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Dr. Dernburg papasakos 
namie apie amerikiečių ū-

Amerikoje.........................
Kanadoje ir užrubežiuose

Kaip žinoma, tuoj po už
mušimo kun. žebrio socija
listų priešai norėjo nuversti 
visą bėdą už užmušimą ant 
lietuvių socijalistų. Angliš
kuose laikraščiuose,kurie iš
eina Connecticut valstijoj, 
tuoj pasklido gandas, kad 
čia esąs darbas kokių tai a- 
narchistų ir socijalistų. Bu
vo pradėta šnekėti apie kokį 
tai žymų Bostono socijalis- 
tą. Waterburio dienraščiai

UŽDARĖ “VORWAERTS”. Neviackas kasierium kokios

Entered as second class matter March 11, 1914, at Post Office at the Brooklyn, New York under the Act of March 3, 1879

mi, tai gana blogas ženklas,
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SAKO, BULGARIJA 
KARIAUS.

Advertising rates on application.
All communications should be addressed to

PRANCŪZAI NENORI Į- 
SILEISTI SAVO ŽEMĖN 
VOKIŠKAI KALBANČIŲ 

AMERIKIEČIŲ.
Kaip rusų valdžia nepri

pažįsta pasportų žydų, nors 
jie ir būtų Amerikos pilie
čiais, taip dabar pradeda 
elgties ir Francija, nepripa
žindama pasportų Amerikos 
vokiečių. Franci jos valdžia 
sako, kad amerikoniški vo
kiečiai tankiai vyksta Fran
ci j on šnipinėjimo tikslais.

Rusai taip-pat būk tai pa
ėmę 300 kanuolių. Rusų ar
mija dar nesumušta, nes ji 
pasitraukė 
tvarkoje.

“Ruski Invalid

dės pamatus būsiančiai Len
kijos autonomijai. Pirmi
ninku tos komisijos būsiąs 
ministeris Goremikin, 6 ru
siški činovninkai ir 6 lenkų 
didžponiai.

VOKIETIJOS SOCIJALIS-
TŲ ATSIŠAUKIMAS.

Berlyno soc.-dem. dien
rašty tilpo atsiliepimas vy
riausios valdybos Vokietijos

Ir šiuo žygiu taip yra.
Kada rusus vyte išvijo iš 

Galicijos, kada Lvovas perė
jo į austrų rankas, kada 
šiupuliais subyrėjo visi tie 
“garsus” pienai didžio ku
nigaikščio Nikolajaus Niko
la j evičio 
'vos atėjo žinia, kad rusų 
I ministerija nutarė paskirti

K. LIEBKNECHTAS SA
KO, JOG LIAUDIS NORI 

TAIKOS.

ii kitų šalių socijalistai
stengsis raginti savo vai- taipgi į pietus nuo Ilzos ru- ninkams nesiseka 

džias kuogreičiausia rengtis' sai skubiai atsitraukia. -----------
Londono kariški apžvalgi- * prie susitaikymo 

ninkai taip-pat yra tos nuo 
monės, kad sekantis vokie

Pabaigoje atsiliepimo iš
reiškiama užsitikėjimas,kad ficijos išvyti.

Tarpe upių Sano ir Vislos,

vaidai už Albaniją. Su
prantama, Vokietijai norisi, 
kad tie vaidai iškiltų kuo
greičiausia, nes tas jai bū
tų ant naudos.

Vadinasi, valdžia vėl no- serbus ir italus, nes jie visi užlaiko karės belaisvius. Pa 
i. Tik seilę ryja ant Albanijos, no- sirodo, jog nelabai gerai 

Belaisviams daug ko trūks-
:Op.'tai juodrankių organizaci- 

Į jos, kuri žudo turtingus 
tai yra užsiima plė-

“TIK DARBININKAI G A 
LI IŠGELBĖTI ANGLIJĄ”

Anglijoj trūksta darbiniu

punktu.1 naktį. Ispanija padėsianti 
vietose 
gelžke-

r rancijai.
Tai žiniai nepilnai galima 

tikėti, kadangi Ispanijai bū
tų labai menka nauda iš pri
sidėjimo prie karės. Antra 
vertus, Ispanijoj labai ga
lingi atžagareiviai, o jie 
kaip tik pritaria labiau Vo
kietijai, ne Francijai.

Į rytus nuo Lvovo rusų ITALIJA DIDŽIUOJASI 
kariumenė energiškai kovo-Į PASISEKIMAIS.
ja, bet ir ten ji palengvėle Jau mėnesis laiko sukako

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

Iš Berlyno praneša, Kaa vincijoj.
vokiečių ir austrų kartume-( Betgi dabar, italų įsiver- 
nė laimėjusi mūšį ties upe(žimui į Austrijos teritoriją 

’•matosi galas, kadangi aust
rai sutraukė parubežėn 
daug naujų spėkų.

tuo-1 anglų visuomenė nori žinoti turiškai 
rusus, teisybę apie karės nepasise-; joti.

RUSIJON GABENAMA 
VERGAI.

ANGLŲ ORLAIVININKAI
PASIDARBAVO.

Anglijos orlaivininkai pa
darė pasekmingą užpuolimą!rėš ministeris, jau rezigna 
ant vokiečių 
stoties mieste Roulers. 
vokiečių kareivių tapo 
mušta.

Laikraščiai patalpino tele 
bar jau tikrai yra žinoma,'gramą iš Paryžiaus ir Macį 
Kauno ir Kuršo gubernijose rido, jog už 
vokiečiai surinko daugiau,j menesių 
negu pusę milijono kareivių

Liepojus paverstas svar-; Ispanijoj dirbama dieną 
biausiu atsparos 
Užimtose Žemaitijos 
vokiečiai tęsia savo 
liūs.

Iš to visko darosi 
kad vokiečiai nori 
Mintaują ir Rygą.

Šiuomi laiku Kauno gu
bernijoj mūšiai vis dar tę
siasi Šiaulių apygardoje, a- 
pie Kuršėnus. Vokiečiai 
praneša apie smulkius lai
mėjimus.

ko, kad pasekmes..dėl Itali-] Vokietija užgrobtų svetimas 
Per ! žemes. Socijalistai gi tam 

užėmė griežtai priešingi. Socija
listai nori tik taikos ir prie
šingi kiekvienam užgrobi-

Liaudis trokšta taikos ir 
taika turi įvykti.

Lai Vokietija pati pirmu
tinė pratęsia draugiškumo

LAISVĖ” IR EURO
POS KARĖ.

daugybė traukinių, vežan
čių sunkiąsias kanuoles į 
Lenkiją. Tas kanuoles ga
bena į Bzuros upės distrik- 
tą, kur vokiečiai mano pa
daryti generališką ataką 
ant Varšavos.

aišku, 
paimti

praneša, 
viešpa- 
Žmonės

pripažino
Montvidas yra kaltas pirmo 
laipsnio užmušime kunigo 
Žebrio iš New B ritamo ir jo 
gaspadinės Gilmanaitės. 
Kaip žinoma, užmušimas į- 
vyko 8 d. vasario.

Teisme B. Montvidas pri
sipažino, jog tai juodu su 
Kiaulėnu užmušę kun. Žebrį 
ir jo gaspadinę. B. Montvi
das viską atvirai papasako
jo,kaip įvyko ta baisi ir tra
giška užmušėjystė. Jisai 
sakė, jog kiekvienas jo žo
dis esąs teisingas. Po tam 
prisipažinimui Jury atrado 
jį kaltu ir teisėjas čia jau 
paskyrė jam baisią dalį — 
pakorimą.

Teisme Bernardas Mont
vidas pasisakė esąs kataliku 
ir lankęs bažnyčią. B. Mon- 
tvido brolis studentas A. 
Antonovas taip-pat liūdyjo, 
jog jo brolis buvęs katali-Rusijos angliakasyklų 

savininkai Bachmuto sryty- 
je traukia iš Chinijos 30,000 
darbininkų, vadinamų “ku
li”, tai prasčiausi darbinin
kai, dirbanti juodžiausį dar
bą ir gaunanti menkiausį 
atlyginimą).

Mat, kapitalistai mano, 
kad “kuli” dirbs už mažiau
sias algas.

“LAISVĖ”
Eina du sykiu savaitėj: Utarninke ir P?t 

nyčioj. Leidžia Lietuvių Ko-ope- 
ratyviška Spaudos Bendrovė.

ammunicijos! vo. Apie tai praneša Reu- 
terio depeša iš Petrogrado.

Manoma, kad Suchomli- 
novo vietą užims generolas 
Polivanovas.

Taigi, pereitą savaitę atsi
statydino du rusiški minis
terial — vidaus dalykų ir 
karės dalykų.

Kaip matot, tai Rusijoj 
‘ ‘ Jeigu

sai pristigo ginklų i ’ ammu 
nicijos.

LIETUVOJ IR LATVIJOJ 
PUSĖ MILIJONO 

VOKIEČIŲ.
Kuomet pirmutiniai vokie-

“TIMES” NORI ŽINOTI 
TEISYBĘ.

Žymiausias anglų dien 
raštis “Times” sako

“Laisvės” korespon-i 
dentas Danijoj jau se
niai pasižymėjo puikio-j 
mis ir interesingomis^ 
korespondencijomis. Ji- j 
sai žiūri į Europos da-< 
tykus iš darbininkiško1 
atžvilgio. Jisai šutei-1 
kia pirmos rųšies žinias 
apie Europos karę.

“Laisvės” korespon-1 
dentas Paryžiuj jau 
stojo darban, greta ki-( 
tų mūsų bendradarbių. 
Jisai bešališkai ir nuo-1 
d ugniai nušviečia Fran
ci jos politiką. Kas skai
tė jo pirmas korespon
dencijas, tas mate, kad 

Jisai moka labai giliai ( 
įžiūrėti j dalykus.

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

»bėdas, yra žinomas lie- 
‘ tuvių socijalistas, kuris 
papasakos daug teisy-

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

RUSAI SKUBIAI BĖGA 
Iš GALICIJOS.

Rusų kariumenė, apleidus 
Lvovą, dar niekur nesusilai
kė ir skubiai traukiasi iš 
Galicijos, o vokiečiai ir aus
trai ją vejasi.

Vokiečių ir austrų kariu- 
užemus Lvovą,

iŠ Esseno, Vokietijoj, išėjo 'kietija parodė, kad ji moka jaus patraukė paskui
1 1 1 •- ’ --- Apsigint ir to pilnai pakan- palikdama Lvove mažą da-'kimus, kurie nuo jos slepia-? Jam bekalbant, Liebknech

HA.TA Ve ,411 T? e V   UfT’ „ ~ „ X i „ X „ 1 1 . vi • • ___________

PRANCŪZAI BLOGAI Už 
LAIKO KARĖS BELAIS

VIUS.

mui.
Tuomet išėjo kalbėt Del- 

brueck, vidurinių dalykų 
ministeris, kuris pasakė,kad 
Vokietija sutiks tiktai ant 
tokios taikos, kuomet antra 
panaši karė būtų negalima.

Tiktai mokslas ir šviesa 
naikina tuos baisumus žmo
nijos gyvenime. Tiktai do
ra ir meilė žmonijos neveda 
prie tos baisios pabaigos, iŠ 
kur išėjimo jau nėra.

DR. DENBURG JAU VO 
KIETIJOJ.

JUODKALNIEČIAI TIES 
VARTAIS ALBANIJOS 

SOSTINĖS.
Laikraštis “Journal d’Ita- 

lia” praneša, kad juodkal- 
nečių armija jau priėjo iš 
rytinės pusės prie Albanijos 
sostinės Skutari vartų. A- 
pielinkiniai miesteliai jau 
juodkalniečių rankose.

Dabar vokiečių diploma
tai galvoja,/ kad kaip nors 

Isukursčius juodkalniečius,

Prūsijos landtage vėl bu
vo smarkių diskusijų karės 
ir taikos klausime.

Tūlas progresistas Wie
ner pasakė, kad Vokietija 
tol nesitaikins, kol jos prie
šai nebus sumušti ir nepri- 

jog pažins jai teisių laisvai kul- 
ekonomiškai bu-

KOKS DABAR 
RUSIJOJ

Iš Petrogrado
Vokietijos kaizerio atsto-.Rad Rusijoj dabai

Lvovas veik nenukentėjo, jos yra labai geros 
ne§ karščiausi mūšiai įvyko mėnesį laiko itnbu- 

ir už miesto, ilk vakarinėj provinciją Friuli ir miestus 
miesto daly rusai prieš pat Tolimno ir Gorizia. Italai 
išeisiant iš miesto uždegė stumia austrus atgal ir Al- 
nafto ir benzino sandėlius, pų kalnuose, Triento pro

le ad

pilniausioje Dniestru, kur iki šiol rusai 
! vis laikėsi ir pasekmingai 

karės atmušdavo vokiečių užpuoli-

ANT VARŠAVOS. 'kietijos svetimų šalių. Jokių]
Paėmę Lvovą ir paliuosa- užgrobimų ir jokių aneksi-’ri nuraminti lenkus

vę Galiciją, vokiečiai rengia- ‘jų neturi būti. Socijalde-1kasžin kaip bus su ta auto-'rėdami ją užimti. Reikia 
si užklupti ant savo prieši
ninko rusų Lenkijoje. Vo-j protesto balsą prieš visus1 lai pralo; 
kiečiai nori paimti Varšavą.’gundymus užgrobti sveti- kiečiams

Iš Amsterdamo praneša,1 mas teritorijas.
kad jau seniai rengiamasi l Sos.-dem. pasmerkia tuos 
padaryti antras užpuolimas buržuazinius politikus ir 
ant Varšavos. Daugybė ka-1 fabrikantus, kurie agituoja 
reivių iš Galicijos gabena-'už svetimų šalių prijungi
mą Bzuros upės pakraš- 
čiuosna.

Vokietija mano iššluoti 
rusus iš Lenkijos taip lygiai, 
kaip tai padaryta Galicijoj.

Iš Londono praneša, kad! ranką kitoms tautoms

The Lithuanian semi-weekly 
“LAISVE” 

Published by
The Lithuanian Co-operative Pub. Society 

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

AHA, DABAR JAU ŠNE
KA APIE LENKIJOS

AUTONOMIJĄ.
Socijalistai visuomet sa

kė, jog caro valdžia tiktai 
tuomet pradeda švelniau 
šnekėti su savo “viernais” 
padonais, kuomet jai kas

mm.
Nežinia tik ar ant visados 

ar tik laikinai uždarė “Vor- 
waertsą”.

nusiminę. Kuomet atėjo ži
nia, kad rusai išvyti iš Lvo
vo, tai įvairiuose miestuose 
įvyko extra susirinkimai 
miestavų dūmų. Išnešta 
daug rezoliucijų, kad vistik 
reikia laikytis iki galui, tai 
yra iki tol, kol nebus pilno 
laimėjimo.

Vokiški gi laikraščiai pra
nešė, kad Rusijoj tuoj aus 
jau kils revoliucija.

Amerikoje .........................
Kanadoje ir užrubežiuose

Apgarsinimų kainos ant užklausimo 
“LAISVĖ”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

Hartford, Conn.—Jury
» 45 minutu svarstymo 

Bernardas

Iš Londono praneša, 
vokiečių kariška valdžia už
darė socijalistų dienraštį 
“Vorwaertsą” už patalpini
mą atsišaukimo, kuriame 
kviečiama užbaigti karė.

Tame atsišaukime socijal- 
demokratų partija priešina
si užgrobimui svetimų že-

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

Socijaldemokratų partijos? nors gerai kailį išvelia 
Tasai atsiliepimas užvardin-1 
;as “Soči j ai demokratija ir 
caika”.

Atsišaukime raginama vo
kiečių valdžia kuogreičiau
sia pradėti taikos tarybas su 
kariaujančiomis valstybė
mis. Taika turinti užtikrin
ti draugiškus santikius su 
eitomis valstybėmis.

Socijaldemokratija pama
tė, jog gali kilti baisus tau
rų konfliktas ir stengėsi jį 
prašalint, bet neturėjo spė-

zmones 
Šimu.
rankių organizaciją minėjęs 
Bernardas Montvidas tūlam 
Malinauskui.

Bet teisme tie visi begė
diški įtarimai išnyko. B. 
Montvidas pasakė, jog nieko 
nežino apie juodrankių or
ganizaciją. Jisai pasakė, 
jog nieko bendro neturėjęs 
su socijalistais, nes buvęs 
katalikas. Jisai smulkiau
siai papasakojo, kaip įvyko 
kun. Žebrio nužudymas,kaip 
buvo prie to rengtasi ir kaip 
jisai susipažino su Kiaulėnu. 
Prieš teismą Bernardas 
Montvidas buvo išdavęs de
tektyvams ar tik ne čielus 
aštuonis prisipažinimus, iš 
kurių vienas su kitu nesu- 
puolė ir kitas kitam priešta
ravo. Tik teisme viskas iš
siaiškino.

Baisus buvo užmušimas 
kun. Žebrio ir jo gaspadi
nės! Baisi ir liūdna dalis 
Kiaulėno ir B. Montvido!

Karščiausias troškimas 
kiekvieno lietuvio šioje šaly
je turi būti, kad daugiau to
kių baisių tragedijų neįvyk-

REZIGNAVO RUSIJOS 
KARĖS MINISTERIS. 
Londonas

Suchomlinovas, Rusijos ka-,pradėjo rašinėt, kad Water
bury esąs lizdas socijalistų. 
Tuomet L. S. S. 34 kuopa 
viešai per laikraščius 
protestavo prieš tą bjaurų 
įtarimą. Vėliaus detektyvai 
atrado tą “lizdą” Bostone, 
Brooklyne ir net Chicagoj. 
Tuomi pat laiku nekurtose1 
vietose tautininkai ir kleri-j 
kalai pradėję rinkti parašus 
prieš “Keleivį”. Ant “Lais
vės” vedėjų taip-pat išmisly- 
ta nebūtų dalykų. Būk tai 
Prūseika esąs prezidentu, o

čių būriai pasirodė Kauno ministerijos organas, sako? mus 
gub., tai rusų spauda ir ofi-’kad mažu rusams dar la- 
ciališki pranešimai sakė,,biau reikės pasitraukti, nes 
kad tai tik tuščia kavaleri 
jos demonstracija, “ 
das”. Buvo manyta, kad 
kiečiai neturi rimtų pienų 
užimti Lietuvą. Dabar pa
aiškėjo visai kas kita. Da

lies apię susipynusią i 
Balkanų politiką. Šia
me numery jūs rasit jo 
pirmą korespondenciją.

Juras aišku, kad Eu
ropos kares ir politikos 
reikalai bus nuo šiol ge
riausia ir visapusiš- 
,kiausia gvildenami 
“Laisvėje”.

Londonas. — Čia gauta 
žinių, kad Bulgarija 
tuojaus prisidės prie karės.

Turkai būk tai jau 
do Adrianopolį, nes 
bulgarų užpuolimo.

leię savo Kariumenes. r aK-;ma. " i'imes" pripažįsta,Kac 
tiškai veik visai rusai iš Ga- pastaruoju laiku nei Franci 

|joj, nei Lenkijoj, nei Galici 
joj, nei Lietuvoj — taliki

Vokiečiai mano, kad sun- Galicijoje rusai paėmė ne- 
kloji artilerija bus geriau- laisvėn 130,000 vokiečių ii 
šia jų pagelbininkė, nes ru- austrų. Tiesa, rusams rei 

kėjo pasitraukti, 
traukdamiesi jie uždavė vo

Šiomis dienomis galima’kiečiams ir austiams di 
laukti pilno paaiškėjimo,ko- džiausius smūgius, 
kie bus vokiečių pienai

taikos, o minios eina su mu
mis išvien”.

Tasai pats Wiener tol i aus 
pasakojo, jog visoms parti
joms reikia eiti išvien, nes 
tiktai tuomet bus aprūpinta 
tautos ateitis.

Socijalistas Braun nuro
dė, kad tūli žmonės tiktai 

'viską, kuomi tik priešai ga- strija. Italų laikraščiai sa-,todėl nori karės, kad vėliaus

kų išdirbimui ammunicijos. seniai apleido Ameviką,vyk- 
Valdžia buvo sumanius iš-1 damas namo, jau pribuvo į 
leisti įstatymą priverstinai Berlyną. Pakeliuj laivą, 
imti darbininkus į tas dirb-įant kurio jisai važiavo, bu- 
tuves, kur išdirbama kariš-!vo sulaikę angiai. Vienok, 

kokių dviejų ki ginklai. Bet tą įstatymą'.jie neareštavo Dernburgo ir 
Ispanija ka-. atidėjo ant toliaus. Mat, j net nepadarė revizijos jo 

naus. Ginklų dirbtuvėse unijų vadovai pažadėjo už- ] daiktuose, žodžiu sakant, 
tektinai pristatyti ' liuosno-,pasielgė gana džentelmoniš- 
rių darbininkų.

Dabar visoj Anglijoj eina 
didžiausia agitacija, kad 
darbininkai liuosnoriais ei
tų į tas dirbtuves, kur dir
bama ginklai. Unijų vado
vai laiko ant gatvių mitin
gus ir kviečia liuosnorius 
darbininkus; valdžia visur 
lipina atsišaukimus, kad rei
kalingi darbininkai 
nicijos išdirbimui. Net ir 
buržuaziniai laikraščiai 
šaukia: “Tik darbininkai ga
li išgelbėti Angliją!”

Kaip darbininkai atsilieps 
į tuos šauksmus, sunku pa- 

I sakyti. Greičiausia, kad 
valdžiai nereikės pavartoti 
jiega, kad privertus darbi
ninkus dirbti ginklus, nes 
atsiras užtektinai liuosno-
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
a

kelti neapykantą prieš kitos

Argi išties Chicagos “Ka-

nori nors jo prasikaltimas vistik 
nėra galutinai prirodytas?

atmosferą, į 
puvėsiais ir miazmais.

SOCIJALISTŲ POZICIJA
BUVO TEISINGA.

tį nuo socijalistų, jie 
primesti mums.

Kaip tai nešvaru!

tariamųjų bedievių? Argi 
toji spauda išties pripažįsta, 

i kad mūsų parapijose nerei- 
’ Argi mūsų 

. mano,

Kodėl Rusijai 
kariauti ?—klausia 
Ros Lietuva” ir 
trūksta ginklų.

Riebi neteisybė.

