
CARAS LIEPĘS GINTI 
LVOVĄ.

Caras ant žūt būt liepęs 
ginti Lvovą. Kadangi ru-

Telephone 5231 GreenpointNo 50

IS TR AKŲ PAVIETO

tapo

1

1

sus juos varo į Rusijos gi
Pamačius tas skaitlines tik lumą.

i

t

B. Montvido
teismas

n?

V

ties prie antros karės.
Ar taip ištikrųjų kaizeris 

rašė, tai dar klausimas.
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KIAMA LIGŲ EPIDE
MIJOS.

Mexikos konstitucijona- 
listų vadas Carranza, kuris 
jau galutinai sumušė Vilią 
ir tikisi netrukus įvykdint 
ramybę Mexikoj.

Rusai ginasi atkakliai.

ČEBATU UŽSAKYTA Už 
25 MILIJONUS.

Boston. — Išviso Suv.

1 * L u c I

ryti kareiviams čebatu
■ $25.000.000.

Iš LIETUVOS NIEKO 
NAUJO.

Rusų ir vokiečių oficija-

E/-,?

VOKIEČIAI IR AUSTRAI apgina jų pozicijas.
TIES LVOVO VARTAIS. I Austro-germanai užėmė paskutinio 

Rusų dienos Galicijoj jau Besarabijos miestą Novose-1 Philadelphijoj.

MUNICIJOS.
Vokiečių dienraščio "Na- 

korespon-

Į Darbo Federacija laike savo tuoj pasklido gandas, kad
J * ’ 1 suvažiavimo' tai buvęs visai ne Raud.

* i_____ ‘..„likos, tuomet karė mažu jau
J d 7 i ' *'

bendrai veikti prieš austrus. I būni ir pasibaigus.

(Laiškas rašytas 24 d.ge- Valstijų fabrikantai gavo liškuose pranešimuose nėra 
gūžės). iš Europos užsakymų pada-jnieko naujo

------------- ryti kareiviams čebatu už

neša, kad caro kareiviams'gimtinius sodžius,kad nieko 
reikėjo pasitraukti net prie nepalikus austrams.

jų liūdyjimai nepriS kariumėnės jau pasitrau- tovės.
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KARIUMENEN IMA 18 METŲ VAIKINUS.
VILNIAUS GUB. LAU- [teisėjų tiktai du nėra far- 

meriais.
Atsivėrus teismui buvo 

"Laisvei” rašoma iš Tra- jau 50 liudininkų. Pirmas
kų pav. (Vilniaus gub.): įliūdininkas buvo M. J. Un- 

Vokiečių orlaiviai kasdien kelback iš New Britaino, 
skrajoja aplink Alytų ir mė- Dr. T. Wright, Dr. Bunce,1 
to bombas ant gelžkelio ir mokytoja Ona Gutauskaitė, 
ten, kur kariumenė stovi, poliemanas R. Lyons, ponia! 
Žinoma, padaro blėdies ir Justina Steponavičienė iš ( 
pagązdina. Ant ūkininkų Taunton, Mass., P. Česnule- 
laukų taip-pat mėto bombas, vičius iš launton, Palaus- 

Dabar Vilniaus gub. liuo- kas iš Taunton, S. Baron iš

PRANCŪZU PASISEKIMAI
Dabar Vilniaus gub. liuo- kas is 1 aunton b b-aron is suskai£ tos_ Ir Petrogradas iica ir randasi dabar visai! 
sa&stte ĮTS*?'I>rl,>*“’ “8“'"“Ch0““

apl dirbamo lauko, bei g,‘i i<Ė už Galicijos rubežiaus.
r,®se-, . .p . . . o lA‘ie kitus apkaltinimo liū 1 Rusų generalis štabas pra- Pasitraukdami, jie deginaLaukai Trakų paviete uz- ĄP1® Kltus apKaiummo nu-^r.nao IznJ Vo Q ma * O’ilTlfl nill.Q .Qnrl’ZlllQ IfflH mplūA
sėti, bet ar teks javai suim- dimnkus, tuo tarpu, nerašy
ti, tai dar abejojama. Gali sil?; . nrihnvn ir kalti Grodeko ežerų. Ties Gro- 
dar ir taip atsitikti, kaip teisman pribuvo n kalti-. . , . , naskuti-
nereita rudeni kada kariu- namojo brohs A. Antonovas. I.u_ ?s.ai l)a(11 5 Pas pereitą runenj, Kacia Kariu , nrivatiškuose nasikal-'nl mėginimą sulaikyti atfst-niene konfiskavo grudus ir Pllv^įls.KU£7e Posmai u w n iSp-pibūtiY!  __ hni rminsp roiškė kar in 11 ° gei manus 11 ISgCloeil

KRUVINA PJŪTIS.
Raudonasis Kryžius su

ruošė statistiką užmuštų,su- 
ičnitlntnin^ Lvovą. Grodekas nuo Lvo- žeistų ir karės belaisvių. Ta 

vo randasi tik 16 mylių at-' statistika gali būti teisin- 
. Kadangi rusai pra-Igiausia iš visų ligišiol pasi- 

Dides-’Antonovas gautų balsą teis-ties Grodeku, tai rodžiusių.
MK! . _ Lvovas uz keliu dienu klius j Ispradzių paimsim uzmus-

Gali-.tųjų skatlines. Vokiečių

menė konfiskavo grūdus ir • _
šieną. Antra vertus, labai dėjimuose issireiske, kad jo 
sausa. Jau antras mėnuo, 'brolis nekaltas. Ka!ti-a.r.2 
kaip nėra lietaus. Vasaro-'J0 advokatas Day pasakęs, 
jas labai retai sudygo, o ru-i^a^ jisai išsirūpina, idant 
giai suvis pragaišę. Didės-;Antonovas gautų balsą teis- r " - k k. dienu klius!
niu nematvt kaio nenkiu me ir papasakotų apie ap-, vo,vas uz 1 e k c ų ? ( mų nematyt, Kaip peilių, i kllriose buvo io austro-germanams. L verskų. Galvijai baisiai su- unKyoes, Kuriose ouvo jo 
kūdę. Per žiemą vos išliko brolis.
gyvi, o dabar vėl žolė neau- j . įi utarninką bus perklau- 
ga nes saulė baisiai degina, sinėta apgynimo liūdinin-

Į kariumenę ima jau ir 18 .
jfietų vaikinus. Tvarka pas V1SO apkaltinamo akto 

prasta. Daugelis pasti- nesimato, kad prieš B. Mon- 
nu7sių arklių laukuose, dar- tvidą būtų aiskųs darody- 
^ųj>se ir pakeliais, nors buvo mai- Detektyvai yra prista- 

apkasti, bet atšilus, šunes tę net keturis B. Montvido 
pradėjo atkasinėti, tai dvo- prisipažmimus, bet jie vie- 
kia kaip vėjas nuo ten pu- nas kitam prieštarauja^ ir 
čia. Prašalint tai nieks ne- todėl neturi didelės vertės, 
siriinina i Vienas iš B. Montvido ad-

Dar kovo mėnesy Kruonio (vokatų yra labai gabus ir ji- 
kunigas pasakė, kad žmonės sai Ra^ės kaltinamam daug 
išanksto rengtųsi kovon su 1 
ligomis. Liepė valyt grin-j 
čiaS, mest laukan šunis, ka-, 
tęs, kiaules. Liepė gert at-| 
virintą vandenį. Liepė ne-|

nesą, kuomet visi bučiuoja 
stovylas, tuomet labai grei
tai galima užsikrėsti. • Tai; 
tamsus žmones nustebo ir 
pradėjo kuždėti, kad kuni
gas į “cicilikus” išvirto. Lie
pė pamesti tą madą sveiki-; 
nanties bučiuoties.

Alovės kunigas liepęs kaip 
tik atbulai elgties. Liepęs į 
pulti ant kelių,verkti ir pra
šyt Dievo pasigailėjimo. Ka
reiviai aną dieną nuplėšė 
kunigo tvarto stogą tai da
bar pasakė savo parapijo- 
nams: atvežkit, panie, kož- 
nas po du kūliu šiaudų, ki
taip, panie, spaviednin ne
priimsiu.

žydus iš Suvalkų gub. vi
sus išgujo. Suvalkiečių pa
bėgėliai, kurie buvo po vo
kiečiais, sako, kad vokiečių 
kareiviai suėmė daug mote- 
tu ir merginų, nusigabeno 
jąs į apkasus ir išžagino.

Daugybė žmonių laukia, 
kada atsidarys vartai Ame
rikos.

■i'-. > j

CINKO KAINA PA
DVIGUBĖJO.

Webb City, Mo. — Iš prie
žasties karės cinko kainos 

ŠIĄ SAVAITĘ IŠPULS Padvigubėjo. Mainose dirba
NUOSPRENDIS.

Mums praneša apie teis
mą Bernardo Montvido, ku
rį, kaip žinoma, kaltina pir
mo laipsnio užmušime kun. 
Žebrio ir Gįlmanaitės.

Jury susi iš vie-

ITALŲ ORLAIVYNAS 
VEIKIA.

Italų aeroplanai ir diri
žabliai padarė užpuolimą 
ant austrų fronto Izonzo u- 
pės pakeliuje. Tasai italų 
užpuolimas padarė didžiau
sių nuostolių austrams, o y- 
pač Gradisca.

Daugybė bombų
mesta į austrų pozicijas ant 
Monte Sanco.

Kryžiaus atstovas, bet vo- 
kiečų karininkų šulas.

Gatvinė spauda tyčia lei
džia tas paskalas, kad su
ku rsčius karės ūpą, bet išsi
rodo, kad karės tarpe Vo
kietijos ir Amerikos nebus.

kariaujančių valstybių. Ma
tyt, bijosi, kad ir Daniją ne
patiktų toks pat likimas, 
kaip ir Belgiją.

TALKININKU LAIVY
NAS ADRIATIKE.

Paryžius.—Franci jos ka
inas daiktas, kad rusai ge-[žuvo 482,000; austrų-341,- rėš laivyno ofisas išleido 

—116,000; ru- pranešimą, jog angių, fran- 
Išviso užmuš- cūzų ir italų laivynai susi

jungs Adriatiko jūrėse, kad
vo, tuomet tasai didmiestis sų—733,000. 
bus bombarduojamas. Kaip tų 2,146,000. 
žinoma, pereitą rudenį aust- j Lengvai sužeistų išviso 
rai be šūvio atidavė Lvovą(3,781,000; labai sužeistų — 
rusams, nenorėdami, kad 1.150,000. Kares belaisvių 
miestas būtų sugriautas lai
ke bombardavimo. Mano
ma, kad rusai dabar lygiai 
taip jau pasielgs.

Prakišę Grodeką,tą raktą 
prie Lvovo, 
įraukė Į) re
vo. Rusų kariumenė toje i 
vietoje susideda iš trečios ir‘vienas šauksmas gali išsi- 
aštuntos armijos, kurios po veržti iš krūtines — šalin 
nūšių ties Sanu jau atsiga-|tas prakeiktas vergijos ir 

vo ir atsistojo ant kariškos ■ kraujo pasaulis! šalin 
žmogžudžiai!

Karės belaisvių 
i.sviso 1,768,00. >

Kartu sudėjus i.;žmuštuo
sius, sužeistuosius ir kares 
belaisvius, turėsime aštuo
nis milijonus, aštuonis šim- 

rusai pasi- tus trisdešimts vieną tūks- 
paties Lvo-1 (antį.

papėdės. Austrai sako, jog 
jie suima daugybę rusų ka
reiviu, kurie kariško muštro 
tik kelias savaites mokėsi.

Petrogradas prisipažįsta 
prie didelių nuostolių, bet 
nurodo, kad bėgyje 17 dienų 
ir austrai su germanais pra
žudė 150,000 žmonių.

kviečia tėvynėn a-
MERIKIEČIUS LENKUS.

Centralinis lenkų piliečių 
komitetas organizavo "už
sieninę sekciją”, kurios tik
slu tarp kitko yra rūpintis, 
kaip sugrąžint tėvynėn dau
giau lenkų iš Amerikos.Ten, 
girdi, esą apie 4 milijonai 

Į lenkų, iš kurių bent 1 mili
jonas galėtų grįžti tėvynėn. 
"Glos Polski” nurodo, kad 

daugely Lenkijos 
miestelių žydai išvaryti, tai 
jų vietas vertėtų užimti len-

KODĖL VOKIETIJA PYK
STA ANT AMERIKOS?

"New York World” kores
pondentas sako, kad Vokie
tija labiausia pyksta ant A- 
merikos todėl, kad Ameri
koj pagamintos kulkos,! 
šrapnelės ir patronai nužu-! 
dė nemažiau, kaip 100,000' 
vokiečių kareivių. 1

Jeigu Jiancija ii Anglija į;ams anierikiečiams. 
nebūtų gavusios ir dabar _________

POPIEŽIUS PERSERGĖ
JO ITALIJĄ.

Rymas.—Popiežius Bene
diktas persergėjo Austriją, 
kad ji neruoštų atakos ant 
Rymo iš orlaivių. Popie
žius sako, kad jeigu kokia 
bomba, nu nerta iš orlaivių 
sugriautų bažnyčią, tuomet 
tarpe Vatikano ir Austro • 
Vengrijos galima laukti blo
gų santikių.

KIEK ŽYDU IŠVYTA Iš RUSAMS TRŪKSTA AM- 
KAUNO IR KURŠO 

GUBERNIJŲ?
Maskvos dienraštis "Rus-i čionai Zeitung” 

skoje Slovo” praneša, kad iš'dentas, kuris visuomet būna 
Kuršo išvaryta 3,500, o iš labai painformuotas, prane 

ša, kad rusams trūksta am- 
municijos.

Rusijos karės ministerija 
užėmė visas dirbtuves, kur 
tik galima dirbti karės reik
menis ir ginklus. Dirbama t 
dieną ir naktį. Dirba trįs; 
žmonių eilės, o vistik ginklų1

KAIZERIS RAŠO APIE 
TAIKĄ.

Tūlas ispanų laikraštis 
pagarsino ištraukas iš laiš
ko, kurį kaizeris rašė y pa
tai, stovinčiai arti Bavari
jos karališko dvaro. Tame 
laiške kaizeris sako, jog ji- 

.... v __ _ sai nori tokios taikos, kuri 
Dabar patįs vokie-lbūtų' naudinga Vokietijos 
----- ---■ tuomet valstybėms. Taika įvyks

fiancūziškos bombos nužu- greičiau, negu daugelis mis- 
dė 89 to miesto gyventojus, liną. Jeigu’šioje valandoje 

Vokiečių kaizeris baisiai .susitaikint, tai nebūtų pil- 
piktinasi tuo užpuolimu. Ji- nu pasekmių ir reiktų reng-

• 1 "I O «■» • > • • i "1

KAIZERIS PYKSTA.
"Laisvoje” jau buvo rašy

ta apie francūzų orlaivinin- 
kų užpuolimą ant Karlsruhe 
miesto.
čiai praneša, jog

FRANCIJOJ NĖRA LAIS
VĖS ŽODŽIO.

Mums rašo iš Paryžiaus:
Socialistiškas laikraštis 

"Žizn” (rusiškas), kuris 
nuo tūlo laiko išeidinėjo 
Paryžiuj, mano persikelti į 
Šveicarją, kadangi kariškas 
cenzorius pradėjo nepapras
tai aštriai persekioti tą lai-1 
kraštį. Cenzorius stačiai 
priekabių jieško. Rusijos 
ambasadorius Paryžiuj kur
sto cenzorius, kad šie visai 
uždarytų rusų kalba einan
čius laikraščius.

Kaip matyt, tai Franci joj 
visiškai įsigalės reakcija.

sai sako, kad francūzai ne
turėjo teisės taip pasielgti, 
kadangi Karlsruhe yra ne
sustiprintas miestas.

Bet patsai kaizeris nege- 
resnis. O kas nuskandino 
"Lusitaniją”, jeigu ne jo a- 
gentai ? Kas tūkstančius 
/ monių žudo ir badu marina 
Lietuvoj, Lenkijoj ir Belgi- 
joj?

(neužtenka, nes baisiai daugiu praiaįmėjo mūšį tiesGro- 
jų reikia. >

SAKO, RUSŲ MATROSAI! 
SUKILO.

Vokiečių laikraštis 
"Frankfurter Ceitung” pra-i 
neša, jog pastaruoju laiku! 
Rusijoj vis labiau kalbama j 
apie neužsiganėdinimą ka
reivių ir matrosų tarpe.

Tarpe Baltijos laivyno 
matrosų buvę jau net atvi
ru sukilimu. Matrosai nu
žudę daug aficierių.

vokiečiai randasi nuo Lvovo 
tik 10 mvliu atstume.

Austrai užėmė ir Komor- 
no, 20 mylių nuo Lvovo.

Rusų pozicijos ties Lvovu 
v ra gana st iprios.

BANKIERIUS EINA KA- 
LĖJIMAN.

New Yorko bankieris Sie
gel eina ant dešimts mėne
sių kalėjiman. Kaip žino- 

,ma, jisai nušvilpė ne vieno
nų f armėnų. Iš dvylikos j žmogaus sutaupytą skatiką.

KRUPPAS DARBUOJASI.
Didžiausiose visame pa

sauly kanu oi i ų dirbtuvėse 
Kruppo firmos dirbama die
ną ir naktį. Pradžioj ka ’ės 

dirbtuvėse dirbo 
Dabar

apie mūšius 
Lietuvoj. Mūšiai eina daug
maž tose pačiose vietose, 
kur ir seniau ėjo: tarpe 
Šiaulių ir Mažeikių ir ant 
Dubisos upės.

Rusų linija tarpe Šiaulių 
ir Mažeikių sulaiko vokie
čių besiveržimą Lietuvos gi- 
lumon.

PRANCŪZAMS SEKASI.
Prancūzams po truputį 

pradeda sekties. Į šiaurę 
nuo Arras jie užėmė gana 
stambias pozicijas, kurias 
atmušė nuo vokiečių. Tas 
pozicijas francūzai atlaikė, 
nežiūrint smarkiausių ata
kų iš vokiečių pusės.

Prancūzams pasisekė ir 
Alzas-Lotaringijoj, kur jie 
smagiai pasivarė pirmyn.

Kruppo
70,000 darbininkų.
dirba 115,000.

Didžiausios lig
nuolės, 42-centimetrinės, ku
rios taip daug pagelbėjo vo
kiečiams ir austrams, nėra 
tai dar pačios didžiausios.

Neužilgo bus padirbdinti 
nauji milžinai, kurie nuste
bins visą pasaulį.

CHINAI IR JAPONIJA.
Chinuose vokiečiai labai 

agituoja prieš japonus.
Chinų įgaliotinis pasira

šė po chinų-japonų sutarčia 
(sulyg japonų reikalavimų).

Pekino (chinų sostinės) 
prekybos palata kreipėsi su 
atsišaukimu į visuomenę,ka
me prašo įsidėmėti sau ge
gužės 9 d., kada japonai at
siuntė chinams ultimatumą 
ir tokiu būdu padarė chi
nams didžiausią gėdą.

Sako, kad chinų "apšvie
tus” ministerija japonų ul
timatumą išsiuntinėjo vi
soms mokykloms, kad jau
nuomenėje auklėtų neapy
kantą prieš japonus.

JUODAŠIMČIŲ POGRO
MAS MASKVOJE.

Tiktai dabar atėjo pilnes
nių žinių apie juodašimčių 
įtaisytą pogromą Maskvoje. 
Pasirodo, kad laike pogro
mo padaryta nuostolių net 
ant $20,000,000. Išgriauta 
500 krautuvių ir fabrikų ir 
daugiau negu 200 privatiškų 
namų.

Nors juodašimčiai neva 
griovė tik vokiečių namus ir 
krautves, betgi vokiškų na
mu ir krautviu išgriauta tik 
113.

Pogromas tęsėsi ilgiau 
nei 24 valandas.

AUSTRAI BESARABIJOJ.
Bucharestas (Rumunija). 

—Austro-germanų spėkos iš 
Bukovinos įsiveržė jau į 
Besarabiją 10 mylių gilu
mom Austrai turi su sa
vim sunkiąją artileriją, kuri

VISO PASAULIO DARBI
NINKAI NORI SUSIVA- 

ŽIUOTL
Paryžius. — Franci jos 

Darbo Federacija (sindika- 
listiškos pakraipos) priėmė 
pasiūlyjimą Amerikos Dar
bo Federacijos sušaukti viso 
pasaulio darbininkų suva
žiavimą toj vietoj ir tame 
pat laike, kur įvyks taikos 
kongresas, karei pasibaigus.

DeL VOKIŠKŲ ŠNIPŲ 
AMERIKOJ.

Pastaruoju laiku Ameri
kos gatvinė spauda smar
kiai pradėjo bliauti, kad šio
je šalyje būk tai visur pil
na vokiškų šnipų. Šnipai 
būk tai randasi ginklų dirb
tuvėse, šnipai būk tai ran
dasi pačtoje ir taip toliaus.

Vienas žymus talkininkų 
diplomatas išrodinėjo, kad .vokiečiams ir jie turbūt pa- 
vokiečiai turi savo žmonių grąsino Danijos vyriausy- 
Amerikos pačtoj, kurie kon- bei, nes šiomis dienomis bu- 
troliuoja korespondenciją, vo sušaukti - Danijos laik-

Neseniai iš Amerikos nu- raščių atstovai ir patarta 
kad politikiniuose

DANIJOJ.
Vokiečiams nuskandinus 

"Lusitaniją”, Danijos laik
raščiai buvo tokiu vokiečių 
pasielgimu labai pasipikti
nę. Tas žinoma, nepatiko

PERMAINOS RUSIJOS 
MINISTERIJOJ.

"Morning Post” praneša 
iš Petrogrado, jog Rusijos 
atžagareiviškas vidurinių 
dalykų ministeris Makla
kov pasitraukė iš urėdo, o 
jo vietą užėmė kunigaikštis 
Ščerbatov, vienas iš žinomų 
veikėjų žemiečių įstaigose.

kongresas, karei ĮH
Kaip žinoma, pjanašią pro- vyko Vokietijon Raud. Kry- jiems, x 

poziciją padarė Amerikos žiaus atstovas - vokietys ir straipsniuose neužgauliotų1 trijų pusių.

ANT LVOVO Iš TRIJŲ 
PUSIŲ.

Valanda iš valandos lau
kiama oficialio pranešimo 
apie Lvovo puolimą, kadan
gi vokiečių ir austrų kariu- 
menė artinasi prie miesto iš



LAISVĖ

VanLaikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
’Penki dūmos socijalistai 

už pasipriešinimą karei ken
čia Sibiro tyruose.

Nurodykit mums nors 
•vieną taip vadinamų 
krikščioniškų partijų atsto
vą, kuris būtų pasakęs, kad 
karė — tai prasižengimas?

' Popiežius pažadėjo speci
alių atlaidų tiems, kurie 
šelps nelaimingą Lenkiją.

O kaip su Lietuva?
“Draugas” jau seniai pa

sakė, kad reikia išleisti 
daug pinigų ant pasigarsi- 
nimo, norint pramušti kelią 
prie Vatikano. Vadinasi, 

lietuviai popiežiui turi pla
čiai praverti kišenių.

■ ------------ ------- ----------------- ’
ne popiežius lietuviams, bet kai

“Vėliavos” diena (flag 
day) praėjo! Visoj Ameri
koj pagarbinta militarizmo 
simbolas — kareivis.

“Milwaukee Leader” tei
singai klausia, ar šalies vė
liava pridera tik kareiviui?

yra pilni tik tokių žinių, ku
rias užgiria lietuviški kleri
kalai. Ergo — visa Gab
rio literatūra yra klerika- 
liškai tendencijinė ir todėl 
nieko bendro su bešališku
mu neturi.

Ponas S. Šimkus, būda
mas “Laisvės” red., išreiškė 
apie p. J. Gabrį nelabai ma
lonią pastarajam opiniją.

“Tėvynė”, kaip 
jau seniai pažadėjo 
koti apie tą keistą 
kokių tai specialių 
biu.

