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mūšiai, jog nuo jų 
patsai Francijos

Amerikoje
Kanadoje ir užrubežiuose

rusinu išgabent, kad sutei
kus Rusijos dvarininkams ii 
turtingesniemsiems ūkinin
kams pigių darbininkų.

apskelbs.
Manoma, jog tuomet Ita 

Ii ja pasiųs dalį savo kariu 
menės padėti francūzams.

smarkumu stiprina Liepo- 
jaus uostų ir tvirtovę. Ap
link miestą įtaisyta daugy
bė fortų.

Entered as second class matter March 11, 1914, at Post Office at the Brooklyn, New York under the'Act of Marei

i landas Mexico City bus kon- 
rankose

meriką, taip-pat atplėšiami.
Dėlei to nešvaraus elgi

mosi Amerika nori užprote-

AR TAI BŪTŲ VAIKŲ 
UŽMUŠĖJAS?

STIPRINA LIEPOJŲ.
Iš Kopenhagos praneša, 

kad vokiečiai didžiausiu

Mexi- 
nebus

minama rankų granatos ir 
šrapnelės.

Calexico taip-pat užside
gė iš priežasties žemės dre
bėjimo. Kadangi telegrafo 
vielos nutrūko, tai susinėsi
mas yra labai apsunkintas 
ir tikrų žinių labai sunku 
gauti.

PRIEŠ SKUTARI.
Iš Rymo praneša, jog 

juodkalniečiams pusėtina 
sekasi Albanijoj. Jie ata
kuoja Albanijos miestą Sku- 
tari.

ir italai
atgal.
labai dug žuvę 
pasekmes to

ANGLIJOS DARBI 
NINKUS.

RUSIJA NUSILEIDŽIA 
PRIEŠ RUMUNIJĄ.

Kaip praneša iš Paryžiaus, 
tai tarpe Rusijos ir Rumu
nijos įvykusi sutartis. Jei
gu Rumunija prisidės prie 
karės, tuomet, įvykus taikai, 
ji gaus Austrijos provinci
ją Bukoviną su Černovicais.

Tiktai Serbija protestuo
ja prieš tą sutartį. Ji rei
kalauja, kad Rumunijos ir 
Serbijos rubežiai nesusisiek-

VOKIETUA GREIT KA
RIAUS SU ITALIJA. 
Ligišiol Vokietija dar nė 

ra apskelbus karės Italijai 
bet laukiama, kad greitai! jokus, 

kariumenėn šį rudenį

liuosa nuo rusų užplūdimo
Kaip žinoma, rusų armija sumušė kares pradžioje aus 

buvo užėmusi Lvovą pereitų Irus”.
metų 3 d. rugsėjo. Tuomet 
rusų armijai labai sekėsi ir 
ji buvo jau visai netoli Kra- 
kovo, keliose vietose perėjo 
į Vengriją. Užėmę Lvovą, 
rusai įtaisė ten savo gene- 
ral-gubernatorystę, sukvie
tė žemskių ir žandarų, su
kvietė daugybę popų ir viso
kiais būdais pradėjo platin
ti pravoslaviją ir rusidfiz- “VORWAERTS” PRIEŠ

SVETIMŲ ŠALIŲ 
UŽGROBIMĄ.

Neseniai Bavarijos kara
lius Liudvikas vienoje iš sa
vo prakalbų pasakė, kad Vo- 

I kieti j a turi prijungti užka- 
Aus-1 riaūtasias šalis. Iš tos prie- 
Na-'. žasties socijaldemokratų or- 

mai papuošti tautiškom vė-'ganas “Vorwaerts” pasakė, 
liavom. | kad jisai griežtai priešingas

žinios iš Petrogrado skel- prijungimui prie Vokietijos 
bia, jog rusai tvarkoje pasi-■ svetimų teritorijų.
traukė iš Lvovo ir nieko ne-■ -------------
palikę teutonams. Dabar SOCI.IAUSTAS REDAK- 
jau rusai sako, kad Lvovas1
neturėjęs vertės ir todėlei jį Londonas. — Redaktorius 
galima atiduoti 
pasakymas yra tuščias daly
kas — tai aišku kiekvienam.

Rusai savo žygiuose Gali
cijoj ir Karpatuose palydėjo 
milijonus žmonių. Vargiai 
jau jie beatsigaus.

22 ŽMONĖS UŽMUŠTA
Los Angeles, Cal.—Pieti-jstitucijonalistų 

nėj Californijoj buvo smar- Tuomet,

Rusai sakosi paėmę gerai 
sudrūtintas pozicijas ties 
Snowidow ir 3,500 belaisvių.

Kaip elgesi vokie 
čiai Šiauliuose?

PRANEŠIMAS BULGARŲ 
REZERVISTAMS.

Paryžius.—Daugelis Bul
garijos rezervistų, gyvenan
čių Šveicarijoj, gavo prane
šimą nuo savo valdžios, kad 
ant pirmo pašaukimo būtų 
pasirengę grįžti namo ir 
stoti kariumenėn.

Tame matoma, jog ir Bul
garija greitai prisidės prie 
karės. ,

ant medžių viršūnių žvalgo
mieji punktai. Vielų gi tvo
ros priešais pozicijų trau
kiasi apie 5 verstus. Vokie
čių apkasais išrausti laukai 
Šapnagių Ginkūnų, Sutku
mi, Vijolių, Leparų, Paba
lių, Daumantų, Malavėnų ir 
kitų sodžių.

Didelių betgi mūšių į 
šiaurę nuo Šiaulių nebuvo. 
Kiek didesni susirepiimai 
buvo ties Joniškiu, Janiū
nais (arti Meškuičių)) to-

KAIZERIS PAŠAUKĖ ŠIŲ 
METŲ REKRUTUS.

Londonas. — “Central 
News” praneša, jog kaizeris 
liepė mobilizuoti tuos nau- 

kurie turėtų stoti

RUSŲ LAIMĖJIMAS TIES 
RAWA-RUSKA.

Petrograd.—Rusų oficijališ- 
kame pranešime sakoma, 
jog jiems puikiai pasisekė 
ties Rawa-Ruska. Į šiaurės 
nuo to punkto rusai atstū
mė vokiečius ir 800 jų su
ėmė į nelaisvę.

PROTESTAI PRIEŠ ANG
LIJĄ.

Švedijos valdžia skundžia 
Anglijos pačtą, jog ji atida
rinėja daug laiškų, tankiai

ir mažus, vyrus ir moteris 
Kolei tikėjosi ilgiau ten lik
sią, ėmė tiktai žydus, o da-

MūšYS TIES TELŠIAIS.
Rusų generalis štabas 

praneša, jog rusų kariume- 
nei pavyko sumušti vokie
čius ties Telšiais.:inž. V. Bielskis, kun. Jasen- 

skis, Rubinšteinas ir Savi
čius (K-to pirmininkas), 

į Jie surinko iš žmonių tarpo

ITALIJAI SUNKU KA
RIAUTI.

Šveicarijos laikraščiai 
praneša, kad austrams, ka- 

i niaujantiems su italais, pri- 
i būna vis naujų spėkų iš Ga
licijos. Naujų spėkų pribu- 
I vimas sustabdė italų pirmyn 
įėjimą ties Caporeto.

Trisdešimts tūkstančių 
austrų eina prieš Goricią.

MOTERIS fabri
kuose.

Tūlas Stefens, kuris nese
niai pribuvo iš Rusijos, sa
ko, kad Rusijos fabrikuose 
dabar dirba daugybė mote
rų. Ypatingai daug moterų 
dirba tuose fabrikuose kur

ISPANIJOS MINISTERI
JA REZIGNAVO.

Madrid.—Ispanijos minis
terija rezignavo,kadangi ne
galėjo prieiti prie sutarties 
paskolos klausime.

nas.
Tik vargiai pagelbės tų ge

nerolų ir ministerių pakei
timas naujais biurokratais. 
Visviena—per kelis mėne
sius jie nepajiegs nieko pa
taisyti. Rusijai daugiau 
nieko nelieka, kaip tik nu
versti caro valdžią ir įsi
steigti žmonių valdžią.

RUSŲ GENEROLUS VE
JA LAUKAN.

Rusijoj kįla vis didesnis 
visuomeniškas judėjimas. 
Šiomis dienomis laukiama, 
jog bus pavaryti iš tarnys
tės bent keli generolai.

Visų pirmiausia laukiama 
“otstavkos” generolo Radko 
Dmitrijevo, kuris komanda
vo rusų spėkomis Galicijoj. 
Taip-pat kalbama apie pasi
traukimą rusu karės minis- 
terio Suchomlinovo, kurį tu
rės pavaduoti Kuropatki-

kus žemės drebėjimas.
Mevicali žuvo 12 ypatų 

EI Centro 
jų skaičius daug didesnis.

EI Centro kilo didelis gai 
sras. Didžiuma miesto išde

ius, 3 italus ir 4 žydus. A- 
gentai landžiodavo po na
mus ir visokiais būdais vi
liodavo žmones dėti pinigus 
į Blau banką.

IŠMINTINGAS GUBER
NATORIAUS PASIEL

GIMAS.
Georgijos gubernatorius

Slaton susimylėjo ant nutei- kos Komitetas, kurį sudarė 
sto nužudyti Franko. Vie 
ton nužudymo gubernato 
nūs paskyrė Frankui amži 
ną kalėjimą.

Kaip žinoma, Frank buvo tvarkos dabotojus—miliciją, 
nuteistas būk tai už nužu-'kuri žiūrėjo, kad nebūtų vo- 
dymą 14 metų mergaitės,1 girnų ir kitokios netvarkos, 
dirbusios fabrike, kurioj Vokiečių komendanto gi bu- 
Frank buvo .bosas. Jokių vo išleista keli atsišaukimai 
tikrų darodymų ant Franko vokiečiu, rusu ir lietuviu 
nebuvo,vienok jisai tapo nu
teistas

m a.
Lvoviečiai ilgai lauke pa- 

siliuosavimo iš po rusiško 
jungo ir štai 23 d. birželio 
armija generolo Mackensen 
įžengė į Lvovą.

Visoj Vokietijoj i 
trijoj didele švente

UŽDARĖ VOKIEČIŲ 
LAIKRAŠTĮ.

Vokiečių valdžia uždarė 
Berlyno laikraštį “Tages 
Zeitung”. Tame laikraštyje 
karės reikalų žinovas gra
fas Reventlow rašydavo la
bai aštrius straipsnius prieš 
Amerika.

RUSAI IŠVYTI iš 
LVOVO.

Nuostoliai iš abiejų 
neapsakomai dideli.

Vokiečių armija 
pasitraukė per upę 
Francūzai sako, jog

PRANAŠAUJA ANGLIJAI
PABAIGĄ.

Garsiausias anglų rašyto
jas Kipling sako, kad jeigu 
Vokietija laimės šioje karė
je, tuomet Anglijos likimas caro nagaika Prūsų lietu 
bus baisesnis, negu Lenkijos 
ir Belgijos likimas.

FRANCŪZAI IR VOKIE
ČIAI MUŠASI KAIP 

LIŪTAI.
Pranešimai iš Paryžiaus 

ir Berlyno skelbia, jog Ar- 
ras’e eina, tokie smarkus 

rigules1 gamina ammuniciją

veikiausia, 
Mexikoj įvyks taika.

Manoma, kad tarpe 
kos ir Su v. Valstijų 
karės.

VOKIEČIAI VĖL BOM
BARDAVO DUNKIR- 

CHEN.
Vokiečiai vėl bombardavo 

francūzų miestą Dunkir- 
chen iš tolumo 22 mylių.

Tamsūnų minia, susirinku
si ties teismu, stačiai reika
lavo, kad Frank būtu nutei- 
stas ir grąsino Jury teisė
jams. Todėl jį ir nuteisė.

Tuomet subruzdo daugu
ma Amerikos laikraščių, su
bruzdo daugybė organizaci
jų rūpinties Franko likimu. 
Visuomenei išrodė, kad 
Frank neteisingai nuteis-

čiais ėmė ramius gyvento 
jus ir gabeno į Rusiją 
be jokio skirtumo—ir senus

RUSIJON SIUNČIAMA 
AMUNICIJA.

Tokio. — Iš Japonijos ne
spėja vežti Rusijon amuni
ciją per Vladivostoką. Si- 
berijos gelžkelio traukiniais 
gabenama daugybe amuni
cijos.

The Lithuanian semi-weekly 
“LAISVE” 

Published by
The Lithuanian Co-operative Pub. Society 

(Inc.), every Tuesday and Friday 
at Brooklyn, N. Y.

Alsase 
Fecht. 
mūšys 

jiems sekėsi ir jie eina vis 
toliau į šiaurę.

ITALAMS NEPASISEK® 
PRIE UPĖS ISONZO.
Austrų generalis Štabas 

praneša, jog jiems pavykę 
ties upe Isonzo sumušti ita
lus. Mūšis tęsėsi 3 dienas 

turėjo atsitraukti 
Sakoma, kad italų 

Italai apie 
mūšio visai

Apgarsinimų kainos ant užklausimo
> “LAISVĖ'

183 Roebling St

YEARLY SUBSCRIPTION RATE:
Tn the United States............................... $2.00
To Foreign Countries........................  8.50

Juo labiau Anglijos bur
žuazija agituoja, kad reikia 
priverstinai imti vyrus ka- 

juo labiau tai i- 
dėjai priešinasi Anglijos 
darbininkai.

Neseniai Liverpooly įvyko 
didžiausias darbininkų mi
tingas, kur tapo priimta re
zoliucija visais galimais bū
dais priešinties priversti
nam kareiviavimui.

PASKANDINO TURKŲ 
LAIVUS.

Petrograd. — Oficijališ- 
kai skelbiama, kad rusų po
vandenines valtįs paskandi
no tris turkų laivus — vieną 
didelį, du—mažesnius.

Žinių iš Dardanellų be
veik nėra. Francūzams ir 
anglams nekaip sekasi.

RUSAI SAKO SUMUŠĘ 
AUSTRUS TIES 

DNIESTRU.
Tuom pačiu laiku, kada 

atėjo žinia apie vokiečių lai
mėjimą ties Lvovu ir Lvovo 
užėmimą, rusai praneša a- 
pie jų laimėtąjį mūšį ties 
Dniestro upe. Tenais mū
šys tęsėsi net 6 dienas ir 
austrai pasitraukė dvylikoje 
punktų. Juos vijosi kazo-

DAR APIE VOKIŠKUS 
ŠNIPUS RUSIJOJE.

Iš Rusijos į Chicagą atva
žiavo karės korespondentas 
J. F. Bass. Jisai papasako
jo apie Rusiją daug įdomių 
dalykų, kurių cenzūra jo
kiu būdu nebūtų perleidusi.

Jisai stačiai sako, kad vi
sa Rusijos nelaimė tame, 
jog ji neturi amunicijos. 
Daugybė kareivių tiktai to
dėl negali eiti mūšių lau- 
kuosna, kad neturi ginklų.

Tasai pate koresponden
tas pasakoja, kad Vokiečių

Gubernatorius panaudojo 
jam derama teisę, ir atmai
nė mirties dekretą. Tuomet 
tamsūnų minia pasiuto. At
lantoj (vyriausias Georgia Į požemių kambariais. Ginkū- 
valst. miestas) susirinko nu miškelyje įtaisyta buvo 
krūvos žmonių ir reikalavo 
atkeršyt gubernatoriui.

Dabar gubernatorius ran
dasi po sargyba. Jisai ap
skelbė karės stovį kelių my
lių ploty, kur jisai gyvena 
savo dvare, netoli Atlanta.

Geriausias darbo žmonių laikraštis 
“LAISVĖ”

Eina du sykiu savaitėj: Utaminke ir Pėt 
nyčioj. Leidžia Lietuvių Ko-ope- 

ratyviška Spaudos Bendrove.

vokiečių, rusų 
kalba, būtent, kad plėšikai 

Mat, Georgija vai- grąžintų išplėštus netvarkos 
stijoj—pietuose—dar vis la- metu daiktus, kad žmonės 
bai įsigalėję linčiavimo prie-įvežtų į Šiaulius rinkon pro- 
tarai ir “minios teismas”, dūktų ir varytų rekvizicijon 

gyvulius, už kuriuos žada
ma buvo atlyginimo ir do
vanų (100 r.) už pristaty
mą išsiųstųjų Rusijon Vo
kietijos valdinių.

Vokiečiai įsitaisę 
Šiauliuose ir savo pačtą, te
lefonus; aplink gi miestą— 
stipriausias pozicijas. Jų 
štabas stovėjo Berlyno vieš
butyje. Šiaulių pozicijos 
buvo padarytos apie Alek
sandriją, Ginkūnus, šapna- 
pius, Venkšnėnus. Apkasai 
padaryti pamatingai: iš sto
riausių balkių, su langais,

TUOJ PAIMS MEXICO 
CITY.

Konstitucijonalistai, po 
vadovyste generolo Gonza
les, jau randasi tik kelių 
mylių atstume nuo Mexico

ITALAI UŽĖMĖ MON- 
FALKONE.

Italai užėmė Austrijos 
tvirtovę Monfalkone. Te
nais jie dikčiai pasipelnė, 
nes pavyko paimt karės gro
bio už kelis šimtus milijonų 
frankų.

Advertising rates on application.
All communications should be addressed to 

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

zen” pasodintas ant šešių 
mėnesių kalėjiman už kvie
timą darbininkų nestoti ka
riumenėn.

RUSIJOS VALDŽIA BIJO- riumenėn 
SI REVOLIUCIJOS.

Berlynas. — Savaitraštis 
“Groessere Deutschland” 
skelbia, jog Rusijos valdžia 
labai bijosi žmonių sukilimo 
ir todėl atsisakė šaukti ka
riumenėn senus rezervistus.

Nuo balandžio mėnesio 
visi universitetai yra užda
rytį. Valdžia juos uždarė, 
nes bijosi revoliucijos. Kaip 
žinoma, dauguma Rusijos 
studentų yra revoliucijonie- 
riai.

RUSINU ‘LIUOSAVIMAS’
“Rankpelnis” rašo:
Panašiai, kaip “liuosavo’

APIE SCRANTONO 
BANKĄ.

rašėme “Laisvėje” a- 
pie nusibankrūtijusį Scran- 
tone žydišką banką Adolfo 
Blau. Apie tai praneša 
smulkesniu žinių “Novy 
Mir”.

Išviso banke žuvo netoli 
pusė milijono-dolerių. Dau
giausia tą banką rėmę Rusi
jos išeiviai: rusai, lietuviai 
lenkai ir rusinai.

Blau vedė tarpe ateivių 
plačiausią biznį. Kad biznis 
jam gerai sektųsi, jisai leido 
net tris laikraščius—ukrai- 

ų, lenkų ir italų kalbose, 
isai užlaikė /visą krūvą ą-

Matomai, vokiečių valdžia 
nenori pykties su Amerika.

telerijos, kaip kad turi vo-j Amerikos ambasadorius 
Tokiu būdu Galicija jau' kiečiai, tai ji būtų jau seniai Vokietijoj negali pasakyti, 

kuomet Vokietija duos atsa
kymą ant pastarosios A me
škos notos.

Šiauliuose vokiečiai išbu
vo 8 dienas. Pirmon galvon 
jie čia užsiėmė odos rekvi
zicija Freinkelio ir Nuroko 
fabrikuose, iš kurių išvežė 
už kelis milijonus rublių 
prekių. Taip, viename Nu
roko fabrike padaryta ligi 
2 mil. rub. nuostolių, išga
benta daugiau nei 3,000 iš
dirbtųjų odų, iš Freinkelio, 
be odų, išvežė dar nemaža 
vario. Be fabrikų, nukentė
jo dar kąi-kųrios .sankrovos, 
r'fA,’ J&hnę&i?iaį>, ’ £‘Bi*o-' 
greso”, Birutes”. Vokie
čių kareiviai, prisikišę sal
dainių kišenes, dalino ir vai
kams. Miesto gatvės buvo 
pilnos automobilių, kurių 80 
buvo pritaisyti gyvuliams 
vežti po 12 galvų vienam ve
žimui.

Vidaus tvarkai laikyti 
mieste išrinktas buvo Tvar-

VOKIETIJOS S.-D. ATSI
ŠAUKIMAI.

Stovinti tarptautiniais 
pamatais Vokietijos s.-d. 
mažuma slapta išleido atsi- 

Ant generolo de Weto užde- šaukimą ir išplatino po Vo
te bausmė $10,000 ir paskir
ta kalėjimo terminas šeši 
metai už sukilimą prieš An
glijos valdžią ir pagelbą, 
kurią jisai suteikė vokie
čiams.

kieti ją. Ji sveikina drąsų 
Italijos socijalistų pasielgi
mą ir šaukia darbininkus 
paimti iš netolimos praeities 
visą mokslą ir nieko neuž
miršti. “Didžiausias kiek
vienos tautos neprietelius— 
skaitome ten—jos pačios 
krašte”, ir su juo reikalin
ga pirmiausia kovot. Tai y- 
ra puikus, pilnas revoliuci- 
jinio socijalizmo karščio at
sišaukimas ir męs paduosi
me iš jo kitam numery pla
tesniu ištraukų.

austro - germanai 
Lvovą.

Viennoj
ta oficialis pranešimas, jog 
Lvovas tapo užimtas po at
kakliam mūšiui. Rusai gy
nė kiekvieną pėdą žemes, 
nes taip buvo paliepęs ca
ras. Kuomet vokiečių ir 
austrų kareiviai iš trijų pu
sių artinosi prie miesto, ru
sai gabeno iš Lvovo viską, 
ką tik galėjo, kad prie
šams mieste nieko nepali-

šnipų pilna visoj Rusijoj. 
Daugelis dirbtuvių yra iš- 

Pagaliaus atėjo žinia, kad sprogdinta vokiečių šnipų, 
užėmė Net pačiame Petrograde vo

kiečiai išsprogdino vieną iš 
Berlyne išleis- didžiausių dirbtuvių.

Vokiečių šnipai Rusijoje 
turi pažinčių su įtekmin- 
giausiais žmonėmis. Jie į- 
lenda visur. Tarpe aficie- 
rių yra taip-pat gana daug 
vokiškų šnipų. Patsai ko
respondentas matęs, kaip 
vieną tokį aficierį pakorė 
Varšavoje.

Korespondentas užbaigė 
savo pranešimą tokiais žo- 

kus. Rusų armija pasitrau- džiais: “Jeigu Rusija tu- 
kė link Brody, parubežio1 retų tiek amunicijos ir ar- 
miestelio

Philadelphia, Pa.—Čia
sugauta tūlas “Jack the 
Ripper”, būk tai anas gar
susis New Yorko vaikų žu
dytojas.

Ar tai yra tikrasis vaikų 
žudytojas — dar negalima 
pasakyti.

PRENUMERATA METAMS
Amerikoje.............................................
Kanadoje ir užrubežiuose................

MAIŠTININKAS KALĖJI 
ME.

