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BECKERIS TURĖS MIR- vo žodį” yra labai ir labai

TI ANT ELEKTRIŠKOS 
KĖDĖS.

OiARLE.5 BeCKCR 
maro £>rr* »■

pelningas biznis.
Verta žinoti, kiek Billy 

Sunday gavo už savo anks- 
tybesnes sorkes.

Philadelphijoj .. $100.000 
Pittsburge......... $60,000
Wilkes Barre .... $30,00 
Columbus, Ohio . $21,000 
Wheeling, W. Va..$17,000 
Toledo...................$15,845
Des Moines....... $13,250
Springfield, Ill. .. $12,000

DIDELIS MUSYS TIES VELIUONA.'

Buvęs New Yorko polici
jos leitenantas Charles Bec
ker turės mirti ant elektriš
kos kėdės. New Yorko val- 

'Vstijos apeliacijos teismas at
metė Beckero prašymą pa
skirti dar vieną teismą.

Beckeris, kaip žinoma, bu
vo apkaltintas surengime 
užmušimo gemblerio Rozen- 
talio.

' Gubernatoriui New Yor- 
10 valstijos vargiai' amnis- 
tuos Beckerį. Beckeris sa
ko, jog jisai norėtų jau kuo- 
greičiausia numirti ant e- 
lektriškos kėdės.

KARĖ CHICAGOJE.
Pietinėje Chicagos dalyje 

tarpe vokiečių ir italų lalo 
karė. Ta karė tol nepasi
baigė, kol j on neįsimaišė 
ginkluoti policistai.

Vienoje fabrikoje dirbo 
daugiausia italų. Pritrūkus 

' darbininkų, paimta 20 vo
kiečių. Italai atsisakė su 
jais dirbti ir užpuolė ant 
vokiečių. Vokiečiai šaukė 
“Deutschland ueber alles”. 
Italai rėkė: “Viva Italia!”

Tai, mat, kaip darbininkai 
kariauja su kapitalistais.

MŪŠIAI PADUBISIUOS.
Per Londoną praneša, 

kad rusai drūčiai laikosi pa
kraščiuose Dubisos, Ventos 
ir Vindavos (Latvijoje).

Vokiečiai gi praneša, kad 
25 d. gegužės jie atakavo 
rusus Dubisos pakraščiuose, 
sumušė ir privertė pasi
traukt per upę. Vokiečiai 
paėmė 2,240 žmonių į nelai
svę.

Rusai neišleido jokio ofi- 
ciališko pranešimo.

MŪŠYS TIE? VELIUONA.
Kauno paviete, pat Pane

munėje, ties Veliuona, eina 
didžiausias musys — taip 
praneša rusai. Ligšiol dar 
nei viena puse to mūšio nė
ra laimėjusi.

jai būti ištikima iki galui 
karės ir nesitaikinti sky
rium su Vokietija ir Aust
ro-Vengrija.

patvirtina pirmutinius pra
nešimus, jog Italijos kariu
menei sekasi Austrijos teri
torijoje.

25 d. gegužės italai 
ėmė: Forcella, Cafforo, 
nale ir Ponte Caffero.

svarbų 
Reorno.
austrų,

daugiau spėkų anglų kariu- 
menei karės lauke.

uz- 
To- 
Ita-

DARBO AUKOS.
Ottawa, Canada. — Pas

kutiniais metais Kanadoj 
pramonės įstaigose nuken
tėjo 5,798 darbininkai. 
1,178 žuvo, kiti — sužeisti.

Daugiausia žuvo kalnų 
pramonėje.
tapo užmušta 197 žmonės

VILLAI NESISEKA KA
RIAUTI.

Centrališkoj Mexikoj ei
na karė tarpe Vilios kariu
menės ir tarpe konstitucio- 
nalistų. Generolas Obregon, 
konstitucionalistas, apveikė 
villistus jau net kelis sy
kius.

Villa, turbūt, jau nieko 
nepeš. Ir labai gerai, nes ji
sai buvo parsidavęs kuni
gams ir S. V. kompanijoms.

RYGA DAR NEUŽIMTA.
Nekurie lietuvių laikraš

čiai buvo pranešę, kad vo
kiečiai užėmę Rygą.

Tai neteisybė. Vokiečiai 
neužėmė Rygos. Vokie
čiai neišleido jokio oficia- 
liško pranešimo, iš kurio 
matytųs, jog Ryga užimta.

SUV. VALSTIJOS IR 
MEXIKA.

Prezidentas Wilsonas ligi
šiol nepripažino legališka 
jokios partijos Mexikoje.

V| Dabar Wilsonas sušaukė 
geldelių Į specialį kabineto posėdį ir *-v A v** n H1 * • #

£ , .. v manoma, jog konstituciona-
žmonhi ^a^ri^ose zuvo ^‘listų frakcija bus pripažin-

ta legališka.
TEISMAS.

New Brunswick, N. J. — 
Teisman stojo 10 taip vadi
namųjų šerifo sargybinių

NAUJA INDUSTRIALIš- 
KA KOMISIJA.

New Yorko gubernato
rius paskyrė naują indust-; rius pasKyre naują maust- 

kune nužudė kelis streikie-i riaię komisiją. Tarp kitko, 
rius Roosevelte, N. J. , lai- ton komisijon paskirta bu-
ke streiko dirbtinių trąšų i 
dirbtuvėse. Todėl juos da
bar ir kaltina žudyme strei- 
kierių.

DUOTI VAIKAMS UŽ
KANDĮ — ESĄ SOCI- 

JALISTIŠKA.
Wisconsin© valstijos legi

slation socijalistas Smith 
įnešė billių, kad mokyklų 
vaikai gautų mokyklose už
kandį ir už tai jiems nerei
kėtų mokėti.

Katalikų ir liuterių kuni
gai pradėjo smarkią agitaci
ją prieš tą naudingą billių. 
Jie sakė, kad piliečiai nega
lį mokėti taksų, kad duoti 
užkandį priešingų tikybų 
vaikams.

Argi tai negėda kunigams 
taip agituoti? Juk jie žino, 
kad vargdienių vaikai pus
badžiai gyvena.

GAVO GERĄ “PĖDĘ”.
Billy Sunday jau pabaigė 

savo sorkes Patersone. Te
nai jisai išbuvo net 7 savai
tes. Išviso jo sorkių klau
sė 775,000 žmonių.

Už tą savo darbą jisai ga
vo 25,000 dolerių.

Pasirodo, kad skelbti “die-

vęs angliakasių vadovas 
Mitchell.

Išviso toj kompanijoj bus 
6 nariai. Kiekvienas jų 
gaus $8,000 į metus algos.

O ką jie veiks?

KEISTAS IŠTEISINIMAS.
Trinidad, Colo. — Prisai- 

kintojų teismas išteisino 
kalnakasių vadą Robertą 
Uhlichą. Jį kaltino dėl už
mušimo kasyklos sargybi
nio.

Visai neseniai tas pats 
teismas nuteisė Lawsoną 
kalėjiman iki gyvos galvos.

Kodėl gi tokie skirtingi 
nuosprendžiai analiogiškuo- 
se kaltinimuose? Manoma, 
kad teisėjai išsigando visuo
menės pasipiktinimo.

ITALAI EINA ANT 
TRIESTO.

Rymas, 26 d. geg. Italų 
kariumenė jau įsiveržė Au- 
strijon. Italai užėmė sekan
čius Austrijos miestelius: 
Cormons, Cervignano ir 
Terco. Visi tie miesteliai 
randasi netoli nuo Italijos 
rubežiaus.

Italų kariumenės tikslas 
užimti didmiestį Triestą, 
kur gyvena daugiausia ita
lų kilmės žmonės. Italų ka
riumenė randasi tik 25 my
lių atstume nuo Triesto. Ita
lai įsiveržę Austrijon 66 
mylių fronte.

Didelių mūšių dar nebu
vo. Austrai užėmė viršu
kalnes tarpe Isonzo ir Idria. 
Jie mano greitu laiku užim
ti Gorizia, žymią gelžkelio 
staciją.

Manoma, jog Austrijon 
įsiveržė apie trečdalis mili
jono kareivių .

PIETŲ AMERIKOS RES
PUBLIKOS NORI VIENY- 

TIES.
Rio Janeiro , Brazilija. — 

Brazilijos užsieninių dalykų 
ministeris L. Muller išvažia
vo dipliomatiškais reikalais 
į Argentiną, Uraguaj ir 
Chili.

Pietų Aiųerikos respubli
kos mano susikurti vienon 
drūton Sąjungom

AUSTRŲ ORLAIVYNO 
ŽYGIS.

Austrijos orlaivių eskad
ronas metė bombų ant visos 
eilės Italijos miestų Adria- 
tiko parubežy. Bombos 
mesta ant Porto Corsini, 
Ancona ir Venecia. Dide
lių nuostolių, betgi, tasai 
austrų orlaivyno užpuoli
mas nepadarė. j

Austrijos torpediniai lai
vai ir naikintojai mėgino 
bombarduoti tūlus Italijos 
portus, bet, kaip praneša iš 
Rymo, jiems nelabai tepa
vyko.

Reikia pažymėti, kad aus
trų orlaivynas pralėkė veik 
visu Adriatiko pajūriu — 
per 350 mylių.

Apie tą užpuolimą Vien-
noje išleista sekantis oficia- vyšte Bemermoli, pasekmin- 
lis pranešimas: “tą vakarą, 
kaip Italija apskelbė karę, 
mūsų laivynas bombardavo 
Italijos pajūrį tarpe Vene
cijos ir Barletta”.

KALBA APIE NAUJŲ ŠA
LIŲ PRISIDĖJIMĄ 

PRIE KARĖS.
Dabar vėl smarkiau pra

dėta kalbėti apie prisidėji- 
,mą prie karės naujų šalių— 
Rumunijos, Graikijos ir 
Bulgarijos. Kiekvienoje tų

lai užėmė ir labai 
punktą ties Monte 
Suimta gana daug 
kaipo belaisvių.
Keliose vietose buvo smar-i

NUSKANDINO RUSŲ
DIDLAIVĮ.

Amsterdam. — Telegra
moj iš Konstantinopolio 
praneša, jog turkų po jūrinė 
(nardomoji) valtelė nuskan
dino rusų didlaivį “Pantelei
mon”.

Matomai, vokiečiai jau ir

d i nė j a, jog jau 100 garlaivių 
prasprūdo pro anglų - rusų 
blokadą ir nugabeno maisto 
Švedijon, iš kur viskas buvo 
pristatyta Vokietijon.

J.1CHUDU VIVIUOC UUVU < vinvv.m J

kųs susikirtimai, kur varto-1 turkams bus padirbę sub-
ta durtuvai.

Italų aviatorius bombar
davo gelžkelio staciją Mol- 
falkone. Austrai, pasitrauk
dami, sprogdina visus tiltus.

NUO SIENIAVOS IKI 
DNIESTRO EINA 

MŪŠIAI.
Austrų generalis štabas 

praneša, kad Galicijoj nuo

mannų.

TIKSERBIJOS ARMIJOJ 
500 AFICIERIŲ BELIKO. 

(Per pačtą).
Visoje serbų armijoje be

liko jau tik 500 aficierių. 
Kiti — užmušti, sužeisti ar
ba nelaisvėje.

Kas bus su Serbija atei
tyje? Juk visi tie užmuš-

IR VĖL TORPEDAVO A- 
MERIKOS GARLAIVI.
Londonas, 26 d. gegužės. 

—Amerikos garlaivis “Ne
braskan”, priderąs Hawai
ian garlaivystės kompani
jai, tapo torpeduotas vokie
čių povandenine valtele ne
toli Airijos krantų. , *

“Nebraskan” vyko iš Li- 
verpoolio į Ameriką.

Laivas, betgi, nedaug te
buvo pažeistas. Jisai galėjo 
dar sugrįžti uostan. Nie
kas nežuvo. “Nebraskan” 
nevežė pasažierių.

Sieniavos iki Dniestro einantieji ar sužeistieji aficieriai
mūšiai. | seniau buvo daktarais, mo-

Austrų armija, po vado-'ky to jais, advokatais, profe
soriais ir tt.?

Kas juos pavaduos?
Visoje serbų armijoje

siaučia tifas.

gai darbuojasi į pietus nuo 
Przemyslo.

PRIBUVO BERLYNAN.
Vokietijos ambasadorius, 

kunigaikštis Buelow, jau 
pribuvo iš Rymo į Berlyną. 
Jisai būk tai pasakęs, kad 
Austrija esanti kalta, nes ji 
visuomet ignoravusi Italiją.

AREŠTUOJA BELGUS.
Amsterdam (per Pary

žių). — “Telegrafo” ]

NE-KORESPONDENTUS 
PRISILEIS.

Turin. — “Stampa” 
neša, jog Italijos pirmasai 
ministeris, pasitaręs su ka
riumenės vadu, nutarė ne
prileisti korespondentų Ita
lijos kariumenėn.

SUSIDŪRĖ GARLAIVIAI.
Olandų - Amerikos garlai

vis “Ryndan”, su 185 pasa- 
žieriais, susidūrė su preky
bos laivu “Cuneo” visai ne
toli nuo Nantucket salų.

“Ryndan” žymiai paga
dintas. Pasažieriai perkelti 
ant “Cuneo”. v

pra- PAKORĖ 50 ITALŲ.
Ženeva.—Čia gauta žinia* 

jog austrijiečiai pakorė 50> 
italų, gyvenančių T re n tino. 
Juos apkaltino tame, jog jie 
buvo Italijos šnipai.

kores- MĖGINA PRIDIRBTI ITA-
W w A w -W T ■» « A X- "M v -v v. arvalstybių yra gana daug, šo- jpondentas praneša, jog ne- 

vinistų, kurie užsiima kurs-' kuriose Belgijos vietose vo
kiečiai reikalauja iš visų įmetus Italija
jaunų vyrų parašų, kad jie Tripoly (Afrikoj). Jai pa
neštos Belgijos kariumenėn. sisekė prijungti Tripolį prie 
Kas atsisako duoti parašą, I Italijos, bet ir dabar Tripo- 
tai tą areštuoja -ir sodina i b’ nėra ramu, 
kalėjiman.

tymu. kiečiai reikalauja iš

LIJAI NESMAGUMO.
Kaip žinoma, prieš kelis 

vedė karę

SUV. VALSTIJOS BUS 
NEUTRALIŠKOS.

Suv. Valstijos išleido dar 
vieną proklamaciją, kur sa
ko, jog jos bus neutrališkos.

KAIZERIS IR HINDEN- 
BURGAS PRIEŠ 

ITALUS.
Patsai kaizeris ir genero

las Hindenburgas vyksta I- 
talijos frontan, kad ypatiš- 
kai vadovauti užpuolimu 
ant Viktoro Emanuėliaus 
kariumenės. (Kaizeris ligi- 
šiol buvo Galicijoj, o Hin
denburgas — Kauno guber- 
nijoj).

Vokiečiai ir austrai nori 
prasimušti per Italijos ru- 
bežių ir patraukti ant Ve
ronos. Jie vienu sykiu no
ri užduoti smūgį Italijos 
kariumenei.

Austrai ir vokiečiai tuo- 
jautės mano pasiųsti netoli 
milijoną kareivių prieš Ita- 
ii ją.

Austrijoj ir Vokietijoj at- 
sibūna skaitlingiausios de
monstracijos prieš Italiją. 
Tos šalies valdžią vadinama 
pardavike.

Užtat Petrograde, Londo
ne ir Paryžiuj neslepia savo 
džiaugsmo, kadTtaliją prisi
jungė prie karės.

Italija davė pasižadėjimą 
Franci j ai, Rusijai ir Angli-

RUSAMS KAIP NESISE
KA, TAIP NESISE

KA GALICIJOJ.
Buvo manyta, kad rusams 

pavyks sulaikyti austro - 
germanus ties Sano upe. Ir 
išties, bent kėlias dienas ru
sai drūčiai laikėsi ir net bu
vo atmušę austro - germa
nus.

Bet dabar jiems vėl nesi
seka.

Į šiaurę nuo Przemyslo 
eina didžiausi mūšiai. Vo
kiečių ir austrų armija po 
vadovyste generolo Macken- 
sen laimėjo didelį mūšį į 
šiaurę nuo Przemyslo. Ge
rai fortifikuoti sodžiai ir 
bažnytkiemiai, kaip Droho- 
gov, Radymno ir kiti, tapo 
atimti iš rusų. Kalnus į ry
tus nuo Dobroska, reikėjo 
šturmuoti. Vokiečiai pa
ėmė nelaisvėn 153 aficierius 
ir 21,000 kareivių, taip-pat 
dar gana daug kanuolių.

KAIPGI TOKIA KARIU
MENĖ GALI LAIMĖT.
Kauno gubernijoj vokie

čiai suima nelaisvėn daug 
tokių kareivių, kurie dar 
tik šiemet buvo sumobili
zuoti, o karišką mokslą “at
liko” per kelias savaites.

Rusams trūksta amunici
jos.

Rusai neturi gelžkelių ir 
jiems begalo sunku kilnoti 
savo kariumenė iš vietos į 
vietą.

Tarpe rusų generolų yra 
daug šnipų. Kelis jau su
šaudė.

ITALAI EINA PIRMYN.
Vėlesnes žinios taip - pat

KĄ SAKO RUSIJOS MI
NISTERS?

Rusijos užsieninių dalykų 
ministeris, Sergius Sazonov,

Italų laikraščiai bijosi, 
kad vokiečiai ir turkai nesu
keltų tripoliečius prieš Ita
liją. Tuomet Italijai sunku 
būtų apsidirbti.

dėjo prie karės. “Dabar ka
rė daug greičiau pasibaigs” 
—pasakė Sazonov.

Rusu ministeris netiki, 
kad Bulgarija eitų pagelbon 
Austro - Vengrijai.

NAUJA MINISTERIJA 
ANGLIJOJE.

Anglijoj susitvėrė jungti
nis kabinetas, susidedąs iš 
liberalų ir konservatorių 
(unijonistų).

Pirmuoju ministeriu bū
siąs Herbert Asquith. And
rew Bonai* Law (konserva
torių vadas) bus kolonijų 
ministeriu. Pirmuoju lor
du admiral tijos bus Bal
four (konservatorius), 
sai užėmė vieta Winstono 
Churchill. (

Kitchener likosi, kaip ir 
ligišiol buvęs, karės ministe
riu, nepaisant to, kad pa
staruoju laiku ant jo pradė
jo šunis karti ir mesti visą 
kaltę už Anglijos nepasise
kimus kovoje su vokiečiais.

Išviso naujame kabinete 
yra 12 liberalų, 8 konserva
toriai ir vienas neva darbi
ninkų atstovas.

Kokią politišką vertę tu
rės toji permaina ministeri
joje, dar peranksti būtų 
spręsti. Tik vargiai minis
teriu pamaišymas priduos

Ji-

KAIP SEKASI TIES DAR- 
DANELLAIS?

Turbūt, francūzams ir 
anglams taip jau ir nepa
vyks užimti Dardanellus. 
' Mūšiuose ties Sedd-el- 
Bahr turkai sakosi paėmę 
4,000 priešų.

Beto, Dardanellų apygar
dos klimatas esąs labai ne
sveikas francūzams ir ang
lams. Tarpe jų prasiplatino 
įvairios ligos.

Prancūzai praneša tik a- 
pie menkus pasisekimus. Iš
viso francūzų ir anglų ten 
randasi 90,00b.

MŪŠIAI KIELCŲ GUBER
NIJOJ.

V i e n n a.—Lai ke p as tarų j ų 
dienų mūšių Kielcų guberni
joj austrai paėmė nelaisvėn 
6,300 kareivių.

DVYLIKA TAUTŲ 
KARĖJE.

Kariauja: Anglija, Fran
ci ja, Rusija, Austro - Veng
rija, Japonija, Turkija, Ser
bija, Juodkalnija, Italija, 
Vokietija ir Belgija.

Pašėlo pasaulis!

VOKIEČIAI GAUNA MAI
STO Iš AMERIKOS.

New York.—Dienraštis 
“Tribune” patalpino straip
snį, kuriame faktiškai išro-

KIEK ŽUVO VOKIEČIŲ 
IR AUSTRŲ KA

REIVIŲ?
Šveicarų ir olandų laik

raščiai, remdamiesi vyriau
sybės žiniomis, sąskaitojo, 
kiek ir katrame karės lauke 
iki vasario 1 d., 1915 m., žu
vo vokiečių - austrų karei
vių.

Taip tas dalykas išrodo.
Austrų nuostoliai:
Užmušta 348 tūkst. žm^ 

sužeista 915 tūkst., nelais* 
vėn patekta ir be žinios 
dingta 460 tūkst. Išviso 1 
mil. 723 tūkst. žmonių.

Vokiečių nuostoliai:
Užmušta 483 tūkst . žnų 

sužeista 1 mil. 83 tūkst., ne
laisvėn patekta ir be žinios 
prapulta 375 tūkst. Išvisą 
1 mil. 941 tūkst. žmonių..
Tie patįs laikraščiai taip-< 

pat sąskaitojo, kiek katrą- 
me karės lauke žuvo.

Prieš rusus kovodami au
strai ir vokiečiai neteko 2 
mil. 370 tūkst. žmonių, 
prieš serbus — 389 tūkst., 
prieš francūzus — 725 tūks.

Išviso Vokietija ir Austri
ja neteko 3 mil. 664 tūkst. 
žmonių. Žinoma, jų tarpe 
bus apie pusė mil. lengvai 
sužeistų, jie galės dar ka
riauti, bet nuostoliai vis dek 
to ir tada paliks dideli.

BLOKADA AUSTRIJOS 
UOSTŲ.

_ Rymas. — Italijos valdžią’ 
apskelbė blokadą visų Aus^ 
trijos uostų.

Italijos kariumenė užėmė 
visus strategiškos vertės 
kalnus į šiaurę nuo Lessini.



Ne visa tai auksas, kas žiba.
(Kiekvienam socijalistui pasiskaityti, o pasiskaičius pagalvoti).

Iš anksto numanau, jog 
šitas mano straipsnis iš
šauks replikų ir diskusijų. 
Tūlas socijalistų priešas 
skaitys šį straipsnį, pasi- 
garduodamas ir nebsitver- 
damas . džiaugsmu. Tūlas 
socijalistas karštuolis j ieš
kos priekabių ir sakys, kad 
aš vien tik juodus plėtinus 
tematau ir neatskiriu juodo 
nuo balto.

Dėlto aš nenugąstauju, 
kas ką pasakys. Man rūpi 
visųpirm giliau panagrinėti 
mūsų pačių, socijalistų, rei
kalus ir aš manau, kad pa
kritikuoti save ne tik svei
ka, bet stačiai ir reikalin
ga.

Pastaruoju laiku lietuvių 
socijalistų tarpe įsigalėjo- 
įsišaknėjo nepaprastas sa
vim pasitikėjimas. “Ant 
Šipkos viskas ramu, viskas 
gerai”. Męs, girdi, esame 
drūti ir įtekmingi! Męs, e- 
są, galime kalnus nuversti, 
nes su mumis einą minios. 
Mūsų, socijalistų, spauda e- 
santi galinga. Tie pasigy
rimai užugdo mums spar
nus ir męs rengiamės augš- 
tai-augštai lėkti.

