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Lenkijos Šelpimo
Fondas

KARIAUS.

V. Jurkšietis.

I’A-

RUSAI ATSTUMTI TIES ^erlyno

B. Montvido
teismas

kad Amerika nori 
Matomai, ir Vokie-

didžiau- 
šiauliai,

susinėsimai tarpe Rusijos ir 
Amerikos vis labiau auga. (

La Bassee jie paėmė antrą 
liniją vokiečių tranšėjų.

vokiečiai 
ir Lietu-

ŽEMAIČIŲ SOSTINĖ 
VIRSTA GRIU-

II

Liudininkų yra apie 50, 
Teismas užsitęs ilgai.

Teisman pribuvo ir B, 
Montvido brolis — A. Mont- 
vidas.

Tai tiek šiuo tarpu gavom 
žinių nuo mūsų korespon
dento. .
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“LAISVĖ” IR EURO
POS KARĖ.

Rumunijos karalius.

to laiko žydai baisiai neap
kenčia Ispanijos.

Tik dabar labiau kalbama, 
kad žydams bus pavelyta

[19 žmonių tapo užmušta. 
Du orlaivininkai žuvo.
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FRANCUZŲ ORLAIVININKŲ ZYGIS ANT KARLSRUHE

• Iš Londono atėjo ži
nia, kad vokiečiai atsi
gabeno Lietuvon sun
kiąją artileriją. Sun
kiosios vokiečių kanuo- 
lės padėjo jiems apveik
ti rusus Galicijoj. Da-

Jbar, matomai, tą patį
Y kovos būdą 
J nori išmėgint 
<voj.
Y Žemaitijos
t sias miestas 
pkurių pusė jau seniau į 
j buvo išdeginta, dabar £ 
Į bombarduojami sunkią-T 
i ja vokiečių artilerija. Į 
j Vokiečiai ant žūt-būtę 
f užsivertė paimti šiau- | j 
ęlius. į
i Vokiečiai atgabeno 5
į Žemaitijon ne tik savo J 
>sunkiąją artileriją, bet# 
j ir labai dawg naujų ka- J 
treivių. Mat, vokiečiai jį
Y dabar tiuosiau jaučiasi

I
Galicijoj, tai iš ten ga- | 
hena kareivius į Lietu-A 
va. J

Netoli Šiaulių vokie- f 
čiai užėmė Daukšių kai-ę 
mėlį, kame suėmė 1600 t 
rusų į nelaisvę. Į

Šitie visi pranešimai# 
rodo, kad Žemaitija i 
taps galutinai nuterio-[ 
ta. Dabar visuose že-> 
maičiuose eina daug di- t 
dėsni mūšiai, negu Su-L 
valkų gubernijoj. f

KALVARIJA.
Vokiečiai praneša, jog ru

sai tapo atstumti į rytus 
nuo Kalvarijos (Suvalkų 
gub.).

Tarpe Marijampolės ir 
Kauno eina mūšiai. Vokie
čiai paėmė rusų pozicijas 
netoli Kauno.

KASDIEN PO 15 MI
LIJONŲ.

Britanijos atstovų name 
pranešta, kad karės išlaidos 
kiekvieną mielą dieną pra
ryja 15 milijonų dolerių.

O kur dar galas?

TURKAI PRANEŠA APIE 
PASISEKIMĄ.

Konstantinopolis. — Ka
rės ofisas išleido sekantį pa
skelbimą:

Kaukazo fronte męs užė- 
mėm priešų pozicijas ties 
Orti, ant pat rusų rube- 
žiaus.

23 ORLAIVININKAI ATA
KAVO VOKIEČIŲ 

MIESTĄ.
Paryžius. — Prancūzų or- 

laivynas, susidedąs iš 23 ae
roplanų, pasekmingai ata
kavo Vokietijos miestą 
Karlsruhe, turintį 100,000 
gyventojų- Tasai žygis 
franeūzams puikiai pavyko. 
Orlaivininkai metė 130 bom- 
ly;. Daugiausia nukentėjo 
karališkas palocius, gelžkfc- 
Ko stacija ir ginklų fabriką.

mas.
Prancūzai tai padarę tuo 

tikslu, kad atkeršyti vokie
čiams, kurie taip-pat ata
kuoja neapsaugotus mies
tus.

Prancūzų karės ofisas 
praneša, kad ties Neuville 
vokiečiai tapo atmušti.

TURKAI NORI TAI
KINTIES.

Italu dienraštis “Idea Na- 
cionale” praneša, jog keli 
turkų valdžios atstovai bu
vo Berlyne ir šnekėjosi su 
imperatorium Vilhelmu, 
prašydami jo leisti Turkijai 
skyrium taikinties su Rusi-

ANGLAI PRANEŠA APIE 
LAIMĖJIMUS TIES 

DARDANE
LAIS.

Pirmasai Anglijos minis- 
teris Asquith pranešė par
lamentui, jog anglams ir 
francūzams sekasi ties Dar
danelais. Pėda po pėdai 
turkai pasitraukia atgal. 
Turkų užpuolimai darosi vis 
silpnesni ir silpnesni.

LIGI LIEPOS MĖN. TIKI
SI UŽIMTI LVOVĄ.

Generolas Mackensen te
legrafavo kaizeriui, jog ji
sai tikisi ligi 1 d. liepos iš
vyti rusus iš Lvovo (Lem
be rgo).

Austro - germanų ėjimas 
pirmyn visoj Galicijoj vėl 
prasidėjo. Pranešimai iš 

» ir Viennos vienu 
balsu sako, jog vokiečiams 
labai sekasi piet-rytinėj Ga
licijos daly.

Moscisca, 37 mylios atstu 
nuo Lvovo, tapo paimta vo-

se prasidėjo karščiausi mū-Įsakęs, 
šiai. Tuo tarpu, nei italai, taikos.
nei austrai nepaėmė vir-jtijos politikos vadovai su
šaus. Italams pasisekė iš- pranta, kad su Amerika rei- 
ardyti amunicijos sandėlį kia taikinties, o ne kariauti. 
Tolmino. ----------

Austrai pradėjo vartoti ŠNEKA, JOG RUMUNIJA
Alpų tarpkalniuose dinami
tą. Viršūnės ties Caparet- 
to tapo užimtos italais.

Šiomis dienomis italams 
nepasisekė paeiti pirmyn. 
Austrai dabar smarkiau at
silaiko.

Iš Innsbrucko praneša, 
kad 25,000 austrų išvažiavo 
iš Trento ir prisidėjo prie 
tos dalies austrų kariume- 
nės, kuri užpuola italus ties 
Riva-Rovareto.

Iš Londono pranešama, 
jog ^vokiečiai ir austrai 
traukia ant Italijos rube
žiaus naujas kareivių mi
nias. Pilnai prisirengę, jie 
mano užduot italams di
džiausią smūgį.

VIDURINĖ PASKOLA.
Austro - Vengrija mėgina 

realizuoti namieje vidurinę 
paskolą, bet visas tas dar
bas nekaip sekasi. Ligišiol 
surinkta tik $300,000,000.

A

RUSAI VISIŠKAI PASI
TRAUKĖ Iš BUKOVINOS.

Rusų oficialis pranešimas, 
išleistas 16 d. birželio, skel
bia:

Mūšiai Šiaulių apygardo
se tęsiasi be aiškių pasek
mių.

Galicijoj vokiečiai atga
beno daug naujų kareivių, 
kurių ligišiol nebuvo maty- 
ties. Jaroslavo distrikte vo
kiečiai pradėjo užpuolamą
ją karę. Po trijų dienų ne
pasiliaujančios kovos męs a- 

itidavėm jiems kelias pozici
jas.

Iš Černovicų apygardos 
(Bukovinoj) męs pasitrau- 
kėm prie rubežiaus.

SUBANKRŪTIJO ŽYDE- landė 150,000 žmonių visai 
LIO BANKAS. Į nelanko bažnyčios. Į misi

jas klausytojus šaukia su 
triūbomis, taip kaip sorki- 
ninkai, norėdami atkreipti 
žmonių atydą, bet praeiviai 

j kaip eina, taip ir praeina, 
’ Vargas kunigams be žmo

nių gyventi, o žmonės be ku- 
’ i nigu dar geriau gali gyven- 
’ ti.

Iš Scrantono, Pa., mums ra
šo :

Čia subankrūtijo privatiš- 
kas žydelio Adolfo bankas.

Paminėtina, kad tą ban
ką labai reklamavo bažnyti
niai žmonės, o ypač bažny
čios tarnas, zakristijonas, 
kuris vaikščiodamas pasa
kojo, kad tai esąs geriausias 
bankas.

ja jaučiasi nelabai smagiai. 
Mat, Serbija nepritaria Ita
lijos politikai, kadangi Itali
ja nori užgrobti ir tas Au
strijos žemes, kuriose gyve
na serbų ir dalmatų. Ser
bijos reikalai priešingi Ita
lijos reikalams. Štai kodėl 
pasklido gandas, kad Serbi
ja dabar labiau linksta prie 
Austro-Vengrijos. Austy’ų 
kariumenė, kuri ligišiol vei
kė prieš serbus, yra atšauk
ta ir pasiųsta prieš italus, 

kiečių. Moscisca yra gana Austrai jau nebombarduoja 
svarbus gelžkelio centras Belgrado.
tarpe Przemyslo ir Lvovo. 
Ties tuo miestu buvęs ' di
džiausias mūšys, pasibaigęs j 

. Visos 
tapo

vokiečių laimėjimu, 
rusų kontatakos 
muštos.

Austrų armija, 
vyste erzhercogo 
Ferdinando, po užėmimui 
Sieniawos, taip-pat varo ru
sus vis labiau į šiaurę. Ge
nerolo Mackensen armija ei
na abiem pusėm Krakowiec.

Rusų armija į pietus nuo 
gelžkelio tarpe Lvovo ir 
Przemyslo visa linija trau
kiasi atgal.

Iš rusų pranešimų taip- 
pat galima matyt, kad Gali
cijoj jiems nesiseka. Betgi 
jie sako, kad Lvovą nemaną 
apleisti.

Vokiečių ir austrų kariu- 
menės vadai, apsidirbę su 
rusais Galicijoj, mano visu 
smarkumu atakuoti italus.

VOKIETIJA IR AME
RIKA.

Santikiai tarpe Amerikos 
at- ir Vokietijos eina geryn. 

Washingtone pasklydo gan- 
po vado- das, kad Vokietija ir Angli- 
Juozapo ja nori prieiti prie šiokios- 

tokios sutarties dėlei karia
vimo būdo jūrėse. Kaip Vo
kietija, taip ir Anglija, su- 
lyg siūlomojo projekto, turi 
atsisakyti užpuldinėti ant 
laivų, kurie neveža karės 
kontrabandos. Anglija ža
da leisti Vokietijon tuos lai
vus, kurie veža maistą, o už 
tat Vokietija liausis varto
jus povandenines valteles.

Jeigu taip būtų ištikrųjų, 
tuomet patįs savaimi galuti
nai pasitaisytų santikiai 
tarpe Amerikos ir Vokieti
jos.

Vokiečių ambasadoriaus 
Amerikoj grafo Bernstorffo 
pasiuntinys jau pribuvo Vo
kietijon. Jisai turės papa
sakoti Vokietijos kaizeriui 
aptie tikrąjį dalykų stovį A- 
merikoj.

Amerikos ambasadorius 
Berlyne taip-pat šnekėsią 
su kaizeriu.

VOKIEČIAI su AUSTRAIS
NORI UŽDUOTI ITA

LAMS MIRTINĄ
- SMŪGĮ.

Londonas. — Su kiekvie
na diena mūšiai ant Austro- 
Italijos rubežiaus vis auga
didyn. Gradisca apygardo- Prezidentas Wilsonas pa

• •

Rymas. — “Giornale dT- 
talija” garsina, jog vadovas 
Rumunijos konservatorių 
M. Filipesco pasakęs, jog 
Rumunija prisideda prie ke
turlypio susivienyjimo (An- 
glijos-Francijos-Rusijos ir 
Italijos).

MASKVOJE KILO RIAU
ŠĖS PRIEŠ VOKIEČIUS.
Maskva.—Didžiausia žmo

nių minia įtaisė vokiečių po
gromą. * Policija nepajiegu- 
si nuraminti minios.

Tarpe žmonių pasklido 
gandas, kad vokiečiai už- 
nuodino vandenį tūloje fab- 
rikoje, kur pradėjo mirti 
daugybė žmonių.

Nekurie rusų darbininkai 
reikalauja, kad vokiečiai bū
tų atstatyti iš darbo.

Daugybė vokiškų krautu
vių išplėšta.

ARGI TAI BŪTŲ BUVU
SIOS VOKIEČIŲ MINOS.
Vienas anglų laivas gabe

no labai daug karės reikme
nų į Archangelsko uostą. 
Niekam ir į galvą neatėjo, 
kad tam laivui galėtų gręsti 
koksai nors pavojus, kadan
gi vokiečiai dar niekad ne
buvo pasirodę Baltosiose jū
rėse. O vienok... laivas už
ėjo ant minos ir nuskendo.

Dabar visi klausia: kaip 
tai vokiečiai galėjo pridėlio
ti minų tolymos šiaurės jū
rėse?

VOKIEČIŲ ZEPPELINAI 
VĖL APLANKĖ ANGLIJĄ

Vokiečių Zeppelinai vėl 
aplankė šiaurių - rytų Ang
lijos pajūrį. Nors cenzoriai 
nepraleido žinių apie tai, 
kiek padaryta nuostolių, 
vienok menama, i kad šiuo 
žygiu žuvo. 15 ypatų.

Berlyne vėl Viešpatauja 
didelis džiaugsiąs iš prie- 

(žasties to laimėjihio.
Anglai praneša, kad ties

SEKANČIAME “LAI
SVĖS” NUMERY.

— i . ■ 11 ■ ■■■ i ui .. ■■«... ■ ■» {

Nepaprastai svarbių 
žinių apie Lietuvą atra
site sek. “Laisvės” nu
mery. Ypač daug bus 
aprašyta apie Kauno 
gub. gyventojų vargus.

Jokiame kitame laik
rašty nerasite tokių ži
nių, užtat neužmirškite 
perskaityt.

“Laisvė” yra vienin
telis lietuvių laikraštis, 
kuris užlaiko savo ko
respondentus žymiau
siuose Europos centruo
se.

“Laisvės” korespon- < 
dentas Danijoj jau se
niai pasižymėjo puikio
mis ir interesingomis 
korespondencijomis. Ji
sai žiūri į Europos da
lykus iš darbininkiško 
atžvilgio. Jisai sutei
gia pirmos rųšies žinias 
apie Europos karę.

“Laisvės” korespon
dentas Paryžiuj j*au 
stojo darban, greta ki
tų mūsų bendradarbių. 

’Jisai bešališkai ir nuo
dugniai nušviečia Fran- 
cijos politiką. Kas skai
tė jo pirmas korespon
dencijas, tas matė, kad 

.jisai moka labai giliai 
!žiūrėti į dalykus.

“Laisvės” korespon
dentas iš Bulgarijos, 
* kuris rašys apie Balka
nų valstybių vargus ir 

>bėdas, yra žinomas lie
tuvių socijalistas, kuris 
papasakos daug teisy

bės apie susipynusią 
Balkanų politiką, šia
me numery jūs rasit jo 

1 pirmą korespondenciją.
Jums aišku, kad Eu

ropos karės ir politikos 
'reikalai bus nuo šiol ge
riausia ir visapusiš- 

jkiausia gvildenami 
’ “Laisvėje”.

ŽYDAI GRĮžš Į ISPANIJĄ 
Philadelphia, Pa.—Neku- 

riuose vietos laikraščiuose 
pagarsinta, jog žymus Ame
rikos žydai, kaip O. Straus 

’ir L. Friedman veda tary
bas su Ispanijos ambasado
rium Amerikoj Juan Riano 
apie grįžimą žydų į Ispani- 

Lenkijos Šelpimo žin.om,a.’..visi 
To fondo iždanTlai,.kaipo nęknkscionjs te

plaukia didžiausios aukos. P° 
Buvęs Suvienytų Valstijų 
prezidentas W.Taft yra gar-, 
bės pirmininku Lenkijos 
Šelpimo Fonde. i ._ v ,.

Amerikos Fondas veikia i^rjztl J sa 
išvien su tarptautišku Len-1, 
kijos šelpimo fondu, kurio • 
pirmininku yra Henrikas j 
Sienkewicz. 
veinė lenkų fondo yra Lau-' ma 
zannoj, Šveicarijoj,. | kiečių banką. 

Neseniai Amerikos 
das gavo $62,000 nuo ponios ; sekimo, kadangi prekybos 
Nellie Melpa, kuri koncer
tavo Australijoj. Visą pel
ną nuo savo koncertų ji pa
skyrė Lenkijos Šelpimo 
Fondui.

Šiaip ar taip kalbant, bet 
Lietuvos Šelpimo Fondas tu
ri labiau garsinties. Vyriau
sias Fondo komitetas turi 
labiau darbuoties. Jisai pri
valėtų išteisti platesnį atsi
šaukimą į amerikiečių vi
suomenę.

LENKIJOS ŠELPIMO 
FONDAS AMERIKOJ.
Visi tie, kuriems rūpi Lie-; 

tuvos šelpimo reikalai, turi, 
daboti, ką veikia kitų tautų 
žmonės, kurie rūpinasi tais 
pačiais dalykais.

Amerikoj yra suorgani- ? 
zuotas 
Fondas

I RUSŲ - AMERIKIEČIŲ I 
! BANKAS.

.Vyriausia bu-1 Chicago, Ill.—čia mano- 
T °” j a įkurti rusų - ameri

kiečių banką. Manoma, 
Fon-|kad toks bankas turės pasi-

KUNIGAS KALTINAMAS 
BJAURIAME PASIEL

GIME.
Marinette.—Kunigas J.M* 

Phelan prie šv. Antano baž
nyčios Niagara Wis., yra a- 
reštuotas ir kaltinamas 14 
m. mergaitės išgėdinime% 
Sakoma, kad tą bjaurų pasi
elgimą jisai atlikęs 30 d. 
rugp., 1914 m. Miestiečiai

SUAREŠTAVO LIETU
VIŠKUS KLINIKIERIUS.

Iš Philadelphijos mums 'palydėjo areštuotąjį kunigą 
praneša, kad ten suareštavo ant stacijos pajuokiančiais 
Medikališkos Klinikos vedė- šauksmais, 
jus ir daktarus. Tarp kitų I 
suareštuotių buvo ir p. Gri
nius. Toji klinika vedusi 
gana platų biznį per laiškus.

INDUSTRIAL WORKERS 
OF THE WORLD’ TARPE 

FARMŲ DARBININKŲ.
I. W. W. unija nutarė pa- 

sidarbuot šią vasarą tarpe 
farmų darbininkų.

Kapitalistiškas dienraštis 
“The Houston Chronicle” 
praneša, kad tūkstančiai tos 
unijos draugų atvyko į 
Kansas valstiją, kaipo dar
bininkai. Išsisklaidę po far- 
mas, jie mano pradėti agita
cijos darbą tarpe farmų 
darbininkų.

Hartford, Conn. Montvi
do teismas prasidėjo 15 d. 
birželio. Visą dieną užėmė 
išrinkimas džiurės (teisė-, 
jų). Iš 107 išrinko 12. <

16 d. birželio išklausinėta 
svarbesni liudininkai iŠ 
New Britaino ir Tauntono.

Iš Brocktono liudininkas 
Šidlauskas atrado daug sa
vo auksinių daiktų, kurie 
buvo atimti nuo Montvido ir 

MISIJOS ANT GATVIŲ. |Kiaulėno juos areštuojant
Cleveland, O. Su pirma 

birželio suvienytomis spėko
mis protestonų kunigai su
rengė gatvines misijas. Ant 
kiekvieno skersgatvio rėžia 
savo pamokslus ir šaukia 
žmones prie dievo, tai yra, 
prie savo kišeniaus, nes ku- 
nigužiai surado, kad Cleve-
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
. “Lietuvai” ir “Vienybei” 
žodelis:

“Laisvė” visai nesidžiau- 
jgė, kuomet “Tėvynė” patal
pino Žemaitės laiškus, nes 
igerai žinojo, kad nespės gai
dys tris sykius užgiedoti, 
Kaip “Tėvynė” tų laiškų iš
sižadės.

Austrija ir Serbija.
(Nuo mūsų korespondento iš Balkanų).

Lietuviai socijalistai turi nio dievus taip labai garbi- 
labai daug simpatikų. Ypač no. Grekai savo vandeninį 
tai puolė į akis laike visuo-: dievą — Poseidoną, laikė 
tinojo seimo. Pastaruoju broliu augščiausio dievo 
laiku tų simpatikų skaičius Zeuso; Poseidono garbės 
vis auga. Ant mūsų kon- ženklu buvo trišakis, ku- 
certų ir išvažiavimų susi- riuomi jisai atverdavo kelią 
renka daugybė mums prita- dar uždarytiems žemėj šal- 
riančio svieto. Unijose, y- tiniams. Užvis labiausiai 
pač kriaučių unijose, mūsų1 jį garbino 
įtekmę taip-pat kįla

turkais ir bulgarais) dvigu
bai didesnė paliko, o jos at
sispyrimo spėka buvo sma
giai aplaužyta ir nepataisy
ta da. Taip dalykams sto
vint, suprantama dėl ko Au
strijos valdonai nemanė ves
ti su Serbija žmonišką poli
tiką. Kaip smuikininkas 
nustato stygas prieš griež- 
šiant kokią nors ypatingą 
melodiją, taip diplomatai, 
pagal kapitalistų norą, no
rėjo ir savo politiką vest; 
reikėjo, kad patogiam laike 
atsirastų atsakančios pritr 
kabės, na ir vedė provokato
rišką politiką. Iš kitos pu
sės — Austrijos didžiūnų 
bjaurus norai buvo žinomi 
ir plačiausiems žmonių 
sluogsniams. Serbijoje ir 
man neteko matyt žmo- 

Igų kuris pritartų sta
tomiems reikalavimams ir 
(juos priimtų. Vieton vie- 
išo atsiprašymo už neprie- 

bent kiek užslėpti tikrąją: lankią Austrijai politiką bu
vo apgarsinta visuotina mo
bilizacija.

Sekančioj korespondenci
joj aprašysiu, kaip sutiko 
karės apskelbimą Serbijoj.

Petras Keleivis.
r?-1 1 r.-TT.-“’!1"," i. 11 "■„r-

Dabartinės žmonių sker
dynės Europoje, kaip žino
ma, prasidėjo, kuomet didi 

priejūriniuose ir galinga Austrija apskelbė 
karę mažai, silpnai Serbijai. 
Kodėl gi Austrija sumanė 
uždusinti savo mažutę kai
mynę, nepaisydama visos 
žmonijos pasibjaurėjimo ir 
nesigailėdama didžiausių 
aukų nei iš savo, nei iš kitų 
valstybių pusės?

Austrija sakė,kad Serbijos 
valdžia leidžia plėtoties suo
kalbininkų agitacijai, kuri 
neduoda ramybės Austrijai

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI 
GERESNI...

Vienas, neseniai iš Lietu
vos atvykęs žmogus, rašo 
tūlam tautininkų laikrašty:

“Pačių laikraštininkų pas 
mus yra nedaug. Tos jie- 
gos yra nedidelės ir jos, vie
ton to, kad koncentruoties 
apie kelis laikraščius, yra 

i išmėtytos po skaitlingus A-
•1 1 • J • 1*1 v v •

Todėl tai mūsų, Amerikos 
laikraščiai ;

už einančius

Tai stebėtina, kad kelias
prie Amerikos lietuvių eina merikos lietuvių laikraščius.
tik per Scrantoną... r~

Basanavičius, Yčas, o da-' lietuvių, 
“skystesni 
Lietuvoj”.

bar ir p. S. Šimkus, pirm 
praduti darbą, turėjo gaut 
receptą p. J. Šliupo ofise...

