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IŠ ABEJ PUSIŲ ŽUVO APIE 30 KARIŠKŲ LAIVŲ.M

Londonas, 3 d. birželio.— 
Dar šios kares istorijoj ne
buvo tokiu baisiu mūšiu, ko
kie įvyko Šiaurės jūrej tar
pe anglų ir vokiečių laivy
no. Mūšy dalyvavo 113 į- 
vairiu kariškų laivu ir 6 
zeppelinai. Nors oficiališ- 
kų pranešimų nėra, bet jau 
dabar apskaitliuojama, kad 
tame mūšy žuvo 30 karišku 
laivu ir 7,550 gvvasčiu. An
glai skelbia, kad mūšį jie 
laimėję, o vokiečiai šaukia, 
kad anglai likosi galutinai 
sumušti. Abelnai iš vienų 
ir kitų pranešimų aiškiai 
matosi, kad anglai likosi su
mušti.

Anglai skelbia mūšio pa
sekmes sekančiai: anglų į- 
vairiu karišku laivu žuvo 
11, o vokiečių 10. Viso 30.

A n gi ų gy v a sč i ų ž u v o 
4,800, o vokiečių—2,750. Vi
so 7,550.

Anglų žuvusieji laivai lū
šnoj.i 115 milonų doleriu, o 
vokiečių—51 milionas dole
rių. Viso paskandintieji 
laivai lėšuoja 166 milionus 
doleriu.

Reiškia, Anglija neteko 
veik dvigubai žmonių ir ge
riausiu laivu.

Mūšy dalyvavo iš anglų 
pusės 80 laivų, o iš Vokieti
jos tik 33 ir 6 zeppelinai. 
Mūšy didelę rolę lošė zeppe
linai, kurie turėjo su savim 
bevielinius telegrafus. Jie 
netik metė bombas ant ang
lų laivų, bet išmieravo, kaip 
toli stovi anglų laivai nuo 
vokiečiu laivu ir bevieliniu 
telegrafu pranešė savo lai
vams, kaip reikia užsistatyti 
kanuoles, kad pataikius į 
anglų laivus.

Kol kas oficiališkai pa
skelbta sekančios mūšio pa
sekmės: Anglijos žuvo šar
vuočiai: Queen Mary, Inde
fatigable ir Invincible; krei
seriai: Defence, Warrior ir 
Black Prince, ir aštuoni mi
nų naikintojai.

Vokietijos žuvo: šarvuo
čius Pommern, kreiseriai: 
Wiesbaden ir Frauenlob ir 
keliatas minų naikintojų.

Taip oficiališkai pagarsi
no anglai savo nuostolius, o 
vokiečiai savo.

Anglai gi tvirtina, kad 
vokiečių paskandinta keli 
šarvuočiai, keli kreiseriai, 
keli minų naikintojai ir sub
ma ri n as.

Vokiečiai nurodinėja, kad 
daug daugiau žuvo anglų 
laivų, negu oficiališkai pa- 
gą^sinta.

Reikia pažymėti, kuomet 
anglų laivynui pribuvo pa- 
gelba, tai vokiečių laivynas 
leidosi bėgti ir pakeliuj pri
metė daug minų. Anglų lai
vai, besivydami vokiečius, 
užėjo ant tų minų ir dauge
lis tuomet žuvo.

VOKIEČIAI KELIA IŠKIL- 
I MES ANGLUS SUMUŠĖ.

Berlynas, 3 d. birželio. — 
'Kaip tik Berlyne buvo gau
ta žinia, kad vokiečių laivy- 

j nas sumušė anglus, tuo jaus 
: miestas tapo papuoštas vė
liavom, patriotai pradėjo 

1 gatvėmis maršuoti ir 
I džiaugtis, kad priešas su- 
I muštas.
|. Žodžiu, vokiečių patriotiš- 
i La s ūpas labai pakilęs, lai
vyno komandieriui siunčia- 
ma pasveikinimai ir 1.1.

“VERDUN AS, TAI MIR
TIS FRANCIJAI”.

Tiili vokiečiu laikraščiai 
jšaukia: “Verdunas, tai mir
tis Francijai”. Girdi, po 

I Verdunu eina baisiausia ko
ka ne dėlto, kad paėmus tą 
tvirtovę, bet dėlto, kad iš
gelbėjus dviejų didžiausių 
tautų gyvastį. ’ Kaip greitai 
Verdūnas būsiąs paimtas, 
taip greit Franci ją patik
sianti mirtis. Karingieji 
laikraščiai, kurie gerai mo
ka šaukti ir meluoti, tvirti
na, kad vokiečiai būtinai pa
ims Verduną ir tuomi išgel
bės nuo mirties savo tautą, 
o pasmerks ant mirties 
francūzus.

PRANCŪZAI RENGIASI 
ATIDUOTI KALNĄ

N 304.
Sprendžiant pagal prane

šimus, tai francūzai rengia
si atiduoti vokiečiams po 
Verdunu kalną N304. Šis 
kalnas iki šiam laikui skai
tėsi svarbiausiu punktu ap
gynimui Verduno. Vokie
čiai gi nepaliauja bombar
davę tą kalną ir jau dalis 
tranšėjų visai sunaikinta. 
Jeigu šis kalnas bus atiduo
tas vokiečiams, tai francū
zai turės didelius nuostolius. 
Vokiečiai tikisi jį greitu lai
ku paimti.

NENORI WILSONO TAI
KOS APAŠTALU.

Berlynas. — Vokietijos 
reichstage lyderiai tautinin- 
kų-liberalų partijos viešai 
išėjo protestuodami prieš 
Suv. Valstijų prezidentą,kad 
jis būtų taikos apaštalu, tai 
yra, tarpininkautų tarpe 
kariaujančių šalių, kad jos 
susitaikytų. Apart kitko 
jie pasakė: “Męs neatsisa- 
kom nuo tarimosi apie tai
ką, jeigu taikos tarybas ves 
ištikro neutrališkos šalįs, 
bet męs griežtai nepriimam 
jokių patarnavimų Suv.Val
stijų prezidento Wilsono ir 
manome, kad didžiuma Vo
kietijos gyventojų bus to
kios pat nuomonės”.

Paskui tie patys atstovai 
smarkiai kritikavo valdžią, 
kad ji, vesdama povandeni
nę karę, labai nusileidžia 
prieš Suv. Valstijas...

K. LIEBKNECHTUI GRA
SIA MIRTIES BAUS

MĖ.
Londonas. —Iš Budapešto 

ghuta žinių, kad Vokietijos 
augštesnėji valdžia nori ati
duoti kares teismui Karolį 
Liebknechtą, kaipo tėvynės 
išdavėją. Jeigu jis bus ati
duotas karės teismui ir jei
gu teisėjai suras ištikro kal
tu, tuomet jam kitokios bau
smės nėra, kaip tik sušaudy
mas.

Kadangi Liebknechtas de- 
da visas pastangas agituo
damas už taiką ir tarpe ka
reivių platina socialistų li
teratūrą, tai ji kaltina, kai
po tėvynės išdavėją. Tiesa, 
kaipo parlamento atstovo 
negalėtų teisti, bet sykiu jis 
yra ir kareivis. Tokiu bū
du jį galės teisti ne kaipo 
atstovą, bet kaipo kareivį.

MAIŠTAI VOKIETIJOJ.
Amsterdamas, Olandija. 

Čia gauta žinių, kad Kelve, 
Vokietijoj, buvo didelės 
riaušės iš priežasties neda- 
tekliaus maisto.

NORI ATPIRKTI ŽUVIS, 
KAD VOKIETIJON

NEIŠ VEŽT IJ.
Londonas. — Anglijos 

prekybos ir pramonės de- 
partmentas veda derybas 
su Norvegija, kad iš jos at
pirkus visas žuvis, kurios 
tik bus pagaunamos. Ang
lija tą daro su tuo tikslu, 
kad neįleidus žuvų į( Vokie
tiją. Mat, Norvegija neut- 
rališka šalis, tai dabar 
gaudo žuvis ir parduoda 
Vokietijai.

800 AIRIŲ REVOLIUCIO
NIERIŲ PALIUOSUOTA.

Londonas. — Ministeriu 
pirmininkas Asquithas pra
nešė, kad 800 airių revoliu
cionierių, kurie buvo laike 
sukilimo suareštuoti, dabar 
jau paleisti. Atiduoda po 
teismu tik tuos, kurie suki
lime aktyviškai dalyvavo.

SUSTREIKAVO LAIVŲ 
LIODUOTOJAI.

Buffalo, N. Y. — Čia 31 
d. gegužės išėjo į streiką 
virš tūkstančio darbininkų, 
kurie dirbo prie laivų koda
vimo. Unijos vadovai neno
rėjo, kad darbininkai išeitų 
į streiką, bet pastarieji ne
paklausė savo vadovų. Mat, 
unija yra padarius kont
raktą su laivų kompanijo
mis, per tai ir nenorėjo dar
bininkų prileisti prie strei
ko, kad nesulaužius to kon
trakto.

TELEGRAFISTŲ KON
VENCIJA ATIDĖJO 

STREIKĄ.
Atsibuvusi telegrafistų 

konvencija nutarė dar pa
laukti su apskelbimu strei
ko. Jie vėl paduos kompa-

avimą, kad 
Inai priimtų 
irbininkus,

riuos Busto 
gu jau koni 
kiu atsisuk, 
reikalavimus,

panija antru sy

UŽGRIUVO 50 DARBI
NINKŲ.

;delė nelain ė: bebudavojant

nin kų.
Tuojaus buvo 

nelaimingųjų. Ant laimės 
užmuštų nėra: 4 sunkiai su-

U ATAKUOJA
100,000 VOKIEČIŲ PO 

VERDUN
FORTĄ VAUX.

Paryžius, 3 d. birželio. — 
Nors vokiečiai tvirtina, kad 
jie greitu laiku užims Ver
duną ir tuomet jau būsiąs 
karės klausimas išrištas, 
vienok pasirodo, kad Verdu
no paėmimas nėra tai]) len
gvas, kaip kad apie jį mano
ma. Pastaromis dienomis

” ir N304, ku-

gas, nepaisydami į baisiau
sius nuostolius, bet nieko 
negalėjo padaryti. Visos jų 
atakos buvo atmuštos. For
tą Vaux atakavo 100,000 vo- 4. ’
kiečių kareivių, bet neįsten
gė užimti, i

Dabar didžiausia kova ei
na palei tai]) vadinamą “Nu
mirėlio Kaina
riuos vokiečiai būtinai nori 
paimti.

Tarpe fortų Vaux ir Dou- 
aumont vokiečiai buvo įsi
veržę į francūzų tranšėjas, 
bet paskui francūzai pada
rė kontratakas ir vėl vokie
čius išvijo iš tų tranšėjų.

Francūzų oficiališki pra
nešimai skelbia, kad po Ver
dunu visos vokiečių atakos 
atmuštos ir dabar eina ar
tilerijos šaudymasis.

Vokiečių oficiališki pra
nešimai skelbia, kad jiems 
pavyko užimti Caillette gi
rią ir sykiu paėmė 2,000 
francūzų nelaisvėn.

TURKAI STUMIA RUSUS
ATGAL.

Pirmiaus rusai Užkauka- 
zy vijo turkus šuoliais, bet 
pastaruoju laiku turkai ne
ik apsistojo bėgę ir sulai

kė rusus, bet jau pradėjo 
daryti kontratakas. Iš tos 
priežasties rusų generalis 
štabas praneša, kad Užkau- 
kazy visos turkų atakos at
muštos su dideliais dėl jų 
nuostoliais. Turkų gi gene
ralis štabas praneša, kad 
jiems pavyko rusus atstum
ti atgal ant 12 mylių.

at-
ku-

51 ARMĖNŲ KANKINTO-(skirą kambarį 200 atstovų ]
JAS NUTEISTAS MIRTIN jir slaptai su jais tarėsi.Kuo-!

Kelis sykius buvo rašyta, met karės ministeris tarėsi' 
kad turku kariumenė baisiai su ;
žiauriai elgiasi su armėnais ba stovėjo aplinkui tą kam-

RUSIJA
tuomet bus!do. Tokiu turkų pasielgimu

ir turku valdžia i
Matomai 
tai jau 
daugiau

Dabar turklį vidaus 
kų ministeris pranešė

lūs teismo nuteistas mirtin 

FRANCIS! () DOKU
DARBININKAI. ‘

Šiomis dienomis išėjo 
streiką 9,000 San Francisco; 
dokų darbininkų. Jie rei- > 
kalauja pakėlimo algų ant!' 
15 nuošimčių. Iš tos prie-j. 
žasties apie 200 laivu negali 1 , , . .,iininnH,- „r.,... i-.',.. .V1"1 padaryta tarpe Mexikos
iškoduoti ir prilioduoti.

PREZIDENTAS WILSO- 
NAS MARŠUOS 

KARININKŲ PA
RODOJ.

ne bus iškilminga karininkų 

maršuos gatvėmis, reikalau-

VOKIEČIAI UŽGROBĖ 
195 NEUTRALIŠKŲ ŠA

LIŲ LAIVUS.
Paskiausios telegramos 

praneša, kad vokiečiai už
grobė 195 neutrališkų šalių 
laivus, kurie išplaukė iš 
skandinaviškų pertų ir

ITALAI RENGIASI PRIE 
ATSISPYRIMO.

Iki šiam laikui italai dar 
nepajiegė austrų sulaikyti 
ir vis traukiasi atgal. Da
bar jie skubiai d rutina ke- 

ir ten mano austrus sulai
kyti. Mat, jeigu austrai už
ims tuos kelius, tuomet ita-

RUSAI Į PAGELBĄ 
ITALAMS.

Rusai rengiasi Galicijos 
fronte pradėti naujas ant 
austru atakas, kad tuomi 
suteikus italams pagelba.

trus atakuoti, tuomet ma-

vo kariumenės

laikius rusus.

ANGLIJOS PARLAMEN
TE SLAPTI POSĖDŽIAI.
Londonas. — Šiomis die

nomis į Anglijos parlamento 
salę atėjo karės ministeris 
Kitcheneris, pasišaukė į at- išbuvus dtl mėnesiu laiko.

atstovais, tuomet sargv- j --------
REVIZIJA PABĖGĖLIŲ 

karį ir nieko arti neprileido. ŠELPIMO KOMITETAMS.
i Kaip žinoma, dabar Rusi
joj daug yra visokių komi- 

i lėtų, kurie rūpinasi šelpimu 
! pabėgėlių, bet. suprantama, 
dauguma tų komitetų pir
miausiai pasirūpina save su- 

at- <p]iiii <ii nnhooT'linD kain

V. VALSTIJOS NEAT 
ŠAUKS IŠ MEXIKOS 

SAVO KARIUME-

aiustoj notoj griežtai rcika-

greičiausiai atšaukti] iš 

irklausimu nesiskubina 
įmanoma, kad kariumenė ne

Carranzai manoma duoti 
. praslinkus kokiai dešimts 
'dienų, nes dabar kaip tik 
! prezidentas Wilsonas išva- 
ižiavęs iš Washingtono. Bet 
1 atsakymas būsiąs paremtas • įef

vienos 

ir ant tūlo laiko pasilikti 
ant svetimos teritorijos.

LIETUVA
Rygos Garse*’ randame 

bar dedasi Šiauliuose.
kuris

svėn ir dirbo Šiauliuose prie

Jis apart kit-ko

“Kadaisiai buvęs gyvas ir 
darbštus Šiaulių miestas,da
bar visai veik be žmonių. 
Vokiečiai Šiauliuose buvo a

ka skyrių, tečiau dėlei odų 
stokos, naujieji skyriai ir 
vėl užsidarė. Tedirba min. 
fabrike vokiečiai ir rusai 
karės imtiniai. Meistrai 

gerai tedirbąs tiktai Fren
kelio fabrikas, didžiausias 
netik visoj Rusijoj, bet ir vi
soj Europoj, aprūpintas ge
riausiomis mašinomis. Pa
skutiniuoju laiku Šiauliai

nu U VAAIAIV RUSIJOJ DIDŽIAUSI
Iš LIEPOJ AUS Į RYGĄ. ŠALČIAI.

Rygon atvyko iš Liepo- Petrogradas, 2 d. birže- 
jaus tūla ponia, kuri paša- lio. — Telegramos praneša, 
koja, kad Liepojoj gyveni-,kad visoj Rusijoj neapsako
mas bėga normališkom vė- mai šalta; tokio oro 
žėm: dirba kaikurios dirbtu- niekas neatsimena. Pavyz- 
vės, daugiausiai gaminan
čios ammuniciją Tik pra
gyvenimas esąs labai bran
gus. Minėta ponia iš Liepo- 
jaus į Rygą važiavo per Vo
kietiją ir Švediją. Kelionėj

Gardine padaryta tokiam 
komitetui revizija ir suras
ta, kad jis daugiau save šel
pė, negu pabėgėlius. Iš tos 
priežasties vidaus dalykų 
ministeris išleido įsakymą, 
kad padaryti reviziją vi
siems komitetams, kurie tik

Apart to, būsiąs paskirtas 
tam tikras kontrolierius,ku
ris kontroliuos tokius komi-

Iš to jau galima aiškiai 
suprasti, kaip tie komitetai 
rūpinasi pabėgėlių reikalais.

tema subudavota ant žodžio

SUGRĮŽTI,
Kas iš Rygos išvažiuoja 

nors ir ant trumpo laiko,bet 
neturi išsiėmęs iš kariume- 
nes viršininko tam tikro lei
dimo, atgal į Rygą sugrįžti 
jau nebeįleidžia. Leidimai 
taipgi sunkiai gaunami.

Gelžkelių tarnautojams 
pranešta, kad jų šeimynom, 
išsikrausčiusiom iš Rygos, 
nevalia atgal sugrįžti.

rusų valdžia nėra užsitikri
nus, jog ant visados Ryga

KATORGA Už NEPRIBU- 
VIMĄ Į LAIKĄ Į KA- 

RIUMENĘ.
Nikolajevske atsidarė ka

rės lauko teismas, kuris da
bar teisia tuos, kurie į lai
ką neprihuvo į kariumenę 
arba iš kariumenės buvo 
prasišalinę. Kareiviai Par
ke! nikas ir Mejerovičius,ne
pribuvę savo laiku j mobili
zacijos punktą, nuteisti ka- 
torgon pirmas ant 4, o ant
ras ant 6 metu. Kiti nutei
sti po 4 metus j areštantų 
rotas.

dar

džiui, Kazaniuj tiek prisni
go, kad gatvėmis negalėjo 
gatvekariai vaikščioti. Že- 
mamjam Novgorode irgi to
kie pat šalčiai. Gyventojai 
nusiminę, kad tokie šalčiai 
sugadins posėlį. f
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga Dėl laisvos Lietuvos

Užtenka socialistui užsi
minti apie revoliuciją “ku- 

\ mečių ir bernų galvose”, už
tenka paagituoti už L. S. D. 
P., o jau tautininkų lagery 
prasideda sūdnoji. Tauti
ninkai nustoja lygsvaros 
kiekvieną kartą, kada tik 
išgirsta užsimenant apie ro

“The Illustrated London 
News”, aristokratiškas sa
vaitraštis, patalpino pa
veikslą grupos Ęusijos dū
mos ir valstybės tarybos at
stovų, kurie dabar važinėja 
po vakarų Europos sostapy- 
les. Ponas M. M. “Itchass” 
turi “garbę” stovėti greta 
spalininkų Radkevičiaus ir 
Ornobišino.

Pamislykit,kokia tai “bai
si garbė” lietuvių tautai! 
Autonomija taip kaip kiše- ’ rybį 
niuje!

Rusijos Dūmos pirminin
kas Rodzianko sako,kad Ru
sija kariausianti nors ir 20 
metų, bet vokiečiai turi būti 
išvyti. Rusijos farmeriai 
(mužikai) pasiryžę kovoti iš 
p a sku tin os, k a d jšv y t i v o k i e- 
čius.

Taip sako p. Rodzianko 
dabar.

O pirm dviejų metų Rusi
jos Mikė sakėsi paaukausiąs 
paskutinį “mužiką”, bet

Mikės pranašystė neišsi
pildė. O Rodzianka vargiai 
turi daugiau teisės kalbėti 
“mužikų” vardu, negu caras 
Mikė.

Męs, socialistai, esame tos 
nuomonės, kad didžiausias 
karės kaltininkas yra kapi
talizmo sistema,slaptoj i dip- 
liomatija ir karalių bei carų

dono lietuvių kunigas, p. 
Matulaitis, yra kitokios nuo
monės. s Savo pasveikinimo 
kalboj Rusijos dūmos atsto
vams, kurie, M. Yčo vedami, 
apsilankė Londono lietuvių 
klebonijoj tasai kunigas 
tarp kitko pasakė, jog trįs 
milionai lietuvių dėl geogra
fiško padėjimo atsidūrė bai
siausiame padėjime.

Ne kapitalizmas ir ne ca
rų gobšumas, bet geografi
ja kalta! Riebu, stora, ku
nigiška ir kvaila!

pasirodo, kad ir mielašir- 
dystės darbe męs suvarėm 
jus, ponai patriotai iš “Lie
tuvos”, į ožio ragą.

Tautininkuose ir jų neda- 
keptoje partijoje, Sandoro
je, eina labai aštri frakcijų 
kova. Tenais, kaip rodo tik
ri ženklai, vėliau ar anks
čiau turės įvykti ekspliozija. 
Sunku, žinoma, būti prana
šais ir neverta jais būti, ta
čiaus vargiai bau galima ti
kėti, kad p. A. Rimkos šali
ninkai amžinai susibroliau- 
tų su tautininkais pp. Karu
žos ir Šimkaus tipo. Jau ir 
dabar aiškiai maty ties, kad joms. Męs siųsim savo au

kas darbo žmonių ir pirmei
vių komitetams Petrograde 
ir Vilniuje, o sąstatą tų ko
mitetų tamstos labai gerai 
žinote.

pirštu prikišamai užeis pi
lietiškos karės laikai. “At
eities” redaktorius, kuriam 
ligišiol stebuklingai nesisekė 
visuose praktiškuose suma
nymuose (blokų klausime, 
sandariečiu seime Philadel- 
phijoj, tarybose su klerika
lais, mėginime sujungti fon- 

jdus), pradeda išeiti iš kaut
is. “Ateities” fabrikoj 

jau liejami hovvitzeriai ir 
skodos ir ne šiandien-ryt 
gali prasidėti generališka 
batalija. “Ateities” straips
niai pastarame laike darosi

Drg. C. Herman neseniai 
prirokavo “L-svę”prie opor
tunistiškų laikraščiu tiktai 
todėl, kad ji neparašė edito- 
rialo fondų susivienyjimo 
klausime. “Lietuva” priro
kavo “Laisvę” prie laikraš
čių, kurie reprezentuoja at
kakliausius, kairiausius so
cialistų gaivalus.

“Ateitis”, rašydama lita
niją tų laikraščių, su kuriais 
jos redaktorius galėtų bend
rą darbą dirbti, padeda 
“Laisvę” greta “Kataliko” 
(o, viešpatie!) '

“Rankpelnis”, rašydamas 
nuodėmes Amerikos soc. 
laikraščių, skelbia svietui, 
jog “Laisvė” taisosi, jau ji 
stovi ant tikro tarp tau tiško 
kelio.

