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O šiaip visą

jos.

iems nepavyko.

kratai surinko daugybę fak-'s9n Nicoll sako, kad talki

ai aidos.

Latvijoj kįįa prieš-amerikoniškas ti
pas.

\ i

miestelio 
apsiausti

pinsis, kiek galėdama tau
pyti, kad nepristigtų mais
to.

2,944,775 laiškai ir 55,00 pa
klotų.

Italų kaiiški laivaį turi 
naujai išrastus aparatus, 
kurie pagauna visus bevie- 
linius telegramus. Tie apa
ratai lošia labai svarbią ro-

kasi.
Vokiečiai parodė aktyvis

kamą ties upe Rawka, neto
li Varšavos.

VALDŽIA SUIMS JAVŲ 
DERLIŲ J SAVO RAN

KAS.
Kaip tik bus nuvalyti lau-

tų apie nežmonišką aficierių 
elgimąsi su kareiviais. Afi-

AUSTRO - GERMANAI 
VISTIK EINA ANT 

LVOVO.
Negalėdami prieiti prie

VOKIEČIAI NORĖJŲ SU
PIRKTI GINKLŲ FABRI

KAS AMERIKOJE.
Vis daugiau rašoma apie 

nepaprastą vokiečių tauti-

Goriziją. Monfalkone rasta 
dirbtuvė, kurioj vokiečių

KONFISKUOTA “LA GU
ERRE SOCIALE”.

Paryžius.—Pastarojo “La
Guerre Sociale” numerio vi-(, . , - ...
si egzemplioriai konfiskuoti.! iau^ ^u okietija.

Laikraštis areštuotas to- , ’ P1!0 .^a )ar ddesnes
dėl, kad kritikavo valdžia ' a_ !^QS )US uo iai 

_ " i g(Tpmos.

——

Vaina” tarpe Amerikos lietuviškų laikraščių.

punktas. Pakol tą vietą už- j neturinti nusileisti prieš A- 
ėmė, tai šešis sykius buvo meriką.
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NET DŪMA UŽSIPUOLA 
ANT MINISTERIJOS. 
Rusijoj jau girdėtiem aiš

kus revoliucijinis dundėji
mas. Juo labiau nesiseka 
rusams Lietuvoj ir Galici
joj, tuo labiau kįla neužsi- 
ganėdinimas dabartine val
džia.

Dabar Rusijoj yra juoda
šimtiška ministerija, kurios 
premjeru yra Goremykin.

Pereitą subatą įvyko Dū
mos vadovų pasitarimas,kur 
priimta nutarimas kreipties 
į patį carą ir prašyti extra 
šaukti Dūmą į posėdžius. 
Tame dūmininkų susirinki
me pirmininkavo Rodzian- 
ko, kuris ir ant caro turi la
bai didelę įtekmę.

Tame posėdyje šnekėta, 
kad dabartinė ministerija y- 
ra netikusi ir reikia naujos 
ministerijos,kuri susidėtų iš 
į varių partijų atstovų.

Kunigaikštis Manzyrev, 
Dūmos atstovas iš Rygos, 

. padavė sumanymą, kad Dū- 
'a šauktųsi į carą ir patar- 
2 jam sutverti naują minis- 
criją, kurioj ir Dūma būtų 
atstovaujama.

Dūmos pirmininkas Ro- 
dzianko, pirm to posėdžio, 
buv(^ karės lauke ir ilgai! 
kalbėjosi su vyriausiu ka- 
riumenės vadu, didžiuoju 
kunigaikščiu Nikolajum Ni- 
kolajevičiu.

Dar anksčiau prieš tuos: 
visus atsitikimus Dūmos at
stovas Kerenskis apkaltino 
vidaus dalykų ministerį Ma
klakova valstybės pardavi
me. Tasai Dūmos atstovas 
tvirtino, kad Maklakovas 
darbuojasi vokiečių naudai.

Iš šitų visi) pranešimų 
tampa aišku, kad Rusijoj 
greitu laiku įvyks nepapras
ti atsitikimai. Jeigu jau net 
ištikimoji Dūma sujudo, tai, 
matyti, prisieina riestai.

Tuo tarpu Rusijos revo- 
liucijonieriai darbuojasi, 
kaip tik gali. Petrograde ir 
Maskvoj vis tankiau rodosi 
atsišaukimai. Tarpe kariu- 
menės veikia revoliucijinis 
“vojennyj sojuz”. f 
veik visuose miestuose plati
nama atsišaukimai prieš ka
rę. Valdžia baisiai baudžia 
sugautuosius revoliucijonie- 
ri’us. Už vieną tik prigulėji
mą prie socijalistų partijos 
duoda keturis metus kator
gos.

patingas pajiegas dėjo, kad RUSAI GIRIASI LAIMf
• v J * _ • _ J _ t _ _ _ . I W > » » A "Wprasimušus toj vietoj per 

Dniestrą, tai mūsų laimėji
mas yra labai svarbus”.
Matomai, rusai nutarė Pa- 

dniestry įtaisyti savo apsi
gynimo liniją.

Vėlesni pranešimai taip- 
pat patvirtina, kad vokiečių 
ir austrų ajrmija atmušta 
nuo Dniestro. Rusai ant 
žūt-būt pasirengę užlaikyti 
Lvovą savo rankose. Kaip 
ten bus—nežinia, bet tuomi 
sykiu vokiečiai ir austrai 
šiek-tiek sulaikyti.

JIMAIS.
generalis štabas chemikai dirbo bombas, pri
būk juodmarinė pildytas nuodingais gazais. 
šaudydama iš ka- Taipgi rasta požeminės dū- 

Turkijoe dos, per kurias ėjo nuodin
gi gazai į priešų pozicijas.

Alpuose, po trijų dienų 
karšto mūšio, italams pavy
ko užimti gana svarbus

Rusu 
praneša, 
eskadra, 
nuolių, išardžiiisi ' 
gelžkelį, kuris neseniai pa
darytas visu pakraščiu.

Taipgi praneša, kad rusai 
laimėję didelį mūšį pietinia
me pakrašty Dniestro. Aus
trai turėję bėgti. Rusai pa-j 
ėmę nelaisvėn 188 aficierius, suėję durtuvais badytis. 
6,500 kareivių, 17 kanuolių 
ir 49 kulkasvaidžius.

Iš LIETUVOS.
Rusai praneša, jog vokie

čiai ant žūt-būt užsimanė 
užimti Šiaulius. Vokiečių li
nija tęsiasi nuo Kulių, per 
Rakiewo ežerą ligi Einorai- 
v • cių.

Rusai, sakosi, atmušę vi
sas vokiečiu atakas. Vokie
čiai palikę ant mūšio lauko 
daugybę kareivių.

Kitame rusų pranešime 
sakoma, kad vokiečiai už
ėmė šakėną.

Padubisiuose rusai užpuo
la ant vokiečių.

Keliose vietose rusai tu
rėję pasisekimą ir paėmę a-j taikyti, 
pie 1,000 vokiečių į nelaisvę.

MŪŠIAI TIES DARDA- 
NELLAIS.

Athenai, 13 d. birželio.— 
Tarpe talkininkų ir turkų 
prasidėjo aštriausias mūšys 
Galipolly pusiauSaly. Į šiau
rę nuo Gallipolio 
talkininkai nori 
turkų tranšėjas.

Mūšys eina ties 
Senegalu pulkas paėmė 700 
turkų į nelaisvę. Turkai 
bombarduoja talkininkų 
tranšėjas netoli Sedd-el- 
Bahr.

AMERIKIEČIAI APLEI
DŽIA VOKIETIJĄ.

Londonas.—Čion pribuvo 
keli šimtai amerikeičių, ku
rie apleido Vokietiją, nes bi
jojo karės.

Tie amerikiečiai pasako
ja, kad Vokietijoj vis labiau

RUSAI SULAIKĘ AUST
RUS EINANT ANT 

LVOVO.
Paskutiniai pranešimai iš 

Petrogrado skelbia, kad ru
sai sulaikė vokiečius ir aus
trus, kuriems ligišiol taip 
sekėsi maršuoti ant Lvovo.

Vokiečiai - austrai norėję 
prasimušti per Dniestro u- 
pę, bet rusai juos sulaikė.’

Rusų valdžia išleido se
kantį oficialį pranešimą: 
‘To visos dienos mūšiui męs 
sumušėme austrus ir vokie-! 
čius ties žuravno. 
kariumenė betvarkėje, turė
jo bėgti į aną Dniestro pusę. 
Męs paėmėm 17 kanuolių,49 
kulkosvaidžius, 500 aficie
rių ir 6,500 kareivių. Ka
dangi vokiečiai - austrai y-

BULGARIJA PASIUNTĖ 
TURKIJAI PROTESTĄ.
Iš Bucharesto gauta ži

nių, kad Bulgarijos valdžia 
nusiuntusi Turkijai gana 
aštrų protestą, už sulaiky
mą ant gelžkelių jos prekių 
ir pasažierių.

TALKININKAI DUODA 
UŽSAKYMUS GINKLŲ 
IR AMUNICIJOS NET 

ANT 2 METŲ.
Washingtonas. — Komer

cijos departmente tvirtina, 
kad karių pabaigos nesima
to ir nėra vilties, kad ka
riaujančios šalįs galėtų susi- 

Talkininkų viešpa
tystės duoda Suvienytų Val
stijų f’ 
užsakymus ginklų ir ammu- 
nicijos ir daro kontraktus, 
kad kompanijos privalo per 
du metu ginklų ir aminu n i- 
cijos pristatyti.

Iš to galima spręsti, kad 
talkininkai pasiryžę kariau
ti nemažiau dviejų metų.

D’ANNUNZIO AGITUOJA
Paryžius.—Garsus italų 

rašytojas Gabrielius d’An- 
nunzio, kuris daug prisidėjo 
prie įvėlimo Italijos į visa- 
svietinę karę, dabar nuvyko 
į Bucharestą kurstyti Ru
muniją į karę.

Vistik, tai didelis begėdis 
tasai ponas.

ORE MŪŠYS.
Serbijoj ant miesto Kra

go jevatz, kur serbų randa
si ginklų sandėlis, tarp au
strų ir serbų orlaivininkų 
iškilo mūšys. 
ninkai nuveikė austrus. 
Vienas austrų orlaivis nu
krito ant žemės.

KAIZERIS GAVO AMERI
KOS REIKALAVIMUS.
Vokietijos užsieninių da

lykų ministeris von Jagov, 
gavęs Amerikos notą, tuo- 
jaus per telegrafą pranešė 
kaizeriui apie Amerikos rei
kalavimus.

Didžiuma Vokietijos laik
raščių sako, kad Vokietija

pakvietė į savo dvarą iš m. 
J. ir polivarko J. pabėgėlius, 
kurie buvo apsistoję bak 
19 d. SuveiniŠKio miestelyje. 
Prirengė jiems 13 lovų dva
ro kambariuose ir suteikė 
pilną užlaikymą jiems. Už 
tokį malonų priglaudimą pa
bėgėliai taria širdingą aciu 
poniai grafienei.

PORTUGALIJOS REVO
LIUCIJOS VADAI 

AREŠTUOTI.
Lisabonas.—Čia areštuota 

daug ypatų, kurios įtarta 
dalyvavime pastarame re- 
voliucijonierių suokalby 
prieš valdžią. Nekurie iš
jų pasiųsta ištrėmiman ant BIJOSI VOKIŠKŲ AGENn. 
Azoriškų salų.

FRANCŪZŲ PRANE
ŠIMAI.

Iš Paryžiaus praneša, kad

pirmyn Arras apygardoj.

NUSKANDINO ANGLŲ 
KREISERĮ.

Austrai praneša, jog jų 
povandenine valtis nuskan
dino anglų kreiserį netoli 
nuo St. Jean Medus, Adria- 
tiškošė jūrėse.

TŲ AMERIKOJ.
Suvienytų Valstijų val

džia bijosi, kad vokiški a- 
gentai neišsprogdintų gink- 

|lti fabriku, jeigu Amerika
To-

AUSTRAI SUMUŠTI ’ 
TIES IZOXCO.

Pranešimas ir Viennos 
....... idaleidžia, kad austrai tapo 

nin._ų pieną supirkti ginklų sumušti ties Izonco upe.
tu o jaus suims visą javų der
lių į savo rankas. Sodie-,------c L---- --7--------- „
čiams bus palikta tik tiek i fabrikas Amerikoje. Tos ži-| 
grūdų, kiek bus reikalinga nios, kaip pasirodo, 

VOKIEČIŲ AFICIgRIAI išsimatinimui. r-; ' / 
BJAURIAI ELGŲISI SU | derlių supirks valdžia ir rū-

KAREIVIAIS.
Nor vokiečių valdžia labai 

slepia, bet visgi aplinkiniais 
firmoms didžiausius I keliais per Šveicariją atėjo 

• 1 1 • žinia, kad Vokietijos parla
mento (reichstago) komisi
joj svarstyta skundai, kad 
armijos aficieriai bjauriau
siai elgiasi su kareiviais. 
Penki atstovai socijaldemo-

5 TŪKSTANČIUS MYLIU Clerlal nuolat vartoja kums- 
PLAUKĖ PO VANDENIU. eias- Tūkstančiai la......

Laikraščio “Evening 18autlJ ls Kareivių tai p 
Globe” korespondentas Soči j ai demokratai
Konstantinopolio praneša, L ;
kad vokiečių povandeninė kareivių

POVANDENINĖ KARĖ.
Rytinės Anglijos pakraš

čiuose vokiečių povandeni
nės valtelės nuskandino du 
anglų minnešiu. Iš 70 žmo
nių išgelbėta tik 41.

Per paskutinę parą vokie
čių povandeninės valtelės 
nuskandino 9 prekinius lai
vus.

Pakraščiuose Mažosios A- 
Austrų įzijos, ant neapgyventos sa

los Colimno, talkininkų 
žvalgai užtiko vokiečių - au
strų povandeninių valtelių 
slaptą stotį. Paimta 1,500 
dėžių ammumcijos ir 96 
bačkas benzino.

valtelė N51 tikrai plaukė po 
vandeniu 5 tūkstančius my
lių. Ji iš Vokietijos atplau
kė į Konstantinopolį. Ta 
valtelė pastaruoju laikuDar- 
danelluose nuskandino du 
anglų šarvuočiu.

“Evening Globe 
pondentas kalbėjo 
valtelės kapitonu, 
nas daug nepasakojęs, tiki 
pasakęs, kad jis su valtele 
pribuvęs iš Vokietijos, ke
lionėj išbuvęs 42 dieni, tris 
sykius buvę užpuolę priešų 
minnešiai, bet jam laimingai 
pavykę pasislėpti. Per Gib
raltaro sąsiaurą, kur talki
ninkai perstikrinę,kad nega
lima pereiti, valtelė perplau
kė ir niekas jos nepastebėjo.

Kaip tik pribuvo į Darda- 
nellus, tai pirmoj dienoj nu
skandino anglų šarvuočių 
“Triumph”, o paskui, pras
linkus dViem dienom, nu- 

i skandino “Majestic”.
Dabar valtelė randasi 

Konstantinopoly.

ITALAI ARTI TRIESTO.
Po karšto mūšio italams 

pavyko užimt Monfalkone 
svarbų punktą ir galima ti
kėtis, kad jiems pavyks už
imti Triestą.

Monfalkone randasi elek
tros stotis, suteikianti Trie- 
stui šviesą ir pajiegą. Taip
gi randasi gelžkelis, suvieni
jantis Triestą, Grodiscą ir

Tūkstančiai laiškų, 
' į gautų iš kareivių, tai paliū- 

. rei- 
" | kalavo, kad klausimas apie 

’ 1----”"ų žvėriškumą būtų
pakeltas visuotinam parla
mento posėdy. Tuomet ka
rės ministeris prašyte pra
šė, kad atstovai nekeltų ler- 
mo, nes iš to, girdi, priešai 
pasidžiaugs. Didžiuma ko
misijos, išėmus socijaldemo- 

kores-' kratus, nutarė tylėti.
su tošį Apie tą viską praneša 
Kanito- Šveicarijos laikraščiai.

PRANAšAUJA TALKI
NINKAMS BLOGUS 

LAIKUS.
Londonas. — Savaitrašty 

“British Weekly” žinomas 
Anglijos publicistas Robert-

ninkams ateina juodos die
nos.

Rusija jau veik išbaigė sa
vo rezervus žmonių. Pini
gų rezervo Rusijai jau se
niai trūksta.
Prancūzai ir anglai neįjie- 
gia atmušti vokiečius. Jei
gu taip—sako Robertson 
Nicoll, tai galima laukti,kad 
vokiečiai vėl mėgins paimti 
Varšavą, Paryžių ir Galiais.

AMERIKA VARGIAI KA
RIAUS SU VOKIETIJA.
Washingtono diplomatai 

ir ministerial sako, kad ka
rės pavojus su Vokietija be
veik išnyko. Visi išreiškė 
viltį, jog pasiseks susitaikin
ti su Vokietija be karės.

Vokietijos valdžia jau ga
vo Amerikos notą. Tos ša
lies laikraščiai taip-pat žiū
ri į dalykus gana optimistiš
kai.

Vokiečių laikraščiai Ame
rikoj pritaria, kad nota pa
rašyta gana taikioj dvasioj. 
Buvęs pirmasai ministeris 
Bryanas kreipėsi tam tikru 
atsišaukimu į Amerikos vo
kiečius ir prašė jų užsitikė- 
ti prezidentui Wilsonui.

Manoma, kad tos tarybos 
tarpe Vokietijos ir Suvieny
tų Valstijų gali privest prie 
taikos tarybų tarpe visų ka
riaujančių valstybių.
‘ Laukiama, kad šiomis die
nomis Amerika kreipsis su 
tam tikra nota ir prie Ang
lijos. f .

ŠVEICARIJA PERSIUN
ČIA LAIŠKUS.

Berne, Šveicarija.—Bėgy
je gegužės mėnesio Šveicari
jos pačta persiuntė iš Fran
ci jos francūzams belais
viam Vokietijon 2,084,175 
laiškus ir 215,000 p akie tų. 
Vokiečiams gi belaisviams 
per Šveicariją pasiųsta

, ne is 
nykščio išlaužtos. Vokiečiai! 
norėjo įgyti į savo rankas 
Bethlehem Steel Comp. Pa-1 
ėmę tas fabrikas į savo ran- Į 
kas, jie būtų palikę Franci-' Lvovo iš pietų pusės, aust- 
ją ir Angliją be ammunici- ro germanai nori prieit 

Į prie Galicijos sostinės nuo 
Bet išpildyti tas pienas'upės Sano. Tas jiems se-

AUSTRAI BŪK TAI DE
MORALIZUOTI.

Pranešimai iš Rymo skel
bia, jog austrai demorali
zuoti. Valdžia deda didžiau
sias pastangas kad sulaikyti 
žmones nuo iškrikimo.

Italai tik ką užėmė Gro- 
disca.

AUSTRAI BESARABIJOJ.
Aušrų kariumenė vėl jau 

įsiveržė į Rusijos guberniją 
Besarabiją ir užėmė gana 
daug pasienio miestelių. 
Austrai paėmė 1560 rusų į 
nelaisvę.LIETUVOJ.

Iš Kėdainių atvyko 24 d. 
balandžio pabėgėlių būrys, 
kurių tarpe nemaža vaikų. 
Jie apsistojo stoties tunely
je, belaukdami, kur juos to- 
liaus nugabens.

—Maskvoje atvykusiais
pabėgėliais ėmė rūpintis iš- 
pradžių lietuvių kolionija su 
J. Baltrušaičiu priešakyje. 
Norėta buvo išgauti leidi
mas įsteigti nuolatinį komi
tetą, bet kol kas be pasek- francūzai smagiai pasivarė 
miU- 1 - - *

—Ratkūnų dvaras, Kauno Jie užėmė geras vokiečių, 
apskr. Grap. Komarovska1 pozicijas.

RENGIASI
ŽIEMOS

Vokiečiai 
prie žiemos 
Moterį s 
šiltus marš

JAU PRIE 
KARĖS.
rengiasi jau 

kompanijos, 
siuva kareiviams 
škinius.



Bryanas ir 
Wilsonas.

r ________
Bryanas pasitraukė iš mi- 

nisterių kabineto. Dabar, 
Kaip laikraščiai praneša, ta

Nevalia kitaip 
manyt.

priežastis, nereikalingumą, 
galėjimą prašalinti ir tt.

’ Geležį reikia kalt tada, kada 
t ji karšta. Dabar karė ei- 
į na, ji labiausiai pritraukia

Tarpe knygų ir 
žurnalų.

Suvienytų Valstijų laivy- publikos atydą — dabar yra 
no sekretorius Josephus Da-! geriausia proga vest agita- 
niels viename privatiškame pries militarizmą ir

New Review—du kart mė
nesinis socijalistų mokslo 
laikraštis. Seniau New

pasikalbėjime 
kad jis trokštų matyt, kad

išsireiškė prieš kapitalistišką tvarką;! Review eidavo kartą į mė- 
tk i i •• •• J ♦ 1. — •Dabar mums lengviausia y- nesį ir, matomai, turėjo pa

sai demokratų partijos šu- Suvienytos Valstijos būtų ra sumušti mūsų priešus sisekimą, jeigu dabar prade-
las pasiversiąs šventuoju pavyzdžiu 
Jonu Krikštytoju ir eisiąs kitom

nusiginklavimo 
tautom. Kapitalis-

gyvais faktais. Mūsų kleri-ijo tankiau eiti. New Review 
kalai ir tautininkai visados bendradarbiauja žymiausi

po visą plačią Ameriką, _ap- tiškoji spauda, kuri tartum'peikdavo lietuvius ir kitus 
sakinėdamas taikos idėją. ■ kokis elgeta prašo “Da vie- socijalistus
Jisai skelbsiąs karę karei 
ir išrodinėsiąs, jog Suvieny
tos Valstijos galinčios gra
žiuoju sugyventi su Vokie-

ir glostydavo

lija. Didieji laikraščiai, Daily News 
taip lygiai demokratiški, kacj tokįs J
!kaip

ną laivą, da" didesnį laivy- vokiškuosius už Jų patrijo- 
ną”, pradeda atakuot lai- tizmą. 1 1
vyno sekretorių už jo “ne- me patrijotiškų socijalistų, 
geras” mintis. “Chicago' neužstojau! ir už tuos Vo- 

;” tiesiog sako,' kietijos socijalistus, kurie 
.....  ....... > žmogus netinka ; per laikus patikdavo mūsų 
būt kariško laivyno sekreto-! priešam.
rium. Esą, jei jis savo dar-1 Drožkime musų tautinin- 
bą pripažįsta tik kaipo rei- .kam į akis, kad patrijotiš- 
kalą, o ne idealą, tuomet iš kasis socijalizmas, kurį jie

Męs niekad negyrė-

ir republikoniški, 
smerkia Bryaną ir šaukia 
‘‘stovėti ties prezidentu”, 
nesą tiktai Wilsono išmintis 
galinti išgelbėti Amerikos 
unarą.