Kaip matote, tai 
socijalistai, bet ir tautinin-

i, neįgalioja tą Paryžiaus 
bruko herojų kalbėti visų 
lietuvių vardu. Jeigu taip 
— tai turi būti surastos 
priemones atsikratyti to 
nekviesto ir neįgalioto advo-

žinoma, 
papas a- 
žmogų

ne vien

sai neišsigąs. Nereikia duo
ti pinigų jo politiškai agita
cijai ir pagarsinti, prie at
sakančių aplinkybių, žymes-

nava l 1V4VJL Ck VIXX AVUJJVA V Atll . | v A v

O kaip su tais, kurie sėja niuose svetimtaučių ^spau- 
ir aria, kurie gelžkelius tie
sia ir miškus kerta, kurie 
fabrikose ir dirbtuvėse pra
kaituoja?

Kapitalistiška valstybė 
pasisavino vėliavą, kad pa
gerbti kumščios spėką, bet 
ne rankpelnio darbą.

dos organuose, jog Gabrys 
nėra joks lietuvių atstovas.

Katalikiškiems darbinin
kams prie kiekvienos pro
gos reikia aiškinti, kas per 
vienas tasai Gabrys.

zmogaus gy 
venime.

tiniai išlipo ant Šiaurinės atsitinka jūrose tokių ne-sų akyvaizdoj, nusidraskė 
Amerikos pakraščių. Pas- laimingų atsitikimų. 1 nuo savęs drabužius ir visai

PROLETARŲ LIGA.
1913 metais nuo džiovos 

(įvairiose jos formose) mi
rė 143,000 žmonių. Reikia 
žinoti, kad džiova tai prole- 
tarų-darbininkų liga.

Visuomenei yra daug 
nuostolių, kad miršta tokia 
daugybė žmonių, kurie prie 
atsakančių sąlygų galėtu 
.gyvent.

DARBLNINKIŠKAI VI
SUOMENEI RŪPI 

“DARBAS”.
Norime pasidalinti links

ma žinia, jog darbininkiškai 
lietuvių visuomenei labai 
parūpo knygų leidimo drau
gijos “Darbo” reikalai.

Męs gauname daug laiš
kų, kur karštai pritariama 
“Darbo” idėjai. Beveik vi
si “Darbo” simpatizatoriai 
norėtų, kad prie persiorga
nizavusio “Darbo” galėtų 
prigulėti ne vien sąjungie
čiai, bet ir šiaip jau soči ja
ustų pritarėjai, kurių męs 
turime daugybę. Vienok

darbo. Apie kapitalistus jie 
neužmiršo pagalvot, o apie 
darbininkus — užmiršo.

Maurer jiems pasakė, kad 
blaivybė yra geras dalykas. 
Socijalistai stoja už blaivy
bę, bet jeigu legišlatura įve
da blaivybę, tai ji turinti 
parūpinti darbo ar atlygini
mo darbininkams, kurie lik
sis išmesti ant gatvės.

Ponams buržujams neat
eina į galvą ta paprasčiau
sio teisingumo mintis.

Maurer nurodė, kad įve
dus blaivybę, daugiausia 
pelnys kapitalistai, nes pa
didėjus darbo našumui, jų 
kišenių n paklius daugiau 
pelno. Jeigu taip — tai ka
pitalistams ir priderėtų su
dėti pinigų likusiems be 
darbo bravorų darbinin
kams ir jų šeimynoms su-

narių randame p. J. 
ir lenkų neprigul- 
vyskupą F. Ho-

Laikinas komitetas 
savo pranešimą —

nuo savęs drabužius ir visai
Ant sausumos vanduo nuoga gulėjo lovoj. Toks

kenkia pavidale smarkių Teresės pasielgimas buvo 
lietų ir krušos, išmušdamas prasižengimu prieš dorą ir 
javus laukuose arba supu- vienuolyno discipliną ir aš _ 
dydamas visą užderėjimą. | liepiau ją surišti ir nuplakti 

Požeminis vanduo labai rykštėmis”.
pavojingas kasyklose: jis u-į Valdiškas tyrinėjimas
mai persisunkia į kasyklas, taipgi užsibaigė — daktarai, 
ir tankiai užklumpa, taip apžiūrėję velionės kūną, pa- 
staigu, kad nemažai kasėjų sakė, kad ji ne nuo žaizdų 
prigeria. 1879 mete mieste mirė* bet nuo ligos. Apart 
Dūks, Bohemijoj, daug an-'to, pripažino, kad Teresė 
gliakasyklų prisiėjo visai t klajodama ir pati galėjo sau 
apleisti, kadąngi požeminis žaizdų pasidaryti.
vanduo užliejo jas kupinai. Bet progresyviška spauda 
Kalnuose vanduo persekio- netylėjo, reikalavo valdžios 
ja žmogų paveiksle^ lavinų. įsimaišymo ir ištyrimo to 
Lavinos pasidaro iš sušąlu-1 dalyko. Dabar, su daleidi- 

mu vyskupo, tardytojas vie
nuolyne tyrinėja, bet var
giai kas iš to išeis. Ispani- 

— j'os valdžia sykiu su juoda- 
čielus ja dvasiškija išvien eina.

Nemanykite, kad tai pir- 
Jei-

kiau viešpatavimas ant jūrų 
perėjo į priejūrinių miestų 
Venecijos ir Genoa’s ran
kas. Prekystė su užjūri- 
niais kraštais pradėjo žydė
ti nuo didžiųjų išradimų lai
kų. Pasidėkavojant jūrei
vystei Anglija tapo viena1 
turtingiausių ir galingiau
sių valstybių. Su jūrų pa- 
gelba pirkliaudamos, veik 
visos Europos valstybės 
įsteigė tolimose pasaulio da
lyse savo kolionijas.

Apart to, jūrų vandeny 
gyvena didelė daugybė įvai
riausių žuvų ir kitokių gy
vūnų, pradenant nuo mažy
čių, vos įžiūrimų, ir baigiant 
didžuvėmis.

Vanduo tarnauja žmogui 
taipgi garo pavidale. Garu 
varoma garlaiviai, lakomo- 
tivai, įvairių - įvairiausios 
mašinerijos ir tt.

Bet kaip viskas pasauly 
turi savo tamsias puses, taip 
turi jas ir vanduo. Abelnai 
ramiausia žmogui tarnam 
janti stichija kartais tampa 
pikčiausiu jo priešu. Kuo
met, paveikslan, pavasarį le
das ir sniegas kalnuose pra
deda tirpt, tai upės ir upe
liai pasipildo nuo umaus 
vandenio pasidauginimo ir 
išsilieja iš savo kraštų. Tuo
met jau niekas negali jų su
laikyt; jie išardo visas žmo
nių sutvertas apsaugas ir 
užlieja pakraščius, gąsdin
dami gyventojus ir daryda
mi didžiausius nuostolius. 
Žmogus neįstengia kovot su 
įnirtusią stichija; visas jo 
darbas dingsta ant nieko; 
veltui artojo ir daržininko 
rūpesčiai ir triūsas; neretai 
ir daugelis žmonių gyvasčių 
žūsta tokiuose tvanuose. Vi
sos upės bent sykį į metą iš
eina iš kraštų; baisios gi ir 
pavojingos tos, kurių pra
džia augštuose kalnuose. 
Čia reik atsimint, vienok, 
tvaną, kuris čielaf valstybei 
suteikia džiaugsmą ir links
mybę, t. y., Niliaus- tvaną. 
Etijopijoj ir Sudane' kovas 

i ir balandis, tai lietingieji 
mėnesiai. Niliaus vanduo 
diena nuo dienos kįla; liepos 
pabaigoj jis pradeda lietis 
per kraštus ir rugpjūtyje 
užlieja visą erdvę tarp uoli
nių kalnų ir Libijos tyro.-

Visa šalis linksminasi ir 
visuomet rimtas egyptictis 
persimano tartum į kitą 
žmogų;; visur šventės ir dė- 

; kingos> pamaldos. Vanduo 
laikosi iki spalio; paskui jis 
pradeda nuslūgti, palikda-

(Pabaiga).
Vanduo vartojama 

vien gėrimui, bet taipgi val
gių taisymui, skalbimui ir 
nusimazgojimui. Pas visus 
civilizuotus žmones prausi
mosi pavirto būtinu reika
lu, bet necivilizuotos žmo
nių veislės, paveizdan eski- 
mosai, patagoniečiai, indi jo
nai jo veik nepripažįsta. 
Praustis labai yra naudin
ga, ypač šaltu vandeniu. 
Taip lygiai naudinga mau- 
dymos, labiausiai sykiu su 
plaukiojimu. Apart upių 
vandenio, maudytis ypač 
naudinga taip vadinamuose 
“minerališkuose” vande
niuose, kuriuose ištirpę dau
gelis įvairių mineralų, tokie 
vandenįs turi gydančias y- 
patybes. Karlsbade tokis 
minerališkas vanduo muša 
iš žemės ant daug pėdų į 
augštį; Hašteine gi, prie
šingai, šaltinis randasi gi
liai uoloje, todėl jo vandenį 
į maudynes prisiėjo pravest 
tam - tikromis dūdomis. 
Taip-pat ir Tepliceje. Mie
stas Ischl pagarėjęs sūriais 
ir sieruotais šaltiniais. Tie 
visi šaltiniai jau seniai tar
nauja kentančiai žmonijai. 
Islandijoj gi da ’ iki šiol gei
zeriai, karšto vandenio šal
tiniai, laisvai sau šmirkščia 
daugel metrų į orą. Tūlose 
ligose minerališkus vande
nis vartojama ir gėrimui. 
Geriama daugiausiai anglia- 
rugštą vandenį iš Hessen- 
Nassau šaltinių, kurį papra
stai vadinama sodiniu van
deniu, ir Narzano šaltinių 
vandenį.

Ne tik sausžemio vidury 
m inerališki šaltiniai suteikia 
žmonėms sveikas, sudruti- 
naiicias maudykles; jūra 
taipgi geradaringąi veikia 
ant besimaudančių. Jūrų 
maudynes lanko tūkstančiai 
žmonių1,, kurie gairinančia
me jūrų ore ir besimftudyme 
jieško Sūdrutinimo savo 
sveikatai ..

Taip tai vanduo nešas žmo
gui tiesioginę naudą; bet 
jisai gali Būt dar kitaip 
naudingas, — judindamas 
vandeninius malūnus ir 
daugelį įvairiausių dirbtu
vių ir tokiu būdu pagelbėda1 
mas žmonėms daryti sail, 
valgąrirabužį ii 'kitokius gy
venime reikalingus daiktus. 
Vanduo suteikia pajiegą ir ( 
medžio' pjovyklose. Van-į'tVęšia visos, šalies laukus; 
dito tarnauja žmogui netfisėkla tame dumble atneša 
Uomir j’og daugely vietų*" J 
nešioja ant savęs jo namus. 
U'pė Menau, Siame, teka 
driėjų; kalnynų tarpe; o ka
dangi žemė tarpe tų kalny
nų; ir upės—daugiausia pel
kės; kuriose žmonės negali 
gyv^ntį, o betgi jiems reikia fediškas? vandenio pakilimas 
tu rit prieglaudą nuo lauki- ji r. nuslūgimas;. Laike -Jauno ■ 
niųi žvėrių ir priešu tai jie^arba pilnačio kartais urnai’ 
statb saw lapines ant pluoš- hvyks&i netikėtai smarkus, nuoląpio perdėtinės 
tų ir raidelių ir Blankiniai ir nnvn wlnnin nakili- kad nusiimtu savo 
jūwe iš vienos vietos kiton. 
Panašiai' gyvena ir: pluošti^ 
valytojai,, kurie pusę sava: 
amžiaus praleidžia ant w- 
pfu;. Vanduo taipgi sut(dt 
Iria pigiausią pajjegą elektr- 
TO& darymui.

Iki šiol męs daugiausiai 
I kalbėjom apie tąi naudą,, ku
rią atneša prėskas varriūo; 
dabar pažiūrėkime, ką 
mums duoda j^a. Ant jos 
plaukioja prekiniai ir kariš
ki laivai. Kuomet upės pa
deda prekystei sausžemiuri
du ry, jūra gelbsti ginti pa
kraščius nuo priešų užpuoli
mo. Dar gilioj senovėj; bu
vo tautų, kurios atsižymėjo 

, gabumais jūreivystėje, pa
veikslan, finikiečiai. Sako
ma, jog jie vežiojo jūromis 
iš Ispanijos auksą ir sidab
rą, iš Anglijos cinką, o iš 
Baltijos pakraščių gintarą.

ne

Bet p regresyvi ška spauda
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šio sniego, ir risdamosi nuo 
kalnų nuolat auga nuo pri-l 
limpančio prie jų sniego 
masų, taip jog tankiai dau
bose užberia sniegu < 
kaimus.

Taigi, vanduo naudingas mas toks"atsitikimas, 
gali gu juodąją skraistę truputį 

augščiau pakelti, tai tuomet 
pamatytum neapsakomų 
baisenybių. Keliatą metų 
atgal “Las Oblatas” vienuo
lyno seserįs pagavo dvylikos 
metų mergaitę ir nusivežė į 
vienuolyną. Tėvai pradėjo

ir geradariu gas, bet jis g 
būt priežasčia ir daugelio 
nelaimių. Vanduo — vie
nas būtinai reikalingų žmo
gaus gyvasčiai daiktų; jis 
gelbsti jam kultūros sieki
niuose, ir net pačios nelai
mės, kokias jis padaro, ver-
čia žmogų galvoti, kaip ap-' provotis ir per didelį vargą
sisaugojus nuo tų nelaimių 
ateity. Be vandenio nėra 
žemės, nėra 
kultūros!

žmogaus, nėra

J. Stropus.
(Pagal “V. S.”)

mergaitę atėmė. Bet kaip 
ta mergaitė išrodė? Su- 
džiuvus, išblyškus ir visa 
mėlina nuo sumušimų... Ta 
mergaitė taip buvo įbaugin
ta, kad per savaitę nieko ne
kalbėjo ir tik verkė. Tik vė
liaus pradėjo pasakoti, kaip 
ji gyveno tarpe vienuolių- 
seserų. Ji papasakojo, kad 
tame vienuolyne daug yra 
jaunų mergaičių, jas verčia 
įvairius darbus dirbti, pus
badžiai užlaiko ir už ma
žiaus} prasižengimą plaka 
rykštėmis. Apart paprastų 
bausmių, t. y., ’ rykščių, 
kumščių ir gnaibymų, dar 

“švelnesnės”; pavyz-

Pakėlus juodąją 
skraistę.

DABAR ATSIRŪGSTA.
Keli lygiai tautiški laik

raščiai paskelbė, jog kleri
kalai yra sumanę įsteigti 
savo spaudos organus bent 
trijose kolionijose. So. Bos
tono tautiškas lapelis grau
džiai dejuoja, kad kun. Ke
mėšis jau atvyko Bostonan 
ir pradedąs organizuoti kle
rikalų bendrovę savam laik
raščiui leisti.

Socijalistams nuo to kleri
kalų sumanymo nei šalta, 
nei šilta. Mums nepirmie- 
na kovoti su juoduoju pavo
jum ir męs netik atlaikysi
me savo pozicijas, bet žino
sime kokiais keliais prieiti 
prie katalikiškos minios.

Kas kita tautininkams! 
Jie niekados nekovojo su 
juoduoju pavojum. Netik 
nekovojo, bet kaip tokiame 
Bostone, tai net išvien vei
kė su klerikalais prieš soci- 
jalistus. Jie tarėsi įtiksią 
kunigams savo nuolankumu 
ir tylėjimu apie bjaurius ku
nigų darbus. Bet kunigai

ii t * * * Ima del tauta paliuosavimo.
nuolankumu. Jejgu^ jiemsppuo tarpu, dabar jau net

išmano, 
ar

TARPTAUTIšKA DRAU
GIJA TAUTŲ LIUO-

SYBeS IR LY
GYBES.

Panašiu vardu draugija 
įsikūrė Scrantone. Tarpe 
jos įsteigėjų ir laikino ko
miteto 
Šliupą 
minga 
dura.
išleido
pasiskelbimą. Pačioj pra
džioj to manifesto sakoma:

“Daugelis Europos tau
tų neturėjo teisės savitai 
tvarkyties. Šita tai ap
linkybė ir buvo viena iš 
svarbiausių priežasčių ka
rės ir negalima užtikrinti 
pastovios taikos tolei, ko
lei francūzai Alzas Lota
ringijoj, danai Šlezvige, 
bulgarai Makedonijoj, 
serbo - kroatai’ Bosnijoj 
ir Hercogovinoj, ramunai 
Transylvanijoj ir Besara
bijoj, slovakai Šiaurės 
Vengrijoj, lietuviai’,- lat
viai ir estai Baltijos pro
vincijose ir Šiaurės vaka
rų krašte Rusijoj ir tt ne- 
įgys tokių teisių, kokias' 
turi vadovaujančios tau
tos”...

Niekur nėra taip galinga 
dvasiškija, kaip Ispanijoj. 
Ispanijos vienuolynuose gali 
pasislėpti žmogžudžiai ir iš 
ten jų niekas negali iškrapš
tyti, jeigu dvasiškija tų

tiems žodžiams, tai tas tu
rėtų patikėti ir didžiausiam^ 
melui, būk šita kare veda-

bas” turėtu būti po L. ^.uvf PaYe^ta { kamba-.politiški kūdikiai ižui: 
______ -į H’ tai Jie non uzsmoghnti kad Vokietijoj Rusijon‘S. S. kontrole. Jo centre iri. t. - 

.literatūros komitete turėtų 11 an s a °’ 
.būti tik sąjungiečiai.
ū, Daugelis tvirtina, kad pa
našiais pamatais atsirėmęs, 
“Darbas” galėtų jau pir
mais gyvenimo metais įgyti 
bent kokį tūkstantį narių.

Šiomis dienomis “Lais
tės” redaktorius gavo naują 
V. Kapsuko veikalą: “Jonas 
Biliūnas 
veikimas ir raštai”.
veikalas bus pasiūlyta “Dar
bui” įsigyti.

Geistina būt, 
tiniai “Darbo”

jo gyvenimas, 
Tasai

kad dabar- 
šėrininkai 

kuogreičiausia reformuotų 
draugiją. Tuomet mūsų 
draugams ir pritarėjams 
nereikės tuščius šiaudus 
kulti Brooklyn© atžagarei
vių laikrašty apie “referen
dumą” T. M. D.

Anglijos kapitalistams nei
Štai, dabar ir susilaukėte, ne galvoj mažesnių tautų 

ponai tautininkai! Štai da- paliuosavimas ir pačią karę 
bar jums ir atsirūgsta jūsų jie pradėjo visai ne del tos 
sėbravimas su klerikalais, . priežasties. Italija taip-pat

Gyvenimo liogika skau- prisidėjo prie karės, kad 
džiai plaka žmones, kuriui užgrobti Albani ją ir Dalma- 
pasauliožvalga šiaudinė, o ei ją, kur italų veik nei nė-‘ 
siela vandeninė. O tokiais ra. Šioje karėje? tokios tau-' 
nelaimingais padarais kaip tos, kaip lenkai ir lietusiai, 
tik ir yra tautininkai. ne tik ne “liuo:suojamos’\

Į bet stačiai nuo žemės pavir
šiaus šluojamos.

Kodėl gi tat p.. J. Šliupas, 
vyskupas Hodūras ir Comp;. 
stengiasi praplatinti žmonė-

šalininkai Ise tuščią ir kenksmingą 
. . .i----- 1... —“isliūosavtimo”

KĄ

PRIEŠ J. GABRĮ.
Neseniai “Laisvė” rašė, 

jog progresyviška visuome-

PASAKĖ BLAIVININ
KAMS SOCIJALIS- 

TAS MAURER?
Blaivybės :_______

Pennsylvanijoj veda labai pasaką< apie 
smarkią agitaciją. Neku- 
rie Pennsylvanijos pavietai 
jau “apsausinti”.
Penn, legislatures atstovai-1 
blaivininkai pakėlė klausi
mą žemutiniame atstovų bu
te apie blaivybės įvedimą. 
Kilo karštos diskusijos. 
Blaivininkai išrodinėjo, jog

Neseniai

nė turėtų pasirūpinti kokiu niekam nebus skriaudos, jei-
nors būdu uždrausti tam 
Paryžiaus akrobatui kalbė
ti visų lietuvių vardu.

“Naujienos” sako, kad ir 
tautininkų laikraštininkai 
savo suvažiavime užprotes
tavę prieš Gabrį.

“Jaunoji Lietuva”, kairių-

gu bravorų savininkams bus 
atsakančiai atlyginta už 
nuostolius.

Tuomet, kaip rašo “Dz. 
Ludowy”, balso pasiprašė 
drg. Maurer, socijalistiškas 
atstovas iš Readingo.

— O kaip bus su darbinin-

Panašiai p. J.. Šliupas; no
rėjo pasielgti ir visuotina
me seime B reekly ne. Arte
liais, beniekmdamas, Vokie> 
tijos kumščia, stengėsi įkal
bėti, kad anglai, francūzaL. 
na net ir rusai esą geresni.. 
Mat, anot J. Šliupo, jie ko
voja už “liuosybę”.

Je, ponas Šliupe, kovot už 
pavergtų tautų teises reikia. 
Ir męs tą pripažįstame, bet 
męs atsisakome skleisti 
žmonėse prietaringą ir tuš
čią mintį, būk šioji karė ki
lo dėlei to, kad mažos tautos 

I teisių neturėjo. Šioji karė

žmogžudžių valdžiai neiš-;yra __ ______ ,
duos. Ispanijos vienuoly- džiui: liepia liežuviu laižyti 
nuošė galima papildyti’ 
žmogžudystę ir valdžia už 
tai negali nubausti. Ispani
jos vienuolynų įstatuose pa
sakyta:

“Nei vienas svietiškas 
žmogus, nei karalius negali 
vienuolį teisti”.

Tie įstatymai ir po šiai 
dienai nėra permainyti. Ne
gana to, kad svietiškas žmo
gus negali vienuolį arba vie
nuolę teisti, bet negali į 
vienuolylyną įeiti, jeigu vys
kupas nepavelys. Ir štai po- 
apsauga tokių įstatymų, po 
apsauga pačios valdžios., 
vienuolynuose viešpatauja 
inkvizicija, būna užmušėjys- siartino prie Ferrandi ir pa 
tėsv nukankina žmones ir a- davė jam raštelį. Ji rašė: 

Imas Abu dumblą, kuris į- piet tai mažai kas žino, o jei-
1 1 gu. ir- pavyksta sužinoti, tai; jus jūsų motinos vardu, gel-

purvinas grindis, bet tas lai- 
žymas nepaprastas — reikią * 
ant purvinų grindų krv*;n 
išlaižyti; valgyti apibj< 
tą duoną ir tt. Mat, ta 
liekama dėl dievo garbė

Žinomas ispanų rast 
Ferrandis pasakoja, kau. 
jis buvo klieriku, tai minė
tam vienuolyne turėjo laimę 
su vyskupu pietauti. Jiems 
valgant, prie stalo patarna
vo jauna, daili naujokė. 
Ferrandis pastebėjo, kad ji 
nepaprastai nuvargus ir 
liūdna. Kada vyskupas iš
siėmė laikrodį pažiūrėti 
kiek laiko, tai naujokė pri-

Kaballero, prakeikiu

rimteribpą derlių.
Augsčiau matėme, kaip-- lu

pti gali žmogui užkenkti; 
.bet ir jjū’ra nevisuomet yra 
įb tarnu: jimi buna ir prie
šu. Ant jūrų patėmijama 

įdomus- apsireiškimas: peri:

iu tautininku organas nu- kais, kurie dirba bravoruo- kilo todėl, kad Anglijos, Vo- Iš germanų tautų savo Jū- 
J i i i . i • iv.’____IHpfiins ir Rnsiins imnprin- < rriviškris frnhiimais ntaižv-rodo, kad Gabrio leidžiamus 
“biuletenius” skaito tik au-

se? — paklausė jisai.
Buržuaziniai blaivininkai 

Jiems, mat, ir į

kietijos ir Rusijos imperia-1 reiviškais gabumais atsižy- 
lizmas nori dar daugiau 
naujų teritorijų ir šalių ap
žioti, negu jis ligišiol turi

ir plaukiojaijir augštas vandenio pakili
mas. Jūra pašėlusiai puolx 
ant 'fenaštO' iir padaro baisiias' 
nuosūolitfes- pakraštiniams 
miestams: ir sodžiams; Dar 
baisesnis vandeni© pakili- 
mfgs; siu audra, kuomet prie 
valdėme! smarkumo priside
da. dar vėjo sm^kuma^;. 12: 
ir 13; šimtmečiuose tokie.' pa- 
kilimai užliejo, visą Žemąjį 

i H Olandijos p«^kraštį: ir par 
įdarė užtaką.
Į Galima taipgi patėmyti, 
kaip mets nuo meto jūra 
ardo Helgri’andą ir kitas 
Vokiškos jTiros salas. Seni 
liudijimai tvirtina, jog Hel- 
golandas buvo didelė sala, o 
dar pirmiau, sakoma, jungė
si su sausžemiu. 
te visas Baltijos 

. kraštys baisiai 
nuo audros.

