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ir kun. Petrikai, 
• vikarui, kaip Ta
s’’, įsakyta išva- 
vidurines Rusijos 

kolei pasibaigs 
tu kaltinami, kad 
nibuciją, kurios 

vokiečiai perei- 
nuo Pilviškių ir 
miestų.

d, EŽER. PAV.
čia ne labai ra-i 

-vokiečių. 1-------- ,
irašo savo mantą, 1 

ą kartą yra varomi jau 
ion gyvuliai: bepalieka-» 
po vieną karvę. Vais

aus ponams ir kitiems vir
šininkams dėtiniams dabar 
geri laikai: pelnosi suraši- 
r.ėdami turtus, taip-pat gi 
ir dėl valstiečių pareigų.

MIESTŲ SĄJUNGOS AR
BATINĖS SUVAL

KŲ GUB.
Miestų sąjunga taiso ar

batines Suvalkų gubernijoj, 
šiose vietose: Alytuje, Kros
noje, Simne,’Serijuose, Prie
nuose ir Balbieriškyje. Jų 
užveizdėtojais siunčiami r 
studentai agronomai: De
gutis ir Dapkus, mokytojas

krikščionių ir 2 — 3 kart 
daugiau žydų. Daugiausia 
vokiečių (apie 150) pasiro
dę tik tą dieną vakare: vie
ni jų nakvojo miestelyje, ki
ti Santeklių dvare.

Su žmonėmis apsiėję ne
blogiausia: ėmę kiaušinių, 
sviesto ir šiaip valgomųjų 
daiktų. Klebonijoje nukrau- 
stę nuo stalo visus pusry
čius.

Gegužės 2 d. atvyko jau 
rusai. Jie užmušė čia 

, _t8 vokiečių žvalgus, nesitikė- 
Ūkinin-’ jus^us rast* &a rusiF B° 

visą dieną truko mūšiai. 
Peršovė bažnyčios stogą, 
langus, duris; kliuvo apie 20 

'šovinių. Ant rytojaus va
kare apie 11 vai. kilo di- 
džiausis bildesys, 
patrankų šūviais uždegta 
penkeri namai. Šaudė neil
gai, bet žmonėms baimės į- 
varė ir kai-kurie ėmė bėgti. 
Ryto metą 6 vai. vėl buvo 
šaudymas ties gelžkelio sto
tim, tai rusai atmušė vokie
čių žvalgus,atėjusius iš mie
stelio į Rekečius.

Penkiais

CARO VALDŽIA JAUČIA
SI SILPNA ESANTI.
Rusijoj kas tai svarbaus 

dedasi.
Neseniai, kaip žinoma, 

pasitraukė iš savo vietos di
džiausias atžagareivis — vi
daus dalykų ministeris. Da
bar pasitraukė iš ofiso ir 
karės ministeris.

Kovos lauke, pačiam carui 
Mikalojui pirmininkaujant, 
įvyko ministerių kabineto 
posėdis. Tame posėdyje da
lyvavo ir vyriausias kariu- 
menės vadas, didis kuni
gaikštis Nikolaj Nikolaje-

VISGI, RUSIJA PASITIKI 
LAIMĖTI.

KRUVINA PJŪTIS.
Berlynas. — Vienas laik- 

Vyriausias rusų kariume- raštis aprokuoja, kad taiki
nės vadas telegrafuoja “The ninkai nustojo jau 5,000,000 
Morning Post”, Londono | kareivių (užmuštų, sužeistų 
dienraščiui, jog rusų kariu- ir belaisvių), 
menės dvasia nesanti nu
puolus ir rusai, išvien su tai- 3,000,000, iš kurių 1,000,000 

| randasi Vokietijos nelaisvė
je.

Viena tik Rusija nustojo

KURŠĖNAI.
Kuršėnuose iš Ketūnų 

dvaro išvežta visos avižos. 
Dvaru savininkė ėmė prašy
ti, kųd paliktų bent sėklai. 
Vokiečiai tad, paėmę avižų 
iš Milvydų Gružauskio, at
vežė Ketūnams.

(Iš “L. Žinių”).Suvalkų gub. Komitetas 
įsteigė Druskininkų stotoje 
(Pariečiuje) seklų sandėlį. 
Ma jau atgabenta 15 vago
nų avižų, kurios pardavinė
jamos už 10-tąją dalį savo 
kainos; likusios gi devynios 
dalys, reikia tikėties, irgi1 vokiečius, bėgo, kur kas ga- 
būsią dovanotos. 'lodamas. Bego daugiausia

Be to Komitetas supirkęs Liaunieji, nes jie buvo girdė- 
yra Kauno gub. 500 arklių, jog vokiečiai jaunuosius 
kurie būsią pardavinėjami -vežą nelaisvėn. Bet dauge- 
tokiomis pat sąlygomis, kaip lis ūkininkų pasiliko. Sako: 
ii- javai. Greit būsią taip- ■ “Kur bėgsi? ką valgysi išbė- 
pat pargabenta ir ūkio ma-'g£s; K* ką rasi sugrįžęs?” 
šinų. Dėl tų visų dalykų Kiti kasė sau duobes ir lau- 
kreipties reikia prie komi-;kę vokiečių, manydami pa
šeriu.

i
LINKUVA.

(Panev. apskr.)
Ir šio kampelio neaplenkė 

neprašytieji svečiai. Žmo
nės, išgirdę besiartinančius

Ligišiol dar tikrai neži
noma, kas tame posėdyje 
nutarta, bet tarimai, kaip 
galima spręsti, buvo labai 
svarbus.

Sakoma, kad durnai bus 
suteikta daugiau galės ir 
durnos pirmininkas Ro- 
dzianko būsiąs paskirtas mi- 
nisteriu. Manoma sušaukti 
durną į extra posėdžius.

Sakoma, kad valdžia ir 
caras jau nebesirems dau
giau juodašimčiais, o jieš- 
kos paramos pirmeiviškes- 
niuose visuomenės sluogs- 
niuose. Konstitucijinių de
mokratų (kadetų 
vių) partija būk 
legalizuoties.

Kaip toli sieks 
permainos, kolei 
negalima spręsti, 
joj galima laukti svarbių at
sitikimų.

- pirmei- 
tai galės

tos visos 
kas, dar 

bet Rusi-

sislėpti duobėse, kada prasi
dės “batalija”. Mūsų apie- 

VABALNINKAS, PAN. P. Hnkė dar šiam e žygyje ne- 
Vargiai kas iš vabalnin- J'ukęntejo: čionai didelis vo

kiečių beatsimena kada tokį kiečių kariumenės nebuvo; 
reikalingųjų daiktų pabran- jetknejo tik atskiri. žvalgų 
girną Vabalninke, kaip šie-.į)uriai,1.^rJie apsistodavo, 
met. Brangus krautuvių! suliuobdavo sėklinės a- 
dalykai, dar brangesni antivl?a? arkliams, sumindavo 

nvinin 1 stekius šieno ar dobilu irrinkos atvežamieji ūkinin- stėkius šieno ar dobilų i
kų, t. y. visokį javai bei pie- 

yniškas. Ypač brangus ja
vai. Pav., rugiai brangesni 
dabar Vabalninke du — tris 
sykius, kaip visada. Maža
žemiams ir bežemiams iš to 
tikras vargas. Reikia pirkti 
pūras rugių — mokėk 5 ar
ba net 6 rub., bulvių pūdui 
— 2, 2-1 rub. O čia kaip tik 
daugeliui tokių pirkėjų nėra 
kur skatiko sugriebti. Mat, 
jų išdirbamųjų medžio daly
kų arba visai nebeperka, ar
ba visai mažai moka. Taip 
bent kalba patys išdirbėjai.

o tikra bėda. Pinigų 
-o iš ko, duonos 

~’*a iš ko.

rinkdavo sau valgiui nuo 
kaimiečių kiaušinius, sūrius, 
sviestą, liepdavo išvirti viš
tų ir tt.

Dabarčios viskas aprimo: 
žmoneliai aria ir skubina 
sėti lakus, kad, girdi, vokie
čiai sugrįžę neatimtų sėklų.

Sugrįžo ir policija. Pra
sidėjo tardymas žmonių, 
kam jie priėmę ant nakvy
nės ir vaišįnę vokiečius...

kininkais, turės laimėti.
Generolas Ivanov, kuris 

pasitraukė su savo armija iš 
Lvovo, taip-pat sako, kad 
rusų armijos kariškas ūpas 
nenupuolęs. Rusai, girdi, 
nori austro - germanus pa
ilsinti ir, pasitraukdami, už
duoda jiems sunkių smūgių.

KASŽIN, AR TAI BŪTŲ 
TEISYBĖ?

Nekurie laikraščiai paduo
da iš privatiškų šaltinių 
gautą žinią, jog prieš atida
vimą Przemyslo tarpe rusų 
armijos tapo susekta di
džiausias suokalbis.

Paliepiant vyriausiam ka- 
riumenės vadui, tapo sukau-,--------- . -........... :
sryta ir į kalėjimą pasiųsta. kuomet juodkalniečiu kariu- 
17 generolų ir daugybė afi- menč maršavo į Scutari, 
cieriu.

Kasžin, ar ta? g ilėtų būti BELGAI DeKAVOJA KA-

ANGLAI ŽVEJOJA KA
REIVIŲ AMERIKOJ.

Iš daugelio Amerikos mie
stų praneša, kad Anglijos 
agentai uoliai renka karei
vių Amerikoj.

Jie siūlo jiems labai geras 
sąlygas. Anglų agentai vei
kia net tarpe Suvienytų 
Valstijų kareivių.

JUODKALNIEČIAI PA
ĖMĖ SCUTARI. .

Juodkalniečiu kariumenė 
paėmė Scutari, i" 
miestą šiaurinėj Albanijoj. 
Žmonės būk tai džiaugėsi,

teisybe ?

santaika daryti, kad galima . Scheidemann buvo sm; 
būt užmuštieji palaidot. Jei (kritikuojamas, 
to nebus daroma, cholera! -----------—
prasidės”... Už tokius šauk- ZAPATA TUOJ A. 
smus buvusio revoliucijonie- 
rio, o dabar patrijoto Ervė 
laikraštį paeiliui jau pen-Livbės 
kios dienos, kaip konfiskuo- Suv. Valstijų v 
ja. Ne, ne puikiai stovimo generolą Hu^ivą, tai 
Francūzijos dalykai. Ir ten xikos atžagareiviams vai 
vis tankiau girdėt santaikos giai pasiseks sukelti kontr 
reikalavimas”. voliucija.

MEXICO CITv
Mexikoj jau ai 

valant

UžKAUKAZY.
Rusų generalis štabas pra

neša apie mūšį Čaidago kal-

kų pasitraukimu. Turkai,! 
esant miglai, atakavo rusų 
pozicijas, bet tapo atmušti 
su dideliais nuostoliais.

Rusiška kalnų artilerija 
išskynė daugybę turkų ka
reiviu.

Turkams pasitraukus, ru- 
didžiausią'sai palaidojo mūšio laukei 

j. i daugiau negu 1,000 užmuštų.
' turkų.

Manom. 1 Huertą r 
mė tūli Nev\ ko pini g’ 
čiai. Jeigu tie 
tvirtintų, tuomet 
guočius laukia areb

Konstitucijonalistų 
ja tuoj įžengs į Mexico 
ty.

Zapata rengiasi a* 
miestą.

RUSAI PASITRAU 
NUO VYSLOS.

Berlynas.—Rusai jau 
si traukia nuo Vyslos i 
ii’ distrikte upės K 
Liublino gubernijos.

Tokį oficijališką p r.ITALAMS ŠIEK-TIEK SE
KASI.

Nepaisant, kad austrai pri
siuntė saviškiams pagelbos 
ir nepaisant to, kad austrai 
jau pradėjo ir prieš italus

NADIEČIAMS.
Kanada labai gausiai šel

pia varguose paskendusią 
Belgiją. . . I vartoti nuodingus gazus, i

Commision lor Relief in!<oioi- hnfn.:
VIS LABIAU ŠNEKA 

APIE SUSITAI
KYMĄ.

Vokietijos i__ d_____  ... .... -
kratijos centro komiteto at- S1°l kanadiečiai ; 
sišaukimas, kuriame taip, belgams šiokiu ar tokiu bū- 
r.uosekliai ir drąsiai buvo a-|c\u suvirš du milijonu dole- 
o'ihinifima iv/ i nik n n n crim- ' 1’111.

socijaldemo-' Belgium praneša, m v n.
suaukavoj jįe įsiveržė į Austrijos te-

BULGARIJA NEKA
RIAUS.

“Koelnische Zeitung”, kal
bėdama apie ateities pers- 

ipektyvas šioje karėje, sako, 
kad Bulgarija, veikiausia, 

. nekariaus.ritoriją į pietus nuo Rawa, i
į vakarus nuo ežero Harda.l

Ties Bezeko italai užėmė!
lauka, kuriame 1866 metais
Garibaldi sumušė austrų ka- 
riumenę.

Karnijoj italai užtempei 
savo kalnų artileriją į vir
šūnes ir pradėjo bombar
duoti Austrijos pozicijas.

Italai bombarduoja aust
rų tvirtovę Malborget dieną 
ir naktį.
Sužeistieji italai skundžia

si, kad austrai ir su jais la-' 
bai blogai elgiasi.

i NUSKANDINO N0RV1gituojama už taiką, pagim
dė dideli atgarsį visoj Euro
poj.

Italų socijalistai pritaria 
vokiečių soc i j al de m o k r a tų 
atsišaukimui. Jie mano ir 
savo valdžią paraginti prie 
taikos.

Anglijos parlamento na
rys, pirmeivis David Mason, 
pasisakė paklausiąs pirmojo 
Anglijos ministerio, kokio
mis sąlygomis Anglija su
tiktų taikinties. Savo pa
klausimą atstovas pamatuos 
tuomi, jog dalis Vokietijos 
visuomenės taip-pat nori 
taikos.

Vokiečių submarinai n 
skandino norvegų laivą, kt 
ris plaukė į Liverpool].

PRANCŪZAI PRANEŠA 
APIE LAIMĖJIMUS.

Paryžius. — Kares ofisas 
praneša, kad Arras apygar
doje ant kelio tarpe Angres 
ir Ablain francūzai pasivarė 
pirmyn.

RUSAI PASITRAUKĖ 
NUO DNIESTRO.

Vokiečių generolo voni 
Linsingeno kariumenė pėrė-’ 
jo per Dniestrą ties Buka- 
šovice. Rusai turėjo sku
biai pasitraukti, 
germanai 
punktą — Halicz. 
vieta suimta 6,470 rusų į ne
laisvę.

Pirm negu austro-germa- 
nai užėmė Halicz, mūšiai tę
sėsi net penkias dienas. Ru
sai laikėsi labai drūčiai, bet 
galų-gale turėjo pasitraukti. 
Į pietus nuo Halicz ir ties 
Gnila Lipa rusai dar laiko 
savo rankose stiprias pozici
jas.

Mūšiai Padniestryje atsi- 
būna į rytus nuo Lvovo.

Tuomi pačiu laiku šiauri
nėj Galicijoj vokiečių gene
rolo von Mackensen armija 
įsiveržė į pietinę Lenkiją ir,Austro - Vengrijos politi-

Austro 
užėmė stambų 

Ties ta

RUMUNIJA BUS NE- 
UTRALIŠKA.

Berlynas, 30 d. birželio.— 
Dr. von Bethmann-Holweg, 
Vokietijos kancleris ir Gott
lieb von Jagow, užsie
ninių dalykų ministeris, tik
tai ką sugrįžo iš Viennos, 
kur jie dalyvavo bendroj 

(konferencijoj su žymesniais

ANGLIJOJ BIJOMASI, 
KAD VOKIEČIAI NE

PAIMTŲ VAR- 
ŠAVOS.

Trįs vokiečių armijos, įsi
verpusios Lenkijon, vis ar
tinasi viena prie kitos.

Londono kariški kritikai 
bijosi, kad vokiečiai nepaim
tu Varšavos.

Dabar veik visi svarbes
nieji gelžkelių centrai ran
dasi austro-germanų ranko
se.

KRASNOPOLĖ.
(Suv. gub.).

Žiemos buvimu vokiečiai 
išvarinėdavo gyventojus iš 
stubų, o patys užimdavo šil
tas vietas, dėl to nemaža su
šalo mažų vaikų. Gyvento
jai visiškai apiplėšti, ir da- 
^ar neturi kuo maitinties.

^riau buvo ir Rudami- 
pijoje, kur buvo iš
gyvento jų gyvuliai, 

atimti, visi valgomie- 
ai ir pašaras.
taip-pat kalbų, kad 
polės apielinkėje vo- 
apkasuose rasta ke- 
iegyvų moterų, bet 
?s dar nepasitikrinu- persikėlė į pie*

užėmė jau Lenkijos mie
stą Tomašovą.

Rusai savo pranešime pri
pažįsta, kad Tomašovas jau 
randasi priešų rankose.

PASITRAUKIMAS FRON
TE PER 250 MYLIŲ.

Londono dienraščiai sako, 
kad rusai neatsilaikę Gali
cijoj. Į rytus nuo4 Lvovo 
rusai perėjo per Gnila Lipa, 
o į šiaurę atsidūrė jau net 
už Tomašovo. Rusų pasi
traukimas tęsiasi per ilgiau
sią liniją — 250 mylių.

Dabar Galicijoj rusų jau 
nebepasiliko. Mūšių laukas 

' ‘ 'mkijąir
ivniją.

kais.
Ir kancleris ir užsieninių 

dalykų ministeris tvirtina, 
kad Rumunija liksis neutra- 
liška.

VĖL BOMBARDUOJA 
DARDANELUS.

Vienas italų dienraštis 
praneša, kad talkininkų lai
vynas vėlei pradėjo bombar
duoti Dardanelų fortus ir 
tai nepaprastai smarkiai.

Gal būt, tai ir teisybė, bet 
iki Dardanelų paėmimo 
labai toli šaukia.

dar

AMMUNICIJOS BIURAS 
PETROGRADE.

Kadangi rusams begalo 
trūksta ammunicijos, tai 
valdžia rūpinasi paimti į sa
vo rankas visas privatiškas 
dirbtuves, kad tik daugiau 
būtų galima pagaminti am
municijos.

Nuo Petrogrado į Ar
changelską skubiai tiesia
mas naujas gelžkelis.

CARAS IŠLEIDO ATSI
ŠAUKIMĄ.