Mūsų priešai, nors ir su
kandę dantis, vistik prako
šia skanių pagyrimų mūsų 
energijai ir veikimui. Kas 
jau besakyti, kad net tok
sai žmogus, kaip ktin. F. 
Kemėšis ir tas viešai reko
menduoja saviškiams mo- 
kinties pas socijalistus dar
bo dirbti.

Taip tai męs ir besidžiau
giame patįs savimi, migdy
dami sveikos kritikos pa
jautimą. Man gi išrodo, 
kad mūsų, socijalistų, reika
lai toli gražu nėra taip jau 
susitvarkę, kaip bile ku
riam, iš šalies žiūrint, išro
do.

Taigi, aš ir pradedu savo 
graudžių giesmių eilę iš 
anksto pasisakydamas, jog 
vienu ypu aš negalėsiu viso 
dalyko tinkamai nušviesti. 
Spėju, jog prie šito dar tu
rėsiu grįžti.

Męs šaukiame žmones 
prie vienybės ir draugišku
mo. Męs patariame jiems 
paskandinti Letoje ypatiš- 
kus kivirčus, o tuo tarpu — 
mūsų pačių kuopose amži
nos suirutės ir ermyderiai. 
Retai-retai užeisi kame bent 
socijalistų kuopą, kurios 
mechanizmo ratas suktųsi, 
kaip pateptas, šiaip jau, 
paprastai, visur išgirsi tą 
patį, nuolat ir nuolat tą pa
tį, pasiskundimą, jog “kuo
pa puolanti, nes tarpe narių 
juodoji katė prašliaužė ii* 
nesutikimų pasėjo”.

Norite faktų? Aš jų tu
riu pilnas rieškes. Turėjo
me didžiausią kuopą So. 
Bostone (pereitą rudenį), 
dabar jau tik gera pusė pa
siliko. Dar seniau turėjo
me didžiulę kuopą Mon
tello, Massachusetts, — 
dabar ten tik 60 narių pasi
liko. Turėjome žymiai už
augusią kuopą Worcestery
— dabar ji eina menkyn. 
Arba ir vėl Philadelphia — 
neišsemiamas šaltinis “kle- 
siškų” ginčų... Turėjome 
veiklią kuopą Clevelande — 
dabar apie ją tik iš netyčių 
ką-ne-ką išgirsi. Aš galė
čiau įvardint ir daugiau 
kuopų, bet pakaks man to 
nesmagaus darbo. Kada 
tūla socijalistų kuopa kįla, 
kįla kaip ant mielių, aš vi
suomet linguoju galva ir sa
kau: ar ji ant drūto pamato 
subudavota, ar tik “žalios 
medžiagos” pririnkta?

Kodėl tos kuopos, ir dau
gelis kitų kaip staigiai pa- 
kįla, taip staigiai ir nupuo
la?

Tuo klausimu mums rei
kia susirūpinti. Aš pasaky
čiau, jog būtų pusė bėdos, 
jeigu kuopose kiltų ermyde- 
rio dėlei principialių dalykų, 
dėlei to ar kito taktikos ar 
teorijos klausimo. Bet ne
— daugiausia kįla tuščių 
tuščiausi ginčai. Tai per 
diskusijas oratoriai susipy

ko, tai laike prakalbų kas 
nors iš tų pačių socijalistų 
tokį triukšmą pakėlė, kad 
reikėjo net policijos šauk- 
ties (Minersville), tai vėl 
vieni kitus tokiais “gra
žiais” vardeliais išsivadino, 
jog paskui net keliuose “Ko
vos” num. ėjo teisinimai ir 
kaltinimai (So. Boston).

Ypatiškumai kįla dėl 
menkniekių, labiausia gi dė
lei klausimo apie vadovavi
mą. Kas nors smelkte smel
kiasi į vadovus. Tuomet 
priešingoj pusėj atsiranda 
naturalė reakcija. Kįla su
sikirtimų ir kuopa, ažuot 
augusi, ima pulti. Priežas
tį ginčams visuomet pigu 
surasti.

Šita visa istorija, kurią 
čia pasakoju, yra jau labai- 
labai sena, bet ji tu o m pa
čiu žygiu ir nauja. Man 
rodosi, kad tos žaizdos nėra 
reikalo užtylėti ar skuduru 
paslėpti. Juo greičiau męs 
apie ją prabilsime viešai — 
juo bus geriau.

Kas tame kaltas? Bloga 
valia, mažu, priešų intri
gos? Ne, draugai, stoka 
gilesnio susipratimo, stoka 
noro lavinties.

Aš jums rekomenduosiu 
nueiti kuomet nors į didesnį 
lietuvių socijalistų susirin
kimą ir pasiklausyti, kaip 
bus svarstomas kokis nors 
gilesnis klausimas. Jūs pa
matysite, kad didelė daugu
ma narių tyli, o šneka tik 
keli prasilavinę vadai ir vi
są laiką tik jie vieni tešne
ka.

Taip-pat: nueikite į tokį 
jau susirinkimą, kur bus 
kalbama apie kokį nors 
praktišką mažmožį — apie 
teatrėlio, koncerto, ekskur
sijos surengimą. Tuomet 
jau visi šneka, karščiuojasi 
ir besikarščiuodami susi
pyksta.

Kartą man teko būti vie
name susirinkime, kur da
lyvavo apie 60 draugų. 
Svarstyta koks tai mažmo
žis. Rodosi, čia jau ir no
rint ir priekabių jieškant, 
negalima buvo susipešti, bet 
galų-gale išėjo tokia košė, 
kad pirmininkas rezignavo, 
kilo triukšmas ir patsai 
klausimas buvo neišrištas. 
Aš tuomet pasakiau, jog ne
tikiu į tos kuopos drūtumą, 
nes nematau jokio cemento, 
kas tuos iškrikusius narius 
jungtų. Taip ir išėjo.

Tasai nesusitupėjimas sa
vo guštoje, tasai “pričinių” 
jieškojimas yra tiesiogine 
pasekmė menko socijalistiš- 
ko prasilavinimo.

Lavinimosi klausimas — 
yra vyriausias dienos klau
simas. Čia nekliudysiu klau
simo,kaip ir iš kokių šaltinių 
lavinties? Kas nori lavin
ties, tai atras ir šaltinius. 
Mūsų pačių tarpe yra žmo
nių, kurie prieš kelis metus 
nieko neišmanė, o šiandien 
jau ir referatą suruošia ir 
apie kiekvieną klausimą sa
vo nuomonę moka išreikšti. 
Jie viskuo įdomauja, rūpi
nasi, anglų kalbos mokosi, 
jų laikraščius skaito. Taip 
daro mažuma, didelė mažu
ma, o didžiuma gyvenimo 
paviršiais skrajoja, nieko 
rimtai nestudijuoja, niekuo 
neįdomauja, tenkinasi tik 
juokais, kurių girdi prakal
bose ar pasiskaito laikraš
čiuose.

Man teko matyt žmonių, 
socijalistų tarpe, kurie net 
naktimis gaudyte gaudo ži
nių ir mokslo knygose ir lai
kraščiuose. Perėję “lietu
višką” klesą, jie mėgina 
rausties, knisties šios šalies 
literatūroje. Ot, šitokie 
žmonės, kad jau įsikinkys į 
socijalistų vežimą — tai 
veš ir veš ir spėkų nepri
truks.

Bet man teko matyti daug 
daugiau tokių draugų, kurie 
ii knygų perkasi ir net “ma
gaziną” išsirašo, bet dorai, 
tinkamai jokios knygos sa
vo gyvenime nėra perskai
tę. Tasai formąliškumas,

tasai veikimas tiktai dėl 
svieto akių yra baisiai ne
malonus dalykas.

Einu toliaus savo proku
roro rolėje.

Greta išsilavinimo stokos, 
ar, teisingiau, greta nenorė
jimo lavinties mūsų organi
zacijai įtyn kenkia tasai 
liūdnas apsireiškimas, jog 
mūsų šeimynos žmonės “de
vyniems dievams tarnauja”. 
Jų visur pilna, tiktai “na- 
mieje” nesurasi.

Kartą vienoj iš didžiausių 
kuopų (Brooklyne) reikėjo 
sulošti teatrą. Ogi pasiro
do, jog artistų pristigo. Tų 
mūsų artistų pilna choruo
se, pašelpos ir apšvietos 
draugijose, kliubuose, o sa
vam darbui dirbti nėra spė
kų ! '

Netaip dar seniai skai
čiau “Naujienose” pasiskun
dimą 4 kuopos L. S. S. sek
retoriaus (tai viena iš di
džiausių kuopų). Sekreto
rius skundžiasi, jog iš dau
gybės narių kelios dešimtįs 
tiktai tesilanko į mitingus. 
Tai kurgi dingsta kiti na
riai? Ogi jų pilna visoje 
Chicago je — draugijose, 
kliubuose, rateliuose, cho
ruose, bet tik ne kuopoj.

Palaukit, tai dar ne vis
kas. Apie pusė tūkstančio 
socijalistų priguli prie Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 
ir... padedant Sirvydo kom
panijai, leidžia kunigo Ži
linsko ir kunigo Strazdo 
raštus. Tai, mat, vadinasi 
“kultūros darbas”.

Mūsų, socijalistų, pilna 
draugijose, kliubuose, rate
liuose, choruose — žmonėse 
tai męs vyrai, bet savo dar
bą dirbti lyg ir prisivengia
me. '

Nesakau, jog męs jau, 
kaip anie senovės žydai, tu
rėtume tik ant savo šiaudų 
gulėti, tik savo valgį val
gyt, tik su savais žmonėmis 
šnekėti. Anaiptol. Męs tu
rime ir privalome dirbti 
plačioje visuomenėje, bet tai 
dar nereiškia, kad męs tu
rime nutolti ir apleisti savo 
tikrų-tikriausiąjį darbą.

Tą, ką aš čia dabar sakau, 
aš girdėjau sakant ir dau
gelį mūsų draugų. Ir todėl 
dabar jau būtų metas pagal
voti ne apie tai, kaip kelti 
tą “bendrą” kultūrą, bet 
kaip ir kokiu būdu auklėti 
grynai darbininkišką kul
tūrą.

Paimsiu vieną, visiems 
labai gerai žinomą pavyzdį. 
S. Bostone statyta tautiškas 
namas. Visi Bostono soci
jalistai užsidegė didžiausiu 
įkvėpimu dirbti tą “didelį” 
kultūros darbą. Tiek lais- 
viečiai, tiek keleiviečiai ra
gino prie didžiausios tautiš
kos vienybės, kviesdami 
bendran darban tautinin
kus, klerikalus ir socijalis
tus. Tuomet tam darbui at
likti buvo padėta daug ener
gijos — na o kasgi išėjo? 
Jeigu męs būtume dėję tiek 
spėkų savo reikalui, mažu, 
męs jau turėtume So. Bos
tone savo locną namą? Vei
kiausia. Dabar gi, męs ta
me name visviena esame 
amžini posūniai.

Męs turime žinoti, kad 
darbininkų judėjimas greta 
politiškų ir ekonomiškų už
davinių rūpinasi dar ir kul
tūros reikaląis. Pasižiūrė
kime į latvius, vokiečius, o 
ypač į finus. Tie, pastarie
ji, turi savo “liaudies na
mus”, turi savo teatrales 
kuopas, chorus, benus, gim
nastų kuopas. Jie dirba 
plačiausią darbą, bet tai yra 
grynai proletariškas dar
bas, pas mus gi kaip tik at
bulai. Ar tai koks choras, 
ar tai kokia teatralė kuopa 
— žiūrėk jau ir mėgina iš- 
sivaduotii iš socijalistiškų 
“retežių”.

Štai kas labiausia trugdo 
mūsų darbą, kas kenkia 
jam.

Manau, prie to klausimo 
man dar reikės grįžti.

Brooklyno Dėdė.

Argi tai teisybe? Negali pasiteisint
(Apie darbus).

Lietuviai darbininkai ne
siliauja dejavę dėlei nępa- 
prastai ilgai dūruojančio 
sunkmečio. Darbų kaip nė
ra, taip nėra. Ir kol tų dar
bų padaugės, kol šios šalies 
bizniai pakils, kol toji “sau
lė” patekės, tai rasa gali a- 
kis išėsti.

Tuo tarpu, kaip mūsų 
žmones dejuoja,, didieji , a- 
merikiečių laikraščiai nesi
liauja garsinę, jog esą dar
bai einą geryn ir geryn. Tie 
laikraščiai ramina žmones 
linksmomis žiniomis, bet 
męs vis dėlto nelabai teno
rime jiems tikėti, nors jie 
ir remia tas savo žinias fak
tais ir skaitlinėmis.

Pastarojo nedėldienio lai
kraščio “The World” nume
ry randame sekančių prane
šimų:

Chicagos International 
Harvester Comp, dirba jau 
30,000 žmonių. Prieš pus
metį ten dirbę tik 25,000. 
Plieno dirbtuvėse Joliet, So. 
Chicago ir Gary dabar dir
ba jau 75 procentai pilno 
darbininkų skaičiaus. O 
prieš metus ten dirbę tik 45 
procentai. Vadinasi, darbai 
pagerėję.

Bostone ir apygardose, 
sako, kad pagerėję kurpių 
darbai. Prieš šešis mėne
sius apavų išdirbystėje dir
bo 93,974 vyrai, moterįs ir 
vaikai. Dabartės gi dirba 
jau 100,000 žmonių. Iš to 
skaičiaus 20,000 būk tai už
dirbą daugiau negu 20 dole
rių į savaitę. Šiuomi laiku 
žymus ir algų pakilimas.

Vilnų išdirbystėje darbai 
lotai progresuoja, bet vis 
dėlto ne atgal, o pirmyn. 
Tos išdirbystės bosai sako, 
kai vilnų pramonė jau atsi
gauna nuo to smūgio, kokį 
jai uždavė muitų reforma.

Pittsburge darbai įėjo sa
vo normalėn vagon. Blog- 
metis jau praeinąs, 
dirbtuvėse tiek jau žmonių 
dirba, kaip ir geruose lai
kuose.

Schenectady, nors ir po- 
valiai, bet vistik darbai di
dinasi. “General Electric 
Comp.” pradeda atsigauti. 
Tos kompanijos šulai tvir
tina, jog jie laukia dar ge
resnių laikų. Minėta kom
panija turinti savo dirbtu
vių Lynne, Pittsfielde, Erie 
ir Harrisone. Dabar viso
se tose dirbtuvėse turi 
darbo 30,000 darbininkų. 
Algos ir būk tai pakilę. A- 
teitin žiūrima optimistiškai.

So. Bend, Ind. gauta daug 
užsakymų iš Europos. Mat, 
reikią kulkų, patronų, ka- 
nuolių ir kitų bjaurybių.

Philadelphijos Baldwino 
lokomotyvų dirbtuvėse dar
bai eina geryn ir daugiau 
naujų darbininkų priima
ma. Savininkai nesako, iš 
kur jie gauną užsakymų, 
bet nujaučiama, kad Euro
pos skerdynės gerina jų 
biznį.

Iš Daytono ir Detroito 
taip-pat praneša apie “ge
rus laikus”.

— Tai ve kokių žinių męs 
sužvejojome iš “The World” 
korespondentų pranešimų. 
Tie korespondentai žiūri į 
dalykų stovį per raudonus 
akinius. Štai kodėl męs no
rėtume, kad “Laisvės” ko
respondentai ir skaitytojai 
nepatingėtų labiaus patiri- 
nėti apie darbų stovį savo 
miestuose ir, ėmę plunksną 
į ranką, praneštų apie tai 
plačiai darbininkų visuome
nei. Pasisakysime atvirai, 
męs nelabai tetikim “The 
World” geroms naujienoms, 
o ir iš kitur, iš visos Ameri
kos, darbininkai nerašo apie 
gerų laikų prisiartinimą.

Tiktai ten, kur kanuoles, 
kulkas, šrapneles ir kitas 
baisybes dirba — darbai ei
ną, kaip iš pypkės.

Šai Bridgeporte prieš ka
rę tebuvo tik 200,000 gyven
tojų. Dabar tame mieste 
gyvena jau 60,000 žmonių 
daugiau. Tai karės orde
riai sutraukė svieto į Brid- 
geportą.

Plieno

Męs, socijalistai, matome 
didelį kriminališkumą kapi
talistiškos tvarkos. Ji ne tik 
kad vieniems duoda per
daug privilegijų, o kitus 
perdaug aprubežiuoja; ne 
tik kad vienus perdaug 
dirbt verčia ir badau t, o ki
tus dykais laiko ir neaprė
piamus turtus duoda; ne tik 
palaiko betvarkę, ligas, 
skurdą, bet daro kriminalis
tus iš biednų darbininkų ir 
besočių kapitalistų. Milijo
nai žmonių sėdi kalėjimuo
se, kitiems gyvastis atima
ma — ir visi jie galėtų da- 
rodyt, jog ši tvarka juos pa
darė negerais.

Mums gaila yra prasikal
tusio žmogaus, nes žinome, 
jog ne jis kaltas, o tvarka, 
stumianti jį prie prasižen
gimo. Daleiskime, išgirsta
me, kad p. OI—kis prisis- 
pauzdino Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos knygų be pasi- 
klausimo ir išrodo, jog jis 
negerai daro, ale atsimena
me, kad jis nori biznį pada
ryt, nes nežino, iš kur gaus 
senatvei duoną. Net ir Šner- 
vydo į Sibirą varyt nepata- 
rėm, išgirdę apie tos pačios 
draugijos knygas. Paspru
ko, daleiskime, iš kokio nors 
New Haveno kokis nors ku
nigas šeškus su keliais tūk
stančiais parapijos pinigų. 
Negražu, bet męs kaltiname 
surėdymą, prie kurio atski
rom ypatom pavedamas tur
tas, prie kurio net pavogtą 
turtą galima sunaudot. Per
mainykite tik šią tvarką ant 
socijalistiškos ir nebus kaip 
vogti, nebus kaip paVogtą 
turtą sunaudoti, esant už
tikrintam gyvenimui iki 
mirties neliks noro krauti 
turtą.

Svietiški žmonės paleistu- 
viauja, nes tai apsivest nė
ra progos, tai apsivedimas 
turi būt paremtas ant iš- 
skaitliavimo, o ne meilės, 
tai meilė išnyksta dėl per
daug didelio skurdo arba 
perdidelio turto. Dvasiškos 
asabos paleistuviauja, nes 
popiežius draudžia ženytis, 
nors tikėjimas nedraudžia. 
O kita, jos ir turto perdaug 
turi.

Męs į visus tuos dalykus 
žiūrime, kaipo į surėdymo 
kaltybę ir žmonių negalėji
mą atsilaikyt prieš jo stūmi
mą. Mūsų priešai mano ki
taip: jiems šioji tvarka auk
sas ir visi prasižengimai ir 
kiti negerumai priguli nuo 
ypatų negerumo. Daleiski
me, Šnervydas, su lyg jų nuo
mone, knygas ima ne todėl, 
kad neturi užtikrinto ryto
jaus, o todėl, kad jis tokis 
jau žmogus. Seniausias 
Chicagos bankierius ne to
dėl kelis sykius bankrutijo 
ir po stalu lindo, kad neiš
laiko varžytinių su kitais, 
didesniais, bankieriais, o to
dėl, kad jis sukčius. Jis lai
vakortes parduoda keliais 
doleriais brangiau ne todėl, 
kad jam stoka pinigų ir vėl 
bijo subankrutyt, ne todėl, 
kad nėra jau iš ko gyvent 
ir ateitį aprūpint, o todėl, 
kad jis yra prigimtas šel
mis. Kunigas paleistuviau
ja ne todėl, kad jam uždrau
sta apsivest, bet todėl, kad 
jis yra paleistuvis.

Pagal šios tvarkos apgi
nė jų nuomonę taip išeina. 
Jie visi laiks nuo laiko pa
daro didesnį ar mažesnį 
prasižengimą ir tuomi nori, 
turbūt, pasigarsint, jog jie 
nėra geri žmonės. Pagal jų 
supratimą, mat, kapitaliz
mas prie prasižengimų ne
veda ir jiems pasiteisinimo 
nėra.

Aplinkybių pagimdytųjų 
prasižengėlių neprisieina 
tiek bijot, nes geresnėse ap
linkybėse jie ir vėl gerais 
žmonėm lieka. Bet prigim
tų prasižengėlių reikia 
vengti. Mūsų tautininkai su 
klerikalais giria šį surėdy
mą, o prasižengimų pas 
juos gana, todėl jie mums 
rodyte rodo? jog jų reikia 
saugoties, nes į gerus žmo
nes jie negali išvirsti.

K. Stulpinas.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Didžioji karė Europoj 
taip užėmė mūs atydą, kad 
dauguma vargiai*’ir žino, 
jog čia pat prie mūs durių, 
Mexikoj, revoliucija kilsta 
prieš revoliuciją, ir ant tos 
revoliucijos dar kita ir kad 
ten net septintas preziden
tas “viešpatauja” į palygi
namai trumpą laiką! Arba 
vėl Portugalijoj sumišimai, 
ministerių ir senatorių už- 
mušėjystės, o pasaulis nė 
nemato tų “side-show”, kad 
dideliausias, kruviniausias 
cirkus siaučia centraiėj Eu
ropoj.

** *
Anot klerikalų, Kiaulėnas 

buvo soči jai istas. Bet kada 
Kiaulėnui buvo riestai, tad į 
pagelbą “draugui” šoko ne 
socijalistai, bet kunigai. Net 
du kunigai, abudu soči j ai is- 
tų akli priešai, rengė tą 
“draugą” pas viešpatį, “at
leisdami” griekus ir “suteik
dami” sakramentus, taip, 
kad tas latrelis, vagilius ir 
net žmogžudys liko nekaltas, 
kaip “ką tik užgimęs kūdi
kis”.

Stebuklinga tų katalikų 
galybė: iš niekšo padaro 
kaip bematant kandidatą į 
dangaus lekajus. Bet jei 
dangus tokių pilnas, ar vel
nias tan dangun norės eit?

** *.
Dabar visų šventų litani

ja bus permainyta: tarp ki
tų šventųjų, bus dar pridė
ta: “Šventas Kiaulčnai, mel
skis už mus!”

Nugi, kuom Kiaulėnas 
blogesnis už Abrahomą, Lo
tą, Formosą, kelis šventus 
tėvus Jonus, Benediktus, 
Steponus, Grigorius, Leo
nus, arba nors irz Aleksand
rą VI (Rodrigo Borgia)?

Bet jei Kiaulėnas socija- 
listas, tad dabar ir viens so
či jai istas bus danguj šven
tuoju.

** *
Kalbant apie “socijalis- 

tą” Kiaulėną, pas kurį bėga 
kunigai su atlaidais, užeina 
klausimas: ar išgirdę, kad 
Michelsonas, Pruseika arba 
nors ir garsusis Mockus

jų dūšeles?
** H:

Yorke demokratu 
kliubo vadai, Tom Folly ir 
Michael Rofrano susipyko 
ir pastarasis suorganizavo 
naują — Home Rule Demo
cratic Club. Piktumai pa
kilo už nepasidalinimą mie
sto valimo darbais ir pelnu. 
Tuoj neužilgo trįs ypatos, 
Tom Foley draugai, buvo 
nužudyti, o sugauti žmogžu
džiai teisme prisipažino, jog 
jie buvo pasamdyti antrojo 
vado — Michael Rofrano. 
Dabar įsitėmykit: visi jie 
demokratai ir visi katalikai.