Bryano pasitraukimas iš 
pirmojo ministerio 
turi didelę politišką reikš
mę. Bryanas savo pasi
traukimu parodė, kad de
mokratų partijoj kas tai ne
paprasto pasidarė. Brya
nas likosi, kuo buvęs. Wil
sonas persimainė.

“Laisvėje” jau kelis sy
kius buvo pažymėta, kad 
Wilsonas pradeda vis labiau 
artinties prie stambiųjų ka
pitalistų. Visi jo garsus 
žodžiai pradžioj prezidenta
vimo apie kovą su trustais 
niekais nuėjo. Wilsonas vis 
labiau darėsi ištikimas kapi
talui žmogus, o pastaruoju 
laiku jį vis labiau pradėjo 
girti republikonų partijos 
bosai ir laikraščiai.

Ligišiol, iš dalies, po įtek
me Bryano, Wilsonas gana 
padoriai ir švariai elgėsi su 
Mexika. Jisai savo taktu 
ir atsargumu malšino karės 
šunis. Dabar jisai staigiai 
permainė savo taktiką ir 
pradėjo su ta pačia Mexika 
grasinančiai kalbėti. Mato
mai, jog už prezidento pečių 
stovi kokie tai žymus ir 
stambus kapitalistų šulai.

Su Vokietija prezidentas 
Wilsonas kalba dar aštriau. 
Jisai stačiai veda Ameriką 
prie karės.

Bryanas teisingai reikala
vo, kad Suvienytos Valsti
jos pavestų išrišti visus ki
virčus su Vokietija tam tik
rai tarptautiškai komisijai. 
Rodosi, Amerika visuomet 
pripažino arbitracijos teis
mą. Bryanas sako, kad 
spėkos vartojimas valstybių 
santikiuose jau atgyvena 
savo amžį. Prezidentas 
Wilsonas ir visi kiti jo mini
sterial nepritarė Bryanui. 
Jie nori didesnio aktyvišku- 
mo. Jie stačiai reikalauja iš 
Vokietijos, kad ši nekliudy
tų neutrališkų šalių laivų ir 
piliečių. Teisybė, tas reika
lavimas pilnai suprantamas, 
bet kągi Vokietija turi da
ryti su tais laivais, kurie 
gabena Anglijai ir Francijai 
ginklų ir amunicijos? Ar ji 
gali žiūrėti į tai nobažnu 
tylėjimu? Vargiai ji gali 
taip elgties, kuomet Angli
ja stengiasi badu numarinti 
Vokietiją.

Bryanas norėjo, kad A- 
merika viešai persergėtų sa
vo žmones nekeliauti ant 
laivų, kurie gabena ginklų 
ir amunicijos. Rodosi, tai 
labai išmintingas patarimas, 
tačiaus Wilsonas su tuo ne
sutiko.

.Jau čia aišku, kaip diena, _ _ _
kad Wilsonas šiuomi laiku atrasti kelius galutinam ka- 
randasi po karininkų įtek
me. Jo gražios šnekos apie 
patrijotizmą ir savo garbės 
gynimą yra niekas daugiau, 
kaip tik muilo burbulas. A- 
merikos kapitalizmas šian
dien stoja už militarizmą ir 

'.Wilsonas neturi tiek pilietiš
kos drąsos, kad pasipriešin- 
iti jam.

Bryaiio rezignacija, be vi- 
~so to, turės dar nemažą į- 
tekmę demokratų partijoj. 
Juk reikia žinoti, kad Wil
sonas tapo išrinktas prezi
dentu labiausia ačiū Brya
no agitacijai. Be Bryano 
paramos Wilsonas vargiai 
ką nors peš.

vietos

jo niekai sekretorius. Su- 
\ienytom Valstijom reika
lingas esąs tokis žmogus, 
kuris tiki į karę, apsigink
lavimą ir tt. Neveltui, esą, 
mūsų laivynas neinąs stip
ryn, nors Daniels ir manąs, 
jog jis progresuoja, tečiaus 
kariški'expertai matą visai 
ką kitą.

Nors Daniels gauna ir di
dele algą, nors jis ir nusam
dyta^ kapitalui tarnaut, bet 
jis išdrįso pajudint savo 
smegenis ir pasakyt, kas 
būtų gerai. Jis perdaug ar
ti stovi prie ginklų ir kariu- 
menės; jis tėmija į dabarti
nę karę Europoj ir mąsto 
apie Amerikos ateitį, todėl 
jis išreiškė žinovo mintį, 
mintį žmogaus, galinčio 
protaut. Tokis žmogus ka
pitalizmui nereikalingas. Jie 
pataria jį atstatyt ir paskirt 
tokį, kuris bučiuoja armotas 
ir tiki, jog tik parake yra 
žmonijos išganymas.

visada glostė, nėra geras ir 
jo pasekmes matome dabar. 
Klauskime krikščionių, kur 
jų popiežius ir kitos galvos 
ir kodėl jos nepaskelbia 
Kristaus įsakymo “neuž
mušk”.

Mūsų priešai yra perdaug 
silpni šiame momente bent 
ką prieš mus pasakyt ir 
bent kuomi šią tvarką už
tart. Jos supuvimas ir bai
sumas perdaug aiškus da
bar net ir nemokančiam gi
liai protaut. Taigi panau
dokime mūsų priešų ir šios 
tvarkos viešpačių surengtą
jį įrankį — karę prieš juos 
pačius.

bendradarbiauja žymiausi 
Amerikos socijalistai, kar
tais pasirodo ir koks nors 
užsienietis. Visa tik bėda, 
kad laikraštis neturi aiš
kaus savo credo. Seniau ji
sai buvo labiau marksistiš
kas. Dabar jame randa vie
tos ir tie rašytojai, kurie 
nieko bendro su marksizmu 
neturi.

Paskutiniame New Re
view numery telpa atsaky
mai kelių žymesnių Ameri
kos socijalistų ant redakci
jos užklausimo, ką jie mano 
apie “Lusitanijos” nuskan- 
dinimą. Pažymėtina, kad

gyvenimą, kur vien tik de
javimai girdisi. Tame vei
kale Wilde kalba daug-maž 
taip, kaip kalba socijalistai.

“V. Liet.” išleido jo pasa
kas. Tiesa, tose pasakose 
negalima pamatyti auto
riaus visame jo talento išdi
dume, bet jos labai gražios 
ii... naudingos. Žinoma, jos' 
nieko bendro neturi su “tik
romis” pasakomis.

Lietuvių skaitančioji pub
lika turėtų arčiau susipa
žint su Wilde’u. Tuomet ji 
jį pamylės

Pasikalbėjimas su 
p. S. Šimkum.

Lietuvių Draugija nu- to rudens męs, amerikiečiai, 
kentėjusiems dėl karės šelp-idaug ką matėm ir patyrėm. 
ti prisiuntė Amerikon savo Męs negalim to visko už- 
įgaliotinį aukoms rinkti (miršti, nors iš Lietuvos at- 
gerb. S. Šimkų.

7 d. birželio gerb. S. Šim-’kurie šauktų prie vienybės, 
kus atsilankė “Laisvės” re-'Jeigu męs, socijalistai, ir tie 
dakcijoj ir suvirš valandą'žmonės, kurie mums prita-

važiuotų ir geriausi žmonės,

Stulpinas.

Keblus Redakcijos 
padėjimas.

Pabėgėlių globojimas.

Gardinas. Suvalkiečių pa
bėgėlių vilnys, plačiai už
plūdusios artimiausius Su
valkų žemės miestus, mies
telius ir kaimus, nepralenkė 
ir Gardino. Čia pabėgėlių 
klausimas, kuomet mūsiš
kiai antrą sykį atsitraukė iš 
Prūsų, buvo tapęs vienu iš 
svarbiausių, opiausių dienos 
klausimų: kas daryti

keisčiausią atsakymą duoda tūkstančiais vargšų pabėgė- 
drg. E. Debs. Jisai mato- Įju> likusiu be pastogės, ap- 
mai, į šios karės priežastį! 
žiūri taip, kaip ir dauguma 
francūzų ir anglų socijalis
tų. Didžiausią karės kalti
ninką mato Prūsijos milita- 
rizme.

Reikia kalbėt 
apie karę.

Laikraščiuose raštų apie 
karę išrodo net perdaug. 
Tūli skaitytojai gali pradėt 
rugot ir sakyt, kad daugiau 
nieko nėra, kaip tik apie ka- 
rę.

Leiskite man pasakyt, ko
dėl męs turime ku.odaugiau- 
siai apie karę kalbėt ir ra
šyt šiame laike.

Jeigu męs kalbame ir ra
šome apie vieno arba kelių 
žmonių užmušimą, kodėlgi 
nerašyt apie tūkstančius žū
vančių gyvasčių? Maži au
sis susirėmimas paguldo la
vonais daugelį jaunų vyrų, 
todėl yra kuomi baisėtis ir 
apie ką kalbėk

Jeigu yra pranešama apie 
menkas vagystes, plėšimus, 
.padegimus, kodėlgi nepra
nešti ir nesvarstyti apie pa-, 
sibaisėtiną savasties ir tur-. 
to naikinimą karės laike?

Dabartinė karė užkliuvo; 
ir nuteriojo mūsų šalį, kur' 
męs turime savo gimines ir 

1 draugus. Jie stovi prieš 
mirtį, badą ir kitas baiseny
bes, todėl su įsitempimu- 

t męs turime1 temyt karės bė
gį. . !

Šią karę, kaip ir visas-ki
tas, surengė turčiai savo 
pelno prapl’ėtojimui ir pas
tatė darbininkus ir ūkinin
kus skersti vieniem kitus,, 
todėl yra būtinai reikalas 
ūkininkams ir darbininkams 
ją pažinti iš visų pusių, su
prast visas jos priežastis,

Labai tankiai tai vienoj, 
tai kitoj lietuvių kolionijoj 
tarpe socijalistiškų veikėjų 
įvyksta nesusipratimų, o 
kartais net aštrių susikirti
mų. Tuomet, paprastai, ir 
viena ir kita pusė stengiasi 
gauti vietos laikraščiuose ir 
panaudoti tą vietą savo po
zicijai apginti ir diskredi
tuoti savo oponentą ar opo
nentus. Panašiuose atsiti
kimuose- laikraščio padėji
mas yra labai keblus. Re
dakcijai užtariant vieną ku
rią pusę, ji kaltinama vie
našališkume ; nepritariant 
nei vienai pusei ir užsilai
kant bešališkai — kaltina
ma veidmainiavime ir sėdė
jime ant dviejų kėdžių.

Kadangi panašus dalykų 
stovis susidaro ' gana tan
kiai, tai “Laisves” red. nori 
pasisakyti’,, kaip elgsis, kilus

. ** *
Slavų klasikai anglų kal

boje. (The Slavonic Clas
sics). New Yorke susitvė
rė bendrovė, kuri pasistatė 
savo uždaviniu supažindinti 
angliškai kalbantį pasaulį 
su šedevrais rusų, lenkų, ce
chų ir kitų slaviškų tautų 
literatūros. Tam sumany
mui karštai pritaria daugy
be visuomenės veikėjų Ame
rikoj, Anglijoj ir kitose ša
lyse.

Iš cechų, kalbos, tarp kit
ko, manoma išversti veika- 
ai Jaroslavo Yrchlickio, 

Juozo Hadek’o, Zigmanto 
Wintero; iš lenkų — Stanis- 
ovo Wyspianskio, Stepono 

Žeromskio, Kazimiero Tet- 
majero, Juliaus Slowackio, 
Vaclovo Sieroszewskio, VI. 
Reymonto; iš rusų—L. An
drejevo, Ant. Čechovo, Dob- 
roliubovo, Dostojevskio, VI. 
Korolenko ir kitu.

rių prašalinimui visame pa
saulyj.

Kapitalistai visada skel
bia nekaltybės ir šliubo 
šventumą, privatiškos sa
vasties šventumą ir visokius 
kitus, šventumus, kuriuos jie 
sumynė į purvą karėj, su- 
rengtoj jų pelnui. Apie ši
tokius ir panašius dalykus 
męs turime dabar kalbėtis 
ir svarstyt.

Kada karė pasibaigs ir 
kiek laiko praslinks, tuomet 
viskas nuves ir bus nuobo
du apie ją kalbėt. Tuomet 
nė laikraščių skaitytojai, nė 
publika susirinkimuose ne
norės girdėt apie kares, jų

nesusipratimams draugų 
tarpe.

“Laisvė”' visuomet elgsis 
bešališkai. Męs duosime 
savo laikrašty vietos ir vie
nai ir kitai pusei, arba ne
duosime jos nei vienai. La
bai tankiai ginčai tarpe mū
sų veikėjų vienoj ar kitoj 
kolionij‘oj: kįl-a dėl pačių 
mažmožių.. Geriausias bū
das tiems ginčams išrišti — 
tai užbaigimas jų savėje,ne
keliant vaidų per laikraštį. 
Męs jau patemijom, kad 
perkėlus ginčus į laikraš
čius jie-nepaprastai išsipu
čia, o tuomet jau begalo 
sunku užgesinti išsiplėtusią, 
ugnį. Tuomet “kariaujan
čios” frakcijos arba ypatos, 
stengiasi įvairiausiais bū
dais diskredituoti savo ta
riamąjį priešą, nors prie ge
ro noro ir geros valios tuos 
ginčus lengviausiu būdu ga
lima atlikti ant vietos.

Paguodokite laikraštiją, 
draugai. Tuomet ir jums 
ir mums bus lengviau. Jau 
daugely vietų “Laisvei” pa
vyko sutaikinti draugus ir 
nereikėjo nei žodelio prasi
tarti laikraščio skiltyse.

Žinoma, redakcija elgsis 
visiškai kitoniškai, jeigu 
vienur ar kitur kils princi- 
piališki nesutikimai (kaip, 
padėkime, Baltimorėj tarpe 
socijalistų ir aidoblistų). 
Tokiuose atsitikimuose męs 
duosime kuodidžiausią idė
jišką paramą tiems drau
gams, kuriems 
teisybę.

* *
Apie Dievą, Velnią, 

gų ir Pragarą. (Why 
Agnostic?) 
tas G. Ingersoll. Vertė Fer
dinand de Samogitia (keis
tokas pseudonimas). Išlei
do “Keleivis”, So. Bostone. 
Kaina 25c.

Šitas Ingersollio veikalėlis 
buvo ėjęs, per “Keleivį”'.

Ingersoll yra plačiai žino
mas bedievis, bet jo raštai ir 
tikinčiųjų tarpe turi didelį 
pasisekimą. Ir išties; kam 
gi nerūpi įvairus tikybos 
klausimai?

Ferdinandas de Samogi
tia išvertė veikalėlį gyva, 
lengva kalba ir todėl skaity
mas labai smagus. Knygelę 
verta plačiau paskleisti, y- 
pač tarpe tikinčių žmonių, 
kad jie išmoktų kritiškai 
žiūrėti į tą viską, ką; Ligišiol! 
vadino šventu.

*

Dan- 
I am 

Parašė Rober-

Oska-
Išver-

pripažįstame 
Redakcija.

sirėdymo ir maisto ir dar 
savo sausakimša net gre
siančiu miestui sanitariniu 
žvilgsniu. Kaip kitur, taip 
ir čia į viską jautri jaunuo
menė ir moksleivija, bebrai- 
dydama po šių dienų ašarų, 
skausmo ir vargo jūras ė- 
mėsi ir šią visuomenės žaiz
dą gydyti, rinkdama pabė
gėliams aukas pinigais, mai
stu,aprėdalais ir šiaip rūpin
sies gelbėti visu tuo, kas ga
li nabagų alkį, skurdą, šaltį 
sumažinti. Galop pritarus 
ir parėmus žymesniems 
miesto veikėjams šis jos 
darbas apsivilko organizaci
jos rūbais. Išsyk, kad ir 
sunku buvo jai, bet ilgainiui 
šiaip-taip susitvarkyta ir 
dabar jau galima tik pasi
džiaugti, kad ir Gardinas— 
)ats nemažai nuo karo ken

čiąs, prisideda prie paleng
vinimo minėtųjų vargšų pa
dėjimo. Kaipo pavyzdį te- 
paduosiu šį kartą tik vieną 
jo valgyklą, įtaisyta Troic- 
<oje gatvėje.

Valgykloje darbuojamasi 
nuo ryto iki pačiam vėly
vam vakarui. Kiekvienas 
naujai atvykęs įrašomas į 
tam tikrus pabėgėlių sąra
šus, išduodant jam kontroli-

Granatų Pavėsyje, 
ro Wilde’o pasakos, 
te Kazys Puida. Kaina 40c. 
Išleido “Vienybė Lietuvnin
kų”, Brooklyn, N. Y.

Lietuviams veik dar neži
nomas Oskaras Wilde’as (iš
sitaria Uajld), tas garsusis 
rašytojas, kurį patiko tokia 
tragiška gyvenimo nelaimė. 
O. Wilde tapo išjuoktas, ap
spjaudytas ir atstumtas An
glijos buržuazų visuomenės, 
bet jo veikalai pergyveno 
nelaimingą autoriaus gyve
nimo dramą ir juo toliau, 
juo didesnį įgiją populeriš- 
kumą. Wilde — puikiau
sias žodžio dailininkas, es
tetas, kuris pranašavo, kac 
dailė turi tarnauti vien dai
lei, o ne visuomenei. Pui
kiausias jo veikalas tai 
“Portretas Doriano Grey’- 
jaus”. Tiktai savo paskiau- 
siame veikale “De Profun- 
dis” Wilde nuslenka iš sva
jonių sryties į paprastąjį

na valgykloje pusryčiams ir 
vakarienei duoną, arbatą ir 
cukrų, pietums — mėsą ir 
duona.

Kas negali valgykloje val
gyti, jam prideramieji pro
duktai atiduodama Į namus 
išsinešti.

Visus užrašus ir šiaip 
darbus atlieka vien tik jau
nuomenė. Duoda valgį ge
rą, šviežią ir gardų. Kad ir 
didis skaičius valgytojų pri
sirenka, nerasi, čia nei kam- 
šymosi, nei alkūnėmis stum
dymosi ar šiaip kokios ne
tvarkos : kiekvienas savo 
laiku ir iš eilės gauna jam 
paskirtą porciją. Malonu 
darosi, bežiūrint, kaip viso 
darbo ratas lengvai sukasi. 
O žmonių daugybė. Taip 
balandžio 7 d. valgė 1110 
žmonių.

Dabar pabėgėlius partijo
mis po 400—500 žm. pradė
jo siųsti į kitus miestus. 
Vieną tokių partijų teko ir 
man matyti ant Poliesko 
gelž. platformos. Čia arti 
400 žm. laukė su visu savo 
menku turteliu iki parengs 
jiems traukinį. Jie turėjo 
važiuoti į Mogilevą. Dau
guma tai Seinų miesto gy
ventojai.

Nejauku darosi, žiūrint į 
šią pabėgėlių minią. Rasi 
pirma ne vienas jų buvo 
“turtuolium” — šiandien re
giu apiplyšusią, nuvargusią 
minią jų išbalusius nuo nuo
vargio ir nemigos ir be lai
ko susiraukšlėjusius veidus. 
Matyt dar juose pergyven
tų skausmų, audrų ir vos- 
tik nubrauktų karčių ašarų 
pėdsakas. Iš akių regėt, 
kad juos nuolat kankina, it 
kirminas kremta klausimas: 
ko jie ateityje susilauks?

laiko kalbėjosi su redakto
rium L. Pruseika.

Žemiau talpiname pasi
kalbėjimo turinį.

Gerb. S. Šimkus pasisakė 
esąs bepartyviškas. Jam 
rūpi tik pagelbėti vargstan
čiai tėvynei. Draugija, ku
rią jisai atstovauja, esanti 
taip-pat bepartyviška. Ji 
šelpia visus, kurie tik pašel- 
pos reikalauja, nepaisyda
ma pažiūrų skirtumo. Drau
gijoj toj esą kunigų, inteli- 

sulgentų, moterų,kurie pridera 
’ įvairioms politikos pakrai

poms. Draugija turinti Lie
tuvoj daugybę skyrių. Li
gišiol buvę lengviau darbuo- 
ties, nes kauniškiai rėmė su
valkiečius. Dabargi, kada 
veik pusė Kauno gub. sody
bų nuteriota, pati Lietuva 
negalės versties savo locno- 
mis išgalėmis. Užtat juo la
biau reikia paspirties iš ša
lies. Tiesa, iš draugijos iš
stojo A. Bulota ir kiti vei
kėjai, bet jie tai darę, žiū
rėdami ambicijos, ne visuo
menės reikalo. Dabar drau
gijoj daugiausia darbuojasi 
tokie žmonės, kaip Basana
vičius, A. Smetona, Šilingas 
ir Kymontas, apie kuriuos 
negalima pasakyti, kad jie 
būtų klerikalai. Atvykęs A- 
merikon, gerb. S.Šimkus no
rėtų elgties kuobešališkiau- 
sia. Jisai jau buvęs Rymo- 
Kataliku Seime Scran tone 
ir ten jam pažadėję paramą. 
Tautos Fondas rengsiąs at
stovui prakalbų ir visą mez
liavą skirsiąs jo, atstovo, re
prezentuojamai draugijai. 
Iš pradžių katalikai norėję 
dalį aukų skirti politikai, 
bet gerb. S. Šimkus su tuo 
nesutikęs. Pagaliaus sutar
ta, jog aukos eisiančios tik 
nukentėjusių nuo karės šel
pimui. Atstovas norėtų su
sitarti ir su kitomis sriovė- 
mis. Šiuomi laiku tariasi 
su tautininkais. Būtų labai 
malonu susišnekėti ir su Są
junga, kuri remia Lietuvos 
Šelpimo Fondą. Gerb. S. 
Šimkus nieko blogo neturįs 
užmesti socijalistams. Jisai 
nori, kad visi Amerikos lie
tuviai, bent šiame momente, 
darbuotųsi išvien . Atsto
vas sutinkąs kalbėti ir L. Š. 
F. Per prakalbas turėtų 
būti renkamos aukos. Jos 
eitų per L. Š. F. kontrolę, 
bet turėtų būti skiriamos 
Lietuvių draugijai nukentė- 
jusiems nuo karės šelpti, tai 
yra draugijai, kurią gerb. 
S. Šimkus atstovauja. At
stovas klausia, kaip elgsis 
Sąjunga ir socijalistų spau
da. Jisai norėtų prielan
kaus atsiliepimo.