Petrogradas.—Rusijos ca
ras išleido imperatorišką 
reskriptą, kuriuo įsteigiama 

I karės reikmenų pristatymo 
taryba. Mat, Rusijai trūks
ta ginklų ir ammunicijos,tai 
minėta taryba turės rūpi’" 
ties, kad jų būtų ikvaliai.

Savo reskripte caras kv; 
čia visus ištikimus Rusi? 
sūnus būti ištikimais te 
nei. Karė gali ilgai užsitę 
ti ir todėl reikia vienyb 
be pažiūrų skirtumo. Di 
vas Rusijai padėsiąs. V 
kietija turi būti sukrius) 
ta, kadangi kitaip negal* 
sianti įvykta taika.

RUSIJAI TRŪKSTA 
AFICIERIŲ.

Rusiškas studentas B. 
Tamen tiktai ką pribuvo į 
New Yorką. Jisai pasako
ja, kad didžiausias Rusijai 
vargas — tai aficieriiį sto
ka. Kareiviai genami ka- 
rėn be jokios disciplinos. 
Valdžia siunčia kĄriumenėn 
policijos aficierius1 kurie a- 
pie karės vedimą 

r manymo neturi.
į Ce*'r-~

kio iš

‘n

FRANCIJOJ.
“Rankpelnis” sako:
“Ištikrųjų, ir pačioj Fran- 

cūzijoj ne puikiausia daly
kai stovi. Kartais net iš to
kių karštų patrijotų lupų, 
kaip Ervė, išsiveržia šauks
mas: “Ką gi męs pasiekė
me per paskutinius 7 mėne
sius? Nieko! Tik lavonų 
kalnus įgijome! Francūzi- 
jai grąsina cholera, jei ne
bus laidojami tuoj po mūšio 
lavonai. Reikia tam kartui

BRYĄNAS PRIEŠ WILSO- 
NO IŠRINKIMĄ.

Bryanas pasisakė būsiąs 
priešingas, kad Wilsonas ir 
vėl būtų dem kratų partijos 
kandidatu 1916 metų rinki
muose.

Bryanas mano, kad pre
zidentas gali tarnauti tik 
vieną terminą.

NUSKENDO 19 AME
RIKIEČIŲ.

Vokiečių povandeninė val
tis torpėdavo laivą “Arme- 

inian”, kuris gabeno Anglijai 
1,420 mulų.

Laivas nuskendo. Ni 
skendo sykiu ir 19 ameriki 
čių.

Washingtono valdžia f 
liepė visą daly1’

SCHEIDEMANN PEIKIA
MAS.

Vokiečių soči j ai demokra
tų vadovas Scheidemann y- 
ra smarkiai peikiamas savo 
rinkikais.

Scheidemann išrinktas 
reichstagan iš Zolingeno. 
Neseniai buvo Zolingeno or
ganizacijos susirinkimas ir

ITALAI PI
Rymas. — 

ja didelis j 
mas iš to, ka 
čiai užėmė AR 
Scutari.

Italijos valt 
testavo prieš

Kaip ma 
pe talkinir' 
deda nesu'



Hi-
*»dre-

kapitalistų 
Federation” 

šalies dar- 
x ,,a turtuose, 

dištai vargsta, 
gai tie kapitalistai! 
$ skriaudžia...

is V. Bergeris sa- 
iž 10 — 15 metų 

būsianti respub-

bus. Dabar- 
nuldė, bet pa- 
Ą o ritėtą. So- 
k oga, kuri 

•aklio Vokietijoj, nau- 
reakcijai.

erikos vaikų kariume- 
boy scouts) headquar- 

as metai turi išlai- 
0,000. O jeigu iš na- 

• kesčių tik $40,000.
ii padengia defici- 
’Ackefelleris, Cfy- 

Reiškia, jiems 
alinga . kų kariumenė.

eL RUSŲ PRALAIMĖ
JIMO KARĖJE.

Ar tiktai d"’ cokos gin-
’ ir amu rusai pra-

.siman atsako Pa- 
dienraštis “Naše

.gu milžiniški mūšai pasibaigia 
.aimčjhnu dešimtame karės mėne- 

tiktai todėl, kad nėra kuo pa- 
rttlerijos ar Šaudyklių ugnį, 

•* kad ekonomiška Rusijos 
eegalo atsiliko nuo reika- 

Kuriuos stato valstybei jos 
imas gigantiškose tarptauti- 
crializmo ristynėse.
lienų imperializmas ir dabar- 

gadynės karė yra tai padaras 
distiškos industrijos. šios ga- 

reikalauja tokios daugy-
inimo ir apsigynimo ginklų, 

taip išsiplėtojusi pramonė, 
glų, vos vos tegali užganė- 
kalavimus. Ne dyvai. kad’ 
Rusijos piamonė dešimtame 

nėne .y turėjo pasiduoti...“
įsas ekonomiškas Rusi- 
utvarkymas yra begalo 

atsilikęs — štai kame daly
kas. O tas ekonomiškas at
silikimas yra produktas am
žiais tverusio carų viešpata
vimo.

k a

;nimo Apžvalga
Tasai atsišaukimas til

pę buržuažiniuose laikraš
čiuose ir jame drg. Wilson 
išnaujo peršasi į majorus ir 
sako, jog jisai tą darąs pra
šomas savo draugų socija- 
listy, republikonų, demokra
tų ir kitų.

Čia jau aiškiai laužomi 
mūsų principai, čia jau aiš
kus balsų žvejojimas ir su 
panašiu agitacijos būdu męs 
niekuomet negalime sutikti. 
Mums svarbu ne tiktai su
rinkti daug balsų, bet dar 
svarbiau, kad mūsų balsuo
tojai tikrai žinotų, kuo męs 
esame.

LIUOSYBĖS JUBILEJUS.
“Dilgėlės” primena vieną 

didį jubilejų:
“15 d birželio 1215 m. Anglijos ba- 

ronai-šlėktos susirinkę vienoj Ilgumo
je šalę Londono revoliucijoniškai su
sitarė ir išplėšė sau laisvę iš kara
liaus Jono. Karalius buvo priverstas 
pasirašyti po “Didžiuoju čarteriu” 
(kaip tas dokumentas liko pavadin
tas), kad nė vienas laisvas žmogus 
(išskyrus vergus) nebūtų įmetamas 
“į kalėjitną, nebūtų i’ jo atimama 
turtas, arba kuri nors jo laisvė, ar
ba laisvi paproč.ai, arba kitaip kaip 
neturi būt nuskriaustas” be teismo 
savo pyrų (“peers”), arba šalies įsta
tymų. Dabar suėjo jau 700 metų, 
kaip laisvi žmonės užtvirtino sau 
laisvę Anglijoj. Kitose šalise tas 
daug vėliau padaryta”.

Tą Liuosybės jubilejų visi 
paminėjo, net ir mūsų kapi
talistai. Bet darbininkų kle- 
sai tasai “didysis čarteris” 
mažai tereiškia. Darbinin
kų klesa dar turi iškovot 
sau liuosybę.

Tai yra paprastas prane
šimas ir apie jį nieko gero 
ar blogo negalima pasakyti. 
Bet dalykas ne tame, 
sai pats žmogus rašo to
liausi

“Lietuviai laukia, kad tik 
greičiau pasibaigtų karas ir 
vėlina kad Rusija laimėtų. 
Mūs visų yra ta nuomonė, 
kad Vokietija bus sumušta, 
Austrija išdalinta, o Turki
ja išvaryta į Aziją. Daugu
ma lietuvių nori grįžti į tė
vynę ir tik laukia karo pa
baigos. Amerikoj darbai 
prasidės tik karui pasibai
gus. Męs dedam aukas dėl 
šelpimo nuo karo nukentė- 
jusiems. Amerikos lietuviai 
apšvietoje labai pakilo — 
sunku rasti, kas laikraščio 
neskaitytų”.

Kas pasakė p. Petrui 
Bartkevičiui, kad Amerikos 
lietuviai laukia rusus laimė
siant šią karę — tai liekasi 
paties p. P. B. sekretu. Ir 
vėlei: kasgi įgaliojo p. P. B. 
kalbėti visų lietuvių vardu?

Tikras juokdarys tas 
Petras Bartkevičius!

Ta

p

Kanacib
istoriją?

NĖRA MOKSLO LIUO
SYBĖS.

“Kova” praneša:
“Atstatyta Pennsylvanijos

DĖLEI ŠNEKŲ APIE J. 
VANAGAIČIO VAN

DALIZMĄ.
Tūli Amerikos laikraščiai 

be niekur nieko pagarsino, 
jog p. J. Vanagaitis sudegi
nęs Seiniškio “Šaltinio” 
spaustuvę. Mat, p. J. Va
nagaitis, būdamas vokiečių 
karišku cenzorium, atkerši
jo “Šaltiniui” už talpinimą 
negeistinu vokiečiams

Kaip išrodė pradži 
kares Serbijoj?

(Nuo mūsų korespondento iš Balkanų).
Aukų rinkimas L.Š.F.

Albertos ir Saskatchewan 
provincijų,aukų rinkimo ko
mitetas, susidedantis iš Su- 
sivienyjimo Lie. Kanodoj 1 
kuopos narių Medicine Hat, 
darbuojasi pagal išgalę.

Kadanki Kanadoj lietuvių 
neperdaugiausia, o ypatin
gai dabartiniu bedarbės lai
ku, tai tarp jų labai maža 
aukų tegalima surinkti. Tad 
aukų komitetas nutarė pa
rinkti kiek aukų ir tarp sve
timtaučių. Tam tikslui gau
ta ir angliškų atsišaukimų 
nuo L. Š. F. komiteto, kurie, 
pirm pradėsiant aukas rink
ti, tapo atspauzdinti ir vie
tiniam anglų laikraštyje.

Pradėjus aukas rinkti au
kų rinkimo komitetas pasi
juto labai kėblame padė
jime dėlei šių žodžių: “Op
pressed and persecuted by 
the government of Russia” 
tilpusių L. Š. F. komiteto 
pagamintame atsišaukime, 
kad noroms nenoroms buvo 
priversti visai pertraukti 
aukų rinkimą ir reikalauti 
iš L. š. F. kom., kad paga
mintų atsišaukimą, švelniau 
atsinešantį link Rusijos.

Matomai, patrijotų ir Ka
nadoj netrūksta, kad vien 
tik dėlei pavadinimo Rusijos 
prispaudėją jau vietiniai 
patrijotai įsižeidžia.

Policijos viršininkas, ku
ris padėjo ir savo parašą po 
tais atsišaukimais, jau pas
tebėjo aukų rinkėjams, jog 
tie žodžiai yra neatsakanti 
atsiekimui tikslo, ir patarė 
iškarto sutaisyti švelnesnėj 
formoj atsišaukimą. Esą, 
jūs jame pasirodote, kaipo 
Rusijos priešai, o pastaruo
ju laiku kas priešas Rusijos, 
tas — ir Anglijos, bet aukų 
rinkėjai visai nemanė, kad 
dėlei tokių menkų kliūčių 
galėtų visą darbą sutrugdy- 
ti. Todėl neatkreipę į tai 
atydos, pradėjo aukas rinkt.

Taipgi buvo patarta, kad 
surinktąsias aukas stačiai 
siųstume Lietuvon. Tuomet 
esą, įgysite daugiau užuo
jautos ir pasitikėjimo tarp 
kanadiečių, bet vietiniai lie
tuviai jaučiasi neesą gana 
kompetentiškais pradėti to
kį svarbų darbą, o antra, ir 
per maža ant vietos veikėjų, 
kurie dėtų tam darbui visas 
pastangas. Kas kita, jeigu 
tam sumanymui pritartų ir 
kitu vietų lietuviai. Tuomet 
būtų galima pasitarti susi- 
rašinėjant laiškais arba per 
“Laisvę”'. Sumanymas pat
sai per save rodosi neblogas, 
tik reikėtų pasišventimo 
jam įvykinti, o pasekmės gal 
ir ištiesų būtų pageidauja
mos.

Man, kaipo įgaliotam 
rinkti aukas po Sask. prov., 
irgi buvo kliūčių. Gavęs 
anglišką atsišaukimą ir pa
liudijimą, tuoj pradėjau 
darbuotis. Bet kaip tik spė
jau apie $3.00 surinkti, štai 
ir atsilanko į mano darba
vietę policistas ir pareika
lauja. tų atsišaukimų. Nors 
ir gana aiškinau, kame' yra 
Lietuva ir po keno “globa” 
jii randasi, bet perskaitęs 
visgi pasiėmė atsišaukimą 
L. Š. F. su savim dėl išty
rimo. Matomai, policistas 
nei mažiausio supratimo ne
turėjo apie Lietuvą. Tyri
nėjo tuos atsišaukimus apie 

~ __ P°H savaičių laiko ir atne-
metų po Kristui. Jinai yrai??s Pa.sa^o, jog dabar jau 
dalinama i tris dalis. Pir- žinąs Lietuvą ir kad be khu-

Aplamai sakant, istorija 
yra apipasakojimas tokių 
dalykų, kokius civilizuotas 
žmogus nuveikė. Ji nušvie
čia bei apibudina darbus 
pavienių žmonių, valstybių 
ir tautų. Galima sakyti, 
kad kaip biografija apra
šo individuumų gyvenimą ir 
jų darbus,' taip istorija ap
rašo visos žmonių draugijos 
gyvenimą ir darbus.

Ne ant spėliojimų, bet ant 
faktų paremta istorija pra
sideda nuo tada, kada vie
nos ar kitos šalies žmonės 
jau pažinojo raštą, pagami
no šiokius-tokius užrašus ir 
paliko juos ateinančioms 
kartoms. Gi visokios tradi
cijos bei nepamatuoti pada
vimai neturi jokios vertės 
sudaryme istorijos.

Viršminėti užrašai gali 
būti padalinti į du skyrių, 
būtent tie, kurie randasi 
knygose, ir tie, kurie randa
si įkirsti ant akmens, įspau
sti ant metalo, įspausti ant 
pinigų ir nuteplioti ant sie
nų. Akmens ir molio lente
lės, ant kurių senovės žmo
nės rašė, ypač daug mede- 
gos suteikė istorijos rašyto
jams.

Apie taip įžymius senovės 
gyventojus, kaip žydai, 
daug medegos suteikė isto
rikams Biblija bei žydų 
šventi užrašai.

Istorija babylionų, kurie 
gyveno vakarinėj Azijoj,yra 
parašyta ant molio lentelių. 
Egyptėnai paliko istorikams 
rankraščius, rašytus ant 
taip vadinamos “papyrus” 
popieros. Grekai ir romė
nai iš pradžių vartojo papy
rus popierą, , tik vėliaus 
pradėjo panaudoti rašymui 
avių kailius.

Nemaža istorijai medegos 
duoda senovės visokios lie
kanos, kaip antai: stovylos, 
pinigai, ginklai, papuošalai, 
indai, įrankiai ir budinkai. 
Senovės žmonės, matomai, 
labai mylėjo milžiniškus bu- 
dinkus. Jie išbudavodavo 
puikius rumus savo kara
liams, tombas (grabvietes) 
numirėliams, puikius diev- 
namius, arkas, drutvietes, 
tiltus, etc. Šitų milžiniškų 
budinkų liekanas ir šiandien 
galima užtėmyti, kaip tai 
egyptęnų pyramidas, grekų 

van-

Karės apskelbimas buvo 
sulyginamai ramiai priimta 
Serbijoj ir neiššaukė čia 
sumišimo. Vyrai sodiečiai 
dieną-antrą da skubinosi šį 
tą nuimti nuo laukų ir pali
ko moteris, vaikus ir senus 
visus darbus apdirbti, kaip 
buvo ir laike karės su tur
kais ir 'bulgarais. Ant ke
lių pasirodė pulkeliai einan
čių į savo pulką vyrų su 
krepšiukais per pečius, bet 
su nepaprastai ramia išveiz- 
da. Vėl sugirgždėjo ilgos 
eilės vežimų, išlėto jaučiais 
vežamų; jie atrodė nekam 
vertais — suklypę, išklerę 
ir, rodos, tuoj subyrės, bet 
paskutiniais metais tie patįs 
vežimai apsuko Balkanų 
pussalį. Ilgi prekiniai trau
kiniai prisipildė vyrais, 
kaip statinė silkėmis ir 
kiekvienas traukinys, kaip 
musėmis, aplipo žmonėmis: 
ant stogų vagonų, iš galų ir 
kraštų — kur tik koją gali 
užkelt ir įsikabint, ten ma
tai užsikorusį sodietį, skubi
nantį į savo pulką, kad su 
juom traukt link poškėjimų 
ir trenksmų — į pasienį. 
Kaip per didžiausius atlai
dus Lietuvoje ir man teko 
gerokai pasimankyt minioje 
ant stoties, 
šiau į vieną atvirą anglių 
vagoną, kur ant krašto len
tos suradau mažą vietelę ir 
vienas kitą turėjom laikyt, 
kad nenudriptume katras į 
tarpą ratų. Ir čia nuliūdi
mo nematyt, ramybė ar net 
dainos; retkarčiais matai 
pasipiktinusį vieną ar kitą 
patyrusį kareivį, bet veik 
visi užganėdinti tuom, kad

giems prisiėjo per da 
mėnesių klausyti, kaip 
šui jų kaukė granato: 
truko tai vienoj, tai k 
nuo jų pusėj; vieni lind 
skiepus, manydami, kad t 
juos mirtis nepasieks ta 
lengvai, kiti gi atsidavė L 
kimu! ir laukė atlekiant t< 
mirtį sėjančio padarinio 
treti gi ėjo pažiūrėt, kai}, 
veikė bombos ir granatos ii 
pasirinkti dėl atminties 
niniu skeveldrų. Vaik 
vos laksto po gatves 
matę vieną naujai iš 
duobę gatvėje, lenda 
gal greičiau, ir knis; 
granatos. Ir nevi 
tu nekalčiausiu v 
skiepe, grįčioj ar 
vės prisiėjo skau< 
kentėti ar net gy 
stot. Šias eilutes 
teko keletą kai 
sprogstančias 
bombas ir šrapne 
— tarp žmonių, o 
pasijutau nuo didž 
mo apsvaigintu ir 
apipiltu, kuomet 
nuo granatos šalę ma 
mas. Bet šičia tai y 
prastas atsitikimas, yp 
gai vienam ar kitam pa 
nyj. Išgriauta tapo ir 

