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LIETUVA IŠDEGINTA ITALAI NETOLI TRIESTO
VOKIEČIŲ ORLAIVIAI SKRAJOJA PO ŽEMAITIJĄ. RUSAI SUMUSE VOKIEČIUS TIES BUBIAIS.

VOKIEČIŲ ŽYGIAI ŽE- ’d. į Varnius nuo Dauguvos laikymą, vyrai po 10 kap. 
MAITIJOJE. ■pusės atlėkė vokiečių aero-,dienai.

Tiktai ką atėjusios “Lie- planas ir metė dvi bombi, | Jeigu tik mūsų sodiečiai
tuvos Žinios” aprašo karės'kurios eibių didžių nepada- padeda mūsų kariumenei,
atsitikimus nuo 14 iki 20 d. ir'č, nes krito—viena ant ke- tai vokiečiai to namus būti- 
balandžio. Vokiečiai apie tą ko ir tiktai išmušė langus nai sudegina. Tokiu būdu
laiką jau buvo veik šiau- dviejuose namuose, o antra jau daug, daug sodžių išnai-
lius pasiekę. Paduodame J pelkę. Ligi šio laiko no-s kino.
“Laisvės” skaitytojams k’ buvo girdėta retkarčiais
pluoštą liūdnų ir graudingų‘armotų griaustinis, 
žinių apie žemaičių kraštą.

Vokietijos atsakymo ant Su
vienytų Valstijų notos.

Vokietija persergi Ameri
ką ir sako, kad Amerikos 
laivai aiškiai turi rodyti sa
vo neutrališkumo ženklus, 

neskandinsianti

KĄ PADARĖ POVANDE
NINĖS VALTELĖS?

Su b m ari n ai

- , - ... . b®t IŠDEGINTA SUVALKIJA,
žmones buvo aptilę ir apsi-,
pratę, dabar po jo atsilan-' Apie Suvalkų žemę rusų 
kymo tiktai ir kalba apie’korespondentai savo laik

raščiuose paduoda nesma
gių žinių. Pav. “Rus. SI.” 
rašo, kad vokiečiai uždedą 
kontribucijas, darą rekvizi
cijas, atimą mantą ir skrau- 
džią gyventojus. Ypač daug 
sudeginama trobų. Kybar
tuose sudegę daugiau, kaip

ANT TELŠIŲ MESTA 
BOMBOS.

Oro svečiai lankosi skrai
dydami po visą kampą sker
sai ir išilgai.šiomis dienomis 
laukiama didesnių atsitiki
mų. Šiandien paskelbė, kad 
nuo rubežiaus už 100 varstų 
išgabentų visus brangiuo
sius daiktus, gyvulius ir t.t. 
giliau į kraštą, tik leista pa
likti po vieną karvę ir neil
gam laikui maisto.

Telšiuose metė tik . . T
bombą prie cerkvės, antros 
nemetė.

Telšių kunigai šią 
lią sakė, kad visa ta karės 
rykštė esanti per žmonių .. - .
nuodėmę, bet staiga tuo tar- n?P?dariusios.

u pasirodė aeroplanas ir pats orlaivis nulėkė į lelsius, igdius> ------
ats smarkusis pamoksli- paskiau pasuko ant Sedos gius, Ginčionis ir kitus kai-

oro paukščių karę ir jos 
žiaurumą.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
SKRAJOJA PO VISĄ 

ŽEMAITIJĄ.
Kiekvieną dieną pradėjo

lankytis oro svečiai. Visų -^100 namų ir gelžkelio tro- 
pirma pasirodė ant Šilalės, bos. Kituose dviejuose mie- 
po to nuskrido ant Kaltinė steliuose 56 namai ir jie esą 
nų, Skaudvilės ir t. t., tą pat ištuštėję. V. miestelyje gai- 

vieną'dieną, t. y. 6—IV pabuvojo sras išnaikinęs 70 trobų ir 
4.;^^ t .... . bažnyčią. Mašutų kaime su-

| 7—IV irgi apsilankė, bet degę 19 ūkių, Vasilevos—13, 
nedė- Jau drąsiau lėkė ir net į;Bajorų ir Stalančių—apiel5 

Varnius metė 2 bombi, bet trobų, 
krito priemiestyje, nieko

dnkas nusinešino į rūsį.

RUSŲ PRANEŠIMAS.
Šiauliai, Kauno gub. • 

"Valdiškasai “Naš Viest.” 
minėdamas apie vokiečių 
žygius Šiaulių pusėje rašo:

...Balandžio 13 (26) d. 
Šiauliuose rusų šoviniai iš
sprogdino vokiečių patronų 
.skrynutę.

Arti Šiaulių rusų žvalgai 
.sudegino tiltą: gaisro laike 
buvo sprogimas—matomai, 
tiltas buvo užminuotas.

Seirijų apygardoje ugnis 
I as aplankiusi Mankūnus, Nar- 

, Šventežerį, Strai-

Salantų ir atsidūrė . ant mus. Gyventojai iš baimės 
Plungės,po to nulėkė j. sieną.' bėga toliau nuo priešininko, 
Tada metė dvi bombi į Bla- kuris netik netrukdo jiems 
telius, bet viena nukrito į i prasišalinti, bet dar ragina 

________ i, kad nepadėtų 
rusams. Visur atvykę vo- 

pJeį kiečiai reikalauja, kad juos 
sutiktų su duona ir druska 
ir patys varu sudaro tam 
tikrą vietos žmonių deputa
ciją pasitikti kuriam nors 
a u gš tesn iai n valdini nku i.

, „ ežerą, o antra sprogo prie' išsinešdinti 
pat dvaro. Nieks nemanė 
kad ant ramių gyventojų 
būtų metę “obuolius”, Lx,v 
ne tas tai buvo, tuo dar ne
pasitenkino. Visur Žemai
čiuose jau laukė tą patį sve- 
‘čią ir ryto metą, bet nepa
sirodė. Po poros dienų, t. 
y. 10—IV Telšiuose turga
dienis, minia žmonių; tą-pat 
dieną pasitaikė arklių rekvi-,

ITALAMS VIS DAR SE
KASI.

Iš visų pranešimų aišku, 
kad Italijai pradžia šios ka
rės gana gerai sekasi.

Suiyg paskutinių žinių i-
talai jau randasi tik 16 my- Vokietija
lių atstume nuo Austrijos neutrališkų laivų,bet jos po- 'šies laivų, 
didmiesčio Triesto. vandeninės valtįs gali apsi-

Netoli ežero Idro buvo di- rikti. Todėl Amerikos lai- 
džiausias mūšys ir italams vams rekomenduojama kuo- 
pavyko paimti miestą Storo, aiškiausia iškelt Amerikos 
Dabar jie bombarduoja mie
stelį Riva.

Į šiaurę nuo Triesto įta
kos mūšiai tęsiasi ties Go- 
ritz. Austrai gana smarkiai 
traukiasi atgal.

Italai išleido parėdimą, 
kuriuo užginama italams ir 
austrams bėgti iš kare ap
imtų vietų.

Italų orlaivininkai jau pa
sirodė Austrijoj. Jie jau 
metė bombų ant Triesto - se, kur gyvena daugiau ita- 
Nabresina gelžkelio.

Išviso ligišiol italai užėmė 
Austrijoj 14 sodžių ir baž- 
nytkiemių.

Abelnai sakant, austrams 
nekaip sekasi Trentino ir 
Friuli apygardose.

ŽYDŲ LEGIJONAS.
Vienas žydų laikraštinin- 

(povandeni- kas renka iš žydų tarpo Ie
nos valtįs) dirba gana gerai gijoną. Jis veiksiąs Egipte 
savo nelabą darbą. Per vie- anglų kariumenėje, taip-pat 
ną tik paskutinę savaitę jos ir Palestinoje. Sudarysią jį 
nuskandino 13 įvairios rų- žydai iš Italijos ir Rumuni

jos; jų vadovai būsią irgi 
i žydai; komandos kalba — 

ZEPPELINAI DARBUO- senovės žydų tarmė.

MūšYS TIES BUBIAIS.
Rusai praneša, vkad Šiau

lių apygardose, ties Bubiais, 
jiems pavyko sumušti vokie
čius. Rusai paėmę daug vo
kiečių į nelaisvę.

vėliavą ir ją iliuminuoti. .
Ligišiol dar negauta pilno 

Vokietijos atsakymo, bet ta
sai atsakymas jau perduo
tas Amerikos ambasadoriui 
Vokietijoje.

Vokietijos nota yra para
šyta mandagioj dvasioj.

JASI.
Zeppelinai atakavo Angli

jos miestą Southend, kuris 
' randasi ant Temzos upės. 
Zeppelinai metė 50 bombų.

NUODINGUS GAZUS 
VARTOJA JAU IR LEN

KIJOJ.
Jau ir Lenkijoje vokiečiai 

pradėjo vartoti nuodingi] 
DEMONSTRACIJOS AUS-;gazų bombas, kurias jie, pa

prastai, leidžia į savo prie- 
Tuose Austrijos miestuo- šų tranšėjas.

PABĖGĖLIAI MOKSLEI
VIAI.

•Lietuvių Komitetas krei
pėsi į savo skyrius, kad jie 
pasirūpintų gauti vasaros 
atostogoms pabėgėliams 
moksleiviams vietų, kur jie 
galėtų gauti dovanai laiky
mą.

TRIJOJ.

vartojo tas'

Vėliausios žinios.
MŪŠIAI TIES YLAKIAIS 

IR KURTAVĖNAIS.kJVj AkUl O<7 * 1 1 J vu J IV Veil UUJU VCA0 i # *

lų, įvyko skaitlingos demon- bombas tik vakariniame ka-' Kuomet vokiečiai buvo
_ i • •  T-l _ 1 •   1 - _______> - c i t ■k r-i i'r. t-l.’i i nocif roilLi 1 mmstracijos. Italai rodė savo rėš fronte, 
užuojautą Italijai, o slavai 
—Austrijai. Trieste italų
priešai sugriovė Verdi pa
minklą. Slavai, kurie gyve
na Trieste, yra labai prie
šingi italams.

Tame pačiame Trieste mi
nia užpuolė ant italų dien
raščio redakcijos. Austri
jos žandarai nelabai terami
nę minią.

priversti pasitraukti nuo 
’Bublių (Šiaulių pav.), tai 

POPIEŽIUS RENGIASI Į ™sai atakavo juos
! Kurtavėnais. Patsai Kur-

ties
MADRIDĄ. t---------------- --------------

Ispanijos karalius Alfon- tavėnų miestelis sudegintas, 
sas kviečia popiežių Bene- Vokiečiai turėjo bėgti iš 
diktą apleisti Italiją ir vyk- Kurtavėnų. ‘ j 
ti Ispanijon.

Karalius paskyrė popie-

Rusai gi juos
VIJOSI. 

Naujų žinių iš Padubisio
žiui puikų palocių San Lo- įl®r.a, bet fenais tiesiasi mfi-
renzo, kuris randasi 31 my
lios atstume nuo Madrido.

šiai.
Vokiečiai praneša sumušę 

rusų diviziją ties Ylakiais
ŠVEDIJA NESIUNČIA 
MAISTO VOKIETIJAI.. 
Švedijos laikraščiai vienu 

vxvaxtx x balsu šaukia, kad VokietL 
nėj Galicijoj vis dar tebesi- jon negabenama per Švedi- 
tęsia. Į šiaurę ir į pietus ją jokio maisto. Mat, buvo 
nuo Przemyslo austro - ger-■ pasklidusios žinios, kad Vo- 
manai apveikia rusus. I kietija gaunanti daug mais- 

Nors ir Italija apskelbė to iš Amerikos ir jog tasai 
karę Austrijai, vienok aust- maistas pasiekia 
rai tikisi apgalėti rusus.
Svarbiausia tai, kad austrai 
turi daug geresnę artileriją, čiai sako, kad iš jų šalies vi- 

Į šiaurę nuo Przemyslo sai užginta gabenti maistą 
austro - germanai užėmė so- Vokietijon, 
džius Chotynice ir Krušovi- 
ce.

Austro - germanai mėgi
na paimti gelžkelį, kuris ve- į 

da nuo Lvovo į Przemyslą. žai kas naujo. Y 1 1 • i 5 1 • 1 11

PRZEMYSLAS TUOJ BUS 
APSIAUSTAS.

Didžiausias musys viduri-

NEŽADA PASITAISYTI.
Londonas.—Žymus Vokie

tijos karės kritikas grafas 
Reventlow sako dienraštyje 
“Deutsches Tageszeitung”, • 
jog Vokietija turi išnaudoti, 
galybę savo povandeninių ’ 
valtelių, kurios 1 
naudos atnešė Vokietijai. ,£U.Z9S . .

Vokietija negali atsisaky- jai jau žino apie rusų armi- 
ti nuo to kariavimo būdo. i jos pulkininką Miasojedo-

Iš šitų pranešimų aišku, 
kad mūšiai Lietuvoje vis ei
na didyn.

TŪKSTANČIAI NUŽUDY
TA RUSŲ ARMIJOJ.

taip daug I Panedėlio rytas, 31 d. ge-
“Laisvės” skaityto-

VokietijąŠIAULĖNAI.
(Šiaulių apskr.) 

Vagiliai ir vagys.

per Švedus.
Žymiausi švedų laikraš-

zicija, ir ' išdygo netikėtai 
vėl oro svečias. Čia jis jau 
ilgai sukos visų-pirm ant

GARGŽDUOSE.
Gargžduose vokiečiai 

mininkauja i v z ______
Gargždų dvarą ir miestelį! žmonių, kurie vien

v • sei- Mūsų
savotiškai.; bažnyčios, pastebėjęs daug krašte dabar atsirado viso- 

i tik ir ,kių vagių: vieni jų vagia ar- 
jsudegino (visą vidurį); liko vėpsojo išgirdę bildesį ir klius, kiti kas papuola. Ba
tik dvi gatvi: Muitinės (Ta-1 “paukštį”, tuo tarpu pasi-......................................’ — o ~ ’ — • — ** “ v \ • j UUV VU A LA. Į7 04OI

možnos) gatvė ir gatvė, kurlgirdo sprogimas ir visi žmo- 
valsčiaus raštinė yra. Ma- nes, kur tik kas išmanė, lei-
no namuos apsigyveno afi- 
cieriai. Gyventojų čia be- 
maža kas ir beliko: visi iš
bėgiojo. Likusius, kurie ne
spėjo išbėgti vokiečiams at- 
.sikraustant, lyg galvijus su
varė “špitolėje” (ubaginėje) 
prie bažnyčios ir laikė juos 
ten uždarus dvi savaiti; da
bar paleido, bet iš miestelio1 
išvažiuoti ar išeiti neleidžia.
Kunigai: kleb. Baltrėnas ir trą bombą, matyti Izi-ivi H? rlrzrrnlxria_ okll 4- i KI

landžio 2 ir 3 d. Kūdikiuose 
pavogė porą arklių ir briką 
su pakinkimais ir svirną iš
kraustė. Nukentėjo ne vie
nas, nes iš vieno paėmė ra
tus, iš kito arklį, iš trečio— 
daiktų. Taip sudėtiniais ir

dosi bėgti, palikdami veži
mus, prekes, kiti net pini
gus,žodžiu, baisi suirutė pa
kilo. Bomba krito pas baž
nyčią prieš mergaičių p.Na- išvažiavo ant Baisogalos. S. 
rutavičienės oroerimnaziia.'kaime iš malūno kažinkasrutavičienės progimnaziją, 
kur visi langai išbyrėjo. Ma
tyti, norėta pataikinti į baž
nyčią, bet nukrito už kokių 
50 žingsnių gatvėje.

Tas pats svečias metė an- 
L norėda-

vėl grūdų išnešė kelis mai
šus, atvežtus malti.

Pagaliaus, naktį balan
džio 6—7 d. Dirvoniškių 
Mikšio pavogė arklį. Vienas 
įtariamas suimtas, iš ten- 

k dar jaunų

MūšIAI ARRAS APY
GARDOJE.

Franci jos kares lauke ma- 
. Šiaurės Ar- 

Ligišiol betgi, tos svarbios' ras’e įvyko labai dideli mū- 
susinešimo linijos jie dar'šiai. Francūzai sakosi tuos 
nepaėmė. Jie randasi nuo'mūšius laimėję, 
gelžkelio 30 mylių atstume. 
Kuomet tą gelžkelį jie pa
ims, tuomet Przemyslas bus 
iš visų pusių apsiaustas ir 
austrai pamėgins atsiimti 
savo drūtvietę.

PRANCŪZŲ ORLAIVL 
NINKŲ ŽYGIS.

Paryžius. — Aštuoniolika 
Franci jos orlaivių bombar
davo dideles Vokietijos eks- 
pliozyvų fabrikas Ludwigs- 
havene ant upės Reino. Ta
sai miestelis randasi kaip 
tik prieš Mannheim.

kun. Didžgalyis—abu išvež-'mas pataikinti į žmones pat kaimynas, 
tu nelaisvėn į Klaipėdą.Plė- turgaus pleciuje, bet nukri- metų: būk tai kas dvariškių 
Šimai Gargžduos neapsako- to tuščiame žydo kieme, pas matęs naktį jį jojant ir pa
imi • nlpsin Tiotilr vnlcippill ku- nArl/uo' ciwoichi n nUi 11 r 4-ilr ! i n omi: plėšia netik vokiečių ka-.cerkvę; sužeistų nebuvo, tik 
rėiviai, bet ir mūsų gyven- suardė kūtę ir išbiro kelių 
•tojai,kurie ten užsiliko.Arti-. butų langai, po to jis sugrį- 
miausi kaimai nors netaip, žo į savo pusę.

žinę.

bet visgi atjaučia tų plėši
mų “malonumus”. Apielin- 
kėje, kur geresnė karvelė ar

se-

ne, kur geresne karvele 
arklelis, tai visi paimti, 
žąselės ir vištelės, tai 
niai suspirgintos.

Švėkšna ir Veiviržėnai 
(Ras. ap.) taipgi apdaužyti. 
Švėkšnoje žuvo tarp kita-ko 
^dviklasė parapijos mokykla. 
Švėkšnos kunigai išvežti ne
laisvėn į Prūsus.

jos pulkininką Miasojedo- 
vą, kuris tapo pakartas už 
išdavimą rusų kariumenės 
pienų vokiečiams. Ta byla 
dar neužsibaigė. Miasoje- 
dov turėjo daugybę padėji* 
kų. šnipų buvę tarpe orlai- 
vininkų ir artilerijos aficie
rių. Tūlas orlaivininkas 
nuskrido virš vokiečių lage
rio ir išmetė pundą popierų* 
kur buvo vis pienai, kokioj 
vietoj randasi rusų armijos 
dalįs. Dabar daugybė afi- 
cierių ir keli orlaivininkat 
nužudyta. Petrograde taip- 
pat jieškoma vokiškų šnipų, 
žinomas juodašimtis Skvor
cov pavarytas iš Sinodo.

Sako, vokiečiai išmokėję 
Miasojedovui už šnipinėji
mą net šešis mlijonus dole
rių.

ŽADA NUSILEIST PRIEŠ 
SERBIJĄ.

Vokietija nori jau, kad 
Serbija pasitrauktų iš karės 
lauko. Dienrašty “Vossis- 
che Zeitung” tilpo straips
nis, kuriame rekomenduoja
ma suteikti Serbijai dalį Al
banijos ir kelis Adriatiko 
portus, jeigu tik sutiktų su
sitaikinti su Austrija.

Tasai laikraštis sako, kad 
serbus reikia paguodoti, nes 
jie pasirodė vertais savo 
garbės ir dabar prieš juos 
reikia nusileisti.

DU ANGLIJOS DIDLAI- 
VIAI NUSKANDINTI.
Anglijai vėl didelis smū

gis Dardanelluose. Vokieti
jai pavyko pasiųsti turkams 
gana daug po jūrinių valte
lių ir tos valtelės dabar la
bai smarkiai pradėjo dar- 
buoties.

Pereitą savaitę Dardanel
luose tapo paskandinti du 
Anglijos didlaiviai “Majes-

AUSTRIJA PASITIKI 
LAIMĖTI.

Austro - Vengrijos visuo
menė pasitiki, jog Vokieti
jai ir Austrijai pavyks lai
mėti. Paskutinės žinios e- 
sančios labai smagios. < 
licijoje rusai sumušami,Dar- 
danelluose pavyko nuskan
dinti du anglų didlaiviu, o 
Austrijos laivynas pasek
mingai bombardavo Italijos 
pajūrį.

PRZEMYSLAS AP- , 
GULTAS. 1

Paskiausios žinios iš Ber
lyno skelbia, jog austro- 
germanai jau iš trijų pusių 
apgulė Przemyslą ir pradė

jo bombarduoti išlaukinius 
, tos tvirtovės fortus.

Ga-itic” ir “Triumph”.VILNIUS.
Naujos draugijos, 

niai gubernijos valdybos pa
tvirtintosios draugijos 
“Sveikata” ir “Lietuvių 
Draugijos agronomijos ir 
teisių pagelbai teikti” pra- 

i prirengiamąjį 
darbą. Tų draugijų įsteigė- 

Sveikatos”—d-rė V.
F. Bortkevičie- 

i, Eidu- 
kevičienė, adv. M. Sleževi
čius ir adv. J. Vileišis, ant
rosios gi draugijos — adv. 
A. Janulaitis, inž. St. Kai
rys, agr. V. Ruokis, adv. M. 
Sleževičius ir adv. J. Vilei
šis. Plačiau apie jas žinių 
paduota bus pabuvus.

11—IV irgi pasirodė ant 
Šilalės, bet kur tai skubėjo, 
tą pačią valandą atsidūrė 
vėl ties Telšiais ir tomis pa
čiomis vėžėmis sugrįžo, tik 
užsiturėjo truputį ant Rie- . t x 
tavo labai žemai, bet nulė- deda savo 
kė sau.

Mūšių svarbių nėra be jai: 
žvalgų susirėmimo. Apie Alseikienė, ______
Naujamiestį sodžiai: Sker-’nė, d-rė B. Burbaitė

Nese-
Anglai negali paslėpti tų 

savo nuostolių.

VOKIETIJOS KANCLE
RIS SMERKIA ITALIJĄ.
Vokietijos kancleris savo

PALESTINA IR ŽYDAI.
“L. Ž.” rašo:
Italijoje sustvėrė iš žydų 

lobininkų komitetas, kuris
Manoma, kad nepaisant kalboj reichstage kuosmar- ‘ rūpinasi išgauti žydams Pa- 

visų blogų aplinkybių Vo- kiausia pasmerkė Italiją. Ji- lestiną. Ji dabar priklauso 
kietija ir Austro - Vengrija sai pasakė, kad Italija krau-(Turkijai; čia gyvena daug 

Jo raidėmis įrašė pasaulio žydų, kurie su pagelba savo 1 • ___ . _ __ • • ♦ • a

dynė, Radygčiai, Soslaukiai, 
Šokėnai, Štempliai ir kiti 
priešų rankose.

Naujamiesčio, Švėkšnos, 
Tauragės, Sartininkų vai. 
pabėgėliai prisiglaudė apie 
Šilalę, kurie gauna iš val
džios šiokį tokį gyvybės pa-

turi laimėti.
Austrijoj viešpatuja bai

sus pasipiktinimas iš Itali
jos. - x

ANT VARNIŲ MESTA 
BOMBOS.

