
MONTVIDO BYLA RYGOJ IR MINTAUJOJ
Šnekos apie

savo

Kaip žinoma, valdžia kal-

Generališkas prokuroras

Ir visa tas labai blogai at

jos ir Belgijos ir atlyginimo | pojausnepešė.

tur- Pr*e tolymesnės kovos.

jie turėjo atiduoti Przemys-

PRA-

Federališkas teismas, po 
keturių metų tąsymosi, pri
pažino, kad plieno trustas

VĖL bombarduoja 
DARDANELLŲ FORTUS,

Athenai.—Talkininkų lai-* 
vynas vėl pradėjo bombai^ 
duoti Dardanellų fortus.

19 (smulkiojo visai negau
nama), šieno pūdas — 140— 
170 kap., avižų — 220 kap. 
ir tt.

tai. Kaslink kariaujančių 
šalių socijalistų, tai Vokieti-

Novoje daugely Lenkijos vietų, apie 
“Ruskija Viedo-iką praneša specialis “Russ- 

kije Viedomosti” korespon
dentas iš Varšavos.

DERLIAUS.
Chicago, Ill. — Devynis 

šimtus ir penkiasdešimts mi- 
i susi-

Pro- 
Pav.,

nevertas
Užtat Anglijos

spyčius”

uždavė rusams vėl didžiau- amerikiečiai smarkiai pasi- 
sią smūgį. Rusai pritrūko | piktinę povandeninių valčių 
ammunicijos. - Paimant i atakomis. Bernstorff dar

'prakalbomis galima laimėti nuo ii karę.

Svarbiausi programo
Iš šiaurių puses ant Lie- 

> eina didelės rusų 
spėkos. Vokiečiams gali 
likties tik vienas išėjimas į

r i u menėj.
Panašiai vokiečiai elgiasi

ka latvių kalbą.
Pabėgėlius,

Rygon, vietos gyventojai la-'įįaS?

nukentėjusiems nuo karės 
šelpti (klerikalų).

Cour- Ligišiol tai draugijai ne-

mas.
Taigi, šių metų derlius 

bus geresnis, negu pereitais 
metais kad buvo. Bet kas 
iš to? Maistas neatpigo.

. Moterįs, basos ir iš- J žejo.

V Metas

r ----------------------—
Geriausias darbo žmonių laikraštis 
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LIETUVIUS IMA KARIU- 
MENĖN.

Marijampolės apygardoje 
visus lietuvius nuo 18 iki 30 
metų vokiečiai paėmė kariu- 
menėn. Visi tie vyrai išva
ryti į Vokietiją, kur turės 
mokinties kares muštro, o

S. ŠIMKUS JAU PRIBUVO 
AMERIKON.

“Tėvynė” praneša, jog 
šion šalin jau pribuvo p. St. 
Šimkus, kurį prisiuntė savo
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BERNARDO MONTVIDO delegatu Lietuviu draugija 
TEISMAS ĮVYKS 15

D. BIRŽELIO.
• “Hartford Daily
ant” praneša, jog 15 d. bir- pritarė nei Lietuvos Šelpimo 
želio Hartfordo Superior Fondas,»nei lietuvių darbi- 
Courte įvyks 
Montvido teismas.
bus William Case ir Grand*
Jury iš 12 ypatų.

Pereito j seredoj išduotas 
kaltinimas. Kaltina pirmo 
laipsnio užmušime k.... .
Žebrio ir jo gaspadinės. — laimėjo bylą su Suvieny- 

Bernardą Montvidą ginsi tij Valstijų valdžia.
advokatai W. Hamerley ir
E. Day. Kaltins prokuro-j 
ras Aleorn. I. . .

Vienas žmogus, kuris šne- yra pilnai legahska įstaiga, 
kėjosi su B. Montvidu, kuo- Kaip žinoma, valdžia kal- 
met jį gabeno teisman dėl: tino to trusto atstovus, kad 
suformulavimo kaltinimo, jie monopolizavo 80 procen- 
pranešė “Laisvei” sekančiai ] tų tos išdirbystės. Pagal 
apie savo pasikalbėjimą su tiesas, toksai trustas nega- 
Bernardu Montvidu. Jisai lįs egzistuoti.
sako, jog yra nekaltas. Jau- Generališkas prokuroras 
čiasi baisiai suvargęs. Be- Gregory sako, kad valdžia 
kalbėdamas baisiai nervuo- nenusileis ir perkels bylą į 
jasi, tarpais dreba. ’augščiausią Suv. Valstijų

------------- teismą.
Kvaila komedija!

Bernardo ninku laikraščiai.
Teisėju -------------

PLIENO TRUSTO LAI
MĖJIMAS.

Plieno trustas — didžiau- 
kunigo'sias trustas visame pasauly

IŠ RYMO-KATALIKŲ 
SEIMO SCRANTONE.

KUN. KEMĖŠIS BOSAU-
JA RYMO-KATALI- 

KŲ SEIME.
Prasta tvarka jūjų seime.
Apie Rymo-Katalikų Su- 

ivienyjimo seimą praneša 
lįįsų korespondentas iš 

Scranton, Pa.
Nutarta uždėti po 10c. 

mokesčių ant kiekvieno su- 
sivienyjimo nario, kaipo au-i labiau lobsta, 
ką klerikališkam Lietuvos, Rugpjūčio mėnesi bus iš- 
Selpimo Fondui. , |dalinta' premijos tarpe au-

Kiekvienas Susivienyjimo;tonlobiliu pirkėjų, 
narys turi priverstinai pre-j 
numeruoti “Draugą”, kaipo' 
organą. Kemėšis prie šios: LAUKIAMA GERIAUSIO 
progos karčiai apgailestavo,! 
kad pirmeiviška spauda i 
pradeda viską “užponavo- 
ti . Tan) priešinosi,iijOnu bušeliu kviečių Suoi- 
kun. Kručas ! Red.), šaky- ,aJukg‘ šįa g
damas, kad žmones ir taip v 1
apsunkinti visokiais skaity
mais;

Buvo įnešta, kad S. L. R. 
K. A. pinigus reikia išimti 
iš banko, nes ten gaunama 
tik 3 nuošimčiai ir skolinti 
jų bažnyčioms, parapijoms 
ir vienuolynams,kur bus ga
lima gauti šeštas procentas. 
Tam įnešimui griežtai prie
šinasi pirmininkas, ’sakyda
mas, kad tas duos progą 
kairiajai spaudai rėkti, jog 
S. L. R. K. A. nesirūpina 
visuomeniškais reikalais, 
bet tik stato bažnyčias, vie- 
nuotynus ir tt. Įnešimas lie
ka atmestas.

Pirmą įnešimą atmetus, 
tuojaus duota antras įneši
mas, kad paskolinti bent 
$10,000 Chicagos vienuoly
nui. Priimta.

Pažymėsiu, jog seime ga- 
spadoriauja Kemėšis. Ta
sai kunigas net apsiašaro
jęs maldauja, kad klerika
lai pradėtų kovą su “bedie
viškais” laikraščiais.

Visą laiką viešpatauja 
bausiausia suirutė. Pirmi
ninkas visa gerkle šaukia 
prie nusiraminimo ir tvar
kos. Kemešio įnešimai pri
imami veik be svarstymų.

Abelnai, susirinkimų 
tvarka kiekvienoj socijalis
tų kuopoj daug geresnė, 
negu laike jų seimo. B.

FORDO BIZNIS.
Detroitiškiui automobilių 

karaliui Fordui sekasi. Se
kantį mėnesį tarpe aštuonių 
vyriausių kompanijos šėri- 
ninkų bus padalinta 48 mi
lijonai dolerių.

Pasirodo, kad mokėdamas 
savo darbininkams 5 dol. į 
dieną, Fordas savęs visiškai 
nenusiskriaudžia, bet dar

lietuviai pabėgėliai AUSTRAI EINA ANT LVOVO
RUSŲ LAIKRAŠČIŲ PRA- paskui tarnaus vokiečiu ka- 

NEšIMAI.
Rusu laikraščiai “Birževi- 

ja Viedomosti”, 
Vremia” ir 
mosti” praneša labai daug! 
žinių apie kalės nuotikius' 
ir žmonių padėjimą Lietu
voje viduryje gegužės 
mėnesio.

Ilgiausios eilės vežimų, į 
kuriuos sukrautas namų 

, skarbas, plaukia iš Kauno 
gub. į Latviją. Nuvargę ar
kliai vos bepaveža krovinį. 
Maži vaikai susodinti veži
muose.
badėjusios, eina greta veži-1 į savaitę ir dar prie numa
nių ir kalba poterius. Dau
gybė lietuvių pabėgėlių jau 
yia Mintaujoj, o daugelis 
nuvyko Rygon.

Pradžioj gegužės vokie
čiai buvo jau pasiekę Joniš
kį, kur turėjo pasidirbę ge
rus apkasus. Dabar jie iš
vyti netik iš Joniškio, bet ir 
iš Šiaulių. Jie ėmė nuo žmo
nių maistą ir ypač arklius, 

. nieko nemokėdami.
Pažymėtina, kad Rygon ____ _

suplaukė jau daug pabėgę- siliepia į žmones-darbinin- 
lių iš Kuršo, nuo Goldinge-1 kus. pra(iėjo lyg ir niur- 
no, Hazenpoto ir lukumoįnuotį ka tai... (manau, jūs 
apygardų. I suprasite...). Tiesa, mūsų

Latvijoj vokiečiai geriau ■ (latvių) krašte to nelabai 
elgiasi, negu Lietuvoj. Ge-!pastebima, nes latviai dide- 
riausią priėmimą jie atran-hį patriotai... Bet ir tai ry- 
da vokiečių dvaruose. Dau- to metą atsikėlus matai pri- 

; gelis vokiečių aficierių mo- lipdytus, išmėtytus popierė
lius su atsišaukimais: “Su- 

atvykusius‘sipraskit!” “Ar gi ne lai- 
"'"1 ___?” ir tt. Neretai ir vė

liavos plevėsuoja, lyg ir at
busti raginte ragina... Vie
nu žodžiu dangus niaukiasi 
ir niaukiasi, kaip papras
tai, bet ir iš kito galo nebe- 
užilgo... Gal ir pažaras pa
sirodys... Giedros greitai 
nebematysime’V.

Inai širdingai priima, duoda
mi jiems maisto ir pasto
gės. .

Vidurys Kauno guberni
jos, ypač visas tarpas abi
pus Liepojaus-Romnų gelž- 
kelio, baisiai išnaikintas. 
Daugybė sodžių ir bažnyt- 
kiemių išdeginta.

Kauno gubernijon įsiver
žė palyginamai nedidelės 
vokiečių spėkos. Daugiau
sia buvo raitelių.

Net rusų laikraščiai pri
pažįsta, kad vokiečiai ste
buklingai greitai užėmė da
lį Kauno gubernijos.

VOKIEČIAI ATKIRSTI LIEPOJOJ
UŽĖMĘ PRZEMYSLĄ, 
AUSTRAI EINA ANT 

LVOVO.
Nepaprastai greitai aust- 

ro-germanai paėmė Prze
myslo tvirtovę ir tuo būdu

nioj dvasioj, 
karę aptįla.

Vokietijos ambasadorius 
Bernstorf f pasiuntė 
žmogų Vokietijon, kuris tu
rės papasakoti kaizeriui,jog

LATVIJOJ KĮLA REVO
LIUCIJOS ŪPAS.

“Tėvynei- rašoma iš Rygos:
“Dienos slenka pamažu 

pirmyn, nes šiame padėjime 
nuobodus ir gyvenimas. Vis
kas pabrango, darbai suma- 

. Dirbama 2—3 dienas

žinto užmokesnio. O čia ne
išpasakytas brangumas. 
Kainos kįla ir kįla. 
dūktų neužtenka.
duonos svaras 6—7 kap. (ir 
tai jau koks mėnuo kaip 
sunku gauti), miltų svaras

Przemyslą, ypač pasidarba-1vieną kartą šnekėsis su pre-, 
vo austrų artilerija. Gene- zidentu Wilsonu. 
rolo Dmitrijevo armija Už torpedavimą Ameri- 
traukiasi į rytus. Rusų ap- kos prekybos laivo “Gulf- 
sigynimo linija ant upės light” Vokietija žada atly- 
Sano jau suardyta ir jie bū- ginti, 
tinai turi trauktiesi į ry
tus.

Berlyne ir Viennoje iš 
priežasties atgavimo Prze- 
myslo viešpatauja didžiau
sia linksmybė.

Austrų generalis štabas džioje liepo 
praneša, kad rusai, bėgdami 
nuo Przemyslo, sustojo ties 
Medyka, kur buvęs mūšys. 

Iš pietų pusės pro rusų 
liniją prasilaužė generolas 
Boem Ermolli. Vokiečiai, 
po vadovyste generolo Lin- 
singen, laimėjo ir ties Stryj. 
Rusai traukiasi atgal.

Dabar austro-germanai 
randasi jau tik 35 mylias Belgijos i 
tolume nuo Lvovo, kurį ru-į Vanderveldė, taipgi Franci- į 
sai buvo užėmę karės pra- jos socijalistai ir sindikalis-1 
džioje. Austrai tuomet ati-i tai atsisakė sėdėti viename 
davė Lvovą be1 mūšio. Neži- kambary su Vokietijos soci- 

Įnia, kaip pasielgs rusai.Nuo jabstais.
Przemyslo iki Lvovo kelias į Austrijos ir Vengrijos so- 
yra atviras ir rusai neturį į ęijalistaį sutinka dalyvauti, 
jokios atspirties. jeigu jų delegatai galės per

POPIEŽIUS RENGIA | 
“BALTĄ KNYGĄ”.

Londonas.—“Daily Tele-* 
graph” praneša, jog popie
žius Benediktas rengia“BaI- 
tą Knygą”, kur bus surink
ta visi dokumentai, rodanti 
Vatikano taktiką šios karės 
laiku.

SOCJALISTAI KARĖS 
LAUKE.

Italijos dešiniųjų socija
listų vadovas ir parlamento 
atstovas Bissolati jau išva
žiavo karės frontan, kaipo 

i seržantas. ,

TIKISI SUŠAUKTI SOČI-]
JAUSTŲ KONGRESĄ.
Iš Olandijos praneša, kad, 

pagal Šveicarijos socijalistų 
partijos sumanymą, pra- 

mėnesio bus 
sušauktas kongresas.

Kongrese dalyvaus visų I 
neutrališku šalių socijalis- : ITALAMS NESISEKA J • TZ _ .?• i i__ • • ’ O A A T TOT'D A TSAKO AUSTRAI.

Vienna.—Italai mėgina
ja ir Anglija jau išrinko sa- bombarduoti mūsų fortifi* 
vę atstovus; rusų socijalde-1kacijas Tyroliaus ir Carin- 
mokratų partijos vadai pa-'tijos fronte, bet be jokių pa
sakę, kad jie galį dalyvauti sėkmių. i
tik su tam tikrom išlygom. ---------- — __

socijalistų vadas ■ AUSTRAI METe BOMBŲ

Rusai praneša, jog jie se- Vokietiją pervažiuoti.
niau žinojo, kad Przemysląj Šveicarijos socijalistų 
turėsią atiduoti austrams,! partija išdirbo ir programą 
bet jie nieko jiems nepali-1 kongresui ir tą programą 
kę tvirtovėje. lužgyrė Vokietijos, Anglijos,

Iš visko aišku, kad rusų Italijos, Austrijos ir Skandi- 
padėjimas Galicijoj stačiai navijos šalių socijalistai. 
apverktinas. Pražudę šim-

ANT BRINDIZL
Rymas.—Austrų aeropla

nas, perlėkęs Adriatiką, 
bombardavo Brindizi. Vie
nok, nuostolių nedaug tepa
darė.

VOKIEČIAI ATKIRSTI 
LIEPOJUJ.

5 d. birželio.—Rusai už
ėmė Palangą ir Rucavą, j 
pietus nuo Liepojaus ežero. 
Tokiu būdu Liepojaus vo
kiečiai yra atkirsti nuo sa
vo bazos Klaipėdoje. Dabar 
jiems gręsia didelis pavojus

tus tūkstančių žmonių Kar- punktai sekanti: 1) Prašali- būti suvarytais į_ ožio ragą, 
patų kalnuose, rusai nieko n imas Vokietijos iš Franci-Į T x....  —— T

RAUDONASIS KRYŽIUS 
MEXIKON.

Raudonojo Kryžiaus at
stovai jau vyksta Mexikon 
šelpti badaujančius tos ša
lies žmones.

Wilsonas davė tik 60 die
nų dėl Mexikos revoliucijos 
vadovų dėl susitaikymo. Jei
gu per tą laiką jie nesusitai
kins, tuomet Suv. Valstijos 
įsikiš.

Generolas Carranza taip- 
pat nupirko daug maisto dėl 
badaujančių mexikieciu.

“MENACE” PATRAUK
TAS TIESON.

“The Menace”, aštrus 
prieš - katalikiškas laikraš
tis, yra patrauktas teisman.

Teismas atsibus rugsėjo 
mėnesį. Valdžia kaltina tą 
laikraštį už siuntinėjimą 
pačta nemorališkų raštų.

PADEREWSKIO 
KALBA.

Chicago, Ill—Humbolto 
parke, ties Kosciuškos pa
minklu, garsus lenkų pianis
tas Paderewski pasakė kar
štą prakalbą, kurios klausė
si 40,000 žmonių.

Paderewskis ragino šelpti 
vargstančią Lenkiją.

KAIP VOKIEČIAI ŠEIMI
NINKAUJA VILKAVIŠ

KIO PAVIETE?
“L. Ž.” rašo:

Vilkaviškis, Suv. gub. — 
Vokiečiai čia pradęda tvar
kyti visą gyvenimą ir ūkį. 
Ūkininkams išduodama seik
iu, kitiems—arkliai ir pa
dargai, kad jie galėtų apsė
ti savo žemę. Pabėgusių 
kaimynų žemę liepia ir dirb
ti.

Be to tam tikruose punk
tuose įtaisyta yra maitina
mieji punktai, kur išduoda
ma kasdien po pusę svaro 
duonos, viralo ir po 5 pfeni
gus ant žmogaus.

Nuo Kybartų iki Šuklių 
dvaro ir Vyžainių pravestas 
gelžkelis, kuriuo gabenama 
į Šuklius plytų ir cemento: 
ten, matyti, rengiamos ko
kios tvirtovės. Gelžkeliai 
pataisyti ant lentų, kurios 
gaminamos 5 tartokų iš 
Liubavos, Suvalkų ir kitų 
girių.

JONIŠKIS, ŠIAULIŲ PA V.
Žmonės, vokiečių pabūgę, 

išp radžiu išbėgiojo. Dabar 
pradeda grįžti į namus, ne
laukdami jų išeinant ir sktF 
bina sėti javus, nes kas į 
žemes įberta, nebepaimsiąs 
priešas.

Vokiečiai, žinoma, šeimi
ninkauja ir sau visą imasi. 
Pradžioje tik ėmė avižų, 
mėsos; rugių, miežių ir bul
vių nelietė. Toliaus, i. 
būt, ir jų eilė prieis.

Joniškio miestelis 
mūšių kolei kas dar nenu
kentėjo, nes jų čia kaip ir 
nebuvo.

Daugiau tik nuostolių tu
rės prekėj ai, kurie, palikę 
savo sankrovas, buvo išbė
gę-

Vokiečių žvalgai rodėsi 
dar Pašvintinio, Krukų Žei
meliu, Linkuvos ir Bausko 
apylinkėje. Pastebėta, kad 
jų aficierių dauguma moka 
ir latviškai, spėjama, kad 
tie esą iš vietinių baronų. 
Vienas gi jų su visu karei
vių būriu net savo dvare tu
rėjo ir stovyklą.

Joniškio žem. viršininkas 
gr. Keizerlingas, vokiečiams 
užėjus, nebėgo.

ŽEIMAIAI, KAUNO PA V.
Netoli Žeimių gelžk. sto

ties yra Kosakauskio dva
ras. Vokiečiai išp radžiu 
atvyko tik trise, apsidairė ir 
išjojo. Ant rytojaus jų at
sirado visa šimtinė ir tuo- 
jaus ėmė visa plėšti ir ga- 
benties. Iš čia atėjo į stotį 
ir ją sugadino.

ANGLŲ MINISTERIAI 
PRAKALBAS SAKO.

Anglų ministerial, mato
mai, mano laimėti šią karę 
prakalbomis.

Pirmasai Anglijos minis
teris Asquith nuvyko karės 
laukan, kur pasimatė su sa
vaisiais ir francūzų karve
džiais, drąsindamas juos

Kitas ministeris Lloyd 
George sakė prakalbą Li- 
verpooly. Prakalbos klau
sėsi ammunicijos fabrikan
tai ir darbininkai. Jisai ra
gina be poilsio dirbti, kad 
tik daugiau karės ammuni
cijos pagaminus.

Šioj karėj anglai pasirodė 
visai menki kariautojai. Jų 
garsusis laivynas 
dvylekio.
ministerial moka 
sakyti.

AMERIKA MĖGINA TAI- 
KINTIES SU VOKIETIJA.

Antroji Suv. Valstijų no
ta Vokietijai jau surašyta. 
Prezidentas ją perskaitė sa
vo minister!ams ir jie suti
ko su notos dvasia.

Naujoj notoj pabriežia- 
ma, kad “Lusitania” nebuvo 
karės laivu, bet paprastu 
pasažieriniu laivu.

Amerika nori, kad povan
deninių valtelių atakos ne
kliudytų neutrališkų šalių 
laivų.

Nota parašyta gana švel-

P as ta r o ni J 0111 nuostolių.
• 2) Panaikinimas ateity 
visokių slaptų sutarčių tarp 
viešpatysčių.

3) Aprubežiavimas gink
lavimosi dabartiniu laiku ir 
galutinas nusiginklavimas 
visų viešpatysčių ateity.

4) Atidavimas visų nesu
sipratimų tarp viešpatysčių 
ta rptautiškam trečiųjų teis
mui.

5) Teisės visų nedidelių 
tautelių savystoviai išrišti 
klausimus, rišančius jų toli
mesnį gyvenimą, 1 
žmonių balsavimu ir tt.

Vėliausios žinios.
Petrogradas. — NetoH. 

Rygos užtakos, Baltijos jū
roje, buvęs mūšys tarpe ru
sų ir vokiečių laivyno.

Apie pasekmes nieko ne
žinoma.

Berlynas. — Per paskuti* 
nias dvi paras vokiečių po
vandeninės valteles nuskan- 

visuotinu dino 15 prekybos laivų, dau-

BOMBARDAVO VOKIE
TIJOS KRON-PRINCO 

GENERALIŠKĄ 
BUTĄ.

3 d. birželio, tarp 4 ir 5 
valandos ryte, 29 francūzų 
orlaiviai bombardavo . _ 
kietijos kron-princo genera-j 
lį butą. Iš orlaivių numes-1 
ta 178 bombos ir daugybė 
strėlų.

Vokiečiai tuojaus pradėjo 
šaudyti orlaivius, bet jie vi
si laimingai sugrįžo į fran
cūzų pozicijas.

RUMUNIJA LIKS NEUT
RALISE A.

Berlynas, 6 d. birželio. — 
Talkininkų mėginimai pri- 
gūndinti ir Rumuniją ka
riauti, bet tam laikui nepa
sisekė. Rumunija negalėjo 
sulygti su Rusija dėlei kon
cesijų.

Taigi, Austrijai iš Rumu
nijos pusės dabar negręsia 
užpuolimas.

giausia angliškų.
Zeppelinų orlaivynas vėl 

bombardavo Anglijos pajū- 
Iro miestus.

Rusams baisiai trūksta 
amunicijos. Jų artilerija 
labai menka. Tiktai todėl •

lą. Jeigu taip bus ir toliaus, 
tuomet rusai neteks ir Var
šavos.

Vokiečiai praneša apie 
naujus mūšius Kauno pa
viete, ties Ugėnais. Vienok, 
pergalės nei vienoj pusėj 
nebuvo.

Austrai vis labiau artina
si prie Lvovo. Rusai mano 
apleisti visą Galiciją, nes 
jiems trūksta ginklų.