O męs kaip stovėjome,taip 
tebestovime ant savo senos 
pozicijos, neslidinėdami nei 
dešinėn, nei extremiskon 
kairėn.

pinigų, meldžiamieji,nesisie

Pastaruoju laiku man ga
na tankiai prisieina susidur
ti su mažiau ar daugiau žy
mesniais tautininkais. Iš 
pasikalbėjimų su jais pas 
mane likosi įspūdis, jog tos 
partijos žmonės ištikrųjų 
mano, kad mums, social iš

būdu negalime. Pasakysiu 
dar daugiau. Man rodosi, 
jog atėjo jau laikas rimtai 
pa m išlyti apie tai, kad mūsų

lokite. Męs nesiųsim už tuos' tams, nerūpi laisva Lietuva
pinigus atstovų į Rymą po
piežiui į pantaplį pabučiuot, 
męs nesiųsim tų pinigų Yčo 
draugijos kanceliarijoms, 
sanatorijoms, maldakny- 

! gėms, kazionoms gimnazi-

A. BULOTOS PASIKAL-

CALL” KORESPON
DENTU.

Pereito nedėldienio socia- 
listiškame “New York Call” 
tilpo platokas to dienraščio 
korespondento p. D. Cum- 
mings’o pasikalbėjimas su p.

uzvt

nerūpi Lietuvos autonomija 
ir, aplamai, nerūpi net poli
tiška kova.

Argi ištikrųjų taip būtų? 
Pagvildensime tą klausimą.

gą nukentėjusioms nuo ka

bos politikos reikalams. Be-

atmintis neklysta, tai p. J. 
Gabrys, rinkdamas prieš po
rą metų aukų nukentėju- 
siems nuo karės lietuviams, 
skildavo savo biurui net ir 
labai nemaža auku dali. 
Klerikališka mielaširdyste 
eina, greta klerikališkos po
litikos.

Tautininkai turi savo i-

bas būtų statomas pirmoje 
vietoje, šiaip ar taip kal
bant, inielaširdysfčs darbas 
nėra mūsų tiesioginis dar
bas ir reikia pripažint, kad 
tame darbe męs visvien ne
iš! a i kyši m e kon k u re n c i j os 
su klerikalais. Męs galime

kai betoj u s, visas savo ge
riausias spėkas, męs galime

aukaut ir nukaut Liet, 
pimo Fondui,—visviena

ibytyr . h ’.vk mę : į 
metu: ne-u rinksim, 

minuta gaus

muš
kelis
tiek jie viena 
iš caro ministeriu kancelia
rijos. Ar gi ne taip?

Labdaringumas yra geras 
dalykas ir męs, Amerikos 
socialistai bei mūsų šalinin

labdariais.

cija didelių ceremonijų ne
daroma. Ir išrodo, kad tos 
įnirtusias atakos nėra tai 
laikinai pakilusio ūpo apsi
reiškimas, bet išanksto nu
statytas ir išdirbtas pienas.

Kiek teko girdėti, Ameri
kon atvažiuoja dar keli žy
mus tautininkai, kurie, ro-

tininkuose. Mums, žinoma

šinieji tautininkai galutinai 
nušluoti prie klerikalų. Ant
ra vertus, tautininkams be- 
diskusuojant, lietuviai dar
bininkai pamatys tikrąjį jų 
veidą. Tai bus labai naudin
ga lekcija. Kasi ink santikių 
su pačiais kairiaisiais fau

nus i- 
kuo- 

visose 
ligi

KAIP MĘS ELGSIMĖS?
Lietuviams socialistams ir 

* jų draugams šioje šalyje vė
liau ar anksčiau reikės atsi
liepti į vieną svarbų klausi
mą: ar gali socialistai kame 
nors eiti išvien su radikališ- 
kais tautininkais? Ar gali 
jie dirbti šiokį-tokį bendrą 
darbą, padėkime, kultūros 
srytyje, pašelpinėse draugi
jose, , Lietuvos šelpime irjose,, Lietuvos 
tam panašiai?

7

“The Fate
(Lietuvos

duota

Autorius norėjo patal-

“Evening Post”. Tačiaus, 
tu dienraščiu redaktoriai 
labai mažai susirūpinę Rusi
jos pavergtųjų tautui likimu. 
Pagaliaus, ir apie pačią Lie
tuvą jie labai mažai težino. 
Štai kodėl “Lietuvos Liki
mas” tilpo New Yorko soči-

u o ja. jų j ų poli ti ška organ i-; < i raugai
musų tautininkus.

nomijos fondas. "Tie patįs , reikalą 
žmonės sėdi abiejose įstai-( rejkala 
gose. Tautininkų mielašir- Dabi 
dystė eina greta tautininkų męs, ; 
)olitikos. 1 nam p

Dabar, iš eilės, męs prici-, balais)
name prie Lietuvos Šelpimo mums nerupi Lietuvos atei- 
Fondo. Jeigu tas fondas bū-|^s-. Bet kiiip tik, as žemiau

temykit. kol
ai, nesirūpi-

pinties politiškais Lietuvos išvažiuotų iš New 5 
reikalais, netik Lietuvos 
žmones politiškai žadinant, 
bet ir išlaukiniu būdu vei
kiant, tuomet, žinoma, ir 
tas progas mokėsime išnau
doti.

Štai kodėl aš kviečiu,kvie
čiu jau kelintu sykiu: dėki
me aukų Lietuvos Socialde
mokratų Partijai. Ji, per. 
savo įstaigas, žinos, kaip ir darbelius, tai salėj kunigų 
kokiems tikslams suvartoti, i šalininkai pradėjo švilpti ir 

! triukšmą kelti. Net ir ta: 
Idymo komisijos pirmininką 
senatorius Thompsonas per
traukė majoro kalbą ir pa
sakė, kad jis nekalbėtų prieš 
visą publiką, bet ką žino iš 
dvasiškijos darbelių, praneš
tų tik komisijos nariams.

Iš tardymų paaiškėjo, jog 
kunigai darė suokalbius 
prieš miesto valdvba, kad

valstijos. Toliaus Mit 
perskaitė per telefon; 
gautas kunigų kalbas 
met pastarieji kalbėjos, 
panaikinimą tūlų atsk<. . 
knygų ir svarbių dokumen
tų, kad valdžios revizija ant 
jų neužkluptų.

Kada majoras Mitchelis 
kalbėjo apie dvasiškijos

I

L. Pruseika.
Pittsburgh, Pa.

Skandalas tarp 
savųjų.

Visi gerai esam patyrę, 
kad policija ir dvasiškija 
darbavosi ir darbuojasi iš
vien. Jeigu kur iškila dar
bininkų streikas, tai policija 
buožėm streikieriam galvas 
skaldo, o dvasiškija kalte

riai neklausytų savo vado

nestreikuotų. Reiškia, poli 
ei ja ir dvasiški ja—tai sav 
žmonės, sava šeimyna.

Bet būna ir tokiu atsitiki

O kuomet jie pradeda peš
tis, tai visuomenė išvysta, 
kas toj “palaimintoj šeimy-

vadinamam

Miesto majo-

ten turėjus

Kada majoras nurodinėjo 
kunigėlių darbelius, tai pa
starieji šaukė, kad tai me- 

'las, paniekinimas bažnyčios 
ir norėjimas išrauti iš vaikų 
širdžių tikėjimą. Kad jie 
per telefoną tokias kalbas 

’kalbėjo, tai nesigina, bet tei
sinasi tumni, kad majorą 
į norėję ant “meškerės pasi
gauti”. Kada jie pajutę, 
kad policija per telefoną 
klauso jų kalbas, tai tyčia 
pradėję kalbėti apie tokius

Majoras Mitchelis žada 
dar daugiau tokių “perlų” 
iškelti Į aikštę ir tardymo 

; komisijai pranešė, kad grei- 
.tu laiku patrauks teisman 
tuos dvasiškus tėvelius, ku
rie darė visokias klastas ir 
rengė suokalbį prieš miesto 
valdyba, v v

Kunigėliai visgi nusiminę. 
I Jie jau turėjo savo slaptą 
I konferenciją ir tarėsi, ką 
čia padarius su tuo “hereti- 
ku”, kuris dabar viešai iš- 

i davinėja iu “šventus” dar-

ko, kaip anuodu viršpaminė- • 
:u fondu, tai yra, jeigu Lie
tuvos Šelpimo Fondas butu 
socialistų fondu, tuomet by 
turi socialistų įstaiga gale- 
tų būti jo politiška atžala. 
Ištiesų, lygiai taip, kaip pas 
tautininkus ir klerikalus. 
Bet juk greta Lietuvos šel
pimo Fondo nėra jokio poli
tiško skyriaus bei atžalos ir 
tatai, gal būt, geriausia Rū

jog męs turime daugiau rū
pintis politiškai-socialistiš-

policijos komisionierium 
Woods plačiai praktikavo 
per telefoną šnipinėjimą, 
pradeda būdyti, kad New 
\orko katalikiški kunigai.

snių rašytojai tautiškuose 
laikraščiuose baisiai idūko, 
kad Pruseika kalba apie 
“revoliuciją Lietuvos kume
čių ir bernų galvose”.

Kaip matot, politika poli
tikai nelygi ir tą turi įsitė- 
myt kiekvienas darbininkas, 

dyja to fondo bepartyvišku- Klerikalai ligšiol daugiasia 
mą. Lietuvos Šelpimo Fon-; rūpinosi Liet, politiškais rei
das stovi vienui vienas, be.kalais, bet tai buvo ne kas 
jokių politiški! priedų ir 
Aiomi jisai visiškai nepana-

visuose “inter- 
ir šiame yra 
parašytas jisai 

priimto šablono formoj,toks 
jau, mat, visų amerikiečių 
laikraščių korespondentų 
paprotys. Bulota, padeki m, 
šiuo" žygiu išstatomas talki
ninkų (rusų) prietelium, 
tvirtinančiu, kad “vokiečiai 
vistik bus išvyti” iš Rusijos 
teritorijos. Bet, tiek jau to. 
Didžiausia dauguma ameri-

view

statyt tiktai tuomet, 
met galutinai ir 
smulkmenose paaiškės, 
\okio tikro demokratizmo I 
aipsnio išdrįs daeiti p. A. 
Rimkos šalininkai ir tai ne 
teofetiškuose išvedžioji
muose apie Lietuvos reika- 
us, bet konkrečiuose Ame
rikos gyvenimo reikaluose.
“LIETUVOS” PONAMS.

Chicagos “Lietuva” jau 
skaldo iš skiedros vežimą, 
•asiremdama melagingu 
pranešimų apie L, Pruseikos 
prakalba Scrantone. Pri- 
iliurpusi nebūtų dalykų,būk 
sietuvos Šelpimo Fondo ati
dos eis revoliucijai, nepalau- 
<usi net, ką pasakys antro
ji pusė, to laikraščio redak
cija jau lieja krokodiliaus 
ašaras dėl “plikų Lietuvos 
kunigų ir ponų”, kuriuos 
Šelpimo Fondas būk tai ne
norės šelpti. Ir to laikraš
čio red. plunksna dar ve ką 
parašo:

“Tai yra puikus pavyz
dys meilės, lygybės ir 
brolybės pas mūsų neku- 
riuos fanatiškus socialis
tus, pas tuos, kuriems ne 
tauta, bet klesos rūpi”. 
Męs griežtai paprašytume 

tų ponų uždaryti kakarinę. 
Tas Fondas, kurį rėmė “Lai
svė” ir jos redaktorius (pa
sakęs jo naudai apie 50 pra
kalbų), surinko nukentė j tį
siems nuo karės lietuviams 
lygiai du sykiu tiek, negu 
jūs, ponai, patentuoti patri
otai. Męs pasirodėm, jeigu 
norit, du sykiu tiek miela- 
širdingi, negu tie, kurie dėl 
Lietuvos vargų lieja tik kro
kodiliaus ašaras, o aukauja 
kaip didžiausi šykštuoliai. 
Nors mielaširdystės darbas 
ir nėra tiesioginė socialistų 
priedermė, nėrs jie ir šiaip — 

Ijau darbo turi begales, bet gas.

yra talkininkų šalininkai.
A. Bulota papasakojo ko

respondentui apie Lietuvos 
likimą, kaip jos žmonėms 
buvo atimta laisvė spaudos, 
kaip ponybė persiėmė lenkų 
dvasia, kaip per šimtmečius 
skurdo Lietuvos darbo žmo
nės. Lietuviai niekad netu
rėjo ekonomiškos ir socialės 
aisvės.

A. Bulota pasakęs, kad 
nuo trijų iki, keturių šimtų 
tūkstančių lietuvių kariauja 
rusų armijos eilėse.

L. Š. F. svečias kalbėjosi 
su korespondentu ir apie 
Rusijos reikalus: apie strei
kus, kilusius daugely mies
tų, apie žydų skriaudas ir a- 
pie blaivybę. A. Bulota tvir
tino, kad Rusijos žydai ir 
dabar dar jokios laisvės ne
turi. Po karei, jeigu liksis 
ta pati valdžia, Rusijoj vėl 
bus panaikinta blaivybė ;ka- 
dangi dabartinė reakcijinė 
valdžia iš širdies blaivybei 
nepritaria.

A. Bulota mano, kad bū
siančioje taikos konferenci
joje Amerika turėtų užtarti 
Lietuvos reikalus ir rūpin- 
ties autonomijos išgavimu.

Toksai straipsnis vistik y- 
ra naudingas, nes plačiai 
skaitomame “N. Y. Call” ne
dėldienio leidinyje Ameri
kos darbininkai ras žinių a- 
pie Lietuvos žmonių vargus, 
kurie šimtmečiais tęsiasi. 
Ir jeigu korespondentas ne
būtų šio-to nuo savęs pri
dėjęs (apie išardytas kated
ras, badą ir tariamųjų rusų 
vienybę), tuomet straįpsnis 
būtų buvęs visiškai teisin-

■Bl

vfišavimas ir

ir tautininku fondus. To c

suvaržyta jokiom partyviš- 
\om instrukcijom ir jokiais

riavimas Ryme.

rūpindami

būidžio. Ji visiškai liuosa 
Brooklyno visuotino seimo 
nustatytuose rubežiuose.So
cialistai nemėgino ir nemė
gina prisegti prie Lietuvos 
Šelpimo Fondo kokį nors po
litikos' skyrių ir tuomi, jie, 
socialistai, pasirodo žiūrį į 
Lietuvos Šelpimo Fondą ne 
kaipo į savo partyvišką or
ganizaciją, bet kaipo į vi
suomeniškai hepartyvišką 
Lietuvos šelpimo įstaigą.

Panašus dalykų stovis y- 
ra labai parankus tuomet, 
kuomet reikia darodinėt L. 
Š. F. bepartyviškumą. Bet 
šiuo žygiu man visai kas ki- keldami klesinį susipratimą

Karužą i Rymą nusiųsti.
O męs? Je, nors tai ir la

bai nepatinka Chicagos tau
tininku oficiozo redaktoriui, 
bet męs, socialistai, kiekvie
ną kartą, kuomet tik prade
dam kalbėti apie Lietuvos 
laisvę, matom prieš save be
galinę eilę tos šalies varg
dienių—bernų, kum eč i ų,
miestų darbininkų, mažaže
miu ir karės laike nubiednė- 
jusių valstiečių. Ponų ir 
kunigų bala negriebs. Męs, 
socialistai, kiek aš išmanau, 
kitaip ir dirbti negalim dėl 
Lietuvos ateities, kaip tik

gybė labdaringų Įstaigų.da
rė visokias šunybes. Pavyz
džiui, majoras Mitchelis lai
ke tardymo senatoriaus bebus.

Ar šiaip, ar taip, bet šis
kė, kad kun. W. Farrella, j 
kalbėdamas per telefoną su 
daktaru Potte.ru, žadėjo pa-, 
starajam $150, kad tik jis*

'veliu darbeliu.
Tai matot, kaip Kristaus

ten kunigų darbelius ir kad

Kas kiekvienam reikia 
žinoti apie Ameriką?

(Iš referato Jauno Amerikono).

von
is, krū- 
privedė

glijos pusėj buvo puikiai or
ganizuota kariumenė—suki
lėlių pusėj—pasiryžimas ko
voti už laisvę. 4 liepos, 
1776 m. apskelbta neprigul- 
mybės deklaracija. 1783 
m. Paryžiuje įvyko santai
ka ir tuomet Suvienytos 
Valstijos pasidaro nepngul- 
mingos nuo Anglijos kara
liškos valdžios.
laisvę savo šalies buvo sun
ki, vienok ji privedė prie 
laimėjimo.

1790 m. buvo padarytas 
pirmas gyventojų surašąs.
Jų buvo tuomet netoli 4 mi- didėjo, 
lionų ir tarpe jų kokia penk
ta dalis juodveidžių ver-’poje kapitalizmas ardė ge- 
gų. Prieš šimtą metų Su- rovę smulkių ūkininkų 1 ir 
vienytose Valstijose buvo 6 j amatninkų; tūkstančiai dar- 
milionai gyventojų. bininkų bedarbės metu bėgo

Kova už
ta rūpi. Man rūpi nurodyt, 
kad socialistai skriaudžia 
save iš partyviško atžvilgio. 
Tuomi laiku, kai tautinin
kai ir klerikalai didžiu balsu 
ir prie kiekvienos progos 
šaukia, jog reikia remti au
tonomijos ir tautos fondus, 
kuomet jie nepraleidžia pro
gos paagituoti už aukavimą 
politiškiems tikslams, męs, 
socialistai, šioje srytyje veik 
nieko neveikiam. Męs susi
metėm į Lietuvos Šelpimo 
Fondą ir, sykiu su savo rė
mėjais, suaukavom per 
$20,000. Na, o kiek męs su
aukavom savo politikai? 
Nepilnai 100 dolerių! Taip 
ilgiau tęstis negali. Kad iš
eiti iš tos bėdos, iš tų keblu
mų mums visiškai nėra rei
kalo pasekti klerikalų ir 
tautininkų pėdomis, tai yra 
įkurti dvilypius fondus. Ta- 

[čiaus ignoruoti darbininkų 
politiškų reikalų męs jokiu

Lietuvos vargo žmonių mi
niose. Mums reik lapelių, 
reik knygelių, reik laikraš
čių, reik teorijos straipsnių 
rinkikų, reik agitatorių. Ka
rei praėjus, ponai ir kunigai 
pataikys susitaikint, suside- 
rėt su kaizeriu ar su caru, 
bet darbo žmonėms reikės, 
gal būti, nešti dar didesnį 
jungą nei ligšiol. Lietuvoje 
ir taip jau išbujojęs klerika
lizmas, o kas kitas sustab
dys jo besiplėtojimą, jeigu 
ne gyvas socializmo žodis?

Draugai, męs pusėtinai 
daug rūpinamės Lietuvos 
kūnu, pasirūpinkime gi ir 
jos dvasia, jos laisva dvasia. 
Neduokime, kad nacionaliz
mo ir klerikalizmo vorai pa
baigtinai apžiotų visą mūsų 
tautos esybę.

Štai kokia visųpirmiausia 
turi būti mūsų politika. Jei
gu gyvenimas parodys, kad 
yra dar ir kitokių būdų rū-

šiandieną Suv. Valstijos 
yra konglomeratas įvai
riausių tautų ir męs, lietu
viai, esame maža, palygina- i 
mai, dalele tame tautų 
skruzdėlyne. Netik Euro
pos, bet jau ir Azijos žmo
nių akyse Amerika virto di
džiausios laimės šalimi.

Pažiūrėkime, kaip tatai į- 
vyko.

Prieš kokį šimtą metų A- 
merikon, vidutiniškai imant, 
per metus laiko atvykdavo 
kokie 4,000 žmonių. Juk 
tiek žmonių dabar atgabena 
kožnas didesnis garlaivis.

Tie 4,000 tai buvo tik laše
lis jūrėse dabartinių Suv. 
Valstijų. Paskui, metas į 
metą, ateivyste vis didėjo ir

Smarkiai augantis Euro-

$&&&&&■

somybę, susiliejus į didžiulį 
politišką organizmą, prie 
kurio, laikui bėgant, prisi
dėjo naujos valstijos—nau-

smarkiausiai kilti politiškos 
galybės ir ekonominio išsi
plėtė j imo žvilgsniu.

Juo blogėjo padėjimas Eu
ropoj, tuo didesnės minios 
svieto bėgo Amerikon.

Dabar mums reikia smul
kiai perkratyti, kuomi pa
virto Su v. Valstijos perei
tame šimtmety.

bininkų bedarbės metu bėgo 
Amerikon.

Per paskutinį šimtmetį 
gyventojų skaičius Suv. 
Valstijose užaugo ant 25 sy
kių. Kaip matote, tai viesu- 
1 iškas augimas, lygaus ku
riam męs negalime užeiti 
niekur pirmiau, nei d^bar.

Ant vienos ketvirtainės 
mylios Suv. Valstijose gy-l 
vena 25 gyventojai, Rusijoj 
17, Vokietijoj 300, Japonijoj 
316, Austrijoj 190, Didžiojoj 
Britanijoj 358, Francijoj 
188, Ispanijoj 97.

. (Toliaus bus). ,
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ą darys socialistai, kada 
prasidės kare?

Neseniai atgal su šiuo tais idealais atsitiko per pa
klausimu kreipėsi prie ma- starąjį metšimtį, apie tai y- 
nęs žmogus, kuris nėra prie
lankus mūsų judėjimui. Jo 
balsas buvo ironiškas, ką 
aš ignoravau. Aš žiūrėjau 
jam į akis ir atsakiau:

“Jeigu jūs būtumėt ma
nęs tai paklausę prieš 18 
mėnesių atgal, aš be išsikal-

- ....... .............. ....... .

juos čia pasiuntė, vienok nesijudiilo nei id 
vietos. Pas jį atsirado noras su jais pasi
barti, kad jie suareštuotų, o paskui kaip 
nors jiems už tai atkrešyti.

Žandarai išdidžiais, sunkiais ir retais, 
kareiviškais žingsniais, tartum žąsįs, arti
nosi prie Randelio nuduodami, būk jo visai 
nemato. Kada priėjo prie jo, tai staiga 
žvilgtelėjo į tą pusę, kur jis sėdėjo ir neva 
tik dabar pamatę, pradėjo į jį nuo kojų iki 
galvos žiūrėti žandariškais žvilgsniais.

Jefreiteris priėjo prie jo arčiau ir už
klausė:

—Ką tu čia dabar darai?
—Ilsiuos. i
—Iš kur tu eini?
—Jeigu aš pradėčiau pasakoti, kur bu

vau, tai užimtų porą valandų laiko.
—O kur dabar eini?

Gui de Maupassant Cspausdinta iš “Ateities”. 
Atšaukimas tilpo jau tūlas 
laikas atgal, ir man stebėti
na, kad “Laisvės” Redakci
ja, turėjusi matyt tą atšau
kimą, kalba apie “Ateities” 
prasimanymą kaipo tikrą 
faktą, daro iš jo išvadas ir 
nei puse žodžio neprasita
ria, kad toji žinia jau at
šaukta ir, reiškia, neteisin-

Aš nesakau, kad išbandy
mo momente aš atiduosiu 
savo gyvastį, bet aš giliai 
tikiu, kad kada ateis ta didi 
diena, aš būsiu pasirengęs 
apginti tą tikslą, kurį aš 
skelbiau. Jeigu aš to neda
ryčiau ir priimčiau antrą 
alternativą, — prisiglaus- 
čiau prie kapitalizmo armi
jos—tada tuojau išstočiau iš 
Socialistų Partijos ii- likčiau

Valkata.
(Vertė švenčioniškis).