'Briovių poziciją ir pagimdo katalikiška spauda? 
persisunkusia ir šiame atsitikime “Drau- •___  • " gas”, “Žvaigždė” ir 11 • T < “

nesiseka1 torius pakeitė Leo Fran- 
Ameri- kui mirties bausmę kalė ji- 
atsako: mu iki gyvos galvos. Už 

Franką, kaip žinoma, užsi- 
Rusijai stojo daugybė Amerikos lai- 

nesiseka todėb kad Rusijos kraščių ir visuomeniškų or- 
žmonės nežino, kodėl jie ka
riauja.

ganizacijų. Nors jisai bu
vo kaltinamas ir net apkal
tintas merginos nužudyme, 

Europoje dangus su žeme’bet vistik aiškių prirodymų 
susimaišė; Europos žmonija1 nebuvo. Buvo didelė abejo- 
pergyvena vieną iš baisiau-!nė, kad jisai papildė žmog-
šių civilizacijos istorijoje 
Krizių — o Lietuvos pirmei
viai iš “Lietuvos Ūkininko” 
ramiai sau rašo įžanginius 

• straipsnius apie... kaziravi- 
mo kenksmingumą

Vargiai jau čia pavyks 
nuversti bėdą ant rusiškos 
cenzūros...

žudystę. Todėl tai visa A- 
merikos šviesuomenė dide
liu džiaugsmu pasveikino 
Georgia gubernatoriaus pa
sielgimą, pakeitusio Fran
kui mirtįes bausmę kalėji
mu iki gyvos galvos.

Bet atsirado ir tokių, ku
rie trokšte trokšta to žmo
gaus nužudymo. Tarpe ki
tų laikraščių ir lietuviškas 
“katalikas” pasakoja apie

Kuomet tūlas Kancieraus- 
kas iš New Britaino norėjo ----------- v------ -x --
pasmaugti Susivienyjimo L. kokius tai žydiškus pinigus, 
Amerikoje kuopos kasierių, Į išgelbėjusius L. Franką, 
tai nei vienam socijalistui ir Kaip tai gaila, kad net to- 
į galvą neatėjo apkaltinti;kiuose atsitikimuose randa- 
katalikų partiją, nors Kah- si žmonių, kurie užmiršta 
cierauskas yra labai geras žmoniškumą ir stengiasi su- 
katalikas.

Tuo tarpu, mūsų katali- tautos žmogų.
kai elgiasi kaip tik atbulai. Argi išties Chicagos “Ka- 
Kiekvieną nedorą žmogų, talikui” butu lengviau, kad 
šimto mylių atstume stovin- Frankas būtų nužudytas,

KAS ČIA?
Neseniai tūli tautininkų 

laikraščiai nusiskundė, kad 
Massachusetts valstijos so
cijalistai, susidėję su katali
kais, įkūrė kokį tai Susivie- 
nyjimą, kurio tikslu būk tai 
esąs kenkimas tautiškamSu- 
sivienyjimui. Dabar sude
javo ir Rymo - Katalikai. 
Šie skundžiasi, kad tautiško 
Susivienyjimo sekretorius 
pakišęs jiems koją Marylan- 
do valstijoj ir todėl, esą, 
Rymo - Katalikų Susivieny- 
jimui dabar negalima lega- 
lizuoties Marylando valsti
joj.

Jeigu taip ištikrųjų yra, 
jeigu tie skundai pamatuo
ti, tai ištiesų męs gyvename 
tvankioj smulkaus sayytar- 
pinio kerštavimo atmosfe
roj.

Pakišti kam nors koja — 
tai dar nėra principiališka 
kova. Toki kovos metodai 
silpnina visų partijų, visų

KĄ PASAKYS KATALI
KIŠKA SPAUDA?

Pastaruoju laiku mūsų 
spauda pagarsino kelis 
skandališkus atsitikimus iš 
kunigų gyvenimo. Chicago- 
je tapo suareštuotas kun. 
džiakonas Kriaučiūnas, Ke
wanee, Ill. kun. Gugis, o iš 
Jersey City pabėgo kunigas 
Raštutis.

Mums rodosi, kad tie a- 
reštai ir tas pabėgimas turi 
anksčiausią ryšį su ta negir
dėtai išgverusia tvarka, ku
ri viešpatauja mūsų lietu
viškose parapijose. Todėl 
ir ne dyvai, kad greta kuni
gų areštavimo ir jų bėgimo 
iš parapijų męs matome pa
rapijom! streikus Chicagoje 
ir , bažnytinių giesmininkų 
streiką Brooklyne. Plačio
se katalikišku darbininku 
miniose vis labiau ir labiau 
kyla bruzdėjimo, opozicijos 
dvasia.

Ką ant to pasakys mūsų
Argi

Kata
likas” stengsis visą bėdą nu- 

ARGENTINOS DRAUGAI1 vei
• • 1 1 • • O A •

GERAI DARBUOJASI.
> Męs tik ką gavome prane-
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Simą is Boenos Aires, jog ma reformų? Argi mūsų 
tenykšte Lietuvių Socijalis-! katalikiška spauda mano, 
tų Sąjunga labai gražiai vac| kunigai gali palaikyti 

Nesutikimai^ gavo autoritetą tik keikda- 
r mi socijalistus?

Mums rodosi, kad klerika- 
liškai - katalikiška spauda 

. Ji turi duoti 
1 bent kokį atsakymą. Juk 
į tie skandališki atsitikimai 
mūsų parapijose virsta 
chroniška parapijų liga!

darbuojasi, 
tarpe draugų jau išnyko ir 
todėl Sąjunga daug spar
čiau pradeda kilti.

Mums prisiųsta keli nu-. .. , .... 
jmeriai Argentinos socijalis- 
tų partijos laikraščių La 
Vanguardia” ir “La Protes-j 
ta” (ispanų kalboj). Kiek 
galima spręsti iš tų kelių 
numerių, tai “La Vanguar
dia” daug geriau redaguoja
mas. Ant pirmo “La V-dia” 
puslapio telpa įžangos 
straipsniai (ne žinios, kaip 
tai yra mūsų laikraščiuose). 
Laikraštyje telpa gana 
daug žinių iš socijalistiško 
judėjimo pietų Amerikoj. 
Tarp kitko, “La V-dia” pra
neša, jog jau ir Chili res
publikoj įsikūrė socijalistų 
partija (Partrido Obrera 
'Socialistą de Chile) ir nese
niai įvykus tos partijos pir
moji konvencija.

Geistina būtų, kad lietu
viai argentiniečiai kųoar- 
čiausia stengtųsi susipažinti 
su tos didžios respublikos 
gyvenimo sąlygomis ir veik
tų išvien su tenykšte socija
listų partija.

NftRA ŽMONIŠKUMO.

........................ ■ ■■ - ■ '

vyskupo pasiklausdami. Ki
ti jokie kontrolieriai iš pa
rapijos pusės legališkai nė
ra pripažįstami”.

Kaip matot, kun. Petkus 
pripažįsta, kad viskas yra 
tvarkoj ir jokios parapijų 
savyvaldos ir būti negali, 
fuo tarpu, parapijonai visai 
kitaip į dalyką žiūri. Jie 
nori patįs vesti gaspadoriš- 
kus reikalus ir tam jų norui 
męs pilnai pritariame.

džioje lietuviai tautininkai 
ir klerikalai pasirodė uo
liausiais oficialės Rusijos 
draugais. Jie džiaugėsi 
“triumfališku” rusų marša- 
vimu ant Karaliaučiaus ir 
Krakovo, jie niekino visais 
įmanomais būdais vokiečių 
barbarizmą, visiškai už
miršdami apie kraujuotąjį 
carizmą.

Socijalistai gi, su “Lais
ve” priešakyje, pasakė, jog 
jie bus neutrališki. Męs ge
rai žinojome, kad darbo 
žmonėms neskanus nei caro 
nei kaizerio pyragai.

Kaip žinoma, mūsų ponai 
tautininkai ir klerikalai ap
šaukė socijalistus kaizerio 
draugais. Net savo prakal
bose jie nesidrovėjo prikai
šioti socijalistams prielan
kumo vokiečių valdžiai.

Bet laikas bėgo ir pada
rė savo darba. Pažiūrėkit, v z
dabar jau ir tautiški lai
kraščiai daug menkiau giria 
rusus ir daug švelniau šne
ka apie vokiečius. Dabar 
jau ir “Vien. Liet.” pasako 
teisybės ne tik apie vokie
čių, bet ir apie rusų blogus 
darbus.

Męs galime tik džiaugties, 
kad tautiškai - katalikiška 
spauda bent jau mėgina bū
ti neutrališka.

Taigi, dar kartą pasirodė, 
kad socijalistai, žiūrėdami į 
dalykus abiem akim (ne 
viena), visuomet būna beša
liškesnį, negu oficiališki pa-

SE-

Pakėlus juodąją 
skraistę.
(Pabaiga).

naši, kad kiekvieno kataliko 
dūšelę nuvarius dangaus ka
ralystėn.

Dabar visi Ispanijos pro- 
gresyviškesnieji žmonės ir 
spauda šaukia, kad valdžia

Kariškoji Cenzūra Francijoj
^ Ji ^(Nuo mūsų korespondento iš Paryžiaus).

Nelabai seniai Barcelonoj prižiūrėtų vienuolynus. Ga- 
buvo sugriautas vienuoly- Įima tikėtis, kad žmonės pri- 
nas ir jo skiepe rasta labai | vers valdžią įsikišti į tą da- 
keistų inkvizicijos įrankių.; lyką ir panaikinti inkvizici- 

11 _ i kambary j’ą.
rasta labai ypatinga lova: ji jufc jr Ferreras tapo nu- 

i, prisi-

yra 
taip, 
bent 
savo

Kiekviena karė, visviena kos pakraipos), kaip galėda- 
kas ją pradėtų, visviena dė-!ma, stengiasi nubaltinti juo- 
lei kokios priežasties ji bū-(dus caro valdžios darbus, o 
tų vedama, visuomet yra tuodu rusų laikraščiu, išei- 
lydima politiška reakcija, nančiu Paryžiuj, rašo apie 
Panaikinimas spaudos lais-'valdžią drąsiai ir stačiai, 
vės yra viena pirmųjų tos'Francijos valdžia, meilinda- 
reakcijos ypatybių ir vai- mos rusų valdžiai, stačiai 
džia kariaujančios šalies vi-! nori pasmaugti mūsų laik- 
suomet stengiasi panaikinti raščius. Cenzoriai išbrau
tą laisvę. Tai yra pilniau-;kia tuose laikrašiuose šimtą 
šiai suprantama. Spauda kartų daugiau straipsnių ir 
šios gadynės valstybėje turi žinių, negu francuzų laik- 
didžiausią galybę, su kuria naščiuose. Policija konfis- 
labai ir labai net reikia skai-! kuoja tuos laikraščius ir pas 
tyties. Jeigu laikraščiams' gatvės pardavėjus.’ Abudu 
pavelyti viską rašyti karės tuodu laikraščiu jau po vie- 
laiku, tai tuomet valdžiai na sykį tapo visai uždaryti 
būtų riestai, kada laikrašti- ir turėjo keisti savo vardą.’ , 
ja.pradėtų kelti aikštėn į-! Francijos visuomenė, ma-) 
vairias valdiškų vagilių šu- tydama, kaip mindžiojamai 
nybes. Gi spaudos laisvei spaudos liuosybė, negalėjo \ 
esant, kokis nors laikraštis ilgai tylėti. 15 d. sausio 
imtų ir pradėtų drąsiai agi-1 Clemanso sušaukė tarp-par- 
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Viename skiepo kambary ją.
rasta labai ypatinga lova: ji| jufc įr Ferreras tapo nu- 
padaryta iš geležies, kojos žudytas dvasiškijos, prisi- 
įmurytos į žemę, o iš vir- dengusios juodąją skraiste, 
šaus įtaisyti platus diržai. Tiesa, Ferrera nužudė neva 
Apačioj lovos išvedžiotos (svietiškoji valdžia, bet ji sy- 
gazinės dūdos su daugybe. Rju ėjo su dvasiškija ir taip 
smulkių skylelių. Kada pa-1 elgėsi, kaip dvasiškija liepė, 
leidi gazus, tai jie per tas Jeigu Ferreras būtų pakliu- 
skyleles kaitina visą lovos VęS j dvasiškijos rankas, tai 
apačią. Sykiu su minia pa- - j -— 1 --1---- -■1-
puolė į tą skiepą “Frankfur
to dienraščio” koresponden
tas ir viską aprašė. Ka
dangi Barcelonoj gazai įve
sti tik apie 25 metai, tai aiš
kiai matosi, kad inkvizicijos 
įrankiai įtaisyti visai nese
niai, pagal naujausią madą.
Šiuomi radiniu daugelis la

bai pasipiktino. Kad “nu
raminus” publiką, šv. Mag- 
dalietės vienuolyno perdėti- 
nė sumanė per laikraščius 
paaiškinti apie tą svarbų 
radinį. Ji pasakė, kad visi 
tie įrankiai ir stebuklingoji 
lova priklausanti dakta
rams. Kada vienuolė ap- 
sirgdavus proto liga, tai 
daktarai guldydavę ją į tą 
lovą ir gydydavę. Bet čia 
progresyviškoji spauda pra
dėjo kritikuoti ir nurodinėti, 
kad dabartinės gadynės 
daktarai ir bepročių nekepa 
ant ugnies. Tuomet vie
nuolyno perdėtinė pasakė, 
kad ji suklydus. Kada tei
singai ištyrė viską, tai ten 
buvus ne lova, bet tam tik
ras aparatas skalbiniams 
džiovinti. Suprantama, to
kiems paaiškinimams niekas 
nepatikėjo. Bet kas svar
biausia, kad šv. Augustino 
vienuolyne, prie kurio pri
klauso ir sugriautasis, in
kvizicijos • rankvedžiuose 
randasi pažymėta geležinė 
lova, siu nurodymais, kaip 
reikia kepti prasikaltėlius. 
Tik tame rankvedy pasaky
ta, kad vietoj gazų, reikia 
vartoti žarijas. Mat, kada 
autorius rašė inkvizicijos 
rankvedį, tai dar nebuvo ga
zų. Atsiradus gazams, tą 
dalyką patobulino.

Kituose sugriautuose vie
nuolynuose rasta požemi
niai maži kambarėliai, pa
našus į urvus, be jokių lan
gų. Vienuoliai paaiškino, 
kad tai esą kambariai bul
vėm supilti. Bet švento Je
ronimo vienuolyne tuose ur
vuose rasta sudžiuvusių vie
nuolių. Iš visko matosi, kad 
Ispanijos vienuolynuose ir 
dabar vartojamas baisus in
kvizicijos būdas taip vadi
namas “Eik sau laimin
gai”.

Benediktinų vienuolyno 
vienuolis Mabilionas savo 
memuaruose štai kaip apra
šo apie tą inkvizicijos bū
da.

“Tamsus urvai, į kuriuos 
niekad neįeina šviesos spin
dulėlis. Tie urvai paskirti 
dėl vienuolių, nuteistų juose 
užbaigti savo amžiaus die
nas... Kada perskaito nuo
sprendį, tai nuteistąjį nurė
dė, palieka tik vienuose 
marškiniuose ir veda baž
nyčion. Visi vienuoliai, ap
sigaubę juodom skepetaitėm 
galvas, lydi nuteistąjį. Baž
nyčioj už nuteistąjį atgieda

j| tuojaus būtų iškepę gele
žinėj lovoj arba, atlikę visas 
savo ceremonijas, būtų pa
sakę: “Eik sau laimingai”.

Nemanykite, kad tik Ispa
nijos dvasiškija taip elgiasi. 
Ji panašiai elgtųsi visur, bet 
ją truputį suvaldo svietiško
ji valdžia, o Ispanijoj val
džia duoda pilną galę.

P. S. Medegą ėmiau iš A. 
Berner, “Baisenybes Ispani
jos vienuolynų”.

Dar apie šnipus 
Švedijoje.
mūsų korespondento 

iš Danijos).
(Nuo

tuoti prieš karę. Štai kodėl 
kiekvienos valstybės valdžia 
stengiasi suvaržyti spaudos 
laisvę.

• Tai jau abelna taisyklė, 
kurią męs matėme laike 
praėjusių karių. Dabar ji 
ypatingai metasi į akis. Vi
sur įvesta aštriausia cenzū
ra: ir demokratiškoj Angli
joj ir patvaldiškoj Rusijoj 
ir pusiau - feodališkoj Vo

lamentarinę tarybą deputa
tų ir senatorių žurnalistų, 
kur tapo nutarta pasiųsti 
deputacija pas pirmąjį mi
nister} Viviani ir pareika
lauti nuo jo, kad būtų pa
naikinta politiška ir admini- 
stratyviška cenzūra. 7 d. 
vasario, ant pakvietimo re- 
akcijonierių dienraščio 
“Laikas”, buvo sušauktas 
susirinkimas republikoniškų 

kietijoj. Neatsilieka nuo jų' žurnalistų. Tasai sūsirin- 
ir republikoniška Francija. kimas vienbalsiai priėmė re- 
Jau 5 d. rugpjūčio (pereitų zoliuciją, kurioj sakoma, 
metų), vos tik karė prasi- kad politiška cenzūra yra 
dėjo, Francijos atstovų bu-' didžiausia priešginybė šmo
tas ir senatas priėmė įstaty- 'nių valdžiai. Francijos 
mą, kuriuo spaudai buvo gi-‘spauda parodė savo patrijo- 
nama rašyti apie karės vei- tizmą. Ji sutiko ant cenzu- 
kimą ir diplomatiškas tary-1 ravimo kariškų žinių, bet 
bas, jeigu apie tai nebus ofi- griežtai reikalauja panaiki- 
cialio pranešimo. nimo politiškos ir adminis-

Rodosi, tasai įsakymas' tratyviškos cenzūros. Taip 
leido cenzoriaus žirklėms J31 , kapitalistiški laik-
vaikštinėti tik siauručiame 
plote kariškų pranešimų ir

Nuolatos vis girdima apie 
šnipinėjimą Švedijoje, bet 
su kokiu tikslu tas šnipinė
jimas varomas ir ant kiek 
jis pavojingas, tikrai da ne
patirta. Balandžio mėnesyj 
šių metų vienas norvegas— 
Morgenstjerne, kuris dirbo 
kaipo inžinierius prie sta
tymo laivų mieste Malme 
(vakarinėj Švedijoj), staiga 
tapo suareštuotas. Pasiro
dė, jog jis pavogė kokius tai 
paslaptingus braižinius iš 
minėtos dirbtuvės. Braiži
niai buvo pagaminti Švedi
jos karės ministerijoj — tai 
buvo pienai statymo nau-|v , .v-. . .
jausios konstrukcijos po- ,atvir„al- Bet išėjo viąai 
vandeninių valčių, užsakytų'kltaip' Cenzorius savo zir- 
pastatyti minėtoj dirbtuvėj.! 
Tie braižiniai surasta inži-' 
nieriaus Morgenstjerne 
viškėj (Norvegijoj), 
tardymą Morgenstjerne sa-; 
kė, jog braižinius pasisavi
nęs iš žingeidumo, su tikslu 
pamatinio išsilavinimo po
vandeninių valčių statyme. 
Tas inžinierius da jaunas, 
ir buvo labai darbštus ir su
maningas žmogus. Nesant 
tvirtesnių darodymų ir ne
radus nieko įtariamo prieš 
jį šiame dalyke, jis tapo pa- 
liuosuotas; čia taipgi pri-1 
pažinta, kad pavogtieji do
kumentai neužturėjo savyje 
ypatingų paslapčių, kadangi 
povandeninių valčių kons
trukcija beveik visose vals
tybėse esanti vienoda, ar
ba mažai ....... ............. .... ........ ......
Nors inžinierius Morgenst- dina iš Paryžiaus laikraščių, part "poterių^ ir^ melavimo 
jerne liko paliuosuotas, bet vadinasi, straipsnius, pere- Į niekad nieko neišmoksta.

raštininkai!
Socijalistų laikraščiai, ku-

diplomatiškų • susinešimų. rie turi daugiausia bėdos su 
Rodėsi, kad apie visus kitus 
klausimus, apie politiškus.

cenzūra, išėjo su savo skir
tingu protestu. .Tuomtx\ . CV CX JB7 IV jį-7 * -A VlkJXl lAUj O IT

pilietiškus, administratyviš- cenzūra pasidarė daug švel- 
Į kus ir tt., viskas galima ra- nesnė dėl buržuazinių laik- 
j v . • . • • TA 1 • V — • • • l-K /-» 4- -J «« 1 "L • « Mas. « M 4> A.raščių, bet dar labiau įsiuto 

ant socijalistų spaudos. Da-
.klėmis kontroliuoja kiekvie- bar jau cenzoriai reikalauja 
ną laikraščių skyrių. Kad atnešti jiems peržiūrėti 

.įtikus valdžiai, cenzoriai straipsnius, kurie eis 
'. kerpa viską, kas tik jiems 'keliuose numeriuose. Ka- 

nemiela. jie nesigaili net reiviams tranšėjose, kazar- 
pirmeiviškų ir konservaty-'mėse ir ligonbučiuose drau
giškų laikraščių, o apie soci-'džiama skaityti socijalistų 
jalistiškus laikraščius jau ir laikraščiai. Kaslink rusiš- 
kalbos negali būti. Baltos kų laikraščių, tai šiomis die- 
skiltįs užeinamos kiekviena-in°mis cenzorius gražiuoju 

.me laikrašty. Kartais net patarė jiems išsikraustyti iš 
ištisi puslapiai tušti. Taip (Francijos į Šveicariją.
elgiamasi Paryžiuj, kur ir. Tai taip žiaurioji tikreny- 
parlamentas ir senatas ran-j^g pliekia Francijos socijali- 
dasi čia jau ant vietos, o] bet jie vig dar liekagi 

iką jau kalbėti apie provin- ,.v. . .
Icija! Tenais cenzoriai se- !stlkinu tautiškai vienybes 
niai jau juokdariais pavirto, idėjai” ir atsisako veikti. 
Jie nuolat uždaro laikraš- V. Ka-in.
čius (laikinai ar ant visa
dos) ir išbraukia net tokius

i straipsnius, kuriuos provin-

Tai taip žiaurioji tikreny-

RENGIANTIES PRIE 
KANČIŲ METŲ 

RINKIMŲ.
“Naujienos” rašo:
“Socijalistų Partija 

pasiryžusi darbuoties 
kad 1916 m. surinkus 
du milijonų balsų už
kandidatus, t. y. apie dvigu
bai tiek, negu 1912 m., kuo
met ji gavo 901,062 balsų. 
Ir tame nebūtų nieko nuo
stabaus, nes Socijalistų 
Partijos istorijoje buvo at
sitikimų, kad tarpe vienų ir 
kitų rinkimų jos balsų skai
čius padidėdavo ir daugiau, 
negu dvigubai. "

Bet jeigu darbininkų kle- 
sos partijai pavyktų gauti 
2,0()0,000 balsų, tai jos in- 
tekmė politikoje pasirodytų 
ne dusyk, bet daugiau kaip 
dešimtį kartų didesnė.