Varniai,Telšių apskr. šeš-
ą vai. po pietų balandžio 6

VOKIETIJA NUSILEI
DŽIA AMERIKAI. .

Povandeninės ' vokiečių 
valtelės ir toliaus veiks,kaip 
ir ligišiol veikusios. Tokį iš

vedimą galima padaryti iš

istorijon savo bjaurų parsi
davimą priešams ir išsižadė
jimą bendrystės. Italijai 
nieks negrąsino. Ir be lašo 
pralieto kraujo Italija galė
jo gauti viską, ką ji norėjo 
ghuti.

Kancleris, betgi, tikisi,kad 
Italija susilauks užmokes
čio.

milijonierių ir tam tikrų 
draugijų (sijonistų) įgijo 
nemažai žemės. Klausimą 
apie atidavimą žydamas Pa
lestinos norima pakelti Tai
kos Kongrese. Juo rūpinasi 
labai garsieji žydai lobinin- 
kai:baronas Rotšildas iš Pa
ryžiaus, Lucati, buvusia I- 
talijos ministeris ir kitu

MEXIKOJ IRGI BADAS.
Prezidentas Wilsonas pa

sirašė po atsišaukimu, ku
riuo kreipiamasi į Ameri
kiečius sutekti pagelbą 
skurstančiai Mexikai.

KIEK BELAISVIŲ PA- 1 
ĖMĖ RUSAI?

Petrograd. — Iki 1 d. ba
landžio rusai paėmė 605,378 
belaisvių — austrų, turkų ir 
vokiečių.

Tarpe jų aficierių 10,734.
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga

Iš pradžių tegul žmonės ją “dovanėlė’ nuo kompanijos.Įgiai 
nubalsuoja”. | Kaip jun

Ir nubalsuotų, nes kapita- g-i _ - rln”

, kaip duonos žuazinių skerspainių tinkle, 
kąsnio. |Męs bent jau galime maty

li’ štai, kapitalistų širdįs ti, kad tos Europos valsty- 
suminkštėjo. Jie nutarė bės buvo ir tebėra viena ki

dėkite karės su Vokietija, ’ iu Taimeriams. 
tv 1 v • i i v 1

LAISVĖ

$

Apskaitoma, kad iki rug- vakare Calumet sudeginta' Bet sveiku protu vad.uo- 
pj‘ūč’0 mėnesio Belgija gaus apie šimtą kūdikių, moterų jautis, argi galima sutikti 
iš Suvienytų Valstijų pašei- ir senelių. 'r " ‘ ............ 1,1...
pos (maistu .ir pinigais) net1 m aini? i 
už penkis milijonus 
rių.

O Lietuva?

’nieriai pralaimėjo.
dole- ja nusilpnėjo.

ir juodvarniai pradėjo savo1 joj, Anglijoj, Vokietijoj
| bjaurią agitaciją. Uolesni visose kariaujančiose šalyse 
Imainierių vadai turėjo pasi- išvien su savo tautos kapi- 

Vario trustas kilo, talistris. pučia į “apsigyni- 
ilvlluj. Europos, mo” dūdą!

■ labiau pagerino' Bent mums, amerikie- 
Įtrusto biznį, nes Europos1 čiams, reikia būti atsarges-

Kaip žinoma 'su tuo tvirtinimu? Rodosi, 
“’"‘“"j:. Uni- negalima. O betgi kokia

Kapitalistai!daugybė socijalistų Franci-• i • • a i • • • v r i • j • • • •I ir

Amerikos Biblijų Draugi- traukt.
ja paskutiniais metais palei- kaip ant mielių.
do svietan veik pusšešto m i- karė dar
lijono biblijų. Itrusto

Europoj męs jau matome kariaujančioms valstybėms | nieins ir nesuklupti tų bur
tos agitacijos vaisius. Die- reikia vario, 
yo žodis ten stojosi kūnu!
k --------------

“Appeal to Reason” šau-.
kia: “palaukite, dar nepra-1 paskirti pusę milijono dole- tos vertos. Visos jos lygiai 
dėkite karės su Vokietija, riu Taimeriams. Tai bus'rengėsi prie karės, visos ly- 

i penėjo militarizmo žvė- 
■ visos jos lygiai nori 

šitokia!prisigrobti svetimų turtų ir
ras patinka, drau-|rį ir 

darbininkai, i
listai Amerikoj turi didesnę labdarystė? Tas trupinys 
įtekmę, negu socijalistai. [nuo turčių stalo yra tai re- 

“Appeal to Reason” ple-' 
išrodo radikališkas tik

tai paviršium. Faktiškai gi 
tai yra karės demokratiza
cija, ko negali norėti nei 
vienas socijalistas.

listai nori pririšti prie sa
vęs dar nesusipratusius dar
bininkus.

Apveikę uniją, išvaikę va- tarp tau tiškus 
dus, užmovę apinasrį mies
tu valdžioms, pralobę iš ka- 

savo laiku nu-'rėš — Hecla Comp. milijo- 
sočijalistus/nieriai rodo dabar savo

“Laisvė” 
peikė tuos i „ 
kurie anuomet su įvairiau-. “gerą širdį”, 
šio plauko buržuaziniais 
“pakajaus” skelbėjais, i_„ 
važiavo Chicagos seiman J 
Męs pasakėme, kad buržua- ( 
žiniai taikos darytojai yra 
paprasti tuščiakalviai 
veidmainiai.

su- RYMO-KATALIKŲ SPAU
DOS DRAUGIJA IR 
MŪSŲ REIKALAI.

Mūsų klerikalai įsisteigė 
ao Katalikišką 
draugiją. Ton 

Neseniai New Yorke bu-' drauąijon prisidėjo jau mū- 
vo “taikos draugijos” mitin- ““ 1--
gas, kuriame dalyvavo daug 
tų ramybės apaštalų. Ir ką 
jūs manot — juos pagavo 
kariškas šišas ir jie reika
lavo karės su Vokietija dėl 
“Lusi tani jos” nuskandim-
mo. Tuo tarpu, Chicagoj 
panašus ponai agitavo už 
ramybę.

ir1sau h
|Spaudos

sų klerikališki spaudos or
ganai. Minėta draugija, 
matomai, užsibriežė gana 
plačią veikimo srytį, nes jos 
agitatoriai jau pradėjo ku
riose - nekurtose vietose 
tverti savo draugijos kuo
pas. Pirmutinė kuopa įsi
kūrė So. Omaha, apie ką 
plačiai aprašo “Lietuvos” 
korespondentas.

"Naujoji draugija—sako jis— ku
rią kun. Kudirka piršo So. Omahos 
lietuviams, yrą įsteigta, kad išplati
nus klerikalų įtekmę žmonėse. Nau
joji draugija nori užstoti kelią T. M. 
H ir užkenkti šios naudingam dar
bui”....

Na, mat! Kam čia pykti 
ant klerikalų, jeigu jie žiūri 
savo reikalo ir naudos? Po
nai tautininkai juk patįs ir 
pastate tiltą tarpe tautinin
kų ir klerikalų abazo. Tai

ŽYDAI... UŽVALDO LIE
TUVIŲ SPAUDĄ.

Klausykite vyrai! Kuni
gas Fabijonas Kemėšis at
rado antrą Ameriką:

"Amerikos spauda, kur dauguma 
laikraščių leidžiama žydais, turi ne
mažą įtekmę j šios šalies politiką. 
Francijos viešame gyvenime žydai 
užima vadovaujančią vietą. Tas pats 
dabar atsikartoja ir Rusijoj. Bv‘. pa
vyzdžių toli ir nereikia jieškoti, 
Įima jų surasti ir tarpe savųjų. Juk 
ir mūsų pirmeiviškoji lietuvių spau
da labai jau prielankiai žiūri į įsi
skverbusius jos tarpan žydus”.

Taigi, taigi—žydai jau in- 
siskverbė ir lietuvių laikraš
tininkų tarpan! Męs ma
rėm, kad tokius kurjozus 
kun. Kemėšis..gali pasakoti I iTmi tautininkų bėdos ir jų 
tiktai Vabalninku parapijų-1 T. M. D. vargai. Męs turi- 
nams. Turbūt, tas kunige-1 me savo vargo, 
lis mano, kad ir Amerika 
lai Vabalninku parapija.

PRIE KO PRIVEDĖ LIE- 
I TUVOS PIRMEIVIŲ 

TAKTIKA?
‘Lietuvos Žinios” 

ja:
"Mūsų dešinieji šiandien 

nas. Atėjo, mat, pilnai jų 
Šiandien jie įsivyravę "Liet. Draugi
joj nukentėjusioms dėl karės šelpti”, 
jie tur savo "Blaivybės” Draugiją, 
savo "Saulę”, "Rytą", “žagrę” ir vi
są eilę kitų draugijų, neužmiršus kad 
ir naujosios draugijos “Bitė”. Pra- 
plėtę taip plačiai visą darbą, jie drą
siai gali tarti, jog Lietuva—tai męs, 
jog viskas, kas daroma, tai mūsų da
roma”.

O kad klerikalams dar la
biau ragai užaugtų — tai 
jūs, ponai pirmeiviai iš šia
pus ir anapus jūrės, dar la
biau remkite “Saulę”, Yčą, 
Olšauskinę Lietuvos Šelpi
mo draugiją ir kitus galus.

Męs jau • seniai žinome, 
kad Lietuvos pirmeiviams 
ne tiek rusų valdžia kenkia 
(su valdžia ir jie neblogiau
sia sugyvena), kiek ta 
trumparegė ponų Leonų, 
Klimų ir jiems panašių tak
tika.

dejuo-
linksmi- 
gadynė.

IR MANO ŽODIS.

jau

kad so-

kui: — Iš vienos pusės męs čion imti šliubą,

nes 
socijalizmo 
rgi socija-

stabaus, kad kartais socija
listas, pasiduodamas gamtos 
vaiicd, nueina bažnyčion ir

| “Laisvės” N. 41 V. A. Zo- 
tiktai sytč, išreikšdama savo nuo-

kad 
apšviesti

ANGLAMS TRŪKSTA 
ŽMONIŲ IR AMU

NICIJOS. } 
Tūlas vyskupas, sugrįžęs iš 

karės lauko, tvirtina, kad 
anglams trūksta žmonių ir 
amunicijos.

Redakcija neai.-ako už 
.aisvoj Sakykloj” j.šr- ’ xtas.

“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 
begalinė mokesčių' t,u,npni- ės mažai i- - - : nei daug pasakyti.

I Po raštenu Padekite savo pavardę 
j bet galite rašyti ir po pseudonimu.

didumo.

Jie ir i?es

Tik pasižiūrėkim aplin

našta, 
valdžia

štai kodėl Italijos liaudį 
slegia begalinė r--1—™ ų 
našta, štai kodėl toji liaudis j 
tamsi,

galimas” (kalba 6jo apie laikrašti-1 gyfoę spėkų, O naudos Veik f •_ B •• C* L-J-K 
Tik nedavė. Italijos buržuazija LaiSVOJl Sakykla

“Dilgeles” rekomenduoja: “reikia pir- nori prilygti kitų, labiau pa
ariau laiškais susirašinėt. Kada per i • čnlbi hnr^HTziini 
laiškus apsišvelnins piktumai ir prie- Kilusių, bdlių UUIZiUdZIJdl., 
tarai (tarpe tautininkų ir socijalistų) bet varlei Sunku ISSipŪStl iki 
ir bus pienas ir bendras darbas pra- iručio 
dėta praktikoj, tada pasirodys gyvi Uc 
reikalai, kurie šauks j suvažiavimą”. 
Išradimas — vertas užpatentavimo! 
Tik vargiai kuris bent soči jai istiškų 
redaktorių panorės jį išmėginti.

ŠKOTIJOS socijalistai nutarė pa
si 
riją.

PASSAIC, N. J., kaip rašo "V. L.”, 
likvidavusi socijalistų kuopa. Prašo
me visų vietos socijalistų kuoplačiau-

štai kodėl Italijoj 
iųsti v. kabiukąLu agitacija j Ang-1 darbininkai taip baisiai var

ginami. Jiems reikia pakelti 
sunki militarizmo 
kurią uždėjo ant jų 

šių informacijų apie tų likvidavimų. Į • unliąf 
Męs negalime praleisti tylomis tokio 11 
fakto. Vienas dalykas . ..
-------j-------4.....  — Jvjjgina susipratusius dar-'Į110rl^ apie tuos socijalistus,

Ttaliiai nri«irlein« pininkus, kalbant apie Itali-^11™ lm^ bažnyčioj šliubą, 
liaHJal p > JSlflvJUS | jos prisidėjimą prie karės:

prie kares

Geras pasakymas. Tik ta
me priežastis, kad daug pa
šauktų, bet mažai išrinktų. 
Juk ženyba, tai ne kas kitas, 
kaip gamtos įstatymas, rei
kalaujantis nuo kiekvieno 

i jr1 žmogaus tą atlikti. O su 
rašyti,'gamtos įstatymais jau nėra 

J taip lengva kovoti. Iš tos 
?’l priežasties nieko nėra nuo- 

nuomones ’ ----- i---j i--- --------- i--

teritorijų.
Tą jau mato vis didyn ei

nantis skaičius mūsų drau
gų Europoje ir vieton šne
kų apie apsigynimo karę, 
jie drąsiai kelia aikštėn 

3 darbininkų 
reikalus. Tie draugai būtų 
galėję jau daug daugiau 
nuveikti, jeigu ne šalininkai 
taip vadinamos apsigynimo 
karės (jų pilna visur), kurie 
užsidegė noru kovoti “iki 
galo”.

MŪSŲ PIRMEIVIAI.
Socijalistų laikraščiai jau 

kelis sykius ragino pirmei
viškus tautininkus pasakyt, 
kaip jie žiūri į savo dešinių
jų draugų burnojimus prieš 
socijalistų judėjimą.

Męs ilga: laukėme, ką pa
sakys “doringieji” iš “Tėvy
nės” ir “Jaunosios Lietu
vos”. Bet, matomai, jie pri
ėmė burnon vandens. Jie 
neturi nei už su-rlusį dvi- 
grašį pilietiškos drąsos pa
kritikuoti tuos tautu:inkus, 
kurie sėbrauja su kuidgais 
ir tuo būdu prisideda prie 
puldymo net ir tautiškų < r- 
ganizacijų.

Mūsų pirmeivių nepasto
vumas, šiaudadušystė sta
čiai fenomenališki. Ypač 
tai reikia pasakyt apie “Tė
vynę”. Jeigu tasai laikraš
tis vieną dieną bent per pu
sę lupų pasakys teisybę, tai 
rytoj, žiūrėk, jisai jau už-- <C * -- --- C - I 1 J U /Jllll vilj JlkJCAl JC< 

kas gi kaltas, kad klerikalai sigina savo nuomones.
pasinaudoja tiltu ir užima 
tautininkų pozicijas? Kaip' “Tėvynė” 
pasiklojote, taip ir išsimie-' draugiją
gosite.

Bet šiuo žygiu mums ne

Socijalistai 
ligišiol neturėjo geros kny
gų leidimo draugijos. Da
bar visi laukia, kaip pasi
seks persiorganizuoti “Dar
bui”. Jeigu dabartiniai dar- 
biečiai mokės uždėti atsa
kantį pamatą savo draugi
jai, jeigu jie sugebės užtik
rinti socijalistišką tos drau
gijos pakraipą ir sykiu įsi
leisti jon tas minias, kurios 
pritaria socijalistams (tokių 
žmonių męs turim daugiau, 
negu 20,000) — tuomet bus 
gerai ir “Darbas” išaugs į 
didelę organizaciją. Bet 
jeigu “Darbas” užsidarys 
duris prieš plačią publiką ir 
nemokės sutverti plačios 
visuomeniškos organizaci
jos — tuomet reikės jieškoti 
naujų kelių, kad sutverus 
knygų leidimo organizaciją.
a

Zc~vtė sako, kad tokie so
cijalistai, kurie bažnyčioj 
šliūbą ima, neverti socijalis- 
tais vadintis. Bet kaip Zo
sytė pavadins tuos socijalis- 
tus, kurie karčiamas lanko? 
Man rodosi ir jie nemažiau, 
bet dar daugiau prisižengia, 
bet apie juos tylima.

Zosytė sako, kad teisingi 
soči jai istai, kovodami už 
teisybę ir laisvę, net savo 
gyvastis padeda. Aš visai 
nesuprantu, ką tas bendro 
turi su bažnytiniu šliubu?

Jeigu socijalistai paklau
sytų Zosytės patarimų, ne
imti bažnyčioj šliūbą, bet 
jieškoti tokių merginų, ku
rios sutiktų civilišką šliūbą 
imti, tai tik dešimta dalis 
vaikinų apsivestų, o visi ki
ti liktų senberniais bejieško- 
dami tokių merginų ir man 
rodosi, kad tuomet nuo jų 
pati Zosytė šalintųsi.

Lukšių Juozas.
Norwood, Mass.

'kad tie socijalistai, kurie 
ima bažnyčioj šliūbą, negali 
būti socijalistais, 
prasižengia 
principams.
lizmo principai 
kad kiekvienas soči jai istas 
nieko bendro neturėtų su ti
kėjimu? Man rodosi, kad 
socijalistų gali būti kiekvie
nas žmogus, nepaisant jo ti

ll oRmiškų pažiūrų, jeigu jis 
į sup ranta darbininkų klesos 
i reiklus ir sutinka kovoti už 
panaik’nimą kapitalistiškos 
vergijos.

Pagal Zosytės išvedimo, 
jeigu socijal ritas įsimylėjo į 
tikinčią mergaitę, tai 
negali būti socijalistų! 
tai ne “humbugas!”

Toliaus Zosytė sako, 
reikia pirmiau 
merginą, o jau paskui su ja 
apsivesti. Šis patarimas nė
ra blogas... bet pertikrinti 
merginą, kad ji imtų civiliš
ką šliubą, tai reikia laiko. 
Pakol ji galutinai nepermai
nys savo pažiūrų, pakol jos 
sieloj bus kibirkštėlė tikėji
mo, patol ji nesutiks imti 
civilišką šliubą.

Daleiskime, socijalistas į- 
simylėjo į tikinčią merginą 
ir gyvenimo aplinkybės jį 
verčia tuojaus apsivesti ir 
jis tiki, kad laikui bėgant 
galės ją pertikrinti ir ji at
sikratys nuo visų tų prieta
rų, — ar tai jis tuomet turi 
ją apleisti ir jieškoti tokios, 
kuri sutiks civilišką šliubą 
imti? Man rodosi, kad daug 
geriau apsivesti su ja pai
mant bažnyčioj šliūbą, negu 
visai persiskirti.

Ant kiek man teko pa
tirti, tai kur tik laisvas vai- 

i kinas apsiveda su katalike 
(mergina, visuomet ji tampa 
i laisva. Reiškia, laisvas vai- 
i kinas, vesdamas katalikę ir 
'imdamas bažnyčioj šliūbą, 
pritraukia prie mūsų naują 
narį, naują kovotoją.

L. Puišiutė.
Worcester, Mass.

tai puikus elgimasis Italijos 
^ncijalistų. Jie nesu teršė 
raudonos vėliavos garbės.

Europos pamišėlių namel Bostonietis.
^auja šventė. Naujas pa-1 ■ ■—-— ---------
miščlis — Italija — įnešė 
savo serą azartininku žais-
an.

Italijos karalius Viktoras | Nelaimė mūsų yra trme, 
Emanuelis savo manifeste į jog esame padalinti į tau- 
Italijos tautą sako, kad ita- LaS) tikėjimus, amatus ir 
iai^ pradėję šią karę ne dėl iet kailio spalvas. Taip pa- 
TUŠčio reikalo, bet tuo tiks- dalinti, męs užmirštam 
lu, kad įkūnijus Italijos ide- svarbiausią daiktą, — tai y- 
alą — suvienijus daiktan vi- ra> jog esame darbininkais i 
są italų tautą. Mat, dalis įr, kaipo tokie, visi lygiai 
italų gyvena po Austrija — nešam tą jungą kapitaliz- 
Prentino, Triesto ir Istri-Į mo> nežiūrint ant mūsų ti- 
jos apygardose. kėjimiškų, tautiškų ar poli-

Kiekyienam sveikai pro- tiškų pažiūrų ir pakraipų, 
raujančiam žmogui aišku, Vietoj susitelkti į vieną di- 
<ad Italija įgalėjo įvykinti dėlę socijalistišką - darbi- 
savo tautišką idealą ir be ninkišką organizaciją ir ko- 
carės.. Austrija nusileido. voti su mūsų bendru priešu 
Austrija nusileido, nes su- „kapitalizmu, męs dar per
prato, kad Italijos įsikiši- sękiojam vieni kitus,dar pa- 
mas karėn yra jai peilis po taikunaujam mūsų prie- 
gerkle. Bet Italijai dau- hams, taip sakant, pūčiam į 
giau kas rūpėjo, negu atė- ju dūdą.
mimas nuo Austrijos tųjų P ‘Tik prisižiūrėkim mūsų 
apygardų, kur gyvena Ra- Gp0Zicijaif kapitalistams, o 
aL Italija nori dalyvauti Len pamatysim visai prie- 
generahskose dalybose, ku-kjngUS apsireiškimus. Pa
nos , įvyks po sios kares. imkim pavyzdžiui kokia 
talijos kapitalistai turi nei nors draugovę kaip Carne- 

kiek nemenkesni apetitą, gie Steel Co., Standard Oil 
kaip kitų salių kapita istai. Co if kitas> _ Tose drau. 
.Talija nori vadovauti Vidu r- g0VGSe rasite susitelkusius į 
zenuo juroje, ji nori pasihk- kruvą republikonus su de- 
d y^mntele, karaliene Ad- nlokratais, baptistus su ka- 
riatiko juroje.. Italijos ka-LaĮįkaįs^ amšius su žydais; 
ntalistai nori gauti. riebų Lr veinįus su gagutėmis ir 
kąsni ir tuomet, kuomet l- vardan to visogalingo dole- 
vyks padalinimas Turkijos. •• - • -
Taigi aišku, kad Italijai rū
pi gauti ne vien grynai ita
liškos provincijos, bet už
grobti jai neprideramų ša
lių. Italijos kapitalizmas, 
kuris neišsitenka namieje, 
nori jau užgrobti ir tas Au
strijos šalis, kur italų, paly
ginamai, nedaug gyvena.i;;y;.j 
Visu Atriahko pakraščiu, | /V c ’ 
Istrijoj ir į pietus (Dalma- 
cijoj) gyvena daugiau slavų, 
negu italų. Tie slavai visai 
nepaiso italų globos, vienok, 
italų patriotai užsidegė 
karščiausiu noru sutraukti 
po savo skraiste kuodidžiau- i šią Austrijos plotą. Vadi-1ra«^s“m 
naši, po priedanga italų su
vienijimo, Rymo valdžia no
ri užgriebti slavų apgyven
tas provincijas ir tokiu bū
du įpilti alyvos į tautiškų 
ginčų ugnį. Negana to. 
Italijai jau seniai rūpi įgyti 
pilną kontrolę ant Albani
jos. Laimėjus šią karę, ji 
pasidarys tikruoju Albani
jos gaspadorium.

Kaip matote, Italijos ka
pitalistų tikslas anaiptol 
jau nėra toks prakilnus. Tai 
paprasti plėšrūnai ir niek-

ARGI JIE PRASIŽENGIA 
PRIEŠ SOCIJALIZ

MO PRINCIPUS?
“Laisvės” N. 41 tūla V. A. 