(Tąsa).
aš turėčiau kokį nors puoduką, tai pradė
čiau ją melžti ir atši gerčiau šilto pieno”. 
Jis žiūrėjo į karvę, o karvė į jį. Pagaliaus 
jis spyrė karvei į pilvą ir sušuko: “Kelkis”!

Karvė išlėto, labai tingiai atsikėlė, po 
pilvu matėsi didelis tešmuo ir ilgi speniai. 
Jis, nieko nelaukdamas, atsisėdo po karvės 
pilvu, įsikabino abiem rankom tešmenin ir

ra daug kalbėta, tačiaus 
klausimas nenušviestas.

Aš nenoriu kariauti ir 
mažai yra žmonių, kurie no
ri. Vienok, męs greitu lai
ku būsime tokiam padėjime, 
jog reikės kariauti.

Žmonės, kurie labiausia 
kursto prie karės, nėra pa
stoję Suvienytų Valstijų ar
mijos tarnystėm Kiek aš 
patėmijau, tai nei vienas 
žmogus, kuris galėtų būti 
pašauktas į karę, neagituo
ja nei už karę, nei už pri
sirengimą. Karės nori tik

nariu.

saldu gyventi, kad priimti 
nuo kruvinos klikos pasiūly
tą mažą progą palikti gy
vam? Ar Suvienytu Vals-

Leiskite dar man pridėti, 
kad aš p. Račkauską skaitau 
tinkamu “Tėvynei” redakto
rium ir tat, kaipo S. L. A. 
narys, nematau jokio reika
lo jįjį pakeisti kuom nors ki
tu. Kiek man žinoma ir kiek kui nesimato nei triobesio, nei kokios nors

vienytų Valstijų socialistai 
atsisakys kariauti. Bet da
bar aš neesu užtikrintas, ką 
šios šalies socialistai darys 
karei iškilus. Man rodosi, 
kad kiekvienas išriš tą 
klausimą savaip, 
klausima 
tai darė Europoj, tai i litariai įstatymai, ir tie, ku- 
didesnė dalis socialistų*rje tikisi gauti gerą, pelnin- 
pritars, armijai ir bus1 p-n vieta armiioi. būdami te
geri kareiviai kapitalistų 
klesai”.

Sulyg mano įsitikinimo, 
kiekvienam šios šalies socia
listui nuo 18 iki 45 m. senu
mo reikės ateity atsakyti į 
tą klausimą. Vrni wgalima badą i/vargą.' O po’"kard

Ir toji moįės milžiniškas karės

tesne už Vokietijos, Japoni-

jeigu 
; tail), kaip 
Europoj

gą vietą armijoj, būdami to
li nuo mūšių vietos.

Kaip paprastai, darbinin
kai bus tie, kurie eis į karę. 
Darbininkai bus tie, kurie 
mirs tranšėjose. Darbinin
kų moterįs ir kūdikiai kęs

tikėti, kad Suvienytos Vals
tijos išvengs karės. F 
karė bus daug baisesnė už 
Europos karę. Gal būt ka
rės nebus šįmet, nei sekan
čiais metais, bet karė vis- 
tiek bus.

Šioji valstybė yra pradė
jusi taip platų apsiginklavi
mą, kad kolei tai pabaigs, 
Europos militarizmas išrū
dys visai silpnas, sulyginant 
su Suvienytų Valstijų mili- 
tarizmu—taip-pat, kaip Na- 
r’";------ - —;.... :1— 1.....................
sulyginant su tomis, kas da- būna užrištos akįs ir 
bar naikina Europą. anksti ryta jį nušauna,kaipo

Kiekviena valstybė, kuri valstybės išdaviką.- Iš kitos 
prisirengus kariauti, suras, pusės, jeigu jūs einat į karę, 
r priežastį, dėl kO kariauti. įaį tikrai būsit nužudyti ar- 

Todėl kiekvienam iš mū- ba sužeisti taip, kad geisit 
.>ų reikia rokuotis su tuomi, mirties, 
kad Suvienytos Valstijos ne-1 ; 
išvengtinai bus davestos bininko 
prie I 
kiekvienam socialistui klau
simą: “Ką jūs darysite, ka
da ateis ta diena, kada bū
sit pašaukti į karę?”

Jūs tiktai laiką bereikalo 
leidžiate klausdami: “Į 
kią karę—apsigynimo 
užpuolimo karę? Jeigu 
šios šalies užpuls, tai, 
prantama, mums reikės 
mesti į šalį mūsų principus 
ir eiti muštis”.

Aš daleidžiu, kad jūs 
taip sakysit, nes daugelis 

. ‘ Europos draugų taip sakė. 
Ir nėra priežasties manyti, 
kad jūs ir aš—Suvienytų

nuskurę ir sužeisti darbini n-

vilizaciją, kad man reikia 
prakeikt pačiam save ir ap
saugoti gyvenimą dėl tų ke
lių metų, ką aš dar gyven
čiau, jeigu ant karės nenu
šautu?

Didžiausiu riksmu agituo
jama, kad Suvienytos Vals
tijos turi ginkluoties prieš 
Vokietiją. Bet jei tokį už
puoliką atmuštume,kam Su
vienytų Valstijų žemė tada 
priklausytų?. Ar darbi
ninkams, kurie kariavo? Ar 
ju kūdikiams? Ne! Ne! 
Ne!!! .

Ji priklausys tai pačiai 
klesai, kuriai priklauso ir 
dabar. Tai klesai, kuri val
do Vokietijoj, Rusijoj, Ang
lijoj ir kitur. Darbininkų 
padėjimas šioj šalyj tuomi 
nebus pagerintas. Jiems

didžiuma Chicagoje laikosi 
tokios pat nuomonės, ir Jū
sų bei kitų laikraščių pakel-

kur tai toli, lygumose
įgali aus, —Kur randasi Vil-Avare?

—Lamanšios apygardoj.
—Ten tavo tėvynė?

išlaidas.
Prie dabartinių apystovų, 

rodos, nėra galima išvengti 
ta baisia katastrofa. Aš 
sakau,rodosi, nėra išeigos. t____ 4 „
Bet išeiga yra asmeniui — bus toks pat vargaš po 
atsisakyti eiti karėm

Aš žinau, kad už tokį at-

vo- 
kiečiii keizeriu, Anglijos ka
ralium, kaip ir po dabarti-

sisakymą sulyg militarizmo niu finansų karaliaus valdy- 
įstatymo baus karės teis- uiu. „
mas, kas reiškia mirtį. K i- Atkreipkite

poleono armijos yra silpnos, !^Uris nenori eit kapitalizmo j nU()j* Calumete ir t.

organo redagavimą ir “suo
kalbį” yra vaikišku skaldy
mu iš adatos.

Galop leiskite išreikšti ap
gailestavimą, kad apie gry
nai pašelpinę organizaciją, 
kokia yra S. L. A., yra pra
dėta politiška kova. | S. L. 
A. viršininkus ir vadovus 
turėtu būti renkami tie, ku- 
rie geriausiai išmano ap
draudos draugijų reikalus ir 
kurie turi noro ir laiko dar
buotis toje dirvoje. Rinki
mas viršininkų apdraudos 
draugijoje ne sulyg jųjų 
tinkamumo apdraudos drau
gijai vesti, bet sulyg jųjų 
politiškų įsitikinimų ir pri
de rysčių yra apgailėtinu ap
sireiškimu, rodančiu visuo
menišką nesubrendimą ir' dėl nuolatos reikėjo vartytis ir mainyti po
li e mokėjimą skirti
skirtingus dalykus tuose,ku
rie panašiai elgiasi.

Teiksitės priimti pride
rančios pagarbos išreiški
mą,

J. A. Chmieliauskas.

jo glostyti galvą, ačiuodamas už tai, kad ji 
suteikė jam maisto. Karvė sunkiai alsavo, 
tartum, norėdama sušildyti pavargusį dar
bininką, pūsdama per nosį dvi sroves šilto 
oro. Kada tos oro srovės apėmė darbinin
ką ir jis pajuto šilumą, tuojaus prabilo: 
“Kaip matau, tai tu dar nesi taip sušalus, 
kaip aš, nes iš tavo vidaus eina karštis’’.

koti šiltos vietelės, kad sušildžius savo su
stingusias rankas. Taip besišildant, atėjo į 
galvą mintis praleisti su karve visą naktį. 
Juk daug geriau bus gulėti prisispaudus 
prie karvės pilvo, negu klaidžioti tamsoj. 
Jis prisitaikė taip, kad atsigulęs pasidėjo 
savo galvą ant karvės tešmens, kuris jį ką 
tik pamaitino. Kadangi baisiai buvo pa
vargęs, tai tuojaus ir užmigo.

Ramiai miegoti negalėjo, nes ta pusė,

vi'sai1 ziciją.

savo riksmu pažadino.

anksti rytąjį nušauna,kaipo

Aš sutinku, kad tas dar- 
_____ i negali džiuginti, 

karės, ką pastatys jums yra proga būt nušau-

ko- 
ar 

ant 
su-

kių komisija.
Kada męs visi, kuriuos 

verčia eiti į karę, atsisakysi
me kariauti,tada nebus dau
giau karių.

Iš Fred D. Warren.
B-šius.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

—Kodėl tu 
—Norėjau 
Jefreiteris

vėl pradėjo

iš ten išėjai?
darbą surasti.
nusisuko nuo Randelio ir 

piktu balsu tarė žandarui:
—Visi valkatos pasakoja tą patį, kuo

met juos užklumpi, bet mane sunku apgau
ti, nes žinau visas jų gudrybes ir išsisuki
nėjimus.

Pasakęs šiuos 
klausinėti:

—Ar tu dokumentus turi? •
—Turiu. 1
—Parodyk juos man.
Randelis išėmė iš kišeniaus sutrintus 

ir taukinus dokumentus ir padavė jefreite- 
riui.

Jefreiteris paėmė dokumentus, išplėtė 
juos ir slebizavodamas pradėjo skaityti. 
Kada persitikrino, kad dokumentai geri,su
grąžino jam atgal.

Matomai, jis buvo labai neužsiganėdi
nęs, kad Randelis turi dokumentus ir prie 
jo negalima prikibti. Valandėlę patylėjęs, 
vėl prabilo:

—Ar tu turi pinigui?

tam saulei tekant, kaipo val
stybės išdavikui, arba kaipo 
patriotui įstoti armijoj ir 
būti nužudytam ant karės 
lauko.

Jeigu jūs būtumėt tiek 
drąsus ir mirtumėt už jūsų gos Straipsnis”, kuriame są- 
principus, kaip buržuaziš- ryšyje su mano asmenim 
kos valstybės išdavikai, tada tpadaryta neteisingų tvirti- 
galėtumėt eiti kapan su tuoinimų. Todėl malonėkite su- 
persitikrinimu, kad jūsų teikti vietos šiam paaiškini

mui.
Pirma.. Jūs vadinate ma

ne dabartiniu “Kataliko” re
daktorium. Tai yra netie
sa. “Kataliko” redaktorium

PASIAIŠKINIMAS.
Gerbiamieji:—

Jūsų laikraščio šių metu
4 V v

39-tame numery tilpo “Įžan-

persitikrinimu, kad 
rankos nėra suteptos nekal
tų žmonių krauju, jūsų au
syse neskambės sumišiman 
įstumtų našlių ir našlaičių 
šauksmai. Yra užganėdini- 
mą teikiąs įsitikinimas, kad,aš niekuomet nebuvau ir da- 

socialistai skiria-j kada nors pasaulis pramins 
taką prie jūsų kapo ir gerbs 
tą atmintį.

mės nuo mūsų įsu ropos ka-

tran-

pūsit tarpe dvokiančių kū
nų, arba jus įmes greitai iš-

lydės našlaičių ir našlių a- 
šaros ir prakeiksmai, ką e- 
sat užsipelnę per ginklą, ku
rį valdančioji klesa įdėjo

bar nesmiu. Aš užimu vietą 
reikalų vedėjo (business 
manager) S. P. Tananevi- 
čiaus (pirmiaus Tananevicz 
Publishing Company) įstai
goje, kurioje, apart “Katali
ko”, yra dar keliatas kitų 
departments Su laikraš
čiu aš esmių tiek surištas, 
kiek ir su visais kitais de- 
partmentais, kaipo visos į-

Kodėl kunigai taip baisiai 
nekenčia “Šakės?”

Užtai, kad ją daugiausiai 
skaito geri parapijonai.

*

* *

Vienas agentas iš Pitts- 
burgo man sakė, jog parsi
traukia 50 e£z. “Kardo” ir 
40 egz. išperka kun. Bimbos 
parapijonai.

Uždraustas obuolys 
dos gardesnis.

*

* *

Didžiausia Amerikoj baž
nyčia bus naujai statoma šv. 
Jono katedra New Yorke. 
Ji kaštuos desėtkus milionų.

Sulyginkit tą bažnyčią ir 
jos kunigus su basakoju ir 
beskatikiu šv. Jonu Krikšty
toju m.

Tai ve kame skirtumas 
tarpe senos ir naujos krikš
čionystės.

visa

*

‘T

Tautininkai mobilizuojasi. 
Organizuoja savo partiją ir 
lenda į Susivienyjimą Lietu
vių Amerikoj.

Užsimanė Kriste 
anot tų dziūkų.

Pašiaus ir nustos, nes 
jiems viskas greit nusibos-

s i aust,

Negali būti klausimo apie 
tai, kokia toji karė bus. 
Karė, kurią surengs dėl jūs 
Suvienytų Valstijų karės 
karaliai, bus apsiginimo ka
rė. Tai bus karė, kad ap
ginti “mūsų teises ant jū
ros”, idant apginti “mūsų 
teises parduoti tavorus vi
sur, kur tik galima rasti jūsų rankose—klesa, kuri y- 
pirkėjus”, kad apginti “mū-'ra perdaug veidmaininga ir 
sų kolionijas”, kad apginti 
“nacijos garbę”.

Kiek aš pažįstu istoriją, 
tai dar niekuomet nebuvo 
vedama užpuolimo karės. 
Dabar Vokietija veda apsi
gynimo karę—ji apgina 
buržuazijos teises, 
irgi sakosi vedanti

neištvermi, kad pati galėtų 
išlaikyti savo kovas.

Suvienytų Valstijų socia
listams negali nerūpėt klau
simas: “ką jūs darysit, kaip 
iškils karė?”.

Męs galime tūlą laiką 
snausti įsivaizdintam drą- 

apsigy- sume, kad mūsų tikslas ne- 
nimo karę, taip-pat Rusija, klaidingas ir jis bus atsiek- 
Italija, Turkija ir Austrija.' tas. Bet jis nebus atsiektas, 

jeigu nebūsim prisirengę už 
jį mirti. Man nėra teises 
vadintis socialistu, jei neno
riu atiduoti savo gyvybę 
už mano principų apgynimą. 
Ir jeigu pasipriešinimas 
prieš karę nėra vienas iš 
mūsų kardinalių principų, J • • J 1 »*

Mat, viskas priklauso nuo 
to, iš kokios pusės į dalykus 
žiūrima.

Todėl, kaip aš tai supran
tu, ir jus šauks į karę kai ką 
nors apginti. Aš negaliu 
tikrai pasakyti, kas reikės 
apginti gal būt “mūsų •*) i •
ir tradicijos”. Bet kas su dikčiai suklydęs

dakcijoje aš nesmiu. Berods, 
nepirmu kartu Tamistos va
dinate mane “Kataliko” re
daktorium. Būčiau dėkin
gas, jeigu šio prasimanymo 
nekartotu te.

Antra. Žinia apie mano

* *

Baisiausias dalykas būtų 
tautininkams, jeigu Bago-

grynu 
draugų 
niekuo- 
kandi-

seime. * *
“Kovos” administratorius 

drg. P. Kurkulis rašo: 
“Draugai, atsargiau su me- 
.ilo”

no redaktorius yra 
“Ateities” ir jos 
prasimanymu. Aš 
met nestačiau savo 
datūros į “Tėvynės”
torius, niekuomet nesutikau, 
kad mano kandidatūra bū
tų statoma, ir apie tariamą
ją kandidatūrą su nusistebė
jimu sužinojau iš “Ateities”, 
kuriai tuojaus pasiunčiau 
tos žinios atšaukimą, kurį 
jinai, rodosi, patalpino. Tą 
žinia atšaukė ir “Nauiie-
nos”, kuriose jinai buvo per

meluot galima,
♦

* ♦
Negarbingas buvo “Kata

liko” dienraščio gyvenimas, 
negarbinga ir mirtis.

Susmetonėjus buvo jo 
dvasia. Tat ir supelčio.

Čiru-Viru

Karvė, ištiesus kaklą ir snukį, miegojo. 
Jis atsikėlė, pabučiavo jos šlapią snukį ir 
tarė: “Sudiev, mano brangioji, manau, kad 
greitai mudu vėl pasimatysime... Tu geras 
ir malonus sutvėrimas... Sudiev”!....

Paskui atsisėdo, apsiavė kojas ir leido
si į kelionę.

Dvi valandas ėjo tuo pačiu keliu, bet 
paskui taip pailso, kad priverstas buvo at
sisėsti ant žolės ir pasilsėti.

Jau visiškai išaušo; bažnyčios varpai 
pradėjo gausti, vyrai mėlynais marškiniais, 
moterįs apsigaubusiom baltom skepetaitėm, 
patraukė į tą pusę, kur varpai gaudė.

Pasirodė storas, riebus valstietis, kuris 
vare pora desėtkų bliaunančių nerimaujan
čių avimi; šalę jo bėgo šuo, kuris nuolatos 
žiūrėjo, kad avinai neišsisklaidytų, ir jeigu 
kuris tik iš būrio mėgindavo prasišalinti,

Randelis atsistojo, nusiėmė kepurę, ati
davė jam pagarbą ir paskui paklausė:

—Ar tamsta negalėtum suteikti žmo
gui darbo, kuris badu miršta?

Ūkininkas rūsčiai pažiūrėjo į 'valkatą 
ir tuojaus atsakė:

—Aš neturiu darbo dėl tų žmonių, ku
riuos sutinku ant vieškelio.

Dailydė nusisuko ir vėl atsisėdo šalę 
vieškelio.

Jis ilgai sėdėjo ii’ žiūrėdamas j praei
vius tėmijo, ar nepamatys malonios išvaiz
dos ir geros širdies žmogų, prie kurio ga
lima būtų prieiti ir atkartoti savo prašymą.

Taip besėdint ir betėmijant į praeivius, 
jis pamate ateinant nepaprastą valstietį, 
bet panašų į kokį nors turtuolį, nes buvo 
dailiai apsirėdęs ir ant krūtinės kabojo 
auksinis retežėlis. Dailydė atsistojo ir pri
siartinęs prie jo tarė:

—Jau du mėnesiai laiko, kaip aš jieš- 
kau darbo ir niekaip negaliu surasti. Apart 
to, neturiu nei skatiko pinigų.

Šis pusponis tuojaus atkirto:
—Kada įeini į kaimą, tai pirmiausiai 

perskaitytk iškabą. Mūsų apygardoj elge
tauti uždrausta. Turiu tau pasakyti, kad 
aš esu vietos majoras ir jeigu tu iš čia tuo
jaus neišsikraustysi, tai paliepsiu suareš
tuoti ir į kalėjimą pasodinti.

Randelis labai supyko ir majorui šovė:
—Meldžiu tuojaus areštuoti; man bus 

daug geriau, nes žinosiu, kad badu neim
mirsiu.

Ištaręs šiuos žodžius, atsitraukė nuo 
majoro ir vėl atsisėdo ant tos pačios vietos, 
kur ir pirmiau sėdėjo.
* Majoras, nieko nesakęs, taipgi nuėjo. 
Praslinkus penkiolikai minutų, . Randelis 
pamatė ateinančiu du žandaru, 
išlėto, nesiskubindami, tartum
parodyti blizgančius savo guzikus, kad pik- 
tadaris, ištolo jaos pamatęs, nusigąstų ir

Jiedu ėjo 
norėdami

Randelis tuojaus suprato, kad majoras

—Visiškai neturi?
—Nei skatiko.
—Neturi nei skatiko?
—Sakiau, kad neturiu.
—Taip kaip tu gyveni ir kuo maitiniė-

—Kas ką paduoda, tuo ir maitinuosi.
—-Reiškia, tu elgetauji?- I
Randelis drąsiai ir išdidžiai atsakė:

—Jeigu tik galiu. ‘
Žandaras, kuris visą laiką klausėsi, viri 

šininko balsu prabilo:
—Aš tave užklupau prasižengimo vie

toje, tu esi valkata ir elgetauji, nes neturi 
pinigų, kad galėtum dorai gyventi, taipgi 
neturi jokio užsiėmimo; tu trankaisi vieš
keliu, todėl aš reikalauju, kad eitum sykiu 
su manim.

Randelis atsistojo.
—Pasirengęs išpildyti jūsų reikalavi

mą,—tarė jis ir, nieko nelaukęs, atsistojo 
tarpe jų dviejų, net negavęs ant to leidimo.

Žandarai su nusistebėjimu žiūrėjo,kaip 
jis taip drąsiai elgiasi. Randelis piktai su-
suko:

—Na, greičiau, surakinkite mane rete
žiais! Gal tuomet būsiu kokioj pastogėj ir 
nereikės laukuose gulėti.

Žandarai leidosi kaimo linkui, kuris ne- 
matėsi.
Kada jie ėjo linkui, kurisjėdkaskyj
Kada jie ėjo per kaimą, tai bažnyčioj 

kunigas mišias laikė. Palei bažnyčią stovė
jo daugybė žmonių. Pamatę prasikaltėlį, 
visi leidosi bėgti ir žiūrėti, kas jis per vie
nas. Moterįs ir vyrai, bežiūrėdami į valka
tą, užsidegė keršto neapykanta ir norėjo 
pradėt mėtyt į jį akmenais, draskyti jį ir 
mindžioti po kojomis. Pasigirdo iš minios 
balsai “Vagis, žmogžudis!” Mėsininkas, bu
vęs pirmiau kareiviu, žmonėm aiškino, kad 
ne vagis ir žmogžudis, bet pabėgęs iš pulko 
kareivis. Tabako pardavėjas tvirtino, būk 
tai esąs tas pats žmogus, kuris šį rytą pir
kęs pas jį tabako pakelį ir įkišęs neteisin
gą pinigą, vertės penkiasdešimts santimų. 
Blėtininkas buvo persitikrinęs, kad tai už
mušėjas našlės Male, kurio policija jau šeši 
mėnesiai j ieško.

Kada žandarai įvedė jį į municipalinės 
tarybos kambarį, tai jis pamatė sėdint tą 
pačią ypatą, kuri jam persistatė vietos ma
joru; greta jo sėdėjo vietos mokytojas.

—A-a, — sušuko majoras,—tu vėl čia! 
Juk aš tave perspėjau, kad būsi suareštuo
tas. Ponas jefreteriau, papasakok, kame

tai i

Tas tuojaus tarė:
—Valkata, ponas majore, neturintis 

nei namų, nei užsiėmimo, nei 
galėtų dorai gyventi; prie to, visko 
prisipažino. Tokiu būdu ir 
už valkiojimąsi ir elegetavimą.
, 1*1 1 • • A • • •

pinigų, kad 
sko jis pats

Jo visi do

(Toliaus bus)



LAISVfi

ką toje minutoje, kuimet aš alpdamas vir
tau į bedugnę. Tai buvo generolo Lassale 
ranka. Prancūzų armija įžengė į Toledo. 
Inkvizicija pateko į priešų rankas. MOTERIMS NAUJIENOS.Edgar Poe.