Vanduo būna 
priešu ir tuomet, 
pasikelia ant jūros miglos 
pavidale. Toji migla tan
kiai esti taip tiršta, jog lai
vai negali viens kito matyt 
ir kartais 
viens kito.

1872 me- 
jūros pa- 
nukentėjo

žmogaus 
kuomet

mėjo ypač normanai — vi
kingąjį. Jie, kaipo tikrai ži
noma atrado Islandiją ir, 
sulyg visų prirodymų,pirmu-

užplaukia ant 
Rętą metą nę-
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;torius ir,.. keletas lietuvių nustebo. > ....... u gaivą neatėjo, jog tūkstan-
žmonių tuomet liksis be apžiojęs

tokie atsitikimai pasilieka- 
neištirtais, nes vyskupai ne
prileidžia prie tardymo.

Pereitą vasarą moterų? 
vienuolyne “Las “O blatas”,’ 
netoli Madrido, buvo toks? 
atsitikimas.“ į vienuolyną įt 
stojo naujokė Teresė Tor
res, j..auna, daili mergaitė. 
Pabaigoj liepos mėnesio Te
resės tėvai gauna nuos viė> 

' ’ * ri žinią* 
kad. pasiimtų savo dukterį, 
nes ji laJbai serganti. Kadžt 
mokina atvažiavo į vienuoly
ną^ tai savo dukterį rado su
muštą, visą žaizdose- ir prie 
mirties Namie Teresė per 
visą naktį klajoju, maldavo 
nemušti, nekankihti, o ant 
rytojaus, pavakariais^ mirė.

Suprantama,, tėvai ir gi
minės pradėjo sakyti, kad 
jų dukterį vienuolyne nu
kankino ir tokios pasakos 
greitai pakliuvo spaudon, 
Progresyviškoji 
triukšmą sukėlė, 
pasipiktino tokiais darbais 
ir net vienuolėms pradėjo 
grūmoti “savo teismu”.

Vienuolyno perdėtine ir 
kitos seserįs visokiais bū
dais pradėjo aiškinti tą nuo- 
tikį. Vienuolyno galva — 
kapelionas, prie pasiaiškini
mo, štai ką pasakė:

“Teresės niekas nenukan
kino — ji mirė. Jau kelia- 
tas dienų, kaip ji sunkiai 
sirgo, klajojo ir tokiu savo 
pasielgimu labai seserim į- 
kyrėjo. Bet paskutinę dieną, 
besitrankydama po lovą, vi-

spauda
Žmonės

bėkite mane l Pasakykite 
mano broliui (buvo nurody
tas adi-esas), jeigu jis iš čia 
manęs neišgelbės, tai greitai * 
mane visai nukankins.. Aš '' ? 
gyvenu, kaip pekloj..

Ferrandis pranešė naujo
kės broliui ir pavyko, mer
gaitę išgelbėti. Bet Fer
randis taip> pasibjįaurėjo 
dvasiškių darbais ir mete - 
kunigystę.

Paliuosuotoji mergaite 
papasakojo baisiausių daly 
kų. Vienuolyne mergaite 
kurios būna neva po vienuo
lių priežiūra, naujokes ir 
net vienuoles plaka rykštė
mis ir uagaikomis, sodina į 
tamsius, šlapius karcerus>. 
ant riešutų paklupdo, pri
verčia sunkius darbus dirbti 
p a tol, pakol auka neper- 
krinta. Ypatingai kankina 
naujokes ir jaunas vienuo
les, kurios pasipriešinu vys
kupams ir kapelionuL

Suprantama, tik tūkstan
tinė dalelė pavyksta patirti 
tų baisenybių, kurios būna- 
papildytos po juodąją skrai- | 
ste, bet ir ta maža dalelė 
duoda suprasti, kaip dvasiš
kija elgiasi su vienuolėm ir 
kaip pastarojom sunku įgy- į 
ti “dangaus karalystė”...

Keli metai tam atgal Va- 
liadolide vienuolis užmušė 
(Savo draugą vienuolį. Tar
dytojas norėjo nueiti vie- *3 
nuolynan ir ištirti tą dalys? 
ką, bet vyskupas nepaveln 
ir tuomi viskas užsibaigė. ‘ j

(Toliau bus). '9^

i

...
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Anglijos Lietuviai

(Nuo mūsų korespondento).
priešams. visai nerūpi mūsų 
reikalai ir męs turime jiems 
pasakyti, kad jau męs juos 
pažįstame ir suprantame, 
kas jie do vieni.

Tik tuomet męs, draugai, 
pamatysime giedresnį sau
lės spindulį, tik tuomet męs 
galėsime tikėties ko geres
nio susilaukti.

Taigi sukruskim!
I. Karnaukalas.

ŽINIOS IS NUVARGINTOS TĖVYNĖS
(Pabaiga).

Tie kliubai naudos neat
neša. Jie neturi jokio pra
kilnesnio tikslo. Įėjęs į to
kio kliubo ruimą, tuoj pa
matysi pilną kampąbačkučių 
alaus ir išgirsi girtų žmonių 
keiksmus. Darbininkiško 
laikraščio nei su žiburiu ne
rasi. Tarpe tų kliubų tan
kiai pakįte konkurencija. 
Kuris nors iš jų paleidžia a- 
lų pigiau, kad pritraukus 
daugiau žmonių prie savęs. 
Tuomet ant kitų kliubų pra
deda šaukti, kad jie netei
singi, nes per brangiai ima 
už alų ir degtinę. Negana 
to. Nuo tų kliubų pradeda 
atkalbinėti narius. Paga
lbaus taip susivaidija, kad mais, kad pasiųsčiau porą 
reikia jau šaukties kunigo?ar daugiau dainelių, už ku- 
kuris visus sutaikintų. Ži- Has ir atlyginimą žadą. Į 
noma, kunigas taip “taiso”, daugelį tokių laiškų net ir 
kad paskiaus galėtų kirpti atsakymo negalėjau duoti, 
dar geresnę vilną. Tarpe nes esu trugdomas įvairiais 
kliubiecių randasi jau vie- reikalais, o pagaliaus jau a- 
nas - kitas prakilnesnis pie šeši mėnesiai, kaip sir- 
žmogus. Jiems reiktų susi- gulino j u. Prie to viso esu 
tarti ir bendrai veikti, nors užimtas ruošimu spaudon 
veikimo sąlygos ir būtų 1a- naujo dainų rinkiaus, kuria- 
bai sunkios. i me bus apie 50 dainų mote-

Yra ir tokių lietuvių, ku- rų, vyrų ir maišytiems cho- 
rie nepriguli į jokį kliubą. rams. Šiame antrame rin- 
Tie vis tankiau svajoja apie kiuje, taip-pat kaip ir pir- 
Lietuvių Socijalistų Sąjun- mame, yra gražių 
gos sutvėrimą. Tik kas blo-1 garsių kompozitorių, 
giausia — nėra pirmutinio, Į Taigi- chorai arba 
kas ta darbą pradėtų. Aš niai dainų mylėtojai, 
patarčiau Škotijos socijalis- norėtų gauti antrą 
tams pasiusti kokį nors 1a-j 
biaus • ‘ • -1
dranga į Manchester) apsi-1 prie išleidimo tų dainų. Ka- 
gyventi. Tuomet lengvai da rinkius išeis iš spaudos, 
būtu galima čia suorgani- tuomet prisiųsiu dainų kny- 
zuoti kuopą. Tam, veikiau- gų pagal prisiųstus pinigus, 
šia, pritartų ir dalis kliubie- 
čių, nes nekuriems iš jų jauĮnėtų dainų prisidėjo šie cho- 
rusibodo būti kunigo ver-H'ai: 
gaiš ir užsiimti vien girtuo-i Laisvės Jaunuomenės Mu
ki iavimu. Tiktai socijalistai zikališkai - Dramatiška 
gali parodyt jiems kelią. |draugystė iš Chicago, Ill

Abelnai sakant, Manches- per p. M. Petrauską $10.00. 
teris dar toli pasilikęs ap-: 
švietos reikaluose nuo kitu,P 
Anglijos ir Škotijos miestų. I

Beto, Čia randasi nemažas 
skaičius lietuvaičiu, bet apie nusKą $d.uu. 
jas reikės atskyrium pakai- Į Ateity tikiuosi suspėsiu 
bėti.

Nemažai lietuvių randasi 
Widne, Saw Hanke ir kituo
se miesteliuose. Apie juos 
prisieis taip-pat dar pakai-(ne’s, dangus tegul palieka a- 
bėti. I

Abelnai paėmus Anglijos, 
lietuvius darbininkus, mato-: 
si didelis atsilikimas jų, su-! 
lyginus su kitų kraštų dar
bininkais. Bet darbui dirvą 
čia yra prirengęs patsai gy
venimas ir todėl man rodosi, 
kad socijalistiška agitacija 
Čia turės gražių pasekmių. 
Ko čia labiausia reikia — 
veikėjų. Tarpe tokios dide- 
lios minios vienas kitas ne
daug ką gali nuveikti; čia 
reikia bent kelių veikėjų.

Jeigu mums pavyktų at- ( ----------- --------------o
gaivinti prie visuomeniško, Comp. gavo užsakymą ant 
darbo Anglijos lietuvius, 19 milijonų dolerių, 
tuomet daug labiau išaugtų 
Sąjunga ir patsai “Rankpel- 
nis”. Nors ir reiktų daug, 
spėkų padėti, nors ir reiktų : 
daug privargti, bet vaisiai 
mūsų darbo būtų dideli. i

Vis daugiau ir daugiau ži
nių ateina iš mūsų tėvynės 
ir visos jos liūdnos, klaikios, 
kaip ir visas mūsų likimas. 
Ant degėsių ir griuvėsių, 
nerimo ir vargo pagauti, 
blaškosi mūsų broliai ir se
sers po visą plačią Lietuvą 
ir. neranda sau ramios vie
tos...

vokiečiai turi kokios tai 
skystos masos, kurios užpi
la ant namų ir "padega juos. 
Pro Keidainius pralėkė 
daug vokiškų aeroplanų.

Vėliaus žmonės ir iš Kė
dainių pradėjo bėgti link 
Kašedarų. Ant Kašedarų 
gelžkelio stacijos vokiečiai 
mėtė iš savo orlaivių kelias 
bombas.

saviemsiems, Višakio

Chorams ir dainų 
mylėtojams.

Pastaruoju laiku aptei
kiau daug laiškų su prašy-

dainų

pavie- 
kurie 

rinkių 
Įmano išleistų dainų, lai pri- 

prasilavinusį savo sideda su keliais doleriais

Ligišiol prie išleidimo mi-

“Živilės” choras Scranton, 
i. $5.00.
“Birutės Kanklių” choras 

So. Boston, Mass, per p. Ja
nušką $3.00.

■atsakinėti ant laiškų, nes 
■ šiuo tarpu jaučiuosi kiek 
(geriau ir į dangų dar nema
nau keliauti. Anot H. Hei- 
- ---- --- o--- • 

Iniuolams ir žvirbliams.
Čia pat noriu pranešti dar 

apie vieną dalyką. Tankiai 
gaunu laiškų, kuriuose kvie
čia mane ir Lietuvių Gim
nastų chorą dalyvauti poky
liuose. šiuomi pranešu, jo- 
gei nuo 26 d. sausio 1915 
aš to choro nebemokinu.

Leonas Ereminas,
324 Berriman St., 

Brooklyn, N. Y.

m.

KARĖS UŽSAKYMAI.
Milwaukee, Wis. — Allis

Chalmers Manufacturing

PUSĖ MILIJONO MEXI
CO CITY GYVENTOJŲ- 

BADAUJA.
Amerikos Raudonasis

Kryžius praneša, kad veik 
J1IU014 VIC4A Uit U LI V4AV4V-/11. | __ . • 1% T • Z 1*

Anglijos darbininkai turi Puse J^hijono Mexico City 
pramerkti savo akis. Gana gyventojų badauja. . 
jau tikėti į alaus bačką ir, 
kunigų veidmainingumą. i 
Męs turime suprasti, kad( ________
kunigai ir jų leidžiami lai-i Kūdikis su dviem galvom, 
krasciai visiškai nesirūpina, Chicago, Ill. — 2 d. bir- 
darbininkais. Ligišiol jie ^ep0 £įa gįm£ kūdikis su

/ ?U 1neuvz^ar5 vai7?“ dviem galvom, keturiom 
J/e rankom ir trim kojom. Už- 
."-Jgimęs kūdikis išgyveno tik

Patsai Raudonasis Kry
žius turi labai mažai pinigų 

vos tik 50,000 dolerių.

stančių darbo žmonių, 
palaiko tamsuma, nes tik - - -.......... -
• 1 j V • • v I AKVW41AK1M A KJ J

jam, tam tamsumui, viespa- penkioliką minutų.
taujant, jie gali sau turtų 
krauti.

Męs turime skaityti tik 
darbininkiškus laikraščius, 
nes tik darbininkų laikraš
čiai stovi ant sargybos mū
sų reikalų.

Męs turime suprasti tarp
iau tiška darbininkų judėji
mą ir ištiesti savo pūslėtus,bunda, 
delnus viso pasaulio darbi
ninkams. Męs turime eiti 
su jais išvien ir kovoti su vi
sais išnaudotojais, su visais 
darbininkų priešais. Męs

Pėsčios į San Francisco.
Šiomis dienomis iš Chiąa- 

gos išėjo keliatas mergfnų 
pėsčių j San Francisco pa
žiūrėti Panamos parodos.

matom musų

Tarp Šiaulių, Radvyliš- 
ka; ir Žeimių.

Didelio Maskvos dienraš
čio “Ruskoje Slovo” kores
pondentas keliauja dabar po 
Kauno gub. ir aprašo savo 
įspūdžius tarne taip išsipla
tinusiame laikrašty.

Žmonės miniomis bėga iš 
Šiaulių. Kur jie bėga — pa
tįs nebežino. Viena mote
riškė sako korespondentui: .

— Neduok, dieve, antrą 
syk grįžti į Šiaulius! Gana 
to, ką męs matėm pirmą sy
kį. Iš baimės vos nenumi- 
rėm. Kas dėjosi Šiauliuose 
ir apsakyti negalima.

Kitas vyras pridūrė:
— Dabar Šiauliuose nors 

ir mirk badu. Nieko neli
ko. Viską vokiečiai suval
gė. Maistas taip pabrango, 
jog tapo neįperkamas.

Štai ir Radviliškiai su jų 
6,000 gyventojų. Vokiečiai 
čia prabuvo dvi dieni. De
ginti, tiesa, nieko nedegino, 
bet krautuvėse viską išplėšė.

Sena žydelka pasakoja 
korespondentui:

— Jie vaikščiojo iš krau
tuvės krautuvėn ir ėmė, kas 
po ranka papuolė. Ėmė ne
tik valgomuosius daiktus, 

Sakėsi 
siusią savo pačio/ns į Vokie
tiją. Niekur nieko nepali-

bet ir materijas.

ko.
Nuvykstu į šaduvą. Ir 

čia vokiečiai šeimininkavo. 
Nuo ūkininkų visus grūdus, 
visą duoną paėmė. Dabar 
nėra kuom laukus sėti. Vie
name sodžiuj netoli Šaduvos 
vokiečiai liepę ūkininkams 
pakinkyti arklius į vedimus. 
Vežimuosna sukrovė duona c* 
maišuose ir liepė vežti. Ką- 
gi žmonės darys. Liepė 
vežti — tai ir veža. Vežė 
dieną, antrą, bet mato, kad 
čia bus blogai. Reikės į 
Vokietiją važiuoti. Tuomet 
vežikai susitarė ir naktį pa
bėgo į mišką. Arkliai ir ve
žimai vokiečiams kliuvo.

Pakertyčių sodžiuj vokie
čiai išgėdino vieną moterį, o 
jos vyrą, kuris užsistojo už 
žmoną, baisiai sumušė.

Kada vokiečiai pirmu sy
kiu tapo atmušti nuo Rad
viliškiu, Šiaulių ir Šaduvos, 
tai visgi daugelis jų slapukų 
pasiliko miškuose. Vokiečių 
armijai pasitraukus, žmo
nės gaudė tuos slapukus 
miškuose, o kaip kur jie ir 
patįs ateidavo ir pasiduoda
vo, nes jiems gręsė bado pa
vojus.

Visus geresniuosius ark
lius vokiečiai išsivedė. Dau
gely vietų paliko savo ark
lius, kurie gana prastai iš
rodo.

Tarpe Šaduvos ir Beiso- 
galos šeši sodžiai išdeginta. 
Tuos sodžius vokiečiai sude
gino, besitraukdami nuo ru
sų. Tai jau keršto ir piktu
mo darbas.

Kur tik buvo vokiečiai — 
ten neliko jokios vištos, jo- 
•kios anties, jokios žąsies!

Žeimiuose vokiečiai iš
griovė visą gelžkelio staciją. 
Vokiečiai uždegė pakhauzę, 
kur sudegė apie 10 sužeistų 
rusišku kareiviu. 

ir ir

PEIKIA LIETUVOS IN
TELIGENTUS.

Vienas “Liet. Žinių” rašy
tojas smarkiai peikia Lietu-; 
vos inteligentus, kurie išsi
gandę pavojaus, bėga kur 
nors į Rusijos gilumą, nors 
jie turėtų likties ant vietų 
ir rūpinties savo patarimais 
gelbėti vargo žmonėms.

“Kaip prityrimas rodo, 
bėga prieš besiartinančią 
vokiečių kariumenę dau
giausia vien miestiečiai ir 
miestelėnai, nors ir tai vos 
tik kelinta jų dalis, sodiečiai 
gi daugiausia lieka vietose. 
Tie pasilikusieji sodiečiai, 
nustoję paprastųjų savo 
kasdieninių vadovų ir pata
rėjų, lieka, suprantama, la
bai kebliame padėjime, kuo
met jie, patekę į visai nau
jas ir nepaprastas gyvenimo 
sąlygas, kaip tik gal dau
giausia reikalautų buvusių
jų savo patarėjų.

Žinomas dalykas, kad nie
kas negali reikalauti tyčia 
kišti savo galvas po patran
kų šūviais, bet nuo patran
kų galima jau pasisaugoti, 
kaip daugumas sodiečių tai 
ir padaro. Ir mums išro
do, jog jei inteligentai va
duotus! ne tiek plika, gyvu
liška baime, kiek aukštes
niais šiek-tiek motivais, tai 
mokėtų surasti ir būdų gy
viems ir nebėgant išlikti. O 
kiek galėtų padėti liku
siems be jokios globos žmo
nėms, kurie daugiausia daž
nai kenčia tik dėlto, kad nė
ra kam jų užtarti, duoti 
jiems patarimų, nurodymų!

Bet mūsų inteligentai bė
ga ne tik prieš vokiečių ka- 
riumenę, jų beveik nebeliko 
nė pasiliuosavusiose nuo tos 
kariumenės vietose”.

Jeigu kur reikia įkurti 
susišelpimo komitetas, tai 
inteligentų lietuvių nėra. 
Tuomet reikia šaukties sve
timtaučių pagelbos.

Tiesa, kartais būna ir 
gražių pasielgimų. Taip, 
padėkime, apie Raseinių 
kleboną pasakoja, “kadlabai 
daug gera, pasilikęs vietoje, 
darąs žmonėms ir savo pa
tarimais, ir pagelba, ir glo
ba. Iš šitųjų dviejų pavyz
džių mums išrodo daug pra
kilnesnis ne kun. Jasienskio, 

j o kaip tik vien kun. Doč
kaus pavyzdys, kuris, mūsų 
nuomone, pasilikdamas vie
toje, išpildė ne tik stačias 
savo dvasinio piemens, bet 
ii gero piliečio pareigas”. -

Betgi, tai gana reti atsi
tikimai.

Kares įspūdžiai.
(Iš Šiaulių padangės).

Turkijos moterjs.
Tu rijos moterįs ir jaū at

jos įsikūrė Kons
tantinopoly savo laikraštį 
“Kadiūlar Dinuyas” (Mote
rų Pasaulis).

Turkijos haremuose Jau 
taip-pat pradeda įsiviešpa-
tauti nauja

TIES KEIDAINIAIS IR 
KAŠEDARAIS.

Vienas mokytojas, pribu
vęs Vilniun iš Kalnaberžių, 
pasakoja, kaip baisiai žmo
nės buvo nusigandę Keidai- 
niuose, kuomet apielinkėse 
pasirodė pirmutiniai vokie
čių būriai.

Iš visų pusių Keidainiuo- 
se subėgo daugybė svieto.

1 —» f • J

žinią, kur eiti, o kur pasi- ’ 
traukti. 18 d. sužinojome,1 
kad vokiečių žvalgai apsi-1 
lankę net L., K., P.; mat, jie 
toli pirmiau savo kariume
nės eina.

Žmonės, matydami, kad 
žvalgai nieko blogo nedaro 
jiems, ėmė grįžti atgal, nes 

'su gyvuliais ir šeimynomis 
neturėjo kur pasidėti.

Pasvalin važiuodamas 
mačiau, kaip vieni bėgo, ki- 
ki grįžo; vieni juokėsi, ki- 

Pakruo- 
jo miestely užtikau du vai
kinu - pabėgėliu, išbėgusiu 

Q , lis Šiaulių, balandžio 18 d. 
! Pabėgo juodu naktį. Skun- 

pnejęs (|-s« atėmę net maišelį 
. . J j su valgymu ir pristatė ap-’ 

voKie- tį;asu kasti. Visur buvo ne
maža pabėgėlių, kurie gelž
keliu važiavo į Kalkūnus ir 
Dvinską.

Kalkūnų stotyj radau 
ngybę pabėgėlių, kurie, 

Jaukdami ryto, miegojo vi- 
... sur ant grindų sugulę, kad 

sodžiaus:net vietos nebuvo, kur atsi- 
stoti.

bijojom, i Daugiausia valstiečiai iri 
užpakalio (in|estii darbininkai

kairinė 
jaunos mergaitės M. Grei- 
miutės, kurią granata sun* 
kiai sužeidė. Tas atsitiki-........
mas labai sujudinęs visus 
rūdiečius, ir žmonės pradėję 
nerimauti ir baiminties, lyg 
kad visų toksai likimas 
lauktų.

Likusieji Suv. gyventojai 
bando dirbti laukus.

ninkus ir jų šeimynas Min
taujon.

Ketvirtadienio rytą gavo
me žinią, kad Kelmė besan
ti vokiečių rankose, degan
ti. Pabėgėlių minios trau
kė į Joniškį. Visomis Šiau
lių gatvėmis važiavo per vi-1 
są dieną pabėgėlių vežimai 
iš Šiaulių ir kaimų, turtu 
vežini. Bėgo daugiausia _ , .
krikščionys, o žydų tik ma-ltl velke, dejavo, 
ža dalis. O kurie pastarųjų 
turėjo arklių, bėgo ir tie.

Vakare eidamas 
(Posadna) gatve, 
vieno kareivio paklausiau:! 
—t Ar toli nuo mūs \__
čiai? — Apie 20 viorstų — 
atsakė. — O mūsiškiai? — 
Antai! — parodė kareivis1Į 
vakarų pusėn.

Kruvina vakaro žarija ge- (į 
so; jos šviesoje matyti bu
vo juodi armotų ir kareivių 
silvetai Leparų 
kalnuotu lauku 
Pasidarė baugu, 
kad vokiečiai iš 
miesto gali naktį užeiti.

SMOLENSKAS.
D r. Radzvickio būste ge

gužės 24 d. buvo įsteigiama
sis Smolensko gubernijos 
Lietuvių Susišelpimo Drau
gijos susirinkimas.

Ten - pat buvo priimami 
Draugijos nariais dabar e- 
santieji Smolensko guberni
joje lietuviai, kurie gali 
kreipties tuo reikalu asme
niškai arba raštu šiuo adre
su : Smolenskas, daktarui 
Radzvickui, savi namai. *

Povilas Matulionis, 
girių ūkio revizorius.

DĖL ŽYDŲ VARYMO 
IŠ KURŠO.