Zosytė kad duoda, tai duo
da vėjo tiems soči j abstains, 
kurie ima bažnyčioje šliubą.

socijal rifais nepripažįsta. 
Bet tai labai nenuosekli kri
tika. Aš nieko nesakyčiau, 
jeigu Zosytė kritikuotų a- 
belnai laisvamanius, bet ne
maišytų laisvamanybės się 
socijalizmu, tada jos kri' 
ka būtų išėjus daug liog 
kesnė. Juk laisvamany 
ii socijalizmas, tai yra c 
skirtingu dalyku. Socija 
listai kovoja už politišką ir 
ekonomišką žmonijos ger
būvį, visai nesikišdami į 
dvasiškus - religiškus žmo
nių persitikrinimus. Soci
jalistai sako, kad ir geriau
sias katalikas gali būt soci- 
jalistu (ar bent kaip kurie 
socijalistai taip sako). Na, 
o kaip išeina pagal Zosytės 
liogiką? Ji tik už ėmimą 
bažnyčioj šliūbo nori iš
braukt iš socijalistų tarpo! 
Bet kuom Zosytė pamatuo
ja tą savo pasakymą, kad 
kurie socijalistai ima bažny
čioje šliūbą, peržengia soci
jalizmo principus?

Aš šliubinėm apeigom ne- 
priduodu didelės svarbos, 
ši i ūbas, tai tik formališkas 
kontraktas dėl palaikymo 
šeimyniškos tvarkos, kuris 
neturi jokios moralės ver
tės šeimyniškam gyvenime. 
Taigi, nėra didelio skirtu
mo, kur tas šliūbinis kont
raktas padaromas — bažny
čioj, pas teisėją ar kur k’' 
tur.

Kaslink veidmainystės, 
tai męs beveik visi nuo to 
neliuosi. Pavyzdys: teis
muose ar kur kitur mums 
prisieina prisiekt — pakelt 
du pirštu ir męs tai darom, 
norint į tą prisieką netiki
me, nes jeigu męs atsisaky
tume išpildyt tą prisieką, 
tai neatsiektume tikslo, ku
ris mumis verčia tai daryt. 
Taigi aplinkybės mus ver
čia veidmainiaut.

Aš nesuprantu, ką Zosytė 
mano atsiekt tuo savo kur
stymu, kad neduot ramybės 
tiems, kurie ima bažnyčiose 
šliūbą?

Moterų Draugas.
Bethlehem, Pa.

rio jie užmiršo visas savo 
pažiūras ir pakraipas, it ko
kius niekniekius ir mažmo
žius.

Pasekmės mūsų elgimosi 
pasibaisėtinos. — Jie gyve
na pilyse, geria šafnpaną, 
retai kada dirba, o visko tu-; 
ri. Męs gyvename uolose, it 

, pusiau alkani, ge-1 
riam degtinę maišytą su' 
gliceriną, dirbam ir dir- 

• |bam, meldžiamės ir mel
džiamės ir nieko neturim; 
drebam už savo tamsų ne
užtikrinta rytoju, o kas dar 
baisiau, paliepiant aniems, 

i į milijonus, 
apsiginkluojam iki dantų, ir 
draskom vieni kitų kūnus ir 
liejam kraują upeliais. Tai . 
yra vaisiai mūsų nesusipra
timo, mūsų dalinimosi ir į 
ėjimo keliu, kurį rodo mums 
kruvina pasibaisėtina hidra 
kapitalizmo.

Jau tik bepročiai gali pa
sakyti, jog šis surėdymas 
yra geras, jau tik bepročiai 
gali sudėję rankas žiūrėti 
šaltai ir nieko neveikti, vien 
tik toliaus svajoti apie tau
tystę ir dangaus saldumy
nus (kuriuos gal taip maty
sim, kaip matom savo au-

Dar visai ne taip seniai 
peikė kunigų 
nuken tėjusiems 

nuo karės šelpti. Ji patal
pino net Žemaitės laiškus ir 
p. Rimkos straipsnius. O 
šiandien ji jau visai kitokią 
giesmę gieda. Šiandien ji 
jau prisižada talpinti visus 
tos draugijos raportus ir 
šiaip jau informacijas apie 
ją. Šiandien — jau Basana
vičius jai autoritetas! .

Stačiai stebėties reikia, 
kaip tas laikraštis maino 
pažiūras, nelyginant jo re
daktorius maino pirštines. 
Argi “Tėvynė” jau. tiek ne
supranta, kad minėta drau
gija yra po idėjine ir fak
tiška įtekme Vilniškės “Vil
ties” tribunalo? Argi “Tė
vynė” nežino, kad net “Vai
ras” ir “Pažanga” (abudu 
klerikalų organai) nupeikė 
tos draugijos bosus, kad jie 
pasielgė, kaipo siauri parti- 
zantai, atsisakydami suteik
ti draugijoj kiek žymesnę 
vietą pirmeiviams iš “Lietu
vos Žinių”?

Lietuvos klerikalai visai 
neslepia savo partyvišku- 
mo. Draugija po jų kont
role. šiaudadušiai pirmei
viai (a la Leonas) įsikinkė 
jų vežiman. Amerikos 
“Draugas” taip-pat užgyrė 
tą draugiją. Ir štai, neva 
“pirmeiviška” “Tėvynė” da
bar pėda į pėdą deda paskui 
“Draugą”, sutikdama minė
tą draugiją garsinti ir rem
ti.

Mums gaila tų tūkstančių 
“Tėvynės” skaitytojų, ku
riuos gerb. V. K. Račkaus
kas vaišina ta trejų devyne- 
rių trejanka.

REIKALŲ - REIKALĖLIAI.
"KELEIVIS” paskelbs: "susivieny- 

jimas socijalistų su tautininkais ne-

NEGALIMA SUTIKTI.
“Laisvės” N. 41 V. A. Zo

sytė gana gerai pipirina 
tuos socijalistus, kurie baž

nyčioj šliūbus ima. Bet su 
I visais Zosytės išvedžioji- 
Imais irgi negalima sutikti, 
i Jeigu męs matom lietingoj 
ir labai bjaurioj dienoj ke
liaujant keliauninką, tai pa
sakom: “Kodėl jis dabar ei
na tokioj bjaurioj dienoj? 
Argi negalėjo pasiskirti gie
dresnės dienos?” Bet jeigu 
męs susipažintume su to ke
leivio aplinkybėmis, kurios 
privertė jį keliauti tokioj 
nemalonioj dienoj, tai ir pa
tįs jam pritartume.

Nereikia manyti, 
cijalistas, eidamas bažny- 
V* • 1 • *1*1 • v • •

talistai, nors jie ir dengiasi 
patriotiška skraiste.

Italijos valdžia stengėsi 
parodyt visam pasauliui, 
kad visa “tauta” nori karės. 
Tai vėl melas. Męs žinome, 
kad Italijos darbininkai vi
sais galimais būdais prieši
nosi karei. Italijos sodie
čiai dar baisiai tamsus. Am
žiais besitęsusi kunigų glo
ba, baisus ekonomiškas 
skurdas galutinai nualino 
Italijos liaudį. Italijos so
džiuose, o ypač pietinėj Ita
lijoj, viešpatauja toks var
gas. kad šimtai tūkstančių 
sodiečių kasmet bėga į A- 
meriką. Tamsumas so
džiuose neapsakomas, 
suotinos apšvietos nėra

Italijos buržuazija

jaučiasi 
smagiai arba tą daro iš no
ro. Bet kas jam daryti, 
kad jo tokios gyvenimo ap
linkybės? Tiesa, Zosytė pa
taria vesti apsišvietusias 
merginas arba pirmiau jas 
apšviesti, bet klausimas, ar 
męs daug turime apšviestų 
merginų? Pagaliaus, jeigu 
mums ir pavyks kokią nors 
merginą - katalikę prikal
binti civilišką šliūbą imti, 
tai dar nereiškia, kad męs 
ją apšvietėm. Gal ji sutiko 
civilišką šliūbą imti tuo 
tikslu, kad paskui savo vy
rą atvedus ant gero kelio. 
Juk panašiai elgiasi ir soci
jalistai, imdami bažnyčioj

Zosytė šaukia kovoti su 
fanatizmu ir išnaudojimu.

matom milžinišką trustą, 
nuosavybė kurio auga ir au
ga, — iš kitos pusės matom 
jūres kraujo ir ašarų, ant 
dugno kurių regis minios 
nuskriaustų, apvogtų, . su
vadžiotų nelaimingų gyvū
nų, kuriuos vadiname dar
bininkais.

Liko mums vien tik vie
nytis ir kovoti už geresnę a- 
teitį darbininkų luomo, už 
geresnę ateitį žmonijos, ar
ba kraustytis nuo šios že
mės ant Marso ir ten įsteig
ti kolioniją žemės bankro
tų, — bankrotų šios senos, 
turtingos močiutės žemelės, 
[kuri, ant nelaimės, jau tapo 
“private property” ypa- šliūbą. 
tiška nuosavybe tik kelių. 

1 Juozas šilingas.

UŽPUOLIMO” IR “APSI
GYNIMO” KARe.

“Naujienose” skaitome:
"To jau, rodosi, niekas negalėjo 

laukti, kad ir Italija užreikštų, jogei 
ji kariaujanti, gindama savo Šalies 
"teises ir reikalus”. O betgi ji ta
tai užreiškė”.

Taip ir buvo. Rymo val
džia dabar visam svietui 
skundžiasi, jog ji karės ne
norėjusi, bet ta nelaboji 
Austrija privertusi ją ka
riaut.

Išvedimas iš to, rodosi, 
prašyte - prašosi: nei viena 
kapitalistiška valdžia nesi- 
sakys, jog ji užpuola. Visos 
jos tik “ginasi”, 
dabar Anglija, 
Rusija, Austrija, 
Serbija ir it

“Ginasi“ 
Francija, 

Vokietija,

Italijos buržuazija ir 
miesčioni j a šios karės troš
ko. Ta pati buržuazija juk 
įvėlė Italiją ir į Tripolio 
avanturą, kuri prarijo dau-

VARIO TRUSTO “MIE- 
LAšIRDYSTĖ”.

Visi dar atsimenam apie 
ta milžinišką kovą, kokią 
uzpereitais ir pereitais me
tais vedė vario kasyklų dar
bininkai Calumet, Mich., a- 
pygardose. Tuomet “Hecla 
Mining Corp.”, sumobiliza
vo prieš mainierius visas 
spėkas — miliciją, kunigus, 
miesto valdžias ir tt Kūčių
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Egypto piramidų paslaptis
Egypto piramides, milži- prieš tvaną, kurį jo kunigai 

aiški akmeniniai tvariniai, I buvo išpranašavę, idant jo-1 
kurie niukso Kairo miesto se užlaikyt nuo pražūties vi- 
apielinkėj, tyrų pakrašėiuo- sas brangenybes, o ypač 
se, tai viena didžiausių žmo-l mokslo ir dailos turtus. Pa- 
nijos irtoriini

piramidos dalių didumas, Ii o Gizech, į piet - vakarus 
taipgi laiptų, nuleidžiamų nuo Kairo. Arabai daug 
durų, nišų (tyčia padarytos blogo padarė tiems senovės 

i duobės sienose) ir kambarių paminklams. Godumo ver- 
plotai, menkiausiuose išga-jčiami, jie stengėsi įsigauti į 
liuose, apskaitliuota su tik-[piramidų vidurį ir,.nežino
jai geometrišku teisingumu darni įėjimų, tankiai ardy- 
ir pilnai pritaikinta prie a- 
belnos jos formos.

Tokiu būdu, didžiąją pi-
istorijoj paslapčių, našią legendą randame, pa- raaHdl galima pavadinti 

Ant tų kolosaličkų tvariniui gal slaptų šaltinių suštaty-j mi^amska formula aiba su- 
buvo išaikvota nemažiau toj Aūantydęo istorijoj (At- ;Įygint°ja, kun tarnavo įsn- 
medegos, triūso ir pajiegu, įlantyda vadinamu pasakiš- Simui daugelio klausimų a- 
kaip didžiausių mūsų mies- kas suusžemis, kuris buvęs Pįe mieiavinius. Didžioji 
tų pastatymui; vienok,jų at- Atlantišknme okeane tarp jP11 amic^a’_ tai vienatims to- 
siradimo priežastis ir tiks- Europos ir Amerika, o p?-|kias stebėtinas ypatybes tū
las dar vis lieka paslapčia, skui nugrimzdęs į okeanu.į -" tvarinys; o sulyg nau- 
Nuo senovės laikų pirami
dos skaitėsi grabvietėmis 
(laidojimo vietomis). Ka
dangi jose ir ištikrųjų buvo 
laidojama garsus numirė
liai, tai tasai manymas išro
do gana teisingu. Tuo pa
siremiant, piramidose palai
dotiems faraonams primes- ....................... _. _
davo vaikiškas idėjas; juos jpgai kitokios apeigos at
kabindavo juokingame gar
bės jieškojime arba pasibai-j 
sėtiname despotizme. Vie
nok tūli naujausi tyrinėto
jai, paveizdan, Diderot, 
Bayljer, Jamar, Smith ir ki
ti, o taipgi daugelis “Egyp- 
tiškojo instituto” narių ma
no, jog laidojimas nebuvo 
svarbiausiu piramidų pa
skyrimu. Jie įsitikrinę, kad 
piramidos tarnavo grei
čiaus moksliškiems ir reli
giškiems tikslams.

Seniausiu istoriku, kuris 
aplankė didžiausiąją pira- 
midą, buvo, tikrių-tikriau- 
siai, Herodotus. Jisai gana 
plačiai ją aprašo ir niekur 
betgi neminėja, kad jinai nias astronomijos, geodezi-j 
būtų tarnavusi antkapiniu jos, matematikos ir geogra-1 
paminklu; bet tikrasis jos fijos teises. Reiškia, tasai 
tikslas, matyt, jam buvo ne-’stebėtinas paminklas egyp- 
žinomas. Vėlesni istorikai, tiečiams buvo, taip sakant, 
Diodorus Ciculius, Strabo- monumentališka knyga, ku
ries ir kiti skaitė piramidas' rioje kunigų buvo ant visa- 
niekuo kitu, kaip laidojimo dos užrašyta mokslo išvedi- 
vietomis, nors Diodorus mi-jinai, ankštai surišti su visos 
nėja, jog istorikai ir net pa- šalies gerbimu (paveizdan, 
tįs egyptiečiai skirtingai tarp ko kito, Niliaus mata- 
mano apie piramidų staty-. vimai, kuriuos būtinai rei- 
no tikslą. p'

Nėra abejonės, jog pirą- nuo jo užtvinimų), 
midomis naudojasi, tarp keletas pavyzdžių: — 
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bet svarbiausis tų milžiniš-' Raudonosios jūros 
kų tvarinių paskirimas bu- šiauš, 210.85 metrų 
vo kitokis. Plato pirmuti- dauginus tą augštį šimtą 
nis išsireiškė, jog piramidos sykių gauname 21,0 <5 met- 
buvo skiriamos moksliš- rus, tai yra lygiai tiek, ant 
kiems tikslams. Jisai spren- kiek žemės kanim lys 
dė, kad jos tarnavo astro- susiplojęs prie polius’.] 
nomiškiems

davo išlaukines sienas. Vie
nok, nei arabiškų minių plė
šrumas, nei tyro audros ne
įstengė didžiosios piramides 
sunaikinti. Net laikas bijo 
piramidų, kaip arabai sako!

Dar daugelis gentkarčių 
pamatys tuos kolosališkus 
žmogiško tvėrimo pamink
lus, bet ir toms gentkar- 
tėms, gal nebus lemta jų 
paslaptį ir tikrąjį tikslą pa
tirti. J. Stropus.

Nei viena kitų pirami-1 ~ ----- :------ ----- ■■■ =± =-
Dar mūsų laike tūli teosofai,tyrinėjimų, jinai yra 
skaito piramidas religišku seniausia is visų pirami-j
simbolu, kuris atvaizdina Nei viena kitų pirami-< 
vėlės Skverbimąsi augštyn, dų. negali , DaktaVO patarimai

[įstabių mierų, kokie užver
ti joje, tarsi didelėj suak- ,. -. . .

kuri, kaip liepsna, nuo že
mo medegiško pasaulio kila 
dangun. Manoma taipgi, 
jog piramidų '

Klausimas. Kodėl tan- 
viduj "'buvo1 menėjusioj formulėj, kuria'kiai daugelį žmonių apima 

J ---------------astronomija ir' mieguistumas?
Atsakymas. Paprastai

entinami egyptiečiu ku- naudojosi astronomija 
geografija. vienok, nega
lima tvirtinti, kad visos ki- žmogus jaučiasi mieguistas, 
tos piramidos buvo skiria- kada jis privalgo. Dauge- 

' mos vien numirėlių laidoji- lis žmonių, kurie daug Vai
niui.
nėtų spėjimų, buvo išreikšta 
mintis, jog tos keistos ak
menų krūvos galėjo tarnaut 
kokiam - nors abelnam tiks
lui. Sulyg francūzų tyrinė
tojo Persinje tvirtinimo, 
svarbiausia piramidų parei- 

' ti vaisingą Ni- 
nį nuo pražu
lnu rios viešpa- 

•. Šį paskutinį
Ksbis dar kol kas 
i. e t gi negalima 

jog Persinje

liekama.
Dabartinių tyrinėtojų 

dauguma sutinka su seno
vės arabų rašytojų išvadžio
jimais, jog piramidos užve
ria savy gilios išminties pa
tyrimus ir išvadžiojimus. 
Kaip ten nebūtų, yra žymus 
prirodymai, jog didžiojoj 
Cheopso piramidėj ant am
žinų laikų uždrūtinti svar
biausi astronomijos ir ge
odezijos įstota o taipgi 
prekystėje ir a latuose rei
kalingiausios ir eros. Kaip 
išlaukiniai, tai)) r vidujiniai 
tos pi r- midos ’ ui užveria 
savyje nik ‘as .urms stebė
tinu būdu .^reiškia pamati-

ga buvo ; 
liaus upės

Mykolas Balucki.

Vyro Medžioklė
Komedija dviejuose aktuose. 

Vertė Bostonietis.

(Pabaiga).
Valentas. Kas pasidarė, klausi? Klausyk! 

Vakar vakare, kaip žinai, žadėjo būti 
pas mane ant arbatos, o šiandien, ka
da iš mano malonės atstovu tapo, kada 
aš jau esu nereikalingu, tai tas... tas... 
aristokratčlis...

Leonas (šaipydamos). Na ir ką?
Valentas. Nenori ateiti.
Leonas (tyčia). Artu girdėjai! Ir ko-

kėjo žinot, idant apsisaugo! 
štai 

Pirą- 
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kitko, kaip laidojimo vieta; midos augštis, skaitant nuo 
> pavir-

Be visų augščiau mi- ’go, jaučiasi mieguisti. Kar
tais, nerviškas nusilpimas 
dėlei kitokių aplinkybių bu
na priežasčia. Nekartą at- 
s-tinka taipgi, kad skaitant 
akys pavargsta ir žmogus 
pradeda miego norėt. To
kiam atsitikime pagelbsti a- 
kiniai.

Klaus?*” 
kad plai .’- .ai

Atsak 
vaistų j i 
tai turi ir.c: 
gal plaukų stovį. Jeigu jie 
labai sausi — riebumai, jei
gu labai atliejuoti, tuomet 
alkoholis, arba glycerinas. 
Bet svarbiausia — plaukus 
reikia prižiūrėti ištrinti, iš
šluostyti, išvėdyti, nekanky- 
ti su kieta skrybėle, na ir 
dabotis barbeno šepečio, 

kanalus ^L1° viešo šepečio žmogus 
užkrečia 
JuilllS, 
plaukus.
žmogus gali turėti kokią or
ganišką ligą. Tas žinoma 
turi būti ištaisyta.

F. Matulaitis, M. D.

tauja tyru c 
spė;uną m 
užgi čija; 
nepripažinti, 

, idėja pasiremia įdomiais ir 
’stebėtinais faktais.

Jau gilioj senovėj daug 
kalbėdavo apie amžiną ko
vą tarp Niliaus ir tyro, tarp 
Oziriso ir Tifono. Apsisau
gojimui nuo tyro smilčių so
dindavo medžius, statydavo 
sienas ir kasdavo 1_____
(Abidos’e, Ambos’e ir ki
tur).

Egypto šiaur - vakaruose, 
tarpe Fainmo ir Natran’o 
ežerų, niukso didelės dau
bos, kurių kitas kraštas su

siduria su baisia smilčių jū
ra Sachara, arba arabiškai 
el’-Sachel’. Tos daubos, —, 
tai keliai, kuriais tyro aud- Iš P. Tupijano.

K1’s daryti, 
La?

Geriausiuai
uL'HiB nėra. Vais-

« tojami pa-

skalpą bakteri-
kuries sunaikina

Apart to viso,

ros veržiasi į vaisingą Ni
liaus klonį. Ir ką gi? Įdo
miausia dalykas! Kaip tik 

> yra tų daubų artimiausiuose pa- 
i. Tuo- kraščiuose piramidos ir pa- 

tėmijimams. pat sykiu tasai augštis lygi- statytos, palei miestus Abu 
Bet Jamar tą manymą už- naši dušimtiniai daliai skir- Roaz, Gizech, Abuzir, Sak- 

ekvatoriaus karach, Daschoor, El’-Me- 
suki-i taniech-Meidon ir El’-La- 

chum. Visos jos stovi tose 
Egypto vietose, kurioms 
gręsia smiltinės audros iš 
baisiosios Sachel’! Nejaugi 
tas įvyko be tam tikro tiks
lo?