Šulinys ir Švytuoklė.
’ (Pasakojimas iš inkvizicijos laikų).
C Verte J. Stropus.

(Pabaiga).
Liuesas!... ir inkvizicijos naguose! Led 

tik aš atsistojau nuo baisaus gulto ir nu
žengiau keliatą žingsnių, kaip pragariškos 
mašinos judėjimas sustojo, ir aš pamačiau, 
kaip nematoma spėka pakėlė ją į palubį. Ši
ta lekcija pripildė mano širdį nusiminimu. 
Visus mano judėjimus akylai sekė. Liue
sas!... Aš išsisukau nuo vienos rūšies mir
ties tik dėlto, idant tapti paduotu kam nors 
baisesniam už pačią mirtį. Taip manyda
mas, aš nejučiomis pažvelgiau ant apsupan
čių mane geležinių sienų. Kažkas keisto,— 
permaina, kurios išpradžių aš negalėjau su
prasti,—įvyko mano kambaryje... Tas bu
vo aišku. Per keliatą minutų, užsimiršęs 
ir nugąstaudamas, aš klaidžiojau spėji
muose. Tame laike aš pirmu syk įžiūrėjau, 
iš kur ėjo keista šviesa, kuri mano kamerą 
apšvietė. Ji ėjo iš pusė colio plataus ply
šio, kuris ėjo pasieniais aplinkui, taip, jog 
sienos išrodė, tarsi, atsiskyrusios nuo grin
dų. Aš stengiausi, bet žinoma, visai uždy- 
ką, pažvelgti į tą plyšį.

Kuomet aš visai be vilties kėliausi nuo 
grindų, man paaiškėjo kambario permai
nos paslaptis. Aš jau minėjau, jog ant sie
nų buvo paveikslai, kurių svarbiausios lini
jos buvo gana aiškios, bet dažai išrodė nu
trinti ir nublukę. Dabar tie dažai kas mi
nu tą darėsi žymesniais ir aiškesniais, ir 
tas aiškumas pridavė fantastiškiems pa
veikslams tokią pragarišką išvaizdą, kuri 
silpnesnių nervų žmogų būtų galutinai iš- 
gązdinųsi. Velnių akis, nejaukios ir plėš
rios, žiūrėjo ant manęs iš visur, kur pir
miau aš jų ir nemačiau, ir degė liūdna ug
nimi, kurią aš veltui stengiausi skaityti įsi
vaizdinta.

Įsivaizdinta! — Man užteko tik atsikvėp
ti, kad įtraukti į nosį įkaitintos geležies 
kvapą! Kalėjime pasklydo troškinantis 
oras! Akis, atkreiptos į mirštančią auką, 
su kiekviena minuta vis labiau žėrėjo, 
kraujo upelių paveikslai darėsi vis aiškinus 
raudoni! Aš troškau. Aš su dideliu var
gu galėjau kvėpuoti! Mano budelių pasi-’ 
ryžime negalėjo būti abejonės. Begailes- 
tingi, nežmoniški šėtonai! Aš paėjau nuo 
įkaitintų sienų į kambario vidurį. Sulygi
nant su ugnies baisybėmis, mintis apie vė
sų šulinį pasirodė man net suraminančia. 

.Aš. puoliau prie jo mirtį nešančių kraštų. 
Aš pažvelgiau žemyn. Šviesa nuo įkaitintų 
sienų apšvietė visas menkiausias duobeles. 
Aš buvau taip sunervuotas, jog išpradžių 
negalėjau suprasti reikšmės to, ką mačiau. 
Galop visas reginio baisumas atsispaudė 
mano vėlėje ir kaip ugnimi perdegino man 
smegenis. Ach, duokite man balsą, balsą, 
idant tą viską išreikšti!... Viską, ką nori
te!... Viską, apart šito baisumo! Surikęs, 
aš pašokau nuo šulinio ir, užsidengęs ran
komis veidą, pradėjau karčiai verkti.

Karštis šarpiai didinosi ir aš, drebė
damas, lyg drugio krečiamas, dar sykį pa
kėliau akis. Kameroj įvyko dar viena per
maina, ir ta permaina matomai buvp for
moje—išžiūroje. Kaip ir pirmiaus, aš iš
pradžių dovanai stengiausi suprasti, kas to
kio darėsi. Bet neilgai mane laikė nežinė- 
je. Inkvizicijos kerštas, kurį aš du sykiu 
laimingai sumušiau, greitu žingsniu arti
nosi ir jau nenorėjo lošti bauginimais. 
Kambaris buvo keturkampis. Dabar aš pa- 
tėmijau, jog du jo kampu pasidarė aštriais, 
o du kitu bukais. Baisus skirtumas kas 
minutą didėjo su kokiu tai kurčiu trenks
mu ir cypimu. Bet permaina tuomi dar ne
pasibaigė. Aš negeidžiau ir nesitikėjau, 
kad ji pasibaigtų. Aš pasirengęs buvau 
pridėti įkaitintas sienas prie savo krūtinės, 
kaipo amžinos ramybės rūbą. — Mirtis, — 
aš sau kalbėjau,—kokia tai nebūtų mirtis, 
tik ne šulinyje!... Beprotis! Kaip gi tu ne
supratai, jog reikalingas šulinys, jog tik 
šulinys buvo priežasčia apsupančia mane į- 
kaitintos geležies? Ar aš galėjau atsilai
kyti prieš karštį? Net daleidžiant, jog at
silaikyčiau, ar galėjau priešintis sienų 
besigrūdimui? Keturkampis, tuo tai*pu, 
siaurėjo, siaurėjo tokiu greitumu, nuo ku
rio man net galva sukosi. Jo centras buvo 
kaip tik ant šulinio. Aš norėjau atsitrauk
ti, bet sienos, glausdamosi, nesulaikomai 
mane stūmė. Galop atėjo minuta, kuomet 
apdegusiam ir susitraukusiam mano kūnui 
nebuvo kur patilpti, kuomet mano kojos 
vos ne vos tilpo ant ant kameros grindų. 
Aš nustojau kovoti, ir mano pasibaisėjimas 
išsiliejo sudrebinančiame, priešmirtiniame 
nusiminimo riksme. Aš pajutau, jog svy
ruoju prie šulinio krašto, —aš atsigrįžau...

Pasigirdo besiginčijančių žmonių bal
sai! Pasklydo visas triūbų uraganas! Bai
sus baubimas, tarsi, nuo tūkstančio per
kūnų trenksmo! Ugninės sienos greitai iš
siplėtė ! Ištiesta ranka sugriebė mano ran-

i

Pasikalbėjimas Danguje.

Dievas rymo ant suolelio ant vieno 
dangaus balkonų, klausydamasis pasaulių 
gaudimo.

Gabrijelius miega ant kito suolelio, pa
sidėjęs šalę savo signalinį ragą.

Įeina šventas Petras.
Petras:—Atsiprašau, bet...
Dievas: “Ach, Petrai. Ar man nei bis- 

kelio negalima turėti ramumo ir tylos? Ar 
jau ir dangus turės likti neperstojančių 
kankynių vieta?

Petras:—Bet čia labai svarbus daly
kas., Tas lytisi paklydusios vėlės.

Dievas:—Tas nėra taip svarbu, kaip tu 
manai, bet kadangi mano ramumas jau per
trauktas, kas tokio yra.

Petras:—Ten už vartų yra vėlė, kuri 
krečia juokingiausius šposus.

Dievas:—Kodėl tu neatidarai vartus ir 
neįleidi ją į vidų?

Petras:—Ji neina į vidų.
'Dievas:—Išsiųsk keliatą aniuolų ir į- 

baidyk ją į vidų.
Aš jau kalbėjau tau, Petrai, jog di

džiausia tau problema šiandien yra suma
žėjimas imigracijos. . ...

Petras:—Viešpatie, ar aš to nežinau? 
Dėlto tai aš ir atėjau pas tave kaslink tos 
velės. Aš bandžiau įbaidyti ją į vidų, bet 
kiekvieną sykį, kaip tik kas bando išeiti pro 
vartus, ji susideda žemai priešaky rankas 
ir gyliuoja šalin, lyg laukinis ožys.

Dievas:—Kas jai yra? Ar tu negali su 
ja pasikalbėti?

Petras:—Tik tuomet, kada ji saugiai 
pasislepia debesįse.

Dievas: — Kągi ji tuomet sako?
Petras:—Sako, ji esanti nuoga.
Dievas: — Ką?
Petras: — Ji sako, jog ji yra nuoga.
Dievas: — Vardan manęs, ar ji tikėjo

si ir savo lagaminą čion atsinešti?
Petras: — Aš nežinau. Tai viskas, ką 

męs galime nuo jos išgauti, jog ji neturi 
ant savęs drabužių.

Dievas:—Ach, eik atgal ir pasakyk jai, 
jog drabužiai nėra mano išdarbiu; niekas 
čia jų nedėvėja.

Petras:—Aš sakiau, bet ji neklauso. 
Sako, męs esame labai nepadorus.

Dievas:—Ji yra beprotė.
Petras:—Aš tą žinau, bet aš bepročių 

niekad neatstūmdavau.
Dievas:—Tas teisybė. Ar dar yra tų 

senų spindulių vainikų užsilikusių?
Petras?—Milionai jų, bet jie yra surū

diję.
Dievas:—Tai niekis. Rask vieną kaip 

galint šviesesnį ;nušveisk biskutį ir nuleisk 
palei sienos prie vartų. Pasakyk jai, jog tai 
jos ir pasislėpk; paskui, kada ji prislinks 
pažiūrėti, tegul keli aniuolai nušoka nuo 
sienos ir sugriebę įstumia ją pro vartus.

Pagavę, atveskite ją čionai.
Petras:—Gerai, viešpatie. (Petras išei

na).
Dievas:—Aš gailiuosi sutvėręs žemę. 

Su jaja amžinas vargas. Drabužiai! Siū
lų ir.dulkių šmoteliai, kuriais savo kūną ap
sikarsto. Slėpti mano darbą. Dengti ma
no paveikslą. Nėra galo tų nuvargusių ne
naudėlių paikystėms. Drabužiai! Biedna 
beprotė. Ir mano popietis sugadintas. Ga- 
brijeliau!

Gabrijelius:—Taip, viešpatie. (Gabri
jelius pabunda ir atsistoja išsitiesęs).

Dievas:—Pašauk Jezu.
Gabrijelius: — Taip, viešpatie.
(Pučia tris sykius į ragą. Įeina Jė

zus).
Dievas:—Mano sūnau, kuomet tu bu

vai pas tuos gyvulius, kuriuos tu mėgsti va
dinti savo žemiškais broliais, ar tu kada 
girdėjai ką nors apie drabužius?

Jėzus:—Ne. Ach taip, žmonės vartojo 
rūbus apsigynimui nuo šalčio, ir kartais 
dėl artistiško efekto. Nekurios drapanos 
buvo ištikrųjų labai puikios.

Dievas:—Bet ar tu neskelbei idėją,būk 
kūnas yra nepadorus arba, būk drabužius 
dėvima danguje?

Jėzus:—Ne. Juokinga.
Dievas:—Ar tavo žmones mano, jog, 

žengdamas į dangų, tu jžengiai su visais 
drabužiais?

Jėzus:—Ne, nonsensas. Kodėl?
Dievas:—Taip, Petras ką-tik pasakojo, 

jog už vartų yra kažkoks beprotis, kuris 
matomai trokšta įeiti į vidų, bet bijosi. 
Vargšas idiotas sakosi neturįs drabužių.

Jėzus:—Jis nėra nuo žemės. Jis turi 
būti iš kokios kitos vietos. Tarp mano bro
lių tokių silpnapročių nėra.

Dievas:—Tu palauk čia ir męs maty
sime. Petras išėjo jį pagauti, štai jie jau 

(Toliaus bus).
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Frank Stuhlman.

Judėjimas už įvedi= 
mą gimdymo 

kontrolės
Vienas svarbiausių ir 

džiuginančių patarimų,kaip 
pagerinti būsiančią gent- 
kartę,—tai augimas judėji
mo, kad įvedus gimdymo 
kontrolę.

Staigi ir netikėta kova iš
kilo tuomet, kuomet Marga- 
reta Sanger tapo patraukta 
atsakomybėn už parašymą 
straipsnio, kaip galima ap
sisaugoti nuo užsiveisimo ir 
kaip reikia kontroliuot gim
dymų skaitlių.

Kada minėta kova iškilo, 
tai populiariškas moterų 
Žurnalas “Pictorial Review” 
atspausdino visus laiškus, 
kuriuos gavo šiame klausi
me ir pasirodė, kad didžiu
ma savo laiškuose pritaria 
įvedimui gimdymo kontro
lės.

Tuo tarpu, kuomet šian
dieniniai įstatymai uždrau
džia skleisti būdus, kaip ga
lima apsisaugoti nuo užsi- 
veisimų ir kaip galima kon
troliuoti gimdymų skaitlių, 
tai netik tarpe buržuazijos, 
bet ir tarpe vidurinės inteli
gentijos klesos tie būdai yra 
vartojami gana plačiai. 
Reiškia,viešai yra draudžia
ma, bet slaptai praktikuoja
ma ir apie tai nieko nesako
ma. Mat, taip elgiasi kapi
talistai ir inteligentija.

Visai kitaip yra su darbi
ninkais. Kaip tik darbinin
kai pradeda reikalauti, kad 
galėtų sužinoti būdus, kaip 
apsisaugojus nuo užsiveisi- 
mo, kaip galima būtų turėti 
mažiau kūdikių, kad paskui 
juos geriau išauginus ir pa
darius naudingais visuome
nei, tuomet iškįla dievai ži
no kokis lermas, tuomet 
pradedama šaukti, kad tai 
nemorališkas esąs darbas ir 
net žudymas ' būsiančios 
gentkartės. Ir taip, kas ka
pitalistams ir inteligentams 
prieinama, tas darbinin
kams yra įstatymais už
drausta; kuomi kapitalistai 
ir inteligentai gali liuesai 
naudotis, už tą darbininkai 
yra persekiojami ir bau
džiami.

Yra trįs svarbiausi šalti
niai, uš kurių veržiasi pro
testai, kad įstatymais būtų 
draudžiama, kaip apsisau
goti nuo užsiveisimo bei žu
dymo būsiančios gentkar
tės: išnaudotojai, kurie no
ri, kad visuomet būtų pigus 
darbininku darbas, milita- 
ristai, kurie nori, kad visuo
met būtu užtektinai kanuo- 
linės mėsos ir bažnyčia, ku
rios egzistavimas priklauso 
nuo didesnio skaitliaus 
tamsesniųjų žmonių ir kuri 
visuomet šaukė ir šaukia, 
kad dievas, danguje sėdė
damas, reikalauja daugiau 
dūšelių. Tuo tarpu ne die
vas reikalauja daugiau dū
šelių, bet kunigėliai daugiau 
tamsūnėlių, kad paskui ga
lėtų juos kvailinti ir iš to 
sau naudą turėtu.

Roosevelto mokslas “Vi
sados būk motina” yra pra
žūtingas, nes beturčius vi
suomet palaiko didžiausiam 
skurde. Kada moteris, tu
rėdama septynis kūdikius, 
užklausė Roosevelta, ka turi, 
daryti, kad jos vyras be 
darbo ir šeimyna badauja, 
tai jis atsakė: “Stengkis vi
suomet būti motina”.

Kiekvienas žmogus, kuris 
tik susipažinęs su vargingos 
luomos žmonėmis, pasakys, 
kad didelės šeimynos sulai
ko juos netik nuo progreso, 
bet ir nuo doro gyvenimo.

Profesoriaus Scott Nearing 
knygoj “Moteris ir Draugi
jinis Klausimas” yra sekan
tis išsireiškimas: “Gvilde
nant ženybinį klausimą ir 
varant už jį propagandą, 
męs visai neapsVarstome li
kimo ateinančios gentkar
tės. Kūdikis neprivalo gim
ti, jeigu jo ateitis negali būt 
atsakančiai aprūpinta. Ne
ap rubežiuota propaganda 
už ženybą—tai prasižengi
mas prieš būsimus kūdikius 
ir draugiją ir už tai tokie 
turėtų būti baudžiami taip, 
kaip baudžiama tėvai už 
apleidimą savo kūdikių”.

Ta lakta, kuris liudija, 
kad kūdikis neprivalo gimti, 
jeigu jis bus neatsakančiai 
auginamas, turėtų gerai j- 
si temyli kiekvienas vedęs 
žmogus. Argi galima kūdi
kį gerai ir žmoniškai užlai
kyti, kuomet jo motina šia
me kapitalistiškame surėdy
me priversta yra ryte vieną 
namie palikti ir eiti į dirb
tuvę, kad užsidirbus ant 
duonos kąsnio? O juk to
kios moterįs tankiausiai kas 
metai gimdo po kūdikį! To
kios moterįs neturi mažiau
sio supratimo apie lytišką 
mokslą, nesveikos gyvenimo 
aplinkybės jas nusilpnina ir 
jos gimdo kaip fiziškai, taip 
ir protiškai nesveikus kūdi
kius. Ir tik padėkavojant 
toms moterims arba tai 
luomai, kuri užaugina to
kius kūdikius, męs susilau- 
kiam daugybės kriminalis
tų, kuriu ir tai]) jau per
daug turime.

Argi negeriau būtų su
teikti moterims patarimus, 
kad jos žinotii, kaip galima 
apru bežinoti gimdymo
skaitliu? Tuomet būtu 
mažiau kriminalistų ir dau
giau sveikų kūniškai ir 
protiškai žmonių. Apart to 
ir draugija neturėtų tokios 
baisios naštos, kaip kad 
dabar turi.

Kur yra praktikuojama 
gimdymų kontrolė, ten pa
stebėta, kad kūdikiai daug 
sveikesni, nes tėvai juos ga
li geriau užlaikyti ir pri
žiūrėti. Pasekmės būna se
kančios: kūdikių mirtingu
mas susimažina, motinų fi
ziška jiega ne tai]) greitai 
išsenka, jos nervai būna 
daug stipresni, nes nereikia 
tiek daug rūpintis, per tai 
ji tampa geresne motina, 
geresnė šiemininkė ir geres
nė gimdytoja. Įvedus gim
dymų kontrolę, kūdikiai 
gauna geresnę progą gy
venti, nes juos tėvai geriau 
prižiūri.

Pakilimas būsiančios 
gentkartės galima atsiekti 
tik įvedus kontrolę ant gim
dymų. Juo greičiau gimdy
mu kontrolė bus įvesta, tuo 
greičiau žmonijos veislė pa
gerės. Todėl kiekvienas su
sipratęs žmogus turėtų ko
voti, kad įstatymas, drau
džiantis viešai skelbti bū
dus, kaip galima kontroliuo
ti gimdymą, būtų kogrei- 
čiausiai panaikintas.

Havelock Ellis, vienas di
džiausiu mislinčių, savo lai
kuose yra pasakęs: “Męs 
suprantame, kad bekontro- 
liuodami gimdymą, atlieka
me netik didžiausią žmoniš
kumo užduotį, bet sykiu pa
naikiname klaidingas ii1 ne
geistinas nuomones, kuriui 
dauguma prisilaiko nuo pat 
pradžios pasaulio”.. Pasau
ly pasiliko tik keliatas ne- 
žinėlių, kurie kovoja prieš 
pakilimą civilizacijos, bet 
męs palikimo juos šaly, nes 
visviena jie greitai išnyks.

Vertė M. U-nč.

MOTERŲ IŠVAŽIAVIMAS
28 d. gegužės įvyko išva

žiavimas L. M. P. S. A.

1-mos kuopos į Maple Gro
ve parką. Išvažiavimas pa
vyko labai gerai. Nors iš 
ryto ir buvo panašu į lietų, 
bet žmonių suvažiavo gana
daug. Publika per visą lai
ką vaikštinėjo, kalbėjo, o į 
vakarą susirinko ant kalne
lio, kur pradėta programas.

Pirmiausia mišrus “Aido” 
choras sudainavo porą dai
nei iii. Paskui sekė dekla
macijos ir monologai. Pet- 
rauskiūtė ir Retekevičiūtė 
deklamavo. Bučinskutis ir
gi padeklamavo. S. Vaiče
kauskas sulošė monologą. 
Džian Bamba pasakė “spy
rių”. L. S. S. 19 kuopos vai
kų choras gražiai padaina
vo. “Aido” moterų choras il
gi dainavo.

Tarpe to viso drg. J. Ju
kelis trumpai kalbėjo. Taip
gi kalbėjo ir drg. K. Pctri- 
kienė, ragindama moteris 
priklausyti prie L.M.P.S.A.

Reikia pripažinti, kad iš
važiavimas buvo gražus ir 
pavyzdingas. Linkėtina, 
kad moterįs ir daugiau to
kių išvažiavimų parengtų.

V. A. Zosytė.

MINERSVILLE, PA.
Nedėlioję, 28 d. gegužės, 

M i n e r s v i 11 ės P ro gr esy v i š k o s 
moterįs surengė gegužinę. 
Publikos atsilankė i 200 v- 
p-atų ir kiekvienas, mato
mai, labai smagiai laiką 
praleido. Tą liūdyjo labai 
geras žmonių užsilaikymas. 
Oras taip-pat buvo smagus, 
kas žmonių jausmus dar pa
gerino.

Įdomumas surengimo ge
gužinės buvo tame, kad tik 
vienos moteris visame su- 
1 engime darbavosi, kas pa
rodo, jog moterįs gali atlik
ti ką tik jos sumano, jei tik 
jos pašvenčia tam tikslui 
laiką ir energijos. Garbė 
toms moterims, kurios ne
tingi veikti.

M i n e r s v i 11 ė s visuomenė 
atkreipė giliai atydą į mo
terų veikimą, dėlto kad pir
mą kartą vietinės moterįs 
viskame pačios darbavosi. 
Paprastai kiekvieną vasarą 
čionai rengiama, nedėldie- 
niais tam panašius pikni
kus, bet pirmiau visuomet 
rengdavo vieni vyrai.

Mūsų visuomenė jau su
pranta, kad panašus suren
gimai neatneša rengėjams 
mažiausio pelno. Tam vis
kam darbuojasi ir veikia e- 
nergiški liuosnoriai, nes vi
sus sudėtus pinigus komite
tas praperka ant maisto. 
Bet ant šios gegužinės ke
lios ypatos atnešė savo įžan
gos mokestį gana vėlai ir to
kiu būdu minėtus pinigus 
nebuvo galima praleisti. 
Dėlto komitetas nutarė už 
savo darbą neimti jokio pel
no ir tuos pinigus paskirti 
Lietuvos šelpimo Fondan.

Dėlei tokio kilto ii’ gar
bingo darbų, tikiuosi, kad ir 
redakcija nesigailės patal
pinti komiteto vardus.

Gaspadinės: Agota Arba
čiauskienė ir Ona Merckai- 
tienė, sekretorė ir iždininkė 
Ona Merckaičiūtė, pagelbi- 
ninkės: Elzbieta Laparnie- 
nė, Jieva Čiudenienė ir Mag
dė Zeikuvienė.

Vardan visuomenės tariu 
širdingą ačiū visoms mote
rims, kurios netingėjo pasi
darbuoti ir surengti tokią 
gegužinę. Geistina, kad ir 
ant toliaus mūsų moterįs 
nenustotų veikę

Idealiste.
P. S. Gegužinis komitetas 

skiria Lietuvos šelpimo 
Fondan $5.00. Pinigai pa
siųsti “Kovos” redakcijai.