Socijalistai dabar turi tik
tai vieną atstovą kongrese, 
o tuomet jie turėtų jų apie 
dvidešimtį; valstijų legisia- 
turose dabar randasi 31 so- 
cijalistas, o tuomet jų būtų 
kokie du šimtai. Be to, jei
gu už Socijalistų Partiją 
būtų paduota 2,000,000 bal
sų, tai į mayorų, šerifų, al- 
dermanų, teisėjų ir tt. vie
tas patektų keletas tūkstan
čių socijalistų, kurių tose 
vietose dabar yra išviso tik
tai 475; gal pasisektų paim
ti į savo rankas ir visą val
džią vienoje - antroje valsti
joje (steite)”.

“American Socialist”, 
partijos organas,taip-pat iš
reiškia optimistišką nuomo
nę, jog S. P. gali gauti 2 mi
lijonus balsų. Su pranaša
vimais, kaip pranašavimais, 
bet darbuoties reikia.

MARGOS MINTIS.
Aš vis tvirtinau, kad ka-i . kuom skiriasi, cijos laikraščiai persispauz- talikų seminarijos’vaikai a-

dalykas tuom da neužsibai- jusįus per cenzūrą.
Tai taip valdžia “vardan 

tautos apgynimo” elgiasi su 
Vėliaus kiek tapo paso- spauda, kuri pritaria vai

dintas į kalėjimą tūlas šuo- džiai ir karei! O ką jau be- 
mis; jis buvo leitenantas ir sakyti apie tą spaudą, kuri 
turėjo užsiėmimą Šiaurinėj pučia prieš karę ir prieš val- 
Švedijoj prie tvirtovės Bo- džią. Tiesa, iš visų francu- 
den; apie tą tvirtovę, o taip- ziškų laikraščių tiktai vie- 
gi apie tūlo šnipo Frederik-, nas tokis drąsuolis ir besi- 
sen veikimą, idant patirti randa—tai “Liaudies Šauk- 
jos paslaptis, jau buvo ra-Įsmas”. Tasai laikraštis vie- 

ekzekvijas, atlaiko mišias įrašyta “Laisvėje”.

gė ir tyrinėjimas eina savo 
keliu.

Paimkim nors “Tėvynės” 
redaktorių, seminarijos au- 
klėtinį. Rašydamas net pi 
prastas naujienas, parodr 
jog kūdikis iš 8-to skyriai 
Amerikos viešų mokyki 
daugiau žino. Paklauski 
bent vieną iš jų, kur yra re 
spublika San Marino? Rač 
kauskas gi “informuoja 
savo skaitytojus: “...respu. 
lika Alpų kalnyne Mar

Vargšai jūs, lieti 
i “m

KĄ KUNIGAS SAKO?
Nepaisant baisiausių sui

ručių, kurios įvyksta mūsų 
parapijose, nepaisant žmo
nių bruzdėjimo, kunigai, 
kaip giedojo, taip tebegieda 
savo seną giesmę, štai, kun. 
Petkus rašo “V. Liet.”

“Kaslink komitetų, tai 
mūsų Brooklyno vyskupijos 
(kaip ir New Yorko, Hart
fordo ir kitų vyskupijų) į- 
statai nepripažįsta jokių ko
mitetų. Parapijos valdyba 
yra tokia: vyskupas pirmi
ninku, diecezijos kancleris 
— vice-pirmininku, klebo
nas sekretorium ir kasie- 
rium ir 2 trustisai iš svietiš
kų žmonių, kurie skaitosi 
sykiu ir kasos globėjais ir 
knygų peržiūrėtojais. Su 
šitais 2 trustisais klebonas 
veda visus parapijos reika
lus, daro pagerinimus ir 
svarbesniuose reikaluose

__ ___ _________ _______ _____ . Turiu pri-'ną dieną prieš karę patalpi-’no _ , 
po visų ceremonijų veda į tą'durti čia, kad tvirtovė Bo- no straipsnį, kuriame priro- viai, turėdami tokius
urvą. Vienuoliai, lydėdami den priskaitoma prie nau- dinejo, jog kilus karei rei 
savo brolį, gieda “Libera me jausiu ir stipriausių 
Domine” ir kitokias laidotu- viečių Europoje. ?

I1O.L4 | xxcxa VzX *

i drūt-|kia apšaukti visuotiną strei- 
Minėtas ką. Tuomet ir autorius ir

kytojus”.
♦ * ♦

Skaitau “Tėvynėj”: “Si 
rinkime dalyvavo apie 
60 įžymesnių vietos Ik 
vių: J. O. Sirvydas, A. j 
manauskas..., P. Mikolaii 
K. Brazys..., A. B. Strin 
tis..., Miliauckas, — Mon 
las..., J. Ambraziejus...” 
sapnuok tu žmogus apie 
tuvių tautos autonom 
kurioj net tokioj “ypat 

ra “įžymesnės”. v

vių giesmes, paskui jį krapi- suomis jau seniai užėmė žy-'leidėjas buvo patraukti ka
na šventytu vandeniu, apko- mią vietą toje tvirtovėje, rėš teisman. 
diluoja, kaipo numirėlį. At
likę tą viską, duoda tris 
svarus duonos, uzboną van
dens, apsiautalą, įstumia į 
tą urvą ir duris uždaro ant 
visados”...

Tame urve vienuolis už
baigia skvo amžiaus die
nas.

Tai taip Ispanijos vienuo
lynuose-darbuojasi katali
kiška dvąsiškija, kuri rūpi-

Autorius užsi-
jam viskas gerai buvo žino- mokėjo 500 frankų pabau- 
ma ir jis buvo skaitomas iš- dos ir gavo metus kalėjimo,

o leidėjas — šešis mėnesius 
kalėjimo.
z Bet didžiausi smūgiai 
krinta ant dvięjų rusiškų 
socijalistiškų laikraščių. 
Tuodu lai.kraščiu drąsiai ei
na prieš karę, kas neduoda 
ramybės Rusijos ir franci- y 
jos valdžiai. Francuzų čiau būt turku!

tikimu. Bet dabar jį kalti
na už pardavimą tvirtovės 
paslapčių svetimai valsty
bei. Platesnių žinių pako- 
leik trūksta. Tiek tik žino
ma, kad tasai suomis norėjo 
persikelti į Rusiją su tikslu 
užimti kokią tai tarnystę 
prie kariumenės. Bet Čia jį suareštavo.^^^^S.tdGeorgia guberna- spauda (net ir socijalistiš-



Męs nuo savęs turime pa- Bgabejonės, Kur gėlių prisėti darželiai žaliuoja

Šiaulių padangėje
Bet visai mažai kalbėta apie I „4XL„C cn-Jaktn 
Sprhiins darbininku indnii- ludloiYdo oUAvlolU

kareivio
serbai pa

siek apsišvietę žmo-Apart
Tad klauskim atydžiai kiekvienas bent

kapitalistai

Lietuvos vargo

Alaus

Fritzas.

o dabokite tik
Išviso visoje Suvalkų gub. 17

gams duodam, kad jie už jas

ialistų taktika, buvo kriti
kuojama jų darbai ir tt. Bet žiaurus tėvynes likimas pakarto 

Ir leidaus skraidyti svetimais kraštais.

Vilniaus
Vileikos
Švenčionių
I’raku

bes,galim užrūstyti patį die
vą, ir sykiu prarast užgra- 
binę laimę.
męs visi esam skaitę šventą

Iš karto man rodės gyventi nelemta, 
Apleidus tėvynę, jos lygius laukus. 
Nors valdžios žiaurumas nekartą apverkta, 
Bet vis tarp savųjų gyveninis ramus.

Marijampolės 
Vilkaviškio 
Kalvarijos 
Seinų 
Naumiesčio

Iki šiol dar dievas sergė- 
. kad kulkos nepakliuvo 

i. bet

Nuo jo ugnies supleškėjo didžioji 
dalis. Sudegė beveik visa rytų pu- 
plento pradedant kalniuku liki bob- 
ir nuo bažnyčios ligi kapų, paeže- 

Išliko didžiuma

raštų, kur 
pasimokinti 
O jie patįs 

skaito. Ir 
neprivalom

Kur erdvė pritvinus maloniais kvapais —

Mielas brolau Vincai!

Išviso visoje Kauno gub. 18

Lapčevicius savo

Bet toliaus man naujos bust mintys pradėjo: 
Jog laimę tėvynė tik turčiams suteik — 
Tik saujai riebiųjų buržujų - engėjų, 
Kurie ramiai sėdi ir nieko neveik.

nai nieko nežinom, Taipgi

Plačiai varoma Lietuvoje degtinė, 
laip-pat ir alus, 
tutė:

kovoja su Nors tu esi už okeano, bet 
’manau, kad girdi kaip da- 

netikėtai, bar Europoj baubia armo- 
laikrašty tos. Visa Europa dreba,

Išviso visoje Vilniaus gub. 61

il’ išties! Kodėl, pade- gerbiamos katalikės!

.* *
kapitonas Ed-

ar ypatlflkai 
maloniai bu-

Nabagas draugas Gilius iš 
Passaic’o nuėjo pas tauti
ninkus.

Žmonės, išgirdę besiartinančius vokie
čius, bėgo kur kas galėdamas. Bėgo dau
giausia jaunieji, nes jie buvo girdėję, jog 
vokiečiai jaunuosius veža nelaisvėn. Bet 
daugelis ūkininkų pasiliko. Sako: ’’Kur 
bėgsi? ką valgysi išbėgęs? ir ką rasi sugrį
žęs?” Kiti kasė sau duobes ir laukė vo
kiečių, manydami pasislėpti duobėse, kada 
prasidės “batalija”. Mūsų apylinkė dar 
šiame žygyje nenukentėjo: čionai didelės 
vokiečių kariumenės nebuvo; jodinėjo tik 
atskiri žvalgų būriai.

Drg. Lapčevicius tikisi, 
kad po šiai karei susitvers 
Internacionalas iš sveiko 
kūno, kurio jis iki šiol ne
turėjo ir nesirgs tomis ligo
mis, kuriomis iki šiol sirgo.

“kapitalizmo žiaurumas
‘Mizmo Hogika prives

delphia ir kitur? Ten dar
bai pusėtinai eina.

Vyrai, męs turime dirbt.

1112 W 35th Street, Chicago, Ill, 

(Valdžios prižiūrhnaB bankas). 
Jo turtas yra suvirž $1,500,000

KreipkitSs raštu 
Visokias žinias 

teikiama.

ba kad paskui iš to pralob
tų jų gaspadinės ir kiti ko
ki svetimnaudžiai? Mums 

įsako: duokit dievui afieras, 
ir męs duodame dievui, o ne 
kunigų ypatiškiems reika
lams ir bizniams. Jeigu tos 
afieros yra sunaudotos ka-

-

— teparodė tik trįs; jų gaminimas siekia 
2,765,000 pūdų mielių.

90 fabrikuose dirba 1031 darbininkas, 
o 92 fabrikų vartojamoji arklių pajiega ligi 
1566 arklių.

Alaus bravūrai. 13 alaus bravarų per 
metus išvaro 4,293,000 kibirų alaus. 32

uAISV

Kur musų tėvynė

Mna hiindnmi Vnnicni riictv javais apgaugę nameliai siuuuuja, Męs, bijodamikunigų rusty £ur gįe(ja paukšteliai rytais, vakarais;

viso pasaulio proletarijatą 
prie to šauksmo, kuris bu
vo išleistas komunistų ma-

vietą? Niekuomet!
Mieli broliai katalikai!

synerčiui dievas mums su
teiks dangaus karalystėje
linksmą ir laimingą pasilsio Kaip ramu ten būti, kur medžiai žaliuoja,

Kur teka Šešupė lėkštaisiais krantais,
i Kur javais apgaugę kalneliai siūbuoja,

Užmirštas
kampelis nifeste-

bravarų nurodė savo išdarą, paverstą 
gaiš, siekiantį 4,794,000 rublių. Daug»^?^^ 
šia išvaro Vilniaus Lipskio iš Šopeno b»* U /u 
varai: abu po 1,000,000 kibirų. .f

Aštuoni bravarai, pažymėję savo išda^ ;
rą siekiantį 2,711,000 rublių, nurodė, kad 
jie išmoka 642,088 rublius akeižės.

34 alaus bravaruose dirbo 1357 darbi
ninkai, taigi viename vidutiniškai 34—44 
darbininkai. < (Iš “Vairo”). ;

Linkiu jam laimingai I žin kokiems negeriems da-| 
veikti dar nesusi tverusio j lykams, tai, ar, už į jas po 
tautininkų partijoj. Ten 
bus daug apšvietos, daug 
mokslo daug žmoniškumo...

Varge tu, varge! “Vien.
Liet.” aiškins socijalizmo 
idėją, o kunigėlis Švegždys 
vers Markso “Kapitalą”...

Čiru-Viru.
* *

----- | “Visų .šalių darbininkai, 
Kada Europoj iškilo karė, vienykitės!’’

kada raudonas sūkurys ap-l Tokiais žodžiais užbaigia 
ėmė veik visą Europą, tai drg. ' _v 
mūsų spauda daugiausia ra- straipsnį.
šė apie tų šalių darbininkų , 
judėjimą, apie socijalistų sveikinti Serbijos draugus, 
taktiką ir tam panašiai, kad jie neapsvaigo patrijo- 
Daugiausia buvo rašyta a-^izmo dvasia ir nepradėjo 
pie vokiečių, francuzų, aus-'šaukti: “Vyrai, ginkime 
trų, anglų belgų ir rusų dar-,savo tėvynę nuo priešų”, 
bininkų judėjimą. Buvo bet per visą laiką kovojo ir 
nurodyta minėtii šalių soči- kovoja prieš karę,..
ialistu taktika, buvo kriti- švenčioniškis.

Serbijos darbininkų judėji
mą. Rodosi, kad Serbijoj 
visai nėra darbininkiško ju
dėjimo, visai nėra socijalis
tų partijos, visi 
trijotai, narsiai 
Austrija ir 11.

Bet štai, visai 
męs skaitome 
“N a še Slovo” Serbijos soci- 
jaldemokratų vado ir parla
mento atstovo drg. D. Lap- 
Čevičio straipsnį, 
kit-ko jis sako:

“Mūsų darbininkišką ju
dėjimą prarijo karė ir tran- ____ v___ ______ _
sėjos. Mūsų draugai, iš-' Paguldė ligonbutin, išgydė 
skyrus mažą dalelę, jau de-!ir vėl nuvarė į frontą. De
šimtas mėnuo, kaip atskirti1 simušant Karpatų kalnuose 
nuo savo organizacijų ir ne-11 d. balandžio šautuvo kul- 
gali . dalyvauti „ klesiniam ka pakliuvo kairėn kojon 
darbininkų judėjime. Įaugščiau kelio ir pertraukė

“Šioj karėj mūsų organi- sausgisles. Ir vėl paguldė 
zacija labiau susilpninta, higonbutin. Dabar gydo. ‘Iš 
negu 1912 ir 1913 metais.! vienos pusės žaizda jau už- 
Profesijonalės organizaci- įgijo ir iš kitos baigia gyti, 
jos pasiliko be valdybų, į-1 Bet kojos jau negaliu išties- 
vairios komisijos be narių: ti. Kada žaizdos visai už- 
visi ant rubežių, tranšėjose, Į gis, tai vėl varis ant karės 
karėj. Toks padėjimas nrii- lauko. Nors kojos neištie- 
sų partijos. Nors per dide-'siu, bet neturiu vilties, kad 
Hus’ vargus,. bet visgi apsi- jpaliuosuos, nes pats mačiau, 
reiškia darbininkiškas judė- kaip be pirštų, raišus varo 
jimas šiuose miestuose: Bei- ant karės lauko.
grade, Nišoj ir Uskiuboj.

“Viskas nusilpnėjo, viskas jo, ..v...™ 
sumažėjo, tik socijaldemo-1 galvon arba krūtinėn, Uv 
kratų laikraštis “Darbiniu- tik kojas sužeidė. Kaip to- 
kų Dienraštis” nenusilpnėjo, liau bus, tai nežinau.
bet dar iškilo. Jis nebuvo į Parašyčiau daug daugiau, 
nusilpnintas nei popieros bet negalima. Jeigu galėsi, 
brangumu, nei cenzūros tai parašyk man laišką į na- 
žiaurumu. Nepaisant į vi-' mus, o iš namų atsiųs kur aš
sas kliūtis, nepaisant į vi- būsiu. Nors dabar guliu 
sas sunkenybes, mūsų dien-! Charkovo ligonbuty,bet laiš- 
raštis diena į dieną kilo kas jau nespės ateiti — ma

ne greitai išvarys iš čia.
Spaudžiu dešinę.

Kazys Čibiras.
(Laiškas rašytas 24 d. geg.)

Amerika laiminga.
Aš jau dešimtas mėnuo 

esu tame sukury ir jau ant
ru kartu sužeistas. Pirmu 
kartu besimušant po Varša- 
va šrapnelis pakliuvo kojon.

augštyn, nesvyruodamas ir 
aukštai laikydamas tarptau- 
tišką socijalistų vėliavą.

“Męs tikime, kad po šiai 
karei Serbijos socijalistų 
partija neliks išblaškyta, bet 
dar giliau ji įleist savo šak
nis. Laike karės dienraš
čio prneumeratorių skait
lius žymiai pakilo ir proleta
rų klesa pradėjo jam pri-’ 
jausti”.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Ar jūs patėmijot, kad na- raštą, kuriame yra pasaky- Ten buris jaunųjų sau žaidžia, dainuoja 
bašninkas Paukštis vis te- ta, kad prieš pat sudną die- ^ajp šventos, taip šiokios dienos vakarais.
besiunčia pinigus į “krajų" 
ir parduoda šifkortes? Tik 
į kokį krajų, ar ten kur jis 
dabar yra, ir kur tos šifkor- 
tės, gal persikelt per upę 
Styx?

Patėmijau, jog “V. L.” ir 
“Ka-kas” kaip-kada kalba 
apie “dorą”, “etiką” arba 
“liogiką”. Prisižiūrėjus, kur 
ir kaip jie tuos žodžius var
toja, aš galėčia persižegnot, 
kad redaktoriai tų popier
galių yra kur nors girdėję, 
jog tokie žodžiai yra, bet ką 
jie reiškia — tą težino tik 
nors 
nes.

Amerikos 
siunčia kariaujančioms ša
lims čion darbininku ranko
mis padarytas kartečas, ku
rios draskys ir užmušinės 
gal t’i pačių darbininkų tik
rus brolius. Nekurios iš tų 
kartečų plyšdamos gal už
mušt 400 žmonių išsyk. Ant 
kiekvienos iš jų kapitalistai 
turi $4.00 pelno. Reiškia po 
centą pelno nuo žmogaus 
gyvasties. Tai yra kapita
listiškai — krikščioniška do
ra.

Pagaliaus išlindo yla iš 
maišo! Socijalistai prisi
spyrę skelbė, kad mūs kleri
kalams daugiau rūpi Rymas 
ir jėzuitizmas, kaip Lietuva, 
ar žmonija, bet anie už tai 
socijalistus plūdo ir niekino. 
Dabar, kaip klerikalų orga
nas“ Viltis” skelbia, Vilniaus 
kunigai už Amerikoj žmo
nių surinktus pinigus nuo 
karės nukentiejusiems šelp
ti rengia badaujantiems pa
bėgėliams — rekolekcijas. 
Ei, lietuviai, siųskit pinigus 
Tautos Fondui ant — reko-

Atsišaukimas į visus 
Rymc-katalikus.

Evangelistas Mateušas 
sako: “kas padės žmogui, 

’ Toliau draugas Lapčevi- jeiSu Pasaulį laimėtu, o 
žius nurodo, kad likusieji saY° dus2fl 
socijalistai smarkiai dar-i Kunigehaųtai del jūsų čia 
buojasi, rūpindamiesi susel-jPa®?K Y _ .... ..pimu nukentėjusiu nuo ka-L Nesirūpinkit pasauli uz- 
rės. Jiems padeda darbuo- kariaut nesirūpinkit svieto 
tis moterjs socijaldemokra-1lnaiaastims, c e 

savo dusią.
Reikia pastebėti drg. Lap- 

čeviciaus išsireiškimą. Jis 
sako: “Mūsų partijos atsto
vai, tai nėra proletarijato 
vadovai, bet tik jų armotos. 
Mūsų atstovai ne savo nuo
monę išreiškia, bet proleta
rijato”.

Suprantamas daiktas, jei
gu drg. Lapčevicius, būda
mas socijalistų partijos va
du ir atstovu neskaito save 
vadu, bet, tik proletarijatų turėtų išnaudot mūsų soci- 

‘ Jį rekomenduoja
Laisvės” korespondentas iš Yra surinkę nuo musų tėvų,

Tuose miesteliuo- protėvių, męs ir iki šiai die- 
se, kur labai sunku vesti so- ----------- ---------- > —i O

nes nežinom, ar iš to buvo nors

*
Francuzų 

mondas Therey sako, kad ši 
karė kaštuoja pasauliui į 
valandą 2 milijonu dolerių.

Ką ant to pasakys f kun. 
į Kemėšis. Žinoma, jisai aiš
kins, kad tai dievo valia.

** *
Dar vieną agitacijos būdą

Broliai katalikai ir sesers 
katalikės!

Męs visuomet už savo au
kas reikalaujam teisingų ir 
aiškių atskaitų. Pavyzdžiui 
imant, aukaujam šiandien 
Lietuvos žmonėms, nuken- 
tėjusiems nuo karės, ir nuo 
aukų rinkikų reikalaujam 
atskaitų; prigulim prie 
draugysčių — nuo viršinin
kų savo reikalaujam atskai
tų. *

Bet kodėl męs, katalikai, 
nereikalaujam dar nuo vie
nų aukų (afierų) rinkėjų 
atskaitų? Tai yra — nuo 
visų mūsų dvasiškų tėvelių? 
Gerbiamieji, tik pagalvokit. 
Juk jau baigiasi antras 
tūkstantis metų, kaip tie 
mūsų dvasiški tėveliai ren- 

1 ka dideles nuo katalikų afie- 
I ras. Bet kiek jie tų afierų

ną pakils ant žemes baisios 
tarp žmonių žudynės, badas ..... . v. ... . .
ir nesulaikomas maras. Ar ^aiP tankiai ir mane sios minus aplanko: 
šiandien neišsipildo švento Kad gaučiau ten būti ir žaist su savais, 
rašto žodžiai? Ten jau šė
tono tarnai sukurstė tautas, I 
kurios be jokios mielaširdy- 
stės viena kitą žudo ir nai
kina ugnimi kas tik jiems 
po ranka pakliūva. Milijo
nai žmonių jau nužudyta, 
kurių pustanti lavonai pa
darys nesulaikomą marą; 
tas sunaikins da likusius 
nuo kulkų. Tas pats darosi i 
ir čia, Amerikoj. Čia taipgi 
milijonai žmonių badauja ir 
žūsta nuo skurdo, ligų ir tt. 
Iš to galime tikėtis, kad ar
tinasi sudna diena.