Persinje ištyrė, jog ap
link piramidų smilčių pri-

ginčija ir patėmija, jog to- tumo tarp 
kioj šaly, kuri, kaip Egyp- skerslinijos ir žemės 
tas, guli augštoj ir visai at- mosi ašies. Absoliutiškas 
viroj lygumoj, nebuvo rei- didžiosios piramidos augštis 
kalo tam tikslui keltis 450 taip-pat pritaikomas prie 
pėdų augštuman. Vienok, dviejų jos pamato šalių il- 
labai galimas daiktas, kad gio,kaip rato skerslinijaprie 
didžioji piramida tarnavo jo lanko.
astronomijos reikalams. Jo- j Didžiosios piramidos aug- 
i‘e buvo padarytas siauras štiš, padauginus ant 10, ly- x t t x 
;oridorius, kuris tęsėsi vie- ginasi 148 milijonams kilo-[nešta tik kelios pėdos augš- 

noj linijoj su vietiniu meri-'metrų, tai yra vidutiniškam čio, kuomet sfinksas veik vi- 
dianu ir beveik paraleliškai atstumui saulės nuo žemės, I 
su žemės ašia. Stovint to kaip tas patirta mūsų lai- 
koridoriaus gale ir žiūrint kuose su geriausiais miera- 
per kitą galą laukan, gali-,vimo įrankiais. Tos pira- 
ma buvo tėmyti žvaigždžių midos ploto mierose randa- 
judėjimą apie poliusą. To- me taipgi geografiškų plū
kiu būdu, 22 metrų ilgio ko- čių ir ilgių nurodymus ir 
ridorius galėjo tarnauti ge-|veik nėra abejonės, jog jos
riausiu žiūronu, per kurį statytojai žinojo apieAmeri- tyras įstengė apkloti smilti- 
žvaigždės galima buvo net kos sausžemio buvimą, mis vos tik pamatus tų mil- 

’ dienos laike tėmyti! I“daug pirmiaus, negu pa- ----- —4-
Aristotelis manė, jog pi-1 šaulio istorija užgimė”, su- 

ramidas statė politiškiems lyg vieno egyptologo išsi- 
tikslams. Jisai sprendė, jog reiškimo.
faraonai statė tuos milži-1 Taip vadinamame karališ- 
nus, bijodami maištų ir su- kame kambary stovi obelis- 
kilimų, tam, idant nuvar- kas iš čielo akmenio, vadi- 
ginti liaudį sunkiu darbu, namas sarkofagu. 
Bet šis sprendimas išrodo kyti tyrinėtojai 
be pamato, atsiminus, jog jog tasai akmuo taipgi nie- męs, iš kur rytų vejai nu- 
Egypto gyventojams reikė- ko bendro neturėjo su nu- nešdavo jas atgal tyram 
jo be atvangos kovoti su Ni- mirėlių laidojimu. Pirami-; Vienos didžiosios piramidos 
liaus upės tvanais ir jog'da buvo pabudavota aplink šonas turi 22,000 ketvirtai- 
egyptiečiai buvo darbštus'akmenį tokiu būdu, jog jo nių metrų ploto ir, pagal 
žemdirbystėje, amatuose ir niekad jau negalima iš te-(Persinje išmieravimų, smil- 
prekystėje. Greičiaus būtų’nai prašalinti. Jį patalpino tis puola ant žemės dar 200 
galima spręsti, jog didžio-■ piramidos vidury anksčiau, 
sios piramidos statytojas, negu buvo įtaisytas karališ-

v. j v *2^ '.A v. 1 * ** * *—r * * *** * * * v v i *—-------- — — —  I .

kad davus darbą skaitlin-‘akmenio ilgio ir pločio su-Irios dar šiek-tielą drūtesnės 
giems kariškiems belais- mą išdalinti ant augščio, tai ir gerai užsilaikančios., Pa- 
viams, kaip tai vėliaus da- gauname vėl tą-pat išvedi- staraisiais keliais metais at

rasta 67 piramidų griuvė
siai. Jos visos randasi kai-

įsai jomis užpiltas. Taip, 
paveikslan, didžioji pirami- 
da, palei Sakkarach’o, ap
nešta smiltimis tik per še
šias pėdas augščio; kita pi- 
ramida palei Dacshoor’ą — 
tik per 8 pėdas. Taigi, per 
5000 metų nuolatinės kovos,

žmų. Kaipgi tas galėjo at
sitikti? Tas įvyko todėl, 
sako Persinje, kadangi di
džiulis piramidų paviršis 
padaro tokią įžymią smilčių 
audrai kliūti, jog didelės 
smilčių masos sulaikydavo 

Bet mo- i savo . bėgį dar toli nuo pi- 
sprendžia, rami du ir puldavo ant že- 

rytų vėjai nu

metrų nuo piramidos.
Dabartiniame laike pri-

Cheops, pradėjo tą darbą, kasis kambarys. Jeigu to skaitoma 38 piramidos, ku-
1 1 1 1 1 • ■ i • I 1 • • 1 _ 1 V * _ I _ . 1 .1 — - - X i —. 1 * 4- xx 1 r z-J i.i-i i zx z“ikąri davus darbą skaitlin-‘ akmenio ilgio ir 

giems kariškiems belais- '

mą, kaip dalinant rato lan-rydavo Ramses II-as. ]
Arabai turi daugel paša- ką ant jo skerslinijos. Ma- 

kojimų -------i
r abu

noma

Jeigu jaunos rožės

Neprimintų žmogui

Mergos veido grožės —

Kas mylėtų rožę?

Jei dangun žydrumo

Žavumu nelenktų

Žydrosios akelės —

Ar kas botų dangų?

Jei nebūtų mergė

Taip skaidri, gražutė,

O iš ko suprastum

Apie dievo būtį?

Stajė Naginskas.

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 l

r abu rašytojas Ebu-Abd-eF- 
Hokm pasakoja, jog pirami- 
das pastate Egypto karalius 
Sauridas, dar 800 metų

no joj
l ' .

skaitoma prie Libijos kai
nyno. 7'

nojoj Niliaus pusėj, palei 
smiltinių kalvų, kurios pri-

Įdoriiiausia piramidų
gi svarbiems tikslams buvo 
skiriamas ir užvėrė savy, 
pirm ko kito, mieras Niliaus „ . <. . .
tvanų reguliavimui. Kitų grupa randasi netoli mieste^

mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą su parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK

1112 W.35th Street, Chicago, III.

(Valdžion prižiūrimas bat/kas).
Jo turtas yra suvirš $l,5i

Kreipkitės raštu ar ypa
Visokias žinias maloni 

teikiame.

0,000 

kiškai.

Valentas. Mat, būk tai laiko neturįs, esąs 
labai užimtas.

Leonas (tyčia). Kaip tai negražu!
Valentas. O paskui, kada aš jo prašiau, 

maldavau, visų šventų vardus minėjau, 
kad tik jisai man tos gėdos nedarytų 
ir ateitų, nes jau visas mieštas žino, 
kad jisai bus pas mane... tai tas nenau
dėlis drįso man pasakyti... drįso...

Leonas. Ką gi?
Valentas. Drįso pasakyti, kad aš sau eičiau 

laukan, kad jo negaišinčiau. Argi tai 
ne bjaurybė?

Koste (įeina). Meldžiu pono pasakyt... ar 
jau paduot vakarienę? Jau dvi valan
dos, kaip viskas gatava. Jeigu nepa- 
duoti dar ilgiau, tai viskas išdžius.

Valentas. Einame pone Karoliau, paduok 
ranka Anelei, v

Anele (triukšmingai 
kuomet!

Valentas. Kągi reiškia tie tavo žodžiai?
Karolius. Aš tamstai viską papasakosiu...

Aš prašiau rankos panos Anelės...
Valentas. Na ir imkie ją. Daviau tau žodį. 
Anele (šaukdama). Jisai šiaučius.
Koste (blaškydama rankas). O Jėzau! Ar

gi toks gražus žmogus tinka būti šiau- 
čium!

Valentas (didžiai nustebęs). Ką? — Šiau- 
Tamsta šiaučius? Ne dvarpo- 

Kaip tai?
Aš apgaudinėjau jus, dėl ko da

Valentas. Ei, duok man ramybę. Tegul 
devyni paraliai nutrenka kur nors, 
tuos grafus!

Močiutė (iškilmingai prisiartina prie Ane
lės). Na, mano Anele, kaipo tavo mo
čiutė, atėjau judu palaiminti ir palin
kėti viso labo. Palaiminimas senų 
žmonių atneša naudos. Prisiartinkite, 
mano brangiausi.

Koste. Jau jo nėra — išėjo.
Močiutė. Tai vienas... o kitas? . • f 
Koste. Jau nei vieno nėra.
Močiute (Anelei). Anele, kasgi čia pasida

rė? Juk jisai turėjo būti tavo vyru?
Anelė. Duok man močiute, šventą ramybę 

su tuo vyru. Aš jo visai nereikalauju.
Močiute. Tai koučl jisai tave bučiavo. J 
Anele (nekantrauja).
Valentas (ima Blažiejų už rankos, į šalį). 

Klausyklos, pone Blažiejau. Jūs, ro
dosi. turėjote ten kokį gerą žmogų dėl 
mano

Blažiejus.
Valentas.

E, tą staliorių.
Jai jau kad ir staliorių. i 
Taip? Kaip tai gaila. Jau jisai 

gavo merginą. .

DAR APIE PABRANGIMĄ.

šalindamosi). Nie-

čius? 
nis?

Karolius.
bar labai gailiuosi. Visųpirm aš norė
jau pelnyti panos Anelės širdį, o pas
kui jau pasisakyti kuomi esu. Misliau, 
kad nebus tokia puiki, juo labiau, kad 
ir tamsta, pone Valentai, kaip girdė
jau, buvote...

Valentas (supykęs). Kas tamstai rūpi, kuo
mi buvau. Neprikaišiok man, tamsta, 
tokių dalykų.

Karolius. Pavelykit man...
Leonas (atstumia Karolių). Leiskie, aš kal

bėsiu tavo vardu. Tai, tamsta, pone 
Valentai, nenori imti Karolių į žentus? 

Valentas. Greičiau man ant kaktos plaukai 
užaugs.

Leonas. Kodėl?
Valentas (šiurkščiai). Aš neauginau savo 

mergaitės dėl šiaučiaus.
Leonas. Vadinasi, pažemini žmogų, kuris 

yra tokio jau padėjimo, kaip ir tams
ta. Bet jisai daug mokytesnis už ta- 
mistą. Tai kodėl dar pyksti ant grafo, 
kuris su tamsta užsidėti nenori. Argi 
tai negėda, kad pats beždžioniauji, no
rėdamas nuduoti didžponį, o paniekini 
dorus žmones? Patsai save pirmiau 
apkaltink, negu mėginsi kitus kal
tinti. (Atsigrįždamas prie Anelės). 
Pana Anele, žinokie tamista, kad Ka
rolius nemelavo... Jisai ištiesų yra 
dvarponis, ir męs tyčia surengėme tą 
komedijėlę, kad išjuokti jūsų aristo
kratiškas pretenzijas, kad sugėdinti 
jus. O dabar iki pasimatymo. (Ima 
Karolių už rankos ir išeina).

, Anele (į šalį). O aš nedasiprotėjau, kad tai 
tik komedija. O aš nelaiminga? (puo
la ant sofkos).

Valentas. Ir tegul sau eina po balų. Tokie 
pienburniai dar mane senį mokins. Aš 
mokslo, gerbiami ponaičiai, nereika-
lauju (vaikščioja po Kambarį). Dabar 
tos visos pletkos pasklis po miestą ir 
mano mergaitei tik suterš vardą.

Blažiejus (įeidamas). Skubinu, bet gal pa
sivėlinau, pone Valentai? Pone Va
lentai, ar tai teisybė, ką žmonės mies
te pliauškia?

Valentas. Kaip tai? Tai jau žino apie vis
ką? O ką ar aš nesakiau?

Blažiejus. Ale... visas miestas jau šneka, 
kad kokie tai grafai ar ten kunigaikš
čiai bus pas jumis ant arbatos.

Vilniaus miesto maitinimos reikalai 
visai pablogėjo. Jau pradžioje karo mies
to maitinimo komisijai laiminant reikalin
giausių daiktų kainos vis kilo ir kilo. Gi 
dabar, kaip matyti, artinasi trukumas, jei 
ne visuotinas, tai bent kai-kurių daiktų.

prieš Velykas visi pajautė 
To trukumo beabėjo

Pavyzdžiui, 
kiaušiniu trukumą, 
nebūtų buvę, jeigu tik miesto maitinimo 
reikalai nors kiek būtų sutvarkyti, jeigu 
būtų įstaiga, kuriai ištikrųjų rūpėtų par
gabenti miestan užtektinai reikalingiausių 
daiktų, o ne vien tik, kaip dabar, nustatytų 
kainas ir duotų vagonų tiems daiktams ga
benti, kurių reikalauja tik vertelgos. Jau 
jaučiame mėsos trukumą, o netrukus rasi 
ir visai be mėsos liksime. I

Mieste nėra įstaigos, kuri tuo reikalu 
rūpintųsi. Cukraus turime, bet paskutiniu 
laiku ir tai arba vien smulkiojo arba kapo-< 
tojo. Su miltais taip-p^t negeriau.

“Paskutiniu laiku, rašo “Vii. Nov.” ko-« 
vo 28 d., Vilniuje pradėjo trukti kviečių 
miltų. Kai-kurios keptuvės, dėl kviečių 
miltų trukumo, nebekepa baltosios duonos* 
Miesto maitinimo komisija pasirūpino kuo- 
greičiau atvežti Vilniun užtektinai kviečių 
miltų”. Beabejo, Vilniaus miesto maitini-* 
mo komisija platesnių pranešimų mums* 
paprastiems vartotojams neduos. (Iki šiol 
nematėme jokios tos komisijos apyskaitos)* 
Ji, turbūt, paves vertelgoms surasti miltų 
ir nustatys jiems tinkamas kainas.

Taigi ir “pasirūpinta”, ir uždarbis bus 
geras, ir miltai bus brangus.

Aš priminsiu (tai jau buvo minėta vie
los laikraščiuose dar prieš Velykas) kiek in 
kokių reikalingiausių daiktų yra Vilniuje in 
kiek jų reikia per ištisą mėnesį.

Yra: Reikia:
150 t.
200

15 
60

5,871
21,888
6,529
1,224

rub. 
r u b. 
rub. 
rub.

uz 
už 
už 
už

r*
Kviečių miltų už 
Rugių miltų už 
Druskos už 
Cukraus už

Teisybė, jau “pasirūpinta” (po 2 savai
čių, kaip tai buvo paskelbta), bet iš to, kaip 
matyti, Vilniaus vartotojų skilviams nebuM 
sveikiau.

Man tenka dar pridurti: “Gerbiamieji, 
Vilniaus vartotojai! Tegu tie komisijos 
nutarimai veikia, bet ir jus patys, nevėp-* 
šokite. Bendrai pagalvokime, kas daryti, 
kad neliktume “aprūpinti”, bet be duonos. 
Susirinkime ir aptarkime, iš kur ir kaip 
gauti duonos, cukraus, druskos, kruopų 
ir t. t,

Leidimą, tam reikalui,tikiuos, męs gau
sime.

Atsiprašau dėl savo šiurkštaus kreipi- 
mos. Juk ir šv. Rašte pasakyta: “Bels-i 
kite!” A. Domaševičius.

DOVANOS!
Kas prikalbins “Laisvei” naują skaity

toją ir prisius $2.00, tas gaus dovanų kny
gomis vertės 50 centų.

Kontrabandninkai.................... 20c
Moterų Padėjimas Evangelijoj 20c
Lekcijos apie atskir. ženklus

Adresuokite: )
“LAISVĖ” J

183 Roebling Street,



ISVfi
Adelaida Popp.

MOTERIMS Tūlos darbininkes istorija.
Vertė V. P.

NAUJIENOS Prie “Tūlos Darbininkės 
Istorijos” yra prierašas A. Be- 
belio ir jis telpa pirmoj vie
toj. Vertėjas.

PASIKALBĖJIMAS ROŽYTES SU MOTINA 
APiE GIMDYMO KONTROLĘ.

gėry-rių. Pasakyk, mama, argi nėjimas svaiginančių 
galima pavelyti tokiems1 — 
žmonėms veisties? Jeigu tu 
turi proto galvoje nors tiek, 
kiek kapucinas, tai turi su
tikti su manim. Paimkime 
kad ir džiovininkus. Kokia 
nauda bus, jeigu džiovinin
kė moteris pagimdys džio
vininką kūdikį?

— Bet mažu tai dievo va
lia ir jisai koroja tėvus už savo baliuj daugiau parda- 
griekus.

mų.
Kada moterų Šviesos 

diaugystes buvo balius, tai 
klerikališki laikraščiai pei
kė, kam ten pardavinėjama 
svaiginanti gėrimai, o dabar 
pats kunigėlis parengė ba
lių ir pardavinėjo svaigi
nančius gėrymus. Reikia 
dar pažymėti, kad moterįs

vinėjo kavą ir arbatą,okuni-
— Šneki, kaip maža mer- gelio baliuj kavos ir arbatos 

gaitė. Šiaučius prasikalto, į visai nebuvo, 
o kalvį pakorė! Tai kuo 
tas kūdikis prasikalto, jei
gu jo tėvai negerai gyveno. 
Gana to, kad tėvai atkenčia, 
o vaikams jau nereikia kęst 
už tėvų nuodėmes.

— O gal būti ir tavo tei- išdirbystė, 
sybė.

Tai matot, kaip klerikalai 
moteris mokina.

žibute.

motinų trokšta apsisaugot 
nuo gimdymo, bet Amerikos 
įstatymai draudžia duoti 
patarimų. Argi tai geri to
kie įstatymai.

— Žinoma geri; jeigu ne
būtų įstatymų, tai žmonės 
pasiustų.

— Niekus plepi, mama. 
Kaip kiekvienas daiktas, 

i taip ir įstatymas gali pasen
ti. Juk buvo tokie įstaty
mai, kurie palaikė baudžia
vą, rykštes ir inkviziciją. O 

i dabar jau to nėra. Buvo 
— Ogi jūs, cicilikai! AnaĮ įstatymai, kurie draudė po- 

Laisvė” jau kelis sykius vis rai persiskirti, jeigu ji gy
vena nesutikime, o dabar 
jau veik visose šalyse gali
ma persiskirt. Taigi, ma
tai, kad įstatymai mainosi. 
Seni įstatymai panaikinami 
ir tu pamatysi, kaip už kiek 
laiko ir Amerikoj jau bus 
valia legališkai garsint ži
nias apie apsisaugojimą nuo 
gimdymo. Pasakyk, mama, 
ar tėvas ir motina turi va
lią ant savo vaikų?

— Ar aš kokia durnė, kad 
manęs klausi. Žinoma, kad 
turi.

— Na, matai. Jeigu turi 
valią, tai jiem 
valia ir visai nepagimdyt 
kūdikį ant svieto, jeigu jie 
žino, kad negalės jo atsa
kančiai aprūpint ir. užau
gint. Tą laisvę tėvai turi 
turėt.

— Tu vis mane suginčini, 
nes aš nemoku taip gražiai 
šnekėt, bet aš nueisiu pas 
Maikio tėvą ir mudu ant po- 
pieros viską surašysim, kaip 
kiti susirašo griekus. Ta
da aš tave sušnekėsiu.

— Never mai, nesušnekė
si , nes aš mokslu pasire
miu. Klausyk toliau, ma
ma. Ar tu žinai, kad yra 
daugybė žmonių sergančių 
proto ligomis ir idiotų, ku
riems kelių šulų trūksta?

— Kur čia tau to gero ne
bus. Ogi pusė airišių vietoj

— Kaip gyvuoji, mama?
— Et, Rožyte, tokių blo

gų dalykų girdėjau, kad net 
mano visos blusos numirė. 
Jau po svietui, Rožyte. Liu- 
cipierius viską apvaldė.

— Kasgi pasidarė?
— O kas gero gali pasi

daryt? Senam krajuj žmo
nės skerdžiasi, o Amerikoj 
nenori gimdyt vaikų, tai ir 
be vainos išgaiš.

— Nesuprantu, ką tu no
ri pasakyt? Kas nenori 
vaikų gimdyt?

pripuldama agituoja, kad 
nereikia daug vaikų augint, 
kad mažos šeimynos yra 
daug geresnės, negu dide
lės.

— Meluoji mama. “Lais
vė” visai taip nesakė.‘“Lais
vėje” tik buvo rašyta, jog 
daugybė daktarų reikalauja, 
kad jiems būtų valia pamo
kinti motinas, kaip apsisau
go! nuo gimdymo, jeigu mo
tinos nenori gimdyt. Man 
rodosi, mama, kad tib dak
tarai išmintingai elgiasi.

— Bijokis dievo, Kožytte! 
Kaip tai galima užmušti 
vaisių? Tai šėtono išmis- 
las. Tai tik bedieviai fran- 
cūzai taip daro, užtai dievas 
-juos ir baudžia ir jie nesu
kerta vokiečius.

— Mama, gyvenk savo, o 
ne vištos protu! Tu gerai 
žinai, kad darbininkas nega
li užauginti didelę šeimyną. 
Darbininkų vaikai miršta, 
kaip musės, o jeigu ir užau
ga, tai ligoti, bespėkiai, tik
ri Molio Motiejai.

— Ką tu čia man niekus 
tauziji, Rožyte! Dievas juk 
prisakė patriarchui Abrao
mui, jog jo veislė prasipla
tins po visą žemę, tai ir tu
ri platinties.

— Męs, mama, negyve
nant žydų patriarchų lai
kais, bet New Yorke, kur

turi būti

žmonių knibždėte - knibžda'galvų puodynes turi, 
ir milijonai nelaimingų pa
liegėlių, uždusėlių, džiovi
ninkų ir kitokių. Aš tau 
sakau, mama, jog nesveiki 
tėvai negali norėt kūdikių, 
nes tie kūdikiai būna našta 
dėl visos žmonijos. Jeigu 
nesveikų žmonių prisivai- 
sins daugiau, negu sveikų, 
tuomet visa žmonija nupuls 
i didžiausį vargą. Tuomet 
žmonija neis pirmyn, bet 
atgal. Europoj daugely ša
lių jau suprato, kad dakta
rai gali patarti motinoms 
kaip apsisaugo! nuo kūdi
kių. Ūžtai tenais daktarus 
nebaudžiaA o Amerikoj ir

— Na, matai mama, argi 
šitokiems žmonėms galima 
pavelyt veisties? Idiotų ir 
proto ligonių kas metai A- 
merikoj vis dauginasi ir 
dauginasi. Štai New Yorke 
per paskutinius 20 metų net 
pasidvigubino bepročių skai
čius. Viena mokyta mote
riškė Wilhelmina Key tyri
nėjo iš daktariško atžvil
gio tūlą Pennsylvanijos pa
vietą ir ji atrado, kad iš 100 
žmonių 3 yra proto ligoniai. 
Tiktai tas vienas pavietas 
spendina bepročiams užlai
kyti ir jų vaikams globoti,

nebaudžia, \ o Amerikoj ir teismams ir kitiems galams 
greitai tam bu*. Daugeli* ketvirtą dalį milijono dole-

TAMAQUA, PA.
Čia yra didelė pančekų 

kurioj dirba 
daug merginų. Pastaruoju

— Matai, jau sutinki. Ži- laiku bosai sumažino mokes- 
nokie, mama, kad tiktai chi- 'tį. Suprantama ir pirmiau 
niečiai veisiasi, kaip pelės,! nekiek ten uždirbdavo, bet 
užtai jie ir baisiai skursta. I numušus kainas, merginos 
Juo tauta apšviestesnė, juo atsidūrė dar blogesniame 
mažiau vaikų auginama, ale j padėjime. Iš tos priežas

ties pradėjo organizuotis ir 
mano streiką apskelbti.
Daugiau susipratę merginos 
varo smarkią agitaciją.
Darbdaviam jau įteikė savo 
reikalavimus ir laukia atsa
kymo. Jeigu tik darbdaviai 
jų reikalavimų neišpildys, 
tai, galima tikėtis, kils 
streikas.

Linkėtina gero pasiseki
mo. Lietuviškas Jonukas.

už tai juos geriau aprūpina-! 
ma. Dar tau pasakysiu, jei
gu doriems daktarams ir lai
kraščiams būtų pavelytapla- 
tint žinias, kaip apsisaugot 
nuo gimdymo,tuomet visokie 
šundaktariai nustotu darbo 
ir negalėtų mulkint svietą. 
Dabar, matai, šundaktariai 
gali varyti gerą gešeftą, 
nes žmonės apie tokius da
lykus labai mažai išmano 
tai moka už patarimus di
džiausius pinigus. O šun
daktariai tik džiaugiasi ir 
sako: kvaila būtų pelė, kuri 
pastiptų ant aruodo. Ar 
supranti dabar, kad reikėtų 
pavelyt daktarams ir laik
raščiams mokinti žmones, 
kaip kontroliuot gimdymą?