Lai parodo mums lietu
viški klerikalai ir tautinin
kai - demokratai, kur ir ka
da iškilus nesusipratimams 
tarp socijalistų ir skilus 
kuopai vieni kitus skerstų?

Kurie doresni: demokra
tai - katalikai ar socijalis
tai, kuriuos kunigai plūsta?

♦ *
ar velnias

kad jis eitų į

New

*
Kasžin 

toks kvailas 
kovąsu išpaprasto pasiutimo 
besidraskančiais kunigais, 
kaip ve kapucinas arba 
“Billy Sunday“ Patersone? 
Jei jis nors kiek humoro 
turi, jo ir pilvas gali sprogt 
iš tokio komiško besigrą- 
mo tų moderniškų krikščio
nijos don Quixotu.

** *
Ar žinot, vyrai, kad kuni

gai pradeda dangaus kara
lystę net su revolveriais 
platinti? Nugi je! Mat 
dangus, anot “bezbažnin- 
kų”, esąs nelabai švari vie
ta, kur bile “lachudra” gali 
pakliūti. Tad geresni žmo
nės visai negeidžia ten nu
keliaut ir iš tos priežasties

yra

danguj susirenka tik davat
kos, popiežiai, kunigai ir 
kokie silpnaprotėliai žuli- 
kai. Kad dapildyti tą dan
gišką depopuliaciją, kuni
gai, kaip ot Norwoode, su 
revolveriu įsigriauna į stu- 
bą i r,liepęs tėvui iškelt ran
kas augštyn, su kaire laiko 
revolverį, o dešinė 
jt” kūdikį, 
istone, 
motiną nugirdė, o pats su 
kūmom dui ir apkrikštino 
vaiką.
parėjęs namon, kelia cyklo- 
nus už “suterliojimą” kūdi
kio, bet ką darys, viens kan
didatas į dangų daugiaus.

Ir dar sako, kad kunigai 
netiki! Jei jie netikėtų, jei 
jie nebūtų akli fanatikai, 
argi jie nusižemintų save 
iki tiek ir sektų jėzuitų 
maximą: “tikslas išteisina 
įrankius?”.

“peizo-
Kitas vėl Lew- 

tėvui esant darbe,

Suprantama, tėvas

*
Kodėl “V.

Fritzas.
* *
L.” vadina pa

senusiu laikraščiu? Gi, ro
dos, dėl žmogaus 30 metų 
tai dar netoks didelis amžis. 
Galima sakyti, patsai vyriš
kumas

Turbūt prie “V. L.” taiko
mas ne žmogaus, bet gyvu
lio amžiaus mastas.

** ♦
Vienas senas sąjungietis 

man papasakojo:
Kada Sirvydas “Kovę” 

užsidėjo ir sunkiai dirbo, 
tai jam atsiųsdavo pinigų 
net ant čebatų. Kartais, 
jisai gaudavo tokius laiš
kus: “tiek ir tiek bus už 
“Kovą”, o kas liks pasiimk 
sau ant čebatų”.

O dabar? Jei ir basas 
būtų, tai nieks nešelptų.

**
“Kovos” administracija 

apskelbė manifestą: “Kova” 
dabar supjaustyta ir jums 
nereikės pjaustyt.

Bravo, progresas!
** *

“Naujienų” zeceriai jau 
daug mažiau klaidų daro, 
tai “Naujienų” redaktorių0 
turi daugiau laiko taisyti ki 
tų redaktorių kalbą (?!).

** *
Kada Lietuvos pirmeiviai 

verkia ir skundžiasi, kad 
klerikalai juos skriaudžia, 
tai ponai klerikalai Mefisto
felio juoku juokiasi.

O kada Lietuvos klerika
lai verkia ir skundžiasi, kad 
Olšauską nuskriaudė ir už
draudė jam mišias laikyti, 
tai Lietuvos pirmeiviai eina 
klerikalams į talką...

Štai kodėl Lietuvos pir
meiviams nesisekė ir nesi
seks.

Čiru-Viru.

NAUJAS MISIONIERIUS.
“Vairas” praneša, jog 

“Lietuvių draugija dėl ka
rės nukentėjusiems šelpti** 
(kuniginė) siunčia Ameri
kon savo įgaliotinį p. St. 
Šimkų. Jisai šioje šalyje iž
du osiąs apyskaitą iš minė
tos draugijos veikimo ir pa
rinksiąs jai aukų.

Ponas St. Šimkus esąs ge
ras dainininkas ir chorų ve
dėjas. Dabar męs pamaty
sime, koks išeis iš jo apaš
talas Lietuvos klerikallĮ 
partijos.
PASKUTINIŲJŲ 300 ME

TŲ KARĖS.
Per paskutinius 300 metų 

visame pasaulyje buvo 1044 
mūšių sausumoje, 22 jūroje, 
apgulta 490 tvirtovių, jų 34 
pasidavė.

Daugiausia mūšių tenka 
Francuzi j ai, net 1079 mū
šiai, jų tarpe 584 laimėjo, 
paskui seka Austrija, toliau 
Anglija, Prūsija, Ispanija, 
Rusija.

Ilgiausia laikėsi šios tvir
tovės: Gibraltaras 2 metu, 
Kadiksas (anglų-ispanų ka
rė) 903 dienas, Sevastopo
lis 346 d., Port-Arturas 221 
d., Plevna 142 d.

Daugiausia žuvo Mukde
no mūšyj, būtent 183 tūks
tančiai žmonių. / ,



Lietuvos

nuteistas

Valentas

namuose

išskyrus 
sodžiaus 
5 lenku

Buvo vejas, buvo vėtra, 
Pušys mėlynos tratėjo, 
Juodas kryžius puošė Žemę 
Senas varnas keikė Dangų.

gijų ši skiriasi dar tuo, kad 
ji galės veikti ir po karo, 
nelikvidavusi savo dalykų.

Drasko varnas kryžių juoda — 
Trokšta kraujo, karšto kraujo 
— Siela, siela, nesiskuskie, — 7 7 v 7

Tik Iš skausmo Saulė dega!

Tvankia tamsą žaibas raižė - 
Pašėlimui valios davė, 
O su vėtra grūmės kryžius, 
O verpetais džiaugės varnas

Anele. Žinoma, žinoma
Komedija dviejuose aktuose 

Vertė Bostonietis.

Diskusijos prie 
kakalio.

Kas laimėjo, — apgalėjo — 
Tas paskleidžia dulkes amžių 
O kas keikė buitį Žemės — 
Tebesiunčia maldas nakčiai.

kartono, 1 krakmolo 
Darbininkai 

čia daugiau padie- 
gaudami nuo GO kap. 
rub. Geriau kiek už- 
su miškais per dieną

tautos beveik toks pat likt

Scena devinta.
(įbėga supykęs, paskui jį Leo- 

Tegul jį devyni paraliai tą gra- 
Matai, dabar tai nosį į viršų vėl 

pakėlė. Teisybę sakei, pone Leonai, 
tavo žodžiai šventi. Tai lapė, taip — 
tai lapė, kaip dievą myliu, tu įspėjai, 
kuo jisai yra. (Spaudžia Leonui ran-

medegomis. 
s visi volai, 

rėvai yra pilni 
negyvų lavonų,

IŠDEGINTA LIETUVA.
Apie Krosną sudegę 10 

ūkininkų: Vartuose — 2, 
Naujavalakiuose — 3, Ra- 
manave, Krosnėnuose ir 
Gudeliškėje po 1, Grabauko- 

du žydu.
Simne vokiečiai svečiavę- 

;. Dabar pa- 
Džiormanais” čiam miestelyje buvo pada-

“Laisvoji Sakykla” atvira visiems 
—draugams ir priešams. Jūs galite 
gauti čia balsą ir išreikšti savo nuo
monę, nors redakcija ir nesutiktų su 
jumis.

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

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

Redakcija neatsako už nuomones 
“Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

Tik mane tai rūpina, 
taip ilgai nematyti.. Ta- 

slepiasi. Palaukite, as nu- 
jį (išeina).

(šiek-tiek susinervavęs, sėdasi 
Kur dingo močiutė?

Močiute. Tai kodėlgi aš tavo vardu šnekė
jau su ponu Leonu?

Anelė. Taip... tai šnekėkit apie Leoną prie 
ano... o dieve... kas čia bus? O aš ne
laiminga.

Močiutė. Na nusiraminkie, mano mieloji. 
Jau viskas gerai. (Susirūpinusi pati 
sau). Ir ką gi aš dabar Leonui pasa
kysiu? Bet ar negalėjo pasiskubint?. 
Aš gi jam sakiau apie tai. (Garsiai). 
Kuomet gi sužiedotuvės?

Anelė (kad tik jos nusikračius). Šiandien, 
šiandien...

Močiutė. Sakai šiandien? Na, tai ir man 
reikia pasidabinti. Juk aš, kaipo mo
čiutė, turiu jus palaiminti (išeina).

Anelė. Ach... net lengviau pasidarė... Bu
vau kaip ant dyglių. Močiutė viską iš
plepėjo. (Girdi, jog kas tai ateina. Sė
dasi).

Valentas (Įeidamas sako Karoliui). O ką 
ar ne puiku 
kad pono gr< 
me kas tai 
bėgsiu pas

Karolius
prie Anelės)

Anelė. O, jau nuėjo į savo kambarį.
Karolius. Tamsta, man matos, močiutės ne

myli?
Anelė. Netaip jau kad nemylėčiau, bet 

kiekvienas su ja pasišnekėjimas mane 
erzina. Turiu jums pasakyti, kad iš 
visų mūsų tiktai močiutė nori, kad aš 
ištekėčiau už pono Leono. Ji užsispy
rė įpiršti man ji ir gana. Suprask da
bar tamsta, ar gali man patikti šnekė
ti su ja.

Karolius (nudžiugęs). O tai taip išrodo da
lykai! O aš misliau, kad tamsta... po
ną Leoną myli... Atleisk man, kad taip 
nedorai pamislijau. Dabar suprantu, 
kad tamsta niekuomet jo nemylėjai.

Anelė. Ir tamsta galėjai ką nors panašaus 
pamanyti? Širdis mano tiktai tave 
vieną, Karoliau, mylėjo. Nors ir bū
tum vargdienis, nors man reikėtų su 
tavim didžiausi skurdą skursti, bet aš V C 7

jau negalėčiau tos meilės išsižadėtu 
(Jausmingai žiūri į jį).

Karolius (glausdamas ją prie savęs). Bran
gioji mano! O kaip aš esu laimingas. 
Dabar aš turiu tau pasakyti, kad nesu 
tuomi, kuom save pasivadinau.

Anele. Kaip tai? Ar slaptybė kokia? O gal 
grafas?

Karolius. Aš tikiu, kad mane mylėsi ir tuo? 
met, kuomet pasisakysiu kuomi esu.

tik sakyk, sa-

SERBIJA-GRAIKIJA.
Yra tikrų žinių, kad Graikijos ir Ser* 

bijos vyriausybi išdirbusi lig smulkmenų 
pieną, kaip bendrai, vieniems antriems pa
dedant, ginties nuo bulgarų sukilėlių ank 
puolių ant serbų ir graikų žemių.

(galva linguodamas) . Apsiga< 
Leonas teisybę sakė.

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

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

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

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

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

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

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

Kreipkitės raštu ar ypatiškai. 
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

(Tąsa).
Scena aštunta.

Karolius. Tai tamsta jau tuomet mane pa 
tėmijai, kuomet, kaip šešėlis, vaikščio 
jau paskui tave?

Anelė. Argi jau, kaipo šešėlis?
Karolius. Kągi turėjau daryti

Mykolas Balucki.

Vyro Medžiokle

LIETUVIŲ TAUTA GALI 
MIRTI.

Lietuvių tautos storieji 
stulpai, karštieji patrijotai 
ir kartu dvasiški “doros a- 
paštalai” turėtų bent ant 
valandos apsistoti niekinę ir 
keikę socijalistus, šmeižę 
pirmeiviškas organizacijas 
ir skleidę neapykantą tarpe 
vargdienių ir abelnai truk
dę progresą darbininkiško 
judėjimo. Vietoj to, turė
tų stengtis visomis savo pa- 
jiegomis apginti Lietuvoje 
savo nelaimingiausius bro
lius, seseris, senelius ir 
drabnučius kūdikius nuo ba
do, maro ir choleros, nes ši 
Europos pekliška karė su 
šia viena vasara gali palai
doti lietuvių tautą į kapus 
ant amžino atsilsio! Daly
kas, rodosi,kiekvienam turė
tų būti aiškus. Jau dabar 
visi Lietuvos stipriausi ir 
produktyviškiausi vyrai yra 
paimti į karę ir stovi pasta
tyti prieš kanuolių pekliš
kus nasrus. Likusieji se
niai, moteris ir vaikai yra 
išguiti į gilumą Rusijos ir 
turi kęsti badą, šaltį ir juo
džiausias gyvenimo nelai
mes. Lietuvos žmonių tur
tas, kurį jie savo kruvinu 
prakaitu ir karčiomis ašaro
mis aplaistydami per metų 
metus įgijo,jau šiandien yra 
galutinai išpustytas ir su
naikintas. Kaip visi budin- 
kai, taip lygiai ir visi gyvu
liai, drabužiai ii- visi kitoki 
gyvenimo reikmenįs yra ga
lutinai išterioti. Žemė vi
sa yra sukasinėta baisiau
siais volais, apkasomis ir 
šiaip jau sutrempta, su
draskyta visokiomis sprog-
Lančiomis 
Jaipgi t 
apkasai i: 
kraujo ir 
kaip žmonių, taip ir arklių. 
Ir dabar, vasaros karščiams 
užėjus, kada tas visas krau
jas ir tie visi, kaip žmonių, 
taip ir arklių lavonai pra
dės puti ir kada iš jų pra
dės piltis smarvė, maras, 
cholera ir visokios kitokios 
pragaištingos ligos, tada, 
be abejonės, taip gal būti, 
kad ten nepasiliks nė vieno 
gyvo žmogaus. Taipgi yra 
labai gerai suprantama ir 
žinoma, kad ten jau nėra 
užtektinai nė chemikų, nė 
daktarų, kad jie galėtų pa
sekmingai kovoti su tomis 
visomis ligomis. Ir jeigu, 
nedaleisk viešpatie, trip at
sitiktų, tai aiškus dalykas, 
kad lietuvių tautos jau nė
ra. Taipgi, nors ir gana di
delis skaičius lietuvių lieka 
gyvais čia, Amerikoj, bet 
tai nėra tauta, tiktai Ame
rikos lietuviai. Ir tai čia, 
Amerikoj, vien tiktai ką a- 
teiviai dar lietuvišką tautiš
kumą palaiko. Gi Amerikoj 
gimę ir augę lietuvių vai
kai nė paraliams nėra verti. 
Jie gėdijasi lietuviško var
do. Pagaliaus, visi kiti lie
tuviai, kurie yra išsiblaškę 
po plataus pasaulio kraštus, 
irgi nėra tauta, bet tik tū
las skaičius lietuvių gyve
nančių ypatingose šalyse.

Reiškia, kad labai lengvai 
ir gana greit lietuvių tauta 
gali mirti, o gal ir mirs. Na, 
ir kas tada? Kam tada 
mūsų tautos šulai ir sau- 
myliai patrijotai reikalaus 
autonomijos? Ka tada da
rys Kemėšis su Rutkausku 
gu jau “iškepta” Tautos 
Taryba? Kas gi tada 
džiaugsis ir gėrėsis tais Vil
niuje Tautiškais Namais? 
Ką tada reprezentuos Gab
rys, sėdėdamas savo kišeni
niam informacijos biure 
Paryžiuj ?

išraižyti kulkų, prakiurdinti 
šrapnelių, langai j išbyrėję. 
Visai sudegę ir ' sunaikinti 
Finkelšteino dviejų augštų 
mūro namai (sudegė kartu 
suneštosios rūsin prekės, 
rūbai); Kauno gatvėje su
degė Myk. Paulauskio, Ad. 
Juknevičiaus, Ant. Misevi
čiaus. Vyžainių gatvė gi 
jau rudeniop buvo visa išde
ginta. Nuo šovinių dau
giausia nukentėjo namai, 
kurie arčiau geležinkelio 
stoties buvo.

Už miesto naikinta, pozi
cijas berengiant, kolionijos 
Matukino, Liublinskio, Le- 
guso, Bekelio, Balkevičiaus. 
Prie plento Vaitauščiznoje 
sudeginta Romanavičiaus 
triobos, jis pats ir sūnus pa
imti nelaisvėn (sūnus jau 
pabėgęs). Žmonelės grįž
dami į savo išardytąsias 
gūštas mažai ką beranda — 
nei gyvulių, nei javų, jei 
bent kas mokėjo giliau nu
slėpti: viską šluoja žiaurio
ji karo ugnis.

Šventažerio apylinkėj, 
kaip rašo “Viltis”, nuo va
sario 13 d. ligi kovo 31 d. 
tekę matyti didesnių susi
rėmimų. Kovo 7 d., trauk
damiesi nuo Seirijų, vokie
čiai pasidarę čia pozicijas, 
dėlko sudeginta buvę 13 ū- 
kininkų Bagdanonių ir 4 Ju
rėnų, Sraigių dvaras ir pa
galiuos pačiam Šventažery- 
je sudegę 5 gyventojų trio
bos. Kovo 19 d. vokiečiai 
turėję pasitraukti iš Lazdi
jų, bet po to ligi 23 d. jų po
zicijos dar buvę Radziškės, 
Vaideliotu ir Teizininku so
džiuose. Kruvini mūšiai 
buvę 27 d. ties Bačių ir 
Dzebrėnu sodžiais, kur ru- 4- 7
sai paėmę nelaisvėn vokie
čių atakavusįjį batalijoną.

VILNIUS.
Naujos draugijos.

Neseniai čia gubernijos 
valdyba patvirtino dvi drau- 
giji: “Sveikatą“ ir “Lietu
vių draugiją agronomijos ir 
leisiu pagelbai teikti”. Tų 
draugijų insteigėjai: “Svei
katos” — dr. V. Alseikienė, 
F.Bortkevičienė, dr. B.Bur- 
baitė, Eidukevičienė, adv. 
Sleževičius ir adv. J. Vilei
šis, antrosios gi draugijos— 
adv. A. Janulaitis, inž. St. 
Kairys, agron. V. Ruokis, 
adv. M. Šleževičius ir adv. J. 
Vileišis.

Anele (susijudinusi ima jį už rankos). Va
dinasi, ponas esi...

Karolius. Šiaučius.
Anelė (paleidžia ranką, triukšmingai). Ką?t 

(po valandėlei šaiposi). Tai juokai ar 
ne? Kaip aš tam galėjau tikėti?

Karolius (rimtai). Nemeluoju tau, Anele, 
aš esu šiaučius.

i Anele (nutirpusi). Šiaučius!
Karolius. Gailiuosi, kad taip ilgai nepasa

kiau visos teisybės. Dabar kada žinai 
visą teisybę,’ dar kartą tavęs prašau 
(prisiartinęs).

Anelė (šaukdama). Šalin... fe... smala! Po
ne, prašau nesijuokti (į šalį). Šiau
čius... Baisu ir pamislyti. Leoną at
stūmiau... Dabar nei vieno. (Sėdasi nu
silpnėjusį).

Karolius
vau.

galvas, iš laiko be baimės, 
išnyko. “Džiormanas” mo
ka visko: šunis, paukščius 
išmokino kareiviškumo, o 
brontosaurai?...

— Tas atsitiko ir su žmo
nėms, — dadurė Juras. 
Bagoti, mokyti žmonės ma
to, kad jau gero nebus, per
tai leidžia žmonėms iš lėto 
žūt. Tik prisižiūrėkite. 
Darbininkai eina vis silp
nyn, mažesni, amžius vis 
trumpyn. Daeis prie to: 
trumpesnis bus amžius, ne
gu reikia užaugt. Turčių 
irgi neliks. Pilvai įaugs to
ki, kad kojos negalės išlai
kyt. Tas aišku, kaip ant 
delno.

Jurui nesipriešino nei vie
nas. Jo teisybė liko.

J. Reda.

Kaip tik 
pirmu sykiu aš tamstą pamačiau, 'tai 
mane, kaip kerėte-apkerėjo. Visos 
mano mintįs tik apie tave sukosi. Kur, 
būdavo, einu, o vis mane traukdavo ko
kia tai nesuvaldoma spėka prie tavęs. 
Ir čia man buvo geriausia.

Anelė (nuoširdžiai). O, aš tamstą su
prantu.

Karolius. Ir ar galėjau aš tikėti, kad ta, į 
kurią vos drįsau žiūrėti, bus maniškė? 
(Glaudžiasi prie jos ir apkabina).

Močiutė (įeina ir žiūri į juos). Gerai, ge
rai, pone Leonai, tai man patinka: sta
čiai atakuoji. (Pamačiusi Karoliaus 
veidą, kuomet jisai atsikreipė). Kas 
čia, Anele? Ką tai reiškia, dėl pono 
dievo ronų?...

Anelė (labai susirūpinusi). Tai mano mo
čiutė, pone Karoliau.

Močiutė. O kurgi Leonas?
Karolius (nustebęs žiūri į Anelę ir į mo-

Už degtinės dirbimą.
Vilniaus apygardos teis

mas nagrinėjo 4 bylas dėl 
degtinės dirbimo iš politū
ros. Vitkauskas
2 mėn. kalėjimo ir 7201 rub. 
pabaudos, arba jei jos neuž
mokės, tai dar 1 met. kalėji
mo. Frolovas — 2 mėn. ka
lėjimo ir 650 rub., arba 6 
mėn. kalėjim. Karolina 
Pugač — 2 mėn. ir G51 rub., 
arba 6 mėn. kalėjim. Ger- 
ba ir Petronėlė Vižalaitė — 
po 2 mėn. ir 325 rub. arba 
vietos jų 2 mėn. arešto.

Baritas Kaunis.

SAU.
Kryžkelėj nusviręs kryžius. 
Pasišiaušęs senas varnas 
Supas, pučias, kraipo snapą 
Ir įniršęs kryžių drasko.

Leonas. Bet kas gi čia pasidarė? Nuo to 
laiko, kaip mane sugavai ant gatvės ir 
atvedei čionais — aš nieko negaliu su
prasti.

(Pabaiga bus).

VILNIAUS DZŪKIJOJE.
“Lietuvos Sachara”. Fab

rikai. Pamaldos. Kultūros 
stovis. Jei Anykščius (Uk
mergės pav.) vadina kartais 
Lietuvos “Šveicariją”, tai 
Varėnai pritiktų Lietuvos 
“Sacharos” vardas.

Ištisi plotai vienų smilty
nų traukiasi kelius viorstus. 
Vėjo nešiojamos smiltys dar 
labiau plečia tų tyrų rybas, 
užnešdamos ir derlingąją 
žemę.

Taigi, čia žmonių uždar
bio šaltiniai — ne žemė, bet 
pašaliniai darbai, medžių 
kirtimas, sielių leidimas, 
grybai, fabrikai. Varėnoj 
yra net 5 fabrikai: 2 popie
riaus 
ir 2 tartoku 
dirba 
niais, 
ligi 1 
dirba 
ligi G rub. su arkliu, arba 1 
— 2 rub. ant upės.