Bet męs, katalikai, prie to 
suvis nesame da prisirengę. 
Ką gi męs parodysime, kuo
met dievas mūsų užklaus: 
ar męs buvom geri katali
kai, ar davėm męs jam afie
rų?

Męs žinom,* kad daug e- 
sam davę dievui afierų per 
kunigų rankas, bet kur jos 
dingo? Kur atskaitos? Ir 
nors neviena parapija jau 
to reikalavo, bet nieks iki 
galui nesilaikė prie tos tei
sybės ir neįvedė teisingų at
skaitų. Ko apsileidžiam, ko 
neteisybei duodame šaknis 
įleist į mūsų tarpą?

Kunigai, matyt, dėlto mus 
ir draudė nuo mokymosi 
skaityt ir rašyt, nes jie ge
rai žino, kad męs, pramokę, 
kada norint pareikalausime 
sau aiškių atskaitų ir kvitų. 
Jie ir dabar da vis draudžia 
nuo skaitytmo 
žmogus gali 
kaip gyventi, 
tokius raštus 
męs, katalikai, 
ilgiau jų tokių uždraudimų 
klausyt, jeigu mums rūpi 
doras gyvenimas ant žemės 
įr dūšios išganymas.

Broliai katalikai ir sesers 
katalikės! Be jokių tolimes
nių atidėliojimų sukruskim 
prie teisingumo įvykdinimo.

Tuojaus turim nuo kuni
gų pareikalaut sau kvitų. 
Turim matyti nors kas trįs 
mėnesiai atskaitas, kur bū
tų pažymėta, kada kiek su
rinko, kada kam ir kiek iš
leido. Ta atskaita turi būt 
paliudyta kasos prižiūrėto
jų, kuriuos turi išsirinkti 
patįs parapijonjs.

O jeigu kunigai atsisakys 
išpildyti tą teisingą mūs 
reikalavimą, tuomet męs pa
liaukim davę jiems afieras. 
Manau, kad šis mano atsi
šaukimas nepraskambės pro 
ausis, kaip aidas pustynėje.

P. R.
(Iš “Dilgėlių”).

sa
vęs, 

Kur musų tėvynė? Kur laimė mus lauk’? 
Ar ten, kur bent laisvai atsikvėpti galim 
Ar ten, kur mus Yčo kompanija šauk’.

šidaro Brolis* 
Medicine Hat., Alta Canada.

19-11-13.
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Bravarai.
Degtinės 
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Kauno
Panevėžio
Raseinių v
Zarasų
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Telšių

armota, tai jis niekados ne- jalistak 
galės pasielgti taip, kaip pa-|“T 
sielgė dalis vokiečių, fran- Anglijos, 
cūzų ir austrų socijalistų.

“Ant kiek Serbijos prole- cijalistišką _ agitaciją
___ v 1 " y - / I 

demokratų atstovų darbais,, žmonių, reikia pasiųst savo 

ant tiek jis pasipiktino kitų ilgiau, 
šalių socijalistų pasielgimu. -- - 

cijos Austro - Vengrijos, o socijalistams tokiuose mies- _ ...
teliuose, kaip Utica, Albany, sau lėbautų, įsitaisytų far- 
XT4.. TT' „ 11 ~ "DU 41,. m ei a i a/r Ir i n C! Ui’'/nine ar

ziiu, Kien oeroijos proie- . .... 7 . _
tarijatas nudžiugo socijal- ant vietos nėra apsitrynusių \ kiek dievo garbes, ar ne.

' M ‘ /Męs tik brukom ir brukom
— sako'drgrLapčevičiusr—! žmogų‘ kad apsigyventų ant jiems tas afieras. . 
ant tiek iis nasiniktino kitu ilgiau. Geibiamiejl katahkai^ll

/patingai Vokietijos, Fran- kim, neapsigyvent veikliems jaugi męs tas afieras kuni-

taipgi ir Tarptautinio So-
•». i • » • • i • * •

LAIVAKORTES
] Lietuvą-Rusiją

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

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS l 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą bu parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK

Tatai maž-daug Lietuvoje tarpsta 96 
degtinės ir 33 alaus bravarai.

91 degtinės bravaras per metus gami
na 157,058,550 laipsnių spirito. Daugiausia 
gamina Vilniaus gub., būtent 134,983,550. 
Degtinės bravarai Vilniaus gub. veik visi 
yra dvarininkų įsteigti. Sodindamas daug 
bulvių, dvarininkas gamina nemaža spirito 
ir dar gaunama broga pašeria daugelį gy
vuliu.

Seniau degtinės akcižė buvo palygina- 
j mai maža: siekė tik 4 kap. vienam laips
niui. Vėliau ji buvo pakelta liki 10 kap., o 
1900 m. — 11 kap. Tatai fabrikos, išva
riusios 157,058,550 laipsnių spirito, išmokė
jo 17 milijonų rublių.

Vilniaus mieste yra Lipskio bei sūnų 
peisakinės (žydų šventėms degtinė) brava
ras, kurs išvaro 610,000 laipsnių.

Drauge su degtine kai-kurios fabrikos 
gamina ir mieles. Tokių fabrikų galima

Karo pėdsakai pradeda būti žymus jau 
nuo Panevėžio. Iš vagono langų matyti su
degęs Nausodų kaimas (už 4 viorstų nuo 
Panevėžio) ir kelios gelžkelio sargų trio- 
bukės. Prie kalniukų gi ir tiltų kur-ne- 
kur išraustos apkasais dirvos. Čia maž-» 
daug baigėsi vokiečių užplūdimo banga, 
pasiekusi Rozalimą, Pakruojį, Linkuvą, 
Pašvitinį, Bauskę, vietomis gi ir toliau iš- 
sikišdama.

Šeduvos ir Radviliškio miesteliai, ku
riems teko pamatyti daug priešininko ka
riumenės, išrodo lyg po maro, ypač dabar 
išgabenus žydus. Durys uždarinėtos, lan
gai užkalinėti, kur ne kur tik sutiksi žmo
gų ir tą lyg apkvaišusį.

Šeduvą balandžio 7 d. aplankė dar gais
ras, kuris daugiau nuostolių padarė, kaip 
vokiečių šeimininkavimas. Apskritai, 
gaisras — baisioji karo rykštė ir kur jųi 
nebuvo, dar sulyginamai mažai žmonės nu
kentėjo. Del to ir kiti miesteliai, kaip Ly
gumai, Pakruojis Pašvintinis, Meškuičiai, 
Radviliškis dar sulyginamai nėra taip nu
skausti.

Užtat už juos visus atsiteisė Šiauliais 
Tam įsigalėjusiam ir išaugusiam prekybos 
ir pramonės miestui karas uždavė didžiausį 
smūgį, 
miesto 
s ė nuo 
turgio 
rėš kalėjimo ir vagzalo.
valdžios įstaigų, bažnyčia (jos tik stogaa 
nutrupintas), didždvaris su knygynu ir Zu
bovo ekonomijos archyvu, Freinkelio odos 
fabrikai (Nuruko gi—dalis sudegė). .Gais
ras kilo nuo uždegtųjų šieno' kūgių ir di
deliam vėjui esant išsiplėtė visame mieste., 
ypač kad nebuvo kam ir kuo gesinti. Gais
rininkų draugijos vedėjai, vokiečiams už
ėjus, pražuvo, su jais gi — ir gaisriniai ar
kliai, žmonės gi šaudymui besiartinant irgi 
iš miesto išbėgiojo. Likusieji drąsuoliai 
kiek galėdami gelbėjo namus, ypač saugo
dami ugnį nuo savo triobų. Kiti savinin
kai net samdė žmones apginti namus nuo 
ugnies, duodami 100 rub. ir daugiau. Tik 
įėjus vokiečiams į miestą ir jiems prade* 
jus gesinti gaisras apstojo.

Degė, tiesa, namai ir nuo šovinių, bet 
mažiau. Jų čia krito per kelis kartus, vo
kiečiams užpuolant ir jau atsitraukus į sa
vo pozicijas Gitarų aukštume. Kiti šovi
niai ir sprogdami namuose, gaisro nepada
rė (pav. Cumftų, Laukauskių ir kitų). 
Miesto gatvėse ir ant rinkos nemaža duo
bių nuo granatų. Jų daug krito ir į Gin- 
kūnų ir aplinkinių kaimų laukus. Nuo ji> 
sudegė nemažą sodžių: kiekvieną naktj 
dangus raudonavo ugnies pašvaistėmis.

Nuo ugnies ii’ šovinių žuvo nemaža ir 
šiaip žmonių, kurie nemokėjo ar nesuspėjo 
pasisaugoti nuo pavojaus. Šiauliuose su
degė savo namuose Moro, Šapnagiuose ug
nyje pražuvo dvi moteri ir 1 pavargėlis, Vi- 
joliuose keli sužeisti, ties Jauniūnų sodžiu
mi (už Meškučių) ir daugesniam žmonių 
skaičiui teko nukentėti, pakliuvus pabėgė
liams kartu su rusų abazais po ugnimi.

(“Liet, žinios”).

LINKUVA, PANEVĖŽIO PAV
Žmonės, išgirdę 

čius, bėgo kur kas galėdamas, 
giausia jaunieji, nes jie buvo 
vokiečiai jaunuosius veža nela



Adelaida Popp.

Tūlos darbininkės istorija
i Vertė V. P.

tūlas vaikinas užkalbino apsivesti, tai aš vi
sai rimtai atsakiau:

— Aš dar nesu birmavota!
Man rodėsi, kad kiekviena gera katali

kė pirmiau turi būti birmavota, o jau 
paskui mislyti apie apsivedimą. Sulau
kus septyniolikos metų jau nenorėjau il
giau laukti. Tula mano draugių, sužiedo- 
tinė turtingo vaikino, sutiko būti man 
krikšto motina. Aš nuėjau didelėn krautu- 
vėn, nusipirkau baltus drabužius, čevery- 

itš turi iš dirbtu-1 kus, ruršiiaaites, - šilkinį skėtį ir didelę

(Tąsa).
Pasitaiko, kad mergaitę patinka nelai

mė: kas-nors iš dirbtuvės viršininkų prade
da prie jos taikytis. Tuomet visos darbi
ninkės pradeda ją persekioti, pradeda iš jos 
tyčiotis, nesutinka ia svkiu vieną darbą 
dirbti ir, gal 
vės išeiti.

Vėliaus apie prašalintasias patyla dar
bininkės kalbėdavo, būk jas matę ant tokios 
ir tokios gatvės labai dailiai apsirėdžiusias 
arba kokiam nors name žiūrėjusias per lan
gą ir pirštu mojusias praeivius vyrus.Tokias 
mergaites nuolatos apkalbėdavo ir jų dar
bais visos pasipiktindavo. Nei viena iš 
mūs nei nepagalvodavo, kas būtų su tokia 
mergaite, kuri sutiktų nuo dirbtuvės virši
ninkų priimti “malonybes?”

Apie slaptąją ir viešąją prostituciją 
tuomet aš nieko nežinojau ir niekad to žo
džio negirdėjau. Vėliaus, kada jau pradė
jau suprasti priežastis tų apsireiškimų, vi
sai kitaip pradėjau žiūrėti į tas mergaites. 
Laikui bėgant prisiėjo susipažinti su se
nesnėm dirbtuvių darbininkėm ir prisižiū
rėti, kaip tūlos moterįs bei mergaitės elg
davosi, kad užkariavus meisterio arba už- 
veizdos “simpatiją” ir kaip paskui tie mei
steriai bei užveizdos jas persekiodavo, 
kuomet jiems jau nusibosdavo, norėdami 
prašalinti iš dirbtuvės, kad paskui be jokių 
kliūčių kitą padarius “laiminga”.

Pirmiau aš apie tai visai nemislijau, 
buvau užsiėmus savo darbu ir vengiau pa
žinčių. Apart to mūsų skyriuj tokių isto
rijų nebuvo. Nuo savo viršininko męs ne- 
išgirsdavom gero, žmoniško žodelio. Jis 
buvo aršiausias žvėris ir į darbininkes žiu
rėjo, kaipo į verges. Pasiskųsti ant jo nie
kas neišdrįso. Jis skaitėsi geriausiu darb
davio žmogumi ir buvo jam atsidavęs. Nors 
jis pirmiau pats buvo toj dirbtuvėj darbi
ninku, bet apie tai visai užmiršo.

Man labai norėjosi dasigauti prie to, 
kad paliuosavus nuo darbo savo motiną. 
Todėl stengiausi kaip galint mažiau išlaidų 
daryti; bet jeigu pasitaikydavo kurią dieną 
išleisti keliatą kreicerų daugiau, tai ant ry
tojaus stačiai badaudavau, kad sutaupinus 
išleistus pinigus. Kad aš bedirbdama ne
galiu susikrauti kapitalo, tai jau supratau. 
Bet norėjosi aprūpinti motinos likimą ir 
sutaupinti keliatą guldenų juodai dienai, 
ypatingai, kad susirgus nereikėtų jai eiti 
ligonbutin, kurio ji taip bijojo. Kaip ir vi
sos kitos darbininkės, taip ir aš, jaučiausi 
laiminga, kad dirbu šioj firmoj ir stengiau
si visuomet įtikti darbdaviui, idant nenu
stojus darbo.

“Geras žr ogus” — manydavau apie 
•savo darbdavį. Bet kaip tik šioj dirbtuvėj 
ir galima buvo prisižiūrėti, kaip jis tuo sa
vo “gerumu” išnaudoja darbininkes ir kiek 
gauna pelno. Tiesa, jis mokėjo brangiau 
už visus kitus; laike darbininko ligos mo
kėdavo jam algą; jeigu darbininkas bei 
darbininkė numirdavo, tai jis duodavo pa- 
gelbą likusiai šeimynai ir abelnai niekados 
neatsakydavo pašelpos tam, kas tik prie 
jo kreipdavosi. Vienok jis paliko turtuo
liu iš tų darbininkų ir darbininkių, kurie 
pas jį dirbo.

Kaip aš šioj dirbtuvėj tapau socijalde- 
mokrate, vėliaus papasakosiu. Pakol kas aš 
buvau užganėdinta savo likimu ir nepri- 
skaiČiau savęs prie beturčių. Nedėldieniais 
aš iškeldavau puotas. Už dvidešimts krei
cerų pirkdavau mėsos ir virdavau pietus. 
Kada aš pradėjau daugiau uždirbti, tai dar 
“geriau” būdavo, priėjau prie to, kad ne
dėldieniais laike pietų išgerdavau stikle
lį vyno.

Tik vienos laimės neturėjau. Visos 
mano draugės buvo birmavotos. Jos pa
sakodavo apie tas iškilmingas pareigas ir 
apie gautas dovanas nuo krikšto motinos 
ir tt. Aš buvau nebirmavota. Motina bu- 
bai išdidi ir nenorėjo prašyti krikšto moti
nos . Pati gi neišgalėjo nupirkti man dra
bužių ir kitų reikmenų, kurie buvo reika
lingi prie birmavonės. Birmavonę prisiėjo 
atidėti ant toliaus. Laikraščiuose tankiai 
rašydavo, kad nekurios beturtės mergaitės 
surasdavo bažnyčioj krikšto motinas ir tos 
jas aprūdydavo, tai ir man motina taip pa
tardavoftrbs liepdavo palaukti, pakol pati

skrybėlę su kvietkomis. Koks tai buvo 
džiaugsmas! Pridėkite prie to visko ka
rietoj važiavimą, visas bažnytines ceremo
nijas su pridėjimu vyskupo rankos, paskui 
pasivaikščiojimą, maldaknygę ir kitas do
vanas! Tuomet aš jaučiausi visai su
augusia.

* * *
Motina jau dirbtuvėj nedirbo. Ji kaip- 

ką uždirbdavo namie ir vedė visą mūsų 
“gaspadinystę”. Kambarį nusamdėm net 
su dviem langais. Sykiu su mumis gyveno 
jaunesnysis brolis, bet įnamio jau neturė
jom. Nedėldieniais galėdavau skaityti at
sisėdus prie lango. Nors langai nebuvo už
tektinai šviesus, bet aš buvau ir tuomi už
ganėdinta.

Dabar jau pradėjau ir knygas pasi
skirti. Daugiausia skaičiau klasikų raš
tus. Daugiausia patikdavo eilės.

Sveikata mano pradėjo eiti geryn. Tie
sa, aš buvau išblyškus, bet ir visos mano 
draugės buvo išblyškusios. Nors aš jau
čiausi gerai, bet vis imdavo baimė, kad pir
moji liga neatsilieptų. Pirmosios ligos še
šėlis vis mane baugino ir nuo tos baimės 
niekaip negalėjau atsikratyti. Mažiausius 
apsireiškimus skaitydavau atsiliepimu pir
mosios ligos. Jeigu tik pradėdavo kas nors 
skaudėti, tai jau ir bijodavau. Naktimis 
nubusdavau ir iš baimės glausdavausi prie 
motinos. Ji taipgi bijodavo, kad ta mano 
liga neatsikartotų. Kaimynkos duodavo 
įvairių patarimų ir kartais gaudavau taip 
vadinamų “simpatiškų vaistų”, kuriuos 
vartodavo neišmanėliai žmonės. Aš išti
sas savaites vaikščiojau nuliūdus ir drau
gės sakydavo, kad tai meiliški dalykai. Aš 
joms niekados nepasakodavau priežasčių 
savo liūdnumo: man rodėsi, jeigu tik aš 
pradėsiu pasakoti apie savo ligą, tai ji tuo- 
jaus atsilieps.

Girdėdavau pasakojant, kad geriausi 
nuo ligų vaistai, tai aplankymas šventųjų 
vietų, per tai man norėjosi atlankyti šven
tas - stebuklingas vietas ir prašyti sau svei
katos. Aš buvau persitikrinus, jeigu tik 
nukeliausiu į stebuklingas vietas, tai tuo- 
jaus mano liga išnyks.

Kas man nepatiko, tai prieš aplanky
mą stebuklingos vietos atlikti išpažintį. 
Reiškia, aš turėjau nevalgius eiti tolimą ke
lionę; nuėjus atlikti išpažintį ir paskui jau 
melstis prie šventųjų.

Kada priėjau prie kunigo atlikti išpa
žintį, tai nieko negalėjau pasakyti. Kuni
gas laukė nuodėmių, o aš jų negalėjau pri
siminti. Pagaliaus, kunigas pradėjo duo
ti man klausimus, tarp tų klausimų buvo ir 
tokių, kurie mane net įžeidė. Suprantama, 
aš pasakiau, kad tokių nuodėmių neturiu. 
Kunigas man uždavė “pakūtą”, bet nepa
velijo priimti Kristaus kūną. Tiesa, nors 
aš buvau dievobaiminga, tikėjau į visus 
Šventuosius, bet negalėjau persitikrinti, 
kad tame blynely galėtų būti Kristaus kū
nas. Visi susirinkusieji puolė ant kelių, 
pradėjo melstis ir bučiuoti purvais apneš
tas medines Kristaus kojas. Ir aš taip da
riau.

Laike kryžių ėjimo aš atydžiai žiūrė
jau į stebuklus. Daugybė, buvo sukrauta 
sidabro ir vaško rankų, kaipo atminčiai, 
kad tų žmonių išgijo rankos, kurių dakta
rai negalėjo išgydyti. Daugybė buvo su
krautų kriukių, kurie pirmiau be kriukių 
negalėjo vaikščioti, o atsilankę į tą vietą 
liko sveiki. Daugybė visokių paveikslų, ro
dančių stebuklingus apsireiškimus. Vie
nas paveikslas porodo, kad kūdikis krinta 
iš augšto, o švenčiausia pa lele įsimaišo ir 
jis nesusižeidžia. Kitoj — kūdikis išsi- 
gelbsti iš gaisro ne su pagelba gaisrininkų, 
bet švenčiausios panelės. Buvo ir tokių 
paveikslų, kur kūdikis pakliūva po pašėlu
sio arklio 
kiekvieną 
kiekvieną 
vanos.

Socijalistės.
Voldečių laikraščiams už

drausta rašyti apie demons
traciją, kuri įvyko Berlyne 
28 d. gegužės priešais karę. 
Demonstracijoje 'dalyvavo 
daugiau, negu 2,000 moterų 
ir šiek-tiek vyrų.

Policija laukė demonstra
cijos ant 18 d. gegužės, bet 
demonstracija tapo atidėta 
ant 28 d.

Kaip tik demostrantės pa
sirodė ant gatvių, tuojaus 
policija pradėjo jas vaikyti. 
Atsirado net raitosios poli
cijos. Tuomet minioje kilo 
dar didesnis sujudimas.Pra
si dėjo areštai. Nekurios iš 
areštuotų ypatų paleista,ne
kurios dar ir dabar sėdi ka
lėjime ir jokio apkaltinimo 
prieš jas nėra.

Kadangi policija pridavė 
tai demonstracijai didelę 
svarbą, tai, matomai, ji iš
tiesti buvo labai svarbi.

Vokietės moterįs parodė, 
kad jos ne juokais organi
zuojasi ir moka kovoti už 
žmoniškas teises.

Reikia pabriežti, kad ir 
kitų kariaujančių ir neutra- 
liškų šalių moterįs nesnau
džia. Taip, padėkime, Ispa
nijoj dauguma moterų soci- 
jalisčių uoliausia remia in- 
tcrnacionališką darbininkų 
politiką. Mat, ir Ispanijoj 
jau atsirado tokių socijalis
tų, kurie nori karės ir tę- 
nykščiams draugams yra la
bai daug vargo, kad numal
šinus savuosius karininkus.

Serbijos socijalistės, taip 
lygiai kaip ir socijalistai, 
nenusimena, bet dirba išsi
juosę. Visur ir prie kiek
vienos progos jos skelbia i- 
dėją tarp tau tiško solidariš- 
kumo.