— Tai dar reikės kunigė
lio paklausti, bet iškur tu, 
Rožyte tą viską žinai, kas 
tau sakė?

— Tik jau ne kunigėlis, 
nors jis ir atkandęs dantį 
tokiuose dalykuose. Aš 
skaičiau apie tai laikraš
čiuose.

— Ar jau laikraščiai 
rašo apie tai? Na, jeigu 
jau gazietos pradeda apie 
ką rašyt, tai jų vis būna vir
šus.

Reikalingas moterų darbas 
plieno liejinyčiose.

Dabar į New Yorką su
važiavo plieno liejinyčių 
viešpačiai ir svarsto savo 
reikalus'. Jie džiaugiasi, 
kad ateitis matosi labai ge
ra, tik susirūpinę tuom, kad 
dabar mažai iš Europos at
vyksta darbininkų ir greitu 
laiku gali jų pritrukti. Jie 
mano, kad reikės plieno lie
jinyčiose moterų darbu nau
dotis. Vienas iš tų viešpa- 
pačių pasakė: “Aš visai ne
suprantu, kodėl moterįs ne
gali stovėti prie pečiaus ir 
virinti plieną? Juk Euro
poj moterįs tokį darbą atlie-

ŽINIOS
SO. OMAHA, NEB.

23 d. gegužės buvo balius 
su prakalbomis ir įvairiais 
pamarginimais, kurį paren
gė vietos kunigas Jonaitis. 
Kunigas apgailestavo, kad 
čia nesą lietuviškos mokyk
los ir lietuvių vaikai negalį 
pramokti teisingos lietuvių 
kalbos ir rašybos (kun. Jo
naitis irgi turėtų sykiu su 
kūdikiais pasimokinti lietu
vių kalbos ir rašybos. — 
Red.). Man rodosi, jeigu 
kunigėliui lietuviška moky
kla rūpėtų, tai vietoj staty
mo klebonijos, vietoj tų mū
rų, būtų pirmiau mokyklą 
pastatęs.

Pabaigęs savo kalbą, per
statė kalbėti dr. Graičiūną 
ir liepė visiems atydžiai 
klausyti, ką tas vyras pasa
kys. Graičiūnas tuojaus 
pradėjo peikti moteris, kad 
jos nemoką švariai kamba
rių užlaikyti, baltai skalbi
nių išskalbti ir tt. Bet vi
sai nepasakė, kaip baltai 
skalbinius išskalbti ir kaip 
švariai kambarius užlaikyti.

Ačiū dr. Graičiūnui už 
“pamokinimą’, bet męs, vie
tos moterįs, girdėjom daug 
geresnių kalbėtojų ir tams
tos triūsas visai mums ne
reikalingas.

Paskui buvo įvairių pa- 
marginimų, kaip tai: dekla
macijų, dainų, muzykės ir 
tt. Po tų pamarginimų 
prasidėję šokiai ir pardavi-

Ar tai ne puiki mintis? 
Ką tai reiškia moteriai plie
no rūdįs virinti ir į formas 
lieti!

Sufragisčių konvencija.
Nacionalė sufragisčių ta

ryba šaukia sufragisčių 
konvenciją, kuri įvyks 6 — 
9 d. birželio, Chicago j.

Sufragistės tiki toj kon
vencijoj atlikti daug svar
bių dalykų.

Vedė drg. Jasulevičius.
Drg. J. Jasulevičius, bu

vęs “Pirmyn” administrato
rius, dabar naujojo “Kovos” 
preso mechanikas, išvažia
vęs Minersvillėn vedė už 
moterį Magdaleną Stravins- 
kiutę ir sugrįžo su savo 
žmona Philadelphijon. Lin
kime laimingo šeimyniško 
gyvenimo.

L. M. P. S. A. IŠLEISTA 
KNYGELĖ 
IR

“MOTERIS“
JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.
Įtalpa:

Perversmas moteries 
ekonomiškame padėjime.

II. Moteris L draugijinis 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų au
klėjimas.

IV. Išvedimas, 
lytiną 20 centų.

Gaunama pas iždininkę
Mish Benis, 

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

Pradžioje devyniosdešimtų metų hu- 
vęs pastorius, o dabar mūsų partijos <i.au- 
g^s. Gere, parašė knygą “Trįs mėnesiai fa- 
brikos darbininku”. Toj knygoj jis aprašė 
visus vargus, kuriuos per tris mėnesius tu
rėjo iškentėti būdamas fabrikos darbinin
ku. Tuomet vienas konservatyviškas laik
raštis pasakė, kad męs daug daugiau žinom 
apie puslaukinius Afrikos gyventojus, ne
gu apie savo žmonių žemesnę kiomą.

Tas pats galima būtų pasakyti ir apie 
turinį tos knygos, kuri priešais mus guli, 
čia dėl augštesnės žmonių luomos atsiden
gia visai naujas pasaulis, pasaulis liūdesio, 
vargo, protiškos ir doriškos pražūties; ka
da tą knygą skaitai, tai su pasibaisėjimu 
klausi savęs, kaip tai gali įvykti tokie da
lykai tarp mūsų visuomenės, kuri, su tokiu 
pasididžiavimu, save vadina krikščioniška 
ir civilizuota visuomene? Adelaida Popp 
nupiešia mums tuos pamatus, ant kurių 
riogso mūši] visuomenė ir tarp kurios ji iš
augo ir praleido pusę savo amžiaus. Ir 
męs matom, kai]) ji, nepaisydama visokių 
kliūčių, surado kelią prie liuosybės ir tapo 
pirmųjų eilių kovotoja, kurią dabar visi 
pripažįsta ii’ gerbia.

Labai retai man prisieina ką pana
šaus skaityti, kad taip susijudinčiau, kai]) 
skaitydamas A. Popp knygą! Labai aiškiom 
spalvom nupiešia tuos visus nedateklius, 
paniekinimus, persekiojimus, kuriuos ji 
kaipo darbininko duktė, turėjo nukentėti ir 
tą kartumų taurę, kurią ji, kaipo darbinin
kė, turėjo iki dugno išgerti.

Adelaida Popp savo kūdikystę pralei
do tokiose aplinkybėse, kurias žmoniškom 
negalima pavadinti. Jos tėvas buvo di- 
džiausis girtuoklis ir visai nesirūpino šei
myniškais reikalais, o motina per kiauras 
dienas blaškydavos, kad tik išmaitinus savo 
kūdikius. Iš priežasties tokių gyvenime 
aplinkybių, ne tik kad motina šaltai būtų 
žiūrėjus į idėjišką darbą, bet ji dar perse
kiojo savo dukterį, kuri stengėsi išsprukti 
iš to pekliško gyvenimo ir žengti prie ge
resnio.

Adelaida Popp energiškai veržėsi prie 
šviesesnio, geresnio1 gyvenimo ir ji tą atsie
kė, atsiekė ne su keno nors pagelba, bet 
savomis jiegomis. Ji kupinai dapildė mok
slą, kurio kūdikystėj negalėjo įgyti, sutrau
kė bažnytinius pančius, kuriais kūdikystėj 
buvo supančiota, iš didžiausios monarchi
jos šalininkės pasidarė republikonė ir sun
kioj gyvenimo kovoj tapo karšta socijalis- 
tė, pirmųjų eilių kovotoja už išsiliuosavimą 
prole tari jato iš dabartinės vergijos.

Jos gyvenimas — turi būt pavyzdžiu 
daugumai. Visai teisingai ji pasako, kad 
norint iš savęs ką nors padaryti, tai reikia 
turėti kantrumo, energijas'ir pasišventimo. 
Daugelis moterų galėtų padaryti tą patį, 
jeigu tik jos įsigilintų į socijalizmo idėją.

Tik vieną jos pasielgimą nupeikiu: ji 
po savo knyga nepasirašė tikros pavardės, 
bet slapyvardį. Suprantama, jos pavardė 
nepasilieka slaptybėj, bet man rodosi, kad 
daug geriau būtų buvę, jeigu rašė j a, kurios 
vardas taip plačiai visuomenei žinomas, 
būtų pasakius: “Kadaise buvau tokia, o 
dabar esu tokia. Tą, ką aš padariau, gali 
ir kiti padaryti, — tik reikia panorėti”.

Aš linkiu, kad jos raštai išsiplatintų 
desėtkais tūkstančių egzempliorių.

Berlynas, 22 d. vasario 1909 m.
A. Bebelis.

Dauguma žmonių, išaugusių normališ- 
kose aplinkybėse, apgailestauja kūdikystės 
dienų, tų aukso laikų, kuomet jiems niekas 
nerūpėjo ir pamislija: tai kad tie laikai su- 
grįžtų!

Kada aš pradedu atsiminti kūdikystės 
dienas, tai visai ką kitą misliju. Nei vie
nos šviesios taškelės, nei vieno šviesaus 
spindulėlio, nei ramios naminės prieglau
dos, nei motiniškos meilės aš kūdikystėj ne
turėjau. Aš turėjau gerą, rūpestingą, mo
tiną, kuri neturėjo nei valandėlės poilsio, 
gyveno amžiname skurde ir visuomet rū
pindavosi teisingai ir dorai auklėti savo 
kūdikius ir gelbėti juos nuo bado mirties. 
Tas, ką aš atsimenu iš kūdikystės dienų, 
taip žiauriai, taip liūdnai, taip giliai įstri-

go į mano sielą, kad aš niekados neužmir
šiu. * Lėlių, linksmumų, džiaugsmų, — ta 
visko aš nežinojau. Aš tik žinojau vieną, 
tamsų kambarį, kuriame dirbom, miego
jom, valgėm ir koliojomės. Aš neprimenu 
nei vieno švelnaus žodelio, nei vieno pa
glamonėjimo. Aš tik atsimenu tas baise
nybės, kurias turėjau pergyventi,prisiglau
dus kertėj arba palindus po lova, laike tų 
peštynių, kuomet tėvas atnešdavo mažai pi
nigų, o motina pradėdavo bartis, kad jis 
perdaug bereikalingai išleidžia. Tuomet 
jis pašėldavo, pradėdavo ją mušti ir tan
kiai ji, pusnuogė,išbėgdavo iš namų ir pasi
slėpdavo pas kaimynus. Tuomet męs, kū
dikiai, pasilikdavom vieni su pašėlusiu tė
vu ir bijodavom prie jo prieiti. Kada mo
tina prasišalindavo, tai męs neturėdavom 
ir valgio. Būdavo taip, kad geri kaimynai 
mus maitindavo, pakol motina, gailėdamosi 
kūdikių, sugrįždavo namo.

Tokios peštynės atsikartodavo kas mė
nuo, o kartais net ir tankiau. Prie moti
nos aš buvau neapsakomai prisirišus. Tė
vo visuomet bijojau, niekados prie jo nesi- 
glaudžiau, nesikreipiau ir neprisimenu, 
kad jis su manim kada nors būtų kalbėjęs. 
Vėliaus man motina paaiškino, kodėl tėvas 
manęs neapkenčia; jis labai pyko, kad ma
no vienos, iš penkių kūdikių, tokios pat 
tamsios akįs, kaip ir motinos.

Gerai prisimenu vieną kūčių vakarą. 
Tą vakarą vos neparengė mums eglaitės. 
Motina norėjo parodyti man, kaipo pačiai 
jauniausiai, kas tai yra Kalėdos. Kas sa
vaitę ji atidėdavo po keliatą skatikų, kad 
nupirkus man dovanų. Eglaitė buvo pa
pui šta įvairių spalvų popieriais, kabojo di
deli, paauksuoti riešutai ir pigus žaislai. 
Žvakelių dar nesudegė. Laukėme tėvo, nes 
jis nuėjo dirbtuvėn darbo išduoti. Jis tu
rėjo pinigų atnešti. Laikrodis išmušė še
šias, septynias ir aštuonias, o tėvo vis nė
ra. Męs visi išalkom ir pradėjom prašyti 
vakarienės. Be tėvo męs suvalgėm aguoni- 
nius piragaičius, obuolius ir riešutus. Aš 
atguliau ir eglaitė pasiliko neuždegta. Mo
tina, nesulaukdama tėvo, labai susirūpino* 
ir jai negalvoj buvo eglaitė. Aš ilgai gu
lėjau, bet negalėjau užmigti. Taip laukiau 
švenčių, taip norėjau pasidžiaugti eglaite, 
o čia viskas iširo. Pagaliaus, atėjo ir te 
vas, bet jį motina nelabai maloniai pasiti 
ko. Ir vėl iškilo barniai. Jis atnešė daug 
mažiau pinigų, negu iš dirbtuvės gavo, — 
reiškia buvo užėjęs karčiamon. Dvi va
landos kelionės! Užėjo pasišildyti, prasėdė
jo ilgiau, negu buvo manęs ir atėjo gir
tas. Aš gulėdama žiūrėjau į visą tą sce
ną ir mačiau, kaip tėvas paėmė kirvį ir su
kapojo eglaitę.

Ką nors tėvui sakyti bijojau, bet ver
kiau, verkiau ir beverkdama užmigau.

Ant rytojaus tėvas, matomai iš pasi
gailėjimo, davė man keliatą skatikų ir lie
pė kokį nors žaislą nusipirkti, o geros šir
dies žmonės paaukavo man. lėlių ir kitokių 
žaislų, kurių jau jų kūdikiams nereikėjo.

Atsimenu dar vieną šventę. Kada aš 
pradėjau mokyklą lankyti, tai tūlas fabri
kantas, pas kurį dirbo keli šimtai vyrų ir 
moterų, įtaisė beturčių tėvų kūdikiams Ka
lėdų eglaitę. Aš taipgi papuoliau į lai
mingųjų eiles, dalyvavau toj iškilmėj ir ga
vau audeklo dėl drabužių. Didžiulė eglaite 
mirgėjo tokia daugybe įvairių šviesų, kokių 
aš savo amžy nebuvau mačius, o iškeltoji 
puota mus visus neapsakomai nustebino/ 
Tuomet aš labai dėkinga buvau tam tur
tuoliui - fabrikantui,' kad jis toks geras ir 
mielaširdingas dėl beturčių! Kada tėvas 
mirė ir mano motina, pasilikus našle, dirbo ’ 
pas tą geraširdį, po 12 vai. į dieną, gauda
vo 3 guldenus (guldenas — apie 40c. Vertė
jas) į savaitę, aš ir tuomet dar negalėjau 
suprasti, kad tame ir slepiasi to fabrikan
to “mielaširdingumas”.

Aš tą mielaširdingumą supratau daug 
vėliau.

Tėvas susirgo sunkia liga — vėžiu. 
Mūsų gyvenimas žymiai pablogo. Jis Ii- 
gonbutin nenorėjo eiti, o namie besigydy
damas paskutinius skatikus išleisdavo. Mū
sų padėjimas vis ėjo blogyn ir blogyn. 
Tankiai motina, siųsdama mane aptiekon 
vaistų atnešti, sakydavo:

— Ar ilgai tas viskas tęsis?!
Sykį tėvui pasidarė labai bloga ir tuo

met pašaukė kunigą išspaviedoti ir duoti 
paskutinį patepimą. Tos visos ceremonijos 
mane labai stebino. Kaimynai susirinko į 
mūsų kambarį melstis. Męs visi klūpojom 
ant kelių. Kambary kvepėjo kodylas ir

(Toliau bus).



ESPONOENCIJOS
DETROIT, MICH. įto narių pasakė, kad “ir 

! “laisviečiai nieko nežino, tai

duoti padavadijimus kuni- na to sorkininko paveikslus ei jų, monologų ir dialogų. |doyyste p. .G. Bielinio, su- 
gui, kaip turi būt tvarkomi įvairiose pozose, užimdami ( Dalyvaus geriausi vietos dainavo keliatą dainelių, ku- 
dvasiški ir materiališki baž- svarbiausią laikraščio vietą aktoriai ir aktorkos. 
nyčios reikalai. Bet žmo-'jo Sorkių aprašymu.

Viskas išėjo gana gerai

rios išėjo labai gerai.
♦

* *

Mūsų girtuokliams labai
Mat,ujvivo xcikMM. Bet žmo-ijo Sorkių aprašymu. , Tur-I 92 kp. gerai darbuojasi ir Jakimaviče sulošė monologą sunkus laikai užėjo, 

nes į tai nepaiso ir protes- čių apgyventoj vietoj, pa-' pasisekimą turk Tik gaila, “Senmergė”. Rodosi, publi- miesto valdžia nždri 
tuoja. :

„ x v x x . Rodosi, publi- miesto valdžia uždraudė į-
statė laikinę svetainę.' Kas- kad draugai iš 9 kp. nei pa-,kai už vis geriausia patiko vežti svaiginančius g”

Tas jau liūdyja, kad žmo-'dien žmonių susirenka baisi tįs nieko neveikia, įiei mums solo “Susiedo laukai apsėti 
‘Beparty viskas” Lie L šelpi- i?,rtie^dar1 kUus galTpamo- nčs ig’aur.ia 'daugiau drąsos'galybė ir net netelpa į tą* nepadeda veikti. I_Jomnwn Vnmna

J... -r-x . °. • J** c!Tir»v*€jrimrk iv nnkiin nnei. cvpi fiinn hnt efnvi InnVn HllPmo bonuas. jkinti”... Daugiausia minėtų ?
Tūlą laiką atgal čia tapo laikraščių šmeižimu atsižy- ( 

įsteigtas taip 
“bepartyviškas” 
Šelpimo Fondas, kad rinkus 
aukas nukentėjusiems nuo 
karės Lietuvoje.

Tą fondą įsteigė septynios 
Detroito draugystės, kurių 
vardų nei neminėsiu. Tik 
svarbu paminėti, jog tame 
tarpe buvo viena ir socija- 
listų kuopa. (Dabar jau jos 
nėra). Kiekviena draugys
tė bei kuopa turi į tą komi
tetą išsirinkusios po du de
legatu.

Na ir tie “išrinktieji” de
legatai, atstovaudami sep
tynias dr-stes, štai ką sugal-

- vojo: įsteigė dar ketvirtą 
“bepartyvišką” fondą. (Nes 
jau tris turėjome).

Ir kad pasekmingiau rin
kus aukas ir “sušelpus” Lie
tuvą, tai 20 d. gruodžio su-

• rengė prakalbas. Parsi
kvietė gerą kalbėtoją, (Lie
tuvos Šelpimo Fondo pirmi
ninką K. Gugį) ir rinko iš 
žmonių aukas, tvirtindami, 
kad kiek tiktai surinks, tai 
bus pasiųsta į Lietuvą. 
Rinkdami aukas žadėjo iš
duoti per laikraščius pilną 
atskaitą, kiek aukų surin
ko, ir pagarsinti visų auka
vusių pavardes. Bet argi 
taip padarė?

mo Fondas. (kinti”... Daugiausia minėtų

vadinamas į mėjo to fondo iždininkas J.
Lietuvos Šulcus, kuris anais i 

protestavo prieš 
tu% Li.da balauoj 
rneriką ch1v liok: 
ir Basanavičius.

Tai dabar matot, koks tu 
sai “bepartyviškas” fondas 
ir kaip šelpia Lietuvą. Tai Kunigas Kr 
tik gėdą reikia turėti vadin
tis “beparty viškais”. Rei-' 
kia apgailestauti, kad ir(tci 
mūsų taip vadinami pirmei
viai nusekė kuniginių pėdu- bia.
•• 1 — 1 • I • ! I •

ir supratimo ir nebijo pasi- svetainę, bet stovi lauke.
Fabrikantų nusamdyti žmo-

Dabar daug kalbama apie‘nes važinėja po dirbtuves ir 
metais streiką ir žmonės mano,(kitokias darbininkiškas į- 
eiinlią- kad išlaimės streiką.

Burdingonas.

MONTELLO, MASS.

—dainavo p. Varnas,ant pi
ano pritarė Bielinis.

Beje, plakatuose buvo mi
nėta, kad bus kokie tai “ta-

Kadangi nesupra
tau, kas tai yra “taliogai”, |

gėry- 
mus. Toks valdžios pasiel
gimas labai skaudžiai atsi-

jo pristatytojų—vienus tro
škulys kankina, o antrieji 
neteko “džiabo”.

Ir ką ta valdžia neišmisli-
XT , .. . . , , ,, - 23 d. gegužės buvo pa-lįioSai --
Nors stąigas ir sako prakalbas, skaita su pamarginimais,pa- . . , . .

x ° i t m i ssi zio j ęs 1 an kiau pasi r o-. j a!( . IN nnygynv nu ! nelaimūs1
Komitetas pagarsi-1 u<-h dr i’ . nciAnuio,

- i - . , i • i . r xiv, auu paskaitą skaitys i ^esmaukiau.
binmkams kur n' kaip gali- fG Aniuofauskiūte, bet ka-1 Oras buvo prastas, tai ir A 
ma pamatyti tą sorkininką.*^ publika ‘ ‘ ‘

turi ir pasiklausyti jo tų sorkių..|b.elt!gentė‘nepribuvo ir jo- 
Neuzsitikedami, kad visi.j^ |ini(.s nJd.,vC. T -J- 

! darbininkai eis pasiklausy-; 
ti tų sorkių, paskiria tam* 

............................ Dribvga 
siems darbininkams savo 

i firmų ženklelius ir veda
į svetaine. Atėjus į svetai-

i iĮię, da-^ninkams įteikia į nega]į pribūti,
knygas ir kiekvienas darb- bfltinai reikia pranešti 
caws paskiria psa,lmą, ku-lįaį rengėjams, tuomet 
r-Į je darbininkai turi gie-JpubHkn bus suviliota,

I t!llg Let 1 J. 

m 1 teta, 
no, kad pask

* J♦ ♦ -<
Vietos tautiečiai darbuo- 

tjasi net išsijuosę—rašo ii- 
+ gas korespondencijas į ge-

* * neralį vėžio štabą. Visos
23 d. gegužės buvo vaka- tos korespondencijos pašvę- 

Simono Daukant) drau-'Dcs aprašymui socijalistų 
a keturių j “blogų” darbų ir tautiečių 

saldaus miego. U. i

•t*

’ rzaučiūnas 
atmokėti $15.500.

Čion iškilo aikštėn kunigų !. 
Sj Ue ii’ Kick pas juos yia|x;]_ 

eilės artimo,kurią jie skei- 
. Tas dalykas išsiaiškino 

mis ir padarė neatitaisomą Chicagoj, Circuit Courte,ka-* J 
klaidą. Ida buvo nagrinėjama kun.

Šiuomi aš griežtai reika- Kriaučiūno prova su gimi-- 
lauju, kad tasai “beparty-1 nėmis kunigo Kalasinskio, - 
viškas” Detroito fondas iš-'kuris mirė kovo 5 d., 1912 
duotų per laikraščius pilną m. Jis mirė 76 metų am- 
atskaitą iš surinktų aukų ir žiaus, neišlaikęs operacijos.1 •• , fvnrka
kad pagarsintų visų auka-1 Prieš jo mirtį nedaleido nei į • ' ( ) c
« v a t T Vt/] A A 1 » \ O 4* - _____* *  i- l __ 1 X. * j j l

Jonas 
Kalasinskas, Ona. Kalasins- 
kiutė ir kiti patraukė kuni-, 
gą Kriaučiūną teisman 
(Probate Court) už peržiū
rėjimą užrašų, kuriuos kun. 
Kalasinskas paliko pas kun. 
Kri 
urte” Kriaučiūnas išlošė by
lą. Po to buvo apeliuota j 
“Circuit Courtą”. Šiame 
teisme pripažinta, kad tie 
popieriai bei’užrašai, kurie 
buvo palikti pas kunigą 
Kriaučiūną, nelegališkai pa
daryti, kad gavus velionio 
turtą. Taipgi pasirodė,kad 
ne vienas kunigas Kriaučiū
nas tas popieras darė, bet 
padėjo kunigas Staniukynas 
ir abudu pasidalino $15,500.