“Kur. Lit.” rašo, kad V. 
i Dūmos atstovas Jureviį 

. Padėji-į Mintaujos rabinas Nurok 
7’vai. Itreintieflr m-T-'h' Min.^uį°-S VeikSia® *3* 

išgirdome armotų šaudymą, a i^? a.Vs!
-turis kas kart vis didėjo. 
Ant galo — visai prisiarti
no. Nuo šaudymo languose 
stiklai drebėjo. Negalėda
mi tverti, išbėgome kie
man. Šį-tą skubiai pasiė
mę, leidomės pėsti Žuvinin
kų sodžiun (užu ežero). Bu
vo 8 va], ryto. Visais ke
liais (be plento, kuriuo ' 
zokai nebeleido važiuoti) ė-;
jo, važiavo — darbo žmones.'pūdų, bet net svarų grudų.

syti darbo, ar pašelpos.

VOKIEČIŲ PAGEL- 
BININKAI.

Vokiečiai, atėję į Kauno 
gub., turėjo kuosmulkiausių 
žinių apie Šiaulių ir Rasei
nių pav. dvarus, tai yra, kur 
kiek yra Dūdų prūdu.

pirmininką Goremykiną ir 
prirodinėjo, kad žydai Kur
še visados teikėsi lojaliai.

VILNIUJE.
Girdėjome, kad “Vilijos” 

bendrovė gavusi naujų už- 
sakymų, būtent keletą šimtų 

kiek! geležinių duonai kepti pečių.IyU“ | U1V1X J A ei puvui Uliniu, ------------c -------------------- ----------r-------r--------------- c

ka- gyvulių liko nerekvizuotų. (uz keletą dešimčių tūkstan-
I Dažnai žinodavo netik kiek čių rublių.

Tam darbui atlikti jieško-
Jų tarpe buvo keli elgetos ir Vokiečių raitelių būriai daž- rna didesnio skaičiaus lietu-

niausią atjodavo į
Žuvininkų sodžiuje kai- nakčia.ar paryčiu, kol dar 

kuriam laikui sustojom, visi miega. .... .... ... 
Nuo kaimo kalniuko matyti' visados 
beveik visas Šiaulių miestas, kiek ir kokio turto tame 
žiūrėjom, ar nekrinta mies- dvare yra. Jeigu ko sulig 
tan armotų šūviai. Bet šū-Į surašo nerasdavo, nes buvo 
viai nekrito; matėm tiktai 
ant Leparų apkasų sporgs- 
tant šrapneles. Armotų 
šaudymas ir šrapnelių spro
gimai ūžė griaustiniais nuo
lat, tiesiog be paliovos. Už 
Šiaulių arti plento sodžiuje 
kilo didelis gaisras; vėliau 
kitas Rekijavos dvaro pusė
je. Šaudymas kartais va
landikei nutildavo, paskui 
dar smarkiau ūžti pradėda
vo. Nuo Aleksandrijos dva
ro (kur būdavo didžiosios

vių darbininkų — gerų kal
vių ir šaltkalvių (sliesorių).

Jie su savim 
turėdavo surašą, C '

pasiųzdavo kelis raitelius ir 
tie surazdavo ir atveždavo.

Lietuviu dėl šito vokiečiu 
informavimo neįtaria.

STUDENTAI BUS SIUN
ČIAMI SUVALKIJON.
“Žiburėlio’ valdyba pra

neša mums, kad iš atsišau
kusių į ją moksleivių rasta 
ir pasiūlyta vietos Suvalkų 
gubernijoj penkiems medi- 

ikams ir medikėms iš Mas-
Šiaulių gegužines) keliu ėjo kvos ir 4 lankiusiems sani- ninon noehnirmi n^nlnnaa* , i t-. , •

“L. Ž.” rašo:
Pradžioje nesitikėjome, 

kad vokiečiai atvyktų į 
Šiaulius ir balandžio 15 d., 
prasidėjus panikai, tarėmės, 
kad ji, kaip ir rudenį, nie
kais pasibaigs.

Pirmadienį ligi trečiadie
nio aeroplanai lakstė, bet 
bombų nemėtė. Trečiadie
nį, gavę žinių apie Raseinių 
užėmimą, šiauliečiai ėmė 
bėgti Joniškio pusėn. Žval
gai nuo Radviliškio — Šid- 
lavos pusės tą pačią dieną 
netoli Šiaulių pasirodė ir už 
Radviliškio, tarp Baisoga
los ir Šaduvos, abu gelžkeliu 
pagadino į Panevėžį ir į 
Vilnių. Keleivių traukinys 
turėjo grįžti atgal į Mažei
kius, o. iš tenai į Mintaują. 
Iš Radviliškio tuojau pat a- 
tėjo keli prekių traukiniai, 
kurie naktį išvežė visas vai

DARBO BIURO (PRIE L. 
KOMITETO) APYSKAI
TOS š. M. KOVO 19 D. LIG 

GEGUŽĖS 1 D.
Darbo j ieškančių užsira

šė: 12 liaudies mokytojų, 11 
kooperatorių, 19 raštininkų, 
3 knygvedžiai, 14 komersan
tų, 2 vargonininku, 12 siu
vėjų vyrų, 16 siuvėjų mote
rų, 7 kurpiai, 12 dailydžių, 2 
račių, 7 kalviai, 112 papras
tų flarbininkų, 20 virėjų, 32 
tarnaiti, 2 paslaugytoju, 2 
mašinistu, 2 skalbė ji, 2 
knygrišiu, 2 mūrininku, 1 
šveicorius, 2 boni, 1 vežėjas, 
1 piešėjas, 1 guntorius — iš
viso 311 žm.

Gavo darbo: 4 mokytojai, 
6 korektoriai, 9 raštininkai,

mūsų pėstininkų ešalonas,; 
paskui jo pasirodė dar ki
tas, didesnis. Traukėsi 
tvarkoje, L 
vieškeliu ant M. Kartu su 
kariumenė ėjom toliau.

Staiga mieste Kuršėnų 
link kažin-kas smarkiai 
sprogo. Manėm, kad vo
kiečių šūvis sale mūsų kri
to. Dangun iškilo didžiau
sias baltų ir gelsvų dūmų 
debesis. Matyti, užsidegė petrapil'i0 studentai yra 
sprogstamoji medžiaga, f o (įaį pajarę jau> vįSų jieškan- 
kiek.laiko kilo dar naujasvasarai uždarbio studen- 
gaisras, bet jau Šiapus Siau- tų sąrašą, pridėję apie kiek-1 - . .

vieną tų žinių, kurių “Ži- nemaloniam vėjui, keliau- 
burėlio” valdyba reikalauja 
“Žiburėlio” vasaros adre
sas: Jurgis Šaulys, Vilens- 
kaja, 28, b. 5, Vilnius.

tarų kursus iš Petrapilio. 
Be to pareikalauta medikų 
sarašo is.......... iš Dorpato lietuviui6 komersantai, 7 ūkvedžiai^ 

žingsniu eidami! studentų draugijos. Gaila, iyaDŠ'?njninku, 12 siuvėjų, G 
'i ” °” kad kitų universitetų stu-j dailidžių, 7 kul

dentai nebuvo pristatę jieš-iyia\.PaP.ras^ darbinm- 
kančių uždarbio studentų ir siuvėjų moterų, 15 
studenčių sąrašo. Netru
kus bus, turbūt, uždarbio ir 
kitiems, ne medicinos, stu
dentams. Jie turėtų pasku
bėti atsiųsti, kaip Maskvos

virėjų, 20 tarnaičių, 1 pas- 
teugytojas, 1 skalbėja, 1 ve
žėjas, 1 bitininkas — išviso 
153 žm.

Be to, Darbo Biuras buvo 
pasiruošęs siųsti 30 silpnos 
sveikatos žmonių į skyrius. 
Buvo jau ir vagonas pasam
dytas, tečiau staiga papūtus

liu.
Anuotų šaudymas nenus

todamas ūžė. Pasisukome 
Lygumų pusėn. Ėjom miš
ku. Iš miško išėję pamatė
me didelį gaisrą Šiaulių pu
sėje. Vėjas putė nuo vaka
rų pusės, šaltas ir tiek 
smarkus, kad gaisrai ūmai 
augo ir plėtėsi. Stačiūnų a- 
pylinkėje radome vokiečių

ninkai jau iš stoties buvo 
sugrąžinti atgal j bendrabu
čius.

SIMNAS, SUV. GUB.
Jau kelios dienos, kaip 

pradėjo veikti pačto sky
rius. Patsai miestelis daro 

namai su-v , i J blogą įspūdi namai su-zvalgu nuo vakar dienos at-
. . t,.u T)1 v _ (griauti, užtvarai išlaužyti, imliem Ulno'A 7Ynnnomc 1 ~ ;išvaikyti; žiuri 

kad tai tas-pat 
Simnas gavo tokia liūdną

jojusių. Blogo žmonėms j ~ pntni. 
nieko nedarė, tik reikėjo cf 
juos valgydinti. Tuo tarpu 1 ’
Lygumų vieškeliu nuo Rad
viliškio pradėjo eit vokiečių 
raiteliai su daugybe kulko
svaidžių. Atiminėjo jie nuo 
žmonių mėsą ir avižas, bet 
kitų javų neėmė, tik sakė, 
kad paskui jų ateisią pėsti
ninkai, kurie viską atimsi:). 
Kvitas duodavo tik už ark
lius, o už ką kitą — jokių 
kvitų, jokių raščiukų. Jau
nuosius vyrus ėmė .(bet ne 
visus) ir varė į Šiaulius ir į 
Radviliškį apkasų kasti.

Šeštadienį ir sekmadienį 
tik retkarčiais begirdėti bu
vo armotų šaudymai. Žmo
nės sakė, kad tai tik vokie-

PRIENAI, VIŠAKIO- 
RŪDA, SUV. GUB.

Tai yra du punktu, kur su
sispietė suvalkiečiai pabėgė
liai. Į Prienus pareina-ne
maža laikraščių, mat, čia di
džiuma Marijampolės, Kal
varijos, Vilkaviškio ir Nau
miesčio pav. ūkininkų gyve
na. Višakio-Rūdoj irgi lai
kraščių sugriebiama, nes čia 
dažnai važiuoja žmonės su 
reikalais į Kauną.

Vienas išsprukęs iš vo
kiečių nelaisvės žmogus pa-

1 ♦ • 1 • T A_

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją 

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

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS l 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino* 
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą su paradu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 \V35th Street, Chicago, IU.

(Valdžios prižiūrimas bankas).
Jo turtas yra suviri

Kreipkitės raštu ar ypaMMmt
TiaaMas Žinias maloaiai mk 

teMame.
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LAISVE

FRAGMENTAS.
(Mintis iš Robert Burns)

Jau žiema praslinko, vasara netoli, — 
Jau maži paukšteliai pragydo;
Bet kodėl-gi laimė taip nuo manęs toli 
Viltį pasiėmus nuskrido?...

gėlės jau zaua r v» <-tr.
Bet kodėl man vienam 
Kodėl-gi man reikia liūdėti?...

♦* *
‘Taip gražiam daržely, puikiai išdabintam,
Skaisti vaidentuvė gaivino krutinę,
Širdy ir akyse linksmybė sušvito —
Tariau: — ak, laimingas! čia meilės tėvynė.

Vandergrift, Pa. Saules Brolis.
-----------o-----------

Adelaida Popp.

Tūlos darbininkes istorija.
Vertė V. P.

Sykiu su “ponia” Bergeris atėjo į tą skyrių, 
kuriame aš dirbau. Jis man visai nepati
ko. Po pietų mane pašaukė raštinėm Po
nas Bergeris pasiuntė mane su kokiu tai 
reikalu ir pratarė kokias tai nesąmones 
apie mano “dailias rankas”. Kada aš su
grįžau, tai jau sutemo. Man reikė pereiti 
per pusiau tamsų kambarį. Tame kamba- 
ly buvo ir Bergeris. Jis paėmė mane už 
rankos ir paklausė apie mano gyveninio są
lygas. Aš jam išpasakojau apie visą mūsų 
gyvenimą.

Bergeris pratarė keliatą sąjausmingų 
žodžių, pagyrė mane ir pasakė, kad pasi
rūpins man algą pakelti. Suprantama, aš 
tuomi labai nudžiugau, nes uždirbau tik 
pustrečio guldeno į savaitę, dirbdama po 
dvylika valandų į dieną. Ištariau keliatą 
padėkos žodžių ir pažadėjau už viską ati
tarnauti. Bet štai, Bergeris pagriebia ma
ne ir pabučiuoja. Aš labai nusigandau ir 
jis, tą pamatęs, pradėjo aiškinti:

— Nesibijok, tai buvo tėviškas pabu
čiavimas!

Bergeris turėjo apie dvidešimts penkis 
metus amžiaus, o aš apie penkioliką ir apie 
tėviškus jausmus negalėjo būti jokios 
kalbos.

Aš greitai nubėgau dirbtuvėm Ilgai 
galvojau ir niekaip negalėjau sugalvoti, ką 
tas bučkis galėjo reikšti. Jis man išrodė 
įžeidžiančiu, pažeminančiu, bet ponas Ber
geris labai maloniai su manim kalbėjo, at
jautė mano vargui ir žadėjo pagelbėti — 
pakelti užmokestį! Vakare namie papasa-. 
kojau apie Bergerio prižadus, bet apie buč
kį nutylėjau, gėdinausi sakyti. Brolis ir 
motina labai nudžiugo, kad aš įgijau tokį 
galingą užtai’čjį.

Ant rytojaus viena mano draugių, 
jauna, juodbruvė, kuri man už visas geriau 
patiko, pradėjo ant manęs užsipuldinėti. Ji 
sakė, kad iki šiol Bergeris ją visur siųsda- 
vęs ir mylėjęs, o dabar viskas pražuvę, aš 
atėmus jos laimę. Ji, bekalbėdama, net 
raudoti pradėjo. Kitos darbininkės irgi 
jai pritarė. Jos mane vadino apsimetėle; 
net pati “ponia” paklausė, kaip man pati
ko pono Bergerio bučkis. Pasirodė, kad 
jos visos mane sergėjo ir per stiklines du
ris matė, kaip aš su Bergeriu kalbėjau ir 
kaip jis mane pabučiavo.

Aš buvau bejiegė ir negalėjau perkęsti 
tų visų užmetinėjimų ir pajuokų. Nekant
riai laukiau tos. valandos, kada galima bus 
iš dirbtuvės išeiti. Tai buvo subata ir aš, 
gavus užmokestį, nusprendžiau į dirbtuvę 
neateiti.

Kada aš namie pasakiau visą istoriją, 
tai mane pradėjo barti. Mano motina, ku
ri pirmiau norėjo, kad aš būčiau dora mer
gaitė, kuri pirmiau nuolatos sakydavo, kad 
su vyrais nesusidėčiau, nekalbėčiau, kuri 
sakydavo, kad bučiuotis galima tik su 
tuom, kuris bus tavo vyru, dabar ir ji ma
ne bara. Mane vadina lengvatike, Man 
aiškina, kad bučky nieko nėra blogo, apart 
to, jeigu aš gausiu didesnę algą, tai bepro
tystė būtų mesti darbą. Kadangi aš pra
dėjau tam priešintis, tai visa kaltė buvo nu
versta ant knygų, kad aš perdaug užsiimu 
skaitymu, per tai ir esu “savotiška”. Pa
galinus motina taip perpyko, kad pagrie
bus mano knygas išmetė laukan ir pasakė:

— Neprivalai daueriau skaityti tu savo

Suprantama, aš vėl knygas susirinkau, 
bet jau tą vakarą neišdrįsau skaityti, norą 
paprastai subatvakariais skaitydavau la 
bai ilgai.

Labai liūdna buvo nedėlioj. Aš vaikš
čiojau, kaip žemę pardavus, ir dar per vi
są dieną mane barė.

Panedėly, kaip ir visuomet, mane mo
tina pažadino ir * išeinant į darbą aštriai

— uz
kelių dienų Kalėdos!

atsikėlus norėjau save pergalėti ir 
eiti dirbtuvėm Priėjau iki pat vartų ir su
grįžau. Mane apėmė kokia tai baimė ir aš

Jeigu mažiau gimdytų, 
tai daugiau nuveiktų.
Kapitalistiškoji

MOTERIMS
NAUJIENOS

Reiškia, moterų judėjime'kad nepi ‘sviltų ir virt kol 
yra du skirtingu keliu.

Kaslink apsirubežiavimo
gimdyme kūdikių, tai pilnai'rį ir vėl biskį pavirint. Pas-

I pasidary s tiršta košė.
i Pasku sudėt tarkuotą su-

Ar tai kapitalistai “nesi-* 
rūpina” moterų reikalais?

...... , . .. vUdžia gaiima sutikti su kalbėtojos kui nunlaut šaltu vandeniu
r.^n-vž-n, ocrinn hndnnti noon piti dirhfn kad tik gimdymų išvedžiojimais. Prie to darpasnyzau gciiau badant, negu eiti dirbtu- skaitlius nesusimazantų. Ji reikia pridurti, kad darbi-
' v’—’ ....... ’....................- išleidža t‘am tikrus įstaty- ninkių moterų daugiau

Prie to dar

Vaikų mirtingumas.
Suvienytose Valstijose 

kasmet gimsta 2,500,000 kū
dikių. Iš jų penktoji dalis 

. J . v ... miršta todėl, kad negauna 
Ant viršaus reikia j atsakančio maisto.

—v— — | Panašiai išsireiškė'dr. J^ 
Cobb iš Chicagos Wisconsi- 

• no daktaru suvažiavime.<

išvirintus makaronus ir su
dėt į išvirtą košę. Išmai
šius galima dėt į indelius dėl 
lopinio.
užpilt krekes, sumaišytas su, 
šildytu1 sviestu.
Ha, kol viršus paruduos 
j'uomet bus iškepę.

vėn ir klausyti tų paniekų, kurias subatoj 
girdėjau. Aš bj aure j ausi viskuo — buč
kiu ir draugių panieka. Apart to, aš su
žinojau, kad tūla darbininkė naudojosi Ber
gerio “malonybėmis” ii uaouuuuju Kilau W 1 1 • j ... . /. . J _ T/ s kad pavelijus viešai duoti
simpatija pradėjo krypti kiton pusėn. Ka- moterims patarimus, kaip moteris 
da tik ateidavo į dirbtuvę nauja darbiniu-'apsisaugoti nuo kūdikių, tai:nuo naminės 
1-.6 ir ji Bergeriui patikdavo, tai ta užim- greitai visa žmonija išnyk-1gali pasiliuosuoti nuo kūdi-' 

tų. Bet ar kapitalistams ap-. kju gimdymo, t. y. apsirube- tu 
eina žmonija? O, ne! Ka- žinoti. “ ‘ '* * ‘
pitalistų šeimynoj i----- ’
pusantro tuzino kūdikių; Kito negali pasiliuosuoti, nes "....... .............._________
jiems užtenka dviejų, trijų, jaj nepavelina kapitalistiš- druską ir pipirus, išmaišyk Auley. 
o jau daugiausia keturių. ]<as surėdymas. '
Kapitalistai gauna patari-1 
mus, gauna vaistų, kaip nuo j  
kūdikių apsisaugojus. Bet'-^ 
jie bijosi, kad darbininkai KčĮ jfTOgfesyvis
taip nedarytų

_ ........... 2 ...._______ at
muš, draudžiančius mote- jktu energijos, jos- daugiau 
rims duoti patarimus, kaip laikį turėti ir daugiau ga- 
apsisąugojus nuo kūdikių. i5tų vejkti savam visuome- 

malonybėmis” ir pastaruoju laiku j0: Valdžia ir kapitalistai sako,'njškam judėjime.

davo pirmosios vietą. Sprendžiant pagal iš
sireiškimus, dabar jau aš turėjau užimti tą 
vietą. Aš tuomi stačiai pasibaisėjau. Buvau 
tiek daug skaičius apie tokius, kurie apgau
dinėdavo jaunas mergaites ir dabar tą viską 
persistačiau, kad gali ir su manim tas pats 
atsitikti. Taip į dirbtuvę ir nėjau.

Ką aš turėjau daryti? Pradėjau vėl, 
darbo jieškoti. Bet už trijų dienų Kalė-

Bet deja! Kapitalistų 
pasiliuosavo nuo t

> “vergijos” ir! Bulves su sosu.
2 šaukštu miltų, 2 šaukš- 

sviesto, 1 šaukštuką 
Bet darbininke mo- druskos, 1 puoduką pieno, 

nerasi teris neį nuo vieno, nei nuo:lį puoduko šutytų bulvių.
> Sudėk miltus, sviestą,

(los ir niekur negalima buvo gauti darbo. ninklJ šeimynos pradės gim- 
Per kiauras dienas trankiausi gatvėmis, o dyti po vieną ar du kūdikių,

gerai. Tada įpilk pieną, pa- 
Moteris. dėk ant lengvos ugnies ir 

virk po valiai, kol pasidarys 
košė.

Supjaustyk bulves ketur
kampiais šmoteliais, apie

'pusės colio dydžio, užpilk 
; 1 puoduką pieno ir skyrium 

Reikia vaktuot, 
bulviu maišant.

Susivienyjimas nu
tarė veikti?

10 d. birželio įvyko L. M.' pavirint.vakare ateidavau namo neva iš darbo, tai ateity kapitalistams gali |
Neišdrįsau pasakyti, kad aš nedirbu. Taip 1 darbininkų pritrukti, per, p -g 'centro valdvbos kon- i nesutrint 
praleidžiau visas tris dienas,bet darbo gauti, kovoja pries apsu 'ferenciia.
negalėjau. Dabar mane apėmė didžiausia np° kūdikių. Bet
. . _ ., .. ... . , jeigu darbininku ir nepri-
baime. Man reikalinga tik apie du guldė- |-rLlks, tai darbininkai, netu-
nu, nes tą savaitę ne visas dienas dirbo. Įrėdami taip didelių šeimy-

Visa mano viltis — tai dievo pagelba.'nu, nestūms savo kūdikių į
Aš tikėjau, kad jis manęs neapleis ir ko- > (urnuives
kiu nors būdu suteiks tą reikalingą sumą— 
du guldenu.

ir kapitalistams 
Į.risieis vieton kūdikių pas- 

1TV_. , v v. ? . įtatyti suaugusius darbinin-Uzejau bažnyčion, karstai pa- j Ug 
ir z išėjus pradėjau gatvėmis ■

Svarbiausi kon-'Išvirus supilt į pirmiau iš-
ferencijos nutarimai yra 
šie:

Nutarta atspauzdint lape
lius apie kūdikių priežiūrą

virtą košę ir išmaišyt. Ant 
viršaus galima pabarstyt 
smulkiai supjaustytų pet- 
rušku lapu. Proletarė.

Nutarta išleisti knygelę 
apie vaikų prižiūrėjimą. ŽINIOS

Moteris — pasažierių 
agentas.

Į
Portland, Oregon, Port- 

lando - Washingtono gelžke- 
bs suteikė pilnas pasažieri- 
nio agento teises Miss Estel-

Tai pirmutine Amerikoj 
moteris, kuri gavo tokį už
siėmimą.

JAUNOS POROS.
Lawrence, Mass.

\ys su drauge O. Stasiute. 
Abudu socijalistai 64 kuopos 
'.ariai. Ėmė šliubą civilišką 
jas miesto teisėją. Abudu 
eiklus socijalistai. Drg. A. 
\. Večkys yra sandarbinin- 
:as pirmeiviškų laikraščių.

, Vestuvėse nebuvo jokių 
i ceremonijų. Velinam nau
jai porai laimingo gyvenimą

Mažoji Varguolė.
čiau susižinoti su perdėtiniu 
vaikų biuro Washingtone.

Nutarta atspauzdint agi-
Bet tų pačiu kapitalistu

Juk aš vėl galėjau rasti pinigų 'moterįs visai kitaip kalbaj ...... Vl. __I11U
motinai dar daugiau, negu iš > Virginia C. Hilderslief, per- t^tyviškus lapelius, kuriuo- 

zdirbus. Aš vaikščiojau perpetinė Bernardinų kolega- • - - -
kur moterįs susirenka ir viską J(.)S’ šiomis dienomis Colum-... ....... .......... .....