Bloemfontein, Afrika. —
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Užmirštas kėlias Chicagos skerdyklų „orsggŽ™ Xlktwgu<Lke-

darbininkų vargai nes labui.
Užtaigi Town of Lake 

darbininkai yra tamsus ir
.Kuomet vokiečiai antru 

sykiu įsiveržė į Lietuvą,

Y-*-U
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^ortopediška mechanika”, t. 
y. dirbimas su priemoniškai 
pritaisytais sąnariais. Iki 
šiol jau išrasta mechaniz
mai ir būdai, su kuriais su
žeistieji gali dirbti 51 ama
tą. Yra kriaučiai, dailydės, 
įvairių instrumentų dirbėjai 
ir tt.

Parodos rengėjai priveda 
daug pavyzdžių iš pirmes
nės praktikos, kad darbinin- 

aklai.kai su priemoniškais sąna
riais yra pasiekę darbe di
delį veiklumą. Vienas kal
vis prarado dešinės rankos 
pirštus. Ortopediškoj dirb
tuvėj jam pritaisė tam tikrą 
kūjo laikytoją, su kuriuo jis 
dirbąs, kaip iš pypkės. Ki
tam vėl liko nupjautos ko
jos. Toj pat dirbtuvėj liko 
pridėtos tam tikros priemo- 
niškos kojos ir jis dabar ne 
tik galįs vaikščioti, bet ir 
dirbti tokį darbą, prie kurio 
reikia per visą dieną stovėti.

Tos pat draugijos, kuri 
surengė tą parodą, yra iš
leista knyga su ypatingu 
antgalviu: “Karėj sužeistų 
aprūpinimas”. Ten su pie
šiniais ir įvairioms fotogra
fijoms rodo, kaip naudingi 
gali dar būti buvusieji tėvy
nės apginė j ai, nors jie ir be 
kojų ar rankų.

Visi tie “progresai” aiš
kiai rodo, kad valdžia tuom 
susirūpino dėl to, kad supa- 
gelba tų kriukių galėtų nu
sukti ir tuos kelis skatikus, 
kuriuos darbininkai turėtų 
gauti pensijos formoj. Tas 
daugeliui gal prašalins tą 
patriotišką svaigulį.

Barabošius.

Dvejopi bedarbiai. ta, bet Ispanijos ministerija 
nepavelijo ją išleisti. Ir tik 
įvykus Ispanijos ministeri
joj tūlom permainom, ta 
knyga išvydo pasaulio švie
są. Iš visko galima-spręsti, 
kad tos knygos autorius, tai 
buvęs vienuolis, kuriam ge-

Pakėlus juodąją 
skraistę.Sako, kad keli šimtai tūk

stančių New Yorko darbi
ninkų neturi darbo.

Tai kas čia bėdos!
Tegul pasiskaito, tegul 

teatrus, muzėjus atlanko. 
Jei kam miestas nubodo, te
gul išvažiuoja į kaimus 
gamta pasigėrėti. Jeigu 
kas nori — tegul Europon 
važiuoja ant poros savaičių. 
Galima ir čionais, Amerikoj, 
gražiai laiką praleisti. Sa
ko, kad Coloradoj ir Cali- 
fornijoj tokia puiki gamtos 
išvaizda, kad žmogus ir a- 
kies negali atitraukti. Pa
gal iaus, galima nuvažiuoti 
ir apžiūrėti Panamos kana
lą: ar ištiesti jisai yra toks, 
kaip laikraščiai piešia. Juk 
daug ką galima nuveikti, 
kuomet liuoso laiko yra už
tektinai.

Sakote, kad tai negalima 
padaryti?

Ogi pažiūrėkit ant kitos 
rūšies “bedarbių”, kurie gy
vena ant Fifth Ave. arba 
Riverside drive New Yorke. 
Tie žmonės ištisus metus 
vaikščioja be darbo ir kad 
nors kartą sudejuotų. Nie
kuomet jie nedejuoja dėl 
savo likimo, niekuomet pro
testo mitingų nerengia ir 
rezoliucijų valdžiai nesiun
čia. Vienok, jie gyvena ir 
džiaugiasi gyvenimu. Mo- 
terįs per dienas važinėja po 
krautuves, o vakarais “tan
go” šoka. Vyrai per dienas 
sportauja, o vakarais mote
rims padeda šokti “tango”.

Užėjus šalčiams, išvažiuo
ja į šiltus kraštus. Vienu 
žodžiu, ir be darbo gyvena 
kuopuikiausiai. Net ir poli
tiką rokuoja esant bereika
lingu galvosūkiu. Jei kuris 
iš jų demokratas, tai bosas 
Murphy už jį politiką veda. 
O jei republikonas — tai 
Baimes už jį rūpinas, 
moteris lengvo būdo, 
persiskirimais žaidžia,
taip, visi jie gyvena ir apie 
darbą nesirūpina.

O dabar atverskime

Savo laiku mūsų darbi-'visas jų užsiėmimas — tai 
smuklė ir bažnyčia. Ir ta
sai tamsumas tolei tarpe 
darbininkų viešpataus, kolei 
darbininkai nepajiegs susi
organizuoti, kolei jie neatsi
sakys vartoję svaiginančius 
gėrymus, kolei jie 
klausys savo prabaščių, ku
rių čia esama net penkių.

V. Sabastijonas.
Chicago, Ill.

ninkiški laikraščiai minėjo
Laisvė” išreiškė nuomonę, aPie vargus Chicagos sker- 

jog reikėtų pamislyt, ar ne- (tykių darbininkų. Vyriau- 
galima būtų šelpti nukentė-, s^as ,ga^va tųjstaigų, kurio- 
jusius nuo karės ne per Vii- se dirba 35 tūkstančiai dar
nių, bet per Tilžę. Bet ta'įninku, yra J. Ogden Ar- 
mūsų pastaba nebuvo patė-'mour- Apie jį mūsų lai- 

Prie tos temos vė-1 kraščiai rašeb kuomet jisaianyta.
liaus nesugrįžta. ....

“Naujienos” kaip tik Im-komisijoj^ 
hu atsiliepia tuo pačiu klau
simu. Josios sako:

“Kaip vienas, taip antras 
ir trečias mūsų fondų žiuri 
tik į tas šelpimo organizaci
jas Lietuvoj, kurios turi sa
vo centrus Vilniuje. Bet iš

buvo tyrinėjamas valdiškoj 
Tuomet jisai pa- 

Isisakė suteikiąs darbo kiek
vienam darbininkui, kuris 
tik nori dirbti ir jog jo dar
bininkai būk tai uždirbą net 
po $12.00 į savaitę.

Pažiūrėkime, ar ištiesų 
taip esama? Tiesa “darbo”

Sužeistų kareivių 
likimas.

(Tąsa).
1905 m. Tochoj penki vie

nuoliai nuskandino savo
draugą. Prokuroras buvo rai žinomas vienuolynų gy- 
užvedęs bylą, bet nuo arei- venimas ir dėl kurio buvo 
vyskupo negavo leidimo įei- atdaros visos vienuolynų bi- 
ti vienuolynan ir neišdavė' bliotekos, prie kurių svietiš- 
jam prasižengėlių.

Bet ne viskas.
ki žmonės negali prieiti. Jo

X.W vxoxxc, jeigu kas knygoj randasi tokių doku- . 
iš vienuolyno pabėga, tai uientų, kurie pasaului iki 
valdžia privalo pagauti ir j šiol nebuvo žinomi ir jų nie- 
pristatyti į vienuolyną.

Neperseniai Madride vie
nuolei pavyko iš vienuolyno

Vilniaus juk dabar negali- duoda, tik ne jis, bet jo her
ma p rieti prie žymios dalies nai ir _duoda ne darbo, 
Suvalkų ir Kauno guberni-! ^ot kočėlu per galvą. Kaip- 
jų. O jei vokiečiams seksis istikrųjų gaunami sker- 
ir toliau veržties priekyn1 nykiose darbai? Kiekvieną 
Rusijos teritorijoje, tai tas Į yaKara Piae skerdy- 
vilniečiams 
Lietuvos plotas darysis vis 
didesnis.

“Keistu budu męs, kurie

Kaip-

neprieinamas Į kllJ dirbtuvių vartų stovi po 
'kelis tūkstančius nuskuru
sių bedarbių. Jie nori dar
bo, to kruvino, pasmirdusio, 

nuolatos'tiek 7augVkalbame! Pll‘;vino <?a.rbo’.0 darbdaviai, 
apie nukentėjusiu šelpimą, IJseJ«J m,lnias bedarbių, lau- 
visiškai neatkreipiame do- !<lanellĮ dal:b°’ 
mos į tą faktą. Juk turėtu- syPsosl- ,Mat; dal.’ar dle' 
me numanyti, kad žmonėms "?s- nes dauR'lau bedar-
kurie negalėjo prasišalinti 
iš vokiečių užimtųjų vietų, 
vargo tenka patirti gal da 
daugiau, negu kitiems pa
bėgėliams”.

Šitie žodžiai turi savyje 
tiek svarbos, jog ant jų rei
kia ilgiau apsistoti. Tiesa, 
męs galėtume laukti, kol vo
kiečiai bus išvyti iš Didžio
sios Lietuvos. Bet... kol ta 
saulė užtekės, tai rasa gali 
akis išėsti. Bent tuo tarpu, 
veik jokios vilties nėra, kad 
rusai apveiktų vokiečius, y- 
pač dabar, kada jie, veik ga
lutinai, išvyti iš Galicijos ir 
turės pusėtinai darbo, jeigu 
norės sulaikyti vokiečių ir 
austrų įsiveržimą į Volyni- 
jos ir Podolijos gubernijas.

Kaip gi tat pasielgus ame
rikiečiams, jeigu jie nori, 
kad jų aukos pasiektų tuos 
lietuvius, kurie šiandien 
randasi “po prūsų” ir kurie, 
be abejonės, mato šiandien 
didžiausią vargą.

Męs neturime parengę 
tan klausiman atsakymo, 
bet pagalvoti apie tą didelį 
reikalą mums seniai jau me
tas.

Ar męs tik neužmiršom 
kelią į Lietuvą per Vokieti- 
ją?

\ Kad apkalbamasai klausi
mas geriau paaiškėtų, nuro
dysime į tą faktą, kad lenkų 
visuomenė labai sparčiai'

bių, juo jiems geriau. Be
darbiai, pamatę darbdavius, 
grūdasi prie jų arčiau. Tuo
met ginkluoti sargai už lin
dimą pirmyn pradeda laz
domis galvas daužyti. Ne
retai kiti darbininkai užsi
stoja už mušamuosius. Tuo
met prasideda karė plytga
liais. Jeigu kovos nebūna ir 
viskas apsieina ramiai, tuo
met darbdaviai liepia ateiti 
“kitą dieną”... Sulaukę ry
tojaus, minios vėl sugrįžta 
prašyti darbo, bet vėl jo 
dažniausia negauna.

Tai taip mulkinami darbi
ninkai. Armouro skerdy
klose darbininkai yra ap
draudžiami (inšiurinami). 
Per savaitę nuo kiekvieno 
darbininko atimama po 15c. 
Ligoje darbininkas gauna 
tik $3.00 į savaitę. O nere
tai pasitaiko dar, kad ir tos 
menkos pašelpos negauna. 
Darbininkai, mokėdami po 
60c. į mėnesį, galėtų apsi
drausti, kur norėtų, 
bejonės, tuomet jie 
geresnį atlyginimą, 
nuo tų ponų.

Kas turi daugiau, 
metų, tai nė už jokius pini
gus jie tokio žmogaus nepri
ima į savo apdraudos įstai
gą. Mat, senukas gali nu
mirti ir tuomet kompanijai 
reiktų išmokėti 150 doleriu 
posmertinės.

Dabar pabriešiu

Be a- 
gautų 
negu

nei 50

____  x apie 
darbuojasi vokiečių užimto-'skerdyklų darbininkų algas: 
• New Yorko kiek uždirba ir kaip dalina-jv teritorijoje.
vokiečių socijalistų dienraš
tis šiomis dienomis pranešė, 
kad, padėkime, tokiame Lo- 
dziuje darbininkai skubiai 
organizuojasi į unijas ir sa
vo politišką partiją. Se
niau, prie rusų valdžios, tas 
veikimas buvo rokuojamas 
nelegališku. Tas pats deda
si Čenstachavoj ir Kališiuj. 
Lenkų dienraštis “Dziennik 
Ludowy” sistematiškai 
skelbia žinių apie lenkų 
bruzdėjimą vokiečių ir aust
rų užimtoje teritorijoje. 
Ten tveriamos įvairios sa- 
vyšelpos organizacijos, stei
giami nauji laikraščiai, žo
džiu, krutamą, veikiama. 
Toje pat vokiečių užimtoje 
Lenkijoje veikia Amerikos 
Raudonasis Kryžius.

Šitos visos žinios rodo, 
Kad ir po vokiška letena bū
nant, galima šis-tas veikti— 
reikia tik susipratimo ir 
žinojimo, kaip veikti.

Mums, amerikiečiams, šia
me darbe galėtų padėti žy
mesni Prūsų Lietuvos vei
kėjai* Be abejonės, jie ne
pasirodys atšalėliais darbe, 
kuris mums visiems taip ar
timas ir brangus.

Dabar, kada klausimas 
pakeltas spaudoje, reiktų ir 
Lietuvos šelpimo Fondui a- 

:pfe^tai pagalvoti.

'si darbo valandos. Pačiose 
skerdyklose dirbama 4 die
nos (ir tos ne ištisai) savai
tėje. Prie tų sunkiausių, 
kruviniausių darbų papras
tam darbininkui mokama 
nuo 15 — 15įc. į valandą.

Na ir gyvenk, darbininke, 
gaudamas 6 — 7 dolerius sa
vaitėje ir maitinkis su šei
myna.

Tie, kurie yra prie mėsos 
išsiuntimo, tai vieną dieną 
dirba 4 vai., o antrą, kada 
turi užsakymų, 14 — 18 ir 
net 20 valandų — kaip ka
da pasitaiko. Todėl, tankiai 
taip būna, kad darbininkai 
vieną savaitę dirba 30 — 40 
vai., o kitą — 70 — 80 va- 

i landų.
Na ir ko gero galima su

silaukti iš tokio darbininko, 
kuris dirba 18 vai. į parą? 

. Juk jisai būtinai turi virsti 
- amžinu kapitalistų vergu, 

turi paskęsti nežinystėje, 
girtuoklystėje ir fanatizme.

Tiesa, juos negalima kal
tint, kad yra tamsus — juos 
verčia prie to aplinkybės. 
Jie neturi laiko apsiskaityti 
ir, abelnai, apsišviesti.

Aš tik menkiausią dalelę 
skerdyklų darbininkų vargų 
surašiau. Visko ir ant jau
čio odos nesurašytumei.

Apmąstykite, ar dirbda-
mas panašiose sąlygose dar
bininkas gali būti geru

Kada prasidėjo karė, tada 
valdžia kožnos kariaujan
čios valstybės ir visa gvar
dija patriotiškų valdžios le- 
kajų didžiausiu rėksmu šau
kė: “Męs visi broliai, vie
nos motinos — tėvynės sū
nus, mums visiems gręsia 
vienas priešas, todėl imkit 
durtuvą ir eikit žudyti prie
šų, kas tik turit dar kibirkš
tėlę bendros tėvynės jaus
mo”. Ir daug žmonių ap
svaigo nuo to šauksmo. 
Daugelis pradėjo svajoti, 
kad ir jis—vergas—yra sa
vo pono išnaudotojo broliu, 
kad jiems bendras priešas, 
bendri reikalai...

Karė dar nepasibaigė, bet 
tų “brolių” jausmas linkui 
tų, kurie, kaipo “tėvynės 
sūnus”, ėjo su užsidegimu į 
karę, jau pradėjo pasirody
ti aiškioj šviesoj. Pirmiau
sia tai turės atjausti karėj 
sužeisti darbininkai. Mat, 
kada pasibaigs karė, tai su
žeistų ir negalinčių dirbti 
bus milijonai žmonių. To
dėl tūlos kariaujančios val
stybės jau dabar stato klau
simą: Ką reikės daryti su 
sužeistais darbininkais? 
Rusijos miestų ir valsčių 
valdžios pripažino, kad jų 
morališka pareiga yra pa
rūpint dykai sužeistiems 
kareiviams medines kojas ir 
kriukius, idant jie galėtų 
vaikščioti po plačiąją “ma- 
tušką Rusiją” ubagaudami.

Kada buvo karė su Japo
nija, tai karėj sužeisti dar
bininkai turėjo patįs pasirū
pinti sau kriukius, bet da
bar papirks daugumoj val
džios ir labdarybės įstaigų 
pinigais. Valdžia nacijona- 
lizuoja medinių kojų ir kriu
kių industriją. Koks tai 
didelis progresas! Neveltui 
ir tūli socijalistai pritaria 
karei ir aiškina, kad Rusija 
sykiu su Franci ja kariauja 
dėl apginimo demokratijos. 
Ir kaipgi — sužeistam dar
bo vergui duos dykai medi
nį kriukį!...

Vokietijoj karėj sužeistų 
aprūpinimas irgi ant dienos 
tvarkos. Bet ir ten sužeis
tuosius laukia veik toks pat 
likimas ir ten veik nėra 
kalbama apie pensijas, apie 
pilną aprūpinimą negalin
čių dirbti, bet kalbama ir 
daroma pienai, kaip geriau 
pritaikyti medinį kriukį, 
kad jie galėtų po tą “myli- 

1 mą f aterlandą” elgetauti, 
kad galėtų ir kokį laiką 
dirbti “brolio” kapitalisto 
labui. Neseniai sužeistų ap
rūpinimo draugija buvo pa
rengus tam tikrą parodą, 
kur buvo rodoma įvairios 
metodos, kaip sužeistus, be 
kojų ar rankų, kareivius ga
lima pripratinti dirbti įvai
rius darbus su priemoniš- 
kai pritaisytais sąnariais. 
Toji paroda atsibuvo reich
stago name. Valdžiai būtų 
tų labai smagu, jei visi su
žeistieji ir vėl galėtų dirbt 
ir ne tik užsidirbti sau duo
ną, bet ir gaminti savo dalį 
pridedamosios vertybės. 
Mat, jeigu mažiau reikės iš
duoti pinigų sužeistųjų ap
rūpinimui, tai daugiau liks 
naujų ginklų padirbimui, 
naujos skerdynės surengi
mui.

Dabar Vokietijoj yra 54 
sužeistų prieglaudos su 221 
dirbtuve, kur mokinama

Draugams vakari= 
nese valstijose.

Mums, darbininkams, yra 
sunkus padėjimas, o ypač 
tada, kada jieškome darbo. 
Nežinodami,kur ir kaip dar
bai eina, turime važinėti iš 
miesto į miestą, iš kaimo į 
kaimą, išleisdami paskuti
nius centas už brangius ge
ležinkelių tikietus. Ypač 
sunku vakarinėse valstijose, 
kur miestai daug toliau vie
nas nuo kito, o gelžkelių ti- 
kietų kainos daug branges
nės. Pertai, yra begalo 
sunku jieškoti darbo, ypač 
gi, turint šeimyną. Užtai 
taip tankiai prisieina dirbti

mokinama

tai

Męs draugai, turime pra
dėti svarstyti apie pagerini
mą savo būvio. Pažiūrėki
me, kaip kruta mūsų broliai 
rytinėse valstijose. Iš ten 
pilna žinių’ mūsų laikraš
čiuose. Kodėlgi męs nevei
kiame?

Pirmiausia mums reika
linga laikraščiuose žinių a- 
pie darbus. Reikėtų, kad 
kiekviename mieste ir mie
stely rastųsi draugų, kurie 
bent du sykiu į mėnesį pra
neštų apie darbų stovį. Kaip 
tik darbuose įvyksta kokia 
permaina, tai tuojaus reikia 
apie tai paskelbti spaudoje.

Kadangi “Laisvėje” jau 
yra įvestas darbų skyrius, 
tai geistina būtų, kad drau
gai kuotankiausia rašinėtų į 
tą skyrių. Tuomet žinios 
apie darbus nebūtų išsimė- 
čioję po visus laikraščius, 
bet rastųsi daikte. Tuomet 
nebūtų tiek vargo, jieškant 
darbo.

Draugai, išreiškite savo 
nuomonę.

Jonas Banevich.
Oakley, Wyoming. >

Geriausiu darodymu, kad 
nė Rusija, nė Vokietija,.nė 
Austrija savo pavergtųjų 
tautų nespaudė, yra tas, jog 
prasidėjus karei prus-lietu
viai ir prus-lenkai bei gali- 
cijonai “eina. už” vokiečius 
ir Austriją, o Rusijos lietu
viai ir lenkai taipgi “nepo- 
daisia”, už savo globėją ca
rą!

Fritzas,

kas iš dvasiški jos negalėjo 
nei užginčyti,nei sukritikuo
ti. Autorius tais dokumen-^į 

pabėgti. Ji buvo kokiam tai1 ta's P^parodė, kad Ispani- 
sandėly, ir ten bebūdama,'Jos vienuolynuose ir po šiai - 
pasidarė palėpėj skylę, per dienai inkvizicija viespatau- > 
ją išlindo ant viršaus to'Ja n’jos niekas . nesinipina 
sandelio ir nušoko ant gat-' panaikinti. Įvairių vienuo- 
vės. Susirinko daugybė j-vna įstatymai daįeidzia lai- 
žmonių. Vienuolė pradėjo1 
pasakoti, kaip vienuolyno ■ 
perdėtinė ją kankino ir 
Tuom tarpu atėjo policija, 
suareštavo vienuolę, nuga
beno policijon, o iš ten nu
vežė atgal į 
Lengvai galima suprasti, 
koks likimas buvo tos pabė-

ike įkvizicijos vartoti spaus- 
; jjtuvus, kepinti ant ugnies, 
V į‘t'| kankinti vandeniu ir neduo-

‘ |ti miego. Kepti ant ugnies
i daleidžiama net ir tuose vie- , 
nuolynuose, kurie tapo įkur- 

į "vienuolyną. aštuonioliktam šimtmety.
Vienuolynų bibliotekose ■ 

randasi net tam tikra Ii te ra
gelės, kuomet ją atvežė į'tūra, parašyta tėvų-jėzuitų, 
vienuolyną. Jeigu ji pir-jkaip reikia elgtis ląike in- 
miau buvo kankinama, tai kvizicijos, kaip vartoti įvai- 
kuomet ją sugrąžino kaipo 
pabėgėlę, beabejonės, inkvi
zicija dvigubai pasididino.