Nemaža paspirties sutei
kia žmonėms grybai, iš ku
rių per vasarą kiti susiren
ka po kelias dešimtis rub. 
Grybai vežami iš čia per- 
kupčių (jų tarpe pradeda 
rasties ir lietuvių) į Varša- 
va arba i Marcinkonis, kur C v 7

įtaisyta yra vieno italo gry
bų fabrikas konservams 
dirbti; dirba joje nuo 10 li
gi 15 darbininkų.

Visoje Varėnos parapijo
je skaitoma 20 sodžių su 
5000 žmonių. Pereitais me
tais mirusiųjų buvo čia 150 
žmonių, gimusių — 231, 
jungtuvių — 3G. Vienas 
sodžius bus jau 2 metai, 
kaip išėjo vienasėdžiais. 
Gyventojai visi 
vieno Militonių 
“šlėktų” ir kokiu 
šeimynų miestelyje, — lie
tuviai. Tačiaus 5 metai at
gal buvo čia tik lenkiškos 
pamaldos; dabar jos atlie
kamos lietuviškai.

Kultūros žvilgsniu Varė
na pradeda būti aprūpinta 
plačiau. Yra dviklesė mo
kykla (bendra vaikinų ir 
mergaičių) miestelyje ir 
stotyje, 4 liaudies mokyklos 
sodžiuose, veikia ūkio rate
lis, Vartotojų Draugija. 
Žmonių apsišvietimas ta
čiaus nėra didelis. Pav., iš 
viso bažnyčios giesmininkų 
choro 50 žmonių tik 5 temo
ka rašyti. Laikraščių gau
nama “Aušros” — 20 egz., 
“Šaltinio” ir “Vilties” — po 
2 egz., “Liet. Ūkininko” — 
13 egz. ir dar pareina 10 
egz. į Vartotojų Draugiją. 
Paminėti reikia čion vietinį 
vargonininką Melniką, ku
ris sutaisė didoką chorą, su
daręs iš jo nelyginant drau
giją su savo tam tikra tvar
ka ir kasa, tuo būdu pratin
damas žmones prie visuo
meniškumo. (“L. Ž.”).

Valentas (anapus scenos). Pone Karoliau! 
Pone Karoliau! Skubink čionais, pri
sižiūrėk! Juk tai taip, kaip pas ka
ralių. Tikrai kaip pas karalių. Pone 
Karoliau (iškiša galvą scenon). Eik- 
šian, skubink!

Karolius (kuris norėjo ką tai pasakyt Ane
lei). Klausau pono (išeina).

Močiutė (piktai). ’Anele! Dievo bijok. 
Svetimas žmogus tave bučiavo.

Anele (piktai). Kas tai močiutei gali rū
pėti? Tasai svetimasis — tai mano su- 
žiedotinis. Meldžiu močiutės nesikišti 
ne į savo dalykus. Per močiutės kaltę 
aš dar galiu pasilikti sena pana (ver-

KRISKIT SNIEGUOLES...
(Iš “L. Ūk-ko”). 

I

Sonetas.
Kriskit snieguolės — baltosios gražiuolės,

Šaltą šviesybę surinkit...
Gražios roželės — sniego žvaigždelės.

Kruviną žemę uždenkit...
Jūsų skaistybė ir nekaltybė

Tamsų pasaulį tepuošia,
Žemei juodajai ir raudonajai

Santaiką, meilę te ruošia.
Kriskit snieguolės — šaltos gražuolės,.
Baltąjį rūbą užskleiskit,
Žiaurų spaudėjį nuteiskit,

Kraują sugerkit, laimę sutverki!,
Didįjį priešą nuveiki!,
Ginklų baisybes išpeikit!...

Jovaras.

Kartais ir prie kakalio 
diskusuot galima. Nežinau, 
dėlko męs tą vakarą apsėdę 
sergėjome kakalį, ar dėlei 
to, kad buvo šiltas, ar taip 
iš papratimo. Iš kart tylė
jome, tik dūmų kamuoliai 
nuo pypkorių raičiojosi pa
lubėm taip tirštai, kad ga
lima buvo sukabint kelios 
poros dešrų, ar kumpis.

— Turbūt, neužilgo bus 
svieto pabaiga — pratarė 
gaspadinė. Vainos, bedar
bės, pasileidimas.

— Dar nebus. Jei tikrai 
būtų pabaiga, kuomet pasi
rodytų ant dangaus.

Žodis po žodžio ir diskusi
jos — balnis.

Adomas darodinėjo iš e- 
voliucijos apie milžiniškus, 
senų gadynių “Brontosau
rus”.

— Taip, taip,—tikrino Jo
kūbas. Gamta sunkiai nusi
dėjo prieš žmoniją, išnaikin
dama brangios veislės gyvu
lius. Jeigu veistus bronto
saurai, nereikėtų daryt po
vandeninių valčių, nei skrai
duolių, stipriausius laivus 
užvaduotų. Nežūtų tiek 
žmonių jūrėse arba tyrlau
kiuose...

— Tas teisybė — dadurė 
gaspadinė. Ot nors ir 
“Titaniką”; būtų palindęs 
ir nedavęs skęst.

— Kiek jie turto galėtų 
išnešt iš jūrių, pamokinus— 
antrino Adomas. Tik gam
ta nežinojo, kad žmonėms 
tas bus naudinga ir dėlei ne
žinomos priežasties sumaži
no galvas. Mažos galvos— 
trumpas protas, tankiai pri
vesdavo prie nesusipratimų, 
o gal ir kruvinų mūšių, žu
dynių. Išnyko...

— Duokit ir man žodį-ki-
tą — PypM padėjęs, tarė Pi
lypas. Ką jūs čia kalbate— 
tuščios pasakos. Nors aš 
nemokytas bet, geriau su-1, 
prantu už jus čia visus.'jejr Turiškyje 
Brontosaurai nebuvo toki 
kvaili, kaip męs. Jie jautė,'si jau 3 kartus 
kad bus su “Džiormanais” čl-.......‘-------------- ,-------
vaina, o jiems reikės dau- ryti apkasai,, kurie iškasti 
giausia nukentėt. Nenore- buvo net /kitų 
darni prieš kaizerį lenkt Miestelio nfamai po mūšių

ta yra daug kuo stipresnė ir 
ji dar atsilaikys. Lietuvių 
tauta savais laikais turėjo 
net septynis milijonus na
rių, šiandien ji turi jau tik
tais tris, bet jau ir tiems 
trims milijon. suvargusių, 
išbadėjusių lietuvių — mir
tis savoA pragaištingais na
gais stačiai čiupinėja ir 
skaito jų kaulus.

Dėltogi tautininkai, patri- 
jotai ir visi lietuviški dva
siškai, kurie per daug metų, 
panaudodami lietuvių tau
tos vardą, krovė sau didžius 
turtus iš savo broltaučių 
triūso, dabar, kada lietuvių 
tautai mirtis jau stačiai 
žiuri į akis, jie turėtų pa
aukauti 25% iš savo turtų 
gelbėjimui lietuvių tautos ir 
jos žmonių.

Visi lietuviški kunigai, 
kurie nuo pat uždėjimo lie
tuviams krikščioniško apy
nasrio, lupo nuo lietuviškų 
vargdienių po 25 rublius už 
šliubus, krikštus, šermenis 
ir šiaip jau “mė visokias 
duokles, kaip gyvuliais, taip 
ir drabužiais ir kitokiais ga
lais ir tuomi būdavo jo sau 
ir biurokratiškai rusų val
džiai milžiniškus turtus, 
šiandien turėtų būti uoliau
siais šelpėjais ir gelbėtojais 
sužeistosios Lietuvos ir jos 
žmonių.

Po šiai pekliškai karei, 
jeigu Lietuva teks prūsui, 
bus užsėta visa prūsais, o 
jeigu ji teks rusui, tai taps 
užsėta kacapais. Rusas jau 
seniai turi išbraukę Lietu
vą iš žemlapio ir lietuvių 
tauta labai mažai yra teži
noma pasaulio žmonijai, o 
po šiai Europinei karei gal 
pasaulio žmonija ir visai a- 
pie Lietuvą ir jos žmones 
užmirš.

Jul. V. S—ra.
Newark, N. J.
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LIETUVIŲ - LENKŲ SANTYKIŲ 
ATBALSIAI.

“Aušros” redaktorius kun. Bakšys ke-

Nakvyne.
Verte švenčioniškis.

Agitacija.
Netik New Yorke, bet ir 

daugely kitų miestų prasi
dėjo smarki agitacija, kad 
būtų panaikintas tasai kvai
las įstatymas, kuris drau
džia platint žinias apie ap
sisaugojimą nuo gimdymo.

Tokie žymus New Yorko 
daktarai, kaip Jacobi ir W. 
Robinson gyvu ir spausdin
tu žodžiu agituoja už to į- 
statymo panaikinimą. Tie
sa, randasi gana daug ir to 
įstatymo šalininkų. Jie sa
ko, kad tasai įstatymas esąs 
naudingas, nes jisai palaiko 
dorą. Atmainius tą įstaty
mą, turės nupulti ir dora.

Dr-as Robinson tvirtina, 
kad kiekviena familija turi 
turėti pilną laisvę aprube
žinoti kūdikiu skaičių.

Kuo ta agitacija pasi
baigs, dar nežinia, nes supu
vusios doros žmonės Ameri
koj turi dar labai didelę ga-

Iš lietuvių moterų vei
kimo šiaurrytinej 

Pennsvlvanijoj.
Wilkes Barre, Pa. — Čia 

gyvuoja “Gaspadinių Uni-. 
ja”. 1913 metais buvo pa
rengus porą prakalbų, da
bar laikosi tik savitaipine 
ligos pašelpa.

MOTERIMS
NAUJIENOS

atliko A. Bepirščiutėkurią 
gana gerai.

Toliau buvo sulošta vieno 
veiksmo komedija “Burtai”. 
Lošimas išėjo neperblogiau- 
siai.

Reikia pažymėti,' kad pu
blikos buvo daugiau moterų, 
negu vyrų, matomai mote
rįs vis labiau pradeda su
prast prakalbų naudingu
mą.

Prie Susivienyjimo prisi
rašė keturios narės.

Proletarė.

advokatas paaiškino 
sufragistės negali rengti 
parodos Richmondo gatvė
se; tokį paaiškinimą jisai 
davė Miss Mabel Vernon, 
kuri atvyko į Richmondą iš 
Washington^) organizuoti 
sufragistės.

Pasirodo, jog tame mies
te mitingus ir parodas gali 
rengti tik religiški žmonės.

Netikusi “laisvė!”

PRANEŠIMAS.

gia prakalbas ant 31 d. ge
gužės, paminėjimui penkių 
metu sukaktuviu mirusios 
a .a. drg. P. Stankuvienės, 
pirmutinės Moterų Progre- 
syviško Susivienyjimo or
ganizatorės.

Kalbės drg. M. M. Račiu
tė-Herman ir J. Šaltys. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Pra
kalbos bus Tautiško Namo 
svetainėje, ant antrų lubų.

Nuoširdžiai kviečia visus 
atsilankyti.

Kuopos Komitetas.

Moterų policmanų orga
nizacija.

Baltimore, Md. — Šiomis 
dienomis čia buvo konven
cija visų Suvienytų Valstijų 
labdaringų draugijų ir pa
taisos namų. Konvencija 
nutarė organizuoti moteris 
policmanus. Tos organiza
cijos tikslas — duoti plates
nių žinių iš savo organizaci
jos narių veikimo ir geriau 
prižiūrėti ir perspėti nuo 
prasižengimų moteris ir kū
dikius.

Danijoje.
“Women’s Journal” 

kad Danijos moterįs 
jau kaip ir gavo balsavimo 
teises. Konstitucijos prie
das, kuriuo suteikiama tei
sė balsuoti moterims taip 
lygiai kaip ir vyrams, tapo 
priimtas ir nauju parlamen
tu.

5 d. birželio tasai įstaty
mas įeis galėn. Tą dieną po 
juo pasirašys karalius Chri
stianas.

5 d. birželio Danija 
ir pirmą konstituciją, 
buvo 1849 metais.

do ant scenos draugės: Pie
tarienė, prirengdama savo 
dvi jaunas dukreles: Aldo- 
nukę su Aneliuke, kurios 
šioj apielinkėj jau žinomos, 
kaipo gabios aktorės ir O. 
Gudaitienė, kuri pradėjo 
scenoj dalyvauti, taipgi 
pralavino jauną Buločiūtę 
“Rožytės” pasikalbėjime. A. 
Grybiūtė - Šukienė retkar
čiais pasirodo scenoj ir iš 
pirmiau jau buvo mėginusi 
prakalbas sakyti. (Nereik
tų nustoti vilties. — Š.).

Wanamie, Pa.—Mokyto
ja (viešoje mokykloje) pa
nelė Sarpaliūtė veda jaunų 
mergaičių chorą, kuriame 
dalyvauja apie 15 mergai
čių, turinčių apie 10 metų 
amžiaus. Tik gaila, kad ten 
mažai būna viešų parengi
mų.

Scranton, Pa. — Čia gy
vuoja merginų “Živilės” 
choras, susidedantis iš 30— 
40 narių.

Plymouth, Pa. — Čia gy
vuoja mišrus “Aušros” cho
ras; jame dalyvauja apie 10 
moterų - merginų.

Pittston, Pa. — L. S. S. 32 
kuopos draugės: M. Vaške
vičienė ir M. R. Valinčienė 
dalyvauja scenoj ir viešam- 
jam knygyne.

Dr-gė H. G. Arminienė, 
gyvenanti Pittstone, tankiai 
užžiūrėjo Viešąjį Knygyną, 
visuomet dalyvauja scenoj 
ir jau antri metai, kaip da
lyvauja L. S. S. VII rajono 
veikime, užimdama iždinin
kės vietą.

Glen Lyon, Pa
Gaižauskiutė išėjo irgi ant 
scenos. širšiute.

HARTFORD, CONN.
Musų mieste yra nemažas 

moterų būrelis, bet kad jos 
ką nors veiktų, tai negali
ma pasidžiaugti; šviestis 
taipgi nesirūpina. Tiesa, y- 
ra keliatas moterų, kurios 
supranta visuomeniškus rei
kalus, bet ir tos nieko ne
veikia. Turbūt laukia, kad 
už jas kas kitas darbuotųs. 
Man rodosi, kad jau laikas 
pradėti pačiom darbuotis ir 
rūpintis savo reikalais, nes 
jeigu męs lauksime, kada 
<iti pradės mūsų reikalais 
rūpintis, tai vargiai sulauk
sime. '

Čia yra liuosa Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugys
tė. Moterįs į šią draugys
tę priimamos lygiomis tei
sėmis su vyrais. Taipgi y- 
ra šv. Elzbietos moterų 
draugystė, bet jos narės 
randasi 
skvernu.
narės po prievarta privalo 
atlikti ausinę, tankiai už
perkama šv. mišios ir tt. Iš 
šios draugystės, arba, ge
riau pasakius, iš mūsų tam
sių seselių, kunigėlis gero
kai pasipelno.

Kada mūsų seselės susi
pras?... V. E. B.

Moterįs giria Wilsono 
taktiką.

Lexington, Ky. — Šiomis 
dienomis čia buvo Kentucky 
valstijos moterų kliubų su
važiavimas. Apart kitko 
jos svarstė apie Lusi tani jos 
nuskandinima, iškilusius 
tarp Suvienytų valstijų ir 
Vokietijos kivirčius ir užgy- 
rė Wilsono taktiką, kad jis 
neklauso apsvaigusių patri- 
jotų, šaukiančių kariauti su 
Vokietija.

Iš SO. BROOKLYN MO
TERŲ JUDĖJIMO.

L. M. P. S. A. 6 kp. buvo 
parengus 20 d. gegužės te
atrą ir prakalbas.

Pirmiausia kalbėjo drg. 
M. M. Račiutė-Herman, ku
ri gana aiškiai nupiešė mo
terims reikalingumą lygių 
politiškų teisių ir abelnai 
aiškino, dėlko moterįs turi 
rištis į organizacijas. Kal
bėjo gana nuosekliai.

Antras kalbėtojas buvo J. 
Neviackas, kurio publika 
taipgi atydžiai klausėsi. Po 
prakalbu buvo deklamacija,

Paleistuvystės agentūra.
New Yorke, viršutinėje 

miesto dalyje, tarpe italų, 
policijai ir detektyvams pa
vyko sugauti gaują paleis
tuvystės agentų, kurie užsi
ėmė pardavinėjimu jaunų 
merginų.

Tūlas detektyvas įsismel
kė paleistuvystės agentų 
tarpan. Juo pradėjo užsiti- 
kėti ir pasiūlė jam — ar 
nenorėtų pirkti merginų. 
Parduosią, girdi, pigiai.

Jie susitarė ir tūlame sa- 
liune detektyvas nupirko 
bent kelias merginas, užmo
kėjęs už kiekvieną tik po 
10 dolerių.

Pasirodo, kad New Yorke 
paleistuviai visai pigiai par
davinėja merginas.

Sufragistėms nevalia taisyti 
parodas.

Milžiniška motery de
monstracija.

1 d. balandžio Amsterda
me, Olandijoj, buvo milži
niška demonstracija, kurią 
surengė moterų socijalisčių 
kliubas. Demonstrantės rei
kalavo susitaikymo kariau
jančių šalių.

Didžiausia svetainė, ku
rioj 1904 metais buvo tarp- 
tautiškas socijalistų kon
gresas, pilna prisikimšo ir 
negalėjo visos sutilpti. Tuo
met prisiėjo kitą svetainę 
nusamdyti. Demonstracijoj 
dalyvavo virš keturių tūks
tančių moterų, neskaitant 
vyrų. Iš provincijų moterų 
socijalisčių organizacijos at
siuntė savo delegates.

Draugė Vebo, atidaryda
ma susirinkimą, varde O- 
landijos moterų socijalisčių 
išreiškė užuojautą kariau
jančių šalių moterims.

Paskui buvo paaiškinta, 
kad demonstracijoj daly
vauja apie 40 moterų-darbi- 
ninkių draugysčių, tarp ku
rių yra ir krikščionių soci
jalisčių sąjunga.

Kalbėjo daugybė kalbėto
jų, tarp kurių buvo ir re
daktorė moterų laikraščio 
“Moteris Proletarė”.

Draugė Akersmith per
skaitė Anglijos moterų soci- 
jalisčių pasveikinimą. An
glijos moterįs socijalistės 
prižada dėti visas pastan
gas, kad įvykdžius taiką ir 
kad ateity panašių skerdy
nių neatsikartotų. Jos lie
kasi ištikimomis Internaci
onalui. Toliaus kalbėtoja 
nurodė, kad didžiuma Fran- 
cijos moterų socijalisčių ne
nori ir kalbėti apie taiką, 
pakol Francijos teritorijoj 
bus vokiečių, bet mažuma 
dedanti visas pastangas, 
kad kogreičiausia įvykdžius 
taiką. Dalis Francijos mo
terų socijalisčių irgi pasilie
kanti ištikimomis Interna
cionalui. Buvo nurodyta, 
kad ir Vokietijoj dauguma 
moterų priešinasi karei.

Po prakalbų moterįs mar- 
šavo gatvėmis, nešdamos į- 
vairias vėliavas, tarp kurių 
viena buvo juoda, su užra
šu: “Kapitalizmas — tai 
mirties šaltinis!”

Nuo Ainošiaus pas 
Kaipošių.

Moterų buržuaziu suva
žiavimas Haagoj (Olandi
joj) nuskyrė komisiją, ku
riai pavedė apkeliauti visų 
kariaujančių šalių ministe
rijas ir valdovus ir inteikti 
tam tikrą raštą, agituojantį 
prie taikos.

Amerikietė Adams yra 
pirmininkė tos Komisijos. 
Ji jau buvo Berlyne, o da
bar randasi Viennoje. Ber
lyne Miss Jane Adams gra
žiai pasikalbėjo su Vokieti
jos kancleriu. Viennoje — 
su pirmuoju ministeriu Bu
riami.

Ji jau pati dabar mato, 
kad nieko gero iš tos kelio
nės neišeis.

NAUJOS POROS.
Paterson, N. J. — 

gegužės čia apsivedė 
mieras Lapinskas su 
kaliene, abudu našliu. Jau
nikis turi apie 70 metų am
žiaus, o jaunoji jau peržen
gus šeštą dešimtį. Lapins
kas čia turi dvi dukterį ir 
abidvi ženotos. Išgyveno 
veik pusę amžiaus našlių, 
bet prieš mirtį sumanė apsi
vesti. Kaip jaunikis, taip ir 
jaunoji visą laiką gyveno 
labai vargingai. Gal dabar 
jų gyvenimas bus linksmes
nis. Visi vietos lietuviai 
jiems linkia laimingos klo
ties. Kasžin-kas.

Jersey City, N. J. — Šio
mis dienomis apsivedė J. Ju
cius su V. Burbiute.

Linkėtina jaunai porai 
kogeriausios kloties šeimy
niškame gyvenime.

Per vestuves svečiai su
manė paaukauti nuo karės 
nukentėjusiems lietuviams. 
Aukavo šios ypatos: ,

J.-Jucius — $1.00; V. Ju
cienė, A. A. Rėklaitis, J.Ma- 
čionis, V. šaučiulis, M. Ja- 
delis, K. Petronis ir J. Pu
zinas— po 25c.; smulkių 
aukų surinkta 45c. Viso la
bo $3.20.

Aukas ir aukautojų pa
vardes perdavė draugas A. 
Patamsis ir nusiskundė, kac 
dalis svečių buvus priešin
ga aukų rinkimui.

Kodėl jie priešingi sušel
piami savo brolių?

Vietos L. Š. F. kom. sekr.
D. Pilka.

Ir čia reikėjo išaiškinimo.
Rusijos popai susirūpino 

labai “svarbiu” klausimu. 
Ar jie gali vinčiavot tokias 
poras, kur vyras rusas, o 
sužiedotinė vokietė ar au- 
strijokė.

Tūli popai, vardan patri- 
jotizmo, atsisakė vinčiavot 
tokias poras.

Galų-gale kreipėsi į Mas
kvos vyskupą. Tasai paaiš
kino, kad galima.

Matote, jau net tokius 
Richmond, Va. — Miesto ^klausimus reikia aiškinti.

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

PADĖJIMAS.
Įtalpa:

I. Perversmas moteries 
ekonomiškame padėjime.

II. Moteris k draugijinis 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų au
klėjimas.

IV. Išvedimas.
Kaina 20 centų.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis,

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

...Jau šešios dienos, kaip Prūsų eska
dronas veja mūsų batalijoną. Męs, neži
nodami kelių, bėgame, kaip tos avįs, ne
valgę, be miego. Ant nelaimės, per visą 
laiką lietus lyja ir girioj negalima gule H. 
Mūsų batų padai jau seniai nuėjo ant ‘ am
žino atsilsio” ir męs bėgam basi. Kojos iš
tino ir nekurie draugų, negalėdami toliau 
eiti, girioj pasiliko “pasilsėti”. Koks jų 
buvo poilsis ir likimas, tai męs nežinom.