EASTON. PA.
29 d. balandžio, subatoje, 

L. M. P. S. A. 14-ta kuopa 
surengė balių. Nors ir dva
siškas tėvelis su savo para- 
pijonais manė užkenkt L.M. 
P. S. A. 14-tai kuopai, bet 
nepavyko vargšam. Štai 

kaip buvo: dvasiškas t 
dasižinojo, kad L. M. I 
A. kuopa rengia balių, 
jis greičiausiai pradėjo 
ganizuoti savo parapija 
kad ir jie rengtų balių 
tos pačios dienos. Jis sake . 
“Mat, kaip męs neturėsim 
minėtam vakare jokio pasi
linksminimo, tai jie gali pel
nyti.” Reiškia, kad ir iš jų 
gali nueiti keliatas, tai jie 
“ura”! reikia ir mums reng
ti, bet svetainės nėra, nes 
jau moteris buvo paėmusių^ 
išanksto, tai jie apsvarstė,, 
kad nėra kai]) padaryt, kaip 
tik bažnyčioj su rengt. Taip 
ir padarė. Bet tas jų triū
sas nuėjo vėjais, nes ant mo
terį] baliaus buvo pilna sve
tainė žmonių. Tai jie dar 
kitaip bandė padaryti. Iš
rinko drąsinusį didvyrį— 
vyčių generolą ir pasiuntė 
ant moterų baliaus, kad su
organizuotų žmones ir at
vestų ant jų baliaus, bet ir 
tas nepavyko. Už trumpo 
laiko ir jis pats išėjo nosį 
nuleidęs. Nors jie visokiais 
būdais manė užkenkt, bet 
moterų balius buvo puikus, 
pelno liko 25 doleriai.

Eastoniete.

“Laisves”
Knygos.

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

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūs į dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP J] JKuNYT?

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 resocijalistą ši knyge- f 
lė pertikrins, kad socijaliz- 
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 .............. ISo

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
TIN IR ŠLISSELBURGO BAS
TILIJA. Parašė V. Paukštya. Jei

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

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

GYVAS GRABE. Parašė Sena® 
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 gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko Šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją.

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

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

Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie
kinys ................................. lie

Paslaptis ........................................... lie
Gyvenimo Banga ........................... IBe
Revoliucijos Atbalsiai ................... IBe
Kentrobandninkai ........................... 26e
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 20e 
Pileniečiai ......................................... 15«
Rutvilė, Žemaitijos mergelė .... 40e 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo ... 25e 
šeimynos istorija ......................... IBe
Socijaldemokratų Mokslo Pamatai 20c 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai .. IBe 
Steponaičio Raštai, kaina $1.00,

parsiduoda už ......................... TBe
Darbas, kaina ........................  7Be
Raudonas Juokas, kaina ............  BBe
Moteriškė ir Meilė ......................  20e
Galutinis Klesų Kovos Tikslas .. 10c 
Moralybės išsivystymas ............ 25e
Draugijos ir organizmų evoliucija SOe 
Nuosavybės išsivystymas ........... BBe

Reikalaudami knygų adresuoki* 
taip:

“LAISVS**
181 Roebling St„ Brooklyn, N. T.



0RESPŪNDENC1JŪS
ELIZABETH, N. J.

Kunigų nepasisekimas.
Kaip tik vietos kunigai iš

girdo, kad keturios draugy
stės su vieny tom jiegom ren
gia kunigui Mockui prakal
bas net per keturis vakarus, 
tuojaus griebėsi už darbo, 
kad kaip nors užkenkus ren
gėjams ir suardžius prakal
bų maršrutą. Pirmiausiai 
jie bėgo pas miesto majorą 
ir policiją, kad tie uždraus
tų pirmeiviams prakalbas 
rengti. Bet nei policija, nei 
miesto majoras prakalbų 
nesustabdė.

Negalėdami ten nieko pa
daryti, kreipiasi prie svetai
nės savininko, kad jis neleis
tų bedieviams prakalbų 
rengti. Pas svetainės savi
ninką ateina airišių bažny
čios kunigas ir liepia jam 
neįsileisti bedievių, nes jis 
girdėjęs, kad tose prakalbo
se būsiąs kritikuojamas ka
talikų tikėjimas ir sykiu jų 
šventas Patrick. Savininkas 
paaiškina, kad svetainė iš
duota ir jis negali neįsileis
ti, nes paskui turės didelius 
nuostolius.

Svetainės savininkas atsi
sakė išpildyti airių kunigo 
reikalavimą ir pirmos pra
kalbos įvyko. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė. Kaip 
tik kalbėtojas pradėjo kal
bėti, tai atbėgo į svetainę 
lietuvis vargonininkas, atsi
sėdo tarpe policmanų ir pra
dėjo garsiai kalbėti, kad 
nors tuomi užkenkus kalbė
tojui.

Tai visas nesmagumas,ku
rį turėjom pirmą vakarą nu
kentėti.

Antrą vakarą taipgi prisl
inko žmonių pilna svetainė. 

Buvo pagarsinta, kad kalbė
tojas kalbės temoj “Kur y- 

. a pragaras”? Kaip tik 
* albėtojas pradėjo kalbėti, 
tai į svetainę atėjo keliatas 
nesuaugusių vaikinų, dvi 
jaunos mergaitės ir pradėjo 
triukšmą kelti. Kada ko
miteto nariai norėjo tuos 

.vaikėzus sustabdyti, tai jie 
griebėsi muštis. Tas aiškiai 
matėsi, kad jie buvo atsiųs
ti tik triukšmo sukėlimui, 
nes tokia “pubįika” į prakal
bas nesilanko, bet ant gat
vių kampų “džiką” šoka. 
Šiaip-taip pavyko juos nu
raminti ir kalbėtojas užbai
gė prakalbą.

Ant rytojaus anglų vietos 
laikrašty “Elizabeth Eve
ning Time” pasirodė airių 
šv. Patricko bažnyčios kle
bono Marchel protestas 
prieš miesto majorą, kad jis 
daleidžia rengti prakalbas, 
kuriose kritikuojama kata
likų tikėjimas. Pasirodžius 
tam protestui majoras jau 
norėjo sulaikyti tolimesnį 
prakalbų rengimą, neva 
remdamasis tuo, kad gali, 
girdi, riaušės kilti. Bet so
cialistu laikraščio “Issue” 
redaktorius griežtai parei
kalavo, kad miesto majoras 
privalo nedaleisti prie sukė
limo betvarkės, o prakalbos 
turi įvykti.

19 d. gegužės vėl pulkas 
fanatikų, po vadovyste lie
tuvio kunigo, keliauja pas 
miesto majorą prašyti, kad 
bedievių prakalbas sulaiky
tų. Nuvykus pas majorą, 
kunigas pasilieka už durų, o 
parapijonu's siunčia į vidų. 
Majoras gi parapi'jonams 
atsako, kad šios šalies kon
stitucija suteikia kiekvie
nam susirinkimu ir žodžio 
laisvę, per tai negali už
drausti ir kalbėti. Kunigas, 
išgirdęs, kad majoras taip 
atsakė, jau į vidų nėjo.

Ant rytojaus rengėjai nu
važiavo pas majorą ir jis 
pasakė, kad į prakalbas pats 

atvažiuos ir pirmiausiai pa
aiškins, kokias teises turi 
šios šalies gyventojai, ko
kios pareigos policijos ir t.t. 
Kas norės triukšmą sukelti, 
bus areštuojama.

Jau dabar manėm, kad 
viskas bus gerai ir prakal
bos įvyks be jokių kliūčių, 
bet kur tau! Klerikalai ir 
kunigai vėl traukia pas sve
tainės savininką ir baugin
dami reikalauja, kad jis bū- 
tinia neįsileistu “bedieviu” i 
savo svetainę. Pagalinus, 
pavyksta savininką įbaugin
ti ir tas rengėjams praneša, 
kad svetainės neduos.

Klerikalai manė, kad da
bar viskas užbaigta ir pra
kalbos negalės įvykti, nes 
nebus laiko išgarsinti.

Rengėjai, gavę tokią ne
smagią žinią, taipgi nenusi
minė, bet kogreičiausiai 
griebėsi už darbo. Nuėjo 
pas Socialist Party komite
tą ir pradėjo prašyti svetai
nės. Nors socialistų svetai
nė ant tų dienų buvo užim- 
ta, bet socialistai savo rei
kalus atidėjo ant toliaus ir 
suteikė lietuviams svetainę. 
Kogreičiausiai tapo plaka
tai atspausdinta ir išnešiota 
po lietuviais'apgyventas vie
tas.

Nepaisant į tai, kad buvo 
vėlus laikas ir atsakančiai 
neišgarsinta, bet žmonių 
prisirinko tiek, kad ir į sve
tainę negalėjo tilpti. Tokiu 
būdu laimingai įvyko ir pas
kutinės prakalbos.

Reikia pastebėti, kad bu
vo atėję į prakalbas net ir 
tie, kurie dėjo visas pastan
gas, kad tik jos neįvyktų.

Šis klerikalų pasielgimas 
aiškiai parodo, kad norint 
turėti laisvę žodžio ir susi
rinkimų, reikia visiems ’ iš
vien veikti, kad sukriušinus 
klerikalizmą.

Kunst Albers.

MAHANOY CITY, PA.
Vietos L. S. S. 46 kuopos 

nariai nesnaudžia, bet dar
buojasi, kiek galėdami. Pa
minėjimui pirmos gegužės 
buvo surengę vakarėlį su į- 
vairiais pamarginimais. Ak
toriai mylėtojai sulošė vei
kalėlį “Nenorėjai duonos,tai 
graužk plytas”. Lošėjai sa
vo užduotis atliko gerai. 
Paskui sekė deklamacijos, 
dainos ir kitokie pamargini- 
mai. Visi savo užduotis at
liko gerai. Draugas Vilkelis 
skaitė paskaitą. Paskaita 
aiški ir suprantama. Tik 
tokios paskaitos arba pra
kalbos gali žmones atvesti 
ant gero kelio ir parodyti, 
kur randasi jų priešai ir iš
naudotojai.

Pažymėtina, kad nuo soci
alistu neatsilieka savo veiki
me ir kunigėlis, kuris visas 
pastangas deda, kad tik pa
rapijomis užlaikius tamsy
bėj. Suprantama, kada pa- 
rapijonai tamsesni, tuomet 
geriau juos išnaudoki. Tie
sa, kartais parapijonai pasi
priešina, susiremia su kuni
gėliu, bet mažai ką laimi. 
Neseniai mūsų parapijonai 
išgyveno vieną kunigėlį, ku
ris juos buvo pradėjęs per
daug mulkinti ir gavo kitą. 
Manė, kad šis jau buą žmo
niškesnis. Praslinkus kelia- 
tai savaičių paaiškėjo,, kad 
ir šis yra išperėtas iš to pa
ties kiaušinio ir niekuo ne
siskiria nuo pirmojo V. ž.

JERSEY CITY, N. J.
Vietos lietuviai daug ką 

sumano, bet, deja, kad tie 
sumanymai ir pasilieka su
manymais, gyveniman juos 
įvykdinti gana sunku. Štai 
sumanyta ir nuosavą svetai
nę statyti, bet kasžin, ar tik 
ir šis sumanymas nepasiliks 

ant popiero& Net negirdėti 
ir ką kliubas nutarė pasku
tiniame ravo susirinkime.

♦

* ♦

Neseniai paėmiau “Lais
vę” ir pradėjau skaityti, ogi 
žiūriu, tūlų mūsų draugijų 
viršininkų protestai ir pro
testai. Ar šiaip ar taip, bet 
mūsų viršininkai draugys
čių susirinkimuose turėtų 
daugiau duoti kalbėti ir na
riams. Dabar jie patys kal
ba, patys ant visko atsako, 
tai dauguma narių ir į su
sirinkimus nesilanko.*

* *

Nežinia, kas mūsų drau
gystes painformavo, kad iš 
savo iždų neduoti nei cento 
padengimui lėšų, padarytų 
rengiant prakalbas Bulotai 
ir Žemaitei. Prakalbas ren
gė penkios draugystės ir lė
šų padaryta tik $7. Rodosi, 
menkniekis, bet dvi drau
gystės netik pačios atsisa
kė prisidėti prie padengimo 
tų lėšų, bet dar agituopa ir 
kitas neprisidėti. Turbūt 
tiems agitatoriams leng- 
viaus bus ant širdies, kuo
met tie $7 bus užmokėti iš 
auku, surinktu L. Š. F. c 7 v

4-

* *

Lietuvių Politikos Kliubas 
išrinko tam tikrus lyderius, 
kurie turi rūpi n ties, kad 
kliubo nariai išsiimtų pilie
tiškas popieras. Beti jeigu 
tie lyderiai taip “sparčiai” 
darbuosis, kaip kad ik. šiol 
“darbavos”, tai uŽUKrinu, 
kad kliubas per dešimtį me
tu negaus nei vieno piliečio.

J. F. C.

BINGHAMTON, N. Y.
Gegužės 21 d. buvo Liet. 

Kliubo prakalbos. Kalbėjo 
J. Augimas iš Brooklyn, N. 
Y., apie naudingumą orga
nizacijų. Kalbėjo trumpai, 
tik vieną valandą. Sakėsi, 
jog negalįs kalbėti, nes jau
čiąs krūtinėje skaudėjimą. 
Publika tokia trumpa pra
kalba nelabai užganėdinta, 
nes iš taip toli atvažiavęs 
kalbėtojas ir tiek nedaug 
—permažai.

*
* *

Gegužės 29 d. buvo L. S. 
S. kuopos koncertas. Apart 
“Aušros” choro dainų, mo- 
nologų ir deklamacijų, buvo 
dar sulošta Vargšo 1 veiks
mo drama “Saliamono Sap
nas”. Lošimas išėjo pusėti
nai. Tiktai lošėjams pa
sitaikė nelaimė, nes, kada 
kalinys šovė į kalėjimo vir
šininką, tai šūvį pataikė į 
veidą ir sužeidė palei pačią 
akį. Kalinys buvo drg. Jan
kus, o kalėjimo viršininkas 
drg. Klioris. Patartina lo
šėjams būti atsargesniems, 
vartojant ginklus.

Apie vidurį birželio atsi
bus L. S. S. VII rajono kon
ferencija. Kuopa paskyrė 
komisiją surengimui kon
certo arba vakarienės laike 
konferencijos.

Kuopa užsiprenumeravo 
“Rankpelnį”.

Viską girdėjęs.

GARDNER, MASS.
Pastaruoju laiku L. S. S. 

89 kuopos choras labai ener
giškai pradėjo lavintis, ypa
tingai moteris pasižymi. 
Greitu laiku manoma su
rengti koncertą. Jeigu ir 
ateity choras taip energiš
kai darbuosis, tuomet bus 
vertas pagirimo.

*

Kada mūsų mieste kalbė
jo kun. Kemėšis, tai L. S. S. 
89 kuopa užkvietė jį į vie
šas diskusijas. Kemėšis su 
tuo sutiko, tik pareikalavo, 
kad būtų lygi pusė klausy
tojų jo ištikimų šalininkų. 
Kuopa sutiko ir tą išpildyti. 
Bet dabar Kemėšis nuo vis
ko atsisako.

♦
' * *

Laike būsiančio L. S. S. 
IX suvažiavimo, L. S. S. 89 
kuopa nutarė parengti pra
kalbas ir pakviesti kalbėto- 
jum drg. Stilsoną. Patartina 
ir kitoms kuopoms panašiai 
pasielgti.

Kuopos Reporteris.

PHILADELPHIA, PA.
26 d. gegužės buvo pasku

tinė vakarienė šiame sezo
ne Esperantistų. Apart kit
ko buvo išpildytas puikus 
programas, kuris susidėjo 
iš dainų, monologų ir muzi
kos. Vakarėlis padarė į- 
spūdi labai malonu.

A. B. C.

LAWRENCE, MASS.
27 d. gegužės buvo pikni

kas L. S. K. Bendrovės, kai
po paminėjimui atidarymo 
savo vasarnamio. Į pikniką 
buvo kviesta visos vietos 
draugystės, bet dalyvavo tik 
šios; Lietuviu Moterų Pro-v <
gresyviško Susi vieny j imo
Birutės 8 kuopa, šv. Onos 
moterų draugystė, Jaunų 
Mergaičių (čia augusių) 
choras ir Lietuvos Sūnų 
draugystė. Nors oras buvo 
negražus, lijo, bet žmonių 
nemažai atsilankė ir Bend
rovė turės pelno.

*
* *

28 d. gegužės buvo su
rengtos prakalbos L. S. K. 
Bendrovės.Kadangi tą dieną
smarkiai lijo, tai žmonių vi-jGaižas ir S. E. Marcinkevi- 
sai mažai susirinko. Į pa- čius.
skirtą laiką pribuvo kalbė
tojas ir pamatęs, kad žmo
nių mažai, vėl išvažiavo. Ve- 
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liaus susirinko daugiau 
žmonių, bot jau buvo per- 
vėlu. Tykiu būdu prakal
bos atidėkos ant kito sykio.

*

* *
“Laisvės” N40 tilpusioj 

mano korespondencijoj įsi
skverbė klaida: ten pasaky
ta, kad J. Skebenauskas ga
vo posmertinės $125, o turė
jo būti: $25, nes nebuvo pil
nu nariu.

M. M. Našlaitis.

DES MOINES, IOWA.
28 d. gegužės buvo vaka

ras L. S. S. 160 kuopos. Su
lošta dviejų aktų drama “Iš
gama”. Lošimas išėjo silp
nokai, bet negalima daug ko 
ir reikalauti, nes tūli akto
riai pirmą kartą ant scenos 
išėjo. Geriausiai lošė A.Gai- 
lius ir J. Briedis. Po loši
mui buvo įvairių pamargini- 
mų, kaip tai: monologų, de
klamacijų, dainų ir t. t.

Labai malonu, kad ir vie
tos lietuviai įpradeda veikti 
ant visuomeniškos dirvos. 
Patartina neapsnūsti, bet 
darbuotis ir ant toliaus. Šį 
sykį išėjo silpnokai, padary
ta klaidų, o kitą sykį jau 
bus geriau ir su laiku gali
ma išsilavinti visai gerai.

Publikos atsilankė viduti
niškai. Pelnas bus paskir
tas L. Š. F.

Z. Kalvis.

BUENOS AIRES, AR
GENTINA.

Nori tautos vardą pakelti.
Mūsų mieste atsirado Ga

brio pasekėjų, kurie viso
kiais būdais rūpinasi tautos 
vardą “pakelti”. Tūlas J. 
Pauga surado seną Lietuvos 
istoriją, nusinešė pas vai
kiščią, kuris čia pabaigęs 
pradinę mokyklą ir pagal ją 
“parašė” naują istoriją. Pa
skui nunešė i “La Prenca” 
dienraščio redakciją, kad tą 
viską atspausdinti. Redak
cija pasakė, kad galės tal
pinti, tik daug sutrumpinus 
ir savotiškai pataisys. “Au
torius” pareikalavo,kad bū
tų talpinama viskas.- Tuo
met redakcija iš jo pareika
lavo 3,000 piešų (piesas—42 
centai). Žmogelis nusigan
do ir pasiėmęs savo “rank-

raštį” bėgo į kitas spaustu
ves, bet niekur nepriėmė.

Tuomet Pauga įneša, kad 
Susi vieny j imas Lietuvių Ar
gentinoj paskirtų pinigų iš
leidimui tos istorijos. Ir ką 
jūs manot, atsirado tokių, 
kurie pritarė jo įnešimui. 
Vienok didžiuma nariu at
metė tą sumanymą.

Negavęs nieko iš Susivie- 
nyjimo, dabar, kaip girdė
jau, pradėjo rinkti aukas iš
leidimui tos savo “istorijos” 
ir jau Rosario miestely su
rinkęs apie 8 piesus.

Darbininkai neprivalo j 
duoti nei vieno cento, nes iš- 
leidus tokį šlamšti], netik! 
lietuvių vardą nepakelsi,bet 
dar nupuldysi. Reikia atsi
minti, kad bemokslis dikta
vo, o vaikiščias rašė tą isto
riją. Kada Pauga paraše 
Šliupui laišką, užklausda
mas nekuriu Prūsų Lietuvoj 
esančiu miestu vardu ir šliu
pas atsiuntė paaiškinimą, 
tai istorijos “autoriai” ne
galėjo to laiško perskaityti 
ir atsinešė pas socialistus, 
kad tie perskaitytų. Iš to 
jau galima suprasti, kas per 
istorija gali būti.

M. Dagilius.

QUILMES, ARGENTINA?
Čia randasi Sus. Liet.’Ar-' 

gentinėj 1 kuopa, kuri gy
vuoja gana gerai. Kada 
kuopa susitvėrė, tai turėjo 
12 narių, dabargi jau turi 
24'. Dėl susivienyjimo ne
mažai pasidarbavo P. M.

Reikia pastebėti, kad kuo
pa būtų dar labiau iškilus, 
bet buvęs jos sekretorius 
nusipirko karčiam:] ir tuo
mi užkenkė kuopos augimui 
ir sukėlė dideli triukšmą. 
Kad išrišus tuos nesiprati- 
mus, prisiėjo šaukti ekstra 
susirinkimą ir pakviest cen
tro valdybą.

Dabar vėl viskas nurimo 
ir tikimės, kad kuopa, pra
dės kilti.

Kuopos narys.

CLEVELAND, OHIO.
L. S. S. 3 kuopa 28 d. ge

gužės statė scenoj veikalą 
“Gadynės Žaiždos”. Suloš
ta nepergeriausiai. Tūli ak
toriai savo roles atliko, kaip 
poterius, be jokių nudavimų, 
intonacijos. Geistina būtų, 
kad gerbiami aktoriai, besi
mokindami veikalus, steng
tųsi daugiau atkreipti aty- 
dos į balso intonaciją ir at
skirti mintis pagal ženklus,
nes tuomet daug geriau išei
tų. Tikiuosi, kad draugai 
ant toliaus stengsis geriau 
atlikti. Taipgi buvo suloš
tas monologas “Senmergė”, 
“Pasikalbėjimas Maikio su 
Tėvu” ir keliatas deklama
cijų. Viskas atlikta gerai, 
rių, kuris deklamaciją kaip 
išskyrus vieną deklamato- 
“Tėve Mūsų” giedojo.

♦

* *
Vietos lietuviški rycieriai 

(vyčiai) pradėjo kelti revo
liuciją prieš dūšelių pieme
nuką. Bet piemenukas ne
nusigando ir rycieriams ap
skelbė karės teismą. Po 
teismu pakliuvo ne vien “re- 
volucijonieriai”, bet ir sim- 
patizatoriai. Karės teismas 
visus “nubaudė” smertelnu 
grieku, už kurį dabar turės 
atpakutavoti.

V. Jurkšietis.

DARBAI.
Buenos Aires, Argentina.
Buenos Aires priemesty,

kuris randasi po priežiūra 
Rio de La Plata valdžios, 
randasi didelė vilnų dirbtu
ve, kurioj dirba keli šimtai 
darbininkų. Darbo sąlygos 
neapsakomai sunkios ir už
mokestis labai menka. Pa
vyzdžiui, moterįs ir kūdi
kiai priversti dirbti nuo 6 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Moterįs už tokį darbą gauna

grotų.
Biedna Dūšelė.