kol neprasimu- lėta kitų miestelių ir daugj 
bė sodžių pasieniuose. Tu
riu pridurt, kad nė man, nė 
daugeliui žmonių granatos, 
šrapneliai, bombos ir kulkos 
nebuvo taip baisios, kaip į- 
siveržimas Austrijos kariu- 
menės; pirmą kart ji įėjus 
į Serbijos mačvę ne tik de
gino ir plėšė, kas po ranka 
pakliuvo,bet ir žagino mote
ris, šaudė, korė, kankino 

susirado traukinyj bent ko- daugybę žmonių, o tari) jų 
kią vietą ir neteko pėkščiam ir vaikų, .moterų ir senukų, 
eiti kelias dienas. Nors čia Nenori žmogus tikėt apra- 
nėra suolų ar bent kokių k i- šymams 
tų patogumų ar smagumų, man karts nuo karto buvo 
vienok išsigirsta ir seno ka- proga įsi tikrint,kad bent da- 
reivio balsas: “aš visą amžinis tų aprašytų ir apskelbtų 
apsiimčiau šičia sėdėt, kad baisenybių yra gryna tiesa, 
tik man duonos ir vandens j Birma m j am įnirtimui perė- 
duotų; žinau kas mus tenai Jtis ir įsiverpus Austrijos 
laukia”. Traukiniai, kaip ir karitimenei J Serbiją antrą 
atjausdami pasiskundimui,1 kart, kiek žinau, neatsikar- 
nebėga kuogreičiausia ir į tojo tas žvėriškumas ant 
kaip pailsę arkliai tankiai ir 'ramių gyventojų. J b t ir be 
ilgai stovinėja. Gal dėlto iiųto Serbijoj man prisiėjo ma- 
neatsitikdavo didesnių ne- tyt daug kartų begalo ap- 
laimių, nes daugelis vagonų gailėtinų vaizdų.
seniai pergyveno savo amžį, Į Per didžius šalčius ir per 
o gal niekados nevežė taip lietus, per dienas ir per nak- 
daug, kaip dabar. “Mažės-’tis mankosi Serbijos sodie- 
nės” nelaimės tai nedidelė'tis tai sniege, tai dumble, 
naujiena; savo akimis ma- Jis šaltyje yra be šilto ap- 
čiau, kaip vienas vaikinas rėdalo, nudriskęs, pusnuo- 
nukrito žemyn į tarpratį’gis, pusbasis, eina nuolatos 
nuo stogo vagono, prieš mus i mirties glėbį, o karts nuo 
bėgančio; mat kelionė buvo karto bėga iš visų spėkų 
ilga. Nemigusių kelias nak- link jos; ir tai 
tis čia buvo daug. Snau- kartas;
deim tai vienas, tai kitas ir taip-pat kankinosi pernai ir 
viens kitą budinom ir ragi- 
nom laikytis, kad neiškristi;
tas nelaimingas, matomai, 
užsnūdo, o laiku jo nepabu
dino, tai nusirito į tarpą bė
gančių vagonų; vienas kitas 
keliauninkas išmetė po porą 
pasigailėjimo žodžių ir tuom 
viskas užsibaigė; traukinys 
mūs ant to nepaisė ir tauš
kėjo pirmyn*

Neaprašinėjamas karės 
bėgio, paminėsiu bent šį tą. 
Iš pat pirmų dienų karės 
Austrijos kariumenė pradė
jo bombarduoti prie pat sie
nos — ant kranto Dunojaus 
gulintį Serbijos sostapilį 
Belgradą, nors miestas ne- 
apstiprintas ir kariumenė 
jame neužsilaikydavo. Uni
versitetas ir muzėjai pavir
to į griuvėsių krūvą; su
griauta daugybė namų, kaip 
valdiškų, taip ir privatiškų; 
neaplenkė ne bažnyčių ir, 
žinoma, griaudami taikė 
tą dalį miesto, ku^ 
daugiausia nuoste1’ 
ryti. Turtingesn 
jaus iš miesto pabė 
darni beturčius s; 
gerą; iš vyrų tik 
vaikai tebuvo mat 
užsiliko ir žymi d? 
rų, — visi beturčia 
turčiai. Tiems

straipsnių.
Pirmiausia tą žinią apie 

“Šaltinio” sudeginimą pa
garsino “Vien. Liet.”, di
džiausias melų laikraštis A- 
merikoj.

Bet paklausykit, ką sako 
patsai “Šaltinis”, kuris da
bar jau eina iš Vilniaus:

“Sugrįžome į Seinus ir tik 
atėjus rusams tegalėjome 
atvažiuoti Vilniun, kur, ga
vę seniai besirūpinamą lei
dimą spausdinti “Šaltinį”, 
pradedame vėl jį išleidinėti.

Kaip visą Suvalkija, taip 
ir “Šaltinio” redakcija per
gyveno sunkių valandų. 
Nors keletą dienų krito gra
natos, nors yra sušaudytų 
namų, bet dievas saugojo li
gi šiol mūsų spaustuvę ir 
įstaigą nuo visiško sunaiki
nimo. Nuostoliu padaryta 
daug. Spaustuvės nuosto
liai siekia šešių tūkstančių 
rublių”.

Iš šių žodžių matyt, kad 
vistik “dievas saugojo spau
stuvę” ir J. Vanagaitis jos 
nesudeginęs.

Dar vieną kartą pasirodė, 
kad “V. L.” aklai meluoja.

Purvinas tai laikraštis.

univer
siteto ekonomijos ir finansų skyriaus 
profesorus dr. Scott Nearing, atsižy
mėjęs savo statistikomis ir raštais 
ekonomijos srityje. Jisai skelbė so- 
cijalistiškas nuomones, isguldinčda- 
mas visuomenės mokslus“.

Reiškia, atstatytas, nes 
buvo prielankus darbinin
kų klesos idėjai. Bet prof. 
Scott Nearing yra ne pir
mutinis, kuris nukenčia už 
savo idėjas.

“Dar pirm jo gavo prasišalinti se
kantieji įžymus profesoriai už savo 
radikališkas nuomones:

Prof. S. M. Lindsay, Columbia 
versi tote.

Prof. Chester Jones, Wisconsin 
versitete.

Prof, 
western

Prof, 
western

Prof, 
universitete.

Prof. Joseph 
universitete”.

Pereitą savaitę iš Colora- 
valstijos universiteto ta- 
prašalintas prof. James 
Brewster, nes jisai bu- 
apgynėju mainierių ir 

guldė už juos galvą laike 
kongreso komisijos tyrinėji
mo.

Tai matot, kokia čia mok
slo “laisvė”. Jeigu kas ne
gieda, kaip kapitalistai lie
pia, tuomet tą išvaro lau
kan.

Earle D. Howard, 
universitete.
Willard Hotchkiss 

universitete.

um-

um-

North-

North-

Stowell, Columbia

Peck, Pittsburgho

tų baisybių, bet

do 
po

BALSŲ GAUDYMAS.
Męs jau minėjome “Lais- 
e”, kad S. P. vadai palei- 

į darbininkišką svietą 
balsį: du milijonai balsų 

sekančiais prezidento rinki
mais !

Žinoma, męs nepriešingi vo 
tam obalsiui ir agituosime < 
už jį, bet vistik norėtųsi pa- j 
sakyti kelis žodžius apie 
tuos Amerikos socijalistus, 
kurie subruzda darbuoties < 
tiktai prieš rinkimus. Dau
gelis socijalistų kuopų pa- • 

••astai net susirinkimų ne- • 
i ko. Jos atgyja tiktai 
•ieš rinkimus. 1
Balsavimas yra didelis 
klas kovoje už darbinin- 

ų klesos išsiliuosavimą, bet 
* dar negana. Daug męs 
irime balsuotojų, bet ma
li męs turime sąmoningų 
ovotojų. Augimas į plotį 

>evisuomet dar reiškia au- 
,imą į gylį. Šito tai fakto 

daugelis draugų nesupranta 
ii nenori suprasti.

Ir Amerikoj yra labai 
daug socijalistų, kurie veik 
ir nemato kitokių kovos į- 
rankių, kaip tik balsavimas. 
Tiesa, męs turime labai di
delį būrį balsuotojų, bet... 
ar augštai pakilęs susiprati- 
no laipsnis vidutinio mūsų 
>alsuotojo? Paskutinėj par-

1 nei joj paaiškėjo
dalykų apie že- 
tijinio susipra- 
vidutinių sim- 
tijų narių, bet 

olitiškų vadų ir 
^aktorių. “New 
ęszeitung”, o vė- 
t. Socialist Re
nku pagarsino 

drg. Wilsono, 
oro Barcelay,

“KOVOS” REDAKTORIUS 
LAIMĖJO VIENĄ BY

LĄ SU DR. STAN
KUM.

L. S. S. sekretorius J. Sta
siulevičius mums rašo:

“24 d. birže’io Philadelphijos Ap
skričio Prisaikintųjų Teismas (Jury) 
išnešė nuosprendį, jog “Kovos“ re
daktorius K. Vidikas rašė teisybę 
<as link dr. Stankaus knygelės 
“Džiova“ ir todėl teismo nuospren
dis... K. Vidikas nekaltas.

Vidiką gynė advokatas Henry 
John Nelson, skundėją atstovavo Dis
trict Attorney pagelbininkas Morris, 
Stankaus samdytas advokatas į ka
mantinėjimą nesikišo.

Teismas tęsėsi kone 4 valandas. 
Buvo pristatyta aibės įvairių Stan
kaus apskelbimų, cirkuliarų, rašytų 
ligoniams laiškų etc.

Po įvairių kamantinėjimų iš vienos 
ir kitos pusės, teisėjas perskaitė šia
me atvejyje Pennsylvanijos valstijos 
legislatures pritaikintus įstatymus, 
iš kurių jau iš kalno buvo matoma, 
kad Vidikas nieku neprasižengė pa
aiškindamas visuomenei apie vertę 
Stankaus knygelės, kaip apie ją ma
no Lietuvių Daktarų Draugija.

Stankus apleido teismą nelabai ma
lonioj išžiuroj...”

KAIP INFORMUOJA A- 
PIE AMERIKIEČIUS.
Ponas Petras Bartkevi

čius iš Cambridge, Mass., 
praneša į “Lietuvos Ūkinin
ku”, jog Amerikoj blogai ei
na darbai.

LIETUVOS LAIKRAŠ
ČIAI.

“Rankpelnis” rašo:
“Nuo karės pradžios su

stojo ėję bent 10 Lietuvos 
laikraščių, daugiausia kleri
kalų. Sustojo ir “Lietuvos 
Ūkininkas**. Vokiečiams 
Suvalkiją užėmus, jis nete
ko daug savo skaitytojų, ir 
dėlto nebegalėjo eiti. Ėmė
jams prižadėjo siuntinėti 
“Lietuvos Žinias”. Šiaip 
jau Lietuvos laikraščių pa
dėjimas pasidarė gana sun
kus. Cenzūra kuoaštriau- 
sia. Klerikalai moka prie 
jos prisitaikinti, bet pirmei
viams tai tikra bėda., “Lie
tuvos Žinios’' tespauzdina 
rusų pranešimus, ir tai tik 
laimėjimus. Ir nors jos, 
matyt, ir taikosi prie aplin
kybių, bet tankiai išeina 
baltomis špaltomis. Tokiu 
būdu sužinoti tikrą karės 
stovį Lietuvos- žmonėms iš 
savo laikraščių visiškai ne
galima. Gali pasidžiaugt 
dabar tomis “laisvėmis” ir 
tie lietuvių patrijotai, kurie 
nuolat garbina karą ir caro 
valdžią”.

dievnamius, romanų 
dens įvadas ir d. k.

Ne kiekviena tauta tuo 
pačiu tarplaikiu išmoko ra
šyti ir paliko istorijai tinka
mą medžiagą. Pas egyptė- 
nus tapo surasti užrašai, 
pagaminti tris ar gal ketu
ris tūkstančius metų prieš 
Kristų. Pas babylionus ma
ža kiek vėliaus. Bet kitose 
šalyse, kaip tai Chinijoj ir 
Indijoj, tikėtini užrašai 
siekia, tiktai apie tūkstantį 
metų prieš Kristų. Grekų 
ir romanų istoriški užrašai 
turi savo vertę tiktai nuo 
750 metų prieš Kristų; gi 
šiaurinės Europos gyvento
jai dar vėliaus — maža kiek 
kiek pirm Kristų — priruo
šė ir paliko šiokius-tokius, 
užrašus istorijai.

Pagaliaus, paremta įsiti
kinimo vertais užrašais is
torija apima apie 6000 me
tų; taigi, suvirš 4000 metų 
prieš Kristų ir apie 2000

dalinama į tris dalis, 
mąją dalį užima senovės is- čių- galima aukos rinkti.
torija, kuri prasideda nuo Birželio 20 d. Carmichael 
tų laikų, apie kuriuos gali- Sask. susitvėrė Susivieniji
mą ką-norints tikrai sužino- Lietuvių Kanadoj kuopa 
ti, ir tęsiasi iki nupuolimui' iš 6 narių, kuri, rodos iš ei- 
Romos imperijos, t. y. 476.lės bus dar tik antra, bet y- 
m. po Kristui. Antrąją da-!fa viltis 
lį užima viduramžinė istori
ja, kuri prasideda nuo laiko 
Romos imperijos nupuolimo 
ir traukiasi iki naujojo pa
saulio — Amerikos atradi-

i, kad ateityje jų 
tversis ir kituose miesteliuo
se, nes dabartinis nedarbas 
ne tik čion, bet ir visur 
trugdo visuomenės veikimą. 
Naujos kuopos komitetan 

mui, t. y. iki 1492 m. po Kri- pitm. išrinkta J. _ Žebyaus- 
stui. Gi trečiąją, dalį užima ' 
naujoji istorija, kuri užima 
visą tarpolaikį nuo 1491 me
tų ir Įsų dienų. f 

Margeris.

kas, susinėsimų sekr. M. Že
brauskienė, iždininku V. Bi- 
zulis.

J. Žebrauskas, 
nnichael Sask.

ne pirmas 
tie patįs žmonės

užpernai kitose karėse. Da 
graudingesnis padėjimas 
sužeistų, nes didelė jų dalis 
negauna daktaro pagelbos. 
Man teko matyt daugybę 
sužeistų kareivių, 
viens prie kito nevaliose 
smuklėse per dienas ir nak
tis be apsižiurėjimo, be 
žmoniškos pagelbės. Nė 
atsigult ne tu r ant ko, ir ant 
grindų vietos neperdaug. 
Teko keletą kart savo aki-, 
mis matyt šaltam žiemos 
laike pervežant sužeistuo
sius atviruose vagonuose 
ant šaltų anglių susirietu
sius, o vasariniais rūbais 
aprėdytus; bet tie nelaimin
gi žmonės nedaugiausia ir 
atjautė šaltį; vistiek jiem? 
buvo ir jie nesiskundė, tylė 
jo. Ką kulkos nepasiek 
blogas maistas ir š?’ 
įveikė, tą gal v 
palydovė 
gos

sėdinčiu



LAISVE

■ x, A i unc 4ais en^a tuos vargšus dar-IS Al gCllĮlIlOS. ibininkus. Jie gauna men- 
(Nuo mūsų korespondento).'kas algas, prastų valgį ir 

- gyvena mažuose kambariuo- 
Argentina yra tokia pat se. Už viską reikia mokėt 

federališka respublika, kaip gyvais pinigais, o čia visur 
ir Suvienytos Valstijos Šiau- bedarbės, visur sunkus lai-

mums atsispindi, kaip męs žiniais ir bepročiais. Žin- 
žiūrime į šeimynišką gyve- geidu būtų pamatyttameda- 
nimą, jeigu sueiname į porą lyke Zosytės dar trečią

Don Alberto.

TAI BUVO S..
SENIAI..straipsnį, iš ko būtų galima 

spręsti, kaip greitai Zosytė 
progresuoja.

su tokiom ypatom, kurios 
priešingos mūsų idėjai, mū
sų darbams/ mūsų svajo
nėms.

Čia jau prisieina manyti, 
kad męs žiūrime į šeimyniš
ką gyvenimą, kaip į liglaiki- 
nį sugyvenimą, o laikui atė
jus galime atsiskirti. Taip, 
bent į persiskirimą męs turi- 

:me žiūrėti visapusiškai.
Suprantama, jeigu šeimy

niškas gyvenimas nėra to 
vertas, tai šimtą kartų ver
čiaus persiskirti. Bet per
si skirimas irgi reikia pri- 
skaityti prie liūdnųjų šei
myniško gyvenimo pasek
mių.

Kaip -tai keistai skamba! 
Laisvas vaikinas ar mergina 
įsimylėjo į fanatiką ir vie
nas kitą nutempė • į bažny
čią imti šliūbą.

Kaip čia suprantama mei
le ir ženybinis bei šeimyniš
kas gyvenimas? Ar sueina
ma į porą, vien dėl to, kad 
būti kovotojais dėl geresnės 
ateities, o visus šeimyniško 
gyvenimo džiaugsmus su
minti po kojų ir būsiančią 
kartą (vaikus) palikti ne
tinkančiais draugijai?

Jeigu vaikinas įsimylėjo į 
i fanatikę merginą ir jis ne- 

-------  ------ , ---- hu;vj0 jos pertikrinti, tai 
savo (darbininkų) reikalus galima spręst, kad mergina 
negali užmiršti. Tą liudija nepamylėjo jį širdingai, bet

kai. Dienraštis “La Protes
tą” jau daug sykių kvietė 
nemokėti taip dideles ran
das, bet kągi padarysi, kad 
didžiuma darbininkų nesusi
pratę.

Draugas iš Argentinos.

rinėj Amerikoj. Tiktai tiek, 
kad Centralinė valdžia nau
dojasi didesnėmis teisėmis, 
negu S. V.
, Respublikos surėdymas 
duoda visiems vienodas tei
ses. Naujai pribusius atei
vius valdžia stengiasi aprū
pinti ir nei vienas nėra pa
varomas iš immigrantų na- 
mtj (?. Red.). Po dviejų 
metų išgyvenimo Argenti
noj galima likti tos šalies pi
liečiu. Ateivių laikai, gimę 
Argentinoj,tuoja is įgija pi-i£i j?13* liečiu teises. B nilietiškų1 
popieru čia yra 1 \ .. . ((T . _ „
pramušti sau gy dimo ke- .Lais)!es
j- i N. 28 s. m. labai toli apsilen-

'-entinos valdžia yra'kė.su teisybe, aprašydamas
k- ška, bet čia viešpa-/'P*® draTO

ilna tikybos laisvė.! . Netiesa buk Diegas ne- 
nepersekioja zmo- 

tikybos.
ntinos mokyklos, 
ii miestuose,stovi

Laiškas į Redakciją.