Teismas pripažino atmo
kėti tuos pinigus giminėms, I 
kurie yra legališki paveldė
jai ant velionio turto. Kun. 
Kriaučiūnas teisme pradėjo 
verkti. Mat, gaila persiskir
ti su tokia pinigų suma. Da
bar jo parapijoj žmonės la
bai pasipiktino iš tokių dar
bų ir laukiama taipgi strei
ko. Jo gaspadoriavimas 
žmonėms taip įkirėjo, kad' 
jie pradeda organizuotis ir' tais,’tai męs? LJŠ.’ Š.'92kuo- 
mano sukelti triukšmingą 
protestą.

Taip tai, pas mus judėji
mas būna vis navatnesnis, 

'negu kitose kolionijose. A- 
teityje parašysiu daugiau a- 
pie abelną lietuvių judėji
mą.

“L.” Korespondentas.

vusių pavardes. Taip-pat vieno giminių atlankyti 
kad tie pinigai būtų pasiųs-1 Tuomet jo giminūs: 
ti į L. Š. Fondą, nes tik dėl 
to fondo ir buvo suaukauti.
Juk taip žmonių apgaudinė
ti negalima.

Ant galo dar patariu vi
siems Detroito ir apielinkės 
lietuviams, kad neaukautų 
nei vieno cento jokiems au
kų rinkikams, kurie neturi 
paliūdyjimo išduoto nuo L. 
Š. F. komiteto. Minėto fon
do pirmininku yra K. Gugis,X>VU CIL I--- 1------------ U--------- ------------- ----------------O---7

Tie visi ža- (susinėsimų sekr. Rice - Her- 
dėjimai, žadėjimais ir pali-: 1Tlan> iždininkas K. Šidlaus
ko, įkas ir kiti. Ir tik aukauda-

Dar reikia priminti, ‘m> i tą fondą galėsite su- 
kada kalbėtojas nupiešė vi-šelpti savo viengenčius Lie
sas karės baisenybes ir var-j tuvoje, nes tik tas vienmtė- 
gingą Lietuvos žmonių pa- (hs fondas rūpinasi ir šelpia 
.dėjimą, tai susirinkusioji nukentėjusius nuo karės 
publika gausiai aukavo. Lietuvos žmones. Visokiems 
Žmonių buvo neperdaugiau- fondams - fondeliams ir au-
šia, bet, kaip teko patirti, kų rinkikams męs negalime 
tose prakalbose, rodos, su
rinko suvirs $50.00.

• Praslinko 
mėnesių ir jokios žinios nė-1 
ra,/ kiek ištikrųjų surinko,

/r tie suaukauti pinigai 
nngo ir ką “sušelpė?” No- 
roms-nenoroms pradedi ma
nyti: nejaugi to “beparty- 
viškojo” fondo komiteto na
riai surinkę tas aukas pa
siliko sau, kad jokios žinios 
apie tai nėra?

Kada rengė prakalbas, tai 
niekam nepranešė, kad -tai 
bus atskiras Detroito “be- 
partyviškas” L. Š. Fondas. 
Tos pačios draugystės, ku
rios turi išrinkusios savo 
delegatus, irgi nežinojo,kad ■ 
tie delegatai įsteigė tokį 
fondą. Visi manė, kad tai 
bus tik vietos komitetas rin
kimui aukų ir visi manė, 
kad surinkę aukas siųs į 
Lietuvos Šelpimo Fondą,ku
rį įsteigė Visuotinas Ameri
kos Lietuvių Seimas Brook- 
lyne, N. Y. Bet dalykų vi
sai kitokių būta.

Kada aukas surinko, ___
tik aukavusiems ištarė “šir-. Juose, 
dingą ačiū”, o visos aukos' mus jau keliatas ine-

* taip ir pasiliko Detroite, tų atgal tarpe parapijonų
Netik kad niekur nepasiun- prasidėjo judėjimas prieš 

L_A_ 111 _ 1 '< nuo
dabar t kun. Steponavičiaus ir bai- 

Dabartiniu

pasitikėti, nes nežinome, kas 
jie per vieni, ir kokiam tiks- 

jau keliatas M aukas renka.
Tą lietuviai turi gerai ži

noti.
M. J. Masys.

CHICAGO, ILL.
Dvasiškiems tėveliams pras

tai einasi.
Čia žmonių judėjimas yra 

nemažas linkui progreso. 
Chicaga pradeda atsižymėti 
nepaprastais atsitikimais. 
Žmonės, kartas nuo karto, 
pradeda daugiau suprasti a- 
pie savo reikalus, kurių jie 
pirmiau nesuprato. Apšvie
tus darbas taipgi smarkiai 
varomas progresyviškų ele
mentų tarpe mažiau apšvie
stų žmonių. Tas atneša dėl 
pačių žmonių .daugiau su
pratimo. Paimant tą laiką, jam šilkų darbininkų strei- 
kada žmonės į socijalistus kui, darbininkai turės gerą 
žiūrėjo, kaipo į niekiausius j lekciją ir pradės vienytis, 
sutvėrimus, dabar jau tie Bet kurie taip manė, tai ap- 
žmonės skaitosi su jais, kai-'siriko. Buvusis streikas 
po su geriausiais draugaisir darbininkų nei kiek neišmo

tai patarė jais gyvenimo reika- kino ir jie galutinai pakri-

PATERSON, N. J.

(loti. Vidury svetainės poli-

susirinko, tai žmonių susirinko mažai.

.“įpročiai labai peiktini: susi-
V1"1 renka publika, 1
’Alpento ar kai būta

ar jis vėliaus pribus ar vi
sai nepribus. Jeigu pasitar

tai 
apie 
nors 

bet

;_|gysces. sv.iosr:
Ivpikamii tragedija “Kražių
Skerdynės”. Veikalas gana! 
žingeidus. Pirmiausia' 
trumpai kalbėjo draugystės, 
pirmininkas V. Juškaitis, | 
paaiškindamas minėto vei-i 
kalo reikšmę. Pertraukomis j

te, bet ir atskaitos per laik- klebonus, pradedant 
raščius neišdavė ir ūauai i™“ 
nenori išduoti. O kaip teko' giant kitais.
“atirti, tai ir dabar vis ren- laiku iškilo labai keistaspatirti, tai ir dabar vis _ 
ka aukas, vaikščiodami po 
lietuvių stubas.

Matydamas tokią betvar
kę,. 28 d. vasario, D. L. K. 
Keistučio draugystės susi
rinkime pareikalavau, kad

GIRARDVILLE, PA. ? 
Katalikiški darbeliai.

Mūsų dvasiškas tėvelis 
mlatos šaukia, kad socija- 

i i'. M. D. choras, po vadovys- iistai nedorėliai ir tam pa- 
'te p. Bielinio, sudainavo ke-'našiai, bet visai nepažvelgia, 

rengėjai paprašė J.” Virė-1 Datą dainelių, kurios išėjo, kaip jo tiki’ieji katalikai el- 
Itūną ką nors paskaityti. Vi- labai puikiai. Puikiai grie- giasi.
reliūnas skaitė apie pirmos žė lietuvių benas. J. Jonai-j štai 14 d. gegužės tūlam 

Nors pa-!tis ir A. Lumas sulošė dia-jsaliūne susipešė tikrieji ka- 
sutaisyta,'h'gą pasikalbėjimas “Dė-' talikai. Vienas tapo labai 

jv * v _. ~ į tl c s s ti I o 1 ti . e i alas sužeistas ir daktarai abejo-
skaitė ir dauguma nieko sulošta irgi gerak Geriausia ja, ar jis galės išgyti. Mu- 

Po pa- j atsižymėjo J. Meškauskais ir šeikos suareštuoti ir paso- 
skaitos puikiai padeklamavo S. Rinkimas; gerai sulose A. dinti už grotų.
p-lės Dudoniūtė ir Adoma-1 J'apeliuckas^ h* J. Žegunas, 
vičiutė. Kitų deklamacijos 
išėjo prastai.

Rinkta ir aukos, bet su
rinkta, rodosi, $3.50. Mat, 
publika suerzinta iš priežas-1 
ties prelegentės nepribuvi- 
mo, tai ir auka mažai davė.

Publikos buvo pilna sve
tainė.

svetaine i nesikamkins.
Nepribuvus prelej

Štai pasirodo ir sorkinin-
is. Tuomet po svetainę 

pasipila kolektoriai. Kada 
kolektoriai užbaigia savo

i darbą, tai tuomet pradeda 
sorkininkas darbuotis dra-ljget prelegentas labai pras- 
skosi, spardosi, šoka, trypia, L 
spjaudosi, šaukia,. cypia,kei- negalėj o’Yup rasti.

gegužes šventę, 
skaita neblogai

kia ir tam panašiai. Jeigu 
kas panašius žodžius varto
tų, kokius tas sorkininkas 
vartoja, tai policija tą su
areštuotų, bet kada sorki
ninkas vartoja, tai netik ne
areštuoja, bet dar rankomis

Kiekvienas protaujantis 
darbininkas, pakliuvęs į tą 
svetainę, pradeda abejoti,ar 
tik ne į beprotnamį pakliu
vo.

Tai taip kapitalistai dar
buojasi, kad sustabdžius 
darbininkų judėjimą.

Vaikas.

kiti irgi neblogai lošė.
Reikia pažymėti, kad Si- 

mano Daukanto draugystė 
surengė pirmą su perstaty
mu vakarą ir viskas puikiai 
išėjo. Linkėtina, kad ji ir 
dauginus parengtų tokių 
vakaru, v

Prie surengimo šio vaka
ro daugiausia pasidarbavo 
M. Daukša ir p-lė M. Dane- 
vičiūtė. Tik liūdna, kad mū-

Ar tai jie elgiasi katali
kiškai? Čia privedu tik vie
ną atsitikimą, o juk tokie 
atsitikimai tarp katalikų 
veik kasdien atsikartoja.

MarČiukas.

vakarai L. T. K. kA iesulos”. |Sų miesto lietuviai nelabai 
(mėgsta lankytis į tokius va- 

Vagįs”. Nors'karus. Tankiai rengėjam 
.c J<a(-Jv.^as prisieina net pridėti. Ir da-

WILKES BARRE, PA.
Raudonosios Savaitės pa

sekmės. . ;
Jeigu nekuriu kuopų drau

gai sako, kad šita “R. S.” 
neturėjo tokių gerų pasek- 

jnių, kaip kad pereitais me-

ROYALTON, ILL.
Čia lietuviu randasi 30 

šeimynų - ir 53 pavieniai. 
Yra dvi pašelpinės draugys
tes, būtent L. U. N. K. ir S. 
L. A. 188 kuopa ir jos gy
vuoja neblogai. Tiesa, ir iš 
tokio mažo lietuvių būrelio 
atsiranda tokių, kurie prie
šinasi pašelpinėm draugys
tėm. Bažnytinis.

Abudu vakaru lošta 4 veiks
mų komedija “’............
rengėjai garsino, 1 
veikalas vienas iš gražiau
sių ir pamokinantis, bet pa
sirodė kitaip: veikalas mūsų 
jaunuomenei nieko pamoki
nančio nesuteikė. Apart to, 
nekurie aktoriai savo už
duotis atliko nepagirtinai. 
Pavyzdžiui, kada visi akto
riai apleido steičių, tai pub
lika, nesulaukdama sugrįž
tant, pradėjo šaukti. Ar 
taip reikalinga? Man ro
dosi, kada Karklėms su sa
vo svečiais išėjo iš kamba
rio, tai tuojaus turėjo į jo 
kambarį įeiti Jokūbas su 
savo žmona.

Geriausia lošė šios ypa
tus: A. Bąčiulis—žydo ro
lėj, P., Mockapetris—Kark
lėnų sūnaus, M. Rimkiūtė— 
Mortos ir Višniauckiūtė — 
Jokūbo žmonos. Taipgi 
gražiai sudainavo duetą p. 
S. Turklis ir A. Bačiulis.

Publikos abudu sykiu bu
vo neperdaugiausiai. Gal • 
už tai mažai atsilankė, kad 
oras blogas buvo.

Maryte.

bar jeigu pridėti nereikės, 
tai ir pelno nebus. Tas a- 
tima rengėjam energiją.

♦
♦ ♦

Si mano Daukanto drau
gystė, susivienyjus su lietu
vių benu, rengia pikniką ant 
13 d. birželio, 
rų pasekmių.

DARBAI
Hoboben, N. J. — Pasta

ruoju laiku darbai eina ne
blogai, bet iš kitur atvažia
vus darbas negalima gautu 
Tiesa, prieplaukoj p a si tai- ' 
ko, kad darbų gauna, bet 
tuomet, kuomet, laivų dau
giau pribūna, o paskui vėl 
atleidžia. Pelėda.

Linkėtina ge-
pa, galim girtis, kad pas 
mus pasekmės buvo geres
nės, negu pereitais metais. 
Prie L. S. S. 92 kp. prisira
šė 16 nauju draugų ir lite
ratūros išparduota gana 
daug; užrašyta keliolika so- 
cijalistiškų laikraščių; “Ka
lūs” paveikslų parduota net 
apie 100.

Žinoma, dėl viso to reikė- 

ko pas mūsų draugus ne
trūko.

Pirmiaus buvo manyta, jo pasišventimo ir energijos
kad užsibaigus nelaiminga-

♦* *
15 d. gegužės buvo balius 

L. S. S. 92 kuopos, be svai
ginančių gėrymų. Žmonių 
buvo labai daug. Keliolika 
dolerių liko pelno.

♦
* > ♦

♦
♦

N41 tilpusioj 
iš mūsų miesto korespon
dencijoj įsiskverbė klaida. 
Pasakyta, kad surengė va-

♦

“Laisvės”

o turėjo būti šv. Kazimiero 
draugystė.

“Laisvės” Reporteris.

Royalton, III. — Darbai 
pastaruoju laiku labai su
mažėjo; dirbam po dvi die
ni į savaitę. Kitokių dar
bų nėra, kaipo tik anglių 
kasyklose ir smuklėse, ku
rios nepažįsta jokių krizių; 
dauguma dirba smuklėse.

Bažnytinis.

HARRISON, N. J.
15 d. gegužės buvo vaka

ras L. S. S. 161 kuopos. Su
lošta keturių veiksmų dra
ma “Gadynės Žaizdos”. Lo
šimas išėjo silpnai, ypatin
gai aktoriai tyliai kalbėjo, 
kad priešakiniuose suoluose 
nesigirdėjo ką kalba.

Vietinis.

Springfield, Ill. — Darbai 
pastaruoju laiku visai su
mažėjo. Keliatas angliaka- 

! sykių tapo uždaryta ir neži- 
nia kada jas atidarys. Ei
na gandas, kad ir daugiau 
uždarysią. Žmonės vaikš
čioja nusiminę ir nežino kas 
tol i aus bus ir kur darbą ga
lės gauti.

S. Bloveisčius.

ko—jokios vienybės, jokios 
sutarties pas juos nėra.

Visai kitaip kapitalistai 
pasielgė. Pasibaigus strei
kui, ne tik šilkų dirbtuvių 
savininkai, bet visų išdirby- 
stės šakų savininkai susior
ganizavo ir pasakė: “Dabar 

streikas: “Aušros Vartų” Patersone užviešpatavo ge- 
parapijos žmonės sustreika-'rovė!” tik, suprantama, 

jiems, o ne < 
Susiorganizavus 
viams į tam tikrą sąjungą, nėję, kad karės reikalingos: 
tuojaus parsikvietė
Harben kovai su socijaliz-, kad socijalizmas prašalins 
mu. Harben per tris mene- bedarbes.
sius pylė socijalistams kailį,' Mat, buvo tikėtasi, jog 
pasakojo apie 
pavojingumą.

vo prieš kunigą Ambrazaitį 
už jo sauvališką tvarkymą 
parapijos reikalų ir už neiš
davimą parapi jonams at-

buvo parengus . diskusijas 
dviejose temose: 1) “Ar rei
kalingos karės?”; 2) “Ar 
socijalizmas prašalins be- 

1darbes?”
I Abudu klausimu likosi ne

darbininkams. išdiskusuotu, nes neatsirado 
darbada- j žmonių, kurie būtų prirodi-

ABERDEEN, WASH.
15 d. gegužės, nakčia, ėjo 

girtas lietuvis F. Kisneris ir 
'įklimpo paupy į dumblyną. 
Ant rytojaus policmanas 
rado negyvą. Velionis bu
vo vedęs, bet pati mirė 1910 
m., palikdama jį su dviem 
kūdikiais. Mažesnįjį atida
vė į prieglaudos namus,o di
desnįjį pasiliko pas save.

ta komisija paaiškintų, kur skaitų apie parapijos stovį, 
tie surinkti pinigai randasi‘Streikas yra visame

1X0,1 VO ivmaunguoj.p . VVFPSnvsis kūdikis S tūlą taipgi niekas nesipnesmo, | i9abai< v^Jesnysis įmai s

ir agitavau, kad visos aukos 
būtų siunčiamos į L. š. Fon
dą. Ir kaip tik išsitariau a- 
pie “Laisvę” ir kitus pirm
eiviškus laikraščius, tai “be- 
partyviškojo” fondo komi
teto nariai piadėjo visa ger
kle šaukti ir reikalauti, kad 
man nebeduotų balso. Ant 
galo pradėjo šmeižti “Lais
vę” ir “Naujienas”, išvadin
dami tuos laikraščius “maz
gotėmis” ir kitokiais šlykš
čiais žodžiais, sako: “Jis, 
prisiskaitęs iš tų mazgočių 
—“Laisvės” ir “Naujienų” 
—baigia jau iš proto kraus- 
tytis”. Ąatnufo gi komite-

s smar
kume : bažnytinės draugi
jos, pripažinusios tą streiką 
būtinai reikalingu ir neiš- 
vengtinu, nutarė bausti sa- nesiūs diena į dieną mulkino 
vo narius, kurie eis į baž- darbininkus ir drabstė pur- 
nyčią ir duos pinigus palai-' 
kymui kunigo. Bausmės y- 
ra uždėta $5.00 už tokį pra
sižengimą.

Suprantama, žmonės ge
rai žino, kad tą tvarką jie 
negalės perkeisti; jie taipgi 
žino, kad ne jų bažnyčia ir 
jie neturi teisės kunigui dik
tuoti, kaip turi būt vedami 
parapijos reikalai. Taipgi 
jie gerai žino, kad vyskū- 
piB, tai galva katalikiškos

socijalizmo bus priešų iš klerikalų pu- 
Per tris mė- sės, bet nebuvo, tai diskusi

jos likosi tik prakalbomis. 
Kalbėjo du kartu V. A. apie 
kares ir jų blėdingumą dar
bininkų klesai; taipgi ir a- 
pie bedarbes. Antras kalbė
jo p. P. Žiūrys. Mokino 
mandagiai užsilaikyti susi- 

I rinkimuose.
i Žmonių buvo gana daug;

vais socijalistus.
Bet to dar neužteko. Pa

baigoj 1914 metų darbdavių 
sąjungia nutaria parsikvies
ti žinomą sorkininką Billy 
Sunday. į

4 d. balandžio š. m. pasi-1 
rodo sorkininkas Billy Sun- užsilaikė gerai, apart kelių 
day. Iškįla didžiausias “sportų”, kurie buvo girti, 
triukšmas: visi stulpai, šie- «
nos ir net vežimai aplipinti 
to sorkininko paveikslais;

'metų amžiaus pasiliko be jo
kios prieglaudos. Palaidoji
mui daroma kolekta. Reikia 
pastebėti, kad mirus jo mo
teriai irgi buvo kolektuoja
ma palaidojimui.

Tai matot, prie ko prive
da girtuokliavimas.

Aberdecnietis.

GRAND RAPIDS, MICH.
16 d. gegužės buvo vaka

ras T. M. D. 58 kuopos. Su
lošta dviejų veiksmų kome
dija “Byla dėl linų markos”. 
Lošimas išėjo vidutiniškai. 
Nekurie aktoriai nemokėjo 
atsakančiai rolių, tai suflio- 
rius turėjo garsiai kalbėti ir 

balsas svetainėj girdėjo-

Oft

CAMBRIDGE, MASS.
9 d. gegužės buvo prakal

bos vietos progresyviškų 
draugysčių su tuom tikslu, 
kad parinkus aukų nukentė- 
jusiems nuo karės lietu
viams. Publikos susirinko 
mažai, bet aukų surinkta 
$36.92. Pasirodo, kad publi
ka gausiai aukauja sušelpi- 
mui nukentėjusių nuo ka
rės.

♦ ♦

15 d. gegužės buvo vaka
ras L. S. S. 71 kuopos. Su
lošta trijų aktų drama “Kas

RED. ATSAKYMAI.
K. Motuzui. — Panašią 

korespondenciją anksčiau 
gavom ir patalpinom. At
leiskite, kad jūsų negalėjom 
sunaudoti.

Kun. F. Kemešiui. Veltui 
mus varginate taip vadina
mos “tautos tarybos” prane
šimais. Visviena męs tas

luovci ui jl i ii anuą viicmicv akuu . • i • v*

nuveiks?” Lošimas išėjo sil- • &U1 Siunčiame.
pnokai. Gaila, kad aktoriai 
nesistengė lankytis ant re-į 
peticijų ir neišmoko 
kančiai rolių. Publikos susi
rinko vidutiniškai.

*
* » z

16 d. gegužės buvo konfe
rencija L. S. S. VI Mass, ra- nors tiesą pasakius, męs ir 
jono. Vakare L. S. S. 71 nesuprantame, ko, galų ga- 
kuopa surengė koncertą, tie, jūs norite.

- C Maniakams ažuot “tautos 
(taryboj” sėdėjus geriausia 

atsa- būt1! Pagydyt šalto van
dens vanoję.

Kun. Ddioniui, Bostone.
— Jūsų laišką padėsime 
“Laisvojoj Sakykloj”. Tuo- 
mi pasielgsime bešališkai,
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6 LAISVĖ

JUOKŲ KĄSNELIAI.
galva ir uodega. Betgi 
man teko matyti poną šner- 
vydą viename tautiškame 
saliu ne ir aš nemačiau nei 
asi. , galvos, nei uodegos. 
. <jaugi jis tą viską į Vil
niaus muzėjų būtų išsiun
tęs?

** *

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimai: —
Sveikas - gyvas, Orakulė- 

li! Kaip tau ainasi? Pa- 
eikspleinyk man, bratku, 
šiuos cudaunus klausimus:

“Draugo” Burbulas tai 
tik ir leidžia iš muilo išpus
tus burbulus. Bet, vargšas, 
nespėja nei pats pasidžiaug
ti, kaip tie burbulai trūksta.

Nejaugi kunigų galvose 
nėra burbulams geresnės 
medegos, kaip tik muilas?

♦* *
“Vėžio” Triksų - Triksas 

klausia, kas bus su Socija- 
listų Sąjunga, kuomet iš jos 
išstos visi- Sirvydo, Nor
kaus, Sekevičiaus ir Vitai- 
ėio pasekėjai?