Vokiečiai ’ prisipažįsta 
pralaimėję ties Soucher, 
Franci j oje.

Buchareste, Rumunijoj, į- 
vyko milžiniška demonstra
cija. Demonstrantai rei
kalavo, kad Rumunija ka- 

,riautų prieš Austriją.



Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
k&reS1 prezidentas nepro

kada mus Kurie didesni MARGOS MINTIS

su Mexika

Kada gi bus įtaisytos po- dis tankiai da svarbesnis 
litiškos šermens mūsų tau- būna, negu spauzdintas. Ne-
tiškosios partijos, kuri mirė 
negimusi?

Męs manome, kad ant tų 
šermenų ir socijalistai neat
sisakytų daly vau t, jeigu jau 
ne dėl kokių kitų motyvų,

skaitant Sąjungos ir “Pir
myn” kooperacijos suvažia- 

' vinių, teko sutaisyt 35 pra
kalbas”.

Bent iš dalies, pavyko iš
budinti Anglijos lietuvius

tai bent iš paprasto mancla-| darbininkus ir Škotijos lie-
gumo. tuves moteris.

Smagu skaityti tas pilnas
“Politiškuose klausimuose sveiko optimizmo ir gyvos 

mūsų visuomenė tiesiog ak-'pajiegos atsisveikinimas, 
la ir tai pasidėkavojant, kad Pas mus, Amerikoj, vienas 
jokis mūsų laikraštis neuž- Į kitas draugas vis labiau ne
siima platesne ir blaivesne riasi pesimizmo ūkanosna, 
politika” — rašo nabašnin- vis labiau “[ 
ko J. Paukščio organas. Va- f as negerai.

labiau “pričiniavoja”.

dinasi, bešlovindama kitus 
ir pati save nusišlovino, pri- 
sipažindama, jog ir ji neuž
siima “platesne ir blaivesne 
politika”.

Męs tikime tam, ką
L.” pasakė apie save. O a- 
pie kitus laikraščius ji ne- 
kompetentiška spręsti.

SĄJUNGOS KOMITETŲ 
SPRENDIMAI.

Savo laiku “Laisvė“ jau 
atsiliepė, kaip negerai pasi- 

V. elgė Veikiantysis Sąjungos 
Komitetas paskyręs Raudo
nąją Savaitę nuo 1 d. gegu- 
žės.Męs pasakėme,jog spren
dimas be atsakančio vieno 

Praėjo netik 20 d. gegu- ar kito klausimo išdiskusa- 
žės, bet prasidėjo jau net vimo, išnagrinėjimo labai 
birželis, o So. Bostono tau- tankiai gali būti nenusise- 
tiškai - klerikališkas lapu- kęs. Dabar visi sąjungie- 
kas tyli, lyg žemes parda- čiai mato, kad męs tuomet 
vęs, neišdrįsdamas įvardin-'pasakėme teisybę, nes Rau
ti laisviečių, kuriuos įtarė donoj i Savaitė nedavė gerų 
nedoruose pasielgimuose.

Tas laikraštis buvo pasi
žadėjęs patvirtinti tą savo 
įtarimą ligi 20 d. gegužės, 
bet pažadėjimo neišpildė.

Su panašiu laikraščiu ne
galima skaityties, kaip su 
doru spaudos organu. Męs 
nežinome, ką darys su tokiu 
laikraščiu Spaudos Draugi
ja, prie kurios jisai.priguli? 
Ar ji pakęs kriminališkus 
šmeižikus savo tarpe?

“Vorwaerts” daro išvedi
mą, kad, pasibaigus karei, 
Amerikos armotų karaliai 
rūpinsis gauti kuodaugiau- 
sia užsakymų namieje. Ir 
todėl galima laukti, kad Su
vienytose Valstijose kils 
smarkiausia kariška agita
cija, kils militaristų propa
ganda.

Taigi, šioji karė netik ne
priartins visasvietinės 
kos momento, 
biau išbudins 
žvėrį.

“Vorwaertso’ 
yra pamatuoti 
kalbamojo dalyko žinojimu. 
Męs, amerikiečiai, kasdien 
matom augimą militaristiš- 
kos bangos.

tai- 
bet dar la- 
militarizmo

išvedimai
tikru ap-

išnagrinėjimo labai

pasekmių.
Dabar antra bėda. “Vei

kiantysis Komitetas savo 
penktuoju tarimu aprube- 
žiuoja kelionės lėšas ypa- 
toms, surištoms su Sąjungos 
bylomis. • Nustato penkių 

1 dolerių sumą kelionei į cent- 
rą ir-atgal. Pastarasis ta
rimas įšauktas buvusio “Ko
vos” redaktoriaus Vidiko 
kelionės išlaidomis, bevaži
nėjant teisman iš Chicagos 
Philadelphijon ir atgal”.

V. Komitetas manė, kad 
buvęs “Kovos” redaktorius, 
galįs ant sparnų atlėkti iš 
Chicagos ar... paimti lėšų iš 
apytuščio lietuvio inteligen
to kišeniaus. O nekurie V. 
K. nariai, veikiausia, manė 
kad tai yra privatiška drg. 
K. Vidiko byla.

K. Vidikas “Kovos” 23 
num. plačiai nušviečia ap
kalbamąjį dalyką. Ir męs 
tikime, kad jeigu V. K. na
riai būtų pasiskaitę tą 
straipsnį prieš sprendimą, 
tuomet jų tarimas būtų bu
vęs kitoks.

| Štai kodėl męs sakėme ir 
sakysime, kad pirm kokį 
nors klausimą rišti, reikia jį 
nuodugniai išdiskusuoti 
ar per organą ar suvažiavus 
krūvon. Tiktai “abi meda
lio puses” pamačius galima 

i žinoti, kaip spręsti.
, , .. .v ... .. i Bet pas mus vis dar vieš-
kad lsve£j'.e.Jįe?11J.i .patauja nepaprasto drąsu- 

t mo dvasia. Męs vis dar į- 
pratę rišti klausimus, kurje- 
rišku greitumu.

“RAUDONOJI KNYGA”.
Męs jau girdėjome apie 

“Baltąsias”, “Mėlynąsias” ir 
“Žaliąsias” knygas, kurias 
išleido veik kiekvienos ka
riaujančios Europos valsty
bės diplomatai. Tose kny
gose jie stengėsi pateisint 
savo šalį ir mesti kaltę ant 
kitų šalių už karės pradėji
mą. Tos knygos — tai rin
kiniai įvairių dokumentų, 
daugiausia iš dipliomatiškų 
susirašinėjimų sryties.

Dar visai neseniai Vokie
tija paskelbė savo “Baltąją” 
knygą, kur surinko daugybę 
faktų apie rusų barbarizmą 
rytų Prūsuose ir vokiečių 
“geraširdingumą” Belgijoj. 
Italijos valdžia, įstodama 
karėn, taip-pat išleido ofici- 
jališką pasiteisinimų kny-

Amerikos socijalistas Wil-

MARKSĄ “SUKRITI
KAVO”.

“Episcopos Presbyteros” 
V. R. Delianis savo laiške į 
’’Keleivio” red. sako:

“365 metuose po gimimo 
Kristaus arba nuo pradžios 
krikščioniškos eros, šventas 
Bazilius Didysis parašė so- 
cijališką filozofiją arba 
teoriją ir tam pačiam mete 
įkūrė pirmutinę socijališką 
respubliką rytuose, dėltogi 
socijalizmas nėra taip jau
nas mokslas, kaip kas sau 
mano, nes nuo to laiko jau 
praslinko 1559 metai. Žmo
nės šiandien daug rašo ir 
kalba, kad Marksas parašęs 
teoriją socijalizmo. Tas ne
tiesa. Marksas nieko naujo 
neparašė kaslink socijaliz
mo, kas nebūtų buvę para
šyta pirmiau jo. Marksas 
.tiek tik atsižymi socijaliz- 
Tne, ■ 
švento Baziliaus Didžiojo iš 
rytinių kalbų į vakarines 
kalbas”.

Vistik, tam kunigėliui ge
riau sektųsi pernykščių me
tų sniego jieškot, negu šne
kėt ką nors apie socijaliz- 
mą. Reikia tik nusistebėt 
iš to nesvietiško kantrumo1 
lietuviškos publikos, kuri' 
klauso, klauso ir klauso.

šė “Raudonąją knygą”. To
kios knygos reikalingumas 
jau seniai buvo atjaučiamas. 
Juk klausimas apie socijalis
tų taktiką karei iškilus te
bėra ir ilgą laiką tebus vy
riausiu socijalistiško Inter
nacionalo klausimu. Dar il
gai tęsis ginčas apie tai, 
kaip revoliucijoniškas Sau
lius pavirto į nuolankų, pa- 
trijo tiška Povilą — kodėl 
taip įvyko ir kas tame kal
tas?

“Raudonoji knyga” (The 
Socialists and the War. Iš
leido Henry Holt and Co. 
N. Y. Kaina $1.50). — 
tai rinkinys daugybes do
kumentų, prakalbų, ėdi to ri
alų, rezoliucijų ir manifes
tų. Tie visi dokumentai pa
tįs už save kalba. Auto
rius liekasi nuošalyj. Ir 
patsai skaitytojas, perskai
tęs “Raudonąją knygą”, ga
li išsidirbti savo locną pa
žiūrą apie socijalistų takti
ką karės metu.

Iš visų pusių kįla baisus 
debesiai. Dar nežinia, kuo 
užsibaigs kivirčai su Vokie
tija, o mūsiškė Washingto- 
no valdžia ne juokais žada 
įsivelti į Mexikos raistą. 
Prezidentas Wilsonas išlei
do viešą paskelbimą, kur 
buvo pasakyta, kad Mexikos 
revoliucijos vadai turi grei
tu laiku susitaikinti,nesą ki
taip Suv. Valstijų valdžia į- 
sikiš į Mexikos dalykus.

Tai jau yra ne kas kitas, 
kaip gązdinimas kare.

Ligišiol Washington© de
mokratiška administracija 
perdaug nesikišo į Mexikos 
reikalus. Ji prisilaikė at
sargaus laukimo taktikos. 
Bet Amerikos kapitalistai 
nesnaudė. Jie ir jiems prie
lankus laikraščiai visokiais 
būdais stengėsi pertikrinti 
Amerikos visuomenę, kad 
Mexikoj viešpatauja anar
chija, kad žmonės ten ba
dauja, kad svetimtaučių 
turtui ir gyvybei gręsiąs 
amžinas pavojus, kad patįs 
Mexikieciai yra pavergti į- 
vairių frakcijų vadais ir ne
galį nusikratyti jų globos. 
Dėlei viso to jau seniai bu
vo reikalauta, kad Suvien. 
Valstijos stvertųsi ginklo ir 
padėtų savo sergančiam 
kaimynui, Mexikai, susi
tvarkyti.

Bet męs sakom, kad Ame
rikos kapitalistai, jų spauda 
ir patsai Wilsonas skelbia 
neteisybę. Tyčia ar netyčia 
— bet jie nemato paties 
branduolio.
nės veda revoliuciją, 
turi tiesą vesti revoliuciją. 
Jie nusikratė Diazo leteną 
ir Huertos retežių. Jie bai
gia nusikratyti juodųjų kle
rikalų globos. Jie jau bai
gia išslisti iš kilpų, kurias

Mexikos žmo-
Ir jie

ime, daugybė žmonių ba- iri'71 o 15^
dauja? Kodėl prezidentas ( F
neprotestuoja prieš Angliją, 
kuri neprileidžia vežti mais-1 
to Vokietijon? Kodėl Wilso
nas ] 
vokiečių

Paprastai męs vadiname 
žmogžudžiu tą, kuris užpuo- 

neųžprotestuoja prieš la ant žmogaus ir jį nužu- 
šeimininkavimą do. Bet niekas nevadina 

ir Lenkijoj? Juk žmogžudžiu to, kuris, pildy- 
ir tose šalyse žmonės baldamas teismo nuosprendį, 
dauja. | pakaria arba elektriškoj ke-

Wilsonas sako, kad Mexi- dėj užmuša žmogų — prasi- 
koj nėra centrališkos vai- kaltelį. Vienok ir tas teis- 
džios? Bet ar centrališka mo nuosprendžių pildytojas 
valdžia gali būti tiktai ta, I nesigarsina viešai, kad jis 
kuri rastųsi Mexico City? 
Juk pereito amžiaus šešias
dešimtais metais Suv. Vals
tijos nepripažino impera
toriaus Maksimiliano, nors 
jisai čielus tris metus kara
liavo Mexico City. Vieton 
jo S. V. pripažino liberališ
ką prezidentą Benito Jua- 
rec, kuris tuomet blaškėsi 
po visą Mexiką.

karia prasikaltėlius. Jis 
taipgi slepia tą savo amatą.

Visai kas kita su genero
lais, kurie dalyvauja ant ka
rės lauko, kurie, turėdami 
šimtus tūkstančiu kareiviu, 
užpuola ant visai nekaltų 
žmonių ir juos pradeda žu
dyti be jokio pasigailėjimo. 
Jų darbas nei kiek ne geres
nis už tų, kurie, pildydami

Geriausią istoriją dabar
tinės karės parašys Euro
pos kariški cenzoriai. Jie 
skaito tuos teisybės žodžius, 
kuriuos išbraukia laiškuose 
ir laikraščiuose.

♦* *
Lietuviški tautininkai po 

nuskandinimui “Lusitani- 
jos” taip įsidrąsino, jog jau 
gatavi apšaukti karę Vokie-

Kiek

Štai, kodėl Wjlsono per- teismo nuosprendį, pakaria
sergėjimas Mexikieeiams y- 
ra ir neliogiškas ir netikęs. 
Šiuo kartu už Wilsono pe-

žmogų, bet jie neslepia savo 
amato, viešai apie tai giria
si ir didžiuojasi. Jie net ne-

čių stovi Amerikos piniguo-‘žioja tam tikrus ženklus, 
čiai, kurie nori pavergti ' 
Mexiką.

Spaustuvių dar= 
bininkams pa= 

tarimai.
NUO RED.—Talpindami šiuos 

tarimus, norime atkreipti atydą 
tuvi.škų spaustuvių darbininkų, 
jie daugiau žiūrėtų savo reikalų ir 
sveikatos. Ypač dabar susiorganiza
vus Lietuvių Zecerių Unijai, išpultų 
labiau pagalvoti apie tuos dalykus.

pa- 
lie- 
kad

O kas tada bus su pagel
ba Lietuvai, Lenkijai ir Bel
gijai? Juk Amerikiečiai la
biausia tas šalis šelpia.

** *
daug nuliūdusių

žmonių pasauly! Kiek daug 
dvasios numirėlių. Kiek 
daug neviernų Tamošių.

Tuo tarpu neregė ir kur
čia Elena Keller rašo ir kal
ba apie optimizmą, apie gy
venimo džiaugsmą! Ji sa
ko. kad gyvenimas puikus ir 
jog verta gyventi.

N a va tn as tas
*

SVEIKAS OPTIMIZMAS.
Drg. V. Kapsukas, kuris 

kelis pastaruosius mėnesius 
redagavo “Rankpelnį”, ap
leidžia Škotiją. Atsisvei
kindamas jisai rašo:

“Išvažiuodamas atsižiurtu 
į praėjusius kelis mėnesius, 
kuomet męs kartu veikėme. 
Žiuriu, ar liko kas-nors nu
veikta. Taip, nors darbo 
buvo daug, nors kartais rei
kėdavo dirbt po 14 ir net 16 
valandų, vienok tas darbas 
nenuėjo ant niekų. Pirmo
sios gegužės apvaikščioji- 
mas atmokėjo ir man, ir 
daugeliui kitų draugų už jų 
darbą: męs tuomet iš tik
ros širdies galėjome pasi
džiaugti ir pasididžiuoti sa
vo darbo vaisiais, o tai yra 
•didžiausia mums užmokes
tis. Laikraštį, rodos, taip- 
pat įstengėme šiek-tiek pa
kelti ir įdomesniu padary
ti...

Teko dirbti ne tik plunks

“VORWAERTS” APIE A- 
BERIKOS MILITARIZMĄ.

Amerikoj vis dar tebe
isiančia bedarbė. Tik gink
lų ir amunicijos dirbtuvės 
dirba pilną laiką. Į tokius 
miestus, kaip Bridgeport 
So. Bethlehem, Wilmington 
ir tt. privažiavo daugybė 
darbininkų. Žudymo įran
kių fabrikų biznis kįla, kaip 
ant mielių. Vis daugiau mi
lijonų įvestinama į tą biznį. 
Akcijos tokių įstaigų, kaipo 
Bethlehem Steel Corp., ne
paprastai pakilo.

Į šį apsireiškimą atkrei
pia atydą Berlyno socijalde- 
mokratų dienraštis “Vor- 
waerts”. Jisai sako, kad 
ginklų išdirbimo pramonei 
seksis tik trumpą laiką, tai 
yra, tik karės metu, kol bus 
gaunama užsakymų iš Ang
lijos, Franci jos ir Rusijos.

O paskui? Pasibaigus 
karei — pasibaigs ir užsa
kymai, nes taikos laiku ne
reikia tiek daug žudymo į- 
rankių, kaip karės metu.

Bet kas bus su tuo milži
nišku kapitalu, kuris įdėtas 
į karės pramoniją? Juk tas 
kapitalas negalės apsimokė
ti karės metu, nes vistik tai 
per trumpas laikas dėl apy-

JUDOšIUKAS PASAKĖ, 
KO JIS NORI.

Didžiausias Rusijoj laik
raštis yra “Novoje Vremia”, 
o veikliausias ir, rasit, ga
biausias to laikraščio ben- 
di adarbis yra Menšikovas, 
kurį paprastai vadina Judo- 
šiuku. Kiekvienas švares
nis laikraštininkas šlykštisi 
ta ypata. Visa p rogresy vis
ką Rusijos spauda su di
džiausia panieka žiūri į Ju- 
došiuką, vienok jisai turi di
delę įtekmę atžagareivių 
tarpe. Ve ką tas Judošiu- 
kas rašo apie Vokietiją:

“Atimt nuo Vokietijos ne
kurtas žemes tai dar nereiš
kia ją nusilpninti. Atkirsti 
vilkui vuodegą tai dar ne
reiškia paversti jį iš plėšrū
no į nekaltą avelę. Jeigu 
jau paaiškėjo, kad teutonai 
— tai vilkai, tai kito vaisto 
nėra, kaip tik visiškas nu- 
silpninimas jų politikoje. 
Jie turi būti išbraukti iš 
skaičiaus valstybinių tautų. 
Tie plėšrūnai jau seniai nu
stojo religiškos kultūros ir 
pavirto stabmeldžiais”...

Lietuviškas Sirvydas dar 
galėtų imti lekcijas pas Pet
rogrado Judošiuką. Na, 
mažu dievas duos, ta poru-

vartos tė kada nors ir susieis.

kapitalistai.
Argi tai menki rezultatai 

kovos, kuri vedama jau su- 
virš keturi metai? Kiek
vienam turi būti aišku, kad ' 
per tuos keturius metus 
mexikieciai smarkiai pažen
gė pirmyn progreso keliu. 
Baudžiavos liekanos jau 
baigiama išrauti su šakni
mis. Valstiečiai ir darbi
ninkai jau pasiliuosuoja iš 
amžiais tverusio dvarponių, 
jungo.

Tai jau yra nepaprastai 
dideli rezultatai, kuriuos at
nešė revoliucija. Ir Mexi
kos žmonės to visko įgijo 
savo spėkomis. Žinoma, tos 
revoliucijos kelias nebuvo 
rožėmis išklotas. Visuome
nės gyvenimui išsijudinus 
pačiuose pamatuose įvyko 
— ir kitaip būti negalėjo — 
įvairių klesų susikirtimai. 
Atsirado senovės tvarkos 
apuokų (Huerta, dabar Vil
la), kurie norėjo paskandint 
revoliuciją anarchijoje. Sve
timų šalių kapitalistų pini
gai taip-pat drumstė Mexi
kos vandenį. Štai, kodėl 
Mexikos revoliucija taip il
gai tęsiasi, štai kodėl įvai
rios revoliucijos fazos (tar
pai) įgija anarchijos žymių. 
Bet nepaisant tų mažų iš
krypimų, pati revoliucija 
griauja senos tvarkos pa
matus ir deda naujus.

Prezidentas Wilsonas sa
ko, kad Mexikoj viešpatau
ja suirute ir visais žvilgs
niais smerktina pilietiška 
karė. •

Tegul mūsų prezidentas 
atsimena, kad ir Suv. Vals
tijose buvo baisi pilietiška 
karė tarpe “šiaurių” ir “va
karų”. Ta karė tęsėsi ilgus 
metus. Argi tai amerikie
čiai neturėjo teisės vesti sa
vy tarpinę karę? Argi tai 
reikėjo, kad Anglija, Fran
ci j a ir kokia kita valstybė 
turėjo numalšint amerikie
čius? Ne, pone prezidente! 
Kiekviena tauta tvarko sa
vo namų reikalus, kaip no
rėdama.

Wilsonas sako, kad Mexi
ka badauja. Viena — tai 

, melas,> nes tik nekurtose 
Mexikos provincijose trūks-

New Yorko zecerių unijos 
skyrius No. 6 iškabino spau
stuvėse plakatus, kuriuose 
duodama 
apsaugoti 
patarimus 
biuras.

Daugely
tokis susikimšimas ir tvan
kus oras, kad retas kuris iš 
zecerių gali ilgiau padirbti. 
Bet ir turint geležinę svei
katą, prieina galas. Tan
kiausiai nuo švino užsinuo
dija kraujas, kur raidės sta
toma mašinomis. Kad to 
apsisaugoti, sekite šiuos pa
tarimus:

Intertype metalo puodai 
turi būti apdengti taip, kad 
durnai ir smirdėjimas išeitų 
kaminu laukan.

J puodą šviną dekite at
sargiai, kad nesitaškytų, 
nes tas pagamina dulkes.

Pumpos plunger valykite 
atsargiai, kad neįtraukti 
dulkiu. Išsineškite laukan 
arba į kitą kambarį, kada 
valote.

Grafitas nėra nuodingas, 
bet plaučiams nuo jo nėra 
labai sveika.

Niekad neturėkite papro
tį dėti raides į burną

patarimai, kaip 
sveikatą. Tuos 

sutaisė sveikatos

spaustuvių yra

arba

rei- 
kad

ta maisto. Antra

Benzinas ir potašius 
kia vartoti atsargiai, 
nepatektų ant odos.

Spaustuvėse turi būti už
tektinai oro. Grindis šluo
ti, kada nedirbama.

Jeigu dirbtuvės sienos ne
galima nuvalyti, tai reikia 
kas metą kalkėm išbaltinti.

Suvalgykite gerus pusry
čius prieš darbą.

Patartina gert pienas, 
nes jis apsaugoja nuo švino 
užsinuodijimo.

Nevalgykite arba net ne
rūkykite laike darbo, nenu
simazgoję rankų, kad nepa
tektų švinas į burną. Ne
gerkite iš to paties sūdyno, 
kuriuomi visi naudojasi; ge
rai nuprauskite rankas su 
muilu ir šiltu vandeniu; ab- 
rūsą ir muilą vartokite 
kiekvienas atskirai. Išplau
kite burną ir išsikrapštykite 
panages prieš valgį.

Nespjauki t ant grindų.
Nevalgykite tam pačiam 

kambary, kur dirbate.
Kada jaučiate akių nu- 

vargimą, mirgėjimą ir kitus 
apsireiškimus, nelaukite il
gai, bet eikite pas gydytoją.

Tankiai išsimaudykite ir 
išplaukite dantis kas vaka
rą. '

Negerkite svaiginančių 
gėrymų.

Išsimankštykite tyram o- 
re, kiek tik galite.

Verte J. V.

kad kiekvienas pamatęs ga
lėtų pažinti, jog jis yra žmo
nių žudytojas.

Taigi, kuris jų didesnis 
žmogžudis: ar tas, kuris pa
gal teismo nuosprendžio pa
karia žmogų, ar tas, kuris 
be jokio teismo, be jokių da- 
rodymų šimtais žudo nekal
tus žmones? Mano nuomo
ne, tai tas, kuris be teismo 
ir darodymo nekaltus žmo
nes žudo.