Gerbiamoji redakcija:
Teisybės ir bešališkumo 

dėlei malonėkite patalpinti 
sį laišką “Laisvės” skiltyse, 

j korespondentas, 
r sunku Draugas iš Argentinos savo

y; - ant 4»

sirupina darbininkų reika
lais ir kad draugijos “paren
gimuose” nieko negirdėtis 
apie darbininkus. Visi 
“Diego” nariai tik paprasti

lugsto laipsnio, nes darbininkai ir sulyg draugi
ai JP/kyklu at" jos įstatų, tie visi nariai

a labai didelę atydą. visuotinas susirinki- 
hes ir vidurinių ^2^‘jmas) yra augščiausia drau- 
nkymas nieko nelesuo-: .nine vnidvin- ‘Vaikai iki 14 metų visi'glJ0S ValdZia’ 

erstinai turi lankyti mo
dą. Bet yra tokių tėvų, 

<rie visokiais būdais ky- 
auja, kad tik nereikėtų 
ūkų Į mokyklą leisti. Mat, 
rbininkas žmogus žiūri į 
e - • • * 4AV M VV***V** UI A \_7 • t *»UIX VA 1 kJ AX1VV J.

akus, kaipo į paramą gy-1 pasakyta, kad ji susitvėrė 
enimo kovoje. Todėl daug.a^u ragįnančiai prakal- 

vaikų nuo 10 11 metų jau per įuvusį “Diego” su-
. ............ ?s h? \al" į rengta lietuviu vakarą.

salyje užlaiko -k --

taigi, kiek
I vienam aišku, kad jie apie galėjo 'jos pertikrinti

negali užmiršti.
ir naujai susitvėrusios Soci- 
jalistų Sąjungos praneši
mas, tilpęs “Kovoje”, (š. m., 
nepamenu No.) kur aiškiai 

. kad ji susitvėrė

B—tis

NAUJOS KNYGOS.
MOTTO:

Mierz sily na zamiary, 
Nie zamiar wedlug sil.

Adam Mickiewicz.

džia visoje
4,530 liaudies mokyklų.

Argentinoj gyvena labai 
daug svetimtaučių. Ypač 
daug ateivių gyvena Buenos 
Aires. Svetimtaučiai, ypač 
francūzai ir anglai, italai ir 
vokiečiai turi įsitaisę savų 
mokyklų. Didžiuma tų mo
kyklų gauna pašelpą nuo 
valdžios. Lietuviškos mo-

“Diego” nariai sutverę T. 
M. D. 137 kuopą veik visi 

1 dar tebesilaiko prie “Die
go” ir jokių nesutikimų nei 
protestų draugijoj nebuvo, 
nei dabar nėra. Apart iš
važiavimų į kitas šalis, nei 
vienas iš “Diego” narių dėl 
neužsiganėdinimo neatsisa
kė. Naujų irgi gerokai pri- 

----- ------------------- sirašė, tik gaila, kad jūsų 
kyklos Argentinoj dar nėra, korespondentas to nežinojo 

kalba — ar gajj nenorėjo žinoti.
. J°Je yrai Jokio juokingo atsitikimo

Argentiniečių kalba — ar gaį nenorėjo žinoti.
tai ispanų kalba. Joje yrai jokio juokingo atsitikimo 
daug francūziškų išsitarimų tarpe p. Uoselio ir draugijos 
ir ją čia vadina ne ispanų, niekad nebuvo. Medalijonas 
bet kastiliečių kalba^ /.buvo įteiktas ant geros at- 

Atskiros tautos čia turi minties, kaipo dėkingumo 
rwų draugijų. Valdžia ne- ženklas už jo ilgą triūsą 
daio jokių kliūčių joms įsi- draugijos labui, tik visuoti- 
steigti. Reikia betgi drau- nam susirinkimui vienbal- 
gijos įstatus perduoti vai-'šiai nutarus, ką liudija to 
džiak Tie įstatai ^turijmti pOSėdžio protokolas, kurio 

kopiją, reikalui esant, gali
ma viešai paskelbti.

Su pagarba “Diego” drau
gi jus vardu

Sekretorius A. Juschus.

tik iš mados, nes jų nuomo
nės nesutiko ir ji manė, jog 
su laiku pergalės, rodydama 
po truputį jam savo meilės.

Čia gal tūlas skaitytojas 
manys, kad pagal mano iš
vedimus verčiaus būti neve
dusiam. Visai ne. Neve- 
dusio gyvenimą galima pri
lyginti prie medžio be lapų 
ir be vaisiaus.

Bet su apsivedimu irgi 
reikia būti atsargiam. Mok
slinčius Nordau sako:

“Tik ten yra geras ir lai
mingas apsivedimas, kur 
tampa užganėdinta abiejų 
širdys ir abiejų protai”.

Man rodosi, kad tie, kurie 
manome ar manysime apsi
vesti ir tverti šeimynišką 
gyvenimą, kur lygiai mano
me dalintis kaip laime, taip 
vargais, dirbant dėl geres
nės ateities, turime išank- 
sto vienas kitą pažinti ir 
permatyti vienas kito palin
kimus ir paklausti savęs, ar 
mūsų siela pamylėjo tą ypa
tų ir tik tuomet sueiti į po-

Vincas Kudirka. — Jo gy
venimas, darbai ir visuome
nės pažiūros.

Vyriausiai pagal V. Ku
dirkos raštų aprašė A. Rim
ka.

Apie V. Kudirką, kaipo 
muziką, parašė M. Petraus
kas.

Išleido “Jaunoji Lietuva” 
leidinys N.3).
Kaina 20c.

Autorius įžangoje sekan
čiai atsiliepia apie V. Kudir
ką: “V. Kudirka gi mums 
dabartiniais laikais turi būti 
ypač brangus. Aš pats, 
kuomet sumaniau pagamin
ti šį veikalėlį ir labiau įsi
gilinau į jo raštus, tiesiog 
nustebau pamatęs, kad jo 
mintįs ir pastabos, išreikš
tos prieš 15—25 metus dau
gumoje tarytum tyčia tai
kintos prie mūsų dienų (? 
Red.)”.

Charakterizuodamas V. 
Kudirkos*visuomenės pažiū
ras, gerb. A. Rimbą sako, 
kad didysis varpininkas ne
buvo kokiu svajotoju, bet vi
są savo gyvenimą buvo tik- 
rių tikriausias realistas 
praktikas. V. Kudirka, 
nors ir troško vienybės, bet 
suprato, kad visi lietuviai 
negali eiti išvien, štai, nors 
ir “Varpą” leidžiant, tuoj 
pasirodė dvi sriovės — pir
meivių ir klerikalų. Kleri
kalai atsimetė nuo “Varpo”, 
Apie trečią sriovę — darbi
ninkų klesos judėjimą — V. 
Kudirka mažai tesirūpino, 
nes tuomet darbininkų judė
jimo Lietuvoj kaip ir nebu
vo. Štai1 kodėl ta trečioji 
sriovė neranda V. Kudirkos 
raštuose atsakymo į tuos 
klausimus, kurie jai rūpi.

Dievo Teismas. Parašė 
Nevežininkas.

Kaina 10c. 1915 m.
Išleido “Šakė”, 149 Millbu

ry St., Worcester, Mass.

surašyti ispanų kalboj. Mat,' 
valdžia bijosi, kad neįsikur- 
tų anarchistiškų draugijų.

Apie Argentinos pinigus 
ir reikia kelis žodžius pasa
kyti. Peša (moneta natio
nal) lyginasi 84 kapeikoms. 
100 centavos sudaro vieną 
pesą. Vartojama ir nikeli
niai ženklai po 5 — 10 — 
20 centavos ir variniai po 1 
— 2 centavos.

Vyriausias Argentinos 
miestas tai Buenos Aires. 
Tuo pat vardu provincija 
užima 305,121 kvad. klm. 
Čia yra 1,815,241 gyvento
jas. Dabar, veikiausia, gy
ventojų skaičius bus suma
žėjęs, nes daugelis turėjo 
išsikraustyt į sodžius dėlei 
bedarbės.

Buenos Aires prie provin
cijos nepriguli. Jis yra vi
sai savystovis. Provincijos 
Buenos Aires 
miestas randasi mieste La mu. 
Plata, kuriame yra apie 
100,000 gyventojų.

Argentinoj daugiausia 
verčiamasi gyvulių augini
mu. Visam pasauly plačiai 
žinomos . “frigorifikos” — 
skerdyklos, kur dirba dau
gybė darbininkų. Prie tų 
pjovyklų yra šaldymo rū
mai. Sušaldyta, konservuo
ta Argentinos mėsa gabena
ma į Europos valstybes ir į 
šiaurės Ameriką. Nepai
sant to, kad Argentinoj 
daugybė mėsos, vistik už ją 
labai brangiai mokama, 

negu ji parduoda-
• • •

Laisvoji Sakykla
“Laisvoji Sakykla” atvira visiems 

—draugams ir priešams. Jūs galite 
gauti čia balsą ir išreikšti savo nuo
monę, nors redakcija ir nesutiktų su 
jumis.

Rašykite, betgi, mandagiai ir 
trumpai. Stengkitės mažai rašyti, 
bet daug pasakyti.

Po rašteliu padėkite savo pavardę, 
bet galite rašyti ir po pseudonimu.

Redakcija neatsako už nuomones 
“Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

IR MANO NUOMONE A- 
PIE BAŽNYTINIUS 

IR CIVILIŠKUS 
ŠLIUBUS.

Šis klausimas yra svar
bus, nes jis surištas su šei-

ma kur 
Anglijoj

vyriausias myniško gyvenimo klausi- 
* J T —. Bet deja, rišdami šį 

klausimą, męs visai mažai 
teliečiame šeimyniško gyve
nimo klausimą.

Puišiutė sako, socijalistas 
eidamas į bažnyčią imti šliū
bą dėl to, kad jo sužiedoti
ne fanatikė ir nesutinka im
ti šliūbą pas teisėją, pri
traukia naują kovotoją mū
sų eilėsna. Tai du keliu. 
Gali būti kovotojas ir gali 
nebūti kovotojas. Bet jų 
šeimyniškas gyvenimas gali 
greičiau tapti didžiausia 

!liūdnumo versme ir užsi
baigti baisiausiomis trage
dijomis.

Gal drg. Puišiutė ir per-

Aš manau, kad meilė yra 
galingesnė už kitas žmo
gaus ypatybes bei palinki
mus. Jeigu mergina teisin
gai ir šventai pamylėjo vai
kiną, tai ji noriai sutiks su 
visomis jo idėjomis.

Kaslink šliubo, tai man 
rodosi, kad nei vienai porai 
neverta imti šliū.bas bažny
čioje. Vengti bažnytinio 
“vinčio” kaip galima. Bet 
jeigu kuriam iš socijalistų 
ar laisvamanių ir prisiėjo 
imti šliūbas bažnyčioje, tai 
tik lieka apgailestauti mūsų 
likimas ir nupeikti netiku
sias sanlygas, o ne pasakyti: 
“Man tas nieko nereiškia”. 
Ne, drauge, tarp bažnytinio 
ii civiliško šliūbo yra dide
lis skirtumas. Padirbtas 
kontraktas (šliūbas) pas 
teisėją palieka tvirčiausiu 
pamatu tavo gyvenimo. Tas 
tau gali nušviesti tavo gyve
nimo liūdnas valandas, 
gali būti tvirčiausiu įrankiu 
kovoje su priešu...

Neverta eiti per purvinas 
mūsų bažnyčių duris ir 
klūpoti su nusižeminimu ta
me tamsybės name, prieš 
tuos tamsybės stulpus! Tas 
užmuša mūsų pačių gyveni
mo siekinius ir mūsų gent-

“Tėvynes Garsai” (lietu
viškas maršas dėl piano). 
Parašė Theo. S. Robaczew- 
ski.

Išleido patsai autorius 
Plymouthe, Pa.

Debatai. J. J. Ettoro su 
d-ru E. B. Brown. Laikyti 
sausio 12 d., 1914 m. Dream
land Rink svet., Seattle, 
Wash.

Vertė J. Laukis.
Turtu ir spauda „Darb. 

Balso”, Baltimore, Md.
Kaina 15c.
žemaitė. Trįs Mylimos.
Komedija trijuose veiks

muose. Antra laida.
Kaina 15c.
So. Boston, Mass. At- 

spauzdinta F. Milašausko, 
25 •— 2nd St., 1913 m.

Glen
Našles Vaikas.

Lyon, Pa.

PASTABA.
V. A. Zosytė parašė 

Laisvę” porą straipsnių, 
kur kritikavo tuos socijalis-
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kad Argentinoj įsigalėjęs 
kapitalizmas ir visokiais Su

gyveno tokius gyvenimo 
perijodus, bet tai negalima 
pranašauti, jog kiekvienam 
tas pavyks. Ir čia_pat jau

tus, kurie ima bažnyčioje 
šliūbą; pirmam straipsny ji 
juos pavadino netikrais so- 
cijalistais, antram besą-

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

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

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS I 
LIETUVA pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą su parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W 35th Street, Chicago, Ill. 

(Valdžios prižiūrimas bankas). 
Jo |urtaa yra suvirš <1,500,000.

Kreipkitės raštu ar ypatlškai. 
maloniai su-Visokias žinias 

teikiama.

Tai buvo seniai.
Aš jaunas buvau ir svajojau. Mano 

spėkos išsprogo ir žydėti žadėjo. Aš mė
gau laukų platybes, girių šlamesį ir milžino 
miesto nenuilstantį budėjimą.

Prieš mane klojosi kelias, tiesus ir aiš
kus, kaip drobė. Fantazija tverė ateities 
vaizdus ir jie, mirgėjo prieš mane visomis 
malonės juostos spalvomis.

Aš žiūrėjau tik į ateitį.
Būdavo... taip būdavo męs, jauni drau

gai, išeinam Baltijos pajūriu ir smėliuotu 
keliu padrožiam Palangos pusėn. Plačioji 
jūra dunkso vakaruose, o į rytus puiki po- 
norama kalneliu, bakužiu ir skaisčiai bliz- 
gančių ežerų.

Męs einam ir šnekam ir širdis mūsų 
kužda nesuvaldomo troškimo šauksmu. Męs 
šnekam apie poeziją, romansus, apie mergi
nas, universitetą ir savo tolymą tėvynę. Ir 
mintįs skrenda toli, toli. Jos trykšta, kaip 
fejerverkas ir nušviečia mums dangų, jo 
skaisčią mėlynę, jo rainąjį tolį...

Aš dėstau, kuo tapsiu, kuo virsiu, kaip 
suvyrėsiu. Ir man rodos, kad aš jau ma
tau prieš save Keistutį, tą drąsos ir galės 
simbolą, jojantį Palangos pusėn.

Siera žemė dreba, dunda
Vakarų šalelėj —

Prisimena man liūdnos, bet galingos 
dainos meliodija. Ir aš statau save Keistu
čio rolėje, tik perkeliu ją į dvidešimtą amžį, 
i sferą poezijos ir dramos.

Mickevičius ir Puškinas, Heine ir Goe
the, Servantesas ir Byronas buvo mano 
idealas ir aš, rašydamas eilutes apie biteles, 
mergeles, močiutes ir sodžiaus vaizdus, pa
sipūtimo piešte nešiaus į garbės padanges 
ir Sizifo darbas man išrodė Tantalo darbu.

Mano širdis virpėjo, mano drebnutis 
kūnas drebėjo, kada lūpas bučiuodavo .sal
dus Maironies žodžiai:

Aušra naujos gadynės teka
Užeis ir saulės spinduliai !

Arba:
Ilgai miegojo mūsų žemė, 
Didžiavos vien tėvų kapais. 
Nušvis laikai, ligšiol aptemę, 
Didžiuosmės vyrais ir darbais.

Poezija buvo mano žirgu, kurį aš bal
nojau dvasios pakilimo valandoje, o publi
cistika ir satira lydėjo kiekvienos dienos 
baladones.

Norėjau būti mokytu vyru. Norėjau 
griežti ant pirmo smuiko ir šaipėsi man 
malonus rytojus.

Šalin žiemos skranda, kuri varžo mane. 
Aš noriu čiulbėti su laukų ir girių paukšty- 
dės šeimyna, aš noriu, kad mano sielos pa
jautimai kiltų ir pultų ir oštų, kaip vilnija 
ir jūruoja žalių rugių laukas gegužio nu
švitusiam sodne.

Obels rožėmis pražydo, vyšnios mirtų 
žiedais pasipuošė, o aš šaipiausi ir sakiau:

Toks bus mano gyvenimas.
Aš troškau meilės.
Atsimenu, kaip pirmą kartą tas dvi pa

naites sutikau ant Kurhauzo gatvės. Juo- 
dvi ėjo link jūros, norėdamos pažaist. Aš 
supratau, kad turiu būti kavalierius ir jąs 
palydėti. Buvau gražus, bet nebuvaunas, 
ne šaldra ir nemokėjau straipyties. Tik 
poetiška liuosybė mane gelbėjo ir panaitės 
atleisdavo man netaktą ir ežio ypatybes.

Širdis mano džiaugėsi, lyg ko 
trokšdama ir viena iš tų panaičių man ypač 
puolė į akį. Mudu romansą vom. Visas 
miestas žinojo, kad kasdieną, apie pavaka
rę, mudu susitinkam ant Konstrasse 
kampo.

O, tais laikais dar nebuvo krutančiu
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paveikslų balaganų ir mudviejų dvasia ne
galėjo apželti santimentalizmo vortinkliuo
se. Męs eidavom jūros pakraštin, laipioda- 
vom pajūrio kalnais, skaitydavom eiles, o ji 
•ir padainuodavo.

Šnekėdavom rimtai, gražiai ir skelsda- 
vo mums tų pašnekėsiu.

Ateina, būdavo, žiema. Tuomet, eida
vom čiužinėti. . Muzika trimituoja, jauni
mas krykštauja, o poros tik drožia, sukasi, 
lyg švento Vito viesuliškam šokyje.

Tai buvo dienos, tai buvo mano dienos!

ties radastų, aš kopiau į tų rimties ir dva

vį į gir.
vomės tra’

Ir vaz

tuviu.
Pačiu pai 

bina žoles ir nu 
vėjai is jau taikosi h 
davom Ventą.