Aš atsakau: Tuomet pa
liks kviečiai be kūkalių.

1) Kodėl toks didelis skir
tumas tarp Lietuvos ir A- 
merikos laukių? Kuomet 
aš buvau Lietuvoj, tai ma
no tėvas turėjo laukį, bet 
tas laukis netik kad rašyt 
nemokėjo, bet nei spykit ne
galėjo. Būdavo, kada užei
na jam linksma valanda, tai 
sušunka: “Bau-bau-bau!” 
Dabar gi, Amerikoj, nuva
žiavęs pas draugą ant vikei- 
šino, radau visą bončių gro- 
matų, rašytų irgi laukio. 
Kad tu, Orakule, matytum, 
kokių ten pilvazopijų prira
šyta! Net ir gazietos “Lai-

Palauk, gospodin Ambra
ziejau! Girdėjau, kad lai- 
sv iečiai žada atimti nuo ta
vęs tą šimtą dolerių, kurį 
oer “V. L.” siūlei jiems, kad 
prirodytų, jog jie turi lai
vakorčių agentūrą. Dabar 
jie nori prirodyti ir pasiim
ti tą šimtinę. Tik tu, brat
ku, jiems nesakyk, jog aš 
tau apie tai pranešiau, nes 
kitaip aš nebūsiu ant toliaus 
tavo frontas. Supranti?

Šakar-Makar.

svės” vardą ten mačiau.
2) Štai antra, dar eudau- 

nesnė kvestija. Du tėvai ir 
du sūnus — išėjo medžiot. 
Jie nušovė tris zuikius. Pas-

Žąsį pakrikštino žuvim.
Tūlas kapucinas prikalbi

no vieną žydą priimti kata
likui tikėjimą. Žydas galų-

“Laisves” knygor 
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI ĮKŪNYT?

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

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

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

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

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

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

LIAUDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios eilės Jovaro, Vaičai- >
čio, Kudirkos ir kitų žyme»- 
nių poetų. Kaina tik ........... 15c

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

M A SPETH, N. 
BERGEN MFG. CO., Dept. A.

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

O 
kartus br ’ a, tai taip ge- 
Prisiųsk 2bc. suvyniojęs į

Jau nereik daugiau atšipusia britai skustis!
Reikalingas daiktas visiems vyrams kurie patys skutasi!
Kadangi britva peša ir skaudžiai skuta, neka’...,nkis ir nepyk- 

dink save, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT’ BR:T\ A PUSTO, 
kaip ištepsi ant diržo ir patrauksi kelis 
rai išpustis, kad malonu bus skustis, 
laišką ir adresuok:
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ATPIGO RUSSKI PINIGAI
NUSIUNČIU 100 rub. už $44.50

SIUNČIU PINIGUS Į RUSIJA, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, (J V A RANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINLMUI ANT \(7< 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STE1TO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI.

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

Atpigo laivakortes, nes tik $42.50.
RANKI ER1US JOHN KOVACS

36 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST
BOROUGH OE BROOKLYN MASPETII, L I N Y

NEW YORK

kalbam lietuvišk \l

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijali«tnu Motoriniai Litrų.
314 E. 50th Sv.. York

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

Nekėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs ištl 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstimė. Iš kitur atvažiavusiems H 
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,NA 

Kalbame lietuviškai

LIETE VISK A

kui pasidalino po čielą zui
kį ir nuėjo namo. Kaip jie 
galėjo gaut po čielą zuikį, 
jeigu buvo du tėvai ir du 
sūnus — 2x2-4, o zuikiai 
buvo tik trįs?

Man, bratku, nuo šitų 
kvestijų tai tik per biskį ne- 
ekspliozijo arbūzas.

Na tai pasilik sveikas, 0- 
rakulėli. Bučiuoju tavo 
skaisčius veidelius ir linkiu 
tau gero pasivedimo ir 
ščėslyvo pasimatymo visuo
se darbuose ir reikaluose.

Tavo Ilgavyžis.

Atsakymai: —
1) Žinai, bratku, kad Lie

tuvoj yra didelė cenzūra, o 
Amerika — fri kontri. Lie
tuvoj nei žmonėms nevalia 
tverti unijas ir rašyti kas 
patinka, o Amerikoj ir lau
kiai gali organizuotis ir net 
laikraščių redaktoriais būti. 
Taigi Amerikos laukiai ci- 
bulizuoti, o Lietuvos — tikri 
galvijai.

2) Du tėvai ir du sūnus— 
tai tik keturi vardai, bet 
asabos trįs. Jesery! Jei 
netiki, tai klausyk: tėvas, 
jo sūnus ir jo sūnaus sūnus 
— tai trįs asabos, kurios tu
ri keturis vardus. Tėvas 
turi vieną vardą, jo sūnus— 
du vardu, nes jis yra sūnum 
savo tėvo ir tėvu savo 
sūnaus. Vadinasi, du tėvai 
ir du sūnus yra: diedukas, 
sūnus ir anūkas — trįs. Jie 
nušovė tris zuikius ir pasi
dalino po vieną.

Kitą syk, bratku, savo ar
būzui padaryk šėm, kad to
kių glupstvų neišekspleini- 
na.

gale sutiko ir kapucinas jį 
apkrikštino. Žydas, tapęs 
kataliku, surengė pokylį, 
ant kurio pakvietė ir kapu
ciną. Žydas padėjo ant sta
le keptą žąsį ir prašo kapu
ciną valgyt. Kapucinas su
siraukė ir sako:

— Šiandien pėtnyčia, ne
valia žąsies valgyt.

— Nu, tai ką reikia val
gyt? — klausia nusistebėjęs 
žydas.

— Pėtnyčioj reikia valgyt 
silkę arba žuvį, — paaiški
no kapucinas.

Žydas išsyk susirūpino, 
bet tuoj pašoko ir linksmai 
sako:

— Aš tuoj atnešiu žuvį,— 
i)’ paėmęs nuo stalo žąsį nu
sinešė į virtuvę.

Už valandėlės žydas at
neša tą-pat žąsį, deda ant 
stalo ir sako:

— Dabar, kunige, valgy
sim žuvį.

— Bet juk čia irgi žąsis.
— Ui, kunige, netiesa, da- 

libuk netiesa: aš šitą žąsį 
pakrikštinau žuvim.

— Bet tas tavo krikštas 
nieko nereiškia! — sušunka 
kapucinas.

— Nu, tai kaip kunigas 
žydą galėjai pakrikštyt ka
taliku? Kūmas.

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

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašto. 
O nemokėjimas vartoti atski- 
rimo ženklų, padaro raštą h« 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gele patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik .................... 10

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

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

PASLAPTIS ...................................... 15c
GYVENIMO BANGA .................. 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI ..15c 
KONTROBANDNTNKAI ...........   20c
IŠVOGIMAS IŠ PAV1AKO 10 
KANKINIŲ ............................................20c.
PILENIEČ1AI ......................................35c.
RUTV1LĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ .................................................... 40c.
Iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ............................... 25c
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 10c 
SOCIJ ALDEMOKRATŲ MOKS

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

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

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

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

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

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

Tol. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

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

61 S.2nd st., Brooklyn,

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galino 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.............................  $1.0>
Kraujo Valytojas............................... $1.0'
Vidurių Reguliatorius.......................  6(,
Trojanka........................... 25c, 50c ir $1.0i

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

P A. URBANAVIČIUI
151 Metropolitan Avenwt

Brooklyn, N„ Y

FARMOS, FARMOS!
'turinti pirkti gerą žemę 
'ašykit man laišką, o a.4 
prisiųsiu mapas ir žemėf

J. A. ŽEMAITIS, 
FAUNTAIN, MICH

rak-
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NEWARK’O LlETUVIbKA APTIEKA.
Apielinkės lietuvions pranešu, 1 ai! ’atidariau 
APTIEKA tikrai lietnviškij. Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias tik Lietuvoje gau- 
davot. Teipgi sutaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu a'sargumu.
KALIBATA

Žuvinis Degutas 
gera ir saugi gyduole dėl 
plaučių litų, kosulio, užkimi
mo, bronchitis ir kvėpavimo

Preke ...........................
(rankių. U J V

KALIBATA TONIC 
BITTERS 

laba5 gera gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
Įrankių, suteikia sveiką ape
titą, pabudina išdalinimą, ne 
sulygintas dėl malimo: su 
grąž:na normališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. C A «

Preke ...........................

KALI RATA
Čystytojas Kraujo 

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

. . . . . . $100

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

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

Preke .......................................V
KALIBATA

Gydanti Mostis 
labai geras ir čystas prepa
ratas dėl skaudulių, jsipjovi- 
mų, sudeginimų, apsišutini- 
mų, nusibrūžinimų, — pasek
mingas dėl įvairių atdarų 
žaizdų. p

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

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

Prekė

Mano pastabos.
Kazys L—kus “Laisvėje” 

išervrė Brooklyno “Lelijų 
(Nuvytusio) Žiedo” vakarė
lį. Gal gi ten viskas ir bu
vo allright, betgi vienas 
senbernis man skundėsi, 
kad nuo sutūpusiu konustų 
ir salotij jo pilvas išsipūtė, 
kaio arbūzas. Kasžin, ar su 
“lelijų žiedais” (senmergė
mis) tas pats buvo?

Net keliuose <rKovos” nu
meriuose tilpo pikčeris po- 
W 4e«rv/do ir vis su asilo

Prirodė velnio esybę.
Norwoode laike vyčių 

prakalbų buvo šitoks atsiti
kimas. Prieina prie manęs 
vienas žmogelis ir sako:

—Tai tu sakai, kad neti
ki į velnių ir pragaro esybę.

— Netikiu,—atsakiau aš.
— Aš pats savo akimis 

velnią mačiau ir galiu tai 
tau prirodyti, — sušuko 
žmogelis.

— Nagi, nagi, laukiu.
— Štai kada aš, būdamas 

Lietuvoj, ėjau nakčia per 
avižieną, tai pasitikau ožiu
ką. Aš noriu jį nučiupti, o 
jis vis tolyn straksi. Aš 
jam sušukau: “me-ke-ke-e!” 
o jis man irgi “me-ke-ke-e” 
ir nudūmė į krūmus. O da
bar ką sakysi: ar tai ne vel
nias ten buvo? ,

— Tai buvo toks pat ožiu-1 
kas, kaip ir tamista, tik ans 
buvo su barzda, o tamista 
be barzdos, — atsakiau aš 
jam ir nuėjau šalin.

Kakarieku.

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn. N. Y

Necanicum,0reg n.
Gerbiami lietuviai: — Kurie

norit ant ūkės gyventi, tai nie- ' 
kur nerasit geriau, kaip Ore- J 
gon valstijoj. Reikia žinoti, kad < 
ta valstija, tai Californijos tik- 1 
ra sesuo. Aš pervažiavau pusę i 
Amerikos kolei sura'’"’’ nar”n- 1
kesnę vietą. čia žemė gera, 
viskas užauga. Kas nori auui- 1 
na prieš Kalėdas, kiti March j 
mėnesyj iki pabaigai July. Ma- i 
no apie’inkėj dar apie 40 lie
tuviškų šeimynų galėtų daryti < 
gerinusį pragyvenimą. žemės j 
kaina nuo 15 iki 30 dolerių už 1 
akrą. Kas tikrai norėtumėt ! 
pirkti,atsišaukti, įdedami krasos 1 
ženklelį, o aš suteiksiu plates- j 
nias žinias. Taipgi galima gau- Į 
ti ir randavos žemės.

Taipgi pranešu, kad kurie ’ 
pribūsit, jog aš už savo žy- J 

' gius nereikalausiu nei vieno l 
cento. Aš turiu 160 akrų. No- 

; riu, kad ir kiti darbo bitės nau
dotųsi.

; Adresas:

Jos. Apinaitis, 
Necanicum, Ore.

KUR vienvbB. tenai ir galybei

Toi Gr*«nn»int
Puikiausia lietuviams vieta pao

PHARMACIST
181 INewtirk, IN. J.

Near Van Buren Street Telephone 10135 Market.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.
Kas užstrašyi 
pas man* 

dien raštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus «• 
kančias dova
nas: “Laisvę’ 
ar “Keleivį” ai 
"Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ai 
“Lietuvą”, ai 

“Amerikos 
arba knygų ver 

už 
ir

Lietuvi”, ar "sakę” 
tės $2.00. Taigi Tamista už $5.01 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksą 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau
jienas” gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do 
vanos.

J. BRAKNIS 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

15c

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

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J. Misevičia
SPECIJALISTAS ŠIRDIES IR 

PLAUČIŲ LIGŲ.
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

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

MANHATTAN HAT STORES

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

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

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

naujausios mados visokių šiaudinių ir Panama Skrybėlių.

DIDELE AUKA <
PrlcAakls ant pakelio NEBO, be jokio apgarsinimo laikra- 

r (url vertę jum 

tame ra«lt kolram 

p^kcltje NLFJO 

clgarvtų kuponų 

ant | cento Oa«

kibs pakelių ir

P. Lorillard Co., New York City

mivo itornlnko. 

o jin tau papew- 

k<M apie |u©»

(ik nori, galt 

gauti graliu* 

preientua Pa-

COM*

NEWARK0
AKUŠERKA

Paba<gusl Imperntrici Marij A- 
kušerkų mokykle Peterburge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
tai imą.

O. STROLIENE
Jauniškaitė

Walnat St., NEWARK, N. J.

Telefonai Market

j SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

AR JAU NETEKOTE KANT- 
| RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po 
< savaitei, rnėnesis p j mėnesiui, 
J metas po metui gydau sergan

čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
Į oergančių jau išgydžiau, kiek 

sergantiems pagolbėjau jų ilga-’ 
' metinėje jkiroje ligoje. Kada 
. jums gyvenimas įkirėjo nuo 
J mėginimo visokių taip vadina

mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatine pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis pre seno, 

; garsaus specijalisto s ,

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- 
dijimą kraujo, tekėjimą krauto, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

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

šlapumą. Ne a t įdėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

D-RĄ LEON. LANDES
149 E. 22nd St., New York,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryte iki 8 vakaro; nedėldieniai* 
įuo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskit už 2c. markę, e 
gausite >abai žingeidžią kny
gelę dovanai!

l Akušerka;
v PabalKUHl kurtą VI omini Medical i

College, Baltimore. Md. j
Paaekmineal atlieka aavo darbą prie | 

5 gimdymo, taipgi nuteikia viaokiaa rodaa it J 
pax«>lbą invairioae moterų IIkom.

| F. Stropiene,^^'?.; Į
KOSTOIN. MASS. '

1»P

::A

e s

o 
o
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o

VISADA
Nemokčkit randą be naudos, <, 

bet mokėkit savo naudai. ’ ► 
Męs parduodam LOTUS ant R 

lengvų išlygų, arti didelių < ► 
miestų ir fabrikų. Pastatom 
namus, už kuriuos žmonės iš- < s 
moka ramiomis ir j trumpą lai- J ► 
ką pasilieka savininku namo. <! 
Rašykit mums, kurie manot o 
savo namą turėt, o męs suteik
sime kiekvienam rodą.

J. IGNATAVIČIA
Realty and Commercial Co.

30 Church St., New York Qty. 
Suite 222 E.

< 
<

■Užsirašykite

,) ■

J

Pirmą Lietuvių Dienrašti 

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS" praneša naujausias ir teisingiau
sias žiuias iš kares lauko ir abelnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

"NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir joa 
vedamos darbininkų dvasioje.

“NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS" leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvietei ir jų gerovei, o ne pavienio* 
ypatus ir darymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje mitams $6.00; pusei 
metų $1.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mėli. $1.00. Europoje 
ii Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir prislųsk kartu su pinigais.

“MADJIEMOS” 1841 S. Halsted Si., Chicago, III 
šiuomi prisiuDČiu$------- nt “NAUJIENAS

metus ir meldžiu Jas siųsti šiuo adresui
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LAISVES" AGENTŪRA
iųskit pinigus į Lietuvą per

Laisves” Agentūra Laisves” Agentūroje
Patarnavimas kuoteisingiausias.

Persiuntimas užtikrintas

Brooklyn, N. Y“LAISVE 183 Roebling St
Ona Sav

i Lietuviškos Rašybos ir

'6

7

d a

IŠ

PAJIESKOJIMAI
N.

217 S.

Kas prisius Jo J.
N. Y.F.
N, Y

N. Y.

1V.
2K.

9

K.

J.

III.

III.

III.

III.

kaži kodėl

10c.
VARDAI

St.
ist.

50c 
60c.

kitas
adre-

IR 
ži- 
A.

12 
Pa.

Kasos Globjėal:
M. GeruliUti

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA >
LIETUVIŠKA J

Kaina už 
Cho- 

už

G. Berniks
Curtis St., Naugatuck, Conn.

Raseinų
Amžiaus 50

Augščio 5į pėdų, seniau buvo
Atvažiavęs iš Lietuvos

ft 1109 S. Winnebago St.
Bįsevičiūtė

639 Island At«.
Maršalka A. Neverauskas

411 So. Church St.

25c.

laukų žilimo
lytiškų ligų..
dusulio..........
kirmėlių. . . . .

' tus nespėja vežt Jigonbu- kreiptos vakarų kraštan, ir' 
tik gaisrus vakarais ten te
mato.

Laiškai iš Lietuvos.
to, jeigu šitą menesį (kovo 
men. Red.) nepasibaigs ka
rė. Nuo Varšavos ir Ostro- 
lenkos stumiam vokiečius 
povaliai atgal. Per Nemu
ną vokiečiai taip-pat nepe
reina. Esu netaip sunkiai 
sužeistas, tai teks dar vėl 
muštis su prūsų, jeigu ka
rė nepasibaigs.

Dabar, Motiejuk, likie 
sveikas ir linksmas.

PRIENAI, MARIJAMPO
LĖS PAV. i

Rašoma G. Dagiliui į 
Broklyn, N. Y. — Dievas 
dar mus užlaiko sveikus ir 
gyvus. O dabar duodam 
žinoti, kad prūsoko pas mus 
dar nebuvo ir pačios tikro
sios karės męs dar nematė
me. Tiktai girdim armotų 
užimą, taip kaip baisų 
griausmą. Dar Prienai 
sveiki iki koliai, o jau ap
linkui viskas nulaistyta 
žmonių krauju ir nuklota 
imonių kūnais. Paryčiais 
matom, kaip aplinkui dū
mai rūksta. Nuo Antanuko 
negaunam jokios žinios. Tik 
tada parašė laišką, kada bu
vo šalę Varšavos. Sakėsi 
■važiuosiąs į Suvalkų guber
niją, bet jau jokios žinios 
nagavom. Nežinom jau ar 
.jis gyvas. Juozukas 
namie.

JEZNAS, TRAKŲ PAY.
“Lietuvos Žinios” rašo:
Nedidelis žydų gyvena

mas miestelis. Tokių mies
telių Lietuvoje yra labai 
daug. Visi jie pasižymi di-. 
dėlių nešvarumu ir bran
giomis mūro bažnyčiomis. 
Jezne yra caro Aleksandro ■ 
II paminklas, pastatytas' 
vieno buvusiųjų vietos star- 
šinų rūpesniu. Paminklas 
(biustas) stovi pačiame 
miestelio rinkos viduryje. 
Ant biusto pastovo iškalta 
parašas: “Įkūrė Jezno vals
tiečiai atminimui penkias- 
dešimt-metinių sukaktuvių 
paliuosavimo valstiečių nuo

. Pro Jezną ei- 
ir,

KAREIVIO LAIŠKAS 
LOMŽOS GUB.

Rašoma J. Valeckui į 
Brooklyn, N. Y. — Mielas . 
Broli! Dievas žino, kaip baudžiavos . 
bus toliau — o ligšiol tai.na nuo Prienų plentas 
dar gyvas. Jau daugelį sy-|užpuolus Suvalkiją yokie- 
kių buvau ant ugnies. Daug čiams, čia pasibaigia ir ski- 
mūsų brolių gyvybės nusto- riasi keliai pabėgėlių del 
jo šioj nelaimingoj karėj, karo: vieni jų iš Jezno nu- 
rirmiaus buvau už Varša- bėga į patį Vilnių, kiti su- 
vos, paskui perkėlė į Lom- situri pakelyje, miesteliuos, 
žos guberniją. .Tai ir dabar dauguma gi prisiglaudžia 
čionais tebesam, 
sai mažai duoda, 
ant ugnies po 15 sutkų, o bėgėlių 
pailsio buvo tik 5. 
dar ant darbų varo.

Pailsio vi- čia-pat kaimuose.
Buvom1 Retas Suvalkų žemės pa- 

i nebesistebi Jezno 
Ir tai apylinkėmis. Gera Suval- 
Kožną kų žemės dalis — vienoda, 

dieną dėl neprieteliu tveriam nobodi lyguma; čia gi — ne- 
dratines tvoras. Per Vely-' važiuosi viorsto nerišęs ra
kąs buvau ant ugnies. Po tų: kalnas, už kalno kalne- 
Velykų taip-pat buvo baisus lis, o už kalnelio — eglių, 
mūšiai. Mane ir buvo pri- ąžuolų miškas. Žemės gra-mūšiai. Mane ir buvo pri- ąžuolų miškas.
trenkė, kuomet šalę manęs žios, laukai nuotakus ir su
truko bomba, ale dievo mei-1 valkiotis nieku būdu negali 
lė buvo — neužmušė, tiktai suprasti, kodėl čia žmonės 
pritrenkė. Galvą labai so- taip varguose gyvena. Gy- 
pejo. venama sodžiais, tik kur-venama sodžiais, tik kur-

30 d. kovo paleido ant pa-’ne-kur pamatai nuo triobe- 
ilsio, o 6 d. balandžio vėl rei- (lių šeimynos atsiskyrusį, 
kėjo eiti ant ugnies. Mažu'vienui vieną bestūkstantį, 
jau paskutinį laiškelį tau stogą: tai vienasėdijų pra- 
siunčiu, mano mylimas bro-' 
leli. Sudiev, mano mylimas 
broleli.

Iš JEZNO, TRAKŲ PA V.
Seni tėveliai rašo savo 

vaikams į Brooklyn, N. Y.— 
Prūsas buvo Barberke (? 
Red.). Kada bus tos karės 
pabaiga — nežinom. Pas 
mus viskas pabrango. Kvie
čių puskartis 6 rub., o rugių 
— 4 r. Ar žadate į Lietuvą 
ęarsikraustyt? Męs labai 
jūs išsiilgome.

KAREIVIO LAIŠKAS 
Iš MASKVOS.

Sužeistas lietuvis kareivis 
Petras Stakionis rašo savo 
broliui į Lawrence, Mass. 
Esu ronytas kairėn kojon. 
Dabar varinėja iš ligonbu-

džia.
Vietos žmonės suvalkie

čius vadina “tekšiais” (su-, 
prask: gyvena ten, anapus 
Nemuno); susirinkę sekma
dienį miestelin, gėrisi ka
liošuotais, pirktiniais apsi- 
taisymais “tekšių bernai
čiais”; suvalkiečiai gi stebi
si, kodėl čia žmonės, toki 
dar “tamsuoliai”, o daug 
gražiau, negu jie patys, baž
nyčioje gieda.