Jersey City, N. J. — Dar
bai šiuo tarpu eina labai ge
rai, tik mokestis visai maža. 
Rodosi darbininkai turėtų 
pagalvoti ir apie mokestį. 
Reikia atsiminti, kad pra
gyvenimas pabrango, darbai 
pradėjo eiti geriau, o mo
kestis nepakilo. J. C. F.

Lawrence, Mass. — Pas
taruoju laiku j čia privažia
vo iš kitų miestų labai daug 
darbininkų. Iki šiol darbai 
ėjo gerai, dirbtuvės dirbo 
diena ir naktį. Bet sulau
kus pavasario, tūlos Ameri
can Woolen Co. dirbtuvės 
pradėjo mažinti darbus, pa
vyzdžiui, didžiausioj dirbtu- 
tuvėj “Wood Mill” nekurie 
skyriai dirba tik po 5 die
nas i savaitę; naktiniai dir
ba tik 4 naktis i savaitę. 
Kitose dirbtuvėse irgi silp
niau eina darbai. Tiesa, 
darbo galima gauti net ir iš 
kitur atvažiavus, bot tie 
darbai labai prasti ir mažas 
užmokestis.

Mažoji Varguole.

KUN. M. X. MOCKAUS 
PRAKALBOS.

Su 30 d. gegužės kun. M. 
X. Mockus pradėjo prakal
bas sakyti po New Yorko 
valstiją, todėl draugijos ar
ba ypatos, norinčios prisi-

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBEB 

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Par mūsų banką galit* pagelbėti Bare giminėm* baf ge- 

tįitaBciami užimtos* vietos* vokiečiais. Męs tarias*

SUTARTĮ BU VOKIETIJOS KANKA

Berlin*, tadėl galime parsiust! pinigas J tas rietas aat *aase* 
*»a*gič!a* #00 markių (api* K25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINI VALDŽIOS PUIK 
ii URA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti baugia* lnfor*n*elj* frreipkltts y>*»<> 
t al v r rašykit* laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius >
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 Third A ve., cor. 7th St, New York City
M

(lėti

“KARDAS”
Mėnesinis Illiustruotas Žurnalas

Pašvęstas naikinimui prietarą ir tamsos iš tarpo Lietuvių.
“KARDAS”

visuomet papuoštas gražiais ir juokingais paveikslais 
“Karde” telpa pamokinanti ir juokingi pasiskaitymai 
“Kardo” turtingumas iš kalno užtikrintas, kadangi “Kardo” redak
torium yra žinomas visuomenės Veikėjas ir publicistas Drg.BAGOČIUS. 
Minėti faktai kalba, jog kiekvieno lietuvio pareiga užsirašyti “Kardą”

Kaina metams $1.00 Užrubežyje $1.25c. 
Pavienis numeris 10c.

Del pažiūrėjimo siunčiam tik tiems, kurie prisiunčia 10c.
Adresuoki! šitaip: “KARDAS”

149 Millbury St. Worcester, Mass.

prie kun. Mockauspo 1.50 piešų i dieną. Ku
rios jau ilgą laiką dirbę, tai|m 
gauna po 2 piešų į dieną. 
Vyrams moka nuo 2.50 iki 3 
pieši] i dieną. Darbas labai 
sunkus. Šioj dirbtuvėj lie
tuvių dirba apie 70 vyrų ir 
apie 6 lietuvės moterįs. Lie
tuvis ir prižiūrėtojas.

Darbai eina labai gerai; 
dirbam dienomis ir nakti
mis, taipgi ir nedėldieniais. 
Apart paprasto darbo laiko, 
prisieina nemažai dirbti, 
viršlaikio, tokiu būdu neku
riu darbininkai gerai uždir
ba. Tik, suprantama, dau
guma tą uždarbį karkiamo
se ir palieka. Bet nevisuo- 
met tuomi užsiganėdina,kad 
tik kruvinai uždirbtus cen
tus pragerti, tankiai iškįla 
peštynės ir atsiduria už

aršruto, kogreičiausiai at
sišaukite pas

J. M. Buchinsky,
5 Murphy Ave., 
Binghamton, N. Y.

RED. ATSAKYMAI.
M. M., Bayonne, N. J. — 

Užtenka tų ginčų,nes jie ab
soliutiškai tušti. Tais gin
čais visuomenė nežingeidau- 
ja. Daug būtų geriau, kad 
pa rengtu te viešas diskusijas 
ir užkviestumėt j jas Traki
mą su B i rietą. Lai tuomet 
jiedu diskusuojasi.

Ten buvusiam, Norwood, 
Mass. — Žinia nesvarbi, ne
tilps.

Farmos
GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farmaa di džiau

tieji Lietuvių Fermerių Koli©nij*j* 
Amerikoj. Ta kolionija yra mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendina
me su 360 lietuviais fermeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi fermų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo- 
dsm pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turimo šimtus 
visokio didumo fermų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
Ir budinkais. žemė derlingiausiai 
lygi, su judžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemi 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, plo
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
16.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu go
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokite pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit fermų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų’ žvyruotų 
kelių, apielinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
Uonijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Tūso- 
site ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais ferme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik idėkito až 4a. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas!

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.
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JUOKŲ KĄSNELIAI.

Klausimas:—
Gerbiamas Orakule! Kad 

jau viską tu taip gerai iš
aiškini, tai pasakyk man, 
koks skirtumas tarpe mo
ters ir merginos ir vyro ir 
vaikino? Leido.

Jūreiviai, nuvargę, be palio
vos liejo iš laivo vandenį ir, 
kaip papratę, visaip keikė:

Tarpe keleivių buvo ir ku
nigas. Tasai, nusiminęs, nu
ėjo pas kapitoną paklausti, 
ar laivas išsisaugos nusken
dimo ir ar galima žinoti, ka
da jis skęsta.

—Pakol matrosai, dirbda
mi, keikia, — atsakė kapito
nas,—tol laivui nėra pavo
jaus. Kada gi jie nustos kei
kę, tada bus tikras ženklas, 
jog jau važiuojame į dugną.

Kunigas, suėmęs rankas, 
meldėsi ir vis kartas nuo 
karto ėjo pasiklausyti, ar 
matrosai neperstojo keikę. 
Išgirdęs juos tebekeikiant, 
iškelia i viršų rankas ir su
šunka:

—Ak, ačiū tau, dieve, dar 
jie vis keikia!

KONSTITUCIJA 
SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ 

KANADOJ 
(Lithuanian Alliance of Canada) 

įstatymai ir nurodymai valdymosi Centre, 
kuopų ir pavienių narių, priimta dau

guma balsų tverianties S. L. K.
pirmai kuopai I4 dienų gruodžio, 

1913 m.
MEDICINE HAT ALTA.

nesiams po įstojimo į Susiv.
I valdybą renkasi kaip vyrai, taip ir mo- 

terjs (pilni) metų).

NARIŲ MOKESTIS.
Kiekvienas narys į Susiv. moka 30 c. j 

mėnesį, o dėlei kuopos reikalų moka pagal 
kuopos nutarimą.

L Draugijos vardas:
Susivienyjimas Lietuvių Kanadoj.
2. Susivienyjimo tikslas ir mieriai:
Sušelpti savo brolius ligoje ir platinti 

apšvieti), sujungiant, visus Kanados lietu
vius j vieną draugiją.

VISUOTINAS SUSIVAŽIAVIMAS.
L Visuotinas susivažiavimas gali įvykti 

tik pareikalavus dviem trečdaliams narių, 
Laikas ir vieta paskiriama referendumu.'

CENTRO VALDYBA IR JOS PAREIGOS.
1. Centro valdyba susideda iš sekančių:
a) Pirmininko.
b) Sek rotoriaus.
c) Iždininko.
d) Dviejų iždo globėjų.
2. Centro komitetas renkamas vieniems 

metams visuotinu balsavimu (Referendu
mu). Bet nepildant pareigas, gali būti 
prašalinti pirm laiko, o jų vietą užima se
kanti kandidatai.

CENTRO KOMITETO VEIKIMAS.
1. Pirmininkas pridaboja centrą ir kuo

pas, kad pildytii konstituciją. Tverianties 
naujoms kuopoms, turi pravesti jose visą 
tvarką, suteikiant reikalingas informacijas, 
ir esant progai, aplanko kuopas.

Reikalui esant sušaukia centro komiteto 
susirinkimą.

PAŠALPA LIGOJE.,
Ligonis pripažintas daktaro negalįs dirb

ti ir pridavęs kuopos valdybai daktaro pa
liūdyjimą, tiuri teisę gauti pašelpą. Neiš- 
sirgus pilnos savaites pašalpa nemokama.

Atsakymas:—
Tarp moters ir merginos 

Orakulas mato skirtumą 
tik tame, jogei moteris gali 
gyvent su vyru vienam rui
me viešai, nesislapstydama, 
o mergina įsileidžia vyrą į j 
ruimą niekam nežinant, po! 
didžiausia slaptybe.
• Dabar kaslink vyro ir vai
kino. Amerikoj priimta va
dint vyrą burdingbosiu, o 
vaikiną — burdingierium. 
Tarpe jų skirtumas yra ta
me, jogei burdingbosis už
laiko sau pačią, šeria ją, o 
burdingierius jo pačios mei
le naudojasi ir kartais išru- 
nija su ja. . - - •• ...

klausimas:—
Sei, Mister, Orakule! Iš- 

ekspleinyk man kodėl rymo- 
katalikų kunigai dėvi atbu
lus kalniePius ir iš pryšakio 
prisikabinę juodus lopus ant 
krūtinės?
fH- Parapijonas.

Atsakymas:—
Orakulas girdėjo vieną 

kunigą apie tuos tinksus ši
taip aiškinant:

Kunigai dėvi atbulus kal- 
nierius todėl, kad žmonės 
žinotų, jogei viskas, ką tik 
jie sako, yra atbulai. O 
juodas lopas ant kiūtinės 
yra ženklu, jogei jie platina 
tarp žmonių vien tik tamsą.

Varo burdingierį iš galvos.
—Už ką tu, brolau, taip 

muši savo pačią ir dargi per 
galvą?

— Matai, kaimyne, noriu 
išvaryt burdingierį iš jos 
galvos.

Tabakas.
Tabaką rūkyti Anglijoj 

pirmas p radėjo ponas Wal
ter Ralegh. Juokingas da
lykas pasakojama apie vie
ną jo tarnų, kada tasai pa
matė savo poną berūkantį. 
Raleigh išsyk rūkydavo pa- 
slapta, nenorėdamas, kad 
kas apie tai žinotų. Vie
nok, vieną dieną, kad jis bu
vo labai užsiėmęs, įsikandęs 
i dantis pypkę, paliepė tar
nui atnešti uzbona alaus. 
Tarnas, įėjęs į jo kambarį, 
išliejo alų jam ant burnos, ir 
paskui, bėgdamas tropais 
žemyn, išgąstingu balsu 
ėmė šaukti:

—Dega uoga! Gelbėkite! 
Ponas Walter tiek daug
misl’jo, kad jam galva užsi
degė! Dūmai rūksta per
burną ir nosį! Gelbėkit,gel
bėkit! a ,

—- -— -----

Atsakanti pradžia.
Jonas norėjo išmokti an

gliškai. Mokytojas jam pa
sakė, kad pirmą mėnesį jam 
atsieisią už mokslą 20 dole
rių, o už antrą ir kitus po 5 
dol. Jonas, kasydamas gal
vą sako:

—Na, tai aš mislinu, pra
dėsiu nuo antro mėnesio. 
Bus pigiau. T. J.

Kas kaltas?
Kartą kunigas pasitinka 

ant gatvės prasigėrusį Rati
lą, kuris seniau buvo biznie
rius ir geras katalikas.

Pagailo kunigui pragany
tos avelės. Jisai sustabdė jį 
ir klausia: '

—Pasakyk man, Ratilai, 
kas tave pripratino šitaip 
pašėlusiai girtuokliaut ?

—Nugi tie jūsų parapijo- 
niniai baliai, ant kurių vi
suomet būdavo po 50 bačkų 
alaus.

(ENTRO SEKRETORIUS.
Centro Sekretorius atlieka visus susivie

nyjimo susinėsimus ir laiko pas save ant
spaudą, kurį vartoja vien tik oficiališkuose 
susivienyjimo reikaluose. Veda Sus. narių 
surašą ir pagarsina organe visą Susivie
nyjimo stovį kas trįs mėnesiai.

( ENTRO IŽDININKAS.
1. Centro Iždininkas priima visokius pi

nigus mokamus Susivienyjimui ir išduoda 
kvitas, priduoda atskaitą įplaukų ir išlaidų 
kas trįs menesiai Centro Sekretoriui, kuris 
visą stovį pagarsina organe.

2. Iždininkas turi būti po kaucija ir nėr 
gali prie savęs pinigų dauginus laikyti, 
kaip kaucijos sumą, esant daugiau pinigų, 
turi padėti į banka ant vardo S. L. K. kar
tu su Lždo Globėjais.

3. Iždininkas, gavęs nuo daktaro ir kuo
pos paliūdyjimą apie tiesotai sergantį na*- 
rį, turi, kaip galint, greitai pasiųsti pašel- 
PQ.

4. Pašelpa visuomet siunčiama per kuo
pos valdybą, kurioje randasi ligonis.

IŽDO GLOBĖJAI.
Iždo globojai kontroliuoja Iždininko kny

gas ir pridaboja abelnai visą Susivienyjimo 
turtą.

Globėjai yra renkami iš tos pačios kuo
pos arba netoli esančios, kurioje randasi 
C. Iždininkas.

SI SIVI E N Y JIM O S Ą STATAS.
Susivienyjimas susideda kuopų ir pa

vienių nariu. Trįs kuopos pildančios S. L. 
K. konstituciją tveria Susi vienyjimą ir ren
ka Cent i'o Valdybą.

EXTRA MOKESČIAI.
Esant daug ligonių ir sumažėjus iždui, 

Centro Valdyba gali uždėti extra mokesčius 
po 10 c. neilgiauš, kaip per tris menesius.

KOKI NARIAI GALI PRIGULĖTI?
Į S. L. K. gali prigulėti nariai be skirtu

mo tikėjimo, lyties ir pažiūrų.

NARIŲ ĮSTOJIMAS.
Naujas narys, įstodamas į S. L. K., įsto

jimo moka $1.50 ir kartu užsimoka mokestį 
30 c. už vieną mėnesį.

Tverianties naujai kuopai įstojimo moka 
tik vieną dolerį ($1.00).

NARIŲ PAREIGOS.
Kiekvienas narys privalo platinti Susiv. 

idėją, prikalbinti į Susiv. tinkamas y patas 
ir be svarbių kliūčių neapleisti nei vieno 
susirinkimo.

NARIŲ TEISĖS.
Naujas narys, užsimokėjęs pilną įstojimą 

turi lygų balsą Susivienyjimo iš tos dienos, 
bet pašalpą gauna tik praėjus šešiems mė-

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že- 

niės ir ūkių, kuris rūpinasi 
savo tautiečių gerove ir pi
giau galima pirkti,, negu 
nuo ko kito. Duodu 
visokias rodąs, patarimus 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
farmų dykai.

M. WALENCIUS
P. O. Box 4,
Scottville, Michigan.

i Dievobaimingas bučeris.
—Jonai,—šaukia bučeris 

savo ištikimą darbininką, — 
ar jau primaišei į cukrų 
smilčių?

—Taip,—atsako darbinin
kas.

—O taukų į sviestą pridė
jai?

—Taip.
—O vandens į pieną dapy- 

lei?
—Dapyliau.
—O vogų spnngsą pasu

kai?
—Pasukau.
Gerai. Dabar gali eiti į 

bažnyčią ant šventų mišių.

Tarp girtuoklių.
—Na, sakyk, brolau, ar 

gali būt kas gresnio už stik
lelį degtinės?

—Gali.
—Na, o kas?

\ —Ogi visa bonka.

Negali priduri.
Vienas sportas už vištų 

vogimą atsidūrė teisme. 
Kuomet kaltininko advoka
tas pabaigė kalbą, sūdžia 
klausia kaltininką:

—AP negalite nieko pri- 
dūrt dėl savo apgynimo?

— Negaliu nei centą, — 
atsako sportas. — Dar va
kar turėjau 25 dolerius, bet 
ir tuos šiandien advokatui 
sukišau.

Daro palyginimus.
Pati: — Kodėl tu, Jonai, 

visuomet taip atydžiai žiūri 
į svetimas moteris?

• Vyras: — Matai, mano 
miela,aš darau palyginimus, 
ant kiek tu už jas esi gra
žesnė.

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS

Pavojaus ženklas.
Ištikus ant jūrių audrai, 

laivas radosi dideliame pa
vojuje. Keliauninkai buvo 
didžiausiame persigandime.

Tarp merginų.
—Žinai ką, Magdute, Juo

zas manęs klausė, ar tu iš- 
tikrųjų kvarbuoji savo plau
kus?

—O ką gi tu jam atsakei?
—Pasakiau, kad nebuvau 

namie, kada tu tuos plaukus 
pirkai. . _ Svirplys.

Ar slinka Jum* pltiakal?
Ar pražilę Justi plaukai nuo motu? At 

nŽkri'sii kokias nors tie sveik ūmais it 
1 i 111 pa 111 i j i < ■

A r ramins plaiskotes, niežas odos Kai vos?
Ar plinki. bei pradedi plikti.'
Ar kenki., kas iš atiksCitiu pa. akytu ilgu, 

tai stenkitės a j >sa ug’tol i jos. t z su k ykete 
lluostrota knygute jusu prigemtsj Raibti: 

"TEISYBE AI’IE 1’I.AfKl'S,”
I’arašita nuropos g.i r.siutm specialisto, 

kurioje landas (vairios žinios:
Gražybe plauku, sudėjimas plauko ir 

odos gaivos. ihiežaslis slinkimo plauku 
ir žilumas Kaip užl i ik v I i s v < ik i tų ir išau
ginti plaukus. Ir k iii. lai i penktus sava- 
tis tureli gražius pi.nikus.—žili plaukual 
-• Barzda.—ir dėkos ones nuo užganeuintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galetno pertikrontl kiekviena, kad 

gyduoles FAlAAl’l’UA nulaiko slinkimų 
plauku prašalina, plaiskotes ir augina gra
žius plaukus l'■>. 10 centu arba k rasos 
markėms prisiųstas sykiu su Justi tnitrašu 
Męs išsiucerno kiekvienam dolerine dėžulė 
Calvacura—os N. t ir knygute "Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stų kuponų ir sluskcte Slanden.
Union Laboratory, Box 545, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 545, Union, N. Y.
Slučlu 1 dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu perslutimo, meldžiu ISsiustl 
man tojaus jusu dolerine dėžute Calvacura 
N. 1 ir knygute • "Teisybe Apie Plaukue.” 
CPasiuskete sykiu kuponą su Jusu antrašu. >

KIEK MOKAMA PAŠALPOS?
Ligoniai vyrai gauna po $5.00 savaitei, 

molerjs pillage per dvi savaites pašalpos 
negauna; nepasvoikiis per dvi savaiti ir 
kitose ligose gauna lygiai su vyrais.

KAIP ILGIAU MOKAMA PAŠALPA? .
Pašalpa mokama po $5.00 per pirmas de

šimts savaičių, po $3.00 per sekančias de
šimts savaičių. Nepasvcikus ligoniui per 
tą laiką apie tolesni pašalpos mokėjimą 
sprendžia Susivienyjimas.

KAM NEMOKAMA PAŠALPA?
a) Nariui, neišbuvusiam Susivienyjimo 

šešių mėnesių, susirgus pašalpa nemokama.
b) Narys, neužsimokčjęs mokesčių per 

tris menesius be didelių kliūčių, pašalpos 
negauna.

c) Susižeidus nariui del girtybės pašalpa 
nemokama.

d) Susirgus nariui sifiliu taipgi pašalpa 
nemokama.

e) Narys, neužsimokėjęs mokestį per še
šis menesius, skaitosi liuosai išstojusiu iš 
.Susivienyjimo ir nustoja visu nario teisių.

BĖDAS PAŠALPOS GAVIMO.
Kuopos valdyba, kurioje randasi ligonis 

turi prisiųsti Susiv. Iždininkui daktaro ir 
kuopos paliūdyjimą, jog ligonis turi tiesą 
gauti pašalpą. Mirus nariui C. Komitetas 
svarsto apie jo palaidojimą, jeigu velionis 
neturi savo turto.

KUOPOS IR PAVIENIAI.
1. Pavieniai nariai gali būti tik tie. ku

rie jau yra bent nokiną Įniksi išbuvę kuo
poj, ii' jeigu kuopa paliūdyja, jog tas na
rys yra atsakantis.

2. Pavienis narys gali būti tik ten, kur 
dar nėra kuopos.

KUOPA.
Esant penkioms ypatoms, tveria kuopą ir 

išsirenka kuopos valdybą,
a) Pirmininką.
b) Sekretorių.
c) Iždininką.
d) Kuopos valdyba gali rinktis metams, 

bot valdybai nepildant pareigos, gali būti 
prašalinti, o jų vieton renkami kiti.

e) Kuopa susirinkimus laiko kart- į mė
nesį, bet matant nukalą pirmininkas su
šaukia extra susirinkimą.

KUOPOS VIRŠININKŲ PAREIGOS.
Pirmininkas pridaboja, kad kuopos na

riai ir viršininkai pildytu visus Susiyieny- 
jimo ir kuopos priimtus įstatymus. .Ati
daro kiekvienai kuopos susirinkimą ir veda 
jį. Kuomet susirinkimas priima protokolą, 
pirmininkas pasirašo po juo.

RAŠTININKAS.
Raštininkas į protokolą surašo smulkme

niškai visus nutarimus (išskiriant vaidus), 
atlieka visus kuopos raštiškus susinėsimus 
ir veda finansiškas knygas kartu su iž
dininku, neesant finansų raštininko.

IŽDININKAS.
Iždininkas veda teisingai kuopos įplau

kas ir išlaidas, atiduoda apyskaita kas niė- 
Jiesis, pagarsina neužsimokėjusius narius 
per lis mėnesius paeiliui.

Sumokėtas mokestis turi pasiusti Centro 
Iždininkui bent prieš 15 kiekvieno mėnesio.

KUOPŲ SUSIRINKIMAI.
1. Kuopų susirinkimai ir visi nutarimai 

yra tiesoti, kuomet susirinkime dalyvau
ja didesnė pusė nariui.

2. Nauji nariai priimami ant kiekvieno 
susirinkimo.

3. Viršininkai išrenkami ir prašalinami 
didesne puse balsų. Balsavimai visuomet 
turi būti slapti, tiesoti ar per kandidatus, 
kaip kuopos dauguma sutinka.

4. Kiekviena kuopa iš savo iždo turi už
siprenumeruoti organą.

5. Susienšimų reikale turi kreiptis pas 
Centro Sekretorių, su finansiškais reikalais 
pas Centro Iždininką; su organizacijos rei
kalais—pas pirmininką.

atyda išpildo*
Patarimai per

Telephone Yards 851 or 15B

TIKRA LIETUVIŠKA APTIKTA 
chicagoje Ari ILK A

M fa užlaikome kuogeriauaiua ▼ alėtas. Su didele 
receptas kaip Amerikos, taip ir Europoa daktarų, 
laiškus Šateikiam dykai.