Graži mūsų Venta, 
krūmai apkaišo jos senąjį k 
tuose krūmuose aš išgirdau lan. 
traliavimą, mano sielon prašneko Z. 
jos mergina.

Aš ir dabar girdžiu tos lakštinę 
balsą. Aš ir dabar matau rimtą, įdub 
krutinę Ventą ir girdžiu kaip šneka 
bangos, besirisdamos Į tolimą Baltiją.
ji negyva ta Venta. Ji atgyja tiktai • 

met, kada lakštingalos maršas pažadir 
kapų numirusias sielas ii’ paskelbia žmo; 
jai, kad pasaulio gėrybių taurė dar nei

Eikit šian, kas nori gyventi! Sušul 
vaidentuvei, kad ji jums duotų erelio sp-‘ 
nūs ir skriskit į mėlyną svajonių tolį, 
žydrasis dangus praamžių giesmę gk 
-Paskui nusileiskit į žaliuosius 
atsigaivinkit šaltąja rasa!

krūmus

Ventos slėnyje, bet nežinojau 
kad gilus Ventos dumburiai 
skausmo, nusivylimo ir keršto vandenyj.

Dabar aš jau girdžiu, kaip pro neby
les bangas veržiasi duslus undinės balsas, 
kuri gailiai rauda ir blaškosi sukūrių v*'**

(lai
tai <4

O, tai buvo dienos! Tuomet aš nebu
vau girdėjęs raudos ir linksmas, kaip vijur
kas, skyniau gyvenimo darže lelijas i]’ tul
pes. Aš sakiau, kad nėra gyvenime erš
kėčių ir dyglių.

Palaimintos tai buvo dienos. Jūrių 
bangos, prisagstytos radastų ir rūtų, miš
ko triukšminga byla ir linksmas veidas že
maičių merginos man sekė seną, seną pasa
ką apie užburtą pylį, kur ricierius be bai
mės ir papeikos atranda gyvenimo skarbą. 
Tuomet jisai nušvitusiu veidu apreiškia pa
sauliui laimėjęs kovą su devingalve hydra 
ii’ įpūtęs gyvą dvasią ten, kur buvo patsai 
merdėjimas ir užgesinti vilties žiburiai.

----------------- 0------------------

Laiškas iš kares lauko
(Iš “Liet. Žinių”-.

Šventadienis. Išduodu pačto siunti
nius kareiviams ir atlikęs kitus būtinus rei
kalus, einu drauge su draugais - karei
viais į vokiečių kirkę, (bažnyčią), nes šian
dien ten šventikas laikys pamaldas.

Renkasi iš visur kareivių būreliai... 
Įeinam su draugais į kirkę; ten jau draugų 
daug, o psalomščikas jau pardavinėja žva
keles ir rengiasi prie pamaldų.

Kirkė dar nesena, tvarkoj užsilikusi, 
iššluota, daugybė suolų, kurie taip-pat 
tvarkiai stovi. Tik langų stiklų iš vienos 
pusės visai beveik nelikę, nes sproginant 
čia-pat stovintį fabrikos kaminą nuo balso 
ištrupėjo iš tos pusės langų stiklai. Bet 
tai ne puola į akį.

Augštai padaryta aplink visas sienas 
aglerija, o ant jos sienų arti sakyklos pri
kalta lenta su vokiškais parašais auksinė
mis raidėmis, į kurią įsiskaičius rasim su
rašytus ten aukotojus tos bažnyčios vardan 
dievo, kaizerio ir tėvynės. Čia — jau pri
kalti herbai, stovi valstybinė vėliava ir ki
tokį patriotizmo ženklai...

Kareiviai jau užėmę ir suolus ir gale
riją... Įėjęs šventikas pradeda pamaldas... 
Nepaprastą įspūdį daro šios pamaldos to
kioje apystovoje... Bažnyčia vienos tiky
bos, kunigas — kitos, o klausytojas dar ki
tos. O čion aiškiai girdėti, ka’ 
viorstų griaudžia armotos, einr 
jasi kraujas, kareiviai stovi, ve

Choras liūdnai gieda, taip 
žu klausyt... Malonus ūpas.. 
griausmas, tai užsimiršęs, paman 
tai kokie iškilmingi, liūdni gr: 
mens, kad atsiskyrė su šiuo pas;
gus, geras tikras širdingas drau

k%25c4%2597.su
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įdegs, nes

’klingos šven- 
gana augš- 

is ir ant kiek- 
iika Marija”. Tik 
la apturėti visas 
lipa ir aš lipau.

v o papuošta! Sada
mais branakmenais ap- 

įsa blizgėjo. Bet prie jos ne- 
t prisiglausti — aptverta gėlė

tais. Tik ištolo galima melstis 
dėti. Aš ilgai klūpojau ir karštai 

icidžiausi. Nei vienos minties negalėjau į 
alį nukreipti, nes maniau, kad tuomet ma
to prašymas liks neišklausytas.

Mano meldimasis nieko nepagelbėjo ir 
firmoj i baimė nuo manęs neprasišalino. Aš 
.uomi neužsiganėdinau ir męs kelios nu
ėjom į kitą stebuklingą vietą. Ta vieta 
kaitėsi daug stebūklingesnė, bet ji buvo 

daug toliau. Liepos mėnesy, nedėldieny, 
atsikėliau ketvirtą valandą ryte ir leidausi 
kelionėn. Reikėjo eiti apie penkias valan
das. Aš nusprendžiau visą kelionę neval
gius atlikti, kad daugiau gavus nuopelnų ir 
susimylėjimų. Kada pasiekėm stebuklin
gąją vietą, tai buvom išalkę, pailsę ir visos 
nurvinos. Apie dvyliktą valandą žmonių 

vo keli tūkstančiai. Ne tik bažny- 
, ir viešbučiuose buvo pilna žmonių.

,e mišių bažnyčioj taip buvo ankšta, 
ad apie meldimąsi negalima buvo užsimint. 

Stumdydamos, spaudimas, šauksmai pa
gelbės ir dar didesnis spaudimas, nes pra
deda nešti laukan apaipusius. Ir ko čia 
nebuvo?. Raiši, vos besivelka su kriukiais, 
^pangi, pusspangiai, ligoti kūdikiai ant mo
tini! rankų, nėščios moterįs, atėjusios pa
simelsti,, kad laimingai galėtų pagimdyti, 
šalę jų moterįs, norinčios tapti motinomis 
— ir visi sykiu susimaišę, visi stumdosi, vi
si trankosi, koliojasi, kaip kokie bepročiai. 
Vakare pilnos karčiamos, girtuoklystė, 
šauksmai ir net peštynės.

Kada prasidėjo pamaldos, tai mane su
spaudė ir visai iš bažnyčios išstūmė. Nors 
aš ir tikėjau į tuos stebuklus, bet jau pra
dėjau galvoti, kad namie galima būtų ge
riau pasimelsti, negu čia.

*

Apart skaitymo įvairių knygų, aš aty- 
džiai sekiau ir politiką. Kada Viennoj bu
vo apšaukta “padidinta apsauga”, aš turė
jau penkioliką metų. Mažai ką apie tai su
pratau, bet gerai atsimenu, kad buvo už
drausta ant gatvių žmonėms susirinkti. Aš 
perskaičiau tą įsakymą - paskelbimą ir į 
dirbtuvę atėjau labai susijudinus. Kokie 
tuomet mano buvo jausmai, dabar negaliu 
pasakyti, tik žinau, kad aš užlipau ant sta
lo ir sakiau “prakalbą” apie “padidintą ap
saugą”. Nors aš sakiau prakalbą, bet ne
supratau tų dalykų ir nežinojau tokio žmo
gaus, kuris galėtų man tą viską paaiškinti. 
Tuomet aš dar svajojau apie karalius ir 
karalienes ir kiekvienas augštesnis valdo
nas mano fantazijoj lošė nemažą rolę. Bet 
ir į politiką gilinausi.

Dar mokine būdama, tankiai nedaval- 
gydavau, bet laikraštį nusipirkdavau. Da
bar, būdama savystove darbininke, visuo
met pirkdavau klerikališką laikraštį, kuris 
išeidavo tris sykius į savaitę. Tas laikraštis 
buvo atžagareiviškas, priešindavosi darbi
ninkiškam judėjimui ir stengėssi savo skai
tytojus išauklėti klerikališkoj dvasioj. 
Aš su savo pažiūromis pradėjau 
kovoti. Žingeidavau visokiais nuotikiais, 
rūpinausi karaliais ir karalienėm; daugiau 
žinojau apie jų gyvenimą, negu apie ką- 
kitą. Sykiu su Ispanija apverkiau Alfon
są XII. Sykiu su Aleksandru von Batten- 
bergu troškau karės su Rusija ir no-ėjau, 
kad Rusija liktų sumušta. Mirtis Austri- 

princo taip mane sujudino, kad aš 
'elias dienas. Kuomet savo laik- 

rskaičiau, kad karė su Rusija gali 
nane apėmė patriotiškas švaigu- 

načiau” savo brolius sugrįžtan- 
;arės lauko su pergale.
jgi aš skaičiau franeūžų ir Viennos 
jų istorijas, kurias gavau nuo savo 
tėvo. Jokiu būdu negalėjau išsi-

mūrų. Sykį pasirodė atsišau- 
p žydai viešpatavo ant viso pa- 

,nių?” Ten buvo daug visokių 
mų; apart kitko buvo pasakyta, kad 

u tikėjimiškiems tikslams žudo krikš- 
,ionis ir gailėdamiesi savo žmonių, žagina 
krikščionių dukteris. Aš pradėjau žydų ne
apkęsti ir man norėjosi jiems atkeršyti. 
Tuojaus palioviau pirkus žydiškose krautu
vėse. Taipgi pradėjau agituoti, kad ir ma
no draugės panašiai elgtųsi.

Tuom tarpu buvo daug kalbama apie 
kokį tai anarchistų būrelį. Įvyko kelios už- 
mušėjystės, ir kaltė buvo metama ant anar
chistų. Policija tuomi pasinaudojo, kad 
nuslopinus ką tik prasidėjusį darbininkiš
ką judėjimu. Tuomi procesu aš labai žin
geidavau. Skaitydavau teisme pasakytas 
advokatų prakalbas. Tarpe kaltinamųjų 
buvo ir socijaldemokratų, kuriuos valdžia 
norėjo apkaltinti, kaipo anarchistus. To
kiu būdu aš gavau progą susipažinti su jų 
pažiūromis. Aš neapsakomai džiaugiausi! 
Kiekvienas socijaldemokratas, su kuriuomi 
aš susipažinau per laikraštį, išrodė didžiau
siu karžygiu. Tuom tarpu man visai nea
tėjo mintis galvon, kad aš galiu įstoti į so
cijaldemokratų eiles. Man išrodė jų darbai 
ant tiek prakilnus, ant tiek augšti ir sva
joti apie tai, kad aš, niekam neverta, nie
kam nežinoma, toks nelaimingas sutvėri
mėlis galėčiau su jais sykiu darbuotis, tai 
beprotystė.

Prasidėjo darbininkiškas judėjimas. 
Bedarbės vis augo ir augo. Policija pradė
jo darbininkus persekioti, .uždarinėdama jų 
organizacijas ir konfiskuodama kasas. Ji 
manė, kad tuomi sustabdys darbininkų ju
dėjimą. Suprantama, darbininkai dar la
biau subruzdo. Prasidėjo demonstracijos. 
Valdžia pasiuntė kariumenės į tas gatves, 
kur “pavojus” gręsė. Tapo sumobilizuota 
pėstininkai ir raiteliai. Vakare, išėjus iš 
dirbtuvės, nubėgau ant tų gatvių, kur bu
vo demonstracijos. Kareivių visai nebijo
jau ir parėjau namo tuomet, kuomet gatvės 

’buvo “apvalytos”.
Vėliaus mano brolis apsivedė ir męs vi

si sykiu gyvenom. Pas jį ateidavo drau
gų, tarpe kurių pasitaikydavo ir darbinin
kų ir inteligentų. Jie turėjo savo profesi- 
onalį organą ir aš tuomi labai rūpinausi. 
Ypatingai vienas darbininkas man pa
tiko ir aš su juomi norėdavau pasikalbėti. 
Jis daug važinėjo ir daug ką galėdavo pa
pasakoti. Tai buvo pirmasis socijaldemo
kratas, su kuriuomi aš susipažinau. Jis 
man atnešdavo daug knygų ir paaiškino 
skirtumą tarpe anarchizmo ir socijalizmo. 
Nuo jo aš sužinojau, kas tai yra respublika. 
Nepaisant į tai, kad pirmiaus svajojau apie 
karalius, aš pasidariau karščiausia šalinin
ke respublikos. Man tas viskas rodėsi taip 
aišku, taip suprantama, taip lengvai gyve- 
niman įvykdoma, kad aš pradėjau diena į 
dieną laukti panaikinimo monarchijos ir 
įvykdymo respublikos.

Nuo viršminėto darbininko pirmą sy
kį gavau socijaldemokratų leidžiamą laik
raštį. Jis tą laikraštį pirkdavo ne regulia- 
riškai, bet kada pasitaikydavo, kaip ir 
daugelis darbininkų panašiai daro. Pir
miau aš prašydavau, kad jis man atneštų 
tą laikraštį kas savaitę, o paskui ir pati 
pradėjau pirkti, 
nesuprasdavau,
apie darbininkų vargus, apie jų reikalus, 
tai tą gerai suprasdavau. Aš tuo
met supratau, kad visas vargas, kurį man 
reikėjo pergyventi, ne dievo leistas, bet 
kapitalistų. Visais išleistais įstatymais, 
persekiojančiais darbininkus, pradėjau pik- 
tinties. Kada Vokietijos valdžia panai
kino įstatymą persekiojantį socijalistus, aš 
labai nudžiugau, nors ir nebuvau socijalis- 
tų partijos narė. Aš tuomet visai nežino
jau, kad socijalistų surinkimuose galėtų ir 
moterįs dalyvauti. Apart to, apsisaugoda
vau įvairių susirinkimų, kad nepakliuvus į 
tokius, kuriuose dorai mergaitei nepridera 
dalyvauti. Motina irgi nuolatos sakydavo:

— Dora mergaitė neprivalo po susirin
kimus trankytis, nes ją suras ir namuose.

Taip aš.ir sėdėjau namie siūdama arba 
kitokį darbą dirbdama.

Kada aš išsigelbėjau nuo pirmųjų sva
jonių, tai visai kitaip pradėjau jaustis. Pir
miau šalindavausi nuo savo draugių, bijo
davau su jomis draugauti. Išsyk mane 
skaitė nedrąsia, o paskui jau išdidžia. Lai
ke pietų vyrai su kitom darbininkėm juo
kaudavo, o manęs nepaliesdavo, nes aš nie
kados neprisidėdavau prie jų baikų.

(Toliau bus).

MOTERIMS
NAUJIENOS

Rožyte su motina kalba apie 
Lietuvos autonomiją

.— Gerą rytą, mama! Kur Į
taip skubinies, kad nenori garbingi Lietuvos atstovai

” ” “J,° c---- -- ----- -----
Rožyte, dėliais!

— Eik tu, šliure! Męs, 
š 

susidėsime su tais pasmir- 
Niekados! Męs

nei pasikalbėti?
— Neturiu laiko,

darbuojuos ant visuomeniš-l vieni iškovosim Lietuvai au
tos dirvos. Įtonomiją.

— Sveikinu mamą, kad' — Nors jie pasmirdėliai, 
•pradėjai darbuotis ant vi-'bet proto daug daugiau turi,

jūsų tie laikraštinin- 
kurie nutarė siusti at-

| tonomiją.
— Nors jie pasmirdėliai,

suomeniškos. dirvos. I negu
— Tu, Rožyte, visuomet ’ kai, ivunv oiuon nu

sakydavai, kad aš nesirupi- stovus, kad iškovojus Lietu
mi visuomenės reikalais, bet vai autonomiją, 
dabar manau, kad jau nie-' 
<o nesakysi.

Teoretiškų straipsnių 
bet kur būdavo kalbama

mės gali būti labai liūdnos. 
Vaikučiai, gyvendami tarpe 
savo gatvės draugų, gali iš 
kelio iškrypti.

Dabokite savo vaikučius, 
dabokite juos, kaip savo a- 
kį. Rūpinkitės auginti juos 

ne vienį bet tris kokius .gražiai, rūpinkitės kuotan- 
[kiausia išvežti juos ant gry
no oro. Dėdienė.

kautais pinigais, o visas jo 
tas informacijas, visus rei
kalavimus Lietuvai autono
mijos žiurkės sugraužė. Da
bar atsirado nauji “humbu- 
gieriai” ir suaukautais žmo
nių pinigais mano maitinti ’ 
i 
nors tinginius. i

— Tai kaip tu nori, kad 
tautiečiai visai liautųsi rū- 
]'‘nęsi Lietuvos rekalais?

— Aš to nesakau. Męs 
turime Lietuvai autonomi
jos reikalauti, tik ne taip 
kvailai, kaip jūs manote.

— O kaip, gal kovoti? Bet 
kaip męs kovosime, kad 
ginklų neturim?

— Męs turime ne vienai 
Lietuvai autonomijos .reika
lauti, bet visom Rusijos pa
vergtom tautom. Męs pir-jios, 
miau turime susiorganizuoti pjaustytu petrušk 
ii- tuomet jau pareikalauti šaukšto " cibulių, 
autonomijos. Kada Rusijos svieste, į šauk-4 
liaudis susiorganizuos, kada l;os, biskį pipirų 
visos pavergtosios tautos1 dugno blėtos ’~ 
sustos po viena raudona vė
liava, tuomet ii’ Lietuva 
gaus autonomiją. Tuščia 
tautiečių pasaka, kad ginklų 
nėra, arba socijalistai nori 
ginklu Lietuvai autonomiją 
iškovoti. Visi gerai atsime-i 
na, kad 1905 metais visai 
ginklai nebuvo pavartoti, o' 
spalių mėnesy valdžia buvo Į 
priversta suteikti žmonėms 
laisvę.

— Meluoji, Rožyte, 1905 j.ais apie col 
m. socijalistai ginklus var- imant 2 nuoduku 
tojo! .... 1 puodu Y

— Socijalistai, mama, gin-! vanduo vi 
Jeigu buvo ir virt 30 

tai juos galima dėt į drūčiai

— Kaip matau, tau tu, 
Rožyte,"pavydi, kad tautie-

— Ar negalėtum papasa- čiai neatimtų nuo socijalis- 
koti, ką tokio svarbaus vei- tų 
d?