Pagaliaus mums pavyko nuo prūsų to
li pabėgti ir vakare užėjom tarp kalnų ir 
girių kaimelį... Na, nakvosime! Kokia lai
mė!... Miegas priverčia užmiršti* alkį ir 
baimę. Kaip tik gaspadorius atnešė šiau
dų ir priemenėj juos paklojo, tai męs visi 
kritom ir užmigom. Net nenusivilkom su
mirkusių ir pustančių ant mūsų kūno dra
bužių.

Nors aš milžino miegu miegojau, bet 
pirmiausis nubudau ir pradėjau nuo dūmų 
prunkšti. Pakėliau galvą, pradėjau žval
gytis ir pamačiau degantį namą. Tuomet 
pašokau ir ėmiau už plaukų tampyti savo 
draugus. Pasirodė, kad iš visų pusių mū
sų namas padegtas. Iš greta stovinčio na
mo irgi dūmai ir liepsna veržiasi — degė 
visas kaimelis ir buvo didelis triukšmas. 
Tie draugai, kuriuos aš tampiau už plaukų 
ir mušiau per veidą, griebėsi durtuvų no
rėdami mane nudurti, bet tuoj aus vėl kris
davo ant šiaudų. Kuriuos pavyko man pa
žadinti, sykiu su manim darbavosi: jie iš
mušė langą ir per jį mėtė miegančius 
draugus.

Pagaliaus visi iš priemenės iškrapštyti.
Aš susijieškojau savo šautuvą, prisika

binau prie juostos durtuvą ir prisiglau
džiau prie sienos, dar neapimtos liepsna.

Vienas po kitam girdėjosi šūviai: drau
gus iš eilės šaudė, kaip tas antis. Mano 
plaukai pradėjo šiauštis...

Aš priėjau prie tvoros ir įšokau į aly
vų krūmus, kurios augo po pat langu. Už 
tų krūmų matėsi kelias; pakeliui buvo ke
lintas kadugių. Aš prisiglaudžiau prie krū
mų ir, kaip tas šuo, norėjau suosti vokie
čius. Man pasirodė, kad toj pusėj jų visai 
nėra. ,

Lauke buvo tamsu. Šiaurės vėjas 
smarkiai pūtė ir kaukdamas nešiojo ką tik 
iškritusį sniegą. Mažoj bakūžėlėj, prie pe
čiaus, sėdėjo Juozienė, o šalę jos klūpojo 
šešių rietu amžiaus Andriukas ir kalbėjo 
“Aniuolas dievo”... Pečiuje buvo didelis- 
puodas ir smarkiai kunkuliavo, o Juozienė 
tankiai šaukštu maišė — tai buvo kisielius 
ir ji nekantravo, kad taip ilgai verda ir ne
išverda.

Kertėje stovėjo mažas, balta staldeng
te padengtas, stalelis, ant kurio padėta sau- 
jalė sudžiūvusio šieno, dvi plotkelės, du 
raudoni obuoliai, viena, smulkiai supjausty
ta, silkė ir pačiam vidury didelis bliudas 
miešymo.

Už pusės valandos ir kisielius 
kurio Andriukas laukė. Juozienė 
prikrėtę pilną bliūdą kisieliaus, nunešė ant 
stalo ir pati atsisėdo šalę Andriuko, kuris 
pabaigęs “Aniuolas dievo”, sėdėjo už stalo 
ir laukė vakarienės. Abudu persižegnojo 
ir pradėjo vakarieniauti. Tai buvo kūčios 
vakarienė.

Andriukas valgė godžiai, nes per visą 
dieną išbuvo veik nieko nevalgęs. Juozienė 
suvalgė plotkelę, pasikabinus šaukštą kisie
liaus sunkiai atsiduso ir pradėjo verktu 
Andriukas, pamatęs motiną beverkiant, pa
liovė valgęs, prisiglaudė prie jos ir tarė:

— Mama, ko tu dabar verki? Gal tau 
kas skauda, o gal kisielius negardus? Ne
valgyk, mama, kisieliaus, bet valgyk silkę.

Juozienė dar labiau susigraudino, pri
spaudė Andriuką prie savo krūtinės ir va
landėlę patylėjus tarė:

— Andriuti, kisielius gardus, bet jis 
būtų šimtą kartų gardesnis, jeigu sykiu su 
mumis valgytų tėvelis ir Onytė. Ar pame
ni, Andriuti, kaip pereitais metais męs prie 
šio stalelio keturiese vakarieniavom ir kaip 
tuomet visi gardžiai ir linksmai valgėm?

— Aš, mama, atsimenu, kaip po vaka
rienei tėvelis man ir Onytei po kapeiką da
vė... Mūsų tėvelis buvo labai geras... Ma
ma, kur dabar yra mūsų tėvelis ir Onytė? 
Kodėl jie nepareina vakarieniauti?

Tie ^Andriuko žodžiai dar labiau Juo
zienę sugraudino ir ji, apsišluosčius ašaras 
sunkiai atsiduso, pabučiavo Andriuką ir 
tarė:

— Mūsų tėvelį žandrai išvežė ir paso
dino kalėjiman ir jis šiandien gal ašaras 
lieja ir neturi ką valgyti.

— Mama, aš jam kisieliaus nunešiu.
— Taip, vaikeli, nuneštum, bet gal jau 

gyvo nėra. Pirmiaus buvo Kalvarijos ka
lėjime, bet buvau nuėjus aplankyti, tai pa
sakė, kad jau ten nėra, bet kur jis yra — 
nesakė....

—Mama, nuvesk mane pas žandarus, 
tai aš juos mušiu, aš atimsiu tėvelį... Ma
ma, už ką jie tėvelį išvežė, juk mūsų tėve
lis buvo labai geras?

— Taip, Andriuk, tėvelis buvo labai ge
ras ne tik dėl mūsų, bet ir dėl kitų žmonių, 
už tai jį žandarai išvežė ir kalėjiman pa
sodino.

— Mama, ar ir Onytę žandarai išvežė?
— Ne, mano vaikeli, Onytės žandarai 

neišvežė, bet ji tarnauja ir rytoj jau su- 
grįžš. Kada žandarai tėvelį išvežė, tai męs 
neturėjome ką valgyti ir Onytė nuėjo tar
nauti, kad pagelbėjus mums ir pačiai išsi
gelbėjus nuo bado.

Andriukas pašoko iš džiaugsmo, kad 
jau rytoj Onutė sugrįžš ir, kąsdamas obuo
lį, sušuko:

—Mama, męs daugiau Onytės neleisi- 
tarnauti!
Juozienė pažiurėjo į Andriuką, palin

gavo galva ir tarė:
— Taip, neleisime... neleisime...
Vakariene užbaigta. Pečius užgęso, 

bakūžėle visai užšalo. Lauke vėjas kaukė 
žvėrišku balsu. Juozienė su Andriuku nu
ėjo gulti. Miegodama sapnavo, kad jos vy
ras liuosas, jiedu meiliai kalbasi ir vienas , 
kitą apdovanoja karštais bučkiais...

me
mažyn

“Bėgsiu, — nors drebėdamas pamisli- 
jau, — pradėsiu prie krūmų šliaužti, o gal 
ir nepamatys”.

Aš šokau ir atsidūriau vidury kelio; 
tuojaus susiriečiau ir norėjau šliaužti prie 
krūmu.

Bet staiga mano pienai iširo! Prie
šais mane pasirodė Prūsų raiteliai. Nuo 
gaisro taip buvo šviesu, kad galima ant že
mės adatą matyti.

Aš atsistojau ir kaip stabas stovėjau 
vidury kelio... Jeigu jie nors ant valandė
lės sustotų, tuomet aš bėgčiau, bet dabar 
nešasi visu greitumu ir aš negaliu išbėgti. 
Gaisro liepsna taip aiškiai švietė, kad aš 
mačiau jų veidus, šautuvus, kardus ir ki
tokius ginklus.

Aš palengvėlio pakėliau šautvą, prisi
dėjau ir dvi-tris sekundas taikiau, o pas
kui paleidau šūvį į vidurį raitelių. Aficie- 
ras ištiesė kardą, prisilenkė prie arklio 
kaklo ir palengvėle nušliaužė nuo jo, 
Tuom tarpu aš spėjau užmauti durtuvą ant 
galo šautuvo. Bet staiga mane apsupo 
apie 20 kareivių, sublizgėjo kardai. Aš pir
mąjį kareivį .spėjau nudurti ir norėjau ki
tą durti, — bet mano durtuvas nulėkė kur
tai ir aš išgirdau tokį skambėjimą, tartum 
būtų trisdešimčia varpų skambinę, 
kui aš pradėjau svyruoti — krintu, 
liu ir vėl krintu....

Tas varpų skambėjimas vis ėjo
ir mažyn. Kiek laiko tie varpai skambino 
— nežinau.

Ant valandėlės atsipeikėjau...
Aš pajutau, kad mano viršugalvis 

braška, o kakta degte dega. Kada aš pri
dėjau prie kaktos ranką, tai du pirštai įlin
do į skylę. Kraujas taip smarkiai bėgo, 
kad užliejo mano plaukus, ausis, akis ir 
nosį.

Aš prasikrapščiau akis, susijieškojau 
savo šautuvą ir, besvyruodamas, pradėjau 
jį užtaisyti...

Man rodėsi, kad aš savo šautuvą užtai
siau, prisidėjau prie peties ir pradėjau į 
priešą taikyti, kurio, matomai, jau nebu-Ujamas iš Vilniaus į Sumeliškes parapiją- 
vo— . t ./• Nepatikusi vyskupijos valdytojui ar jo ar-.

Bet staiga apsiautė mane kokia tai pil- timiemsiems “Aušros” pakraipa bei vienas 
ka migla, pradėjo matytis kokios tai rau- kitas dalykėlis. Išeinąs iš redakcijos ir 
donos kibirkštįs, panašioj į kraujo srioves... kum Kraujelis.
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KORESPONDENCIJOS
NEWARK, N. J

Lietuvių progresyviški] 
draugysčių veikimas.

30 d. balandžio buvo kon- 
ierencija vietos progresy
viškų draugysčių, kurios rū
pinasi aukų rinkimu nu
kentėjusiems nuo karės lie
tuviams. Kada komisijos 
pradėjo išdavinėti raportus 
iš savo veikimo, tai išanks- 
to galima buvo spręsti, kad 
pasekmės bus geros, ypatin
gai iš parengtų fėrų L. Š. F.

Iš išduoto raporto kasos 
globėjų pasirodė, kad nuo 
fėrų liko gryno pelno 
$438.83. L. š. F. kasieriui 
K. Šidlauskui išsiųsta $425. 
Pas vietos iždininką p. M. 
A. Stanelienę buvo $13.83. 

Į Išdalinta draugystėms ir 
pavieniams nariams L. š. F. 
ženklelių vertės šimto dole
rių. '

Nekurios draugystės žada 
paaukauti L. Š. F. iš savo 
iždo, o tūlos jau paaukavo 
ir išsiuntė L. Š. F. iždinin
kui.

Nepaisant į tai, kad da
bai* bedarbė viešpatauja ir 
daugelis lietuvių be darbo, 
bet Newarke manoma su
rinkti L. Š. F. apie $800. 
Pasirodo, kad protaujanti 
žmonės atjaučia savo bro
liams ir aukauja kiek galė
dami.

Po išklausymo visų rapor
tų, konferencijos delegatai 
nutarė varde lietuvių pro
gresyviškų draugysčių ir 
nukentėjusių nuo karės lie
tuvių išreikšti padėkos žo
dį tiems, kurie darbavosi ir 
dėjo savo jiegas, kad sušel
pus savo brolius, nukentėju
sius nuo kapitalistiškos 
šmėklos, kaip tai: draugijų 
išrinktiems viršininkams, 
kurie rūpinosi sutvarkymu 
aukų rinkimo, aukų rinkimo 
,komitetui, kuris, galima sa
kytu pildė sunkiausi darbą, 

’cdamas aukas ir visokias 
anas fėrams. Taipgi iš

aria širdingą ačiū darbi
ninkėms ir darbininkams,
kurie dirbo per tris vaka-Ištyrimui jo proto ir kuomet 
rus laike fėrų ir sykiu vi
siems svečiams, kurie atsi
lankė laike tų vakarų. Už 
vis labiausia tariame ačiū 
tiems, kurie turėjo gerą šir
dį ir aukavo pinigų ir viso
kiu daiktų. Ypatingai dr.
J. Kaškiaučiaus šeimyna at- tųjų paveikslus ir kitokius 
sižymėjo, paaukaudama pi- šventus “tinksus”, per tai 
nigų ir visokių daiktų vertės; ir buvo plačiai žinomas tarp 
virš šimto dolerių. Kaip' lietuvių katalikų, 
dr. Kaškiaučiaus šeimynos 
auka, tai dar nei vienas A- 
merikos lietuvis biznierius 
neaukavo didesnės, nors biz
nierių yra gana turtingų.

Prog. dr-jų komisija:
A. M. Stanelienė.

M. P. Trakimas.
Adolf žolynas.

NEWARK, N. J.
Draugysčių atydai.

Kaip jau žinoma vietos ir 
apielinkių lietuviams, kad 
11 d. balandžio buvo konfe
rencija nekuriu vietos drau
gysčių apkalbėjimui, kaip 
pasekmingiau galima dar
buotis ant visuomeniškos 
dirvos ir kaip tą darbą ge
riau sutvarkius. Sumany
ta sutverti Newarko Lietu
vių Draugijų Sąryšį. Prie 
Sąryšio prisirašė 7 draugys
tės.

16 d. gegužės buvo antra 
konferencija Newarko Liet. 
Draugijų Sąryšio. Prie Są
ryšio prisidėjo dar dvi drau
gijos, būtent Jaunuomenės 
Kliubas ir Apšvietos drau
gystė. Šioj konferencijoj 
mažai kas svarstyta, nes L. 
S. S. 11 kuopos buvo prakal
bos, tai ir laiko mažai buvo; 
svarbesni dalykai apsvars
tyti, o menkesni pavesta ko
mitetui apdirbti iki trečios 
konferencijos, kuri bus 24 d. lų. Kiti daiktai buvo men- 

vakare, kesni.,birželio, 7:30 vai. 
103 Jackson St.

Sąryšio tikslas 
šia rūpintis įgyti 
svetainę, o antra,
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didesniuose miestuose ir jie 
darbuojasi gana pasekmin
gai. Jeigu pasitaiko svar
besnis visuomeniškas reika
las, tai susirišus į sąryšį 
daug lengviau galima veik
ti, negu atskirom draugi
jom. Taipgi ir veikimo kon
trolė bei tvarka atsakantes- 
nė. Pavyzdžiui, rengime va
karų, piknikų ir kitokių 
pramogų galima lengvai iš
vengti tų nesusipratimų,ku
rie pirmiau įvykdavo—ke
lios draugystės viena diena 
parengdavo vakarus, piknL 
kus ir tt. Kitu miestu-drau
gystės tą seniai permatė ir 
sutvėrė sąryšius,o męs tik 
dabar tą darbą pradedam 
gyveniman vykdinti.

Taipgi Newarko draugys
tės, kurios dar nesate prisi
dėję prie Sąryšio, malonėki
te prisidėti, o naudą pama
tysite. Kuriom draugys
tėm yra kas nors neaišku ar 
nesuprantama, tai išrinkite 
tris ar keturis atstovus ir 
lai jie ateina į konferenciją 
ir pasiklauso, kaip delegatai 
darbuojasi. Į sąryšį pri
imama be skirtumo pažiūrų 
ir tikėjimo. Kuri draugys
tė prisirašo, ta turi lygų 
balsą, kaip ir tos, kurios jau 
seniau prisirašę.

SO. BOSTON, MASS.
21 d. gegužės buvo extra 

susirinkimas Lietuvių Lab
darystės Dr-jos, kurį šaukė 
per atvirutes, kad apkalbė
jus draugijos blogą finan
sišką stovį. Po atidarymui 
susirinkimo, buvo prašalin
ti iš svetainės nenariai, ko 
pirmiaus nieko panašaus ne
būdavo ir prasidėjo svars
tymas, kaip gelbėti draugiją 
nuo gręsiančio pavojaus?... 
Ant namo užtraukta tiek 
skolų, kad jau niekas dau
giau pinigų neskolina, tai 
kilo klausimas, ką daryti, 
kad padengti deficitą $800 
su viršum? Kilo dvi nuo
mom: 1) kad uždėti ant na
rių ’asesmonus ir 2) prašy
ti geros valios narių pasko
linti. Įvyko gana karštos 
diskusijos ir buvo pasakyta 
daug karčios teisybės į akis 
tautiečiams, už jų “gerus” 
nuopelnus, kad jie bėgyje 
pusantrų metų, bešeiminin
kaudami, kėlė vien neapy
kantą tarp narių, pjudyda
mi vienus su kitais, steng
damiesi kenkti visokiam 
progresyviškam darbui ir 
kas galų - gale iš to išėjo, 
kad draugystė vieton kilti, 
vis puola ir puola žemyn. 
Nariai klausė, kaip jie gali 
dėti pinigus, jeigu viešpa
tauja didžiausia suirutė, 
kur dėl nekuriu naudos ir 
jų ambicijos dr-stę tampo 
po teismus ir už jų sudėtus 
pinigus vėl galės bylinėtis. 
Ant naudingų reikalų tai 
nėra pinigų, o intrigas va
rinėti, tai yra. Todėl vieš
pataujant tokiai tvarkai, di
duma narių atmetė uždėji
mą naujų mokesčių. Da
bar liko vienintelis kelias, 
tai prašyti, kad kas nors pa
skolintų. Jeigu niekas ne- 
užsitikės ir daugiau nesko
lins, tai kas atsitiks su Lab
darystės Dr-ste, tai negali
ma da išanksto žinoti.

Vaisiai 
gų darbų apsireiškė visoj 
pilnumoj. Visus progresy- 
viškesnius 
gelba katalikų - 
Tamošiaus užsiundytų, išvi
jo iš valdybos. Rašinėjo 
protestus prieš darbininkiš
ką laikraštiją. Kėlė di
džiausius lermus susirinki
muose. Jeigu kas tik kalbė
davo iš socijalistų, tai baisu 
buvo ir svetainėj sėdėti, nes 
kaukdavo ir šaukdavo, kaip 
koki laukiniai žvėrįs, kad 
tik sustabdyti kalbą, nes 
taip buvo prisakyta “iš aug- 
štybės”: vyti laukan socija
listus. Tą bjaurią politiką 
varė suviršum metus laiko. 
Kada draugystė atsidūrė 
ant slenksčio pavojaus, tai 
“staugikai” išnyko ir ant 
susirinkimų visai neateina. 
Per tą laiką aiškiai pasirodė 
tautiečių strategika, kad 
namą valdyti ne taip lengva. 
Tai ne deimantus iš žiedų 
lupinėti arba suskydusius 
skarmalus pardavinėti. Apt 
to tai specijalistai, bet nė 
rimtam ir kultūriškam dar- 

ii fotografas J. A. Ribinski be, kur reikia sumanumo ir

J. A. Janušonis.
65 Holland St., Newark,N.J.

ELIZABETH, N. J.
Ir vėl katalikams smūgis!

Nedėlioj, 16 d. gegužės, 11 
vai. ryte, tūlas lietuvis - že
maitis priėmė žydų tikėji
mą. Tikros jo pavardės ne
sužinojau. ; Dabar jam duo
tas vardas Abraomo. Jis tu
ri apie 54 metus amžiaus. 
Apie tą atsitikimą gal būtų 
niekas ir nežinojęs, bet tuo- 
mi tarpu Jonas Jasaitis bu
vo sinagogoj (žydų bažny
čioj) ir matė, kaip jį krikš
tijo. Sakoma, kad pirmiau 
žydai pareikalavę daktarą 

daktaras pripažinęs, kad jis 
esąs sveiko proto, tuomet 
jau apkrikštiję.

Jis apie trįs metai, kaip 
iš Lietuvos. Per visą laiką 
pardavinėjo škaplierius, rą
žančius, maldaknyges, šven-

Dabar katalikai, kurie bu
vo ką nors pas jį pirkę, tai 
drasko ir meta iš savo stu- 
bos laukan, sakydami, kad 
tai nėra šventi daiktai. Rei
kia pastebėti, kad nebuvo 
tokios katalikiškos stubos, 
kurios dabartinis Abraomas 
nebūtų aplankęs, o kur jis 
atsilankydavo, tai, be abejo
nės, kokį nors šventą “tink- 
selį” parduodavo.

Kada jį užklausia, kodėl 
jis priėmė žydų tikėjimą, 
tai atsako, kad turėjo norą 
ir priėmė. Jau apie 20 me
tų, kaip jis norėjęs priimti 
žydų tikėjimą, bet Lietuvoj 
gyvendamas to negalėjęs 
padaryti. Jis sako, kad ti
ki į vįeną dievą ir pripažįs
ta, kad dievas vaikų neturė
jęs ir neturįs.

♦
♦ ♦

21 ir 22 d. gegužės buvo 
fėrai, kuriuos parengė aš- 
tuonios vietos draugystės. 
Pelnas skirta nukentėju
siems nuo karės lietuviams. 
Daiktai dėl fėrų buvo suau- 
kauta lietuvių ir svetimtau
čių biznierių. Brangesni 
daiktai buvo šie: Singerio 
kompanija paaukavo siuva
mą mašiną, p. J. Lapinskas 
paaukavo lietinį apsiautalą 

aparatų traukimui paveiks

Siuvamą mašiną išlaimėjo 
pirmiau- p. A. Balčiūnas ir tuojaus 
nuosavą paaukavo $5.00 L. Š. F. 
panašus Daugelis žmonių į fėrus

neatsilankė, nes per tas die
nas labai lijo.

Kiek bus pelno, tai dar 
nesužinota. Už tikietus, 
kuriuos pardavinėjo iš ank
sto, surinkta 110 dolerių su 
centais.

** *
Pereitą vasarą L. S. S. 

147 kuopa rengė išvažiavi
mus ir ten skaitė referatus. 
Pasekmės buvo labai geros; 
tuojaus moterįs pradėjo 
bruzdėti ir sutvėrė Lietuvių 
Moterų Progresyviško Susi- 
vienyjimo kuopą. Jeigu ir 
šią vasarą socijalistai taip 
darbuosis, tai dar didesnis 
bus judėjimas. O kad jie 
darbuosis, tai nėra abejo
nės, nes jau išrinko komisi
ja, kuri aprinktų atsakan
čią išvažiavimams vietą.

. Kunst Albers.

tautiečių blo-

zmones, su pa- 
davatkų,

ištvermės, ko pas juos vi
siškai nėra.

♦
♦ ♦

Kaip visur, taip ir Bosto
ne įėjo į madą lošti teatrus. 
Susitvėrė visokių ratelių, ir 

davai lošti. Kas bus toliau 
iš tų teatrų, tai dievas teži
no, nes lošia visi, kas moka 
ar nemoka,gali ar negali,bet 
greičiausia, kad tas užsikar- 
ščiavimo ūpas kaip visur, 
taip ir čia praeis ir bus vis-

Nekurie mūsų žmones re
mia dailę ir net patįs .daly
vauja kaipo aktoriai ne to
dėl, kad jie myli ją, bet kad 
suteikti darbų vėžiui. Tik 
neduok spaudos darbų tam 
nelaimingam vėželiui, tuoj 
išnyks pas juos ir dailė.