“Laisvės” redaktorius, L. 
Pruseika davė, daug-maž, 
tokį atsakymą: — Aš nega
liu kalbėti varde Sąjungos, 
L. Š. F. ar varde visos soci
jalistų spaudos. Aš dar ne
žinau, kaip tos įstaigos ja- 'atas labiausiai yra"nukentė- 
sielgs. Mano gi ypatiška jęS, toj apyskaitoje suvis ne- 
i.uomonė tokia: manau, kad simato, kad tos draugijos 
mūsų santikiai pasiliks ingaliotiniai savo raportuo- 
mandagumo rybose, bet a-jse apie aplankytas vietas 
bejoju,ar galės įvykti vieny-1paminėtų bežemius ar dar
be. Štai, ir pačioj Lietuvoj i bininkus”.
vienybės nėra, nors ten die
ną-naktį girdžiasi armotų I 
baubimas. Ligišiol męs, so
cijalistai, nesimpatizavom 
Lietuvių Draugijai nukentė- 
jusiems nuo karės šelpti ir 
sakėme, kad tai klerikališka 
draugija. Mums aišku, kad 
minėta draugija negalėjo iš
vengti politikos. Iš jos pa
sitraukė socijalistai ir dau
gelis pirmeivių, pritariančių 
“L. Žinių” taktikai. Jeigu 
Lietuvoj nėra vienybės šel
pimo klausime, tai ar gali ji 
būti Amerikoj? Nuo perei-

ria, išreikštume dabar užsi- 
tikėjimą tai draugijai, kurią 
tamsta atstovauji, tuomet 
męs tuomi pačiu jau lyg ir 
pasmerktume tuos savo 
draugus ir kaimynus Lietu
voj, kurie apleido jūsų drau
giją ir įsikūrė kitą. O 
smerkti tų draugų męs ne
norime ir negalime, nes jie 
labiau kompetentiški Lietu
vos dalykuose, negu męs, a- 
merikiečiai. Jeigu jie pasi
traukė iš jūsų draugijos, 
matomai, turėjo svarbaus 
pamato. Man aišku, kad 
šiame momente šelpimo 
klausimas yra politikos 
klausimas. Gali būti, kad 
Lietuvių Draugija nukentė- 
jusiems nuo karės šelpti 
daug gero padarė. Neuž- 
ginčinu to, bet dabar, kada 
Idausimas perėjo iš labdary
stės ir susišelpimo sryties į 
politiką, tai socijalistai pa
prastai laiko savo pusę. Štai 
kodėl męs dabar simpati- 
zuojam Gydymo ir Maitini
mo Draugijai, nes ten susi
spietę mums artymi idėjos 
žmonės. Jeigu męs jų ne- 
remsime, tai kas juos rems? 
Viską,ką męs ligišiol dirbom 
Lietuvos šelpimo reikalu, 
męs atlikom po firma Liet. 
Šelpimo Fondo. Męs norė
tume, kad tas fondas augtų 
ir būtų pilnai savystovis, 
kad jam nereiktų prieš ką 
nors nusilenkt. Apie mus, 
socijalistus, šnekėjo, kad 
mums nerūpi tėvynės šelpi
mas. Męs savo darbu paro
dėm, kad tasai šelpir 
mums rūpi. Ir toliaus 
pės. Kitiems fondams m 
nepavydim.

Socijalistai, kiek aš žinau 
nekenkė jokiam fondui. 
Kartais męs kritikavom ki
tus fondus,nes mus užkabin
davo ir prisieidavo ginties.

Tai toks, daug-maž, tu
rinys pasikalbėjimo tarpe S. 
Šimkaus ir “Laisvės” redak
toriaus.

Mūsų skaitytojai dabar 
labiau galės orientuoties mi
nėtame klausime.

KOVA” APIE LIETUVIŲ 
DRAUGIJĄ NUKEN- 

TĖJUSIEMS DĖL 
KARĖS ŠELPTI.

“Kova” (N. 24), patalpi
nusi ištraukų iš minėtos 
draugijos atskaitos, sako:

“Iš tos atskaitos skaityto
jas mato, kad nei vienoj 
vietoje nėra ten paminėti 
bedarbiai bei darbininkų or
ganizacijos. Toji draugija 
tačiaus gausiai šelpia tokius 
reikalus, kaip mokiniam 
bendrabučiai (internatai) ir 
K. “Saulės” mokykloms pp 
skirdama 3799 rublių, Mari
jampolės “Žiburio” moterų 
progimnazijai 3000 rublių. 
Kuomet Lietuvoje proletari-

“Kova” tame-pat straips
ny nurodo, kad veik visi 
draugijos vedėjai yra sveti
mi darbininkų judėjimui 
žmonės. Jie, jeigu kuomi ir 
atsižymėjo, tai tik “reakci
jos darbais”.

Apie žmones, kaip apie 
žmones. Gal jie yra labai 
dori ir labai mielaširdingi, 
bet, kaip teisingai sako “Ko
va”, nebereikalo atsirado 
“Gydymo ir Maitinimo 
Draugija”. Vadinasi, seno
ji draugija neužganėdino 
pirmeivių ir socijalistų.



Kaip šelpiama Belgija?
(Nuo mūsų korespondento iš Danijos).

Skurdas šiuo laiku Belgi
joj neapsakomas, bet šelpi
mo būdas šios nelaimingos 
šalies labai gerai sutvarky
tas. Visą šelpimo darbą 
veda tam tikra amerikietiš
kai - angliška organizacija. 
Ji pasivadinus: “The Com
mission for Relief in Bel
gium”. Prieš karę Belgijoj 
buvo skaitoma 7 milijonai 
425 tūkstančiai gyventojų; 
vokiečiams ten įsiveržus, a- 
pie 600 tūkstančių belgų iš
bėgiojo į kitas šalis, taip gi 
daug žmonių vokiečiai nu
žudė; dabar ten skaitoma a- 
pie 7 milijonus likusiųjų 
Belgijos piliečių, nešančių 
sunkų Vokietijos jungą. 
Tiems 7 milijonams reika
lingas maistas pristatoma iš 
svetur, nes vokiečiai viską 
išplėšė nuo žmonių, ką tik
tai rado. Skaitant 300 gra
mų miltų kiekvienam žmo
gui per dieną išeis 200Q to
nų javii kasdieną, arba 60— 
65 tūkstančiai tonų mėne
siui. Kad pristatyti ir at
sakančiai išdalinti tokią 
daugybę maisto, minėta šel
pimo organizacija padalinta 
į 2 skyrių; vienas skyrius 
rūpinasi supirkimu ir atga
benimu reikalingų maistui 
produktų, — antras gi —pa-

(pereitų metų) įvežta 20- 
000 tonų maisto daiktų; 
gruodyj apie 60,000 tonų, 
sausyje — (šių metų) 123- 
000 tonų, vasary — 190- 
000 tonų'ir kovo mėnesyj 
net 250,000 tonų. Ypač 
daug 'kviečių ir kvietinių 
miltų įvežama, pertai kiek
vienas vokietys, atvykęs 
Belgijon, tik stebisi, maty
damas tiek daug visur kvie
tinės duonos, .ko Vokietijoj 
dabartiniais laikais ąuvis 
nesimato. Visas maistas, 
atvežtas Belgijon, gerai 
prižiūrimas ir kantroliuoja- 
mas, kad tikrai pakliūtų į 
tas rankas, kur skiriamas. 
Visą tą darbą atlieka ame
rikiečiai, kurie pasiskirstę 
po visą Belgiją. Tas viskas 
atgabenama Amerikos lai
vais; laivai plaukia išpra- 
džių į Roterdamą (Olandi- 
dijon), paskui iš ten upe Šel- 
da eina į Antverpeną, iš ten 
upe Meuse (vokiškai Maas) 
į Lježą. Iš Lježo gi išskirs
tomą į visas puses ir krau
nama i tam tikrus sandė
lius.

Kaip minėjau, turtinges- 
niejie gyventojai pilnai už
moka už teikiamąjį jiems 
maistą. Beturčiai gi skirs

ni vuuivvų,— 1 tomi į 2 dali: vieni, kurie
sistengia tą viską išdalinti ■ nieko neturi, visą maistą 
tarpe žmonių. Abudu sky-lgauna veltui,, bet jie turi 
riu turi savo centralines 
kontoras Suvienytų Ameri
kos Valstijų konsulio na
muose Briusely j.

Gal kas paklaus dabar: 
kasgi suteikė tam tikslui 
tiek daug pinigų ir kodėl vi
sas maistas gabenama iš 
svetur? Čia paaiškinsiu. 
Tarpe nuvargusių Belgijos 
gyventojų randasi ir tokių, 
kurie galėtų da iš savęs pra
gyventi; pastarieji pilnai 
užmoka už suteikiamą jiems 
maistą, bet daugybė randasi 
Jokių vargšų, kurie neturi iš 

o užmokėti, todėlei jie vis- 
ą gauna veltui, kaipo vie- 
ą pašfelpą, arba už mažą 

užmokestį. Briuselyj ir ki
tuose miestuose ir mieste
liuose įsteigta viešos virtu
vės - valgyklos, kurios rūpi
nasi tų apielinkių gyvento
jais. Briuselyj tokiose val
gyklose maitinama 250 tūk
stančių žmonių arba J viso 
miesto gyventojų. Kituose 
gi miestuose ir sodžiuose 
žmonės nėra da taip baisiai 
suvargę, kaip Briuselyj. 
Apskaitoma, jog tik viena 
penkta dalis visų Belgijos 
gyventojų, arba 1 milijonas sniegas. 
400 tūkstančių, maitinama _ J -b 
suvis veltui, I

pristatyti tam tikrą liūdiji- 
mą iš savo apskričio valdy
bos. Kita gi dalis, kurie 
šiek-tiek geriau gyvena, 
gauna maistą tik už į jo pa
prastos kainos. Ant visų 
valgomų daiktų nustatytos 
tam tikros kainos, kurios 
vis stovi toj pačioj normoj. 
Taip tai sutvarkyta mažiau- 
daugiau Belgijos šelpimas. 
Pasidėkavojant visam tam, 
šiandien nuskriaustoji liau
dis da gali šiaip taip apsi
ginti nuo bado. Kada gi 

' mūsų Lietuva susilauks pa
našaus šelpimo? O ji gal 
nė kiek nemažiau už Belgiją 
dabar nuteriota. S.

Laisvoji Sakykla.
KAS PER VIENAS TAS 

Z. JANKAUSKAS?
Aš patėmijau, kad tūlas 

Z. Jankauskas mėgsta kal
bėti “Ateity” apie savo pa
sitaisymą ir tyrą sąžinę, 
persistatydamas save nekal
čiausiu avinėliu. Pažiūrėsi
me, ar toks jau jis ištikrųjų 
baltas, kaip tas pirmutinis

Aš čia nenoriu šmeižti Z.
kas atsieina Jankauską arba jį kandžio- 

560 tūkstančių frankų kas-j ti. Aš tik noriu, nors tru- 
dieną arba 16 milijonų 800 Puįį, atšipint jp dantis, 
tūkstančių frankų į mėnesį. 
Spėjama, kad į šios sumos 
suteikia pavidale dovanų 
turtingesnieji Belgijos pilie
čiai, kiti 3 gaunama iš ša
lies. Viršminėta pašelpos 
organizacija iki šiol gauda
vo 2į milijonų frankų nuo 
Belgijos valdžios, tiek pat 
moka Anglijos valdžia ir a- 
pie 8 milijonai frankų šliau
kau j am a kitose Belgijai pri
jaučiančiose šalyse. Paga-|tuką “Jaunimo Sapnai”. Ta- 
lios Kanada ir Suvienytos sai laikraštėlis, anot Z. J., 
Amerikos Valstijos paauka- tuojaus turėjo pasirodyt. Ji- 
vo daug javų (vertės už 42 sai kvietė paremti tą laik-

Aš tik noriu, nors tru-

Klausykite visi ir tu, Jan
kauskai !

1914 metų pradžioje Z. 
Jankauskas kalbėjo Nor
wood, Mass., Labdarystės 
draugijai. Pasisakė esąs 
moksleivis ir socijalistas. 
Sakėsi prigulįs prie mokslei
vių Susivienyjimo, tik ne to 
kataliikiško,bet laisvojo. Ta
sai susivienyjimas nori iš
leisti moksleiviams laikraš-

Akelaitis suėjo Jankauską 
Bostone ir pabarė už negra
žų pasielgimą. Akelaitis pa
sakė, kad Jankausko tylėji
mas priversiąs Norwoodie- 
čius prabilti per laikraščius. 
Jankauskas tik pramurmėjo 
ką tai po nosia.

Ir po šiai dienai męs ne
gauname “Jaun. Sapnų”.

Aš neiškadavoju savo to 
dolerio; bet kadangi aš esu 
kelių laikraščių agentu, tai 
turiu daug nesmagumo. 
Kaip tik pakalbinu ką užsi- 
rašyt laikraštį, tuoj ima 
man ir atkerta: “o ar nebus 
taip, kaip su “Jaunimo Sap
nais, kurį užsirašiau nuo tū
lo beplaukto?”

Ot, šitos tai mano bėdos 
ii priverčia mane primint Z. 
Jankauskui ši-tą iš jo praei
ties.

A. Pratašius.
Norwood, Mass.

Mano pasiuntinystės laiką 
sumaniau taip praleisti:

1) nuo 20 d. birželio iki 18 
d. liepos Chicagoje ir apie- 
linkėje;

2) nuo 20 d. liepos iki 20 
d. rugsėjo Pennsylvanijos ir 
Marylando valstijose;

3) nuo 22 d. rugpjūčio iki 
20 d. spalio New Yorko, 
New Jersey valstijose ir 
Naujojoj Anglijoj;

4) nuo 22 d. spalio Illinois 
valstijoj ir kitur.

Smulkesnį maršrutą pa
skelbsiu gavęs žinių nuo vie
tinių organizacijų ir prie
lankių mano misijai žmo
nių. Teikitės atsiliepti!

kreipties į mane iki 18 d. 
'liepos prašyčiau per Chica- 
gos lietuviškų’laikraščių re-

KAS TAI YRA BAŽ
NYČIA?

Daugelis žmonių mano, 
kad bažnyčia, tai dievo na
mai, nes taip kunigai tvirti
na. Bet męs pasižiūrėkime 
arčiau ir pamatysime, kad 
ne tik dievas, bet ir dvasiš- 
kija neprisideda prie pasta
tymo bažnyčios.

Męs, darbininkai, bedirb
dami troškiose dirbtuvėse 
ilgiausias valandas, susitau- 
p'nąme kelias dešimtis do- 

[Icrią, nuperkam plotą že
mės, reikalingos medegos, 
nusamdo m meisterius dar
bininkus ir jie subudavoja 
bažnyčią. Kada jau buna 
bažnyčia subudavota, tai su- 
perkam paauksuotus indus 
ir atnešam juos į bažnyčią.

Viskas gatava ir reikia 
dievą pagauti ir pasodinti į 
tą namą. Bet kaip dabar 
pagauti, juk jis augštai, 
danguose sėdi? Supranta
ma, paprastas darbininkas 
negali pagauti ir reikia jieš- 
koti sumanaus zakristijono. 
Kada jau būna surastas za
kristijonas, tai . jis iškepa 
gardžių blynelių, atneša į 
bažnyčią ir supila į paauk
suotus indus. Tuomet atei
na kunigas, pasiima tuos 
blynukus, parodo dievui ir 
pamoja jį pirštu. Dievas, 
pamatęs, tuos blynelius,atei
na, įlenda į tą indą ir pasi
lieka tarp tų blynelių.

Tai matot, kaip męs 
va įtupdom į bažnyčią.

Męs patįs padirbam 
nyčią, patįs padirbam
viškus indus, patįs padir
bam net ir patį dievą. O 
paskui to visko bijomės, bi- 
jomės savo rankų darbo, 
puolame ant kelių prieš tą 
blynelį, kurį mūsų nusam
dytas zakristijonas iškepė. 
Atiduodame savo paskuti
nius centus kunigui, prašy
dami, kad jis melstų pas tą 
blynelį - dievą mums viso
kių “loskų” ir dangaus ka
ralystės.

Ar tai nepaikystė?
K. Viskantas.

Pittsburgh, Pa.

die-

baž- 
die-

Stasys Šimkus.

GYVENIMO SKAUSMAI

milijonu frankų). Taip pat 
kalbama, būk tai Rockefel- 
ler’io Institutas pasižadėjo 
kas mėnuo mokėti tam tik
rą duoklę. Taigi, šita pa- 
šelpos organizacija apsiėmė 
pristatyti viską, kas tik rei
kalinga Belgijos gyvento
jams. Šiame atvėjyj jos 
veikimas dvejopas: viena, ji 
veikia, kaipo pirklystės į- 
staiga, antra, kaipo pašel- 
pos organizacija. Vokiečių 
valdžia tvirtai prižadėjo ne
kliudyti šios įstaigos veiki
mo, taigi apie konfiskavimą 
maisto, pristatomo Belgijai, 
čia negali būti nė kalbos. 
Iki šioliai ši įstaiga nupir
ko Amerikoj už 75 milijonus 
frankų visokių maisto pro
duktų; to visko atgabeni
mas ir sukrovimas į sandė
lius atsiėjo apie 32 milijonai 
frankų. Lapkričio mėnesyj

raštelį prenumerata. Girdi, 
“kurie pasimokėsite vieną 
dolerį, tai tiems siusime lai
kraštėlį per metus”.
Norwoodo visuomenė visa

dos pritaria geriems ir pra
kilniems darbams. Na, tai 
ir Jankauskui pasisekė už
rašyti 14 egzemp. “Jaunimo 
Sapnų”. Iš kiekvieno pre
numeratoriaus paimta po 
$1.00 . Žinoma, ir aš užsi
prenumeravau.

Už dviejų savaičių gauna
me po legz. “Jaim. Sapnų”. 
Laukiame daugiau ir nesu
laukiame. Tiktai tą vieną 
N-rį ir gavom. Na, ir už 
tai ačiū! Dabar jau dau
giau metų praslinko, o lai
kraščio kaip nėra, taip nė
ra. Rašiau Z. Jankauskui 
kelis laiškus, bet jis atsakė 
tylėjimu.

1915 metų

Į LIETUVIŲ VISUOME
NĘ AMERIKOJE.

Brangus viengenčiai!
Mūsų tėvynę nelaimė išti

ko. Visi tai žinote. Lietu
vių Draugijos nuken tėju
siems dėl karės šelpti siun
čiamas, atvažiavau pas jus 
apsakyti tėvynės vargus ir 
likusiems be pastogės, ba
daujantiems jūsų tėvams, 
broliams, seserims, žmo
noms ir vaikams pagelbos

KATALIKŲ PASIEL
GIMAS.

Atvažiavau į Idaho 
Springs, Colo., gydyties nuo 
romatizmo ir per savaitę 
laiko ištuštinau savo kiše
nių. Nematydamas kitokio 
išėjimo, parašiau keliatą 
laiškų draugams, prašyda
mas pagelbos sau ir likusiai 
be cento šeimynai. Taipgi 
parašiau laišką, savo gimi
nėms į Easton, Colo., kurie 
toj apielinkėj turi nemažą 
ūkę jau 25 metai ir yra ge
ri katalikai. Po kelių dienų 
gaunu laišką nuo savo mo
ters, kuris skamba sekan
čiai :.

“Brangus Petreli! Va
kar gavau laišką nuo mūsų 
giminių B-nų ir penkis do
lerius. Siunčiu tą laišką tau 
pasiskaityti, nes jis mane la
bai užgavo. Aš tau, Petre
li, sakiau, nors jie mūsų gi
minės, bet pagelbos pas juos 
nereikia prašyti”.

Čia paduodu laišką, rašy
tą mano giminių.

“Męs, B-nai, sveikiname 
tave, Elziute ir tavo mažus 
vaikelius. Mums Petras 
pranešė, kad tave paliko be 
cento ir prašė paaukauti 
kiek pinigų. Pas mus nėra 
tokių, kurie duotų nors cen
tą. Sako, męs negalime 
šelpti soči jai istų, tegul jieš
ko socijalistų pagelbos. Ta 
męs siunčiame bankos ček 
ant $5.00 — nuo mūs 4 do
leriai ir nuo Juozo 1 doleris. 
Labai gaila jūs, bet dabar 
pavasaris, tai negalime dau
giau nusiųsti. Verta dė' 
Petro prašyti pas dievą 
sveikatos, tai būtų geriau
sia pagelba, bet bėda, kac 
jūs į dievą netikite. Su pa
garba, B-nai”.

Draugai, ką manote apie 
mūsų brolius - katalikus?

Man pasidarė gaila gimi
nių, kad dievulis ant jų ne- 
perpyktų ir neužpjudytų 
šventu perkūnu už sušelpi- 
mą socijalisto, parašiau sa
vo moteriai laišką ir prašiau 
sugrąžinti jiems tuos penkis 
dolerius. Jiems gi parašiau 
laišką prižadėdamas dau
giau jokios pagelbos nerei
kalauti, nors ir badu reiktų 
numirti; P. Vincaitis.

Idaho Springs, Colo.
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pradžioje M

Noriu atlankyti visas lie
tuvių kolionijas, nuo di
džiausios iki mažiausios ir 
neatsižvelgdamas į srioves 
ir partijas visur važiuosiu, 
kur tik mane pašauksite ir 
kaip galėsiu, kaip mokėsiu- 
tėvynės vargus apsakysiu.

Aukos, surinktos laike su
sirinkimų ir prakalbų, per 
jūsų pačių organizacijas ar
ba po jų kontrole, bus kuo- 
veikiausia siunčiamos tėvy
nėn Lietuvių Draugijai nu- 
kentėjusiems dėl karės šelp
ti, kuri globoja tūkstančius 
pabėgėlių ir dabar jau nebe
turi kuom jų maitinti.

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

ir iš ten į Ameriką.
Laivai eina per Archan

gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Paeportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS Į 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą su paraSu ap
turėjusio.

CENTRAL
MANUFACTURING DISTRICT

I BANK

1112 W.35th Street, Chicago, Ill.

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

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
Viėoklas žiaias maloniai su

teikiame.

Skamba gyvenimas, kaip kokios gai
dos, atsimušdamos į kožno žmogaus jaus
mus ir nėra žmogaus ant mūsų žemės, ku
ris sakytų, kad jam gyvenimo balsai yra 
visuomet lengvi ir malonus, kad jis neturi 
ir nejaučia gyvenimo skausmų.