— Turbūt girdėjai,

garbės, išreikalaudami 
Lietuvai autonomiją.

. o---- .kad! — Ne, mama, aš tos gar-
Chicagoj atsibuvo ^antiškas bes nepavydžiu. Tik man 
laikraštininkų suvaži^vi- : gaila, kad tie laikraštinin- 
mas... 'kai priėjo prie proto ban-

— Tai tave, mama, į ben- kruto.
dradarbius priėmė?

— Neperiškadyk, Rožyte, aukas,

Vak’h gaminimas
Paimti lt svaro jautienos 

(round steak) be kaulu apie 
į colio storio. Sir styt į 
šmotelius apie 6 
ir 1 pločio. Uždėt 
\ ieno šmotelio nr 
šaukštą mišinio, } 
1 puoduko tarkų

1 šaukšto s m

šauks 
to, sudėt mėsą, Įpilt 
duka- karšto vandei 
kept karštam pečiuj, 
ti reikia apie :j valandoj 
laistant tuo patim van< 
iš blėtos.

Nulupt gerai vaisius, k 
neliktų juodos žieves. s 

i pjaustyt nedideliais šmo!

1
vandenio,

vaisius 
Išvirus, 
uždaro-

. # , Bonkos
riai, visokį plėšikai, piisi-Juri būt nors 5 minutes 
dengę socijalistų vėliava. į karštam vandeny ar ant ga- 
Socijalistai tik. minią orga-jro šutinamos, idant neliktų 
nizavo ir ta minia pareika- bakterijų. Supylus vaisius, 
Javo liuosybės. . Tuomet išmaišyt su sidabriniu pei- 
caro valdžia persigando ir liu, kad nebūt viduj oro. už- 
prižadėjo liaudies reikalavi- dėt ant bonkos kaklo gumi
nius išpildyti, bet kada liau- nį diržiuką ir drūčiai užda- 
dis patikėjo valdžios priža-Įryt. Diržiuką dedant, rei
dams, kada ji išsisklaidė iijkia įkišt Į karštą vandenį, 
vėl ramiai pradėjo dirbti j paskui dėt; jai sykį yra dir- 

i dieni i dai i<i, tai v aidžia j-žiuks naudotas daugiau jo 
sumobilizavo savo jiegas ir negalima naudot. Taip su- 
liaudžiai, vietoj prižadėtos 
liuosybės, parodė durtuvus. 
Prašymais, mama, męs nie
ko neišgausime. Mums pir
miausia reikia organizuoti 
minią, aiškinti jai vienybės 
reikalingumą, o paskui vi
siems sykiu išstatyti savo 
reikalavimus. Męs gerai ži
nom, kad geruoju, maldavi
mu, męs nieko neišgausime. 
Tik prievarta męs galime 
išgauti Lietuvai autonomi
ja.

— Gerai, Rožyte, aš apie.-. . .
tai pasikalbėsiu su Maikio S1US’ suln^ i mdehus, api- 
tėvu ir su Povilo dėde. Aš ^ars.tyt ant viršaus biskį 
agituosiu, kad jie atsisakytų natinio, ir kept karstam

klų nevartojo.
ginklai vartojami, 1
vartojo visokie provokato- mas bonkas (Jar) 

, prisi-’turi būt nors 
vėliava, 'karštam vandeny

prisi- :turi

Jie įkūrė autonomi
jos fondą, renka į tą fondą 

, sako žmonėm, kad 
LNtuvai išgatis autonomiją. 
Suprantama, atsiranda 
kvailių, kurie nieko nemąs
to. nieko nesupranta, bet tu
ri prisirišimą prie Lietuvos 
ir išgirdę, kad galima Lietu
vai autonomiją nupirkti pas

man kalbėt, jeigu nori, 
papasakočiau apie savo 
kima.

— Na jau pasakok.
— Laikraštininkai svars

tė, kaip mūsų brangiai tė
vynei, Lietuvai, išgauti au
tonomiją. šliupas, tas jūsų 
bedievis, pasakė, kad męs, 
tautiečiai, kovoti negalime, 
nes neturime ginklų. O su 
kumščia Lietuvai autonomi
jos neiškovosim. Taigi, jie 
nutarė išrinkti tris žymes
nius tautos atstovus ir nu
siųsti juos Londonan, kad 
išreikalavus Lietuvai auto
nomiją. Bet dabar nėra to
kių atstovų. Šliupas, kaipo 
bedievis, bijo važiuoti, kad 
jurėj neprilaktų, o kiti tau
tiečiai nėra jau taip atsižy
mėję. Taigi, aš, Maikės Tė
vas ir Povilo dėdė sutikom 
važiuoti ir išreikalauti Lie
tuvai autonomiją.

— Cha, cha, cha! 
kompanija susidarė.

— Tu, Rožyte, nesijuok! 
Juk Maikės tėvas turi kar
dą ir yra vyčių vyriausias 
generolas. Povilo dėdė ir
gi gudrus žmogus, nes su 
socijalistais veda diskusijas, 
o aš jau prie jų prisišliejau, 
kaipo katalikių moterų at
stovė.

— Ir ką jūs darysite nu
važiavę į Londoną?

— Autonomijos Lietuvai 
reikalausim ?

— Nuo ko? Ar ne nuo
tų Rusijos pabėgėlių žyde-1kas žino apie Lietuvą? Net 
lių, kurie taip vadinamoj anglų laikraščiai ir tai neži- 
Whieltechap Londono da- no, kur Lietuva randasi ir 
ly susispietę ir “benenes” Lietuvos miestus priskaito 
pardavinęj^? Juk nuo tų prie Lenkijos arba Latvijos, 
žydeliu/autonomijos negali- O juk Gabriui aukavo pini- 
ma 1 išgauti. f", '

kad 
vei-

Na, ir

duoda kruvinai uždirbtus 
savo centus. Ir kas gi iš to 
išeis? Laikraštininkų suva
žiavimas nusius tokius at
stovus, kaip tave, Maikio tė
vą ir Povilo dėdę reikalauti 
Lietuvai autonomijos. Ir 
ką gi jūs ten veiksite? Nuo 
ko jūs reikalausite autono
mijos? Jūs daugiau nieko 
nenuveiksite, kaip tik išeik
vosite žmonių sudėtus pini
gus.

— Palauk, Rožyte, aš tau 
užmiršau pasakyti, kad męs 
Londone parašysime prašy
mą varde visų lietuvių ir 
Maikio tėvas, kaipo vyčių 
generolas, po tuom prašymu 
pasirašys, o tuomet paduo- 
sim kariaujančių šalių val
džiom, kad jos suteiktų Lie
tuvai autonomiją. Ar ma
tai, kaip bus!

— Tuščias ir kvailas dar
bas. Tautiečiai neturi ką 
veikti, tai užsiima tuščiais 
dalykais ir paskui save ant 
juoko pastato. Kada Gab
rys sumanė Paryžiuj įkurti 
informacijų biurą, supažin
dinti visą pasaulį su Lietuva 
ir paskui pareikalauti dėl 
Lietuvos autonomijos, ar tai 
daug nuveikė? Ar daug

gų, jis gyveno žmonių suau-

nuo tos atstovybės.

Dabokite savo vai
kučius...

Štai jau ir vakacijos. Iš 
tvankaus mokyklos rūmo 
būriai vaikučių skubinasi į 
tyrą orą. Tūkstančiai šir
džių jautriai pradeda plakti, 
nes prisiartina vakacijų lai
kas. Kas gi nelaukia va-

Taip su
taisyti vaisiai atseina gana 
pigiai ir esti geri. Gali iš
stovėti 3 metus, bet kada 
tampa atidaryti, ilgiau ne- 
gal stovėt kaip 2 ar 3 die
nas.

KEPTAS PIENAS SU 
KIAUŠINIAIS. 
(Cuk custard).

1 kiaušinį, 1 puoduką pie
no, 2 šaukštu cukraus. Iš- 
plakt gerai kiaušinį, supilt 
cukrų, paskui povaliai pilt 
pieną. Viską gerai išmai-

pečiuj apie 10 minutų. Ka
da pasidarys tirštas, tai bus 
iškepęs. Išėmus iš pečiaus, 
padėt šaltai, kaip atauš, 
galima valgyt.

RIVERTON, ILL.
“Laisvėj” nuolatos randi 

žinučių, kaip kitų meistų 
moterįs darbuojasi ant vi
suomeniškos dirvos . Tiesa 
ir mūsų miesto moteris ne
atsilieka, tik jos darbuojasi 
ne ant visuomeniškos dir
vos, bet naikindamos rudį.

20 birž. keliatas moterėlių
x gėrė visą dieną- ir naktį ir

negali pasidžiaugti visomis'viena net iš proto pradėjo 
vakacijos grožėmis. Jiems kraustytis — bandė nusižu- • 
sunku pasiekti miškai ir lau- ’ dyti. Du sykiu šoko į van- 
kų platybės. Jie turi likti denį, bet abudu sykiu likosi 
tvankiame miestų ore.

Motinos, vieton poilsio, 
turi daboti savo vaikučius. | moteris tankiai prikimba 
Turi žiūrėti, kad jie nesu-!prie tų vaikinų, kurie nesėdi 
sipeštų, ir artymui skriau-'su ja sykiu už bačkutes, pa- 
dos nepadarytų. Motinos, j traukdama juos teisman, 
kurios ir taip jau visokiais Apie vedimą ištvirkusio 
darbais apkrautos, vasarai > gyvenimo nei nerašysiu, nes 
atėjus, turi dar daugiau 
darbo. Jeigu motinos nesu
spės ar nenorės savo vaiku
čių prižiūrėti, tuomet pasek

šio?
Visi — seni in maži.
Bet proletariato vaikučiai

išgelbėta.
Reikia pastebėti, kad ta 

prikimba

jau gėda ir rašyti.
Liūdna žiūrėti, kad t?;~ 

mūsų moterėlės elgiasi
Palaidūnas.



(

KĄSNELIAI
kėse vakar K-iVO didžiausias 
mūšys ist' iijoj. Italai sumu
šė austrus ir atėmė nuo jų 
tris bačkas makaronų. Iš 
tos priežasties Rymas pasi
puošė vėliavomis.

Tilže. Vokiečių valdžia 
oiiciališkai uasnEiue. iogei 
pirmuoju Lietuvos preziden
tu bus Vanagaitis. Kada 
šį paskelbimą perskaitė Ga
brys - de - Parševič, tai iš to 
piktumo nukrimto .veik pusę 
savo dvišakes barzdos.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas

Vilnius. Kadangi vokie
čiai jau užėmė veik pusę 
Lietuvos ir netrukus žada ją 
visą užimti, tai Vilniaus lie
tuviški caro batlaižiai ren
giasi išreikšti savo simpati
jas kaizeriui.

Orakului.

Jeigu neži- 
ai pasakyk man, o aš 
Hnojimą išrisiu savo 

nežinojimu apie mudviejų 
žinojimų nežinę (Hei, hei! 
Ką tu čia nubarbėjai? 
čiupk už nosies, nes jau ta- 

sukasi aplink 
ak.). Nu vot, 
Koki bučkiai y- 
i: vaikino su 

mergina, vyro su pačia, ar 
dieduko su bobute? Aš, ma- 

>oriu žinoti, ar tu moki 
tinti. (Orakulas ne kuni-

)

protui!

Wi
a

Pagal Orakulo 
išrodo šitaip:

is nusidegin 
lėtu ui tik se

Chicago, Ill. Parapijonų 
streikas “Aušros Vartų” pa
rapijoj tęsiasi. Streikieriai 
tikisi laimėti, nes dvasiško 
maisto jiems nestokuoja. 
Vietos ex pertai aprokavo, 
kad kunigas Ambrazaitis 
netrukus turės bulvėmis 
maitintis arba... pavapi jonų 
reikalavimus pildyt.

Klausimas.
Judošius tik vieną kartą 

pardavė Kristų ir tai sąži
nė nedavė jam ramumo, kol 
pasikorė.

Kunigai gi šiandien par
davinėja Kristų šimtais ir 
tūkstančiais kartų, o vienok 
iš tos priežasties nei vienas 
iš ją nepasikaria.

Tad kas sąžiniškesnis: 
Judošius, ar mūsų kunigai?

gyvenime.
'ėk artymą savo,

midžiovina. O seniams besi
bučiuojant ledine žvakė ant pitalistas ir numušė “pėdės 
lupų pasikaria. Bet užvis savo darbininkams, 
karščiausi bučkiai kunigo, 
su gaspadine ir burdingie 
ii aus su šeimimnke.
tų bučkių net Orakulo 
momelras trūko.

Klausimas: —
Šventas Orakule!

Eratku, kokia nelaimė mus, 
Jersey City lietuvius, pati
ko? Ogi avelių kirpikas 
ėmė ir išsimufino su visa sa
vo manta ir gaspadine. 
Mums jau ne taip būtų gai
la atbulo žmogaus, kaip jo 
gaspadines, nes buvo nais 
merga. Bet sakyk, šventa
sis Orakule, ką dabar turim 
daryt? Skęstame griekuo- 
se, o- išgelbėti nėra kam. 
Nors seniau atiduodavom 
savo ganytojui paskutinius 
centus ir buvom apiplyšę, 
bet nuo velnio žabangų bu
vom apsaugoti.

Gudbai, mister Orakule. 
Katalikas.

Jersey City, N. J.

— Kas trokšta pakilti, tas 
j bus pažemintas, — tarė po- 

110 i piežius ir palipo vienu laip- 
ter‘ tu augštyn.

— Neturėk svetimu dievu 
prieš mane, — tarė kapita
listas kunigui, rodydamas 
krepšiuką su doleriais.

— Greičiau verbliudas 
perlys per adatos skylutę, 
negu turčius nueis į karaly
stę dangaus, — tarė kuni
gas, išlupdamas iš vargšų 
paskutinius centus.

“Laisves” knygor
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JJ IKŪNYT?

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
TIN IR ŠLISSELBURGO BASTĮ- 
[JJA. 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 dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaite, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaites. Vos pražydusi,vo» 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Ka» 
myli skaityti gražiaa apysa
kaites, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

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

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

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

ir šią

Tai yra 
lietuviš-

Žinai,

Aišku.
— Kodėl Adomas su 

va gyveno rojuj laimingai?
— Todėl, kad ten nebuvo 

nei vieno kunigo.
Svirplys.

Jie-

Atsakymas: —
Ogi parsikvieskite mano 

f rentų kunigą Bimbą iš 
Worcester, Mass. Tai yra 
garsiausias pamokslininkas 
ir gabiausias velnių gaudy
tojas iš visų lietuviškų ku
nigų. Jo pamokslai telpa 
fonių peipery “Šakėj”. Pa
siskaitykit, o patys persitik- 
rinsit, kad jam lygaus nėra.

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Petrogradas. Kad išgel
bėjus savo armiją nuo vo- 

ų kanuolių, rusų caras 
tuojaus išsiųsti į 
>usę milijono “ne-. 
įčios pagelbos” ab- 

s tos priežasties Ru- 
ešpatauja neapsako- 

daugsmas, nes tokiu 
‘kimasi galutinai su- 
ti vokiečių galybę.

Kartis, kartis, kartis!
Baltrus Kartis buvo labai 

piktas. Kartą jis, neradęs 
kur gult, ėmė kartis ant šie
no, bet nupuolė. Dirst, ant 
žemės stovi kartis, o ant šie
no — šienkartis. Kartis at
sistoja ant karčio, pasigrie
bia už šienkarčio ir nupuo
la į kartį. Karčio briauno
je buvo kartis, kuris Kar
čiui įlindo į ausį. Karčiui 
užėjo toks kartis, kad jis 
nusprendė kartis. Dirst 
augštyn, karo kartis ir vir
vė. Jis pasistatė prie kar
ties šienkartį ir dui juo kar
tis ant karties kartis. Kaip 
tik pasikorė, kartis lūžo ir 
Kartis su karčia širdžia ir 
karčia vėl nukrito j kartį. 
Trumpai sakant, atsitiki
mas buvo toks: Karčiui į- 
1 indus į ausį karčiui, užėjo 
širdkartis ir jis šienkarčių 
korėsi prie karties kartis, 
bet kada kartis lūžo, tai jis' 
su karčia ir šienkarčių įkri
to į kartį; kartis suiro, bet 
Kartis liko sveikas. Taip 
ir užsibaigė: kartis sulūžo, 
kartis suiro, o Kartis prisi- 
mušė. Taigi mat Kartis pa
siryžo tikrai kartis, bet kar
tis neatlaikė.

Raudonas
15c

KAINA

35 centai.
20c

Reikalauk šiuo adresu:
“LAISVE”

183 Roebling St., Brookh

20c

MASPETH, N.
BERGEN MFG. CO.,

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

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

NAUJA KNYGA

Juokas
O

<1

C/2 
<w

Jau nereik daugiau atšipusia britva skustis!
Reikalingas daiktas visiems vyrams kurie patys skutasi!
Kadangi britva peša ir skaudžiai skina, nekank'nkis ir nepyk- 

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

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

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

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS Į RUSIJA, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA- 
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUP1NIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS ST EITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvastiei 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI. Išrandavoju baksus laiškams.

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

PARDUODU FARMAS

I Akušerkaį
X a t .... & \ 3 f .v — — • AA .. y I 1 y- i * —

LIETUVIŠKA

15c

15c

10c

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvie- 
koresponden- 

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

15c

15c.
15c
15c

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

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

NIMO SIEKINYS ..............
PASLAPTIS ...................................
GYVENIMO BANGA ................
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI ..15c 
KONTROBANDNINKAI ............  20c
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 
KANKINIŲ ........................................20c.
PILENIEČIAI ...................................35c.
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
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....

TIKSI, A S
KAIP PADARYTI’ MONUŠ C 7.
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

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

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

25c
10c

20c

10c

75c
75c
35c
20c

10c 
50c

25c

50c

“Laisve”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J.
SPECIJALISTAS 

PLAUČIŲ 
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

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

(7^

Lietuviškos Dainos!
II Sąsiuvinys. Ketuiiems 

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

Sutaisė Petrauskų Mikas.
Rašykit:
M. Petrauskas

395 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Cho- 
už

• Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

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

Pabaigusi kiir»iĮ Woman* Medical 
College, Baltimore, Md.