Daugelis prisimena, kaip 
1890 m. Valencijoj pabėgo 
iš vienuolyno įžymi sesuo 
Filomena. Apie jos pabėgi
mą veik visa Europa kalbė
jo. Kad nepakliuvus į val
džios rankas, kuri gali atgal 
į vienuolyną sugrąžinti, ji 
tuojaus išvažiavo Franci j on. 
Pribuvus Francijon, atiden
gė juodąją skraistę ir paro
dė visuomenei tas baiseny-

kitą

kadBėda dar ne tame 
darbo nėra, bet bėda tame, 
kad kuomet darbo nėra, 
tuomet nėra ir ko valgyt. 
Dirba žmogus kelis metus 
ir jei nors ant poros mėne
sių sustoja dirbęs, tuojaus 
pritrūksta gyvenimui rei
kalingų dalykų. Štai kame 
nelaimė. O per ką tokia 
nelaimė? Pertai, kad kuo
met darbininkas dirba, jam 
už jo darbą taip mažai mo
ka, kad jis jokiu būdu nega
li sutaupinti tam laikui, 
kuomet jis bus liuesas nuo 
darbo. Darbininkas dabar 
taip mažai uždirba, kad vos 
tik skurdžiai išgyvena diena 
iš dienos ir jei jam prisieina 
pabūti be darbo nors savai
tę, tuojaus ir vargo šmėkla 
prieš jį atsistoja. Bet dėl- 
kogi taip mažai moka dar
bininkams? Todėl, kad ir 
už mažą mokestį darbinin
kų užtektinai gali gauti. O 
dėlko gali gauti? Dėlto, kad 
darbininkas be darbo ilgai 
būt negali, nes prisieitų ba
du mirti. O turčius netik 
gali laukti, bet ir linksmin
tis. Darbininkas visiškai 
priklauso nuo darbdavio. O 
toji priklausomybė paeina 
nuo to, . kad darbda
vio rankose randasi ir dirb
tuvė ir mašinos ir visa ža
lioji medega, iš kurios dir
bama tavorai. Darbininkas 
'turi tik savo dvi rankas — 
tai ir viskas. Kaipgi galima 
iš šio netikusio surėdymo iš
sigelbėti? Labai paprastai; 
reikia išdirbystės įrankius 
paimti į savo nuosavybę, pa
daryti juos visų žmonių sa- 
vasčia. Tuomet tik darbi
ninkas liks neprigulmingu 
nuo darbdavio, tuomet iš
nyks ir bedarbė.

A. Jupiteris.

rius įrankius ir tt. Viena 
įdomiausių tų knygų para
šyta francūzo vienuolo tėvo 
Spatariuso. Ta knyga pa
rašyta lotinų kalba 1623 me
tais ir užvardyta “Auksinis 
būdas pataisymui vienuo
lių”.

Visų pirmiausia tėvas 
Spatarius sako:

“Kadangi aš buvau in
spektorium savo vienuoly
no, tai nuolatos reikėdavo 
dalyvauti prie inkvizicijų. 
Visuose vienuolynuose ran- 

bes, kurių iki tam laikui nie- dasi brolių-vienuolių labai 
kas nežinojo. Filomena, a- apsipažinusių su inkvizicijos 
part kitko, papasakojo, kaip'būdais ir įrankiais ir jie nie- 
kardinolas Monessilo norėjo'kados nesulaužo kaulų; su- ■ 
jų vienuolyne įvesti tokią'laužymas kaulų yra pavo- 
reformą, kuri vienuolių 
prisiekai ir nekaltybei bu
vo priešinga. Dauguma 
vienuoliir^tai reformai labai 
pasipri&ymo.Tuoinet 
dinolas liepė paimti nenuo
lankias seseris, nuogas pri
rišt prie stulpo ir jo aky- 
vaizdoj plakti rykštėmis ir 
ragaikomis. Pačias atkak
liausias liepė pasodinti kar- 
ceran, maitinti sūdytom žu
vimi ir neduoti vandens. To
kiu būdu jam pavyko įvesti 
naują reformą. Bet tuomet 
vienuolynas taip doriškai 
nupuolė, kad pavirto i iš
tvirkėlių įstaigą, Į kurią 
vyskupai, pralotai ir kiti 
dvasiški stulpai suvažiuoda
vo papuotauti ir “linksmai” 
laiką praleisti. Filomena 
buvo daili, jauna vienuolė, 
tai dvasiški “donžuanai”, 
norėdami priversti ją su 
jais paleistuvauti, visokiais 
būdais kankindavo.

1905 m. Almerijoj iš šv. 
Klaros vienuolyno iššoko 
per langą vienuolė Angela. 
Krisdama nusilaužė abidvi 
koji ir miesto ligonbuty mi
rė. Prieš mirsiant, aky- 
vaizdoj savo brolio, liudinin
kų ir teisėjo, papasakojo, I 
kaip ją seserįs kankindavo 
už tai, kad ji nesutikdavo 
sykiu su jomis paleistuvau
ti. Vienuolė Angela pakėlė 
juodąją skraistę ir parodė, 
kaip gyvena vienuolės ir jų 
dvasiški tėvai. Tame vie
nuolyne buvo platinama 
mokslas, išteisinantis palei
stuvystės darbą. Pasire
miant tuo mokslu, “kiekvie
na vienuolė, dėlei krikščio
niško nuolankumo, privalo 
savo nekaltybę atiduoti dva
siškiai, kad neįpuolus į 
grieką, išdidumą (puikybę) 
ir neapkalbėjus savo arti
mą”.

Ar tai nepuikus išteisini
mo mokslas? 

* * * 
Neperseniai ~ 

buvo išleista knyga 
nuolynų inkvizicija 
rius tos knygos pasislėpė po

jingas ir tankiai priveda 
prie mirties”.

Toliaus dvasiškas teve 
rekomenduoja vartoti spa 
stuvus, juos vadihif “ka’ 
laite inkvizicijos” ir prid 
ria: “Niekados nereikia aL 
sisakyti nuo “karalaites” 
patarnavimų, nes tai pui
kiausias būdas išgauti nuo 
kaltinamojo prisipažinimų”.

Duodant tokius patari
mus, dvasiško tėvelio širdis 
“susigraudina”, apima “gai
lestis” ir jis persergsti:

“Bet inkvizitoriai - bude
liai turi būt labai išsilavinę 
tame amate, nes kitaip labai 
lengva kaltinamam jam su
laužyti rankas ir kojas. To
kių atsitikimų aš labai daug 
mačiau. Sulaužymas kojų 
ir rankų pasitaiko ne vien iš 
budelių neišsilavinimo, ne
mokėjimo, bet ir nuo perde- 
tinių žiaurumo, kurie labai 
trokšta keršto”...

Ant pabaigos dvasiškas 
tėvelis linki, kad kiekvienas 
vienuolynas, kuris tik rūpi
nasi vienuolių gerove, turė
tų savo vienuolynuose atsa
kančius, išsilavinusius bro
lius budelius, kurie pasek
mingai darbuotųsi.

Gal čia daugelis pasaky 
kad ta knyga labai seniai 
parašyta ir inkvizicija buvo 
vartojama viduramžiuose, o 
ne dabar.

Taip, knyga parašyta se
niai, bet męs turime atmin
ti, kad į Ispanijos vienuo
lynus neįsiskverbe nei sulyg 
nago juodymo reformų. Į 
Ispanijos vienuolynus nebu
vo svietiška valdžia įžengus 
ir nieko juose nepermainš. 
Vienuolynų justicija pasili
ko ta pati, kokia buvo šeši- 
septyni šimtai metų atgal. 
Tie visi įrankiai, tos visos 
“karalaitės” netik nepanai
kintos, bet dar pagerin- 

Jtos ir budeliai - tėvai dau- 
£*au išsilavinę, daugiau 

” Auto- |Praktikos nes kiekvie“ 
nos mašinerijos dalįs yra 

sląpyvardžiu “Brolis Che- gerinamos ir jos mechanikai 
rundo”. Nors ta knyga tobulinasi.
daug anksčiau buvo parašy- (Toliau bus).
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Laisvoji Sakykla. I
"Laisvoji Sakykla" atvira visiems I

Dabar Žemaitė, teismo yra už ką ir “sugerti” — 
nuteista už “Lietuvos Ži- 200 rub. suviršum! Bet da-

darbas — patiems save žu
dyti. ____ — . . . .. - ■

Paimkime dabar Europos nių” straipsnį, si Ji tvirto- bar viešųjų pragarėlių nebe- 
rešamT709”ga'?::'karės pavyzdį. Kokią nau- vėje. 

dą turi ar turės iš jos dar
bininkai? Jie neteks savo 
drūčiausių narių, neteks 
duonos, :

ŠELPIMOSI REIKALU

gauti čia balsą ir išreikšti savo nuo- ‘ 
monę, nors redakcija ir nesutiktų su 
jumis.

Rašykite, betgi, mandagiai ir 
trumpai. Stengkitčs mažai rašyti, 
bet daug pasakyti.p .. n.

bet galite rašyti ir po pseudonimu. | 
Redakcija neatsako už nuomones

M Laisvoj

' sant, o Gruzdžių miestelio 
’ ūkininkų puotoms besiarti
nant, kįla klausimas, kas jąs 

Apsaugoti kareiviams nuo (“beiškels”. Gi gal pavaišins 
--------------------------“gaspadorius” nors

VILNIUS.

neteks gerbūvio, vokiečių vartojamųjų troš- savo
Po rašteliu padėkite savo pavardę, Darbininkų lavonais iškloti kinančių dųjų (gazų) grei- viena iš daugelio atsiradu-

Sakykloj” išreikštas.

DAR

įstatus, vietomis kitaip pakeistus. ® 
duotųjų patvirtinti įstatų išmesti Mw 
straipsniai: 1) kad išėjusieji institutą klatik 
sytojai galėtų egzaminų komisijose laikyt) 
sutrumpintus valstybės egzaminus, 2) kad 
instituto duodamieji liudijimai apie jo mok* 
si o pabaigimą būtų lygus universitetų bai-* 
giamiemsiems liudijimams.

Pavasario darbams prasidėjus, kįla vėl 
klausimas, kaip bus su laukų darbais ten, 
kame šeimynų vyriškiai pašaukti yra ka- 
lan, namie gi palikusios bėra tik moteriš
kės ar maži vaikai. Tas rūpestis slėgė jau 
tūlą šeimyną nuo pat rudens, kuomet ne
vienai jų teko vargo pritirti vasarojų be
valant, dabar gi tokių šeimynų skaičius 
padidėjo, wkaip padaugėję yra, pavasariui 
atėjus, ir pačių darbų.

Mūsų žmonės jau karo pradžioje patys 
mėgino tą klausimą išrišti, eidami talkon 
tiems savo kaimynams, kurie dėl vyriškių 
stokos neįstengė/vieni savo laukų nuvalyti.

Toksai pagclbos būdas, dar iš senovės 
pas mus užsilikęs, yra žinoma, labai geras 
daiktas. Bet reikia pripažinti, kad jis šiuo 
gryno intereso amžių mažiau bėra žmo
nėms priprastas ir jų rečiau bėra vartoja
mas. Taigi toks pagclbos būdas gali būti 
laukiamas tik priepuolamai ir nevisuomet 
gali laiku ateiti, nes, apskritai, sumažėjus 
darbo rankoms ir talka nebe taip lengva 
sukviesti.

Todėl reikėtų, kad tą rūpestį pasiimtų 
gyvesnės pajiegos, kurios ir stovi tam, kad 
visuomenei padėjus. Tai — mūsų koope- 
latyvai: tiek žemės ūkio būreliai, tiek var
totojų draugijos, kredito įstaigos. Jiems 
lengva turėti žinių apie savo apylinkę, kur 
reikalinga yra pagelba laukų darbams. Kur 
nebūtų galima suteikti pagclbos talkos bū
du, turėtų jie pagalvoti ir apie kitas prie
mones. Būtent, tiems kooperatyvams rei
kėtų pasirūpinti ir darbininkais, darbo 
įrankiais ir sėklomis. Lėšų tam dalykui, 
jei jų neturėtų šelpiamosios šeimynos, rei
kėtų skirti iš savo kasos.

Gal ir būtų tai nepriprastas darbas 
mūsų jaunoms kooperacijos įstaigoms, bet 
reikalas žmonėms nekartą yra geriausia 
mokykla. Visas dalykas, kad tos įstaigos 
turėtų tik išplėsti didžiau savo veikimą, la
biau pasiaukoti darbui.

Pinigų ir darbininkų klausimas ga 
nebebūtų toks sunkus. Kredito suteikti ga
lėtų mūsų mažoje kredito įstaigos, kurių 
jau nemaža turime; pagalinus, jų būtų ga
lima prašyti, sąmatą paduodant, ir iš val
džios iždo. Kredito reikalas, rodos, aiškus, 
yra ir tikras: rudens derlius greit apmokė
tų visas išlaidas, kas dėl darbininkų, tai jų 
gauti, jeigu vietoje trūksta, padėtų įvairios 
pabėgėlių šelpiamosios įstaigos, darbo biu
rai ir 11.

Tie patys kooperatyvai galėtų lengviau 
aprūpinti žmones ir sėklomis. Neretai 
aplynkėje vieniems jų trūksta, kitiems gi 
atlieka. Kooperatyvai greičiau išgautų iš 
ūkininkų tas liekanas, dargi ir bargan, nes 
jais pastarieji lengvau išsitikės, kaip kuria 
kareivio našle ar gyvanašle, pagaliaus, tų 
sėklų trūkstant vietoje, valdžia greičiau iš
duos jų kooperatyvams, kaip kam kitam.

Nelaimės didumas uždeda ant mūsų vi
sų ir didesnę pareigos naštą. Kiekvienas 
gi didesnis darbas lengviau yra nuveikti 
bendromis pajiegomis.

(Iš “L. Žinių”).

-A’-'

Lietuvos laukai. Jų namai tai reikalingi tam tikri re- šių slaptų ir tylių smuklių 
išdeginti. Našlės ir našiai-' spiratoriai, daromi iš mar- įnamių grintelėse, ar tų pa
čiai likosi benamiai. i lės (gazos). Tuos respira- čių “gaspadorių” salkose?

Todėl męs, darbininkai ir torius gali lengvai padaryti'O gal jie jau tiek susiprato 
darbininkės, kelkime savo kiekviena moteris, kuri tik ir šviesiau bei toliau prare- 
protesto balsą draugi- moka siūti. Norinčios dy-lgėjo, kad atras geresnį bū-

salkose ?
APIE BAŽNYTINĮ 

ŠLIUBĄ.
_. N. 44 Z. Puišiutė, _

Lukšių Juozas ir Moterų j°se ir unijose,
Draugas kad peria tai peria i anksto prisirengę protestuo- i<^toiius gaminant, kviečia-1 ti. Gal 
kailį V. A. Zosytei už pakri-,t‘ prieš gręsiantį mums pa-'mos ateiti 

vojų. H. Stankus.
Montello, Mass. į--- ------x------------- x---------
___-__ .Rainio gatvių - kerčia) kur 

(kasdien nuo 11 vai. ryto ligi 
|2 vai. dienos ir nuo 4 vai.
ligi 7 vai. vakaro bus duo
dama reikalingoji respirato
riams gaminti medžiaga ir

tikavimą tų socijalistų, ką 
bažnyčioj šliubą ima.

Aš- su Zosytės nuomone 
greičiau sutikčiau, negu su 
minėtų trijų rašytojų nuo
monėmis.

Z. P. sako, kad socijalistų 
gali būti kiekvienas, nepai
sant jo tikėjimiškų pažiūrų, 
jeigu tik jisai supranta dar
bininkų klesos reikalus ir 
sutinka už juos kovoti. La
bai puiku, bet kokis gi gali 
būti supratimas tokio soci- 
jalisto apie darbininkų kle
sos reikalus? Ir koks iš jo 
kovotojas, jeigu jisai palai
ko savo ypatišku pavyzdžiu 
didžiausią vergijos stulpą 
— bažnyčią? Kiek aš su
prantu, tai bažnyčios yra 
niekas daugiau, kaip tik ka
pitalistų mulkinyčios, o ku
nigai — tai kapitalistų tar
nai.

Jei socijalistas neša pini
gus į bažnyčią dėlei kokio 
ten įsimylėjimo ir puola ant 
kelių prieš kunigą — tai 
reiškia, kad jisai palaiko ka
pitalistišką mulkinyčią.

Taip-pat man rodosi, kad 
geriau būtų, jeigu socijalis
tas duotų laiko savo mergi
nai prieš apsivedimą supra
sti, ką iš teisybės reiškia so- 
cijalizmas. Prieš apsivedi
mą mergina rūpinsis dau
giau protauti ir stengsis pa
tikti vaikinui. O jau kada 
apsiveda bažnyčioj, tuomet 
tai moterei daug sunkiau 

( revoliucijonizuoti savo pro- 
' tą. Tuomet moteris bėgi* 

nes tik pas kaiminkas ir 
klausinės rodos, kas daryti 
su vyru “bedieviu”. Labai 
tankiai tokios moterįs bėga 
pas kunigus klausti patari
mų. Žinoma, jie pataria ne- 
klausvti vyrų, deginti “be
dieviškas’ knygas ir taip to- 
liaus. Tuomet išnyksta su
tikimas šeimyniškame gyve
nime.

Z. Puišiutė sako, kad lais
vas vyras padaro ir savo pa
čią laisva. Tas visai netie
sa. Aš tik ką sakiau, kad skričius (neatsilieka nei ry- 
vyrui labai sunku nertikrint miečiai), ir neatsidžiaugia 
savo moterį, kuri bėginėja jais. O tas laikas, ta liogi- 
pas kunigus ir kaimynkas (ka! 
patarimų klausinėtis. Daž
niausia — tai vyras prasto- 
ja savo energijos,

KORIAI
Kalbėtojai.

Kaip matyt iš korespon-• • . • • • •

Būkime iš- kai pasidarbuoti tuos respi-Įdą tiems pinigams suvarto- 
1 dalį jų paskirs par- 

i grafienės Kle-' sisiųzdinimui gerų laikraš- 
! mentinos Tiškevičienės na- čių, įsigijimui naudingų 
Įmuosna (Pakrantės ir Anta- ’knygų, pašalpai dėl karo be 

duonos kąsnio ir pastogės 
palikusioms Lietuvos gyven
tojams? Laikas jau būtų 
ir mums, gruzdiečiai, blai
viomis akimis apsidairyti 
aplinkui. Pagalvokime!

dencijų, tai gema vis nauji SLlteikiami paaiškinimai.
kalbėtojai. Jų tėvu ar ne
bus tik L. S. S. kuopų atka
klus rengimas viešų disku
sijų.

LĖKĖ KAIP SAKALAS, 
NUTŪPĖ KAIP VA

BALAS.
Daug triukšmo kėlė kleri

kalai dėl kun. Olšausko nu-Rašytojai.
Bėda su naujais rašyto-. 

jais! Ar nebūtų naudinga i 
L S S X.V.W 
bent vieną sumanesnį tame^1! pravardžių spauzdinimui 
dalyke draugą, kuriam bent'ir ,^as ^skas pasibaigė me- 
kartą ant mėnesio draugai, 
suneštų savo rankraščius ar 
korespondencijas dėl patė- 
mijimo — nurodymo. Juk 
mūsų darbininkiškoji laik
raštija kas kart užima di
desnę įtekmę pas viengen-; 
čius - rankpelnius. Parem-|

VALKININKAS.
Nors neperseniai atsi

kraustė pas mumis naujas 
kamendorius, bet jau gerai 
davė save žmonėms pažinti. 

___ ____ (Per kiekvieną pamokslą tik 
popierosiir girdi keiksmus. Jauni-neouių naudingai > « , r I v v . takuopoms išsinktil kiltis sudarko protestam mą vadina gyvuliais. Drau- 

n tu pravardžių spauzdinimui džia visokius susirinkimus.

kais. Kunigas Olšauskas 
prisipažino, kad neteisybę 
skelbės “Vilenskij Viest- 
iūk”. būk Vilniaus vyskupi
jos valdytojas kun. Michal
kevičių neleido daryti reko
lekcijų šv. Petro bažnyčioje, 
ilštikrųjų kun. Olšauskui 

darni gTiaikraštijį - užko-Į?!11!6 d,a7^ Pa\ bažny-
votume dar didesnę pozici-

Amerikos lietuvių pirmu 
kalbėtoju - champijonu buvo 
Šliupas, paskui Bagočius. 

kan- 
Na

Dabar jau matyt 
didatų — bus naujas, 
katras best?!

“Darbas”.
Jeigu taip — “Darbas” 

persiorganizavo ant lygių 
pamatų su T. M. D., tai kam 
mums taųtininjkus remti? 
New Yorkh, draugai pasiro
dė pirmutiniais, likviduoda
mi T.M .D. 43 kp. ir paskir
dami jos turtą “Darbui”.

■ čioj rekolekcijas po Velykų. 
Po tokio kun. Olšausko pri
sipažinimo, kun. Michalke- 
vičia nuėmė nuo jo uždėtą 
bausmę ir leido pildyti baž
nytines pareigas. “Viltis“ 
paskelbė, kad protestų dau
giau nebespauzdysianti. A- 
nais metais taip-pat lygiai 
padarė ir kun. Tumas. Pir
ma daug triukšmo pridarė,

Ir rodosi kas blogo būtų 
tuose susirinkimuose. Jau
nimas susirenka, paskaito 
laikraščių, pasišneka, padai
nuoja kokią da’nelę ir eina 

Kas gi rodos 
Bet kuni- 
Sako tik

sau namo, 
čion blogo būtu, 
gas kitaip mano, 
tas susirinkimas doras, kur 
gieda šventas giesmes. Lai
kraščius irgi draudžia skai
tyti. Kas, girdi, skaitys ne
gerus laikraščius, tai pas tą 
kunigas nei prie ligonio ne
važiuos, nei nekalėdos. Te
gul, sako, gyvena, kaip gy
vuliai. Taipogi vis žmones 
bara, kad pamokslo neklau
so, bet kas gali ir klausyti, 
nes kasnedėlia daugiau nie
ko neišgirsta, kaip tik keik
smus, koliojimus gyvuliais, 
galvijais ir tam panašiai.

(Iš “L. Ūk-ko”).

Rajonai.
Kada sąjungiečiai pradė

jo šaukti konferencijas ir 
tverti Susi vieny j ime rajo
nus, tuomet buvusi S. L. A. 
galva Domino - Jautis su sa
vo poručikais suspendavo 
tvėrėjus ir iš žodžio “rajo
nas” ironiškai kvatojo. Da
bar patįs tveria rajonus-ap-

Kaip jaučiasi S. L. A. įki- 
ja savo energijos, nustoja'šęs Gabriui $50.00, dargi 
darbavęsis, nustoja lankęs j nutraukiant $25.00 nuo im- 
socijalistų susirinkimus ir,'migrantų šelpimo, kuomet 
galų-gale, tampa išbrauk- (ir “Tėvynė” sako, jog G. ne- 
tas visai iš kuopos arba pats '
išstoja, jeigu nenori kelti 
vaidų šeimyniniame gyveni
me ir skirtes su pačia.

Taigi, aš patarčiau drau
gams socijalistams, pirm 
apsivesiant, gerai patirti 
mintis tos ypatos, su kuria 
nori apsivesti.