Vienas ponas, Jezno apy
linkės dvarininkas, užkalbi
nęs pabėgėlius lenkiškai ir 
pamatęs, kad jo nesupranta, 
jau lietuviškai paklausė: 
“Ar lenkiškai nekalbat? 
Sarmata nemokėt lenkiš
kai”. Jezno apylinkės žmo
nes lietuviai tik arbatinėse 
ir krautuvėse

čio į ligonbutį, nes visur pil-1 kaikurie bando blogai len- 
na žmonių. Dabar esu Ma-1 kiškai šnekėt. Visų, ir vie- 
skvoj. Motiejuk, Rusijoj tos gyventojų ir pabėgėlių 
jau veik visai nebėra vyrų..kalbos, pašnekos prasideda 
Suėmė kariumenėn ką gale- ir baigiasi žodžiu “karas”, 
jo, pamokino šiek-tiek ir,Maistas labai brangus ir 
grūda ant pozicijų. Pilna' dauguma pabėgėlių baigia 
Rusija berankių ir bekojų ir' paskutinius skatikus valgę, 
nežinom, kada bus galas tos o yra nemaža jau iš namų 
karės. Prūsai sakosi mūšis visai be skatiko išbėgusių., 
iki paskutinio kareivio. Mū-' Ar greit galės grįžti ir ką 
šiai eina baisiausi. Sužeis- ras sugrįžę: visų akys nu-

Niežtanti išbėrimai

Jeigu nori važiuot į Lietuvą arba gimines 
pars'kviest iš Lietuvos, laivakortę pirk

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina 
“CZAR” Birželio-June ? d
“DV’NSK” Ehrželio-June U- d

JUS GALETE IŠAUGITI
PLAUKUS

Pnsekmlngns, moks- 
HAka.M gydymus dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka Jums plau
kai?

Ar pražilę Jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors no 
sveikumais Ir limpanti 
Jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar pllnki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkkr kas i A 
aukščiau pasakytu il
gu. tai stenkitės apstui- 

iluostrota kny-
Prlcfi gydymą.

guoti jos. T’žsakykote 
gule jusu prigenitą kalba;

“TEISYBE APIE PLAUKUS,“ 
Paraki ta europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
g.il\ os. Priežastis sliu- 
kipio plauku ir žilumas 
— Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.— Burzda—Ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galome pertt- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles (TALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskdtes 
ir augina gražius plau
kus Už 1° centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
ant našu. Męs išsiuče- 
tne kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.’’ Išplaukėte že- 

Aeštoie savaite ,nlfiu atspaustą kuponą Mestoje savaite. Jr slu8kete filanden.
UNION LABORATORY. Box 645, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

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

kėjimo kaštu persiutlmo. meldžiu išsių
sti man tojaus Juru dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponą su 
i'isn antrašu.)

kaipo tai: niežai, šasai, dedervinės, pars- 
tupu užsinuodijimas, “salt rheum”, viso
kie pučkelnii ir vasariniai išbėrimai turė
tų būti tepti su

Severa’s
Skin Ointment

(Scvoros Odine Mosčia), kurios rami- 
k-nič apmalšina skaudą jausmų 
vi rš minėtu s nešinu gi imti s 
atsitikimuose SEVERA’S 

DICATED SKIN SOAP (Severo* 
uis Muilasi. sutrumpina 
, nes užlaiko odą šva 
k;ts ir paskubina išgijimą.

Persitikrinimui perskaityk šj laiškų:

Severos Odinš Montis KO centų
Sevcros Gydantis Odinis Muilas 26 centus

ME-

izgi

Išbėrimai išnyko
“šiuomi praneJu, kad 

Revcros Odinž 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- 
jęs laikraštyje pagarsi
nimą Severo* Odinės 
Mosties, pasiryžau pa
mėginti. Pasekmės no
vo geros ir aš tapau 
rO.ganėdintss, nes su
vartojus tris plėčkutes, 
it-liėrimai

Albert
111
Binghamton, N. Y.

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

gyduoles, 
vien Seve- 

neimkite jokią 
Jei nega- 
i Severos 

savo apielin- 
taš >ite pas

nes
iė ny ko.” 

Skrabalak, 
Walnut St.,

Pirkdami 
reikalaukite 
ros
n J.vadnotoj’i. 
lėtnmet 
gyduolių 
k ėję. tai

Lietuviškos Dainos!
II Sąsiuvinys. Ketuiiems 

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.

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.

W. F. Severą Co Cedar Rapids, Iowa.

Matematikos Mokykla.
Mokiname per korespondenciją, to

dėl bile kur gyvenantis žmogus gali 
mokintis, nes lekcijas pasiunčiame į 
jo namus.

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

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- 
raštus 
lekci-

singai rašyti ir suprasti kitų 
turėtų imti lietuv'škos kalbos 
jas.

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

“MOKSLAS”
LOYOLA UNIVERSITY

Fulton & Ada Sts., Chicago, Ill.

Greitas ir visiems prieinamas rnokinimosi būdas yra moklntia 
per korespondencijas, mokintis savo namuose. Pagal mūsų vartoja
mą metodą, kiekvienas žmogus gali išmokti aritmetiką ir anglų kalbą 
liuosuo.se nuo darbo valandose. Iškaščiai stebėtinai maži.

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

Adresuok .

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

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 Ir 21013
Tu

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

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

Pajieškau savo gero draugo Anta
no Tamaičio, Kauno gub., 
pav., Pakautų dvaro, 
metų, 
su barzda.
apsigyveno Chicago,! 11.,bet dabar ne
žinau kur randasi.
adresą, tas gaus dovanų $5.00. 

Anna Adomaitienė
Box 145, Stuyvesant, N. Y.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

Pajieškau brolio Karolio Bemikio, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav. A- 
pie 14 m. Amerikoj, pirmiau gyveno 
Seymour, Conn. Turiu svarbų rei
kalą, todėl, kas žinot, malonėkit pra- 

' nešti.

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
są 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, 
apielinkčje 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)

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. N. Y. 
Kazlauskas,

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

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

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

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

174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
Parulis,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

LAISVES 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,

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

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

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, ROCKFORD.
ILL., VIRŠININK------------

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

I486—7th Avė.
Vice-pirmlninkas F. Raškevičiuu 

539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona .Užbaliūtė 

1214 West 
Finansų raštininkas J. Stružas 

1125—8 th
Iždininkas St. Buzinskis 

539 Island Ava.

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

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

Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, J. Ga'dinas, P. O. Box 

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

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

Cuddy, Pa.
kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

Fremont Ave.
prezidentas.

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

F. Bartkus, 1055 Jenna St., protoko- 
ų raštininkas.

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

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

Kasos globėjai: J. LešČauskas, 607
Jenne St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave., J. Sukelis, 712 Park Ave.

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

Vėliavų nešėjai; P. Milewsk»B, 301
Caledonian St. ir B. Kiga, 168 Main 

Durininkas J, Žilius, 614 Market St. 
Street.

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

“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,

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

Pirmininkas J. Skirmontas, 
72 Hudson Ave., Brooklyn, j 

Sekretorius S. Karvelis,
199 N. 6tb St., Brooklyn, ' 

Iždininkas J Butkevičių,
38 So. 2-nd St., Brooklyn,
Kuopų Sekretorių adresai: 

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

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

LIETUVIŲ l’RESERIŲ UNIJOS Š8 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININ

KŲ ADRESAI:
Prezidentas I. Daukšya, 142 No flth 

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Prezident*B 2) S. Mankus, C«r. 
A Wne St., Philadelpl ia, Pa.

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

Susinešimų Sekretorius l) J. Na- 
viackas, 183 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y. ’

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

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

Lždininkas K. Šidlauskas, «2« W. 
Broadwway, So. Boston, Mass.

Kasos G'obėjai: M. čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužie, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.;

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

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

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

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

tf&tia!«•'«;« « Kilt>t -t km m xiMX’iOtfctftCW'NJKYOt
• j g — ipv Knyga išminties, knyga svei-

G katos. Ta knyga garsi visamCLZILIVl’U svietc -DAKTARAS”

■ «, o 
t“ .fa w 
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M Šita knyga “Daktaras” gražiai pamokina, kaip vyrus, taip ir moteris, 
kas būtinai reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taip ir seniems, 

notiems ir neženotiems
Kiekvienas skyrius šitos knygos yra labai žingeidus. Ta knyga kiek- 

turėti, kuris tik nori būti sveikas ir 

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

apie vyrų paslaptybes bei ligas ir taip 

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

kais iliustruota, parodo ir giliausiai 
ji reikalinga kaip sveikiems, taip ir 

.......... lik perskaičius tą knygą patirsi, ko čia negalima parašyti. 
:t| Apart kitų skyrių sergantiems rodi.iame skaityti apie nervų, kraujo, 
K inkstų, romatizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir l.mpan- 

čias ligas: Jaip-pat apie moterų nesveikumus ir kitas visokias ligas, 
Kj sėklos nubėgimo ir tt.

Jei sergi, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas 
a ar kreiptis prie gydytojo, reikia būtinai perskaityti knygą “Daktaras . 

Daug žmonių išgijo nuo rodos “Daktaro”.
Kl Ypatingai serganti, nusilpnė.ię, sukliurę, pasigadinę per jaunystės 
$ klaidas ir varginami visokiomis, kai]) paprastomis šviežiomis, teip 
m! užsisenėjusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą rodą.» ’ .... > - • > 
kj . h! skubink išsirašyt 
iii —....................

r, k 
xfi 
k I

kj vienam naudinga ir reikalinga 
aj laimingai gyventi.
h] šita knyga “Daktaras” aprašo

a, kaip apsireiškia, kaip išrodo 
Į)Č ir teisingai galima išsigydyti, 
iif Ta knyga labai plačiai aprašo 
o pat apie moteris telpa daug, 
fit. Šioj knygoj “Daktaras” dikči 
2* apie geriausius smagumus ženyhinio gyvenimo 
įĮ kada geriausia yra : 
l«j Knyga “Daktaras” 

kinio dalis, išaiškina 
sergantiems.

!tį inkstų, rom;

„I klaidas
X užsisenčjusiomis ....... ........ .. .......... ........................ - —. ..
” Todėl, kad ta knyga del labo visuomenės išduota, tai kiekvienas

< apturės ją dovanai, kuris tik atsiųs 10c statnpomis prisiuntimui. Pasj*.
’ ubiuk Išsiiošjt, nes netrukus gali netekt!
Reikalauk dar šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

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

Pasarga: Profesionališki Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso
kias ligas, vyrų ir moterų gydo. Kitiems rodąs davinėja.

Dr. William Yoder, Dr. Th. J. Russell, Medical Directors.

BRANGIAUSIS

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metu BrooklynecNew York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

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

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

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros
Yalppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios iolfs, šaknis ir t. L, ImMUFJ 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
WReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių apraiynMČ8<®f

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

•sfgu Jums brangi yra jūsų sveikata, td tuojaus reikalaukite ^yduoBą. 
atsilankydami j Lietuviiki} Aptiekę

VINCAS J. DAUNORA, Aptveriu..
Bedford Avenue Kampo Nerti «-<m gatv*« Brooklyn M S
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50c. ir 1.00

Nuo galvos skaudėj Into. 10c. Ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo 
Nuo peršalimo. .. . 
Plaukų stiprintojas 
Linimcntas arba Expelleria 
Nuo plaukų žilini 
Nuo Rcumatiąmo. 
Nuo 
Nuo 
Nuo ,
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..
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V1ETINĘSJINI0S
KRIAUČIŲ IR PRESERIŲ 

UNIJOS NARIAMS.
jkereiit>j petnyciuj laike 

bendro kriaučių, preserių ir 
merg5*,\’unijos mitingo pasi
rodė, jog čionais yra susior
ganizavusi kokia tai šaika 
iš unijos priešų, kurie pasi
statė savo tikslu, kiek tai 
galima, nusilpninti unijos 
spėkas, o paskui ir visai pa- 
krikdint mūsų uniją. Mi
nėtame susirinkime pasiro
dė vaisius jų darbo. Laike 
svarstymo, kuomet kalbėjo 
bile kuris iš išmintingų uni- 
jistų, tai šaikos nariai švil
pė ir kliudė visokiais būdais 
kalbėti. O kada jie paėmė 
balsus, tai visi agitavo, kad 
siųst streikicrius j darbą,1 
tai yra streiklaužiaut.

Draugai unijistai, apsi
saugokime nuo strciklaužia- 
vimo. Nėra baisesnės gė
dos, kaip streiklaužiauti, o 
paskui dar mūsų brenčius 
bus suspenduotas per cent
ralize valdybą.

Taigi Ex. Board, matyda
mas tokį reikalų stovį, nuta
rė sušaukti mitingą ant u- 
tarninko 1 d. birželio. To
dėl męs atsišaukiame į visus 
unijistus, kurie supranta 
vertę mūsų unijos, kurie y- 
ra padėję daug triūso ir 
vargo, kad sudrūtinus uni
ją, kurie vedė daug ilgų 
streikų, kentė badą ir šal
čius ant pikietų, kad tik iš- 
laimėjus streikus ir sudrūti
nus uniją — draugai unijis
tai stokime į darbą ir gin
kime uniją. Atsiminkite, 
kol unijos nebuvo, tai dir
bome net po 16 valandų.

Visi unijistai, visi unijų 
draugai ateikite į unijos su
sirinkimą šiame utarninke 
(tautiškai! naman) ir atei
dami, atsineškite unijos 
knygutes. Neužmirškite 
knygučių, nes kitaip gali įlį
sti neunijistų, kurie tyčia 
keltų lermą.

Dar sykį prašom pasirū
pint apie savo uniją ir iš
gelbėt ją nuo pavojaus.

Vardan Executive Board 
Lokalų 54 ir 58 Komitetas:

Jonas Zubavičius,

kriaučiai lietuvius paremtų, Dabar yra viltis, kad tas 
Jo nekurie iš mūsiškių nori viskas truputį pasigerins ir 

eiti streiklaužiauti. Į ką tas Coney Island’e maudynės 
panašu?! Argi jau ant tiek bus darbininkams prieina- 
tūli unijos nariai doriškai mesnės, nes Brooklyne nuo 
....puolė, kad sutinka eiti 4th Avė. yra tiesiama sub- 
streiklaužiauti? O gal jie way.į Coney Island. Tas ke- 
nori lietuvių tautą pagar-’lias už mėnesio laiko bus už- 
sinti, parodydami, kad lie- baigtas ir į Coney Island 

gnb’ma bus nuvažiuoti per 
32 m i nu tas už 5c.

J. Julius.
------------- Šiomis dienomis New Yor-

Kriaučiai, preseriai ir’ke, Berkeley teatre, buvo 
merginos turės dar vieną su v r/1’ avimas gelžkelių tele- 
mitingą. Reikia tikėtis,kad grafistų, signalistų ir kitų 
ten viskas bus geriausia nu- darbininkų. Suvažiavimas 
tarta. ’smarkiai atakavo “Civic

- 'Federation”, kad ta organi- 
29 d. gegužės ant Grand, zacija esanti ne tik nenau- 

Sl. tapo areštuotas J. La-| 
zauskas. Jis buvo taip nu
silesęs, kad negalėjo namo 

I pareiti, bet voliojos ant gat
vės.

Nors Brcr1'1'”’ne ir apie- 
Jinkūj didžiausia bedarbė 
siaučia, nors šimtai darbi
ninkų vaikščioja gatvėmis, 
bet girtuokliavimas nei kiek 
nesusi mažina. Lietuviai vi-

dingą, bet pavcpnga darbi
ninkų klesai,o j oje dalyvauja 
visi Amerikos Darbo Fede
racijos viršininkai.

Brooklyno socijalistai an
glai nutarė parengti visą ei
lę mitingų prieš karę. Pir- 

antmasai tekis mitingas
gryno oro atsibuvo 
kampo Fulton St. ir Flat-

Visa eilė kalbė-sai neatkreipia atydos, kadi bush Ext.
į tojų nurodė, kaip tai blėdin- 

ga yra karė.
Priimta rezoliucija prieš 

karę su Vokietija.

bado šmėkla žiūri jiems 
akis.

Liūdna ir labai liūdna,kad ' 
lietuviai taip elgiasi.

J. Julius.
------------- New Yorko Centralė dar-

Šiomis dienomis atvyko iš bo unija yra tos nuomonės, 
Chicagos į Brooklyną pla
čiai žinomas kalbėtojas drg. 
Kučinskas. Jis apvažiuos 
su prakalbomis po visą L. S. 
S. IV rajoną. Nedėlioj kal
bėjo Jersey City. Prakal
bos pavyko gana gerai ir ........ ................ o____ __
publika likosi užganėdinta, eilė nirtingų prieš karę, bet 
Toliaus kalbės Newarke, E-! (’entrale federacija stengsis 
lizabethe, Bayonėj, Brookly-1 padaryt įtekmę ant visų A- 
ne ir kituose miestuose. Gei- merikos darbininkų, 
stina būtų, kad visos IV ra- ------ ------- -
jono kuopos pasistengtų su- Richardas Boyajan, narys 
rengti prakalbas drg. Ku- socijalistiškos revoliucijos 
činskui, nes šiame rajone, bažnyčios, buvo sulaikytas 

kareiviais būk tai už įžeidi
mą Suvienytų. Valstijų vė
liavos.

Teismas betgi jį išteisino.

kad visoj Amerikoj reikia 
pradėti kuosmarkiausią agi
taciją prieš karę. Darbinin
kai turi sukrusti, jeigu jie 
nenori skerdynių, kurios pa
vertė Europą į jūrą kraujo. 
Netiktai bus rengiama visa

čmskui, nes šiame 
jis pirmą sykį lankosi.

Rajonietis.

Richardas Boyajan, narys
i revoliucijos

Pranešimas.
2 d. birželio, p. Draugelio 

svetainėj, 73 Grand St., Parsiduoda Groserštor’s
Brooklyn, N. Y^, bus konfe- [lietuviais apgyventoj vietoj, 

biznis išdirbtas; kaina $400. 
Klauskite platesnių infor
macijų 249 Grand Street,

rencija lietuvaičių draugys
čių. Pradžia 8 vai. vakare. 
Kviečiame į tą konferenciją 
kiekvieną lietuvaitę, kuri 
tik atjaučia ir nori pagelbė
ti mūsų nelaimingai tėvynei.

Rengimo Komitetas.

(4z|_4G)

Plain-End

IGARETTES
10 for 5 Cents

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

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

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

“Laisvės” Administracija.

jtt

■vieną i." žagtai jwi&gcJ moteja cJgar.
Jterdatfiweji.’iwse krautuvė-'

į?. LORILLARE COMPANY 
New York City

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

Raudonas
Juokas

KAINA
35 centai.

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

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVĖ”

J 83 Roebling St Brooklyn, N. Y

SPEC1JALIŠKAS IŠPARDAVIMAS PER ŠITĄ MĖNESI.

Nei vienas lietuvis teneiš- 
drįsta streiklaužiaut. Atsi
minkit, jog tuomet gali kilti 
peštynės tarpe skebų ir 
streikierių, kas brangiai ap-

Šalin streiklaužiai. Tegy
vuoja darbininiška vienybe.

M. R.

Šiomis dienomis Jersey 
City rasta bomba Interna
tional Ladies’ Garment 
Workers’ unijos ofise. Uni-( 
jos viršininkai spėja, kad 
tą bombą padėjo provoka-j 
toriai, nes pastaruoju laiku 
tarp unijos viršininkų ir bo-1 
sų santikiai labai blogi ir jie 
neina geryn, bet blogyn.

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES.

J^nas MATHUS
GERIAUSI/.' T’SIAS

IR *Va 'TAu '1AS SALIO- •
N AS CHAME HO. 

BOSI
Sveiki ferUmsion r"’iu fėry- 
rnal ir užkandžiai ' *amari
mas prielankus. AUllankridta, 
• persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkai)

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

(Dešimts žingsnių nue Lletuvlą 
labdarystės Driufdj«» eanne).

ir MALIORIUS
152 Perry Avenue,

Kampas Clermont Avt

DIDŽIAUSIA M. IN. MAIŠELIO

KNYGŲ KRAUTUVE. &“kn“S
Ant pareikalavimo siunčiame katalogą dykai.

MAX N. MAISEL, 424aN.^^^STR
Reikalaudami knygų ar katalogų rVykite rusiškai

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KNYGA

MOTERIŠKE ir MEILĘ
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.

28 d. gegužės buvo ekstra 
mitingas Lietuvių Siuvėjų 
58 sk.,preserių 54 sk. ir mer- 
ginų 58 sk. Viskas buvo žasties šalto oro žmonės m a-' 
labai gerai ir visi reikalai 
svarstyta rimtai. Bet štai 
prisieina svarstyti klausi
mas apie New Yorko kriau
čių streiką 
dirbtuvėse.
randa tokių unijos narių, 
kurie pradeda agituoti, kad 
lietuviai eitų streiklaužiau
ti, nes, girdi, ten streikuoja 
žydai ir lietuvių kriaučių u- 
nija nieko bendro su jais 
neturinti, per tai galima eiti 
ir streiklaužiauti. Supran
tama, susipratę kriaučių u- 
nijos nariai smarkiai tam 
pasipriešino. Tuomet iški
lo . didžiausias triukšmas. 
Ginčytasi gana ilgai ir 
smarkiai, bet prie jokio nu
tarimo neprieita ir tas klau
simas atidėtas iki sekančio 
susirinkimo.

Kaip sau norite, o dar to
kių šposų nesigirdėjo, kad 
unijos nariai agituotų eiti 
streiklaužiauti vien tik dėl 
to, kad ten streikuoja ne lie-1 
tuviai, bet žydai! Tai že-1 
miausios rųšies darbas, da
rantis gėdą visiem lietuviam ’ 
darbininkam! Apart to,1 
Šliozingerio dirbtuvės1 
kriaučiai priklauso prie A- 
malgamated kriaučių uni
jos, t. y., prie tos pačios kū
nijos, prie kurios ir lietuviai 
priklauso. Jeigu lietuviai; 
išeitų streikan, tai, be abejo
nės, Šliozingerio dirbtuvės

Coney Island’e maudynės 
jau atsidengė, bet iš prie-; V i • V 1 4- J-k 1

Šliozingerio 
Ir štai, atsi-

žai maudosi. Apart to, dar
bo žmonėm sunku tas mau
dynes ir pasiekti, nes nuva
žiavimas kaštuoja 10c. ir 
reikia važiuoti gana ilgai.

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

K. LIUTKUS
131 Grand Street 

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

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

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

Reikalaukit šiuo adresu:

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

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

Šitas didelis Gramafonas su go
riausia triūba vertas $40. už 515. 
Gvarancija ant 10 metų.

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

Mūsų tikslas yra užganėdinti kostumierius.
KATALOGĄ SIUNČIAME DYKAI!

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

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

■H3MBBMnSMBSEWaBKXaK3KWiWaaBHBSBXUK>fl9BiU I vmiEZWMMBBri

M. & V. Furniture Co
109 Grand St.,

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

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

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

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

Parduodam LAIVAKORTES 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 tokia:

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

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

820 Bank St., Waterbury, Conn. 1

NAUJAUSI 
GRAFOFONAI.

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

IŠMOKESČIŲ ARBA UŽ CASH.
£07 Q AVF -St Street RVLL,
VO 4 “ J ra ▼ • Telephone 4263 South

Į
į I toav^s

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

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadint valgius 

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

o

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

PerkupČiams ir agentams 
m as 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.

di-

rūfciei

duoda-

instru-

J. GIRDĖS
103 Grand st Brooklyn,N.Y.