Męs galime tik džiaugties, 
kad mūsų draugės Europoje 
pasižymi tokiu dvasios pra
kilnumu ir tokia didele iš
tikimybe darbininkiškai idė
jai.

Darbininkų tarptautinė 
negali pulti, kol ją rems mo
terų proletarų minios.
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MOTERIMS
NAUJIENOS

kodėl męs remiamŠtai 
Progresyvį Moterų susivie- 
nyjimą ir kviečiame kitus jį 
remti.

Yra dar daug lietuviškų 
kolionijų, kur L. M. P. S. 
turi atlikti daug darbo. Šiuo 
žygiu męs nurodysime į 
Chicagą. To didmiesčio lie
tuvės darbininkės , turėtų, 
prie progos, susirinkti ir pa
sikalbėti apie savo reikalus. 
Męs geistume, kad ir jos pa
remtų Progresyvį Moterų 
Susivienyjimą. Tuomet męs 
daug daugiau, nei ligišiol, 
galėsime nuveikti.

Kodėl jie priešingi?
Aš nesuprantu, kodėl dau

guma vyrų neapkenčia Lie
tuvių Moterų Progresyviško 
Susivienyjimo ir į jį žiūri, 
kaipo į nenaudingą? Jie 
sako būk L. M. P. S. yra 
si aldymu pirmeiviškų jiegų 
ir būk jį tvėrusi M. Račiųtė 
norėdama savo vardą pakel
ti visuomenės akyse.

Kad, Lietuvių Moterų 
Progresyviškas Sus.yra vie
nintele darbininkiška mote
rų organizacija,ta to niekas 
negalės užginčyti. Supran
tama, pertikrinimui to vis
ko, reikėtų iš konstitucijos 
ištraukas padaryti, bet aš to 
nedarysiu; kas nori su kon
stitucija susipažinti, lai 
kreipiasi į Centro valdybą ir 
pareikalauja konstitucijos. 
Gali kreiptis prie Centro se
kretorės
“Laisvės” adresu.

Kad yra skaldomos pir
meiviškos jiegos — su tuo- 
mi ir aš sutinku. Bet jokiu 
būdu negalima moterų kal
tinti už tai, kad jos atsisky
rė nuo socijalistų partijos. 
(Jos neatsiskyrė nuo socija
listų partijos, nes veikia ir 
ten. Red. prier.). Priešingai, 
turim džiaugtis, kad atsira
do tokių jfioterų, kurios su
prato savo reikalus ir pra-

Petrikienės

dirbti. Ir jeigu moterįs 
tveria atskirą organizaciją,

Prakalbos ant gatvių.
Brooklyno socijalistės ga-

nepaisant ar tai M. Račiutė, na tankiai rengia prakalbas 
ar velionė P. Stankuvienė, ant gatvių. Nėra tos suba- 
tai, matomai jos mato tam;tos, 
tikrą reikalą.

Kad ką naudingą nuveik
ti visuomenės labui, tai rei
kia jiegos. Iš L. M. P. S. 
negalima daug ko reikalau
ti, nes jis yra jaunas ir ma
žai turi jiegos, kad galėtų 
<aug ką nuveikti.

*

* *

Man visgi keistai išrodo, 
kad vyrai, kurie jau yra nu
sikratę nuo savo akių tam
sybės skraistę, arba kurie 
turi daugiau drąsos, atsis
toja ant pagrindų ir prade
da purvais „drabstyti mote- sijuosusios, bet apie lietu 
ris. Ar tai kunigas, ar dak- ves nieko negirdėti, 
taras, ar šiaip jau inteligen
tas, kuris perėjo skersai

, kad ant kokio nors, 
skersgatvio neparengtų pra
kalbų.

Reiktų ir lietuvėms išmė
ginti tas agitacijos būdas.

Massachusetts gubernato
rius balsuos už teisių 

lygybę.
Massachusetts gubernato

rius Walsh pasisakė balsuo
siąs šį rudenį už suteikimą, 
moterims lygių su vyrais 
balsavimo teisių.

Nors jau ruduo arti, nors 
amerikietės moterįs Massa
chusetts valstijoj veikia iš-

Kodėl?
Mums rodosi, kad lietuvių 

Valparaiso universitetą, at- moterų draugijos Mass., tu- 
sistoja ant pagrindų ir p ra- retų pagalvoti apie tai. Ar 
deda pasakoti 
rius kopūstus, 
blakes ir tam panašiai. Pa
kol iškrato visus blogumus, 
tai ir savo garsiąją prakal
bą užbaigia. Klausant to
kių prakalbų, pasirodo, 
kad visi blogumai išeina iš 
moterų puses, o vyrai stovi 
ant augščiausio ; 
laipsnio ir jų pusėj

apie šolde- tik neišpultų joms surengti 
pančekas, konferenciją, kad pasitarus 

apie bėgamuosius dalykus.

ko jomis ir išlieka sveikas, 
stebuklingą apsireiškimą, 

išsigydymą buvo sukrauta

(Toliau bus).
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Už 
už 

do

Kad vyrai, bendrai veik
dami su moterim, mažai ar
ba ir visai neatkreipia a ty
lios j moterų specialius rei
kalus, tai prie to ir patįs vy- 
lai prisipažįsta. Vienpusiš
kai rūpinasi moterų specia
liais reikalais Lietuvių Soci- 
j;-iistų Sąjunga ir Socialist 
1 arty. Iš tos priežasties 
moterįs ir turi pilną teisę 
tverti atskirą organizaciją 
ir rūpintis tais savo reika
lais, į kuriuos Sąjunga arba 
Socialist Party per pirštus 
žiūri.

Antra — vyrai, turėdami 
geresnes gyvenimo sąlygas, 
gaudami didesnes už darbą 
algas, turėdami savo ranko
se politišką jiegą ir veik vi
sas literatiškas vadeles, iš
drįsta reikalauti, kad sykiu 
su jais moterįs spėtų eiti 
progreso keliu! Jie nori, 
kad mergina, uždirbdama 
penkis dolerius į savaitę, o 
kartais net mažiau, galėtų 
prigulėti ir prie politiškų 
draugysčių, ir prie pašelpi
mų, ir prie apšvietos, prisi
pirktų naudingos literatū
ros ir dar pati pragyventų 
iš to ubagiško uždarbio.

Paimkime vedusias mote
ris. Ar daug rasime tokių 
šeimynų, kur nebūtų kelia
te burdingierių? Apart to, 
moteris dar turi keliatą kū
dikių, kuriuos taipgi reikia 
auklėti. Jos neša neapsako
mai sunkią šeimynišką naš
tą, pririštos prie savo namų 
ir negalima nuo jų reikalau
ti, kad jos sykiu žengtų su 
vyrais progreso keliu.

Jeigu męs visapusiškai 
apsvarstysime dalykus, tai

Kodėl męs taip remiam 
Moterų Progresyvį 

Susivienyjimą?
Nekurios mūsų skaityto

jos teiraujasi, kodėl “Lais
vė” taip remia Lietuvių Mo
terų Progresyvį Susivienyji
mą?

Pasistengsime duoti trum
pą atsakymą. “Laisvė” re
mia M. P. S. ne todėl, kad 
ji yra tos draugijos organu. 
Męs remiame L. M. P. S. to
dėl, kad šiuo tarpu tai yra 
vienintelė moterų organiza
cija, kuri nori nuosekliai ir 
sistematiškai darbuotis mo
terų tarpe po visą plačią A- 
meriką. Moterų Progresy- 
vis Susivienyjimas turi savo 
aiškią programą, paremtą 
tikro darbininkiškumo pa
matais. Tasai Susivienyji
mas viešai pasisako esąs 
darbininkių, o ne buržuazių 
organizacija. Antra vertus 
L. M. P. S. turi išsidirbęs 
tam tikrą veikimo pieną. 
Dabar, veik kiekvieną savai
tę męs patiriam, kad vienoj 
ar kitoj vietoj įsikūrė mūsų 
Sus-mo kuopa. Tai įvyksta 
todėl, kad varoma gana pla
ti agitacija. Centro valdy
ba taip-pat užsibriežė iš
pildyti tam tikrą programą. 
Nutarta išleisti visa eilė 
knygelių ir atsiliepimų, nu
tarta surengti visa eilė pra
kalbų.

Organizacijos centras — 
Brooklynds. Čia draugės 
smarkiai darbuojasi. Jųjų męs pamatysime, kad mote
tą rpe ran laši jau gana su- rįs negali tokiomis pat išly-

Prieš Liuosybės stovylą.
4 liepos (fourth of July) 

New Yorko sufragistės su
sirinks ties Liuosybės sto- 
vyla ant Bedloe’s Island, 

apšvietos Pen bus atlaikyta iškilmin
ei nieko‘gas mitingas ir perskaityta 

nėra blogo, nieko nėra peik- “atsišaukimas į liuosybę”. 
tino.

Suprantama, tokiems kal
bėtojams geriausia sekasi 
kalbėti; vyrai tyli, nes jie 
“geri”, o moterįs neišdrįsta 
tokį “filosofą” kritikuoti,1 
nes paskui jąs išjuoks.

kie kalbėtojai, kurie moka .mo kuopos. Apart kit-ko 
moterų ydas nurodinėti, • svarstomas ir 6 kuopos 
duotų joms patarimus, kaip, ineslinas. I o apsvarstymu? 
tas ydas prašalinus, kaip 'Padarytas pataisymas: kad 
pradėjus kovą su tais blogu-ivis.os knygos?
mais. Bet dauguma mūsų nais uz k. M. P. S. išleistas* 
vyrų mato blogas puses, bet,kny£as>. butų duodamos ui 
kaip nuo tų blogumų apsi
saugojus, kaip juos prašali
nus, tai jie visai nežino ir 
nesirūpina sužinoti. Jie 
mano, kad tai moterų reika
las tuomi rūpintis. Jie vis-' 
ką krauna ant moterų pe-, 
čių.

Man rodosi, kad daug ge
riau būtų, jeigu męs pradė
tume mokintis dalintis toms 
sunkenybėmis ir bendrai tą 
jungą nėštume, kurį dabar 
užverčiama 
sprando?

Liaudies Verge.

Lietuvių Moterų Progresy
viško Susivienyjimo 

reikaluose.
20 d. birželio buvo susi

rinkimas Lietuvių Moterų 
1 Progresyviško Susivienyji-

mais. Bet dauguma mūsų

ant moterų

ŽINIOS
SIOUX CITY, I0WA.

Pas mus susitvėrė “Te
atrališka Dainorių Draugi
ja”. Ten susitelkus jaunuo
menė rengs visokius vakarė
lius: lošimus, balius, išva
žiavimus ir t. p. Šiaip jau 
mums klojasi neblogai, tik 
męs turime didelį vargą su 
mūsų merginoms — jų męs 
negalime pritraukti prie sa
vo būrelio. Mat joms išro
do mūsų pasilinksminimai 
perblaivais, — ten kur var
tojami alus, degtinė, jos su 
mielu noru pribūna.

Nedėlioj, 13 birželio tūlas 
vaikinas pasikvietė pas sa
ve keletą vaikinų ir mergi
nų. Ten jau buvo prireng
ta užtektinai gėrimų. Gė-

pusę kainos toms narėms, 
kurios yra išbuvę prie L. M. 
P. S. metus laiko ir iš anks
to užsimokėję už pusę metų 
narines mokestis. Dykai 
dalinti svetimos laidos kny- 
galės, tai didelė skriauda or
ganizacijai ir nepraktiška. 
Męs matom, kad ir kitos or
ganizacijos, daug stiprės- 
nes, kaip tai:. S. L. A. ir tai 
savo laidos knygas duoda 
nariams už pusę kainos. A- 
pie svetimos laidos knygas 
nėra nei kalbos. Gali pasi
taikyti taip, kad reikės vi
sas savo laidos knygas iš
mainyti ant svetimų, idant 
užganėdijus nares.

Pirm. J. Aniolauskiutė, _ 
Rašt. V. Shiusienė.

NOUJOS POROS.
Newark, N. J

19 d. birežlio drg. Jonas 
Dobinis ir panelė Ona M^ 
zaliauskiutė padarė šeimy
niško gyvenimo santarą. 
Jungtuvių apeigas atliko 
Rev. Watson.

Laimingo šeimyniško gy
venimo naujai porai!

K. Jonaitis.

L. M. P. S. A. IŠLEISTA 
KNYGELĖ 
IR

“MOTERIS”
JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.
Įtalpa:

Perversmas moteri<
re vaikinai, bet ir merginos;ekonomiškame padėjime.

“ / II. Moteris ir draugįjir 
liau jaunas vyrukas K. Ū. gyvenimas.
užsikvietė • vieną mergaitę III. Moteris ir vaikų ai 
pasivaikščioti. Išsivedęs jis į klėjimas.
smarkiai ją sumušė. Ant 
rytojaus, nors policija ir 
bandė jį suareštuoti, vienok 
niekur jo surasti negalėjo.

Lai tas atsitikimas buna 
jums pamokinimu, mergai- 

i C<Naujienos,D.

nuo jų neatsiliko. Kiek vė-

manių ir gabių agitatorių, gomis bendrai su vyrais!
I ■ •» • l

mm
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. IV. Išvedimas.
Kaina 20 centų.

Gaunama pas iždininkę
Miss Benis, 

420 Amstel BouL, 
Arveme, L. T XT
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CHICAGO, ILI

Pradėjus mokinti pasakė,

vos liau
lietuvių saliūnų ir truputį

Katalikai samdo žydą, idant 
juos gelbėtų nuo socijalizmo

pra- 
Keistučio

Musu dvasiškas tėvelis

kuopos 
vakarą buvo rašyta. Atleis
kite, kad negalim sunaudo-

procentą. Taipgi yra lietu
vių, kurie turi pasidėję po

Daugelis lietuvių turi įgi
ję nuosavius namus ir veik 
visi turi ant jų užtraukę pa
skola ir moka bankom 6

mis. Veik visas dovanas

savo , • tu vos

Pirmiausia Kanklių choro 
vyrai sudainavo dainelę. 
Kalbėtojum buvo Šliupas. 
Bet pirm jo prakalbos čiela 
eilė tautiečių į išgarbino 
Šliupą visokiais žcjdžiais, už
dėdami: jam ant 
rų vainiką.

Kodėl nepasiskolinti 
lietuvius, mokant jiems 

Juk vie

laimėjo patįs biznieriai 
Mat, jie ir žaisluose gabes-

parapijonų gana 
daug ir energiškai darbuo
jasi. Tuo jaus skiepas bus 
iškastas ir pradės bažnyčią 
statyti. Bažnyčios dydis 
bus sekantis: 50 pėdų pločio, 
90 pėdų ilgio—mūrinė, gel
tonų plytų, augštu bokštu. 
Viskas kaštuos apie $18,000. 

Kunigas Mickevičius irgi 
nesigaili savo triūso ir sten
giasi, kad lietuviai pasista
tytų neprigulmingą bažny-

11 d. birželio buvo ekstra 
susirinkimas L. S. S. 11 ku
pos, kad apsvarčius dalykus, 
paliečiančius su prisidėjimu 
prie Socialist Party ir užsi
mokėjus į Socialist Party 
mokesčius.

deglojoms. J ką tų sporte
lių valgomosios išrodė, gali 
kiekvienas suprasti. Kada 
sporteliai lošė deglųjų roles, 
tai mūsų biznieriai, net pil
vus susiėmę, juokėsi

Ar tai ne puikus 
las?”

talikai ir neapkenčia soči- 
jalistų. ...

Tai matot, kaip mūsų da
lis lietuvių darbuojaąi ant 
‘'visuomeniškos” dirvos.

Lietuvos Jaunikaitis.

•pavojaus.
Mūsų miestely gyvuoja 

anglų socijalistų kuopa ir 
turi 128 narius. Vietos ka
talikai neriasi iš kailio, kad 
nuslopinus arba visai panai
kinus socijalistų judėjimą. 
Bet visas jų darbas vėjais 
nuėjo. Juo smarkiau jie ko
vojo prieš socijalifitus, tuom

- ■ A . j

kia atsiminti, kad mūsų 
miestely randasi apie du 
šimtu lietuvių ir absoliutiš
kai nieko neveikiama. Tai 
gėda taip snausti.

Visi lietiuviai prie darbo!
B. Paukštelis

dovanom.
Kaip girdėti iš komiteto 

pranešimų, tai kuopa dar 
pelno turės.

K. Jonaitis.

ožiai gyvena, pusnuogi 
vaikščioja, moterįs vaikš
čioja ant gelžkelių ir renka 
anglis—vis taupina centus. 
Ir kaip tik sutaupina kelia- 
tą šimtų, tai, žiūrėk, jau ir 
nusiperka saliūną: Supran
tama, neturėdami jokio su
pratimo apie biznį, tuojaus 
praleidžia sutaupytus pini
gus, liekasi be cento ir visą 
jų biznį nusineša šuo ant uo
degos. Ir kur jų protąs?

27 d. birželio buvo 
kalbos 
draugystės. Kalbėjo F 
Bagočius.

Jau antri metai, kaip čia 
gyvuoja Birutės choras, ku
ris vadina save “bepartyviš- 
ku”, bet kitokių dainų ne- 
simokina, kaip tik: “Garnys 
turi ilgas kojas”, “Du bro
liukai kunigai”, “Per šilą jo
jau” ir tam panašiai. Kada 
minėtas choras tvėrėsi, tai 
prie jo prisidėjo daug pir
meiviškos jaunuomenės.Mat, 
tikėtasi gauti tokį mokyto
ją, kuris mokins visokiu

20 d. birželio buvo išva
žiavimas L. S. S. 11 kuopos.' 
Kadangi ryte oras išrodė 
nedailus, tai publikos susi
rinko neperdaugiausia. A- 
part paprastų žaislų, buvo 
žaislai su išlaimėjimais, 
už kuriuos buvo skiriama 
laikraščiai ir knygos, kas, 
žinoma, yra ideališkiausiom

Dar vienas dalykas: mums 
reikalinga bepartyviška pa- 
šelpinė draugystė, į kurią 
galėtų lygiomis teisėmis pri
gulėti vyrai ir moterįs. Su
tverus tokią draugystę, ga
lėtum šį bei tą veikti ir ant 
visuomeniškos dirvos. Rei-

18 d. birželio buvo prakal
bos mūsų tautininkų. Jie 
nusamdė už 20 dolerių sve
tainę ir padarė 15c įžangos, 
manydami iš to gerai pelny
ti. Žmonių susirinko apie

niems būtų mažesnis nuo
šimtis mokėti, o kiti didesnį 
gautų?

Apie tai jiejns niekas nie
ko nesako.

“Laisvės” N47 tūpusio j iš 
mūsų miesto korespondenci
joj, apart kit-ko Marytė ra
šo, būk aš agitavęs prieš 
Tautišką Namą ir dar pri
duria kaipo faktą, kad aš 
nuėjau ant parapijonų ba
liaus.

Prieš Tautišką Namą aš 
niekad neagitavau, bet at
bulai—nuo pat pradžios 
stengiausi, kiek galėdamas 
agituoti už Tautišką Na
mą. Ant parapijonų ba
liaus buvau nuėjęs su tuom 
pačiu tikslu, su kuriuom 
daugelis pirmeivių ir soci
jalistų buvo nuėję.

Daug gražiau būtų, jeigu 
Marytė rašytų teisingas ži
nutes, bet neužgauliotų ne
patinkamų jai ypatų.

č-pa.

Šiuomi sykiu jau parengė 
savo rūšies marmalienę ir 
užvardijo tą marmalienę 
“prelekcija”. Ir štai tuojaus 
pasako, jog karės kilę per 
tai, kad krikščionių širdyse 
nesą artimo meilės. Vokie
tija pradėjus kariauti per 
tai, kad iš ten kilę Marksas 
ir kiti bedievių apaštalai. 
Gero socijalisto užduotimi 
yra mylėti pirmiau dievą, o 
paskui artimą, tai tuomet 
galėsią vadintis tikrais so
či jalistais.

Kunigas pats pripažino, 
kad tikri katalikai nepildo 
dievo prisakymų arba, ge
riau pasakius, netiki į die
vą, bet jis nori, kad tikėtų 
susipratę darbininkai.

Susipratusiam parapijo- 
nui.—Apie tas prakalbas ir 
parapijos susitvėrimą jau 
buvo rašyta. Nors jūs pla
čiau aprašote, bet dėl vietos 
stokos negalima sunaudoti. 
Atleiskite.

Levukui

per 
man

Beje, viename “žaisle” 
biznieriai nedalyvavo. Su
dėjo ant stalo apie 10 čielų, 
ištižusių pajų ir paskyrė 
penkis dolerius tam, kuris 
greičiau pajų suvalgys. At
sirado apie 10 sportelių. Ka- 

ėjo prie stalo, tai 
surišo jiems rankas į užpa-

13 d. birželio buvo prakal
bos S. L. A. antro apskričio. 
Kalbėjo net keturi kalbėto
jai: dr. Šliupas, “Tėvynės” 
redaktorius Račkauskas, 
dantų gydytojas Draugelis 
ir S. Šimkus, atstovas Lietu
vių Draugijos šelpimui nu
kentėjusių nuo karės.

Pirmiausia kalbėjo dr. 
Šliupas. Jis pusėtinai užva
žiavo juodajai armijai ir net 
pačiam popiežiui. Mat, jam 
geriausia sekasi kalbėti ant 
tos temos. Ant galo kalbė
tojas pasakė,kad negalįs už
tylėti ir socijalistų “blogų” 
darbų. Jis socijalizmo ne
peikiąs ir tikįs, kad soči j a- 
jzmas anksčiau ar vėliau į- 
vyksiąs, bet vargas esą su 
lietuviais sočijalistais, nes 
su jais negalima esą susi- 
' albėti. Nusiskundė, kad 
‘rooklyno seime socijalistai 

išvadinę seniu, nieko ne- 
įprantančiu, neišmanėliu 

■ tt. Vienok jis nenustojus 
ilties, kad ir mūsų soči j a- 
stai susiprasią, paduosiu 

tautiečiams ranką ir dirbsią 
sykiu dėl labo žmonijos ir 
savo tautos. Paskui pasa
kojo apie socijalistus viso
kių nesanmonių.

Antras kalbėjo Račkaus
kas apie laikraštininkų nu-

Kalbėjo visai silp-

Viską mačiusiam.—Nors 
tamsta ir teisybę rašai, bet 
į laikraštį dėti negalime,nes 
mus kunigas gali teisman 
už tai patraukti.