Vandrauninkas.
Pittsburgh, Pa.

tikęs, o socijalistų perser
gėjimų dėlto neklausė.

širšinas.

Žinios iš Lietuvos

sibarstęs nužemintai prisi
pažino kaltu. Taigi, skaity
tojai, žinokite, kad kunigai 
ir jų sėbrai klerikalai negali 
ginti jūsų reikalų, nes jie 
taip daro, kaip jų vyresny
bė nori, jie taip šoka, kaip i 
jų vyresnybė groja. Jeigu 
kuris kada ir išsišoka, tai 
tuojaus atsiprašo ir nutyla. 
Jie gali būti savo vyresny
bės su ištikimais tarnais, o

tūkst. rubliu.
randa dabar tokiu, kurie c z

žmones gązdina, kad dabar
tės ūkininkams tuos 50 tūks. 
rub. reikės valdžiai sumokė
ti, renkant nuo dešimtinės.
Uždarius alines, žydai įtai

sė arbatinių. Už stiklą ar
batos ima po 3—4 kap. Ver
tėtų ūkininkams įsitaisyti 
savo arbatinę.

Vilnius. Girdėjome, kad 
“Vilijos” bendrovė gavusi 
naujų užsakymų, būtent:ke- 
liatą šimtų geležinių duonai 
kepti pečių už keliatą de
šimčių tūkstančių rub.

Tam darbui atlikti jieško 
didesnio skaičiaus lietuvių 
darbininkų: gerų kalvių 
šaltkalvių (sliesorių).

ne žmonių teisingų rekala- 
vimų apgynėjais. Tik žmo
nės liuosi, nuo nieko nepri- 
gulmingi,gali tinkamai žmo
nių reikalus ginti ir už juos 
užtarti.

Kraičiai (Kauno pav.) Vy
ri jos nu tarimai. Vyri jos susi
rinkimas nutarė, kad Kra- 
k.iuose, Grinkiškyje ir Vosy- 
lyškyje ant visados būtų 
panaikinta monopoliai ir ali
nės. Tokio nutarimo nieks 
nesitikėjo, nes Krakiuose 
kasmet pragerdavo apie 50 

Tiktai atsi- 
tokiu, c. /

PROTESTUOKIME PRIEŠ 
KARES.

Darbininkai ir darbinin
kės, būkite išanksto pasiren
gę protestuoti prieš galin
čią įvykti karę Suv. Valstijų

KIEK NUKENTĖJO 
ŠIAULIAI?

Šiauliuose sudegė 800 na
mų. Vidurys miesto veik 
reišdegė.

Šiauliuose jau veikia pac
ta.

ŠIMONYS.
Galima sakyti, kad 

nėra jokios veiklios draugi
jos. Nors yra Blaivybės 
draugija, bet joje dalyvauja 
keletas bobelių ir senukų. 
Gyvumo neparodo.

Laikraščiu žmonės skaito 
labai mažai. Atskirais nu- 
merias irgi nieks nepardavi
nėja. Jaunimas labai apsi
leidęs, apart kortavimo dau
giau nieko ir nesimato ypač 
sodžių I. G. D. K. Vaikai 
irgi ištvirkę. Taip Velykų 
naktį vaikai 8 — 10 metų 
viršminėtų sodžių tokį 
triukšmą miestelyje sukėlė, 
kad rodos tai buvo ne “tėvų 
vaikai”.

Vertėtų, mieli jaunuoliai, 
susiprasti, vieton kortų imti 
į rankas laikraščių, knygų.

čion

ir

JONIŠKIS BAISIAI 
NUKENTĖJO.

Joniškyje vokiečiai neil
gai tebuvo, vienok ir per tą

su kuria bent kita valstybe. • trumpą laiką jie spėjo ištuš- 
-----------------vįsas krautuves.Apie tai turi rūpinties soci

jalistų organizacijos, darbi
ninkų unijos bei pašelpinės 
draugijos. Jos turi prisi
rengti iš anksto, nes tada 
jau bus pervėlai protestuo
ti, kada jau karė įvyks, 

darbininkams, karė 
r Reikalinga. Kiekviena 
valdžia yra mums slogutis. 
Tiktai tada, kada męs patįs 
save valdysime, mums bus 
^-'au. Męs neturim ka

ti ir guldyti savo gal-
. Tai yra beprotiškas

ŠETOJE, UKMERGĖS P.
Vokiečiai buvo irgi pasi

rodę, bet juos iš čia tuojau 
išvarė rusų kariumenė.

SUKAKTUVĖS.
Gegužio 30 d. mūsų rašė- 

jai Žemaitei sukako 70 metų 
amžiaus. Lietuvių Mokslo 
draugija rengasi Žemaitę 
pasveikinti. Vilniečių gru
pe rengiasi tas sukaktuves 
pažymėti. ■ A V-.V

GRUZDŽIAI.
Mūsų miestelio ūkininkai 

kiekvieną pavasarį iš dvari
ninko Nariškino samdo ga
nyklas, už kurias moka 115 
— 120 rub. nuomos. Pas
kui į minėtąsias ir savo lau
kų ganyklas priima dar gy
vulių įnamių, žydų .ir kitų 
bežemių, už ką surenka 400 
rub. suviršum. Iš tų pini
gų užmoka nuomą Nariški- 
nui, piemenų viršininkui al
gą ir pasamdo bendrą jautį. 
Už likusius gi, mažų - ma
žiausia, 200 rub. mūsų mies- 
čionys — “abuvateliai” stip
riai sušmuorija kelis kart 
susirinkdami kokiame nors 
miestelio pragarėlyj. Juk

karo.

UNIVERSITETŲ INSTATŲ SUMANY
MAS JAU BAIGIAMAS STATYTI.

Kaip tik jis bus sustatytas, žmoniij 
Švietimo ministeris gr. Ignatjevas, kaip sa
ko, tuojau sukviesiąs tam tikrą tapybą, ku
riai pavešiąs iš panagių apsvarstyti suma
nymą. Taryboje būsią pakviesti dalyvauti 
universitetų rektoriai, kai-kurie V. Tary
bos ir V. Dūmos nariai, mokslo apygardą 
globėjai, kurie yra buvę universitetų rėkto 
liais, kai-kurie žymus mokslininkai ir ap
skritai žmonės, numaną augštojo švietimo 
i eikalus. i

UNIVERSITETŲ PROFESORIŲ 
RINKIMAS.

Buvusysis žmonių švietimo ministeris 
buvo invedęs tokią tvarką, kad universite
tų ir apskritai augštųjų mokyklų profeso
rius ne universitetų ir institutų tarybos 
rinko, bet skyrė juos pati žmonių švietimo 
ministerija, dažnai mažai težiūrėdama ji> 
mokslingumo. Dabar neseniai Maskvos 
universiteto tarybai paprašius, žm. švieti
mo ministeris gr. Ignatjevas leido jai pasi
rinkti universitetui profesorių konkurso 
būdu. ’ t

SUTARTIS SU AMERIKA.
Valdomajam senatui pavesta paskelbti 

Rusijos sutartis su Amerikos Jungtiniais 
Valsčiais kilusius tarp šių valstybių ginčus 
rišti taikos keliu. Po sutartimi Ameri
kos ir Rusijos ingaliotiniai pasirašė 1914 
metais rugsėjo 18 d. o caras ją patvirtino- 
pernai gruodžio 23 d. Sutarties tekstas pa
skelbtas “Vyriausybes instatymų ir insaky- 
mų rinkinyje”, pirmajam skyriuje No. 13t

NAUJA VIDAUS PASKOLA.
Neseniai finansų ministeris paskelbi 

caro patvirtintą naują vidaus paskola 1 mi
lijardo rublių didumo. Paskola paskelbta 
nuo gegužės 1 d. 1915 m. Ji paliuosuota 
nuo visų mokesnių. Procentų bus mokama 
5Į . Tiražas prasidės 1921 metais ir baig
sis 1999 metais. Paskolos bilietų yra po 
100 rub., 500 rub., 1500 rub. ir 10,000 rub.

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją 

ir iš ten į Ameriką.
Laivai eina per Archan
gelską ir per Finlian-

. dlją, nekliudant kare 
užimtų jūrių.

Pasportus parūpiname.
SIUNČIAME PINIGUS I 

LIFTTUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą bu parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W 35th Street, Chicago, Ill.

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

KroifkitSs raštu ar ypatiškai.
Viaekias žinias maloniai su- 

teiktane.

iii

----------0----------
ATPIGO ŽEMĖ.

Gyvenimo sąlygos apkito dėl 
Tatai atsliepė ir kapitaltstų būtyje. Ne tik
šiaip išlaidų vienas kitas šaltinis užtruko, 
bet drauge žemės pirkikų sumažėjo. To
dėl ir kainos nukrito. Kur dešimtinė kaš
tavo 500 rubliu, dabar tevertinama trimis 
šimtais (Rusų pietuose); kur kaštavo 100— 
120 rub., dabar tekaštuoja 50—60. Ypač
didelių nuostolių turį žemininkai, pavedą 
nuomininkams savo namus — nuoma per
pus mažesnė tesanti. Taip rašo vienas ru
sų laikraštis.

PAVASARIS.
Prigimtis eina savo keliu. Rusų pie

tuose skrenda virtinių virtinės paukščių. 
Sužydo Odesoje kaštanai ir alyvos, Butvile 
(Kursko gub.) girtuoklės ,Voronežo guber
nijoje kriaušės ir obelys... pragyda šen ir 
ten lakštingalos, volungės. Juo tolyn į 
šiaurę, juo kitaip, bet vis reiškia savo gy
vybę prigimtis. Net Ekaterinburgas jau 
susilaukė kregždžių ir kielių. Ir Irbiae 
balandžio 22 dieną jau sugriaudė pirmą 
kart perkūnas.

MASKVOS TEISĖS INSTITUTAS.
Žmonių švietimo ministerija šiomis die

nomis patvirtino privatinio teisės intsituto

NAUJI MINISTERIAL
Vyriausiais insakymais žmonių švieti* 

mo ministerio pavaduotojas gr. Ignatjevas 
paskirtas žmonių švietimo ministeriu ir 
prekybos ir pramonės ministerio pavaduo 
tojas kun. šachovskoj’us — prekybos ir 
pramonės ministeriu.

(Iš “Vairo”).
---------- o-----------

Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ.
Kiek anksčiau “Leidimo 

prie “Lietuvių draugijos aukštųjų 
mokyklų moksleiviams šelpti” buvo 
šusi per laikraščius apie pasiryžimą 
žmonėms sveikatos knygučių, 
paskirti visuomenės kovą su epidemjų 
vojumi.

Galutinai paaiškėjus sąlygoms, 
mis “Leidinio Komisija” tas knygutes 
džia ir kuriomis jos bus platinamos, 
šame apie jas platesnei visuomenei.

Knygučių tuo tarpu nuspręsta išleisti 
17, po 10,000 — 20,000 egz. kiekviena, bū
tent: plakatas su bendrosiomis žiniomis^ 
limpamosios ligos, dezinfekcija, apie go 
liamą vandenį, kolerą, kruvinoji, šiltinės, 
pragaro rauplė, skarlatina, kaip sveiki 
žmonės perduoda kolerą, maras, paščiuras, 
trachoma, džiova, kaip pasisaugoti rauplių 
ir drugys.

Tų knygučių leidimo sąmata siekia, 
3000 rub. Tuo tarpu “Leid. Kom.” visų są
matai reikalaujamųjų pinigų neturi. To
dėl jau aną kart “L. K.” buvo kreipusis J 
\ isuomenę, kviesdama aukoti leidimui pini- || 
gų, už ką visiems dalininkams ji atsilygins 
knygutėmis. Knygučių kaina bus pažymė
ta mažiausioji, kad tik išlygintų visas 
leidimo ir ekspedicijos išlaidas. Todėl vi
sos įstaigos, draugjos, šiaip žmonės ir tt. 
tas knygutes gaus jųjų tikrąja leidimo kai
na. Kadangi svarbu, kad žinios veikiau 
skleistus ir neturtingiausiuose Lietuvos 
kampeliuose, mums būtų geistina, kad 
įstaigos, draugijos ir šiaip žmonės dovanai 
platintų tas knygeles. j į

Maskvos 
o prane
rti a leisti

kurio

■
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Tūlos darbininkes istorija
Vertė V. P.

(Tųsa).
Aš vėl atsidūriau ant gatvės, 

ant gatvės žmonių buvo labai mažai, bet 
užtai namų languose matėsi šviesos. Eiti 
namo visai nenorėjau. Kų aš pasakysiu? 
Juk gėda i* rodėsi, kad aš
prieš namiškiui t__ .įkaitau ir jie man pįP
nedovanos. Persistačiau sau, kaip motina 
ant manęs perpyks, kuomet aš pasakysiu, 
kad per šias dienas visai nedirbau. Juk ji 
visų viltį dėjo ant manęs. Kaip aš galė
jau jai užduoti tokį smūgį? Baimė ir gai 
lestis vis augo. “Ir kodėl aš nėjau dirbtu- 
vėn” — kartojau pati sau. Dabar jau su
tikčiau eiti dirbtuvėn, nebijočiau Bergerio, 
nepaisyčiau draugių užmetinėjimų-bei pa
juokų. Kaip gerai būtų pareiti namo ir 
parsinešti porų guldenų! Aš patraukiau 
linkui Dunojaus su ta minčia, kad lengviau 
vandenin šokti, negu namo eiti.

Kada aš, verkdama, bėgau gatve lin
kui upės, kad papildžius naujai sugalvotų 
plena, tai mane užkalbino tūlas žmpgus, 
gana dailiai apsirėdęs. Jis paklausė, kui 
aš taip vėlai bėgu ir kodėl verkiu. “Štai 
mano išganymas — tai dievas žmogų pa
siuntė man pagelbon!” — pamisliau. Aš 
jam pasakiau visų savo nelaimę. Man rei
kalinga du guldenu, nes kitaip namo nega
liu eiti. Koks malonus tas žmogus ir kaip 
jis mandagiai kalbėjo! Jis man pažadėjo 
dešimtį guldenų duoti, bet aš turiu sykiu 
su juomi eiti, nes su savim pinigų neturįs. 
Nežinau, kaip aš susilaikiau ir nėjau su 
juomi sykiu į kambarius. Kada priėjau 
prie namo, į kurį jis norėjo mane įvesti, tai 
pasakiau, kad palauksiu ant gatvės, pakol 
jis atneš pinigų. Atsisakius man eiti į vi
dų, mano “geradėjas” išsyk mėgino prikal
binti, o paskui buvo pagriebęs už rankos ir 
norėjo įtempti, bet aš išsisukau ir leidausi 
bėgti. Mane apėmė tokia baime, kad visai 
nejučiom atsidūriau savo namuose.

Ar reikia pasakoti, kaip aš praleidau 
kūčių vakarų? Nei motina, nei brolis ne
galėjo suprasti mano pasielgimo, neklausė 
mano pasiaiškinimų ir negalėjo man už tai 
dovanoti. Jie pasakė, kad aš niekše ir tin
ginė. Aš —tinginė! Aš tinginė už tai, kad 
vietoj lėlėmis bovytis, mokyklų lankyti — 
pradėjau sunkia naštų vilkti, pradėjau 
dirbtuvėse dirbti! Kuomet mano amžiaus 
mergaitės naudojasi kūdikystės dienomis, 
aš jau užmiršau, kaip kūdikiai gyvena.

Sunki kūdikystės našta ant manęs at
siliepė ir aš pasidariau pirm laiko rimta ir 
liūdna esybe. Mano gyvenime daug turėjo 
įvykti svarbių permainų, kad ta kūdikystės 
ąntspaudą panaikinus.

Pagaliaus, darbų gavau. Aš griebiau
si bile už kokio darbo, kad tik parodžius, 
jog netingiu dirbti, Greitai mano gyveni
mo aplinkybės pagerėjo — gavau darbų di
delėj, plačiai žinomoj dirbtuvėj. Ten dir
bo 300 moterų ir apie 50 vyrų. Aš pakliu
vau didelin dirbtuvės skyriun, kuriame 
dirbo apie 60 moterų ir merginų. Prie lan
gų stovėjo dvylika stalų ir prie kiekvieno 
Stalo sėdėjo po keturias darbininkes. Męs 
skirstėm tavorus, kitos darbininkės skait- 
liavo, o trečios firmos antspaudas spaudė. 
Dirbom nuo septintos valandos ryto iki sep
tintai valandai vakaro. Ant pietų gauda- 
vom vienų valandų — ir ant popiečių pus
valandį. Nors tų savaitę, kada aš pradė
jau dirbti, buvo viena diena švenčių, vienok 
gavau pilnų užmokestį — keturis guldenus. 
Aš dar niekur negavau tokios didelės al
gos! Apart to, man pasakė, jeigu aš atsa
kančiai dirbsiu, tai greitai pakels algų ant 
50 kreicerų. Išdirbus šešias savaites algų 
pakėlė; praslinkus pusmečiui gavau penkis 
guldenus. Vėliaus gavau šešis guldenus i 
sataitę.

Pradėjau save veik turtuole skaityti. 
Skaitliuodavau, kiek galima per metus su
taupinti. Iš “sutaupintų” pinigų jau sva
jonėmis palocius stačiau. Kadangi aš pri
pratau pusbadžiai gyventi, tai ir vėliaus 
ant valgio išleisdavau labai mažai. Apsirė
dyti norėdavosi geriau, ypatingai kada nu
eini bažnyčion, kad nepažintų, jog tu esi

Dabar

clarbinnkes. Dabar gi pati pakliuvau dirb- 
tuvėn ir sykiu su kitom merginom dirbau.

Darbininkės, su kuriomis man reikėjo 
dirbti, buvo labai malonios, mokindavo ma
ne dirbti ir aiškindavo dirbtuvės tvarkų. 
Mūsų skyriun pats savininkas imdavo dar
bininkes, o į kitus skyrius — meisteris. Ki
tuose skyriuose sykiu dirbdavo vyrai su mo- 
lerimis, o mūsų skyriuj tik vienos moterįs; 
vyrai ateidavo tik tavorų išsinešti, kuomet 
jie būdavo sutvarkyti, suskaityti ir ant- 

>avdna austos. Pietauti galėdavom 
dirbtuvėj, tik savo skyriuj negalėdavom, 
kad valgių kvapsniu neužkrėtus tavorų.

Ant kiek darbininkių gyvenimas var
gingas, lengvai galima suprasti ir iš mano 
patyrimo. Mūsų dirbtuvę visi skaitė už 
geriausių. Niekur kitur tokių algų nemo
kėjo, kaip pas mus. Tėvai, kuriems savo 
dukteris pavykdavo į šių dirbtuvę įspraus
ti, skaitydavosi laimingais, 
darbininkė stengdavosi darbdaviui 
kad neprašalintų iš darbo, 
davosi savo vyrus į tų dirbtuvę įsprausti J 
Bet ir šiam “rojuj” gyvenimas sunkus.Į T,C 
Darbininkės, kurios gyvendavo toliau ir 
negalėdavo eiti namo pietauti, nusipirkda
vo dešros šmotelį arba sūrio atmatų ir val
gydavo; tankiai užsiganėdindavo duonos 
šmoteliu arba vaisiais. Nekurios nusipirk
davo alaus, pasimirkydavo jame duonų ir 
valgydavo. Kada toks valgis įkirėdavo, 
imdavo už penkis kreicerus iš restauraci
jos sriubos. Ta sriuba labai prastai išvir
ta, smirdėdavo, tankiai reikėdavo išlieti ir 
sausų duona valgyti, svajojant apie kavų. 
Mums bevalgant, tankiai pereidavo per 
dirbtuvę pats savininkas, retkarčiais apsi
stodavo ir paklausdavo “kas gero girdėti”. 
Jeigu jis būdavo labai geram upe ir darbi
ninkė, su kuria kalbėdavo, nusiskųsdavo sa- . 
v o 1 
vo pinigų ir liepdavo kų nors nusipirkti.! 
aš tuomi labai pasipiktindavau, man išro
mydavo, skųstis ant savo beturtės tuom tik-! 
siu, kad gavus auka, tai

LAISVE

Moterįs plieno 
dirbtuvėse.

Nekurie Amerikos fabri
kantai pradeda smarkiai bū- 
davoti, kad šioje šalyje jau 
trūksta darbininku, o toliau, C / i

girdi, jų bus dar mažiau, 
i jeigu tik Europos karė už-

Vienas iš žymiausių Ame- 
Kiekviena1 rikos fabrikantu J. G. Butt- 

įtikti,, ler iš Pittsburgh, sako, kad 
Moterįs steng- greitu laiku plieno dirbtuvė- 

- Ise moterįs pradės dirbti tų

jau iš Europe 
naujų ateivių

Buttler, veikiausia, mislija 
Šmitai fabrikantų. Jie visai 
nesisieloja tuo, kad moterįs 
silpnesnės už vyrus, o dar
bas plieno dirbtuvėse yra 
begalo sunkus. Jie spjauja 
ant santimentalizmo ir ar- 
tymo meilės, kuomet jiems 
šaiposi doleris.

Ligišiol plieno
dirbtuvėse daugiausia dirba 
ateiviai. Jie gauna men
kiausias algas. Juos nesvie- 

trusto vo-

trusto

tiškai išnaudoja 
rai.

vargingu gyvenimu, tuomet jis aukauda- Daugeliui gali ateiti
■ - - Ivon klausimas, ' ' ' Į Z

! plieno dirbtuves
. vyrų-bedarbių,kurių Amcri- 
• koj yra keli milijonai? To- 

žemas’dėl — kad vidutinis Ameri
kos darbininkas visgi nori 

įgauti didesnę alga, negu 
gauna tik kų iš Europos at
vykęs ateivis. Amerikietis 
darbininkas ištolo bijosi to 
sunkiausio darbo plieno
dirbtuvėse. Štai kodėl po
nai kapitalistai atkreipė sa
vo akis į' moteris, kurios, 
kaip jie mano, galės būti 
dar labiau išnaudojamos, 
negu vyrai.

Šitas kapitalistiškas surė
dymas kiekvienų dienų pri
mena žmonijai savo neapsa- 

, Nusikra- 
O tokių buvo labai mažai. Daugumai rei/tyti ta slogutį—tai didžiau- 
kėjo šeimynas paremti, bet ne nuo šeimynų 
laukti paramos. Dauguma moterų palik
davo savo kūdikius pas svetimus, o pačios 
dirbdavo dirbtuvėj. Nekuriu vyrai buvo 
be darbo, o jos dirbo, užlaikydamos vyrus 
ir kūdikius.