Nbia universitete sakė pra- balsavimo teises, 
kalbą. Ji nupasakojo, kaip j 
toli moterįs nužengė pirmyn ' 

kios mintįs, visokie pienai man lindo gal- per paskutinius penkiosde- 
von ir aš su pasibaisėjimu stengdavausi šimts metų. Ji pasakė: i

Penkios dešimts metų at- kius būdus pristatymui kai- Tuoj padavė ant užsakų, 
suorganizavimo Kun. Žydanaviče, paėmęs 

užmokesnį, pasakė visus tris 
. 12 d. birže

lio, turėjo būti šilubas.
Jaunoji supirko visokius! 

reikalingus daiktus — kaip! straipsnelis“ tilp& 
tai gėrimus, valgimus, sau 
ir jaunikiui rubus šliubinius Tįfpš" 
ir dar įdavė 140 dolerių.

Jaunikis prasišalino ant pegalėtumės sutvert Moterą 
valandos ir daugiau negrįžo. progreSyVio - -
Jaunąją paliko kėblame pa-' 
dėjime. Amsterdamo mer
ginos turėtų apsisaugot 
pirkdamos sau vyrus už pi
nigus. A. Nevėžis.

ir atnešti
dirbtuvės
turgavietes,
perka dėl švenčių. Aš apie nieką daugiau
nemislijau, kaip tik apie pinigus. Viso-

v on ir aš su pasibaisėjimu
nuo jų atsikratyti. Jau ir pavakariai. 
Žmonės su pirkiniais skubėjo į namus, kad 
pagaminus vakarienę. Jau sutemo — kū
čių vakaras, namie manęs laukia. Bet 
kaip aš eisiu namo, neturėdama pinigų?

Atėjo man į galvą “išganinga” mintis. 
Mūsų teta tarnavo pas tūlą grafienę. Męs 
ją labai gerbė m.

se turi būti nurodoma, kaip 
tai svarbu moterims įgyti

Nutarta suteikti patari
mus kuopoms dėl ateinančio 
sezono darbavimosi.

Nutarta surasti

AMSTERDAM, N. Y. 
Jaunikis pabėgo su mer

ginos pinigais.
Piltston, Pa.

8 d. birželio apsivedė ge
rai žinomas lietuviams drg.

Birželio 13 d. vieline poli- Kastantas Jonaliunas, L. S. 
cija suskato jieškoti jauni- s. 32 kuopos narys su pane- 
kio Petro Rasevičiaus, kuris |e r. Valainute, kuri yra 
prieš kelias savaites laiko žinoma Pittstono lietuv-' 
pribuvo iš Buffalo, N. Y. į visuomenei.

' Amsterdam irstaiga “įsimy-1 
paran- Įėjo” į Jievą Kerbeliukę. kuogeriausios laimės.

Linkėtina naujai poi

betojų dėl :
naujų kuopų. i '

Nutarta išleisti agitaty- užsakus kartu, 
višką knygelę “Moters turė- 

reika-

gal moterįs nieko kito neži
nojo, kaip namų darbus, 
gimdymą kūdikių ir jų au
klėjimą. Kada pramonija 
labiau pradėjo kilti, kada tų rūpinties savais 
moterų visas naminis dar-.lais”.
bas perėjo į dirbtuves, tuo-| L. M. P. S. Centro sekret.

Kada ji pas mus atsilan- met pas moteris atsirado 
kydavo, tai visuomet prieš ją ant galų pirš- daugiau energijos. Jos pra- 

Ji buvo labai dievmaldinga I (1H° jieškoti kelių, kad su
vartojus tą savo energiją — 
pradėjo darbuotis ant visuo- 

i meniškos dirvos. Bet dar 
Ji buvo išėjus yra viena kliūtis — tai gim- 

Ir aš nuėjau bažnyčion ir tenldymas vaikų, kuris suvarto- 
Aš atsiklaupiau prieš altorių ir'Ja labai daug energijos.. Jei- 

su ašaromis meldžiau, kad dievas suminkš- moterįs aprubežiuotų 1 -v™
tintu tetos širdį. Jeigu tik aš gaučiau po- S™dym^kūdikių ir mergi-U°pvT‘ Uį ,, . M

v. .... . v , Av‘nos nesiskubintu apsivesti,! *ei piaKaioas cuauges m.------u..... ------- 1,,, t a., .i ,! M. Račiutės - Herman 31 d.
gcg. Schenectady, N. Y. Su
sitvėrė kuopa N. 7 iš 8 na
rių.

Lawrence, Mass, moterų 
Birutės kliubas nutarė pri
sidėt prie L. M. P. S. su 23 
narėmis. Tai bus jau aš
tunta iš eilės kuopa.

Reikia pažymėti, kad L. 
____________M. P. S. yra aiškiai darbi- 

gimdymą, tai jų mažiau! ninkiška organizacija ir pa-

tų vaikščiojom.
ir labai daug aukaudavo ant bažnyčių. Nuo 
jos aš ir tikėjau gauti pagelbą. Nuėjau 
pas ją, bet namie neradau.
bažnyčion.
ją radau.

rą guldenų, tai visi vargai šalin nuetių! AŠ!į.uome{. jos daUg Jaugiau 
tuomet dar nesupiatau, kad tūli žmonės nuveiktų dėl visuomenės la-
gyvena pertekliuj ir ant visokių menknie
kių išleidžia daugybę pinigų, kuomet kiti 
vargsta ir badauja. Apie tokį pasaulio su
rėdymą, apie tokias neteisybes nei nepa
galvojau. Aš skaičiau, kad tai dievo surė
dymas, idant vieni būtų turtingi, o kiti 
vargtų.

Tos valandos, kaip ir visų kūdikystės 
vargų, aš niekados neužmiršiu. Ir dabar 
kaip tik pamatau kūdikį verkiant, tai nega
liu pro jį praeiti nepaklausus, kodėl jis ver
kia. Aš visuomet atsimenu tą valandą, 
kuomet pati verkiau ir troškau nuramini
mo. Dar būdama darbininke ir gaudama 
elgetišką užmokestį, visuomet suteikdavau 
pašelpą tokiem, kurie verkdami pasakoda
vo apie savo vargus.

Bet manęs ir teta nesušelpė. Diev- 
maldingoji mano, teta pavaišino mane kava 
ir pyragaičiais, bet kada aš jai išpasakojau 
savo vargą ir paprašiau pašelpos,tai ji griež
tai nuo to atsisakė. Neužmiršo priminti, 
kad jau vėlu, man laikas eiti namo, nes 
esąs kūčių vakaras ir namiškiai manęs 
laukia. Aš verkiau, maldavau, bet tetos 
širdies nesugraudinau. Ji man daug pa
sakojo apie labdaringus darbus, bet pati 
nuo labdarystės atsisakė. Ant pabaigos 
pasakė:

— Viską reikia kantriai ir nuolankiai

bo ir žmonija nuo to nei 
kiek nenukentėtų, bet dar 
laimėtų. Dabar merginos 
skubi apsivesti ir apsivedu- 
sios gimdo neaprubežiutą 
skaitlių kūdikių, kurių pusė 
miršta, o kiti išauga silp
nais, nesveikais ir tt. Jei
gu moterįs aprubežiuotų

pakelti

mirtų ir išauklėtų daug sti
presnę gentkartę, negu da
bar”.

Suprantama, kalbėtoja 
štai ką užmiršo: kuomet 
pramonija pradėjo plėtotis, 
kuomet visą namų darbą 
pradėjo .dirbtuvėse dirbti, 
kuomet kapitalistės nuo tos 
“vergijos” pasiliuosavo ir 
pradėjo darbuotis dėl “vi
suomenės” labo, tai darbi
ninkės - moterįs ir jų kūdi
kiai priversti buvo eiti į 
dirbtuves ir atlikti tą darbą, 
nuo kurio kapitalistės pasi
liuosavo. Darbininkės mo
ters gyvenimo sąlygos nei 
kiek nepasigerino, bet dar 
pablogėjo.

Jeigu kapitalistės pradėjo 
politikoj dalyvauti. per tai, 
kad jos pasiliuosavo nuo na
mų darbo? , tai darbininkės 
moterįs pradėjo dalyvauti J • *1 1 • _ 1 • _ _ 1

(Toliaus bus)

K. Petrikiene.

New York City.

NAUJOS KUOPOS PROG.
MOTERŲ SUS-MO.

Prcgresyvis Moterų Susi- 
v-enyjimas auga. Mūsų 
ruterįs vis labiau įdomauja

tai gėrimus, valgimus, sau

laiko draugiškiausius ryšius 
su lietuvių socijalistų judė
jimu. Ta organizacija, ku-; 
ries organu yra “Laisvė”, 
turės atlikti didelį darbą lie
tuvių moterų tarpe.

Kas nori platesnių infor
macijų apie L. M. P. S., lai 
kreipiasi prie Centro sekre
torės drg. K. Petrikienės.

Šimkų Augustas.

RED. ATSAKYMAI.
B. š-te (Brooklyn). Ačin 

jums. Mėginkite tankiau 
į rašinėt, ypač apie unijas.

Mikaitei (Scranton, Pa.).
Mėginkite labiau 

darbuotis ant vietos. Ar

Susivienyjimo 
kuopą? Pasikalbėkite apie 
tai su draugėmis ir drau
gais.

dūdinis (Minersville.
Pa.). Jūsų straipsnyje yra 
dalis
bo aprubežiavimu kaip kur 
rūpintasi ir tuomet, kuomet 
moterįs neturėjo teisių, vie
nok dėlei to neverta daug 

Iki šiol čia moterįs ginčytis, nes praktika paro
dė, kad įgijusios balsavimo 
teises, moterįs dikčiai rūpi
nasi socijalės įstatymdavys- 
tės reikalais. Taigi, pama
tinė mintis Moteries rašte 
buvo teisinga.

Be to, draugas matote, 
męs mažai teturime vietos 
kritikai. Gyvųjų reikalų 

paskutinę seredą mūsų moterų judėjime vis 
kiekvieno mėnesio, L. S. S. daugiau atsiranda ir7 męs 

,89 kp. kliube. Kol kas da jiems labiausia tarnaujame. 
’ bus priimamos naujos narės Kviečiame prie to ir drau- 

už 50c. įstojimo. gą.
Reporteris. , ;

GARDNER, MASS.
Birželio 14 d. vietinės mo

te rįs ir merginos susiorga
nizavo sau pašelpinę drau- 

■gystę. .“
neturėjo jokios savo organi
zacijos. Pradžią padarė ga
na gerą, įstojo 12 narių. 
Draugystė bus laisva, į ją 
galės prigulėti visos Gard- 

■ nerio moterįs, be skirtumo 
religiškų persitikrinimų ar 

'pražvalgų. Vardą davė “Bi
rutė”. Susirinkimus laikys 
2-ra ir

Kapitalistai neužsiganedina 
moterų darbo valandomis.
Nekuriose valstijose yra 

įtsatymai, draudžianti mo
terims ilgiau dirbti, kaip 54 
valandas į savaitę. Rodosi, 

i pilnai užtenka darbo dienos.
Valgiu gaminimas.

Kepti makaronai su sūriu.
Reikia lį šaukšto miltų, Bet kapitalistai tuomi neuž- 

lį šaukšto sviesto, 1 šaukš-, siganėdina ir pradeda dar- 
tuką druskos, į šaukštuko buotis, 
pipirų, 1 puoduką pieno, į 
puoduko makaronų, į puo
duko tarkuoto sūrio, 2 šauk
štu šildyto sviesto, į puodu
ko smulkiai sutrintų krekių.

Sudėjus miltus, sviestą, 
druską ir pipirus, išmaišyt, 
kad pasidarytų košė. Ta
da supilt pieną ir padėt ant

kad panaikinus tą 
įstatymą. Štai Pennsylva
nia valstijoj žemutysis at
stovų butas nubalsavo pa
naikinti tokį įstatymą ir 
priėmė naują, leidžiantį mo
terims dirbti 63 vai. į savai-

Reiškia, pirmiau moterįs 
dirbdavo 9 vai. į dieną, o da-

teisybės. Vaikų dar-

Kviečiame prie to irdrau-

L. M. P. S. A. IŠLEISTA 
KNYGELĖ 
IR

“MOTERIS” 
JOS EKONOMINIS. 

PADĖJIMAS.
Įtalpa: 

Perversmas moteries 
ekonomiškame padėjime.

II. Moteris ir draugijinis 
gyvenimas.

III. Moteris ir vaikų au
klėjimas. _

IV. Išvedimas.
Kaina 20 centų.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis,

420 Amstel Boul., 
Arverne, L. I. N. Y.
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'tuomet patįs socijalistai iš- viai pradės labiau girtuok- kė, kad pailginimui dienos
nyksią. . 1 liauti, taiir pelno bus. Bet daugiau nieko nereikia, kaip
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PEEKVILLE, WIS.
Baisi audra.

5 d. birželio, apie penktą 
valandą po pietų, mūsų a- 
pielinkėj iškilo baisi audra 
—vėjas, lietus, ledai ir per
kūnija. Ledų dydis siekė 
balandžių kiaušinių. Labai'į^g* 
daug išmušta naminių patik-1 

. ščių, namų langai išdaužy
ta ir, ant kiek man žinoma, 
sugriauta trįs. tvartai. Van
duo išardė gelžkelį ir trau
kiniai turėjo sustoti. Visi 
javai ir daržovės sumaišy
ta su žeme. Nuostolių la
bai daug padalyta.

♦
* *

Musu mieste lietuviu ran-V €
dasi tik trįs pavieniai. Laik
raščių pareina “Keleivio” 2 
egz., “Laisvės” ir “Naujie
nų” po vieną.

Kalvis.

Kliubo visi buvo kviečia- 
_ , mi daly vaut,bet ne visi mar- 

tik darbininkų parašų. Jei- savo. Atsirado keli “Ši- 
gu tik darbininkai pasira-1 mai”, kurie ėjo šalygatviu, 

bet eilėn nestojo. Tokius 
žmones nežinau, nei kaip 

pavadint. ~ ™ *
Simą : nei jis katalikas, geryn, ypatingai auto-

Agentai baudžiami val
džios, kaipo kriminalistai, 
o unija visus sykiu baudžia, 
t. y., pardavėjus ir pirkėjus.

Labdarys.
~ Cleveland, Ohio.—Pasta-
Paimkime tūlą ruoju jajku darbai pradėjo

_ > Kdiaimab, ,ei^ geryn ypatingai auto- 
nei jjs laisvamanis, nei jis mobilių dirbtuvės dirba ge- 

j tautietis. Viską jis keikia, raj Moteriškų drabužių 
i visus jis niekina; tankiai įSiuvčjai taipgi dirba neblo- 

, v. Pats asvęs klausi; kas jis|a.aL Bet kas nastebėtaJkad
lą vaikiną kalbėti ir nepasa- pavyko surinkti tukstancius 
ko, kas jis per vienas. Pu- parašų, norinčių ilgesnės

Tai taip Chieagos inteli-,blika svetainėj pradėjo'dienos.
, Jis1 šnabždėti, kad tas kalbėto-; 16 d. gegužės visi kapita- 

Waterbury, Estų laikraščiai apskelbė, 
Kai- kad nuo šios dienos visame 

Igin-

Į Taipgi davė vėjo Šliupui,1 dauguma tų pirkikų paskui 
' 'kad jis esąs ištautėjęs ir jo pirštus kremta, 

vaikai nemoką net lietuviš- 
,kai kalbėti. Užbaigdamas 

pačioj vietoj 27 d. birželio saVo kalbą, sušuko: 
bus piknikas North Side ko- “Kada apsivalysim, nuo' pasakė, kad 23 d. gegužės 

u.,.-,.:---------------- j.------ '■'bus prakalbos ir kalbės ištKapitalistų nusamdyti kal-
Lietuvos pribuvęs studen- bėtojai vaikščiojo po dirb-j 
tas. Žmonių susirinko labai tuves ir rinko parašus apie .visus jis niekina; 
daug. Kunigas perstato tū-'pailginimą dienos. Jiems pats asvęs klausi; 
1 • 1 • 1 11 — J • • i 1

bus piknikas North Side ko- <r 
operatyviškos draugystės, tos baisios pavietrės,tuomet! 
Kada minėta draugystė ren- pakils mūsų tauta,katalikiš- 
gia piknikus, tai visuomet ka viera ir šventas tikėji- 
stengiasi ir publiką užganė- mas, o išnyks cicilikų ir lais- 
dinti. Bet pas mus ir pa- vamanių prakeiktoji gau- 
vienės ypatos rengia pikni- jaĮ” 
1__ Tokie piknikų rengi-Į '
mai, tai tik visuomenės iš- gentas sako prakalbas. <___

, nes visas pel- ^langiau nieko nežino, kaip jas 
į privatiškų ypatų bjauriausiais žodžiais plūsti Conn

♦
♦ ♦

Kunigėlis per. pamokslą

šys, kad nori pailginti dieną, 
tai ir bus pailginta.

Ir kur čia darbininkai ne
norės pailginimo dienos!

gai.

naudojimas, 
nas eina 
kišenius.

esąs iš
., zakristijonas.

■ socijalistus ir jų laikraštiją.! bojo apie dvi valandas. Žmo- į Detroite tapo diena pai 
Neturi nei sąžinės, nei gė-'nėms nusibodo ir pradėjo ■ ta ant vienos valandos. Visi 
dos taip šmeižti tuos, kurie skirstytis. Tuomet kunigas j turi savo laikrodžius pasuk

im Š. F. komitetas nieko panašaus nėra papil-! perstata kitą vaikiną, pasa-'ti viena valanda greičiau ir 
..•• . .................... Mat, pir- 

var toj amas 
“Western 

i” laikas, o da
bar bus vartojamas “Eas
tern Standard time”.

Žingeidu būt žinoti,ar De
troito darbininkai suprato 
tikslą pailginimo dienos?

Kazys.

*
* *

Vietos 
ne kaip 
labai smarkiai griebėsi ruž kokius bjaurius įrankius ka-! Lietuvos ir liepia trumpai'miau čia buvo 
darbo, bet paskui visai apsi- talikai vartoja prieš socija-1kalbėti. ;~

Dabar aiškiai matosi,; ko, kad esąs studentas iš ' atliktas kriukis.
»

( . Pastarasis kalbėjo j taip vadinamas
Buvo sušaukta vie- Estus ir progresyviškesnę' apie 15 minutų ir nieko ypa- Central timeleido.

tos ir apielinkių draugysčių visuomenę, 
konferencija, kad apsvars
čius apie *ą dalyką. Dele
gatai perdėm darė komite
tui užmetimus/kad jis nesi
rūpina aukų rinkimu. Iš-

F. F. Puskunigaites Sūnus.

ATSILIEPIMAS.
“Darbininku Balso” No. v

tingo nepasakė.
Tai matot, kaip kunigai 

moka publiką sukviesti ir 
paskui apgauti.

Peldžiuniškis.
, , .v 22- tūlas Plepys rašo iš So.syk tūlos draugystes buvo is Bostono apie rubsiuvių 

savo iždo paskyię po kelioli- strejka irfcaip jis buvo pra- 
ką doleuų L. s. F., bet n he ]ajm§tas. Kadangi šitam 
pinigai landasi draugysčių ra§jnyje nėra nei krislo tei- 
iridn l< nrln himn onni m Iri | v u • v* •sybės ir So. Bostoniečiai 

pradėjo ant manęs jau už
sipuldinėti, kam aš taip be- 
gėd;škai tenai meluoju, tai 
priverstas esu paaiškinti, 
j* g aš i “Dari)i n inkų Balsą” 
nieko nesu rašęs ir iki šiol 
to laikraščio net matęs ne
buvau. Matyt, koks provo
katorius tyčia apšmeižė so
cijalistus ir pasirašė mano

CHICAGO, ILL.
Dainininkų koncertas.

13 d. birželio buvo koncer
tas dainininkų. Tame kon
certe buvo pasižadėję 18 
tautų dalyvauti. Pelnas 
skirtas nukentėjusiems nuo 
karės Europos žmonėms. 
Koncerte dalyvavo šie cho-!pinigų sušelpimui nukentė- 
rai: 1) Ukrainiečių choras, i jusiu nuo karės lietuvių? 
2) švedų choras “Glee' r”*’ ’
Club”, 3) rusų choras, 4) darbuojasi svetimtaučiai, i 
serbų choras “Zora”, 5) ru- d. gegužės lenkui draugystė 
sų-ukrainiečių choras “Li- sušelpimui 
senko”, 6) slovaku < ’ 
“Lipa”, 7) E 
“Biruta”, 8) norvegų cho- ] 
ras, 9) čekų choras, 10) len- kiekviena praeivį sulaikė ir nia |-ai vra ne-
kų choras “Filorect”, 11) a-[prašė auku. O kaip lietuviai/J/bė ir asi būdamas L S 
merikonų kliubo “Amphion” darbuojasi? Męs matom, / 60-tos kuopos raštininku,' 
kvartetas. _ kad visos miestų gatvių tvo-1 niekados nebūčiau galėjęs
, ! irinų dovanų, uz $300 si-.ros, stulpai išlipinta atsišau- to parašyti, nes ištikrujų so- 

ieijalistai nieko bendro su 
------ Relgų šelpimo 0 streiku neturėjo išskv- 

tą,komitetas siuntinėja mote-'rus tik tą faktą, 'kad jie 
streikuojantiems simpatiza- 

jvo ir geidė jų laimėjimo.
M. M. Plepys.

ižde. Kada būna susirinki
mai, tai bijo ir užsiminti, 
kur tuos pinigus padėti.

Argi jau vietos lietuviai 
; mano, kad užtenka surinktų

Tik męs pažiūrėkime,kaip

nukentėjusių1 * _ • M v V1JCU10UU0 Ii {JUOliUOV manu

r . • cPnl as Inuo kares ant visų gatvių pavarde. Jis tenai tvirtina, 
lietuvių choras pastatė mergaites - kolekto- ]<ad socijalistai kalti už rub- 

VA ZA VIA TAA'I^ A h A . * * . _ * . _ 1 _ 1 T *'res ir jos rinko aukas. Jos'sjuvįų streiko pralaimėji- 
‘ — Tai yra didžiausia ne-

Męs matom, g. 60-tos kuopos raštininku, 
kad visos miestų gatvių tvo-.niekados nebūčiau galėjęs

HOBOKEN, N. J.
7 d. birželio tautiškai -ka

talikiškoj smuklėj susipešė 
du karštu kataliku—T. ir P.
T. pagriebė skūnerį ir drožė neva aptarimui, kaip pasek- 
P. į galvą. P. apsiliejo krau- mingiau rinkti aukas nu- 
ju. ■ Tuom tarpu įpuolė į kentėjusiems nuo karės lie- 
karčiamą policmanas ir T. į tuviams iškriko, kaip žydo 

bitės. Dabar kunigėlis už
siėmė tuom darbu.

6 d. birželio iš sakyklos 
pasakė, kad po mišparų bus 
mitingas ir reikės išrinkti 
kolektorius auku rinkimui. 
Susirinko apie 30 vaikinų ir 
merginu, iš kuriu tarpo ta- 

Da- 
bar jie vaikščioja rinkdami 
aukas ir parašus, bet ir pa
tįs stebisi, kam tie parašai 
reikalingi. Kaip girdėti, tai

suareštavo, o P. nugabeno į 
ligonbutį.

Tai matot, kaip mūsų ka
talikai kovoja už šventą ti
kėjimą.

Pelėda.

GREAT NECK, N. J.

TAMAQUA, PA.
“Laisvėj” buvo minėta, 

kad sušauktoji konferencija

5 d. birželio buvo vakaras P° išrinkti kolektoriai.

dabrinį kieliką, gavo lenkų kimais, kad šelpti nelaimiu- eijalistai nieko bendro su 
choras “Filoreci . Kadan-^gą Belgiją.
gi patįs lenkai rengė tą komitetas siuntinėja mote-1
koncertą ir pirmą dovaną 'ris ir merginas po dirbtuves '

; laimėjo, tai nelabai dailiai ir jos renka aukas. j
išrodo ir nekurie šnairuoja.!

Antfą dovaną gavo
(Vi choras “Glee Club”.
čią dovaną gavo čekų cho
ras “Jednota”.

Pelno liko apie $6,000.
Žmonių atsilankė apie 20
tūkstančių.

Korespondentas.

Juk Lietuva nemažiau už 
r5ve-, Belgiją nukentėjo ir jai rei- 
\re", kalinga aukos, bet taip męs onn. - • - -r • .rūpinamės savo Lietuvą su

šelpti? Ar męs taip vei
kiam, kaip kad lenkai, bel
gai ir kiti veikia sušelpimui 
savo tėvynių? Męs visai 
mažai tuomi dalyku rūpina
mės.