Rodosi, tai nelabai geras 
ženklas.

momentas naujoms dery
boms užvesti yra labai pa
rankus, nesą, girdi, šiuomi 
laiku Chicagoj randasi K. 
Gugis, J. Šliupas ir A. Rut
kauskas, pirmininkai visų 
trijų fondų. To laikraščio 
nuomone, minėti vyrai turė
tų susieiti ir išdirbti ne tik 
“modus vivendi”, bet ir šio
kio tokio bendro veikimo

Ir vėl jie gretinasi prie
yra mūsų sriovės vadovų! Męs 

vz * I 111 TT /'I •

Esame
girdėję iš lupų daugelio 
žmonių, kad Lietuvoje labai 
patinka Amerikos laikraš
čiai. Jeigu tik Lietuvos po
litiško gyvenimo sąlygos 
bent kiek susitvarkytų ir

Yra dar daug navatnų A-
merikos socijalistų.

Neseniai “American Soci
alist” mėgino įgyt Rocke- i amerikiečiai laikraštininkai 
fellerį, kaipo prenumerato-1 galėtų nuvykti savo senon 
rių, bet Rockefelleris atsisa- ’ tėvynėn, tuomet jie parody

tų, kaip reikia vesti ir tvar-kė “A. S.” skaityt. tų, kaip reikia vesti ir tvar-
Užtat Rockefelleris, prie'kyti laikraščiai, jeigu nori- 

sienos prispirtas, laike tyri-|ma, kad jie turėtų įtekmę 
nėjimų Washingtone, turėjo 
užsiprenumeruot “The Mas
ses” (revoliucijanišką žur
nalą).

Baisus “laimėjimas!”

gyvenime. Nepilnai pusė 
milijono Amerikos lietuvių 
užlaiko daugiau ir daug tu
riningesnių laikraščių, negu 
pustrečio milijono Rusijos

Šiame “Laisvės” num. tel
pa pirmas laiškas mūsų ko
respondento iš Balkanų drg.
Petro Keleivio, kuris pasiža-1 miniomis. Ypač tai reikia

Lietuviški laikraštininkai 
Amerikoj yra aukščiausiais 
ryšiais susirišę su plačiomis

<lėjo mums rašinėti apie 
Balkanų šalių (Serbijos, 
Bulgarijos, Turkijos ir 
Graikijos) vargus ir bėdas. 
Mūsų korespondentas, gy
vendamas Bulgarijoj, gali iš 
arti prisižiūrėti taip susipai
niojusiai tų šalių politikai ir 
todėl, tikėsime, jog 
respondencijos bus 
niai sutiktos mūsų 
tojais.

jo ko
mai o-

pasakyti apie socijalistiškus 
laikraštininkus. Tuo tarpu 
didžiuma Vilniaus ir Kauno 
redaktorių yra užsitvėrę 
r.uo plačiųjų minių tikra 
chinišKa siena. Tipas Lie
tuvos laikraštininko turi vi
sas Lietuvos inteligento y- 
das: pasiputimą ir išdidu
mą, kurios atlyšta tik tuo
met, kada reikia Amerikos 
pinigų.

manom, kad drg. K. Gugis 
netik nesitars su tokiu Rut
kausku, bet nenorės jam ir 
rankos paduoti. Kiek atsi
menam, tai dar ne taip se
niai tasai Antanas, kurio ei
lės trykšta kaip fontanas, 
bjauriausiu būdu vienose 
savo prakalbose apšmeižė 
Chicagos socijalistus ir 
“Naujienas”. Mūsų dienraš
tis reikalavo iš to Antano 
pasiaškinimo, bet jisai nu
tarė praryti gėdą ir likties 
bjauriu melagium. Neper
seniai tasai politiškas vijur
kas važinėjo aplink Brook- 
lyną su prakalbom ir mūsų 
skaitytojai gali rasti šiame 
“Laisvės” num., korespon
dencijų skyriuj, ką jisai kal
bėjo Newarke ir kitur.

Juk tokiam žmogui,tokios 
“doros” politiškam veikėjui 
kiekvienas save gerbiąs so- 
cijalistas parodys duris lau
kan.

Kalbėties su p. J. Šliupu? 
Bet tai reikštų perdaug jau 
didelę vertę priduoti jo au
tonomijos fondui.

įtekmę taip-pat kįla. Pas-'miesteliuose, ypač Ko- 
taruoju laiku kaip kur (Chi-1 rynto susmaugoje, kur jo 
cagoj ir Brooklyne), prasi- garbei kas metą rengdavo 
dėjus bruzdėjimui parapijų-1 galinčių kovą. Egyptiečių 
nų tarpe, galima laukti, jog vandenio dievas vadinosi 
ir toje,’ ligišiol taip atsiliko-1 Ammonas; jam buvo pašvę- 
sioje, minioje mūsų obalsiai > stas, stebuklingai 
ras daugiau pritarimo.

Tas viskas labai gražu ir tyruose, kur buvo jo garbei 
labai gerai, bet... juo labiau'pastatytas maldnamis. Ni- 
auga mūsų įtekmės spėka, 11 "mi, didžiausiai senojo pa- 
juo labiau didėja sąkeleivių šaulio upei, egyptiečiai 
skaičius, tuo labiau męs tu- taipgi dievišką pagarbą ati- ir nori paveržti tas Austri- 
rime žiūrėti, kad drūčiau duodavo, 
prijungus prie savęs tas pri- n&i tikėjo, _ _
tarėjų minias. Augant į i arba Donar su lietum siun- toki jau, kaip rusų reakcijo- 
plotį, nereikia užmiršti, kadi čia vaisingumą. Jam kas(nierių šauksmas, kad vokie- 
augimas į šaknis nei valan-. ™etą aukaudavo vaisius ir.čiai ar žydai per savo pini- 
dėlei neturi būti apleistas, mažus gyvulius, idant jisai gus kelia Rusijoj revoliuci- 
0 kaip tik tas susipratimo suteiktų gerą derlių. Tūlos Ją. 
gilinimo darbas pas mus | v 
daugiausia apleistas. Mums; §yenn^u-, 
stinga gerų knygų ir moks
lo laikraščio. Męs nepa- 
švenęiam tiek daug laiko sa
vo organizacijai stiprinti, 
kiek jieškome darbo paša
liais.

Štai kodėl męs jau pradė
jome per “Laisvę” nurodinė
ti, kad labiau žiūrėtume sa
vo darbo ir savų reikalų.

i gražus, 
vandeningas oazis Libijos

rime žiūrėti

Vandenio svarba
žmogaus gy

venime.

Senovės germa- jos šalis, kur gyvena serbai, 
jog dievas Tor! Visi tie šauksmai yralyginai

Tūlos'ją. Taip šaukdami, Austri- 
I tautos patį vandenį skaitė!jos valdonai nori užmuilinti 

Taip, paveikslan, I akis kaip savo gyventojams, 
Mekkoj, šalę Kaabos, yra taip ir visam svietui, kad

NAUJAS S. L. A.?
Bostono tautiškai -katali

kiškas lapelis praneša, kad 
Massachusetts valstijoj įsi
kūrė naujas Susi vieny j imas 
Lietuvių Amerikoj, kuris 
turi jau net savo čarterj. 
Naujas Susivienyjimas rū
pinsis, kad jo nariai turėtų 
pilietiškas popieras. P-nas 
K. Jurgeliunas, paduodamas 
žinią apie įsisteigimą to 
naujo S. L. A., sako, kad ta 
organizacija esanti įkurta 
tūlais socijalistais ir kata
likais, kurie norėję užkenkti 
tautiškam susivienyjimui.

Manome, kad kompeten- 
tiški žmonės galės suteikti 
daugiau informacijų apie 
naują organizaciją — kas ją 
įsteigė ir I
Kol tų, pilnesnių, žinių no
rą, tol reikia palaukti ir su 
galutinu sprendimu. Neno
rėtume tikėt, kad Bostono 
socijalistai būtų norėję eiti 
keliu smulkaus kerštavimo 
ir partizantiškumo.

TAUTIŠKŲ PRIETARŲ 
GAJUMAS.

karę Austrijai, tuoj prasi
dėjo mūšiai... Amerikoje. Iš 
Chicagos, Binghamtono, Bo
stono ir mūsų didmiesčio te
legrafas atnešė žinių, jog 
tarpe italų darbininkų ir 
Austro - Vengrijos išeivių 
įvyko daug aštrių susikirti
mų ir net kraujo praliejimo. 
Muštynių įvyko ant gatvių 
ir fabrikose. Matomai, tau
tiškas patrijotizmas dar ne
išgaravo iš ateivių galvų.

Fabrikantai iš to gali tik 
pasidžiaugt, nes kur du pe
šasi, tai trečias visuomet 
laimi. Juo daugiau neapy
kantos bus tarpe darbinin- 

kokiais tikslais. | kų, juo jie daugiau šnairuo- 
igįs gavyįarpy, tuo mažiau 
jie rūpinsis kovoti su savo 
bendruoju priešu — kapita
listu.

Žiūrėkit, kapitalistai — 
kaip italai, taip vokiečiai — 
nesipeša. Jie nepaiso patri- 
jotizmo ir tik žiuri, kad kur 
sugriebus dolerį. Vokiečiai 
kapitalistai, gyvenanti A- 
merikoj, uoliai remia fran-, 
cūzus ir anglus, nes iš ten 
jie gauna daugiausia kariš
kų užsakymų. Įvairus ita
lai kontraktoriai stačiai 
parduoda tamsius italus 
darbininkus įvairioms kom-' 
panijoms. Jie pasideda ki-' 
šeniun visą “tautišką užuo
jautą”, kuomet pakvimpa

. TAI KAIP IŠEIT Iš TO 
UŽPEČKIO?

“Tėvynė” konstatuoja 
faktą, kad klerikalams vis 
labiau auga ragai, o pirmei
vių spėkos yra iškrikę. Jei
gu taip bus ir toliaus — ma
no “Tėvynė”, tai kunigai 
greitai atsisės kerčioje, o 
progresyviška visuomenė ir 
jos laikraščiai turės užimti 
vietą užpečkyje...

Pilnai sutinkam su ta doleriu.
I •

nuomone, kad kaip kas jau 
sėdi užpečkyje, bet kas da
ryti, kad iš jo išėjus?

— Ogi remkite poną Šim- 
.kų, atstovą kuniginės drau
gijos — šaukia ir prašo 
'“Tėvynė”.

Še tau, Jurguti, ir devin
tinės! Tikrai jau dešinioji 
ranka, nežino, ką daro kai
no ji. Čia bėdavoja, kad 
klerikalai varo pirmeivius 
užpečkin, ir čia jau liepia 
pirmeiviams bendran ragan 
pūsti su klerikalais.

O liogika šventoji, kurgi 
tu dingai? 1 Męs jos neran- 
tįgįp vidurdieny su žiburiu

Oras reikalingas visiems 
žemės gyvūnams, bet ir be 
vandenio nei žmonės nei gy
vuliai negali gyventi. Visas 
mūsų kūnas yra vandeniu 
permirkęs. Bet męs! jį nuo
lat aikvojamt* iš savo kūno 
kvėpavimu, prakaitu, skys
tomis išmatomis. Tą trū
kumą reikia taip-pat nuo
lat atpildyti. Męs žinome, 
jog laukiniai gyvuliai vaka- 

, re* eiria prie upelio* ar prie 
’prūdo, kad pasotinti savo 
troškimą ir atgaivinti kūną 
besimaudant. Visi paukš
čiai- taipgi jieško vandenio, 
o naminius gyvulius reikia 
paskirtam laike girdyti.

Iš jūrų ir okeanų, ežerų, 
prūdų, upių Ir pelkių, nuo 
saules šilsnnos, kįla garai; 
augštai ore jie sutirštėja į 
debesis ir vėjo nešami plau
ko ant satfsumos, kur nu
puola1 lietaus, sniego, kriu- 
šos i r rašo# pavidale, o pas
kiau-migio# pavidale vėl kį
la. Drėgnuma® persisunkia 

į į: žemę, susirenka vandenio

KATALIKŲ RAŠYTOJAS 
APIE SOCIJALIZMĄ.
“Socijalizmas yra pama

tuotas ir galingas dėlto, kad 
jis yra surinkęs ir išreiškęs 
visą eilę pamatuotų doros 
tvirtinimų tuose dalykuose, 
kur gyvuoja žmonijos inte
resai. Jis nėra demagogų 
darbu, nors; kaip kiekvienai 
judėjimas, turi savo dema
gogų”.

“Labiausiai talentuhti mū
sų kalbėtojai, mūsų aštriau
sia logika ir mūsų rimčiausi 
mokslinčiai galvos netenka 
(“are baffled*’) prieš< žo
džius paprasčiausio darbi
ninko, į kurio širdį įėjęs> so
cijalizmas”.

“Aš abejoju, ar męs savo 
prirodinėjimų galybe atšali- 
nam didoką skaitlių žmonių 
nuo socijaliamo“.

“Faktiškai, socijalizmas 
yra negalimas. B< kas ga£ 
H’ parodyt ką-nors esant ga
limu žmonių įstaigose? Ar-S .,.... ..
gi' ne visos visuomeniškos Eavid’1®’.. ant,.Pavu: 
mstitucijos pasikėM atsiekti ?,'au.s opeliais,, is
negalimą ir ar jos išari neaM 
siekia? Ar nebuvot Ameri-V 
kos demokratija apskelbtai
negalinra? Ar mūsų jsta-į.^gk 
£?”Xy h"-
negalima?” [

Taip rašo vienas mokytasi
katalikas laikrašty “Catho-| 
Fie World” (vertimą1 atliko! 
“Dilgeles”).

j kurių susilieja' mažos ir di: 
’ jdėlės 'UpėSj ežerai ir, vėlei 
" sgaruodama^ kįla į orą.

č Praeityje kartais neatsar? 
v^ 'igiai iškirsda^o miškus nepasikear kas- A.. .. •

MŪSŲ PRITARĖJAI IR 
MŪSŲ ORGANIZACIJA.

nizaciia, palyginamai, yra* 
maža. Tuo tarpu, pritarėm i 
jų męs turime daugiau nes! 
gu 25,000 žmonių. Tas pats; [ 
ir su amerikiečiais^ Jų par
tija, palyginamai; maža, 
nes neturi net lOtyOOO narių. 
Tuo tarpu, balsuotojų už S. 
P. kandidatus yra arti mi
lijono. x

Laike pastarųjų rinkimų 
į kongresą New Yorko soci- 
jalistas Meyer London gavo 
tik ketvirtdalį socijalistiškų 
balsų; trįs gi ketvirtdaliai 
balsų, kurie už jį paduota, 
buvo tai pritarėjų, simpati- 
zatorių balsai. Laike pas
tarųjų rinkimų į Chicagos 
miesto tarybą, kaip žinoma, 
išrinkta du socijalistų ir tai 
tik ačių* pritarėjams dltt* 

Tasai dienraštis sako, kad | patikams.

Susipratę darbininkai, 
bent jau Amerikoj, neturi 
prisidėt prie tų kurstymų. 
Italas, vokietys ar rusas 
ra lygus mums broliai.

y-

JIE JAU VĖL GRE
TINASI!

Dar nespėjo išdžiūti atra- 
mentas, kurį tautiški laik
raštininkai suvartojo, rašy
dami apie Bernardus ir 
Kiaulėnus, primesdami juos 
socijalistams, o jau “Ameri
kos Lietuva” vėl gretinasi 
prie tų nelabųjų socijalistų 
ir vėl mums siūlo pagriežt . 
ant bepartyviško smuiko.

įdidelės- upės.. Bet kadangi 
Jįmiškas: savu- šešėliu apsau
goja vandėrpį nuo greito iš
garavimo, dengia jį nuo- 
tarštų saulės spindulių, to
dėl tai’ apsaugai dingus, šal
tinis ar updis pristygdkvo 
vandenio? ir net visiškai iš>- 
džiūdavo. Senojoj G rėki jo j 
tas gana tankiai atsitikda
vo; mes' ten miškus naikin
davo be jokio apsižbat!ėjinw>. 
[Grekai tikėjo, jog sidtiniuo- 
ise ir upeliuose gyveno die- 
vės — najados; jeigu šalti
nis išdžiūdavo, tai najada 
numindavusi. Alpų1 miškuo
se ir dabar pasitaiko, jog 
Šaltiniai dingsta, ypač Tyro
ly, Šveicarijoj? ir abelnai vi
sur, kur iškirstų miškų vie
toj pasiliko akmenuoti ty
rai. Dabar miškai apsau: 
gojama nuo tolesnio naikini
mo tam tikrais įstatymais. 
Męs matome, jog vanduo iš- 
siskirstįs ant visos žemės 
vienur [didelėmis masomis, 
kitur pb biskį, jog jis tai 

ai prėskas. Bet vi- 
vairiai jisai žmogui 
;as.
codęl grekai vandę-

---------- ,,,--- - - ------ ~ j---  
šaltinis, kurį mahometonai 
skaito šventu,nes jie tiki,jog 
tai tas pats, kurį dievas pa
rodęs Agarai, kuomet jinai, 
Abraomo išvyta, kankinosi 
troškimu sykiu su savo sū
num Izmaeliu. Upė Hange 
Indijoj, — tai šventoji indu- 
sų upė; todėl joje jie maz
goja savo nuodėmes, neša 
jos vandenį į tolimus mies
tus ir kaimus, idant plauti 
juomi savo dievų stabus, ir 
net meta j on numirėlius, 
kad nuplovus jų nuodėmes. 
Senovės persai savo šalies 
vandenis užlaiko didžiausia
me švarume, prašalindami 
nuo vandenų visokius ne
švarumus ir purvus.

Iš religiškų visų tautų pa- 
žvalgų męs matome, kaip 
augštai visos jos gerbė van
denį ir kokią jam priduoda- 
vo svarbą, ir, ištikrųjų, 
vandenio suteikiamoji nau
da nei su kuo nesulyginama. 
Męs, turėdami vandenio už
tenkamai, tankiai nesupran
tame tikros jo vertes, bet 
męs turime atsiminti tas 
kančias, kurias kenčia be- 
vandeningų vietų gyvento
jai. Smiltiniuose Afrikos, 
Azijos; Amerikos ir Austra
lijos tyruose tankiai prisiei
na ištisas dienas joti, nepa
sitinkant nei vieno šaltinio. 

[Tokiuose tyruose daug-kur 
baltuoja? kaulai žmonių ir 
gyvulių, kurie žuvo neiš
reiškiamose troškimo kan
čiose. Vienok ii* 
neviskas numirę: 
randame' oazisus.

Oazisu vadinasi 
vaisingos* žemės, kurio vidu
ry randasi medžiais apau
gęs šulinis arba šaltinis. Vi
sai tuščios nevaisingos viep
tos randame ne vien tolimo
se salįše — tokių plotų yra 
ir Europoje, paveiksFan, 
Licmeburgo lyguma Vokie
tijoj' pusta Vengrijoj; .__
laivų neretai pasitaiko pri
trukti vandenio^ todėl ant jų 
atydžiai renka lietaus van
denį. Ne kartą ' neįgali
moms tvirtovėms prisieida
vo' pasiduot dėlei trūkume- 
vandenio. Kuomet 70-me 
mete po Kristaus gimimo 
Titus apgulė- Jeruzolimą ir 
niekaip negalėjo jo paimti, 
jisai išardė vandenio takus, 
kuriais miestas gaudavo ty
rą vandenį, ir greitai po to 
miestas turėjo pasiduot.

J. Stropus.
(Pabaiga bus).

karės priežastį. Jei Austri
jos didžiūnai but troškę ra
mybės, jie nebūt vedę savo 
vidurinę politiką taip, kaip 
rusai Lietuvoje ar Lenkijo
je, o ir saųtikius su Serbija 
buvo lengva pagerinti, ne
statant jai perdaug paver
giančių ir ją nužeminančių 
reikalavimų. Austrijos val- 
domamjame serbų apgyven
tame krašte Bosnijoj, Her- 
cogovinoj, Banate ir Sveme 
politiškas padėjimas buvo 
maž-daug panašus į Lietu
vos padėjimą Rusijoj; len
kai Austrijoj (Galicijoj) tu- i 
ri kur kas platesnes tiesas' katalikiška dora, kuri 
už serbus viršminčtuose ]įepja rengties prie žmonių 
kraštuose . Apsviestesniem- į žudymo, 
siems serbams Austrijoj j “šventąsias”

“Kareiviai apkasuose 
garbina Viešpatį”.

“Laisvės” red. prierašas. 
Žemiau talpinamą žinią pa
ėmėm iš Chicagos davatkų 
laikraščio “Draugo”. Per
skaitę tą žinutę, galėsite su
prast, ko verta taip vadian-

atlikus visas 
eeremonijas.

Sustiprinę dvasią komunija, 
jie tariasi daugiau priešu' 
išskersti.

sūrus, 
sur ir 
naudin

Štai

siems serbams Austrijoj. 
karts nuo karto prisieidavo 
aplankyt kalėjimus ir ra
gauti to, ko ir mums gau
siai teikiama.

Ant minėtų Austrijos val
donų šauksmų galima jiems 
atsakyti, kad jų politika 
serbų apgyventuos kraštuos 
ir link Serbijos buvo provo
katoriška.. Pavyzdžiui, pas
kutiniame prieš karę ulti
matume reikalaujama nuo 
savystovės- ir laisvos Serbi
jos,. kad nepatinkama Aus
trijai draugija “tautos ap
gynimas* būtų išnaikinta, 
kad nekurias y patas, Serbi- . J 1 X. .....    —z------ z X--
jos pavaldinius, tuojaus a- snįnųOi maldaudami kunigą 
restuotu, nors jų bent koks atHkti ta reikala anksti 
prasižengiu nedarodytas, ta išeinant j mūšį. Kunigas 
kad daugeli kariškų ypatų negaičdamas jų noro paten- 
pagal Austrijos nurodymą:kįnti nes turėJ(> keliauti į 
atstatydintų, nuo vietų ir,i-- • ’ . .
galop, kad tuoj viešai per 
spaudą Serbijos valdžia per
siprašytų už savą politiką 
link Austrijos. Serbija bu
vo didžiai apsunkinta pas
kutiniųjų metų karėmis su 
turkais ir bulgarais; dauge
lis da nebuvo išsigydę savo 
žaizdų ir serbai lenkėsi prieš 
reikalavimus kiek galėjo, 

Ant!v^n°k Austrijos pasiunti
nys da prieš gavimą atsaky
mo buvo susiruošęs įške- 
iaut iš;. Belgrado (rašantis 
šias eilutes pats turėjo pro
gą tą viską matyt), o dėlei 
formališkumo, sulaukęs at
sakymą, sėdo jau į suruoštą 
vežimą ir išbarškėjo lihk 
sienos. Kogi ištikrųjų no
re jo Austrija?

Branduolys buvo tame, 
kad Austrijos kapitalistai 
(taip pat ir Germamjos — 
iš vienos pusės, o kitų dides
niųjų Europos valstybių iš 
kitos pusės) jau iš seniau 
laižosi, žiūrėdami į Serbiją 
ir abelnai į Balkanų pussa- 
lį. Pramonė Balkanuose dar 
neišsiplėtojus, o dirva pel
nui puiki. Serbija, neturė
dama savų kelių prekybos 
vedimui su platesniu užsie
niu, turėjo daugybę reikalų 
vesti su Austrija ar per ją 
ir tokiu būdu serbams teko 
pažinti sunkų slopinimą iš 
tos pusės; tuom tarpu, Aus
trijos kapitalistų apetitas 
augo ir pasiekė savo vir
šiausio laipsnio, kuomet 
Serbija po dviejų karių (su

“Vienos francūzų tran. 
jos kareiviams buvo prar. 
ta, kad ant rytojaus jiem 
reikėsią eiti į mūšį. Karei
viai tuojaus paprašė savo 
kapeliono išklausyti jų išpa
žinties, ka tas ir atliko. Po- 
tam kunigas pradėjo reng- 
ties prie padalinimo komu
nijos, bet, kareiviai sulaikę 
kunigą, pranešė, jog jie nė
ra p risi rengę prie komuni
jos ir ne užlaikė tą dieną pa-

ty ruošo
se n -ten

šmotelis'

Į Omahos gerinusį hotelį 
suvažiavo savo automobi
liuose suvirs 50 indijonų, 
idant dalyvaut pokily j iškel
tam jų “chiefo” gimimo die
noj. Apšviestieji lietuviai 
Illinojuj ir Pennsylvanijoj 
turi perstot lietuviškus vy
čius “indi jonais” pravar
džiuok Mūsiškiai pilvais 
slankioja ir rėplomis “važi
nėja”. Fritzas.

tą išeinant į mūšį. Kunigas

kitus apkasus, kur jo lauke 
dauginus kareivių, paliko 
komuniją vienam iš pakliu
vusių kareivijon klerikų, 
pavesdamas jam aprūpinti 
savo draugus laimės šalti
niu. Per kiaurą naktį ka
reiviai iš eilės klūpodami 
prie šv. sakramento garbino 
jį, pakol neišaušo ir tada 
priėmę komuniją, išėjo, su
stiprinti dvasioje, į kovos 
laukus”.