Didžiausi turtuoliai, valstybių valdy
tojai ir visi turi kuomi skustis ir bėdavoti. 
Su tuom galima prieiti prie išvedimo, kad 
gyventi žmogui visai neverta, nes žmogus 
visame jaučia skausmus ir neužsiganėdini- 
mą, o ką męs galim išgirsti nuo tų žmonių, 
į kuriuos likimas lyg akmenimis svaido, vi
sokiomis sunkenybėmis, visokiais skaus
mais, vargais, ir priespaudomis? Dienai 
praėjus, prieina naktis, po jos vėl aušta ry
tas ir taip keičiasi senuoju būdu metų lai
kai, kaitros ir šalčiai, vasara ir žiema, ir 
taip žmogaus gyvenimas bėga, palikdamas 
tik liūdną atmintį jo sunkios kovos su gy
venimo aplinkybėmis. Taip žiūrint, rodos, 
kad gyvenime nėra nieko naujo. Jūrių ban
gos, atsimušdamos į krantus, griauja taip, 
kaip visuomet griovė uolas, žvaigždės ant 
dangaus eina savo senuoju keliu kaip ir vi
suomet ėjo, saulė šviečia mums 
švietė senam amžiuj mūsų 
Rodos, kad šiandien yra taip, 
buvo, rodosi, kad anie teisybę 
saulis kaip sutvertas, taip ir 
jam neprieis galas.

Taip sako tik tie, kurie visus gyvenimo 
smagumus geria, o žodžiais nupeikti norė
tų. Vienok, ir tie taip kalba, ant kurių už
gulė likimo sunkumas, kurie nieko šviesaus 
nebemato, tik laukia, ar neprisieis jau vei
kiai galas. Bet žvelgiant tyroms akimis į 
viską, kas gyva, pasirodo, kad gyvenimas 
taip skubiai keičiasi, kad reikia stebėtis iš 
gyvenimo įvairumų. Mąstant, galima su
vokti, jog gyventi yra labai svarbu ir ver
ta, nors likimo skausmai, kaip ledai, kris
tų ir sumuštų gyvąją širdį. Gyvenimas 
žmogaus yl’a labai brangus, tik reikia jį 
suprasti ir mokėti branginti, 
sako: “Žmogaus gyvenimo
tame, idant padaryti dangaus karalystę ant 
žemės”. Reikia gyventi ir laikui prisiėjus 
mirti, kad duoti kitam vietą. Daugumas 
filozofų sako: “Tik skausmai visame žmo
gaus gyvenime, skausmai meilėje, skausmai 
gailesty, rūpesty ir visuose jausmuose”. 
Bet tie skausmai yra pageidaujami, kadan-

taip, kaip 
prabočiams, 
kaip jau vis 

sako, jog pa- 
pasiliks, ko1

progreso. Vienok, kuomet žinai,kad jis tu
ri atlikti savo kelionę, pasiekti saužemu 
tai supranti, kad garlaivis skuba pirmyn ir 
pirmyn. R. Rugienius.

.1

Ir Tolstojus 
reikšme yra

kas jo jausmus perkeistų, jis nevien jieško 
linksmybių, bet jieško ir to,
graudina. Žmogus to visko geidžia, todėl 
ir eina j tam tikras vietas, kaip tai į isto
riškus teatrus, bažnyčias, skaito apysakas, 
poeziją ir labjausia gerbia tuos poetus, 
kurie gali sukelti didžiausius širdies skaus
mus. Męs gi baisesnio darbo nematom per 
karę, o vienok dar yra daug žmonių, ku
rie nori eiti į karę ir eina su didžiausiu r 
ru, džiaugsmu, ir kariauja. Mano senas 
draugas, kuris visą laiką sunkiai kovojo su 
gyvenimo aplinkybėmis, ir dabar tai, su
laukęs 27 metų amžiaus, pradėjo mokintis 
amato, savo laiške štai ką man rašo: “Jei
gu pasistatau sau klausimą, ką užgyvenau 
per 27 metus? — tai kiekvienam yra aišku, 
kad atsakymą gaunu gana liūdną. Tas 
reiškia, kad 27 metai (geriausias laikas) 
praslinko be jokios naudos ir nesuteikė nei 
mažiausio užsiganėdinimo. Toliaus gi ti
kėtis nieko gero negalima. O gal dar keli 
metai prisieis skursti be tikslo ir be noro. 
Kad dar kita tiek pragyvenčiau,tai dar ant
ra tiek vargo dasidėtų, o užsiganėdinimo 
niekur rasti negalima”. Ant šito laiško aš 
jam tiek tegalėjau atsakyti: “Darbiniu-' 
kas, dirbdamas už pragyvenimo algą, nega
li pasidaryti turtingu, tai tą jau pats seniai 
supranti, bet jieškant gyvenime naudos, tai 
visgi būtų galima surasti, jeigu 10 metų at
gal tamsta būtum turėjęs savo mintis taip 
išdirbtas, kaip šiandien ir būtum pradėjęs 
prie vieno gero tikslo eiti. Tai šiandien 
jau būtų atsiektas tas tikslas ir nauda bū
tų aiškesnė, bet tik klausim s, ar su tuor 
būtum užganėdintas?”

Čia irgi matosi, kaip žmogui yra sunku 
suprasti gamtos evoliucija. Jis net nejau
čia, kaip išlengvo kitokiu virsta, keičiasi. 
Žmogaus pastovumas neleidžia suprasti, 
kas su juom pačiu dedasi, o per tai negali 
veikti to, kas prakilnu ir reikalinga.

Kuomet išvažiuoji ant laivo į jūrės 
platybę, kuomet niekas daugiaus nesimato, 
kaip tik mėlynas jūrių vanduo ir dangus, 
kuris, rodos, tik ant jūrės uždėtas, lyg koks 
rundinas dangtis, tuomet išrodo, kad lai- < 
vas tik ant vietos juda, ir nedaro nei kokio ;

PADAINUOČIAU Aš DAINELĘ
Padainuočiau aš dainelę,
Apie kraštą, apie šalį

Mūsų Lietuvos tėvynes,

Kaip su priešais smarkiai gynės, 
Kaip ant lokių jie medžiojo, 
Kaip Perkūną jie godojo, 
Kaip kryžiokams davė pirtį, 
Kaip jie likosi išgirti 
Ir kaip laisvės jie neteko;
Kaip vergais tuomet pateko, — 
Buvo visaip plakti, smaugti, 
Reikėj, arti, — žagrę traukti... 
Kaip iš bado mirė - žuvo, 
Kuomet duonos nebebuvo!...

Padainuočiau aš dainelę, 
Bet man širdį skauda, gelia —

Nes tai buvo vis aklumas, 
Kad kentėjo jų daugumas, — 
Tad jie mokslo nenorėjo 
Kunigystes ponams ėjo, — 
Būt jų gale daug didesnė, 
Daug smarkesnė, daug stipresnė. 
Jei vienybėn būtų stoję, 
Būtų visi tik kovoję;
Būt’ negarbinę Perkūnų, 
Nei neklausę jų galiūnų, 
Ir kardų būt nevartoję, 
Bet už šviesą tik kovoję 
Prieš tamsybes apgynėjus, 
Jujų kraugerius ėdėjus...

Padainuočiau aš dainele.
Apie kraštą, apie šalį,

Apie buvusią tėvynę, 
Kur aš pats vargau, kentėjau... 
Bet, oi skauda man krutinę — 
Vos dainuoti tik žadėjau.
Bet pritrūko sieloj jausmo, 
Dėl to vargo, dėl to skausmo... 
Aš jaučiuosi nelaimingas, 
Ir nei bočiams tiems dėkingas, 
Kad gyvent jie nemokėjo, 
Sunkų jungą mums uždėjo; 
Sunkų jungą geležinį;
Ir apsunkino tėvynę, 
Mūs tėvynę, mūsų šalį 
Kuriai pyniau aš dainelę,
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Bet man širdį skaudžiai gelia...
Pilas skausmai iš krutinės, 
Tartum, rasos sidabrinės, 
Užmiršt liepia tokią šalį, 
Tiktai pinasi dainelė;
Tiktai pinas, tiktai mainos 
Josios aidas tykus, žvainas 
Ir akordai pastarieji, 
Skamba garsiai susilieję: 
“Ei pameskie, nesvajokie, 
Nei gailėkis, nei dainuokie, 
Apie jokį kraštą - šalį, 
Vargo pavergtas žmogeli, 
Mūs visų viena tėvynė, — 
Tai- šaltamjam kapinyne...”

R. Prakeiktasai.
VI-6-1915, So. Boton, Mass.

P-LEI J. V—TEI.
Kaip man miela yr’ šią dieną, , 

Šitame bu rely j,
Kad aš matau tave vieną, 

Kaip rūtų darželyj.
Kur lelijom apsodinta

Raudona rožytė,
Ir gėlėlėm apdaibintą

Noriu ją įgyti -«•
Ir prisegti prie krūtinės,

Nešioti kas dieną,
Tariu žodžiais paslaptiniais

Myliu... tave vieną!!!
J. Sakalas,

VILNIUS.
Dvinsko karo apskričio vyriausis vir

šininkas išleido įsakymą drauzdamas par
davinėti svaiginančius gėrymus, kaip šam
paną, konjaką, likierius ir t. p. galima tik 
baltąjį ir raudonąjį vynuogių vyną parduo
ti, bet ir tai tik su komendanto ar akcizo 
leidimu. Svaiginančių gėrymų, net ir su 
gydytojo receptu negalima gauti . Su re
ceptu tik tada gausite, jeigu leis akcizas ar- 
komendantas.
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Adelaida Popp.

Tūlos darbininkes istorija.
Vertė V. P.

(Tąsa).
dėjau kankintis. Vakarais bijodavau už
migti, o kada užmigdavau, tai kankindavo 
įvairus sapnai. Miegodama glausdavaus 
prie motinos, apkabindavau ją, šaukdavau 
ir slėpdavausi. Mane bardavo, sakydavo, 
kad taip man darosi nuo skaitymo visokių 
knygų ir uždraudė net skaityti.

Praslinkus keliatai savaičių po to atsi
tikimo, kuris mane taip sujudino, aš apal
pau ir ilgai negalėjau atsigauti. Buvo pa
šauktas daktaras ir tik tas atgaivino. Bet 
tuomet mane pradėjo kankinti galliucina- 
cijos. Daktaras mano padėjimą pripažino 
pavojingu ir pasakė, kad tai nervų liga. 
Kada su motina nuėjom ligonbutin, tai dak
tarai išklausinėjo tėvų ir pratėvių gyveni
mą. Pripažino priežastį ligos, kad mano 
tėvas labai daug vartodavo svaiginančių 
gėrymų. Mane pripažino labai nusilpusia 
ir silpnakrauje, patarė daugiau vaikščioti 
ant tyro oro, mažiau dirbti ir geriau mai
tintis. Tokie buvo gydymosi vaistai. Bet 
kaip aš tą galėjau išpildyti?

Visi tie nedatekliai, liga ir sunkus dar
bas, ką aš ik šiol pergyvenau, pasirodė 
menkiausiais sulyginus su tuom, kas vė
liaus priėjo pergyventi. Toj dirbtuvėj, ku
rioj iki šiol dirbau, daktarai uždraudė dirb
ti. Toks darbas, tai dėl manęs mirtis, — 
pasakė jie. Dabar, šiek-tiek pasitaisius,vėl 
pradėjau darbo j ieškoti. Jaučiausi labai 
blogai. Žingsnį žengti bijojau, maniau — 
ot ir sukniubsiu. Atsirado noras numirti. 
Vienok reikėjo darbo jieškoti. Kada jau 
darbą surasdavau ir reikėdavo eiti dirbti, 
tai mane baimė apimdavo. Pietų laiką pra
leisdavau parke—juk man reikalingas tyras 
oras! Ten aš ir pietaudavau: duona su 
oboliais arba dešros šmoteliu, — “pagerin
tas valgis”, pagal daktarų paliepimo. Da
bar dar sunkesnės mano aplinkybės: kelias 
savaites nedirbau, o per tą laiką gydžiausi 
ir reikėjo pinigų. Apdraudos nuo, ligos 
tuom laiku nebuvo.

Suradau darbą geležies dirbtuvėj. Kai
po naujokė, turėjau nešioti iš skepo de
gančią medegą ir drebėdavau, kad vėl ne- 

itii nuomiris ir kad nenukrisčia laiptais 
žemyn. Ten aš išdirbau keliatą dienų ir 
paskui gavau darbą patronų dirbtuvėj. Iš
dirbus tris savaites, sykį, einant namo, pa
sidarė man labai blogai ir ką tik neatsi
kartojo nuomiris. Praeiviai mane atvedė 
į namus. Motina labai nusigando. Aš 
maldavau nuvežti mane ligonbutin, nes ten 
tikėjausi išsigydyti.

Ligonbuty apie savo* ligą nieko ypatin
go negalėjau pasakyti ir mane paguldė į 
protligių skyrių. Puskudikiu būdama ne
galėjau suprasti, ką tai reiškia būti tarp 
protligių. Nors tai gali keistai išrodyti, 
bet turiu pasakyti, kad tai buvo geriausios 
mano gyvenime dienos. Visi, — daktarai, 
gailestingosios seseris ir pašaliniai, — bu
vo dėl manęs labai geri. Po kelis sykius į 
dieną duodavo man gerą valgį, tankiai net 
keptos mėsos ir konforto, apie ką aš pir
miau ir supratimo neturėjau. Gulėdavau 
lovoj viena ir visuomet patalas būdavo šva
rus. Aš pagelbėdavau ligonbučio tarnai
tėm kambarius apvalyti, ligoniam patar
nauti, siuvau ir mezgiau dėl jų. Apart to 
vienas daktaras duodavo man knygų ir aš 
jas 'skaitydavau. Tuomet aš susipažinau 
su Šillerio ir kitų rašėjų raštais. Nuom L 
rio liga ligonbutyj neatsikartojo. Aš ten 
pasilsėjau ir žymiai pasitaisiau. Kas va
karas kalbėdavau poterius ir prašydavau 
dievą išgelbėti mane nuo ligos. Kambary, 
kuriame aš gulėjau, buvo ramus ligoniai, 
melancholikai. Apart manęs, čia buvo dar 
dvi mergaiti, kurios pasakojo, kodėl jas į 
šį skyrių paguldė, kad ištyrus protą. Vie
ną žiaurus tėvas perskyrė su mylimuoju, o 
kitą, gana turtingą, globėjas atidavė, kal
tindamas papildyme kokių tai nešvarių 
darbų. Aš tikėjau, ką jos man pasakojo ir 
gailėjaus jų. Pasivaikščioti eidavom į so
dą visi ligoniai, — sykiu eidavo ir bepro
čiai. Viena moteris save vadino Šarlota, 
Mexik'os karaliene. Ji visuomet stovėdavo 
ant vienos vietos ir kalbėdavo taip išdi
džiai, kaip karalienė su savo pavaldinėm. 
Kita save skaitė užmušėja ir bijojo teismo. 
Tarp tokių ligonių aš išgyvenau keturias 
savaites ir paskui mane išleido, pripažinda- 
mimiką.

Ir vėl pradėjau darbo jieškoti. Anksti 
ryte išeidavau iš namų, kad pirmai atsisto
ti prie dirbtuvės vartų. Bet laimės netu
rėjau...

Nuo to laiko, kaip aš pradėjau sirgti, 
motina su manim pradėjo elgtis labai ma
loniai, tankiai vadindavo vargše, nelaimin
ga mergaite ir tt. Pirmiau ji manęs nepai
sydavo ne dėl to, kad nemylėjo, bet skaitė, 
kad tie visi malonumai bereikalingi. Bet 
aš ilgai negalėjau darbo gauti ir ji vėl žiau
ri pasidarė. Suprantama, jai taipgi buvo 
sunku . Dirbo audinyčioj. Visokie nuodingi 
dažai suėdė jos pirštus ir ant rankų atsira
do žaizdos. Bet ji į tai nepaisė ir dirbo 
sunkinusį darbą, mažiausiai apmokamą. 
Reikia atsiminti, kad jau ir nejauna buvo. 
Kada aš gimiau, tai ji turėjo 47 metus am
žiaus; aš gimiau penkioliktas iš eilės kūdi
kis. Reiškia, dabar jai buvo virš šešiasde
šimties metų ir per visą savo amžį neturė-i 
jo nei vienos linksmos ir ramios dienelės. 
Kada jie neturėadvo darbo, tai eidavo mui
lą pardavinėti, kad uždirbus ant pragyve-, 
nimo. Visuomet didžiuodavosi, kad nie-Į 
kam neskolinga ir stengdavosi gyventi sa- 
vystoviai, o čia, jos duktė, kuri jau galėtų 
jau padėti, nieko neuždirba! Nuolatos 
man tą prikaišiodavo ir bardavo. Jeigu ji 
moka uždirbti, tai privalau ir aš mokėti.

Darbų man pasitaikydavo įvairių: po- 
piero, čeverykų, geležies ir kitose dirbtu
vėse, bet vienur aš būdavau neatsakanti ir 
iš ten mane atleisdavo, o kitur, išgirdus ge
resnį darbą, pati apleisdavau.

Tai]) praslinko tris savaitės, prasidėjo 
galvos skaudėjimas — sukimasis, o paskui 
ir nuomiris atsinaujino. Vėl nuėjau ligon
butin. Aš buvau taip silpna, kad eidama 
ligonbutin keliose vietose ilso jausi atsisė
dus prie svetimų durų. Išsyk ligonbuty jau
čiausi blogai, bet paskui pasidarė geriau. 
V ėl gavau gerą valgį ir tuos parankamus, 
kurių namie neturėjau.

Bet čia atsitiko’nepaprasti mano gyve
nime dalykai, kurių baisenybę aš vėliau su
pratau. Man pasakė, kad nėra vilties mano 
išsigydimui ir kad mane perkels į kitą 
įstaigą.

Aš apsivilkau, atsisėdau ligonbučio ve
žiman ir per keliatą minutų jau buvau prie
glaudos namuose. Tuomet turėjau ketu
riolika metų ir keturis mėnesius amžiaus. 
Tų visų nuotikių negalėjau suprasti, bet 
pamačius savo naują buveinę pradėjau 
verkti ir verkiau gana ilgai. Dideliam 
kambary buvo sustatytos viena prie kitos 
lovelės ir jose gulėjo senelės. Paskyrė ir 
man lovą. Senelės kosėjo, uždusdavo, ner- 
vuodavos ir pasakodavo baisiausius daly-, 
kus. Naktimis aš negalėdavau užmigti, 
mane vėl apėmė baimė. Senelės irgi nemie
godavo, tankiai atsikeldavo iš lovų ir vaikš
čiodavo. Valgis buvo daug prastesnis, ne
gu ligonbuty. Aš neturėjau nei darbo, nei 
knygų, — niekas apie mane nesirūpino. Iš
eidavau į sodą, užsislėpdavau kokiam nors 
kampely, kad niekas nematytų ir verk
davau.

Penktoj dienoj mane pašaukė raštinėn 
ir paklausė.) ar aš turiu giminių, kurie ga
lėtų apie mane rūpintis. Kitaip aš čia ne
galių pasilikti ir jeigu niekas apie mane ne
sirūpins, tai mane išsiųs į tėvynę.

Aš visai nežinojau savo “tėvynės”, nie
kad ten nebuvau ir nemokėjau savo “tė
vynės” kalbos. Aš labai nusiminiau ir no
ras numirti vėl atsirado. Drebančiu balsu 
pratariau, kad turiu ir motiną - darbininkę 
ir kad aš nuo dešimties metų pradėjau 
dirbti. Man davė atvirutę ir liepė parašyti 
motinai, kad ji kuogreičiausia ateitų, nes 
kitaip mane išsiųs Bogemijon.

Ant rytojaus su motina jau ėjau namo.
Vėliaus aš tankiai pamislydavau kas 

su manim būtų atsitikę, jeigu mane būtų iš
siuntę Bogemijon? Taipgi tankiai pamis
lydavau apie buržuazišką formališkumą: 
mane, kūdikį, kuris nuo pat užgimimo var
go, patalpino į senių prieglaudos namus. Ir 
tik dėl tūlų aplinkybių aš iš ten išsisukau 
ir paskui tapau sveika darbininke.

Jeigu manęs nebūtų patėmijęs' tūlas 
valdininkas ir nebūtų atkreipęs atydos į 
mano amžį, tai man būtų prisiėję daug iš
kentėti. Dabargi aš vėl tapau liuosa ir 
(Pradėjau mokintis siūti.
|

♦ * ♦

Siūti turėjau išmokti per mėnesį laiko. 
Motina tikėjo, kad aš paskui gausiu geres
nį užmokestį ir noriai mokėjo už mokslą. 
Aš pakliuvau prie siuvėjos, pas kurią dir- 

(Toliaus bus).

Atminčiai drauges 
P. Stankuvienės °

P. Stankuvienė.

Šitas straipsnelis pa rašy
tas atminimui ir pagerbimui 
ypatos, kurios vieninteliu 
t roškimu buvo tas, kad pri
artinti ir suteikti laimę vi
siems tiems,, kurių paveldė- 
jama dalia iki šiol buvo tik 
darbas, maldos ir visokis ne
teisingas nukentėjimas, pa
einantis nuo galingųjų ran
kos .

Penktą dieną gegužio mė
nesio, penki metai atgalio, 
męs nustojome vienos iš 
musu darbščiausiu motoru, 
draugės Palionijos Stanku
vienės. Daugelis iš mūs 
pažinome ją iš josios darbų, 
o tūli iš mūs pažinome ją 
netik iš jos darbų, bet ir iš 
josios siekinių, troškimų ir 
didelio pasišventimo dėl 
darbininkų, o ypatingai dėl 
darbininkių motoru, kurios 
turėjo sunkiausią naštą neš
ti, didžiaus.ią vargą kęsti ir 
panieką panešti netik nuo 
viršesniųjų, bet nekartą ir 
nuo tų, kurie turėtų būti jų 
apgynėjai — vyriškių savo 
šeimynos, ai* tai tėvų, ar vy
rų, ar brolių, o nekartą ir 
Sūnų. '

Berods, darbas nuveiktas 
mūsų gerbiamos velionės 
labai aiškiai neatsispindi vi
suomenėje. Bet tas yra tik 
dėlto, kad visokiuose drau
gijiniuose judėjimuose vie
nos ypatos darbas nepadaro 
revoliucijos. Narsusis Na
poleonas be kareivi jos būti] 
pasilikęs tik paprastu žmo
gumi; geriausias architek
tas negalėtų savo pienų iš
pildyti, jei jis neturėtų žmo
nių, kurie susitelktu i rtuo 
mi netik savo pajiegas su
vienytų, bet su tuo suvieni
jimu dar ant daugelio kartų 
tą pajiegą padidintų. Vi
siems aišku, kur vienam 
žmogui net per visą amžį, 
nebūtų galima budinką pas
tatyti, ten daugeliui dir
bant, kad ir po biskį, į trum
pą laiką ir lengvai tas at
sieina padaryti.
Todėl męs netiek atkreipsi

me atydos į tą, kas buvo at
likta, kiek į tą, kas buvo at- 
sibriežta atlikti, į tą, ką ve
lionė troško veikiant atsiek
ti dėl žmonijos ir su tuo dėl 
savęs ir savo poros vaiku
čių.