PITTSBURGH, PA.
Mūsų kooperatyviškos 

draugystės deda visas pa
stangas, kad suorganizavus 
vietos ir apielinkių lietuvius 
į kooperatyviškas draugys
tes, rengdamos prakalbas.' dr. Rutkauskas. 
Čia randasi net keturios ko- boj jis nieko gero nepasakė, 
operatyviškos draugystės ir bet.tik niekino socijalistus, 
užlaiko valgomų daiktų — ---
krautuves.

North Side’s kooperaty
viška draugystė net lenkų 
kalba surengė prakalbas ir 
gavo keliatą lenkų šėrinin- 
kų. J kooperatyviškas drau
gystes reikia organizuoti ne 
vien lietuvius, bet ir svetim- 
tautaučius.

♦* *
Šiomis dienomis visai ne

tikėtai atsilankė F. J. Bago- 
čius. 30 d. gegužės koop. 
dr-stės North Side parengė 
prakalbas dieną, o vakare 
buvo parengtos McKees 
Rocks, Pa. Nors prakalbų 
nespėta išgarsinti per spau
dą, bet žmonių prisirinko 
kaip ant kapucino misijų.

♦♦ *
Gegužės 30 d. buvo pra

kalbos Vilniaus Kolonizaci
jos draugystės So. Side. 
Žmonių susirinko 
daug. Net iš kitų miestų 
prisirašė keliatas naujų na
rių/ Girdėti, kad draugys
tė žada šaukti generalį susi
rinkimą, kuris įvyks Mc 
Kees Rocks, Pa. Rinks 
delegatus apžiūrėjimui far- 
mų.

Uralas.

HARTFORD, CONN.
6 d. birželio buvo p rakai-

gana

*
♦ ♦

13 d. birželio A. P. L. A. 
4 kuopa parengė pikniką. 
Piknikas ne kaip pavyko, 
nes buvo didelis lietus. Toj

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystės. Sulošta veikalė
lis “Brangusis Pabučiavi
mas”. Lošėjai savo roles at
liko gerai. Publikos buvo 
daug ir užsilaikė ramiai. 
Pelno irgi bus.

Draugystes Narys.

Bet kas pastebėta,kad 
ren

giasi prie streiko, nes juos 
neapsakomai išnaudoja.

Milda.
Steubinville, Ohio.—Dar

bai pastaruoju laiku pradė- 
Ijo geriau eiti, bet iš svetur 
'pribuvusiems darbą sunku Wilmerding, Pa. — ra- gauįj

Montello, Mass.
j “Laisvėj” buvo rašyta, kad 

4 čia čeverykų dirbtuvėse dar
bai neapsakomai sumažėjo.

1 Fabrikantai ir unijų vado
vai sako,kad taip esą iš prie
žasties Europos karių, nes, 

j girdi, tos dirbtuvės pirmiau 
i turėjusios iš Europos dide- 

J. Katkauskas l'ių ° ^bar ne-
. . įgauna.

Grand Rapids, Mich.—Ba-j Dabar nekurtos dirbtuvės 
staruoju laiku darbai trupu- pradeda biskį geriau dirbti, 
tį pagerėjo ir iš lietuvių be-1 Mat, gauna užsakymų nuo 
i-]a#i utį nesimato, liet la bą j kariaujančiu šalių. Šiomis 
gauti paprastiems darbiniu-i dienomis F. šildos Co. gavo 
kams labai sunku, 
dirbtuvės dirba pilną laiką, 
bet uždarbiai labai menki.

per vienas? Ir pats sau at-|darbininkai smarkiai 
sakai, velniai žino, kas Jis nrie streiko. nes
per vienas.

Lipčiuš

DARBAI
staruoju laiku darbai prade-į 
jo eiti daug geriau. Neku-! 
rios dirbtuvės dirba po •. 
dienas Į savaitę, o nekurios 
ir pilną laiką. Mat, kompa-| 
nijos gavo labai daug u^sa-i 
kymų nuo Europos kariau
jančių šalių, tai ir darbo y-

Jau

kas.

Nors js Italijos užsakymą pada-
ryti pusę milijono čevery- 
kų ir tas užsakymas turi 
būti padarytas per 3—4 mė
nesius. Per tai toj dirbtu
vėj dirba dieną ir naktį.

Bet kada kompanija pa
garsino, kad reikalingi dar
bininkai, tai darbininkų pri
sirinko prie dirbtuvės vartų 
baisi galybė ir kompanija ė- 
mė tik tuos, kurie jai ge
riau patiko.

Patartina iš svetur neva
žiuoti darbo jieškoti, nes be
darbių yra užtektinai.

Marytė.
Oakley, Wyo. — Čia kito

kių darbų nėra, kaip tik an
glių kasyklos. Dirbama po 
4—5 dienas į savaitę. Apie
linkių kasyklose dirba tik 
po 2—3 dienas į savaitę. 
Darbas labai sunku gauti-

J. Banevich.
Pittsburgh, Pa. — “Lais

vėj” buvo minėta, kad apie 
Pittsburgą darbai pasigeri
no, per tai aš noriu nors- 
trumpai apie tai pasakyti. 
Plieno dirbtuvėse nei kiek 
darbai nepasigerino. North, 
ir South Side nei pusės lai
ko nedirba. Kitose vietose 
taipgi silpnai dirba: jeigu 

; kalbėjosi “Bezdžio-iPra^j° iš darbo varyti. Už-.visą savaitę pilnai išdirba,.
”; ant kanklių^ekdav° tarp anglies atrasti! tai kitą visai stovi. Girdėti, 

Loši- i kelis mažus akmenėlius ir
Pasi-|bž tai iš darbo išvarydavo,o! riau, ypač anglių kasyklos, 
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Paksville, Wis. — Darbai 
čia.silpnai eina. Dirba dau
giausia giriose. Nemokan
čiam to “amato”, darbas

Maryville, III.—Pastaruo
ju laiku anglių kasyklos vi
sai buvo paliovę dirbti. Mat, 
3 d. gegužės sugedo mašina, 
kuri anglis keldavo iš ka
syklos, tai ir viskas sustojo.

Reikia pažymėti, kad vie
tos lietuviai buvo įvedę ma- 
don pirkimą darbų. Darbų 
pirkimas ir pardavinėjimas 
tęsėsi per šešis mėnesius ir 
bedarbis prie anglių kasyk
los jokiu būdu negalėdavo 
darbo gauti. Pirmiausia 
reikėdavo surasti agentą, 
o jeigu agento nežinai, tai 
gali badu stipti, o darbo ne
gauni. Ta agentūra užsiim
davo 3 lietuviai.

Kaina buvo pakilus labai 
augštai, reikėdavo mokėti

mo neturi, nes žmonės atsi
sako duoti kuniginiui fon
dui.

Nors viena koiektorka y- 
ra ir ex-pirmeivė, bet ir jai 
tas darbas nesiseka. Pasi
rodo, kad žmonės pradeda 
suprasti, kam reikia aukau
ti.

DES MOINES, IOWA.
6 d. birželio pas mus atsi

lankė M. X. Mockus ir per 
tris vakarus sakė prakalbas. 
Per visus tris vakarus žmo
nių buvo pilna svetainė ir 
užsilaikė labai rąmiai. Vie
ną vakarą atsilankė į svetai- 

darbavosi ant visuomeniš- |nę kunigas Urbonas. Tuo
pos dirvos. Buvo nutarę net met Mockus jį pakvietė į 
• tautišką namą statyti ir jau | diskusijas. Kun. Urbonas 
[kelis šimtus doleriu surin-; sutiko ir pradėjo pasakoti, 
ko. Bet atsirado keliatas į bad pirmiau ir Mockus bu- 
senbernių, kurie sumanė pa-,v?s kunigu ir su žydų dievu 
rapiją sutverti. Pradėjo * daręs biznį, o dabar darąs .... 1.,: pag_

kui jam Mockus uždavė pi
pirų ir jis, rankas pakratęs, 
apleido svetainę. Aukų pa
dengimui lėšų surinkta 9 do
leriai su centais.

Judošius Iskarijotas.

RUMFORD, ME.
Susitvėrė nauja parapija.
Iki šiol mūsų lietuviai ne

turėjo parapijos ir veik visi

rapiją sutverti. Pradėjo' 
vaikščioti po stubas, saliu-ilaisvamaniais, 
nūs ir užrašinėti tuos, kurie Jbos vyčių kuopos. Kalbėjo L k nr:p naranii J nrisi-1 

dr Riitkanskns knl sunnKa P1 ie PaiapiJOS pi 1S1-cn. KutkausKas. bavo kai- dptL Surašė moteris, vai-

jų raštus, daktarą Šliupą ir 
tt., o vyčių organizacijas ir 
tikėjimą kėlė į padanges. 
Socijalistus išvadino dviko- 
jais gyvuliais, beždžionėmis

kus ir saliūnų lankytojus.
7 d. birželio parsikvietė iš 

Norwood, Mass., kunigą,kad 
sutverus lietuvišką parapi
ją. Kunigas pirmiausia lie
pė rūpintis bažnyčios pasta
tymu, dūšių išganymu ir tt• 1 • i 1 • • • i • m • v V 111 Vi • VILI OI lūtail V U1U II v v» i

it kitokiais gaivalais. Taip- pasųuj išplūdo visokiais žo- 
gi ant socijalistų pnpasako- džjaig sociialistus.
jc visokių nesąmonių, būk 
socijalistai esą šeimynų ar
dytojai, ištvirkėliai, kunigų 
niekintojai, i
dievo ir tt. Paskui pradėjo 
savo litaniją giedoti ant so-

Užbai
gęs savo “biznį” užklausė, 
kas nori parapijos, lai pake
lia rankas. Katalikai, kiek

nepripažįstą įurgj0 rankų, tai visas kėlė.
Pasirodė gana daug. Tuo
met kunigas liepė išrinkti

cijalistų spaudos. Daugiau- komitetą. Išrinkta komite- 
sl.a.«1HY? Laisvei , .Kolei- įas jr nutarta mėnesiniu
viui”, “Naujienoms” ir “Ša
kei”. Rutkauskas pasakojo, 
kad socijalistų spauda moki
nanti užmušinėti kunigus ir 
dievobaimingas davatkas, 
vogti ir tam panašiai. Kak 
bėtojas sakė, kad socijalistai1 
esą vagįs ir razbaininkai ir' 
to paties mokiną katalikus ' 
Pliauškė,būk socijalistai ne
pripažįstą tautos, norį pa
naikinti lietuvių kalbą ii 
neatjaučia nelaimingai Lie-! 
tuvai, nešelpią jos ir tt. So
cijalistai norį sugriauti Chi- 
cagoj įkurtąjį fondą aukų 
rinkimui nukentėjusioms 
nuo karės lietuviams. To- 
liaus socijalistus išvadino iš
gamomis, liepė saugotis jų, 
nes tai esą karštligė ir rau
pai ir greitai galima užsi
krėsti ta liga. Liepė neiti 
ant socijalistų parengtų va
karų, prakalbų ir kitokių 
pramogų, neskaityti jų laik
raščių, niekur neremti, tai

SPRINGFIELD, ILL.
6 d. birželio mūsų dvasiš

kas tėvelis pasakė labai kar
štą pamokslą, išplūsdamas 
Mockų ir tuos parapijomis, 
kurie lankėsi ant jo prakal
bų. Jis pasakė,-kad Moc
kus tik pliauškęs, nieko ne
žinodamas apie pragarą ir 
tt. Bet labai nuostabu, ko
dėl kunigas neatėjo ir nesu
kritikavo Mockų? Jeigu 
Mockus nežino, kur pekla, 
tai kunigėlis turėtų jos esy
bę prirodyti.

Paskui pasakė, kad da
bar Lietuvos gyventojai 
prašo carą suteikt jiems ka- 

I talikišką kunigaikšti, tai

mokesčių mokėti po 50 
centų ir po $3.00 įstojimo. 
Kada komitetas pradėjo 
šaukti narius mokėti įstoji
mo mokestį, tai vienas pri
ėjęs užsimokėjo $5.00, o ant- 
ras — $3.00. Tokiu būdu prie to darbo kvietė ir savo 
parapijos ižde randasi net' 
$8.00. ‘

Kunigas liepė išrinktam- ru prašymu.
jam komitetui nuvažiuoti 

jpas vyskupą ir pareikalauti 
į kunigo. Tik perspėjo nesi- 
vadinti parapijos komitetu, 
bet reprezentatoriais. Para
pijos komitetas susidedąs iš 
kardinolo, vyskupo ir klebo
no.

parapijomis, liepdamas vi
siems pasirašyti po tam tik- 

. Gali ir 10 me
tų amžiaus vaikai rašytis.

J. Liucipierinis.

Tas Pats.

SCRANTON, PA.
7 d. birželio buvo vakaras 

(keno?—R.). !_____
kalas “Saliamono Sapnas”. 
Taipgi buvo ir kitokių pa- 
marginimų: deklamavo M. 
Reklaičiūtė “Jau < 
rūksta”;
nė su žmogum 
skambino K. Genys, 
mas išėjo labai gerai, 
kalbėjimas “Beždžionės su 
žmogum” žmonėm nepatiko. 
Žmonių, kaip Scrantone, la
bai mažai atsilankė ir pelno 
nebus. Mat, buvo daug prie
žasčių. “Ščyri” katalikai 
buvo tą vakarą savo pramo
gą surengę, kad tik užken
kus minėtam vakarui. Taip
gi buvo ir išvažiavimų. Prie

Sulošta vei- nuo $50 iki $70, t. y. pagal
vertę darbo ir nuožiūrą dar
bininko. Jau buvo priėję 

__ prie to, kad senus angliaka- 
dūmai sius, už mažiausias kliūtis,

kad apielinkėse dirba ge

į jų vietą primdavo tuos, ku
rie pinigus mokėdavo. A- 
gentai - lietuviai nuo kiek
vieno darbininko gaudavo _ 
nuo $5 iki $10. Kitus pini-1 ūkių 
gus paimdavo generališkas darbui, vėl sugrįžš.

1 n iri n i i» ii <1 m /Lili n /I m-A nn T n ■ z v. Tir. zvaaia

bet ir tai mažas ženklas,kad 
jau pasigerino. Tiesa be
darbių skaičius pasimažino, 
bet jų dauguma dirba ant 

i ir pasibaigus laukų

Apšvietos Draugas.

NEW HAVEN, CONN.
Mūsų mieste lietuviai ne

paprastai pradėjo karčia- 
mas pirkti. Žydai ir airiai 
parduoda, o lietuviai perka. 
Turbūt jie mano, kad lietu-

DETROIT, MICH.
Detroito kapitalistai ga

lingesni net už poną dievą. 
Kunigai pasako ja,būk dievas 
per šešias dienas sutvėręs 
visą pasaulį ir vienas. Mū
sų kapitalistams pasirodė 
dievo darbas neatsakančiu 
ir jie sumanė dieną pailginti 
visa valanda. Pirmiausia 
parsikvietė kalbėtojus ir tie 
aiškino apie naudą pailgini- 
rtio dienos. Kalbėtojai pasa-

agentas ir pasidalindavo su 
darbo užveizdomis.

Bet, kaip patarlė sako, 
prilipo ožys liepto galą. Vai

to visko ir diena karšta bu-i^^a dalyką susekė. Vie- 
vo, o čia po perstatymui šo
kiai.

Bet draugams vertėtų ne
nusiminti ir tą darbą vary
ti pirmyn. Męs žinom, kad 
visuomet savo priešų turė
jom ir turėsim, bet jie daug 
užkenkti negali.

Apleistas.

Lai žnu nes nesiskubina į 
čia važiuoti darbo jieškoti, 
nes vargiai gaus.

Uralas.

RED. ATSAKYMAI.
K r jaučiukui. — Talpina-

nas užveizdų pabėgo, o ki
tas užsimokėjo $60 bausmės 
ir kompanija iš darbo p ra- me anksčiau gautą.
šalino, atimdama diplomą. Teisybei. — Apie L. S. S. 
Agentai irgi tapo suareštuo- 161 kuopos vakarą buvo ra-
i • • T — • A A 1 a • -w-x • ■>

tai ne visi sužinota, kassyk 
atsiranda daugiau, kurie 
pasiskundžia,kad pirko dar- 

Lietuviai ^)US-
‘ . Visi darbų pirkikai geri

tinas daiktas, kad taip pui-į katalikai, neskaito darbinin- 
kiai pasirodė svetimtaučių i kiškų laikraščių ir keikia so- 
akyse. Daugumas stebėjosi, 
pamatę “Lithuanians”. 
Daugelis dar nežinojo, kas 
tai per žmonės.

Lietuviai maršavo visi bal
tomis kepurėmis (panašios į iš < 
lietuviškas) ir mažomis vė- ganizacijos. (Rodosi, kad 
liavomis, ant kurių buvo pa- unija negali piniginės baus- 
rašas: “Lynn Lithuanian 
Club”.

Nors ir vargo buvo, pakol 
susi taisėm, bet viskas išėjo 
puikiausiai. Lietuviai už 
atsižymėjimą gavo antro 
laipsnio 
prize).

WEST LYNN, MASS.
Birželio 14 d. buvo di-! 

džiausią paroda, 
irgi dalyvavo. Labai pagir-

dovaną (second

ti ir užsimokėjo po $60 bau
smės.

Pakol kas susekta, kad' talpiname sutrumpinę, 
darbus pirko 14 lietuvių, 11 Mums rodosi, kad apie to- 
slavokas ir 4 graikai. Bet.kius žmogelius neverta 
1 ’ y’ 1------’-'daug rašyti, nes vietos gai

la.
Apšvietus Draugui.—Vi

sur tas pats. Gaila laikraš
ty vietos apie juos rašyti, 
nes vistiek jie neskaitys ir 
neklausys tų pamokinimų.-

Z. Broliui.—Patalpinome 
anksčiau gautą.

V. A. Dumblauskas. — 
____________ i nes visur 

. ,v .tas pats dedasi, be to, jau
darbo ir is angliakasių or-; js jds miestelio apie tai bu-

šyta net du sykiu. Apie Bi
rutės choro organizatorių 

sutrumpinę.

cijalistus.
Bet dar ne viskas. Ang

liakasių organizacija ir a-
gentus ir pirkikus nubaudė, žinute nesvarbi 
nuo $50 iki $100 ir prašalino | 
•v j 1 • ■) • ] • I

mės uždėti, jeigu iš unijos 
prašalina.—Red). Taigi ver-

vo rašyta.
j. Gb.—Kad sudegė “sto

ras”, tai “Laisvės” skaity
tetų lietuviams apsisaugoti tojams nežingeidu. Netilps.

Baltam Balandėliui.—Pa
našią korespondenciją anks-

nuo tokių bjaurių pasielgi
mų, nes tuomi jie daro ge- v 
dą visiem lietuviam darbi- čiau gavome ir talpiname, 
ninkam ir paskūi patiem Atleiskite, kad negalėjome 
prisieina sunkiai nukenteti. sunaudoti.
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Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

“NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

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

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

Telephone 652 Newton.

R. KRUČAS

SPECIJALIŠKAS NUPI- 
. Męs

---------- --------------------------------- - ----------- 7

Pasekmingai atlU&a savo darbu prn ; 
gimdymo, taipgi euteikia visokias rodf»i ir 
tsagelba invairicae muUru ligose, 

F.Stropiene,‘^X‘.;
• WO.JEiOSTOIN. MASS,

* M A U J 1 E N 0 S 1841 S. Halsted St., Chicago, Ilk
Šiuomi prisiunčia $------------už “NAUJIENAS**.

metus ir meldžiu jas siųsti £iuo adresui

JUOKŲ KĄSNELIAI
metus, itai yra Marė dabar 
jjusyk taip sena, kaip buvo 
Ona taiSa, kada Marė Titk 
metų tarė j, kaip dabar .0- 
na”. Taigi, Orakulėli, iš- 
r.e-kuok man, kaip sena yra 
Ona? Skabriukas.

Msakymss: — IIU 
Ona dabar turi 18 metų.?

Šeri metai atgal Marė irgi 
tuiįėjo 18 metų, o Ona — 12, 
tai yra pusę to, kiek dabar 
turi Marė. Tokias informa
cija* man suteikė tasai se
nis garnys, kuris atnešė mi
nėtai) mamytei Marę ii Oną.

ORAKULO PRANE
ŠIMAS.

Visiems, kurie prisiuntė! 
man savo kvestijas, tariu už 
garbę pranešti, jogei tas vi
sas kvestijas paskirsčiau į 
keturis skyrius. Vieną iš 
tų skyrių pasiunčiau į pek
lą, kitą — perleidau per čyš- 
čių, trečią — pavedžiau sa
vo sekretoriui, kuris neper
seniai išrunijo su mano bo
ba į platų svietą ir visas 
kvestijas nusivežė velniop. 
Ketvirtas gi skyrius, ku
riame yra apie dešimts 
tūkstančių svarbių kvestijų, 
randasi pas mane ir visiems 
atsakinėsiu iš eilės. Taigi, 
broliai ir seserįs, draugai ir 
draugės, tėtės ir mamos, 
katalikai ir katalikės, džen
telmenai ir leidės — visi bū
kite kvait ir nesiundyki t ant 
manęs velnių, nes aš jų vis- 
tiek neatboja.

Savo locna ranka pasira
šau Orakulas.

Kiaulių ganyti nenori.
Vierras Jersey City ppra- 

pijonas pasakė savo kunigė
liui, kat§ tasai j ra kiaurų 
piemuo. Kunigėlis jautėsi

“Piemeniu gal b’ esu, bet, 
kiaules ganyti —■ Ui i ne ma
no darbas*'.

ir palikęs parapijomis, 
piemuo išsikraustė kitur a- 
vių ganyti.

Skabriukas.

Pati: — Mano mielas, ko
dėl tu man nuolat, prikaišio
ji, būk aš su burdingierials 
m ei Ii n uosi?

Vyras: — Nes aš, būda-’ 
mas burdingierium, taipgi; 
su gaspadinėmis meilinausi, 
todėl ir tavim neužsitikiu.

Plikas nenupliks.
Barškienė: — Klausyk,

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas: —

Šviesiausias Orakule! Il
gai laužiau savo makaulę 
su vienu klausimu, bet jokiu 
būdu negaliu išrišti. Štai 
jis: Vieno “eseliarkos” (S.

piyku vyru?
Agota: — Nes nenoriu 

apsigauti. Mat, plikas nie
kuomet nenupliks, o plau
kuotas gali nuplikti. K.

Vyro etika.
Ona: — Tamsta Kunku- 

lauske, ką tavo žmona pasa
kytų, jei sužinotų, kad tu 
mane vis kibini ir bučiuoji, 
kur tik dagriebdamas?

Kunkulauskas:
Onute, mano žmona neturi 
tiesos ką nors sakyt, nes aš

prisrėbus pietų, galva išsi
pūtė, kaip rusiškas balionas. 
Atėjęs į 3 sesiją, jis užklau
sė pirmininko, ar pastarasis 
negalėtų atsakyti, kas su jo 
makaule atsitiko, kad kepu-'ją bučiavau skaniu bučkiu 
rę ant jos negali užmauti? j per tris metus. O dabar... 

tik jos valgis man patinka. 
Užtat dabar ją laikau tik 
dėl gaminimo valgio, o tave, 
Onute, dėl bučkiu, z v

Pirmininkas atsake: “ma
tai, matai, matai, tai čia vis 
dievo galybė tai padarė”.

Na, o kaip tu, mielas Ora- 
kulėli,tą išekspleinysi: artai 
dievo darbas, ar kito keno? 
Ir dar svarbu, kas toj dide
lėj makaulėj randasi: sme
genys, ar kita kokia košė? 
Laukiu atsakymo.

Tavo J. V. Baltrukas.

Atsakymas: —
“Eseliarkos” seimo pirmi

ninkas neįspėjo. Tai ne 
dievo galybė, bet byro. Mat, 
tasai delegatas, kaipo tik
ras “eseliarkos” memberis; r , 
ir šČyras katalikas, tą dienai111 a’ 
padvigubino savo porciją: 
vietoj 12 skūnerių byro — 
ištraukė 24. Na, o tamista 
žinai, kad byrąs turi daug 
mielių.

Visi tie, kurie norit išla
vini savo liežuvį, tarkite 
šiuos žodžius greitai:

Geri vyrai geroj girioj 
gerą girą gėrė ir gerdami 
gyrė.