Bedirbdama dirbtuvėj, susipažinau su 
darbininkių tuom “ištvirkimu”, už kurį jas 
nuolatos kaltina. Tiesa, mergaitės eidavo 
šokti, užvesdavo meiliškus ryšius. Neku- 
iios trečių valandų dienų atsistodavo prie 
teatro durų, kad vakare gavus įeiti už 30 
kreicerų į teatrų ir pažiūrėti perstatymo 
kokio nors veikalo. Vasarų jos eidavo 
pėsčios į tolimus parkus, kad tuomi sutau- 
pinus keliatų kreicerų, nemokant už nuva
žiavimų. Kiekvienai norėdavosi pakvėpuoti me, bet visgi mūsų vargas 
tyru oru, bet už tai pailsdavo, pakol pėsčios daug mažesnis, negu dabar 
nueidavo į parkus bei laukus. Ir už tų vis
ką jos gaudavo paleistuvių vardų.

Tarpe savo draugių - darbininkių ma
čiau didelį draugiškumų. Jeigu kurios dar
bininkės šeimynų patikdavo nelaimė, jos 
visos aukaudavo paskutinius skatikus, kad Ii 
nelaimingųjų šeimynų sušelpus. Išdirbę 
dvylikų valandų į dienų ir vakare parėję 
raino, siūdavo sau drabužius,nemokėdamos 
atsakančiai to darbo. Išardydavo senus 
drabužius, pagal tų kirpdavo naujus ir 
siūdavo, neturėdamos pailsio nei vakarais, 
nei šventadieniais. Dauguma darbininkių 
nešdavosi dirbtuvėn mezginius ir laike pie
tų megzdavo. Nepaisant į tai, kad jos die
na ir naktį dirbdavo, nepaisant į tai, kad 
niekur bereikalingai neišleisdavo kreicero 
— nieko neturėjo ir kiekvienų baimė apim-

kreicerus
Kartais dvi

restau-

susidė-

darbas. >
Męs bandom eiti valgyti pigion 

racijom Už aštuonius 
vom sriubos ir vaisiu.
davom ir nusipirkdavom virtos mėsos, bet 
stengdavomės daugiau neišleisti, kaip aš
tuonius kreicerus. Aš vėl susirgau nuo- 
mirio liga ir daktaras liepė geriau maitin
tis. Bet man gaila buvo pinigų leisti ant 
valgio — norėjau nors kiek juodai dienai 
sutaupinti.

Abelnai, geriau maitintis galėjo tos
darbininkes, kurios turėjo naminę parama. LOmų žiaurumų

kodėl gi į 
nepriima

sios žmonijos rūpestis.

Moteris, prie darbo!
Męs, sulaukę vasaros, 

veik kas nedėldienis išva
žiuojam į parkus, linksmi
namės, džiaugiamės gamtos 
dovanomis, kvėpuojame ty
ru oru, bet visai užmiršta
me, kad Lietuvoj mūsų tė
vai lieja ašaras, broliai 
kraujų. Męs užmirštame, 
kad tėvai mus mažus augi
no, lepino ir tikėjosi išau
ginę susilaukti sau pagel
tos.

Tiesa, męs irgi vargsta
me, sunkiai dirbame, kar
tais ir darbo gauti negali-

MOTERIMS
NAUJIENOS

šposus krėsti. Bet kipšas 
pasipaini ja ir burdingieriai 
susipyksta. Kada gaspadi- 

i burdingierium

Sesers, prie darbo.
I

Nors valandėlei užmirš
kim savo ypatiškus reikalus, nė su" vienu 
atmindamos, kad mūsų, kai- užsidarė kambary, tai kitas 
po lietuvių dukterų, pride- tuojaus pranešė policijai.
rystė šaukia stoti prie dar- f
bo: nešti pagelbų mūsų nu- be jokios* gėdos, įsiveržia į
skriaustiems žmonėms Lie
tuvoje.

Jau tilpo laikraščiuose ke-| 
batas atsišaukimų, raginau 
čių mūsų lietuves prie rinka
mo drapanų ir pinigiškų au
kų. Bet kiek moterų tuo 
svarbiu reikalu interesuoja
si bei dirba — sunku įspėti. 
Tiesa, keletas atsiliepė, bet 
labai mažai.

tame reikale veikian- 
moters urnai atsiliepti! 
laikraščius, 
visuomenei

pranešda- 
apie savo 
(luotų pa-

Ir štai p ribų na policija ir,

ta kambarį ir abudu iš lovos 
! išvelka.

Dabar vargšai sėdi kalė
jime ir laukia, ar nesusimy- 

kas nors ir neuždės $800 
kaucijos? Bet niekas nesu
simyli, o teismas bus net 
rugsėjo mėnesy.

kad 
olos 
per 
mos 
darbus ir tuomi
vyzdį kitoms moterims.

Męs, Brooklyno lietuvai
tės, neseniai buvusioje Lie
tuvaičių Draugijų 3-čioje 
konferencijoje išsirinkome 
savitarpinį komitetų pinigų 
aukoms priimti: padaryta 
taip dėlto, kad tūli darė 
mums užmetimus, buk męs 
rinksime pinigus tįk vienai 
sriovei, ir tuomi norėta 
trukdyti mūsų darbų. Męs- 
gi dėlei pasekmingesnio dar
bo tėvynės naudai geidžia
me darbuoties iš vieno su 
visomis trimis sriovėmis, 
neatsižvelgdamos į party- 
viškumus, nes maisto, dra
bužių ir pastogėš reikalau
ja visi nuo karės nukentėju
sieji žmonės be skirtumo 
pažvalgų.

Kitu miestu lietuvaitės 
gali siųsti pinigines aukas 
per tokį fondų, kuris joms 
yra parankiausias. Taipgi 
gali siųsti ir per Brooklyno 
Lietuvaičių Komitetų. Siun
čiant reikia išpirkti Money 
Orderį vardu iždininkės 
Mrs. T. Mitchel ir siųsti fi
nansų raštininkei Miss A. 
Kulbok, 47 Hudson Ave.,

Reikia pastebėti,
"'i<?k!ęno Lietuvaičių 

ferencija nutarė

kių, kuriuos miestas paėmė 
j prieglaudos namus.

Gėda lietuviams taip elg
tis. Moteris.

Jos veik visos atsikratę nuo 
prietarų; jų tarpe randasi 
socijalisčių ir jam prielan
kių.

Yra moterų, neprigulin
čių prie jokių draugysčių, 
kurios lavinasi, skaito laik
raščius, į prakalbas lankosi 
ir lavina savo kūdikius žmo
niškai elgties. Iš tokių mo
terų ir jų kūdikių galima ti
kėtis ir vaisių sulaukti.

Bet karštos katalikės nie
ko kito nežino, kaip tik nu
eiti bažnyčion, pasimelsti, 
paskui ateiti n amo,atgiedoti 
litanijų ir išėjus ant gatvių 
kampu trypti su pusberniais

HUDSON, N. Y.

mergaitę.
11 d. birželio, netoli Hud

son stoties, paupy negras 
pasigavo mergaitę ir išsiė
męs britvų pasakė, jeigu ji 
rėks, tai bus papjauta, pas
kui pririšo prie medžio ir 
išžagino. Kada mergaitė 
pamatė einantį žmogų, tai 
sušuko. Tuomet negras 
britva perpjovė jai veidų ir' 
pabėgo.

Dabar minia įnirtus nori 
pagauti negrų ir nulinčiuoti. 
Kolkas, tai dar nepavyko 
nei policijai, nei miniai tų 
žvėrį pagauti.

Mergaitė guli ligonbuty.

Suprantama, už tai jų 
baltinti negalima, nes jos 
tamsios. Pirmiausia rei
kia panaikinti tamsumų. O 
kad panaikinus tamsumų, 
tai reikia darbo, pasišventi
mo ir gražių pavyzdžių. Pa- 

' naikinti tamsybę nėra 
taip sunku, nes dauguma 
moterų ir merginų eina baž- 
’VČion ne iš fanatizmo, bet 

tik iš įpratimo ir jos visai 
j kitaip žiūri į tuos dievus ir 
šventuosius.

Bet kas svarbiausia, kad 
l jaunajai kartai užkenkia tė- 
jvai. Je, prisiklausę kunigų 

/pliauškalų, sergsti savo vai
kus, kad jie neiškryptų iš 
“doro” kelio ir tuomi pastu
mi į tamsybės gelmes, o iš 
ten pakliūva į nelaimių ban
gas.

Vienok mamosi laikai ir 
žmonių fanatizmas nyksta. 
Tik veikia linkėti, kad mo te
ns pasivūnintu susverti at
sakančia draugystę, nes dir- 

Moterų va plati ir žalios medegos

ROCKFORD, ILL.
14 d. birželio buvo pra

kalbos Lietuvių
Progresyviško Šusivienyji- ; pilnai užtenka.
mo 5 kuopos.
Dusevičiu^.
savb kalbos aiškino apie Eu*- 
ropos kares, o antroj — a- 
pie moteris, jų darbus ir a-; 
pie reikalingumų moterims 
lygių teisių. Kalbėtojas sa
vo užduotį atliko gerai ir

Kalbėjo M. 
Pirmoj daly 

' • • -v—J

Mikaite.

Areštuota “kunigaikštyte 
Olga”

Caro duktė Olga dirba
prie sužeistųjų ir nešioja

dirbtuvės darbininkė. Savo darbo aš gėdi- 
naus. Man rodėsi, kad dirbti dirbtuvėj, tai 
labai žemas užsiėmimas. Mat, dar maža 
būdama girdėjau,kad dirbtuvių darbininkės 
yra jabai ištvirkę ir paleistuvės. Per tai

davo, kuomet ateidavo mislis apie darbo 
netekimų. Kiekviena nusilenkdavo prieš 
darbdavį, kiekviena nukęsdavo įvairias ne
teisybes, kad tik darbo nenustojus ir nepa- 
silikus be duonos šmoto.

(Toliau bus).

musų tėvų, brolių ir seselių, 
kurie Lietuvoj pasiliko.

Man rodosi, kad moterįs 
bei merginos daug galėtų 
pagelbėti rinkdamos aukas 
nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams. Ant kiek aš 
patyriau, tai moterįs - ko
lektoriai daugiau surenka 
aukų, negu vyrai. Jeigu vi
sos moterįs pradėtų smar
kiau darbuotis, jeigu jos 
griebtųsi aukas rinkti, tuo
met visai kitokios pasekmės 
būtų.

Taigi, draugės, nepraleis- 
kime progos, kur tik galima 
— išvažiavimuose, prakal
bose, viešuose susirinkimuo
se rūpinkimės aukų rinki- 

-x- - .mu . Tai nėra jau taip sun- 
darbo’kus darbas, tik reikia noro 

o. Tiesa, gal
I atsiras tokių, kurie iš mūsų 
darbo pasijuoks, pasityčios, 
bet męs į tai nepaisykime.

Visos, sesytes, prie darbo!

Kon- 
paskirti 

dali iš surinkt į aukų nupir
kimui reikalingo materijoj o 
gaminimui drabužių, bet tik 
su tokia išlyga, jei nebus už- 
t' '-t’n-'i surinktų drabužių. 

Centrų sudėjimui drabu- 
y su pritarimu p. L. Šliū

pienės, jau turime įsteigę 
Brooklyne. (

Siuntinius reikia adresuoti 
sekančiai:

Mrs. M. Misevičienė, 
elo Rev. N. J. Petkus, 

259 North 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

Neaikvokime, sesers, lai
ko, bet urnai stokime prie 
darbo gelbėti varguose žū
stančius mūsų žmones Lie
tuvoje.

Su augšta pagarba: 
Pirm. — Ona Karaliūtė, 
Prot. sekr. — J. Jurgeliutė, 
Fin. sekr.—Ona Kulbokiutė, 
Ižd. — Ter. Mačiulienė.

ŽINIOS

moterįs likosi užganėdintos., gailestingos sesers, drabu-
Taipgi buvo įvairių pa-'žius. Per tai Rusijoj daug 

marginimų. Kanklių miš-’atsiranda merginų, kurios 
rus choras sudainayo kelia-' pradeda Olgos rolę lošti ir 
tą dainelių, kurios išėjo ge-1 tamsūneliai jas paskaito ku- 
rai. Buvo deklamaciiu iri . . v,_ J m nmi rrctnin
monologų.

> Nors ta vakarų lijo, bet 
publikos atsilankė gana 
daug.

Reikia pastebėti, kad Lie
tuvių Moterų Progresyviš
ko Susivienyjimo 5 kuopa 
jauna, dar nėra metų, kaip 
gyvuoja, bet jau surengė ke
lis pasilinksminimų vaka
rus, sulošė vienų veikalėlį ir 
parengė vienas prakalbas. 
Kada kuopa kų nors rengia, 
tai visuomet publika užga
nėdina, nes progiamas būna 
labai įvairus. Yra gabių 
veikėjų, kaip tai: O. Gar- 
sinckienė, M. Giruliutė, B. 
Lapaitė ir kitos, kurios 
puikiai sulošia monologus, 
pasako eiles ir tt.

Linkėtina moterims ir ant 
toliaus pasekmingai darbuo
tis dėl visuomenės labo.

Marytė.

tamsūneliai jas paskaito ku- 
nigaigštėm .

Šiomis dienomis Samaros 
gubernijoj atsirado “kuni
gaikštyte Olga” ir pradėjo 
rinkti aukas karės reika
lams. Išsyk jai labai sekėsi 
ir gana daug aukų surinko. 
Bet vėliaus tapo suareštuo
ta. Pasirodė, kad paprasta 
valstietė mergaitė Bazamo- 
va.

Pritarimas “Gleichheit”.
“Gleichheit”, moterų soci

jalisčių laikraštis Vokieti
joj, įgija vis daugiau prita
rimo plačiųjų moterų minių 
tarpe. Bremeno moterįs di
deliame mitinge išnešė prie
lankia “Gleichheit” rezo- v

SCRANTON, PA.

Čia gyvuoja merginų Ži
vilės ratelio choras ir Lietu
vos Dukterų pašelpinė drau
gystė. Pastaroji vos gali-

NEW BRITAIN, CONN.
Čia tūla šeimyna tankiai 

keldavo triukšmų. Priežas-'ma priskaityti prie gyvuo- 
tis to visko — girtuoklystė jaučių, nes per visų savo 
ir burdingieriai. Vyras pa-lamžį nepasirodė visuomenei 
tėmija savo pačių su burdin-ųr mažai kas apie jų žino.. 
gieriais besimyluojant, už' Merginų Živilės ratelis 
tai ja apdaužo. Pati apsi-, kartas nuo karto parengia 
skundžia policijai ir vyras kų nors dailės sryty.~ 
tampa suareštuotas. Tokia 
istorija atsikartodavo nuo- ne, kur lietuvių yra gana 
latos. Tas pats atsitiko ir 
šiuom laiku. Vyras apdau-
žė pačių, pati suareštavo vy
rų ir pųtupdė kalėjiman. 
Pasilikus viena, pradėjo 
liuosai su burdingieriais

Labai gaila, kad Scranto-

daug, nesusitveria moterų 
draugystė, kuri pasidar- 

tarp vietos lietuvių ir

Šiek-tiek pavyzdingiau el
giasi Živilės ratelio narės,

1 KNYGELĖ 
IR

M. P. S. A. IŠLEISTA 
“MOTERIS” 

JOS EKONOMINIS 
PADĖJIMAS.

įtalpa:
Perversmas moteriai 

ekonomiškame padėjime.
II. Moteris ir draugijinis 

gyvenimas.
III. Moteris ir vaikų r 

klojimas.
IV. Išvedimas. i 

Kaina 20 centų.
Gaunama pas

Miss Benis,
420 Amstel Boiil., 

Arverne. L. I.
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rodo lietuviškas stubas

TopolisbūkLOWELL, MASS

Velio

ŠIUO

nes

RUMFORD, ME
laimina

WORCESTER, MASS

birželio laisvesnė

Z1U

atsi

no

nai

visi
Jau buvo

MASSSO. BOST

xpre Buolio Sūnas.

savo žmonai

lais ir nepaiso, kad 
brangiau mokėti.

tulikai “kovoja” prieš 
tuoklystę.

von nuo

ruoju laiku pradėjęs eiti 
raudonyn, beL biznį darąs 
vien tik iš katalikų darbi
ninkų. Kįį

visuomenės dalis buvo išva
žiavus į parką ir visą dieną 
praleido ant tyro oro.
Kada katalikai rengia pik

nikus, tai niekados neapsiei
na be svaginančių gėrymų.

Tiliban.

NEW BRITAIN, CONN. įjuos

aunas vai

Lietuvių Tu tiško Namo 
bendrovė rengia pasilinks-

gyjimu. '
Dabar eina gandas, 

pats Urbonas pirksiąs kokį 
tai maldnamį.

Judošius Iškąri jotas.

7 d. birželio, apie 10 vai. 
/te, žiūriu, eina parapijos 

/rezidentas B. Valančiūnas, 
policijos viršininkas ir kuni
gas. Man parūpo sužinoti, 
>ur jie dabar eina, ir, nieko 

laukę*. leidausi paskui

16 d. birželio pirmininka
vo p-lė S. Čiurlioniūtė. Kal
bėjo dr. A. S. Graičiųnas ir 
dr. Yuška. Jiedu aiškino a- 
pie reikalingumą apsisaugo
ti nuo džiovos. Mereckio 
kvartetas sudainavo keliatą 
dainelių. Buvo rodomi kru-

13 d. birželio buvo išva 
žiavimas L. S. S. 203 kuo

ant 
ant

lai, purvai ir tt. Bet tuojaus minimus šventadieniais ant 
vėl sušuko: “Aš prakeiktas laūko. Jau buvo du tokiu 
būčiau, jeigu socijalistų ne-1 pasilinksminimu, birželio 13 
apkęsčiau!” Ir vėl savo pa- 
rapijonams liepia socijalis- 
tus mylėti ir šelpti; jeigu 
socijalistai prašytų pinigų, 
tai duoti, šnekėti su jais ir

Kuopa turės pelno.
Reikia pažymėti, kad ščy- 

ri katalikai tą vakarą su
rengė šokius, kad užkenkus stubas ir ten visa darbą už 
soči jai istams. Bet jų visą į 
triūsą šuo ant uodegos 
sinešė—socijalistai publikos 
turėjo užtektinai.

Bizūnėllo Moteris.

Ir ką gi mūsų katali- [buvęs ten, bet tapęs pagau- kalingumo ir naudh 
Netik jie nieko tu benlelUojant ir dingęs, būsiančiojo laikraščio

mėti, nes jau pirmiau ne- 
kuriuos jų reikalavimus 
kompanijos sutiko išpildyti.

d. birželio buvo vakaras
S. S. 133 kuopos. Iš

Dabar žmonės plačiai kai 
ba, kad ir Kačerauskas pri 
sidėjo prie Žebrio užmuši 
mo, nes ir Petrauską pana 
šių būdu norėjo nužudyti.

Kačerauskas j 
kinas, buvo tūloj dirbtuvėj iaitukė 
bosu; didelis republikonų 
partijos šalininkas, geras 
katalikas, kas nedėldienis 
eidavo bažnyčion ir' pilnai 
atlikęs velykinę išpažintį. 
Visokiais būdais niekino so- 
cijalistus, nuolatos sakyda
vę, j°g gėda tam, kuris prie 
socijalistų priklauso.

\ Moteris.

4 d. liepos bus privatinis 
piknikas L. S. S. 40 kuopos. 
Galės dalyvauti ir pašali
niai. Įžanga porai 75c.

W. V.

man .
Priėjom prie teismo na- 

jau keliatas parapijo
nų laukia. Visi suėjom į vi
dų. Prieina prie kunigo 
vienas parapijonų ir sako:

“Dabar prabaščius pasi
skirk sau perkalbėtoj 
tuojaus mūsų teismas pra

7 d. birželio šiaur-vaka
rinėj miesto daly buvo ati
dengta paroda Tuberculioso 
instituto ir tęsėsi iki 18 d. 
Minėtas institutas paskyrė 
dvi dieni dėl lietuvių. 15 ir 
16 d. birželio buvo kalbama 
ir skaitoma prelekcijos liet, 
kalba. Apart aiškinimų,kaip 
apsisaugoti nuo džiovos,kaip 
užlaikyti savo sveikatą, bu
vo ir kitokių pamarginimų. 
15 d. buvo vakaro vedėja 
p-lė L. Normantaitė. Pro
gramas susidėjo iš dainų ir 

kunigus prakalbų. Kalbėjo P. Gals- 
kis. Kalbėtojas nurodė,kad 
darbininkai negalės apsisau
goti nuo išsiplėtojusių ligų, 
jeigu valdžia neprivers 
darbdavių švariau dirbtu
ves užlaikyti ir uždarbį re
guliuoti, kad darbininkai 
žmoniškiau galėtų pragy
venti.

Dantų daktaras Draugelis 
aiškino, kaip reikia brangin
ti savo sveikatą ir stengtis 
platinti apšvietą. Taipgi 
nurodė naudingumą draugi
jos, užlaikomos daktarų są-

kie vakarai žmonėms atne 
ša naudą.

“L.” Korespondentas.

ir visas kruvinas nugaben
tas ligonbutin, o Kačeraus
kas patupdytas į Hartfordo 
kalėjimą. Teismas atsibus* 
rugsėjo mėnesy; iš jo kauci
jos pareikalauta $2,500.

Kada policija Kačerausko 
kambary padarė kratą, tai 
rado visokių įrankių, bet 
kol kas visko dar negarsi-

CHICAGO, ILL.
d. birželio buvo

veikalą “Alyvos žydi”. Lo
šimas išėjo labai gerai. Pas
kui F. Barauskas rodė savo 
miklumą ir publiką m labai 

K Gra- užganėdino. Po to prasidė- 
dauskas prirodinėjo, kodėl J0 uionologai, deklamacijas 
darbininkas privalo prigulė- 11 Žmonių buvo nemažai 
ti prie socijalistų partijos 
ir kokią naudą turi, o A. Či
činskas — priešingąją pusę 
p ai a i kė. Di d ž i u m a su si ri n ku - 
siu pripažino, kad darbinin
kas privalo prigulėti jeigu 
ne prie L. S. S., tai prie So
cialist Partijos.

Melagių Dėde.

Lenkų kunigas pakalba su 
advokatu ir su parapijos 
komitetu, paskui pasiunčia 
kunigo gaspadinę ir ta at
neša čemodaną. Kunigas a- 
tidaro čemodaną, išima kie- 
liką ir kitus šventus tinksus jungos, kovai su džiova 
ir perduoda advokatui. Ad- i 
vokatas tas visas šventeny
bes atiduoda parapijos ko
mitetui. Nekurie parapijo-- 
nai, pamatę kunigą kieliką 
imant, pradėjo šaukti: 
minus vobiscum”, o 
juoktis.

Kunigas paaiškino, 
jam parapija algos 
mokėjus, tai jis paėmęs tuos 
visus tinksus. Paskui, ati
davęs tas šventenybes, ap- 
skūndžia parapiją, reikalau-

Tautiškai - klerikališka 
sriovė skįla į dvi dali. Ku
nigas Kemėšis tveria naują tarta 
bendrovę, kurią jis pavadi
no Liet. Rymo Katalikų 
darbininkų bendrove. Ta 
bendrovė išleidinėsianti 
naują laikraštį. Vardas to 
laikraščio dar nesužinotas.