Biblijušo Dūšiai 
prakalbas patalpinom anks
čiau gautą; apie vestuves 
nesvarbu, nes veik visur ka
talikiškos vestuvės panašiai 
apvaikščiojamos.

Pinavijos žiedui.—Mums 
neaišku, kas kunigą Jonaitį 
privertė atšaukti tuos plū
dimus?

M. Daukšui. Newark, N.
J. — Męs gerai pažįstam dr. 
Rutkauską 
pliauškalus, per tai tamstos 
“užtarimo” netalpinam.

J-kas. — Apie tuos lenk- 
bernius neverta rašyti, nes 
jie laikraščių neskaito.

Moterų Draugui. — Bus 
gana. Truputį perilgai už
sitęsė.

Melagių Dedei.—Patalpi
nom anksčiau gautą ir iš to 
pačio miesto, kur jūs kuo
pa buvo surengus prakalbas.

A. J. M-as.—Apie darbus 
sunaudosim; kita dalis ne
tinka. “Laisvė” piršlybomis

pagrūmojęs socijalistams 
savo šventa ranka, griebėsi 
tverti blaivininkų draugys
tę. Blaivininkų neprisiekdi
na, per tai galėsią prie tos 
draugystės ir laisvamaniai

SCRANTON, PA.
Dievo Apveizdos parapi

ja jau pradėjo triūsti apie 
statymą bažnyčios. Nuo 1 
d. birželio patįs parapijonai 
pradėjo kasti skiepą. Susi
renka

ROCKFORD, ILL.
15 d. birželio L. S. S. 75 

kuopa prisidėjo prie Socia
list Party. Buvo išduota 
raportai. Iš raportų pasiro
dė, kad viskas yra tvarkoj. 
Paskui išrinkta nauja val-

dainų c 
bulai.
nėra,

vyčių, bet merginų visai 
mažai — tik pustrečios.

5 d. birželio buvo mėnesi
nis susirinkimas choro ir 
gavo užkvietimą nuo S. L. 
A. III apskričio komite
to, eiti padainuoti laike pra
kalbų, kurias jis rengė ant 
20 d. birželio. Dainininkai 
sutiko eiti dainuoti, -bet mo
kytojas atsistojo ir pasakė: 
“Jeigu tik aš išgirsiu ten 
kalbant apie tikėjimą ar ku
nigus, tai paliksiu* viską ir 

Vandrauninkas.

Kada Šliupas išėjo kalbė
ti, tai pirmiausia dvasiški- 
jai pėrė kailį; kaip pradėjo 
nuo popiežiaus, tai užbaigė 
paprastais kunigais. Mūsų 
tautiečiai - klerikalai, kurie 
prieš prakalbas Šliupą kėlė 
į padanges, negalėjo ant vie
tos pasėdėti. Bet kada Šliu
pas pradėjo socijalistams 
perti kailį, tai mūsų tautie- 
čiai-klerikalai truputį atsi
gavo.

Kalbėtojas pasakojo apie 
karės baisenybes ir jas pa
smerkė. Bet kada pradėjo 
pasakoti apie Lietuvos rei
kalus, ąpie išgavimą auto
nomijos arba savyvaldos, 
tai pasakė, jeigu lietuviai 
visi susispiestų ir gautų sa- 
vyvaldą, tai jie tuomet ga
lėtų atsispirti prieš sveti
mas viešpatystes. Reiškia, 
Šliupas dabartines kares pa
smerkia, bet Lietuvai pra
našauja kares—ji atsispir
tu, kariautu.

V 7 C

Ten buvęs.

Bet išėjo visai at- 
Kitokių mokytojų 

kaip tik vargoninin
kai, per tai ir buvom priver
sti samdyti šv. Kazimiero 
bažnyčios vargonininką S. 
Pranckietį. Jis, pamokinęs 
porą mėnesių, atsisakė mo
kinti, nes jo bosas nepaveli
ja tokiu darbu užsiimti. 
Dainininkai, pasilikę be mo
kytojo, pradėjo krikti į vi
sas puses ir tūli net ir da
bar prie choro nesugrįžta. 
Bet dalis dainininkų laikėsi 
gerai ir stengėsi surasti sau 
mokytoją.

Pagaliaus surasta moky
tojas, buvęs minėtos bažny
čios vargonininkas, J. V. 
Grajauskas, kuris 
“korte” yra perkalbėtoju. 
Choro nariai manė, kad jis 
bus bepartyviškas ir nutarė 
nusamdyti. Grajauckas pa
matė, kad čia daugiau mo
kytojų nėra, tai pareikala
vo $5.00 už dvi valandi. Dai- 

Pažvelgus į mūs kolioni-Alininkai ir su ta išlyga su
jos lietuvių gyvenimą, tai tiko, 
nieko visuomeniško negali 
ma rasti ir nieko lietuviai kad dabar mokins paprastas 
neturi įsitaisę, apart deyy- daineles, o kaip jau daini- 
nių galybių draugysčių. Tie- ninkai prasilavins, tai viso- 
sa, randasi apie pora tuzinų kias dainas pradės mokinti.

Už kiek laiko mūsų moky- neužsiima.

NASHUA, N. H.
20 d. birželio buvo prakal

bos, parengtos L. S. S. 203 
kuopos iš Lowell, Mass. Kal
bėjo drg. K. Žiurinskas iš 
Norwood, Mass. Kalbėtojas 
aiškino apie šiandieninius 
darbininkų reikalus. Kalbė
tojas savo užduotis atliko 
gerai. Taipgi buvo pade
klamuota keliatas dainelių.

Prakalbos buvo rengia
mos su tuo tikslu, kad atgai
vinus L. S. S. 192 kuopą, ku
ri mirė. Tik gaila, kad tūli 
buvusieji kuopos nariai net 
į prakalbas neatsilankė, o 
jeigu kurie ir atsilankė, tai 
priešingi buvo kuopos at
gaivinimui. Kuopą nepavy
ko atgaivinti.

Reikia pažymėti, kad tū
las “socijalistas”, norėda
mas prakalboms užkenkti, 
per savo draugą davė kal
bėtojui įvairių klausimų, į 
kuriuos kalbėtojas gerai at
sakė.

Žmonių buvo nemažai.
Nashua tis.

SIOUX CITY, IA.
Čia lietuvių randasi ne

mažai, bet dalis jų daugiau 
niekuo neužsiima, kaip tik 
girtuoklyste, kortų lošimu 
ii peštynėmis. 13 birž. bu
vo šv. Antano diena. Pas 
mus yra Antanų ir jie su
rengė puotas. Užsiorderia- 
vo bačkučių, degtinės, ir 
pradėjo puotauti. Kada 
bačkutes ištuštino, tai pra
dėjo peštis.

Vienoj šeimynoj bepuotau- 
jant, vakare, tūlas vaikinas 
išsivedė merginą pasivaikš
čioti. Apie 1 vai. naktį tūli 
žmonės girdėjo krūmuose 
šauksmą, bet niekas neat
kreipė jokios atydos. Pas
kui paaiškėjo, kad vaikinas 
tą merginą norėjo užmušti, 
bet jai pavyko išsprukti. 
Dabar mergina guli-sunkiai 
sužeista,o vaikiną gaudo po
licija.

Reikia priminti, kad vai
kinas ir mergina karšti ka-

tojas pradeda rodyti siw 
galę ir fanatizmą.

Choras nutarė surengti 
koncertą, kad padidinus sa
vo iždą, nes jau iždas buvo 
ištuštėjęs bemokant po $5.00 
mokytojui už lekciją. Cho
ro nariai išsimokino įvairių 
monologų, dialogų ir dekla
macijų. Suprantama, buvo 
kavalkų pajuokiančių dva
siški ją. Tula mergina sulo
šė “Motinos” monologą ir 
tas publikai labai patiko. 
Bet mūsų mokytojas tik gal
va purtė ir negalėjo ant vie
tos sėdėti. Dauguma ma
nė, kad jis iš džiaugsmo 
taip elgiasi ir visai į tai ne
atkreipė atydos.

Susilaukėm praktikos. A- 
tėjo ir mūsų mokytojas. 
Bet štai, pirm pradėsiant 
chorą mokinti, kad jau da
vė, tai davė vėjo tai mergi
nai už lošimą to monologo. 
Ta mergina visai apleido 
chorą, o paskui ją pasekė ir 
daugiau merginų ir vaikinų.

Pasirodė, kad mūsų mo
kytojas ne tik mokins viso
kių dainų, bet jis dar drau
džia atskilom ypatom ką 
nors laisvesnėj dvasioj mo
kintis. Dabar choras visai 
sumažėjo. Vyrų dar yra, 
nors pusė jų priklauso prie

ROCKFORD, ILL. 
Pranešimas

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystės, laikytam susi
rinkime 6 d. birželio, tapo 
nutarta pamainyt susirinki
mus iš pirmo nedėldienio į 
pirmą panedėlį kiekvieno 
mėnesio ir tai per visą va
sarą, potam vėl bus laikomi 
nedėldieniais. v : į

Taigi dabar atsibus pus
metinis susirinkimas liepos 
(July) 5-tą, t. y. panedėlio 
vakare, 8 vai., svetainėj, 
1010 So. Main St. Taigi ant 
pusmetinio susirinkimo pri
valo visi nariai atsilankyt, 
nes kitaip bus baudžiami pa
gal konstituciją.

Pirm. P. G. Aleksynas.

Atsišaukimas į Town of 
Lake lietuvius.

žmonėm, sujungti savo jie- 
gas ir pagerinti savo būvį? 
Pirmiausia mums reikia su-Į 
siorganizuoti į kooperaty
viškas bendroves ir įsteigti 
valgomų daiktų krautuves. ‘ 
Męs galim bendrovę gerai Į 
sutvarkyti ir krautuvėse pa-į 
statyti iš savo tarpo teisin-, 
gus žmones. Šioj kolionijoj' 
lietuvių yra keli tūkstančiai, 
tik reikia pradėti darbuotis. 
Jeigu męs pradėsim darbuo
tis, jeigu pas mus atsiras 
noras ir pasišventimas, tai 
galėsime ir gerų vaisių su
silaukti.

Kiekvienas šios kolionijos 
“Laisvės” skaitytojas priva
lo šį atsišaukimą nusinešti į 
draugysčių susirinkimus ir 
perskaityti, kad draugystės 
tą klausimą apsvarstytų.

Geistina būtų, kad drau
gystės, apsvarstę pakeltą 
klausimą, viešai per spau
da. išreikštu savo nuomones. 
Tuomet męs galėtume su
šaukti viešą susirinkimą, 
gautume kalbėtoją,kuris pa
aiškintų apie kooperacijas 
ir nurodytų, kaip toliaus tą 
darbą varyti.

Tik visi griebkimės už 
darbo, o vaisiai bus.

Kurie pritaria mano su
manymui, lai atsiliepia 
spaudą, arba praneša 
šiuo adresu: V. B. Smilius 
4533 So. Marshfield Ave. 
Chicago, Ill.

V. B. Smilius.

Labai pagirtinas daiktas! 
Tik kasžin, ar ta draugystė 
nepavirs į širvydinės politi
kos lizdą, kaip kad su choru 
atsitiko?

Nedėlioj didžiausias mi
tingas blaivininkų. Bažny
čioj ir už bažnyčios varoma 
agitacija prieš sali’-nūs. Bet 
panedėly tūlas parapijonas 
perka nuo italo šalę bažny
čios saliūną...

Kaip ten nebūtų, bet pas 
mus su saliūnų pirkimu 
tikra epidemija. Jau sun
ku surasti lietuvį, kuris ne
būtų buvęs saliūninku ir 
veik kiekvienas jų turėjo 
pridėti po kelis šimtus.

Dauguma lietuvių skursta 
sulindę lindynėse, pusba-

NORWOOD, MASS.
20 d. birželio buvo prakal

bos mūsų klerikalų. Kalbė
jo puslietuvis dr. Jakimavi
čius iš So. Bostono ir vietos 
klebonas. Jakimavičius 
kalbėjo apie sveikatą. Nors 
jo kalba buvo neaiški, bet ir 
nekenksminga. Tiesa, ir jis 
stengėsi žmones agituoti 
glaustis po dvasiški jos ir 
lietuviškų daktarų skver
nais.

Bet jau dvasiškas tėvelis 
kad drožė, tai drožė savo 
filosofišką marmalienę.Mat, 
kiek kartų jis kalbėjo, tai 
atsižymėjo plūdimu be
dieviu ir kitokiom sorkėm.

. Trečias kalbėjo dantų 
gydytojas Draugelis. Apie 

Ijo kalbą neverta nei minėti, 
nes tai žemiau kritikos.

Ant galo kalbėjo S. Šim- 
Jis pasakojo apie Lie- 

vargingą padėjimą. 
Kalbėjo bešališkai. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Aukų 
surinkta $70.35.

V. Smilius.

daugiau socijalistaj pasekė
jų surasdavo. Ir štai nese
niai susitvėrė žydų socijalis
tų kuopa iš 25 narių., Abi
dvi kuopos suvienyjo savo 
jiegas ir pradėjo smarkiai 
darbuotis—pradėjo prakal
bas rengti ir platinti litera
tūrą. Tuomet katalikai vi
sai nusiminė. Ypatingai a- 
pėmė baimė Y. M. C. A. po-

mažiau mėsinyčių.
Kad smuklininkai išnau

doja žmones, tai męs, darbi
ninkai, galime nuo to apsi
saugoti, t.y., tapti blaivinin
kais ir užbaigtas kriukis. 
Bet kad mus išnaudoja mė
sininkai, tai noroms-neno- 
roms męs turime jiems duo
tis išnaudoti,nes nevalgę ne
galėsime būti. O mūsų tau
tiečiai, susijungę į uniją, 
skuta mus be jokios miela- 
širdystės, imdami augščiau- 
sio laipsnio kainą ir duoda
mi prasčiausią mėsą ir kito
kius produktus. žodžiu, 
mūsų tautiečiai tiek ima, 
kiek tik jiems patinka. Jie 
džiaugiasi, kad turtingi ir 
laimingi. Bet klausimas,kas 
juos tokiais padarė?

Niekas kitas, kaip tik męs, 
darbininkai, per savo apsi
leidimą ir neveikimą juos 
laimingais ir turtingais pa
darėm.

Ai- nelaikąs mums, darbo

pavieniu ir surinkta apie 
$100.

Nuke n tėjusiems nuo ka
rės lietuviams aukų rinki
mu niekas neužsiima. Už 
tai vietos lietuviai verti di
džiausio papeikimo. Kaip 
bažnyčiom, kunigam, tai jie 
šimtus surenka, o kaip su- 
šelpimui nukentėjusių nuo 
karės, tai nei cento nesurin-

nus.
Ar žinot ką? Ogi parsi

kvietė žydą D. Goldšteiną, 
buvusį socijalistą, kad tas 
gelbėtų katalikus nuo soci
jalizmo pavojaus 
tas proto prostitutė sako 
prakalbas. Štai jo vienas iš- 
siręiškimas. “Jūs nemanyki
te, kad socijalizmas, tai sva
jonės! Ne, socijalizmas jau 
ateina. Todėl mūsų katali
kų, pareiga pastoti jam ke
lią—-sulaikyti jį, kad jis to
liau žengti negalėtų!”

Įsitėmykite, skaitytojai, 
kaip žydas kalba už katali- 

• kus. Bet ar žinot, kodėl jis 
taip kalba? Ogi gauna me
tinės algos $8,000 ir apmoka 
kelionės lėšas. Jis važinėja 
po Ameriką ir sako katali
kiškas prakalbas, kovoda
mas su socijalistais.

Užbaigęs prakalbą, prašė 
klausimų. Tūlas žmogus 
užklausia, kodėl dabar tiek 
daug darbininkų be darbo? 
Atsako, kad čia nėra klau
simas. Katalikai pradeda 

[rankomis ploti, o pirminin
kas pasako, kad mitingas 
uždarytas ir atliktas kriu
kis !

Kasžin ką mūsų tie ponai 
pasakys, kurie nuolatos sa
ko, būk socijalistų laikraš
čius žydai leidžią?

Ilgavyžis.

NEWARK, N. J.
16 d. birželio buvo susi

rinkimas Lietuvių Apšvie- 
tos draugystės. 1 Nutarė 
leisti visiems veltui kny
gynu naudotis. Nors da
bar knygyne mažai knygų 
randasi, bet laikui bėgant 
įgysime daugiau. Knygos 
bus išduodamos uždyką -pa
siskaityti kas nedėldienis 
nuo 9 iki 10 vai. iš ryto Lie
tuviškos Svetainės ruimuo
se, 180 New York Avė.

CHICAGO, ILL.
13 d. birželio buvo pikni 

:as lietuvių biznierių drau 
tystes.
Jau apie 7 vai. ryte mū 

>ų biznieriai uždarė 
Krautuves, nepaisydami į 
cai, kad dauguma šeimynų 
nespėjo nusipirkti mėsos ir 
atokių produktų.

Apie 9 val.biznieriai nusi- 
amdė automobilius, susiso- 
ino savo šeimynas ir rin- 
.osi visi į vieną vietą. Apie 

10 vai. suvažiavo apie 30 au
tomobilių, apkaišytų viso
kiom “cackom” ir tų pačių 
biznierių apgarsinimais. Pa
tįs biznieriai sėdėjo dailiuo
se, blizgančiuose automobi-Į 
liuose, o keli darbiniai auto-1 
mobiliai buvo prikimšti gat
vinių sportelių, apsikaišiu
sių biznierių apgarsinimais.

Ta visa procesija, šūkau
dama, pervažiavo gatvėmis, 
kad atkreipus lietuvių aty- 
dą ir sutraukus į parką dau
giau publikos.

Nuvažiavus į parką pasi
rodė, kad publikos susirinko 
mažai. Mat, visuomenė ne
kaip biznieriams prijaučia. • 
Jaunuomenės visai veik. 
nebuvo, apart tų sportelių, 
kuriuos nuo gatvių suran
kiojo.

Parke mūsų tautiečiai ap
sėdo aplink stalus ir pradė
jo puotauti. Gėrymų ir už
kandžių buvo įvalias; už vis 
labiausia nukentėjo vargšas 
“rudis”, nes apie jo spran
dą daugiausia darbavosi. 
Pilnas parkas buvo tuščių 
butelių ir vyčiai galėjo ma
nevrus daryti, nereikalau
dami jokių ginklų, nes būt 
butelių užtekę.

PITTSFIELD, MASS.
Mūsų miestely lietuvių 

randasi nemažai, bet ąpie jų 
veikimą jokių žinių nesima
to. Jeigu retkarčiais ir pa
matai kokiam nors laikraš
ty žinelę, tai ne apie veiki
mą, bet tik vienų ant kitų 
užsipuldinėjimus. Tiesa, y- 
ra šv. Juozo draugystė, kuri 
pirmiau buvo išrinkus tam 
tikrus žmones rinkti aukų 
Westfieldo lietuvių bažny
čiai. Aukos rinktos tik nuo

PATERSON, N. J.
Kiek Billy Sunday suvalgė?

Garsus sorkininkas Billy 
Sunday mūsų mieste išbuvo 
septynias savaites. Per tą 
laiką kaštavo jo užlaikymas 
$3,472,23. Štai nekurios iš
laidos: nusamdymui svetai
nių $900; maistas—pienas 
$110, mėsa, duona ir kitokie 
produktai $815,45; tarnai ir 
tarnaitės—297.72. Paskui 
seka rakandai, važinėjimai 
ir kitokios išlaidos.

Na, ar ne puikus apeti
tas? Per septynias savai
tes suėsti net už $925,45, tai 
reikia pajieškoti žmogaus. 
Nebereikalo jis moka ir sor- 
kes krėsti.

Kasžin, ar ir Kristus tiek 
daug galėjo suvalgyti?

Vaikas.



ATPIGO RUSSKI PINIGAI
15c Reni ngton’o fcomp.

20c
ORAKULO PATARIMAI.

DIDELE DOVANA-!
20c

15c

i

15c (

FOTOGRAFASTel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS ir MALIORIUSVIETA PAS

10c
A. SHRUPSKI

61 S.2nd st., Brooklyn,

JUOZ. MARTINAITIS
15c

Brooklyn, N. Y

20c

20c

10c

Uzsirasykite

L. 10

10c
50c

75c
75c
85c
20c

25c
10c

20c.
35c.

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.
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Lietuvį”, ar “Šakę 
lės $2.00.

Kaina už 
Cho- 

už

109 Grand St.,

§ 
® “C

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

Telephone 652 Newton.
R. KRUČAS

"NAUJIENOS" 1841 S. Halsted St.. Chicago, HL
Šiuomi prisiuntiuS------------uf '‘NATTTtFNAS”

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresui

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

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvie- 
koresponden- 

...........................10

BANKIER1US JOHN KOVACS
36 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST.

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

PARDUODU“ FARMAS Zira pakelio priešakys vertas įc pinigais 
Visas Kuponas verias įc pinigais

E a T,

Pirmą Lietuvių Dienrašti

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

"NAUJIENOS" talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

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

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

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

I AkušerkaĮ 
SPabalKUtl kurnfį Woinana McdlcaV w 

College, Baltimore, Md £2 Panekmingai atlieka oavo darbu Prie £ 
gimdymo, taipgi suteikia visokiao rodąs h j? j? pagelba invalidose motei'u ligose 

| F. Stropiene,^“!,X‘..’ I 
g SO. UOSTOM. MASS. »

Vi'čs 'Ąironaš ir ;s?kc!io priešakis turi tą 
veilę. Gali Luti iScialnomj j pinigus 

arba j vartas dovanas.
lovr n l.v‘duodama iki Dec. 31, 1615)

•A
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JUOKŲ KĄSNELIAI

s

Pekla. Tarp peklos gy
ventojų pasklido gandas, 
kad po karei į čia pribus 
visų kariaujančių šalių val
donai. Iš tos priežasties 
Liucipierius prisakė vel
niams pastatyti geležinę 
“kozą”, į kuria pasodins Mi
kę, Villių, Jurgį, Franciškų- 
Juozapą, Emanuelį ir kitus 
tos rųšies žmogžudžius.

Klausimas: —
Maloningas Orakule! Ar 

negalėtum man paeksplei- 
nyt, dėlko katalikai, prieš 
važiuosiant jaunavedžiam į
šliubą, beria jiems kruo
poms į akis? P.G.S.