Bliūds plūdų r prūdo vidu
ry.

Kupeta su pakupetaviečiu.
Ši šikšna - šikšniškai pa-

Telegrama iš Norwood, 
Mass.

Ura ! Mūsų miesto kriau-v

Laisves” knygo?
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP- JĮ, 4KCNYT?

Parašė O. Airneri»srer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
trm, kuris tiki, į ,nocijalizmą 
ir tam, kuris netiki Kiekvie
nas socijalistae, perskaitęs 
šią. knygelę, galės (lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną,'gi nesocijalistą knyge
lė pertikrins, kad socija'iz- 
mag—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą.Alarbinin- 
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina., kad ši"knygeli; rastųsi 
kiekvJenaine lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ...............

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
TIN IR ŠLLSSELBURGO UASTI- 
U(.JA. Paraše V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų Ibaise- 
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kowtoju 
žuvo ant earo kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Či* 

Jūs ai rasit, su kokiu žv*»riš- 
Ikumu caro budeliai kankina 
'nekaltus žsnones ir su keftiu 
drąsumu mūsų draugai taina 
a.it mirties. Kaina .....

MOTETŲ PADĖJIMAS EVAM- 
GELIJJJ IR APMTALŲ RAI
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. fcl 

knygelė išaiškiun, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
Ir paįs Kristus, kurio mosklą 
skelbk, dabartinė mūsų dva- 
siškiju. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

.GRIUVĖSIU OSE. Parašž K. Ja- 
siukaitifc,. Tai yra la^ ii sma
gi apy&ącaitė, kuri ai vaizdi
ną liūdną likimą I^etuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vou 
pradedanti protauti,turi .žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito Ir šią 
knygelę. Ktjna tik ..

LIAUDIES DAINOS. Tai yr* 
riakinelis grasiausių lietuvii- 
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kan nori išmokti deklamuo
ti gražias eilute,! bei išmo
kinti. savo vaikučius, lai įgy
ja šia knygelę. Joje yra ge
riausios eilės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kiltų žymes
nių padų. Kaina tik ..

GYVAS GRABE . Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas it geriau
siai nusitekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga .Vnta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, paaiatys.kokioj tam
sybėj, kokioj gi'ioj nęftnėj 
gyvena mūsų broliai. ilgo
ko .šioje knygelėje iki amų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako j^,. 
Kaina ......................

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

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklui rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atskl- 
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 ...........
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 
KANKINIŲ..................................
PILENIEČIAI ..............................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ............................................
IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kama ........................
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 ... 
MOTERIŠKĖ IR MEILĖ ..........
GALUTINIS KLESŲ KOVOS.

TIKSLAS ..............................
KAIP PADARYTI MONUS .... 
JĮOR.ALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

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

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

15c

20c

15

15c '

10r

oXCu,
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Jau neįeik daugiau a tšipusia britva skustis!
Reikalingas daiktas visiems vyrams .kurie patys skutasi I 

Kadangi britva peša ir skaudžiai skuta, nekankinkis ir ne] 
---------------- --- |RR1TVA PUSTO, 

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

<dink save, tik parsitrauk mūs “KLEENKL’T” BRITVAPUSTO. O 
(kaip ištepsi ant diržo ir patrauksi kelis 
irai išpustis, kad malonu bus skustis.
Haiška ir adresuok:

MASPETH, N.
BERGEN MFG. CO., Dcpt. A.

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS I RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA- 
GA'JL PIGIAUSIĄ PINIGŲ 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 nelaimingu atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI. Išrandnvoju baksus laiškams.

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

BANKIERU S JOHN KOVACS

36 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST.

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

PARDl 01)1 FARMAS

.Telephone 595 Greenpoint
Daktaras J. Misevičia

SPECIJALISTAS ŠIRDIES IR 
PLAUČIŲ LIGŲ.

Valandos:
Nucs8—10 ryte 
Nu® 12—2 po piet 
Nuo 6—8 vakare 
270 BERRY ST., BROOKLYN, N.- Y

Lietuviškos Dainos!
II .Sąsiuvinys. Ketuiiems 

mišriems balsams; tinka cho
rams ar, kvartetams, 
septynias dainas 25 
rams dwovama 30 knygučių 
5 dol.

Sutaisė iFetrauskų Mikas.
Rašykit:

Kaina už 
c. Cho- 

už

M. Petrauskas
395 W. .Broadway

S*i. Boston, Mass.

Sil 1 SįAkušerka;
t a Pabaigusi Womans Me&ca* <
” College, fjMiltimore, Md. ,,

(

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.

Geriausias Typewriter is

Remington
Nedidelio saizo ir paran

kus dirbti.

Lenp’vas nešiotis ir drūtai 
subudavotas.

Junior

Rem nįton'o kpmp. padarytas.
,, ,, gvarantuoja.

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

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

Remington Typewriter Co
(Inkorporuota)

327 BROADWAY, NEW YORK

DIDELE DOVANA""
Nebo pakelio priėSakys vertas jc pinigais 

Visas Kuponas vertas pinigais

Dikčiai jo išgėrus, čius užsitarnavo eina ir ne- 
mielės pradeda rinktis į gal- į bile kokį, bet augšta čina, 
vą ir pūstis. Kartais būna nes buvo išrinktas “eseliar- 
taip, kad geram katalikui, 1 kos” (S. L. R. K. A.) seimo 
išgėrus pusbačkį byro, gal-1 pirmininku. Jo malonybė 
va taip išsipučia, kad netik augščiausia vieta užėmė 
kepurė ant jos netelpa, bet tarp kunigu ir daktaru, nes 
ir kambarys palieka perma-! garsus Lietuvos autonomi- 
žas. _ Tuomet geriausia gy-; jos kepėjas daktaras Rut- 
duole — tai “dėdės” lazda, , ’kauskas jam buvo už patar- 
kuri paleidžia iš galvos šty- Įnautoją.
m3” ' Na taigi, tu viešpatie aug-

ščiausias, kaip greitai ir 
kaip augštai žmogus iškilo.

Tuomet geriausia gy-jjos kepėjas daktaras Rut-
-r.V j kauskas jam buvo už patar-

Klausimas: —
Dauggarbingas Orakule- męs manėm, kad jis dau- 

Ii! Žinodamas tavo gudru- f',au niekam netikęs kaip 
mą atsakinėjime įvairių1^ slaptą saliuną užlaikyti, 
kvestijų, aš irgi kreipiuosi1 dėl palaikymo blaivybes ir, 

- - - - - pasigėręs, socijalistus keik
ti.

Dabar mūsų kriaučius y- 
ra pagarbintas tarp giminių 
ir palaimintas nuo So. Bos
tono Tamošiaus.

Gizelis.

prie tavo gudrybes, kad iš- 
ekspleinytum man šią kves- 
tiją:

Kartą man užklausus vie
nos mamytės, kiek metų tu
ri jos dukrelės, jinai man 
atsakė šitaip: “Marė turi 24

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y

SU 21 AKMENIU GELŽKELIO 
LAIKRODĖLIS.

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

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

gu po peržiūrėji
mui nepatiktų, 
nemokėk nei cen-

' to. Atmink, kad 
kitur už tokį laikrodėlį užmokėtum 
$25.00. Labai GRAŽUS PAAUK
SUOTAS RETEŽĖLIS ir MEDALI- 
KĖLIS prie kiekvieno laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO.
,/ Dept. 910

) CHICAGO, ILL.

LIETUV1ŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galin i 

apturėti per paštą:
Nuo Reumatizmo.......................... $1.0'
Kraujo Valytojas.......................... $1.0'
Vidurių Reguliatorius....................... 50
Trojanka................. .....25c, 50c ir $1.Oi

Ir visokias kitokias gyduoles nu- 
visokię ligų kurios Čia dar nepaminė 
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
IRI Metropolitan Av®hh*

Brooklyn, N. Y.

Tol. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

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

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAY ANOS.

(iGARCTTCS 
'• cow

10 
Cigarette*.

5o

M 
gus

Visas Kuponas ir pakelio priešakis 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j 

arba į vertas dovanas.
(Šį dovana bus duodamu iki Dec. .31, 1615)

FOTOGRAFAS

NEWARK0
AKUŠERE A

Paba’guid Impemtrici Marij A- 
kušerkų mokykla Peterburge ir 
Diplicmuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmea 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g«rai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
aatimą.

O. STROLIENS
Jauniškaitė

HI Wain a t St., NEWARK, N. J.
Telefonas Market

ir MALI0R1US
152 Perry zk venue, 

Kampas Clermont Ave.
MASPETH, N, Y.

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

109 Grand St.,
Kas užslrašyt 
pas man* 

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

“Amerikoa 
arba knygų ver

tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
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 per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do 
vanos.

J. BRAKNIS 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y

Jonas MATHUS Lietuvį”, ar “Šakę”

| GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
< IR SVARIAUSIAS SALIŪ- T NAS VISAME 80. j BOSTONE.
I Sveiki gerUuBiov rflšlca fėry- 
Sma! ir užkandžiai. Patarnavl- 
| mas prielankus. Atsilankykite, 
i > persitikrinsite.
1 JONAS MATHUS
V (Lietuvis Savininkas) 
i 342—344 W. Broadwaj 
į So, Boston, Mass, 
w (Dešimts žingsnių nue Lietnvlų 1 Labdarystės Draugijos namo).

DAKTARAS

Matulaitis
SUGRĮŽO BOSTONAN.
D-ras F. Matulaitis, kuris 

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

Sugrįžęs Bostonan d-ras 
Matulaitis atidarė ofisą po 
No. 419 Boylston St., netoli 
didžiojo miesto knygyno, 
gražiausioj ir švariausioj 
Bostono vietoj ir ten priimi
nės ligonius nuo 10—12 ry
te ir nuo 7 iki 9 vakarais. 
Šventadieniais nuo 10 ryte 
iki 4 po pietų.

D-ras Matulaitis be kitų 
ligų .dab.ar yra ir akių ligų 
specialistas- Ekzaminuoja 
akis ir pritaiko akinius.

Reikale lietuviai dabar 
galite kreipties prie 
daktaro.

Tol. 1184 Rr»«npeint. 
Puikiausia lietuviams vieta pai 
P. DRAUGELI.

SkanuH alus, 
gardi arielka, 
člius, visokis 
vynas, kvėpin
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šioe 
atsakančios 
vietos, o būsite 
užganėdinti.

73 Grand st, Broooklyn
Palei Wythe Ave.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Spccijaliutnu Motoriuku Ligą.
314 E. 50th StN New York

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
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 yrą tokia:
GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS

498 Washington Street,
Corner Spring Street

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



Patarnavimas kuoteisingiausias..

Persiuntimas užtikrintas»

“LAISVE 183 Roebling St

PAJIESKOJIMAI

60
Box 145,

St. Brooklyn, N. Y.

St., Brooklyn, N. Y.
V.

K. 550nw’ 52 St., New York City. I “Sok^” 8KvTet^infk 190 Grand St.,
Brooklyn, N. Y., 8 vai. vakare.J.

.1.

DR ))

1

2

Ill.

IIIll. II
Ill.

Ill.

st.

st.

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

tulžies 
neveiklumo.

riu svarbų 
sišaukti.*

[Severo* Gyvasties Balsumau) 
KaAtuoJa 75 centus.

Kasos GlobjSali 
M. GemliOti /

Tony Petcc,
W. Groton, Mass.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

1109 8. Winnebago St.
Ona. Savrasevičiūtč

t VISADA. ?
$ Nemokykit randą be naudos, 1

Marialka.A. Naverauskaa
411 So. Church St.

Simaitis,
174 Broadway, Brooklyn, N,. Y. 

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

Mėgintojai geriausiai išaiškina jo gerąsias ypatybes. 
Perskaityk sekantį lašką:

Nevirinimas.
“Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos Gy

vasties Balsamą ir pradėjau jausties daug ge
naus. 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 kenčiantiems nuo skilvio bet- 
vorkės’’. Dymian Moroz, Box 14, Duffield, Mich.

Pajieškau savo gerojo draugo P. 
Rupus arba Pupis, pirmiau jis gyve
no Californijoj. Jei dar gyvas, ma
lonės atsišaukti. Taipgi pajieškau 
Andriaus ir Petro Sprainių, girdėjau, 
kad jiedu gyvena Baltimore, Md.

P. Spraines, 
Minifred, Mont.

“SVEIKATA MOTERIMS”
kinta įvairios ligos, nuo kurių SEVERA’S REGULATOR savo atitaisymo ir 
stiprinimo ypatybėmis moterims yra geriausia draugas, nes minėtoji gyduolė 
palengvina jų kentėjimus. Pareikalavus, knygelę pasiunėinme dovanai.

Severos Reguliatorius kaštuoja $1.00.

K. Ražaitis
129 E. 29th St., New York, N. Y. 

(49—52)

Valentino 
taipgi ir 
metai at- 

Kas

Pajieškau K. Bubnevičiaus, Kauno 
gub. 
riškių, Trakų pavieto, 
jieškau pusbrolio Jono Jaunio, 
niaus gub., Trakų pav. 
miau gyveno Witcherbee, N. Y.

reikalą, todėl malonės at-

Pas mane yra naujausios 
dos SKRYBĖLIŲ už gana 
einamą kainą kiekvienam, 
50 iki $2.00. Taipgi turiu 
kiti 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.).

Pajieškau Jurgio Žiugždos, Suval
kų gub., Kalvarijos pav., Vitgerėlių 
kaimo. Seniau gyveno Brooklyn, N. 
Y., ir išvažiavo į 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)

Jis yra vedęs, jo pati iš Pete- 
Taipgi pa- 

Vil- 
Abudu pir- 

Tu-

Pajieškau draugų Stanislovo, Juo
zo ir Antano Kavaliauskų. Turiu 
svarbų reikalą, todėl malonės nors 
vienas iš jų atsišaukti.

W. WiSneuskis, 
Box 45, Cornwall Bridge, Conn.

LAISVA

Virinimo stip
rintojas se

niems ir nu- 
silpnėjusioms 

ypatoms. Tin
kamas vartoji
mui sveikstan

tiems.

SEVERAS
Siųskit pinigus į Lietuvą per

Laisves” Agentūrą

Jeigu nori važiuot i Lietuvą arba gimmes 
parsikviest iš Lietuvos, laivakortę pirk

Laivai iš New Yorko j Archangelską išeina 
“KURSK”..................... Birželio-June 24 d
“CAR1CA” ..................... Liepos-July 5 d

Severos Preparatai parsiduoda aloi aptiekojo. Pirkite vien Severos. Neimkite 
jokių užvaduotojų. Jei negalėtumėt jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo

.■___________ •

’.SĖVEpA ..CEDAR RAP1DŠ
I0WA ■- f. '

1 .vi .v i • rencijos išrinktu komisijų
Laiškas is Lietuvos. beveik visi nariai nepribuvo 

į šią konferenciją, tad liko 
nutarta, kad sekretorius vi
sų komisijų narius užkvies
tų išduoti raportus Viešų 
Reikalų Komitetui ir kad 
darbas būtų atliktas po 
priežiūra V. R. K. Šį suma-

Iš VABALNINKU, PA
NEVĖŽIO PA V.

Rašoma S. Indruliui į 
Connelsville, Pa. Laiškas 
pasiųstas iš Lietuvos 4 d.
geg§’ -i . . _ r • i nymą konferencija priėmėSveikinu jus, mylimi bro- vfen^alsiai.
lėliai ir pranešu, kad męs e- 
same sveiki.

Męs jums rašėme keliatą 
laiškų. Nežinom, ar jūs pri- k■ 
ėmete ar ne. Dabar siun- J
čiu apdraustą laišką. .

Gal jūs dar nežinote, kad 
Vincą paėmė į kariumenę.1 
Iš pradžių jisai buvo Kurs-' 
ko gub., o dabar perkėlė; 
Varšavos gubernijon. Ra-1 
šo, kad randasi 16 viorstų 
nuo mūšių linijos. <__
kioja orlaiviai ir mėto bom
bas. Tik nežinia ar greit 
reikės eiti į apkasus. Jau 
dvi savaitės praėjo, kaip tu-! 
rėjom nuo jo laišką. Su juo 
sykiu buvo Antanas Valin- 
tėlis ir Aleksis Lapenas iš 
Viktariškių.

Nuo Povilo neturim jo
kios žinios. ' 
vietos esame. Vokiečiai nuo ■ 
mūsų nebetoli. Buvo už Pa
nevėžio, dabar gal kiek to
liau. Ale, man rodosi, jūs 
žinote iš laikraščių geriau 
apie vokiečius.

Pro mus žmonės bėgo ir 
važiavo. Vežėsi grūdų ir 
daiktų. Dabar nekurie jau 
grįžta atgal.

Pavasaris pas mus šaltas 
ir sausas. Viskas brangu. 
Darbininkų daugybė, bet 
ūkininkai mažiau samdo. 
Kiek patįs apgali,tiek ir dir
ba.
Ant karaūlo vis mums rei

kia eiti. Ligišiol dar dide
lio blogumo nematėm. Ne
žinom, kas toliau bus.

Armotų šūviai jau girdi
si. Gal ir mums reiks pasi
traukt.

Dabar pas mus žydus va
ro iš Lietuvos. Sako todėl, 
kad jie daug kliudo mūsų 
kariumenei ir suteikia žinių 
vokiečiams. Pas mus dabar 
•žmonės kasa į žemes neku
rtuos daiktus, kuriuos nega
lima su savim paimt. Su
diev. P. J.

Nauji įnešimai:
Įnešimas “Aidov choro, 

kad būtų klabinama ir in-

Pasi
naudoki^ proga. Kreipkitės 
pas

ButkeviČia, M. Rudaitis, J. (padaryt, gerą biznį. 
Mockevičius, M. Viltrakiūtė 
ir O. Aleliunienė.

Skaityta ir priimta laiš
kas nuo naujos New Yorko 
draugijų Sąjungos, būtent 
Rymo Katalikų Draugysčių 
Sąjungos, kuri kvietė mūsų 
Sąjungą tartis su jos sek
retorium reikale tvarkymo 
balių ir kitų rengiamų va
karų. Nutarta atsakyti

158 C-ahrles St., Randall 
Providence, R. I.

(49—57)

ĮVAIRŲS NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

Parsiduoda namai 15 ward’e, apie 
Ainslie ir Dęvoe St. ir apielinkėj, Į 

laišku minėtai sąjungai.kad, 
nesutinka, tais su beisinentais. Galite pasirinkt 

' koks tik jumis patinka.
, . SAMUEL J. COMFORTku.n 134 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

tik tuom tikslu yra gimus,

mūsų Sąjunga 
imtis bendro darbo su nau
jai gimusia sąjunga,

,tija, kad neignoruotų Lietu
vos vardo, ką ji sistematiš- 

ikai daro. Už įnešimą bal- 
įsavimo 21 bal. prieš 5 bal. 
IIšrinktas tam tikslui komi- 
i tetas, kad rašytų laiškus į 
-angliškus laikraščius, pagal 

OrpTpl P- Jurgelionio nurodytą 
re ' būdą. Į komitetą išrinkta 

K. Liutkus, J. Dragunaitis 
it- P. Višniauskas.

Į nešta,kad suvienyti visas 
mažas pašelpines draugys
tes, kurių tikslai yra vieno
di, į vieną draugystę, kas 

i būtų dėl naudos pačiom 
(draugijom ir ju nariam. 

MesUdar antlTam tikslui taP° ,.išrinkta 
-- ........c • komitetas iš sekančių drau

gų: S. Dragunaitis, J. Mi- 
kaitis ir V. Vikertas.

Nutarta, kad ateityje vi
sų komisijų nariai turi pa
siųsti raportus raštiškai į 
konferencijas, jei patįs ne
dalyvauja konferencijose, 
nes kitaip niekas negali ži
noti apie nuveiktą darbą.

Nutarta, kad V. K. R. na
riams būtų apmokamos lė
šos iš Sąjungos iždo, jeigu 
kas turi važinėti iš New 
Yorko ar iš kitur į V. R. K. 
susirinkimus.

Įnešimai per V. R. K-tą.
Sumanymas turėti pirmos 

dienos gegužės apvaikščioji- 
mo fondas tapo konferenci
jos užgirtas vienbalsiai. .

Sumanymas, kad būtų la
bai reikalinga ir naudinga 
turėti ištikimą žmogų, su
kalbantį gerai angliškai, ku
ris galėtų patarnauti mūsų 
žmonėms teismuose ir ki
tuose reikaluose, ko patįs 
negali atlikti dėl nemokėji
mo angliškos kalbos. Tan
kiai toki žmonės būna pri
versti nusiduoti pas kokį 
šunadvokatį, ir ten lieka už 
mažą patarnavimą gana 
skaudžiai nuplėšiami pini- 
giškai ir net apgauti lieka 
iš dalyko pusės. Šį suma
nymą konferencija priėmė 
vienbalsiai, ir nominavo į tą 
vietą 8-nis ištikimus vieti
nius žmones, apie kurių 
kompetentiškumą ir apsi
ėmimą turės sužinoti ir 
spręsti Sąjungos sekr.

PROTOKOLAS
Konferencijos Lietuviškų 
Dr-jų Sąjungos Didžiajam 
New Yorke, laikytos geguž. 

30 d., 1915 m.

Konferenciją atidarė sek
retorius Deveikis. Sutvar
kius mandatus, delegatų su 
sprendžiamais balsais rado
si 31, kurie atstovavo 15-ką 
organizacijų. Konferenci
jos tvarkos vedėju išrinktas 
K. Liutkus su 26 balsais 
prieš J. Mikaitį 5 bals. Pa
saliniams simpatizuoto  jams 
suteikta patariamas balsas.

Sąjungos komitetų rapor-

Sumanymas pirkimui 
tuviškų kapinių atidėta 
toliau.

A. P. L, A. DRrJOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

Magazine St., Camegie, Pa.
Centro Sekretorius J. Mužiųkna, 

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

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

J. Gatay.eckaa,
109 Cross St., Carnegie, Pa.

M. Uriakis,.
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 

B; Sapiuli^nis,
Box 63, Me Kees Rocks> Pa.

kad pakenkti mūsų seimai i 
suorganizuotai Sąjungai ir 
jos veikimui. Kartu konfe
rencija mato ir tą faktą, 
kad dviem ir panašiom są
jungom nėra reikaJo New 
Yorke gyvuoti. Po karštų 
diskusijų panaši viršminėta 
nuomonė tapo priimta su 18 
bal. prieš 6.

Konferencijos vedėjai: 
Pirm. K. Liutkus, 

Sekr. F. Deveikis.
P. S.- Su visais reikalais 

kreipkitės pas sekretorių F. 
Deveikis, 121 Grand St.,1 
Brooklyn, N. Y.

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21018

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neviackas (pirmininkas),

183 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,

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

268—40th
K. Liutkus,

131 Grand
A. Zaperiackas,

183 Roebling St., Brooklyn N. Y. 
Kreivėnas

ap- 
su

lie- 
ant

Atsiliepimai.
Lietuvaičių draugijų atsi

liepimas, kad prisidėti prie 
jų rinkimo drabužių dėl ka
rės nukentėjusiems Lietuvo
je. Pakvietimas dalyvauti 
jų konferencijoje tapo pri
imtas. Tam tikslui liko iš
rinkta penki delegatai į jų

Sekr. F. Deveikio ir ižd. V.
Vikerto raportai priimta 
vienbalsiai.

Komisijų raportai:
Kadangi praeitos konfe-] laikomą konferenciją

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 vėl 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 savo švogerių 
Kaubazio ir Leono Būtos, 
pusbrolio Jokūbo Lubio. 2 
gal gyveno Montreal, Canada, 
žinot, malonėkite pranešti.

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

(49—52)

Saliūnas ant pardavimo.
Parsiduoda saliūnas lie

tuviais, lenkais ir rusais ap
gyvento] vietoj, biznis iš
dirbtas per keliasdešimts 
metų. Parsiduoda iš prie
žasties savininko nesveika
tos. Lietuviui gera proga

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

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

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

118, Laupurex, Pa.
kuopos,, Ig. Rasinskas, 2104 

Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P. Petrauakats, Poat office 

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenni 8t., 

Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutaa, 815 Jenne 8t., 
vice-prezidentas.

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

Kaz. Arlauskas, 818 Jinm 8t., fi
nansų raštininkas.

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

Kasos globėjai: J. LešČauskas, 607 
Jenne St., J. Bagdonas, 822 Milwaukie 
Ave., J. Sukelia, 712 Park Ave.