ATSARGIAU SU AP
GARSINIMAIS!

Beskaitydami laikraščius 
tankiai užeiname įvairių ir 
net stebuklingų apgarsini
mų. Daugiausia tokie ap^ 
garsinimai telpa iš Chicar 
gos. Tuose apgarsinimuose 
sako, kad už mažą surrn^ at
siųs labai gerą daiktu tik 
tu nusiųsk jiems pinigų; ar
ba štampų. Kada iwiUnti 
reikalaujamą sumą> tai ne 
tik pažadėto daikto negauni, 
bet ir atsakymo nesulauki.

Aš patariu visiems skaity
tojams netikėti į tuos ap
garsinimus, kurie sako, kad 
veik už pusdykį atiduoda sa
vo tavorus. Reikia atsi
minti, kad už dyką dabar 
niekas nieko neduoda ir nie
kur nięką negalima gautu

P. Gertis,
NQW York City.
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Anglijos Lietuviai
(Nuo mūsų korespondento).

O PAVASARĖLIsiskirt? Žinoma, kadkad jie pasilieka tokiais so- J 
cijalistais, kokiais ir pir
miau buvo, t. y., prieš ėmi
mą bažnytinio šliubo, nes 
tikras socijalistas niekados 
nesutiks eiti bažnyčion ir 
imti šliūbą.

Tiesa, mūsų kritikai nu
rodė, kad merginą pertik
rinti, tai daug reikia laiko, 
o gyvenimo aplinkybės ver
čią tuoj aus apsivesti. Čia 
jau ir pasirodo visas nenuo
seklumas, kaip mūsų kriti
kai supranta apsivedimą ir 
šeimynišką gyvenimą. Man 
rodosi, kad pirm apsivedimo 
reikia gerai susipažinti, pa
tirti charakterį, palinki
mus ir tik pilnai patyrus, 
pilnai persitikrinus, kad pa
skui galima bus poroj gy
venti, jau apsivesti. Bet pa
tyrimui reiklainga irgi lai-

Anglijoj lietuviai jau nuo taip dalykai stovi. Susitvė- 
seniau gyvena. Teko patir- trus kuopai, “Rankpelnio” 

pareina jau į 20 egzemp. 
Kuopa, nors dar visai jau
na, o jau turi 16 narių. Čia 
aš kviečiu visus Liverpoolio 
lietuvius dėties prie kuopos. 
Tuomet dar labiau galėsime 
darbuoties.

Paskutiniu laiku man te
ko apsilankyti Manchestery. 
Misliu, kad bus neprošalį 
pasižiūrėti, kaip gyvena to 
miesto lietuviai.

Darbai Manchestery veik 
tie patįs, ką ir Liverpooly. 
Tiek tik, kad čia yra pusė
tinas angliakasių būrelis. 
Pačių angliakasių uždarbiai 
biskutį mažesni, negu škoti- Lo ir per tą laiką galima 
tijos angliakasių. Čia mo- pilnai pertikrinti merginą 
kantį darbai veik daugiau j^rba vaikiną, kad atsikraty- 
neuždirba, negu pastatytai tų^nuo bažnytinių prietarų, 
valdžios minimum alga (7

ti, kad Liverpooly ir Man
chestery randasi tokių žmo
nių, kurie gyvena tuose mie
stuose jau po 40 metų. Be 
abejonės, per tą laiką jie 
visko matė, visko praleido, 
bet aiškių pėdsakų jų dar- 
bavimos veik nėra. Liver
pooly, Widne ir kitur, jei 
bent ir buvo draugijų, tai jų 
gyvenimo dienos buvo gana 
trumpos ir visi užrašai su
naikinti. Laikraščiuos taip
gi labai mažai ką galime 
rasti. Manchestery ir Lon
done yra įvairių kliubų,susi
tvėrusių 10—15 met. tam at
gal, bet tie visi kliubai ir 
draugijos buvo, o iš dalies ir 
tebėra kunigų įtekmėje.

. Lietuvių Socijalistų Są
junga jau nuo seniai deda 
spėkas, kad kaip nors paža
dinus iš to miego Anglijos 
lietuvius. Daug jau jiems 
išleista atsišaukimų, daug 
‘‘Rankpelnio” veltui išdalin
ta. Stengtasi išnaudot kiek
viena proga, o vistik dide
lių pasekmių tas viskas ne
turėjo.

Tada nutarta pavartoti

Bus kiek svarbiau užsi
minti apie Manchesterio 
draugijas, taip vadinamus 
“kliubus”. Čia tų kliubų 
randasi bent tris : Vytau
to, Lietuvių Katalikų ir 
švento Kazimiero. Nors į 
tuos kliubus priklauso visi 
darbininkai, bet tie kliubai

Beje, tūli kritikai išsireiš
kė, kad socijalistas, imda
mas bažnytinį šliubą, dar 
naudą atnešus, nes paskui 
ją “perdirbsiąs”.

Man rodosi, mūsų kritikai 
gėdą turėtų tuomi pasigirti. 
Jie vieton meilės, vieton ra
maus šeimyniško gyvenimo 
pasigiria su kova, pasako, 
kad savo žmoną arba vyrą

kitokį agitacijos būdą. Nu-1 
tarta pasiųsti į Anglijos lie-ikalams. 
tuvių kolionijas savo drau-į (Pabaiga bus), 
gus, kad jie, ten apsigyvenę, ’ - 
pradėtų varyt agitaciją. Ta
tai pavyko jau daug geriau.

Kad pradėjus platesnį 
darbą, tai po atvažiavimui 
pirmiausia prisiėjo susipa
žint su vietos lietuviais, jų 
gyvenimu, darbais ir tt.

Pradėsiu nuo Liverpoolio. 
Čia lietuvių skaitoma į 500. 
Beto, čia yra rusų, lenkų, 
latvių. Dauguma dirba cu
kraus ir aliejaus fabrikoseir 
prie kriaučių. Darbo die
na tęsiasi net 12 valandų. 
Pats užmokestis begalo ma
žas — nuo 26 iki 30 šil. Prie 
dabartinio gyveninio pa- ;m^io‘si^te^, ............. ....

^‘A^rT.1.18 darbininkams, kokiu būdu 
jie gali užkovoti politišką 
valdžią, įeidami į kongresus, 
parlamentus, miestų tary
bas ir kitokias valdiškas 
įstaigas. Socijalistai kovo
ja ir ant ekonomiškos dir
vos.

Dabar sakykit, kągi tas 
viskas turi bendro su tuo, 
kad kokis nors pavienis 
žmogus ima bažnytinį šim

yra svetimi darbininkų rei-i ‘‘perdirbs”. Bet ar jie pa-

Laisvoji Sakykla.
ar išties”taip pavo

jingas BAŽNYTINIS 
ŠLIUBAS?

Kaipo vienas iš tų, kurie 
ėmė bažnytinį šliubą, aš no
riu paklausti ar išties tas 
šliubas taip pavojingas, kaip 
Zosytė mano?

Aš nežinau, kaip Zosytė 
supranta socijalizmą, jeigu 

j ji rokuoja didžiausiu prieš 
jį prasižengimu ėmimą baž
nytinio šliubo?

i Socijalizmas yra
. kuri

mislijo, koks bus jų gyveni
mas? Man rodosi, kad apie 
tai jie nei nepagalvojo.

Tūli kritikaiz pasigyrė, 
kad socijalistai, imdami 
bažnyčioj šliubą, ne su noru 
tą darą, bet esą priversti. 
Vargšai, kokie jie nelaimin
gi ir kaip jie save teisina! 
Reikia jų pasigailėti. Klau
sykite, jie sako, kad ir gir
tuoklius reikią pasmerkti, 
nes ir tie lygiai prasižen
gia... Man rodosi, kad gir
tuokliai taipgi socijalistai, 
bet tik iš vardo, o ne iš šir
dies. O iš vardo socijalistų 
męs turime labai daug.

tokia 
rodo

inkų versties ir todėl dau
geliui prisieina dirbti viršlai
kis. O tie viršlaikiai begali
niai. Kiti dirba veik ištisą 
dieną ir dalį nakties, kad 
kiek žmoniškiau pragyve
nus. O ypač, kas begalo blo
ga, tai tas, kad lietuviai la
bai mažai yra apsipažinę su 
unijomis ir prie jų jie veik 
visai nepriklauso. Tankiai 
anglai darbininkaiskundžia- 
si, kad per lietuvius jie ne
gali priversti kompanijas 
nusileisti. Ir jei anglai pra
deda tarties apie algų pakė
limą, tai kompanijos juos 
labai tankiai pasiunčia ant 
gatvės,o jų vieton paima lie
tuvius arba negrus. Pasta-

Daug tarpe mūsų yra to
kiu, kurie nori kritikuot 

C f

vieną ar kitą už kokį nors 
nepatinkamą darbą, bet tik
rai nežino,iš katro galo pra
dėt. Tegul man Zosytė pa
rodo tą paragrafą socijalis- 
tų programe, kuris draustų

vestų vien tik apšviestesnes 
merginas, tai man rodosi 
nebūtų tiek daug senbernių, 
kaip Lukšių Juozas nude- 
juoja. Tuomet ir merginos 
griebtųsi už apšvietos, nesė
dėtų prie pečiaus ir nesnau
stų, kaip dabar, bet skaity
tų laikraščius, knygas ir tt.

Man rodosi, kad vaikinai 
ir merginos daugiau rūpin
tųsi apšvietos reikalais, tuo
met nereiktu nei bartis, nei v z

kritikuotis, kur imti šliubą...
Tinginė.

Fitchburg, Mass.

ruoju laiku kaip kur anglai socijalistui imti bažnyčioj .straipsnelį,
darbininkai jau visai pradė
jo neapkęst lietuvių. Tai 
nekurie iš mūsiškių jau ra
šosi prie unijų.

Maža dalis lietuvių dirba 
ant dokų. Ten ne unijistas 
darbo gauti negali. Unija 
stovi ant augščiausio pama
to. Už tai ir uždarbis kur 
kas geresnis, net ir prie pa
prasčiausio darbo. Dėl dar
bininkų stokos ir ten prisiei
na dirbti viršlaikį. Darbo 
diena — 9 vai.

Keliatas lietuvių dirba 
prie kriaučių. Paprasta ne- 
dėlinė užmokestis 32 — 35 
šilingai. Dar kiti dirba prie I 
staliorių. Ten uždirba ne
blogai. Ant valandos moka 
po 10 — 11 penų. Darbo 
diena 12 vai.

Tamsybė ir girtuokliavi
mas Liverpooly stovi ant 
augščiausio laipsnio. Man 
begalo keistai atrodė se
niau, kada susipykę vyras 
ir moteris vienas kitą išsi- 
plūsdavo socijalistais, nors; 
abudu paprastai I 
karščiausiais katalikais. Bet 
susitvėrus čia Lietuvių So
cijalistų Sąjungos kuopai, 
dauguma lietuvių jau su
pranta, kad socijalistai tai 
geri žmonės. • Seniau laik
raščių į Liverpoolį veik ne
pareidavo. Dabar jau ki-

šliubą.
Męs kiekvienas žinom, 

kad gyvenam kapitalistiš
koj tvarkoj. Daug ką męs 
norėtume veikt laisviau, bet 
sąlygos neleidžia.

Tiesa, bažnytinis šliubas

JIEMS NEPATIKO.
Pirmiausia, kol pradėsiu 

ką kalbėti, patariu Z. Pui- 
šiutei ir Moterų Draugui 
dar sykį perskaityti mano 

, o tuomet, ti
kiuos, kad man neprikaišios 
to, ko visai nesakiau.

Kur jūs suradot mano pa
sakyta, kad socijalistas per
žengia principus, imdamas 
bažnyčioj šliubą? Rodos, 
aš visai nei neprasitariau a-

siskirt, jeigu ji nesutinka 
imti civiliško šliubo ir dar 
yra fanatizme paskendus.Su 
tokia kad ir apsivesi, tai di
delio smagumo neturėsi. To
dėl, kad apsivedęs^ vieton 
laisvo, visapusiško pasikal
bėjimo su ja reikės ir kal
bėti atsargiai, kad jos jaus
mų neužgautum, ant jos rei
kės dar daug triūso padėti, 
kad ją pertikrinti ir dar ant 
galo pasilieka klausimas, ar 
ją pertikrinsi?

Bet pagaliaus, aš dar ne
matau Amerikoj tų aplinky
bių, katros L Z _

greitai apsivesti, 
rugiai nebįra, 
nesupūdys, 
laukti toliau, 
padraugauti su ja dar koki 
6 menesiai? Per tiek laiko 
galima tikėtis, kad ji visai 
kitokia paliks. Žinoma, jei
gu vaikinas susmuks jos 
glėby j, tai suprantama, ko
kia buvo, tokia ir pasiliks,

Puišiutė sako,kad kur tik 
laisvas vaikinas apsiveda su 
katalike mergina, tai ji vi
suomet liekas laisva. Gerai, 
kad palieka, bet čia klausi
mas yra, ar pridera socijali- 
stui, kaipo laisvam žmogui, 
imti šliubas bažnyčioj? Aš 
žinau, jūs pasakysit, jog ne
pridera, bet kartu paklausit 
manęs, tai ką daryti, kad ji 
neina? Jau aš nurodžiau, 
kad nereikia skubintis vesti, 
tol kol nesutinka imti civi
liško šliubo. Bet vėl man 
sakysite, kad jos visos gimi
nės, dėdės, tetos ir visa kita 
eilė giminių — tai katali
kai, kurie draudžia imti ci
vilišką šliubą. Jeigu taip, 
tai reikia žinoti, kad jie 
draudžia ir ištekėti už soci- 
jalisto. Bet kad ji nepaiso 
visų giminių kalbų ir nori 
apsivesti su^socijalstu, my
lėdama jį, tai kokiems ga
lams reikia paisyti, kad jie 
draudžia imti civilišką šliu
bą? Juk vistiek jie taip- 
pat neapkęs, taip-pat nemy
lės? Nepaisydami giminių 
kvhilų kalbų, kartu padarys 
patįs sau geriau, nes sučė- 
dys gerą pluoštą pinigų ir 
niekas tuomet negalės pri
kaišiot.

Aš čia nebandysiu atsaki
nėti ant visokių užmetimų, 
kuriuos man padaro mano 
kritikai būk tai gamta prie 
to verčia, tai gyvenimo ap
linkybės, bet to visko nepri- 
rodo. Tik tiek turiu pasa
kyti, kad nei gamta, nei gy
venimo aplinkybės gero so
či jalisto nepriverčia imti 
šliubo bažnyčioj, nes tas vis
kas nesiriša su tuom. Tie 
socijalistai, kurie ima baž
nyčioj šliubą, yra ar be są
žinės, kad jie gali daryt tai, 
kas jiems priešinga, ar kaip 
įsimylėję visai nustoja pro
to. Kitokių priežasčių visai 
nesimato.

Daugiau šiame klausime 
diskusijų , nevarysiu.

V. A. Zosytč.

pirte spirtų
Juk čia 

šieno lietus 
Kodėl nepa- 
ar negeriau

tai tik ištraukimas iš biedno1P1^ peržengimą socijalistų 
žmogaus kišeniaus 15 — 16 
dol., bet kas tas civiliškas 
šliubas? Ar ne tas pats 
monkey business? Ten ir 
reikia pinigų,reikia prisiegt. 

| Tai kame gi skirtumas?
Bažnyčion sumokėti pinigai 
eina ant aptamsinimo žmo
nių,o ant korto sumokėti ei
na į valdiškas įstaigas—pa
laikymui milicijos, detekty
vų, neteisingų teisėjų ir tt.

Na, pasakykit ar jau visa
da reik būti nevedusiam tik 
dėl šliubo? J. Julijus.

Brooklyn, N. Y.
PRIE V. A. ZOSYTĖS 

STRAIPSNIO.
“Laisvės” N. 44 visa eilė 

kritikų kad jau peria, tai’ X x J— — ----------

būdavo,peria V. A. Zosytei kailį.
Matydama įvairių nuomo 
nių ir aš noriu savo 
reikšti.

Aš sutinku su kritikų iš
reikšta nuomone, kad tie 
cijalistai, kurie ima bažny
čioj šliubą, gali būti socija
listais. Bet aš pasakysiu,

iš-

so-

principų, bet jūs, gerbiamie
ji, vien tik apie tai ir suka
tės. Paminėjau principus, 
bet vien tik todėl, kad aš a- 
bejoju, ar tokis socijalistas 
prisilaikys socijalistų prin
cipų kovoj su kapitalizmu. 
Bet anaiptol netodel, kad 
socijalistas ima bažnyčioj 
šliubą. Tai meldžiu įsitė- 
myti. Apie peržengimą 
principų tame dalyke nei 
nekalbėsiu, nes visiems aiš
ku.

Mano kritikai, norėdami 
išteisinti, kad bažnyčioj im
ti šliubą, tai nieko blogo nė
ra, remias daugiausia ant 
gyvenimo aplinkybių, būk 
tai jos priverčia socijalistų 
imt bažnyčoj šliubą. Hm... 
Kokios čia Amerikoj gali 
būti aplinkybės, kurios galė
tų priversti būtinai imti 
šliubą bažnyčioj ? Bet 
Puišiutė sako: ve, vaikinas 
įsimylėjo į katalikišką mer
gaitę ir jį gyvenimo aplin
kybės verčia greitai apsives

tai

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją 

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

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS l 
LIETUVĄ pigiauaiomiH kaino
mis. Imame pilną ateakomybę. 
Pristatome kvitą su parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W.35th Street, Ch! c age, Ill.

(Vaidilos prižiūrimas bankas).
Jo turtas yra euvirš 11,500,000.

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
Visokias žinias maloniai su

telkiame.

ti, ar tuomet vely per-

O pavasarėli, kiek daug tu linksmybės 
Suteiki vargdieniui, apleistam visų! _
Man širdį paguodi šventąja ramybe, 
Pripildai krūtinėj skaisčiųjų rasų.
Kuomet tavo saulė užšviečia žemelei, 
Medeliai išleidžia žaliuosius lapus, 
Mintyse man gimsta seniejie kiemeliai, 
Kurie jau pavirto' į juodus kapus.
Ir skausmas krutinę, it peilis su varsto, 
Kad žuvo jau viskas, ir daugiau negrįžš, 
Nes kas širdį traukė, jau ant juodo karsto! 
Ir žiedai ilgesio kaip žole suvys.
Tas brangus kampelis, kurs mintis auklėjo, 
Kurs suteikė širdžiai brangiausiusjausmus, 
Ir sena močiutė ką karštai mylėjo: 
Bangose žiaurumo — nutildė skausmus.
O pavasarėli, ar tavo saulutė
Sumažins kiek vargą sunkiųjų dienų? 
Ar tavimi džiaugsis apleista meilutė, 
Begerdama taurę karčiųjų skausmų?

Scranton, Pa. žemutis Svyruoklis.
---------- o-----------

SAPNE MATYTAS.
Kartą saulei nusileidus
Aš sėdėjau prie pat lango, 
Rankomis apdengęs veidą, 
Verkiau gailiai aš nuo vargo.

Man berymant ir beverkiant, 
Saldus miegas užmigdino, 
Dienos šviesai besimerkiant, 
Aš ilsėjaus be jautimo.

Vos užmigus ėmiau jaustis,
Lyg prie juros nuvadintas,
Lyg belaisvis jaunikaitis
Baugioj vietoj paklaidintas.

Baisiai siautė juros bangos,
Į sidabro putas virto,
Tartum veržės jos prie angos 
Akmens kranto aukšto, tvirto,

Buvo man baugu ir liūdna,
Jura šniokštė ir dejavo, 
Tik mėnulis iš aukštumo 
Tarp debesų mėlynavo.

Pažiūrėjęs į mėnulį, 
Mačiau niekad nematytą 
Rūstaus veido jaunikaitį, 
Stambaus ūgio, narsų, tvirtą.

Rankas laikė ant krutinės,
O jo veidas skaisčiai švietė,
Ir lyg liūdnas nusiminęs
Kovon stoti visus kvietė.

Aš atbudau, nusigandęs 
Mausčiau, kas čia atsitiko. 
Bet paveikslas man matytas 
Atmintyje pasiliko.

Grand Rapids, Mich. Tyro Kalnas.
-----------o-----------

JĖZUITAS APSIGAVO.
(Humoreska).

Vincenzo turėjo brolį Pasquiale, kurį 
jis labai mylėjo. Vieną gražią dienelę 
Pasquiale ėmė ir numirė. Pašarvojęs savo 
mylimą brolį Vincenzo leidosi į platų svie
tą, vesdamasi su savim mulelį, ant kupros 
kurio uždėjo porą krepšių su duona. Be
keliaudamas, Vincenzo susitiko seną keliau
jantį, gudrų Jėzuitą. Savo šventa išveizda 
Jėzuitas padarė ant Vincenzo didelį įspūdį. 
Manydamas, jog Jėzuitas privaląs žinoti 
apie likimą jo mirusio brolio aname svie
te, Vincenzo prisiartino prie dvasiško tėvo 
ir klausia:

— Pasakyk man, tėveli, kur dabar ran
das mano miręs brolis Pasquiale ir ką jis 
ten veikia?

Gudrus Jėzuitas pakrašptė sau už au
sies, paglostė savo nuskustą makaulę, atsi
duso ir sako:

— Gerai sunau, aš kalbuosi su dievu 
kasdien ir, suprantama, galiu pakalbėti 
apie brolį, bet pasakyk, man mylimasai, ką 
tu čia turi tuose krepšiuose?

— Duonos, atsakė Vincenzo.
— Gerai, tarė Jėzuitas, — duok man 

tuos krepšius su duona, o aš už tai kalbė
siu su dievu apie tavo mirusio brolio likimą.

Sutiko. Jėzuitas, paėmęs duoną, atsi
klaupė ir ilgai kalbėjosi su dievu lotyniš
kai; kartais, žiurėjo į dangų, pakėlęs akis 
kartais, nuleidęs galvą bubnijo sau su 
kumščia į pilvą. Užbaigęs, atsistojo ir liūd
nu balsu tarė:

— Sūnau, gaila man labai tavo brolio, 
—jis randasi “čyščiuj”, kur turi kęsti net 
tūkstantį metų.

Vincenzo graudžiai apsiverkė.
. —Ne verk-ramino jį Jėzuitas, — dar tu 

gali jį iš ten išgelbėti. Atiduok man tavo 
mulelį, o aš karštai prašysiu dievo, na, ir

Vincenzo su džiaugsmu atidavė Jezu* 
itui ir savo mulelį. Jėzuitas ir vėl atsiklau* ; 
pė, ir vėl, bet dar karščiau, tai kėlė akis ir 
rankas į dangų, tai bubnijo sau į pilvą su* 
sirietęs, vienlaik kalbėdamas su dievu loty* 
niškai. Po geros valandėlės pakilo ir link
smai tarė:

—Džiaugkis sunau, aš mačiau, kaip ta
vo brolis tapo įleistas į dangaus karalystę, 
kurioj jis bus amžių-amžius.

