigų Kj y A§ italijonas laikau 
pasiųsta yi a $o48.o4 K. Šid- pĮejSą jau 20 metų. Par- 
lausKUL t duodu dėl to, kad čia gyvena

Rinkimo Aukų Fm. Seki.,|vjen lietuviai ir lenkai.
(36—41)

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.

Mirus Kliubo nariui Kit- 
čiui, kliubiečiai suaukavo 
$10.20 ir už tuos pinigus nu
pirko vainiką.

Aukavo šie nariai: I Nuo
J. Tankius, K. Pupkis, V. į^2vL°a??‘ 

Petrulevičius, S. Karvelis po 1270 berry st., Brooklyn, n. y. 
50c.; J. Jenkeliūnas, V. Ši- 
bunauskas, A. Ankudavich, 
K. Zukaitis, V. Valton, 
Draut, 
Kriščiūnas, K. Laugon, 
Budavich, F. Šimaitis , 
Daubaro, P. Draugelis, 
Gustaitis, B. Daugierdo, 
Leliaška, P. Višniauskas, A. 
Mašinauskas, E. Jenkeliū
nas, P. Kulis, K. Plezinės, 
A. Zabarauskas, 'S. Supkis, 
P. Buzelis, J. Daubara, P. 
Bartiziūnas, S. Maknavich, 
S. Samulevich, V. Skemo, J. 
JakimaS) J. Mikaitis, V. Ul- 
benskas po 25c.; J. Vereško 
10c. Sykiu $10.20.

Kliubo narys
St. Karvelis.

Dinamitieriai mėgino iš
sprogdinti Bronxo borough 
hall.

Manoma, kad tai padare 
paleistuvystės agentai, ku
rie pastaruoju laiku Bronxe 
buvo uoliai gaudomi, o ne- 
kurie iš jų net nuteisti.

Keli menami dinamitie
riai yra suareštuoti.

Latvių vakaras.
Mūs prašo paskelbti, jog 

subatoje, 8 d. gegužės, New 
Yorko latvių socijalistų 
kuopa rengia muzikališkai 
literatiškų vakarų su labai 
įvairiu programų.

Bus lošiama Andriaus U- 
pišo vieno veiksmo komedi
ja “Ragana”. Pradžia 8:30 
vakare.

Vakaras įvyks Sakalų 
svetainėj po N525 E. 72 gat
vės. |

Klausyk mano žodžlol
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
13! Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

Pabandykit Naujus Cigarėtus!

LIETUVIŠKI
DŽIAN BAMBOS 

CIGARETAI.

500 sufragisčių užplūdo 
Wall St. ir prašė senato
riaus A. O’Gorman, kad ji
sai palaikytų jų pusę ir agi
tuotų už moterų balsavimo 
teises.

Brooklyno lietuvių kriau
čių ir preserių unija nuta
rė pasidarbuoti ir Newarke. 
Ir tenais manoma suorgani
zuoti skyrių Amalgamated 
Clothing Workers unijos.

Šitas brooklyniečių nuta
rimas yra labai geras.

Laivų darbininkų drau
gija “Neptune” apšaukė be- 
vieliniu telegrafu streiką 
ant ateinančių į New Yorką' 
laivų. Tai pirmas dar tokis 
atsitikimas panaudot bevie- 
linį telegrafą apšaukime 
streiko. Abejojama, jog lai
vų kapitonai neperduos dar
bininkams tas telegramas, 
nes ant jūrių, kaip jie nori, 
taip gali elgtis. Manoma 
pasiųsti žinias apie streiką 
valtelėmis, kurios pasitiks 
pribūnančius laivus ir mėtys 
ant jų streiką skelbiančius 
apgarsinimus. Streikas ap
šauktas trim Clyde, Ward 
ir Porto Rico laivų linijom.

Streikieriai reikalauja pa-

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

M. VVALENČIUS 
Scottville, Michigan.

PASINAUDOKITE
PROGA!

Kovos” 
nupiginta.

ir užsisakykite 
dolerį metams.

manifestas su-

Per visą gegužės 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.