Pereitą nedėldienį kun. 
Žilinskas visą savo pamoks
lą pašventė aiškinimui rei-

B u dau skiū tė s su dainavo 
keliatą Mamelių. Buvo ro
domi ir krutanti paveikslai. 
Taipgi dainavo ir vyrų cho
ras. Viskas išėjo labai ge

li gė. Tik ant 
nu" daugelis pailso ir 

namų pasiekti.
13 d. birželio moterų (Irau 

gystė rengė pikniką, 
vaikščiojo po smukles, 
lektavo svaiginančių

Bet čia

pardavinėti, bet rengėjai, 
tuomi nenusiminė. Jie tuo-! 
jaus bačkutes nugabeno i

pos. Žmonių buvo gana 
daug ir visi dailiai praleido 
laiką ant tyro oro. Reikia 
pažymėti, kad buvo ir vie
šos diskusijos. Diskusuota: 
“Ar reikalinga darbininkui 
prigulėti prie L. S. S. ir ko
kia iš to nauda?

PATERSON, N. J.
Na ir mūsų klebonas su 

pyko ant socijalistų. 6 d 
birželio sakydamas pamoks 
lą smarkiai išbarė socijalis 
tus, liepė neiti ant jų pra 
kalbų, neskaityti laikraš 
čių, ypatingai “Laisvės” ii 
‘'Keleivio”, nes tai esą mėš

KEWANEE, ILL.
rapijonai mokina kunigą 

doros.

damas algos. Teismas tupė
jo atsibūti 14 d. birželio. 
Atėjo į teismą parapijos ko
mitetas, bet kunigas ir a- 
kių nerodė.

Dabar parapija gavo kitą 
kunigą. Nežinia, kaip su 
šiuom sugyvens.

Dabar daugelis parapijo
nų suprato, kodėl kunigai 
keikia socijalistus ir jių lai
kraščius. Mat, socijalistai 
visuomet teisybę parašo, o 
jų laikraščiai patalpina.

V. P. Jurbarkiškis.

tanti paveikslai ir Graįčiū
nas aškino jų reikšmę 

Žmonių per abudu
ru atsilankė gana daug. To-Tikas

bet dar vedžioja tą lietuvį ir I tai jis ten buvęs. Iš tos 
rodo lietuviškas stubas. priežasties parapijonai atsi- 

Aiškiai pasirodo, kaip ka- sako rūpintis bažnyčios į-

mui. .
kai sako?

aka-j nesako, kad lietuvis - kata- Kunigas pradeda gintis, bet rai uždavė vėjo “vėžiui”, nu 
girtuoklystę platina, atsiranda prirodymų, kad. rodinėdamas, kad jis pasta

15 d. birželio buvo prakal
bos L. S. S. kuopos. Kalbė
jo T. J. Kučinskas ir Juke
lis. Prakalbos pavyko labai 
gerai. Prie kuopos prisira
šė dvi moterį.

Linkėtina naujom drau
gėm kogeriausio pasiseki
mo darbuotis ant visuome
niškos dirvos.

Yonkerietis.

vienas 
juose

ir 20 d. '
Publikos susirenka skailin- 

gai. Susirinkusieji užsiima 
visokiais žaidimais. Prie to 
yra užkandžių ir gėrymų. 
Žmonėms tokie susirinkimai 
ant tyro oro patinka, o ben
drovė iš pardavinėjimo val
gių ir gėrymų padaro šiek- 
tiek pelno. Geistina, kad to
kiuose susirinkimuose ben
drovės komitetas pasirūpin
tų užimti publiką kuo nors 
naudingesnių, kaipo tai: 
prakalbom, paskaitom ir tt.

A. kuopos 
nemažai i]

Ir vėl baisi tragedija!
Pastaruoju laiku mūsų 

miesto lietuviai labai pagar
sėjo svetimtaučių akyse. 
Trumpu laiku buvo visokių 
atsitikimų. Apie vienus la-i 
bai daug rašyta ir kalbėta,! 
apie kitus visai nieko neini-1 
neta. Bet šiomis dienomis 
vėl įvyko nauja tragedija, I 
apie kurią negalima užtylė

Mūsų lietuviai, sulaukę 
pavasario, griebėsi už darbo 
—pradėjo rengti piknikus, naitienė, girdėjau, pirmiau 
30 d. gegužės buvo piknikas Brooklyne gyveno 
ir labai pasekmingas: veik nies nemažai liko turto. Kas 
visas rudis tapo ištuštintas.įnori platesnių žinių, lai 
Tiesa,buvo atsibaladojęs po- kreipiasi šiuo adresu: J. 

visi ramiai užsilaikė. Nemanas ir uždraudė rudį: Vilūnas, 10826 Edbroke 
Roseland, Ill. 7 e

katalikai sta- 
savo pasielgi

mais apielinkės gyventojus. 
Neseniai “Tautos Name”, 
betraukdami rudį, taip įsi
karščiavo, kad pradėjo vieni 
kitus “blagaslovint” tokiais 
daiktais, kokie tik po ran
ka pasipainiojo. Pasekmės 
to—vieni nugabenti ligonbu
tin, o kiti kalėjiman. Pas
kui teismai ir bausmės. O 
vis geri Jezusėlio garbinto-

būk 
neuž-

Prie L. S. S. kuopos nu
tarta tverti dainininkų cho
rą. Tuom darbu rūpintis 
išrinkta komisija.

Po vasaros karščių nu- 
pakviesti moterį-kal- 

Nominuota M. Ka
čiutė - Herman ir J. T. Bal
trušaitienė.

Kuopa kiekvieną, mėnesį 
rengia paskaitas. Birželio 
20 d. skaitė L. Šimoliunas 
“Laisvo darbininko mintis”, 
iš “Keleivio”. .

13 d. birželio buvo susi
rinkimas S. L. A. 34 kuo
pos. S.Petrauskas, kasierius 
minėtos kuopos, priėmė apie 
šimtą dolerių sumokėtų na
rinių mokesčių ir apie šimtą 
savo turėjo. Visus tuos pi
nigus sudėjo į krūvą ir įsi
dėjo į kišenių. Tą viską 
matė tūlas sportelis J. Kače
rauskas. Kada Petrauskas 
įsidėjo pinigus, tai Kačerau
skas užklausė:

—Ar nebijai su savim 
taip daug pinigų nešiotis? 
O jeigu kas nakčia ateitų, 
tave užmuštų ir pinigus at
imtų?

Petrauskas visai neat
kreipė atydos į jo tą pasa
kymą ir, sulaukęs vakaro, 
ramiai atsigulė. (Petraus
kas yra kriaučius, 
užlaiko kambarius 
gyvena ir siuva).

Bet apie pirmą valandą 
naktį kas tai visu smarku
mu įpuolė į Petrausko mie
gamąjį kambarį ir drožė ge
ležgaliu jam į galvą. Pet
rauskas spėjo iš po pagal
vės išsitraukti revolverį ir 
paleisti šūvį į užpuoliką. 
Kulka pataikė į ranką. Už
puolikas, matydamas pavo
jų, griebėsi už revolverio, 
bet Petrauskui stipriai ran
koj laikant negalėjo atimti, 
tai dar sykį kirto geleže į 
galvą, bet Petrauskas spėjo 
ranką užsidėti ir geležis at
simušė į ranką ir tuomi iš
gelbėjo nuo mirties. Už

puolikas manė, kad geleže 
pramušė galvą, tai paleido 
Petrausko ranką su revolve
riu ir griebėsi jam užnerti 
ant kaklo kilpą, kad pa
smaugus. Bet Petrauskas 
visu smarkumu metėsi 
užpuoliko, partrenkė 
grindų ir pats išbėgo 
gatvės. Policija išgirdo šų- 
vį ir tuojaus pribuvo. . Už
puolikas tapo nučiuptas. 
Kada policija jį privedė 
prie šviesos, tai Petrauskas 
labai nustebo, pamatęs sa
vo gerą pažįstamą. J. Kače
rauską, kuris norėjo jam 
gyvastį atimti.

Petrauskas skylėta galva grjžta’ir sako man

(Iv. soči jaustas, jnese 
k o n i p a n i j o m s už d raustų
naudotis tokiais motorma- 
nais kurie neturi 21 dienos 
praktikos. Už įnešimą bal
savo 57, prieš 10.

Miė'sto taryba išrinko 
tam tikrą taikos komisiją ir 
ta komisija, sykiu su miesto 
majoru, privedė prie santai
kos. Algų klausimą ir dar
bo sąlygų nureguliavimą 
pavedė' arbitracijos teismui. 
Pirmininku arbitracijos tei
smo yra miesto majoras 
Thompson. Jis yra Edisono 
elektrikos kompanijos šėri- 
ninku, iš kurios gatvekarių 
kompanijos jiegą perka. 
Reiškia, jo reikalai tampriai 
surišti su karų kompanija, 
per tai nėra vilties, kad ką 
gero streikieriai gautų nuo 
to arbitracijos teismo, nes 
jos pirmininkas darbininkų 
priešas.

Bet yra viltis, kad darbi
ninkai nors kiek turės lai-

Urbonas ir nori parapiją su
tverti.

13 d., birželio kun. Urbo
nas surengė prakalbas. 
Žmonių susirinko mažai. 
Pirmiausia jis išplūdo Moc
kų, kuris jį kvietė į diskusi
jas ir nuveikė.

Po prakalbų buvo neva pa
rapijos mitingas. Bet čia 
iškilo didelis triukšmas.Mat, 
parapijonai išrinko komite
tą ir nori kun. Urboną nu
vesti pas vyskupą, o tas at
sisako, tai dauguma prade
da abejoti apie jo kunigys
tę. Kazlauskas viešai per
skaito “Naujienose” tilpusią 
korespondenciją iš Mason 
City, būk tas pats kunigas

Kunigas jam atsako:
“Pašol von nuo manęs!”
Žmogelis, gavės tokį-at

sakymą, galva palingavo ir 
! prasišalino.

Ateina teisėjas ir perskai
to “varentą”. Kunigas pa
sako, kad nesuprantąs. Jam 
liepia pasiskirti perkalbęto- 
ją, bet kunigas vėl pasako, 
kad susirinkusiems, kuriuos 
jis pažįstąs, neužsitiki, o ki
tų nepažįstąs. Atsiranda 
tūla moteris lenkė ir sutin
ka lenkiškai paaiškinti. Bet 

i čia parapijonai užprotestuo
ja, kad jie lenkiškai nesu
pranta. Tuomet kunigas 

j prašo pakviesti M. Kvitins- 
I kiūtę. Ta dėl tūlų priežas
čių nepribuvo. Teisėjas pa
sako, kad teismas bus 2 vai. 
po pietų, kuomet pribus 
perkalbėtojas ir liepia komi
teto nariui paaiškinti kuni- 
igui. Tas priėjęs paaiškina, 
i Kunigas jam atsako:

“Aš nesuprantu, ką tu sa
ikai, nenoriu girdėti tavo sa- 
i kymo 
i manęs

Susi r i n ku s ie j i pa r ap i j o n ai 
pradeda juoktis.

Visi eina pietų, o kunigas 
pasilieka po sargyba. Vie
nas parapijonų sako:

“Męs einame pietų, o tu 
tuom tarpu gali eisi mišpa
rus atgiedoti”.

Antras priduria:
“Tai tau gadynė atėjo, ne 

i kunigai parapijonus doros 
mokina, bet parapijonai ku
nigus”.

Sulaukęs antros valandos, 
vėl bėgu teisman 
riu, žmonių tiek prisigrūdę, 
kad ir įlysti negalima. Jau 
ir po dviejų,o teismo vis dar 
nėra, taipgi ir kunigo nesi
mato. Klausiu, kur kuni
gas. Vienas atsako:

“Atsirado kvailų bobų,ku- 
■ rios atnešė pietus, tai kitam 
kambary valgo

Vienas

Mūsų tūli
Tai taip mūsų lietuviai. čiai stebina 

darbuojasi ant visuomeniš 
kos dirvos.

Strazdo Barzda.

išėję 
streikan 1,400 gatvekarių ir 
eleveiterių darbininkų. 
Streikas tęsėsi tik iki 16 d. 
birželio. Policijos viršinin
kas pareikalavo iš miesto 
tarybos 1,000 ekstra polic- 
manų ir pinigų dėl ammuni- 
cijos. Taryboj .kilo didelis 
triukšmas. Po triukšmingų 
diskusiją reikalavimas tapo 
atmestas.

Penkiolikto nuovado al- 
dermanas Wm. Rodreguez, 
socijalistas, įnešė, kad mies
tas paimtų, į savo rankas 
gatvekarius ir eleveiterius, 
pakol kompanijos neišpildys 
darbininkų reikalavimų. I- 
nešimas tapo atmestas, bet 
publika labai prijautė tam 
įnešimui.

GREAT NECK, N. Y.
13 d. birželio buvo pra

kalbos L. S. S. 168 kuopos. 
Kalbėjo T. J. Kučinskas iš 
Chicago, Ill. Kalbėtojas 
aiškino apie kares, buvusias 
dar prieš Kristaus gimimą 
ir dabartines ir nurodė, ko
kią blėdį jos neša darbinin
kams ir naudą kapitalis- 

Publikos susirinko 
mažai. Rodosi, truputį kal
ti ir rengėjai, kad jie neiš
garsino tų prakalbų. Susi
rinkusieji atydžiai klausėsi, 

i Kalbėtojas savo užduotį at
itiko gerai.

Tiesa, kaip visur, taip ir 
i čia juodoji armija darbuo
jasi kad užkenkus socijalis- 
tams, bet męs į tai neturim 
paisyti. Jeigu ir šios pra
kalbos būtų geriau išgarsin

tai ir publikos užtekti- 
būtų buvę.

K. Vikeišinietis.

13 d. birželio buvo 
kas S. L. 
niu buvo

13 d. birželio į francūzų 
bažnyčią buvo atvažiavęs 
vyskūpas vaikų birmavoti. 
Atlikęs visas savo ceremoni
jas liepė visiems suklaupti 
ir pradėjo duoti palaimini
mą. Tuom tarnu trįs lietu
viai, karšti katalikai, gero
kai “apsišvietę”, atsistojo ir 
sykiu su vyskūpu pradėjo į 
visas puses žegnoti susirin
kusius. Kilo triukšmas, pri
buvo šerifas ir mūsų lietu
viški “vyskupai” tapo poli- 
cijon nuvesti.

Tai matot, ką daro gir
tuoklystė ir tamsumas.

Ten buvęs.
13 d. birželio buvo susi

rinkimas L. S. S. 40 kuopos, 
kad susivienyjus suSocialist 
Party. Labai malonu pa
žymėti, kad veik visi nariai 
užsimokėjo savo mėnesines 
mokestis. Yra viltis, kad už
simokės ir tie, kurie nebuvo 
susirinkime.

Pasirodo, kad draugai rū
pinasi visuomeniškais reika- 

reikia

ROSELAND, ILL.
Neseniai persiskyrė su 

šiuom pasauliu Z. Mickevi
čius. Velionis paliko brolį 
ir seserį; sesuo Petronė 
Mickevičaitė, po vyru Jo-

Pasivijau tą kompa
niją ir klausiu parapijos 
prezidentą, kur jie dabar ei
na. Prezidentas sako:

“Žinai, brolau, mums su 
kunigu tikra bėda. Išsine
št iš bažnyčios kieliką už 
$65 ir kitus tinksus ir dabar 
neatiduoda, tai eina teis-

DETROIT, MICH.
Reikia pastebėt, kad pa- 

pabaigos storuoju laiku mūsų lietu- 
negalėjo, v;aį atšalo nuo visuomeniš- 

Į ko veikimo. Apie tai turėtų 
daugiau pasirūpinti L. S. S. 
116 kuopa. Jeigu negalima 
nieko kito veikti, tai nors 

gėry-!užsiimti auku rinkimu nu- 
7 d. birželio staiga mirė mų. Bet čia vėl nelaimė: kentėjusiems nuo karėslie- 

Mikalojus Bartkauskas. Ve-'nespėjo stiklus parodyti,'tuviams. Girdėjau, kad du 
lionis turėjo apie 32 metu kaip velnias policmaną at- kartu buvo renkamos aukos, 
amžiaus, pati ir du kūdikiu | nešė ir liepė su visu bizniu (bet ir tos paklius klerikalų 
liko Lietuvoje. Staiga mirė kraustytis. Moterėlės vis- ‘ glėbin. Ar negalėtų 116 
nuo širdies ligos. Paėjo iš .ką nugabeno į stubas. Pik- kuopa surengti fėrus ir visą 
Kauno gubernijos ir pavie-'nikas užsibaigė. Sugrįžę1 pelną atiduoti L. Š. F.? 
to, Baisogalos parapijos.Ve- namo linksminosi ne tik pei 
lionis buvo laisvų pažiūrų ir visą naktį, bet ir ant ryto- 
dorai gyveno. Kadangi jis jaus 
neprigulėjo prie jokios drau
gystės, tai palaidojimui 
prisiėjo kolektuoti.

Nors velionis bereikalin
gai niekur cento neišleisda
vo, bet bedarbės šmėkla iš
tuštino jo visus sutaupytus 
centus; apart to, tankiai nu
siųsdavo po keliatą dolerių 

Be darbo 
išbuvo apie metus laiko; 
prieš mirtį buvo gavęs sa- 
liūne darbo ir ten mirė.

Velionis čia turėjo sese
rį ir du švogeriu. Numirus, 
švogeriai paėmė jo kūną, 
surišo ražančium rankas ir 
visi karštai meldėsi, kad 
dievas suteiktų dangaus ka
ralystę. Bet lenkų kunigas 
į tai nepaisė, nepriėmė ve
lionio į bažnyčią ir neleido 
ant kapinių laidoti. Mat, 
neturėjo pinigų. Tapo pa
laidotas sale kapinių.

A. Nevėžis.

vi dešimts septinto nuo- 
e alder.-anas J. Kenne- 

kad

NORWOOD, MASS.
Metai atgal čia tūlas so

cijalistas norėjo įkurti ex- 
presą alui ir kitokiems daik
tams išvežioti, tai mūsų geri 
katalikai skundė valdžiai, 
kad tam žmogui neišduotų 
leidimo ir patįs visur šauk
davo, kad socijalistai gir
tuoklystę platina.

Šiomis dienomis atsibala- 
dojo koks tai lietuvis, [geras 
katalikas ir atidengė 
są vien tik alaus išv^ioji-

‘Tu ne parapijonas, 
ko čia dabar stovi?”

Aš jam atsakau, kad 
riu į laikraščius jų bylą 
rašyti. Parapijonai labai 
nudžiunga ir už tai mane 
pagiria. Nekurie pasako: 
“Tik ‘Laisvė’, ‘Keleivis’ ir 
‘Naujienos’ apie 
teisybę parašo, o ‘Draugas’ 
ir ‘Katalikas’ nieko nerašo”.

Čia kįla ginčai, kurie laik
raščiai geresni. Tuom tar
pu ateina teisėjas, kunigas 
su policijos viršininku, len
kų kunigas su advokatu ir 

ėtoja minyška Suni-

Dabar žmonės sako: “Ir 
suprask, kaip reikia elgtis? 
Pirmiau • liepė neskaityti 
laikraščių, neiti ant jų pra
kalbų, o dabar liepia net pi
nigų duoti...”.

Mat, parapijonai nesu
pranta, kad mūsų kunigėlis 
eina to apaštalo pėdomis,ku
ris savo aukai nespjovė j 
veidą, bet pabučiavo.

Krikščionis.

LEDFORD, ILL.
1 d. birželio tūla moteris 

su savo vyru ir burdingie- 
rium nuvažiavo į svetimą 
miestelį pas kunigą į sve
čius. Kunigas svečius labai 
maloniai priėmė ir ten jiems 
besišnekučiuojant dvylikta 
nakties išmušė. Kas daryti, 
svečiai turi važiuoti namo, 
bet jau karai neina. Kuni
gėlis turi automobilių ir ap
siėmė svečius namo nuvežti. 
Įsėdo svečiai, kunigas, kuni
go gaspadinė ir kaimyno 
jauna mergaitė. Kokia jų 
kelionė buvo, tai nežinia, 
bet į Ledfordą pribuvo su 
didžiausiu triukšmu. Ne
privažiavę namų apsistojo, 
kunigas ir burdingierius iš
lipo iš automobiliaus ir už
ėjo į restauraciją. Tuom 
tarpu automobilius atbulas 
pradėjo eiti, o sėdintieji 
klykti. Moteriškė šoko iš 
automobiliaus ir koją išsi
suko. Automobilius išlau
žė tvorą ir įvažiavo į K. B. 
daržą.

Kunigėlis išbėgo iš res
tauracijos ir sulaikė auto
mobilių. Šiaip taip svečius 
davežė iki namu.

Jau viskas buvo tvarkoj— 
sužeistoji gulėjo lovoj, vyras 
išėjo kantaro jieškoti, kad 
ištepus koją, o kunigas ir jo 
palydovai leidosi link namų. 
Bet burdingierius dar su
manė juos palydėti. Susė
do visi automobiliun, kuni
gas paleido automobilių, tas, 
kaipo velnio vedamas, įva
žiavo į vartus ir sukėlė di- 
džiausį triukšmą. Čia 
iš automobiliaus iškrito 
kunigėlio centai išbyrėjo

Tai matot, kiek kunigėlis 
vargo turėjo ir vis už savo 
į ) a r ap i j o n ų griekus.

Senas žmogelis.



LAISVE

JUOKŲ KĄSNELIAI

Remingt
Dept. A

Lenp-vas nešiotis ir drūtaiATPIGO RUSSKI PINIGAI

ORAKULO PATARIMAI

Klausimai

20c

LIETUVIŠKA Cigaretei

turi

FOTOGRAFAS
MALIORIUS

A. SHRUPSKI
Jonas MATHUS

Kodėl

Brooklyn, N. Y109 Grand St

20c

35c

25c

20c

25c

50c

kas

vas.

75c
85c
20c

$1.0
$1.0'

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y

ipie lie tu -
Tiesa, ir 

vienas 
kuris

Gerai
— aš tau duosiu ragus 

Ir tą-pat dieną dievas su
tverė žmogui moterį.

JUOZ. MARTINAITIS

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

įkas stovi pries 
nužemintai žiūri

Nedidelio saizo ir paran

sutvėrė žmogų, 
jį iš visų pusių ir

Rem ngton’o kpmp. padarytas
' ,, ,, gnarantuoja

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galim 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
155 Metropolitan

Brooklyn, N. Y. Telephone 652 Newton.
R. KRUČAS

vis likau at- 
Gabrys gi pasakė: 

nesirūpini apie

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

BANKIERIUS JOHN KOVACS
36 GRAND STREET

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave.

MASPETH, N. Y.