Džiaugsmui Vincenzo nebuvo rubežių. 
Jėzuitas tuolaik jau vedėsi jo mulelį, ant 
kupros kurio kadaravo maišeliai su duona^ 
Bet Vincenzo, pavijęs Jėzuitą klausia: —

— Pasakyk man dar tėveli, ar jau i§* 
tiesų jokia spėka neįveiks mano brolį Pas* 
quiale išvyti iš dangaus karalystės?

— Suprantama kad ne, atsiliepė gud* 
rus Jėzuitas, — aš tau jau sakiau, jog jis 
bus ten danguje per amžių-amžius!

— Jeigu taip ,sušuko dar daugiau 
pradžiugęs Vincenzo, tad atiduok 
man mulei j ir duoną ir eik savo keliu, pa
kol dar esu geras!

Joungstown, O. Juozas šilingas.

M0KSLEMAI1RVASAR0S
VAKACIJOS.
(Iš “Liet. Žinių”).

Jei mūsų moksleivių padėjimas nėra 
buvęs niekuomet geras apskritai, tai tasai 
padėjimas šiais karo metais buvo ypatingai 
sunkus. Nevienas jų, lėšų pritrūkęs, turėjo' 
šiais metais visai išsižadėti mokyklos, ne
vienas, mokyklon nutekęs, buvo paskui vi
sai karo audros atskirstas nuo savo tėvų, 
giminių ar globėjų, taigi nebetekęs ir lėšų 
mokslui. Teisybė, mūsų šelpiamosios drau
gijos, o tarp jų ir “Žiburėlio” draugija, bu
vo šiais metais įtempusios visas savo pa
stangas, kad kuodaugiau moksleivių, nu
kentėjusių šiokiu ar tokiu būdu dėlei karo, 
sušelpus, tik, žinoma, stingant lėšų vos ke
lintoji viso darbo dalis tebuvo galima at
likti.

Bet štai mokslo metai jau baigiasi. 
Ateina vasaros vakacijos. Ir mūsų moks
leiviai randasi vėl blogame padėjime. Pa
prastais metais jie, nerazdami kur patoges
nio uždarbio, kaip antai studentai grįžda
vo pas savuosius atsilsėti. Šiais gi metais^ • 
kuomet Suvalkų ir Kauno gubernijos, kaip- 
tik tiedvi guberniji, iš katrų daugiausia tu—^ 
rime moksleivių, karo audros yra kuostip- 
riausiai paliesti, o iš dalies ir visai atskirti 
nuo mūsų, — apie važiavimą į karo užimtą
sias vietas nėra ko moksleiviams nė svajo
ti. Reikia todėl many ties, kaip praleidus 
vasaros patogumus kitur.

Be abejonės, jau patsai faktas, kad 
turtingiausios mūsų krašto dalys yra ka- 
ro audros paliestos, o iš didžios dalies ir 
užimtos, labai apsunkina visą moksleivių 
šelpimo darbą vasaros metu ir mūsų šel
piamosioms visuomenės įstaigoms. Patar
ti todėl grįžti vasarai visiems moksleiviams- 
Lietuvon, likusion ir dar jos liuosojon dalin^ 
kur viešpatauja šiuometuneapsakomai sun
kios gyvenimo sąlygos, būtų labai neatsar
gu. Kas įstengia, o ypačiai studentai galį 
susirasti sai uždarbio, turėtų pasijieškoti 
sau kokio pragyvenimo būdo vasarai nors- 
svetur.

Teisybė, darbo suradimą jau yra pasi
ėmę į savo rankas patys moksleiviai, įsistei
gę prie studentų draugijų (kaip antai Pet
rapilyje, Dorpate ir k.) darbo biurus. Be 
to “žiburėlio” draugija yra taip-pat pasi
skelbusi j ieškanti moksleiviams vasarai ar 
uždarbio ar gyvenimo vietų. Taip “Žibu
rėlio” draugijai, taip pačių studentų darbo* 
biurams turėtų ypačiai ateiti pagelbon mū
sų inteligentai, turintieji dažnai (ypačiai 
Rusijoj) gana intakingų santikių.

Tečiaus visiems moksleiviams, neradu
sioms nei svetur, nei kitur kur kokio už
darbio ar pragyvenimo būdo vasarai, o ne
galintiems dėlei karo grįžti pas saviškius, 
galima tik patarti grįžti Lietuvon, o pirmų- 
pirmiausia jos centran — Vilniun. Čia ne
ras jie nei įstaigų nei pyragų, bus betgi 
širdingai piimti ir priglobti. Vietos įstai
gos ir patįs vietos lietuviai padės jiejns 
kuo galėdami ir iš bado mirti neleis. Ręi- 
kia nepamiršti, be to, kad, jei didelių iš
teklių Lietuvoje ir nėra, yra užtat didelis- 
visuomenės darbininkų reikalas, kuris va
sarą gali dar padidėti. Grįžtantieji todėl' 
Lietuvon gali turėti progos įsiterpti ir vi
suomenės darban. J. B-pfe.

paskendus.Su
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Adelaida Popp.

Tūlos darbininkės istorija.
Vertė V.‘ P.

(Tąsa).
bo keliatas mergaičių. Jos vyras nieko ne
dirbdavo ir visą laiką praleisdavo karčia- 
moj, o pati dirbdavo. Ji baisiai išnaudojo 
mergaites. Aš per keturias savaites tu
rėjau išmokti siūti, bet ką aš per tą laiką 
dariau? Motina, norėdama aprūpinti ma
no ateitį, dirbo dienomis ir naktimis, kad 
pataisius man geresnius drabužius ir užmo
kėjus už mokslą. O aš savo mokytojos 
vaikus nešiojau! Per visą dieną nešioda
vau jos vaikus, o vakare rankų negalėda
vau pajudinti. Mane išsiųsdavo su jais ant 
gatvės, kad jie netrukdytų kitoms dirbti. 
Aš bėgiodavau su visokiais pasiuntiniais, 
plaudavau indus ir kitokius darbus atlik
davau, kurie nieko bendro neturėjo su mok
slu. Tik ketvirtą savaitę aš pradėjau mo
kintis kilpas išsiuvinėti ir ant mašinos siū
ti. Tai visas mano mokslas, kuriuom pasi
remdama* turėjau sau ant pragyvenimo už
sidirbti ir motinai padarytas išlaidas mane 
bemokinant atlyginti.

Mano mokytoja ir nepaimsi i jo apie tai, 
kacl mane pamokinus ilgiau, bet tuojaus 
pradėjo jieškoti kitos mokinės, kuri jai bū
tų tarnaitė, kaip ir aš buvau. Ji pasakė, 
kad neturinti man darbo ir liepė eiti namo. 
Motina nenorėjo nusileisti ir reikalavo ar
ba mokslo laiką pailginti arba pinigus grą
žinti. Bet tie visi reikalavimai nieko ge
ro nesuteikė. Prisiėjo man, kaipo “siuvė
jai0, jieškoti darbo. Teisybė, darbą radau, 
bet nemokėjau dirbti ir tuomi viskas užsi
baigė. Ir vėl prisieina tokio darbo grieb
tis, kokis tik pakliuvo.

Kad ateity geriau aprūpinus nuolatiniu 
darbu, motina nuėjo pas pirmąją mano gas- 
padine ir vėl sutiko mane priimti. Bet 
nelaimingi buvo metai: moterų mados la
bai persimainė. Išsyk dirbau po kelias va
landas į dieną, o už keturių savaičių prieš 
Kalėdas jau visai darbo nebuvo, nes tas se
zonas pasibaigė. Aš vėl sėdžiu namie be 

• darbo, o juk man dabar arti penkiolikos 
metų amžiaus. Ir vėl pradedu vaikščioti ir 
jieškoti darbo. Šiuom sykiu dar mūsų šei
mynoj prisidėjo vienas bedarbis. Jaunes
nįjį brolį paėmė kariumenūn, o vyresnysis 
sugrįžo iš kariumenės. Jis atėjo plikas, 
kaip tilvikas, be skatiko, tik su geru apeti
tu. Nors jis nesišalino muo bile kokio dar
bo, bet gauti negalėjo. Kada brolis sugrį
žo namo, męs labai nwflziugom ir manėm, 
kad jis dabar mums pagelbės, bet visas mū
sų džiaugsmas nuėjo niąkafe. Ir štai, svei
kas, stiprus vaikinas, tris metus atitafriKi- 

. vęs imperatoriui ir tėvynei, priverstas mai
tintis senos motinos kruvinai uždirbtais ska
tikais! Suprantama, tuomet aš apie tai nei 
nepagalvojau, bet didžiavausi, kad mano 
broliai tarnavo imperatoriui ir tėvynei ir, 
kilus karei, galėjo stot ir ginti tėvynę nuo 
priešų.

Siame sunkiame laike buvo griebtasi 
visokių priemonių. Aš, paliepus motinai, 
rašiau prašymus imperatoriui,visokiem ku
nigaikščiam ir turtuoliams. Prašymus ra
šydavau taip, kaip man geriau išrodydavo. 
Pradėdavau juos paprastais žodžiais, nusi- 
skųsdama, kad sunku gyventi ir tt. Nuo 
imperatoriaus gavome penkis guldenus, 
nuo dviejų kunigaikščių irgi gavome po 
penkis guldenus. Bet veik visi tie pinigai 
išėjo nupirkimui broliui drabužių. Bet 
kuom maitintis? Motina uždirba po ketu
ris guldenus į savaitę ir iš to uždarbio tu
rime trįs maitintis.

Nors iš kailio nerkis, bet darbą priva
lai rasti. Ir štai susilaukiau tokių nuo tikiu, 
kurių niekados neužmiršiu; dar mafcio am- 
žy nebuvo tokių metų, kad aš neatsiminčiau 
tų Kalėdų.

Žiema buvo baisiai šalta. Mūsų kam
bary švilpė vėjas ir nesiklausdamas įeida
vo svečiuosna sniegas. Motina iš namų iš
eidavo pusė po penkių ir nuo šešių pradė
davo dirbti. Aš valanda vėliau išeidavau 
darbo jieškoti.

— Ar negalima darbo gauti? — turė
davau nuolatos kartoti nelaiminguosius žo
džius. — Veik ištisas dienas vaikščiodavau 
gatvėmis. Kadangi savo kambario męs ne
galėjom šildyti, nes tai būtų labai “poniš
kai”, tai aš trankydavausi gatvėmis, užei
davau bažnyčion ir ant kapinių. Iš namų 
pasiimdavau duonos šmotelį ir keliatą krei
cery, ką nors nusipirkus.

Kada užeidavau į dirbtuvę ir gaudavau at
sakymą, kad nėra darbo, verkdama išeida
vau iš’ten. Aš sutikčia viską daryti, kad 
tik gatvėmis nesitrankius ir nešalus! Brai
džiojant per sniegą mano drabužiai sudrėg- 
davo ir paskui pradėdavo šalti. Motina 
kas-syk pykdavo labiau. Brolis gavo dar
bo — nuo gatvių sniegą kasti. Nors ten 
mažai mokėjo, bet jau užsidirbdavo • ant 
pragyvenimo. Tik aš viena niekaip negalė
jau darbo surasti.

Net ir saldainių dirbtuvėse, kur pasa
kodavo, kad prieš Kalėdas labai daug rei
kalinga darbininkų, negalėjau darbo gau
ti. Aš žinojau, kad prieš Kalėdas visur 
skubiai dirba, o ant Kalėdų atleidžia visus 
darbininkus. Tuomet dar neturėjai? su
pratimo apie išdirbystės plėtojimąsi. Už
eidavau bažnyčion ir verkdavau, prašyda
vau dievą, kad jis suteiktų man darbą! Ei
davau nuo vieno altoriaus prie kito ir mels- 
davausi prie šventųjų, kad jie padėtų man 
darbą rasti. Melsdavausi prie “Nekalto 
prasidėjimo Panelės Švenčiausios”, prie 
“Neperstojančios pagelbos Panelės Šven
čiausios”, prie “Dievo motinos”, prie “Dan
gaus karalienės”, prie “Sopulingos pane
lės švenčiausios” ir prie daugybės šventųjų, 
ypatingai pagarsėjusių savo stebuklais ir 
mielaširdingumu. Aš nuo jų daugiau nie
ko neprašiau, kaip tik padėti surasti man 
darbo.

Aš nenustodavau vilties, kad tie šven
tieji pagelbos man ir sykį nusprendžiau be 
pietų pasilikti ir kelis kreicerus paaukauti 
vienam šventųjų. Ir štai tą dieną aš radau 
dvylika guldenų ! Iš džiaugsmo vos iš pro
to neišėjau ir nubėgau bažnyčion, atsiklau
piau ant kelių ir pradėjau ačiuoti tam šven- 
tamjam. Dvylika guldenų man išrodė to
kia didelė suma ir aš nei nepamislijau, kad 
juos galėjo pamesti vargšas darbininkas. 
Aš viw» nežinojau, kad rastus daiktus rei
kia nešti policijon. Man rodėsi, kad rasti 
pinigai, tai ne kas kitas, kaip tik šventųjų 
dovana, prie kurių aš taip karštai mel
džiaus. Vakare puoliau prie motinos ir ap
sikabinus ją iš džiaugsmo vos pratariau: 
“Dvyliką guldenų!...”

Ant rytojaus mane pakvietė stiklinės 
popieros dirbtuvėm, kurioj pirmiau prašiau 
dswbo ir palikau savo adresą.

Dirbtuvė, kurioj man reikėjo dirbti, 
buvo dideliam name. Nors aš nelabai bu
vau pripratus prie dirbtuvių darbo, bet nie
kur taip blogai nesijaučiau, kaip čia. Viskas 
čia man nepatiko. Purvinas darbas, bjau
rios stiklinės dulkės, daugybės žmonių, ne
mandagus atsinešimas vienų linkui kitų ir 
abelnai elgimasis mergaičių ir moterų.

Dirbtuvės savininkė, “ponia”, kaip ją 
vadindavo darbininkes, pati prižiūrėdavo 
darbininkus ir pliaukšdavo nei kiek neblo
giau už darbininkes. Iš išveįzdos išrodė 
nieko sau, bet labai gerdavo degtinę ’ ir 
šniaukšdavo tabaką ir su darbininkais 
krėsdavo tokias baikas, prie ko dora mo
teris negali dasileisti. Jos vyras išrodė vi
sai ligotu žmogum ir kuomet tik jis ateida
vo dirbtuvėn, tai tarp jų iškildavo di
džiausius triukšmas.

Savininkas man patikdavo. /Jis išro
dė geru ir teisingu žmogum ir iš elgimosi 
mūsų “ponios” aš spręsdavau, kad jis labai 
nelaimingas. Jam paliepus, aš gavau ge
resnį darbą. Pirmiau džiaudavau apteptą 
moliu su stiklu popierą. Kadangi virvės 
buvo gana augštai, tai toks darbas mane 
baisiai nuvargindavo ir savininkas, mato
mai, tą patėmijo, tuomet jis liepė duoti 
man popieros lapus skaitliuoti. Šis darbas 
man labai patiko, bet jeigu jo pritrukdavo, 
tai turėdavau visokį darbą dirbti.

Dirbtuvė buvo labai toli nuo mūsų na
mų ir aš negalėdavau eiti namo pietų val
gyti. Sykiu su kitom darbininkėm pasilik
davau dirbtuvėj. Męs paimdavom iš res
torano sriubos ir pavalgydavom... Paval
gius,nuošaliai sėdėdavau nuo kitų darbinin
kių ir skaitydavau knygą. Darbininkės 
visuomet juokdavosi iš mano skaitymo ir 
“nekaltybės”, kuomet aš pasibjaurėdavau 
jų pliauškalais.

Tankiai kalbėdavo apie tūlą Bergerį, 
užveizdą tos dirbtuvės ir laukė jo sugrįž
tant nuo vakacijų. Visos darbininkės juo- 
mi gėrėjosi, per tai ir man norėjosi jį pa
matyti. Aš buvau išdirbus dvi savaiti, 
kaip jis sugrįžo. Visos darbininkės buvo 
sujudę. Tik ir kalbėjo apie jo visą išveizdą.

/ (Toliaus bus). .

MOTERŲ DARBININ
KIŲ SUVAŽIAVIMAS.

7 d. birželio New Yorke 
buvo atidarytas penktas sur 
važiavimas Nacionalčs Ly
gos moterų trade - unijų, 
kuri įkurta 1903 metais. Su
važiavime dalyvavo 82 dele
gates nuo įvairių Lygos or
ganizacijų. Jos atstovavo 
virš 100,000 . organizuotų 
moterų darbininkių - unijis- 
čiu.

Suvienytose V a 1 sti j ose
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Per dvyliką metų, susispietė 
Į Lygą virš 100,000 moterų- 
darbininkių. Bet reikia pa
žymėti, kad ta Lvna ne vien 
platyn auga, bet ir gilyn. 
Su važiavimo 
paaiškindama apie Lygos 
tikslą, štai ką pasakė;.

“Mūsų tikslas — supažin
dinti mergaites, gaunančias 
dirbtuvėse penkis centus į 
valandą ir moteris, dirban
čias už tris dolerius į savai
tę, su tikra verte jų darbo; 
išaiškinti tą blėdingumą, 
kurį atneša darbininkų šei
mynai, kada moteris dirba 
dirbtuvėj, gaudama po tris 
dolerius į savaitę; sukelti 
tarp moterų - darbininkių 
draugiškus jausmus, kad 
jos, dirbdamos dirbtuvėse, 
draugiškai atsineštų prie 
visų darbininkių; nurodyti 
moterim - darbininkėm, kad 
jos suprastų ne tik savo rei
kalus, bet visų darbininkų 
klesos reikalus ir už juos 
kovotu”...

Besiplėtojantis kapitaliz
mas privertė ir moteris pa
galvoti apie savo likimą. Iš 
tikrųjų, Suvienytose Valsti
jose moterų padėjimas sta
čiai apverktinas.

Virš septynių milijonų 
moterų - merginų' dirba į- 
vairiose Suvienytų Valstijų 
išdirbystėse. Tarp jų ran
dasi trįs milijonai mergai
čių, nepasiekusių 21 metų 
amžiaus; tarp tų trijų mi
lijonų randasi po 10 metų 
amžiaus mergaičių. Šimtai 
tūkstančių gauna po 5, 8 ir 
10 centų į valandą.

Tik vienoj New 
valstijoj yra apie 
moterų ir merginų 
ninkių. Iš jų New 
dirba apie 300,000. 
goj dirba apie 125,000.

Bet kiek jos gauna? A- 
pie tai geriau nei nepasako
ti. Vidutiniška jų alga nuo 
3 iki 6 dolerių į savaitę. Pa
gal pranešimą fabrikų in
spekcijos, New Yorke mer
ginos - pardavėjos didelėse 
krautuvėse, išdirbę penkis 
metus, gauna 8 dolerius į 
savaitę. Ir tik pusė parda
vėjų, išdirbusių po dešimtį 
metų, gauna 10 dolerių į sa-

bet ir gilyn, 
pirmininkė,

Yorko 
800.000 
darbi - 
Yorke 
Chica-

Kodėl taip moterims ma
žai moka? Kodėl vyrai už 
tą patį darbą gauna daug 
didesnį atlyginimą?

Atsakymas labai greitas: 
vyrai anksčiau pradėjo or
ganizuotis į profesijonalines 
sąjungas, anksčiau pradėjo 
kovoti už pagerinimą savo 
būvio. Moterįs gi to neda
rė. Dabar, kada kapitalas 
labiau pradėjo plėtoties, ka
da kapitalistai pradėjo or
ganizuotus darbininkus 
stumti iš dirbtuvių, o jų vie
ton priimdinėti moteris ir 
kūdikius, moterįs irgi pra
dėjo organizuotis į prof esi- 
jonališkas sąjungas, jos ir
gi pradėjo rengtis prie ko
vos už pagerinimą savo bū
vio.

Nors dar moterų profesi- 
jonalės sąjungos jaunos, 
bet yra viltis, kad greitu lai
ku jos sustiprės ir sykiu su 

t savo-vyrais a;

MOTERIMS 
NAUJIENOS

išnaudotojams.
Nacionalčs moterų Lygos

Treigiene 
te, kurio: 
rinkdam >Nutarta rinkusioji1) Organizuoti visas mo

teris - darbininkes į trade- 
u ui jas;

2) Lygus atlyginimas už prai 
lygų darbų;

3) 8 valandų darbo diena;
4) Mokestis už darbą, kad paskelbta vėliau,

galima būtų nebadaujant Į e------ •

Ir T. Adomaičiu-1 mokintis veikalą “Nepasises 
ms po krautuves kė Marytei”, bet tą mokimą- 
aukas. si atidėjo ant rudens. Vie-
kad dabar susi- na, tn i bedarbė, o antra, tai 

atsilankytų ir se-Julų levų tamsumas. Yra

si atidėjo ant rudens. Vie-

pragyventi;
5) Lygios politiškos teise 

moterims.
Kuomet sufragistčs ši: 

kauja vėjus gaudydamos,' 
tuomet moterįs - darbiniu-į 
kės organizuojasi į profess
ional iškas organizacijas,

vi ir neatsilieka politikoj —

kų teisių.
Moteris.

PROTOKOLAS BROOK
LYNO LIETUVAIČIŲ 

DR-JŲ TREČIO
SIOS KONFE

RENCIJOS.

rinkusieji atsilankytų ir se-ttulų levų tamsumas. Yra 
Ikančioj ' konferencijoj ir >tokių tėvų, kurie nenori sa- 

savo draugijoms, vo kūdikių leisti lavintis ir 
I kad ir jos veiktų išvien. Iprigulėti prie draugijėlės.

Sekanti konferencija bus Dauguma vaikinų ateina ir 
'nusiskundžia ant savo tėvų* 

Konferencija užsibaigė 11 kad jiems draudžia dalyvau- 
ir toj draugijėlėj. Iš tos 

'priežasties ir darbas spar-Konferencijos valdyba:
O. Karaliūtė, pirm, čiai neina. Bet yra viltis^
J. Jurgeliutė, sekr. kad ta draugijėlė gyvuos ir 

darbuosis, nes yra tokių te-
I Sivu’ kurie ne tik vaikams pa- 
INIII lv/?iija,J>et dar liepia toj

,draugijėlėj dalyvauti.
Linkėtina kogeriausio pa-

CARNEGIE, PA. i
Tankiau laikraščiuose ma

tosi žinučių iš įvairių mies-i 
tų apie moterų judėjimą, tik1 
iš mūsų miesto nieko pana-' 
šaus nėra. Nors čia randa-į 
si apie 200 moterų - mergi-i 
nu, bet jos nieko neveikia, 
jokios organizacijos neturi 
ir niekas tuomi nesirūpina. 
Tiesa, keliatas motėTų-mer-

J. Katkauskas.,

GRAND RAPIDS, MICH. 
Motinos, atsargiau su 

kūdikiais.
1 d. birželio čia buvo toks 

itsitikimas: vaikai ant gat- 
• vės sukurė ugnį ir pradėjo 

visokias sąšlavas ir popie- 
ras deginti. Kada jau ug- 

Ūnu“’p riki aušo pkeUĖ‘.‘Vnis bu1vo gerokai įsikūrus, 
° _ tai vaikas pastūmėjo 6 metų

amžiaus mergaitę ir ta už
krito ant ugnies. Greitai 
užsidegė visi drabužiai ir 

laikraščius skai-; "Įkaite, apimta ugnies, 
bego net pusę bloko. Kai- 

! mynas pasivijo mergaitę ir- 
pagriebęs paklodę apsupo ją.

įnešė pas daktarą. Ne- 
iningosios tuojaus visa 

skūra nusimovė. Mergaitė' 
tapo nuvežta į ligonbūtį, o 

kad Per valandas jau mirė.
Nors miesto valdžia drau- 

^os džia ant gatvių ugnis kurti, 
^ 2 bet mūsų motinos į tai ne- 
Bet paiso L' duoda vaikams pik 

1 1 ną liuosybę. O ta liuosy’ 
tankiai priveda prie nege 
tinų pasekmių. J. A.