Savininkas ir Provisoriaa
F. A. JOZAPAITIS

1611 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Šiuoini pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekti, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUG1N1M0 PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekoriua
411 So. 2nd Street, kampas Union Ava

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbi), aritmetikų ii 
lietuvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempų. Adresas:

Lietuviu Korespondencijiue Mokykla, 1327 N. Robey St., Chicago

15ANKER JOHN KOVACS
Grand Street, 

NEW YORK, Borough

I ilia: 155 CLINTON AVE., 
M A SPETH, L. I. N. Y. 

Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į gilumą RUSUOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSUOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ant 4% metams nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STE1TO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.

PARDUODU farm as, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir i SJ IEŠKĄ U DALIS, 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir t. t. 1ŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOMS.
G EN ERA LĮSK A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—SIPKORČIŲ.

Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintas

VISOKIOS R O D O S— P A 'P A RIM AI DOVANAI.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sųsiuvlnys.
KnygatŠ 21c.

Telpa šios dainos: 1) Gaudo- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 8) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6)Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 
knygų až

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS,
m BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Geriausias būdas del itrinime
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter’lo 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. Ir 50c. bu’cliukas viaose nptiekoie arb* 
vtH<’'ial lino

P. Ai). RICHTBR & CO.
74-80 Wa»hlnglon Street, New York, N. Y.

r , ... -......... :
DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS 

Netoli didžiojo miesto knygyno.
Of f iso valandos: nuo 10—12 valandos 

Nuo 7—-9 vai. vakare 
šventadieniais nuo 10—4 po piet.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

A^P T1 E K A
Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda,. nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tąi vienatine lietuviška aptieka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresQ.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kainp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

. Juozas Garšva

Mylėtojams Muzikos ir Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

instrumentų arba dainuoti be moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos j 8 lek
cijas, mokytojas ima po SI ui lekci
jų. 8 lekcijos—knyga fl.M), parduo
du ui fl.

G. A. BARONAS 
MuKEES ROCKS, PA.

AK TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

J ei dar neturi, t ai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie jau ją turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gi jena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų įdomių dalykų.
'Knyga turi 12*> pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus supranti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

Štai nauja dainų knyga, kurioj ra
si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

Įvairios Dainos.
Tai yra stora, 216 puslapių, knyga, 

kurioj'* telpa daugybe įvairiausių dai
nų. Tarpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias musų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
juokingos, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

KAINA 50c,
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
\ isada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
jie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimas, —parodo vieno tokio žmo
gaus !■ torija. Jo gyvenimas taip už
imantis. jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už TeisybęJeronimas Savanorolla.

Kas nori žinoti apie teisingo žmo- r 
gaus vargus senovėje ir apie dvasiš- I 
kiios darbus, tarn ši knygelė būtinai į 
reikalinga.

KAINA TIK ‘25c.
Reikalavimus ir pinigus aiyskitv 

šiuo adresu:J. STROPUS,
6 Loring St.,So. Boston, Mass.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Kątik išėjo iš spau
dos pirma lietuvių kal
boj knyga, iš kurios 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti fotografystčs 
amato. Prisiųskite $1, 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokame. 
Adresuokite:
NORTH END PHOTO CO.

376 Selkirk Avenue 
Winning, Man., Canada.

GRABORIUS .
(Undertaker)

LAIDOTIVIŲ DIREKTORIUS, 
libalsamwoje ir laidoja numirwaiai 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobiliua ir Karle 

tam Veselijoma, Krikštynome ir ilalj

Ofisai:
264 FRONT ST

C. Brooklyn, N. Y
144 N. Sth ST., 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Mal>

ą.

•Y

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Aptieka
Teisingai sutaisomi vaistai 

prieinama kaina. Atsilankykite 
pasfsavo draugą, o būsite už
ganėdinti.
N. MOSKOWITZ

Aptiekorius ir Chemikas
215 Roebling St., Cor. So. 2nd

BROOKLYN, N. Y.

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas antsyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano modemiška
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENT1STAS

408—110 So. 2nd St, 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

DR. I. A. LEVITT į
SURGEON DENTISTAS

Skausmą dantų sustabdau 
antsyk. Ištraukiu be jokio 
skausmo. Paklauskite, kas 
ims mane dantis taisė.

u:<: y

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

■

NEWARKO
AKUŠERKA

Pahatgusi Iniperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligą ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENfi
Jauniškaiti

818 Walnut SL.NEWAR, NJ.
m , , 8052Telefonas 4Q85 Market
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etuvos pa
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(Tąsa).
242) Liudvikas Butkus,— 

iš Šiaulių, Moskva, Smo- 
lenks rink, Novinskij bul.10.

243) Veronika Butilkienč, 
—Suvalkų gub., Jakubov. 
pit. punkt, Mogil. gub.

244) Konstantas Vabalis, 
su šeimyna, Kauno gub.,— 
Moskva, Trifonovskaja ui., 
Šumperkov p. 13.

245) Antanas Vabalas, — 
Suv. gub., —Moskva, M. Ja- 
kimanka 6,2.

246) Rozalija Voverienė, 
Kauno gub., Mpskva, Orlov- 
skij p r. 19,3.

247) Juozas Vaisiūnas, — 
Kauno gub., Moskva, Ja ros
ią vsk. šosse 10.

248) Baltrus Vaitukaitis, 
Kauno gub., Moskva. Kur- 
batovsk. p. 2—21, 12.

249) Mikolas Vaitekūnas, 
—Kauno gub., Moskva Solo- 
mennaja Storožka, d. Sen- 
kovskago.

250) Jurgis Vaitekūnas, 
—Moskva, N. Lesnaja ui., d. 
Krasnova.

251) An. Vaitukaitis, — 
Saratov, ug. B. Kazačjei ir 
Astrachansk. Obščest., bež. 
Kr. Kr.

252) Konstancija Valaitis 
—Suv. gub., Ribinsk.. Alek
sandr. ui., d. Sažina.

253) Marija Valaitis, — 
Kursk, Moskovskaja ui. 21.

254) Stanislovas Valan- 
tiejus, — Kauno gub.. Mos
kva. Nižniaja Maslovka, 1 
Cerkovnyj per. 1,6.

255) Juozas Valeika, — 
Suv. gub., Moskva, Palicha, 
d. Gurovich.

256) Kazys Valentukonis 
—Suv. gub., Moskva, N. A- 
leksiejevskaja 25.

257) Marija Volenis, — 
Kauno gub., Kolomna,Mosk. 
g., Aleksiejevsk. ui., d. Kri- 
mova 3.

258) Dominikas Valentą, 
Viln. gub., Gomel, kontora 
14 uč. slu/.by puti.

259) Sofija Valenčius, — 
Kauno gub., Moskva, l’cače- 
va 19.

260) Petras Vai i n telis, — 
Kauno gub., Moskva, S. Bo- 
gorodsk., Šesterkinski j per. 
1.

261) Antanina Volukonie- 
nė, — Suv. gub., Moskva, 
Gavrinkov per. 28.

262) Petras- Valukonis,— 
Suv. gub., Moskva, s. Bogo- 
rodskoje, Teatrainij per. 13.

263) Ona Valūnas,—Suv. 
gub., Moskva, Preobražens. 
Zastava, Kotovsk, u. 5.

264) Jonas Valūnas, — 
Suv. gub., Moskva, 2 Meš- 
čanskaja ui., 76, 25.

265) Ona Valunienč, su 
duktė re, Moskva, Star. A- 
leksiejevskaja ui., Aleksie
jevsk. tup., d. Kolpakova.

266) E. Valuntas, —Kau
no gub., Moskva, Krasnosel- 
skaja ui., fabr. Abrikosova.

267) Vincas Valinčius — 
Suv. gub., p. o. Aridejevka, 
Ekaterin. gub., zemsk. nač. 
5 uč., Bachmutu.

268) Steponas Valiukevi
čius, — Kauno gub., Mosk
va, Lazarevskij per TO,6.

269) Jonas Valiulis, — iš 
Hygos, Moskva, Bachmet- 
jevskaja ui., 1 Neglinskij p. 
15.

270) Uršula Valiulis, — 
Kauno gub., Moskva, N. A- 
leksiejevskaja 44,9.

271) Ignas Valiūnas, — 
Suv. gub., Moskva,St. Chim- 
ki, d. Dubiaga.

272) Martynas Valiukas, 
Slobod. Olšauskoje, Char- 
kovsk. u. i gub., d. Al. Rcna- 
lova.

273) Amanda Vanagas,— 
su duktere, — Kauno gub., 
Moskva, 1 Mesčanskaja, 
Krestovskij per. 15,1.

PAJIEŠKOJIMA1.
Pajieškau brolio Kazimiero Miškū- 

no. Kauno gub., Šiaulių pav., Sereikų 
kaimo. 4 metai Amerikoj, 2 metai 
algai, rodos, gyveno Chicago, III. 
Turiu svarbu reikalą. Taipgi drau
go P. Gulbino, Kauno gub., šaulių 
|>av., Nurkunų kaimo. Ir pusbrolių 
Vincento ir Antano Misti, Kauno g., 
Šiaulių pav., Dakčių kaimo. Seniau 
gyveno Montreal, Canada. Ir V. 
Ramanausko, Kauno gub.. Šiaulių p., 

Į Kudgalių kaimo.
J. Miškūnas

11 Evan St.. Brooklyn, N. V.

Pajieškau Antaninos Skeraičiukčs. 
Malones ji pati atsišaukti arba ži- 
nantieji pranešti, nes turiu svarbų 
reikalą.

W. ■ I .askevitz
P. O. Carney's Point, N. J.

JUOZAS JONI ŠIS
Kauno red., Raseinių apskr., Andri- 
javo vai., Rudgalviu sodos, pajieško 
draugu, pažįstamų ir giminių. Mel
džiu atsiliepti laiškais. Adresas:

Russia, 413 Polevoj Zapąsnoj gos- 
pital.

Pajieškau senos moteriškės, kuri 
apsiimtu daboti dvi mergaites miNi 
einant į darbą. Duočiau užlaikymą 
ir kiek primokėčiau. Geistina būtų, 
kad rastųsi pažįstama.

Norinčios priimti šią propoziciją.ra
šykite pas

Katarina Reibikienė
P. O. Box 128, Ansonia, Conn.

ANT BANDOS.
Išsirandavoja geni penki ruimai; 

ramia pigi. Savininkas galima rasti 
vakarais.

P. GRAŽYS
522 Lorimer St., Brooklyn. N’. Y.

K \IP GERI \l ?
Pirkti ar randavo! i l’artną. tai yra 

geriau ramlavoti. Broliai darbinin
kai 1 Neklausykite agentų, kurie no
ri tiktai “commission" gauti ii' ne
pirkit farmą vien tik su kelmais ar
ba koki smiltyną, o kad ir išdirbtą 
ant -didelės skolos, ba gali nei nepa
sijusti. kaip tą farmą agentas gali 
parduoti kitam, jeigu neužmokėsi

A. ADOMAVIŪH S.
I'ountain, Mieli. 

(45—46)

skolo - pa. kirui laiku. Geriau, ia pa
>iram avėkite ir ištirkite ant farmų
g\ \ Oil mą. \š parduodu vi>us gyvu-
liu , lailaru. u javais ir randa už-
o’okt ' a ant šito meto. Viskas yra,
ko tik tai reikia ant fanuos. Gali kati
i>' šia ndirn eiti ir gyventi !><■ jokio
“t l obi lio", o parduosiu tik už š'kdt.itt).
\ i .1 mylia į East nuo miesto
1 ’mint ain. Mieli, kur gali vi>ką par-
duo!: ir ko reikia nusipirkt i. N’orin-
<’ iam pirkli gera proga. Del plate.-
n i u ž i niu rašykit šiuo adresu. Lauk
■iu gi elio atsakymo.

PI IRIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 

FOTOGRAFIJŲ GALERI
JA BROOKLYNE.

Paveikslus. į- 
vairiii rūšių at
liekame tikrai ar
tistiškai pagal 
naujausią madą. 
Patarnavimas 

mandagus, kainos 
prieinamos. Ga
lerija randasi vi
siems parankioj 
vietoj.

MOTIEJUS KICIIAS
Tikras lietuvis Fotografistas 

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Tarpe No. 4 ir 5 gatvių 

Telephone 2360 Greenpoint.

PERSKAITYK!
Kiekvienai naa 
!aa skaitytoja* 
kurio a žili r ašy i
pas mane “Lais
vę” ant metų Ii 
■žslmokės $2.08, 
tas gaas dovaną 
knygų vertis 
1 dolerio arbs 

“Kardą” ant me
tą. Senas skai
tytojas, k a ris at> 
naajins, gaus

knygų ui 50c. Kas iš neskaitanlią 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gaai 
knygų už 50 c., senas skaitytojai 
gaus knygų až 25c. Kas prisius ui 
"Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.i 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų ui 35c., senas skaitytojas ui 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.50, ta® 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tnos laite 
rašilius per mane. Tiek pat moki 
darni gausite gerų knygų pasiskai
tymai. Būtinai pasakyk apie tai sa
va drasgai ir pažįstamai. Knygai 
daosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigas siųskit šiuo adresai 
J. POCIUS 

1171 Margaret St., Philadelphia, Pu
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Nevirškinimas
užkietėjimas skilvio 

susti ru- 
ir toki

.simpi omai, kaip lie
žuvio aptraukimaK, apetito netekimas, abeltins neveiklumas, 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
gančiu. Kodėl neimti

Balsam of Life
(Šovoms Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu butlii nuleisti 
ligai toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greit;: ir lab
daringa. Jisai yra atstatančios vertės to.niku. Jisai padaro

gaivina ligonį ir sumažina priepuolių ašį rnma. Jojo rami
nančioji veikme daro ji puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75e už bonką.

Pilvo Skaudėjimas. K,T.”
parašė mums: ''Mano puti IiirMn pilvo skni>dAjimą. Pa
ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo."

Pirkdami vaistus, prašykite Soveros vaistų ir būtinai reikalaukite, kad 
duoti) Jimis tai, ko Jus reikalaujate. Aptiekus pardavinėja Severus VaistiiH. 
Jeigu jusi) aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jųa reikalaujate, tai užaisuky- 
kito jų tiesiog iš musų.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

K

mi kataliogo, 
štampą.

-2nd St.,

darni tą most j už t 
šito visokius spuojz 
mus), saulės midi 
Kaina dp/utės 50c

tai-raudonos, 
mosties prit;

turime pri( 
!h!os pudrą,

centu

Mass.

ii iti-

malevol as,

tinka ir vyrams. Kaina 50c. ir $1.00.
Odos Muilas tikrai išgydo spuogus, 

j'Hgu jie nepaeina nuo sunkios ligos. 
Kaina 25c. . Adresas:

Box 36, Holbrook, Mass.

.........  $!.©€

........... 1.8$
............. 50c
50c. ir $1.04

LIETUVIŠKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galim# 

apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo ...
Kraujo Valytojas ...
Vidurių Reguliatorius
Trojanka .............  2.r

Ir visokias kitokias gyduole# nuc 
visokių ligų, kurios čia'dar nepamini- 
ton, galima gaut; per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS S A LIŪ
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Mara.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

J. Neviackas, pirmininkas
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

T. M. Lisajus, sekretorius
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

stubos 94 So. 1st St., Brooklyn,N.Y.
K. Vilkas, iždininkas

499 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
F. čižauskas,

■ 732—8th Ave., Astoria, L. I.N.Y.
M. Byla,

58 Gansevoorl St.
F. Kalpokas

183 Roebling St.,
Kriaučiūnas,

28 Powers St.,
Langaitis,
231 Berry St.,

Pavalkis
37 Stagg

Kreivėnas
120 Grand

SamuleviČius,
duojamas perkalbėtojas (tlumočius), 
375 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

New York City.

K.

S.

J.

J.

Brooklyn,

Brooklyn,

Brooklyn,

N.

N.

N.

St., Brooklyn, N. Y.

St., Brooklyn, N. Y. 
Sąjungos rekomon-

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrose Park, Ill. 

Pagelbininkaa D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park, III. 

Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907—22nd Ave., Melrose

'.H
; tod■ S :S'. Wi g-< 
m «? 
: |)S '

■ M 
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Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, 
Park, II).

Maršalka: A. Plėštis, P. 
675, Melrose Bark, 111.

Susirinkimai atsibūna kas
savaitę kiekvieno mėnesio Frank mid 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lako 
gatve, apie 1 vai. po pietų.

Melros®

O. Box

trečią

M.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugls, 1840 8. Halsted St., 
Chicago, Ill.

Vice-l’rezfdentas 8. Mankus, Cor.
13th Sr Vine Sts., Philadelphia, Pa. 

Susinėsimų Sekretorius 1) M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St.,

New York, N. Y. 
Susinešimų Sekretorius 2) J. Ne- 
viackas, 183 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y. 
T. L. Dunduli®, Box 511,

- Weetvills, 111.
Finansų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.,

Phlladelpria, P*. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Geguži#, 
28 W. Broadway, So. Boston, Maw.; 
J. J. Gerdauskas, 73 Wellee St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o Jis įrašę# į knyga# paslų# 
iždininkui.
lylfl, su juodžemiu Ir moliu, Ir moli# 
tą nei pamislytl nenorėsito. Tur4- 
vlų draugijos ir šiaip vist rengėjai 
korte® yra išdnedame® kas trj® uoėno-

Pm.

LIETUVIŲ PAŠELPINfiS DR-STRS 
“LAISVES”,. EASTON, PA. 

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas Mar. Urba,

1113 Ferry St., Eaaton,
Pirmininko pagelb. B. Davidonia ,

1820 T''airow Ave., Easton, Pa.
Protokolų Rašt. ir organo užžiūrėto- 
Jmr Alex Vyturta,

13!) So. Bank St., Easton, Pa.
Finansų Raštininką® F. Vyturi®,

Easton,

Yaaton,

Easton,

Easton,

Pm.

Pm.

Pa.

139 So. Bank St., 
Kasierius F. Malkaltin, 

668 Northampton St., 
Kasos Globėjai: 

Alex Biga,
, 1021 Elm St.,

And. Meškauskas,
1222 Pin® Bt.,

Maršalka Juz. Tarvldaltt,
1019 Elm St., Easton, 

■ailrinklmai būna kas piratą >it- 
nyčlą kiekvieno mėnesio anglų soc. 
ruime, 489. Northampton St., Easton, 
Penn’a.

Pa.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
832—29th St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius Aieksaitis,
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Kasierius S. Pavalkis,
87 Stagg St., Bronk’yn, N. T.

Choro vedėjas L. Ereminas,
824 Berrlman St., Brooklyn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kas pėtnylią, 
Sokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va-

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Vice-pirmininkas V. Vitkevičius,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius F. Kalpokas,

183 Roebling St., Brooklyn,
Kasierius J. Semenas,

334—29th St., Brooklyn, 
Trustisal: M. Liberis, 121

N. Y.

N. Y.
Grand

St., B’klyn, N. Y., A. Sirgedas,
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtė,

292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y.
Kuopos Brooklyne—V. Vitkevilla,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

ANSONIA, CONN., V1RŠI-

183

184 N. Stato Ht., Anionta, Conn.
Knygiaus pagelbininkaa A. Yakšty®,

103 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Knygiaus raštininkas P. Labanauskai

491 Main St., Ansonia, Conn.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Vaidybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Rastis, 
1330 So Sheridan Rd., Waukegan,III. 
Pirm, pagelhipinkas M. Ambraziūnai,

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikua, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaišia,

1349 Lincoln St..Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rėkia, 
1.829 N. Jackson St., North Chlei
III

m.
m.
m.
m. ■

St. Bulla, 1408 So. Park Av®.
Waukegan, Ill. 

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, III. 
Pagelbininkaa J. Werdauskia.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedšl- 
dienį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų Liuosybėa 
svetainėj, 801—8th St., & Sheridan 
Rd., Waukegan, Ill.

DR. V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAIc 

STEGER, ILL.
Prexidenta® A. Atkečiūnaa,

Box 566, Steger, III. 
Vice-prezidenta® W. Stoškus,

Box 435, Steger, Ill. 
Pretok. raštininkas J. Dambrauskai, 

364 L. Box, Steger, Ill. 
Iždo raštininkas A. Salasevičia,

Box 141, Steger, Ill. 
Iždininkai (kasierius) T. šnekuti®,

Box 482, Stegar, ill. 
Knygyno raštininkas F. Striške,

Box 566, Steger, III. 
Knygyno l’dininkaa J. Damidavilia, 

Box 407, Steger, 111. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedelioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA!

423 Aurora St., Co'linsville, III. 
Pirm, pagelbininkas P. Papeika,

Nutarimų raštininku
m.

Fin. Raštininkas F. Skamarakas,
817 High St., Collinsville, 111. 

iidinlnkat. J. V/illunoat,
8.87 Central Av®., Cellini»vtll», Ill. 

Organo užžiūrėtoja® V. Raudoniui,
<806 Strong Ar#., Collins viliu, III.

Susi rinkim ai būna kiekvieno m.Aao- 
slo 1-Eną ir X-člą nedėldienį, l-a:ą va
landą po platų, Saliai nr.lėj,ko.mpao )¥. 
Main ir N.Merrisoa A’’®., CallijBivtl!*. 
G lino’®.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU- 
GYSTKS, ROCKFORD, ILL., 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prexidentai A. Petronis,

719 Lincoln Av» 
Vlce-Prexidentas B. Čepaitė,

1118 So. Winnebago Ht.
Protokolų raštininkai O. Užbaliūtt,

622 Hulin 8l.
Einamų raštininkai P. G. Aleksynai, 

Ava.1516—14 th
Iždininkai H. Buzlnskia, 

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 

S& Winnebago St.; A. Rimšiukė, 
So. Winnebago St. 
Maršalka F. Alvikii,

816 Wall Bi.
Organ® prišiOrėtojAs A. Kelly,

607 Montagu® it.

1109
11 Itt

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

RIŲ ADRESAI:
Caiitra Pirmininkas J. M.Maskeliūnai 

2025 Colwell St.,
Pittiburgh, Pa.

Pirmininko pagalbininkas J. A. Rukai 
8015 Stayton St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
Centro Sekretorius J. Mažlukna, 
1111 Market St., N.S. Pittsburg, Fa. 
Centro Iždininkas K. Varašis,
11 and Carson Sts.,S.S. Pittsburg,Pa.

Turtų Kontrolei Komisija:
M. Urlakis,

III Sixth gt.» 
Charleroi, 

R»®dsdale St.,
S. Pittsburgh, 

Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh,

Kuopą sekretorių adresai: 
kuopos J. I. Alexia,
P. O. Box 844 North Diamond Sta. 

Pittsburgh, Pa.
1 kuopos P. Francikevilius, 

222 Sagamore St., Esplein, 
Pittsburgh, Pa.

8 kuopos, J. Galgir.as, P. O. Bex 
118, Laupurex, Pą.
4 kuopos Ig. Rasinskia,

205 Soho St.,, Pittsburgh, Pa. 
b kuopos, J. Kvetkauskas, P. O. 

Box 292, Cuddy, Pa.
7

St.,
S

St.,
»

W. Urnaiic, 1429
N.

1

Pb.

Pa.

kuopos A. Žvirblis, 2228 Forbes 
Pittsburgh, Pa.
kuopos, A. Palučis, 2123 Wrights 
S. S. Pittsburgh, Pa.
kuopos, K. Stašinskai,

Box 283, Arnold, Pa.
10 kuopos V. S. Riukas, 718 Mc 

Kean Ave., Donora, Pa.