Atsakymas: —
Tai vis lietuviški varažbi- 

tai. Lietuviškos “mamos” 
berdamos 
kruopoms į akis, mano, kad 
kiek kruopų pataikys jauna
vedžiams į veidus, tiek jie 
savo gyvenime turės bačkų 
ištuštinti, ir kiek bačkų iš
tuštins, tiek vaikų susilauks. 
Ir žinai ką, bratku, tie va- 
ražbitai labai pamačlyvi, 
nes 
bačkų ištuština ir daugiau
sia vaikų turi. Bedieviai gi.

Tautiškas protestas.
Tūlas Brooklyno tautie

tis, užėjęs į vieną lietuvišką 
restauraciją, peržiurėjo val
gių surašą ir sako:

— Aš protestuoju prieš 
tamistą!

— O kas yra? — klausia 
savininkas.

— Štai, žiūrėk, čia yra 
parašyta “German Beef”.

— Allright, ponuli, kitą 
kartą bus parašyta “Litbu- 

ianian Beef”. P.G.S.

bKOb HldlIlUb , pradėjo 
jaunavedžiamsĮ “jof; p-..

Faktiškas pa teini j imas.
— Dėlko Passaic’o Gilius 

išstojo iš L. S. S.? Juk tai 
buvo karščiausias socijalis- 
tas visoj Sąjungoj.

— Dėlto, kad pertankiai
‘ lankyti tautiškas 

'“įstaigas” ir ten savo pro
tą, perdaug atskiedė kar- 
čiuoju skystimu.

Laike laidotuvių vienas iš 
numirusio draugų norėjo 
pasakyti prakalbą, bet tas 

katalikai daugiausia'F'm labai nevyko. Pamik- 
senęs kelias mmutas, ant 

vv<xx. Sal° užbaigė:
kurių prieš šliuba kruopo- i. 1 Ilsėkis,
mis niekas neapiberia, tuo 
žvilgsniu su katalikais susi
lygini negali.

, mano drauge, 
ii... būk sveikas!

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Brooklyn, N. Y. Lietu
viškų aidoblistų sorkinin- 
kas L. Grikštas, bekeikda
mas “Laisvę”, nukando sau 
liežuvį. Iš tos priežasties 
jo misijos Brooklyne nutrū
ko. Dabar jisai ketina va
žiuoti į Chicagą pas “lietu
vių tautos” daktarą Rut
kauską, kuris turės jo lietu
vį pafiksyti. Jeigu operaci- 
į’a pavyks, tuomet sorkinin- 
:as pasiliks Chicagoj ir kėsiu pinigus.

keiks “Naujienas”.

Jis palauks.
Vienas turčius užsakė te

plioriui nupiešti paveikslą, 
ant kurio būtų bažnyčia ir 
žmonės.

Tepliorius, nemokėdamas 
gerai piešti, bažnyčią šiaip- 
taip nupiešė, bet žmonių nu
piešti nemokėjo, Turčius, 
atėjęs atsiimti paveikslą, už
klausė:

— O kurgi žmonės?
— Bažnyčioj, — atsake 

tepliorius.
— Tad aš palauksiu, kol 

tie žmonės iš bažnyčios iš
eis, tuomet tamistai užmo-

Laisves knygo
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI ĮKŪNYT?

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

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

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

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

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartine mūsų dva
siškus. 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,voa 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ......

LIAUDIES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios eilės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir 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
rimo ženklų, padaro raštą b« 
vertės, beveik 
kitam žmogui, 
gėlę patartina 
nam laikraščio 
tui. Kaina tik

Jau neteik daugiau atšipusia bfitva skustis! 
į Reikalingas daiktas visiems vyrams kurie patys skutasi! 
Kadangi britva peša ir skaudžiui skuta, nekankinkis ir nepyk- 

dink^ save, tik parsitrauk mūs "KLEENKUT” BRITVAPUSTO. ' O 
kaip ištepsi ant diržo ir patrauksi kelis 
rai išpustis, kad malonu bus skustis, 
laišką ir adresuok: 

z MASPETH, N. 
BERGEN MFG. CO.,

karius bntva, Lai taip ge- 
Prisiųsk 25c. suvyniojęs į

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

e o 
m

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

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU I SAVAITE IŠEINA į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS [ AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pzfšažieriams 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:

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

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

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

“Laisves” Administracija.

LIETUVIŠKA

APTEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galinis 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.......................... $1.0t
Kraujo Valytojas.......................... $1.0(
Vidurių Reguliatorius....................... 50<
Trojanka.......................25c, 50c ir SI-00

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

R A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan AvMii*

Brooklyn, N. Y,

Geriausias Typewriter’is

Remington Jun
Nedidelio saizo ir paran

kus dirbti.

Lengvas nešiotis ir drūtai 
/subudavotas.

Jis gailiai verkia.
So. Boston, Mass. Vienas' Mergina: — Na kaip tau, 

iš “Vėžio” gizelių dirba bul-| Jonuti, patinka tas mano 
vinius medalius. Vieną to-’ paveikslas, kurį tau aną va- 
kį medalį jisai žada padova-'karą daviau? 
noti “Laisvės” redaktoriui i 
už pranašavimą 
mirties. “Vėžio”

Vaikinas: — Ach tu mano 
“Vėžiui”' mieloji Mariute, kada tik aš 
darakto-■ pažiūriu į tą paveikslą, tai 

rius pataria tą medalį iš- labai gailiai apsiverkiu, 
siųsti tuojaus. Vadinasi, 
“Vėžiui” bus kaput.

Lawrence, Mass. Teisin
giausias iš visų tautiškų 
čampijonų yra mūsų miesto 
“obivatelis” Z. Jankauskas. 
Pirm, negu rašyti nesąmo
nes ant socijalistų ir jų lai
kraščių, jisai viešai prisipa
žino, jogei nuo tūlo laiko jo 
.prote pradėjo darytis kas 
tai negerai. Dabar Ameri
kos lietuviai žino, ko verti 
Z. Jankausko straipsnepa- 
laikiai.

Kad tai tokius prisipažini-

Mergina: — Na ir ko gi 
I tu, Joneli, verki? Juk tu 
žinai, kad tuoj su manim 
apsivesi.

Vaikinas: — Dėlto aš ir 
verkiu, kad reikės su tavim 
apsivesti. Tyla.

Kiaule pasveiko.
Ateina vaikas pas kunigų 

ir sako:
— Kunigėli, tėtė atsiuntė 

mane paklausti, ar norėsit 
imti ant afierų kiaulės kum
pius, kuria tėvas rytoj pa
skers.

— Taip, taip, sūnau ma-

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

šią knygelę. Kaina......
ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE

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

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

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

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

TIKSLAS
KAIP PADARYTI MONUS ’. G ’.
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

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

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS.
. ... .Kaina ................................     50c

AE

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR SVARIAUSIAS S A LIŪ
NAS VISAME 80. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies glry- 
mai Ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite 
a persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvio Savininkas)

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

(Dašimt* žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos same).

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

NEW YORK.

padarytas.
,, ,, garantuoja.

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

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

Remington Typewriter Co
(Inkorporuota)

327 BROADWAY,

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperntricl Marlj A- 
kušerkų mokyklą Peterburgą Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g <*rai apsipažinue su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
aav imą.

O. STROLIENĖ
Jasniškaiti ■

US Wslnat St., NEWARK, N. J.
Telefonas Market

152 Perry Avenue, 
Kampas Clermont Ave 

MASPETH, N. Y

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

Kas užsirašyi 
pas man* 

dienraštį 
"Naujienas”, 
tasai gaus «• 
kančias dova 
nas: "Laisvę1 
ar "Keleivį” ar 
"Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Littuv- 
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

" Amerikon 
arba knygų ver- 

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

J. BRAKNIS 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po 
savaitei, menesis p j mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkiroje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiau^ — 
tada vienatinė pagelba yra be 
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- 
sėkmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučlij, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

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

šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pa* 
garsų
D-RĄ LEON. LANDES
140 E.22nd St., New York, N.Y.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

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

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

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

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

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

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

498 Washington Street,
Corner Spring Street

NEW YORK CITY, N. Y.
820 Bank St., Waterbury, Conn.Ta’>. *1884 Gra^npaint.

Puikiausia lietuviams vieta pas
F>. DRAUGELI

Skanu* alus, 
gardi arielka, 
ėlius, viaokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikųa užkan
džiai. Salė dėl 
mitiftipj Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsit® 
ažganėdinti.

73 Grand st., Broobklyn,
Palei Wythe Ave.

25c

50c

<

M

B. B.

mus būtų viešai apskelbę no, tegul tik tėtis atneša 
prieš nedėlią — būsiu labai 
dėkingas.

Kunigas įsakė savo gas- 
padinei, kad ant nedėlios 
mėsos nepirktų, nes muži
kas atneš kiaulės kumpius.

Atėjo nedėlia. Kunigas 
sugrįžo po pamokslui išal
kęs,o čia gaspadinė jam pra-

visi žymesni renegatai (Sir
vydas, Norkus, Baniulis, 
Gaigalas, Vitaitis, Sekevi- 
čius, Grikštas,Borysas ir ki
ti), tuomet lietuvių visuo
menė būtų apsisaugojus 
nuo daugelio klaidų.

Petrogradas . Čia liko su
sektas vokiškų šnipų vadas.! neša, kad pietų nepagamino 
Juomi yra Rusijos caras M i-1 
ke. Kol jisai nebus pakar
tas, tol Rusija nepasiliuo- 
suos nuo vokiškų šnipų.

Baltimore, Md. Mūsų 
miesto laukis, užėjus vasa
rai, paliko daug ramesnis. 
Mat žolės dabar nestoka, 
pilvas netuščias. Bet tegul 
tik ateis žiema — jis ir vėl 

•°dės ragais žemę arti.

nes mužikas kumpių neat
nešė. Kunigui iš piktumo 
ko pilvas nesprogo.

Ant rytojaus kunigas, pa
matęs ant gatvės minėtą 
vaiką, sušuko:

— Ei, bambly! O kur 
kumpiai? Kodėl tėtė neat
nešė ? s

— Kad kiaulė pasveiko, 
tai tėtė jos neskerdė, —- at
sakė vaikas.

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.

Telephone 595 Greenpoint
Daktaras J.

SPECIJALISTAft 
PLAUČIŲ 

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

tarpe 3rd ir Lexington Avenue, i
Valdiškos valandos: nuo 10 I

ryte iki 8 vakaro; nedčldienlak J
įuo .10 ryte iki 4 po pietų. <

Atsiųskite už 2c. markę, 0 '
gausite labai žingeidžią kny- J
gėlę dovanai! {)■

Lietuviškos Dainos!
II Sąsiuvinys. Ketuiiems 

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

Sutaisė Petrauskų Mikas.
Rašykit:
M. Petrauskas
i ' 395 W. Broadway L.

So. Boston, Mass.

Su .visokiais reikalais 
kreipkitės pas

D. BOCZKŲ
Jis užlaiko krautuvę, pas 

nusipirkti “Lais- 
tokius laikraščius.

Patarnauja visame kame.
D. BOCZKUS.

211 First St., Elizabeth,N.J.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijalj«t«u Mnteriukn Ligų.
314 E. 50th New York

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

Nedčliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai/



RAPORTAS ELIZABE- 
THO LIET. ŠELPI

MO FONDO

Viso pasidaro 240.00
Kurie pasiųsta Centrali- 
niam iždininkui K. šidlaus-

'eatro, fėrų ir baliaus ren- kui 17 d. birželio, 1915 m. 
'jų 21 d. ir 22 geg. (May), 

1915 metuose.

Įplaukos:
Per J. Kiceną: 
uo durų už 98 tikie- 
tus......... .............. $14.70
uo baro per F. Petra
šiuną .................... .........
uo meškerės per P. Gri- | 
gutį ir P. Kablį .... 7.95 
uo užkandžių'per V. Ja- | 
saitienę....................5.45 J>a®
10 akcijonieriaus per J. 
talionį .................... 4.63
jo akcijonieriaus per R. 
Baraucką ..'.............4.40

Abelna atskaita Flizabetho 
Liet. šelp. Fondo.

Vasario m., 1915 už štam
pas į centrą pasiųsta 30.00 

Vas. m. pinigais pasius
ta ................ . 48.52

Jetra- iKovo 19 d. pasiųsta.. 20.00
24.80 Birželio 17 d., 1915.. 240.00

Viso pasiųsta Sentro iž
dininkui K. Šidlaus

kui ...........................  338.52
i mūsų iždininką M. 

Spaičių lįgka ant ran
kų pinigų...............26.19

Sekr. St žalionis,
115 Inslee PI.

Elizabeth, N. J.

Virinimo stip- 
. rintojas se

niems ir nu- 
silpnejusioms 

ypatoms. Tin
kamas vartoji
mui sveikstan

tiems.

SEVERAS
BALSAM
OF LIFE

[Severoa Gyvasties Baisumas 1 
Kaštuoja 70 centus.

F
Patariama var- 
toti nuo užkie- 
tejimo, neviri- 
nimo, dispopsi- da, 
jos, kepeni) ir

tulžies IT 
neveiklumo. t“

Mėgintojai goriausiai išaiškina jo gėrusias ypatybes. 
Perskaityk sekantį lašką:

Nevirinimas.
“Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos Gy

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

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL, VALDYBA:

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

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

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

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

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

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

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

iso įplaukė 21 geg. $61.93

Laisves“ AGENTŪRA
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO.

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

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

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas 

1436—7th Avr
Vice-pirmlninkai F. Raškevičius 

539 Island Av<
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West SU
Finansų raštininkas J. Stružai 

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskls 

589 Inland Av»

ir V®* t
■r ' ■ t f f

“SVEIKATA MOTERIMS”
kinta įvairios ligos, nuo kurių SEVERĄ’S REGUXjATOR savo atitaisymo ir (/<& 
stiprinimo ypatybėmis motorinis yra goriausis draugas, nes minėtoji gyduolė 
palengvina jų kentėjimus. Pareikalavus, knygelę pasiunčiamo dovanai. G'įp

Severos Reguliatorius kaštuoja $1.00. Kasos Globjėai:
M. Geruliūt*

1109 S. Winnebago St. 
Ona Savrasevičiūtė

539 Island Ava 
Maršalka A. Neverauskas

411 So. Church St.

Vardai tų, kurie aukavo 
daiktus forams.

Singer Mfg. — siuvamą 
mašiną; F. J. Lapinskas —

uo durų per J. Kice
ną

Muo baro per Dam. Gri-
gutį ......... .......  26.70,ploščių nuo lietus; J. A. Ri-

'Juo akcijonierių per F. " * ’
Petrašiuną .. . .........:
jo meškerės per D. Gri- 
gutį ir P. Kablį ... 12.40 
uo užkandžių per V. Ja
saitienę ......................4.30
ž knygą: “Lietuvių Prū
sijos dainos................ 50c

Iž likusius orančius .. 60c 
'ž likusią hamę........... 30c
ž likusią duoną............. 7c

. 15.90
Soveros Preparatai parsiduoda alei aptickojo. Pirkite vieta Severos. Neimkite 
jokių užvaduotojų. Jei negalėtumėt jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo dfjL

geg. įplaukė

fa__ ________ _______________
pinigus renkam, kad jie ne 
čia, Amerikoj, gulėtų, bet 
kad būtų pasiųsti mūsų bro
kams ir seselėms Lietuvoje, 
nukentėjusiems nuo karės.

Vardan Eliz. L.Š.F. Sekr.
J. žalionis.

binskas—nutrauks paveik- 
10.08Ją; D. Bočkus—knygą (bib- 

llija); J. Flusser Co.—supa
mą krėslą; F. Petrašiūnas— 
paveikslams traukt mašiną; 
Miron and Liffson — pa
veikslas (Kristaus grabas); 
J. Zubrickas—2 setu stiklų; 
M. Spaičis—knygą (apšvie- 
ta) ir juokingą paveikslą;A. 
Pranckietienė—5 knygas;
Prowain—bonką vandens
dantims plaut; Jacobson — 
britvą, bonką kvepiančio 
vandens ir baksą kvepian
čio muilo; M. Malkin—bak
są kvepiančio muilo; Olken 
—baksą kvepiančio muilo; 
W. Aufin—baksą kvepian
čio muilo; M.M.Hilgerdorffs 
—vyrų čeverykai; J. Pau
lauskas—lietsargis, 3 lėles, 
baksą tabako, britvą, 3 gy
vates, baksą cigarų ir kitų 
daiktų; Caplan — baksą ta
bako ir 100 papirosų; S. 
Strossman—auksuotą frė- 
mą; Hicks—moteriškus pus- 
čeverykius; B. Brody—vai- 

: F. Liotta—

PAJIESKOJIMAI
78.85

didžiųjų daiktų tikie- 
is 110........................ 28c
programus surinkta

3r J. Žalionį ir J. Kra- 
causką ..................  33.75
programus per Kaz.

šukelį ir M. Spaičių $4.00 
programus per F. Pet

rašiūnų .................... 4.00
ž programus per L.
Spaičių .................... 1.00

/iso nuo fėrų įėjo .. 293.81

'šlaidos gegužes 22 d., 1915 i^vciynmo, u
A. Litvinui už alų ... 14.20 kų čeverykus; E. Ll^vvcv— 

30.00 arkliuką (žaislą); J. Vale- 
, 2.37 veski—molio i
• • 21 (žaislą);

. 501 Friedman—sagutę
.. 30 raikščiui; D. Hoop.—auska- 

60 rus; B. S. Natelson — vai
kų kelines; Miss J. Gerson 
—vaikų svederį; Miss Jaco-

Už salę už 2 vakaru 
Už sodę ...................
Selzerį ....................
Ledą ......................
Sumušti stiklai .... 
Gesą virimui.........
“Kovos” spaustuei už pro- 

z gramų atspausdinimą
500 knygučių ....... —gumus ant rangovių,

“Tėvynei” už atspausdini- Ijvi. Cohen—puoduką ir to
mą 1,500 plakatų .. 3.00. rįeikas; Mrs. Cushing — 6 

800 tikietų ........... 2.75;pOras pančekų; J. Duchi —
13- baksą kendžių; D. CcCort- 

tey—maišą miltų; S. D. 
Kromer—peką bulvių; E.
Epstein—peką bulvių; Sha
piro—dėl 2 vaikų drapanas; 
A. Golbatt—moterei ranki
nis; V. Senkus—8 knygutes; 
147 kp. L. S. S. — 28 kny
gutes; J. Bernotas—bonką 
degtinės; A. Bieliauskas — 

ibonką degtinės; F. Osipaus- 
’kas—baksą kendžių, 12 pen- 

; R. Baraus-

• motiejuką
Lesner—pypkę;

; kakla-

16.16. bos—gumus ant rankovių; 
_ 'M. Cohen—puoduką ir to-

Prisiuntimas ................
Viso “Tėvynei” ......... 5.
Muzikantam už 2 vaka

ru ..............................23.00
Policmanam ................ 8.00
Smulkių daiktų pirkta 

prie meškerės per S.
Liutkų........................ 3.00

M. Brazaičiui už virtą 
kumpį, dešrukes ir muš- 
tardą.......................3.00

X. Horošewskiui už duo
nas .................  1.90 seiių įr špilky; ______

jž orančius ir obuolius 3.15, įęas—knygą iš gyv. vėliu bei
H. Jacobson už kvepiančio Ivelnių; P. Marenus—2 po-

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

(49—52).

Pajieškau pusbrolių Barnašiaus ir 
Jono Krugždų, Vilniaus gub., Trakų 
pav., žežmarių parapijos, iš Palim- 
sių. Taipgi pajieškau 
stancijos, Pranciškos 
Jalčiuniukių, Vi'niaus 
)av., Kudonių kaimo.
Buffalo, N. Y. Turiu labai svarbų 
reikalą, todėl kas žinote, malonėkite 
pranešti.

A. Venckus
47 Concord Ave., Norwood, Mass.

draugių Kon- 
ir Leonijos 
gub., Trakų 
Jos gyveno

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES.

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, 

1Į11 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.

VI TJ y*l i 8
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 

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

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

“CARICA” ......... Liepos (July) 5d.

Laisves1 SPAUSTUVE

Pajieškau pusbrolio Igno Giedrimo 
ir jo sesers Stepanijos. Taipgi ir 
draugo T. Andrijausko. Visi Kauno 
gub., šaulių pavieto, Guravos kaimo. 
Turiu labai svarbų reikalą, todėl ma- 
onėkit pranešti.

St. Kavaliauskis
P. O. Box 285 Silvis, Ill.

Pajieškau draugo L. Petrušaičio, 
Suvalkų gub., Virbalio gmino, Kibar- 
tų pasodos. Meldžiu atsišaukti arba 
cas žinot pranešti.

A. Kapacinskas
421 E. 9th St., Kewanee, Ill.

Pajieškau draugo Benedikto Macū- 
no, Suvalkų gub., Starapolės pavieto. 
Taipgi pajieškau Kazimiero Bartulio^ 
Jurbarko parapijos, Jono Tenderio, 
Jusenų kaimo, Vaclovo Jakimavičiaus 
ir savo brolio Antano' Bagolionės. 
Visi Kauno gub. Kas žinot, malonė
kit pranešti.

M. Bagalionis,
464, Hooversville, Pa.

(52—53)
Box

Kas prisius adresą Antano Levin- 
daucko, gyvenusio Nougatuck Conn., 
tas gau nuo mane atlyginimą. Ad- 
resuokit:

S. Balickas,
903 W. 35 St., Chicago, Ill.

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

Ji pati arba žinantieji malonės pra
nešti.

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

(49—52)

Pas mane yra naujausios ma
dos SKRYBĖLIŲ už gana pri
einamą kainą kiekvienam, nuo 
50 iki $2.00. Taipgi turiu 
kių marškinii} 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.).

pui-

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

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

Box 63, McKees Rocks, Pa.
8 kuopos, J. Galdinai, P. O. Box 

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

Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P. Petrauskai, Post iffici 

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

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

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,M ASS.

Netoli didžiojo miesto knygyno.
Offiso valandos: nuo 10—12 valandai.

“ “ “ 7—9 v. vakare.
Šventadieniais nuo 10—4 v. po pietų.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

Premont Ave.
prezidentas.

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

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

Kaz. Arlauskas, 818 Jinni St., fi
nansų raštininkai.

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

Kasos globėjai: J. Leščauskai, 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, 653 Garden St.

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

Durininkas J. Žilius, 614 Markit St. 
Street.

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

Platinkite “LAISVĘ

vandens bonką....... 1.00
Už smulkesnius daiktus 

prie meškerės per A. 
Pranckietienę...... 1.00

Už saugojimą daiktų
(Rimkūnui) 21 geguž.
nakčia.................... , 1.00

“Laisvės” spaustuvei už 
didesniųjų daiktų tikie- 
tus už 2,000 .......  4.00

Už expresą per Stan.
Liutkų ...................... 40c

Money orderiai ir stam- 
pos ..........................