Draugelio svetainėje, 73 į
Grand st., Brooklyn, N. Y., | kuopos, bet tai jas visas ga- J 
įvyko Trečioji Brooklyno Įima suskaityti ant vienos 
Lietuvaičių Dr-jų Konferen- lankos pirštų. Nedaug 

randasi tokių, kurios pir-l 
meiviškus 1____________  ,
lytų. Buvo sumanyta su-1 
tverti Lietuvių Moterų Pro-' 
gresyviško Susivienyjimo ! 
kuopa, bet kur tau! Dau-L11 
guma pradėjo sakyti, kad 
jos iš to jokios naudos ne
turės. Negalima buvo su-i 
rinkti nei penkių narių 
sutverus kuopą.

įvyko Trečioji

prakalbos arba diskusijos, 
tai jos irgi nesilanko.
jeigu parengia balių ir dar 
su svaiginančiais gėrymais, 
tai tuomet prisirenka jaunų

cija. Konferencijos tikslas 
— šelpti nukentėjusius nuo 
kares pinigais, drabužiais 
ir tt.

Posėdis prasidėjo 8:30 
vai. vakare. Pirmininke iš
rinkta O. Karaliūte, sekre
torė P. Jurgeliutė.

Perskaityta pereitos kon
ferencijos protokolas, kuris 
priimtas vienbalsiai.

Komitetas raportuoja, 
kad buvo nuėjęs pas kun. 
Petkų, kad apsiimtų priim
ti drabužius, kurie bus siun
čiami i<š įvairių vietų. Ku
nigas paaukavo tam tikslui •
didelį kambarį, ir dabar vis-'ir senų. Jeigu atsiranda y- 
kas bus siunčiama šiuo ant
rašu: Mrs. M: Misevičienė, 
c!o Rev. N. J. Petkus, 250 N. 
5th St., Brooklyn, N. Y. 
Taipgi komitetas praneša, 
kad atsišaukė, laiškais 
i 1 ypatus . nuėję užkvie
sti šiuos fondus: Tautos ir 
Gelbėjimo ir atsikreipę į 
Liet. Dr-jų Sąjungą Didžia
jame New Yorke. Visi pri
žadėjo atsiųsti savo atsto
vus ir mielai pritaria visa- 
rnCz

Skaitoma p. Adžgausko!

CLEVELAND, OHIO.
Čia labai d;uig dirba mer

ginų kriaučių dirbtuvėse. 
Darbai, galima sakyti, eina, 

apsileisti, laikas jau pradėti ir “sieko” nešima-
ir mums darbuotis ant vi- bet merginos baisiai iš- 
suomeniškos dirvos. Jeigu, naudojamos. Dauguma jų 
jau męs nieko kito negalime'70? gali uždirbti $3—4 į sa- 
nuveikt>i,tai bandykime norslvaitę. Tiesa, yra tokių, ku

rios uždirba $9—10, bet to
kių labai mažai; tokioj dirb* 
tuvėj, kur dirba 3 ar 4 šim
tai merginų, atsiras tik ke
liolika.

Kaip merginos • turi pra
gyventi uždirbdamos po 3« 
ar 4 dolerius į savaitę?

Milda.

pata, kuri išdrįsta tokiam
baliuj padeklamuoti, tai mū
sų sesytės tą ypatą'išjuokia. ■

Sesytės, gėda taip mums,
psileisti, laikas jau pradėti neblogai ii

pašelpinę draugystę sutver
ti, tuomet gal galėsime pri
prasti prie viešo darbo.

Grenkiškietč.

įkaitoma p. Adžgauskol WILMERDING PA. 
laiškas iš Bridgeport, Conn., | Moterų Laisvės draugystė
kuriame linki Liet. Dr-jai i 
pasisekimo ir praneša, kad 
Bridgeporto moterįs ir-gi 
pradeda veikti.

Nutarta, kad konferenci
ją užvardinti: “Brooklyno 
Lietuvaičių Draugija Dra
bužiams Rinkti”. Taipgi 
nutarta, kad Draugija rinks 
ne tik drabužius, bet viską

po biskį kruta. Narių turi 
apie 20. Tiesa, dar nėra 
nieko naudingo nuveikus, 
apart surengimo balių, bet 
negalima daug ko ir reika
lauti, nes ji jauna ir silpna. 
Yra viltis, kad laikui bė
gant pradės darbuotis ir ant 
visuomeniškos dirvos.

Reikia pažymėti, kad ir buvo 350.

Anti-sufragisčių kon
vencija.

Springfield, Mass. — Šio
mis dienomis čia buvo kon
vencija anti - sufragisčių. 
Delegačių iš visų kraštų pri-

Konvencija su-
kas tik bus aukojama bei nesusipratimų būna . Nese- rengė viešą mitingą. Žmo- 

Lietuvoj, y- niai draugystė buvo nutarus nių susirinko apie 3000. Kai- 
, nes jeigu parengti balių. Supranta- bėtojais buvo daugiausia 

pinigų nebus, tai nebus nei ma, draugystė nutaria, o ko- moterįs ir “pėrė” sufragis- 
iš ko pirkti materijos ir siu-; mitetas tą turi išpildyti, tėm kailį. Bet kas įdomiau- 

Taigi, idant (Bet ant paskirto laiEb komi- šia, kad iš Brooklyno buvo 
nurioglinęs ir kun. ScotL 
Jis taipgi dalyvavo tame 
mitinge.

pageidaujama 
patingai pinigus, nes jeigu parengti balių.

ti drabužius. '__ o., .....________ r------------------------
žmonės nelaukiant pradėtų tetas negavo svetainės ir 
aukauti, išrinkta kasierius, 
kuris turės būti po $500 
kaucija.

Kasierium išrinkta Tere
sė Mačiulienė iš Brooklyn, 
N. Y. Finansų sekretorė O. 
Kulbokiutė, 74 Hudson avė.,

Nutarta, kad pinigai biįtų 
siunčiami sekretoriui, para
šius čekį kasierės vardu, o 
sekretorė turės perduoti ka- 
sieriui.

Nutarta, kad sekretorė 
parašytų keletą angliškų ir 
lietuviškų įgaliojimų mergi
noms eiti po krautuves ren
kant aukas ir drabužius. 
Ant įgaliojimų turės pasira
šyti visa valdyba. Toliau^, 
jei darbas atneš vaisių, bus 
atspausdinta tam tikros 
blankos.

Išrinkta: O. liutkiute, P.

turėjo tą balių atidėti ant 
toliaus. Susirinkime neku- 
rios narės pradėjo ant ko
miteto užsipuldinėti, būk tai 
jis sauvališkai pasielgęs ir 
net norėjo iš draugystės iš
stoti.

Ar tai dailus toks pasiel
gimas? Man rodosi, jeigu 
komitetas sauvališkai pasi
elgė, tai reikia ne iš drau
gystės išstoti, bet tą dalyką 
rinitai apsvarstyti ir komi-’ 
tetą už tai nubausti. Jei
gu taip pasielgsite, tuomet 
ne tik jūsų draugystėj bet
varkės nebus, bet dar galė
site ir vyrus pamokinti, 
kaip reikia draugystėse elg
tis.

L M. P. S. A. IŠLEISTA 
“MOTERIS”

JOS EKONOMINIS 
PADĖJIMAS.

Įtalpa:
Perversmas moteries 

ekonomiškame padėjime.
II. Moteris ir draugijinis- 

gyvenimas.
III. Moteris ir vaikų aiv?

klėjimas.
IV. Išvedimas.

Kaina 20 centų.
Gaunama pas iždininkę

Miss Benis,
420 Amstel Boul., 

Arverne, L. I. N. Y.

KNYGELe
IR
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KORESPONDENCIJOS ; klebonui. Ir štai, iš buvusių 
, bažnyčioje vyrų ir'moterų, 
i kiek aš galėjau suskaityti/ 
į tai tik apie dešimts žmonių 
aukavo klebono naudai.

Apie pusę po 10 atsiradoI zTpic pu&ę pu iv a, tai i auu 
los—vienose pavojingiau, o vargonininkas, jo pagelbi- 
kitose ne taip. Apie Juplin'ninkas ir keliatas chorisčių 
kasyklos pripažintos labai Prasidėjo giedojimas: “Die- 
pavojingom. Ten valstijos Vas mūsų gelbėtojas 
teisės verčia

CHICAGO, ILL.
Svarbus istoriškas atsitiki

mas.
Birželio 11 d. suvažiavo į 

Chicago, Ill., visi tautiečių 
laikraštininkai, kad aptarus 
savų laikraščių “etiką”.Kar
tu x su jais pribuvo Lietuviui 
Draugijos nukentėjusiems 
nuo karės šelpti atstovas p 
S. Šimkus.
lioPl°2 d™*Visai uždraudžia prisirišę, j šalis’ nesidairo, 
dos” svet. buvo sukviestas' p-1, nnn i fi h)eti <vletJas Aailv0S1 Peisi"
susirinkimas i kuri pribuvo', 1 a ga Iclas’ kad .nuo 1 ?• lenkęs, ar skaito knygą, ar sus inKi as, j i ui į p bu Oj^pog valstijos teises uz-’tai rąžančiu varsto. Bet į 
visų trijų ondų preziden-^raus yisai jįnamįtu ygpakalį pažiūrėti neišdrįs
tai: advokatas Gugis dr.;w.. <bn.bini-nkni Vnrina
Šliupas ir dr, Rutkauskas;1 
taipgi 
fondų komitetai ir keliolika' 
įžymesnių veikėjų. Susirin- ' 
kimas buvo nepaprastas: 
gerb. Šimkus išreiškė nuo
monę, kad jis sukvietęs visų 
fondų komitetus su tikslu, 
kad apkalbėjus,* kaip galima 
būtų pasekmingiau nelai
mingai Lietuvai surinkti 
aukų ir pridūrė,kad jisai ne
silaikysiąs jokios sriovės, 
nei jokio fondo, atsidėsiąs 
ant žmonių, kur jie norės, 
ten pinigus galės siųsti.

Paskui kalba Šliupas, iš- nplnvti

ir 
kompaniją, “šventas Dieve”, o žmonės į 

daktarus užlaikyti ir jie kas j bažnyčią renkasi- kada-ne- 
subata egzaminuoja darbi-;kada po vieną. Jau 11 vai., 
ninkus, kuriuos pripažįsta 0 žmonių vis dar nedaug 
silpnais, tai pavėlina dirbti, bažnyčioje. Bet ir kurie at
tik savaitę laiko, o kitą turi einaįbažnyeią,kasžin ko nu- 

yaitę dirba, o kitą ilsisi. Ne- rodo, tarsi labai prie maldos 
visai uždraudžia prisirišę, į šalis nesidairo,

• ilsėtis. Silpnesnieji vieną sa- giminę ir labai nedrąsus, at-

užpakalį pažiūrėti neišdrįs-
;kyti žemę, kada darbininkai ta. (Mat, draugijos, kurios 
įdirba kasyklose. Jeigu vai- prisidėjo prie streikierių, 

, kuriedalyvavo vietiniai igtjja tokius įstatymus išleis- turi savo komitetus »r zxr i » P/ t I < rx I i Irn ! w • • i • • 1 —* • Y f 'j tų, tai labai gerai butų. Ką-(seka savo dr-jos ųarius
•da darbininkai dirba ir pra-jjje neina į bažnyčią ir

reikšdamas nuomonę ir sim
patiją ponui Šimkui, šliu- 
passako: "“Esame vienos tau
tos vaikai ir turime gelbėti 
Lietuvą iš visų spėkų, tik su 
ta išlyga, kad nesinaudo
tų mūsų centais jokie 
mos agentai ir nebūtų 
eikvojami politiškiems 
kalams”.

Gugis nurodo, kad neži
nant aiškių draugijų santi- 
kių Lietuvoje, kaip, kokiais 
keliais jos ten veikia, palik- 

«ti aukų rinkimą,kaipir buvo, 
nes tik konkurencijos būdu 
galima bus daugiau aukų 
surinkti.

Rutkauskas gi nurodo, 
\kad jų seimas yra nutapęs 

pinigus siųsti per šelpimo 
draugystę ir jis neturįs tei- 

y'sės laužyti nutarimą.
Kaupas duoda persergėji

mą, kam juos vadina kleri
kalais, nes jie nėra jais.

Apkalbėjus gerokai klau
simą, dr. šliupas padaro iš
vedimą, kad su Romos agen
tais nėra ko tartis, nes jų 
prezidentas pasakęs, jog nu
tarimas nedaleidžia prieiti 
prie vienybės.

Tuom ir užsidarė tas isto
riškas susirinkimas, kuria
me dalyvavo visų sriovių 
stulpai.

Užbaigus susirinkimą,pra
sidėjo privatiški pasikalbė
jimai, kuriuose atsižymėjo 
p. Balutis, primindamas p. 
Rutkauskui kokius ten cen
tus. Rutkauskas gavo tiek 
pipirų, kad to neužmirš per 
visą savo gyvenimą.

Ro- 
jie 

rei-

ŠVINO IR CINKO KA
SYKLOS MISSOURI 

VALSTIJOJ.
Missouri valstijoj švino ir 

cinko kasyklų randasi gana 
daug. Apie Webb City ran
dasi arti šimto šaftų, apie 
kitus miestus taipgi yra ne
mažai.

Missouri valstijos teisės 
draudžia kasyklose ilgiau 
dirbti, kaip 8 valandas į pa
rą ir minimališka mokestis 
dirbantiems nuo dienų, 
$2.25. Kurie dirba nuo die
nų, tai tiems ir moka $2.25. 
Bet kurie dirba nuo vago
nėlių ir neuždirba $2.25 į 
dieną, tai valdžia nieko ne
sako. žinoma, veik visi už
dirba daugiau.

Darbai labai sunkus ir 
pavojingi. Dinamito dūmai, 
dulkės ir vietomis vanduo 
sunaikina darbininkų svei
katą. Daugelis neišdirba 
nei dviejų metų, kaip gauna 
džiovą ir paskui laukia mir
ties. Tiesa, atsiranda ir to
kių, kurie išdirba po kelis 
metus ir nieko nekenkia 
sveikatai.

Bet nevienodos ir kasyk-

deda dinamitu šaudyti, tai 
daugumą daibininkų sužei
džia, o antra—dinamito dū
mai labai atsiliepia ant svei
katos.

Švino ir cinko kasyklose 
dabar darbai labai gerai ei
na. Mat, šviną perdirba ir 
siunčia į Europą kariaujan- 
čiom šalim. Kompanijos 
matydamos, kad dabar, lai
ke karės, iš to galima pasi- 

i, susiorganizavo į 
t rustą ir pakėlė ant švino 
trigubą kainą.

Darbininkai irgi pareika
lavo pakėlimo algų ir veik 
visos kompanijos 
nuo 50c. iki $1.00 
Kurios kompanijos 
jo geruoju pakelti, 
bininkai streiką apskelbė ir 
tuomet turėjo pakelti.

Nors darbininkai nepri
klauso prie unijos, bet vispji 
subruzdo, kuomet pamatė, 
kad kompanijos pakėlė už 
šviną kainas.

30 d. gegužės Webb City 
buvo suvažiavimas žymes
niu darbininkų ir nutarta 
švino ir cinko kasyklų dar

bininkus organizuoti į uni
ją. Suprantama, kuomet 
darbininkai susiorganizuos, 
tuomet geriau galės kovoti 
su kasyklų savininkais.

Reikia pažymėti, kad 
Webb City nuo semi laikų 
apgyventas vokiečiais ir 
francūaais. Ir jeigu tik pa
sitaiko svetimtautis darbi
ninkas. nemokantis angliš- 

|kos kalbos, tai ji patįs dar
bininkai pradeda persekioti 
ii neleidžia nei dirbti, nei 
apsigyventi. Tarpe darbi
ninkų neapsakomas fana
tizmas. Senesnieji gyvento
jai pasakoja, kad sykį gelž- 

| kelio kompanija atsivožus 
italu darbininkų, tai nakčia 
sodinami tave tą vietą, kur 
darbininkai gyvenę.

Nors čia darbas nėra sun
ku gauti, bet negalima dirb
ti dėl fanatiku darbininkų. 
Jeigu kas gerai moka anglų 
kalbą ir persistato anglu, 
tuomet jo nepersekioja. Gal 
kitur ir nėra tokio fanatiz
mo. kaip apie Webb City, 
nes man neprisiėio kituose 
miestuose gyventi.

Teroristas.

pakėlė 
į dieną, 
nenorė
tai dar-

ar: 
ar

streiko nelaužo).
Vaikai, kurie patarnauja 

mišiose, tai vienas, tai ant
ras iš žak rišli jos bėga lau
kan ir po valandėlės par
grįžta. Ko jie bėgo tuomet 
žiūrėti—patirti neteko. Ka
da išėjau iš bažnyčios, tai 
man tūla ypata paaiškino, 
kad tie vaikai bėgę žiūrėti, 

į ai’ nesimato daugiau znonių 
ateinant Į bažnyčią.

Iki kol prasidėjo mišios, 
Liek man teko suskaityti, 
vyrų prisirinko apie 75, o 
moterų apie 120.

Prasidėjo mišios. Klebo
nas pradėjo giedoti, bet, iš 
šalies žiūrint, nelabai jam 
sekėsi, balsas truputį pana
šus į verkiantį.

Pabaigęs mišias, perskai
tė evangeliją, užsakus, bet 
pamokslo nesakė ir nepaaiš
kino, kodėl nesako.

Išeina antru kartu rinkti 
aukas tas pats vaikinas. Au
kos, kaip žmones sako, eina 
parapijos naudai. Bažny
čioje randasi apie 200 ypa-

CHICAGO. ILL. 
Truputis apie streiką “Auš- 

‘ ros Vartų” parapijos.
Paskutiniu laiku gana 

daug rašoma laikraščiuose 
ir kalbama apie tą streiką, 
kuris jau tęsiasi kelinta sa
vaitė.

Birželio 6 d., norėdamas 
patirti, ar tas viskas tiesa, 
nuėjau ir aš į bažnyčią. Ly
giai 10 vai. iš ryto jau sėdė
jau bažnyčioje. Ir štai koks 
nepaprastas reginys metėsi 
akysna: 10 vai.,o žmonių vis 
dar nėra bažnyčioje. Pa
skaičiau vyrus—vos 14 ypa
tų, moterų apie 25 ypatos, ir 
tos senos, žodžiu sakant,tik 
tos mūsų bobutės, kurios 
turi nemažiaus, kaip po 50 
ar 70 metų amžiaus. Tru
putį palaukus, išėjo augš- 
tas, plačių pečių, truputį 
garbiniuotais plaukais vai
kinas rinkti pirmutinius 
“dešimtukus”, kurie eina-'

WORCESTER, MASS.
6 d. birželio buvo iškilmin

gos prakalbos L. S. S. 40 
kuopos, iš priežasties susi- 
vienyjimo su Socialist Par
ty. Kalbėjo K. Žiurinskas. 
Kalbėtojas savo užduotį at
liko gerai; žmonės klausėsi 
gana atydžiai. Paskui kal
bėjo anglų ir rusų kalbėto
jai. Ant užbaigos finų or
kestrą pagrajino marselietę.

Žmonių buvo nemažai ir 
visi likosi užganėdinti.

W. V.

nigų beveik nieks neduoda. 
(Nors jie ir streiklaužiai! j a, 
bet kunigo nešelpia auko
mis).

Pasibaigė pamaldos, žmo
nės pradėjo eiti iš bažny
čios ir aš sykiu išėjau. Bet 
ant gatvės ir vėl nepapras
tas reginys. Toliaus nuo 
bažnyčios, ant kampų, stovi 
po keliatą vyrų ir juokus 
daro iš streiklaužių, t. y., iš 
tų, kurie eina bažnyčion. 
Klausia praeivių: “Na, o 
kaip, Ambrazaitis ar svei
kas, kaip “filina”? ir tt.

Vyrai, kurie mato, kad 
reikės eiti pro šalį tų pašai
pų, metasi skersai gatvę, į 
antrą šalygatvį, arba eina 
pro šalį nei žodžio neatsa
kydami į klausimus.

Streikierių ūpas pakilęs, 
laikosi pavyzdingoj tvarkoj 
i .• tikisi greitu laiku streiką 
laimėti.

MONTELLO, MASS.
“Laisvės” N44

lė”. ž ' pasakė, kad tikėjimas, tai
Ponai klerikalai, užteks tautos nuosavybė ir jeigu 

jums žmones juokinti! Męs’kas nori jį atimti, tai turi 
iki šiol užsilaikėm žmonis- būt kraujo praliejimas, 
kai ir tuomet, kuomet jūskai ir tuomet, kuomet jūs Tai matot, kokis didvyris! 
mus visokiais žodžiais nieki- O gal tam tikslui ir vyčius 

Bet jeigu dar kartą organizuoja?note.
norėsite panašiai pasielgti, Laimingos kloties p. Rut- 
tai męs su jūsų kalbėtojais kauske kovoti už tikėjimą, 
išsyk stosime į diskusijas ir tik kur tu padėsi tas bjau- 
neduosime jiems meluoti. : /

Šalin tokius neprausta-Ralistus drabstai? 
burnius!

ir, reikalui esant, moka net 
socijalistams > pataikauti, 
kad tik geriau apmulkinus 
tamsesnę minią.

Girdėjau, kad tūli mūsų 
socijalistai ėjo kun. Raštuti 
atsisveikinti. Manau, kad 
jie apie tai plačiau parašys.

J. C. Father.

NEWARK, N. J.
Dr. Rutkausko misijos.

7 d. birželio buvo prakal
bos parengtos katalikų. Aš 
maniau, kad ten bus vietos 
kalbėtojai ir neatkreipiau į 
jas jokios atydos. Bet štai, 
vakare sužinojau, kad tai 
kalba dr. Rutkauskas iš Chi- 
cagos. Nuėjau į svetainę. 
Bet visai nesigailiu, kad nu-

WILMERDING, PA.
Pas mus nekokios naujie

nos. L. S. S. 51 kuopa nie
ko ypatingo neveikė, apart 
dalyvavimo apvaikščiojime 
pirmos gegužės.

L. S. draugystėj pasta
ruoju laiku eina nesutiki
mai. Atsirado keliatas na
rių, kurie nuolatos kelia 

užsipuldinėdami 
________ ____ 7 t v ant draugystės komiteto. 6 

kie vakarai ir naudingi, y- susirinko 800 žmonių. Tuom d. birželio buvo susirinki- 
telpa tik mas L. S. draugystes ir keli 
kur buvo į triukšmadariai tapo nubau- 
O gal ant sti. Mat, draugystė pradė

jo kovoti su girtuokliais ir 
)eštukais, nepriimdama to

kių į draugystę, o jeigu i® 
Vytis “Drauge” ra- draugystės narių atsiranda 

po 25 dolerius už vakarą iriso, kad jiems labai sekasi ir .tokių, tai juos baudžia ir 
Išeina, kad drau-įkad per tris mėnesius suor-Įnet iš draugystės prašalina, 

kuopos, rengda-i ganizavę 80 narių. Jis sa-i Taigi girtuoklių ir peštukų

rybes, kuriomis dabar soci-

Jonas Dobinis.

NEW HAVEN, CONN.

*
* *

Pastaruoju laiku 
katalikai pradėjo 
rašyti į vietos anglų laikraš-

musu 
žinutes

Vietos lietuviai labai pa-'Čius. Nieko tame ypatingo 
mėgo šokius; veik kas su-1 nebūtų, jeigu jie be melo ap- 
batvakaris rengia įvairios sieitų, bet kur tau katalikas 
draugystės ir kuopos taip ( be melo apsieis?! 
vadinamus balius. Nors to- rašė,

H1VH7 aj/oiv. ! Štai pa- j triukšmą, 
ė, kad prakalbų klausyti G

pae jaunimui, bot žiūrint Į tarpu svetainėn
juos iš šalies galima daug'400.
ką pastebėti. Didžiausias kiti 400 
nenuoseklumas rengime ba
lių, kad lietuviai neturi savo 
svetaines, bet samdo nuo 
lenkų arba vokiečių ir moka

Ka

Klausimas, 
padėti ?

f til as

daugiau.
gystės ir kuopos, rengda-i ganizavę 80 narių.
mos balius, tikisi pasipelny-, ko, kad “draugai” (suprask 
ti, bet praktikoj pasirodo vi-'— socijalistai) per dešimtį 
sai kas kita. įmetu tik 30 narių suorgani-

Aš čia paduosiu trumpą'zavę.
skaitlinę, kas nuveikta bėgy 
dviejų paskutinių
t. y., nuo Velykų, iki pirmo 
birželio. Per tą laiką su
rengta 8 baliai su įvairiais 
pamarginimais ir vienas 
veikalas sulošta, neskaitant 
jau prakalbų. Per tą laiką 
išmokėta už svetainę apie 
$190. Nuo tų visų paren
gimų pelno liko apie 30—50 
dolerių. Išdalinus tą $50 
dolerių tarp astuonių orga
nizacijų, tai kiekviena orga
nizacija gauna apie šešis do
lerius. Suprantama, ne vi
sos tiek uždirba; nuo per
statymo veikalo liko $15.00, 
bet tuomet kitos dar ir šešių 
doleriu neuždirba.