Bet pasakyti, kad gene
rolas yra didžiausiu žmog
žudžiu—irgi negalima. Kaip 
budelis, pildydamas teismo 
nuosprendį, pakaria žmogų, 
taip generolas, pildydamas 
valdžios paliepimus, žudo 
tūkstančiais nekaltus žmo
nes. Skirtumas tarp jų tik, 
tas,kad pirmasis, nužudyda
mas į mėnesį ar į metus lai
ko vieną žmogų, neišdrįsta 
viešai garsinti savo amato, 
o. generolas, žudydamas kas
dien po kelis šimtus žmonių, 
didžiuojasi tuom savo ama
tu. Juo jis daugiau nekal
tų žmonių išžudo, juo dau
giau kraujo pralieja, tuom 
didesnė jam garbė. Juo 
daugiau žmonių išžudo, 
tuom daugiau gauna kryžių 
ir medalių. Bet didžiausias 
žmogžudis — tai valdžia, 
liepianti generolui, kaipo 
savo nusamdytam vergui, 
žudyti nekaltus žmones.

Męs žinom, kad valdžia 
susideda iš kapitalistų. Ją 
remia dvasiškija ir nusam
dyti kapitalistų bernai. Prie 
tų nusamdytų bernų galima 
priskaityti ir budelius, ir 
generolus, ir dvasiškija. Bu
deliui liepiama pakarti pra
sikaltėlį — jis pakaria. Ku
nigui liepiama palaiminti ir 
prisiekdinti kareivį, kad jis 
šaudytų nekaltus žmones — 
jis laimina ir, Kristaus var- duota ir išbraukta, 
du, liepia žudyti. Generolui 
liepiama paimti tuos karei
vius ir su jų pagelba žudyti 
nekaltus žmones — jis tą ir 
daro. Bet patįs kapitalis
tai, patįs didžiausi žmogžu
džiai, pasilieka visai nuoša
liai. Jie, kaipo tas Pilotas, 
nusiplauja rankas ir sako: 
“Męs nekalti praliejime to 
kraujo”.

Męs išėjom prie išvedimo, 
kad didžiausis žmogžudis — 
tai valdžia. Dabar kįla klau
simas, ar negalima tą žmog
žudį suvaldyti? Ar negali
ma tam žmogžudžiui už
drausti nekaltus žmones žu
dyti? Męs žinom, kad bu
delis klauso teisėjų, genero
las klauso valdžios. Bet kas 
gali suvaldyti valdžią?

Valdžią gali suvaldyti tik 
žmonės. Jeigu žmonės ant 
tiek būtų susipratę, tai jie 
uždraustų valdžiai rengti 
tokias žudynes. Jeigu žmo
nės susiprastų, tai jie pasi
skirtų tokią valdžią, kuri 
nerengtų skerdynių, bet rū
pintųsi jų pačių reikalais.

J. Kanclerius.
Minersville, Pa.

svietas.
*

publ iškošė 
mokyklose mokinasi 800,006 
mokinių.

Sakykit, kas bus su tue 
miestu už 50 metu? c

** *
Sudegė Šiauliai — tai pa

saulio spauda nei ne bamt! 
Apdegė Klaipėda (Prūsuo
se), tai visur apie tai plačiai 
minėta.

Lietuvos vargų nieks ne
mato! O klaipėdiečiai greit 
atsigaus, nes, veikiausia, vi
so Vokietija juos sušelps.

** ♦
Draugas Sweetra iš New

ark© mano, kad tai taip ir 
reikia (žiūrėk jo straipsnį 
“Naujienose”).

Kaip gaila, kad drau 
Sweetra nežino, jog ir A 
rikos socijalistų par'‘ja 
viso pasaulio In te r naci om 
las pripažįsta, jog kiekviena 
tauta turi teisę gyvuoti pa
sauly laisva ir savitai besi
tvarkanti.

Kaipgi nepro testavus, jeigu 
tą nelaimingą šalį nieks net 
nemini, stačiai

New

ignoruoja?!
*

bertainį šių 
metų prie tautiško Susivie- 
nyjimo prisirašė 776 nauji 
nariai.

Atskaita būtų daug pil
nesnė, jeigu S. L. A. sekre
torius praneštų, kiek narių 
per tą laiką buvo suspen-

* 
pirmą

♦♦ ♦
Skaitau laikrašty sekantį 

pi anešimą: “pasišnekėji
mas prezidento Wilsono su 
grafu Bernstorfu (Vokieti
jos ambasadorium) buvo la
bai mandagus ir nuoširdus”.

Aš sau pamislijau: tie po
nai gražiai šnekasi net ir 
tuomet, kada rengiasi su
kurti naują karės peklą.

♦* *

Beje, kad neužmirsus apie 
vokišką pavojų...

Rusijos popai susirūpino 
vaško klausimu. Vokiečių 
kompanija pristato vaško 
veik pusei cerkvių Rusijoj.

Šalin vokiškas vaškas! —• 
sušuko popai. Irgi, mat, 
patrijotizmą parodė.

♦* *
Tas pats ir su kaizeriu 

Tasai 
lošti italų operas ir abelnai 
išvijo lauk italų muziką.

Na kągi italų muzika kal
ta, kad 
pasiutot

uždraudė teatruose

Italijos patriotai



Brooklyno Kriaučius.

P. Klimas.

tersono streikas?
Kodėl Baltimorės lietuviš-

Ir užaugo jis į vyrą, 
Karštai gerbė motinėlę, 
Kur jis ėjo, kur buvojo — 
Vis atminė sengalvėlę.

s.-d. or- 
“Lais- 

be

Zvimbė, kaukė kulkos, švinas 
Ir ore tratėjo,

Truko bombos ir granatos 
Net žemė drebėjo.

Tąsyk kova (didi buvo, 
Kraujo daug tekėjo.

traukt ponų J.šmitą, kad šis tuomet jūs suprasite, kodėl 
nuplauti) tą nuodėmę ir pa- ta unija puola. Ir ji puls—

ri žuvo liepsnose. Už kole
tus žinksnių aš vėlei pama
čiau gulint juoda suanglėju
sį lavoną”.

Taip tai aprašo tą baisią

O žemė vaitojo, 
Bet-gi kulkos nesiliovė,

Daugiau aukų kloję.

III.
Iš tolo kraštelio, iš vietos skerdynių
Aplankė štai liūdna žinelė,
Kad sunūs už carą, už tėvą žudynių 
Paguldė jau biedną galvelę.

II.
Skaidrus rytas dar nešvito,

Taip ji lenkias.' prie lopšelio, 
Dieną, naktį jam kartoja, 
Meilę skirdama jam didžią, 
Mintyj laimę sau svajoja.

Ir štai, visa jos laimužė, 
Vos atėjus tuoj’ pranyko: 
Sūnūs karėn iškeliavo, 
O jai didžios kančios liko.

Ir verkia matušė likus našlaitėlė, 
Sielvartoje skęsta kasdieną;
Jos visą laimužė, tai tik ašarėlė.
Dejuoja: — aš viena, vai viena!

Sunučio-meilučio jau nebematysiu — 
Brangiausis tu mano! — nešauksiu.
Aš viena tik džiusiu, ašarėlėms mišių, 
Kol mirtyj paguodos sulauksiu.

Vandergrift, Pa., 19-1V-15. Saulės Brolis.

Apie tą gaisrą 
rašo “Vorwaerts” 

korespondentas 
“Tik-ką po pietų

Bet nelaimė. Viena diena 
Liūdną žinią apturėjo, 
Kad šimučiui, vargdienėliui 
Karės laukan eit reikėjo.

Krito skaistus jaunikaičiai,
Dėjo galvas savo, 

Krito vaikučiu tėveliai —
Gyvastis aukavo.

MRMM

MOTINAI

W. pralaimėKodėl I
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(Nuo mūsų korespondento iš Danijos). viršininkus, kuomet pačių kų streikų ir tas sty
____ J , aiHnhhcfn nmia noi LrinU no_ siekai įsknkn r — Augk vaikeli, augk į vyrą, 

Būkie mano tu paguoda, 
0 užaugęs gerbk močiutę 
Ir prašalink vargą juodą.

Matyt, ir šie metai gimė Lietuvoj rašy
bos reformų “ženkle”. Truputį nuostabu, 
bet ne ką darysi. Jau taip męs esame už
augę, kad reikia ar nereikia, mokamame ar 
nemokamame, — darbo visuomet imamės 
ir šiaip bei taip krutame. Ir kokios men
kutės raidžių reformos — platus mūsų 
“darbo vyrams” laukas. Čia jų inicijatyva 
ir stipri ir vaisinga...

Mūsų inteligentijai tatai labai charak
teringa. Pradedamųjų mokyklų mokyto
jai, patys neišmokę rašyti, skundžiasi, jog 
esą sunku lietuvių rašyba vaikams įkalti. 
Studentas, savo gyvenime lietuvių rašyba 
ir valandėlės neįdomavęs, dejuoja, kaip ta 
lietuvių rašyba, tos “nosinės” ir kitos žen
klintos raidės esančios kvailai pramany
tos... Inteligentas, kartais net “senas” li
teratas, taip-pat šaukiasi reformos savo ig- 

/norancijai išpirkti! Tai vis patrijotai, ku
rie rusų, francūzų ir vokiečių kalbos rašy
bas ligi dėsnių ir smulkmenų per 8 —>11 
metų studijavo. O kodėl lietuvių dabar

išrodo tas, ką panašus sor- jo Montello, Mass., Streiką? 
alaimė- 

kitas unijas ir jų jo Philadelphijos čdkemin- 
kų streiką ir tas skyrius vi
siškai iškriko?

Kodėl Detroite iškriko L 
W. W. skyrius?

Kodėl I. W. W. unija se
niau visoj Amerikoj turėjo 
suvirš šimtą tūkstančių na
rių — o dabar turi vos tik 
trisdešimts tūkstančių na
rių?

Ar žinote kodėl? Aš jums 
pasakysiu. Paklausykit 
nors vienos sorkininko 
Grikšto ar tūlo Šmito pra
kalbos, paklausykit, kaip jie 
plūstasi, šmeižia, kolioja, 
kaip jie nori griauti gerai 
gyvuojančias unijas, tai

dėl darbininkų gerovės. vis puola ixr puola? Kodėl
Čia aš noriu pažymėti ke- jie pralaimėjo Schlosso dirb- 

liatą nuotikių iš “gerosios” 
unijos veikimo.Labai keistai

LAIVAKORTES
Į Lictuvą-Rusiją j 

ir iš ten į AmerikĄ
Laivai cma per Archanr 
gelską ir per Finlian-.’ 
diją, nekliudant karėj

užimtų jūrių. į 
Pasportus parūpiname.

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

CENTRAL J

MANUFACTURING DISTRICT 
BANK i

1112 W.35th Street, Chicagol III.

(Valdžios prižiūrimas banjaas).
Jo turtas yra suvirš fl,500.000.

Kreipkitės raštu ar yp^tiškai.
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

JON IŠKIS, ŠIAULIŲ PA V.
Čia buvo rengiamasi suruošti du lietu

vių vakaru, kurių pelnas turėjo būti ski
riamas Liet, dr-jos nukent, dėl karo šelpti 
Joniškio skyriaus naudai. Pirmasis turė
jo įvykti balandžio 5 d. ; buvo manoma vai
dinti K. Puidos drama “Mirga”, p, Kon
čiaus choras gi turėjo padainuoti keletu 
tautos dainelių, bet vaidinti p. gubernato
riui neleidus “Mirgos”, tas vakaras nebe
įvyko. Antrajam gi vakarui, kuris ruošia
mas balandžio 19 d. tuo pačiu tikslu leidi
mas jau gautas. Vaidinama drama “Kat
riutė” ir komedija “Nesipriešink”, be to p. 

vartojama tokie ir tokie ženklai bei raidės,; Končiaus choras padainuos savo dainelę

NUO REDAKCIJOS.— Mūsų skai
tytojai jau žino, kad veik visas šiau- 
liH miestas išdegė. Apie tai bubo tik 
trumpai paminėta telegramose. Že
miau talpinamas pranešimas, kurį 
mūsų korespondentas išvertė iš vo
kiečių socijaldemokratų laikraščio 
“Vorwaerts', piešia baisiai liūdną pa
veikslą nuvargintos tėvynės. Męs 
manome, kad perskaitę šį straipsnį, 
mūsų skaitytojai atjaus tą baisų Lie
tuvos brolių ir sesenj vargą ir dar 
labiau aukaus Lietuvos šelpimo Eon-

aidoblistų unija nei kiek ne
geresnė.

Kuomet Philadelphijoj 
gyvavo kuopelė I. W. W., tai 
minėtas sorkininkas turėjo 
pusėtinai darbo, manyda
mas suorganizuoti “vieną 
didelę uniją”. Bet tai buvo 
tuščias manymas, kadangi 
čia neseniai buvo sugriuvus 
cukerninkų unija, suside
danti iš 670 narių. O prie-

kokie čia pamatai ir koks reikalas, kokie 
kalbos dėsniai ir taisyklės tiems dėsniam® 
išreikšti — visa tai, tarytum, ir dviejų rim
to darbo mėnesių neverta. Jau perdaug 
Lietuvoj priprato diletantai mokslininkai® 
rody ties, krevezojantieji eiliadirbiai į Par
nasą lipti, o nemokėliai savo griežtas pre
tenzijas reikšti. Tos nemokėlių ir diletan
tų minios taip išaugo, kad net žinovai ir 
aukštos kultūros žmonės pradeda drebėti ir 
jieškoti kompromisų. Ne vienas jau ėmė 
pritarinėti ir leisties prieš mokytojus, ne
mokančius atskirti u nuo ū, ir tt. Pakilo 
obalsis suprastinti rašybą... tiems, kurie 
nepažįsta, negyvena lietuvių kalbos dvasia 
ir muzika, kurie jos tonams svetimi, kurie 
nejaučia jos gilių amžių skambesio. Rašy
bą nori paversti ne gyvos dvasios kūnu, ku
rio bent vyriausieji charakteringieji relje
fai, kaip dailiai iškaltoje stovyloje, mums 
kiekvieną kartą primintų įkūnytą joje dva
sią ir drauge auklėtų ją mumyse, — ne: 
rašybą nori paversti skeletu, iš kurio var
gu teiskvosi ir niekuomet nepajusi to, kas 
yra kalboj jos siela ir stilius. Tiesa gra
žaus man ir mylinio žmogaus vaizdą aš mo
kėsiu įdėti ir į jojo liesą, bėdiną skeletą, 
bet kur betarpis liuesas ir lengvas grožėji
masis juo ir juo įturtinamas kaskart nau
jas ir naujas augimas?

Prieš tokį nelemtą kompromisą lietu
vių visuomenei netrukus turbūt teks atsi
stoti, kaip pi'ieš faktą. Man yra žinoma 
grupė mūsų žymesniųjų (!) rašytojų, kurie 
nutarė savo leidiniuose išmesti visas nosi
nes (ą, į, ų, ę), ū ir y. Ta prastinimo ten
dencija matyti ir kituose nespecijalistuose 
ir nefilologuose... Visus juos aš tegaliu pa
vadinti, ypačiai paminėtąją grupę, tik ne
mokėlių nugalėtais kompromisininkais ir, 
kas keista aklojo latinizmo skelbėjais. Jei
gu krikščionystė, arba katalikystė, kaip ir 
patys lietuviai nusijaučia, išrovusi yra 
mums daug savotiškųjų lietuvių kultūros 
ypatybių, tai atsiranda dar nauji “kryžiuo
čiai”, kurie nori lietuvių kalbą įsprausti į 
paprastą latinų kalbos alfabetą. Tarytum, 
latinų raidės — tai tikrasis lietuvių tonams 
ir kalbos dvasiai išreikšti padarinys!... Iš
meskite, esą, y, ū, ą, ę, į..., nes niekur jų nė
ra, nes taip negražu, nes taip nepatogu, nes 
taip labai sunku raštas įžiūrėti ir tt. Pa
likite gryną arba, kiek galint, gryniausią 
latinų alfabetą'? Tiesa, argumentai čia 
įvairuoja, bet rezultate tik latinizmas. Jei
gu męs nenorime šiandie išradinėti visiškai 
savarankiškojo ir visus mūsų kalbos reika
lus patenkinančio lietuviškojo alfabeto, — 
tai vienintelis išėjimas — taip papildyti la
tinų alfabetas, kad jis galėtų tikti ir mūsų 
kalbos garsams pažymėti. Tam ir prama
nė lietuvių kalbos žinovai ą, ę, į, ų, y, ū ir 
dar kitus ženklus, be kurių lietuvių kalba 
— ne lietuvių, o rašyba — tik antmestas 
netikęs kalbos padarinys. Aš dar supran
tu tuos reformatorius, kurie ą nori padary
ti (a su stogu ant viršaus) ir vietoj y (i su 
stogu ant. viršaus). čia kalbos dvasia ir 
ypatybės lieka, palyginti, nepaliestos. Re
forma kliudo daugiau pačių raidžių formą. 
Bet kam šiandie ta forma mainyti? Kad 
Lenkų Unija suiro... Vienas juokas ir ek
spansija, nekalbant jau apie tokių reformų 
vanitas vanitatum.

Tiesiog nejauku, kaip Lietuvoj, rimti,, 
rodos, žmonės skuba su visokiais savaisiais 
išradimais ir “ortografinėmis idėjomis”. Aš- 
čia, priešingai, noriu išreikšti savo didžiau
si konservatizmą, nes manau, kad mūsų ra
šyba, kaip ji svarbiausioje dalyje jau įėjo į 
visus mūsų raštus, reikalauja iš specijalis- 
tų tik mažų atskirų pataisų ar priedelių, o 
ne griežtų reformų. Norėčiau, kad plates
nė visuomenė padarytų rimtą opoziciją vi
soms tokioms lengvoms reformoms, kurios- 
išeina iš upū, patikimų ir diletantizmo. Juo 
labiau, kada tokiu reformų šalininkai tuo- 
jau ima savaja rašyba rody ties ir pakelia 
nelemtą suirute, kuri tik kliudo mūsų kal
bos ir literatūros plėtojimuisi.

kius namų padargus: mai
šus, dėžes — toliau į vidų 
miesto. Dvi mergaitės da
boja klėtką su dviem kanar- 
kom; juodvi beveik pusnuo
gės, matomai, drapanos liko 
ugnyje.

Du jaunikaičiu ir viena 
moteris neša mirštantį vy
rą, kuris susilenkęs sėdi kė
dėje.

Jauni vaikinai stovi ir žastis tos unijos sugriuvimo 
žiūri rodos be sanjautos į tą buvo kaip tik I. W. W. vir- 

regyklą, tary- ši ninku blogas pasielgimas, 
jiems ne negaila šių*Tie vyrukai priėjo prie to 

' i be vilties žmo- išvedimo, kad reikia parsi-

taip liūdną 
turn, 
vaitojančių be vilties žmo
nių. Kareiviai verčia juos 

i padėti, bet jie tik nenoro- 
' mis ima našulius nuo alsuo
jančių moterų. Neapykan
ta tarpe žydų ir lenkų (??) 
apsireiškia čia taip neman- 

Idagioj formoj (?). Šis nai- 
kinimo ir baisenybių pa

dvelksiąs kaskart tampa dar
; žiauresnis. Kuomet lieps
nojantis javų sandėlis liko 
priežasčia išdeginimo pieti- 

|nės ir rytų dalies miesto, iš 
; kitos gi pusės smarkiai de-

Taip užvardintą straipsnį 
randame vokiečių 
ganė “Vorwaerts”. 
vės” skaitytojams jau, 
abejonės, žinoma, kad rusų
kariumenė, pralaimėjus mū
šius ties Klaipėda, visu pa-| 
rubežiu traukėsi atgal. Vo-| 
kiečiai gi vis juos vijosi to- i 
lyn, rytų linkui. Kartais,' 
rusai apsistodavo ir vėlei I 
kildavo mūšiai. Palei Šiau
lius vokiečiai sutiko nemažą* 
pasipriešinimą rusų, tačiaus' 
ir čia rusai tapo apveikti ir! M 
vokiečiai užėmė Šiaulius. 'z 
(Neseniai iš rusų pusės pra-1 
nešta, jog jiems pasisekė iš-1 
guiti vokiečius iš Šiaulių).; 
Jei tikėti vokiečiu praneši-' .. - - 4v. , -mui, tai rusai,įleisdami 
miestą, padegė jį is visų pu-'! 
šių, nuo ko didesnė dalis 1 
miesto išdegusi.

Įeinant vokiečiams į Šiau-1 
liūs, miestas degė daugelyj 
vietų, 
štai ka 
kariškas 
Duewell. 
įvažiavom Šiauliuosna. Iš 
šiaurvakario pusės, įžen
giant miestan, prie pat gelž- 
kelio stoties, dega didelis 
medžių ir lentų sandėlis. 
Karštis,atsimušantis nuo ši
to gaisro, atjaučiamas iš 
tolo vaikščiojant. Pvliestoi 
gyventojai sustoję būriais 
visose gatvėse žiuri į kariu- 
menės judėjimą. Štai dega* 
vienas namas Sorbone (?)[ 
gatvėj, paiei rinką. Žmonės! 
nasakoja, kad nukritus gra

ta uždegė jį.
vi nuleidė-

taisytų Grikštui kelią. Bet 
iš jo atvykimo nieko gero 
nebuvo. Jisai ir pats įsi- 
klampino.

Šmitas dabar sako: “kuo
met aš vedžiau jūsų (tai y- 
ra cukerninkų) streiką, tuo
met district council susidė
jo iš tokių žmonių, kuriems 
nerūpi darbininkai, bet tik 
gavimas gerų algų ir gar
dus cigarai. Jie į cukernin
kų streiką visai neatkreipė 
atydos, kuomet aš ką saky
davau. Paskui jie mane su
spendavo ir aš negavau al
gos už dvi savaiti. Tuomet 
važiavau New Yorkan, no
rėdamas išvest streikan 
Brooklyno cukerninkus, bet 
ten pamačiau, kad vietinis 
distrieto council nieko ne
veikė. Tuomet supykęs, me
čiau uniją ir pats pastojau 
į dirbtuvę”.

Ot šitie tai pono Šmito žo
džiai ir parodo, kas per vie
ni tie “aidoblistų” gerieji 
vadai.

Anot paties p. Šmito, 
jiems nerūpėjo darbininkų 
skurdas ir streiko kova, bet 
tik doleriai. Philadelphijos 
cukerninkams pralaimėjus, 
baisiai apsisunkina organi
zavimas darbininkų į uni
jų.

P-s Šmitas apkaltina kelis 
komitetų narius. Jis kalti
na juos veidmainystėje, bet 
ar juos kas prašalino iš uni
jos? Ne! Tuom tarpu, 
streiką pralaimėjus, Phila
delphijos lokalai užprotesta
vo prieš p. J. Šmitą ir pa
siuntė savo protestą cent
ram Iš centro gauta atsa
kymas: “męs negalim su
spenduoti gerą mūsų orga
nizacijai darbininką”.

Reiškia, visas unijos cent
ras neboja, ar streikas pra
laimėtas ar ne, nepaiso pa
čių darbininkų nuomonės — 
bet žiūri, kad tik organiza
torius sutvertų ant greitųjų 
kelias kuopas ir prirašytų 
daugiau naujų narių. Bet 
aš pasakysiu, kaip greit jie 
sutveria tas kuopas, taip 
greit jos ir miršta.