LAISVES SŪNŲ DRAUGYSTĘ 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai!
Pirmininkai W. fimaitii,

812 E. Centro lt.
Pirmininko pagalbininkai P. Yioda, 

815 E. Centro lt.
Protokolą raštinln. A. Ramauckaa,

1025 E. Pino 8t 
Einamą raitin. P. Petėiulii,

1227 E. Pino it.
Iždo trustiiali A. Račkauikaa, 88

Tenth St., J. Baukua, 1121 E. Mi- 
hanoy Ave., W. Sinaniškii, 1217 ■.

Mahanoy A ve.,
Maršalka W. Svlntickas,

515 W. Pino it.
flusirinkimai atsibūna paakutinj pa- 

nadėlj kiekvieno mėnesio 7 vai. va
karo Juozo Margelio ivotalnėj, 68 N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

DENTISTAS G
Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... |<S.8t

L'žplombaviniai 50c ir augėliau.
Išvalymas .................................... 50e.
Už plomba vimaa auksu .............  $1.61

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
ta, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
3U7 Bedford Ave., Tarpe Z-ros ir 

1-mos gatvių.
BROOKLYN, N. T. 

Kalbame lietuviškai.

Draagyitšms, Kuogemi lr Kllabamai 
Išdirbu vtiokiai

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKU9 
IP ŽENKLELIUS

Viiokiami pikn.kxnoi, i®rmexlsn ir 
tt. Darau viaokiui Medalius ii vi
sokias antspaudas draugyitšuc

Ant kiekvkn' yarsikalavim® grt-

A. STRUPA8
Novelty Mai>ofaeture«

1 1 Ferry 8t., Dopt. L. Newark,

25,000 KATALIOGŲ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai prlsjųsk už 8c. partinę marką, e 
risi didelį ir puiki; katalogą, kuriame rasi visokių gerinsiu ARMONIKOJ 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MLZ1KAL1ŠKŲ IN8T1W. 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi*, 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 102 rakimšu, 
Kainos labai prieinamos. Naujausiai Lietuviškas Sapnininkae, 4 y4 H?! 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukit® visokio tavere pag 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams pardeedu piptee. 
škaplieriai 60 e. tuzinas. Sapnininkai 60c., agentams duodam® 48%.

WC W ’J P GRAND ST.,
. Waidehs, BROOKLYN, n. y.

TREJOS DEVYNER1QS 
arba

TREJANKA_______
Suu.ielo ii .7 r.<lirt:( įlydančių ialių'tr iaknų.

Sutaisyta »u degtine arba virinto vandeniu 
yra genau-iu vaistu arba karčiu 

vynu dr CNkilviO.
Gydo visokias skilvio ligas, nerr.alim^, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemen;, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ent krvm.’s ir 
visokias kitas skilvio ligįas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJ IM.'.S Vienį pakeli litų fydančttj 

auf 'i uinv-kti j viena kvorta čy»to apauto 
ir m-k pat vandens, arba išvirti čystanie vari- 
<I<-.yje ir 10 24 valandų gerti po pua< atiktebo 
arba mažiau

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekonus
229 Bedford Ave, Brooklyn, N. Y.
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Nusipirkti Geras 
vEVERYKUS? 

Jeigu taip, tai vmib»- 
met eik į

J. MARTINAIČIO
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ,
kur galėsi paiiriaktf 
pagal aavo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N.

SERGANTIEJI!
iigy- 

kiek palinkaminaw gyveni#*®, 
janiii gyvenimai Ik i rijo var- 
viaokiai gyduole* ir jaučiatia 
blogiau, tuomet. nieko

PRIEŽASTIES LIGO1.AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Ii 
Diena po dienai, metai pa metai 
ažsiimi gydymą aerganėig imoaig. 
Peraiatatykite aaa, kiek 
džiav, 
Jeiga 
tojant 
naolat
laakdamaa, kreipki® pa® gerai 
prantantį daktarą ir epccialiatą 

DR. LEONARD LANDES
Jia jama be pinigų patari, ką ia- 

ryti, kad ligclbiH gyvastį Ir paaiš
kina apie ligą. Gydaa per 20 metą 
visokiai Iia iu didžiaasiomia pa- 
eekmšmla, kaip tai: nusilpnėjimą, ai- 
likrėtimą kraujo, pilvo, Širdies, plaa- 
čių jnknų ir tt.

Dėl gydymo nervą Ir lytišką Ilgą 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kiino. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, d«l ta, 
kad labai brangus, 
rinėjimaa šlapimo.
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos! nuo 10 ryto Iki I 

▼ak vakaro. Šventadieniais nuo 18

DR. LANDE S

i t~I J’

j—

140 EAST 22 ST,N

Chemiškai išty-
Neatidčliokita

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
88 SKYRIAUS KOMITETAS: 

Pirmininkas A. Malaitl®,
109 Grand St., Brooklyn, N. 

Protokolų raitin. J. A. Bekampli, 
188 Roebling St., Brooklyn, N. 

Flaanaų raštininkai VI. Jielin®,
87 Stagg St., Brooklyn, N. 

IMftnlnkni Kaslmioraa fllmkwa,

ID

Clcera, Ill.

Park, III.
Box 600.

MolresoAR
O. Box liti, Melrose Park. Ill.

Fin. raštin. W. Strumille,
1814 So. 50th Avą., 

Iždininkei F. Lapinski,
P. O. Box 1109,

Pirmininkas A. Mureika, 
.113 Liberty St., Ansonia, Conn. 

Vicc-pirmininkas J. Mockaitis,
P. O. Box 128, Ansonia, Conn. 

Nutarimų raštin. S. Tiškevičius,
P. O. Box 176, Ansonia, Conn. 

Finansų raštininkas P. Rageišis,
161 N. Main St., Ansonia, Conn. 

Iždininkas J. Valaitis,
11 Oak St., Ansonia, Conn. 

Knygius O. 'Radzevičiūtė.



LAISVE

vietinEsJinios,
V. Kapsukas Ame

rikoje.
Šiomis dienomis pribuvo i 

Brooklyn^ drg. V. Kapsu
kas. Jis čia mano pasakyti 
keliatą. prakalbų, o paskui 
važiuoti į Philadelphiją ir 
pradėti prie “Kovos” dirbti.

Kunigas M. X. Mockus 
šluoja tikėjimą.

Dar nei vienas kalbėtojas 
neužinteresavo Brook- 

lyno publikos, kaip kun. 
Mockus. Jisai jau du sy
kiu kalbėjo brooklynie- 
čiams, perkratinėdamas ka
talikų tikėjimą.

Reikia pasakyti, jogei 
kunigas Mockus yra gabus 
tikėjimo kritikas. Visus 
šventraščio pamatus jisai 
sumaišo su dumblais. Kalba 
gyvai ir nuosekliai, prieg- 
tam vartoja sveiką humorą,

tpvės draugų J. Norbuto su 
S. Marcinkiūtė. Jaunave
džiai paprašė savo geresnių 
draugų, kad pasilinksminti 
ir pasikalbėti. Besilinksmi
nant svečiams, J. Reivitis 
sumanė, kad paaukauti nu
kentėjusioms nuo karės. 
Jaunavedžiai, kaipo pro- 
gresyviški, su tuomi mielai 
sutiko. Raivičiui daugiau 
paaiškinus, parinkta aukų. 
Aukavo šios ypatus: A. Gcd- 
velas—$2.00; J. Augustas,S. 
Marcinkiūtė, I. Gribauskas,
J. Reivitis, K. Simanavičius, 
B. Rainienė, A. Sitavičius,
K. činčiukas, V. Gaurons- 
kis, B. Tamošaitienė ir J. 
N o rinitas—po $1.00; K. Si
tavičius, O. Sitavičienė, O. 
Savickiūtė, S. Augustienė,K. 
Sundakas, M. Reivičiūtė ir 
S. Norbutier.ė — po 50c.; 
Kaisis—25c. Viso surinkta 
$l().7o.

Aukavusiem tariu širdin
gai ačiū, o jaunavedžiams 
linkiu laimingo šeimyniško 
gyveninio.

VINCAS VAIVADAS
SPORTING CAFE

ALEX. DOBROVOLSKIS JOKŪBAS KANCIERIUS JOHN KULBOK, Cafe

kas publikai ypač patinka. 
Net karščiausi katalikai,ku-; 
nig’i Remeikos ir Petkaus1

Sykiu dalyvavęs.

$10.75 priėmiau ir perda-
tarnai, pasiklausę kun. Moc- viau vietos kasieriui p. J. 
kaus kalbos, juokiasi iš savo Martinaičiui.
tikėjimo net pilvus susiėmę. Į V. A. Zaperiackas.
Senieji gi laisvamaniai sa- 1 -------------
ko; “O tai kunigas Mockus; Apvogė Morganą, 
šluoja tikėjimą!” j 1(5 metu amžiaus Manus,

Publika ant kunigo Moc- kuris tarnavo pasiuntiniu 
kaus prakalbų lankosi skait- 'garsiojoj Morgan and Go.
lingai. Seredoj susirinko bankoj, be žinios dingo, išsi

nešdamas $10,515. Mat, kadi kčiai, bet pėtnyčioj atėjo 
dar daugiau.

Panedėly Tautiškame Na
me bus trečios kun. Moc
kaus prakalbos. Tikimasi, 
jogei publika nesutilps i sa
lę. Panedėlio prakalbų te
ma: “Kur yra pekla?” Įžan
ga 10 c. ypatai. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Reporteris.

Įsierius turėjo tuos pinigus 
'sudėti i konventus ir išmo- 
ikėti tarnautojams algas. 
; Kadangi jis buvo labai už
imtas, tai Manus pasisiūlė 
jam pagelbėti. Kasicrius 

j padavė pinigus ir ’liepė su- 
• dėti į konventus. Manus gi 
nusprendė, kad geriau juos 
įdėti i savo kišenių ir pra
sišalinti.

Puikiausia ir 
švariausia 
užeiga ant 

112 GRAND S'l 
BROOKLYN.

gaus teisingą rodą.

CAFE

l’akele- 
vingus pri
imam ko- 
nogražiau- 
siai ir vi

sados

Pirmas Lietuvišk
RESTORANTAS

Užeikite ir persitikrinkite

112 Grand St., Brooklyn,N Y
Telephone Stagg 3534.

GERIAUSI GŪRYMAI
Taipgi suteikiu rodą visokiuose at

sitikimuose ir patarnauju visokiuose 
reikaluose.

TEISINGIAUSIA UŽEIGA

K. LIUTKUS 211 York St., Brooklyn,N.Y.
Telephone Main, 5615

253 WYTHE AVĖ., kamp. North 1st 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Greenpoint 5311.

Didelis hotelis, gera vieta pakele- 
vbigiems, kambariai įtaisyti pagal 
naują madą, ir visi būsit užganėdin
ti.

JOHN KULBOK Loenininka#
291 WYTHE AVE., Corner So.lst SL 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Greenpoint.

.Jei nori, kad gerai išrūdytum, pirk 
skrybėles, marškinius ir vi.-us aprė- 
dalus pas K. Liutkų.

Apie gerumą tavom ir teisingumą 
kainų, nereikalinga girtis. Nesą visi 
hrooklynieėiai gerai žino, kad pigiau 
ir geriau niekur' negauni, kaip pas

K. LIUTKUS
131 Grand Street. Brooklyn, N. Y. 

(arti Berry St.).

Tel. Orchard 371(5.
MIK. KARUKšTIS 

Cafe

Kiekvieną pakelevinga 
priimame kuogražausiai ir 
visados. Tikra lietuviška 
užeiga.
512 E. 11th St, NewYork 

Cor. Ave. B.

BROOKLYNO LIETUVIU ATYDAI!

TIKRA LIETUVIŠKA

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

GERIAUSIAS 
SALI UN AS

Kiekvienam smagu už
eiti j gerą violą ir visiems 
gerai žinomi savininkai.

411 KEAP St.
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2161
A. Kundrotas

PETKAS NAUJOKAS

Visados klauskite P. Naujoko Ciga
rų kokiame nebūk store ir galiūno, ir 
gausite gerą cigarą, o ne kopūstų 
lapt]. Mano fabrikas:

Pagamina gcrUo»Juv HetvvIUnM 
'aigiur Platu* galima gauti pa ISa, 
30c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
2 Hope St., Cor. Roebling BL.

BROOKLYN, N. Y.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH i M. D.

Speciali! --as Moteriškų ligų
314 E. 5h

Oi <
>1., New 1 (irk, N. Y.

) VALANDOS:
Iki 10 vai. t;.,-te; nuo 1 iki 2 vai. pe
piet ir i o 7 iki b vai. vakare;

N<“dciio pagal . utartj.
Egzaminas • DYKAI. Męs ršti-

Tol. 885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. Shrupski
l’as mus galite gauti skaniausio 

Alaus, puikios Degtinės ir skanaus 
Vyno. Patarnavimas puikiausias, 
ateikite, o persitikrinsite.

A. SHRUPSKI
(51 S. 2nd St., Brooklyn,N.Y.

RUIMAI ANT RANDOS.

IšsirandavoJ* geri keturi ir Uja 
Kambariai, kurių rami* $7.0©, 88.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti saKsunės, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. GIKNIS, superintendent 
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y. 
Arti Neeker Ava. ir Nassau Av«.

Reikale galit* t-elefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

HENSAS
CAFE IR POOL ROOM

Tai yra geriausia vieta linksmai 

i laiką praleist.

K. HENSAS
69 Goki St., Brooklyn, N.Y.

Telephone Main 7528.

I Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. Misevičic 
SPECLIALISTAS ŠIRDIES Ik 

PLAUČIŲ ligi,:.
Va’andos:

Nuo 8 -10 ryte
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakare
270 BERRY ST., BROKLYN, N. k

Ml • A’ AMWW M* .*»K*K V IMS.' U uZtAtttCKJUUaM*
mesnu w-QAjaz; k imaw r wkWMvwtwdKt'MMWKirgP

359 Broadway, B’klyn, N.Y.
COR. REAP ST.

rianie ir pa-auon. vi. a.- ligas ir pa- 
gelbstime. iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo- 
si. Reikalu; e.-ant, kreipkitės, mes 
apžiūie; ime ir <luo.-ime prietelišką ro
dą. 1'aiainavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

DR. J LIPMAN
311 N. 501 h St., NEW YORK, N. Y. 

Kalbame lietuviškai.

Vienatinė automobilių mo
kykla, kur mokinama sulyg 
naujausios sistemos tavo pri
gimtoj kalboj. J 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
nosi mažinusį dalykėlį prie ma
šinos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Kaina už kursą 
$15.00. Laisnius gvarantuoja- 
me. Kursus j Ii lankyti dieno
mis ar vakarais.
1M ERN ATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILES
117 East 10th St.,New YorkCity 
Instruktorius—Mr. Paul Gvolu.

Brooklyn iečiai subruzdo 
svarstyt apie įgijimą 

svetaines.
Pagalinus ir Brooklyno 

draugijos suprato, jogei be 
geros svetainės progresuot 
negalima. Svetainės reika
lingumo klausimas pirmiau
sia buvo pakeltas Viešų Rei
kalų Komiteto. Kriaučių li
nija tą sumanymą parėmė 
ir išrinko komitetą suradi
mui tinkamu pienui salės i- 
gijimui.

Ant 18 d. birželio Viešų 
Reikalų Komitetas šaukia 
Draugijų Sąjungos, konfe
renciją, kur tasai' klausi
mas bus galutinai išgvilden
tas.

Kunigas M. X. Mockus 
kalbės paskutini sykį Bro- 
oklyne panedėly, 5 d. birže

lio. Prakalbos tema bus: 
“Kur yra pragaras ir kaip 
jis toli nuo New Yorko”.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Prakalbos atsibus Tautiška
me Name. Įžanga 10 c.

Todėl meldžiame visus 
nepraleisti tos progos.

Rengėjai.

APTIEKA
Pranešu savo viengenčiams, jog 

aptieka po N61 Grand St. perėjo į 
mano nuosavybę. l’as mus lietuviai 
galės gauti viską, ko tik reikalaus, 
kaip tai įvairių lietuviškų žolių, šak
nų, visokių vaistų ir guminių daiktų. 
Stengsimės visus pilnai užganėdin
ti, suteikdami tikrą darugišką rodą 
ir patarimus visuose reikaluose. Jei
gu reikalingos kokios žolės ar vais
tai ir jų negalit gaut, tai kreipkitės 
pas mane, o aš pristatysiu.
Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

FEL. KUDIRKA

Purpuliavų Vaizbos Štampų
UŽMINIMO KONKURSAS

$10.00 Pinigais (cash) duodame dykai! 
ir 25 gražiausias dovanas, jeigu atmii

Štampų globy, mūsų lange. -Tiktai tie gali min-

PRANEŠIMAI.
12 d. birželio bus susirin

kimas L. S. S. 19 kuopos 
Tautiškame Name. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi kuo
pos nariai malonėkite atsi
lankyti, nes bus svarstoma 
daug svarbių dalykų. Taip
gi bus drg. A. Pauly, Kings 
County organizatorius ir 
pasakys trumpą prakalbčlę.

Kuopos sekretorius
M. Undžienč.

Dėlei daugybės tūlų prie
žasčių panedėly, 5 d. birže
lio, L. S. S. 19 kuopos dis
kusijos neįvyks. Jos turės 
atsibūti truputį vėliaus. Ka
da jos turės įvykti, savo lai
ku pranešime. •

A. Jurovičia.

Ant pardavimo.
Parsiduoda namas 7 rū

mų, kitas namas yra gyvu
lių laikymui. Karvė, 80 vis
tu, 150 vištuku, 10 ančių. 9 V ' C 7 C
žąsis. Žemė užsėta daržo
vėmis. Parsiduoda už labai 

’pigią kainą. Karai daveža 
i Ralph-Rockaway Ave.,Ham
burg Ave. ir Church Ave. 
Sustok ant Church Ave. ir 
eik iki East 95th St.

KAIRAITIS
709 E. 95th St., B’klyn, N.Y.

(45—48)

REIKALINGA MOTERIS.
Reikalinga moteris arba 

mergina prie vaikų pridabo- 
jimo. Gaus ir atlyginim’ą. 
Atsišaukit į “Laisvės” ofisą.

A. MENKELIUNAS
Šiuomi pranešu, kad aš parduodu 

lotus Hatinia, N. J. Tenai randasi 
7 ar daugiau dirbtuvės ir 2 stotįs ar
ti lotų, subway budavojama ir greit 
bus užbaigta. Kordas užpirko 84 ak
rus žemės ir budavos didele fabri
ką. Todėl norėdami sužinot daugiau 
informacijų, kreipkitės pas

A. M ENK ELI U N Ą
39—16th St., So. Brooklyn, N. Y.

61 Grand St., Brooklyn,N.Y.

pų Knygutę.
WASHINGTON!) 

VAIZBOS STAMPOS 
$2.50 smulkiu tavoru arba 
$2.00 mesa, groseriu ar 

čeverykus.
Tos stampos imamos vi
sur, kur tik jos duodamos.

PURPUL1AVOS VAIZ
BOS S TAMPOS

PICTURES!
Maži paveikslėliai dėl vyrų. Sam- 

pelį prisiunčiu už 20 c.
C. P. U.

122 Riverdale Ave., Yonkers, N. Y.
(42—15)

ŠA PA ANT RANDOS.
Išsirandavoja šapa po N 426 Hum

boldt St., Brooklyn, N. Y. Atsišau
kiu pas

K. GUDAUSKAS
124 Ellry St., Brooklyn, N. Y.

(33—35)

KIRPIMO MOKYKLA.
Mokinkimės kirpimo VYRIŠKŲ 

DRABUŽIŲ. Duodu kirpimo, brai
žinio proporcijų lekcijas ypatiškai ir 
per laiškus pagal “dvidešimto šimt
mečio sistemą”. Pristatau petrinag į 
visus miestus Suvienytų Valstijų ir 
Kanados. Reikalaudami platesnių in
formacijų, kreipkitės šiuo antrašu:

L. G. KAZIUNAS
96 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

BL PATRIOTIC
Always ask for

WASHINGTON 
COUPONS

Už kurias galit gaut 
brangias dovanus.

Naujai ir gražiai 
įtaisytas

DOVANŲ SALIONAS.
ATEIK IR GAUK $2.00 

PINIGAIS.

MERCHANT CLUB STAMP CO. |
Brooklyn, N. Y.»- 167 Roebling Street,

M«V FURNITURE CO

Cloackmakerių darbdavių 
Ąssociacijos nepasisekimas.

Cloackmakerių darbdavių 
associacija norėjo streiką 
sulaužyti, apskelbdama per
traukimą lokauto. Mat, ji 
manė, kaip tik apskelbs,kad 
lokautas užsibaigė, tai visi 
streikieriai ir trauks prie 
darbo. Bet pasirodė visai 
kas kita: nei vienas strei- 
kierių nepaklausė darbdavių 
šauksmo ir dirbtuvės kaip 
buvo, taip yra uždarytomis.

Gražios vestuvės.
28 d. gegužės įvyko ves-

BROOKLYNO IR APIEL1NKĖS 
AT YDAI.

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojam, iscementuojam ir 1.1. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. (JRĄŽYS
522 Ix>rimer St., Brooklyn, N. Y.

Sąmoninga gaspadinė 
visada turi savo namuose buteliuku 

D-ro Rlcbter’lo

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt. 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25o. ir 50c. buteliukas visoie aptiekoae arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO. 

74*80 W**blngtoo Street, New York, N. Y.

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ

BENAS
Šiuomi pranešam visoms draugi

joms ir visai Lietuvių visuomenei, 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MIL 
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuegra- 
žiausį beną ir orkestrą už prieina
miausią kainą dėl teatrų, koncertų, 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiaip i 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomA ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimus 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantu 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų, 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan
tai neturi viršmintos kortos—tie mu- I 
zikantai ne unijistal. Vir^minėtos | 
kortos yra išdudamos kas trįs mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų, 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijistal* 
ii grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikes 
bei repeticijos būna kiekvieną šara
dos vakarą po N78 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

ATYDA JAUNAVEDŽIAMS.
Nuoširdžiai esate kviečiami ap

žiūrėti MALIAUSKO ir VIDŽIŪ
NO forničių krautuves. Kainos 
daug žemesnės, negu kur kitur. 
Su užmokesčiu—užmokėsi, kada 
turėsi.

Geriausių išdirbysčių vėliausios 
mados vaikams korečiukai nuo

$5.98
Turime daug visokių Aisbaksių.

Kainos $4.98 
50c. ant savaitės.

I ~

687 3A® Avė., cr&ej 658■■ 5T» Avė'.'
CoR. 21 ?.T‘ST. ■ '.NEAR 19TB ST.

BROOKLYN. N.Y. T

/

inAii n imuito

PIRK KUR TAVORAS GERAS
f J EIG u nori, kad gerai
Cp? Ii IŠRŪDYTUM, pirk

SKRYBĖLES 
VARDU

)

I

“Manhattan Hat
Pirmiau, negu tu kur ki

tur pirksi šiaudinę Skrybė
lę, ateik ir pamatyk mūsų 
gražiausias šiaudines ir Pa
nama Skrybėles, kurios iš-

Manhattan Hat Stores
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyne
Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės naujausios mados, geriausio 

Išdirbimo ir kaina kuopigiausia. Męs gvarantuojame už gerumą, todėl 
kad mūsų fabrike išdirbamos. Apart to męs užlaikome ekspertus par
davėjus, kurie pritaiko kogeriausiai.

ATEIK IR IŠBANDYK!

Įį-flfĮ įsiimti HSįįį) Jjį.. Jjiujjm