Pasirodo, kad vietos lietu
viai dirba nė 
timtaučiams.

Lenkai turi 
svetaines ir 
vasaros laiku 
lietuviai ką turi? 
moka kas subatvakaris po 
kvoterį nunešti svetimtau
čiam, kad pavelytų svetai-

Aš turiu pasakyti, kad vy- 
mėnesių, čių organizacija, tai vai

kams žaislas, per tai vaikai 
prie jos ir rašosi. O antra, 
socijalistai per dešimtį metų 
jau tris tokias organizaci
jas palaidojo ir tikisi, kad ir 
tą palaidos, kuri yra taip 
skaitlinga ir vyčio išgirta.

sau, bet sve-

dvi puikias 
parką, į kurį 
išvažiuoja. O 

Jie tik

* *
Čia randasi vienas “Vien. 

Lietuvninkų” koresponden
tas - bendradarbis, kuri tu
ri tiek ir skatytojų šia
me mieste. Jis nuolatos ra
šo į “V. L.” feljetonus ir 
pirm išsiuntimo vaikščioja 
ir kiekvienam sutikęs per
skaito rankraštį. Mat, ge
rai žino, kad laikraštį veik 
niekas neskaitys, tai nors 
rankraštį perskaito.

Narva.

šalininkai kelia . triukšmą.

riau būtų, kad jūs vieton 
triukšmų kėlimo, skaitytu- 
mėt knygas ir laikraščius.

S. L. A. kuopa irgi nieko 
neveikia. Gal orui atvėsus 
pradės ką nors veikti.

Beje, galima pasigirti, 
kad čia neseniai susitvėrė 
nauja draugystė ir pasivadi
no “V. Kudirkos Muzikališ- 
ka draugystė”. Įstojimo į 
draugystę 50 centų, mėnesi
nių mokesčių 10c. Draugy
stė rūpinsis pagelbėti norin
tiems muzikos mokintis.

Linkėtina gero pasiseki
mo. J. Katkauskas.

cagos katalikas-inteligentas 
kalba. Nekurie jo prakalbas 
vadina sorkėmis, kiti pliauš
kalais, o aš vadinu misijo
mis.

Kaip tik įėjau į svetainę, 
tai pamačiau kalbėtoją sto
vint viename kampe stei- 
čiaus tokioj pozoj, kaip Lie
tuvoj šuva užėjęs ožį rugie
noj. Negalėdamas suprasti, 
kodėl jis tokioj po^oj stovi, 
paklausiau draugo, kad man 
paaiškintų. Draugas atsa
kė: “Ar nematai, kad tame 
kampe sėdi socijalistai?” 
Tuomet jau supratau, kame 
dalykas. Pradėjau klausy
ti prakalbos, bet pasirodė, 
kad Rutkauskas pamokslą 
sako, o ne prakalbą. Jis 
nuolatos kartojo:

“Ką jūs darot, ką jūs da
rot? ! Jūs atitraukiat tam
sią minią nuo tikėjimo, pa
verčia! žmones į beždžiones, 
o į žmones sugrąžinti nega
lite. Žmogus be tikėjimo 
gali užmušinėti, vogti, pa- 
leistuviauti ir kitokius bjau
rius darbus atlikinėti, 
jūs darote?!”...

Per visą laiką savo kalbą 
dabino katalikiškai-inteli 
gentiškais perlais, kaip tai: 
“mėšlas, kiaulės, šlamštas, 
pamazgos, kvailiai” ir dau
gybe kitokių, kurių jau 
spau don dėti negalima. 
Tais “švelniais” žodeliais 
vadino socijalistų laikrašti
ją. Socijalistus išvadino 
“išperomis”, “benkartais”, 
nesubrendusiais vaikėzais”, 

j '

“ištvirkėliais”, “paleistu
viais” ir kitokiais žodeliais. 
Pripasakojo daugybę viso
kių nesąmonių, primesda
mas jas socijalistams, liepė 

j socijalistams eiti į mokyk
las, o ne prie tamsios mi
nios ir tt. Mat, Rutkauskas 
nori, kad tamsioji minia lik
tų jam ir klerikalam, o ne 
socijalistam, tuomet jie ga-

tilpo iš lėtų pasinaudoti. Veik visa 
mūsų miesto korespondenci- prakalba buvo pašvęsta nie- 
ja ir tarp kit-ko Marytė, ap- kinimui socijalistų ir jų raš- 
rašydama suloštą komediją 
“Vagįs”, sako, kad jokio pa
mokinimo joj nebuvę. Rei
kia stebėtis, kad Marytė įie
ško komedijoj kokių tai pa
mokinimų. Juk komedijos 
yra lošiamos ne dėl pamoki
nimo, bet dėl juoko—jos bū
na daugiausia kvailos. O 
juk nuo kvailo negalima rei-1 bėtojas į tai neatkreipė jo- 
kalauti pamokinimų. Tiesa, kios atydos ir varė 
Marytė sako, kad buvę gar
sinta, kad “Vagįs”, tai pa
mokinantis ’ veikalas. Čia 
vėl apsilenkta su teisybe. 
Plakatuose nieko panašaus 
nepasakyta. Toliaus Mary
tė sako. “Man rodosi, kada 
Karklėms apleido kambarį, 
tuojaus turėjo įeiti Jokūbas 
su Elzbieta”. Dabar klausi
mas, iš kur Jokūbas turėjo 
įeiti, jeigu jis visą laiką bu
vo ant scenos?

Tiesa, gal ir buvo trūku
mų, bet Marytė apie juos 
nieko nemini, bet kalba apie 
tai, ko visai nebuvo.

Į Korespondentai, kritikuo-

tų . Vienoj vietoj daro pa
lyginimą, sakydamas: “Jei
gu jums reikėtų keliauti sy
kiu su laisvamaniu ir karš
tu kataliku ir turėtut daug 
pinigų, su kuriuom geriau 
sutiktumėt nakvoti?”

Iš publikos atsišaukia: 
“Su Macochu!” Bet kal-

; savo 
darbą pirmyn, o mūsų kle
rikalai jautėsi labai geram 
upe.

Bet kas bjauriausia, tai 
prakalbų rengėjų nedoras 
pasielgimas. Kada kalbėto
jas pabaigė socijalistus plū- 
dęs, tai tūli iš publikos pa
siprašė balso ir pareikalavo, 
kad kalbėtojas tuos visus 
plūdimus faktais paremtų. 
Tuomet pirmininkas atsakė, 
kad čia ne diskusijos, o vie
na davatka pašoko ir rei
kalautoją faktų išvadino

Palietus tą klausimą,turiu 
ir linksmą naujieną praneš
ti: vietos lietuviai jau pra
dėjo rūpintis statymu nuo- 
savios svetainės. Lietuvių 
kliubas, kuris yra stipriau
sias tarp vietos organizaci-j 
jų, nemažai yra paaukavęs 
iš savo kasos pinigų viso
kiem labdaringiem daly
kam, dabar užsiėmė staty
mu svetainės. Jau nupirko 
žemės plotą su trim name
liais, užmokėdamas $5000. 
Iš vieno namelio padarė 
kambarius savo susirinki-' 
mams.

6 d. birželio buvo mitin
gas Lietuvių kliubo. M. J. 
Vokietaitis įnešė, kad kiek
vienas kliubo narys, bėgy 
šešių mėnesių, įmokėtų po 
$10.00, kaipo paskolos, sta
tymui svetaines. Įnešimas 
buvo maloniai sutiktas ir 
tuojaus tapo sumokėta $141. 
Lietuvių kliubas pakvietė ir 
kitas vietos draugystes pri
sidėti prie to darbo. Iki 
šiol prisidėjo tik D. L. K. 
Vytauto draugystė su $500 
ii pasižadėjo darbuotis.

Kaip Lietuvių kliubas, 
taip ir Vytauto draugystė,

SO. BOSTON, MASS.
6 d. birželio buvo vakaras 

L. S. S. 60 kuopos. Sulošta 
komedija “Senmergė”, buvo 
daugybė deklamacijų, mono
logų ir dainų. Šiuom sykiu 
buvo skiriamos dovanos 
tiems aktoriams, kurie savo* 
roles geriausiai atliko. Pir
mą dovaną laimėjo Kazimie-- 
ras Višniauskutis, 6 metų 
amžiaus vaikas, už dekla
mavimą. Bijūnėlio draugy
stės aktoriai irgi gavo dova
nu už lošima.

Vakaras labai puikiai pa
vyko ir žmonių buvo pilna 
svetainė. J. Bulbickas.

JERSEY CITY, N. J.
Kunigas Raštutis apleido 

savo parapiją.
Mūsų parapijonai pasiliko 

be kunigo. Jau seniai ėjo 
kova tarp kunigo Raštučio 
ir parapijonų, bet tik dabar 
jie persiskyrė ir daugiau ne
kovos.

Kunigas Raštutis, susidė
jęs su keliata gudresnių pa
rapijonų, kirpo savo aveles, 
kiek tik galėjo. Parapijo- kos dirvos. 6 d. birželio bū
riai, neturėdami pinigų, sko- vo balius su įvairiais pamar- 
lino ir nešė kunigėliui neva, ginimais šy. Juozapo drau- 
ant bažnyčios, 
pasižymėdamas 
tarpe, darbavosi net išsijuo- keliatą dainelių sudainavo- 
sęs, keikdamas socijalistus, I gana gerai. Paskui M. B. 
progresyviškesnes draugys- norėjo kalbėti, bet katalikai 
tęs ir net Liet. Š. Fondą, pradėjo šaukti, švilpti ir ko- 
Reiškia, jis “darbavosi”, o jomis trypti, kad tik neda- 
parapijonai nešė jam pini- leidus prakalbų. Taip ir ne- 
gus.

Bet kas gi pasirodė išva
žiuojant kunigui? Ant baž
nyčios skolų užtraukta tiek, 
kiek ji pati neverta. Kur 
parapijonų sumokėti pini
gai dingo — nežinia, nes jo
kių atskaitų neišduota. Kas 
gi dabar parapijonams pri
sieina daryti? Reikia įieš
ko ti naujo kunigo, nešti jam 
dešimtines ir mokėti už
trauktas ant bažnyčios sko
las. Rodosi, paprasti daly
kai. Bet keno ta bažnyčia,

AKRON, OHIO.
Čia lietuvių randasi ne

mažas būrelis, bet jie mažai 
darbuojasi ant visuomeniš-

Kunigėlis,! gystės. Buvo atvykę iš 
tamsiųjų! Cleveland© dainininkai ir

įvyko prakalbos.
S. Singelis.

apart kitų aukų, paaukavo, kuri turi daugiau skolų, ne- 
L. š. F. po^ $100. Kitos'gu ji pati verta? Ogi vys- 
draugystės išrinko delega
tus ir atsiuntė į veikiantį 
komitetą. Yra viltis, kad 
ir pinigiškai prisidės.

Matot, kaip vietos lietu
viai darbuojasi. Tokios ži
nios negėda ir laikrašty ra
šyti.

S. M. Rinkevičius.

NEWARK, N. J.
7 d, birželio buvo prakal

bos vietos katalikų. Kalbė- 
kiaule. Tuomi viskas ir už- jo dr. Rutkauskas iš Chica- 
sibaigė — davatka prie vi- gos. Ką tas žmogutis ble-

vizgojo tai spau

kupo!
Ir taip, parapijonai moka 

kunigui kruvinai uždirbtus 
centus, o kunigas puotauja. 
Štai ir Raštutis parapijonų 
sudėtais pinigais buvo nusi
samdęs geriausius kamba
rius, įsitaisęs telefoną, nusi
pirkęs už $500 rakandų ir 
užlaikė dailią gaspadinę.

Dabar nežinia kur kun. 
Raštutis apsigyvens, bet ga
lima tikėti, kad jis visur tu
rės pasisekimą, nes yra gu
drus. Jis moka prieiti

, mo-prie jvairių

BATAVIA, ILL. .
Veik iš visur matai nusi

skundimus, kad daug bedar
bių ir negalima darbo gauti, 
bet pas mus visai kitaip. 
Žmonės apleidžia darbą ir 
nešas kaip drūti į tuos mies
tus, kur bedarbių daugiau.

Nors mūsų miestas “sau
sas”, bet męs nesam ištroš
kę. Kaip tik sulaukiam su- 
batos, tai nuvažiuojame į 
svetimą miestą ir ten išge
riam už visą savaitę.

5 d. birželio keliatas vai
kinų nuvažiavo į North Au
rora ir begerdami susipešė. 
Kada saliuninkas juos išme
tu laukan, tai ant gtvėa 
penki vaikinai pradėjo muš
ti vieną ir gerokai apdaužė. 
Tas mušeikas patraukė teis
man. Trįs jų pabėgo apleis
dami darbą ir pinigus. Du 
stojo teisman ir, supranta
ma, viską vertė ant pabėgė
lių. Jiedu likosi išteisinti ir 
tik už kompaniją turėjo už
simokėti po $7.50.

Geležinis.
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JUOKŲ KĄSNELIAI.

15c

20c

20c

15cbent

15c

Tel. 885 Greenpoint.
laušimas: — SENIAUSIA UŽEIGOS

10c A. SHRUPSKI
61 S.2nd st., Brooklyn,

Aidobliukas.
į. WMV.

10

JL'OZ. MARTINAITIS15c

109 Grand St15c.

pa-

20c

10c

25c
50c

73 Grand st.
GVARANTUOTAS ANT

50c.

25c
10c

turi tą 
pinigus

c/i•W

15c
15c

Tai. 2384 Gr**npelnt.
Puikiausia lietuviams vieta paa

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvie- 
koresponden-

kitur už tokį
$25.00. Labai

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

VIETA PAS

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

75c 
75c 
85c 
20c

KLESŲ KOVOS.... 
10c 
50c

M. Petrauskas
395 W. Broadway

So. Boston, Mass.

Visas Kuponas ir pakelio prhšakls 
pačią vertę. Gaii būti išmainomi j 

arba j verias dovanas.
(šį dovanu bus du< darnu iki Dec. 31, 1615

I Akušerkai
įH Pabaigusi kursų Womans Medlcai .
2) College, Baltimore, Md. i
* Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir
jį pagelbą invairioso moterų ligose^

I F.Stropiene,^’":
* SO. BOSTON. MASS. 9

ie.tcQettQ9tQti(:!.1»QįtQ»Q9tQttG^3»iQ»
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ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Mister Orakule! Kadan

gi tu žinai visas mergų pa
slaptis, tai pasakyk man, 
kodėl jos nešioja tokius dra
bužius, kad visuomet būna 
nuogos krūtinės, ypač vasa
ros laiku ?

Parapijonas.

nas, kas atsiųs dolerį, gaus 
paslaptingą pamokinimą, 
kaip galima sveikam sulauk
ti suviršum šimto metų. Jis 
tuojaus nusiuntė pinigų ir 
už trijų dienų gavo sekantį, 
spauzdintą pamokinimą: 
“Nesirgk ir nemirk, o gy
vensiu kiek tik norėsi”.

Drapanos dykai.
“Puikias drapanas turi!

Kiek mokėjai?”
Nei skatiko. Aš gavau

Ot, nuėjau pas kriaučių, 
apsivilkau drapanomis, ku
rias buvau sakęs pasiūt, 
paskui sakau: “Man labai 
gaila, bet aš negaliu tamis
tai šiandien už drapanas 
užmokėti; aš, sakau, už
mokėsiu kitą sykį. Kriau- 
čius gi sako: “Męs to
kiu būdu nepirkliaujame. 
Jei kas už tamstą užsistos,

palikęs drapanas ir išėjau. 
Tada tai aš ir ėmiausi gu- 
drumo.Nuėjau netoli pas ke
pėją ir užsakiau, kad iškep
tų 500 ragaišėlių. Kepėjas 
tiek neturėjo, bet sakė pa
darysiąs iki vakarui. Aš su
tikau. Paskui nuėjau pas 
kriaučių ir sakau: “Ar pa
žįsti tą duonkepį, kur čia 
netoli gyvena?” — “Taip, 

visus Adomus i pažįstu”, jis atsakė. — “Na, 
“piktą pa- tai jeigu jis už mane pasi- 

Jeigu mergų rančytų, ar butų gerai? — 
‘ Žinoma”. Taigi mudu nu-

Atsakymas: —
Mergos nepadengia savo 

krūtinių todėl, kad 
kiek matytųsi “Jievos obuo
liai”. O iš biblijos tamista 
turbūt jau žinai, kad “Jie
vos obuoliai” ’ 
- vyrus veda į ‘ 
gundymą”, 
krutinės būtų visai prideng-! 
tos, tai pusė vyrų apsisau- ėjova pas tą kepėją ir aš, 
gotų nuo “pagundymo” ir' pravėręs kepyklos duris, 
liktų nevedę. Ir tuomet. šūktelėjau: . “Na, kaip su 
mergos paliktų senmer-.tais penkiais šimtais? Ar 

ėmis. " Iaš gausiu tikrai apie vaka-
------------- ra šiandien?” — “Taip, be 

mažiausio sunkumo”,, atsakė
Sei, Mister Orakule! Man kepėjas. Aš sakau: “Duok 

rodos, kad tu esi socijalis-į mano kriaučiui penkiolika;
as. Jeigu taip, tai paeks- 
leinyk man, kodėl tu ir ki- 

socijalistai neinat su L. 
rikštu į diskusijas? Gal 

bijotės? Nejaugi tavo la- 
buonėj nebūtų tiek “dinami- 

_ to”, kad Grikšto arbūzą su- 
pleškyt?

gerai?” — “Gerai, duosiu”, 
atsakė. Na tai aš ir išėjau 
su naujoms drapanoms”.

Karve.
Profesorius Hamilton, iš 

Aberdeen, Anglijoje, vieną 
dieną labai skubėjo su nepa
prastais reikalais ir ant ke
lio atsimušė į karvę, kuri, 
neatbodama į profesorių, 
skersai kelią ramiai sau ė- 

“Su durnu J°- Kadangi profesorius 
Socijalistai ibuvo užsimislijęs.tai jisgrei- 

|tai nusiėmė kepurę ir link- 
Įterėjęs tarė:

“Meldžiu ponios man at
leisti !”

Eidamas gatve kelioms 
dienomis vėliaus atsimušė į 

(apysenę ponią, skersai gat- 
. Jis, ūmai su

sigriebdamas savo pirmesnį 
apsirikimą, sušuko:

“Ar vėl tu čia, sena 
gaišėle?”

Atsakymas: — 1
Žinai, bratku, lietuviškas 

priežodis sako: 
— du turgu”. 
tam .priežodžiui tiki ir su i 
mišiuglniais faituotis neina, j 
Jeigu tamistai pasitaikė ka-i 
da nors eiti pro New Yor- 
ko “fish marketus”, tai be 
abejones, tamista savo nosį: 
laikei suspaudęs dviem pirš-1 _ . - v.
tais arba ir visa sauja, ne-įv.es einančią, 
norėdamas fišės dvasią už- i 
uosti. Tamista savo nosį 
laikei suspaudęs ne iš bai
mės, bet todėl kad “stink”. 
O grikštinio aidoblizmo dva
sia dar labiau “stink”, negu 
“roten fiš”. Jesėry!

Kare — baisus daiktas.
Gaspadinė: — Kunigėli, 

kodėl tu šiandien toks nu
liūdęs?

Kunigas (atsidusęs): — 
Taip, mano Magdute, esu 
nuliūdęs, nes užsimisliau a- 
pie vainą.

Gaspadinė: — Juk tu, ku- 
nigėli, neisi ant vainos? I dinus’tarną.

Kunigas: — Taip, as nei
siu, venok ir man laike vai
nos prisieina sunkios valan
dos pergyvent. Pirmiau, 
būdavo, parapijonai man su
deda po tūkstantį ant nedė
lios, o dabar nei dviejų šim
telių nesukolektuoju. Ar tai 
dar baisenio daikto reikia?!

Svirplys.

Gudrus vaikas.
— Mama, duok man dau

giau aiskrymo.
— Ogi tu, bambliuk sakei, 

kad neprašysi antros toriel- 
kos.

— Mamute, aš antros to- 
rielkos nei nenoriu. Aiskry
mo gali įdėt į tą pačią to- 
rielkutę. Broliuks.

Geras pamokinimas.
Jurgis rado laikraštyje 

apgarsinimą, jog kiekvie-

Mahomet ir apverstas 
kalnas.

Vieną žiemos vakarą, jau
sdamas, kad šalta, Sir Isaac 
Newton, garsusis astrono
mas, instinktyviškai prisi
traukė kėdę prie šviežiai už
kurto kakalio. Mažu-pama- 
žu kakalys taip įsiplieskė- 
įraudo, kad karštis Newto- 

^nui tiesiog buvo nepakelia
mas ir jis, su įnirtimu ėmė 
traukioti varpą, kad pava- 

Bet tasai kaip 
ir tyčia, buvo kur išsivilkęs. 
Kuomet, ant galo, atėjo — 
Sir Isaakas buvo, taip sa
kant, pusiau iškeptas.

“Patrauk šalin tą praga
rišką kakalį, tu tinginių 
maiše!” sušuko astronomas 
piktu balsu, kuris tokiam 
rimtam galvočiui buvo rete
nybė. “Atitrauk ji nuo ma
nęs kaip bematant, ar ne 
matai, kad baigiu kepti! 
Negalėjai jį kitur pastaty
ti!”

“Susimildamas, jūsų didy
be, ar netinkamiaus būtų 
patraukti jūsų kėdę šalin 
nuo kakalio?” atsiliepė tar
nas, truputį nusistebėda
mas.

“Dėl viešpaties malonės!” 
tarė Newtonas nusišypso
jęs; “aš to nedasiprotėjau”.

iš “T. j r

“Laisves” knygor
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ JKŪNYT?

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 svajone ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kjfkviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ...............

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

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

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. Aleksą. 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
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

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

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

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

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO. 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski-' 
rimo ženklų, padaro raštą b® 
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 ......

PASLAPTIS ..............
GYVENIMO BANGA 
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI ..15c 
KONTROBANDNINKAI ...........  20c
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 
KANKINIŲ.................................... 20c.
PILENIEČIAI ................................ 35c.
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER- 
GETTT............................................. 40c.
IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

$1.00, parsiduoda už ....
DARBAS, kaina ...........................
RAUDONAS JUOKAS, kaina ... 
MOTERIŠKE IR MEILE ..........
GALUTINIS 

TIKSLAS
KAIP PADARYTI MONUS .... 
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

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

EVOLIUCIJA. Kaina ........
NUOSAVYBES IŠSIVYSTYMAS.

. . Kaina ...................................... 50c

- “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.
20 METŲ. SPECIJALIŠKAS NUPI- 
GINIMAS. 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

SUOTAS RETEŽĖLIS ir MEDALI- 
KĖLIS prie kiekvieno laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO. 
Dept. 910 

CHICAGO. ILL.

. Męs

Jaunereik 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” BRITVAPUSTO. O 
kaip ištepsi ant diržo ir patrauksi kelis kartus britva, tai taip ge- 

25c. suvyniojęs įrai išpustis,* kad malonu bus skustis. Prisiųsk 
laišką ir adresuok:

MA SPETH, N. Y.
BERGEN MFG. CO., Dept. A. 

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS Į 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 rodose patari
mai DYKAI. - Išrandavoju baksus laiškams.