I’asekmimrai atlieka navo darbri prie 
gimdymo, taipgi nuteikia vluokiao rodąs ir 
pagelba invairioao moterų ligone

§ F. Slropiene,tXaV.«
* SO. f JOS FOlN. MA-SiS,

cę

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

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

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

“Laisvės” Administracija.
—M—      II

APT1EKA
Žemiau paminėtas gyduoles galimi 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.............................$1.0(
Kraujo Valytojas.............................$l.()t
Viduriy Reguliatorius......................... 50.
Trojanka........................25c, 50c ir $1.0(

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan

Brooklyn, N. Y,.

Tel. 885 Green point.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 
NAS VISAME 80. 

BOSTON®.
Sveiki f»irlxii8ioa rūšiaa fėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Ateilanky kita 
• parsitikrlnalta.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nūn Lletavių 
Labdarystės Draugijos

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

ai

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai,, savaite po 
savaitei, mėnesis p j menesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkiroje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirejo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršinus' — 
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- 
sekmingiausiai visokias liga*, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Del lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dideliius k garsius aparatu? 
Elektrikos ir X— Spindulių, per 
kuri -oš matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
likroskopiškai ištiriu kraują ir 

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

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

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

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

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

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

PAVANOS.
Kas užeirašy> 
pas man# 

dienraštj 
“Naujienas”, 
tasai gaus b* 
kančias dova
nas: “Laisvę’ 
ar “Keleivį” ar 
“Kovą”ar “Tė- 
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ai 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos 
arba knygų ver-

aa n s# n | n nereikia jiešiS S n? % R II kad mes nurodome kaip len.5 9 E % E II kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos g.V h V muosc !iuos,(ne |aiĮ,0i flsi išrnokst

LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Lc Moyne

“DIDELE DOVANZk")
r_i n i ---- -—-t—— •

Ncbo pakelio priešakys vertas įc pinigais 
Visas Kuponas vertas įc pinigais

K »3 “ n z-
« —

‘iAPfTTVS

o'

/I

h

mokti an* c 
įką savo na- 
‘urodymai ir

CHICAGO

Visas Kuponas ir pakelio priešakio turi tą 
pačią vertę. Call būti Brialnoml j pinigus 

arba j vartas dovanas.
(ši dovana bus ;ltird:im:i iki Dec. 31, 1015)

NEWARKO VAKUŠE1KA
Paba'gufd Imperntrlci Vįrij A- 
kušerkų mokyki? Peterbuxg* ir 
Diplic-muota New Jersey vclstl- 
Joj. Turi puikias paee\tn«* 
praktikoje prie gimdymo, <*ip- 
gi g-rai apsipažinun su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esar.l, galite gauti patar- 
.lavimą

O. STBOLIENe 
Jauniškaitė

311 Walnu* St., NEW ARK, N. J.

Telefoną* Varkat

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

61 S.2nd st., Brooklyn

JUOZ. MARTINAITIS

109 Grand St Brooklyn, N. Y
A

Lietuvį”, ar “Šakę
lės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dai 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau
jienas” gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

Tai. 1384 Gr»«npoint.
Puikiausia lietuviams vieta paa
P. DRAUGELI

Skanus alus, 
gardi arielka, 
člius, visokis 
▼ynas, kvepan- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsit* 
aŽganėdinti.

Broooklyn,
Palei Wyth* Av*.

73 Grand st.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BUVAI KADA NOUS

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 įran
kiai, priklausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl 
VESTUVIŲ, Šokių, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.

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

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

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

498 Washington Street,
Corner Spring Street

NEW YORK CITY, N.
820 Bank St.,

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Waterbury, Conn.

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“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 darbininkami naudingus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybes 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 mėu. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijulistuu Moterišku Ligų.
314 E. KOth Si., York

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

Nedėlicmis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės pas

D. BOCZKŲ
Jis užlaiko krautuvę, pas 

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

D. BOCZKUS.
211 First St., Elizabeth,N.J.L Triesto apielin-

'NAUJIENOS " 1841 S. Halstcd St., Chicago, IR
Šiuomi prisiunčiu$------------už “NAUJIENAS"----------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu:

L. 10
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LAISVE

KORESPONDENCIJOS
CEDAR RAPIDS, IOWA.

Baisi žmogžudystė.
26 d. birželio (subatos va

kare), apie 10 vai. vakare, 
tapo nušautas Konstantas 
Gatautis, 22 metų amžiaus 
vaikinas, žmogžudys Anta-I 
n as Kursas 1

atydos. Pirma, mūsų tarpe 
randasi tik viena mergina, 
tai draugė Maironiutė; ko
dėl gi mūsų draugams nepa- 

įsirūpint apie tą ir su pagel- 
ba draugavimo išlavint ir 
pritraukt daugiau jų į savo 
tarpą? Čia tai yra mūsų

. . . , ... Paeina is lys- cjraUgU apsileidimas ir būtų
kių miestelio, Šiaulių payie- ]abaį geistina jį prašalinus, 
e. I riezastis žmogžudys- Antra, tai mums reikia tu- 

tes pinigai. Kursas nuėjo daugiau draugiškumo
to. J 
tės—pinigai, j 
pas savo draugą į svečius ir 
ten rado Gatautį. Besisve
čiuojant Kursas patėmijo, Į 
kad Gatautas turi du šimtu 
doleriu. kuomet pradėjo t prakilnesnių darbu.

.Jn^r^tlST ”7SS1^e ydas, draugai, u.L...
Kada išėjo *^a tajSy^ ^aĮp greit męs

i savo tarpe, daugiaus man
dagumo, tas mus labiau su
riš prie mūsų bendro darbo,

■ prie nuveikimo didesnių ir 
Savo 

mums rei-
i; miestelio ir nuėjo j pau
pį, tai išsiėmęs revolverį nu
šovė ir, pasiėmęs pinigus ii
Įniki -odeli

TONO MARGU-

dinir 
sais

vasaros laikas, vi
dų žmogų prie link- 
visur gamta sutei- 
>numą ir, rodosi, 
)ūti visur užsiganė- 
ir džiaugsmas vi- 

vilgiais gamtos su-
is gėrybėmis, bet de-

< viskas išnyksta pa-
> į žmonių kasdieni- 

urdų gyvenimą, kuri 
vieE ašaros, vaitojimai ir 
susi rimt imas.

jas pastebime. 60 ' kuopa 
'Ipergyveno daug visokių in- 
jeidentų ir ateity męs turi- 

' me sau
nebūtu.
šviečiu
Nieko.
tam incidente darė klaidų, 
kurias tik dabar, gyvenimui 
bėgant, tegalima pastebėti, 
kas buvo kaltu, o kas teisiu.

Męs gyvename, vystomės.
Gyvenimas — tai mokykla,’ 
kuri turi būti mums kelro
džiu ateity.

Jonas Guoga.

užbriežti, kad jų 
Ką davė vaidai lai- 
su keleiviečiais?

■zacija užsiims katalikų-dar- 
bininkų klausimo gvildeni
mu. Po prakalbų niekas 
balso negaus”.

Nors kunigas pasakė, kad 
darbininkų klausimus gvil
dens, bet tuojaus prisipaži
no, kad kunigai nieko neži
ną apie darbininkų alginį 
klausimą, nes jie nėsą dar
bininkais.

Dabar kįla klausimas,kaip 
kunigai rūpinsis darbininkų 
reikalais, jeigu jie nieko ne
žino apie darbininkų, algines 
išlygas? Kaip jie galės pa
gerinti darbininkų būvį.

Ant £alo kunigas Urbana
vičius neužmiršo iškolioti 
darbininkiškus laikraščius, 
išvadindamas juos visokiais 
“katalikiškais” vardais.

Po jo kalbėjo kun. Kemė
šis. Jo kalba buvo taip su
maišyta, kad nieko negali
ma buvo suprasti,, ką jis 
kalba. Pradėjo apie bau
džiavą dar prieš Kristų ir 
tuojaus nušoko ant baudžia
vos Lietuvoj. Paskui per
bėgo Markso istoriją, išnie
kindamas ją ir jos pasekė
jus. Bekalbėdamas apie 
Markso pasekėjus, pasakė: 
Vieni iš blogiausių tų pase
kėjų, tai Amerikos lietuviš
ki “cicilikai”. Ištaręs tuos 
žodžius manė, kad publika 
bus labai užganėdinta, bet 
neradęs priejautos, vėl pasa-

bažnyčios pagelbos dar nei'žmonių susirinktų į tą pik-
•_____ ivienas neapsiėjo.
Štai antras nuotikis iš 

laisvamanių gyvenimo.
Tūlas J. P. buvo tikras 

laisvamanis ir susilaukęs 
dukterį nedavė jos nei ap
krikštyti. Bet neseniai, tur
būt dievas atsiuntė dvasią 
šventą tam laisvamaniui, 
surengė iškilmingas krikš- 
tynaš ir nuvežė jau 5 metų 
mergaitę apkrikštyti.1

Taigi iš katalikų darosi 
laisvamaniai, o laisvama
niai atsiverčia prie dzievu- 
lio. Ar ne keista? 1

Binghamtonietis.

žvel \ CHICAGO, ILL. 
locijalistų presos piknikas.

20 d. birželio buvo pikni-
Darbai la- kas socijalistų presos. Su

kai pažai, kur-ne-kur,page- prantama, piknikai visi vie
ptomis paliko taip,‘nodi, bet šis, kaipo presos, 

kmp pi ėmiaus buvo. Skurs- taį buvo su programų. A- 
talkaip paprasti darbiniu- part muzikos buvo ir pra- 
kai, taip ir amatninkai, vi- palbų. S. Steadman kalbė- 
sur viešpatauju pilnoj pras-'.jo apie ręikalingumą paim- 

•ti į valdžios rankas visas di- 
! desnes pramonės šakas. C.

o \

mėj to žodžio bedarbė. Reijti į valdžios rankas visas di- 
kia priminti baisiai didelį į desnes pramonės šakas. C. 
mumolimą kriaučių amato. Thompson aiškino apie galę 
Kaip teko patirti iš_ tikrų > organizacijos ir kvietė ją 
šaltiniu, tai jų padėjimas! remti; taipgi kvietė aukau- 
tiesiok apverktinas, nes kur t i agitacijos reikalams. Bu- 
pradeda atsirast’ šiek-tiekivo rinkta ir aukų. Kennedy 
darbo, tai dirba ilgas valan-1nurodinėjo, kaip miesto ta- 
das ir už numažintą mokos-'rybos dauguma narių paku
tį. Kliaučiai gyvena ant ko kapitalistų reikalus, bet 
bosų ir kontraktierių ma-1 laike gatvekarių streiko 
Imies, kaip jie nori su jais, ‘mažuma juos privertė bal- 
taip elgiasi, kadangi orga-'suoti už tai, kad uždraudus 
nizacija, kuri užtardavo-iš kitur įvežti streiklaužius, 
juos, pakriko. Supranta- T 1 ‘
ma. tokiu būdu- atėjo jiems karų kompaniją 
rugiapjūtė, bet gal ne ant i!-'prieš darbininkus. C. Leha-

koks nutarimas ir privertė
; nusileisti

ne kalbėjo apie Airijos dar
bininkų judėjimą ir dabart

inę karę, kuri yra pradėtaI'amsiosios spėkos neliau- 
dirbo savo proyokatoriš- dėl to, kad darbininkų judė- 
da ba. Birmiaus leido jimą nusilpninus.

įkalus ta itiečiai su kleri-’*‘
Kalbėto

jas nurodė, kad darbininkų
kabus, i.ad kun. Žebri o inci-1 judėjimas nėra nusilpnin- 
dente dalyvavo ir F. J. Ba-'tas nei Anglijoj, nei Airijoj 
gobius. Tuom neužsiganė-; ir po karei gali kilti socijalė 
din ta, dabar jau gatvinės revoliucija.
draugijos išmotos, po vado-: šiame piknike dalyvo 

Burbanosio,' daugybė tautų ir turėjo 
neužsiga-1 savo skyrius. Lietuviai irgi

* J Betit tie pasiutę šunįs, tiems pats pikniko surengimas bu- 
draugams: jieško naujų įta-įvo daug silpnesnis, negu pe
linių, be jokio pamato leis-;reitais metais.
darni insinuacijas, kadį “Naujienos” oficijališkai 
žebrio užmušime dalyvavo' nedalyvavo tame piknike, 
organizacija po socijalistų Mat, “Naujienoms” nedavė 
vadovyste, kurios organiza- tam tikrą skaitlių tikietų,ką 
toriu m esąs Prūseika, o ka- kiti laikraščiai gavo. Čia 
s:erium J. Neviackas. Čia tik lietuvių skyrius gavo ti- 
tai jau negali būti begėdiš- kietus, 
kesnio darbo ir ^ykį ant vi- nedaleido .. naudotis tomis 
sados darbininkai turėtų su- teisėmis, kokiomis naudojosi 
prasti juodvarnių darbą, ko- svetimtaučių laikraščiai.
kiais jie žemais ir bjauriais! Lietuvių skyriuj kalbėjo 
įrankiais kovoja prieš sau į P. Galskis apie reikalingu- 
priešingos nuomonės vado-imą organizacijos; J. Uktve- 
vus. To lygšiol dar nebu- ris—apie svarbą organizaci- 
vo. Tai įrankis skęstančio jos. M___2_LL 1 1
į bedugnę. Siuskite, dūkite, dainavo keliatą

vyste paties 
siunta ir dūksta, 
pėdina, kad negalėjo įkasti,1 turėjo savo skyrių.

“Atsiprašau, kad aš juos 
taip pavadinau, nes negali
ma iškęsti nepavadinus tų 
žmonių, kurie nepripažįsta 
tikėjimo. Tokie žmonės ly
gus kiaulėm, kurios atgula 
baloj ir nepripažįsta, kad 
tai purvas”.

Tai matot, kokius žodžius 
vartoja mūsų dvasiški tėve
liai.

Paskui ragino r ašy ties 
;rie naujai tveriamos orga
nizacijos, kuri vadinsiantis 
“Šv. Juozapo Lietuvių Ry
mo Katalikų” organizacija. 
Liepė vietiniams saugo t,kad 
į tą organizaciją neįsi
skverbtų socijalistas, nes tai 
didžiausias gali būti pavojus 
c rgani zac i j ai. O rga n i zaci j a 
kovosianti su visom kitom, 
ne katališkoms, organizaci
jom. ,

Gerbiamieji! Ar jūs ma
note sutverę tokias organi
zacijas pagerinti darbininkų 
būvį? Ar tie darbininkai, 
kurie prisidės prie tos orga
nizacijos, susilauks geresnių 
laikų? Ką turi jums pasa
kyti susipratęs darbinin
kas? Jis turi pasakyti:

“Šalin su tokiom savo or
ganizacijom ! Męs matom, 
kaip jūsų sutvertos juozapi- 
nės draugystės Lietuvoj 
darbuojasi! Męs turime už
tektinai darbininkiškų or
ganizacijų ir nereikalauja
me jūsų pagelbos!”

J. J. Webber.

BINGHAMTON, N. Y.
“Laisvės” N51 jau buvo 

minėta, kad čia norima su
tverti dainininkų chorą. 
Taigi, birželio 24 d. buvo 
pirmas susirinkimas daini
ninkų ir choras jau suorga
nizuotas. Narių susirašė 
suvirš 20, abiejų lyčių. Mo
kestis nutarta mokėti vy
rams 25c. į mėnesį, mote
rims 15 centų ir nariai lan
kantieji mokyklas nuo mo
kesčio paliuosuojami. Val- 
dybon išrinkta: pirmininku 
J Jankauskas, sekret. E. 
Bardzevičiūtė, turtų sek r. 
St. Jasilionis, iždininku B. 
Kaminskas. Mokytojam pa
kviesta lenkų vargoninin
kas. Repeticijos bus dusyk 
į savaitę.

Linkėtina mūsų daininin
kams sutikimo ir energijos 
darbuoties dailės dirvoje.

** *

kuopa buvo surengus kon
certą, kuriame sulošta keliū
tas monologų, deklamacijų 
ii komedija “Nenorėjai 
duonos, graužk plytas”. 
Taipgi buvo griežiama ant 
smuikos ir skambinama ant 
balalaikos. Vakaras, gali
ma sakyti, pavyko gerai.

Viską girdėjęs.

bet “Naujienoms”

Merečkio kvartetas su- 
. - ' ______ _____4 dainelių,
kiek tik jums patinka, bet'Lietuvių susirinko nemažai 
žmonių progreso ir darbi- ir visi linksmai laiką pra- 
ninkiško judėjimo tuom ne- leido. Tik viena buvo kliū- 
sustabdysite, tuom jūs la- j tis—-tai po lietaus žemė bu- 
biau papiktinate žmones ir, 
juos nuo savęs atstumiate!

$
4c 4c

L. S. S. 60 kuopa pasta
ruoju laiku, kad reikėjo mo
kėti mokesčius ir į Socialist 
Party, visgi parodė savo

vo šlapia.
“L.” Reporteris.

MONTELLO, MASS.
Kunigai bijo socijalistų.
22 d. birželio buvo prakal

bos kunigų su tikslu sutver-
puolimą žemyn, o ne kilimą-ti kokią ten katalikų - dar- 
augštyn. Daugelis narių bininkų organizaciją. Vietos 
negali užsimokėti mokesčių kunigas Urbanavičius, ati- 
dėlei sunkių bedarbės laikų, daręs

ati-
pasakė

Tas tiesa, bet yra ir kitos 
priežastįs, į kurias draugai 
turėtų atkreipti daugiaus geru kataliku, nes ši orgąm

eiti nei vienas, kuris nėra

OAKLEY, WYO.
v Pirmiau čia gyventojai 
galėjo medžioti ir žuvauti. 
Dabar valdžia daro kratas 
ir atima šautuvus nuo tų, 
kurie nėra piliečiais ir dar 
nubaudžia nuo $25 iki $80 
už laikymą šautuvo. Aiški
na, būk išėjęs naujas įstaty
mas, draudžiantis ne pilie
čiams medžioti ir žuvauti. 
Mūsų miestely tapo 16 šau
tuvų atimta, Cuberland—20.