Pirmiausia pažvelgsime į 
velionės privatiškąjį gyve
nimą.

Ji, kaip ir daugelis mūsų 
Lietuvos moterų, neturėjo 
progos mokyklos mokslą į- 
gyti, kuomet jai buvo lai
kas mokinties. Tiek, kiek ji' 
įgijo, tai buvo atsiekta jo-

♦) Sis veliones drg. P. Stanku
vienės nuopelnų menkas paminėjimo 
straipsnelis, parašytas apreiškimui 
mūsų platesnei visuomenei josios ne
užmirštino pasidarbavimo Amerikos 
lietuvių moterų judėjime, kaipo atmi
nimas po sukakimui penkių metų nuo 
josios persiskyrimo su mumi.

Velionės pagerbimui L. M. P. S. 
1-ma kuopa buvo surengusi viešą pa
minėjimą, gegužės 81, 1915, Brook
lyn, N. Y.

MOTERIMS
N AU JIE N OS

sios pačios per didžiausią 
pasistengimą ir pasirūpini-: 
mą tuo dalyku seniai po 
tam, kuomet kiti esti jau už
baigę net ir savo kolegijos 
dienas. Josios didžiausias 
mokinimosi laikas prasidėjo, 
kuomet ji jau buvo vedusi. 
Koks atspindantis skirtu
mas čion tarpe jos ir tų mo
terų, kurios kaip tik apsive
ja, netik-ka nesilavina, bet' 
dar visai apsileidžia! Dai 
gelis jei ne prie alaus, tai 
tai]) sau kokiame neatsa
kančiai aptrustame kampe
lyje rūdija, neatnešant jo
kios naudos nei sau, nei 
žmonijai!

V ėl i o n ė bes i 1 a v indą m a, 
besimokindama, dar rado 
užtektinai laiko atlikti savo 
šeimininkystės ir motinys
tės pareigas. Netik josios 
namai buvo švariai ir dai
liai užlaikomi, bet ir josios 
pora vaikučių buvo atsakan
čiai auklėjami ir aprūpina
mi. Prie tam ji surado da 
laiko pasisiūti sau ir savo 
mažai mergaitei netik pa
prastuosius drabužius bet ir 
išeinamuosius, ir net tokius 
viršutinius apvalkalus, ku
riuos žmonės su mažesniu 
išteklium būtų nusipirkę ga
lavai pasiutus.

Šituos mažmožius sumi
niu čion, idant geriau pažin
tumėte darbštumą ir pasi
šventimą velionės.

Esant, su vyru, savinin
kais namų, kurių dalį išran- 
davojo svetimiems, velionė 
žiemos laike nekartą pralei
do anktsi rytą ir vėlai va
karą nukasinėjant sniegą 
nuo trepu ir šaly takių ir at- 
likinėjant kitokias namo 
]) ri žiū rė j i m o pareigas.

Męs rasime, kad ji surado 
laiko netik materijališkais 
dalykais rūpintis, bet dar 
savo dvasią pavaišinti gra
žioje dalyje gamtos —- turė
jo prisisodinusi įvairių 
kvietkų darželyje, nes kviet- 
kas labai mylėjo: apart to, 
ir artistiškoji srytis' jai bu-

]) a t r a u k i: m t i. \1 ė 1 i o n ė 
dalyvavo prie cho”o ir teat- 
al-škuosė lošimuose.
Bet iki šiol pasakytas pa

lietė tik velionės privatišką 
gyvenimą. Dabar žodis apie 
jos veikimą visuomenėje.

Apart visi! virš minėtų 
užsiėmimų, jai didžiausiu ir 
svarbiausiu buvo tas, kad 
kitus žmones ant kiek galint 
padaryti laimingais. Pir
mas žingsnis atsiekimui to 
buvo suorganizavimas kitų 
moterų į kuopelę, kurioje 
būtų galima bent ligoje ne
laimingas mūsų sesutes su
šelpti. Vėliaus, žinodama, 
kad.apart materijališkos pa- 
šelpos dar reikalinga — ir 
labai reikalinga — lietuvei 
moterei apšvieta—pradėjo 
rūpintis tuomi. Šitas pasi
stengimas pasirūpinti atsa
kančia apšvieta dėl moterų 
—rado daugelį priešų tarpe 
kuopelės narių, kurios nega
lėjo sekti kiltųjų velionės 
minčių, ir taip, ta kuopelė 
skilo į dvi dali—nenorinčios 
užsiimti apšvietos skleidimu 
pasitraukė — pasiliko tik 
sau jale idealisčių, pasiryžu
sių drąsiai nešti žibintuvą 
šviesos į tamsiausius kam
pelius lietuviškos liaudies.

Velionė, kaipo ir josios 
sądraugės, suprato, kad no
rint kokį didelį darbą atlik
ti, erikalinga susirasti tiek, 
kiek galima tokių žmonių, 
kurie užsiinteresuoti to pa
čio darbo atlikime ir tada 
visi susitelkę eiti prie darbo. 
Su tuo tikslu jos sumanė at
sišaukti į lietuves moteris 
Amerikoje, kad suvienyt jas 
prie šito didelio darbo — 
apšvietos paskleidimo. At
siradus daug prįtarėjų tam

kybėmis kuonogreičiausiai 
apsipažinti ir prie jų netik 
prisitaikinti, bet pasistengti 
ant kiek galint jas pagerint.

Mūsų nekurie lietuviai — 
ne a inteligentai — stengė
si visokiais būdais statyti 
kliūtis velionei irjossądrau- 
gėms jūjų pasistengime iš- 

vard'u l)u<dinti lietuvę moterį prie 
(,.poąv J josios naujo padėjimo su- 

. \_z A/ VA Y A VA' A. f JA A V.I * * V v. I L- \ I »

škas Šusivienyjimas Ame-p)raPn10, . os yPa^°? sava : pasistengime palaikyti lietu
ve 
čia me 
me

sumanyimu, įvyko Lietuvių 
Moterų Amerikoje pirmas 
susivažia imas, Brooklyn, 
N. Y., 19ū8 m.

Šiame susivažiavime daly
vavo dėt;k ]>avienes moterįs, 
liet ir nekuriu moterų drau
gysčių atstovai. Susivažia
vimas nutarė sutverti mote
rų organizaciją po 
Lietuvių Moterų Pi

. ikoje, padėdamas tai drau 
gijai tokį pamatą, kokis at-A 
sakančiausias darbininkų 
klesos moterei; nes męs lie
tuviai, kapitalistų klesos 
moterų veik neturime savo 
tarpe. Bet tame susivažia
vime, vienok, radosi tokių 
moterų, kurioms kapitalis-l 
tiškos smuikus geriaus klau
sėsi, negu darbininkų deja
vimų po jų sunkia našta, ir 
todėl po susivažiavimui iš- 
važinėję namo, atsisakė to- i 
liaus susivienyjimą remti.
l\iai, Kaip tarpe ourzujisi.a. 
mąstančių vyrų,taip ir tarpe 
buržujiškai mąstančių mo
terų randasi tokių, kurios

moteris tame tūnojan- 
šeimyniškame gyveni- 

nesidrovėjo net siųsti 
jas namo prie bulvių skuti- 
Imoirtų amžinųjų puodų, 
sakydami, kad tik svajonė 
moterims mąstyti apie 

|draugijos pagerinimą. Bet 
į nepaisant ant šitų viešų iš
niekinimu ir nė ant buržu
jiškos lietuviškos spaudos 
šmeižimų, velionė nesiliovė 

j rūpintis moterų gerove iki 
paskutinei gyvenimo valan- 

et prieš patį mirimą, 
atkartojo (savo pirmiaus iš
reikštą norą J. V. Stanku
vienei ir M. M. Račiutei- 
Herman), kad iš jos palikta 
turto būtų paskiriama pen
kiasdešimts doleriu L. M. P. 
Susivienyjimui dėl moterų 

šitas noras 
nebuvo per jos vyrą išpil
dytas dėl kokių tai priežas
čių (nos jo turtas tuo
met kaip ir dabartės yra

< ai.

kai]) nors, kokiu nors būdu 
pavyks joms pasistojus ant 
darbininkų sprando save iš
sikelti iš skurdo ir vargo 
klampynės. Bet velionė ge
rai suprato, kad siekimas 
prie pagerinimo vien tik sa
vo gyvenimo, nepaisant apie 
kitų likimą, negali būti ver
tingu gyvenimo tikslu ir 
tai]) atsiektas gyvenimas 
negali būti laimingu, kadan
gi keletos ypatų laimė yra 
sutveriama per minias žmo
nių, esančių amžinoje nelai
mėje.

Ji permatė, kad visas yar-1 velionės Stankuvie 
gas ir skurdas darbininko1 • , • , rv . gyvenimo ne viena hetuvažmogaus yra paeinantis is, . . ..
jo nepažinimo savo tikrosios . puikų pavyzcų
vietos draugijoje. Ji ])er-' Josios ištikimumas savo ide- 
matė, kad visokis nedatek- alui 
liūs yra paeinantis ne iš to, < 
kad darbininkai ir darbiniu- ; josios drąsumas atvirai sto
kos nepadirba užtektinai! 
reikalingųjų dalykų, bet tik j 
dėl to, kad tie padirbtieji 
dalykai yra neteisingai išda
linami. Ji permatė, kad ši
tame neteisingame išdalini
me netik vyrai, bet ir mote- 

vaikučiai

Nors

Vienok tos aukos neaplai- 
kymas nesumažina vertu
mo skiriamos aukos ir au
kautojos kiltii pasistengimų 
josios paskutinėje valanda 
je.

didelis pasišventimas 
savo pasiskirtam darbui ir

ti prieš žmonijos nenaudė
lius apgynime savo persitik
rinimu ir savo idealo — 
žmonijos laimės — tegul bu
na pavyzdžiu kiekvienai na- 

.......................re Liet. Mot. Prog. Susi- 
rįs irjiet maži vaikučiai vjenyjįmo dėlei kurio šutvė- 
nukenčia. Ji matė, kaip to- . . .j .j . . ’ 1 . rimo ir palaikymo velione-lyn vis daugiau ir daugiam v . v
vargo ir sunkenybės buvo IP1’1S1C^-J° niekad neuzmns- 
užkraunama darbininkei tarnu darbu.
moterei, kuri tankiai nevien: Velionės nėra, bet josios- 
turėjo aptriusti savo namus darbo vaisiai liko. Velionė 
ir šeimyną, bet dar ne kar-'niekad negalės prabilti į 
tą prisidėti prie išmaitinimo m bet paliktasis josios. 
šeimynos; ii mate, kad ma- .J . / , . . . ~
ži vaikučiai taipgi nebuvo l"es(’Pasldarbavima vTa!s‘u* 
aplenkiami kapitalistiškojo —L.I .S.-mas tegul Lietu- 
octupas (aštunkojo), kuris,ves moteris visuomet skati- 
savo guodulingais sąnariais, na prie darbo draugijos la- 
tarsi rankomis, vienose Su
vienytose . Valstijose arti 
dviejų milijonų vaikučių su- 
gaudęs iš mokyklų ir ati
traukęs nuo jų kūdikiški! 
žaidimų, pristatė prie įvai
rių mašinų, kaip kitados 
kriminalistai buvo pristato
mi prie laivų irimo.

Ji matė kad vienas po ki
tam moterų darbas,kaip tai: 
audimas, verpimas, mezgi
mas, siuvimas, kepimas, 
skalbimas, virimas prezer- 
vų, rūkinimas mėsų, lieji
mas žvakių, dirbimas muilo 
ir daugelis kitokių jos nami
niu darbu jau išėjo į dirb
tuvės ir kad net aštuoni mi-1 ekonomiškame padėjime, 
lijonai moterų nedatekliaus I II. Moteris ir draugijini* 
verčiamos turėjo sekti ’ jį' gyvenimas, 
ten; ji matė, kad net ir vai
kų mokinimas ir, iš dalies, 
jų sveikatos prižiūrėjimas 
yra išėjęs iš pavienių mote
rų rankų į draugijos rankas 
ir kad moteris randasi visai 
kitokiame stovije draugijo
je, negu ji pirmiaus buvo ir 
per tai moterei yra reikalin
ga su tomis naujomis aplin

bui.
Drg. P. Stankuvienės ap- 

vaikščiojimo surengimo ko 
misijos narė

M. M. Račių te-Herman.
New York, N. Y.,

June 7, 1915.

L. M. P. S. A. IŠLEISTA 
KNYGELĖ 
IR

“MOTERIS”
JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.
Įtalpa:

Perversmas moteries

III. Moteris ir vaikų au
klėjimas.

IV. Išvedimas.
Kaina 20 centų.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis,

420 Amstel BouL,
Arverne, L L N. Y.
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GIAPJŪTĖ?
Organizuokim Long Island.

Organizavimas naujų so
cijalistų kuopų veik ir apsi
stojo. O tai vis todėl, kad 
pusė socijalistiškos energi
jos susivartoja bedirbant 
svetimai Tėvynės Mylėtojų 
Draugijai ir Susivienyjimui. 
Už tą savo darbą gauname 
pasiskaityt skystą ir veid
mainiavimų pilną “Tėvynę” 
ir kun. Žilinsko knygas..

Aš gi manau, kad męs tu
rime atkreipti daugiau aty- 
dos ant savo locno darbo. 
Mažiau talkininkaukime 
tautininkams, tai mums ne
prisieis šaukti, kad Sąjun
gos iždas tuščias ir naujų 
kuopų nesitveria.

Šiuo žygiu aš kalbėsiu a- 
pie organizavimą Long Is
land lietuvių. Ant Long Is
land salos gyvena daugybė 
lietuvių. Ligišiol Long Is
land gyvuoja tik dvi socija
listų kuopos: Great Necke 
ir Port Washingtone. Veik
liais galima pavadinti tik 
Great Necko draugus.

Negaliu čia suminėti visų 
miestelių, kurie randasi ant 
Long Islando salos, bet dau
gelyje jų gyvena pusėtinas 
lietuvių skaičius. Paimki
me nors ir Glen Cove, Mine
ola, Oyster Bay, Sag Har
bor ir tt.

Ar kas nors mėgino išbu-. 
dint tu miestu lietuvius? 
Ar kas nors nuvažiavo ten 
su socijalistiškais laikraš
čiais ir knygom? Ogi nie
kas. Tiktai Glen Cove kar
ta buvo nrakalbos ir žmonės 
nekantriai laukia antrų. 
Beje, buvo dar prakalbos ir 
Long Island City ir ten jau j 
rki1r»ni rmlimn KOfii I
kuopą.

Męs turime 
avo spėkas,

proga ir ateikite pasiklausy
ti.

Varde rengėjų
P. Galskis.

CHICAGO, ILL.
Paskutiniu laiku mūsų 

mieste daug pasidarbuota 
dėl agitacijos. Įvairiose 
miesto dalyse buvo rengia
ma prakalbų ir kitokių pra
mogų. “Kunigas” Mockus, 
plačiai žinomas biblijos kri
tikas, sakė čielą eilę prakal
bų ir net debatų turėjo su 

Mockaus misijos, 
Rymo-Katalikų

Petračiu. 
matomai,

nes daugelį lietuvių padarė 
svyruojančiais. Mat, Moc
kus aiškino apie peklą ir 
.kur ji randasi. Kaip girdė- 
! jau, tai dauguma karštų ka
talikų jau pradeda abejoti, 
ar yra pekla,apie kurios bai
senybes nuolatos kunigai 
pasakoja. Nors tos jo mi
sijos tikinčiųjų galutinai ne
pertikrino, kad peklos nėra, 
bet jau jie pradėjo apie tai 
svarstyti ir, galima tikėtis, 
laikui bėgant jie persitik
rins, kad tokios įstaigos vi
sai nėra. O kada mažiau 
žmogus tiki į prietarus, tai 
prie jo daug lengviau priei
ti su visokiais visuomeniš
kais reikalais.
• M. Dusevičia irgi lankėsi 
su prakalbomis. Jo prakal
bos buvo iš kasdieninio dar
bininkų gyvenimo. Taipgi 
kritikavo dvasiški ją, kad ji 
neteisingai atsineša linkui 
darbininkų reikalų.

Tas viskas mūsų
viams davė daugiau supras-

lietu-

ninkų organizacijų. Prakal
bų klausytis žmones lankėsi

rinkų ir atidarymas 
kelių išpardavimui 
ei jos. Plačiai papasakojo 
apie Lietuvos nelaimingą 
padėjimą, sunaikinimą jos 
turtų, apie apverktiną lietu
vių padėjimą ir kvietė rem
ti juos aukomis.

Buvo renkamos aukos — 
surinkta $9.30.

Antroj daly savo kalbos 
aiškino apie lietuvių politi
ką. Daug karčios teisybės 
pasakė klerikalams ir tau
tiečiams, ypatingai tautos 
tarybai, kuri mano peticijo
mis paliuosuoti Lietuvą iš 
po caro-kraugerio letenos, 
arba bent autonomiją iš
gauti. Taipgi kvietė prie 
vienybės; papeikė kunigų 
elgimąsi, kad jie pjudo vie
nus prieš kitus; papeikė so
cijalistų blogus darbus. Ne
pagyrė ir laisvamanių, ku
rie nesidarbuoja, o tik kuni-

naujų ką. Taip buvo ir pastara- 
’oduk- me koncerte. Garsinta nuo

Čia tveriasi nauja drau
gystė, vardas bus: “Lietu
vių Tautos” draugystė. Ji 
mano laikytis vidury ir visų 
klaidas taisyti. (Ar tik ne 
per klaidą ir pati susitvers? 
—Red.). Greitai susilauksi
me didesnį skaitlių draugys
čių, negu lietuvių yra.

Aidas.

AKRO v, OHIO.
d. birželio buvo balius 

su prakalbomis ir įvairiais 
pamarginimais šv. Juozo 
draugystės. Pirmiausia kal
bėjo vyčių 25 kuopos gene
rolas M. Ruseckas iš/Cleve
land, Ohio. Jo kalba buvo 
taip silpna, kad ir pirmuose 
suoluose vos galima buvo 
girdėti. Tolimesniuose suo
luose žmonės vieni kitu 
klausė, apie ką jis kalba. 
Vyčių choras dainavo, bet 
dainos išėjo visai prastai. 
Buvo deklamacijų ir mono-

daugiausia ir, kaip girdėti, 
mažai pelno liko.

ėjo prie to, kad net kėsino-'ną. Vaidelyčių choras dai 
si ant savo vyro gyvasties nąvo gražiai

A/valandos, o prasidėjo č. 
Tai papeikimas už tai ren
gėjams.

Binghamtonietis.

PITTSTON, PA.
Šiomis dienomis tūlas 

žmogelis, gerokai įkaušęs, 
nuėjo pas kunigėlį su reika
lu ir ten jį išplūdo visokiais 
žodžiais, už tai ir pakliuvo 
už grotų. Kada abudu su 
kunigu atsistojo prieš mies
to majorą pasiaiškinti, tai 
mūsų kunigėlis pripliauškė 
ant socijalistų visokių nesą
monių ir net suareštuotąjį 
pavadino socijalistų. Tas 
žmogelis ne tik ką ne soci- 
jalistas, bet tiek apie soči j a- 
lizmą supranta, kaip ir mū
sų kunigėlis.
Ir kaip mūsų kunigėlis ga

li žmones išmokinti doros, 
kuomet pats jos neturi?

* J: *
Lietuvių Knygyno teatra

liška kuopelė rengia ant 15 
d. birželio sulošti veikalą 
“Trįs mylimos” ir “Kvailą 
supras, aklą pažins”. Tai 
bus septintas iš eilės persta
tymas įvairiose vietose šia
me sezone.

Kaip matot, tai teatrališ
ka kuopelė darbuojasi gana 
smarkiai.

ro organizatorius išsijuosęs 
darbuojasi, norėdamas iš 
choro išvyti socijalistus, bet 
nieko negali padaryti. Pri
gulėjimas prie choro soci- 
listų, tai choro organizato
riui kuolas gerklėj.

Teisybė.

STEUBENVILLE, OHIO, i
Čia lietuvių yra nemažas Į 

būrelis, bet jie nieko nevei
kia ant visuomeniškos dir
vos. Dauguma užsiima gir
tuokliavimu, peštynėmis ir 
tam panašiais darbais. rl%p- 
gi iš pinigų kazyruoja.

29 d. gegužės vienas vy
ras pasigėrė, o paskui pra
dėjo savo žmoną mušti. Da-

Jonas B.

rgi ze- 
auku- 
ketur-

miau kritikos. Štai 
ras: vidury scenos 
kampe, ketvirtainės pėdos 
dydžio, dėžutė, o vidury į- 
statyta leiųpa.

Tai ne lošimas, bet darky
mas veikalo. Rengėjai vis
gi turėtų nors kiek supras
ti apie sceną ir nedarkytį 
veikalo, kaip dabar padarė.

Daug geriau būtų, jeigu 
jūs pradėtut lošti vieno

I • 1 1 1 • • — 1 — i. 4

TAMAQUA, PA.
31 d. gegužės buvo konfe

rencija tautiškai - klerika- 
liškų draugysčių. Ta kon
ferencija įvyko per pasidar
bavimą S. L. A. 204 kuopos. 
Turėdamas laiko ir aš nu

jojau pasiklausyti. Juk žin- 
geidu ką-nors išgirsti svar- __
stant vtokį svaibų i eikal.ą, • vej^smo komedijėlės,tupmet 
kaip šelpimas nukentėjusiu ikad ir sudarkytut, tai nebū-

pilnai galima būtu sutverti &al?a skaitlingai.
Abelnas darbininkų judė- 

mobilizuoti |P!llas nėiA geriausias. . Be- 
ka(j pradėti ^ai'bių randasi armija ir vis 

smarkiausią agitaciją ant fla1’svetur pribūna darbo 
Long Island salos. Išpradžių J\eskoti ir tuomi tą bedar- 
pasiųskime į tuos miestelius *)1L1 armiją vis didina. . Fu o

A beinąs darbininkų j u do

. Tuo 
tarpu gatvekarių darbinin
kai rengiasi prie streiko, 
karpenterių streikas dar ne
užsibaigė. Jeigu gatvekarių

gerų agentu, knygučių, pas
kui kalbėtojų. L. S. S. IV 
rajono naujoji valdyba turi 
čia daugybę darbo. Rajono 
valdvbai turi t 
“Laisvė”.

Man rodosi, kad Great i
Necko socijalistų kuopa, kai- , e iau? pranešiu apie 
nn nnt.i st.inriansioii ant tos beiną lietuvių judėjimą.

L. Reporteris.

prigelbėti streikas Įvyks, tai darbinin
kų padėjimas dar labiau pa- 

kad‘ Great j

Mūsų pirmeiviai iki šiol 
miegojo, bet dabar jau pra
deda atbusti. 13 d. birželio 
buvo susirinkimas su tikslu 
sutverti pirmeivišką drau
gystę ir Įkurti knygyną. 
Geistina būtų, kad prie to 
darbo daugiau vietos lietu
vių prisidėti].