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

BANKIERIUS JOHN KOVACS
36 GRAND STREET Fili ja: 155 CLINTON ST.

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

PARDUODU KARMAS

Telephone 595 Greenpoint
Daktaras J. Misevičia 

SPECIJALISTAS ŠIRDIES IR 
PLAUČIŲ LIGŲ. 

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

Lietuviškos Dainos!
Keturiems 
tinka cho- 

Kaina už 
Cho- 

už

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

Sutaisė Petrauskų Mikas. 
Rašykit:

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

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

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

“Laisvės” Administracija.

T)
M
cn

F,

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galim* 

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

Ir visokius kitokias gyduoles nuc 
visokių ligų, kurios Čia dar nepaminė 
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenar

Brooklyn, N. Y.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

MANHATTAN

©P”.c^(9

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

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

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

naujausios'mados visokių šiaudinių ir Panama Skrybėlių.

šimtai krautuvių Didžiamjam

PER ŠITA MĖNESI NULEIDŽIAMI

DIDELE DOVANA
Žirą pakelio priešakys vertas Jc pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

• • r 2.

03

Telephone 652 New tun.

R. KRUČAS

FOTOGRAFAS

TIEMS, KURIE

NEWARK0AKUŠEREA
Paba’guri Imperntrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburg* ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias paaekm*® 
praktikoj* prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galit* gauti patar-

O. STROLIENe
Jasniškaiti

8U Walnat St.. NEWARK, N. J. 
T*l*fona? ^4035 Markei

ir MALIORIUS
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^pasi rinkti pagal 
savo norą.

Kas užsirašyi 
pas man* 

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

“Ameriko® 
arba knygų ver- 

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

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

Jonas MATHUS Lietuvį”, ar "Šakę 
tės $2.00. r *,/

Tel. 3939 Greenpoint
DANTIS PATAISOME ANT 

. LENGVO IŠMOKESČIO. .

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS !
IR ŠVARIAUSIAS SALIO- <

NAS VISAME SO. V
BOSTONE. j

Sveiki geritutdoii rūšį*® gėry- l 
mai Ir užkandžiai. Patarnavi- y 
mas prielankus. Atailankykit*.
• p*r«itikrlnsit®. f

JONAS MATHUS
(Lietuvi* Savininkai) A

342—344 W. Broadwaj • 
So. Boston, Mas*.

(Dašimti žingsnių nu* Li*tavių< 
Labdarystė® Draugij®® name). 1

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 ftiaterijolo už $8.00
Apvelkame ir sudrūtiname

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

Užpliombuojame už ... $1.00 
ir augščiau

Išvalome už
Traukimas mūsų specijališku- 

mas. Egzaminuojam seredomis 
tarpe 2 ir 4 vai. dykai.

Brooklyn, N. Y

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA HOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

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

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

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

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

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

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

498 Washington Street, 261 W. Broadway
Corner Spring Street SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

Broooklyn
Palei Wythe Ave.

Užsirašykite

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

SpccijalM»tn« MntArišku Ligų.
314 E. 50th Su., New York

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. p« 
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 pigua. Neužmirš
kite mano antrašo.

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

Kalbame liėtuviškaL

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

“NAUJIENOS" praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš karės lauko ir abelnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mėn. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje m.ct. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpild y k šitą blanką ir prisiųsk kartu su pinigais.

“NAUJIENOS" 1841 S. Halstcd St., Chicago, Iii.
Šiuomi prisiunčiu$------------ už "NAUJIENAS1

metus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresui



.. "rf" ................ ........... ..

11SEVERAS
BALSAS

'A
Persiuntimas užtikrintas

‘LAISVE 183 Roebling St

Kru-

Kaz.

Jakšis

vai.,

Petr. Bikšonisvai.,

■ Suvalkų gubernijos
kares aukos

It

v.
K.

t

PAJIEŠK0JIMA1
D R

III.

III.

1

2

III.

IIIII.

III.

NAUJAI ATIDARYTAui.

Kas

Pov. 
Sart.

Kaz. šilis Aleks.
Tom. Valainis, 

Kuneika ir Vikt. 
vai.

Michalauskis, Jonas 
vai., Petras Siraus-

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

tulžies 
neveiklumo.

J. 
šnei-

da-ktarų. 
aptieka 

valstijoj.

/J 
vi 
3

vai., 
Po- 

Kel-

Raseinų pavieto.
Sužeisti: drag. Juoz. šerefis Aleks. 

vai.

.si
*

Kauno pavieto.
Sužeisti: efr. Aug. Timonas Survil. 

vai., unt. of. Jonas Bartoševičius Ai- 
rog. vai.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Nepažymėta iš kur.
Pateko nelaisvėn: Juoz. Saka’aus- 

kas.

1109 S. Winnebago St.
Ona Savrasevičiūtė

589 Island Ava.
Maršalka A. Nevcrauska*

411 So. Church St.

Saveroa Preparatai parsiduoda alei aptiekoj'e. Pirkite vien Severos. Neimkite 
jokių užvaduotojų. Jei negalėtumėt jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo

vičius iš Kidulių, Več.

Mėgintojai geriausiai ISaiSkina jo gerąsias ypatybes. 
Perskaityk sekanti lašką:

Nevirinimas.
“Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos Gy

vasties Balsamą ir pradėjau jausties daug ge
riam*. Ilgą laiką kentėjau 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 kenkiantiems nuo skilvio bet
varkės’’. Dymian Moroz, Box 14, Duffield, Mich.

M. Ditchkus
122 Pine St., Throop, Pa.

T? O V U 1 f" 1 c
129 E. 29th St.’, New York, N. Y. 

(49—52)

80c. ir
50c. ir
25c. ir

Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
10c. ir

OF LIFE
[Severo* Gyvasties Beinamas] 

Kaštuoja 75 centus.

“SVEIKATA MG l’ERIMS” T.ft
kinta įvairios ligos, nuo kurių SEVERA’S REGULATOR savo atitaisymo ir 
stiprinimo ypatybėmis mot grims yra geriausia draugas, nes minėtoji gyduolė 
palengvina jų kentėjimus. Pareikalavus, knygelę pasiuiv'iiiine dovanu).

Severos Reguliatorius kaštuoja $1.00.
________ - _  __ _ i-------

Box 
Knygyno raštininkas

Box 
Knygyno iždininkas

Box

dėjimus 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
kiiętu. . Ketvirtoje savaite.

0YDYMAS DYKAI. j
Męs galeme perti- I 

ktonti kiekviena, kad • 
gyduole* CALVACUIM 
sulaiko slinkimų, plau
ku prašalinti plalskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu rtėh.a . 
krasos markėms prisi- i 
ustus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsluče- , 
me kiekvienam doler- , 
Ine dėžutė Calvacura— | 
os N. 1 ir knygute i 
“Teisybe Apie Plau
ku*.” Išplaukėte že-

AeS.oJo savaite.
UNION LABORATORY, Box 545, Union,

UNION laboratory,
Box M6, Union, N. Y,

Siučiu i dedamas 10 centu del apmo
kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžute Cal
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
Susu antrašu.)

kai nnu metu? zlr 
Užkrėsti kokias nors no 
IVftikuiuais ir limpanti 
jie?

Ar randas pląiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gj’dymą. aukščiau pasakytu li

gų. tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iluostryjų kny
gute jusu priremtą kalba* 

----
APIE PLAUKUS,” 

Parašita europos gar
singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

JUS GALETE IŠAUGITIPLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau-

Virinimo stip
rintojas se

niems ir nu- 
silpnėjusioms 

ypatoms. Tin
kamas vartoji
mui sveikstan

tiems.

f
'i- 1.

i’

Stan. Baranauskas, Žeimės vai., Pr.

Kauno gubernijos 
karės aukos.

Prapuolę, sužeisti ir užmušti lietuviai. 
Kauno pavieto.

Užmušti: Ant. Jasukaš Janav. vals., 
Konst. Minauskis, Vl.Skinduris, Jurg. 
Tranelis, Izid. škadauskis, Ant. Da
nis, Juoz. Elenauskis Vilk, vai., ba- 
rab. Juozas Rudeikis.

Sužeisti: Ant.Polubeckis, Ant. Rus- 
steika, Al. špakauskis, v. feir. Ant. 
Urbanavičius, trub. Jurgis Gereška, 
Bern. Blinja Airog. vai., Klimas 
Skardis.

Papuolė nelaisvėn: Ant. šilis 
kų vai.

Telšių pavieto.
Užmušti: Kaz. Garvonis, 

Monseilis Kreziptų.
Sužeisti: Ant.Dačkus, Kaz. Kubiška, 

Pet.Moželis, Dan. Stočka Sėdų vai., 
unt. of. Ant. Jasiukaitis, unt. of. Jo»- 
nas Gudelis, Pr. Jankas, Aug. Andru
žis Mosėdžiu vai., Step. Markevičius 
iš Kretingos, Jonas Janušis, Telšių 
bajoras, Liudvikas šakis Alec.
Tadas Emardas Žid. vai.

Raseinų pavieto.
Užmušti: Juoz. Nasvitis Sart. 

Petras Majatukas iš Šatų, Vine, 
žeris Jurb. 
mių vai.

Sužeisti: 
šimavičius 
kis.

Siųskit pinigus į Lietuvą per

Laisves” Agentūrą

Patarnavimas kuoteisingiausias

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

Laisves” Agentūroje
Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina 
“KURSK”..................... Birželio-June24d
‘ CAR1CA” Liepos-July 5 d

Brooklyn, N. Y

Radzevičius Rumš. vai.; Mot. Misevi
čius iš Kriukų, unt. of, Juoz. Diju- 
šas iš Šančių, Juoz. Kutis iš Bikonių, 
Sidoras Kukis Beršt. vai., Juoz. Mile
rį.-. iš Paežerių, Stan. Mitaika iš Žei- 
mės, Juoz. Olauskas iš Kauno.

Šiaulių pavieto: Jurg. Danftsevičius 
Jon. vai., Jul. Urmanas Jon. vai., 
Vlad. Bunka, St. Kvašis Gruz. vai., 
Juoz. Rudauskis iš Žagarės, Juoz.

Pateko nelaisvėn: Jon. Punkis iš 
Seirijų, Jon. Romanas Kapsodžių gm., 
Vine. Zinevičius, Jon. Pateliūnas Kra- 
snapolės gm., Petr. Lankevičius, Pet. 
Milčius iš Beržininkų, Mot. Vaina iš 
Ežerių, Tom. Lapinskis, Lad. Račkau
skas i Miroslavo, Jon. Slauta iš Ku- 
dronių, Adolf. Valavičius iš Leipalin
gio, Mik. Ašinbergas iš Kudronių.

Suvalkų pavieto.
Pateko nelaisvėn: Juoz. Tarnauskis 

iš Elenavos, Juoz. Karosa iš Valkų, 
A. Kovalikas iš Zaboriškių, And. Miš- 
činskis iš Kadariškių, Ant. Drazdaus- 
kas iš Kukavo*, Pr. švedas iš Suval- 

Kavera, Peliksas Pandokas iš Sarin-į kų, efr. Mik. Rubalis, Stan. Kalinka 
kų, Stan. ITeskunas, Kaz. Balčiūnas, 
Pranas Katinas, Pranas Etankus, 
Vine. Zambedis, Kar. Kalvantis, Mart. 
Trugetėlis, Al. Liubauskas, Vine. I- 
vanauskas, Kaz. Liutkus Južint. vai., 
Vine. Valantinas, Zenonas Undris, 
Stan. Buisoda, R. Čepulis, Ben. K!on- 
dratas, Juoz. šidlauskis, Stan. Žalis, 
Ant. Urbanavičius Podub. vai., Kaz. 
M i knis, Jonas Kušleika Kruopių vai., 
Ant. Netraitis.

Ežerėnų pavieto: 
vai., Kaz. Raupis, 
Antuz. vai., Vlad. 
Stankevičius Antai 

Vilkmergės pavieto: Jon. 
Subačių vai., I’r. Pilelis, ir Juoz. M i-

Ežerėlių pavieto.
Užmušti: Gab. Usavičius-Vonscvi- 

čius Aps. vai., Petras Raminskis, Pr. 
Bandaris Turčilų kaimo.

Sužeisti: Jonas Kovaliunas, Ant. 
Biznas, Konst. Pitkevičius, Alf. Dze- 
rukas, Juoz. Kamarauskas Dusetų 
•vai., fer. Ant. Esmanavičius Taurag. 
vai., Kaz. Krisiukas Panem. vai., 
Dion. Galevičius Drisv. vai., Gren. 
Jon. Sakelis Slab, vai., Ad. Kačonaus- 
kis Krasn. vai., vyr. unt. of. Jonas j 
Rageitis Atolent. vals. iš Bikunų

Papuolė nelaisvėn: Bal. Černiaus-' 
kis Juž. vai., Jon. Barkauskas Smalv. 
vai., Ant. Balandza.

Elen. vai., F. Sukockis, Šeini} gm., 
Stas. Ivanickis Pilypavo gm., Pricas 
Sliesorius iš Vyžainių, Jon. Bakune- 
vičius Suvalkų gm., Pr. Bernotavi- 
č-us, Jon. Dambrauskas, Pran. Kaz
lauskas, Konst. Vaišnora, Juoz. Gala- 
tikas iš Filipavos.

veno New York, N. Y.
Meldžiu atsišaukti.

A. Tarnauskas
Walter D.yor R. F. D. 4 

Farmington/ Me.
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 prftinka.

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

Magazino St., Carnegie, Pa.
Centro Sekretorius J. Mažlukna, 

1111 Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varašis, 12 

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie, Pa.

1VL Urlakis
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

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

Baseinų pavieto: Pr. Baublis Petr. 
vai., Pr. Marzinas, Jon. Girnis Erž- 
vilk. vai., l\az. Monstavičius, Ant.No- 
vilkis, Ant. Ralius, Jon. Rapšis Mank. 
vai.. Vik. Aleksiejus Man. vai.,Jui. 
Rašiutis Kalt, vai., Ant. Milius Erž. 
val.,Pr. šlitis Taurag. vai., Pr. Minat 
Kelm. vai., Pr Ivanauskis šim. vai., 
efr. Vine. Žūta Kražių vai., Pr Savic
kis, Jon. šukšda Mankūnų vai., Pil. 
Činkis, Leonardas Velas.

Telšių pavieto: Andr. Jasmontas, 
Jon. Anušis Salantų vai., Leon Gluš- 
kevičius, Kaz. Sungaila, Kaz. Stanai
tis, Ant. Jančevskis, Konst. Mikutis, 
Ant. Karpis Dabr. vai. ir to paties 
miestelio.

Panevėžio pavieto: Br. Adomaitis, 
Juoz. Sadauskis, Petr. Kutra, Ed. 
Udris ir Jon. Vaitkevičius iš Panevė
žio miesto.

Nepažymėta pavietas: Juoz. Ma
kauskas iš Draišorių.

Vilniaus gubernijos 
karės aukos.

Pateko nelaisvėn.
Švenčionių pavieto: Jon. Rinkevi

čius iš Čibojų, Al. Maitukelis iš Juk- 
šanavos, Liudv. Matusevičius Garšų 
kaimo, Pr. Ostrovskis Tumkų kaimo, 
Rom. Boblinskis, unt. of. Teof. Mar
cinkevičius, unt. of. Mik. Petruševi
čius, Juoz. Lukta, Mik. Ceika, Anupr. 
Žalenis, Juoz. Vaitekūnas, Adolf. Ba- 
bis, Ant. Babusevičius, efr. Kaz. Iva
nauskis, Pran. Ivanauskas, Pr. šau- 
nerūnas, Pr. Stasevičius, Jon. Bakas, 
Mik. Kvietkauskas, Mik. Kačkaris, 
efr. Akromavičius, unt. of. Pov. Bui- 
čikas, Vine. Urbkas (Zan. vai.), Bol. 
Lekavičius, Adolf. Mackevičius, K Pi- 
varūnas, efr. Andr. Lekavičius, Juoz. 
Karevičius, Petr. Barkauskis, unt. of. 
Ed. Romaslauskis, Jon. Grigelis, Pil. 
Markauskas, Mot. Michalkevičius, A. 
Mickevičius, Al. Vine, ir Karolis Ma
stomai (Aleks. vai.), Juoz. Sėlevi- 
čius, Melėgių vai., 
Mik. vai., Mik. 
Liudv

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kanip. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21018

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

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

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

118, Laupurex, Pa.
4 kuopos, Ig. Raslmkaa, Genaral 

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “LaisvęM 

savo organu:

Panevėžio pavieto.
Užmušti: efr. Aug. Januška Pa- 

Birž. vai., Cent Tancis Pakr. vai.
Sužeisti: efr. Mykolas Vasniauskis 

iš Panevėžio, Jonas Mikalajūnas Lin
kuvos vai., Juoz. Bočelis iš Pinų, 
VI. Lukošaitis, Mot. Lapenas Pabirž. 
vai., Ant. Vilčinskas, Kaz. Jankaus- 
kis, Kaz.KrikŠtanavičius Reniig. Ežer. 
vai., Petras Jurėnas Pumpėnų vals.

Papuolė nelaisvėn: Kaz. Pečeliū
nas, Juoz. Linevičius, Jurg. Tamo- 
.šūnas, Jon. Valavičius, Juoz. Saraut- 
nikas, Jon. Borolis, Ant. Marčūnas, 
Pet. Kondratavičius, Ipol. Lapenas, i 
Juoz. Babickis, Juoz. Kubilis, Petr. i 
Susla, Ant. Urnis, Jon. Labakėnas, 
Dion. Adomaitis, Jonas Liva.

Vilkmergės pavieto.
Užmušti: efr. Stan. Abramavičius.
Sužeisti: Kaz. Tyla iš Anykščių, 

Juoz. Stumbris Taur. vai. iš Pokev., 
Juozas Motejūnas 01. vaE, Jonas 
Petrauskis, Juoz. Ambrazevičius šad. 
vai. iš Kaulių, Ben . Saba’iauskas 
Boln. vaL, Ant. Mačiulis, efr. Jon. 
Karšanskas, Juozas Šulcas Pavarin- 
čių kaimo, efr. Br. Imbra Rag. vai., 
efr. Bal. Trajis Tauj. vai., ulanas 
Ant. Karkevičius iš Uškonių, Mik. 
Jurela Kuk. vai. iš Turčinų.

Papuolė nelaisvėn: Bron. Gurbins- 
Icis bajoras, Kaz. Paršiukas Ušp. vai.

Šiaulių pavieto.
Sužeisti: Kaz. Gudas Akm. vai.. Jo

nas Paluckis, Juoz. Latyša Skemenų 
va]., Mik. čirikas, Pranas Indrulaitis 
Kriukių vai. iš Nanevėtų, Juoz. Bal
čiūnas Pašv. vai. Dom. Jurgaitis 
Kruopių vai., Vincas Paterbis žag. 
vai., Aleks Rimantas Grez. vai., Jo
nas Drazdauskis iš Šiaulių, Kaz. Pu- 
činskis iš Šiaulių, Kaz. Tomašauskis 
Gruzdžių vai., Kaz. Litnevičius, Juoz. 
Zamkus Kruopių vai., VI. Gapšis 
Skem. vai., Al. Varanavičius Pap. 
vai., VI. šakalauskis iš Šiaulių, Vikt. 
Zvierka, Jonas Sprogis.

Papuolė nelaisvėn: efr. Kaz. Sera
finas Škėmų vai., of. Ant. R^idis- 
Rutkauskis Škėmų vai., Alb. Knimė- 
nas.

Pateko nelaisvėn.
Kauno pavieto: Bron. Kučinskis, 

Jon. Misevičius, VI. Serafinas, Stan. 
Dovidavičius, Pr. Jakaitis, 
žauskaa, Juoz. Portauskis, 
minas, Tadas Labanauskas

Ant. Gai- 
Ant. Kuz- 
iA Kauno, 
Bufinsfete,

•v : •x' ‘ Ji

Prapuolę, sužeisti ir užmušti.
Naumiesčio pavieto.

Užmušti: Ant. Naumanšis Kidulių 
gm.

Pateko nelaisvėn: Kaz. Kuras iš 
Naumiesčio, Jon. Jankauskas Plokš
čių par., Vine. Rickevičius, Juoz.i 
Mačekaitis iš šilgalių. Mik. Abrama-

Garbauskas
Dobr. vai., unt. of Jon. Milčiauskas 
Lesnitstvos vai., Jurg. Juodaitis iš 
Gelgaudiškiu.

Juoz.
Ust. Janoniekis 

Krušinskis, v. of.
Stasiūnas Tvėrių vai., Vine. 

Mačulis, Ligum. vai., Ign. Kibickis, 
Vine. Gitka Kabil. va'., efr. K. Stribs- 
kis iš Samadaratų, Bol. žegaris iš 
Pagmušių, Ust. Ve melą iš Sabalikių, 
S. Makarauskis iš Svetlėnų, Vine. 
Bimba iš Autolėdų.

Ašmenos pavieto: efr. Jon. šukele- 
vičius iš Latstikių, Vine. Butkevi
čius iš Krapivnės, Mik. Dervis Iš Aš
menų, J. Grantauskas iš Gustiškių, 
V. Alkanavičius iš Gustiškių, M. Ma
žutis iš Lasankos, Jul. Jotulevičius 
iš Kiziskerių.

Nepažymėta pavietai: Kaz. šapelis 
iš Liutupių, Bron. Vaitelis iš Smar- 
gonės.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neviackas (pirtnlninkas), 

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
F. Deveikis (sekretorius),

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

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

24,1-3 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.
V, Kazlauskas,

268—40th St. Brooklyn, N. Y.
Liutkus,

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

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

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

174 Broadway, Brooklyn, N. Y. Į
J. Parulis, 1

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbuta*, 815 Jenne St., 
vice-prezidentas.

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

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

J, Sereikis, 61G Market St., iždinin
kas.

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

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

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

Durininką* J. Žilius, 614 Market St. 
Street.

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

Marijampolės pavieto.
Užmušti: Kazys Podras.
Pateko nelaisvėn: Sim. Bigatinskis 
Veiverių, Pov. Skučas iš Prienų, 

vai,
Stara- 

Bobušis

IŠ
Antanas Monkeliūnas Panom, 
unt. of. Juoz. Krašinskis, J. 
vinskis iš Panemunės, Mot. 
iš Aleksoto, Ant. Petravičius Klebiš
kiu gm., Janoch. kaimo, Mik. Marcin
kevičius Balbieriškio gm. iš Mūrnykų 
dvaro, Jon. Petručionis, Tam. Karže- 
niauskas Balbier. vai.

Kalvarijos pavieto.
Užmušti: Ant. Mažeika Krosnos 

gm., Juoz. Žvinikevičius iš Balkūnų.
Papuolė nelaisvėn: Petr. Zailskis 

Simno vai., J. Vevesis iš Krosnos, 
Baltr. Basasnoris iš Kalvarijos, Juoz. 
Pudauskis, Viniukevičius, Pr. Devi- 
žius iŠ Alytaus, Vine. Jonaitis, Jon. 
Varmačis, Petr. Degutis iš Janavo, 
Jon. Kunca iš Liudvinavo.

Užmušti: Mart. Kuligauskas, Kur- 
jankos gm., Dudavos kaimo.

Sužesti: Petras Stukas Augustavo 
gm., Lad. Sieroka šč.—Ilš. gm., Al. 
Rojančiukas Galin, gm., kaimo Mikoc.

Pateko nelaisvn: Ant. Grajauskas 
Augustavo gm., Juoz. Zdviliauskis iš 
šČebro-Ušankos, J. Varneckis iš Kud
ronių.