Teko girdėti, kad L. S. S. 
60 kuopa jau, rengiasi prie 
pastatymo milžiniško veika
lo “Kainas”. Būtų labai 
geistina matyti tą prakilnų 
veikalą Bostono ir apielin
kės lietuviams, iš kurio ga
lėtų vėl gėrėtis,kaip iš Mag- 
dalietės arba Nihilistų. Tik 
tokių veikalu mums ir rei
kia!

Jonas Guoga.

SHENANDOAH, PA.
Tarpe L. S. S. 28 kuopos 

narių atsirado sabotažnin- 
kų. Mat, kuopa užlaiko sve
tainę, tai dauguma prie jos 
prisirašė tuo tikslu, kad 
turėtų kur užeiti ir pasi
stumdyti. Jiems socijaliž- 
mas tiek apeina, kaip tūlam 
gaivalui astronomija. To
kie gaivalai visai kuopai gė
dą daro. Štai neseniai sve
tainėj supjaustė vargonų 
dumtuves ir kitas dalis. 
Nuožiūra puolė ant J. J.,nes 
jis neva apie tai prasitaręs. 
9 d.gegužės kuopoj buvo pa
keltas tas klausimas ir kada 
viešai tapo užmesta kaltė J. 
J., tai jis tuojaus iš kuopos 
rezignavo. Galutinai kalti
ninkas nesurastas 
klausimas atidėtas sekan
čiam susirinkimui.

Patartina kuopos nariams 
apsivalyti nuo tokių gaiva-

ir tas

imo ir jos pietojimuisi užken
kia.

*
7 d. gegužės buvo vakaras 

Lietuvių Teatrališkos kuo
pos.
gas veikalas 
bašninkai”.
roles atliko labai puikiai. 
Pertraukose p-lės O. Kun- 
ciūtė, M. Kudiniūtė, K. Bu- 
silas ir P. Simonaitis, po va
dovyste P. K. Bubnio, sudai
navo šešias daineles, kurios 
publikai labai patiko.

Nors šis vakaras buvo su
rengtas paskiausiai ir jau 
paskutinis šiame sezone, bet 
pasidarbavus tūliems drau
gams, pelnyta už vis dau
giau. Gryno pelno liko 
$44.07. Visas pelnas paskir
tas nukentėjusiems nuo ka
rės lietuviams. Tiesa, buvo 
ir tokių, kurie išsijuosę dar
bavosi, kad tik tam vakarui 
užkenkus, bet visas jų triū
sas nuėjo vėjais—vakaras 
pavyko iš visų atžvilgių.

**
Jau antras mėnuo slenka, 

kaip čia kalbėjo L. Prūsei- 
ka, bet žmonės dar neužsi
miršta jo prakalbos apie 
Billy Sunday. Supranta
ma, Prūseika pasakojo ir a- 
pie lietuviškus Billy Sun
day ir dabar žmonės iš jų 
tik juokus provija.

Korespondentas.

Sulošta gana juokin- 
“Gyvieji Na- 

Aktoriai savo

WILKES BARRE, PA. 
Aifšvietos Ratelis.

25 d. balandžio susitvėrė 
Apšvietos Ratelis dėl lavini
mosi ir lavinimo visuomenės 
veikėjų.

Apšvietos Ratelio obalsis: 
mandagumas, tvarka ,ir at
sieisimas savo tikslo.

Apšvietos Ratelio tikslai:
I. Lavint savo narius lie

tuvių kalboj, kad galėtų aiš- 
1 kiai savo mintis išreikšti 
prieš visuomenę žodžiu ir 
raštu;

II. Supažindinti su fun- 
damentališkoms teisėms, re
torikos ir oracijos;

III. Turint progą deba
tuoti tarp savęs ir tuomi la
vinti savo protą ir kalbą;

IV. Remt visus gerus už
manymus.

Informacijosi: tame vakare bus įvairiu pa
Nariai bus dviejų skyrių, marginimų ir pelnas skiria

mas nukentėjusiems nuo ka
rės lietuviams. Supranta
ma, jeigu tas pelnas eitų ku- 

fondan, tuomet jie

Kurie mokinsis retorikos 
bei oracijos ir bus atlikę 
kvotimus—bus mokslo na
riai. Kurie neturės gabu 
mo arba patraukimo deba
VMMvA OVA V1 VI)

tai lavinsis dailėj ir bus 
skaitomi draugiškais na
riais.

Mokslo nariai (? Red.) 
privalo mokėti lietuvių kal
ba skaityti, rašyti ir turi 
būti nors kiek apsišvietę.

Mokyto jum yra Kings to
no seminarijos studentas P. 
Žiūrys. Narių yra 16, tarp 
jų trįs moterįs. '

Mėnesinė mokestis—25c. 
Nuo mokesčių paliuosuoja
ma mokytojas ir moterįs. 
Lekcijos išpradžių bus skai
tomos du sykiu į mėnesį.

Įima sužinoti pas A. P. Šukį,- 
1820 E. Market St.

“A. R.” komitetas: pirmi
ninkas A. P. šūkis, Sekret. 
K. Arminas, Ižd. H. G. Ar
minienė.

Sekr. K. Arminas.

DEKALB, ILL.
M. D. parengė prakal- 
Kalbėtojųjn pasikvie-bas.

tė “kunigą” Mockų iš Chi- 
cagos. Kalbėtojas nurodi
nėjo tikėjimo paklaidas ir 
aiškino, kaip kunigai netiki 
į dievą, bet su pagelba to 
dievo, kurį žmonėm skelbia, 
susikrauna sau turtus. Pas
kui aiškino apie pragarą, 
nurodinėdamas,kur tas pra
garas randasi, kiek ten kar
ščio ir kaip jis toli yra nuo 
mūsų. Visą savo kalbą rė
mė biblijos ir naujo testa
mento raštais.

Dabar mūsų žmoneliai ga
lės geriau suprasti, kad pra
garas, yra kunigų sufabri
kuotas ir kad su pagelba to 
pragaro mūsų kunigai sau 
bizni daro.

Žmonių buvo gana daug 
ir visi ramiai užsilaikė.

** *
Kada “kun.” Mockus sakė 

prakalbą, tai karšti katali
kai sėdėjo už stalo ir bačku
tes tuštino.. Vienoj lstuboj 
betuštinant bačkutes vienas 
vyrukas taip nusilesė, kad 
savo gaspadorių už kipšą 
paskaitė ir pradėjo mušti. 
Tuom tarpu įbėgo gaspadi- 
nė ir pradėjo savo vyrą gin
ti, bet ir tai gerokai kliuvo. 
Kad suvaldžius mušeiką,rei
kėjo policiją pašaukti. Pri
buvus policija nusivežė mu
šeiką, o pašauktas daktaras 
susiuvinėjo gaspadoriui gal
vą. Ant rytojaus buvo teis
mas ir mušeika užsimokėjo 
$70.80 bausmės.

Tai mato t,, kaip mūsų lie
tuviai darbuojasi ant visuo
meniškos dirvos ir kur jie 
padeda kruvinai uždirbtus 
centus.

Bačkos špuntą.

GREAT NECK, N. Y.
9 d. gegužės buvo vestu

vės J. Kilkaus su A. Blažy
te. Svečiai buvo kviečiami 
neskiriant pažiūrų. Taipgi 
buvo užkviesti pabroliai ir 
pamergės įvairių pažiūrų. 
Pakviečia ir B. R. Bet tas 
atsako, kad neis į vestuves, 
nes nenori su tais baronais 
sykiu dalyvauti. Nors ves
tuvėse buvo įvairių pažiū
rų žmonių ir visi dailiai 
linksminosi, bet B. R. visus 
paskaitė baronais.

Bet štai, praslinkus kelin
tai valandų, žiūrime, kad 
sykiu su mumis sėdi už sta
lo ir B. R. Visi labai nusi
stebėjo ir vienas kitą pra
dėjo klausinėti: “Ar ir jis 
baronu tapo?” F. S.

JERSEY CITY, N. J.
Pas mus randasi gana 

progresyviškų draugijų, ku
rios užsiima svarstymu la
bai “svarbių” dalykų. Susi
rinkime Sūnų ir Dukterų 
•draugystės, kuri sėdi pane
lės sterblėj, buvo svarsto
ma, kaip užkenkti L. S. S. 
59 kuopos vakarui, kuris at
sibus 29 d. gegužės. Mat, 
jiems labai nepatinka, kad 

nigų
gal ir nesirūpintų užkenkti,

"“‘V, 
kuniginis fondas nieko ne
gaus, tai ir neriasi iš kailio.

Ar tai “neprogresuoja” 
mūsų draugystės, besvars- 
tydamos tokius klausimus?

Ar šiaip, ar taip, bet toks 
“progresavimas” paniekina 
visą draugystę ir parodo, 
kaip ji doriškai nupuolus, 
kaip ji atjaučia artimo mei
lę. Jūs kasdien kalbate 
“Mylėk artimą savo, kaip 
pats save”, bet ar pildote

Bereikalingai jūs i žsi- 
imat tuom klausimu, berei
kalingai bėgat policijai skų
sti, nes visas jūsų triūsas 
vėjais nueis. L. S. S.59 kuo
pa turi savo carter į ir gy
vuoja legališkai; taipgi ren
gia balių tokioj svetainėj, 
kur yra daleis ta balius da
ryti. Geriau paliaukite da
rę ir nemulkinkite tamsių 
žmonelių.

Patartina pažangesnei lie
tuvių visuomenei palikti Sū
nų ir Dukterų draugystę 
kunigui, o patiems prisira
šyti prie pažangesnių drau
gysčių. Moterįs gali prisi
rašyti prie Birutės draugys
tės, o vyrai prie politikos 
kliubo. Mokestis tik 25 c. į 
mėnesį.

* *
29 d. gegužės White Eag

le svetainėj, ant Newark 
Ave., bus vakaras L. S. S. 59 
kuopos. Išpildyme progra
ma dalyvaus Aido choras iš 
Brooklyno, po vadovyste p. 
Eremino; L. S. S. 11 kuo
pos aktoriai iš Newarko su
los veikalėli “Užburti tur
tai” ir bus daugybė kitokių 
pamarginimų. Geistina bū
tų, kad vietos ir apielinkių 
lietuviai koskaitlingiausiai 
atsilankytų, nes tai labai 
puikus vakaras.

Susiedas.

PHILADELPHIA, PA.
23 d. gegužės buvo išva

žiavimas į Fairmount par-

Publikos dalyvavo apie 50. 
Choras, po vadovyste J. Ab
romaičio, sudainavo keliatą 
dainelių, kurios gana gerai 
išėjo.

Užėjus šiltesniam laikui, 
choras pertrauks savo repe
ticijas iki rudens.

Parke apart dainų, buvo 
įvairių žaislų su dovanomis. 
Susirinkusieji labai links
mai praleido laiką ir pakvė
pavo tyru oru.

Nors tūli nariai stengėsi 
chorui užkenkti ir net norė
jo jį visai pakrikdyti, bet 
tas jiems nepavyko ir da

bar choras gyvuoja labai 
puikiai. Už visus daugiau
sia kenkė chorui p. Gaiga
las, bet visas jo triūsas vė
jais nuėjo.

Ex-Kryžiokas.

NEWARK, N. J.
29 d. gegužės bus C. A. 

Kuilnsmenns parke pikni
kas D. L. K. Vytauto drau
gystės. Bus puiki muzika ir 
kas atsilankys, tai labai 
smagiai jausis, praleisda
mas laiką ant tyro oro. Tai
gi vietos ir apielinkės lietu
vius kviečiame atsilankyti.

LAFAYETTE, COLO. 
Sniegas ir šalčiai. s

Pas mus pavasaris pasi
rodė labai ankstyvas ir dai
lus: medžiai, laukai žaliavo, 
žydėjo, visi džiaugėsi,o ypa
tingai ūkininkai. Bet tas 
džiaugsmas neilgai tęsėsi. 
18 d. gegužės, apie 9 vai. ry
te, pradėjo snigti ir snigo 
per visą dieną. Vakare bu- 

sėtkų tikrų katalikų, kurie'vo apie 3 coliai sniego, o 
negali apžėlę vaikščioti. Bet nakty pradėjo šalti. Tokiu 
čia nėra kirpiko, tai susita-įbūdu visą pavasario dailu-' 
ię parsikvietė net iš Nor- 'mą apdengė sniegas ir su- 
wood, Mass., kirpiką. Ir štai naikino. Kadangi medžiai 
20 d. gegužės pribuvo kirpi- buvo išsprogę, tai sniegas 
kas ir pradėjo savo avis krito ant jų ir laužė šakas, 
kirpti. Paskui pasakė karš-j 
tą pamokslą, išplūdo laik
raščius, socijalistus; dau
giausiai kliuvo “Laisvei”, 16 d. ge,gūžės buvo pikni- 
“Keleiviui”, “Šakei” ir “Ko- kas L. S. S. 18 kuopos. Pub- 
vai”. Liepė neduoti aukų likos buvo neperdaugiau- 
L. Š. F., nes socijalistai ren- nes oras šlapias buvo, 
ką aukas ir nesiunčią į Lie- bet abelnai viskas išėjo la- 
tuvą ir tt. žodžiu, plūdo bai gerai. J. Karalius.

E. ARLINGTON, VT.
Čia randasi keliatas de-
I > > • t 1 * • * • 

tiek, kiek tik jo smegenįs te
sėjo.

Išplūdęs socijalistus ir jų 
raštus, pradėjo aukų prašy
ti, nes girdi, turįs dideles iš
laidas. Liepė aukų nesigai
lėti, bet visai užmiršo pa- 

darbą ir ar gali aukauti. 
Neužmiršo ir airių kunigo, 
kuris pavelijo lietuviams 
susirinkti į savo bažnyčią ir 
liepė jam sumesti aukų, nes 
esąs labai mielaširdingas 
kunigas.

Apkirpęs aveles ir prisi
kimšęs kišeniun dolerių iš
važiavo. Kartkalnis.

JERSEY CITY, N. J.
Margumynai.

Mūsų kunigėlis ir parapi- 
jonai jau seniai socijalistus 
būtų išnaikinę, bet vargas, 
kad be socijalistų jokiu bu

Štai ir balandžio mėnesy pa
rapijos komitetui prisiėjo 
be kepurių maldauti socija-

llet jeigu socijalistai taip 
elgtųsi su katalikais, kaip 
elgiasi katalikai su socija- 
listais, tai seniai jų ir baž
nytėlė riogsotų uždaryta...

* ♦

Mūsų katalikai, negalėda
mi prikibti prie socijalistų, 
prodėjo protestuoti, būk so
cijalistai neturi savo čarte- 
jrio ir naudojasi kitų drau
gysčių čarteriais. Tūlas ka
talikas net draugijų susirin
kimuose įnešimus pradėjo 
daryti, kad uždraustų soci- 
jalistams svetimus čarterius 
vartoti. Bet kasgi išėjo? 
Pasirodė, kad dauguma ka
talikų nemoka skaityti ir 
kaip tik pamato Vdrukuo- 
tą” popierą, su antspauda, į 
rėmus įdėta, tai ir mano, 
kad jų čarteris. Mat, veik 
visi čarteriai panašus vie
nas į kitą, tai vargšai ir ne
gali savųjų atskirti.

♦* *
Kada “garsusis” I. W. W. 

organizatorius Grikštas su 
savo pagelbininku Smith’u 
sakė prakalbas, tai jo pagel- 
bininkas Smith’as norėjo 
prirodyti, kad socijalistai e- 
konomiškai (! Red.)nekovo- 
ja. Tuomet pasiėmė L. S. S. 
konstituciją ir visą perskai
tė,bet niekur nesurado pasa
kyta, kad socijalistai ekono
miškai nekovoja.

Tai matot, socijalistai pri
vertė I. W. W. organizato
rius net konstituciją per
skaityti.

Beždžiones Sūnus.

SPRINGFIELD, ILL.
16 d. gegužės buvo kon

certas L. S. S. 29 kuopos. 
Koncerte “dalyvavo” “Mai- 
kė su Tėvu”, “Povilas su 
Dėde”, “Rožytė su Motina” 
ii- daugybė kitų. Visi akto
riai savo roles atliko labai 
gerai, išskiriant “kazirnin- 
ko”—jis netiko ant stei- 
čiaus. Užvis labiausia atsi
žymėjo “Motina su Rožyte”.

Patartina L. S. S. 29 kuo
pai ir tankiau parengti pa
našių vakarėlių, nes publi
kai jie patinka. Publika 
užsilaikė ramiai.

S. Bloveisčius.

Ten gyvenąs.

COLLINSVILLE, ILL.
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? DIDELE AUKA

▲ P. Lorillard Co., NewYorkCity

50c

ĮSI

cx

Iš

po

f • »%•> .5

20c.
35c.

Ar--

tfl•w

25c
10c

15c.
15c

o

PILENIEČIAI ................................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER-

ORAKULO PATARIMAI.

gauti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje gau- 
davot. Teipgi sutaisoni visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu atsargumu.

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

Mass.

sud rutina me
22 k. auk- 

............. $5.00
už ... $1.00

75c 
75c 
35c 
20c

K LESŲ KOVOS....
10c 
50c

LIETUVIŠKA

*

cmmm n1741 K 47ti Strut.
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Klausimas: —
Pusėtinai gundotinas ()- 

rakule, ar tu girdėjai koki 
navatnumai liubėjo su mano 
ypata stotis? Jeigu negir
dėjai, tai klausyk.

Vakar apie 11 adyną iki 
piet aš goglinčjau strytais 
ir studijavau anglų litera
tūrą. Beskaitant, žinai, 
mano akelės surado 
spasabu štukauną 
nimą. Skaitau sau 
miklindamas: “A

• teatras, nežiūrint pasibaisė
tinu iškaščiu, šiandien va
kare nutarė duoti beveik ne
galimą ir net stebuklingą 
progą dėl Toledos tautiečių, 
būtent išgirsti savo ausi
mis gyvus žodžius mirusio 
žmogaus. Pasiskubinkite!” 

Perskaitęs tą apskelbimą, 
aš tuoj dirstelėjau porą sy
kių į saulę, lietuviškai nusi- 
čiaudėjau, paskui įkišau 
penkis pirštus į kišenių ir 
sugrebojau 17 centų. Žiū
riu į pinigus ir kalbu savo 
ypatai: “Truks
šiandien pripažįsiu 
miją pagal rusų 
dešimtuką spendysiu ant te
atro, o už 7 likusius centus 
nupirksiu “jai” bananų”...

Ir mano žodis stojosi kū
nu. Pasijuntu, kad aš jau 
sėdžiu, kaip Erodas, tarp 
publikos. Misliu sau, kokį 
gi čia stebuklą rodys? Ar
gi tai galimas daiktas, kad 
numiręs žmogus kalbėtų? 
Tik štai išeina ponaitis su 
cilimedru ant galvos ir sa
ko: “Tuojaus pamatysite, 
tai yra, korektniau pasa
kius, išgirsite, ko niekad ne-

kią revoliuciją, kad ir 
malšint negalima.

Tarp parapijonų.
— Kur buvai?
—Bažnyčioj.

— Ar ilgą pamokslą 
nigelis sakė?

- Neilgą. Tiek laiko
, kaip kad mudviem 
tiką” sugrajit.

Nesusipratimas.
Vaikinas: — Onute, ar

Jergina: — Į keno na
mus: į tavo ar mano?

Vaikinas: — Aš nesitikė
jau tokio klausimo.

Mergina: — O aš — tokio 
atsakymo.

Senbernis N. 1: — 
kaip tau vakar pavyko 
panele Pilveliute?

Senbernis N. 2: — P 
tai. Penkinę praspendinau, 
o naudos neturėjau nei už 
centą.

Senbernis N. 1: — Kaip 
tai?

. 'buvo šitaip: pakviečiau ją į 
tokm teaįrJĮ — nuėjom abu; pa- 

apga|'si- kvieciau ant vakarienes — 
, ^rankas|nuėjom abu; pasisiūliau ją 

palydėt namo — ėjom abu, 
bet kaip tik nuėjom į jos 
namus — tai gult ji nuėjo 
viena, o mane išvarė lauk.

Keista iškaba.
Tūlas kriaučius iškabino 

virš savo dirbtuvės durų ši
tokią iškabą: ant didelės 
lentos nupiešti vaikas ir 
mergaitė, o apačioj parašas: 
“dirbu ant užsakymų už pi
gią kainą”.

laikys, 
ekono- 

cenzūra:

man, tamista, kodėl tūli vy
rai, turėdami geras savo 
žmonas, svetimmoteriauja?

Svetimmoteris: — Jie 
jaučiasi, kad nėra verti sa
vo žmonų, todėl jieško' sve
timų — prastesnių.

Karalius ir mokytojas^
Vieną kartą karalius pa- 

. irsitiko seną mokytoją 
klausia:

— Kas tu esi?
— Aš esu paliepėjęs, gal-, 

va šios valstybes .
Karalius nusijuokė ir sa

ko:
— Tai šitaip! Ligi šiol 

maniau, kad aš esu palie- 
pėjas ir galva šios valsty
bės...

— Palauk! — sako senis, 
perkirsdamas karaliaus kal- 

< v, x x i bą, — aš gi esu mokytojas
mafono ir dacol. Pasijutau' jp turiu tiesą duoti paliepi-

Laisves knygo:
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI ĮKŪNYT?

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kjekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad soči ja’iz- 
mas—tai no svajone ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ...............

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

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
jūs atrasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu 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 inosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva
siškąja. 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. Jojo yra ge
riausios eilės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ..

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

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba J<aip 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 
K ONTROBA N D NIN K AI ...........
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10

— “Gojet, gojet!” — su
rikau aš ir klausau ausis iš
pūtęs. Ogi, ar vierysi, dau
giau nieko nesigirdi, kaip 
tik spiegimas paprasto gra

pasiutusiai įkeistu ir, dėda
mas koją palei koją, atsidū
riau namie. Bet kas ar
šiausia, Orakule, kad mano 
dangiška lėlė ir vėl sėdi ant 
lovos ir kad juokiasi, tai 
juokiasi, net jos kūnelis 
kruta. Na tark, Orakule, 
žodį, kas su manim atsiti
ko? Lašakė.

mus vaikams, vaikai gi tuos 
paliepimus perduoda moti
noms, o motinos — savo vy- 

Vadinasi mano, o ne 
kito paliepimus pildo

rams, 
keno 
visi.

Jau nėr eik daugiau a; kustis!
Reikalingas daiktas visiem itasi!

Kadangi britva peša ir sk» r nepykdink
save, tik parsitrauk mūs “KLb/ O kaip iš
tepsi ant diržo ir patrauksi kelis kartus unv,.., 3iai išpustis,
kad malonu bus skustis. Prisiųsk 25c. suvyniojęs į laisaų ir adresuok:

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

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

NUSIUNČIU 100 rub. už $44.50
SIUNČIU PINIGUS f RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPIN1MUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurąnce.) 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 J AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasporlus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipki! e s šiuo adresu:

Atpigo laivakortės, nes tik $42.50. x
BANKIERIUS JOHN KOVACS

36 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST.
BOROUGH OF BROOKLYN MASPETH L. 1 N Y

NEW YORK

KALBAM LIETUVIŠKAI.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijalistas Moterišku Ligų.
314 E. 50th New Yer*

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

Ncdeliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti 

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

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

Kalbame lietuviškai.