— Bet to, viešpatie, man 
neužtenka. Aš noriu turėt 
iltis, nagus arba ragus.-

sako jam die-

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

Kas nori gaut’“Soči j aide 
mokratą” (mokslo laikraš 
tis)—tegul prisiunčia 6 cen

Su visokiais reikalais 
kreipkitės pas

D. BOCZKŲ
Jis užlaiko krautuvę, pas 

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

J D. BOCZKUS. 
2111 First St., Elizabeth,N.J.

Garbingiausias 9999 - de 
vynesdešimts devynių galy 
bių Orakule! Jau daug 
daug aš apie tavo mandrią 
ją galvą esu girdėjęs. Tai

— Tegul gyvena, — pasa
kė dievas nusišypsojęs, — 
tiek daug gyvūnų sutvėriau 
ant žemės, taip kad žmogus 
tarp jų nebus žymus. Tik 
pikta, kad jis panašus į ma
ne. Bet ką-gi daryt? Į Ie
va panaši katė, į slonių — 
kiaulė, o į mane — žmogus.

— Eik! — paliepė dievas.

Spindulių, p«r 
matau jūsų v'dūrinius 

No kiekvienas gydy- 
aparatus, n«s 
Chemiškai Ir

Jau nereik daugiau atšipusia britva skustis!
i Reikalingas daiktas visiems vyrams kurie patys skutasi!
' Kadangi britva peša ir si---- ........................ i-.——

dirjk save, tik parsitrauk mūs 
kaip ištepsi ant diržo ir patrauksi kelis 
rai išpustis, kad malonu bus skustis, 
laiškų ir adresuok:

SIUNČIU PINIGUS I RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS ST EITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI, Išrandavoju baksus laiškams.

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

KLEENKUT” BR1TVAPUSTO. O 
kartus britva, tai taip ge- 
Prisiųsk 25c. suvyniojęs į

nutis, m 
dievą ir 
į akis.

— Eik šalin!
dievas.

Žmogus dreba ir stovi
— Ko nori?
— Nieko, visogalis!
— Tai eik!

-MAUJIENOS" 1841 S. Halsted St., Chicago, I IL
Šiuomi prisiunčiuS------------ u£ “NAUJIENAS".... .

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresui

— Aš noriu padėkavot 
tau, kad mane sutvėrei.

— Gerai. Aš užganėdin
tas, kad tu dėkingas sutvė
rimas.

— Bet aš noriu...
— Ką gi tu dar nori?
— Tu, viešpatie, sutvėrei 

mane ant savo paveikslo, 
bet aš esu silpnesnis už vi
sus žvėris: pas mane nėra 
nei ragų, nei nagų, nei ilgų 
dantų dėl apsiginimo. Man 
pavojinga tarp žvėrių.

— Gerai, dėl apsiginimo 
aš tau duosiu lapės gudru-

kur
GVARANTUOTAS ANT
SPECIJALIŠKAS NUPI- 
.Męs

"DIDELE DOVANA
Nebo pakelio priešakys vertas te pinigais 

Visas Kuponas verias įc pinigais

ra — vyras ir moteris. Jei
gu reikalinga patirt ką nors 
apie vyrus — užsimaunu ke
lines, įsikandu pypkę ir 
frentauju su vyrais. Bet 
jeigu noriu sužinot moterų 
paslaptis,tai apsisegu dresę, 
susiveržiu gorsetu, nusitepu 
veidus, įsidedu į burną “čū- 
gam”, na, ir vaikžtinėju su 
miltaveidėm. Jeigu noriu 
sužinot davatkų triksus — 
palieku kunigu ir nusisam- 
dau davatką už gaspadinę. 
Jeigu gi noriu patirt kokio 
nors kunigėlio šposus, tai 
palieku davatka ir einu pas 
tą kunigėlį už gaspadinę. 
žodžiu sakant, aš esu vis
kas ir todėl vadinuosi Ora
kulu Forštein zi niięht?

2) Ji tau “štofą” atiduos, 
kai kuolai žaliuos. Kitą 
syk būk gudresnis ir milta
veidėm perdaug neblyvyk. 
Pirm, negu pirkti aiskrymą 
ir čoklat, visuomet turi pri
simint šitą lietuvišką prie
žodį: “Girk diena vakare, o 
mergą patale”.

3) Jesery. Čali Čaplin y- 
ra garsiausias vyras visoj 
kontrėj. Jeigu lietuvai tu
rėtų nors vieną tokį Čapli
ną, tai nereiktų nei Gabrio 
biuro, nei autonomijos fon
do, nes tuomet 
vius visi žinotu 
dabar pas mus yra 
vyras (Grikštas), 
monkės rolę lošia, bet jam 
toli šaukia prie Čaplino. Ča
plinas fones daro teatruose, 
o Grikštas — ant mėšlynų.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SALIO. 

N AS VISAME 80. 
BOSTONE.

Sveiki ferlausios rūšies gėry- 
m»i ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
• persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dašimta žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos aamo).

Turime pirmą 
oc.—Dem.” num
‘Laisves” Administracija

keliais svarbiais dalykais, 
ar tu man jų neišekspleiny- 
tum? Mat, aš jau nežinau 
nei ką daryt su tom mano 
kvestijom. Ko aš neprašiau 
išeksplenyt, bet pasirodė, 
kad kitų makaulės — tai tik 
šutytom bulvėm pilti... Nei 
tiek negali,, kiek manoji. 
Kreipiausi į kelis informa
cijų ofisus 
mestas.
“Tamista
lietuvių tautą (mat, jo ki
šenių), o užsiimi glupstvo- 
mis”. Ir taip mano visas 
kvestijas iškrėtė į .sąšlavas.

Dabar kreipiuosi prie ta
vęs paskutinį sykį su šiais 
klausimais:
1) Visų pirma išekspleinyk 

man, kas tu ėsi per sutvė
rimas? Į ką panašus? Nes 
mano makaulė negali su
prasti, kaip žmogus, papras
tu būdamas, gali žinot vis
ką, o viską. Taip išeksplei
nyk apie save, kad visi ži
notų. _ 1

2) Ar tu žinai, aš turėjau 
fainą “svyt hart”; visuomet 
ją šėriau kendėm ir fundi- 
i’au aiskrymą, nes misliau, 
;ad ji bus mano, tai nei ne

sigailėjau leist pinigus. Ale 
sykį žiuriu, kad manoji ant 
kampo su airišiu džiką šo
ka. Aš ko nepasiutau. Pri
ėjau artyn, žiuriu į airišį, o 
tas kremta tabaka, kad net 
ausys kruta. Priėjęs prie jo 
arčiau, sakau: “Panč j u 
biznis”. O jis kai drėks 
man per terlą, aš kebe
riokšt. O kai atsikėliau, tai 
neradau nei mano mylimo
sios, nei airišio. Žinai, Ora
kule, aš nenoriu dovanot jai 
už aiskrymą ir kendes. Pa
sakyk, ar aš galėsiu atgaut 
atgal tą štofą, kurį iš neži
nios praliuzinau?

3) Ar kelia tautą toki 
prašmutai, kaip Čali Čaplin, 
ką ant monki pikčierių. Jei
gu taip, tai ar lietuvių tau
ta kyla?

Išvirožyk, tai ir kiti žinos, 
kad tu smart vyras.

Durakonas.

— Kaip tamista išdrįsai 
tamsiam kambary bučiuot 
mano (lukteri? Aš tamistai 
nedovanosiu, supranti?

— Nesibark tamista, nes 
aš ir pats negaliu sau to do
vanoti. Prisipažinsiu tami
stai, kad jeigu aš tamistos 
dukterį nors kartą būčiau 
matęs šviesoje, tai nebūčiau 
bučiavęs jos ir tamsiausioj 
nakty.

Kan užsirašyt 
pas man* 

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

“Amerikos 
arba knygų ver- 

$5.00

Pirmą Lietuviu Dienraštį 

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

‘'NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

'NAUJIENOS" talpina darbininkam* naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS" leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavienio* 
ypatus 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.

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

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

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaite po 
savaitei, įnėnesis p j menesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkiroje ligoje. Kad* 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršinus — 
tada vienatine pagelba yra b* 
užvilkimo kreiptis pre seno, 
garsaus specijalisto
D-RO LEON. LANDES

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

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dideliius i»" garsius aparatui 
Elektrikos ir X 
kuri os 
organus 
tojas turi tokius 
jie yra brangus.
likroskopiškai ištiriu kraują Ir 

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

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

Atsiųskite už 2c. markę, « 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai I

Atsakymai: —
Žinai, bratku, labai neiš

mintingai darai, jeigu su to
kiom svarbiom kvestijom 
kreipiesi į lietuviškus, tau
tiškai - katalikiškus, ofisus 
arba biurus, kaip juos Gab
rys vadina. Tie ofisai tau 
niekuomet neišekspleinys, 
nes ten dirba žmonės be gal
vų, o tik su barzdom.

Dabar apie kvestijas.
1) Kas aš esu? Hm... 

Orakulas — dacol! Bet aš 
spėju, kad tamista nori ži
not, kokios lyties aš esu: 
vyras ar moteris, vaikinas 
ar mergina,. vedęs ar 
nevedęs? Nors tai ne tavo 
biznis, bet kaipo geram 
frentui pasakysiu, tik tu, 
bratku, niekam nesakyk.

Aš esu abiejų lyčių, tai y-

SU 21 AKMENIU GELŽKELIO 
LAIKRODĖLIS.

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

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

Lietuvį”, ar “Šakę 
lės $2.00. Taigi Tamista 
gauni dienraštį “Naujienas 
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.

MASPETH, N 
BERGEN MFG. CO., 

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis

NEWARK0
AKUŠERKA

Paba’gusi Imperntrici Mari] A- 
kušerkų mokyklą Peterburgą Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apaipažinuo su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENfi 
Jauniškaiti

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

Filija: 155 CLINTON ST
BOROUGH OF BROOKLYN MASPETH, L. 1. N.Y

NEW YORK

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. I).

Specijali«t»“ Mnt*»riiku Ligų.
314 E. 50th New York

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

Nedėlioinis 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.I.

Kalbame lietuviškai.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO. 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvl- 

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

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

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

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE 

užeigos namas arba kotelis
AR BUVAI KADA NORS

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

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

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

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

498 Washington Street,
Corner Spring Street

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

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik i J. MARTINAIČIO 
Ceverykų Krautuvę, 

‘ ---kur galėsi^pasirinkti pagal
savo norą.

Visas Kuponas ir pakelio priešakls 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas.
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

Remington Typewriter Co.
(Inkorporuota) 

327 BROADWAY, NEW YORK

prisiusimo 
laikrodėlį, 
prisius • savo 
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.

Geriausias Typewriter’is

Junior

Dievas 
apžiurėjo 
sako:

— Didelę kvailystę atli 
kau!

Bet pataisyt jau buvo vė

Tu i. 21X4 Greanpaint.
Puikiausia lietuviams vieta paa 
Pfc DRALGEL1

©
Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvėpin
ti cigarai, ir 
puikųa užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būslta 
užganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn, 
Palei Wythe Ava.

PASLAPTIS ................................
GYVENIMO BANGA ...............
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI .
KONTROBANDNINKAI ..........
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 1(
KANKINIŲ..................................
PILEN1EČIAI ..............................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GĖLĖ ............................................ 40c
IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE- 
NIMO. Kaina .........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOC1JALDEMOKRATŲ MOKS

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

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

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

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

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

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

j Akušerkaį 
S Pabaigusi kursą Womans Medical* m

College, Baltimore, M<1. įg
5? Pasekmingai atlieku buvo darbą prie Ž 

gimdymo, taipgi suteikia viaokiao rodąs ir 
x pagelba invairiose moterų ligone. K

§ F. Slropiene,*^",?.*..’ f 
g SO. HOSTOINi. MASS. *



ATSKAITA

SEVERA’S Laisves“ AGENTŪRABALSAM
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO

Patarnavimas kuotcisingiausias

Kursas pinigu tuom laiku žemas

Laisves

PAJIEŠKOJIMAI

Laisvės4 SPAUSTUVE

Kas

Platinkite “LAISVĘ
19 C Si

DAKTARAS

Matulaitis

Sveikatai

Raudonas
Juokas 1.00

8.00

KAINA

—
Brooklyn, N. Y183 Roebling SL,

1000
2000
2000

ir 1.00 
ir 1-00

*0c. ir
Mc. ir

«6c. ir

.10c. ir

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

“SVEIKATA MOTERIMS 
kinta 
stiprinimo 
palengvina jų kentčjiinus

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES.

AptiekoriuH ir Savininkai
226 Broadway kanip. C Street 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telephone So.Boston 21014 ir 21018

Viso.......................... $726.63
Su balans viso labo $8936.47

Cambridge, 
........... 37,71 Patariama var 

toti nuo užkie 
tejimo, noviri 
nimo, dlspopsi 
jos, kepenų ir 

tulžies 
neveiklumo.

įvairios ligos, 
y paty liCmi

Virinimo stip 
rintojas se

niems ir nu- 
silpnejusioms 

ypatoms. Tin 
karnas vartoji 
mul svoikstan 

tiems.

11.00 
.76 

1.00 
1.00

l’EISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Extra Pardavimas.
Naujas mūrinis namas ant 

2 florų su 8 kambariais, visi 
įtaisymai ir maudynės — 
$1,700, įmokėti reikia $500.

Medinis namas su 32 kam
bariais ir štoru, statyta 22 
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-

Yra įrengta pagal naujausios technikos reikalavi
mus, todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS atlieka 
greitai, gražiai ir pigiai. Taigi, draugijos, kuopos 
ir biznieriai, jeigu norit, kad jums reikalingi ap
skelbimai būtų atspauzdinti aiškioj, gražioj formoj 
ir teisingoj, visiems suprantamoj kalboj, tad neškit į 

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

ro $8.50 ir smulkių au
kų ......... ............... 56.98
asys Jasilionis, Bingh-

•7th Av<
Vice-pfrmhdnkMH F. Raškcvlčlun 

589 Inland Ave 
Protokolų raštininkai Ona Užballfitė

1214 Went St 
Finansų raitininkai J. Btružaa 

1125—8th St
Iždininkas 8t. Buzimkls

539 Island Av»

lio 1915 m.
L. Š. F. iždin. K. Šidlauskas

Kason Globjėai:
M. Geruliūt#

1109 S. Winnebago St.
Ona Sarrasevičiūtž

589 Island Ave.
Maršalka A. Neverauskae

411 So. Church St.

Stampos.
Pas L. š. F. iždininką 

buvo štampų .... 19601
Išduota balandžio mėn. 1070
Išduota gegužės mėn 600

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

Valentino 
taipgi ir 
metai at- 

Canada

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 St. Brooklyn, N. Y.
K. Liutkus,

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

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

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

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

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Išlaidos.
Už išmainymą privatiškų 

čekių ..........................20
Birželio 1, 1915 m. lieka 

pas L. Š. F. iždininką 
K. Šidlauską ... $8936.27

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 pereitų žie
mą. Jei negalit atsilankyti, tai pri- 
siųskit man savo adresų.

Ji pati arba žinantieji malonės pra
nešti.

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

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina 
“KURSK”.............. Birželio (June) 24 d

“CARICA” ......... Liepos (July) 5d.

DRAUGIJOS
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:

PARDUODAME LAIVAKORTES.
Jeigu nori važiuot į Lietuvą arba gimines parsi 
kviest iš Lietuvos, Laivakortę pirk 
Agentūroj.

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.

PARDAVIMAS.
Parsiduoda geras biznis lietuviais 

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

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

KŲ ADRESAI:
Prezidentas I. Daukšyi, 141 Ne Sth 

St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas F. ■▼•tikai, 

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

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

Brooklyn, N. Y.

LAISVfiS MYLfiTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

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

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

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

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

aukavo $5, D. L. K. Vy
tauto dr-stė aukavo $3, 
viso $70.25, man prisiu

va .............................  70.00
Kiselis, Waterloo, la. 2.00 

xJer aukų rinkėjus nuo W.
Frankford, Ill. lietuvių
ir L. S. S. 73 kp. aukavo
5 dolerius, viso .... 60.61

82 kp. S. L. A. Pana, III.
aukavo .................... 5.00

Nuo F. Jacevičiaus, Nor
wood, Mass................3.50

Per “Naujienas” nuo D.
L. K. Gedemino dr-stės
Skolinimo komiteto,
Kensington, Ill.......... 5.00

Per aukų rinkimo komite
tą nuo Racine, Wis. lie
tuvių ...................... 20.61

O. Skerstoniutė, So. Bos
ton, Mass, už štam
pas ......................10.00

Per Roką Pernicką, So.
Boston, Mass.......... 14.50

Per “Keleivį” nuo L. S. S.
201 kp. East Chicago,
Ind. ........................ 11.00

S. P. Jaunimo Ratelis,
Rockford, Ill. aukavo 8.00

Per T. M. D. 138 kp. aukų 
rinkimo komitetą nuo 
East Arlington lietuvių 
ir svetimtaučių .... 17.06

^er Joną Stočkų nuo P.
Trilis su p-le Kubiliaus- 
kiute vestuvių Stough-
on Mass....................9.15
• Cleveland, O. aukų 
inkėjus nuo L. S. S. 3 

kp. prakalbų ir paskai
tų ............................31.20

Jetuvos Sūnų ir Dukterų 
dr-stė St. Charles, III., 
aukavo ................ 20.00

’er Easton, Pa. aukų rin
kėjus: Pašelpinė dr-stė 
“Laisvė” aukavo $25.00,

tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoj®* 
filgtt jums brangi yra jūsų sveikata, tai tųojaus reikalaukite gyduolių, ražydoafl Qdte ) 

atsilankydami j Lietuviikq Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiokorioi,
Bedford Avenue Kampai North <-t«s gatvi? Brooklyn fc. W

Pajieškau draugo Jono Saduikio, 
Kauno gub., Ežerėnų pav., Drabiškių 
<aimo. 3 metai Amerikoj. Pirmiau 
gyveno Pittsburgh, Pa. Jei kas ži
not, malonėkite man pranešti, 

P. Bivainis
Detroit

Pajieškau savo švogerių 
{aubazio ir Leono Būtos, 
pusbrolio Jokūbo Lubio. 2 
gal gyveno Montreal 
žinot, malonėkite pranešti.

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

Sovcros Preparatai parsiduoda aini aptiokoje. Pirkite vien Sevcros. Neimkite 
jokių užvaduotojų. Jei negalfltumot jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo

M. Petrauskas
395 W. Broadway 

So. Boston, Mass.
ĮVAIRUS NAMAI ANT 

PARDAVIMO.
Parsiduoda namai 15 ward’e, apie 

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

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

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas 

1486

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO“ DRAUGIJOS 

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

Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutaa, 815 Jenna St., 
vlce-prezidentas.

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

Kaz. Arlauskas, 818 Janna St., fi
nansų raštininkas.

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

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607
Jenne St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave., J. Sukelia, 712 Park Ave.

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

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

Durininkas J. Žiliue, 614 Market St. 
Street.

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

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

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

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

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

M Urlakis
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

“LAISVE
183 Roebling Street,

Pajieškau savo seserų. Petronės ir 
Katrės Norkūniūčių, žefriotos ir gir
dėjau, jog gyveno' kur apie Massa
chusetts valstiją, meldžiu atsišaukti 
ant šio antrašo:

S:mon Norkūnas
R. F. D. No. 2, Box 50 B.

Du Bois, Pa.
(50—51)

OF LIFE
fSeveron Gyvasties Balaamas] 

Koštuoju 76 centus.

Telephone 595 Greenpoint
Daktaras J. Misevičia 

SPECIJALISTAS ŠIRDIES IR 
PLAUČIŲ LIGŲ. 

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

“AIDO“ CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

Lieka pas L.Š.F. iždin. 17931 
“Laisvės” red.randasi 10590 
“Naujienų” red. rand. 
“Dilgėlių” red. rand. 
“Kovos’ red. rand.
Viso L.Š.F. štampu ran 

dasi ..............    33521
Vertės ................  $1,676.05
Birželio 1, 1915 L.Š.F.

turtas...............$10,612.32
L. Š. F. Finansų sekretorius 

Tadas L. Dundulis.
Westville, Ill.

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

(49—52)

Reikalauk šiuo adresu 
“LAISVĖ”

Lietuviškos Dainos!
II Sąsiuvinys. Ketuiiems 

mišriems balsams; tinka cho
rams ar kvartetams. Kaina už 
septynias dainas 25 c. Cho
rams duodama 30 knygučių už 
5 dol.

Sutaisė Petrauskų Mikas.
Rašykit:

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vica-PrexldantaB 2) S. Mankai, C®r. 
IPh & V'na St., PhBadolpHa, Pa.

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

Suiinešimą Sekretoriai 1) J. No- 
vlackai, 188 Roebling It., Brooklyn, 
N. Y.

T. L. Dandulli, Box 611,
Woitrille, Ill.

Finansų Sekretoriai 2)J. Stasiulevi
čiui, 1815 E. Moyameniing Avenue, 
Philadelphia, Pa.

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

Kaioi Globėjai: M. Čėina, 56 Mar
ket St., Brighton, Masi.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Maas.;

J. J. Gerdauakai, 78 Welles St., 
New Britain, Conn.,

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

Visas pinigai reikia Išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511. Westville,

Taip vadinasi musų knygelė, parady
ta moterių naudai, kurioje paaifi- 

nuo kurių SEVERA’S REGULATOR savo atitaisymo ir 
s motorinis yra goriausis draugas, nes minėtoji gyduolė 

Pareikalavus, knygelę pasiunčiamo dovanai.
Se.veros Reguliatorius kaštuoja $1.00.

Mėgintojai ^geriausiai išaiškina jo gerąsias ypatyb 
Perskaityk sekantį laškų:

Nevirinimas.
“Per dvi sanvaites laiko vartojau Soveros 

vasties Balsanii) ir pradėjau jausties daug 
riaiiH. Ilgą laiką kentėjau nuo novirinhno, 
pridavė man nemažai kėni ė jimo, bet kuomet 
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.

SALI UNAS 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.
158 Charles St., Randall Sų.

PROVIDENCE, R. I.

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:

1 kuopos Brooklyno — L. Deveikis,
146 Metropolitan Ave. Brooklyn,

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

Įplaukos.
Gegužės 1, 1915 m. balan

sas ............... $8,209.84
Per aukų rinkimo komite

tą nuo Racine, Wis. lie
tuvių . .................... 11.53

Per aukų rinkimo komi
tetą nuo Progreso Ra
telio pask. Philadelphia, 
Pa...........................1.72

Per John J. Urnevich, 
Bristol, Conn.; Lietu- 
tuvių Neprig. Kliubas

t ' aukavo $10.00, Lietuvos 
Dukterų dr-stė — $10,

' S. L. A. 120 kp. — $5, 
nuo visų draugysčių pa
rengto baliaus $13.25 
ir smulkių aukų, vi
so .......................  50.00

JJančauskas, Chicago, Ill.
aukavo .................... 4.00

L. S. S. 77 kp. Benld, Ill. 
aukavo

Per aukų

Per Wm. Anestą nuo su 
vienytų draugijų pra 
kalbų, 
Mass.