Nerašysiu čia, kokią bai
sią skriaudą turi darbinin
kai iš panašių vadovų, bet 
norėčiau tik, kad darbinin- 

tragediją Šiauliuose bešalis- kai atkreiptų savo atydą į 
kas “Vorwaerts” korespon-' darbus taip susikompromi- 
dentas; bet čia gal tiktai tavusių žmonių. Reikalui 
maža dalelė visų tų baiseny-j esant, galima suteikti ir 

___  bių, ką nelaimingi šiaulie-1 daugiau panašių faktų, bet 
jos vaitoja eiai turėjo pergyventi. Vis- pasitenkinsiu šiais jų pačių 

>ko kas tenais dėjosi, gal nė patvirtintais faktais, 
neaprašytum. S. | Stebiuosi iš to pono Šmi-

....... 1 —~ to, kuris savo akimis matė.
Laisvoji Sakykla, vadovai

tprogą užsidegti pietvakario 
ir iš dalies vakarų pusės 
miestui; smarkusšiaurvaka- 
rio vėjas, susivienijęs su 
liepsna, atliko baisią naiki
nimo veikmę. Viena mote
ris, rodos, nustojo proto. 
Rėkdama ir šaukdamos! 
prie dievo, jinai- priešinosi, 
kada ją norėjo vesti nuo 
liepsna apsiaustos gatvės. 
Kita vėl dejavo savo stalo. 
Štai vėl viena skubiai eina 
su kokia tai dėže rankose, 
kita neša lempą, o nedideli 
vaikai tempia dėžes. Sene
lės moteris velka gatvėmis 

i maišus. Jautiesi lyg pusiau 
I apalpęs nuo visko taip bai
laus ir skausmingo. Lyg 
! milžiniška vuodegy kybo 
! tirštas debesys dūmų ant 
, miesto, o apačioje — plati 
i liepsnos jūra.

— Kitą dieną aš apvaikš- 
kad &°jau beveik visą miestą. 

. Dabartės tik galima per
matyti tąjį taip baisų sunai- 

. kinimo didumą. Didoka pu- 
' sc miesto išdegė. Tarpe 
krūvų degėsių slankiojo vy
rai ir moterįs, vaitodamos 
ir graudžiai verkdamos; kai 
kurios iš jų vis žegnojosi. 
Priešais bažnyčią Klūpojo 

nerimastie^ I m°tarįs. Keletas grįžta nuo 
kad šutinėti savo buvusių namų su viso-

Miestiečiai! 
rankas ir!

ks nesirūpina, 
^stabdyti gaisrą, 
oj valandoj po piet prasi

mušė liepsna rytinėj ir pie
tinėj dalyse miesto; ugnis 
prasidėjo iš didelių javų j 
sandėlių, pagalios apėmė; 
gretimuosius triobesius, ku-i 
rių didžiumr buvo mediniai.1 
Žmonės jau seniai pamatei 
gaisrus, bei iš i

. nieko nedarė. ouvu.w. ... . .
. juos.’. Kiekvienas nors ir kuus apdegusiais daiktais, 

išrodė, kaip nebylys ir pas- Srabas stow ant ke-
tiręs, bet vis rūpestavo, kad l’°J sale J° ?usispiete visa 
išgelbėti savo turtą, žmo- šeimyna susistaciusi visus 
nes mėtėsi į degančias trio-isavo (Jaįktus, kaip namieje. 
bas, nežiūrėdami į pavojų,' Ant_stal.o stovi duona, ant 
kad tik išnešus nors ir ma- žemes gi gamoj antis arba- 
žos vertės daiktus. Ypač vlMuyas. Viena žmona 
senos moterėlės visu tuom Pesa Pusiau apdegusią vis- 
buvo labai rūpestingos. Pri-!^a* Giabe guli apdegęs la- 
siėjo pavartoti spėką, kad i v.0I}as Jaanos ignites, ku- 
suturėjus jas nuo liepsno
jančių ir galinčių tuoj su
griūti bakūžėlių. Štai išbė
ga vienas vyras, šniokštuo
damas, visas pailsęs iš lieps
nojančios jūros, nešinas ar
batos virdulį. Dvi senelės 
taip-pat nori lysti ugnin; 
netoli ant gatvės guli koks 
t^i pundas ir dėžė, tai josios 
nori atsinešti;
gailestingai, kada norima 
jąsias sulaikyti. Vienas vy
ras išbėga iš liepsnojančio 
namo, jo rankos apdegusios, 
drabužiai jau smilksta, 
plaukai ant galvos ir ūsai 
visiškai nusvilę nuo lieps
nos. Kareiviai veda jį de
juojantį šalin, bet vos tik 
spėjo paleisti, vėlei jis užsi
spyrė lysti ugnin.

Galvijai bliau j a tvartuose; 
pusiau nusvilus katė bėga 
per gatvę. Karščio bangos 
ir dūmų debesįs apsiaučia 
mus. Visa pietinė ir rytinė 
dalįs miesto apimtos lieps
nomis.

Buvo gal 4| valandos po 
pietų. Gailiai verkiančios 
moterįs su mažais vaiku
čiais sėdi gatvėse, arba lak
sto į visas puses, tarytum, 
pamišėlės. Motinos jieško 
savo vaikų, vaikučiai verkia 
ir šaukia savo motinų. Ke
letas moterų skubiai eina 
jp> neša, velka viso-

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

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

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

Redakcija neatsako už nuomones 
‘Laisvoj Sakykloj” išreikštas.
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kokie netikę yra L W. W.
i ir dar peikia kitus. 

Panašiai drįsta kalbėti tik 
“dievo” atstovai.

R. M—kis.
, Philadelphia, Pa.

I. W. W. NEGYVUOS.
Kodėl, veik galutinai, iš

kriko Lawrence’e I. W. W. 
unijos skyrius, nors seniau 
jame buvo keli tūkstančiai 
narių ?

Kodėl Patersone, tame 
“centre” I. W. W. unijos, 
skyrius smunka ir smunka?

ŠIEK-TIEK APIE “AI-
DOBLISTŲ” UNIJĄ.

Mūsų “aidoblistai” tan
kiai mėgsta ginties savo uni
jos neklaidingumu bei tei-i Kodėl tapo pralaimėtas Pa
singu veikimu darbininkų 
labui. Jie sakosi geriausia 
išlaimi streikus ir veda juos ki aidoblistai ir jų skyriai 
dėl darbininkų gerovės. vis puola ir puola? Kodėl

KAIP ATPRAST NUO 
RŪKYMO?

Daugelis rūkorių tvirti
na, kad nuo rūkymo jokiu 
būdu negalima atprasti. Aš 
irgi tokios nuomonės prisi
laikiau. Rūkiau 32 metu ir 
niekaip negalėjau atprasti, 
nors tankiai galvodavau, 
kaip čia atpratus. Bet štai 
perskaitau laikrašty straip
snelį, kad rūkymas yra žmo
gui kenksmingas. Tuomet 
padarau tvirtą prižadą, kad 
jau daugiau nerūkysiu. Tie
sa, išsyk buvo labai nesma
gu, bet kaip tik užeidavo 
toks nesmagumas, tai aš į- 
sipildavau į puodą kavos ir 
tas kartumas nuvarydavo 
visą nesmagumą.

Dabar jau dešimtas mė
nuo nerūkau, jaučiu save 
daug sveikesniu ir 15 svarų 
daugiau sveriu, negu pir
miau.

Taipgi prikalbinau savo 
draugą paliauti rūkius. Jis 
manęs paklausė ir jau penk
tas mėnuo nerūko.

Pasirodo, kad žmogus ga
li lengvai atprasti nuo rū
kymo, jeigu tik panorės. 
Suprantama, reikia kantry
bės, bet save suvaldyti vi
suomet galima.

Patartina visiems / rūko
riam^ paliauti rūkius, o už 
tuos pinigus, kuriuos per 
metus išleidžiate ant laiky
mo, išsirašyti keliatą 'laik
raščių. Tuomet ir kūnas ir 
protas bus sveikesnis. Rū
kymas, tai savo sveikatos 
naikinimas.

A. Simanavičių. 
Philadelphia, Pa.

į SKAITYTOJAMS.
t Sekančiame “Lais- 
I ves” N-ry tilps du labai 
į svarbus straipsniai: Ba
ft rabošiaus — “Darbinin- 
| kams gręsia pavojus” 
k (apie bepročius ir silp- 
I napročius). (
Į Mūsų Paryžiaus ko- 
įrespondento praneši- 
| mas — “Francijos soci- 
į jalistai ir kare”.
> Atkreipiame skaity- 
| tojų atydą į tuos straip- 
l sniųs.

Nauji latinizmo 
skelbėjai.

Nuo red. Žemiau- talpinamą straipsnį 
paėmėm iš -‘Liet. Žinių”. Perspauzdiname 
jį todėl, kad pritariam P. "Klimui, be pasi
gailėjimo pliekiančiam amžinuosius novato
rius mūsų rašomosios kalbos dalykuose, 
kurie amžinai viską augštyn kojom apver
čia ir yra tikri nihilistai rašybos klausime.



AIS V E

MOTERIMS
NAUJIENOS

Pasikalbėjimas Rožytes su motina 
apie “Taikos maldą”.
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žmonijai padaro, negu pa
prasti kraugeriai.

— Rožyte, aš bijau su ta
vim stovėti, nes gali čia mus 
žemė praryti.

— Nebijok, mama, žemė 
nepraris. Jeigu jau žemė 
rytų, tai pirmiausia prarytų 
tokius veidmainius, kaip po
piežius, o paskui kunigus, 

| kurie neturi nei gėdos, nei 
I sąžinės taip žmones mulkin
ti...

— Vardan dievo tėvo ir 
sūnaus ir dvasios šventos! i 
Tu, Rožyte, pabludai 
taip kalbi!

— Mama, nesižegnok, nes 
aš kryžiaus nebijau.

— Aš ne tave kryžium 
baidau, bet noriu nuo tavęs

mergaitės dirba dirbtuvėse. 
Kitose valstijose pradeda 
dirbti nuo 12 ir 14 metų am
žiaus.

Kur tik moterįs turi bal
savimo teises, ten didesnis 
nuošimtis mokančių skaity
ti ir rašyti. Moterįs kovoja 
prieš įstatymus, žiauriai pe- 
sekiojančius prostituciją.

Minimališka moterims 
darbininkėms mokestis yra 
įvesta Californijoj, Colora- 
doj, Idaho, Utah, Washing- 

__  tone ir Oregonoj. Šiose val- 
kadjstijose moterims - motinoms 

yra išduodama pensija.
Abelnai, moterįs rūpinasi 

daugiau visuomeniškais rei
kalais, negu vyrai. Tos val
stijos, kurios suteikė mote- 

i, nei 
kiek nesigaili taip padariu-

— Jeigu tu, mama, norsjsios. Moteris.
už centą proto turėtum, tai j 
netikėtum nei į velnius, nei! 
į tas maldas, kurias kunigai 
pardavinėja, bet tuomet mą
stytum sveikiau.

— Ar tu nori, kad aš be
dieve pasidaryčia? j

— Sveikai mąstyti, tai 
dar nereikia bedieve būti.

— Tai kas reikia daryti, 
kad kariu nebūtu?

— Pirmiausia reikia pa-
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velnią nuvaikyti, kuris tave rims balsavimo teises

Adelaida Popp.

Tūlos darbininkes istorija
Verte V. P.

— Palauk, 
šiandien noriu su tavim 
timpų t į rimčiau pasikalbėti!

— Labai gerai, mama, nes 
aš visuomet rimtai kalbu, o 
tu tankiai pradedi visokius 
niekus pliaukšti.

—Tik jau, meldžiamoji, 
.sulaikyk savo liežuvį už 
dantų ir duok man šnekėti.
\— Na, na, kalbėk, jeigu 

jaįu taip karščiuojies.
\— Ir kaipgi nesikarščiuo

ti, ypatingai ant jūsų, cicili- 
kų,

— Ką tokio blogo mamai

aš j bes karaliau, žemiausiai 
! meldžiame santaikos”...

— Užteks, mama, tos ta
vo maldos! Dabar duok 
man keliatą žodžių pasayti.

— Matai, Rožyte, kaip ta
ve ta malda sujudino, kad 
net klausyti nenori.

— Taip, mama, sujudino, 
tik ne malda, bet papiežiaus 
veidmainiavimas.

■— Paliauk bliuzui jus, nes 
gali perkūnas užmušti! Ne
gana, kad kunigus niekini, 
bet jau pradedi ir šventą tė
vą niekinti!

— Ir kaipgi neniekinus 
tokį veidmainį! Jis parašė 

I taikos maldą, išsiuntinėjo 
vyskupams, vyskupai iš-

f — Jie ne tik man, bet vi
sam krikščioniškam pasau
liui blogą daro. Cicilikai e 
visai nesirūpina karę sulai-’siuntinėjo kunigams... 
kyti, bet dar ją labiau pla
tina.

— Iš kur, mama, tą suži-li žmonėm išsiuntinėti, 
nojai, kad socijalistai nesi-; — Nepertrauk mano kal- 
rūpina karę sustabdyti, 'bet.bą, bet duok užbaigti.
ją dar platina?

— Jau geriau tylėtum, 
nes tuojaus tave sukriti
kuosiu.

— Gerai, kritikuok.
— Šventas tėvas, Bene

diktas penkioliktas, dar di
džiojoj nedėlioj parašė tai
kos maldą ir liepė kiekvie
nam krikščioniui - katalikui 
ją nusipirkti. Bet-ar cicili
kai perka tą maldą? Jeigu 
jau ta malda būtų labai 
brangi, tai ne nepadyvičia, 
kad neperka, bet dabar 
“Draugo” redakcijoj galima 
gauti tą maldą tik už vieną 
kvoterį.

— Ar, mama, jau turi nu
sipirkus tą maldą?

— Ar tu manai, kad aš to
kia bedievė, kaip tu ir gai
liuos kvotė rio?

— Išmintingiau būtum 
padarius, kad tą savo kvo
terį būtum paaukavus su- 
šelpimui nukentėjusių nuo 
karės lietuvių, o ne tą mal
dą nusipirkus.

— Taip ir reikia, Rožyte, 
nes pats šventas tėvas nega-

— Gali, tik neužgauliok 
kunigų.

— Kunigai, gavę tą mal
dą, atspauzdino ir pardavi
nėja žmonėm, imdami net 
po 25 centus už maldą! Ir 
kuom tokį šlykštų darbą pa
vadinti?

— Tu vėl, Rožyte, kabi
nies prie popiežiaus.

— Taip, mama, aš popie
žių skaitau didžiausiu pa
saulio mulkintoju, o kunigus 
didžiausiais šarlatanais. Po
piežius rašo taikos maldas 
ir siunčia kunigams, kad la
biau tamsią minią mulkimis 
ir sau didesnį pelną įgijus. 
Bet pats palaimina savo 
gvardiją ir siunčia austrus

— Rožyte, tu jau meluoji, 
popiežius tą negali pada
ryti.

— Gali ir jau padarė. Po
piežius, sykiu su Italijos ka
ralium, apskelbė Austrijai 
karę; popiežius ne tik savo 
gvardiją paleido kariauti, 

L— Jeigu visi tą maldą I bet ėjo ir laimino visą Ita- 
pirktų, tai tuomet nereiktų Bijos kariu menę ir liepė jai 
ir aukų nukentėjusiems nuo i kariauti, liepė kareiviams 
karės lietuviams, nes tuo-[žudyti žmones.
jaus karė pasibaigtų. — O gal popiežius liepė

— Ar tai manai/ kad ta tik eretikus žudyti ?
malda gali karę sustabdyti ? > — Austrai tokie pat Ry-

— Kaip gi ne! Tik tu,imo-katalikai, kaip ir italai,
Rožyte, paklausyk, kas toj bet popiežius į tai visai ne
maldo j pasakyta. Aš ją jau paiso. Janiūne apeina tikė-
veik ant pomietės moku. 
“Išgązdinti baisenybių ka
rės, kuri naikina žmones ir 
tautas, męs kreipiamės, o, 
Jėzau, v į tavo mylimiausią 
širdį, kaipo mūsų paskutinę 
viltį . O, mielaširdingiau- 
aias tėve, su ašaromis męs 
meldžiame tavęs užbaigti ši- 
t* baisią bausmę; o, ramy-

Jam*neapeina tikė
jimas, bet, kaip ir visiems 
kapitalistam - kraugeriam, 
rūpi savi reikalai.

— Rožyte, bijok dievo, tu 
jau popiežių vadini net 
kraugeriu!

— Popiežius dar didesnis 
kraugeris už kitus, nes jis, 
prisidengęs šventenybės 
skraiste, daugiau blėdies

giene. Kada aš pradėjau per kiauras die
nas dirbti, tai ir tuomet dar tikėjau, kad 
ateis kada nors hercogienė, paims mane ir 
tuomet išsipildys visi mano norai, susilauk
siu tos laimės, kurios dabar taip karštai 
trokštu. Svajonės, svajonės ir svajonės.

Aš nežinau, kodėl tarp hercogienės ir 
mūsų pertrūko ryšiai ir kodėl hercogienė 
paliovė mus šelpus. Tik žinau, kad dauge
lis mums tos pašelpos labai pavydėjo. Ka- 

1 da męs gaudavom keliatą guldenų, tai žmo
nės padarydavo tūkstančius ir pradėdavo* 
pasagoti apie mūsų didžiausį turtą. 
Dauguma moterų pradėjo pas mane atei
ti ir prašyti, kad aš parašyčiau nuo jų her
cogienei prašymus. Hercogienė pažindavo- 
mano raštą, pasišaukdavo mane ir klausi
nėdavo apie tas moteris, kuriom prašymus 
rašydavau. Paskui ir jos gaudavo pašelpą. 
Vėliaus pasklydo gandas, būk mums visai 
nereikalinga pašelpa, būk motina turi tur
tingus sūnus ir tam panašiai. Motina nu
ėjo pas hercogienę pasiteisinti, bet jau sun
ku buvo tą gandą sulaikyti ir hercogienė 
nelabai tikėjo motinos žodžiams.

Mano broliai turtingi! Kur jie? Vie
nas kur tai dirbo gizeliu, kitas pastojo mo
kiniu ant penkių metų; trečias buvo namie 
ir dirbo pas dailydę. Nelaimingasis Alber-

(Tąsa).
Kada įvedė mane į kokį tai koridorių, 

papuoštą įvairiais paveikslais, tai liepė pa
laukti. Tuojaus išėjo jauna moteris, kuri 
man pasirodė daili, kaip aniuolas. Ji ma
loniai paėmė manę už rankos ir įvedi į 
didelį kambarį. Kambario grindįs l.ivo 
slidžios, kaip ledas ir aš vos galėjau stovė
ti. Pasieniuos stovėjo didžiausios šėpos 
prikrautos knygų. Hercogienė lieĮiė man 
atsisėsti ir tuojaus atnešė naujus čevery- 
kus ir liepė jais apsiauti. Paskui ji apgai
lestavo, kad aš labai lengvai apsivilkus, pa
rašė korčiukę, padavė ją man ir liepė nu
nešti mokytojai, kad toji u'''sakytų pas 
kriaučių man šiltus drabužius.

Atėjus man pasiimti drabužių, herco
gienė paklausė, kaip męs gyvenam ir aš pa
pasakojau, kad brolis serga. Ji pažadėjo 
daktarą atsiųsti ir davė motinai pinigų. 
Paskui paklausė, ar aš turiu norą prie skai
tymo ir davė man keliatą knygų. Tarp tų 
knygų buvo viena didelė, dailiais apdarais, 
bet aš jos vardo visai neatsimenu. Iš apy
sakos “Išvogtas turtas”—atsimenu tik ant- 
galvį. Vienos knygos atsimenu autorių— 
Ottilija Vildermut, — tai buvo knyga su 
labai dailiais paveikslėliais. Ant mano ne
laimės, kada męs visi pradėjom badauti, tai 
aš tas visas knygas priversta buvau par
duoti už kelias dešimtis kreicerių. Vėliaus, 
kada aš jau supratau knygų vertę, norėjau 
jas atgaut atgal, bet negalėjau.

Hercogienė savo prižada išpildė — at
siuntė daktarą. Daktaras pripažino, kad 
ligonį naminiais vaistais išgydyti negalima 
ir reikia kogreičiausia nuvežti ligonbutin. 
Brolį išvežė ligonbutin. 
tams, j

tas mirė.
Pasakodavo, būk hercogienę tankiai 

apgaudavę; prašydavę pašelpos tokie, ku
riems visai ta pašelpa nereikalinga. Sykį 
tūla šeimyna prašius pašelpos,bet kada her
cogienė atsiuntus žmones pažiūrėti jų gyve
nimo, tai pasiuntinys radęs bevalgant keptą 
antį. Aš gi žinau iš patyrimų, kad valgy
mas keptos anties, tai dar nereiškia turtin-, 
gumą. Savo gyvenime ir aš valgiau vištie
na tuomet, kuomet visa šeimyna badavo. 
Motina nupirko už kelis kreicerus pastipu
sią vištą ir išvirė ant naujų metų. Galima 
tikėtis, kad ir su kepta ančia panašiai bu
vo, nes ten gyveno paukščių pardavėjas ir 
kurie paukščiai pastipdavo, tai tuos betur
čiams parduodavo už keliatą kreicerų.

Hercogienė išnyko iš mano sielos.

WESTVILLE, ILL.
Jau ir mūsų mieste atsi

randa susipratusio jaunimo. 
Šiomis dienomis apsivedė J. 
Kerga su J. Stravinskiute. 

t šliuba 
pas teisėją. Labai malonu 
girdėti, kad jau vietos lietu
viai pradeda protauti ir al
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naikinti dabartinę kapitalis- ,crnc civi^ską
tišką valdžią, kuri, padidini
mui savo kapitalo, surengia 
kares ir žudo žmones.

— O kas tą valdžią gali.sikrato nuo senovės prieta-
panaikinti? .

— Valdžią gali panaikinti Linkėtina naujai
patįs žmonės" įkogeriausios kloties
’C— Gerai, Rožyte, bet kaip !niškame gyvenime, 
žmonės be valdžios gali gy
venti?

— Žmonės gali išsirinkti 
tokius valdininkus,kurie rū
pinsis žmonių reikalais, bet 
ne kapitalistų, tuomet ir ka
rių nebus.

— Bet-kas tuomet bus su 
kunigais?

— Apie tai aš tau papa
sakosiu kitą sykį.

— Gerai, Rožyte, aš da-l 
bar eisiu gulti, nes tu man 
galvą visai susukai.

porai 
šeimy-

nimo pasektų jų pėdomis.
Tiesa, iš vaikinų daug to

kių atsirastų, kurie sutiktų 
imti civilišką šliuba, bet dar 
mažai yra tokių merginų. 
O vaikinai, kad ir atsikratę 
nuo senovės prietarų, seka 
paskui merginas ir moka už 
bažnytinį šliuba po 15 ir 25 
dolerius. ( Vaikinas.

>-------------
DETROIT, MICH.

Tankiai laikraščiuose ma
tyti vytų nusiskundimų, 
kad sunku darbą gauti, bet 
nei sykį nemačiau, kad tar
naitės nusiskųstų dėl dar
bų gavimo. Rodosi, kad tar
naitėm labai lengva darbą 
gauti, per tai jos visai nesi
skundžia. Man rodosi, kad

Ką moterį« yra 
nuveikusios?

Nors neseniai moterįs 
pradėjo dalyvauti politiš
kam judėjime, bet jau jos 
yra pasižymėję savo dar-__ __ __  ________ ____
bais.^ Kurioj valstijoj mote- - tarnaitėm yra daug sunkiau 
rįs išgauna balsavimo tei-: d?rbą gauti, negu vyrams 
sės, toj^valstijoj jos ką nors arfoa fabrikų darbininkėm.

. , moterįs da klausinėti, L...
pradėjo rūpintis, kad vai- kodėl ig ten išėjai, 

įstatymus, paliudijimus ir tam pana-

naudingo ir nuveikia.
Visųpirmiausia

džia išleistų 
draudžiančius nesuaugu
siems kūdikiams dirbti 
dirbtuvėse. Ir štai jau to
kie įstatymai tapo išleisti 
sekančiose valstijose: Ari
zona, California, Colorado, 
Idaho, Illinois, Kansas, 
Montana, Oregon, Nevada, 
Utah ir Washington, t. y., 
visur, kur tik moterįs gavo 
balsavimo teises.

Wyoming valstijoj išleis
ta įstatymas, visiškai drau
džiantis kūdikiams dirbti 
tokius darbus, kurie ga
lėtų kenkti jų sveika
tai. Iki 14 metų amžiaus 
nei vienas kūdikis negali ei
ti dirbti į kasyklas; nei vie
na mergaitė ir moteris ne
gali dirbti pavojingose ka
syklose.