Vienas pirmeivių.

kų padėjimas dar labiau pa

po pati stipriausioji ant tos 
salos, turi savo susirinkime 
pakelti klausimą apie Long 
Island lietuvių organizavi
mą į socijalistų kuopas.

Kiekvienas soęijalistiško1
laikraščio skaitytojas turi 
taip-pat ateiti pagelbon. 
Nes tik tokiu būdu mums 
pasiseks suorganizuoti tos 
salos lietuviai.

Stačiai gaila, kad tokiuo
se miesteliuose, kur gyvena 
po 200—300 lietuvių veik a- 
gitacijos nevaroma.

Laisvietis.

CHICAGO, ILL. 
Chicagiečių atydai.

Kadangi mūsų mieste 
džiovos plėtojimasis pačia
me smarkume ir dauguma 
žmonių miršta vien tik dėl 
to, kad nežino, kaip nuo jos 
apsisaugoti, tai Tuberculo- 
zio Institutas pradėjo rūpin
tis, kad supažindinus plačią 
minią su ta baisiaja liga ir 
kaip nuo jos apsisaugoti. 
Minėtas institutas rengia 
tam tikras paskaitas, paro
das ir tt. 15 ir 16 d. birže
lio, Pulaskio salėj, kampas 
Noble ir Blackhawk St., bus 
skaitomos minėtoj temoj pa
skaitos. Po pietų bus aiški
nama speciališkai vaikams, 
o vakarais dėl visų. Bus 
taipgi įvairių pamarginimų, 
kaip tai: muzika, dainuos L. 
S. S. 81 kuopos choras ir tt. 
Įžanga visiems dykai. Vi
sos paskaitos ir aiškinimai 
bus lietuvių kalboj, todėl 
lietuviai, ypatingai North 
Westside miesto daly gyve
nantieji, pasinaudokite ta

MONTELLO, MASS.
28 d. gegužės buvo koncer- 
_ prakalbos Lietuvių 
Mokslo draugystės. L. M. 
draugystės choras, po vado
vyste p. S. Turskio, sudai
navo keliatą dainelių. Pas
kui kalbėjo keliatas anglų, 
kurie L. M. draugystės va
karinėj mokykloj mokino 
anglų kalbos ir rengė lietu
vius prie išsiėmimo pilietiš
kų popierų. Paskui kalbėjo 
kunigas V. R. Delianis.Kaip 
visur, taip ir čia išgyrė lie
tuvių judėjimą, pasmerkė 
kares, nurodydamas, kad 
jas surengė karūnuotos y- 
patos su tuo tikslu, kad su
stabdžius darbininkišką ju
dėjimą, nupeikė dvasiški ją, 
kad ji stabdo darbininkišką 
judėjimą ir tt. Taipgi nuro
dė reikalingumą darbinin
kams organizuotis; liepė tė
vams neleisti vaikų į tokias 
mokyklas, kur mokina ku
nigai ir “dūdoriai” (vargo
nininkai) ir tt. Reikia pa
žymėti, kad kunigas Delia- 
nis socijalistų nepeikė, bet 
dar išgyrė.

Žmonių buvo pilna svetai
nė ir visi ramiai užsilaikė.

Marytė.

ROCKFORD, ILL.
4 ir 5 d. birželio buvo pra

kalbos. Kalbėjo M. X. Moc
kus. Pirmą vakarą kalbėjo 
apie tikėjimą, o antrą apie 
peklą. , Kalbėtojas aiškiai 
nurodė tikinčiųjų kvailumą, 
kad jie tiki į peklos esybę ir 
kunigų gudrumą, kurie ti
kinčiuosius ta pekla baugi
na. Publika per abudu va
karu labai ramiai užsilaikė. 
Pirmą vakarą nekurie po 
prakalbų pradėjo kritikuoti 
kalbėtoją, bet patįs liko su
kritikuoti. Antrą vakarą 
publika labai daug davė 
klausimų, bet į visus kalbė
tojas gerai atsakinėjo.

NORWOOD, MASS.
6 d. birželio buvo prakal

bos vietos L. Š. F. komiteto. 
Kalbėjo S. Michelsonas apie 
Europos kares ir Lietuvą. 
Pirmoj daly savo kalbos nu
rodė, kad prie karių privedė 
dabartinis netikęs draugiji
nis surėdymas, jieškojimas

BINGHAMTON, N. Y.
Birželio 6 d. atsibuvo kon

certas, surengtas Tautiško 
Namo bendrovės. Progra
mas buvo gana ilgas. Su
lošta visa eilė monologų,dia
logų, deklamacijų ir dainų. 
Taipgi buvo ir muzika — 
stygų orchestra gana dai
liai paskambino keliatą ga
balėlių.

Iš lošėjų geriausiai savo 
užduotis atliko: S. Jakševi- 
čius—“Ekonomistas”; F. 
Gaidis—“Nigeris’^; V. De
besis—“Džian Bamba”; L. 
Strombergas su A. Gailiu
mi — “Kareivis ir Aficie- 
ris”; J. Jankauskas — “Ma
no Pati” ir H. Žukienė — 
“Palaiminta Motina”. Kiti 
lošėjai irgi neblogai atliko 
savo užduotis.

Girdėjau, kad L. S. S. kp. 
nutarė surengti keliatą kon
certų. Tokius koncertus 
publika myli ir lankosi skai
tlingai.

Tiktai kas peiktina, kad

ATHOL, MASS.
Kunigai nuolatos šaukia, 

kad bedieviški laikraščiai iš 
katalikų padaro bedievius, 
.bet jie patįs į savo darbus 
nepažiūri.

Neseniai pas mus buvo te
kis atsitikimas. Iz. Liepa- 
lotas (Litvinas) sumanė ap
sivesti. Kada nuėjo pas 
kun. Meškauska, tai tas at- 
sisakė duoti šliūbą pa tol, pa
kol jis neužsimokės į parapi
ja. už penkis metus. Kadan
gi L. neturėjo pinigų, tai at
sisakė ir mokėti. Paskui 
kunigas pradėjo poterių 
klausinėti, bet L. ir nuo po
terių atsisakė. Čia kunigo 
gaspadinė pradeda ant L. 
bartis, kodėl jis kunigėlio 
neklauso. L. perpyko ir nu
važiavęs į Orange, Mass., (6 
mylios nuo Athol, Mass), 
padavė užsakus. Kada už
sakai išėjo ir L. nuvažiavo 
ant šliūbo, tai ir ten nega
vo.

Sugrįžus L. namo be šliu- 
bo, parapijonai pradėjo gar
džiai juoktis, kad jis dabar 
turės į parapiją užsimokėti. 
Jis vėl nuvažiavo pas Meš
kauską, bet šiuomi sykiu 
Meškauskas liepė savaitę 
laiko laukti. Liepalotas per
pyko ir nuvažiavęs pas ad
vokatą Wm. Lord gavo šliū
bą už 2 doleriu. Dabar 
žmogelis džiaugiasi, kad ki
šeninį liko $13. Mat, jeigu 
kunigas būtų šliūbą davęs, 
tai būt paėmęs $15.00, o ad
vokatas paėmė tik $2.00. ,

Bet užtai parapijonai la
bai nusiminę. Mat, Liepalo
tas priklauso prie Aušros 
Vartų draugystės, o tos 
draugystės nariai privalo 
atlikti išpažintį, o dabar jis 
kitaip pasielgė.

Inkognito.

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

ras D. L. K. Ringaudo drau
gystės. Iš Brooklyno akto
riai, po vadovyste J. Kačer- 
giaus, sulošė veikalą “Ant 
bedugnės krašto”. Lošimas 
išėjo gana puikiai. Bet vie
tos ir apielinkių lietuviai 
nesupranta vertės perstaty
mų r nesilanko. Apart to, 
atsirado ir tokių, kurie agi
tavo neiti paniūrėti to per
statymo, nes, girdi, socija- 
listai lošia.
mažai.

Publikos buvo

♦
♦

29 d. gegužės buvo balius 
Birutės choro. Pusė pelno 
buvo skiriama nukentėju
sioms nuo karės lietuviams 
ir pusė statymui naujos baž-

nepradeda į pagarsintą lai- nyčios. Publikos buvo ne-

nuo karės lietuvių. Soči j a- 
listų į tą konferenciją visai 
nekvietė. Konferencijos se
sija tęsėsi net... pusantros 
valandos jr per tą laiką dau
giau nieko- nesigirdėjo, kaip 

itik: “šliuptarniai, bedieviai” 
i” žo-

tų taip pikta.
Mikas, j

QUILMES, F. C. S., 
ARGENTINA. .

Tankiai iš tūlų Argenti
nos miestų matosi kores
pondencijų, bet iš mūsų 
miesto neteko matyti, nors 

'čia lietuvių randasi nemažas 
•orelis.
šis miestelis stovi ant 

augšto kalno, pakalnėj vin
giuoja upė “Rio Pa Plata”,o 
aplink ją vasarą žaliuoja 
medžiai. Oras labai svei
kas: dirbtuvių visai nėra, a- 

,part vienos alaus dirbtuvės; 
TnnfininVn nnmnVmtnoc!tuj dirbtuvėj vasarą dirba 1 autininKu nemoKeiimas . .. ,

■‘diku ‘d-iakie ^’000 darbininkų, tarp

bar moteris serga ir kasdien jr kitokie “katalikiški 
... . • Jiefiu džiai, kurių čia ir t;

. ’j negalima. Ant valandėlės 
dę. lai matot, kaip mūsų .]erma$ buvo nutilęs, tai ku- 

ųiigas pradėjo aiškinti, ką 
i tai reiškia žodis konferenci
ja”. Jis pasakė, kad konfe
rencija negalinti daryti jo
kių nutarimų ir tt. Iš kuni
go kalbos paaiškėjo, kad jis 
daug mažiau supranta apie !

j konferencijas, negu jo ave-

atsikartoja nuomiris. Jiedu 
tik keturi mėnesiai, kaip ve-

lietuviai darbuojasi. Bet* 
užtai jie persekioja tuos,ku
rie skaito darbininkiškus

DORRISVILLE, ILL.
29 d. gegužės buvo pr 

kalbos L. S. S. 187 kuopė 
Kalbėjo dig. M. Dusevičius. tvarkos vėsti, kata..™ . -n .. ■.
Pirmoj daly savo kalbos nu- st()vii nesupratimas dėl ko; hurių yra aP‘e .o0 .1ietuvllĮ- 
rodė priežastis bedarbių, p!jie-čia atėjo, p.l,_ .... ..... '
antroj kodėl moteris rei-j didžiausios betvarkės ir de
kąlauja balsavimo teisių. 
Kalba žmonėms patiko. Per
traukoje deklamavo maža 
mergaitė 
Knygų per 
duota už $6.00; 
rinkta

Dambrauskiūtė.
prakalbas 

aukų 
padengimui

kuopos nariaiMūsų 
“Raudonąją 
snaudė — ji 
kiekviena lietuvišką stube- 
lę, pardavinėdami literatū
ra ir užrašinėdami darbi
ninkiškus laikraščius. Ypač 
daug pasidarbavo A. Rauge- 
lis, B. Aluzas ir A. Lietuv
ninkas aplankydami net ki
lus kaimelius, užrašinėdami 
darbininkiškus laikraščius. 
Pasekmės buvo gana geros: 
“Kovai” 
rotoriai 
viui” 
“Šakei”
51 laikraštis. Literatūros 
parduota už $6.20. Reikia 
atsiminti, kad čia ir bedar
bė siaučia.

jie- čia atėjo, privedė prie 

legatai, vienas po kitam, 
pradėjo iš svetainės eiti lau
kan.

Taip “konferencija” ir 
užsibaigė. Dar tautiečiai 

su-1 klausia vienas kitą, ką jie 
čšų toj konferencijoj nutarė?

I Per pusantros valandos kėlė 
|lermą ir keikė socijalistus, 

paskui išsiskirstė.
Lietuviškas Jonukas.per 

ne-

gauta 28 prenume- 
“Laisvei” 2, “Kelei- 

2, “Naujienoms” 5 ir
14. Viso užrašyta

te v ei i sMūsų dvasiškas 
per pamokslus netingi duo
ti vėjo soči jai istams, išva
dindamas juos girtuokliais 
ir kitokiais vardais. Pora 
savaičių atgal iškeikė soci
jalistus ir jų laikraščius, 
kvietė katalikus susivienyti, 
o tuomet nebūsią nei “Ko
vos”, nei “Keleivio”, nei! 
“Laisvės”, nei kitų bedieviš- Į 
kų laikraščių. Per tą patį į 
pamokslą kunigas užprašė' 
savo parapijomis ateiti ir 
prie klebonijos iškasti kokią 
tai duobę. Bet ar įspėsite, 
ką kunigėlis už tai pažadė
jo? Ogi bačką alaus. Ai
tai ne puikus atlyginimas?

♦* *
30 d. gegužės buvo katali

ku riose
Sve- 
pra-

EASTON, PA.
Mūsų naujai išrinktieji 

kolektoriai, susidedanti iš 
dviejų vyrų ir dviejų mergi
nų, vėl pasidarbavo dėl la
bo nukentėjusių nuo karės 
lietuviu. Surinko keliolika V - i.
dolerių. Pridėjus likusias 
aukas nuo buvusių prakal-

kas “Laisvės” draugystės, 
pasidarė apie $50.

Reikia ištarti ačiū mūsų 
visuomenei, kuri supranta 
reikalingumą šelpti nuken
tėjusius nuo karės lietuvius.

Tiesa, kolektoriai nusi
skundė, kad ne visi lietuviai 
atjaučia tam dalykui. Tose 
stubose, kur lietuviai nuola
tos kelia orgijas, tušdinda- 
mi bačkutes,ne tik neaukau
ja nukentėjusioms nuo ka
rės lietuviams, bet dar viso
kiais žodžiais iškolioja ko
lektorius,* kurie yra išrinkti 
vietos draugysčių. Tokie 
lietuviai gailisi keliatą cen
tų paaukauti nuken tėju
siems nuo karės lietuviams, 

•j bet už tai gausiai “aukauja” 
advokatams, teisėjam? ir

Žmonės atkeliauja iš sveti
mų miestų pasigėrėti gam
tos grožybėmis ir pakvėpuo
ti tyru oru. Tik mūsų lie
tuviai nesupianta tų gam
tos dovanų ir nemoka jomis 
naudotis. Jie sueina į tau
tišką smuklę ir ten girtuo
kliauja, o kada jau jų protas 
apsvaigsta, tai keliauja 
“meilužių” aplankyti. Tos 
iš tutsi n a ki senius ir palei
džia plikus, kaip tilvikus.

Bet to dar neužtenka. Su
sidaro būrelis vaikinų, užsi- 
orderiuoja keliatą bačkučių 
alaus ir prasideda balius. 
Tik vargas, kad čia merginų 
nėra — yra tik viena. Bet 
atsiranda moterėliu, kurios 
prisideda prie tos kompani
jos. Paskui prasideda peš
tynės, areštai ir prisieina 
užsimokėti po 20 pesų baus
mės.

Tiesa, yra penki lietuviai,, 
kurie neužsiima tokiais dar
bais; tris jų priklauso prie 
L. S. S. Argentinoj. Bet tie 
draugai tankiai būna perse
kiojami — juos išjuokia, ke
lio ja ir 11. Tik viena laimė, 
kad čia neturime lietuvių 
dūšių piemens, o su svetim
taučiais dauguma nesusikal
ba, tai nėra kam taip juos 
supjudyti ir jie neišdrįsta

sielgia šiaurinės Amerikos 
lietuviai, užpuldami ant kal
bėtojų.

Ant penkiosdešimties lie
tuvių pareina tik 3 egzem
plioriai laikraščių.

raštį užsirašyti, tai jie pra
deda juoktis ir pasako, kad 
ir be to gali numerius ra-

Preskys.

kiškos krikštynos, 
dalyvavo ir dvasiškis, 
č i ai besi 1 i n ksm i n da m i 
dėjo peštis. Jų tarpan įsi
maišė dvasiškis, bet naba
gas vos spėjo sveiką kailį iš
nešti.

Mat, katalikai nepaisė, 
kad jis užsidėjęs atbulą kal- 
nierių. Jeigu sykiu daly
vauji prie bačkutės, tai gali 
sykiu dalyvauti ir “lietuviš
kuose žaisluose”.

*
♦ ♦

Pas tūlus katalikus pra
dėjo lankytis dvasiškis ir 
mokinti doros. Išsyk vis
kas ėjo labai gerai, ypatin
gai gaspadinė dorai pradė
jo elgtis. Bet štai koks tai 
kipšas įlenda į nosį ir ji 
pradeda su savo vyru revo
liuciją kelti. Pagaliaus pri-

SCRANTON, PA.
2 d. birželio buvo vakaras 

kunigo Kuro parapijos. Su
lošta du dideliu veikalu: 
“Adomas ir Jieva” ir “Biru
tė”. Adomo ir Jievos roles 
lošė gabiausi parapijos ak
toriai—sulošė pusėtinai, tik 
dainavo visai silpnai. Bet 
jau baronas netik silpnai lo
šė, bet net nežinojo, kada 
nuo steičiaus nueiti. Pa
vyzdžiui, kada liepė Adomui 
ir Jievai ateiti į jo namus, 
tai vieton eiti namo, nuėjo į 
jų grintelę ir ten išbuvo iki 
scenos užsidengimui.

Birutės rolė sulošta gana 
gerai, taip pat neblogai su
lošta rolė Kryžiokų pasiun
tinio. Krivaitis, senelis, iš
rodė, kaip ant sprenžinų 
žmogus. Birutės tėvas ir 
broljai lošė be jokio judėji
mo, buvo tikri molio Pily
pai. Apie Keistutį jau nė
ra pei kalbos; tai žmogus, 
be jokios nuovokos apie sce-

Laikas būtų ir vietos lie
tuviams paliauti girtuoklia
vus ir griebtis už darbo.

K. B. Našlaitis.

MINERSVILLE, PA.
6 d. birželio buvo išva

žiavimas j girias “Lietuvių 
Pokylio” draugystės. Iš
važiavime dalyvavo dau
giausia biznieriai. Viso bu
vo apie 50 porų. Kiekviena 
pora turėjo užsimokėti po 
$1.50 ir iš tų pinigų gavo 
gėrynių ir užkandžių. Gert 
ir valgyt buvo užtektinai, 
bet visai užmiršta apie tuos, 
kurie dabar badauja — ne
parinkta aukų nukentėju
sioms nuo karės lietuviams. 
Buvo ir dainų.

Reikia pažymėti, kad ta
me išvažiavime dalyvavo į- 
vairųs miesto viršininkai. 
Mat, jie gerinasi prie biznie
rių, kad balsavimo dienoj 
gavus daugiau balsų.

- Senas Stogelis.



HAT STORES

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
15c

20c

PARDUODU KARMAS
20c

if15c

Juo- Hk

Tol. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

ir MALIORIUSVIETA PAS10c

A. SHRUPSKI

io

JUOZ. MARTINAITIS15c

B^oklyn, N. Y15c.

20c

KS

yra PUIKIAUSIAS

Jonas MATHUS
20c

1S

Užsirašykite

10c
50c

20c.
35c.

25c 
10c

75c
75c
85c
20c

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvie- 
koresponden-

O

15c
15c

CH et r.

<1 
0 
O

m
•W

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

10 
Cigarette*

Misevičia 
ŠIRDIES IR 
LIGIJ.

.ietuvį”, ar “Šakę 
ės $2.00. r-

Pabaigusi kurst. Woman* Medical 
College, Baltimore, Md,

6 Loring st., « 
Jarti Blr7th »t». rj 

S0. BOSTON, MASS- *

į Akušerkaį

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

Telephone 652 Newton.
R. KRUČAS

“NAUJIENOS" 1841 S. Halsted St., Chicago, Ilk
Šiuotni prisiunčia $-----------už "NAUJIENAS

metus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresu:

r Cy
2.

if 7 i?.

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

M. Petrauskas
395 W. Broadway

So. Boston, Mass.

ą Pasekmingai atlieka savo darbą prlo (‘ 
Rimdynio, taipyi suteikia viso), iao rodąs ir ’ 

a paRolbn invairioso moterų Urouo;

5 F.Stropiene r<
S ___
* i«. "■

109 Grand St.,

Tel. 3939 Greenpoint
DANTIS PATAISOME ANT 

. LENGVO IŠMOKESČIO. .

BANKIERIUS JOHN KOVACS
36 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST.

BOROUGH OF BROOKLYN MASPETH, L. I. N.Y.
NEW YORK

h

JUOKŲ KĄSNELIAI
darbai kriaučių amate ėjo 
gerai. Bet dabar, kada Su
vienytų Valstijų prezidentu 
pastojo ponas Wilsonas, o 
mūsų delegatu — ponas Ma
čys — abudu vyrai sudžiu- 
\ę, tai ir darbai eina silp
nai. K.

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimai: —

Gerbiamas ir viską žinan
tis Orakule! Ar negalėtum 
man atsakyti ant šitų kves- 
tijų:

1) Dūšių ganytojai visuo
met kala tamsiems žmo
nėms į galvas, kad ant sūd
rios dienos visi atsikelsim iš 
kapinių ir turėsim m u lytis 
ant Juozapato pakalnės. 
Taigi, Orakule, paeksplei- 
nyk, ar tas tiesa, ką jie sa*

Vandrauninkų pavojai.
Ponia Butkienė, sugrįžusi 

iš Palestinos, pasakojo savo 
draugei apie kelionę.

“Pervažiavę Palestiną, 
nukakome Egiptan, kur ma
tėme Babilionijos bokštą. 
Ojė, susiedkėle, kad pama
tytum, kiek ant jo yra hie- 
roglyfų!”

“(), viešpatie! Ar jie ant 
jūs neužpuolė?” pastačiusi 
akis klausė drauge. “Brr! 
Net mane šiurpuliai krato 
pamisimus!”

kur męs, moterįs, 
dreses gausim? Juk 
goms stoti prieš dievo

tuomet 
nuo- 
akis

šventas 
tas skelbia, kad ant 
zapato pakalnės bus atskir
ti ožiai nuo avelių. Na, o

ir jie bus atskirti nuo savo 
gaspadinių ?

Grenkiškietė.

/Atsakymai: —
1) Tamista į tokius niekus 

neblyvyk. Po smerties ta- 
mistą niekas nebaderiuos. 
Kunigai tą blofą skelbia to
dėl, kad jiems ir po smerties 
norėtųsi matyti leides “ro
jaus rūbuose”.