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

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

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Street.

Metiniai komitetai: L. Jenelevakas, 
Newell St. ir P. Beišia, 178 N.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią

brnngiausis žmogaus TUi{TAS!
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labąi pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas......................fl.00
Gyvasties Balsamas.......................... 75
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 1.00 
Vaistas <lel Vidurių.. .50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas.................
Nuo kosulio....................25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos..........10c.
Pigulkos ael kepenų...........
Blakių naikintojas...............
Del išvarymo soliterio. ... 
Anatarinas plovimui...........
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti mostis.....................
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai....................50c,

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynierot 
tfatppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. k, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos

IfiTReikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių aprašym#.**“9Mt 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam* 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje b goję

l algų jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raiyAtiwfi 
atsilankydami į Lictumikq Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Apturiu.
til Bedford Avenue Kampas North (.-♦«» Brooklyn Wi •

.50 

.50 
.50 

1.00
.25 
.10

R. 00 
.25 
.25 
.50 
.25 

ir 1.00

ir

Nuo palvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo pergalimo............. ii'”.’
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
l.inimcntas arba Expelleris.. • 
Nuo pi 
Nuo K' 
Nuo 
Nuo 
Nuo . .
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.,

-liaukų šilimo 
.leumatizmo.. 
lytiškų ligų., 
dusulio...........
kirmėlių ......

50c.
50c.

10c.

ir ir

ir

25 
,2« 
.10 
,25 
.00 
.25 
.50 

1.00 
1.00

.50 

.25 
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SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES.

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

ma- 
pri- 
nuo 
pui-

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

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

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

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

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

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

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
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 nedėldienj, 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
Il’inois.

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Alekslnai

| I486—7th Ava. 
Vici-plrmininkai Fi Raškevičius

/’ 539 Island Ava.
Protokolų raštininkai Ona Užbalinti 

1214 Wist - 
Finansų raštininko J. Stružai 

\ 1125—fth
Iždininkai St. Buzlmkli

J 589 Island Ava.

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

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas, 

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

Brooklyn, N. Y, 
Iždininkas J ButkeviČia,

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

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

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

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

KŲ ADRESAI:
Prezidentas I. Daukiye, 141 Ne Bth 

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

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

18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas P. Patašius, 94 0. 1st it, 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vlca-Prazldantai 2) S. Mankai, Car. 
Ifth A V'ni St., Philadelphia, Pa.

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

Suilnešlmų Sekretoriui 1) J. Ne- 
▼iackai, 188 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y.

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

Finansų Sekretoriui 2)J. Stasiulevi
čiui, 1815 E. Moyamemlng Avenue, 
Philadelphia, Pa.

Iždininkai K. Šidlauskai, 226 W. 
Broadwway, So. Boston, Mass.

Kasos Globėjais M. čtsna, R® Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.;

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

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

Visus pinigui reikia Išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511, Weetvillo, 
Ill., kuria yra po 11,900.06 kaucija, 
jis jralęi | knygai pasiųs iždininkui.

AR JAU NETEKOTE KANT- 
RYBĖS JŪSŲ 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 ilga- 
metinėje įkiroje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaui —- 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie sene, 
garsaus specijalisto
D-RO LEON. LANDES

Jis jums be pinigų duos rodą 
ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligų. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligai, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnųQ- 
dijimą kraujo, tekėjimų kraujo, 
ligos skilvio, Širdies, plaučių, 
kepenų, Žarnų, inkstų ir ti

f bet mokėkit savo naudai, “
x Męs parduodam LOTUS ant 
Z lengvų išlygų, arti didelių
♦ miestų ir fabrikų. Pastatom y 

namus, už kuriuos žmonės iš- e
0 moka randomis ir j trumpą lai- $ 
X ką pasilieka savininku namo. $
♦ Rašykit mums, kurie manot ♦
f savo namą turėt, o męs suteik- $ 
Z sime kiekvienam rodą. Z
t J. IGNATAVIČIA į
♦ Realty and Commercial Co. o
Z 30 Church St., New York City. I 
T Suite 222 E. Y

riu didelnus b garsius aparatui 
Elektrikos ir X—■ Spindulių, per 
kuri os matau jūsų ▼’dūriniai 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nei 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
likroskopiškai ištiriu kraujų 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: rue 16 
ryte iki 8 vakaro; nedėldienlali 
įuo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite labai žingeidžių kny
gelę dovanai 1

! . r-.v4

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimai 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainų, 
500 aditų, kaštuoja $12.50. 
Gvarantuotafe ant 10 metų, ši
tą gramafoną siunčiame kiek* 
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, p risiu ski
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co
4 Orchard Street, Dep. D. 

NEW YORK, N. Y.
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VIFTINEC 7INIAC landa, kuomet <darbininkai .važiuoja specialiam trau- Vl£illli£id turės stoti su darbdaviais į'kiny; Gugernatoriaus ke-
18 d. balandžio L. S. S. 19 

kuopa parengė prakalbas
smarkią kovą ir kovoti ant lionė valstijai apsieina gana 
žūt-būt. Dabar rūbsiūviai brangiai—kasdien po $1,000.

puivugv pl anewiqciirhH nlpniis 
?nt gatvės (kampas Grand kovot
ir Koeohng bts.). Aaioejo, - * ~
drg. T. J. Kučinskas. Kai-; 
bėtojas aiškino istorišką e- 
konominį darbininkų judėji
mą. Žmonių buvo gana 
daug ir visi ramiai užsilai-1 
ke. Tik tūlas senelis aplin-, 
kui susirinkusius vaikščiojo 
ii’ skundėsi, kad kalbėtojas 
bereikalingai ant ponų užsi
puolu. Jis veik prie kiek
vieno prieina ir sako:

“Ponai patįs nedirba ir iš 
mūs darbo neatima, per tai 
jie nekalti, kad daug yra be- ’

brangiai—kasdien po $1,000.
Gubernatorius važinėja ir

x x_______o  kovoti puotauja, o valstija už tai
įsu savo priešais. Tam tiks- apmoka. Apie tai turėtų 
lui yra išrinktas komitetas'visi New Yorko valstijos pi-' 

Dabar liečia! pagalvoti, o ypatingai 
vi-

iš septynių narių.
tas komitetas tariasi su uni-'tie, kurie moka valstijai 

i jų vadais, paskui šauks vie- 
•šus susirinkimus ir persta
tys savo išdirbtus pienus 
1 darbininkams.
j New Yorko rūbsiūvių u- 
Inija turi apie 50 tūkstančių 
I organizuotų darbininkų.
Organizacija gana galinga, 
mobilizuoja savo jie) 
rengiasi prie kovos...

tai mašinų įtaisymas. Dabar 
viską dirbtuvėse mašinos at
lieka ir darbininkai neturi 
darbo. Reikia kovoti ne su 
ponais, bet su mašinomis”.

Kada senelis priėjo prie 
moterų būrelio ir pradėjo 
kalbėtoją kritikuoti, tai tū
la moteris tuojaus jam lie
pė atsinešti kėdę, atsistoti ir 
pradėti prakalbą sakyti. Se
nelis susigėdino ir truputį 
nurimo.

Reporteris.

Jersey City lietuviai 
atbunda.

sokias taksas.

Aidiečiams.

kolų svetainėj, 190 Grand
i St., bus susirinkimas Aido 
j choro. Pradžia 8 vai. vaka- 
‘ re.

Draugės ir draugai malo- 
: nekito visi atsilankyti, nes, 
I kaip žinote, yra daug svar- 

netik biu reikalu, kuriuos būtinai C- V 7

u

Pastaruoju laiku
New Yorko visuomenė, bet turim apsvarstyti.
ir laikraštija pradėjo rūpin-' Pirm. V. A. Zaperiackas.
lis likimu suareštuotųjų 
rūbsiūvių unijos vadovų.! 
Susipratus dalis visuomenės1 
nori apginti unijos garbę ir. 
išgelbėti jos vadovus, ku-

gija “Harmonija” buvo pa
rengus Washington parke 

i teatrą ir pikniką. Lošta
i riuos kapitalistai noii paso- j)UV() cįv, komiškos operetės 
Idinti kalėjimam < -
| Kad apkalbėjus tą dalyką, nifnakrėtis
't y., kaip apginti unijos|p gn

I *'Pabėgus kunigui Raštu- 
čiui ir tamsesnieji šio mies- aStovai* 
to lietuviai pradėjo protau
ti. Jie dabar pamatė, kad 
kunigas pjudė brolį prieš; 
brolį tik tuo tikslu, kad 
drumstame vandenyje gale- 
tų geriau pasižvejoti. Užvis 
labiausia jis draudė žmo
nėms lankytis į prakalbas, 
kur kalba socijalistai.
Dabar gi, prasišalinus tam 

piemeniui - pjudytojui, žmo
nes vėl pradėjo lankytis į 
susirinkimus ir eiti vieny
bėm Taip, paveizdan į Lie
tuvių Kliubo parengtas pra-' 
kalbas, kurios atsibuvo 18 
d. birželio, žmonių susirin
ko gana daug. Kalbėjo J. 

atvejais: 
pašelpinių draugijų 

naudingumą ir apie karę ir 
darbininkų vargus. Žmo
nes labai atydžiai klausėsi 
ir prakalbomis liko pilnai 
užganėdinti. Prie Kliubo 
prisirašė 16 naujų narių.

Kliubietis.

Neviackas dviem 
apie

t y., kaip apginti 
garbę ir išgelbėti nekaltai 
suareštuotus jos
žydų profesionalių organi
zacijų sąjunga 20 d. birže
lio sušaukė speciali mitingą. 
Mitinge dalyvavo įvairių 
profesionalių organizacijų

“Adomas ir Jieva” ir “Ka-
; ir Maluninin-

vadovus,

Nuleido vandenin naują 
didlaivį.

Brooklyn© uoste nuleista 
1 vandenin naujas karės lai- 
Ivas “Arizona”. Iš tos prie
žasties atsibuvo didelės ce
remonijos, kuriose dalyvavo 
(langiau, negu 50,000 žmo
nių. Laivas tapo “apkrikš
tytas” ir atliekant tą apei
gą, naudotasi vynu ir van- 

' deniu, nors prieš vyno var- 
įtojimą protestavo daugelis 
blaivininkų.

Charakteringa, jog Ari
zonos valstija, kurios vardu 
pakrikštyta naujas super- 

' dreadnoughtas, yra blaivi 
valstija, todėl tai arizonie- 
čiai norėjo, kad krikštas ap
sieitų be alkoholių, bet se
na mada paėmė viršų.

Naujas didlaivis kaštuoja 
.milijonus dolerių.

Pirmą veikalėlį sulošė ne 
taip gerai, bet už tai “Ka- 
minakretis ir Malūnininkas” 
pavyko puikiai. Visos svar
besnės rolės buvo atliktos 
gana gerai, ypatingai pasi
gėrėtinai lošė Kaminakrečio 
Bernas. Ir judėjimai ir 
patsai typas darė smagų į- 
spudį ant žiūrovų. Betgi ir 
patsaiKaminakretis labai ti
ko rolėj ir ją puikai atliko. 
Taip jau gerai lošė ir Malū
nininkas. Prie to dar būti
na paminėti, kad lošėjai 
buvo ir gana geri daininin
kai, gerais, išlavintais bal
sais.

Abelnai imant, vakaras 
suteikė smagų, dvasią pake-

Dar reikia pastebėti, kad 
publika buvo susirinkus 

mus tasšvari, bet gi pas 
švarumas vis dar toks pa
viršutinis.

ren- Brooklyniečiams naujas 
patogumas. Jau atsidarė 
Ketvirtos Ave. subway (po
žeminis kelias). Pereitą su- 
batą iš tos priežasties buvo 
surengtas didelis apvaikš- 
čiojimas.

Naujas “subway” lėšavo 
$16,000,000. Budavoti jį su

me

JNevv Yorko rūbsiūviai 
giasi prie kovos.

Jau artinasi sezonas 
šutinių moterų drabužių ir 
abi pusi—darbdaviai ir rub- 
siuvių unija rengias prie ko
vos. Nepaisant į ta, kad 
darbdaviai sulaužė kontrak
tą, padarytą tarp unijos ir, _ . . v v
darbdavių, nepaisant į tai,1inane Jau P’tcs aštuonis 
kad darbdaviai pasirūpino'tus- 
suareštuoti unijos vadovus 
rubsiuvių unija nenusiminė, 
nei neišsisklaidė, bet dar 
tampriau susijungė. Ji jau- bernatorius Whitman 
čia, kad ateis ta svarbi va-'grįžta iš Californijos.

$1,000 į dienų.
New Yorko valstijos

SALIUNAS ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliūnas lietuviais, len

kais ir rusais apgyventoj vietoj, biz
nis išdirbtas per keliasdešimts me
tų. Parsiduoda iš priežasties savi
ninko nesveikatos. Lietuviui gera 
proga padaryt gerą biznį. Pasinau- 
dokit proga. Kreipkitės pas

D. M. S.
Charles St., Randall Sq.

PROVIDENCE, R. 1.

Laike lošimo 
vedė tokias jau 

diskusijas ir romansus, kad 
kartais visai trukdė klausy
ti. Jei jau kam nesvarbu 
pačiam lošimas, tai nors 
tiek reikėtų suprasti, kad 
tokios smarkios kalbos ken
kia kitiems, gadina Įspūdį. ‘ 

Žmonių buvo nemažai, ta-

B—ižus.
PARSIDUODA STORAS.

Kas norit įgyli patogioj vietoj ge
rą kendžių, cigarų ir knygų storą, 
tai ateikit pasižiūrėti. Pardavimo 
priežastis einu j kita biznį.

J. KARPUS
112 N. Gtli St., Brooklyn, N.

(50—53)

Išsimokinimo gaidų (notų) lietuviš
koj kalboj ant visokių instrumentų ir 

■dainavimo (giedojimo). Perkupčiams 
I duodu didelį pelną. Giedorei ir mu- 
Izikantai tuUnti tą knygą neatsiskirs 

gU- nuo jos. Prekė $1.50. Pirmos lekci- 
SU- >os Prn,L*':a 10c. Kas prisius šitą me- 
T. nosį $1.00, gaus tą knygą. Rašykit: 
JIS G.A.BARON AS, McKEES ROCKS,PA.

Antra EXKURSUA l iet. G Kliubo, Brooklyn, N. Y.
Atsibus Ne ’elioj, 4 Liepos-July, 1 
|žanga y pala i tik 50 centų.

i.
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LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK
VIENAM LIETUVIUI.

Pasaulių Ratas—aprašymas 
nės sistemos .........

Kovotojas už teisybę
Savonorolla ..................

Mielaširdingi Žverįs . . .
Kova su skurdu .............
Maižiešius ....................
Negirdėtas Tikras Atsitikimas 10c.

sauli-
. , 25c. 

I eronimas 
............. 25 c. 
............. 20c.

Visas sykiu už $1.00 
didelė sankrova ir kito-Čia randasi 

kiu knygų.
F.

25 — 2nd St., So. Boston,

?!
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Botąs išeis 10 vai. ryte nuo North 2-ros (Metropolitan Avė. stoties).
Muzika po vadovyste J. L. Sullivan.

Todėl kviečiame visus atsilankyti kuoskaitlingiausiai ant šio antro išvažiavimo: jaunus, senus, 
merginas, vaikinus iŠ visų apielinkinių miestų, nes tikime, kad kiekvienas bus užganėdintas.

Botas dide’is, vietos bus užtektinai, yra svetainė šokimui, taip kad jaunimas galės smagiai pa
šokti, o nenorinti šokti pasiklausys gražios muzikos,kuri griežš naujausios mados šokius.

Taipgi bus visokftj užkandžių ir gėrymų, kurių čia negalima nei suminėti.
Nuvažiavę j Point Pleasant Parką pasivaikščiosime po naują vietą ir pakvėpuosime tyru oru.

Ant to paties boto grįžšime namo įdainuodami ir šokdami. Tvarka užtikrinta kuogeriausia.

nu visokiais reikalais 
kreipkitės pas

D. BOCZKŲ
Jis užlaiko krautuvę, pas 

jį galima nusipirkti “Lais
vę” ir kitokius laikraščius. 
Patarnauja visame kame.

I). BOCZKUS.
211 First St., Elizabeth,N.J.

apgy Ventoj vietoj, 
šimto kostutnerių. 
žinias. Norinčiam 
n j išbandymuui 

j jeigu nepatiktų, 
I Platesnių informacijų

PARDAVIMAS.
biznis lietuviais 
'Puriu pusantro 

Yra arklys ir ve- 
pirkti duodu biz-

mt vienos nedėlios, 
tai pasiimu atgal, 

klauskite po 
num. 183 Roebling St.,Brooklyn, N.Y.

(49-

Su deklamacijomis ii' dainomis.
Rengia Clevęlando T. 1). I). Mirta

Birželio (June), 1915, (h. G.

Extra Pardavimas.
Naujas mūrinis namas ant

Yra paaukauta $6.00 dovanoms— 
I) iš merginų, kuri geriau padainuos 
solo, gaus $3.00 vertės, 2) kuri pui- 

2 florų SU 8 kambariais, visi ki«i padeklamuos, gaus $2.00 vertės, 
iš vyrų kuris geriausia deklamuos, 
gaus $1.00 vertės dovaną.

Ant to puikaus išvažiavimo kaš- 
Už porą (kad ir dvi 
its praisas su vienu 
iai ir gėry m ai už

įtaisymai ir maudynės — 
$1,700, įmokėti reikia $500. 

Medinis namas su 32 kam- . i merginos—tas Statyta 22 vyru). Užkam 
dyką.

Pasarga:—Važiuojant reikia imti 
Painesville karą, važiuoti iki 8-to su
stojimo. Kurie norėsite su Mirtos 
choru važiuoti sykiu, tai būkite ne 
vėliau, kaip 8-tą vai. ryte ant Public 
Sq. Tikintus galima gauti pas komi
tetus: T. Niaura, 2022 Hamilton Ave. 
T. Panelis, 1447 E. 25th St. ir D. 
Petrauskas E. 26th St.

Visus kviečiam atsilankyti
C. T. D. D. Mirtos Komitetas.

bariais ir storu, !
metai atgal už $5,000. Pa
staba: — Visokius laikraš
čius prenumeruoju ir pri
imu pagarsinimus. Su pa
garba Lietuviškas Biuras.
Savininkas B. A. ZENES, 
131 Granton St., Brooklyn, 
N. Y., Tel. 3255 W. Green
point.

AISOPO PASAKOS.
Didelė knyga 360 pusi., 

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

Reikalaukit iš “Laisvės”
redakcijos.

183 Roebling St., Brook-

“Mikado” Pensil No. 174
sudėti po tuziną į susineremas dėžes ir po 6 tuzinus j storos po- 
picros dėžes. Parsiduoda kiekvienoj, krautuvėj už 5c. vienas arba 
tuzinas už 50c. šešių kantų, gražiai nupalieruoti, geltonai nuda
žyti, su geriausiu raudonu gurnu, gražiai apsodytu. Mikado yra 
aukščiausio išdirbinio paišeliai, turinti gerausį specijališkai sudaryta 
alavą, kuris labai lygiai rašo ir ilgai nenusidevi. Yra paskirstyti j 
PENKIUS LAIPSNIUS: No. 1 MINKŠTAS, No. 2 VIDUTINIS. No. 
2J VIDUTINIŠKAI KIETAS, No. 3 KIETAS, No. 4 EXTRA KIE
TAS, DĖL KNYGVEDŽIŲ. TAI YRA GERIAUSI 
NAUDOJIMUI DĖL ABELNŲ REIKALŲ.EAGLE PENSIL COMPANY
377 BROADWAY, NEW YORK CH Y.

MUS 'PROTINAME, JUS PELNOTE. NEREIKALAUJAME 
PINIGŲ, MOKĖKITE TADA, KADA APLAIKOTE DAIKTUS IR 
JEI J E JUMS PATINKA. Tūkstančiais dolerių išduodama tavorų, 
kad supažindinti jus su mūsų tavoru. Tas nupiginimas tiktai per 
tūlą laiką, ir pareikalavus męs jums prisiusime puikiai išbraižytą 
auksinį laikrodėlį, vyrišką ar moterišką su geriausiais viduriais 
tik už 5.95 ir apart to, kaip matote ant paveikslėlio visus tuos 
daiktus: Skutinyčią, gražiausi Lenciūgėlį, žiedą Fontaninę Plunksną, 
Baksą Havanos Cigarų, 7 šūvių nikeliuotą revolverį. VEIK DYKAI! 
VISKAS PILNAI GVARANTUOTA. Kitur už tuos daiktus užmo
kėtum tikrai $25.00. Specijališkas nupiginimas, todėl pasinaudokite 
tokia proga, kol daiktų yra, prisiųskite savo vardą ir adresą, iškirpę 
šitą apgarsinimą, o męs jums išsiųsime šituos 10 daiktų dėl peržiū
rėjimo ir išbandymo. Jeigu jus tas viskas užganėdins, užmokėsite 
agentui $5.95 ir persiuntimo iškaščius. Užsisakykite šiandien—su- 
čėdysite pinigus.

EXCELSIOR WATCH CO., Dept. 920,CHICAGO, ILL

Specijalistas visokių moteriškų ir vyriškų ligų. Geriausiai išgydo

DR. J. C. BROWN
Jis gydo pasekmingai šias ligas: skilvio, širdies, plaučių, jak- 

Visokias moteriškas ligas gydo be 
kraujo ir skuros ligas, kaip vyrų taip

nų, ausų, nosies ir gerklės, 
operacijos, taipgi reumatizmą, 
ir moterų.

Ar kenti kokią ligą iš augščiau paminėtų ar gal jauti kokį 
nesmagumą, jeigu taip, tai nesirūpink ir nemislyk, kad negali išgyti, 
kol aš nepasakysiu. Aš pagelbčjau tokiems, kuriems kiti daktarai 
liepdavo eiti ant operacijos, kad įgyti sveikatą.

Aš užbaigiau mokslą 1880 su pagerbimo laipsniu Amerikos 
gerinusį universitetą ir pasekmingai gydau visokias ligas. Mano 
ofisas yra įrengtas naujausios mados elektrikos mašinomis gydymui 
visokių ligų. Nepraleisk progos, dasižinok apie savo tikrą stovį 
sveikatos, o męs jums duosime tikrą patarimą. Adresas:

50 West 36 th St., NEW YORK CITY.
netoli 6 Ave., 2-ras floras.

Oftsas adaras paprastoms dienoms: nuo 9 A. M. iki 6 P. M.; 
nedėliotus nuo 10 A. M. iki 2 P. M.

Patarimai dykai kiekvieną Panedėlį, Seredą ir Subatą.

NAUJAUSI
GRAFOFONAI

Užlaikau visokios rūšies pagerin
tus ir naujausius Grafofonns ir nau
jausius rekordus su lietuviškom!* 
dainomis. Pagal gerumą jų kaino« 
labai žemos. Armonikai, smuikai ir 
kiloki muzikališki instrumentai di
džiausiame pasirinkime. Didžiausia* 
lietuviškas sandėlis visokios 
auksoriškų daiktų.

Perkupčiams ir agentams 
mas geras rabatas.

Taisome taip muzikališkus 
mentus, kaip ir visokius auksoriškm 
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.

duoda

instru-

103 Grand st
J. GIRDĖS

Brooklyn,N.Y.

BIZNIERIAI!
Jeigu Jūsų biznis eina prastai ir no 

rit jį pagerinti, tai pasigarsinkit “Lai
sveje

MOKSLO NEREIKIA JIEŠKOTI
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglį 
kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo ai
ni irose liuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai ir 
knyga DYKAI. įdėk štampą. Adresas:

LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO

M. & V. Furniture Co
Maliauskas Ir Vedžiunus savininkai.

Pirk fornišius pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvų 
IŠMOKESČ1Ų ARBA UŽ CASH.

9 AVP Sl*at StreetOO • ~ /a V E. Telephone 4263

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

Sodth So. B’klyn, N.Y

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadini valgio*, 

nes jie prekiuoja brangiai. Suba
dyti arba blogai užlaikomi valgiai 
yra pavojingi žmogaus sveikatai. 
Jai surokuotum už kiek pinigų «u- 
sigadlna valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipikti gerą 
aisbokaj nuo Mallausko ir Vidžiūno 
ir bu* ant visados. Pasiimk 
Išmokesčio, jie pigus pae mus.