Valdžia prižiūri moterų 
darbo sąlygas Arizonos, Ca
lif ornijos, Idaho, Kansas, 
Oregon, Utah ir Washing- 
tono valstijose.

Tik nuo 18 metų mergai
tėm leidžiama visokie dar
bai dirbti šiose valstijose: 
Californija, Colorado, Ida
ho, Kansas, Utah, Washing
ton ir Wyoming. Arizonoj 
leidžiama nuo 17 metų. Ge
orgia ir North Carolina, 
kur moterįs neturi balsavį- 
,mo teisių, 10 metų amžiaus

Visų pirmiausia tave prade- 
, kur dirbai, 

i, ar turi

šiai. Jeigu šis egzaminas 
pavyksta išlaikyti, tuomet 
pradeda klausinėti apie na
mų darbus ir tt. Jeigu ir 
čia išlaikysi egzaminą, tuo
met jau eina kalba apie al
gą, bet jeigu neišlaikai eg
zamino, jeigu ne taip atsa
kai, kaip gaspadinė nori, 
tuomet ir duris parodo.

Detroito Tarnaitė.

L. M. P. S. A. IŠLEISTA 
KNYGELĖ 
IR

“MOTERIS”
JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.
Įtalpa;

Perversmas moteries 
ekonomiškame padėjime.

II. Moteris i" draugijinis 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų au
klėjimas. Į

IV. Išvedimas.
Kaina 20 centų.

Gaunama; pas iždininkę
Miss Benis,

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

Praslinkus me- 
vandeninėj lovoj” ir tik 

ten galėjo išsilaikyti nuo skausmų. Jo iš- 
veizda buvo labai baisi. Ligonbuty visi 
apie jį rūpinosi ir jis pasakodavo, kad čia 
gulint skaniausius valgius valgo. Tūli li
goniai, išėję iš ligonbučio, atnešdavo jam 
dovanų. Kada jis išgulėjo ligonbuty tris 
šimtus dienų, tai gailestingosios seserįs vi
są jo lovą kvietkomis apkaišė. Bet jis ne
apsakomai norėjo namo. Tankiai mus pra
šydavo, kad męs rūpin tumės jį iš ligonbu
čio paimti. Daktaras prie to nedaleido ii; 
męs stengdavomės jį nuraminti. Sykį atė
jo gailestingoji sesuo ir pasakė, kad brolis 
jau ant visados išsigelbėjo nuo tų kančių. 
Įdėjo jį į medinį grabelį ir palaidojo.

Trįs klesos liaudies mokyklos — tai vi- 
mano dvasiškas turtas, su kuriuomisas 

rengiausi pradėti vargingą savo gyvenimą. 
Niekuomet niekas neužprotestavo, kad aš 
neišbuvau mokykloj aštuonių metų, reika- 

, laujamų įstatymais. Policijoj aš visai bu
vau neužrašyta. Mat, kiekviena šeimyna 
privalo išpildyti tam tikrą blanką ir pasių
sti ją policijai. Kadangi mano motina ne
mokėjo rašyti, tai man prisiėjo tą blanką 
išpildyti. Ten buvo klausiama, kiek yra 
kūdikių, bet aš, būdama darbininke, nega
lėjau save kūdikiu paskaityti ir ant to 
klausimo nieko neatsakiau. Policijoj irgi 
nepatėmijo, kad ant to klausimo neatsaky
ta. Taip ir pasilikau neužrašyta.

Mieste męs apsigyvenom pas apysenius 
žmones. Gyvenome visi vienam kambary. 
Buvo dvi lovos: vienoj lovoj miegodavo 
šeimininkai, o kitoj aš su motina. Mane 
atidavė dirbtuvėn mokintis megzti skepetų. 
Dirbtuvėj dirbdavau po 12 valandų į dieną 
ir gaudavau 20—25 kreicerų į dieną. Apart 
to, dar iš dirbtuvės imdavau darbo į namus 
ir vakarais dirbdavau. Kada aš šeštoj va
landoj ryte bėgdavau dirbtuvėn, tai visi, 
mano amžiaus, kūdikiai miegodavo. Kada 
aš, aštuntoj valandoj vakare, grįždavau iš
dirbtu vės, tai jie, sočiai pavalgę ir linksmai 
dieną praleidę, jau rengdavosi gulti. Ka
da aš, susilenkus prie darbo, megzdavau 
kilpą prie kilpos, tai jie linksmi sau žaiz- 
davo arba mokykloj jnokindavosi. Mano 
noras, troškimas — tai nors sykį į valias 
išsimiegoti, miegoti iki tol, pakol pati ne
nubusiu ir neatsikelsiu — man rodėsi, kad 
pasauly geriausias ir brangiausias daiktas. 
Jeigu man kartais prisieidavo pamiegoti, 
tai tame neturėdavau didelės laimės, neš
tas atsitikdavo laike ligos arba bedarbės. 
Žiemos laike vakarais dirbdavau patol, pa
kol jau pirštai pradėdavo šalti, tai tuomet 
eidavau gult, kad ant rytojaus anksčiau at
sikėlus. Ryte mane motina pažadindavo, 
paduodavo į lovą mezginį ir aš dirbdavau. 
Vėliaus apimdavo mane piktumas, kad aš 
visai nežinojau, ką tai reiškia kūdikystė ir 
negalėjau naudotis ta laime, kokia naudo
jasi kiti kūdikiai.

Mūsų šeimininkai, pas kuriuos gyve-
Moteris, su 

pagelba kortų, užsiimdavo spėjimu jaunų

* * *

Pradžioje pavasario motina hercogie
nės sode gavo darbo ir mūsų gyvenimas 
truputį pasigerino. Bet tuomet mane val
džia pradėjo persekioti už nelankymą mo
kyklos. Kadangi motina nemokėjo nei 
skaityti, nei rašyti, tai už neatsilankymą į 
mokyklą labai retai man dovanodavo baus
mę. Sykį aš nenuėjau į mokyklą. Mokyklos 
valdyba pranešė apie tai miesto valdžiai ir 
mano motiną nubaudė ant dvylikos valan
dų į kalėjimą. Ji, nenorėdama sugaišti 
darbo dieną, nėjo atbūti tą “bausmę”. Abel- 
nai jai rodėsi negalimu daiktu, kad teisin
gą, niekuo neprasikaltusią moterį, imtų ir 
pasodintų kalėjiman. Bet didžiojoj suka
toje šeštą valandą ryte, atėjo du žandaru, 
suareštavo motiną ir nugabeno kalėjiman. 
Motina nežinojo ką daryti iš gėdos, kad ją 
žandarai varė gatvėmis. Kada ji atliko 
savo bausmę, tai buvo pašaukta pas vyriau
si mokytoją ir tas pirmiausia išbarė, kad 
manęs neleidžia mokyklon, o paskui pasa
kė, kad aš esmi gabi mergaitė ir kad tokią 
reikalinga mokinti. Taipgi pašaukė mano 
globėją ir liepė prižiūyėti, kad aš lankyčiau 
mokyklą. Globėjas pažadėjo tą pildyti. 
Bet kas iš to pažadėjimo, kad aš neturėjau 
nei drabužių, nei maisto dėl lankymo mo
kyklos?

Pabaigoj mokslo metų motina sumanė 
iš kaimelio persikelti miestan gyventi. Tuo
met aš turėjau dešimtį metų ir penkis mė
nesius amžiaus. Priversta buvau apleisti 
mokyklą ir pradėti dirbti. Kaimynai mo
tinai patarė nevažiuoti į miestą, nes buvo 
viltis, kad hercogienė padės man mokintis. 
Aš ir pati į tai tikėjau. Aš persistatydavau 
save hercogienės tarnaite, kurias matyda-! 
vau raudonais drabužiais apsirėdžiusias ir . nom, buvo nevisai ištikimi, 
baltus priekaištus prisiiuosusias. Aš no-'----- Y~-- -•«
tėjau būti mokytoja, tokia mokytoja, kaip moterų ir mergaičių ateities likimo. Sykį 
mūsų, — dailus liemuo, skaistus veidas, i ji ir mane privertė pažvelgti į ateities liki- 
švariai apsirėdžius. Ilgą laiką mane kan- mą ir kortos man rodė labai puikią ateitį.

i ’ " ' (Toliau bus}:

mūsų,

kino įvairios fantazijos, surištos su herco-
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CHICAGO, ILL. 
Gatvekarių darbininkai nu

balsavo streikuoti.
Kadangi konduktorių ir 

mašinistų unijos baigiasi su 
gatvekarių kompanija kon
traktas ir kompanija atsisa
ko darbininkams pakelti al
gas, aiškindama tuomi, kad 
per paskutinius aštuonis 
mėnesius turėjusi po $4,000 
kasdien nuostolių, tai unijos 
viršininkai paleido .per re
ferendumą tą klausimą. 29 
d. gegužės referendum užsi
baigė. 96 nuošimčiai balsa
vo streikuoti. Apskelbimas 
streiko priklauso nuo unijos 
viršininkų.

1 d. birželio gelžkelių uni- 
\ ja irgi apskelbė savo na-

1 riam nubalsuoti, ar eiti 
l streikan, ar ne, nes ir jų su
tartis su kompanija jau bai
giasi. Darbininkai reikalau
ja pakėlimo algų ir geresnio 
sutvarkymo darbo valandų. 
Dabar dauguma negauna 
pilną laiką dirbti ir negali 
ant pragyvenimo užsidirbti.

Buvo darbininkams pa
siūlyta arbitracijos teismas, 
bet jie atmetė, nes jau ant 
vieno arbitracijos teismo 
darbininkai buvo sutikę,bet 
jis jiems nieko nepagelbėjo. 
Per tai dabar jie nenori sa
ve apgauti. Dabar miesto 
majoras nori būti tarpinin
ku tarp darbininkų ir kom
panijos, bet nėra vilties, kad 
jie geruoju susitaikytų. Jei
gu tik gatvekarių darbinin
kai sustreikuotų, tai, be a- 
bejonėsjr “eleveiterių” dar
bininkai išeis streikan, nes 
jie santaikoj gyvena.

Jeigu gatvekarių darbi
ninkai išeis streikan, tai 
Chicagos gyventojai atsi
durs keblam padėjime, nes’būtų, kad prie Dramatiško 
dauguma negali be gatveka- Ratelio prisirašytų daugiau

gaitis. Buvo sakoma pra
kalbos ir griežė muzika. 31 
d. gegužės atsibuvo pašven
tinimas katalikų kapinių, 
šiame pašventinime nei pra
kalbų, nei muzikos nebuvo, 
bet už tai įvalias buvo mal
dų.

Priėjęs prie vieno žmo
gaus, dalyvaujančio tame 
pašventinime, paklausiau, 
ką reiškia tas pašventini
mas, kadangi tos kapinės 
jau seniai pašventintos? Jis 
man atsakė:

—Žinai, tamista, daugiau 
pasipelno kunigai ir kar- 
čiamninkai. Kunigai prade
da žmonėm pasakoti, kad 
čia dūšios vaitoja, reikalau
damos maldų, tai žmonės, 
tikėdami kunigų pasakom, 
surengia visokias pramogas 
ir duoda kunigui pinigus. O 
kur tik būna katalikiška 
pramoga, tai ten saliūnin-

surengė toj pačioj dienoj 
pikniką, kurioj atsibuvo ir 
Taut. Namo B-vės. Taigi 
lietuviai turėjo ant syk du 
pikniku. Sakoma, jog ir pa- 
rapijonai turėjo pelno.

Negeistinas apsireiški
mas, kad mūsų parapijonai 
ardo tarpe lietuvių vienybę, 
eidami prieš draugijų Sąry
šį. Betgi iš tokių dievų, 
avelių ką geresnio galima 
laukti ?

* 
:jc *

Tautišką Namą jau grei
tai turėsime. Darbas jau 
pradėtas, skiepas kasamas. 
Nors namas brangiai kaš
tuos (su kontraktoriu su
lygta ant $13,700.00), vie
nok, kada jau bus gatavas, 
tad turėsime seniai pagei
daujamą, naudingą ir vi
siems reikalingą įstaigą.

Buolio Sūnus.

dau- 
paviet- 

rės, vainos, ir nuo parapijos 
koncerto ir baliaus, ratavok 
mus pondziau”.

Kada pas mus pirmeiviš
ka draugija parengia balių, 
tai tų parapijonų - juozukų, 
kaip išluota. Tada dau
gumas sako: “Nu, kad juos 
velniai, never ir mums ant 
jų parengimų lankytis. Dži- 
zus krais, jei mūs ten nors 
koja bus, tai pamatysit”. 
Bet štai, parapijom.! paren
gimas. Mūs vaikinai “pir
meiviai” kaip išvaryti. Be
veik visi. Juozukui eina na
mo ir sako: “Dzievaž męs 
tais cicilikučiais gerai aria
me! Jie sako, kad pas mus 
nieko nėra namie. Bet pas 
juos, tai kaip išluota”.

Lipčius.

tis” ir 3-čią—“ 
ir socijalistai”.

Pirmą vakarą kunigas 
aiškino istoriją lietuvių im- 
migracijos, primindamas 
pirmus į čia atkeliavusius iš 
Lietuvos inteligentus, kaip 
tai daktarą Šliupą,kun. Bur
bą, kun. Dembskį ir kitus, 
pažymėdamas kiekvieno 
darbus ir nuopelnus iki šiai 
dienai. Čia davė vėjo vi
siems.

2- rą vakarą, kalbėdamas 
apie karę,gana faktiškai nu
piešė kapitalistų, carų ir ka
ralių reikalus ir jųjų ren
giamas darbo žmonių sker
dynes savo labui ir garbei.

3- čią vakarą, kalbėdamas 
apie socijalizmą ir socijalis- 
tus, nors ilgais privadžioji- 
mais, bet gana skaudžiai, 
drožė, kaip bizūnu per nu
ga ra, republikonų,demokra- 
tų ir kitoms partijoms, ypač 
gerai teko lietuviškoms kle
rikalų ir tautiečių parti
joms, o podraug ir “Drau
gui”. Visas tas partijas iš
vadino “kūnais be galvų”, 
neturinčių jokio pamato po 
savo kojomis. — Girdi, to
kios partijos ir toki laikraš
čiai, tai tinka žvirblius bai
dyt nuo kanapių, ir kas prie 
tokių partijų dar priklauso 
ir skaito panašius “Drau
gui’ 
taip

baudė: trįs užsimokėjo 
$100.00 ir darbdaviai iš dar
bo prašalino. Po to atsiti
kimo jau buvo paliovę par- draugystė,bet jos nariai nie- 
davinėti svaiginančius gė- ko neveikia, o tik rūpinasi, 
rymus, bet dabar vėl prade- kad kiekvienas išpažintį <at- 
jo. Tuomet kelios vietos 'liktų. Jeigu kuris narių ne
draugystės nutarė paskirti j atlieka išpažinties, tai tą ke
po tris narius - detektyvus,' greičiausia prašalina iš 
kurie rūpinsis panaikinti1 draugystės. Mat, bijosi,kad 
slapta degtinės pardavinėji-i dievas nenubaustų arba

‘ Tuos detektyvus pa- draugystė nesubankrūtytų. 
skiria prezidentai ir jų nie- Bet kasžin, ar tas^ išgelbės 
kas nepažįsta.

30 d. gegužės tapo atga
bentas policijon K. su bač-; 
kūtėm ir blėtinėm. .Teis-

davinėti svaiginančius

m a.

WORCESTER, MASS.

draugystę nuo bankini to?
Apie aukų rinkimą nu

kentėjusioms nuo karės lie- 
_____ (tuviams męs nieko nežinom 

mas nusprendė užsimokėti ne^ taiko neturime tokiais 
$75.00.__________________ I dalykais užsiimti.

Neseniai susitvėrė S. L. 
A. kuopa. Prie kuopos pri
guli laisvesni žmonės ir ga
lima tikėtis, kad jie pradės 
smarkiau darbuotis.

Palaidūnas.

30 d. gegužės buvo pirmas'Jeigu svaiginančių gėrynių ' 
išvažiavimas L. S. S. 40 pardavinėjimu užsiimtų be-į 
kuopos. Žmonių atsilankė j turčiai, tai dar nebūtų taip 
ganą daug. Jaunimas per 1 
visą dieną labai dailiai link
sminosi ir kvėpavo tyru o- 
ru, o vakare išsiskirstė. Ro
dosi, kad kuopa turės apie 
$20 pelno.

PROVIDENCE, R. I.
Bėgyje paskutinių keliate 

mėnesių iš mūsų miesto 
veik visai nesimatė jokios 
žinutės pirmeiviškuose laik- 

. Tartum visi lie- 
ir jau 

nieko nebeveikia. Nors, tei
sybę pasakius, nėra kuomi 
pasigirti, bet 
bus pažymėti 
čiais apie šio

nuostabu, bet dabar užsiima 
pasiturinčios šeimynos.

Buvo girdėtis, kaip kata- Paščiuose. T 
likai ginčijosi apie tikėjimų, tUviai bū’tu 'išmirę' į 
kunigus ir tt. Pasirodo,kad 
jau žmonės pradeda protau
ti.

Korespondentas.

22 d. gegužės buvo rengia
mas vakaras Apšvietos 
draugystės. L. S. S. 11 kuo
pos Dramatiško Ratelio ak
toriai buvo apsiėmę sulošti 
veikalą “Trįs mylimos”. Bet 
tą vakarą labai lijo ir publi
kos visai mažai__  ____  susirinko, •' .
tai prisiėjo nusipirkusiems 
bilietus pinigai sugrąžinti ir 
lošimą atidėti ant toliaus.

L. S. S. 11 kuopos Dfama-JLU. kJ. kJ. X JL AUUpvO C411AC4’ _ • į 
tiškas Ratelis pusėtinai dar-
buojasi ir yra nemažai vei
kalų sulošęs. Tik geistina

natarnavimo apsieiti.
.arpenteriai” jau nuta- 
rįžti prie darbo. Vidu- 
iirbantieji gavo pakėli- 
algos 5c. į valandą.

* ♦
* *

Rubsiuvių padėjimas nėra 
jau taip lengvas, kaip tūli 
sau persistato. Darbo aplin
kybės labai sunkios. Kada 
darbininkai pradeda bruz
dėti. pradeda organizuotis 
tai darbdaviai, turėdami nu- 
samdvtus šnipus, tuojaus a- 
pie tai sužino ir smarkes-lt: 
nius v
Išeiti į viešą kovą 
neišdrįsta, nes viena, darbi
ninkai suvarginti bedarbės, 
o antra yra didžiausia armi
ja bedarbių ir išėjus į vie
šą kovą gali ne tik nieko ne
laimėti, bet dar pralaimėti. 
Bet be kovos negalima bus 
išeiti iš tokio bjauraus pa
dėjimo.

Šiomis dienomis čia atsi
tiko baisi tragedija. Tūlas 
Javarovskis, 19 metų am
žiaus vaikinas, kelis mėne
sius vaikščiojo be j ieškoda
mas darbo ir negalėjo gauti. 
Per tą bedarbės laiką įlin
do į skolas. Pagal taus pa-

visgi įdomu 
nors retkar- 
miesto lietu-

30 d.

kt ik raščius, tai yra

30 ir 31 gegužės buvo pra
kalbos kun. V. R. Delianio. 
Įžanga i svetainę 10c. Pir
mą vakarą kalbėtojas aiški-1

svečiai
K dies sava ’Uš tam atgal, 

D. L. K. Gedimino draugys
tė buvo parengus prakalbas 
su pa m a r g i n i m ais—monolo
gais ir deklamacijomis. Kal
bėjo visiems gerai žinomas 
F. J. Bagočius. Nurodinė
jo karių blėdingumą ir kas 

Toliau kal
bėjo apie draugystės reika
lingumą. Draugystė, rodo
si, laimėjo šį-tą—apie 9 nau-

30 d. gegužės Lietuvių Pi
liečių Pagelbinis Kliubas pa
rengė “puikias” prakalbas, 
o ant rytojau, t. y. “Decora-

li’iuniino vnatineai merei- tion Day” balių' plakatu°- iiuiuuiu, y Įjciiiiiecii mei ei- i • , , > i ,
Į" m 7 17 1 i ° • ° co n«i rrci vci r> r n Irnrl irai.nų. Tuomet dar geriau ga
lėtume darbuotis.

Dramatiško Ratelio susi
rinkimai atsibūna kiekvieno 
mėnesio pirmame utarnin- 
ke, 7:30 vai. vakare, 180— 
182 New York Avė.

L. S. S. 11 kuopos Drama
tiško Ratelio Sekr.

A. Biečiene.

“K rakus - Kiaulėnas ir B. 
Montvidas buvo ir yra tau
tiečiais ir katalikais”—tarp 
kitko pasakė kun. Delianis, 
“nes viena, jie buvo Lietu
vos vaikai, o antra, jie pil
dė katalikiškos bažnyčios į- 
st.atus; Krakus - Kiaulėnas 
ir mirdamas pildė savo ka
talikiškas priedermes, atlik
damas išpažintį. ‘Draugo’ 
primetimas Krako - Kiaulė- 
no socijalistams, yra prasi
žengimas prieš teises ir do
rą. Kaip Krakus - Kiaulė
nas atpakutavojo už savo 
griekus, taip ‘Draugas’ tu
rėtų atpakutavoti už viešą 
melagystę ir šmeižimus nie
kuo nekaltų žmonių — soci- 
jalistų. Bet jeigu “Draugas’ 
ir kunigai primeta Krakų - 
Kiaulėną socijalistams, tai 
kam dar jie pasilieka sau 
Macocha, Šmitha, Richeso- 4-7 t’
na ir kitus?”

Ketvirtą vakara, 27 d. ge-

BINGHAMTON, N. Y.
Gegužės 29 d. Draugijų'

Sąryšis turėjo surengęs te-, rL1?tu,V? leideja_s.
darbininkus prašalina.latrą del naudos Liet, 

niekas I Fondo.

'se buvo pagarsinta, kad kal
bės net šeši kalbėtojai: F. J. 
Bagočius, J. Mickevičius, 
vietinis H. A. Palmer (tei
sėjas) ir kiti, bet augščiaus 

Iminėti kalbėtojai nepribuvo 
lis priežasties ligos.
! Kalbėjo H. A. Palmer an
gliškai ir M. Paltanavičius, ------------------ -- — CT-
iš Worcester, Mass., lietu- gūžės, kun. Delianis pasako- 
viškai. Nors pirmininkas jį jo juokus— 
perstatė kaipo redaktorių, 
bet kiek man yra žinoma, 
jis nėra redaktorius, tik “A-

susirinkimas pas J. .
Besilinksmindami|no apie Europos kares ir* 

nurodė, kaip karūnuotos 
ypatos žudo nekaltus žmo
nes. Antra vakara aiškino 
apie socijalizmą ir socijalis
tus. Prakalba buvo neblo
ga. Nurodė, kad socijalis
tai rūpinasi darbininkų rei
kalais ir tt. Davė vėjo tau
tininkams ir klerikalams, o 
taipgi ir rudžio mylėtojams. 
Žmonių buvo nemažai ir visi 
ramiai užsilaikė, išskiriant 
trijų fanatikų.

Reikia pastebėti,kada kun. 
Delianis kalbėjo apie Euro
pos karę, tai mūsų katali
kai atsivežė bačkutę ir ke
liatą gorčių degtinės ir tą 
viską ištuštinę,sukėlė nami
nę karę.

S. Antanaitis.

sumanė paaukauti 
po keliatą centų L. Š. F. Au
kavo šios ypatos: Dr. C. Z. 
Vežei, D. Rauktis, K. Stan
kus ir J. Rauktis — po $1; 
J. Pupis 25c. Kitų aukavu
sių pavardės nepaminėta. 
Viso suaukauta $5.25.

Labai malonu, kad lietu
viai nepraleidžia nei vieno 
susirinkimėlio tuščiai, bet 
pasirūpina paaukauti nu
kentėjusioms nuo karės lie
tuviams.