2) Ožį nuo avies atskirti 
lengva, nes nei vienas iš jų 
nesipriešins. Bet atskirti 
kunigą nuo gaspadinės — y- 
ra labai sunkus džiabas ir 
ponas dievas neįstengs to 
padaryti. Tamista turi ži
not, kad dabar jau ne dievas 
kunigus valdo, bet kunigai 
dievą. Dievas savo laiku 
liepė neužmušt, o kunigai 
dabar netik patįs užmušinė
ja, bet ir kitus žmogžudžius 
palaimina ir ponui dievui 
neduoda apie tai nei žodžio 
ištart. Kunigai pasakė jam 
sarap, tai jis ir bijo prasi
žiot. Kunigai dabar nekėri- 
na nei dangaus su visais 
šventais, nei peklos su visais 
prakeiktais. Dievas dabar 
netik kad nemano atskirti 
kunigus nuo gaspadinių, 
bet suglaudęs ausis sėdi ir 
bijosi, kad kunigai kada 
nors jį patį neišmufytų 
dangaus į peklą.

Persunkti.
Vyras pasakoja savo žmo

nai, kad trumpoj ateityj su 
pagelba elektros bus galima 
atlikti visus namų darbus.

— Tai tik gi bus geras 
gyvenimas, — sako žmona. 
—Paspaudei vieną guziku- 
tį — pietus gatavi, paspau
dei kitą — dišės išmazgo
tos, paspaudei trečią—kam
bariai išluoti ir lovos pa
klotos...

— Taip, tai taip, mano 
miela, bet aš abejoju, ar tu 
norėsi tuos guzikus spau- 
dyt?

— Kodėl tu taip manai?
— Todėl, kad ligšiol tu 

nenorėdavai guziką nei į 
ranką paimt. Visi mano 
marškiniai be guzikų...

Naujas darodymas.
Vienas senas kunigėlis po 

pamokslui apreiškė savo pa- 
rapijonams, kad sekantį ne- 
dėldienį jis skaitysiąs apie 
tvaną. Bėgyje savaitės, 
koks išdykęs vaikas sulipi
no j krūvą du Biblijos lapu. 
Taigi minėtoje nedėliojo ku- 
nigužis skaitė sekančiai:

“Ir Nojus pasiėmė su sa
vimi pačią, kuri buvo—čia 
jis apvertė lapą — keturios-

no šimto ir keturiosdešim- 
ties pėdų ilgio”.

Vyras dvi linksmas dienas 
gyvendamas datyrė: viena 
pačią kada vedė; antrą-kad 
ta mirė.

Geri vaistai.
Kaip kitą syk su lazda

pagaliu, atsitinka, suduodi 
kiaulei, arba, duokim sau, 
kad ir meitėliui per strėnas, 
na, ir jis ima nevaldyti už
pakalį :— vilkti žeme, tada 
reikia greitai tą pačią lazdą 
tik — brūkšt, ant kelio per
laužus ir trenkti per tą 
kiaulę, tada dar atsitaisys, 
o kad ne, tai... neatsitaisys.

Pas mus buvo tokia žila 
kiaulė, Žiloji. Sykį mano 
tėvas ėmė su apinasriu kaip 
užsimojo, kaip rėžė tai kiau-

Laisves 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 socija’iz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ...............

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

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisves 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. Aleksn. 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
siški ja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

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

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

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

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO. 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

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

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

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

dink save, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT’ BR1TVAPUSTO 
kaip ištepsi ant diržo ir patrauksi kelis 
rai išpustis, kad malonu bus skustis, 
laišką ir adresuok:

O 
kartus britva, tai taip ge- 
Prisiųsk 25c. suvyniojęs į

MASPETH, N. 
BERGEN MFG. CO.,

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.
Dept. A.

SIUNČIU PINIGUS I RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGU KURSĄ, GVARANTUOJU, 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- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodoso patari
mai DYKAI. Išrandavoju ha k.su.s laiškams.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU 1 SAVAITE IŠEINA į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS ( AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pąsažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

Telephone 595 Greenpoint
Daktaras J.

SPECIJALISTAS 
PLAUČIŲ 

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

Lietuviškos Dainos!
Ketui ieins 
tinka cho- 

Kaina už
Cho- 

už

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

Sutaiso Petrauskų Mikas. 
Rašykit:

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galimi 

apturėti per pačtą:
Ktuo Reumatizmo.......................... $1.01
Kraujo Valytojas.......................... $1.0(
Vidurių Reguliatorius.......................50i
Trojanka.......................25c, 50c ir $1.0(

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Ay»k«»

Brooklyn, N. Y.,

MANHATTAN

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

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

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

naujausios mados visokių Šiaudinių ir Panama Skrybėlių.

PER ŠITĄ MĖNESI NELEIDŽIAME 5% TIEMS, KURIE

NEWARK0
AKUSERKA

Paha’gusJ Imperntrlci Marlj A- 
kušerkų mokyki* Peterburge Ir 
Dipllomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmei 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apaipažinus au simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
.isiimą.

O. STROLIENĖ
JaaniŠkaite

HI Walnat St., NEWARK, N. J.
Telefonas ^408|į Market

pinigais

DIDELE DOVANAI
Zira pakelio priešakys vertas *c pinigais , 

Visas Kuponas vertas 1

a p K

turi

FOTOGRAFAS

Visas Kuponas ir pa'te!!') priešakį 
pačią verte. Gali bull tšn ainomi j pinigus 

arba j verias dovanas.
(Sį dovanu bus duodama ii: Dec. 31, 1(515)

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave.

MASPETH. N. Y

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

61 S.2nd st., Brooklyn,

i'i-1

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.
GALI GAUT “SOCIJAL- 

DEMOKRATĄ”
Kas nori gaut “Socijalde- 

mokratą” (mokslo laikraš
tis)—tegul prisiunčia 6 cen
tus.

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

“Laisves” Administracija

Kas užslrašyi 
pas man* 

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

“Amerikos 
arba knygų ver- 

Taigi Tamista už $5.0C 
<auni dienraštį “Naujienas” ir dai 
<alit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
amistai geriausiai patinka. Tik ta 
nista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
Jienas” gausi dar vieną visai dykai pei 
netus laiko. Tai būk pirmas prie do 
vanos.

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

paukšt, vargšei ir išmušė: 
kadarliuojasi tik ir gana! 
Ką daryti? čia šiokią ro
ti ų tokią — nors tu plyšk, 
negelbsti nieks ir gana.

Ateina kalvis toks Čiup- 
lys, čia pilt iš mūsų kaimo, 
ateina ir —

“Tu, žmogeli”,' sako “tik 
supjaustykit varinį dešim
tuką ir sušerkit su duona, 
pamatysit, kaip tas kiaulės 
koją pataisys. Anava tu, 
žmogeli, — to ir to — buvo 
karvei permušta koja — 
kaulas pusiau! ir kaip tik 
sušėrė!... nereikė nei viso 
dešimtuko, va, broleli, tik a- 
pie kokią porą sykių davė— 
nedavė, tuoj aus gyte-sugyjo 
— kaip ranka atėmė. Taip 
va, žmogeli, žiedas aš pats 
gražiai savo akimis mačiau, 
tokis lygiai kaip rinkė buvo, 
kaip papjovė, apie kaulą ant 
numuštos vietos apsiliejęs! 
O kaip gyvos, tikėtum bro
leli, toj vietoj buvo toks gu
zas, taip va, lygiai kaip 
mazgas užsimezgęs”.

Na, čia, tėvas tuojau 
pjausto, pjausto varinį de
šimtuką ir kiaulę gydo ir, 
tu mano svieteli, ar tikėsit 
ar ne, kiaulei koja ėmė ir... 
sugijo. Truputį, rods, buvo 
toj vietoj kreiva — ir guzas 
buvo, taip va riktik toks, 
kaip anas kalvis sakė.

Ar ten buvo tas varis apie 
nuolaužą apsiliejęs ar ne, 
nežinau, kadangi, mat, pa
skerdus kiaulę, užmiršome 
pažiūrėti, ką čia, mums nei 
kam dunki apie tą jos koją. 
Guzas bet, toks va, kaip kal
vis sake, buvo ir męs visi 
drūčiai tikėjome, jog kad ne 
varis, tai būtų po kiaulei bu
vę. (Iš “T. J.”).

PASLAPTIS .............
GYVENIMO BANGA
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI . . 15c
KONTROBANDNINKAI ...........
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10
KANKINIŲ..................................
PILENIEČIAI ..............................
RUTVILE, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ............................................ 40c.
IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaiha ........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

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

KALTĖLIAI, kaina................. 10c
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........................................ 59c

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 

NAS VISAME 80. 
BOSTONE.

Sveiki gerlMueloK rfliiee K*ry- 
m»i Ir užkandžiai. Patnmavl- 
maa prlelankua. Atnilankyklt*. 
• persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

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

(Dežimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos mama).

PIRMUTINIS LB

UŽEIGOS NAfl
AR BUY . 1

Jei nebuvai, tai užeik ir persitikrink, jog 
LIETUVIŠKAS HOTEŲIS NEW YORK CITY.

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

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

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

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

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

498 Washington Street,
Corner Spring Street

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

25c

50c

73 Grand st.

50c.

-

Traukimas mūsų specijališku- 
mas. Egzaminuojant seredomis 
tarpe 2 ir 4 vai. dykai. L. 10

Ką sako Brooklyno 
kriaučiai?

Brooklyno kriaučiai sako: 
“Kol Suvienytų Valstijų 
prezidentu buvo ponas Taf
tas, o mūsų delegatu — po
nas Augūnas — abudu vy
rai riebus, nutukę, tai ir

“Laisve”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y

SU 21 AKMENIU GELŽKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriško ar moteriško saizo, apvilk
tas auksu ant 20 metų, išbraižytas 
ant abiejų šonų. Laiką rodo teisin
gai; ypatingai tinka dirbantiems prie 
geležinkelių, kur reikalaujamas tik
ras laikas. GVARANTUOTAS ANT 
20 METŲ. SPECIJALIŠKAS NUPI
GINSIĄS. .Męs prisiusime šitą 

laikrodėlį, kas 
prisius savo ad
resu C. O. D. 
$5.75 ir užsimo
kės persiuntimo 
išlaidas su pilna 
privilegija išeg- 
aminuoti. Jei

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

laikrodėlį užmokėtum
GRAŽUS PAAUK-

kitur už tokį
$25.00. Labai
SUOTAS RETEŽĖLIS ir MEDALI- 
KĖLIS prie kiekvieno laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO. 
Dept. 910 

CHICAGO, ILL.

Tai. 23X4 Grannpoint.
Puikiausia lietuviams vieta paw

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

Broooklyn, 
Palei Wytha Ava.

SANITARY
DENTAL PARLORS

DR. ARNOLD B. FELDBURG
307 Bedford Ave.

Tarpe So. 2-ros ir 1-mos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Pataisome greitai pagal nau- 
jausį būdą, be jokio skausmo, 
už prieinamą kainą.
Naujus dantis sudedame iš 

geriausio materijolo už $8.00
Apvelkame ir sudriitinnme

(Bridge work) 22 k. auk
so už ........................... $5.00

Užpliombuojame už ... $1.00 
ir augščiau

Išvalome už

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA.
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijali«t»« Moterišku Ligų.
314 E. 50th St., New York

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

Pirmą Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS”
Kuris jau oina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

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

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

Išpild y k šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.
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Virinimo stip
rintojas se

niems ir nu- 
silpnėjusioms 

ypatoms. Tin
kamas vartoji
mui sveikstan

tiems.

SEVERA’S
BALSAM
OF LIFE

[Severoa Gyvasties Baldamas ) 
Kaštuoja 76 centus.

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

tulžies 
neveiklumo. Siųskit pinigus į Lietuvą per

8’
S’

Mėgintojai geriausiai iSaiSkina jo gėrusias ypatybes. 
Perskaityk sekanti laškų:

Nevirinimas.
“Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos Gy

vasties Balsatną ir pradėjau jausties daug ge
naus. Ilgą laiką kentėtu nuo nevirinimo. kas 
pridavė man nemažai kentėjimo, bet kuomet pra
dėjau vartoti minėtą gyduolę, tai mano nesmagu
mas praėjo ir dabar esu sveikas. Rekomenduoju 
šią gyduolę visiems kenčiantiems nuo skilvio bet- 
vorkės”. Dymian Moroz. Box 14, Duffield, Mich.

“SVEIKATA MO TERIMS” k”Ą.PX*|:
kinta Įvairios ligos, nuo kurių SEVERA’S REGULATOR savo atitaisymo ir 
stiprinimo ypatybėmis moterims yra geriausia draugas, nes minėtoji gyduolė 
palengvina jų kentėjimus. Pareikalavus, knygelę pasiunėi irne dovanai.

Severos Reguliatorius kaštuoja $1.00.

Saveros Preparatai parsiduoda alei aptiekoje.' Pirkite vien Severos. Neimkite 
jokių užvaduotojų. Jei negalėtumėt jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo

*
&

»•
ėd*rrapidš

« w. . n • i 'ganizacijoje. Mums yra rei-1 
Augsciausot Prieglau-| kalinga, kad kiekvienas iš 
dos Lietuvių Amerikoje

Draugijos reikaluose.

LAISVES" AGENTŪRA
Laisves” Agentūrą
Patarnavimas kuoteisingiausias

Persiuntimas užtikrintas“LAISVE
PAJIESKOJIMAI

Pajieškau Jurgio Žiugždos, Suval
kų gub., Kalvarijos pav., Vitgerčlių 
kaimo. Seniau gyveno Brooklyn, N. 
Y., ir išvažiavo į Harrisburg, Ill. Kas 
žinot, malonėkit pranešti, nes jis

j mūsų tarpo būtų sargu mū- buvo sužeistas ir dabar gautų atly- 
sų organizacijos ir kas kaip 
geriausia sumanąs tegul 
paduoda ant raito savo ar 
kuopos vardu ir apsvarsto 
per mūsų organą “Laisvę”. 

'Mūsų organas duoda vietos 
kreipties prie' apkalbėjimui draugijos rei- 

C'entro pirmininko, su mie- kalų.
riu reikalauti sušaukimo ne- per “Laisvę , 
“aprasto susirinkimo, ant prisirengsime

1 kp. N. S. Pittsburgh, Pa.
Mėnesiniam susirinkime

6 d. birželio š. m. atrado už 
reikalingų

Apsvarstę dalykus 
męs geriau 
prie susiva-paprasto susirinkimo, ant prisirengsime prie susiva- 

kurio kiekviena kuopa pri-|žiavimo ir puikiau sutvar- 
valo prisiųst savo atstovus į kyšime savo organizacijos 
vietą ir laiką, kuris bus pa- reikalus.
skirtas per Centrą, ar nuo
pirmininko.

Sušaukimas nepaprasto

Mano sumanymu reikia į- 
vesti šitokia tvarka:

1) Visų skyrių pinigai,
susirinkimo yra reikalingas sumokėti ant kuopų susirin- 
ciėl apkalbėjimo pagerinimo kimų, kas mėnesis reikalin- 
tvarkos minėtos A. P. L. A. jga nusiųst į Centro iždą, su- 
draugystės, pagal kurią bū- j pafĮavimu raporto, kokio 
tų žinoma, kaip kuopoms skyrmus ir kiek pinigu į- 
taip ir Centro valdybai,1 
kaip ir kokio legališkumo 
privalome laikytis.

Kaip jau parodė praktika, 
tai minėta draugystė gana 

arčiai auga, kaip skait
ai narių, taip ir piniginiu 
tu. Nors šiame trumpa- 

e laike buvo gerokas 
<aitlius ligonių, o ir numi- 

.ė keletas,bet viską, kas rei
kėjo pagal konstituciją, 
draugystė apmokėjo teisin
gai, ant ko niekas negali pa
siskųst.

ginimą.
J. Valiukevičius,

213 Berry St., Brooklyn, N. Y. 
(48—49)

Pajieškau brolio Dominiko 
čiaus, Kauno gub., Vilkmergės 
Kupiškio parapijos, Givakarų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinot 
pranešti.

Lau
pą v.,

Box 16,
K. Laučius

Lewiston, Me.

pusbrolio Juozo Varkalo,Pajiekau
Suvalkų gub., Panemunes gmino. 5 
metai atgal gyveno Chicago, Ill. 
Meldžiu atsišaukti.

S. Varkala,
123 Inslee Pl., Elizabeth, N. J.

Aš Jieva Mikalauskiūtė, po vyru 
Tamsoniene, pajieškau drauges Onos 
Stakevičiūtčs, Suvalkų gub., miestelio 
Alytaus. Turiu labai svarbų reikalą. 
Ji pati ar kas apie ją žinantis ma
lonės atsiliepti.

J. Tamsoniene
E. Windsor Hill, Conn.Box 31,

plaukė.
2) Visokius išmokėjimus 

turi atlikt Centro iždininkas 
su raštišku paliepimu Cent
ro pirmininko ir sekreto
riaus, u svarbesnius ir kasos 
globėjų.

3) Centro iždininkas tur 
būt pastatytas po atsakomy
be “Bond”, pagal draugys
tės piniginį turtą.

4) Centro iždininkas pri- 
i valo sudėt pinigus į banką

Pajieškau brolio Juozo Yenčiaus ir 
draugų Antano ir Branisiaus Bar- 
kauckų. Visi Suvalkų gub., Žemosios 
Panemunes parapijos, Kaselių kai
mo. Meldžiu atsišaukti.

F. Yenčius
P. O. Box 68, McCleary, W. Va.

Pajieškau sesers Onos Vosy'iūtčs, 
po vyru Avulienčs, kuri 1 d. birže
lio šių metų apleido savo vyrą. Ji 
yra 5 pėdų ir 3 colių augščio, rus
vais plaukais, taškuotu veidu, rudos 
akįs, menkai kalba angliškai ir len
kiškai. Ji turi 2į metų mergaitę. 
Mergaitės akįs rudos, plaukai švie
siai geltoni. Jos vyras 
tas ir dabar kompanija 
duoda atlyginimo. Kas 
gaus atlyginimą.

B. Vosylius.
535 Island Avc., Rockford,

liko sužeis- 
be jos 
praneš,

rie
tas

111.

Bet pažvelgus iš ant vardo draugystės iki 
antros pusės matosi, kad ne paskutiniam centui (nors ir
visos kuopos elgiasi pagal 
konstituciją arba susivažia
vimų nutarimus. Nekurtos 
kuopos eina pagal savo už- 

‘ manymus, kaip joms patin
ka, o tai dėlto, kad kiekvie-

dabar taip yra).
5) Centro iždininkas ne

privalo visų pinigų laikyt be 
! procento, o tiktai tiek, kiek 
į anam reikalinga ant apmo-

JTadj k/ VCL L VIVI VVJj 1XC4V4 AVI V XX V IV , 1 ••

r.a kuopa išmoka ligoniams KeJimU-
6) Pinigus, sudėtus į ban

ką ant procento Centro iž
dininkas neturi tiesos išimt 
vienas, o tiktai pagal visuo
tino balsavimo nutarimą, 
(jeigu reikalinga).

7) Toliau turime atmint,

pašelpų, laikydama pas sa
ve atskirai pašelpos pini
gus, iš kurių tūlos kuopos 
aikvoja pašaliniams nesu
tinkantiems su nutarimais 
reikalams.

Kaip žinoma, pagal mūsų t/ 
konstituciją ir nepaprasto' pa(Į mūsų čarteris uždrau- 
susivažiavimo nutarimus Jžįa naudot pašelpos ir po- 
reikia, idant kiekviena kuo- smurtinės pinigus pašali- 
pa po kiekvienam savo mė- niams reikalams: kaip tai
nesiniam susirinkimui pa
duotų raportą į Centrą: 
kiek ant susirinkimo pinigų 
ir kokio skyriaus surinkta, 
kiek anų išmokėta ir už ką, 
kiek anų atliko, ar nedate- 
ko, kiek visos sumos randa
si kuopos ižde, kokioj ban- 
koj ir kiek ant kuopos ka- 
sieriaus rankų?

Toliau nutarta, kad rei
kale išėmimo iš bankos pi
nigų kuopa neturėtų tiesos 
anų gaut be Centro iždinin
ko,ir daug kitokių nutarimų 
yra, kurių privalo kuopos 
laikytis. Šiandien gi pasi
rodo, kad nevisos kuopos 
vienodai elgiasi, o kas svar
biausia, kad ne visos kuopos 
paduoda minėtus raportus, 
be kurių Centro sekretorius 
ir iždininkas negali suvest 
tvarkos knygose.

Taigi, pakolei dar turime 
laiko susitvarkymui, tad ant 
ateinančio susivažiavimo 
Privalome gerai apsvarstyt;

’’;u būdu galėtumėm su- 
''rą tvarką mūsų or-

algoms, knygoms ir tt. Ant 
tokių išlaidų tur kuopos su
dėt iš savęs.

Kaip matote, aš čia pa
duodu septynis užmanymus 
tuom laiku. O gal kas dau
giau iš mūsų gerbiamųjų 
draugų sumanysit, tad mel
džiu imt žodį “Laisvėje”, 
idant turėtumėm ką svars
tyt.

K. Varašius,
Centro iždininkas.

Lietuvių Kelionei Pašelpos 
Progresyviška Dr-ste.

Prie Lietuvių Kelionės Pašelpos 
Progresyviškos Draugystės prisirašė 
per pirmąjį kvartalą sekanti nauji 
nariai:

Prie 1-mos kuopos,Brooklyn, N.Y.,: 
Uršulė Maževeckiūtė, Adomas Nar
butas, Ona Merkevičiūtė, Adolfas Te- 
kaiza, Agota Dombrauskiūtė, Kazys 
Naktinis.

Prie 2-ros kuopos, Central Brooklyn, 
N. Y.: Jonas Bujavičius, Philimona 
Mačernienė, Vladas Stralis, Alberta 
Subačiūtė, Magdalena Grikiūtč, Anta
nas Gerdžiūnas, Franas Lenkauskis, 
Jonas Seurenas, Petras Radzevičius, 
Leonas Montvilas, Kazys Normantas 
ir Daniel Malkevich.

L. K. P. D. Centro Sekretorius
Steponas Karvelis.

Brooklyn, N. Y183 Roebling St

Sveikatos

Pa.

O.P.

O. Box

General

ir

ir

10c. ir

daktarų, 
aptieka

.15 

.2* 

.10 

.28

.50 

.25 

.50 
1.00
1.00
.50
.25
.25 
.25 
.25 
.2*

laukų- žilimo 
.b-umatizmo.. 
lytiškų ligų. . 
dusulio...........
kirmėlių.... •

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

1109 S. Winnebago St.
Ona Savrasevičiūti

589 Inland Ava.
Maršalka A. Neverauskas

411 So. Church St.

6 kuopos—J. Pūkas,
Box Lock 476 Export, Pa.

7 kuopos S. Kirmius,
2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

$

12 
Pa.

50c. ir
50c. ir

25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.