Adresas:

KOVA
229 N. 6th St., Philadelphia,

SI’ECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS PER ŠITA MĖNESI.

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.

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 Gramaionų. 
Turime lietuviškų rekordų ir visokių kitokių.

Mūsų tikslas yra užganėdinti kostumierius.
KATALOGĄ SIUNČIAME DYKAI!

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

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

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

Pirk fomišius pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvų 
IŠMOKESČ1Ų ARBA Už CASH.

687 - 3 AVE co,c a,“8t str-south So. jB’klyn/jN.Y

W I
IW §

W

ligius 5 dolerius,
Vogričs Cafe,

112 Reade St., 
New York, N. Y.

Išvažiavimas.
Lietuvių Apšvietos 

gystė rengia linksmų 
žiavimą, 23 d. C

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 h u o Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išmokesčio po $1.00 
ant savaitės.

Drau- 
išva-

Gegužės
(May), 1915, į Maple Groye 
Parką. Tai yra ta pati vie
ta, kur pereitą vasarą buvo 
rengiami išvažiavimais

Ant tyro oro bus įvairus
žablai. Kviečiame Brookly-1 kėlimo mokesties.

NAUJIENA! NAUJIENA!
Paskutinis siuntinis tik

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

, ICE BOX,
Neleisk šilumai sugadint valgius, 

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

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

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

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

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

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

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

Mūsų antrašas yra tokis:

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILT4UCKAS
498 Washington Street,

Corner Spring Street
NEW YORK CIT Y, N. Y.

820 Bank St., Waterbury, Conn.

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

K. LABANAS
SAVININKAS BIURO 

WILLIAMSBURGH BUSINESS EXCHANGE.

Užlaik ome .geriausius advokatus, kurio veda visokias provas, kri- 
minališkas ir civiliškas. Išdirbam visokius dokumentus. Inšiu- 
riname forničius, sveikatą ir gyvastį žmogaus, automobilius, langus 
ir fabrikų darbininkus geriausiose kompanijose. Budavojame na
mus medinius ir mūrinius. Parduodame namus, lotus ir farmas 
geriausiose vietose. Randavojame namus dėl gyvenimo, pramonės 
ir dirbtuvių. Skoliname pinigus dėl pirkinio ir budavojimo namų. 
Parduodame visokius biznius. Einame visur už peršnekėtoją. Duo
dame rodą dykai visokiuose reikalu* se.
239 So. 4th Street, Tol. Greenpoint 6346, Brooklyn, N. Y.

MOKINK1TES SAVO NAMUOSE
Greitas ir visiems prieinamas mokinimosl 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, I1L

ANT PARDAVIMO 
PIGIAI.

Namai su nepaprasto il
gio lotu, dviejų familijų, 11 
1 ambarių, Williamsburgh© 
apielinkei. Kaina $3,000 
kiekvieno, maža sumų gata
vais įmokėti, o likusius kaip 
pandomis išmokėsi. Norin
tieji pirkti namo, nepraleis
kit šios progos ir atsišaukit 
pas: Williamsburgh Bu 
ness Exchange, 239 So. 
Street, Brooklyn. Teleph 
Greenpoint 4346.

tavo vaikų arba tavo gimi
nių padarys

Artistas Fotografas
M. BAUMGARTEN
275 Grand St., netoli 

Roebling Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 3170 W. Greenpoint N. 
Brencius

1273 Broadway, Brooklyn.
Specialistas šliubinių pa

veikslu.

NAUJAUSI
GRAFOFONA1

Užlaikau visokios rūšies pagerin
tus ir naujausius Grafofonus ir nau
jausius rekordus su 
dainomis. F 
labai Žemos, 
kitoki muzikaliski instrumentai 
džiausiame pasirinkime, 
lietuviškas sandėlis visokios 
auksorišlfcų daiktų.

Perkupčiams ir agentams 
mas geras rabatas.

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

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

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

lietuviškomis
Pagal gerumą jų kainos 

Armonikai, smuikai ir 
.... ..J di-
Didžiausias 

rūšies

duoda-

instru-