Tol. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

<.xx^' w'vi

.................................... .

NEWARK’O LIETUVbKA APTIEKA
Apiellnkes lietuviams pranešu, kad atidariau

Žemiau paminėtas gyduoles galimt 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.......................... $!.()<
Kraujo Valytojas.......................... $1.0(
Vidurių Reguliatorius....................... 50<
Trojanka.......................25c, 50c ir $1.0(

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

R A. URBANAVIČIUS!
1 Metropolitan Averoa# 

Brooklyn, N. Y„

PARMOS, PARMOS!
Torinti pirkti gerą žemę 
’ašykit man laišką, o as- 
prisiųsiu mapas ir žemės

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, MICH.

KALIBATA
Žuvinis Degutas 

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

Prek«..................... Kr
įrankių.

MANHATTAN HAT STORES

©Th.C*K(§

Šimtai krautuvių Didžiamjam Now Yorke garsina šiaudines 
skrybėles, bet niekur negausi taip gerai tinkamas ŠIAUDINES ir 
PANAMA SKRYBĖLĖS, kaip

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

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

naujausios mados visokių šiaudinių ir Panama Skrybėlių.

Tol. 3939 Greenpoint
DAN l'IS PATAISOME

. LENGVO IŠMOK ESČIŲ. .

SANITARY
DENTAL PARLORS

DR. ARNOLD B. FELDBURG

307 Bedford Ave.
Tarpe So. 2-ros ir 1-mos gatvių.

BROOKLYN, N. Y.
Pataisome greitai pagal nau

jausi būdą, be jokio skausmo, 
už prieinamą kaina.
Naujus dantis sudedame iš 

geriausio materijolo už $8.00
Apvelkame ir

(Bridge work) 
so už ........... .

Užpliombuojame 
ir augščiau

Išvalome už. ...

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

lį em s, KURIE

SERGANTIEJI 
LIET

Atsakymas: —
Žinai ką, bratku, jeigu tu 

tuč-tuo jaus neapsives! su 
savo “lėle”, tai netrukus ta
vo galvelėj užgiedos gaidu
kai ir tu pradėsi tikėt viso
kiem blefam. Jesery! Juk 
jau visi šios kontrės boisai 
žino, kad girdėti žodžius nu
mirusio žmogaus — nėra jo- 
kis stebuklas. Tik tamista 
vacyk: — kada Caruzo nu- 
simufys į dangų, jo balsas 
vistiek barškės po visą že
mės kamuolį. Ar žinai ko
dėl? Todėl, kad kiekvieno 
rėksnio ir komedijanto dū
šią velniukai nuperka nuo 
pono dievo ir įdėję į grama- 
foną mūčina per viečnastį.

Apskaitliavo.
— Jonuk, kodėl tu nesiže- 

nini su Agota Pliurziute.
— Kaip ženytis? Aš tu

riu 20 metų, o ji net 40.
— Na tai kas?
— Je, o kaip aš turėsiu 

40 metų, ji turės jau 80. Te
gul ją paibelis!...

Svirplys.

Kunigų marsaliete.
Atsisakom nuo duonos ant 

sviesto,
Nusikratom nuo barščių 

prastų;
Jau męs sūrio negraušime 

kieto
Ir nevalgysim silkių senų!

Didžiausi revoliucijonieriai.
— Amerikoniški bučeriai 

yra didžiausi revoliucijonie- 
' riai.

— Kaip tai?
— Nugi paradvinėdami 

supuvusią mėsą jie kartais 
žmonių pilvuose sukelia to-

Prie viščiukų męs, bracia, 
keliausim, 

Prie karvelių ir ančių keptų! 
Daug koniako ir moltmero 

gersim 
Ir šnapso daug baisiai stik-

Marš, marš! Aleliuja!
Prie ančių pirmyn!
Iškėlę po butelį šnapso
Pirmyn! Tegul niekas nek- 

napso!
Smarkyn, smar

IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE 
NIMO. Kaina .........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

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

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

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

TIKSLAS
KAIP PADARYTI MONUS .... 
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

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

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

“Laisve”,
183 Roebling St, 

Brooklyn, N. Y

Pabandykit Naujus CigaretusI

LIETUVIŠKI 
DŽIAN BAMBOS 

CIGARETAI.
gero, gardaus kvapo, vidutinioIŠ

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

GILZOSE.

10 už 5 centus 
AMERIKONIŠKI 

TANGO CIGARETAI 
gardaus, švariai sutaisyto tabako. 

Minkštose amerikoniškos mados 
gilzose.

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

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

J. STROPUS
261 Broadway, So. Boston,

AR JAU NETEKOTE KA 
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

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

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

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dideliius i»- garsius aparatus 
Elektrikos ir X— Spindulių, per 
kuri os matau jūsų v'durinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi toHus aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai Ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują Ir 

šlapumą. N< atidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų
D-RĄ LEON. LANDES
H9 E. 22nd St., New York.N.l 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue

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

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

PARMOS!
Geriausios Parmos!
Pigiai parduodu geriau

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

Atvažiuokite pas mane 
Aš turiu

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

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

.Preke ................  ■

20c

40c.

25c
KUR VIENYBB, TENAI IR GALYBE!

FRANK R. KAL4BAT
PHARMACIST

I-©rry"\Str., IXewtti-tc, IN. J.
Near Van Buren Street Telephone 10135 Market.

4 ’*X'

f*>X

Kiti

’2)19}

Kiti

Tai. 9354 Gruanpolnt.
Puikiausia lietuviams vieta pas 
F>. DRAUGELI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokie 
vynas, kvepen- 
tl cigarai, ir 
puikų# užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
užganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wytho Ave.

KALIBATA TONIC 
BITTERS 

laba5 gera gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveiką ape
titą. pabudina išdalinimą, ne
sulygintas dėl malimo: su
grąžomi normaliskas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. E A «

Prekė  .................DvC

KALIBATA
čystytojas Kraujo 

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

riųPS:............. $1-00

KALIBATA
Gydanti Mestis 

labai geras ir čystas prepa
ratas dėl skaudulių, įsipjovi- 
mų, sudeginimų, apsišutini- 
mų, nusibrūžinimų, — pasek
mingas del įvairių atdarų 
žaizdų. 7 £ r

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

Mestis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduole, del 
prašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukietė
jimų. 1

Prekė............... ..............

n* r«>K kornam A 
pakclih Z3RA

purento*

M vu* MorAlnku

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.
Kas užsirašyi 
pas mane 

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

“Amerikos 
arba knygų ver-Lietuvį”, ar "šakę” 

tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir da) 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta 
mis.ta atsimink, kad užsirašęs “Nau 
jienas” gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do 
vanos.

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y

zi ų.
į Scottville, Mich, 
geriausių žemių su moliu, 
juodžemiu ir visokių maišy
tų žemių, geriausio gatunko 
kokių gali rasti Amerikoj, 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manę? 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagotų farmerių. Norinti 
pirkti gerų farmų, rašykite 
tuoj, o gausite žemlapį (ma- 
pą) Lietuvių Kolionijos ir 
farmų kataliogą. Adresuok:

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville. Michigan.

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperntrici Marij A- 
kušerkų mokykit Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų 
kai ui esant, galite gauti 
aa\ imą.

O. STROLIENĖ
J sūniškai t i

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

♦ ♦
<$>

3
naudos, <!

Telephone 595 Greenpoint
Daktaras J.

^SPECIJALISTAS 
PLAUČIŲ 

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

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ-

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

Mokiname Angliškai
VI sos e_d a ly se A n i e r i k o s ir K a n a d o s

VienintelO mokykla, kurioj kiekvienas g-ali išmok
ti ArurliAką kalbiu kibai trumpame laike, ties mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodu. Moki
name per laiškus, visose Šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American eel Lanfneiea

o 
v

VISADA.
Nemokėkit randą be 

bet mokėkit savo naudai. } J 
Męs parduodam LOTUS ant X 

lengvų išlygų, arti didelių ❖ 
miestų ir fabrikų. Pastatom J Į 
namus, už kuriuos žmonės iš- < » 
moka raudomis ir į trumpą lai- ; J 
ką pasilieka savininku namo. < ► 
Rašykit mums, kurie manot ’ ‘ 
savo namą turėt, o męs suteik
sime kiekvienam rodą.

J. IGNATAVIČIA
Realty and Commercial C®. < ► 

30 Church St., New Yerk Qty. < !
Suite 222 E.
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‘LAISVĖS" AGENTŪRA
Siųskit pinigus | Lietuvą per 

“Laisvės” Agentūrą. 
J ______ _________

Patarnavimas kuo teisingiausias.

Niežtanti išbėrimai

Persiuntimas užtikrintas.

‘LAISVE”, - - 183 Roebling St
Atskaita Lietuvos Šelpi
mo Fondo finansų sek
retoriaus nuo 1 d. ba
landžio 1915 iki 1 d. 

gegužės 1915.
Įplaukos.

Bal. 1 d., 1915-m. Balansas $6716.29 
A. Savickas, De Kalb, III., už

štampas ................................ 3.00
Per aukų rinkimo komitetą nuo

Cherry, Ill. ’ietuvių ir svetim
taučių ir S. L. A. 235 k p., au
kavo $5.00, viso ................... 40.90

Per “Naujienas”: suaukauta pas
P. Pivoruną, Bunside, Chicago, 
Ill. $7.00, nuo Lietuvių Sky
riaus Socialist Party prakalbų 
4.02, laike išdavimo delegato 
raporto nuo seimo $12.12, p. 
JanČevskis aukavo $2, viso.. 25.14 

Per F. Laurinaitį nuo L. S. S. 42
kp., Philipsburg, N. J.......... 10.00

Per Šliakantį, Pittston. Pa., nuo
prakalbų iš Exeter Baro, Pa. 2.50 

Per Radzevičių, N.Amherst,Mass.
surinkta ..................................... 8.50

Per J. Rukštalą, dr-stė Lietuvos
Sūnų, Leechburg, Pa. už štam
pas ............................................. 10.00

L S. S. 75 kp. Rockford, Ill., au
kavo ........................................ 10.00

Per “Laisvę" nuo Aukštakalnio,
Williamstown. Pa...................... 1.35

Per “Naujienas”: surinkta ant
vakaro Rockford. Ill. Lietuvių 
Draugysčių Tarybos . ..

Per A. B. Simanavičių, nuo drau
gystės Lietuvos Sūnų ir Duk
terų, Cambridge, Mass...... 50.00

Lietuvos Sūnų ir Dukterų drau
gystė, Athol, Mass, aukavo . 10.00

Surinkta per Apšvietos Ratelio 
diskusijas, Athol, Mass...... 7.00

P. Baronas, So, 
Atampas . . 
M. Blaževičius, 

ass., dr-stė Lietuvos 
.lukteru $5.00, nuo 

$10.00 ir kolekta, viso
?er aukų rinkimo komitetą. Ra

cine, Wis., nuo vietos lietuvių 
$27.65, nuo L. B. draugijos 
prakalbų $6.57, nuo baliaus pa
rengto per L. š. Komitetą $28- 
21, nuo L. S. S. kuopos parduo
tų knygų pelnas 60c., viso.. 63.03

Nuo Lietuvos Pašelpos draugijos 
ir 145 kuopos L. S. S. pareng- 

vakarėlio, Wal’ingford, Con-

Nuo D. L. K. Gedimino Kliubo 
prakalbų, So. Boston, Mass... 9.38

Nuo 5 draugysčių prakalbų, Mel
rose Park, Hl. $5.30, K. Jan
kauskas už štampas $20.50, vi
so ........................................ 25.80

Nuo kunigo V. Slavynio prakal
bi;, Binghamton, N. Y. surink
ta ........................................ 15.25

Nuo 5-to Apskričio S. L. A. V-to 
susivažiavimo pasiuntinių . . . 1.75

Nuo 212 kp. S. L. A. Kenosha, 
Wis. $2.86, nuo 119 kp. T M.
D. Kenosha, Wis. $1.20, viso 4.06

Per J. Januškevičių nuo T. M. D
103 kp., So. Manchester, Conn.
aukavo ...................................... 5.00

Per aukų rinkimo komitetą, 
Rumford, Me. Šv. Roko dr-stė 
$25.00, per komitetą $41.10, vi
so ..... .................................. 66.10

Nuo L. S. S. 216 kp. prakalbų, 
Luzerne, Pa...........................

Per L. Š. F. Komitetą, Schenec
tady, N. Y., Šv. Karimiero 
dr-stė aukavo $50.00, “Biru
tės” dr-stė aukavo $10.00, nuo 
L. š. F. baliaus $40, viso 100.00

Per “Laisvę” nuo Steubenville, 
K Ohio lietuvių ....... ■............... 4.66
Nuo L. S. S. 27 kuopos Now

Haven, Conn........................... 14.63
Nuo A. Kaslaičio krikštynų, New 

Haven, Conn.......................... 2.50
Per “Keleivį” nuo L. S. S. 3 kp.

prakalbų, Cleveland, 0......... 34.81
Nuo Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
dr-stės, Cambridge, Mass.......... 3.75
Nuo L. S. S. 85 kp.iš Hyde Park,

Mass.......................................... '. 3.00

kėlęs ryte neberadau 44 dolerių su 
centais ir auksinio žiodo ir dar už 
pagedavimą likau išbartas. Patar
čiau keleviams apsisaugoti.

M. Shernas.

Didelis Piknikas.
L. S. Kempės Bendrovė, Lawrence, 
ass., rengia didelį pikniką, kuris

Subatoje, 29 d. Gegužes

2.30

Mass., 
atsibus 
(May), 1915 m., savo naujoje kempė
je MAPLE PARKE.

Kviečiame visus vietinius ir apie- 
linkėslinkės lietuvius ir lietuvaites 
atsilankyti ant šio puikaus Pikniko 
kuoskaitlingiausiai. Užtikrinam, kad 
atsilankę nesigailėsite, nes L. S. 
Kempė randasi labai patogioj vie
toj ir nauja didelė svetaine šokiams 
yra viena iš puikiausių visoje apie- 
linkėje. Apart to bus skanių už
kandžių ir gerymų, taipgi puiki or
kestrą.

Svetainė atdara nuo 2 vai. po pie
tų, šokiai prasidės 3 vai. ir trauksis 
iki ,10 vai. nakties. Įžanga tik 25c.

PRAKALBOS IR APVAIKŠČIOJL 
MAS ATIDARYMO KEMPĖS atsi
bus Nedėlioję, 30 d. gegužes, K) vai. 
ryte. Viršminėtas praka’bas paren
gė L. S. Kempės Bendrovė, kaipo ap- 
vaikščiojimą atidarymo savo Naujos 
Kempės ir nuoširdžiai kviečia visus 
atsilankyti. Apart prakalbų būs daug 
visokių žaislų ir pasilinksminimų. 
Kempė bus atdara nuo 10 vai. ryto 
iki vėlai nakties. Įžanga visiems 
dykai.

Ant Pikniko ir ant prakalbų nuo-

40.00

Boston, Mass., 
.......... 10.00 
Chelsea, 
Sūnų ir 
baliaus 
........ 32.50

to
necticut .. ................................ 2

Per L. Š. F. Komitetą, Brooklyn, 
N. Y.: per prakalbas vietinio 
L. š. Komiteto $55.19, L. S. S. 
83 kp. Central Brooklyn, N. Y. 
$6.70, “Aido” choras, Brooklyn. 
N. Y. $15.00, Lietuvaičių Uni
jos 54 skyriaus, Brooklyn, N. 
Y. $50.00, Lietuvių Gimnasti
kos Kliubas, Brooklyn, N. Y. 
$10.25, Lietuviu Ukėsų Kliu
bas, New York.' N. Y. $20.05, 
Lietuvių Kelionės Pašelpos 
Draugystė, Brooklyn, N. Y. 
$4.00. Lietuvių preserių Unijos 
58 skyrius, 
$25.00, per 
nuo Great 
$56.60, nuo 
miteto fėrų $259.10, 
choras, Brooklyn, N. Y. $33.15. 
P. Rumšą, New York City $1, 
L. S. S. 20 kp. So. Brooklyn, 
N. Y. $8.50, per A. Plečkaitį, 
Brooklyn, N. Y. $4.30, viso 548.84

Per aukų rinkimo
Newark, N. J., nuo vietos lie
tuvių $15.00, L.' S. S. 11 kp. 
aukavo $5. Sietino choras au
kavo $5.00, viso ................. 25.00

“Naujienas”: L. S. S. 37 kp. 
licago, III. surinkta ant su- 

' .sirinkimo $2.60, L. S. S. 170 
kp. Chicago, Ill. surinkta ant 
susirinkimo $4.60, J. Markū
nas, Fairbank, Iowa, $2.00, M. 
Shulick, Albany, N. Y. $2.00, 
viso ...................................... 11.20

D. L. K. Gedimino draugystė.
Waterbury, Conn., aukavo. . 25.00 

Per A. Lukauskį, Portland, Me.
nuo vietos lietuvių 

Per “Naujienas”: iš
Ind. nuo prakalbų 
Lalis $3.00, K. Gugis $2.00, V. 
Mišeika $2.00, J. Sirutis $2.00 
K. Jurgelionis $1.00, A. Le- 
beckis $1.00, V. Šileika 50c., 
Chicago, Ill. Rytinės žvaigž
dės Kliubas, Chicago. Ill., su-

• rinko $4.51, F. Žemaitis, Chi
cago, Ill. surinko $11.00, dr-ja 
Rūta, Chicago, Ill. surinko ant 
prakalbų $7.30, viso ....... 38.93

Lietuvių Ukėsų Kliubas, St.Char- 
les, III. aukavo ................ 10.00

Per suvienytas 3 dr-stes, Hud
son, Mass.: Šv. Juozapo dr-ja 
aukavo $50.00, Lietuvos Dukte
rų dr-ja aukavo $10.00, Pašel- 
pinis Kliubas aukavo $5.00, per 
kolektorius surinkta $44.85, 
nuo dr-ji) šokių ir prakalbi: 
$27.00 iš Maryland, Mass, su- 
kolektuota $11.65, atėmus per
siuntimo lėšas 87c. lieka. .. 147.63

Nuo M. Čeikytės varduvių, Union 
City, Conn................................ 5.35

Nuo J. Valento varduvių North 
Abington, Mass..................... 2.40

Nuo Liet. Jaunų Vyrų Kliubo 
narių, So. Boston, Mass. ... 17.15

Brooklyn, N. Y.
P. Marcinkevičių

Neck draugysčių 
vietinio L. š. Ko-

Aido”

komitetą,

............. 18.25
ToHeston, 

$4.62, A.

Viso per balandžio men.
įplaukė ............................ $1494.45

Viso labo $8210.74

Išlaidos.
Už išmainymą privatiškių čekių 
1915 m. gegužės 1 d.

L. š. F. iždininką
lauską ...................

90c
lieka pas
K., šid-

......... $8209.84

per balandžioPaliūdyjimai išduoti
mėnesį sakantįs:

J. Jankauskas, J. Mickevičius, O. 
Veliniutė, M. Bundžiuskiutč, Easton,

A. Wesmanta, J. Naunčikas, A. 
Tirva, A. Kasputis, J. Tarskis, Hart
ford, Conn.

A. Paulionis, J. Aleksaitis, P. Gla
veckas, M. Kučinskas, Baltimore,
Md.

Angliški atsišaukimai.
V. Užkuraitis 5 atsišaukimai, 

dicine Halt Alta, Canada.
W. Bridgewaler,J. Tolivaiša 5 ats.

P. S. Raulinaitis 
Conn.

Extra angliški
Užkuraitis 5

Me-

4 ats. Hartford,

paliudijimai, 
paliudijimai 

dicine, Hat, Alta, Canada.
L. Š. F. finansų sekretorius, 

Tadas L. Dundulis. 
Westville, 111.

PAJ1EŠK0JIMAI

Me-

Pajieškdu dviejų draugų: Kazimie
ro Jankaičio, Kauno gub., Šiaulių 
pav., kaimo Jankūnų; jisai gyveno 
Brooklyne; Kazimiero Galinausko, 
Kauno gub., Šiaulių pav., kaimo Ši
lėnų; jis gyveno Baltimore, Md. 
riu svarbų reikalą, 
žinotų 
nešti,

217 S.

Tu- 
Kas apie juos 

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

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

(41—44)

Pajieškau pusseserės Marcijonos 
Grigatės, Kauno gub., Šaulių pavieto. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinoto, 
praneškite.

A. Monkus
19 Athens St., So. Boston, Mass.

Pajieškau kaiminkos Joanos Stat
kienės, Kauno gub., Šaulių miesto. 
Ji turi sūnų ir dukterį, sūnaus var
das Antanas, o duktės Ona. Dveji 
metai atgal gyveno Cleveland, Ohio. 
Kas žinot, malonėkit pranešti.

J. Oginskis
14 Fulton St., Nashua, N. H.

Pajieškau švogerio Petro Knizike- 
vičiaus, jis gyveno Nevr York, N. Y., 
dabar, rodos, persikėle į Passaic, N.J. 
Kas žinot, malonėkit pranešti.

J. Budone
2132 University Ave., St. Paul, Minn.

Pajieškau pusbrolių Leono ir Ste
pono Plečkauskų, Kuršėnų parapi
jos, Šiaulių pav., Kauno gub. Atsi
šaukite šiuo antrašu:

Rokas Ramanauskas
P. O. Box 482, Westville, Ill.

Pajieškau dviejų pažįstamų mer
ginų: Monikos Reinaitės ir Teklės 
Stanevičaitės, Kauno gub., Telšių pa
vieto, Tirkšlių valsčiaus, Žastajučių 
kaimo. Turiu svarbų reikalą iš Lie
tuvos. Meldžiu jų pačių atsiliepti ar
ba kas žino pranešti.

W. Balvochus
P. O. Box 162 Danforth, Me.

OGLESBY, ILL.
Gegužės 14 d. man, kaipo keleiviui, 

prisiėjo apsinakvoti Oglesby, Ill., pas 
tūlą lietuvį - kataliką. Guldamas pa
sikišau po paduška pinigus ir atsi-

KEMPĖS BENDROVĖ.
Pasarga:—Važiuojant iš Lawrenco 

imkit Haverhill kurą, einantį nauja 
linija t.y. kamp. Hampshire ir Essex, 
kamp. Elm ir Lawrence arba kamp. 
Elnį ir Short gat v. Važiuojant iš 
Haverhillo imkite Lawrence karą ties 
Lafayette Sq.

Jeigu nori važiuot j Lietuvą arba gimines 
parsikviest iš Lietuvos, laivakortę pirk 

6 Taisvės’^ Agentūroje.
** .... .aa. . — r Ąi ii,į ■ j- ~i" •111 * m.. V-r.’ e '*

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina: 
“CZAR”........................Birželio-June 2 d.
“DVINSK”.... Birželio-June 12 d.

Brooklyn, N. Y

Lietuviškos Dainos!
539 Island Ava.