----..... 10c. ir
Nuo pi 
Nuo K' 
Nuo 
Nuo 
Nuo .
Antiseptiška mostis
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
ProŠkos del danty. 
Karpy naikintojas..

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojy nuospaudy. .10c. 
Nuo danty gėlimo...............
Nuo peršalimo.................... .
Plauky stiprintojas.... 25c. 
Linimentas arba Expelleris

50c. 
50c.

PIRMAS DIDELIS 
PIKNIKAS.

Pikniką parengė Draugyste D. L. 
K Gedimino Nedėlioję, 20 Birželio 
(June), 1915 m., Schuetzen Park’e, 
Meriden, Conn. Prasidės nuo 12 vai. 
dieną ir trauksis iki vėlam vakarui. 
Įžanga dykai.

Šitas piknikas bus žymiausias už 
visus kitus praėjusius, nes viena— 
kad nebus svaiginančio skystimo, o 
antra—bus grynai lietuw’ška muzika: 
griežš lietuviškus tancius. Priegtam 
bus visokių užkandžių ir išsigertie, 
bet ne svaiginančių gėrymų. Užkvie- 
čia visus vietinius lietuvius ir lietu
vaites, taip ir apielinkinius iš visos 
Conn, valstijos.

Draugystė D. L. K. Gedimino.

Pajieškau savo brolio Julijono 
Stuknio, pirmiau gyveno Grand Ra
pids, Michigan, o dar nežinau kur 
randasi. Jis pats ar kaš apie jį ži
not praneškite šiuo adresu:

Alphonse Stuknis
P. O. Box 81, Nettleton, Pa.

Pajieškau darbo prie duonkepyklos. 
Esu pirmos klesos duonkepys, moku 
kept visokią duoną, kaip tai: juodą, 
baltą, pusbaltę, lietuvišką ir latviš
ką. Kam reikalingas geras duonke
pys, atsišaukit.

St. Matonis
1120 Jackson St. , Easton, Pa,

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
65, Girardville, Pa.

(4G—49)
Box

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

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

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.

ANT PARDAVIMO SALIŪNAS.
Naudokitės gera proga už pusę 

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

Mr. N. M. R.
P. O. Box 276, 1 Naugatuck,

• (89—48)
Conn.

Sutaisau receptus bu didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatine lietuviška
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 Savininkai,

226 Broadway kam p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21018

DRAUGIJOS
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

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

^“Laisves” Agentūroje
Laivai iš New Yorko j Archangelską išeina 

DVINSK” Birželio-June 13 d
KURSK” Birželio-June 24 d

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

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

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

M Urlakis
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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

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

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

[ Cuddy, Pa.

J.

F.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

R EI K ALŲ KO MIT ETA S:
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,

241-8 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.
V. Kazlauskas,

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

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

188 Roebling St., Brooklyn N. Y.
K. Kreivėnas,

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenne Bt., 

Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 816 Jenne Bt., 
vice-prezidentas.

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

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

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

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

Maršalka V. Rulinskas, 261 N. Chi
cago St., Pagelbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, 658 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Mllewskas, 801 
Caledonian St. ir B. Kiga, 168 Main

Durininkas J. Žilius, 614 Market Bt. 
Street.

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

J.

J.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

Choro vedėjas L. Ereminas,
Lįįįg 324 Barreman St., Brooklyn, N. Y.
174’Broadway, Brooklyn, N. Y. I Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią

Parulis,
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

DR

111.

Ill.

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, Ill. 
Iždininkas (kasierius) T. Šnekutis,

Box 482, Steger, Ill. 
Knygyno raštininkas J. Striško

Box 566, Steger, Ill. 
Knygyno iždininkas J. Damidavičia, 

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedč’ioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

Pirmininkas — J. čebanauskas,
420 S. Ch.esnut St., Collinsville, Ill. 

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

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

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

887 Central Ave., Collinsville, 
Organo už'urėtojas — V Raudonius,

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

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

Ill.

Ill.

m.
m.

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

IR ANTRASAI.
PIrmininkaB P. G. Aleksinas 

1436—7th Ava.
Vica-plrmlnlnkaa F. Raškevlčius 

589 Island Ava. 
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West “■
Finansų raštininkas J. Stružas 

1125—«th 
Iždininkas St. Buzinskis

539 Island Ava.

st.
st.

“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, N. Y.

S. Karvelis, 111 Ainslie St., 
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

1

2

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

KŲ ADRESAI:
Prezidentas I. Daukšys, 142 Ne 6th 

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

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

18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas P. Patašius, 94 8. 1st lt, 

Breoklyn, N. Y.

Kasos Globjšah
M. GarullQt*

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gu^Ib, 1840 S. Hzlsted St., 
Chicago, Ill.

Vic»-Prezidentac 2) 8. Mankuz, Car. 
Ifth A V'na St., Philadelphia, Pa.

Suzlnešimų Sekretoriui 1) M. M. 
Rlce-Herman, 140 E. 19th Ht., New 
York, N. Y.

Suelnešimų Sekretoriui 2) J. Ne- 
vlackai, 188 Roebling 0t., Breeklyn, 
N. Y.

T. L. Dundulli, Box 511,
Weitville, Ill.

Finansų Sekretoriui 2)J. Stasiulevi
čiui, 1815 E. Moyameming Avinui, 
Philadelphia, Pa.

Iždininkas K. Šidlauskai, 228 W. 
Broadwway, So. Boston, Masi.

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

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

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

Visus pinigui reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville, 
Ill., kuria yra po $1,$00.00 kaucija, • 
jia Įrašęs j knygas paaiųi iždininkai.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

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

<11.00
.75 

1.00 
1.00

.50 

.50 

.50 
1.00
.25 
.10 

3.00
.25 
.25 
.50 
.25

1.00

delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas.........
Gyvasties Balsamas.... 
Nervy Stiprintojas.... 
Vaistas del Vidurių... 
Kraujo Stiprintojas.... 
Nuo kosulio...................
r .............................”•
Skilvinės prožkos...........
Pigulkos del kepenų... 
Blakių naikintojas;..... 
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui .. 
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis........................
Antiseptiškas muilas......... .
Gumbo lašai....................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 3H. 
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis Ir t L, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
tfalppat

iSTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašynwto“WJ J 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Vslgu iums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rlžydM*! t»4h! I 
atsilankydami j Lietuviškę Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, AP<i.k.ri«.,
Bedford Avenue Kampas North 4-US gatvėr Brooklyn,

JUS GALETE IŠAUGU!
PLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 

■1 vyru Ir m<>t<riu. 
Ar slinka jums plau
ti?
Ar pražilę jusu plau

kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors no 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš erydymą. aukščiau pasakytu Il

gu, Lai stenkitės apsau
gant i jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtų. kalba;

“TEISYBE APIE PLAUKUS, 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku Ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katų ir išauginti plau
kus.,—Ir kaip tai i pen
ktus savltis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimų plau
ku prašalina plalskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus . sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išstuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

Šeštoje savaite. atspaustų kuponą 
ir Hiuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 645, Union, 
n. y.
UNION LABORATORY,

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

kėjimo kaštu persiutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponu su 
dusu antrašu.)

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

NAUJAI ATIDARYTA

11

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po 
savaitei, mėnesis pj mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
o^jrgančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
m etinėje įkiroje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kardas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie senof 
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 ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, Širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dideliius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X— Spindulių, per 
kuri os matau jūsų v’durinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nss 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
likroskopiškai ištiriu kraują ir 

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

Valdiškos valandos: nuo 18 
ryte iki 8 vakaro; nedėldieniais 
įuo 10 ryte iki 4 po pietų.

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

H

KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimas 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti Šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainų, 
500 aditų, kaštuoja $12.60. 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjimo 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. D. 

NEW YORK, N. Y.
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Kalbėjo T. J. Ku-

tnvai vivrj v< 1C41XYU4 iv jliuiui . . . . ' M ,

]įų” choro prigulėjo apie 36 važiuoti 8 ar 9 avė.,su perse- Į tikėti, tie buvo deginami a,nt

kys.
Rengėjai.

Ten buvęs.

Bet kada kunigas išėjo, tai tymo. JAU iSEJO IŠ SPAUDOS KNYGA

Sek r. A. Petraška.

Choristas.

. * 20c.
Reikalaukit šiuo adresu:

U
KAINA

35 centai.

❖ 
♦

negali varyti. Ne 
užlaiko parapijo- 
parapijonai kuni-

namo. 
manot 

suteik -

Nedidelio saizo ir paran
kus dirbti.

Lengvas nešiotis ir drūtai 
subudavotas.

Prakalbos Yonkcrse.
15 d. birželio bus prakal-

ma 
pri- 
nuo 
pui-

armoniką
savamok-

lengva iš-

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojam 
LEONIDO ANDREJEVO

ir palei Long Island tiltą iš- 
Panelės* lipti ir eiti po žeme į pirmą 

*3. skylę nuo tilto; paskui pa- 
Mokytojum choro buvopmti karą Jamaica Station 

paprašyti konduktoriaus,

skas iš Chicago, Ill. Visi 
vietos ir apielinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti, nes

Išsimokinimo gaidų (notų) lietuviš
koj kalboj ant visokių instrumentų ir 
dainavimo (giedojimo). Perkupčiams 
duodu didelį polną. Giedorei ir mu
zikantai turinti tą knygą neatsiskirs 
nuo jos. Prekė $1.50. Pirmos lekci
jos pradžia 10c. kas prisius šitą mė
nesį $1.00, gaus tą knygą. Rašykit: 
G.A.BARON AS, McKEES ROCKS,PA.

galėsite išgirsti.
Kliubo Komitetas.

kampas Riverdale

nepamirškite nuvažiuoti į tą' tis krikščionybei, 
parką.

Pasarga: .

If*

“Kanklių“ choras nenori

nu-:
Už- 

, ku- 
L Jr

išlygų, arti didelių 
ir fabrikų. Pastatom

Remnglono fcomp. padarytas.
,, ,, garantuoja.

Tas Typewriter’*! 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 išmokesčio.

NEREIKIA JIEŠKOTI
Delio, kad mes nurodome kaip lengvai temokti anglą 
kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo na
muose liuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai ir 
knyga DYKAI. įdek stempą. Adresas;

LIETUVIU KORESPOMDEKCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.
Remington Typewriter Co.

(Inkorporuota)
327 BROADWAY, NEW YORK.

Matulaitis atidarė ofisą po ♦
NTzx /tin V 4-

knygyno, į ?

Reikalauk šiuo adresu:
“LAISVĖ”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

kunigo; vyno draugyste. Tos drau-1 
gystės tikslas — palaikyti <

Ih

*l f) 4

’’A ■■■m

VIETINESjINIOS.
STREIKAS “KANKLIŲ”

CHORE.
Kun. Petkaus įsikišimas į 

choro reikalus.
Kaip žinoma, Brooklyne 

gyvuoja gana gražus “Kan
klių” choras, kuris stengda
vosi būti bepartyvišku. Pa
staruoju laiku prie “Kank-

rus programas: dainuos“Ai- i
i do” choras, bus deklamaci- kimas ir prakalbos New 
jų, monologų, dialogų ir tt. Yorko
Yra viltis, kad bus Džian‘Kliubo. Kalbėjo T. J. Ku- 
Bamba su spyčiais ir Juras'činskas iš Chicago, Ill. Te- 
Ridzikas. Įžanga visiems ma prakalbų: “Kodėl žmo- 
dykai. Inės tiki, o nežino?” Kalbė-

Taigi, visi vietos lietuviai1 to j as nurodė, kad plėtojan- 
žmones 

mokino tikėti, bet nežinoti.
Važiuojan- Kurie žmonės panorėdavo 

'tiems iš New Yorko, reikia'pirmiau žinoti, o jau paskui

■- 6 d. birželio buvo susirin-^ • j D AKT AR AŠ

Lietuvių Politikos Matulaitis
SUGRĮŽO BOSTONAN.
D-ras lįjyMatulaitis, kuris 

praktikavo'New York Post 
Graduate Hospitolyj 6 me
nesius, kaipo specijalistas 
daugelio ligų, vėl sugrįžo.

Sugrįžęs Bostonan d-ras
VCl/jlU4x/vl U Ct 1 tz Cl V Į./V L M V ' U l JAV Vlj vAV v v mv- *■x * * *■ v

ypatos—vyrai ir merginos. Į dimu ant 59 St., Crosstown laužo, kankinami, į kalėji- 
Choras turėdavo repetici

jas Apreiškimo L____ (
švenčiausios parapijos salė-;
je. U _ _
vargonininkas Diržis. i

Pereitą četvergą, laike mo-, 
kymosi, staigiai įbėgo salėn, Maple Grove parką. 

New York ietis.kun. Petkus. Visi labai 
sidivijo, ko jisai nori, 
ėmęs pirmininko vietą, 
nigas pradeda šaukti

Į bos svetainėj 48 Mary St. ir j 
repnguh parapijon. Pasi-Ikampas Riverdale Ave., 
rode, kad chore yra 4 žmo- Yonkers, N. Y. Kalbės gar- 
nės, Kurie prie parapijos ne- PUg kalbėtojas T. J. Kučin- 
priguli. Tuomet kunigėlis; “ ----
dar labiau įpyko. Jisai tuo
jaus pradėjo sakyti, kad ši
toj salėj nėra vietos tiems, 
kurie nepriguli prie parapi
jos. Galų.-gale tie keturi 
žmonės turėjo prasišalinti, 
nors jie buvo geri daininin
kai ir niekuom chorui nebu
vo nusidėję. Tada vienas iš 
choristų, parapjonas, užtarė 
už tuos keturis prašalintuo
sius. Kunigas puolėsi ir ant 
jo. Tuoj pradėjo šaukti: 
“Neturi vietos čion šnekėti. 
Ir tu gali išeit”. Bet tasai 
dainininkas buvo smarkus 
vaikinas ir atkirto, kad ir 
jisai čia gaspadorius ir jo 
kunigas 
kunigas 
nūs, bet 
gus.

Kada kunigui negeistinų 
dainininkų neliko, ta ijisai 
su likusiais labai jau gražiai 
šnekėjo, stačiai meilinosi.

mus sodinami ir tt. Kalbė
tojas nurodė, kad šiandien 
visa Europa paplūdo krau
ju vien tik dėl to, kad žmo
nes tikėjo visokiems prieta
rams, carams ir tt. Jeigu 
dvasiški ja per du tūkstančiu 
metų būtų žmones mokinus 
žinot, o ne tikėti, tai dabar 
Kropo j nesilietų kraujas. 
Kalbėtojas kvietė skaityti 
darbininkiškus laikraščius, 
knygas, iš kurių galima tei
sybę sužinoti. Kvietė pri-

draugysčių, kurios visuome
nei suteikia spindulį šviesos, 
liepė prigulėti prie Socijalis- 
tų Sąjungos, tverti moterų 
draugystes ir tt.

Publikos buvo nemažai ir 
užsilaikė ramiai. Po pra
kalbų buvo duodami klausi
mai, į kuriuos kalbėtojas 
nuosekliai atsakinėjo.

Verti papeikmo tie kliu-

18 d. birželio bus didelės 
prakalbos Lietuvių Politikos 
Kliubo, svetainėj 237 Wayne 
St., Jersey City, N. J. Kai- bo nariai, kurie po susirin- 
bės J. Neviackas. Visi vie- kimo nelaukė prakalbų, bet 
tos ir apielinkių lietuviai at-j išsiskirstė. Nejaugi tie 
silankykite, nes daug naujo'kliubo nariai taip toli nužen-

Igė progreso keliu, kad da
lbai’ nenori nei prakalbų 
klausyti?

17 d. birželio bus mėnesi
nis susirinkimas Lietuvių 

ĮApšvietos draugystės Tau
tiškame Name, 101—103 
Grand St. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Draugai, malonėkite visi 
susirinkti, nes turnie daug 
svarbių reikalų dėl apsvars- 

. Kurie esate skolingi, 
tai ateikite ir užsimokėkite, 

i su
spenduoti ir organą sustab-

pavaryti dainininkai sugrį
žo ir nutarė laikyties išvien, kad paskui nereikėtų 
“Kanklių“ choras nenori, U 
kad kunigas kištųsi į jo rei- dyti. 
kalus. Kanklininkai nutarė 
kovoti už savo teises. Iš i 
visų kanklininkų tik kelios | 
merginos palaiko 1 
pusę.

Žiūrėsime, kas iš to strei
ko išeis.

Baisi nelaimė.
6 d. birželio vitriolio dirb

tuvėj, kur išdirbama visokie 
metalai, įpuolė į verdantį 
“esika” Juozas Parvazas. 
Kada jį iš ten išėmė, tai vi
sa skūra nusimovė. Nelai
mingasis tuojaus tapo nuga
bentas ligonbutin, bet nėra 
vilties,kad išliks gyvas. Par
vazas turi apie 45 metus 
amžiaus ir L. I. N. Y. turi 
nuosavą namą ir ten gyve
no.

Reikia pažymėti, kad jo 
moteris buvo atiduota į be
protnamį ir tik ką iš beprot
namio sugrįžo. Dabar vėl 
vyrą tokia nelaimė patiko.

Visur darbininkus nelai
mės patinka.

“L.” Rep. V. ž-kas.

100,000 prieš-karinių 
lapelių.

Brooklyno Socialist Party 
skyrius atspausdino 100,000 
prieš-karinių lapelių. Soci- 
jalistai mano tuos lapelius 
išnešioti per stubas ir išda
linti gyventojams.

Kas nori gauti tų lapelių, 
lai kreipiasi šiuo adresu: 
Socialist Party Headquar
ters, 957 Willoughby Ave. 
Ofisas atdaras nuo 6 vai. 
vakare.

Vertėtų ir mūsų drau
gams paimti tų lapelių ir 
paplatinti tarp lietuvių, su
prantančių anglų kalbą.

New Yofko lietuvių atydai.
20 d. birželio bus išvažia

vimas į Maple Grove parką 
L. S. S. 19 kuopos. Labai 
gražus parkas, yra vietos 
dėl šokių, sale parko dailus 
kapiniai, kur galima pasi
vaikščioti. Taipgi bus įvai-

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES.

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

K. LIUTKUS
131 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
(arti Berry St.).laivyną. Draugystė mano 

surinkti į tą fondą 500 mi
lijonų dolerių. Pirmame sa
vo susirinkime jau sudėjo 
30 tūkstančiu doleriu.

Bepiga tiems ponams 
tverti tokias draugystes ir 
dėti tokius pinigus, kuomet 
jiems darbininkai milijonus 
sukrauna.

AISOPO PASAKOS.
Didelė knyga 360 pusi., 

110 paveikslų, 310 pasakų. 
Tinkami pamokinimai se
niems, jauniems ir mažiems. 
Popieros apdaruose $1.25.

Reikalaukit iš “Laisvės” 
redakcijos.

183 Roebling St., Brook-

TEATRAS PARKE
DRAUGIJA “HARMONIJA”.

Parengia
PIKNIKĄ ir TEATRĄ,
WASHINGTON PARKE,

ELMHURST, BROOKLYN,
SUBATOJ,

19 d. BIRŽELIO-JUNE, 1915.
Bus vaidintos dvi M. Petrausko komiškos operetės:

1) ADOMAS IR JIE VA,
2) KAMINAKRETIS IR MALŪNININKAS.

Pikniko pradžia nuo 2-ros vai. po piet. Operečių 
vaidinimas nuo 7 valandos vakare.

MUZIKA! DAINOS!! ŠOKIAI!!! žAISLĖ!!!!
Įžanga 25 centai.

Karai daveža: nuo Brooklyn Bridge — Flushing
Ave.; nuo Grand St. — North Beach ar Jackson Ave.

No. 419 Boylston St., netoli 
didžiojo miesto 1 
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 
iki 4 po pietų.

D-ras Matulaitis be kitų 
ligų dabar yra ir akių ligų 
specialis tas. E k za m i n u o j H 
akis ir pritaiko akinius.

Reikale lietuviai dabar 
galite kreipties prie savo , 
daktaro.

; VISADA.
; Nemokekit randą be naudos, 

bet mokėkit savo naudai.
Męs parduodam LOTUS ant 

lengvų 
miestų 
namus, už kuriuos žmonės iš
moka raudomis ir į trumpą lai
ką pasilieka savininku 
Rašykit mums, kurie 
savo namą turėt, o męs 
sime kiekvienam rodą.

J. IGNATAVIčIA
Realty and Commercial Co.

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

NAUJAUSI 
GRAFOFONAI.

ŠTAI KAS ČIA!
Naujas išradimas.

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

( HAS. URBAN
313 Leonard St., N. W.

Grand Rapids, Mich.
(46—49)

Geriausias Typewriter’is

Remington Ju nior

| NAUJA KNVOA ’I
$ Tik kn iš ^naudos ■ i'

uaonas
Juokas]

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

687 - 3 AVE • Telephone 4263

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

Pirk fornišius pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvų 
IŠMOKESCIŲ ARBA UŽ CASH.So- B,k|yll) N Y

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

ICE BOX.
Neleisk Šilumai sugadint valgius, 

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

Užlaikau visokios rūšies pagerin
tus ir naujausius Grafofonus ir nau
jausius rekordus su lietu viškomia 
dainomis, 
labai žemos, 
kitoki muzikališki instrumentai 
tižiausiame pasirinkime, 
lietuviškas sandėlis visokios 
n-uksoriškų daiktų.

Perkupčiams ir agentams 
mas geras rabatas.

Taisome taip muzikališkus 
mentus, kaip ir visokius auksoriškui 
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 kaino* 

Armonikai, smuikai ir 
di- 

Didžiausias 
rūšiea 

duoda-

instru-

J. GIRDĖS
103 Grand st Brooklyn,N.Y.

BIZNIERIAI!
Jeigu Jūsų biznis eina prastai ir no 

rit jį pagerinti, tai pasigarsinkit “Lai 
sveje”.

MOKSLO

MOTERIŠKE ir MEIL
ne tik jauniems, bet ir seniems. 

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

K A INA . •

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

MASKVOS MUZIKALIŠKŲ INSTRUMENTŲ KRAUTUVE.

21 klavišis, 12 bosų, plie-Viennos dvieilinis Armonikas: 
niniai balsai, 16 dumplių, kampai apkalti tvirtai.

Visi muzikališki instru
mentai su tiesa peržiūrėjimo 
pirm mokėjimo pinigų. Fi
delis pasirinkimas GRAMA- 
FONŲ, ARMONIKŲ, SMUI
KŲ, MAN DALINU ir abel- 
nai visokių muzikališkų in
strumentų.

Taipgi užlaikome dirbtuvę 
visokių muzikališkų instru
mentų. Perkant 
duodame dovanai 
slį, iš kurio labai 
mokti.

Užžiūrčtojas^
M. TERESČENKO.

Reikalaukite iliustruoto
katalogo.
52 CANAL ST., Dep A.

NEW YORK, N.Y.

$15.00.