Kadangi “LAISVĖ” yra leidžiama ne dėl pelno, 
bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad remkit ir pla
tinki! ją! “LAISVĖS” pakraipa yra užtikrinta, nes 
ją leidžia ne pavienis kokis nors biznierius, bet 
darbininkų kooperacija. Todėl “LAISVĖ” neturi 
reikalo prieš ką nuolankiau! arba ką nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai skai
tytojai, platinki! “LAISVĘ” kiek galėdami, kad ji 
rastųsi kiekvieno vargdienio grintelėj.

............... 10.00 
rinkėjus St.

Charles, III. nuo vietos 
lietuvių ir svetimtau
čių ........................ 109.50

Iš Grand Rapids, Mich. 
Lietuvos Sūnų d r-j a au
kavo $25, i“ nuo dr-jos 
parengto baliaus L. Š.
F. naudai $26.05, atė
mus lėšas 20c., lieka 50.85

Vladas Damaševičius, St.
Louis, Mo. aukavo.. 5.00 

Teatrališkas Ratelis, She
boygan, Wis............ 11.25

M. Grigas, Springfield, 
Mass...................... 1.00

Per “Naujienas” nuo vi
suotino lietuviu vakaro 

DeKalb, Ill.......... 22.00
Iš ThroOp, Pa.: D. L. K. 

Gedimino dr-stė, Lietu
vos Sūnų dr-stė ir D. L. 
K. Vytauto dr-stės ba
liaus $57.25, Lietuvos 
Sūnų dr-stė aukavo $5,

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

K. LIUTKUS
131 Grand Street 

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

DR 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, III. 
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 pd pirmam 

kiekvieno mėnesio nedėtoj, P.

419 BOYLSTON-ST., BOSTON,MASS.
Netoli didžiojo miesto knygyno.

Offiso valandos: nuo 10—12 valandai 
“ “ “ 7—9 v. vakare.

šventadieniais nuo 10—4 v. po pietų. point

pas.......................... 20.00 J
per J. Stankevich nuo L. T

S. S. 27 kp. ir L. S. cho- 1
ro prakalbų, New Haven, 4

Conn.........................15.00 T
Per J. Klekuną, Bingh- Į

amton, N. Y., nuo pra- į
‘ ’ 33.00 ®

| VISADA. t
£ Nemokykit randą be naudos, 4
* bet mokėkit savo naudai. $ 
| Męs parduodam LOTUS ant 1 
ą lengvų išlygų, arti didelių e

miestų ir fabrikų. Pastatom ♦ 
X namus, už kuriuos žmones iš- 0 
4 moka raudomis ir į trumpą lai- $ 

ką pasilieka savininku namo. A 
Rašykit mums, kurie manot ® 

? savo namą turėt, o męs suteik-
6 sime kiekvienam rodą. X
| J. IGNATAVIČIA |
♦ Realty and Commercial Co. ®
1 30 Church St., New York City. A 
£ Suite 222 E. f

I brangiausi žmogaus
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

g* Jau nuo keliolikos metu Brooklyne-New York gyvuoja
K Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
5 PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 

kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius, nuo visokią
® apgaviką išnaudojimo ir gydyti ,iuos. tikrai geromis ir 
W pasekmingomis gyduolėmis nuo visokią ligą ir kūno sil« 

pnybių. ..a

6 LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgą metą pritinmu 
nf išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytą iš svie- 
W žiausių ir geriausių gydančių medikamentų irt labai pasek-

mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san- 
delyje sukrautos ir ’gaunamos sekančios gyduolės; I

Jt Kraujo Valytojas..
V Gyvasties Halsamas.
SS Nervų Stiprintojas.

Vaistas del Vidurių
££ Kraujo Stiprintojas.

Nuo kosulio.............
iniTM į Nuo gerklfs skaudijimo ŠSc.
|]|||||| ( Skilvints nroškos..........Illllln I Pigulkos del kepenų.................
Illllll I Blakių naikintojas:...................UJlll) 1 Del išvarymo soliterio............

Anatarinas plovimui................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis...........................
Antiseptiškas muilas................
Gumbo lašai.................60c. ir 1.00

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroa
Talppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčs, šaknįs ir t. L, feMAS 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
M^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musą gyduolią apražymrfB^OS

Nuo galvos skaudi j Imo. 16c. Ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gšhtno................. ..
Nuo peršalimo...............11” V
Plaukų stiprintojas..86c. ir 
I.inimentas arba Expelleris. 
Nuo niaukų žilimo’..............
Nuo Reumatismo..... .60c. 
Nuo Ivtiškų ligų...........60c.
Nuo dusulio.............
Nuo kirmėlių.,.........
Antiseptiška mostis, 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.

Skaitykit ir platinkit “Laisvę”, nes 
tai geriausias darbo žmonių laikraštis. 
Prenumerata 2 dol. metams.

W. F. Severą Co. “°’X3S



VIETINES ŽINIOS

rfiifM
NAUJAI ATIDARYTA duoda

inetru

Neseniai apsiėmė mano što-

103 Grand st

BIZNIERIAI!

ift;

Atsibus Nedėlioj, 4 Liepos-. 
Įžanga ypatai tik 50 centų

dirbtuvę 
instru- 

arinoniką 
savamok- 

lengva iš-

ifc -.k ft

Jeigu Jūsų biznis eina prastai ir no 
rit j| pagerinti, tai pasigarsinkit “Lai

Suareštuota keliatas ypa

12 bosų, plie 
tvirtai.

Susekė ginklų sandelį.
Šiomis dienomis New Yor

ke ant W. Houston St. poli- 
licija užtiko ginklų sandelį. 
Tie ginklai buvo paskirti iš
siųsti Vokietijon. Rasta 100 
Springfieldo išdirbystės

sauli-
. . 25c

Jeronimas
............ 25c
............ 20c

MASKVOS Ml ZIKALIŠKŲ INSTRUMENTŲ KRAUTUVE.

NAUJAUSI
GRAFOFONAI

ral Brooklyno, taip ir Wil- 
liamsburgo lietuviams dar
bininkams kuoskaitlingiau- 
siai susirinkti pasiklausyti 
drg. M. Dusevičiaus pra
kalbų, nes bus kalbama a- 
pie darbininkų vargus ir a- 
pie kares.

D. M. S.
158 Cahrles St.,’ Randall Sq 

Providence, R. I.
(49—57)

Ketverge, 24 d. birželio,
Tautiškame 
kriaučių unijos 
Kalbės vietos _____ .
kalbėtojai. Pradžia 8 vai. 11
vakare. Visi vietos ir apie- 
linkių lietuviai malonėkite 
atsilankyti, nes daug naujo 
išgirsite.

L. S. S. 19 kuopos susirin 
kimas.

Buvo pasklydęs gandas, 
būk rusų valdžia dabar nie
ko neišleidžia važiuoti Ame
rikon, tai rusų laivų linijos 
atstovybė, kuri randasi 
New Yorke, nusiuntė tele
gramą į Petrogradą už
klausdama, ar tas gandas 
teisingas? Iš Petrogrado 
gauta atsakymas, kad netei
sybė.

kuris nuvežš į vietą. Ten 
lauks žmonės, žinovai parko 
ir parodys vietą. Iš Brook
lyno ir East pusės 3-čios 
Avė. eleveiteriu iki 149. Nuo 
ten gauti minėtą karą.

Komitetas.

RS ft 1/ A | ft NEREIKIA JIEŠKOTI :: ::
? R ui H Delio, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti angly

|$g y r* E % O R O kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką sava M»
b t a w k va w i*» muose liuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai Ir 

knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:
LIETUVIU KORESPONDENCIJ INE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.

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

Q S

Pėtnyčioj, 25 d. birželio, 
bus diskusijos L. S. S. 52 
kuopos. Tema diskusijų: 
T Ar moteries vieta yra na
muose?” Diskusantais mis 
C. A. Herman ir J. Jukelis. 
Pašaliniai taipgi galės dis- 
kusuoti.

Taigi visi vietos ir apie- 
linkių lietuviai malonėkite 
atsilankyti į šias diskusijas, 
nes daug naujo galėsite iš
girsti.

Diskusijos bus Rand 
School, 140 E. 19th St. Pra
džia 8 vai. vakare; svetainė 
atdara 7:30 vai.
I i J. Baranauskas.

Išvažiavimas.
Šį nedėldienį L. S. S. 19 

kuopa vėl rengia puikų iš
važiavimą į Maple Grove 
parką. Pereitą nedėldienį 
išvažiavimas puikiai pavy
ko, nors daug publikos pasi
liko namie, kadangi iŠ ryto 
buvo lietingas oras. Perei- 

nedėldienį įvykęs išvažia-

Viennos dvieilinis Armonikas: 21 klavišus 
niniai balsai, 16 dumplių, kampai apkalti

KAINA $15.00.

New 
juokais 
“Dopey 
vokatoriškais darbais 
Fein dabar 
kalėjime, 
jų vadovus, būk jie buvo 
suorganizavę laike streikų 
terorizuoti kapitalistus.Val
džia, pasiremdama provo
katoriškais parodymais, su
areštavo unijų vadovus ir 
kaltina suokalby ant kapi
talistų gyvasties. Nedėlioję 
buvo konferencija unijų,kad 
aptarus, kaip kovoti su pro- 
voka toniškais užmetimais
ant unijos vadovų. Konfe
rencijoj dalyvavo 85 unijis- 
tu delegatai. Visų unijų 
delegatai pasižadėjo vedi-

KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

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

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

NEW YORK, N. Y.

vimas visais atžvilgiais pa- šautuvų ir 1,400,000 patrfr 
vyko. Publikos buvo gana nų.
daug. Puikiai padainavo Į
“Aido” choras. J. Neviac- tų. Jos kaltinamos už slap 
kas perstatė visą eilę dėklą-, tą ginklų laikymą.

Pajieškau pusbrolių Barnašiaus ir 
Jono Krugždų, Vilniaus gub, Trakų 
pav, žežmarių parapijos, iš Palim- 

draugių Kon- 
ir Lconijos 
gub., Trakų 
Jos gyveno 
labai svarbų 

malonėkite

Saliu nas ant pardavimo.
Parsiduoda saliūnas lie

tuviais, lenkais ir rusais ap- 
gyventoj vietoj, biznis iš
dirbtas per keliasdešimts 
metų. Parsiduoda iš prie
žasties savininko nesveika
tos. Lietuviui gera proga 
padaryt gerą biznį. Pasi- 

|naudokit proga. Kreipkitės 
Pas

PARSIDUODA STORAS.
Kas norit įgyti patogioj vietoj ge

rą kendžių, cigarų ir knygų Storą, 
tai ateikit pasižiūrėti. Pardavimo 
priežastis einu į kitą biznį.

. J. KARPUS .
142 N. Gtb St., Brooklyn, N. Y.

Šita moteris, kuri pirko keričius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keriČiuku atrodu didelis apertas. 
Tamista gali nusipirkti irgi tą gra
žų keričiuką nuo Maliauako ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išmokesčio po |1.0t 
ant savaitės.

Drg. M. Dusevičia kalbės 
Williamsburge ir Central 

Brooklyne.
Drg. M. Dusevičia, kuris 

apvažiavo su prakalbomis 
Pennsylvanijos ir Illinois’o 
valstijas, dabar ant kelių 
dienų apsistojo Brooklyne.

matorių ir kalbėtojų. De
klamatoriai atliko savo ro
les gražiai, bet kalbėtojai... 
sustreikavo. Po kelis žo
džius (fones) pasakė L.Prū- 
seika, J. Šaltys, A. Herman, 
J. Šukys, Yukelis ir Mačys, 

kalbės Central Brooklv- Kiek ilSesnes il‘ turtinges- sai kalbės Let ti a o j prakalbas pasakė drau- 
ne ant gatves (kampas Hud- - . T t/,,

a • n? b* \ r> ~ ee Herman ir arg. 1. Ku- son Ave. ir Water St.) Pra-,. k Kai m^tot tai
dha 8 vai vakare. Gi 25 d. kalbgtoju buv£ b lc> 
v Tw4P T J) J’ I Geistina būtu, kad šį ne
kalbės Williamsburge kam.i daugiau svieto
pas Roebling ir Grand Sts., si,,inkh. nes nroei-ima nalpi “I nisvėC’ annimtnvp^ susninKtų, nes piogiama Pale* L^sves ‘ 1 - t L taip-pat bus gana įvairi,
pradžia taipgi 8 vai. vakare., D1.:iu'giški pasi|inksmfnilnai 

labai suartina žmones, kas 
lyra taip labai reikalinga šio- 
įse nedraugiškumo dienose.
1 Taigi, šį nedėldienį vėl su
sieisime Maple Grove žalu- 

imynuose. * Patįs ateikite ir 
kitus atsiveskite.

Dainuos “Aido” choras.

LIETUVIŲ AT YDAI!
Gerbiamieji Draugai! Jei jums nu

sibodo negražiai pasiūtos drapanos 
nešiot, todėl, gerbiamieji, kreipkitės 
su jūsų reikalais pas mus po nume
riu 194 Metropolitan Avė., Bkln, kur 
męs siuvam ant oredrio. Net turim 
savo dizainerį, kuris prie kiekvieno 
žmogaus pritaiko petrinas. Taip- 
pat pataisom, skalbiam, klynijam ir 
paprosinam už prieinamą kainą. Su 
pagarba, jums gero velijanti

Užlaikau visokios rūšies pagerin
tus ir naujausius Grafofonua ir naa- 
19'isius rekordus su lietuviškomis 
dainomis. Pagal gerumą jų kainos 
labai žemos. Armonikai, smuikai Ir 
kitokį rnuzikališki instrumentai di
džiausiame pasirinkime. Didžiausias 
lietuviškas sandėlis visokios 
aiiksorišky daiktų.

Perkupčisms ir agentams 
mas geras rabatas.

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

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

N. B
ro atstovybę J. K. Miliauskas, kuris 
turi pilną įgaliojimą pardavinėti ma
no prekes, kaip ir priiminėti ant viao- 
kių daiktų užsakyrųus.

ICE BOX.
Neleisk šiluma; sugadini valgk 

nea jie prekiuoja brangiai. Su g 
dyti arba blogai užlaikomi valg 
yra pavojingi žmogaus aveikat. 
Jai suroknotum už kiek pinigų av 
sigadina valgių per karščius, ta 
būt galima lengvai nuslpikti gar 
aisboksį nuo Maliauako ir Vidžių’ 
ir bus ant visados. Pasiimk f 
Išmokesčio, jie pigus pas mus.

Eagle “Mikado” Pensil No. 174 
sudėti po tuziną į susineremas dėžes ir po G tuzinus į storos po- 
pieros 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 nenusidūvi. Yra paskirstyti j 
PENKIUS LAIPSNIUS: No. 1 MINKŠTAS, No. 2 VIDUTINIS. No. 
2j VIDUTINIŠKAI KIETAS, No. 3 KIETAS, No. 4 EXTRA KIE
TAS, Del KNYGVEDŽIŲ. TAI YRA GERIAUSI PAIŠELIAI 
NAUDOJIMUI DĖL ABELNŲ REIKALŲ.

EAGLE PENSIL COMPANY,
377 BROADWAY, NEW YORK CH Y.

PARSIDUODA.
Parsiduoda geras forničius ir visi 

kuknios rakandai. Išfornišiuot gali
ma pilnai 4 ruimus. Norinti įgyt 
gera fornišių, kreipkitės po num.

24 ITLMORE PLACE 
Brooklyn, N. Y.

Krugždų, Vilniaus gub 
žežmarių parapijos, ii- 
Taipgi pajieškau 

stancijos, Pranciškos 
BalČiuniukių, Vilniaus 
pav., Kudonių kaimo. 
Buffalo, N. Y. Turiu 
reikalą, todėl kas žinote 
pranešti.

Visi rnuzikališki instru
mentai su tiesa peržiūrėjimo 
pirm mokėjimo pinigų. Di
delis pasirinkimas GRAMA
FONŲ. ARMONIKŲ. SMUI
KŲ, MANDALINŲ ir abel- 
nai visokių inuzikališkų in
strumentų.

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

Užžiūrėtojas
M. TERESČENKO.

Reikalaukite iliustruoto 
katalogo.

MOSCOW MUSIC CO.
52 CANAL ST., Dep A. 

NEW YORK, N.Y.

JUSTINAS MICKEVIČIUS 
Generališkas Agentas

Perku ir parduodu namus, lotus, 
farm as ir tt.

Nedirbantiems sujieškau darbus vi
sokiose visokiose vietose: ant ūkės 
ir dirbtuvėse.

Taipgi turiu pranešti tautiečiams, 
kurie norit išmokti gero darbo čeve- 
rykų dirbtuvėj. Geras uždarbis

Su visokiais reikalais kreipkitės y- 
patiškai, per laišką ai’ per telefoną. 
146 Ames St., Montello, Mass.

Tel. I 562--M

LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK
VIENAM LIETUVIUI.

Pasaulių Ratas—aprašymas 
nes sistemos ........

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

Mielaširdingi Žvėrjs . . .
Kova su skurdu ............
Maižiešius ..................
Negirdėtas Tikras Atsitikimas

$100,000 apgynimui unijų 
vadovų.

Yorko unijos ne 
rengiasi kovoti su 
Benny” Fein pro

Mat, 
’ sėdi Sing-Sing 
Jis įskundė uni-
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A. Venckus
Concord Ave., Norwood, Mass J. GIRDĖS

Brooklyn,N.Y

Visas sykiu už $1.00 
randasi didele sankrova ir kito- 
knygų.

F. MILAŠAU/KAS
- 2nd St., So. Boston, Mass.

parke buvo kumštininkų Socijalistų taikos mitingas 
“žaislai”. Tūlas vaikinas,18 
metų amžiaus, norėjo slap-

REIK ALINGA.
Reikalinga merginų prie siuvinio 

marškinių; darbas ant visados, už
darbis geras. Atsišaukite:

ESSEX SHIRT CO.
281 No. 6th St., Brooklyn, N. Y.

ta voe LiKieto; įeiti į painų. Hali buvo mitingas socija- 
Jam besivagiant į parką 'lįstų. Kalbėjo M. Hillqui- 
specialis policmanas paleido’tas, M. Londonas ir kiti.Kal- 
Šūvį ir vaikiną sunkiai su-Įbėtojai aiškino, kad socija- 
žeidė. . 'listai visuomet stovėjo ir

.. Policmanas - karžygis stovės už taiką. Apart kit- 
tuojaus dingo. Sužeistasis(ko Hillquitas pasakė: “Su- 
nuvežtas ligonbutin. Dakta- vienytų Valstijų valdžia 
rai pripažino, kad žaizda kaltina Vokietiją" u 
mirtina ir vaikinas vargiai' skandinimą garlaivio 
gyvas išliks.

Tai matot, ’ 
tvarkdariai elgiasi, kuomet 
gauha valią ir ginklą į ran-

Lusi- 
tania” ir sako, kad Vokie- 

kaip mūsų ti j a privalo atlyginti už nu
žudytus Suvienytų Valstijų 
piliečius. Bet ji nieko nesa
ko Rockefelleriam ir kom
panijai, kurie kasmet dau
giau darbininkų išžudo, ne
gu vokiečiai, nuskandindami 
“Lusitaniją”.

M. Londonas pasmerkė 
patriotišką valdžios elgimą
si, kad ji rūpinasi daugiau
sia militarizmo prikimšti.

Kiti kalbėtojai karštai 
kvietė protestuoti prieš ka
res ir iš visų pajiegų kovoti, 
kad Suvienytos Valstijos 
neįsimaišytų į karę.

Žmonių buvo labai daug 
ir visi pritarė kalbėtojam. •

Botas 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 apiclinkinių miestų, nes tikime, kad kiekvienas bus užganėdintas.

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

Taipgi bus visokių užkandžiij ir gūrymų, kurių čia negalima nei suminėti.
Nuvažiavę į Point Pleasant Parką pasivaikščiosime po naują vietą ir pakvėpuosime tyru oru.

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

TOFILIUS DULINSKIS IR
JUOZAS KASIULIS.

FO’i’OGRAFIšKA STUDIJA 
PARSIDUODA.

Turiu 2 studijas ir del nekuriu 
priežasčių negalėdamas prižiūrėti a- 
biejų vieną parduodu. Galima pirk
ti katra gerinus patinka: Bayonne, 
N. J., ar Newark, N. J.,; abidvi 
su storais. Atsišaukite greit. 
Prie to reikalingas fotografas 
točeris.

Jis gydo pasekmingai šias ligas: skilvio, širdies, plaučių, jaknų, ausų, 
nosies ir gerklės. Visokias moteriškas ligas gydo be operacijos, taipgi re
umatizmą, kraujo ir skuros ligas, kaip vyrų tai)) 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 pagelbėjau tokioms, kuriems kiti daktarai liepdavo eiti ant operacijos, 
kad įgyti sveikatą.

Aš užbaigiau mokslą 1880 su pagerbimo laipsniu Amerikos gerinusį 
universitetą ir pasekmingai gydaivvisokias 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. Adresuokite:

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

Ofisas adaras paprastoms dienoms: nuo 9 A. M. iki 6 P. M.;nedėlioms nuo 10 A. M. iki 2 P. M 
Patarimai dykai kiekvieną Panodėlį, Seredą ir Subatą.

New Yorkicčiains.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Name bus 'draugystė Bronxe nedėldie- 
prakalbos.! d. birželio, turės iš- 

įžymesnieji;važiavimą su prakalbomis, 
i--------------------deklamacijo-
‘mis. Todėl visi Bronx’o ir 
'viso New Yorko lietuviai 
'važiuokite nedėlioję į Pel- 
ihom Bay parką. Karus ga
ilimą gauti nuo E. 128 St. ir 
j nuo 149 St. ant 3-čios Avė. 
!Iš West pusės geriausia va- 
i žinoti “subway” iki 149. 
Į Nuo ten gausite karą West- 

Panedėly, 28 birželio, atsi-iChester Ave. pelhom Bay, 
bus L. S. S. 19 kuopos mėne
sinis susirinkimas, Tautiš
kame Name, 8 vai. vakare. 
Visi draugai kviečiami atsi
lankyti, nes yra svarbių rei
kalų. Taipgi, draugai, ne
užmirškit užsimokėti mėne
sines mokestis į Sąjungą ir 
Socialist Party.

Komitetas.

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

Pirk foKT.i&iua pas Maliaurką ir Vidžiūną ant lengvų
- IŠMOK ESČIŲ ARBA UŽ CASH.

£27 7 AVF C0^- Jlrst Street
Ooi " J AVl. TeleDh >ne 4263

Žvėriškas pasielgimas
Šiomis dienomis New Yor-;mui bylos surinkti $100,000

■orelį?