Maršalka A. Neverauskas
411 So. Church St.

kaipo tai: niežai, Sašai, dedervinės, 
tupu užsi nuodijimas, “salt rlieuni”, 
kic puškeliai ir vasariniai išbėrimai 
tų būti tepti su

Severa’s

pars- 
vise
tu rė-

Skin Ointment
(Sovoros Odine Mosčia), kurios rami-

ir gydo viršininėtus nesmagumus, 
kuriuose atsilikimuose SEVERA’S 
DICATED SKIN SOAP (Severos 
dantis Odinis Muilas), sutrumpina
jimo

Persitikrinimui perskaityk šį laiškų:

ME

Severos Odine Mostis 60 centų
Severos Gydantis Odinis Muilas 26 centus

W. F. Severą Co

Išbėrimai išnyko
“Šiuomi praneriu, kad 

Severos Odinė Mostis 
yra puikus vaistas nuo 
įvairių odinių išbėri
mų. Aš kalbu iš paty
rimo. Mano vaikas, me
tus atgal, kentėjo nuo 
odos išbėrimo ir nors 
gydytojams mokėjau di
delius pinigus, bet nie
kas negelbėjo. Užtėmy- 
jes laikraštyje pagarsi
nimų Severos Odinės 
Mosties, pasiryžau pa-

Pasekmės bu- 
iš tapau 
nes su- 

tris plėčkutes, 
išnyko. *' 

Skrabalak.
Walnut St.,

vo geros ir< 
užganėdintas, 
vartojus 
išbėrimai

Albert 
1 11 
Binghamton, N

Kiekvienas, kuris kcn- 
ėin nuo užkietėjimo, 
turėtų vartoti SEVE
RA’S TAB LAX. Ta
tai 5 ra puikus cukri
nis liuosuotojus vai
kams ir suaugusiems. 
Kašt. 10 ir 15 centus.

Pirkdami gyduoles, 
reikalaukit** vien ~ 
ros ir neimkite 
užvaduotojų. Jei

Scve- 
jokių 
nega

lėtumėt gauti Severos 
gyduolių savo apielin- 
kėj<. lai raskite pas

Cedar Rapids, Iowa.
II Sąsiuvinys. Keturiems 

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

Sutaisė Petrauskų Mikas.
Rašykit:

' M. Petrauskas
395 W. Broadway

So. Boston, Mass.

t Akušerkai
M Pabaigusi kursą Womans Medical L 
2) College, Baltimore, Md. Įg

Kaina už 
Cho- 

už

PflBokminKni ntlloka navo darbą prie g 
gimdymo, taipgi nuteikia vinokiao rorlae ir 5 
pagelbą invalidose moterų ligose. g

~ t 6 Lorlng «t., g
7nrtlBlr7tbsts; @

g SO. EJOSTOIN, MASS. g

I F. Stropiene
' * SO. BOSTOI\

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Lietuviškos Rašybos ir
Matematikos Mokykla

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

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

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

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

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

12 lekcijų 
smulkmenas 
suodami šitaip:

“MOKSLAS”
LOYOLA UNIVERSITY

Fulton & Ada Sts., Chicago, Ill.

lietuv’škos kalbos

už $3.00. . Apie 
dasižinokite laišku

IR 
ži-

lekci-

adre-

ANT PARDAVIMO SALIŪNAS.
Naudokitės gera proga už pusę 

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

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

(39—48)

Necanicum, Oregon
KurieGerbiami lietuviai: 

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

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

Adresas:
Jos. Apinaitis, 

Necanicum, Orė.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

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

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

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

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

M0KINK1TES SAVO NAMUOSE
12 

Pa.

Pa.

4
.Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 
Market St., N. S. Pittsburgh, I’a.

2 kuopos, P. A. Samulionis, 
Box 63, McKees Rocks, Pa.

3 kuopos, J. Gal dinas, P.
118, Laupurex, Pa.

4 kuopos, Ig. Rasinskas, 
Delivery, Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P. Petrauskas, Post office 
Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

P. O.

O. Box

General

Greitas ir visiems prieinamaa mokinlmosi būdas yra mokintie 
per korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų vartoja
mą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti aritmetiką ir anglų kalbą 
liuesuose nuo darbo valandose. Iskaščiai stebėtinai maži.

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

Adresuok:

Lietuvių Korespondencijine Mokykla,
1916 Wabansia Avenue, Chicago, I1L
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Ta knyga garsi visam 
“DAKTARAS”

Knyga 
katos.
sviete

it .tt
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r nl[ ’ ■' s* i: ” 1
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didžiausia 
tie receptai 

daktarų.
lietuviška aptieka 

Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expreeą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU 
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 J«nnw 

Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St.

St.

NAUJIENA! NAUJIENA!
Paskutinis siuntinis tik

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

Vogričs Cafe,
112 Reade St, 

New York, N. Y.

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

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

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

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

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

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

Durininkas J. Žiliua, 614 Market St. 
Street.

Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 
50 Newell St. Ir P. Beišis, 173 N.

H

c 
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Šita knyga “Daktaras pamokina, kaip vyrus, taip ir 
iems. kain jauniems, tail) ir

Kiekvienas skyrius šitos knyg

Šita knyga “Daktaras

Ta knyga labai plačiai ;

Šioj knygoj “Daktaras” dikčiai

Knyga “Daktaras

būti

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

fe □ 
r-

3 2 S3 w w ■H 
E o g 

moteris, w 
seniems, S

M 
ga kiek- K

greit

ir vyrų paslaptybes bei ligas ir taip c 

aprašo, atidengiant daug paslapčių g 
nio gyveninio ir taip-pat kaip ir L

Apart kitų skyrių sergantiems rūdijame skaityti 
kstų, romatizino, odos, vidurių, nusilpnėjimo. I>

Jei sergi

Daug žmonių išgijo
Ypatingai serganti, 

klaidas ir varginami

nuo “Daktaro”

rodo ir giliausias 
sveikiems, taip ir

kraujo,E
Empan- >

nors liekarstasi^ 
g a "Daktaras”.»

ę, pasigadinę per jaunystės 
paprastomis šviežiomis, teip

Todėl, kad ta knyga del labo visuomenės išduota, tai kiekvienas 
;>tį apturės ją dovanai, kuris lik atsiųs 10c statnpomis prisiuntiniui. Pasi- 
M skubink išsirašyt, nes netrukus gali netekt!

Reikalauk dar šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok tcip:
DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas),

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

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

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

241-3 Bedford Ave., Brooklyn.
Kazlauskas,

268—40th St. Brooklyn,
Liutkus,

131 Grand St., Brooklyn,
A. Zaperiackas,

183 Roebling St., Brooklyn
Kreivėnas,

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

174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
Parulis,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

J.

K.

J.

J.

N. Y.

N. Y.

N. Y.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

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

387 Central Ave., Collinsville, 
Organo už urėtojas — V Raudonius,

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

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

III.

III.

III.

III.

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

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

539 Island Ava.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St. 
Finansų raštininkas J. Stružas 

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzlnskls

539 Island Ava.
Kasos Globjėai:

M. Geruliūtė
1109 S. Winnebago St.

Ona Sarrasevičiūti

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

Centro Valdyba: 
Pirmininkas J. Skirmontas,

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

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

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

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

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

1

2

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

KŲ ADRESAI:
Prezidentas I. Daukšys, 141 No 6th 

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

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

18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas P. Patašius, 94 S. lit It., 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vica-Prezidentaa 2) S. Mankua, Car. 
lTth & V'n« St., Philadelphia, Pa.

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

Susinefcimq Sekretoriua 2) J. Ne- 
vlackaa, 188 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y.

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

Finansų Sekretoriua 2) J. Stasiulevi
čius, 1815 E. Moyamensing Avanue, 
Philadelphia, Pa.

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

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

J. J. Gerdauskaa, 78 Welles St., 
New Britain, Conn.,

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

Viaus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND Ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville, 
Ill., kuria yra po $1,600.00 kaucija, o 
Jie įraięa į knygas pasiųs iždininkui.

| The Philadelphia Medical Clinic
|1117 Walnut St. Philadelphia, Pa
j’t Pasarga: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso 
gi kias ligas, vyru ir moterų gydo. Kitiems rodąs davinėja.
k; Dr. William Yoder, Dr. Th.. I. Russell. Medical Directors..

Sveikutei

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c.
Nuo dantų gėlimo 
Nuo peršalimo.... 
Plaukų stiprintojas 
Linimentas arba Expellens 

taukų žilimo 
.leumatirmo.. 
lytiškų ligų., 
dusulio.
kirmėlių.,....

Kraujo Valytojas.........
Gyvasties Rąlsamas.... 
Nervų Stiprintojas.... 
Vaistas del Vidurių... 
Kraujo Stiprintojas.... 
Nuo kosulio....................
i’ 
Skilvinės proškos..........
Pigulkos nei kepenų... 
Blakių naikintojas........
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui.. 
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti mostis.....................
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai..............&0c.

50c. ir 
50c. ir

25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
f'’—»• - ...10c. ir

Si.00 
.75 

1.00 
• 1.00 

.60 

.60 
. .50 

1.00 
.25 
.10 

8.00 
.25 
.25 
.60 
.25

■ 1.00

«ftc. ir

.25 

.10 

.25 

.50

.25

.60
1.00 
1.00 
.50 
.25
.25
.25 
.25 
.25 
.10

3k>.

Nuo nl 
Nuo K 
Nuo 
Nuo 
Nuo - . .
Antiseptiika mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

, Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros
Talppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. K, J 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. 1
B®rReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašym^to*^B^ ]

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodamo 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligojo.

falga Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, r*iyd*wi ■^•64 
atsilankydami j Apiitką.

VINCAS .J. DAUNORA, Aptiekorius, .
MS Bedford Avenue c Kumpas North Uh gatvės Brooklm WHJ

Mc.
60c.

10 c.

ir 
ir

ir
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VIETINES ŽINIOS
DIDŽIOJO NEW YORKO 
LIETUVIŠKŲ DRAUGIJŲ 

SĄJUNGOS KONFE
RENCIJA.

30 d. gegužės Tautiškame 
Name atsibus D. N. Y. Lie
tuviškų Draugijų Sąjungos 
konferencija. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

Geistina būtų, kad drau
gijų išrinktieji delegatai į 
laiką pribūtų, nes bus svar
stoma daug svarbių reika
lų. Tarp kitko bus pakel
tas klausimas, kad užprotes
tuoti prieš anglų spaudą, 
kuri pranešdama apie Lie
tuvoj einančius muškis, ig
noruoja Lietuvos vardą. Sa
vo pranešimuose Lietuvą 
vadina arba Lenkija arba 
Rusija. Kaip teko iš laik
raščių sužinoti, tai Chica- 
gos draugijos prieš tai jau 
užprotestavo. Tą pavyzdį 
turėtų pasekti ir New Yor
ko Draugijų Sąjunga.

Kelmutis.

kimo pradžia 8 vai. vakare, 
po N101—-103 Grand St.

Bus kalbama apie streiką 
Šliozingerio dirbtuvėse.

Kviečia Komitetas.

spauda,x labiau pritaria uni
jai, negu darbdaviams, to
dėl darbdaviai pastaruoju 
laiku jau daug švelniau kal
ba ir, galima manyti, kad 
jie turės nusileisti.

652 Newton
R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES.

JUS GALETE IŠAUGU!

PLAUKUS
<&'■

SING - SING KALĖJI
ME.

25 d. gegužės Sing - Sing 
(New Yorko valst.) kalėji
me įvyko rinkimai tarybos, 
kuri tvarko vidurinį kalėji
mo gyvenimą.

Kaliniai tą tarybą išren
ka iš savo tarpo. Ligišiol 
ton tarybon papuldavo 
daugiausia inteligentai.

Dabar darbininkai nutarė 
rinkti tarybon tik savo tar
po žmones.

SOCIJALISTO PRA
KALBA.

Šiuomi laiku New Yorke 
atsibūna suvažiavimas me
diko - farmaceutų. Delega
tų tan suvažiaviman pribu
vo iš visų republikos valsti
ją

Draugas Morris Feigen- 
baum pasakė prakalbą, ku
rioj nurodė santikius 
cinos prie socijalizmo. 
prakalba padarė gilu 
di.

medi-

jspu-

Didžiausia paroda prieš 
karę.

New Yorko socijalistų 
prieš - kariška komisija nu
tarė surengti didžiausią de
monstraciją, kokia kuomet 
nors tik buvo mūsų mieste. 
Nutarta pakviesti toj de
monstracijoj dalyvauti 200,- 
000 socijalistų. Kokioj for
moj ta demonstracija apsi
reikš — palikta, tuo tarpu, 
ateičiai išrišti. Yra trjs pro
pozicijos: 1) surengti di-

Pranešimas.
Liet. Moterų Progresyviš- 

ko Sus-mo pirmos kuopos 
apvaikščiojimas atsibus 31 
d. gegužės (panedėly). Ap
vaikščiojimas ir prakalbos 
įvyks tuo tikslu, kad pami
nėti pen kinetines sukaktu
ves nuo mil ties draugės 
Stankuvienės. Kalbės J. Šal- 
tys ir M. M. Račiūtė - Her
man.

Prakalbos įvyks lygiai 7 
vai. vakare, Tautiškame Na
me. Susirinkite kuoskait- 
lingiausiai, nes bus proga iš
girsti daug įdomių dalykų.

Rengimo Komitetas.

Tarpe nekuriu New Yor- 
ko socijalistų pakilo mintis, 
jog reikėtų reikalauti iš 
miesto, kad mokyklų salės 
vasaros laiku būtų paveda
mos naudingiems susirinki
mams.

“Laisvės” agentas Tarnas 
Lisajus lankysis šiomis die
nomis po Connecticut valsti
ją šiose vietose; New Ha
ven, Ansonia, Seymour ir

tas rinkti “Laisvės” prenu
meratą ir kitokius darbus 
priimti.

“ L. ” Admini s t r aci j a.

ir MAL1ORIUS
152 Perry Avenue, 

Kampas Clermont Av®. 
MASPETH, N, Y.

ma- 
pri- 
nuo 
pui-

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 

' eik į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krauluvę, 
kur galesijjpasirinkti pagal 
savo norą.

Pas mane yra naujausios 
dos SKRYBĖLIŲ už gana 
einamą kainą kiekvienam, 
50 iki $2.00. Taipgi turiu 
kių marškinių ir kitų visokių
vyriškų aprėdalų. Atsilankyk, 
Tamista, o persitikrinsi mano 
geru tavoru ir žemomis kai
nomis.

K. LIUTKUS
131 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
(arti Berry St.).

B
 Pasekmingas. moks
liškai gydymas dykoi 
de) vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
ksi?

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

Ar randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinkl, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą aukščiau pasakytu 1- 

gu, tai stenkitės apartu 
guoli jos. Užsakykite iluostrota kny
gute Jusu pi igemtą. kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita em pos gar

singo sp<cian.-i kuri
oje randas įvairios ži
ną'.-.;

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos I’ri< žastis slin
kimo plauku ir žilumsm 
- Kaip užlaikyti svei-

New Yorko lietuviams.
2 d. birželio p. J. Jurevi

čiaus svetainėje (Bronxe), 8 
vai. vakare, bus susirinki
mas Lietuvos Sūnų ir Duk
terų draugijos.

Visų tėvų, kurie turi pa
augusių vaikų, meldžiame 
ateiti tan susirinkiman ir 
atsivesti vaikus. Draugijos 
nariai pamokins vaikučius, 
kaip deklamuoti eiles.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugija dar neseniai susi
tvėrė, bet ji uoliausia dar
buojasi tarpe New Yorko 
lietuvių.

Jersey City lietuvių atydai!
Šią subatą, 29 d. gegužės, 

atsibus Teatras ir koncertas 
White Eagle svetainėj, 335 
Newark Ave. Pradžia 8 vai. 
vakare. Dalis pelno skiria
ma nuo karės nukentėju
sioms. Tame vakarėly daly
vaus ir “Aido” choras iš 
Brooklyno.

Kelmutis.

Nuo Apšvietos draugijos 
parengto išvažiavimo, kuris 
atsibuvo Gegužės 23 d., liko 
pinigų $7.25. Tie pinigai 
paskirti Lietuvos Šelpimo i 
Fondui.

Rengimo Komisija.

Visi New Yorko darbinin
kai dabar atkreipė atydą 
ant ginčo, kuris įvyko tarpe 
fabrikantų ir “cloakmeke- 
rių” unijos. Kaip žinoma, 
fabrikantai sulaužė kont
raktą.

Bet streikas vargiai be
bus. Mat, fabrikantai jau
čia, kad unija esanti drūta 
ir jie negalės jos apveikti. 
Pagalinus visuomenės nuo
monė, ir net kapitalistų

džiausią mass-mitingą Ma-tf^ 
dison Square Garden; 2) į-’ 
taisyti didžiausią parodą;
3) surengti prakalbas ant 
kiekvienos gatvės kampo.

Kokia iš tų trijų propozi
cijų laimės, tai dar ateitis 
turės parodyti, bet šiaip ar 
taip, o demonstracijon bus 
sutraukta šimtai tūkstančių 
žmonių. Bus parodyta, vie
šai ir iškilmingai, kad Ame
rikos darbininkai nenori ka
rės.

New Yorke gyvena 75,000 
italų rezervistų. Italijos 
konsulas New Yorke mano, 
kad iš vieno tik New Yorko 
pavyks pasiųsti Italijon 
25,000 kareivių.

Daugybė italų eina konsu- 
latan ir prašo, kad juos pa
čius pirmutinius pasiųstų 
skerdynesna. Viena tik die
na 5,000 italų pasiųsta ka
riauti.

Ligišiol iš Italijos dar ne
atėjo pašaukimo.

Kepurninkų unija, kurios 
suvažiavimas tik ką pasibai
gė New Yorke, nutarė nei 
cento nemokėti Loewe ir 
kompanijai. Kaip žinoma, 
toji kompanija laimėjo bylą 
su Danbury, Conn., kepur
ninkų unijos skyrium ir ke
purninkai turėtų jai išmo
kėti apie trečdalį milijono 
dolerių.

Extra mitingas.
Lietuvių Siuvėjų 54 sky

riaus ir merginų skyriaus, 
susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj, 28 d. gegužės. Susirin-

Pereita savaitę New Yor
ke mirė 1,492 žmonės, tai y- 
ra, 13,42 ant kiekvieno tūks
tančio gyventojų. Palyginus 
su pereitų metų ta savaite, 
tai mirtingumas ant 100 su
mažėjo.

Brooklyniečiai! Męs pra
šome jūsų suteikti “Laisvei” 
kuodaugiausia žinių iš vie
tinio gyvenimo. Už visas 
žinias redakcija bus dėkin
ga rašytojams. Prašome 
tik rašyti gryniausių teisy
bę—nei dadedant,nei apkar
pant. Brooklyne įvyksta 
daugybė atsitikimų—reikia 
tik nepatingėti rašyti. Jei
gu kas jau nemoka rašyti, 
lai ateina j “Laisvės” ofisą 
ir žodžiu papasakoja.

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

Kas nori gaut “Socijalde- 
mokratą” (mokslo laikraš
tis)—tegul prisiunčia 6 cen
tus.

Turime pirmą ir antrą 
“Soc.—Dem.” num.

“Laisves” Administracija.

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

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

109 Grand St
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

PASINAUDOKITE

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS BALIO
NAS VISAME 80. 

BOSTONE.
Sveiki geriMUsios rūšies gėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
• persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietvvių 
Labdarystės Draugijas aaiaa).

PROGA!

kai -Barzda.1—ir dėka- 
venos nuo užganėdintu 
kiiętu. Ketvirtoje savai ta.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme peuii- 

krenti kiekviena, kiaai 
SįEnMSMj f vdnoh's (’Al.VACURA

gtWaKJjJT sulaiko slinkimą pkMb-
HjWtoTmA k u prašalina pialskotoo
XwBjMF/ 11 augina gražius pine

kus Už 10 centu artlu.
ik ”*' kiasos markėms prtni-

ustus sykiu su Jumt 
antrašu Męs ifisiube- 
n i <■ ki< k\Ii dolet 
ln< Calvacura—
os N knygni*
"Teisybe Apie Plau- 
kus.” Išplaukėte fce- 

fceštojc savaite. !niaV atspaustą kupoaąJ ir siuskete šlanden.
UNION LABORATORY. Box 545, UftHa, 
N Y
UNION LABORATORY,

Box Mt. Union, N. Y.
Rinčių i dedamas 10 centu del 

kojimo kaštu porsiutimo, meldžiu BMm- 
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal- 
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus." (Paeiuskete sykiu kupen® 
Jusu antrašu.)

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.

“Kovos” 
nupiginta.
ir užsisakykite 
dolerį metams.

manifestas su

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

SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS PER ŠITĄ MĖNESĮ.

šitas puikus Armonikas turi

DIDŽIAUSIA M. IN. MAIŠELIO

KNYGŲ KRAUTUVE. ŽS®“SSgį’
Ant pareikalavimo siunčiame katalogą dykai.

MAX N. MAISEL. 424“».??.ARKn?TR
Reikalaudami knygų ar katalogų rašykite rusiškai

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

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

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

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

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

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

Mūsų antrašas yra tokis:
GEO. .1. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS

498 Washington Street,
Corner Spring Street

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

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Puikią fotografiją tavo, 
tavo vaikų arba tavo gimi
nių padarys

Artistas Fotografas
M. BAUMGARTEN
275 Grand St., netoli 

Roebling Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. 3170 W. Greenpoint N.
Brencius

1273 Broadway, Brooklyn.
Specialistas šliubinių pa

veikslu.

500.
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 Gramafonų. 
Turime lietuviškų rekordų ir visokių kitokių.

Mūsų tikslas yra užganėdinti kostumierius.
KATALOGĄ SIUNČIAME DYKAI!

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

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

■SOI

JAU ISEJOIIŠ SPAUDOS [KNYGA

MOTERIŠKE ir MEILE
M. & V. Furniture Co.

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

IŠMOKESČIŲ ARBA Už CASH.

COR- 2"9t str^ So. B’klyn, N.Y

^pOJI knyga reikalinga perskaityti 
ne tik jauniems, bet ir seniems.

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

K A INA 20c
Reikalaukit šiuo adresu:

183 Roebling St
s

Brooklyn, N. Y

K. LABAINAS
SAVININKAS BIURO

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

minališkas ir civiliškas. Išdirbam visokius dokumentus. Inšiu- 
riname forničius, sveikatą ir gyvastį žmogaus, automobilius, langus 
ir fabrikų darbininkus geriausiose kompanijose. Budavojame na
mus medinius ir mūrinius. Parduodame namus, lotus ir farmas 
geriausiose vietose. Randavojame namus dėl gyvenimo, pramonės 
ir dirbtuvių. Skoliname pinigus dėl pirkimo ir budavojimo namų. 
Parduodame visokius biznius. Einame visur už peršnekėtoją. Duo
dame rodą dykai visokiuose reikaluose.
£39 So. 4th Street, Tel. Grcenpoint 6346, Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSI
GRAFOFONAI

687 - 3 AVĖ. Telephone 4263

Šita moteris, kuri pirko keričius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos (įraugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas. 
Tainista gali nusipirkti irgi tą gra
žų keričiuką nuo Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išmokesčio po $1.06 
ant savaites.

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadint valgiu*, 

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

gj;*r» ?vr%‘■•'•’*
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rūšies

duoda*

instru-

n

103 Grand st
J. GIRDĖS

Brooklyn,N.Y

w

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

Perkupčiams ir agentams 
mas geras rabatas.

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

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

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