Briežiukai ir muštarda 
per V. Senkų

Viso išlaidų ...
įplaukų ..........
Atėmus išlaidas .... 120.12 baksą;'” Finkėl”— 3 "bak- 

----------- ■ sus pork beans; J. Cohen — 
uo fėrų pelno lieka 173.69 4 baksus kavos; V. Vieta —

ras pančekų ir miltų; H.Ne
uman—2 vazas ir uzboną; 
Zikowski—sviesto ir kitų 
daiktų; F. A. Bickel—baksą 
cigarų; H. Jacobson—bonką 
vandens (toilet), bonką per- 
fumo ir baksą kvep. muilo; 
S. Balvočius—štai tiesą; P. 
To th—baksą cigarų; J. Vil
kas—britvą; J. Vizboras — 
britvą; S. Kaufman — bon
ką degtinės; K. Juknevičius 

1—britvą; J. Rossenburg — 
25 2 mot. jekes; Rossenet — 3 

poras pančekų; Monskey— 
••• 20(apvalkas mergaitei; St. Ži- 
120.12 jdaveckas—čielą prest ham; 
293.81 Į Budreckių broliai — cigarų 

bak-

Valentino 
taipgi ir 
metai at- 

Kas

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

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

(49—52)

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

P. Bivainis
19 C St., Detroit, Mich.

Pajieškau savo seserų, Petronės ir 
Katrės Norkūniūčių, ženotos ir gir
dėjau, jog gyveni kur apie Massa
chusetts valstiją, meldž'u atsišaukti 
ant šio antrašo:

S:mon Norkūnas
R. F. D. No. 2, Box

Du Bois, Pa.
(50—51)

50 B.

knygą—Prūsų lietuvių dai
nos, 2 auksuotus žiedus, 2 
setu pypkių; N. Cohen — 

siuvamą mašiną ... 5.00 porą pančekų; Bickel—bak- 
jmono.Makaucko auka 5.00 są cigarų; P. Tooth — bak- 
3r. Emil Stein.............1.00 ,są cigarų

nenori garsint . 5.00 
........ 10

- Aukų surinkta.
Juo Balčiūno išlaimėjusio

_ _______ V •

M. Epstein ..................
T. Cohen........................
D. Deigilsos ................
Viso aukų ..................7 *
Fėrų pelnas ir aukos sy

Iš iždininko

Prierašas.
mieji Centro

...... 30 bos nariai! Męs Elizabeth 
.... 16.65 Liet. Šel. Fondo skyrius' no

rime, kad pinigai būtų $iun- 
.. 190.34. čiami į Lietuvą kuogre 

Špaičio I šia, kaip galint, nes t( 
... 49.66 bai pinigai reikalingi.

įau

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkai

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

Kadangi “LAISVĖ” yra leidžiama ne del 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 nuolankiaut arba ką nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai skai
tytojai, platinkit “LAISVĘ” kiek galėdami, kad ji 
rastųsi kiekvieno vargdienio grintelėj.

DRAUGIJOS, 
kurios kpsirinko “Laisvę” 

savo organu:

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

[R KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

Pirmininkas J. Skirmontas, 
72 Hudson Ave., Brooklyn, 

S. Karvelis, 111 Ainslie St., 
Brooklyn, 

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

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

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

N. Y.

N. Y.

N. Y.

1

2

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. .

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. 
Simaitis,

174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
Parulis,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 18 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius, 51 Ten 

Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas F. 1 ▼•tikai, 

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

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

Broiklyn, N. Y.

J.

DR

SALIUNAS ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliūnas lietuviais, len

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

p. m. s.
158 Charles St., Randall 

PROVIDENCE, R. I. 
(49—52).

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas, 

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

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

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

Box 517, Steger, Ill 
T. Šnekutis, 

, Ill
Iždininkas

III

UI

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

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

Box 407, Steger, HR 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedegioj, Ę. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS: ’

K. Gugii, 1840 S. Halsted 8t„
- ChicifO, III.

Vici-Prizidintai 2) S. Markui, Car. 
ITth & V'na St., Philadelphia, Pa.

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

Suiinešimų Sekretoriui 1) J. Ni- 
vlackai, 188 Roiblinf St., Brooklyn, 
N. Y.

T. L. Dundulio, Box 511, * 
Weitville, III.

Finanių Sekretoriui 2)J. Staiiulevl- 
čiui, 1815 E. Moyameniini Avenue, 
Philadelphia, Pa.

iždininkai K. Šidlauskai, M6 W. 
Broadwway, Be. Boston, Masi.

Kasoi Globėjai: M. Čėina, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Ge^iili, 
28 W. Broadway, Se. Boston, Man.;

J. J. Gerdauskai, 78 Wollei St., 
Now Britain, Conn.,

J. Jukelii. 695 East 189th St.
N. Y 
vardu

New York, N. Y
Visas pinigas reikia išpirkti vardu 

LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raitininku? 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville,

IOc. ir
Mc. ir
85c. ir

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

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

1

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

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

i———:   1 • - • •_ 1 •   — — — _ a CO n«

delyje sukrautos
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsamaa.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio..............
r.
Skilvinės proškos.... 
Pigulkos ael kepenų. 
Rlak(u naikintojas... 
Del išvarymo soliterio. 
Anatarinas plovimui.... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai.............

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros Ho.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs Ir t, 3^ |

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
jflpReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašynM^^B^ I

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoja.

ĮalgiJ jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaua reikalaukite gyduolių, rašy*** ' e*-®’ « 
atsilankydami j Lietuvišką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptuko™
KM Bedlord Avenue Kampas North 4<m gatric Br

minga: gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san- 
sekančios gyduolės; < 
Nuo g»1vos skaudėjimo. 10c. Ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. k 
Nuo dantų gėlimo............. .
Nuo peršalimo..............if’VPlaukų stiprintojas... .25c. ir .®O 
I.inimentas arba Expellerk... •*” 
Nuo plaukų žilimo.......... •‘"J 
Nuo Reumatizmo..... .50c. ir * 00 
Nuo lytiškų ligų..........50c. ir 1.00
Nuo dusulio............................ ..
Nuo kirmėlių.................... ..
Antiseptiška mostis............... ..
Nuo viduriavimo....... .... 
Kastorija del vaikų.. ..10c. ir 
Proškos del dantų................. ..
Karpų naikintojas................. ..

ir gaunamos
........fi.oo

.75 
1.00 
1.00

.50

.50

.50
1.00
.25
.10

8.00
.21
.25
.50 
.25 

50c. ir 1.00

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



LAISVE

duoda

Komitetas
Ito-

BIZNIERIAI!
sveje

MOKSLO

klavišis

>(/J

20c

Central

Jeigu Jūsų biznis eina prastai ir r 
rit jį pagerinti, tai pasigarsinkit “I

Amerikos geriausį

12 bosų, pne
tvirtai.

Socialist
prie

Ant to paties boto grįžšimfc namo dainuodami ir šokdami

Atsibus Nedėlioj, 4 Liepos-July, 1915 
Įžanga y patai tik 50 centų.

padėjimą.
Publika užsilaikė ramiai 

ir atydžiai klausėsi.
Klausytojas.

LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK 
VIENAM LIETUVIUI.

NAUJAUSI
GRAFOFONAI

NAUJA KNYGA.
Išsimokinimo gaidų (notų) lietuviš
koj kalboj ant visokiiį instrumentų ir 
dainavimo (giedojimo). Perkupčiams 
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, McK EES ROCKS,PA.

ICE BOX.
Neleisk Šilumai sugadint valgli 

nes jie prekiuoja brangiai. Sug 
dyti arba blogai užlaikomi valgi 
yra pavojingi žmogaus sveikata 
Jai 8urokuotum už kiek pinigų at 
sigadina valgių per karščius, ta 
būt galima lengvai nusipikti gar 
aisboksį nuo Mallausko ir Vidžiun 
ir bus ant visados. Pasiimk an 
išmokeečio. jie pigus pas mus.

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

Providence, R. I.
(49—57)

Extra susirinkimas.
Utarninke atsibus extra 

susirinkimas trijų lokalų: 
kriaučių, preserių ir mergi
nų, Tautiškame name. Pra
džia 8 vai. vakare.

Šis susirinkimas yra šau
kiamas dėl apkalbėjimo 
streiko Lith and Shliosen- 
ger. Todėl visi malonėkit at
silankyti.

Brooklyno socijalistai ne
snaudžia.

Nors dabar taip vadina
mas “vakacijų laikas”, bet 
Brooklyno socijalistai dar
buojasi taip, kaip ir veikimo 
sezone. Jie pradėjo rengti 
prakalbas ant gatvių ir turi 
pasisekimą. Užpereitą sa
vaitę buvo parengtos pra
kalbos ant gatvės. Kalbėjo 
T. J. Kučinskas. Žmonių 
buvo susirinkę gana daug. 
Pereitą pėtnyčią, 25 d. bir
želio, vėl buvo parengtos 
prakalbos. Kalbėjo M. Du- 
sevičia iš Worcester, Mass. 
■Šį sykį žmonių susirinko 
dar daugiau. Reiškia, žmo
nėms prakalbos patinka. 
Kalbėtojas aiškino apie ka
rių baisenybes ir darbinin
kų vargus. Žmonės ramiai 
užsilaikė ir atydžiai klau-

FOTOGRAFIŠKA STUDIJA 
PARSIDUODA.

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

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj Vasa
rą visada yra reikalaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $ 15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu Šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias ne- 
dėlias. Galima mokintis die
nomis ir vakarais. Gvarantuo- 
jame/ jog laisnius gausite. 
Katuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

Saliūnas 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

KARE kAŽ

PARSIDUODA STORAS.
Kas norit įgyti patogioj vietoj ge

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

J. KARPUS
142 N. 6th St., Brooklyn, N. Y.

NEW YORK CITY.
, 2-ras floras.
M. iki 6 P. M.jnedėlioms nuo 10 A. M. iki 2 1 
ir Subatą.

Moterų atydai.
Ketverge, 1 d. liepos, bus 

mėnesinis susirinkimas Lie
tuvių Moterų Progresyviško 
Susivienyjimb 1-mos kuo
pos. Susirinkimas bus 
Tautiškame Name, 101—103 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Visos narės malonėkite 
atsilankyai, nes turime daug 
svarbių reikalų.

Sekr. A. V. Klimiūtė.

Mitingas “Taikos Draugų”.
24 d. birželio, Madison 

■Square Garden buvo milži
niškas mitingas “Taikos 

, Draugų”. Į šią “T. D.” są- 
i jungą priklauso daugybė 
i vokiečių, irlandų ir ameri
konų draugysčių. Tame mi
tinge dalyvavo 15 tūkstan
čių žmonių. Kalbėjo Bry- 
anas ir kiti.

Botas išeis 10 vai. ryte nuo North 2-ros (Metropolitan Avė. stoties).
Muzika po vadovyste J. L. Sulliyan.

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

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

Taipgi bus visokių užkandžių ir gėrymų, kurių čia negalima nei suminėti.
Nuvažiavę į Point Peasant Parką pasivaikščiosime po naują vietą ir pakvėpuosime tyru oru.

Tvarka užtikrinta kuogeriausia.

Svarbus pranešimas L. S. S. 
19 kuopos nariams.

Jei jums rūpi gerovė, at
eitis, jei jums svarbu prigu
lėjimas prie L. S. S., todėl 
nėra reikalo daug aiškinti, 
kaip svarbu yra prigulėti 
prie Amerikos 
Party. Kad prigulėti prie 
S. P. reikalinga yra į ją į- 
stoti ir užsimokėti, o tas 
praplatins mūsų veikimą. 
Veiksime išvien ir skaitysi- 
mės nariais didelės organi
zacijos. Jei kam nėra aiš
ku, kokiu tikslu prisidedam 
prie Soc. Party, susirinki
muose bus aiškinama. To
dėl visi, kurie dar neįstojote 
ir neužsimokėjote mokestį, 
malonėkite būtinai ateit ant 
susirinkimo, kuris įvyks 28 
birželio, panedėlio vakare, 8 
vai., Tautiškame Name. 
Tuomi palengvinsit komite
tui sutvarkyti įstojimo mo
kesčius.

Kuopos Komitetas.

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

Taipgi užlaikome dirbtuvę 
visokių muzikališkų instru- 

annoniką 
savamok- 

lengva iš-

A. STRUPAS
Ferry St., Newark

MUS 'PROTINAME, JUS PELNOTE. NEREIKALAUJAME 
PINIGŲ, MOKĖKITE TADA, KADA APLAIKOTE DAIKTUS IR 
JEI JE JUMS PATINKA. Tūkstančiais dolerių išduodama tavorų, 
kad supažindinti jus su mūsų tavoru. Tas nupiginimas tiktai per 
tūlą laiką, ii’ pareikalavus męs jums prisiusime puikiai išbraižytą 
auksinį laikrodėlį, vyrišką ar moterišką su geriausiais viduriais 
tik už 5.95 ir apart to, kaip matote ant paveikslėlio visus tuos 
daiktus: Skutinyčią, gražinusį Lenciūgėlį, žiedą Fontaninę Plunksną, 
Baksą Havanos Cigarų, 7 šūvių nikeliuotą revolverį. VEIK DYKAI! 
VISKAS PILNAI GVARANTUOTA. Kitur už tuos daiktus užmo
kėtum tikrai $25.00. Specijališkas nupiginimas, todėl pasinaudokite 
tokia proga, kol daiktų yra, prisiųskite savo vardą ir adresą, iškirpę 
šitą apgarsinimą, o męs jums išsiųsime šituos 10 daiktų dėl peržiū
rėjimo ir išbandymo. Jeigu jus tas viskas užganėdins, užmokėsite 
agentui $5.95 ir persiuntimo iškaščius. Užsisakykite šiandien—su- 
čėdysito pinigus.
EXCELSIOR WATCH CO.,Dept. 920,CHICAGO, ILL

šit* moteris, kuri pirko keričiua 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas. 
Tamista gali nusipirkti irgi tą gra
žų keričiuką nuo Maiiausko ir 
.Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išmokesčio po $1.0® 
ant savaitės.

Viennos dvieilinis Armonikas 
niniai balsai, 16 dumplių, kampai ap .alti

KAINA $15.00.

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 taip ir moterų.

Ar kenti kokią ligą iš augščiau paminėtų ar gal jauti kokį nesmagumą, 
kol aš nepasakysiu, 
eiti ant operacijos;

Specialistas visokių moteriškų ir vyriškų ligų. Geriausiai išgydoDR. J. C. BROWN

.1. -c §

Eagle “Mikado” Pens ii No. 174 
sudėti po tuziną į susineremas dėžes ir po 6 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 apsūdytu. Mikado yra 
aukščiausio išdirbinio paišeliai, turinti gerausį specijališkai sudaryta 
alavą, kuris labai lygiai rašo ir ilgai nenusidėvi. Yra paskirstyti į 
PENKIUS LAIPSNIUS: No. 1 MINKŠTAS, No. 2 VIDUTINIS, No. 
2J VIDUTINIŠKAI KIETAS, No. 3 KIETAS, No. 4 EXTRA KIE
TAS, DĖL KNYGVEDŽIŲ. TAI YRA GERIAUSI PAIŠELIAI 
NAUDOJIMUI DĖL ABELNŲ REIKALŲ. ,

EAGLE PENSU. COMPANY,
377 BROADWAY, NEW YORK CITY.

jeigu taip, tai nesirūpink ir nemislyk, kad negali išgyti, 
Aš pagelbėjau tokiems, kuriems kiti daktarai liepdavo 
kad įgyti sveikatą.

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

50 West 36-th St,
netoli 6 Avė

Ofisas adaras paprastoms dienoms: nuo 9 A.
Patarimai dykai kiekvieną Panedėlį, Seredą

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

Perkupčiams ir agentam* 
mas geras rabatas.

Taisome taip muzikališkų* 
mentus, kaip ir visokius auksorišku* 
daiktus greitai, gVai ir pigiai.

Reikalaujant katalogo, reikia 
glausti už 2 c. štampą.

N. B.—Neseniai apsiėmė mano 
ro atstovybę J. K. Miliauskas, kuri* 
turi pilną įgaliojimą pardavinėti ma
no prekes, kaip ir priiminėti ant Viša
kiu daiktų užsakymus.

JUSTINAS MICKEVIČIUS 
Generališkas Agentas

Perku ir parduodu namus, lotus, 
farmas ir tt.

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

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

Su visokiais reikalais kreipkitės y- 
patiškai, per laišką ar per telefoną. 
146 Aines St., Montello, Mass.

Tel. 1562—M

Visas sykiu už $1.00 
Čia randasi didelė sankrova ir kito
kių knygų.

F. MILAŠAUSKAS 
25 - 2nd St,

nientų. Perkant 
duodame dovanai 
slj, iš kurio labai 
mokti.

Užžiūrėtojas
M. TERESČENKO.

Reikalaukite iliustruoto 
katalogo.

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

NEW YORK, N.Y.

DIDELIS PIKNIKAS!
Rengiamas suvienytomis jiegomis 

per L S. S. 11-tą kuopą ir Soc. 
Party latvių kuopą Atsibus Liepos 
(July) 5 d., 1915 m. gražiam Hudson 
Boulvard Parke, West Hoboken, N.J. 
Prasidės 9 vai. ryte. Tas piknikas 
daug kuom skirsis nuo kitų buvu
sių piknikų, nes tas parkas yra vie
nas iš parankiausių pasilinksminimu^ 
vietų, nes ten pritaikyta visokiem* 
žaislams, kaip tai šokiams svetainė, 
ritimui bolių, lenktynėms ir tt.

Patartina visiems apielinkės lietu
viams kuoskaitlingiausia atsilankyti 
ir praleisti dieną ant tyro oro, prie 
puikios muzikos ir įvairių žaislų. At
sižymėjusiems bolių ritinėjime skiria 
$12.00 dovanų. įžanga ypatai 25c

Važiuojant iš Newarko reikia pa
imti Turnpike karą ir važiuoti iki 
Five Corn., tai yra Newark Ave. ir 
Summit Ave., Jersey City, išlipus pa
imti Povonia karą ir važiuoti į ry
tus, pakol pasibaigs Pavonia karas, 
išlipus paimti Summit karą ir va
žiuoti toliau iki Jane St., išlipus eiti 
po kairei j Jane St. ir tiesiog į par
ką. Taipgi ir iš kitų miestų paran
kiausiai privažiuoti su Summit karu.

KOMITETAS.

“INDUSTRIALISTŲ” 
PRAKALBOS.

Kiekvieną subatvakarį, 
taip-pat ir nedėldienių va
karais ant kampo Roebling bes; nurodė, kokią bledį jos 
ir Grand Sts. būna taip va-| atneša darbo žmonėms ir 
dinamų ‘aidobliečių’ prakal- j kiek pelno kapitalistams ir 
bos. Daugiausia kalba tūlas. dvasiški jai. Paskui aiškino 
Grikštas. Nieko nesakyčiau,1 apie darbininkų vargingą 
kad ten būtų aiškinami uni
jos principai. Amerika yra 
liuosa šalis ir kiekvienas 
žmogus Čia gali laisvai agi
tuoti už savo idėją. Bet to
se prakalbose daugiau nieko 
nėra, kaip tik begėdiškas 
plūdimas atskirų ypatų, 
laikraščių ir kriaučių uni
jos. Stačiai bjauru ir klau
syti, kaip plūstama Prūsei- 
ka, Šukys, kriaučių organi
zatorius Mačys ir visi kiti, 
kas tik papuola “kalbėtojui” 
ant liežuvio. Jokio legališ- 
kumo, jokios doros kalbėto
jai neprisilaiko. Perdėm 
viską kriminališkai šmeižia, 
agituodami už visokius “sa
botažus” ir kitus galus.

Labai mažai kas tom pra
kalbom pritaria. Daugelis 
ateina “sorkių” paklausyt 
ir pasijuokt. Y ra tik keli 
žmoneliai, kurie šventai tiki 

’tam žmogeliui, kuriam gal
voje gaidukai gieda.

Tūlas industrialistas jau 
buvo nuėjęs į p. Diržulaičio 
restauraciją ir pavalgęs ne
užsimokėjo “iš principo”. 
Sako, tegul unija užmoka. 
Juk tai begėdiškas pasielgi
mas.

Grikšto kompaniją išva
rė iš Tautiško Namo, nes ir 
sienoms buvo gėda klausyt, 
ką jisai kalba.

Pastaruoju laiku pradėjo 
plūsti jau ir kunigus, bet 
daugiausia niekina socijalis- 
tus. Žodžiu sakant, plūsta 
visas partijas ir jų veikėjus, 
niekina visas unijas ir giria 
tiktai savo I. W. W., kuri 
Brooklyne nieko o nieko ge
ro nepadarė.

Kriaučius.

REIKALINGA.
Reikalinga merginų prie siuvimo 

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

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

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

/.& Specijališkas nužeminimai
lįff kainos ant trumpo laiko. Pa-

siskubinkite įgyti šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainų 
500 aditų, kaštuoja $12.50. 

ĮI01 Gvarantuotas ant 10 metų, ši
\yj gramafoną siunčiame kiek
)vienam su tiesa apžiūrėjimo 

prieš užmokėjimą pinigų. Jei- 
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 

ąv’It ' '/f te $E00, likusius užmokėsit*
M aplaikę tavorą. Pasitikime, kad

tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

• - NEW YORK, N. Y.

NEREIKIA JIEŠKOTI
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti 
kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką sav 
muoseliuosame laike. Visi Išmoksta. Kurodytr 
knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:

LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAG

LIETUVIŲ ATYDAI!
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
TOFILIUS DULINSKIS IR

JUOZAS KASIULIS.

Pasaulių Ratas—aprašymas sauli
nės sistemos ...................  2f

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

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

itfTINFQ lL- S‘ S‘ kuoPos- Kadangil£il lllJuO prakalbos buvo surengtos
ant gatvės, tai žmonių susi
rinko nemažai. Kalbėjo 
drg. M. Dusevičius iš Wor
cester, Mass. Kalbėtojas 
aiškino apie karių baiseny-

Maliauskas ir Vedžiunas savininkai.
Pirk fornišius pas Maliauską ir Vidžiūną ant.lengvų
, IŠMOKESČIŲ ARBA UŽ CASH.

AVP 21~st StreetJ VL» Telephone 4263
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A 103 Grand st
J. GIRDĖS

Brooklyn, N.Y.