Vilkaviškio pavieto.
Sužeisti: Juozas Ūkas Bartininkų 

gm., Vilkabalių dvaro.
Papuolė nelaisvėn: Jon. Baranaus

kas iš Verbų, Juoz. Berkevičius iš 
Alvitos, Petr. Bardkevičius, Vine. Va- 
gulis iš Gižų, St. Aleknavičius Paeže
rių gm. švarpių kaimo, B. Deltuva 
Kirkiliškių gm., kaimo Beržanų, J. 
Mačys Paežerių gm., Obšr. kaimo, 
Jon. Kubaitis Paežerių gm., Petras 
Selekas iš Vilkaviškio, J. Bendžiūnas 
Alvito gm. čyčkų k., Juoz. Nievia- 
domskis Užbalių kaimo, Ant. Lavni- 
kaitis iš Virbaliaus, Kaz. Kiveris 
Rudamin. gm., Paliūnų kaimo, Lad. 
Garkauskas iš Kibartų, Jon. Gurevi
čius, Kalvar. gm., Vidšrių k., 
Kerevičius iš Virbaliaus, Juoz 
deris iš Kibartų.

Seinų pavieto.
Sužeisti: Ant. Tomašauskas 

džių gm. iš Pastarnokų kaimo.

Pajieškau Jurgio Žiugždos, Suval
kų gub., Kalvarijos pav., Vitgerėlių 
kaimo. Seniau gyveno Brooklyn, N. 
Y., ir išvažiavo j Harrisburg, Ill. Kas 
žinot, malonėkit pranešti, nes jis 
buvo sužeistas ir dabar gautų atly
ginimą.

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

(48—49)

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 
atsiŠaukt ant adreso:

Simas Treikauckas 
Box 65, Girardville, Pa.

(46—49)

Pajieškau Jievos Banislauskiūtės, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav.,Bal- 
biariškių gmino, Rudenų kaimo. Se
niau gyveno New Yorke. Meldžiu 
atsilankyti, nes aš velt gyvenu tame 
name, kur mudu gyvenom pereitą žie
mą. Jei negalit atsilankyti, tai pri- 
siųskit man savo adresą.

Ji pati arba žinantieji malonės pra
nešti.

Pajieškau draugo Juozo Kleizos, 
kaimo Patamulsio, Suvalkų gub., Ma
rijampolės pav., gyvena New York, 
N. Y. Taipgi pajieškau kaimyno Bar
ščio, Suvalkų gub., Dvilikių kaimo, 
Marijampolės pav., gyvena Ansonia, 
Conn.

Pajieškau savo švogerių Valentino 
Kaubazio ir Leono Būtos, taipgi ir 
pusbrolio Jokūbo Lubio. 2 metai at
gal gyveno Montreal, Canada, 
žinot, malonėkite pranešti.

P. Kumpis 
1506 2nd St. N., Minneapolis, Minn 

(49—52)

Sere-

■

Pajieškau pusbrolio F. Kamąusko, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Men- 
kinių kaimo. Rodos, kad pirmiau gy-

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

Box 517, Steger, Ill. 
Iždininkas (kasierius) T. šnekutis,

“ 482, Steger, Ill.
J. Striško
566, Steger, Ill. 
J. Damidavičia, 
407, Steger, III. 

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

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

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

837 Central Ave., Collinsville, 
Organo už’urėtojas — V Raudonius,

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

sio 1-mą ir 8-čią nedėldlenj% 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
Il’inois.

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksyną*

I486—7th Av*.
Vice-pirminlnka* F. RaŠkevičiu* 

539 Island Avo.
Protokolų raštininkas Ona Užballūtė 

J 1214 West St. 
Finansų raitininkas JT. Stružas

i 1125—8th 8t.
Iždininkas 8t. Buzinskls

589 Island Avė. 
Kasos Globjėhl:

M. Gerullūti _ _

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. A. Zaperiacka*, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

f Repeticijo* atsibūna kas pėtnyčią 
!“Sokolų” svetainėj, 190 Grand St.

*>’—» \r. Y 8 vai. vakare, Brooaiyn, ... x,» x Y ’

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

Centro Valdyba: 
Pirmininkas J. Skirmontas,

72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
S. Karvelis, 111 Ainslie St., 

Bjęoklyn, N. Y.
Iždininkas J Butkevicia,

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

kuopos Brooklyno — L. Deveikis, 
146 Metropolitan A ve. Brooklyn, 

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

BRKNG1AUS<S ŽM0GAvs tukt^
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: <
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio...................r . .. . 
Skilvinės proškos..........
Pigulkos del kepenų... 
Rlakm naikintojas..... 
Bei išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui .. 
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti mostis...................
Antisepti'škas muilas..........
Gumbo lašai...................50c.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyniero* 18» 
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolė*, šaknis ir t. k, ,

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

.$1.00 
.75 

1.00 
1.00

.50 

.50 
.50 

1.00
.25 
JO 

8.00 
.25 
.25 
.50 
.25 

1.00

Nuo Kalvos skaudėjimo.10c. ir 
Nuo Kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo................
Nuo peršalimo.............lį*,T
Plaukų stiprintojas... ."5c. tr 
Linimentas arba Expellens... 
Nuo plaukų žilim 
Nuo Reumatirmo. 
Nuo 
Nuo 
Nuo - . .
Antisepti.lka mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.

-liaukų žiiimo

lytiškų ligų..
dusulio...........
kirmėlių.. •..

50c 
50c.

10c.

.25 

.28 

.10 

.25 

.50

.25 
.50

1OO 
ir 1.00 
.. .50 
.. .25 
.. .«» 
.. .«• 
ir .«« 
.. .M 
.. .M

ir

Ttlppat

ĮgyReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašyme!!* CM 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ngoj®-

ValRti jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, *
atsilankydami ; Lietuvtškiį Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, APttek.riu.,
Bedford Avenue v.mpM Nortk <■*•» ««rr’* ®r<

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

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

KŲ ADRESAI:
Prezidentas L Daukšy*, 142 Ne 6th 

St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas F. Svetika*, 

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

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

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vica-Prezidwrito 2) 8. Mankai, Cor. 
ITth A V'jno St., PhlladolpMa, Pa.

Sunineiimu Sekretoriun 1) M. M. 
Rico-Homan, 140 E. 19th St., Now 
York, N. Y.

Suulnciimų Sekretorių* 2) J. Ne
viackas, 188 Roebling St., Btoeklyn, 
N. Y.

T. L. Dunduliu, BOx 511,
Weetville, Ill.

Finansų Sekretorių* 2)J. Stasiulevi
čiui, 1815 E. Mdyameniing Avenue, 
Philadelphia, Pa.

Iždininką* K. Sldlauskaa, W. 
Broadwway, So. Boston, Ma**.

Kaso* Globojai: M. dėina, 56 Mar
ket St., Brighton, Ma**.; J. Geguži*, 
28 W. Broadway, So. Boston, Ma**.

J. J. Gerdauska*, 78 Well** St 
Now Britain, Conn.,

J, Jukeli*, 695 East 189th St
New York, N. Y.

Vlsn* pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND Ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511, Woatvillo, 
III., kuris yra po |1,900.00 kaucija, o 
jis įrašąs j knygas pasiųs iždininkui.

AR JAU NETEKOTE K ANT- 
RYBĖS JCSU LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po 
savaitei, mėnesis p j mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
sergančių jau išgydžiau» kiek 
sergantiems pagelbėjau jų 
metinėje jkiroje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų lickarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršinus -— 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo Kraipos pra

garsaus specijansto
D-HO LEON. LANDES

Jis jums be pinigų duos rodą 
ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastj ir išaiškjs jums ligą. 
Gydau jau per 20 mettį kuopa- 
sėkmingiausiai 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 i* garsius aparatus 
Elektrikos ir X— Spindulių, per 
kuri os matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
rikroskopiškai 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 10 
ryte iki 8 vakaro; nedėldlenials 
įuo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, e 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai 1

KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimą* 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainų, 
500 aditų, kaštuoja $12.50. 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjimo 
prieš užYnokėjimą 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.

RK»
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VTFTINtS* 7INIOę |n^a padarytą kontraktą, silpnesnieji žmonės ir kūdi-1 V ir* 1111 Kalbėjo Amerikos Darbo kiai. Kad apsisaugojus nuo1

išlygų, arti didelių 
fabrikų. Pastatom 

už kuriuos žmonės iš-

ką pasilieka savininku 
Rašykit mums, kurie 
savo narna turėt, o męs 
sime kiekvienam rodą.

J. 1GNATAVIČIA
Realty and Commercial Co.

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

inetna-

su
Pagal gerumą jų kainos 

Armonikai, smuikai ir 
di- 

Didžiaurda* 
rūšie*

duoda

J. GIRDĖS
103 Grand st Brooklyn,N.Y.

DAKTARAS
Kos uaroo Kiai. Aaa apsisaugojus nuo | w yj j •
prezidentas to pavojaus, reikalinga štai;ivI'«3XlJI IO I

SUGRĮŽO BOSTONAN.
D-ras F. Matulaitis, kuris

J Federacijos ; ___ ___ x ___
- Gompersas, unijų viršinin-Įkas pildyti:d nedėldienį visi važiuokit į

NeužmSit šTnedėldienį Į-ai, socijalistų ir darbiniu-1 1/Nereikia gerti vyno 
Ir t- */»■• <-> t įu rJ/v /vr i v* nn t t/i n I o 11 n

2) Stengtis daugiausia praktikavo New York Post 
gerti šalto vandens. (Graduate Hospitolyj 6 mė-

3) 'Nedėvėti šiltų drabu-' nesiūs, kaipo specijalistas 
žiu ir vengti sunkaus darbo.' daugelio ligų, vėl sugrįžo.

4) Tankiai maudytis šal
tam vandeny, ypatingai šal
tu vandeniu vilgyti galvą.

5) Mažiau valgyti mėsos, 
bet daugiau vaisių.

6) Saugotis nuo vaikščio
jimo, nebūti ant saulės, ypa-

; kų laikraščių redaktoriai ir'degtinės ir alaus. 
Į į kiti. Visi kalbėtojai nurodė 
’ begėdišką pasielgimą darh- 

kaiboLr'nnk^.naTžaidimas davių ir valdžios, kuri vi- 
suomet gina kapitalistų rei- 

! kalus ir kuri dabar stengia- 
1 si nuslopinti siuvėjų uniją.

Po prakalbų buvo išnešta

nu vykti į Maple Grove, kur 
jūs laukia girios pavėsis, 
dainos, deklamacijos, pra-

ant gryno oro. Ten galima 
pasilinksminti ir pašokti,pa-1 
diskusuot ir pasvajot.

Visi maloniai užkviečiami. , , ..................
Išvažiavimą rengia L. S. S. Patęsto rezohucija ir siuvę- 
19 kuopa v Jai PasizadeJ() kovoti su is-

Mums praneša, kad ir L. I naudotojais ir ginti suareš- 
S. S. 52 kuopa (iš New Yor- jluotus savo draugus, 
ko) taip-pat prisideda prie 
išvažiavimo toj pačioj vie- Į 
toj. New Yorkiečiai atsiųs 
ir savo kalbėtoją—moterį,! 
kuri kalbės apie moterų1 . . n c .
klausimą. Todėl visi NewJ^enOnakalbas ant 
Yorkiečiai būtinai pribūkit 
j Maple Grove.

Išvažiaviman pribus ir 
juokdarių—Džian Bamba ir 
Ridzikas, kurie sakys savo 
“spyčius”. šiame išvažiavi
me laukiama tiek daug sve
čių, kiek dar jokiame išva
žiavime nebuvo. Laukiama 
socijalistų ir j* pritarėjų.

Kelias, kuriuo važiuoti į 
Maple Grove,veik visiem ži
nomas. Kas nežinos, gali 
ateit į “Laisvės” ofisą pasi
klaust. Ofisas bus atdaras 
iki 12 vai. d. ir ten bus bū
riai žmonių, su kuriais bus 
galima nuvažiuoti.

Beje, manoma, kad ir “Ai
do” choras dainuos.

Rengėjai.

I Prakalbos Central Brook
lyn e.

Central Brooklyne socija-Į 
ilistų kuopa kas četvergas!

7 Dieną ir naktį

>

: VISADA.
; Nemokėki! randą be naudos, 

bet mokėkit savo naudai.
' Męs parduodam LOTUS ant 
» lengvų 
’ miestų ir
> namus,
> moka ramiomis ir į trumpą lai- 

namo. 
manot 

suteik-

NAUJAUSI
GRAFOFONAI.

Plačiai žinomas Brookly
ne p. V. Šabanauskas ati
daro puikų saliūną birželio 

>bėjo drg. Kučinskas. Da- (June) 19 d., 927 Grand St., 
! bar iš eilės kalbės Prūseika, kampas Caharine St. Lin- 
Neviackas, Šukys, Šaltys iri ketina gero pasisekimo nau- 
kiti. . jam biznieriui.

Central Brooklyniečiai, 
neužmirškit atsilankyti.  

Rengėjai. jersey city i

Sugrįžęs Bostonan d-ras j 
Matulaitis atidarė ofisą po ♦ 
No. 419 Boylston St., netoli!o 
didžiojo miesto knygyno, I o 
gražiausioj ir svariausioj 
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 kitu 
ligų dabar yra ir akių ligų 
specialistas. Ekzaminuoja 
akis ir pritaiko akinius.

Reikale lietuviai dabar 
galite kreipties prie savo 
daktaro.

ŠTAI KAS ČIA!
Naujas išradimas.
ilgą tyrinėjimą pasekmingi 

nepaprasti 
gyduolių prašalinimui korn 
>jų. Visi, kurie turit tuos m 

■ skaudulius, atsilank;
arba per laiškus pr 

o tuo,jaus apturėsi! g;

tyrinėjimą 
atradau būdą sutaisymui 
gerų 
nuo 
malonumus — 
kilo ypatiškai 
siųsdami 25c,

K. L.

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

.Grand Rapids, Mie 
(46—49)

Streikas “Kanklių” chore.
Streikas “Kanklių” chore 

tęsiasi. Pereitą nedėldienį 
tik kelios merginos streik- 
laužiavo. Visi vaikinai ir 
daug merginų eina už strei
ką. Jie sako, kad choru tu
ri tvarkyti patįs nariai, o ne 
kunigas Petkus.

Streikieris.

Prakalbos ant gatvės.
Pėtnyčioj, 18 d. birželio, 

L. S. S. 19 kuopa rengia la
bai didelias prakalbas, ku
rios atsibus ant gatvės,kam
pas Grand ir Roebling St. 
Kalbės drg. T. J. Kučinskas. 
Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai malonėkite atsilanky
ti į nurodytą vietą.

Rengėjai.

“Aido” choro išvažiavimas.
Pereitą nedėldienį atsibu

vo “Aido” choro išvažiavi
mas į North Beach. Publi
kos buvo labai daug ir visi 
labai smagiai linksminosi.

Tik gaila, kad rengėjai, 
pranešdami apie išvažiavi
mą, supainiojo savo nurody-

Žmogus bus ant 
Palisade lainės ir 

Galite važ'uoti 
su šeimyna; atsi- 

vaikučius, vuodų ne

LIETUVIAMS.
L. S. S. 59 kuopa, Jersey City, va

žiuoja ant tyro oro pasilinksminti 
20 d. birželio (June) 1915, Cliffside 
Park. Reikia imti Paliside karą ir 
išlipti ant Cliff St. ir eiti į kalną 7 
blokus (trumpi), 
kampo Cliff St. ir 
parodys, kur eiti, 
nuo 10 vai. iš ryto 
vežkite mažus
ra, o kad ir koksai randasi, tai no 
piktas, nes nekanda, 
pervažiavę į Hobokc«i, 
H ill karą ir transferą pasiimkit ant 
ant Palisade karo; transferuokitės 
ant 4th St. Union Hill ir, davažiavę 
Fairview, riskitės laukan iš karo.

Vieta yra labai puiki ir 59 kuopa 
L. S. S. pasirengus turėti visokių pa
marginančių linksmybių. Įžanga j 
gamtos žolynus dykai. Taipgi kurie 
norės liežuvį pavilgint, tai bus ir 
vieta.

Užprašo visus da’yvauti tyro oro 
diskusijose

L. S. S. 59 kuopa Jersey City, N.J.

iš New Yorko, 
imkit Union

Geriausias Typewriter’is

Remington Junior

Užlaikau visokios rūšies pagerin
tus ir naujausius Grafofonus ir nau
jausius rekordus su lietuviškom!* 
dainomis, 
labai žemos, 
kiloki muzikališki instrumentai 
džiaugiame pasirinkime, 
lietuviškas sandelis visokios 
auksoriškų daiktų.

Perkupeiams ir agentams 
mas geras rabatas.

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

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

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

Nedidelio saizo ir paran
kus dirbti.

Lengvas nešiotis ir drūtai 
subudavotas.

Rcmnglon o kpmp. padarytas.
,, ,, garantuoja.

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

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

BIZNIERIAI!
Jeigu Jūsų biznis eina prastai ir no

rit j| pagerinti, tai pasigarsinkit “Lai
svėje”.
įįfl n 1/ 01 A NEREIKIA JIEŠKOTI :: ::
Kęfj R I K % I II Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglę11 |% | § K kalbią, aritmetiką ir lietuvių kalbos gramatiką savo na-

w b > fca muose liuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai ir
i'imriivi'iiii wai ■ainiai i imi ii knyga DYKAI. įdėk štampą. Adresas;
LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.

PARDAVIMAS..
Parsiduoda geras biznis lietuviais 

apgy ventoj vietoj. Turiu pusantro 
šimto kostumerių. Yra arklys ir ve
žimas. Norinčiam pirkti duodu biz
nį išbandymuui ant vienos nedeliųs, 
jeigu nepatiktų, tai pasiimu atgal. 
Platesniu informacijų klauskite po 
num. 183 Roebling St..Brooklyn, N.Y.

(49—52).

Remington Typewriter Co.
(Inkorporuota)

327 BROADWAY, NEW YORK.
ro. Pertai daugelis visai ne
rado tos vietos, o kitiems la
bai toli prisiėjo pėkstiems 
eiti. Užtai daugelis supyko.

Panašių klaidų ateityje 
nereikia daryti.

“Aido” choras sudainavo 
kelias daineles. J. Neviac
kas pasakė trumpą prakal- 
bėlę apie dainas ir jų dide-

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS ;knyga

MOTERIŠKE ir MEILE
u UCWJ vav v VAvn Į *

kad net stalu Nasties savininko nesveika-
J v . y • . • •

RaudonasD. M. S.

Juokas 20c.

Reikalaukit šiuo adresu:

KAINA
Brooklyn, N. Y

35 centai.

AISOPO PASAKOS.

Brook-

Didelis karštis.
d. birželio buvo karš

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES.

Providence, R. I.
(49—57)

Išvažiavime dalyvavo tiek 
daug žmonių, 
neužteko valgiams sudėti.

Dalyvavęs.

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų' rašytojau# 
LEONIDO ANDREJEVO

NAUJA KNYGA.
Išsimokinimo gaidų (notų) lietuviš
koj kalboj ant visokių instrumentų ir 
dainavimo (giedojimo). Perk u* č i am s 
duodu didelį pelną. Giedorei ir mu
zikantai turinti tą knygą neatsiskirs 
nuo jos. Preke .$1.50. Pirmos lekci
jos pradžia 10c. Kas prisius šitą me
nesį $1.00, gaus tą knygą. Rašykit: 
G.A.BARONAS, McKEES KOCKS,PA.

tos. Lietuviui gera proga 
padaryt gerą biznį. Pasi
naudoki! proga. Kreipkitės 
pas

South So. B’klyn, N.Y.

■■■■■■■■PI

Nedėlioję, 13 d. birželio, 
apie 5 vai. vakare užsimušė 
Iz. Greičiaus 16 metų sū.nus. 
Ant So. 3rd ir kampas Hews 
Sts. sulipo vaikai ant vir
šaus naujai statomo namo 
ii- pradėjo žaisti. Bežai
džiant ir nupuolė nuo ket
virtų lubų žemyn.

T. M. Lisajus.

18 d. birželio bus didelės 
prakalbos Lietuvių Politikos 
Kliubo, svetainėj 237 Wayne 
St., Jersey City, N. J. Kal
bės J. Neviackas. Visi vie
tos ir apielinkių lietuviai at
silankykite, nes daug naujo 
galėsite išgirsti.

Kliubo Komitetas.

17 d. birželio bus mėnesi
nis susirinkimas Lietuvių 
Apšvietos draugystės Tau
tiškame Name, 101—103 
Grand St. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Draugai, malonėktie visi 
susirinkti, nes turime daug 
’svarbių rekalų dėl apsvars
tymo. Kurie esate skolin
gi, tai ateikite ir užsimokė
kite, kad paskui nereikėtų 
suspenduoti ir organą su
stabdyti.

Sekr. A. Petliuką.

“Harmonijos” piknikas ir 
teatras.

“Harmonijos” piknikas ir 
teatras įvyks šią subatą 
Washington Parke.

Bus vaidintos dvi M. Pet
rausko operetės: Adomas ir! 
J ieva ir Kaminkrėtis ir Ma- 
lūninkas.

Pikniko pradžia nuo 2 vai. į 
po pietų. Operečių vaidini- i 
mas nuo 7 vai. vakare. Ti-| 
kietas 50 c. Sėdynės užtik
rintos.

Vienas iš harmoniečių.

Saliūnas ant pardavimo.,
Parsiduoda saliūnas lie

tuviais, lenkais ir rusais ap- 
gyventoj vietoj, biznis iš
dirbtas per keliasdešimts 
metų. Parsiduoda iš prie-

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

K. LIUTKUS 
131 Grand Street 

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

NAUJA KNYGA
qpOJI knyga reikalinga perskaityti 

ne tik jauniems, bet ir seniems.
Jaunimas joje ras daug gražiu, naudin
gu pamokinimu apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių ::

KA INA .

ioje knygoje aprašoma 
visos kares baisenyb&s. Ją 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant kares lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per
skaityti.

183 Roebling St.

Moterų atydai.
Ketvergo vakare, 17-tą d. 

birželio, Tautiškame Name 
atsibus L. M. P. S. 1-mos 
kp. lavinimosi susirinkimas. 
Susirinkime bus rišama vi
rimo klausymas, rašymo ir 
agitacijos.

L. M. P. S. 1-mos kp.
Sekr. A. V. Klimiūtė.

14
čiausia diena rytinėse vals
tijose. Nekurtose vietose 
karštis siekė 89 laipsnius, o 
ant saulės ir daugiau. Fede- 
rališkas biuras, užsiimantis 
tyrinėjimu oro permainų, 
tvirtina, kad nuo 1891 metų 
dar nebuvo 14 d. birželio to
kių karščių, kaip šiemet.

New Yorke nuo karščio 
mirė du seneliu ir daugelis 
susirgo. Nebraska valstijoj 
12 žmonių mirė.

Kaip su šalčiu, taip ir su 
karščiu reikalinga kovoti. 
Daugiausia bijo karščio

Milžiniškas siuvėjų 
mitingas.

12 d. birželio, New Yorke, 
4<Madison Sq. Garden” sve
tainėj buvo milžiniškas siu
vėjų mitingas. Į svetainę 
telpa apie 15 tūkstančių 
žmonių, bet ji pilna prisi
kimšo ir paskui reikėjo ant 
gatvės kampo pastatyti 
platformą ir kalbėtojams 
kalbėti. Mitingas buvo su
šauktas tuo tikslu, kad vie
šai užprotestavus prieš su
areštavimą siuvėjų unijos 
vadovų ir prieš darbdavius, 
kurie išdrįso sulaužyti su u-

Didelė knyga 360 pusk, 
110 paveikslų, 310 pasakų. 
Tinkami pamokinimai se
niems, jauniems ir mažiems. 
Popieros apdaruose $1.25.

Reikalaukit iš “Laisvės” 
redakcijos.

183 Roebling St,

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVĖ”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

Pirk fornišius pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvų 
1ŠMOKESČIŲ ARBA Už CASH.

/JO*? Q A COR- 21-st Street
UOl " J /iVIj. Telephone 4263

Šita moteris, kuri pirko keričius 
nuo mjūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keri^ųiku atrodu didelis sportas. 
Tafmista dali nusipirkti irgi tą gra
žų keričįfuką nuo Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga

gant išmokesčio po $1.00

iwssi

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadlnt valgiu*, 

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 
ąisboksį nuo Mallausko ir Vidžiūno 
ir bus ant visados. Pasiimk an| 
išmokesčio, jie pigus pas mus?