ROCHESTER, N. Y.
1 d. birželio buvo p rakai- 

j bos L. S. S. 7 kuopos. Kai- 
j bėjo F. J. Bagočius. Šias 
|prakalbas galima priskaity- 
ti prie geriausiai nusiseku
sių. Žmonių buvo pilna sve- . 
t ai nė (apie 400 ypatų) ir 
daugumai net suolų trūko. 
Nors ir bedarbė siaučia, bet 
aukų surinkta $5.51.

Reikia pažymėti, kad da^ 
bar F. J. Bagočius kalba 
daug geriau, negu du-tris 
metus atgal kalbėdavo.

J. P. Stančikas.

vykb gauti darbas pas kont- (nesilankė į šį vakarą ir ne- 
rakiorių Levy. Tikėjo, kad parėmė taip prakilnaus dar-

gel J Pirmas H. A. Palmer kalbe- 
Buvo sulošta 3-jųįj_° PaU1lt*Pa.i. apje,.reika.įin- 

veiksmu drama “Paskutinė 
Banga” ir 1-no veiksmo ko
medija “Meilės Parodijos”. 
Pirmas veikalas sulošta pu
sėtinai gerai. Antras kiek 
silpninus. Matyt, nekuriems 
aktoriams trūko drąsos ir 
išsilavinimo. Taipgi sudai
nuota pora dainų, kurios 
gana gerai pavyko. Vely- 
tina mūsų dainininkams ir 
dainininkėms toliaus lavin
tis dainavime.

Publikos buvo neperdaug. 
Taigi ir pelno L. Š. Fondui 
bus mažai. Nepagirtinas 
darbas mūsų lietuvių, kurie

■ “Humoristiką”, 
kaip jis pavadino. Bet ka
dangi buvo gana pavargęs, 
tai juokus krėst neperge
riausiai sekėsi.

Kun. Delianio prakalbas 
worcesterieciai negreit už
mirš. Laike prakalbų kun. 
Delian is surinko aukų nu- 
kentėjusiems nuo karės lie
tuviams $17.12, kurie tapo 
priduoti 40-tos }kuopos L. S.

gumą būti šios šalies pilie
čiais. Antras kalbėjo M. 
Paltanavičius (“Am. L.” lei
dėjas). Liepė kliubui dary
ti kokią nors “storonę”, kad 
patraukus prie lietuvių iŠ iždininkui pasiuntimui L. 
tuos visus Vilenskinius dzū- Š. F. iždininkui.
kus. Tam tikslui kalbėto
jas nurodė tverti lietuvišką 
parapiją. Pasakė, kad “ko- 
leik Gardner, Mass., nebuvo 
bedievių, tai lietuviška pa-

Dzūkelis.

laiku
buvo

apsireiški-

Pastaruoju 
vietos lietuvių 
tai nepaprasti 
mai. Veik per ištisą pusme
tį viešpatavo kokie tai ne
susipratimai, užsipuldinėji
mai ir tas labai kenkė vi
suomeniškam darbui. Bet 
pastaruoju laiku jau nesi
girdi tų vaidų ir galima ti
kėtis, kad jie visai išnyks. 
Išnykus vaidams, visuome
niškas darbas dar smar
kiau pradės eiti.

kokie

dabar jau iš skolų išsikrap- 
štys. Pradėjus dirbti, pir
mą savaitę uždirbo $4.00, 
toliaus bedirbdamas negalė
jo daugiau uždirbti, kaip 
$6.00 į savaitę. Matydamas, 
kad iš $6.00 netik kad skolą 
negali atiduoti, bet dar ir 
pragyventi trūksta, o čia 
dar skolininkai bombarduo
ja, tai ėmė ir pasikorė.

Tai taip pas mus dalykai 
stovi, bet žmonės diena į 
dieną vis laukia geresnių 
laikų, bet kaip neateina, 
taip neateina tie gerieji lai
kai.

bo sušelpime savo broliųLie-

♦
♦ *

Mūsų darbavimasis dėl L. 
Š Fondo, galima sakyti, pa
girtinas. Jau iki šiol pasių
sta L. Š. Fondui $226.21, ne- 
priskaičius dar teatro pel
no. Reikia tikėtis, kad tai 
dar ne paskutinės mūsų au
kos.

♦
♦ ♦

Pas mus įėjo madon kas 
metai pašventinti kapines. 
30 d. gegužės buvo pašven
tinimas Tautiškų kapinių. 
Pašventinime dalyvavo du 
neprigulmingu kunigu —
Jankauskas

♦
* *

Gegužės 31 d. Tautiško 
Namo Bendrovė turėjo pik
niką. Pavyko gerai. Pelno 
irgi gražaus bus.

Tik štai kas tarpe mūsų 
lietuvių peiktina. Gyvuoja 
draugijų Sąryšis. Į Sąryšį 
buvo kviesta prisidėti ir lie
tuvių parapija, bet ji atsisa
kė prisidėti, sakydama,

draugyste ir jai nereikalin 
ga dėtis prię sąryšio. Ii

WEST LYNN, MASS.
Gegužės 22 d. atsibuvo 

Jaunuomenės choro koncer- 
rapija labai puikiai gyvavo,’ tas ir balius. Choras sudai- 
o dabar, sako kalbėtojas, 'navo ar 6 dainas, P. Znotu- 
bedieviams užponavojus, ta|kas> iš Roxbury, pasakė ke- 
parapija ir bažnyčia galuti-Įpatą eilių ir sulošė mono- 

Abel-jogą, Publikos, kasžin ko- 
neturedamas atsilankė labai mažai, 

galėjo už-1 pe]no, turbūt, neliko.

nai pateko lenkams”, 
nai, žmogus, i 
geros iškalbos, neg 
ganėdinti Providence’o lie
tuvių, nes jam bekalbant 
daugelis sportelių išbėgo 
lauk.

* * j
Gegužės 28 d. buvo kon-

Kalbėtojas perdaug (certas, kurį parengė “Gabi- 
tyhai ir lėtai kalbėjo, kad jOs” choras iš So. Bostono, 
toliaus sėdintieji visai nega-1 Vadovavo M. Petrauskas. 
Įėjo girdėti, antra, tai pačių Kasžin kas pasidarė tiem 
lietuvių ne etiškas užsilai- į lynniečiam—tik 27 ypatos 
kymas svetainėse; ypatingai. buvo atsilankę. “Gabijos” 

choras į skylę gana gerai į- 
lindo; Aš manau, kad dėl
to, jog minėtas choras sėdi 
po “Vėžio” sparnu, o “Vė
žys” talpina visokias “pie
menų parašytas korespon
dencijas, kuriose yra šmei
žiamos vietos pirmeiviškos 
draugijos ir gabesni veikė
jai. Atžagareiviai nėjo dėl
to, kad nesupranta 
svarbos, o kiti sakė: 
tu mane glostai, taip 
ve myliu”.

moterįs atsiveda po visą 
pustuzinį vaikų ir paleidžia 
juos ant dievo valios. Bil- 
dėsis, spiegimas, klikimas 
kenkia kiekvienam norin
čiam klausytis kalbėtojo.

M. B. Y-kas.

INDIANA HARBOR, IND.
20 d. gegužės buvo pra

kalbos L. S. S. 217 kuopos. 
Kalbėjo M. X. Mockus te
moj “Netikėk, bet žinok”. 
Labai puikiai ir aiškiai nu
piešė Rymo-katalikų tikė
jimo paslaptis, pasiremda
mas biblija. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė ir dau
gumai suolų neteko. Užsi
laikymas buvo irgi pavyz
dingas. Tik viena senelė 
nuolatos niurnėjo, bet pas
kui jai pasidarė “karšta”, 
tai išbėgo iš svetainės ir, 
kaip drūta, nešėsi pas vie
tos kunigėlį, kad papasako
jus apie tai, ką ji svetainėj 
girdėjo.

Musų kunigėlis taip susi
rūpino, kad bedieviai sako 
prakalbas ir kritikuoja 
“šventą” tikėjimą, kad su
laukęs nedėldienio, 23 d. ge
gužės, vietoj mišių, pradėjo 
keikti socijalistus, laisvama
nius ir tuos katalikus, kurie 
ėjo Mockaus prakalbų klau
syti. Keikė kiek tik galėjo 
ir kaip tik išmanė.

Kandidatas į katalikus.

WESTVILLE, ILL.
28 d. gegužės tapo palai

dotas ant “Tautiškų kapi
niu” Antanas Pliudžius. Jis 
buvo sužeistas anglių ka
sykloj, išgulėjo šešis mėne
sius ligonbuty ir mirė. Lai
dotuvės buvo iškilmingos. 
Mat, pirmiau velionis prigu
lėjo prie naujosios parapijos 
ii' buvo išrinktas į komitetą, 
tai dabar parapija iškilmin
gai palaidojo. Naujosios pa
rapijos kun. Jankauskas at
liko visas bažnytines cere
monijas ir ant kapinių pasa
kė prakalbą. Parapija ant 
velionio grabo uždėjo vaini

LAWRENCE, MASS.
Čia katalikai vaikinai 

pradėjo atsiminti šeštą die
vo prisakymą. Šiomis dieno
mis net du vaikinu buvo pa
trauktu teisman už šeštą 
prisakymą. Tūlas F. S. per 
keliolika metu turės mokėti 
vienai merginai po $2 į sa
vaitę. Antras gi, S. G., už 
peržengimą šešto prisakymo 
tapo nubaustas ant $300.

Pasirodo, kad katalikai, 
progresuoja, neužmiršdami 
šešto dievo prisakymo.

M. M. S. Našlaitis.

HARRISON,

su miesto korespondencija, 
kurioj korespondentas “Vie
tinis” aprašo buvusį vakarą 
L. S. S. 161 kuopos. “Vieti
nis” nupeikia aktorius, būk 
jie netikusiai sulošę veika
lą “Gadynės žaizdos”. Ko
dėl taip korespondentas nu
peikė, tai aš nesuprantu. 
Lošimas, sulyginus su kitų 
miestų lošimais, išėjo labai' 
gerai ir lošėjai verti pagyri
mo, o ne peikimo, kaip “Vie
tinis” daro. Korespondentas 
sako, būk aktorių kalbos ne-

Reikia pažymėti, kad ve
lionis paliko žmoną su pen
ketu kūdikių. Kada velio
nis buvo arti mirties, tai sė-___ , ________ ,c_______
nosios parapijos kunigas'sigirdėję. Viena, aktoriai 
nuvažiavo į ligonbutį ir pra-lgana garsiai kalbėjo, o antr 
šė velionį aprašyti jam tuos p a, publikos buvo tik apie 
pinigus, kuriuos anglių ka-1 šimtą ir visi sėdėjo arti 
sykių kompanija turės iš-^teičiaus. Jeigu “Vietinis” 
mokėti už sužeidimą, o jis nuėjo prie durų ir ten sėdė- 
tuos pinigus pasiusiąs į Lie- jo, tai už tai aktorių negali- 
tuvą giminėm. Čia jau pa-Ima kaltinti.
sirodo kunigo sąžiniškumas. Jeigu norima kritikuoti, 
Apie pačią ir kūdikius nie- tai reikia kritikuoti ne lošė- 
ko nemini, bet apsiima pa- jus,

Jeigu norima kritikuoti,

WORCESTER, MASS.
24, 25 ir 26 d. gegužės at

sibuvo prakalbos 
Delianio. Įžanga 
Žmonių per visus 
atsilankė į 600.

kunigo 
buvo 5c. 
vakarus

teatro 
“Kaip 
aš ta-

STOUGHTON, MASS.
Nors mūsų mieste nėra 

viešų smuklių, bet girtuok
liavimas nei kiek nesusima
žina. Mat, dauguma lietu
vių slaptai pardavinėja svai
ginančius gėrymus. Kad su
laikius tą bjaurų darbą, vie
tos draugystės pradėjo ko- J • • • ♦ • • *| •

siųsti Lietuvon. Mat, pati 
ir vaikai nelanko senosios 
parapijos bažnyčios, bet ei
na į naująją.

♦
♦ ♦

29 d. gegužės buvo ba
lius naujosios parapijos.Rei- 
kia pripažinti, kad dar pir
mas mūsų mieste toks dai
lus balius. Parapijos choras 
sudainavo keliatą dainelių, 
buvo monoliogų ir kitokių 
pamarginimų. F. Jočionis 
pasakojo juokus. Žmonių 
buvo daug ir visi dailiai už
silaikė. Pelno bus apie $100.

Vaikinas.

, bet publiką, kuri apie 
lošimą nieko nesupranta. 
Kur perstatoma liūdniausi 
dalykai, tai publika gardžiai

Narva.

RIVERTON, ILL.
Šis miestelis nuo seniai

REDAK. ATSAKYMAI
Naujam skaitytojui (Am

sterdame). — Neviskas su
prantama. Beto, kunigas 

įgalėtų patraukti mus atsa- 
i komybėn, o jūs nepasirašote 
pilnos pavardės.

Saules broliui.—Tamsta 
aprašai apie lietuviškas ves
tuves, bet neparašai, kokia
me mieste jos buvo ir nepa- 
duodi savo adreso. Netilps.

Labas Rytas. — Patalpi- 
nom anksčiau gautą. At-

karą “Pakol grūdus sėjam, 
patol ir vaisius renkam”;

Dabartinevakarą
Gegužes 31 d. buvo para

pijos balius įr koncertas. Aš

muose buvo pranešta, kad 
jų nariai paliautų pardavi
nėję svaiginančius gėry-

apgyventas lietuviais, bei 
vargiai galima rasti tamsės 
nių lietuvių, kaip čia. Tie

leiskite, kad negalėjom su
naudoti. x

Dobilui Patalpinom 
sa, yra keliatas ir laisves- anksčiau gąutą.
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JUOKŲ KĄSNELIAI
gos iš “dievo malonės” susi
laukia vaikų ir tie vaikai 
tankiai su rodą kunigų bū
na nugalabinti. Nejaugi 
tuos vaikus galabintų, jei
gu jie turėtų dūšias? Juk 
tai būtų smertelnas griekas. 
O juk kunigai sakosi esą ne- 
griešni.

Ji žino.
Motina: — Mano miela 

dukrele, tu rytoj jau būsi 
ženota ir todėl aš, kaipo ta
vo motina, noriu tau pasa
kyti kelis žodžius apie tavo 
pareigas, tai yra, kaip tu tu
rėsi elgtis po apsivedimui.

Duktė: — Et, mama, man 
nereikia patarimų, aš pati

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Galingas Orakule! Pasi

skubink man į pagelbą, nes 
mano kaklas susitraukė, 
kakta įdubo, pilvas išsipūtė, 
tik, dėkui augščiausiam, 
protas tai net 10 metų atsi
liko ir aš jokiu būdu negaliu 
sau išekspleinyt šitą painų 
klausimą: kaip L. Pruseika 
gali būti socijalistu? Juk 
jisai Lietuvoje nuo mažens 
mokinosi, o paskui atvažia
vo į Ameriką ir pradėjo re- 
daktoriauti ir net prakalbas 
sakyti, o darbo visai nedir
bo. Na o aš, žiūrėk, senam 
krajuj dirbau kaip nigeris 
ir dar net Kalvarijos džėlo- 
je sėdėjau (mat ciesorius

Prirodymas.
Jonas: — Aš skaičiau tū

lo daktaro knygelę, kurioje 
sakoma, kad nuo rūkymo 
vyrai palieka silpnapročiais.

Jurgis: — Tikra tiesa. Aš 
jau seniai ant tamistos tai 
pastebėjau.

Sunkiausias darbas.
Keliūtas darbininku šne

kučiuojasi apie darbus. Vi
si jie nusiskundžia, jogei 
sunkiai jiems prisieina dirb
ti. Prisiklausęs jų kalboms 
vienas bedarbis sako:

— Mano darbas yra sun
kesnis už jūs visų.

— Juk tu visai nedirbi!
— pastebėjo jam kiti.

— Jieškoti darbo — tai 
v ra sunkiausias darbas.

prasikaltėlis). O kaip at
važiavau į Ameriką, tai tuo- 
jaus prisirašiau prie cicili- 
kų (cicilikais aš vadinu so- 
cijalistus—nepamiršk). Bet 
kaip tik gavau džiabą 
Grandstryto ofise ir net 7 
dolerius ant nedėlios, tai sa
kau: “Šalin idėjos! .Dolery
je išganymas!”

Su šleketnumu pasilieku
Juozas Porčepiejus — 

Kandidatas į Lietuvos pre
zidentus.

Extra!
Vilsonas pareikalavo nuo 

Viliaus, kad tasai liautųsi 
po vari- 
atsakč,deniu. Vilius gi

£|kad jis tik tuomet
po vandens ir mušis kaip 
žmogus, kada Anglija ne
vogs jam gabenamos duo
nos.

/Atsakymas: —
Žinai ką, Porčepėli, jeigu 

tavo kakta įdubo, o pilvas 
išsipūtė — tai tas ženklina, 
jogei visa košė iš tavo gal
vos persimufino į pilvą. Va
dinasi, tamista dabar pro
tauji pilvu, o galvą nešioji 
tik todėl, kad būtu ant ko 
kepurę užmaut. Protauda
mas dideliu pilvu, tamista 
atlikai milžinišką darbą: iš
tuštinai daugybę bačkų by- 
ro ir nemažai galionų vis- 
kės. Ir todėl aš nesistebiu, 
kad tamista per savo dide
lius darbus nematai L. Pru- 
seikos mažiukų darbelių. 
Matai, bratku, jis protauja 
ne pilvu, bet galva ir todėl 
jo darbą (raštus) galima 
būtų sukraut tik į vieną ta- 
mistos ištuštintą bačką.

Ir taip, ponas Porčepie- 
jau: visi tie, kurie dirba to
kius menkus darbus, kaip 
Pruseika — vadinasi soči j a- 
listais, o visi tie, kurie at
lieka tokius milžiniškus dar
bus, kaip tamista — vadina
si tautiečiais.

Dabar tamista suduok 
kumščia sau į pilvą ir pami- 
slyk, o pamatysi, kad tas y- 
ra trū.

Klausimas: —
Sei, mister Orakule! Pa

sakyk man, ar mergos vai
kas turi dūšią? Mūsų ku
nigas pasakė, kad socijalis- 
tas, kooperacijos šuva ir 
mergos vaikas dūšios netu
ri. Aš esu socijalistas ir 
tikrai žinau, kad pas mane 
dūšios nėr, nes niekur jos 
nerandu. Šuva taipgi netu
ri dūšios — tą žinom visi. 
Bet kaip su mergos vaiku?

Kakarieku.

Atsakymas: —
Orakulas mano, kad ku

nigas teisybę pasakė. Tik 
tamista pridėk du pirštu 
prie savo arbūzo ir pamis- 
lyk, o pamatyti štai ką: ku
nigai pas save už gaspadi- 
nes laiko mergas, tos mer-

*

Rusų laivynas iš vienos 
puses, anglų ir francūzų iš 
kitos — gėrisi ir negali atsi
gėrėti Konstantinopoliu.

* *
Rusų kariumenė puikiau- 

’ " iššioj tvarkoj pasitraukė 
Przemyslo, padarydama au
strams ir vokiečiams 
tižiausius nuostolius.

di-

Faktiškas patėmijimas.
Katalikų organas “Drau

gas” viename iš savo nume
rių aiškino savo skaityto
jams, kad dūšia pas kūdikį 
atsiranda nuo pat užmaz- 
gos. Ar negalėtų “Drau
gas” paekspleinyt, kur 
biedna dūšele kenčia 
atsiradimo užmazgos?

r m

Grikštas ir kalėjimai.
Aidoblistų sorkininkas L. 

Grikštas laike savo prakal
bos visa gerkle šaukė, kad 
kalėjimai- nereikalingi. Pa
baigęs apie kalėjimus, pra
dėjo plūsti sau nepatinka
mus žmones. Vienas žmo
gelis jam užprotestavo ir 
pradėjo triukšmą kelti. Ta
da Grikštas sušuko: “Jei tu, 
bome, nenutilsi, tai aš tave 
padėsiu ant 5 mėnesių į ka
lėjimą”.

— Vadinasi, kalėjimai 
reikalingi. O ką pirma sa
kei? — pastebėjo žmogelis.

Kas blogesnis?
Vyras: — Moters yra 

daug blogesnes už vyrus: 
šventam rašte niekur nėra 
pasakyta, kad iš vyro būtų 
išvarę septynis velnius, bet 
vis iš moters.

Moteris: 
moterų septyni velniai iš
varyti, o pas vyrus jie dar 
tebesėdi.

Vadinasi, iš

Rankų darbas.
Ar tu sumu-Sūdžia:

šei šitą žmogų ? i
Kaltininkas — Taip, aš. . 
Sūdžia: — O kuomi tu jį1 

mušei?
Kaltininkas: — Tai rankų 

darbas, ponas sūdžia. j

“Laisvės” knygo
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ ĮKŪNYT?

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

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

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

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

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

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvon 
tarnaitės. Vos pražydusi,vo« 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kaa 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

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

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

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

MOK SL AS R ANKŽ1N YSTĖS
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ..............

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS ......

PASLAPTIS ...................................
GYVENIMO BANGA ................. 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI .. 
K O NTRO BA N D M N K AI ............
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 
KANKINIŲ .....................................

ir šią

Tai yra 
lietuviž-

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvie- 
koresponden-

16c

2ftc

20r

15c

15<

Jftc

10

15c

inc

20c

20c.
35c.

RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ...............................................
iŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ...........................
ŠEIM YNOS ISTORIJA, kaina . 
SOC1JALDEMOKRATŲ MOKS

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

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

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

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

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

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

“Laisve”,
183 Roebling St., 

Brooklyn. N. Y.

Necanicum,0regjn

0

r/}
•W

c

40c.

25<
10c

20c

10c

75c
75c
35c
20c

10c
50c

25c

50c

50c

n

’u

Gerbiami lietuviai: — Kurie 
norit ant ūkės gyventi, tai nie
kur nerasit geriau, kaip Ore
gon valstijoj. Reikia žinoti, kad 
ta valstija, tai Californijos tik
ra sesuo. Aš pervažiavau pusę 
Amerikos kolei siira»Hn paran
kesnę vietą. Čia žemė gera, 
viskas užauga. Kas nori eoui- 
na prieš Kalėdas, kiti March 
mėnesyj iki pabaigai July. Ma
no apie’inkėj dar apie 40 lie
tuviškų šeimynų galėtų daryti 
gerinusį pragyvenimą. žemės 
kaina nuo 15 iki 30 dolerių už 
akrą. Kas tikrai norėtumėt 
pirkti,atsišaukti, įdėdami krasos 
ženklelį, o aš suteiksiu plates-, 
nias žinias. Taipgi galima gau
ti ir randavos žemės.

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

Adresas:

Jos. Apinaitis, 
Necanicum, Ore

Svirplys. 1U

Jau nereik daugiau atšipusia bntva skustis!
Reikalingas daiktas visiems vyrams kurie patys skutasi!
Kadangi britva peša ir skaudžiai skuta, nekankin’cs ir nepyk- 

dink save, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT” BRITVA PUSTO. O 
kaip ištepsi ant diržo ir patrauksi kelis kartus britva, tai taip ge
rai išpustis, kad malonu bus skustis. I’risiųsk 25c. suvyniojęs j 
laišką ir adresuok:

MANHATTAN HAT STORES
Prisiųsk 25c. suvyniojęs į

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

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
NUSIUNČIU 100 rub. už $44.50

SIUNČIU PINIGUS I RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGU KURSĄ, G VA RANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
tanuojami per valdžią. --
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje 
kalbose, 
nuo 
m ai

PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO- 
ir Angliškoje 

PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari- 
DYKAI.
PARDUODU LAIVAKORTES ANT TU LAIVŲ, KURIE 
SYKIU { SAVAITE IŠEINA | RUSIJĄ. Dabar JAU GA-DU

LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS į AMERIKĄ PER l'TNLIAN
DI JĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
zYustrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

Atpigo laivakortes, nes tik $42.50.
BANKIERIUS JOHN KOVACS

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

NEW YORK

KALBAM LIETUVIŠKAI.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Spccijali“*““ Moterišku I.i«ru.
314 E. 50th S.N York

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

Nedėliomis pagal sutartį.
.Egzaminavimas DYKAI. Męs išti 

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

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

Kalbame lietuviškai.

SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSK!
Pas mus galite gauti ska

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

61 S.2nd st., Brooklyn,

/C;.
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šimtai krautuvių Didžiam jam New Yorke garsina šiaudines 
skrybėles, bet niekur negausi taip gerai tinkamas ŠIAUDINES ir 
PANAMA SKRYBĖLES, kaip

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

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

naujausios mados visokių Šiaudinių ir Panama Skrybėlių.

ATSINEŠ ŠITA KUPONĄ.
TIEMS, KURIE

LIETUVIŠKA

3939 Greenpoint
TIS PATAISOME 

. LENGVO IŠMOK ESČIO.

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galimi 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.............................$].0i
Kraujo Valytojas.............................$1.0'
Vidurių Reguliatorius.........................50
Trojanka.........................25c, 50c ir $1.0i

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

P. A. URBANAVIčIUfe
IfU Metropolitan Avansu

Brooklyn, N. Y.

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

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

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

a

DENTAL PARLORS 
DR; ARNOLD B. FELDBURG 

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

BROOKLYN, N. Y.
Pataisome greitai pagal nau- 

jausį būdą, be jokio skausmo, 
už prieinamą kainą.
' ' ' i"*i. ■■    1 .».■ - ■—■■■   —^.1 ■ 1 11 ,1 - ■■■ ■ ■ ■

Naujus dantis sudedame iš 
geriausio materijolo už $S.(IO 

Apvelkame ir sudriitiname
(Bridge work) 22 k 
so už ........................

Užpliombuojaine už . 
ir augščiau

auk-
$5.00
$1.00

50c.

Traukimas mūsų specijališku- 
is. Egzaminuojant seredomis

>>
E AUKA

k'iuoąc. |au dntiAi turi v 

piningai* pru g <nm< f«

xMkUHe

NEWARK’O LIETUVbKA APTIEKA
Apielinkes lietuviams pranešu, kad atidariau 
AIyriEKA tikrai lietuvis! ų. Pas mane galite 
gauti visokias gyduoles kokias tik 1 .ietuvoje gau
davo!. Teipgi sutaisom visokias gyduoles pagal 

receptus su didžiausiu atsargumu.
KALIBATA

Žuvinis Degutas 
gera ir saugi gyduolė dėl 
plaučių ligų, kosulio, užkimi
mo, bronchitis ir kvėpavimo 
, l>"kS............35 cĮrankių.

KALIBATA TONIC
BITTERS 

laba* gera gyduolė dėl ne
tvarkos skilvio ir malimo 
įrankių, suteikia sveiką ape
titą, pabudina išdalinimą, ne
sulygintas dėl malimo: su
grąžau normališkas spėkas, 
ypatingas stiprintojas dėl vi
so organizmo. 50 c

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

KALIBATA
Čystytojas Kraujo 

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

rlųPligA ’ $1-00Preki................ “ *

KALIBATA
Plaukų Stiprintojas 

puikus maistas del pabudini
mo plaukų augimo, jei dar 
užsiliko kiek gyvybės šakny
se; sulaiko plaukų slinkimą 
ir pestekniuį pleiskanų tveri- 
mąsi, taipgi niežėjimą galvos 
odos; suteikia liaują augimą 
ir blizgėsi plaukams ir su
grąžina spėkas.

Preke ..........................
KALIBATA

Gydanti Mostis 
labai geras ir čystas prepa
ratas dėl skaudulių, įsipjovi- 
mų, sudeginimų, apsišntini- 
nių, nusibrūžinimų, — pasek
mingas dėl įvairių atdarų 
žaizdų.

Preke .........................
KALIBATA

Mestis nuo Nuospaudų 
atsargi ir tikra gyduolė, dėl 
prašalinimo kietų ir minkštų 
nuospaudų ir sukiete- 
jintų. I C p

Prekė.........................
kur vienybB. tenai ir galybei

PRANK P». K/
PHARMACIST

IBI Perry'Str., 
Near Van Buren Street

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.
Kas užsirašyi 
pas mane 

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

“Amerikos 
arba knygų verLietuvį”, ar “Sakę 

tčs $2.00. Taigi Tamista už $5.0( 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dai 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau 
jienas” gausi dar vieną visai dykai pei 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do 
vanos.

J. BRAKNIS 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y

Newark, IN. J.
Telephone 10135 Market.
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rvu! Grsimpeint.
Puikiansia lietuviams vieta pas
P. DRAUGELI

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

Broooklyn,
Palei Wythe Ava.

73 Grand st.

■tvtveuMMnMMMssMMNMMMSMsaMMMMMSMMHMMMMMM

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J. Misevičia
SI’ECIJ ALISTAS 

PLAUČIŲ
Valandos:

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

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

k", «(MC juO»

& P. Lorillard Co., New York City

v**wir»KKnrw*« mm «r vmwmmw

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperntrici Mari! A- 
kušerkų mokyki? Peterburge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, tal{>- 
gi K-rai apsipažinuo su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
aavimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitč

Walnat St., NEWARK, N. J.
Telefonas ^4035 Market

I«1MU>
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\R JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po 
avaitei, mėne.sis pj mėnesiui, 
notas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
„ergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkiroje ligoje. Kada 
jums gyvenimas jkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

D-RO LEON. LANDES
Jis jums be pinigų duos rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias liga*, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Del lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dideliius i’- garsius aparatus 
Elektrikos ir X 
kuri os 
organus.
tojus turi tokius 
jie yra brangus.
likroskopiška 

šlapumą, 
vėliaus,
garsų

D-R.į LEON. LANDES 
149 !■:. 22nd St., Ne. Vork,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryte iki 8 vakaro; neo’ėldieniafs 
įuo 10 ryte iki 4 po pietų.

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

Spindulių, per 
matau jūsų v'duriniui 

Ne kiekvienas gydy- 
3 aparatus, nes 

Chemiškai ir 
ištiriu kraują ir 

N< atidėliokite ant 
bet tuojaus ateikite pa*

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES.

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

K. LIUTKUS
131 Grand Street 

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

Užsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdion.

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

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

"NAUJIENOS” taip iua darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietei ir jų gerovei, o ne pavienio* 
ypatus ir daiymui pašalinio biznio.

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.0'1; dviem men. $1.00. Europoje 
ix Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką irpristųsk kartu su pinigais.

“NAUJIENOS” 1841 S. Halsted St., Chicago, IIL
Žinomi prisiunčiu$------------ už "NAUJIENAS"

metus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresu;
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Virinimo stip
rintojas se

niems ir nu- 
silpnėjusioms 

ypatoms. Tin
kamas vartoji
mui sveikstan

tiems.

SEVERA’S
BALSAM
OF LIFE

(Severos Gyvasties Balsamae I 
Kaštuoja 76 centus.

•A

Patariama var
toti nuo užkie
tėjimo, neviri- 
nimo, dispepsi
jos, kepenų ir 

tulžies 
neveiklumo.

LAISVĖS” AGENTŪRA
Siųskit pinigus į Lietuvą per

Mėgintojai geriausiai išaižkina jo gėrusias ypatybes. 
Perskaityk sekantį laikų:

Nevirinimas.
“Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos 

vasties Balsam;) ir pradėjau jaust ics daug 
riaus. Ilga laiką kentėjau nuo nevirinimo. 
pridavė man nemažai kentėjimo, bet kuomet
dėjau vartoti minėtą gyduolę, tai mano nesmagu
mas praėjo ir dabar esu sveikas. Rekomenduoju 
šią gyduolę visiems kenčiantiems nuo skilvio bet
varkės’’. Dvinian Moroz. Box II, Duffield, Mieli.

Laisves” Agentūrą
(ly
ge* 
kas
pra-

“SVEIKATA MOTERIMS”
kinta įvairios ligos, nuo kurių SEVERA’S REGULATOR savo atitaisymo ir 
Stiprinimo ypatybėmis moterims yra geriausis draugas, nes minėtoji gyduolė 
palengvina jų kentėjimus. Pareikalavus, knygelę pn.sium įame dovanai.

Severos Reguliatorius kafituoja $1.00.

Severos Preparatai parsiduoda aloi aptioko.ic. Pirkite vien Severos. Neimkite 
jokių užvaduotojų. Jei negaištumėt jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo

a

Patarnavimas kuoteisingiausias

Persiuntimas užtikrintas

LAISVE”

PAJIESKOJIMAI

Suvalkų gubernijos 
kares aukos.

Prapuolę, sužeisti ir užmušti 
lietuviai.

Užmušta: Kapitonas A. F. Kalen
da.

Sužeisti praporščikai: Juozas Gau- 
foa, Mikolas Baltraus sūnūs Juodka, 
•Jonas Liudv. Keraitis ir Adolfas J. 
iStasevičius, Mikolas Blažys.

Marijampolės pavieto.
Sužeisti: efr. Jonas Brazaitis, Pilv. 

gm. iš Pabrudų, efr. Juoz. Šidiškis 
iŠ Fredos Mosteikių kaimo, Juoz. Ix?- 
nartavičius Gudelių vai., Andr. Kru
tulis Beverž. vai., Pet. Denesevičius, 
Pr. Satinškis, iš Pagermų, Juoz. Do
meika, Ad. Višinskis, Juoz. šemelfi- 
tas Aleksoto vai., A. JustinaviČius iš 
Prienų, Juoz. Brusokas Balbieriškio 
•vai., Baltr. Tamošiūnas Pilv. vai., Pr. 
Va’nokaitis Aleksoto vai., Jur. Vel- 
ėinskis iš Paklių, Jon. Družė Panom. 
Pozų, Ant. Butvilą Aleksoto vai., M. 
Verbickis Pagerm. vai., Jurg. Vitke
vičius Pilv. vai., O. Rausevičius Pa
germ. vai., Ant Gustajus, Kaz. Vai- 
tauskis Pagerm. vai., Vine. Kursovi- 
čius, Vine. Jurkapis, Jon. Bružas 
■Semkus, Juoz. Cemeekis, Juoz. Mi- 
nevičius, M. Henrikas, Jon. Žakevi
čius, Jon. Rinkevičius, Konst. Urba
navičius Veiv. vai., Jurg. Simanavi
čius Panom, vai., Stan. Mažeika Mik. 
vai., Ant Malinauskis Panom, vai., 
•Jurg. Juškevičius Pag. vai., Rymas 
’’ažų vai., Jon. St. Poderis Aleksoto

, Ad. Matalaitis Veiver. vai., J. 
abras, Kaz. Škalis Panom. I’až.

J., Kaimas Tišer iš Prienų.
Papuolė nelaisvėn: Kaz. Vaitauskis 
germ, vai., Ant Bražunas Kleb, 

ai.

Naumiesčio pavieto.
Papuolė nelaisvėn: Jon. Kalasaus- 

kis Svetoš, vai., And. Duoba Plokš
čių vai., Juoz. Orinta iš Zyplių, Pr. 
Stebutaitis Kidulių va’., Pr. Bondu- 
raitis Plokščių vai., Juoz. Sijdoravi- 
čius K ii. va’.. Pet. Araravičius Gelg, 
va!., Pr. šveitis Ge’g. vai., Ad. Enze- 
laitis Kid. vai.. Vine. Žėglis Svetiš- 
kio vai.. Jurgis Remenga Plokščių 
parap., Juoz, Edoptis, Juoz. šeidis, 
Sim. Striukis, Jon. Bartausis, Jon. 
Švelnis iš šilgalių, Andr. Evaitis iš 
Kidulių, don. Bartnikas Dabr. vai., 
Ant. Gustaitis iš Svotošino, Jon. Do
meika 7,yplių vai., J. Smolnis Sveto- 
Šino vai.. Pr. Žakas Kidulių vai. Jon. 
Lenktis, Juoz. Linkutis Griškab. va'., 
Mik. Smeliauskas, Pr. Sa’mikaitis 
Naum. vai., Juoz. Slesoraitis Sint, 
vai., Ad. Vasilaitis, Ant. Sakalauskas 
Šilg. vai., Ed. Etkas iš Naumiesčio, 
And. Stankaitis Dobr. vai., unt. of. 
Ant. Peisis Sint, vai., unt. of, Jon. 
Penas Sint, vai., Juoz. Juška Griškab. 
vai.

Kalvarijos pavieto.
Sužeisti: Juoz. šadzevičius Alytaus 

vaL, Mik. Kueevičius Kalv. vai.
Papuolė nelaisvėn: Pr. Kumievi- 

čius iš Kalvarijos. Petr. Terezevičius 
Jan. vai., Stan. Kalnukevičius Liud. 
vai., unt. of. Kovaliauskas Simno 
vai., Jon. Vaičiulionis Simno vai., Pr. 
Juškauskis Krosnos gm., Vlad. Mali
nauskis Kulkunų vai., Juoz. Svipas 
Rudominų vai., Aug. Macaitis Kalv. 
vai., Kaz. Jurkas Sint, vai., Vine. 
Matusevičius Jan. vai., Juozas Kun- 
cas iš Prodokopoliaus, Ipolitas Tva- 
šinskis Balkių vai., J. Sa’aševičius 
Rudominos vai., Pr. Hudinskas Rudo- 
minos vai., Jurgis Rutelėnis Kalv. 
vaL, Jak. Krajevskis Balk, vai., efr. 
Mot. Masiukevičius Pakruon. vai., A- 
leksandras Abromaitis Rudomin. vai., 
Vlad. Vilkalnis Panemuninkų (Nad- 
niemansk) va’,, Teofilius Ručas iš 
Ūdrų, Jon. Karutis Simno vai., Ant. 
Kučinskis Liudv. vai., VI. Kaganas 
Krosnos vai., Mik. Gruškaitis Kros
nos vai., Ant Gurgždis Krosnos vai., 
Juoz. Smolenskis Kalv. vai., unt. of. 
Jon. Posvenskis Udr. vai., Stan. Svi- 
derskis Simno vai., Juoz. Markaus
kis Balok. vai., Lind. Benderis

Suvalkų par.
Sužeista: Ant. Zaukevičius Vižai

niu vai., efr. Al. Klau Medvų kaimo.
Papuolė nelaisvėn: Jon. Oričis Ka- 

nenborg vai., efr. Jon. Opuckevičius 
Kon. vai., Kont. Sakas Vaikių vai., 
Stan. Jablonskis Kuk. vai., Petras 
Švenskas, Elen. vals., Juoz. Jovlas, 
Šešt. vai., Engelis Filip, vai, Jon. 
Gutkus Vižonių vai.

Vilniaus gubernijos 
karės aukos.

Užmušti: unt. of. F. Zdanavičius 
Asm. pav., efr. Grigorius Klimavičius 
Asm. pav., Krevu vai.

Švenčionių pav.
Sužeista: efr. F. Dudelis Aleks. 

vai., 1’. Jockevičius Melagėnų vai., 
VI. Boreika Mikail. vai., P. Jepivala 
Melagenų vai.. Juozas Žibaila iš mie
sto, Nik. Kibickas Kamajų vai., K. 
Laukis Kamajų vai., Jurgis Megutis 
Godutiškio vai., Kazys Čiheras Dau
gėliškiu vai., P. Gurskas, A. Malians- 
kas, J. Kušinskas, Abelis Kacas (žy
das), A. šulga, D. Brauka, O. Ta- 
mulinas, J. Muroška, M. Palenskas, 
J. Černiauskas Mikailovo vai., Pranas 
Černiauskas Linkmenų vai., Ign. Sa
kas, J. Golubevas, J. Kliauzas Žaba
lai. vai., Bron. Kalėda, J. Kirpliukas 
Jasev. vai., A. šubelka Jasev. vals., 
J šustickas, J. Micinskas, lok. 
Kirtikas (žydas), feldfebelis V. 
Lokošcvičius Aleksandr, vai., Ad. Ka- 
mašinas Mikailovo vai., Petras Stuc- 
1-is Vyšnevo vai., Bron. ševelinskis 
Koh. vai., Domiti. Palada Nik. vai.

Papuolė nelaisvėn: M. Juknevičius, 
J. Blaževičius Lin. vai., 1’’. Vaicokavi- 
čius Lint, vai., Adorn. Navickas l’odb. 
va’. Juoz. Jesevičius Kemeliškių vai., 
Mart. Pervoneckis Zabl. vai., Jul. 
Voitkevičius, S. Jarauskis Dub. vai., 
Liudv. Rakickis, Ust. šanelis Lytup. 
vai., unt. of. Jon. Dynda, Stan. Ma
tukas, Karolis Dynda, unt. of. Pov. 
Grodzis God. vai., unt. of.Juoz. Ule
vičius, Liud. Budelis God. vai., Konst. 
Garbanskis, Adomas šupa Mik. vai., 
Napol. Subačius, Heronimas Bielinis 
Tvėrių vai., Kar. Radzevičius, Ign. 
šakštila Mik. vai., Ad. Gajevskis, 
Klcof. Asinskis, Mot. Juralevičius 
Sub. vai., Henr. Turla God. vai., 
Ant.. Biriukevičius Lig. vai., Kaz. 
Gaidėtis Ligumų vai. ir šie to pa
ties vai.: Ad. Kvietkauskas, Ant.Daš
kevičius ir Kaz. Valiukas; Kar. Žve- 
riala iš Ribčionių; God. vai.: Izido- 
ras Lukša, Jul. Gaulis ir J. šneris; 
unt. of. Juoz. Pupkevičius Kam. vai., 
efr. Andr. Buika Kam. vai., Vlad. 
Užešis Mik. vai., Petr. Zukulis Mik. 
vai., Kaz. Ymoka Kam. vai., And. 
Pupkevičius Kam.va’., Juozas Ramei- 
ka Kam. vai., Adolf. Valiulis Kukui, 
vai, Zigm. Setnakas Kom. vai., Pr, 
Budris Kukut. vai., Just. Zizdris 
Lyngm. vai., Ant. Vaiška Aleks. vai., 
Mik. Labatoniškis Aleks. vai., Jon. 
Halikavičius Aleks. vai., Konst. Svi- 
las Aleks. vai., Mik. Skinoris Kam. 
vai., Pr. Meldžiukas Aleks. vai.. Kr. 
Paukšta Pr. šuikis Pol. vai.

Ašmenių pav:eto.
Sužeisti: Juozas Sakalauskas

Smarg. vai., Stan. Dvorenskis Smarg. 
vai., Jon. Stasiulevičius Zabresų vai.

Papuolė nelaisvėn: Ant. Volčekas 
Sol. vai., Juoz. Markauskis Lytup. 
vai., Juoz. Savickis Kem. vai., vyr. 
unt. of. Stan. Boguševičius Smorg. 
vai., Vacį. Tumanavičius, Ef. Tarase
vičius, efr. P. Ausiukevičius Kuc. vai., 
Mot. Marculevieius Lip. vai., Juoz. 
šabliuvinskis Pol. vai., Vine. Bagda- 
navičius Krevų va1 , Stan. Misa Sub. 
vai., efr. Jon. Kindura, Vine. Trizna, 
Jon. Savickis, Mik. Jermolavičius 
Sub vai., Ign. Gajauskis Vai. vai., B. 
Jackevičius Trabų vai., Mik. Radunas 
Dev. vai., Kaz. Varčkunas, Juoz. Si
manavičius Lev. vai., Urb. Gurkis 
Pol. vai., Mik. Cunkavičius Salių vai., 
Mot .Daržinkevičius Deven vai., Juoz. 
Taraškevičius Deven. vai., Ant. Bag- 
danavičius Sal. vai., Mot. Griška.

Lydos pavieto.
Sužeista: M. Makarevičius.

Vileikos pavieto.
Sužeista: Mik. Jakimavičius Malė- 

tų vai.
Papuolė nelaisvėn: Mik. Mackęvi- 

čius Leb. vai.

Vilniaus pavieto.
Sužeista: Ok. Kovenokas.
Papuolė nelaisvėn: Ed. Kurta iš 

miesto, A. Apanasevičius nepažymėta 
kas su juom atsitiko.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero 
Mikšio, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Miciūnų kaimo. Pirmiau gyveno 
Chicago, Ill. 'Puriu svarbų reikalą, to
dėl kas žinot, malonėkit pranešti.

A. Bugailiškaitė
P. O. Box 51, Lewiston, Me.

Pajieškau savo švogerio Kazimiero 
Virbaičio, taipgi ir draugo Juozo Li- 
pincko, abudu Suvalkų gub., Vilka
viškio pavieto, Bardauckų kaimo. Tu
riu labai svarbų reikalą, malonėkit 
atsisaukt ant adreso:

Simas Treikauckas
Girardville, Pa.Box 65,

(46—49) 
draugi): Juozo Parulio, 
Antano ir Jono Janke

Pajieškau 
Jono Guzo, 
iūnų, Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
lartininkų parapijos. Seniau gyveno 

Pennsylvania valstijoj. Meldžiu jų 
pačių arba kas žinot pranešti.

M. Sabaliauskas
320 Clinton St., Hoboken, N. J.

Pajieškau Jurgio Žiugždos, Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Vitgerėlių kai
mo. Seniau gyveno Brooklyn, N. Y., 
ir išvažiavo į Harrisburg, 111. Kas ži
not, malonėkit pranešti, nes jis buvo 
sužeistas ir dabar gautų atlyginimą.

J. Valiukevičius
213 Berry St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Antano Alukevičiaus, 
Vilniaus vedybos, Trakti pavieto, Kal
vių parapijos ir miestelio; 5 pėdų ir 
4 colių augščio, biskį linktelėjęs, 
juodplaukis; 30 d. Balandžio apsirė
dęs išdūmė į platų svietą, gal grei
čiausia apsistojo North Thomost, 
Mass. Męldžiu pranešti, nes jis ma
no nuskriaudė.

Vincas Gudeiiūnas
445 Sumbury St., Minersville, Pa.

Ant pardavimo.
Parsiduoda Groserštoris 

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

(44—46)
ANT PARDAVIMO SALIŪNAS.
Naudokitės gera proga už pusę 

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

Mr. N. M. R.
P, 0. Box 276, Naugatuck, 

(39—48)
Conn.

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS

Seinų pavieto
Papuolė nelaisvėn: Juoz. šarmukš- 

nis Kapčiavos vai., Jak. Eglinskis, 
Ant. Kalinauskis Kros. vai.

Vilkaviškio pavieto.
Papuolė nelaisvėn: Vine. Gabaitis 

Kopsodžių, Jon. Gudaitis iš Virba- 
liaus. Ant. Lokis Zyplių vai., Kaz. 
Matulaitis Vaitk. vai., Dom. Kurinka 
Kapsodžių vai., Jon. Andraitis Ki- 
bartų vai., Pr. Jasulaitis Vilk, vai., 
Pijus Arminas Kibartų vai., Jon. Ko
vas Virbalio vai.

NEWARK, N. J.
Draugiškas išvažiavimas 

(Outingas).
rengiamas per Antaną Stanislovaitį 
Nedėlioję, 13 d. birželio (June), 1915. 
Prasidės 10:30 vai. prieš piet, Aln 
Len Giriose, Hilton, N. J. Tikietas 
porai $2.00, pavieniams $1.25. Ke
lias nuvažiuoti ir parvažiuoti dykai. 
Taipgi užkandžių ir gėrymų bus iki- 
valiai ir visiems dykai. Taigi, ku
riems yra malonu praleisti linksmai 
dienelę ant tyro oro, tai nepasivėluo- 
kit, nes specijališkas karas Spring
field - Maplewood išvažiuos nuo 
Pennsylvanijos stoties 10:30 prieš 
pietus.

Pasilieku su pagarba
A. STANISLOVAITIS

113 Adams St, Newark, N. J.

Pasekmingas, moks- 
L a liškas gydymas dykai
Bį ft del vyru ir moterių.

ŽBUUiiualUHl slinka iums plau-

Ar pražilę justi plan- ■ 
lt - J kai nuo metu: Ar 

užkrėsti kokias nors no 
sveikumais ir limpanti

niežas
Ar plinki, 

dedi
Ar kenkia kas ift 

Prleg gydymą, aukščiau pasakytu Il
gu, tai stenkitės apsaų- 

guotl jos. Užsakykite iluostrota kny
gute jusu prigenitą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita nuropos gar- 

singo specialisto, kuri- 
oje randas Įvairios ži-

Gražybe plauku,—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos, i’riežastls slin- 
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei- 

PI a u - 
11111 ~ 
gr;i- 

pinu- 
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAL
Męs galeme porti- 

kiekvienu, kad

sulaiko slinkimą plau- 
ku
ir auMina gražius
kus W-z, 10 centu arba 

...»krasos markoms prisl-
ustus sykiu su Jusu 
antraSu. Męs išslučo-
I m' 
i i h ' 
os n.
“Teisybe Apie Plau- 
kus.” Išplaukėto žo- 

Šeštoje savaite. ,mlay atspaustą kuponą J ir sluskete žlanden.
UNION LABORATORY, Box 545, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 545, Union, N. Y.
Slučiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaStu persiutimo, meldžiu Išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal- 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (PaBluskete sykiu kuponą bu 
Kibu antražu.)

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

Laisves” Agentūroje
Laivai iš New Yorko i Archangelską išeina 
“DVINSK” Birželio-June 13 d
“KURSK” Birželio-June 24 d

183 Roebling St Brooklyn, N. Y
1109 S. Winnebago St.

Ona Savrasevičiūtė
539 Island Ava.

Maršalka A. Neverauskas
411 So. Church St.

Venatine mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Pavasa
ry visada yra reikalaujama 
jama daug šoferių, todėl kam 
būti be darbo, jeigu galima už
dirbti po $.15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu. Šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias ne- 
dčlias. 
nomis ir vakarais, 
jame, 
Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

Galima mokintis die- 
Gvarantuo- 

jog laisnius gausite.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKAAPTIEKA

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkaa

226 Broad way kam p. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21018

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

J.

F.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS: 
Neviackas (pirmininkas),

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

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

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

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

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

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

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

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

174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
Parulis,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

V.

K.

V.

K.

J.

DR

III.

III.

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas, 

Box 200, Steger, 
Vice-Prezidentas A. Atkečiūnas, 

Box 566, Steger,
Protok. raštininkas J. Dambrauskas, 

364 L. Box, Steger, Ill. 
Iždo raštininkas V. Malinauskas,

Box 517, Steger, III. 
Iždininkas (kasierius) T. Šnekutis, 

482, Steger, Ill. 
J. StriŠko 
566, Steger, Ill. 
J. Damidavičia, 
407, Steger, Ill.

Susirinkimai atsibūna po pirmam 
kiekvieno mėnesio nede’ioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

Box
Knygyno raštininkas

Box
Knygyno iždininkas

Box

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

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

337 Central Ave., Collinsville, Ill. 
Organo už’uretojas — V Raudonius, 

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

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

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

1436—7th Avi.
Vlce-plrmininkas F. Raškevičius 

539 Island Ave.
Protokolų raštininkai Ona Užbaliūtė 

- - • - — st.1214 West 
Finansų raštininkai J. Stružaa 

1125—Sth 
Iždininkai St. Buzinikli -* 

539 Iiland Ava.
Kasos Glob j ė ai!

M. Garuliflti

St.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepui, 226 

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

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

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

M. Urlakis,
231 Forbes St., Pittsburgh,

P. Samulionis,
Box 63, Me Kees Rocks,

12 
Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

O.

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

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

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

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU 
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenni 

Fremont Ave.
prezidentas.

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

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

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

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

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607
Jenne St., J. Bagdonas, 822 Milwaukee
Ave., J. Sukelia, 712 Park Ave.

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

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

Durininkas J. Žilinu, 614 Market St. 
Street.

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

et.,

N.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

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

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas, 

72 Hudson Ave., Brooklyn, i
S. Karvelis, 111 Ainslie St.,

Brooklyn, 
Iždininkas J Butkevičia,

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

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

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

N.

N.

N.

1

2

Y.

Y.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 18 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININ- 

' KŲ ADRESAI:
Prezidentas I. Daukšyi, 141 No 6th 

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

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

18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas P. Patašiui, 94 8. lit lt, 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Prezidentas 2) S. Markui, Cer. 
K’th A V'ne St., Philadelpi la, Pa.

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

Susinešimų Sekretoriui 2) J. Ne- 
▼iackai, 183 Roebling St., Breeklyn, 
N. Y.

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

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

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

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

J. J. Gerdauskas, 78 Welles 8t., 
New Britain, Conn.,

J. Jukelis, 696 East 189th St.
New York, N. Y.

Visui pinigui reikia Išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville, 
III., kuris yra po $1,900.00 kaucija, • 
jie jrašęi j knygai pasiųs iždininkui.

Lietuviškos Dainos!
K etų i iems 

balsams; tinka cho- 
Kaina už 
c. Cho- 

už

II Sąsiuvinys.
mišriems
rams ar kvartetams.
septynias dainas 25
rams duodama 30 knygučių 
5 dol.

Sutaisė Petrauskų Mikas. 
Rašykit:

M. Petrauskas
395 W. Broadway 

So. Boston, M.

MOKSLO
ass.

i Akušerka
Pabaigusi kursą Womans Medlca* 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbą invairioee moterų ligose.

k 6 Loring it., 
Tarti Elr7tt»»t«;

80. BOSTON. MASS.

PORIAli v QU IUDV M

| F. Stropiene

NEREIKIA JIEŠKOTI :: :: 
Delio, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti angtf 
kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką saro 
muose liuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai it 
knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas: |

LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.
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( — - - — Knyga išminties, knyga svei
katos. Ta knyga garsi visam 
sviete “DAKTARAS”B Didele Dovana
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Šita knyga “Daktaras” gražiai

Kiekvienas skyrius šitos 
vienam naudinga ir reika

Šita knyga “Daktaras

Ii
pamokina, kaip vyrus, taip ir moteris, 
.iems, kaip jauniems, taip ir seniems,kaip jauniems,

tik nori
. Ta ktiyga kick- 

i būti sveikas ir

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

ir teisingai galima išsigydyti.
Ta knyga labai plačiai aprašo a 

pat apie moteris telpa daug.
Šioj knygoj “Daktaras” dikčiai 

apie geriausius smagumus ženyl

ly: ų paslaptybes bei ligas ir taip

it (dengiant daug paslapčių į 
mimo ir taip-pat kaip ir

Knyga “Daktaras

3' sergantiems. Tik perskaičius tą k 

“j inkstų, romatizmo, odos, vidurių 
K čias ligas: taip-pat apie moterų 
m| sėklos nubėgimo ir tt.

Jei sergi, tai pirmiau ne kaip 
xj ar kreiptis prie gydytojo, reikia 
«i Daug žmonių x| 
M 
M 
m užsisenėjusiomis K

iliustruota, parodo ir giliausias 
■tkalihga kaip sveikiems, taip ir

Apart kitų skyrių sergantiems rodiiame skaityti apie nervų, kraujo, 
' ' nusilpnėjimo, bronchitis ir l.inpan-

nesveikumus ir kitas visokias ligas,

manai vartoti kokias nors liekarstas 
• minai perskaityti knygą "Daktaras”. 
“Daktaro”.

sukliurę, pasigadinę per jaunystės 
kaip paprastomis šviežiomis, teip 

nygoje atrasite tikrą rodą.
visuomenės išduota, tai kiekvienas 

iųs 10c stampomis prisiuntimui. Pasi- 
atbink išsirašyt, nes netrukus gali netekt!
Reikalauk dar šiandien, iškerpant šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

nuo
Ypatingai serganti, nu 

klaidas ir varginami vis

Todėl, kad ta knyga del 
apturės ją dovanai, kuris tik

M) -
M)
M) 
Ml 
M] 
M| 
Wl 
M)

The Philadelphia Medical Clinic
Philadelphia, Pa.

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

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

»11I7 Walnut St
M
M 
M

hi

"R“C,A™ 2M0C4ra
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek- 

, minga: gydančių jvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Nuo galvos skaudėjimo.10c. Ir 
Nuo kojų nuospaudų, ,10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo.............a;,,T
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
I.inimcntas arba Expelleris... 
Nuo nl 
Nuo Ki 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

delyje sukrautos ir gaunamos
Krauj’o Valytojas..................$1.00

1 Gyvasties Halsamas....
Nervų Stiprintojas....
Vaistas del Vidurių...

\V/ Kraujo Stiprintojas....
Nuo kosulio...................

iillfnii r
I || Skilvinės nroškos...........III Pigulkos nei kepenų...
| H Blakių naikintojas.........
Uli U Del išvarymo soliterio

Anatarinas plovimui..
Nuo kojų prakaitavimo..

— Gydanti most is.....................
9 Antiseptifckas muilas..........

Gumbo lašai...................50c.
Specijaližka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros !

Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos,

UTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašyrarfo-^# Į
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

falgu Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydaal e* 
atsilankydami j Li^tuviiką Aptūką.

VINCAS J. DAUNORA.
M9 Bedford Avenue Kampas North Mes gatvta Brooklyn ML W ,

50c. ir
60c. ir
25c. ir

Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
—.. , ,.10c. ir

ir

.75 
1.00 
1.00 

.60 

.50 

.60 
1.00 
.25 
.10 

3.00
.25 
.25 
.50 
.25 

1.00

Jaukų žllitno 
-leumatirmo.. 
lytiškų ligų., 
dusulio...........
kirmėlių.....

60c. ir 
60c. ir

10c. ir

,25 
.25 
.10 
.25 
.50 
.25 
.60 

1.00 
1.00
.60 
.26 
.«5 
.26 
.25
.25 
.K

Sic.

iy. W
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te. Gali lankyti ir pašali
niai.

Moterų unija paskyrė 
Ant garlaivio “Duca degli New Yorką konvencijai dė- 

Abruzzi” išvažiavo iš New|lei šių priežasčių: viena,kad 
Yorko apie 500 italų rezer- New Yorke dabar eina 
vistų. Visi jie važiuoja į Ne-'smarki agitacija išgavimui 

. _ .. . .. apolį, o iš ten į karės lauką, moterims balsavimo teisių,kalbas, draugijų ir unijų Patriotiškas
jų labai didelis

Rašykite apie darbus, savo 
skriaudas ir 11.

Brooklyne daug kas įvyk
sta, bet daugelio dalykų ne
perkeliama laikraštin.

Jeigu jūsų raštas nebus 
taisykliškas, tai redakcija 
pataisys.

Brooklyniečiai! Męs pra
šome jūsų suteikti kuodau- 
giausia žinių iš lietuvių gy
venimo. Rašykite apie ba
lius, koncertus, teatrus,pra-

užsidegimas
l Tie

o antra, kad New Yorke 
daugiausia yra moterų dar-

this visuomeniškus dalykus. |-qq vyrų, kurie važiuoja ka- bininkių, negu kituose Vals-
tijų miestuose.

ŠTAI KAS ČIA!
Naujas išradimas.

Per ilgą tyrinėjimą pasekmingai 
atradau būdą sutaisymui nepaprastai 
gerų gyduolių prašalinimui komų 
nuo kojų. Visi, kurie turit tuos ne
malonumus — skaudulius, atsilanky
kite ypatiškai arba per laiškus pri- 
siųsdami 25c, o tuojaus apturėsi! gy

Geriausias Typewriter’is

Remington Junior
ĮVAIRUS NAMAI ANT 

PARDAVIMO.
Parsiduoda namai 15 ward’e, apie 

Ainslie ir Devoe St. ir apielinkėj, 
5 minutas eiti iki Williamsburgh til
to. Taipgi keliolika namų ir 3 augš- 
tais su beismentais. Galite pasirinkt 
koks tik jumis patinka.

SAMUEL J. COMFORT 
134 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
Rezidencija 64 Devoe St., Brooklyn.

Vietinis Lietuvos šelpimo 
Komitetas netikęs.

Jau kelis sykius buvo mi
nėta “Laisvėje”, kad vietinis 
Lietuvos Šelpimo Fondo Ko
mitetas yra kritikuotinas 
daugeliu žvilgsnių. Visa, ką 
ligišiol tas komitetas atliko, 
tai surengė f ė rus ir kelias 
prakalbas. Daugiau jisai 
neveikė ir nei nemano veik
ti. Padėkime, buvo nutarta 
surengti visa eilė prakalbų 
Brooklyno apygardose, 
nutarimas nutarimu ir 
siliko. Tiktai Maspethe 
vo surengta prakalbos.

Jokių aukų rinkimo

riauti su Austrija, nevisi 
paeina iš New Yorko. Su
važiavo jų iš Connecticut, I
New Jersey ir Rhode Island, jos valdyba gavo iš Petro-

Netoli Italijos konsulato grado pranešimą 
italai patriotai gana tankiai 
parengia mažas demonstra
cijas ir dainuoja savo pat
riotiškas dainas.

Kasdieną vis daugiau 
lų ateina konsulatan ir 
losi karėm

New Yorke jau buvo 
susikirtimai tarpe italų 
Austrijos pavaldinių.

New Yorke rusiškos lini-

Nedidelio saizo ir paran
kus dirbti.

Lengvas nešiotis ir drūtai 
subudavotas.

siu

keli
ir

nuo vy
riausios laivų valdybos, kad 
visi laivai, išeinanti iš New 
Yorko į Archangelsko por
tą, būtų aprūpinti maistu 

i netik iki Archangelskui, bet 
I ir atgal. Iš to pranešimo 
įgalima suprasti, kad Ar
changelske trūksta maisto.

Kompanija laukia daug 
atvažiuojančių iš Rusijos 
pasažierių.

Rcm 'nglon o kpmp. padarytas.
,, ,, garantuoja.

Tas Typewriter’is parsiduoda už tokią kainą, kuri už- 
interesuos kiekvieną norintį pirkti tokią rašomą ma
šinukę, bet nenorite mokėt $100, kada galite gauti už.

$50.00
Jeigu kas nori tai gali gauti ir ant Ištnokesčio.

♦ 
❖

o

Keli žodžiai apie saliu įlin
kus.

Brooklyne yra keli ap- jų Federacija išleido prieš 
1 šviestesni saliūninkai, kurie į Europinę karę manifestą. 
! stengiasi elgties bepartyviš- |Tame manifeste nurodoma, 
Į kai. Bet yra ir labai dide-'kad kares surengė kapitalis- 
ilių atžagareivių. į tai padidinimui savo turto

Pereitą savaitę, kada tai’-: ir kaip ta karė atsiliepia ant 
pe kriaučių ir preserių uni- dąrbininkų organizacijos 
jos kilo maža suirutė, tai aš platinti tą manifestą, 
pats savo ausimis girdėjau, f 

stabas—neorganizuota, jo- kaip nekurie saliūninkai a- 
kių speciališkų sumanymų gitavo prieš uniją. Vienas 
nebuvo, jokio bandymo pri-'štai kaip pasakė: “Kas jums 
eiti prie svetimtaučių nebu- j hl tos unijos! Kaip nedir- 
vo. Ir pasekmės labai liūd-1 hate, taip ir nedirbate. Uni- 
nos. Daug mažesnės kaip 
Brooklynas kolionijos sume
tė L. Š. F. daug daugiau au
kų, negu mūsų didmiestis.
Tiktai New Yorke kiek ge

riau veikiama. Patartina 
komitetui susieiti, kad jiem 
nėra kas veikti, tai tegul jie i 
kuogreičiausia eina “otstav-į saliūninkų, kurie prieš uni- , 
kon” ir užleidžia savo vietą |ją agituoja, 
kitiems.

Apsiėmus dirbti, reikia iš
tesėti.

New Yorko Centrale Uni-

bet
pa- 
bu-

po

ja nieko gero jums neduo-

Aš mislinu, kad saliūnin- 
kas, agituodamas prieš uni-

DAKTARAS
IMatulaitis

SUGRĮŽO BOSTONAN.
D-ras F. Matulaitis, kuris 

praktikavo New York Post 
Graduate Hospitolyj 6 me
nesius, kaipo specijalistas

Laisvietis.

Dideles prakalbos.
Liet. Socijalistų Sąjungos 

19 kuopa rengia dideles pra
kalbas ši utarninką, 8 d. bir- 
želio.

Prakalbos įvyks Tautiška
me Name 7:30 vai. vakare. 
Kalbės drg. T. J. Kučinskas 
iš Chicago, Ill.

Kviečiame atsilankyti 
kuoskaitlingiausia, nes tu
rėsite išgirsti daug ką nau-

• Įžanga dykai.

Komitetas.

Remington Typewriter Co.
(Inkorporuota)

327 BROADWAY, NEW YORK.

<r

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos - 

garsaus rusų rašytojau# 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

<$► 
<$>
T$

ją, kišosi ne į savo reikalą!kugelio ligų, ve 1 sugrįžo.
ir pasielgė ne bepartyviškaiJ Bostonan d-ras
Man rodosi, kad kriaučių u-! Matulaitis atidarė ofisą po 
nijistai neturėtu remti tokiu i 4Id Boylston St., netoli

■ ' didžiojo miesto knygyno, 
gražiausioj ir švariausioj 
Bostono vietoj ir ten priimi
nės ligonius nuo 10—12 ry
te ir nuo 7 iki 9 vakarais. 
Šventadieniais nuo 10 ryte

Kriaučius.

Duktė kaltina tėvą sudegi
nime motinos.

Dabartiniuoju laiku Bron- 
xe augščiausias teismas na
grinėja tūlo Strauskio bylą. 
Jis yra kaltinamas savo 
žmonos nužudyme. Svar
biausia liudininkė — tai 7 
metų amžiaus jo duktė Sofi
ja. Ji, rankose laikydama 
lėlę ir verkdama, pasakoja 
teisme, kaip jos tėvas užde
gė popierą, padegė lovoj 
drabužius, kurioj motina 
gulėjo, paskui išnešė iš 
kambario ją, Sofiją, ir kam
barį užrakino.

Dauguma publikos ir pri
siektieji verkė, kuomet mer-

D-ras Matulaitis be kitų 
ligų dabar yra ir akių ligų 
spec i al is ta s. Ekzami n u o j a 
akis ir pritaiko akinius.

Reikale lietuviai dabar 
galite kreipties prie savo 
daktaro.

SU 21 AKMENIU GELŽKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriško ar moteriško saizo, apvilk
tas auksu ant 20 metų, išbraii 
ant abiejų šonų. Laiką rodo tf 
gai; ypatingai tinka dirbantiems 
geležinkelių, kur reikalaujamas 
ras laikas. 
20 METU. 
GINIMAS

| KAINA
i 35 centai.

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

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVE”

183 Roebling St.,

Mieli.

o

DIDŽIAUSIA M. INI. MAIŠELIO

KNYGŲ KRAUTUVE. RUsTsK^KNYGU
Ant pareikalavimo siunčiame katalogą dykai.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS [KNYGA

CHAS. URBAN
313 Leonard St., N. W.

Grand Rapids,
(4G—49)

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

MAX N. MAISEL,
Reikalaudami knygų ar katalogų rašykite rusiškai

. • 20c.

VISADA. j
Nemokykit randą be naudos, | 

bet mokėkit savo naudai. $
Męs parduodam LOTU H ant x 

lengvų išlygų, arti didelių 
miestų ir fabrikų. Pastatom v 
namus, už kuriuos žmones iš- X 
moka ramiomis ir į trumpą lai- v 
ką pasilieka savininku namo, z 
Rašykit mums, kurie manot o 
savo namą turėt, o męs suteik- $ 
sime kiekvienam rodą. X

J. IGNATAVIčIA |
Really and Commercial Co. y 

30 Church St., New York City. X
Suite 222 E. |

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DT DŽIAUSIĄS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki gerlkosiof rūšivs gėry- 
rnai ir užkandžiai. P* t am avi
on*? prielanku*. Atsilankykite, 
0 persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvi* Savininkas)

342—344 W. Broadwaj 
So. Boston, Mm

(Dešimts žingsnių nue Lietevių 
Labdaryptės Draugija* name).

ir MALIORIUS
152 Perry Avenue, 

Kampas Clermont Ave. 
MASPETH, N. Y.

MOTERIŠKE ir MEILr
SPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS PER ŠITĄ MĖNESĮ.

’.sin

ti k-

,į(A
.'.■A

Brooklyn, N. Y

D.

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

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

šitas didelis Gramafonas su ge
riausia triūba vertas $40. už $15. 
Gvarancija ant 10 metų.

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

Mūsų tikslas yra užganėdinti kostumierius.
KATALOGĄ SIUNČIAME DYKAI!

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

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

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

K A INA

Konvencija moterų 
unijų.

Panedely, 7 d. birželio

prisiusime 
laikrodėlį, 
prisius savo 
resu C. O. 
$5.75 ir užsimo
kės persiuntimo 
išlaidas su pilna 
priv’Ja '
aminuoti. Jei

gu po peržiūrėji
mui nepatiktų, 
nemokėk nei cen
to. Atmink, kad 

už tokį laikrodėlį užmokėtum 
Labai GRAŽUS PAAUK-

k*
Reikalaukit šiuo adresu:

U

183 Roebling Si

109 Grand St.

Liutkų Kazys.

I

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

f

kitur
$25.00.
SVOTAS RETEŽĖLIS ir MEDALI-
KĖLIS prie kiekvieno laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO.
Dept. 910

CHICAGO, ILL.

J#

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

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

687 - 3 AVE.

i
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1 3 d. birželio buvo konfe
rencija lietuvaičių draugys
čių. Konferencijoj dalyva
vo apie 20 moterų ir mergi
nų ir apie tiek vyrų. Svar
styta apie rinkimą drapanų 
nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams. Dalykas buvo 
apkalbėtas gana plačiai ir 
nutarta tą darbą tuojaus 
pradėti. Išrinkta ir vietos 
Komitetas, kuris rūpinsis 
rinkimu drapanų. Į komite
tą įėjo: pirm, p-lė O. Kara
liūtė, susinėsimų šekret. p-lė 
P. Jurgeliūtė, turt • ^ekret. 
O. Kulboskaitė, iže. ponia 
Mačiulionienė. Iždininkė 
pastatyta po kaucija $500. 
Mat, nutarta sykiu ir pinigų 
rinkti.

Kuomet bus surinkta dra
panų, tai jas tuojaus pasiųs 
į Lietuvą dėl nukentėjusių 
nuo karės lietuvių.

Reikia pažymėti, -kad tū
los mūsų sesytės labai ne
drąsios ir mažai svarsto da
lykus. Visi sumanymai iš
eina iš vyrų. Kaip tas ko
mitetas darbuosis ir kokias 
pasekmes turės, ateitis pa
rodys.

sidarė konvencija moterų u- 
r.ijų. Konvencijoj dalyvau
ja 80 delegačių, atstovau
jančių daugiau 100 tūkstan
čių organizuotų moterų. Po
sėdžiai prasideda 10 vai. ry-

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

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y

NAUJAUSI 
GRAFOFONAI.

South So. B’klyn, N.Y

fcW wlrAr®

Jau ir birželis, o vis kaip 
šalta, taip šalta. Sunku ir 
atsiminti, kada New Yorke 
buvo taip šalta birželio pra
džioje, kaip šiemet.

Bet su tuo šalčiu dar bū
tų pusė bėdos, jeigu vasaros 
laikui atėjus, kišenius būtų 
pilnesnis. Tuo tarpu, dar
bų stovis veik nesigerina ar
ba gerinasi taip povaliai,kad 
net nežymu.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

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

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

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

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

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

Mūsų antrašas yra tokis:

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

Corner Spring Street
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Bank St., Waterbury, Conn.

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

ICE BOX.
Neleisk šilumai sųgadint valgius 

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

Užlaikau visokios rūšies pagerin
tus ir naujausius Grafofonus ir nau
jausius rekordus su lietuviškomis 
dainomis, 
labai žemos, 
kitokį muzikališki instrumentai 
džiausiame pasirinkime, 
lietuviškas sandėlis visokios 
auksoriškų daiktų.

Perkupčiams ir agentams 
mas geras rabatas.

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

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

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

su
Pagal gerumą jų kainos 

Armonikai, smuikai ir 
čU- 

Didžiausias 
rūšies

duoda-

Instra-

103 Grand st
J. GIRDĖS

Brooklyn,N.Y.

%