Dauguma pasakoja, būk 
valdžia bijanti, kad bedar
biai nesukįltų, per 
šautuvus atima,

Jonas Banėvich.

tai ir

DETROIT, MICH.
20 d. birželio buvo susi

rinkimas L. S. S. 116 kuo
pos. Apart kitko buvo svar
styta ir apie aukų rinkimą 
nukentėjusiems nuo karės. 
Pasirodė, kad tame darbe 
kuopa visai apsileido. Tik 
tuomi nuramino savo sąži
nę, kada pranešė, būk jie 
jau turį artimus ryšius su 
kokiu tai “bepartyvišku” 
komitetu aukų rinkimui nu
kentėjusiems nuo karės. 
Kodėl nepasirūpinti kuopos 
nariams parinkti aukų ir 
pasiųsti L. š. F.?

*

Antras kalbėjo ŽivatKc^ 
kas. Jis aiškino apie kny
gyną ir išgyrė živilietes, kad 
jos turinčios lakštingalų 
balselius, v"

Trečias skalbėjo senis 
Šliupas. Tudjteųis pasigyrė, 
kad tik dabar sugrįžęs iš 
Chicagos nuo laikraštininkų 
suvažiavimo ir katrkąutarę 
visom mažom tautom veikti 
išvien, kad išgavus autono
miją. Apart, kit-ko sako: 
“Męs ginklų neturime. Tai 
kaip męs kovosim, kad iš
gavus autonomiją? Gal 
kumščia? Tokiu būdu męs 
nutarėm pasiųsti į Londoną 
3 savo atstovus ir tie atsto
vai rūpinsis autonomijos 
reikalais”. Paskui pasakė, 
kad jis atsisakęs važiuoti 
Londonan ir rūpintis auto-1 
nomijos reikalais. ‘

Ketvirtas kalbėjo kunigas, Steel 
Mickevičius. Jis pasakė, ........  . ....... ..............v
kad jau seniai norėjęs įkur-ijeigU tik bosas pamato, kad

4"'1" ..... . ........ dabar,! darbininkas pėtnyčioj valgo
remsiąs j mėsą, tai tuojaus veja lau- 
Jo kai-,pan. Tokia tvarka mūsų 
geriau, lietuviams labai patinka,

sas “bedievius” nai- 
Jeigu pasitaiko žmo-

20 d. birželio, apie 1 vai. 
po pietų, Cardon gatve tū
las lietuvis, be' rankos, isi- 
dėjęs į vežimą veža bačką a- 
laus ir vargsta, o žmones 
žiūri. Kada tą bačką nuga
beno, tai prasidėjo katali
kiškas balius. Vakare gir
dėjosi šauksmai, dainos, 
kaukimai ir 11. Baugu bu
vo net ta gatve eiti.

Mat, viską dirba del die
vo garbės. Ir kada mūsų 
lietuviai pradės susiprasti?

Tiliben.

da
i

rališka 
kad r 
puikia 
nebu\

L
Šiame uuv 

randasi apie 10 s 
apie 20 pavienių. V 
ri katalikai ir nieko i. 
kia ant visuomeniškos 
vos, bet išsijuosę na 
svaiginančius gėrymus 
kraščių niekas neskail 
aš prenumeruoju “L 
ir “Keleivį” ir dar 
“katalikas” “Šakę”, 1 
siskaičius kunigo 
pamokslų.

Visi lietuviai dirba “Ohic 
Foundry Co.” Ten 

juos bosas už nosies tampo.

ti tokį knygyną ir 
įsikūrus knygynui, 
jį iš visos pajiegos. 
ha publikai patiko 
negu kitų kalbėtojų.

Tarpuose buvo įvairių pa-Iki na. <"
marginimų: Živilės choras gUS laisvesnių pažiūrų, tai jį 
sudainavo keliatą dainelių,1 
buvo griežta ant smuikos ir 
skambinta ant gitaros. Vis
kas išėjo gana gerai. Au
kų ir už įžangą surinkta a- 
pie $20.

Beje, trumpai kalbėjo K. 
Renis ir M. Vilčinskas.

Kuopietis.

visokiais būdais persekioja.

GRAND RAPIDS, MICH.
13 d. birželio buvo pikni

kas Simano. Daukanto drau
gystės ir Lietuvių Beno. 
Žmonių buvo labai daug. 
Taipgi buvo ir įvairių žais
lų. Nors rengėjai pardavi
nėjo svaiginančius gėry mus, 
bet girtų nesimatė ir visi

GLEN LYON, PA.
Mūsų miestelio tūli drau

gai turi blogus įpročius. 
Jie mėgsta per laikraščius 
save parekliamuoti, o ant 
kitų nusiskųsti, kad nieko 
neveikia ir tt. Tokie nusi
skundimai jokios naudos ne
atneša, bet tik tarp \ ’ 
draugi! sukelia vaidu

Draugai.mažinu skt 
kitus, bet daugiau patįs v 
buokimės. Jeigu męs n t 

tuščios garbės 
bet energiškai darbuosimės 

'.tuomet nereikės mums i lai-
dailiai linksminosi kvėpuo-H raščius skundai rašinėti 

Taigi, draugai, visi p

BINGHAMTON, N. Y. 
Keisti dalykai.

Žiūrint į gyvenimą mūsų 
lietuvių, kartais atrodo net 
keista. Štai pora nuotikių.

Neperseniai vienas gyva
našlis, karštas parapijonas- 
katalikas, įsimylėjo į vieną 
moteriškę - našlę ir jau su
tarė apsivesti. Vienok nors 
ir karštas katalikas, bet su
pratęs, jog gyvanašliui ka
talikiškas kunigas neduos 
šliūbo, tat bandė paėmęs 
apsivedimo “laisnius” jau ir 
gyventi poroje. Bet koks 
tai nelabasis įskundė val
džiai, kad tie “jaunuoliai” 
be šliūbo gyvena. Prikibus 
valdžiai reikėjo išgauti nuo 
pirmutinės pačios “divorsą” 
(persiskyrimą). Už pini
gus atsirado ir pagelbinin- 
kų. “Divorsas” gautas. Bet 
bažnyčion šliūbą imti visgi 
nėdrąsu eiti, nes bažnyčia 
buvo su pirmąja pačia suri
šus iki grabo lentos, tad 
mūsų “jaunuoliai” paėmė ci
vilišką šliūbą, be bažnyčios 
pagelbos. Tai pirma pora 
pas mus ėmė civilišką šliūbą 
ir tai karšti katalikai. Na,

HUDSON, N. Y.
Iš mūsų miestelio labai 

retai matosi žinių iš lietu
vių gyvenimo. Gal skaityto
jai mano, kad mūsų lietu
viai snaudžia ir nieko nevei
kia. Jeigu taip, tai labai 
klysta. Mūsų lietuviai ne
atsilieka nuo kitų miestų 
lietuvių ir “darbuojasi” net 
išsijuosę. Lietuvių randasi 
apie 60 šeimynų ir apie tiek 
pavienių. Turime net ketu
rias tautiškas karčiamas,tai 
skystimėlio niekados nepri
trūksta. Taipgi turime net 
keturias draugystes. Pir
miau buvo dvi,bet pastaruo
ju laiku vėl susitvėrė dvi. 
Seniausia draugystė, tai Š. 
A., kuri sutverta ant laisvų 
pamatų ir ketvirti metai, 
kaip gyvuoja. Bet ši drau
gystė nepatiko fanatikams, 
kad nepriverstinas ausinės 
atlikimas, tai jie pradėjo 
organizuoti, kad sutverus 
tokią draugystę, kurios na
riai turi po prievarta eiti 
ausinės. Tokiu būdu jie su
tvėrė šv. Kazimiero drau
gystę. Sutverę tokią drau
gystę manė, kad bedieviams 
bus galas, bet tas džiaugs
mas neišsipildė. Progresy- 
viškesnieji žmonės laikosi 
gana pavyzdingai ir mano 
kovoti su atžagareiviais.

Aukų rinkimu nukentėju
siems nuo karės niekas ne
sirūpina ir laiko neturi, nes 
eina kova, kad privertus be-1 
dievins ausinę atlikti.

Malūnų Gizelis.

15 d. birželio čia atsibū

T. J. Kučinskas iš Chicago, 
Ill. ir J. Jukelis iš New Yor- 
ko. Publikos atsilankė ne
daug; mat vakaras buvo 
lietingas, tai nekurie pabijo
jo lietaus ir neatėjo į pra
kalbas; bet dauguma čio
nykščių lietuvių, tai tikri 
ubagai dvasioje, ^ie 
pirmeiviškų prakalbų pa
klausyti, nors ir dailiausioje 
dienoje, o jei kartais tokie 
ir ateina, tai ne dėl to, kad 
ką naujo išgirst, bet zurzėt 
sau po nose, lig tyčia, kad 
užkenkus kitiems klausyto
jams.

Po prakalbų prie vietinės 
L. S. S. 30 kuopos prisirašė 
dvi naujos narės; linkėtina 
joms nenuilstančiai daly
vauti socijalistų eilėse įr 
tuomi bus dar vienas priro
dymas mūsų žiopliem spor- 
teliam, jog jų patarlė: “il
gas plaukas, trumpas pro
tas”, yra klaidinga.

Yonkerietis.

darni tyru oru. Pelno, kaip 
girdėti, bus apie $90.

Kadangi pirmą sykį vis
kas labai dailiai nusisekė, 
tai Simano Daukanto'drau
gystė nutarė antru sykiu 
parengti tokį pat pikniką.

Reikia pažymėti, kad dva
siškas tėvelis irgi nesnau
džia. Kada tik laisvesnės 
draugystės ką nors sumano 
parengti, tai jis tuoj aus 

visokiais būdais 
Ir dabar per pa

mokslą užsakė, kad 13 d.
ti žkenkti.

neina da laisvesnės draugystės 
pikniką parengė, sale baž
nyčios būsianti šalta Smeto
na pardavinėjama. Bet ir 
kunigėlio šalta Smetona 
žmonių nesulaikė, c

♦ *
21 d. birželio apleido mū

sų miestą p-lė V. Valavičiū
tė ir išvažiavo į Chicago, Ill. 
Ji čia nemažai pasidarbavo 
ant visuomeniškos dirvos, 
ypatingai prie lošimų ir 
dainų. Gaila, kad netekom 
tokios gabios veikėjos.

“L.” Reporteris.

Pakirptsparni

SO. BOSTON. MASS.
19 ir 20 d. birželio bu v 

vakarai Gabijos draugy? 
tęs. Abudu vakaru lošt 
operetė “Vestuvės” — ž(
džiai K. Strazdo, o muzika 
M. Petrausko. šis veikalas 
suloštas gana gerai.

Choras irgi sudainavo ga
na gerai. Gerbiamam M. 
Petrauskui reikia ištarti 
širdingą ačiū, kad jis tai pa
sidarbavo bemokindamas 
aktorius.

Žmonių buvo pirmą vaka
rą apie 350, o antrą apie 
400. G. Bulbikis.

ogi musų laisvaman 
Tie tik žodžiais visaip 
kalba ant dievulio, 
prisieina apsivesti,

> kada 
tai be

GIRARD VILLE,. P A.
22 d. birželio buvo prakal

bos L. S. S. 79 kuopos. Kal
bėjo drg. D. Klinga. Žmo
nių buvo nemažai ir visi ra
miai užsilaikė, už ką verti 
pagyrimo. Tiesa, atsirado 
pora tokių, kurie kėlė triuk
šmą, bet į tokius dvasios u- 
bagus neverta ir atydą at
kreipti. Buvo rinkta ir au
kų nukentėjusiems nuo ka
rės. Surinktja $1.65.

5 d. liepos bus pik

SCRANTON, PA.
20 d. birželio buvo prakal

bos Lietuvių Knygyno drau
gystės, kurią neseniai su
tvėrė L. S. Š. 2 kuopa ir 
Jaunimo Švietimosi Rate
lis ant bepartyvišku pama
tų. Kalbėjo dr. J. Šliupas, 
jo sūnus, Živatkauskas, kun. 
Mickevičius ir kiti. Pra
kalbos rengtos tuo tikslu, 
kad pritraukus daugiau pu
blikos prie knygyno ir pa
aiškinus jo svarbą.

Pirmas kalbėjo Šliupo sū
nus. Jis paaiškino apie nau
dingumą knygyno, liepė 
skaityti visokius raštus, iš
gyrė Lietuvos veikėjus, kaip 
tai: Žemaitę, Lazdynų Pelė
dą, Šatrijos Raganą ir ki
tus. Pasakė, kad jam iš vi
sų lietuviškų laikraščių ge
riausiai patinkąs “Draugas” 

j (tai tau, kad nori! — Red.),
j ir Paskui nusiskundė, kad sun- 
os. ku esą lietuviškai kalbėti, 

nes silpnai vartoj ąs lietuvių 1 11 • 1 i
prakalbos L. S. S. 71 kuopos. 
Kalbės J. B. Smęlstorius. 
Geistina būtų, kad. daugiau

JERSEY CITY, N. J.
2 d. liepos, vakare, Sku

čo svetainėj, bus susirinki
mas L. S. S. 59 kuopos. Visi 
draugai malonėkite susi
rinkti, . nes turime daug 
svarbių reikalų, kuriuos bū
tinai reikia apsvarstyti.

Fin. Sekretorius.

AKRON, OHIO.
“Laisvės” N. 49 tilpo iš 

mūsų miesto korespondenci
ja, kurioj S. Bingelis visai 
neteisingai aprašo buvusio 
baliaus tvarką. Korespon
dentas sako, būk katalikai 
nedavę kalbėti M. B. Visai 
neteisybė. M. B. norėjo de
klamuoti eiles, pajuokian
čias vyčius ir katalikai jam 
nedavė deklamuoti. O kada 
kalbėjo Ruseckas,tai publika 
ramiai užsilaikė.

Toliaus S. Bingelis sako, 
būk choras sudainavęs labai 
gerai. Na, jeigu jau choras 
gerai dainavo, tai aš neži
nau, kaip Bingelis dainas su
pranta. Dainavo labai pra
stai.

Vienas Pirmeivių.
BEDFORD, OHIO.

Šis miestelis nedidelis, bet 
jį labai puošia aplinkui pui
kios farmos ir ošianti 
miškai, pilni įvairių paukš
čių. Randasi kelios dirb
tuvės. Darbai pastaruoju 
laiku eina vidutiniškai. Lie
tuvių randasi apie 4 šeimy
nos ir apie 5 pavieniai. Lai
kraščių pareina “Kataliko” 
ii “Draugo” po 1 egz. 
čia saliunų nėra, bet 
viai rudžio visuomet 
užtektinai.

20 d. birželio buvo 
žiavęs iš Clevelando, 
vyčių penktas štabas ma
nevrų daryti. Vietos lietu
viai labai maloniai juos pa
sitiko ir gerai rudžiu pa
vaišino. Bet mūsų vyčiai,

Nors 
lietu-

atva- 
Ohio,

RED. ATSAKYMAI.
J. K—kis (Chicagoj). — 

Eilutės negalės tilgti. Dar 
labai silpnos.

M. D. Sparvukui. — Eilu
tės rodo, jog turite gabumą. 
Vienok, talpinti į “Laisvę” 
dar negalėsime.

Proletarui. — Apie Lietu
vių Knygyno prakalbas jau 
buvom padavę statyt’ 
čiau gautą korespon 
Atleiskite, kad jū 
jom sunaudoti.

J. Klowz. — Jc 
ta neužtikrini, 1 
kad taip žmonės : 
kaip męs galime te 
respondenciją taip 
tilps.



3ŠIMAS Auuo-
AUSIOS PRIE

GLAUDOS LIE
TUVIŲ AME

RIKOJE 
DR-JOS.

A. P. L. A. susivažiavi
mas atsibus liepos (July) 
25 d. Prasidės nuo 1 vai. po 
pietų, svetainėj A. P. L. A.’Trumpis 
2ros kuopos, 24 Lacut St., I nfUs8t’ Ka^zi 
McKees Rocks, Pa.

Gerbiamos kuopos A. P

J on. Moc
kus, Petr. Bernaitis.

Papuolė nelaisvėn: Ant. Urbanavi
čius Mimunių kaimo, Bron. Norkus, 
Jon. Leveckis, Pran. Januškis Kelm. 
vai., Juoz. Lukonis, Vincas Bortkus 
Sartininkų vai., Petr. Grinevičius 
Kelmės vai., Ant. Jokymaitis Jurbar
ko vai., Stasys Abramavičius 
vai., Jon. Grumus Šimkaičių 
Kaz. Petkus, Ant. Žukauskas, 
Nagrodskis, Adom. Tiupaitis, 

į Masiulis, Jon. štarkopovas, 
Juoz. Urhutis, Ant.

. Meliauskas, Juoz.
Laurynaitis, Ant. Putisai- 

i tis, Domin. Pitkevičius, Jon. Želius, 
Kaz. Kruša, Jon. Doviala, Petr. Rem- 

• kus, Juoz. Samošnikovas, Ant. šepu- 
L. A. malonėkite prisiųsti tis, Jon. Jušpeltis, Mot. Diačovas, 
delegatus į šį susivažiavimą,YiudHsubmS, aX“:

Jurb 
vai., 
Ant. 
Sim. 
Petr. 
Tras- 
Voz-

iSKlf
SKAUDĖJIMU -

Be abejo, nuo' senai ieškojai palengvinimo. Nesi
duok suvedžioti. Nedaryk, bandymų. Vartok

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]

ir urnai pajusi jo sveikinančiu ir stiprinančių, veik-.
mę. Jinai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio’ sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusią jakną. Senstanticji, seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru.

•J SU P1L

V

Įi

Odos sveikumas daug priguli tino mni- 
’o gerumo. Mos patariame vartoti

Kj

nes turim daug svarbių rei
kalų kas link draugijos ge
rovės. Delegatų meldžiam 
nesivėluoti.

A. P. L. A. kuopos turin
čios kokius Įnešimus prisių- 
skite centrališkam sekreto
riui, bent 4 dienom pirm su
sivažiavimo.

J. K. Mažiukna,
A. P. L. A. centr. sek.

Rušelis, Jon. Bautrušaitis, Jon. Urbu- 
tis iš to paties valsčiaus, Ant. Kiše- 
nius Aleksandravo vai., Jeron.' Berno
tas, Konst. Solio, Kaz. Žemaitis, Jur. 
Mickevičius, Ign. A rasimas, Juoz. 
Ruibis- Tauragės vai.

Sužeisti; Novoaleksandravo pavie
to: Jon. Rospač iš Užpalių.

Vilkmergės pavieto: Kaz. Ūselis iš 
Katovinkų kaimo.

: « i SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

Fife

COLLINSVILLE, .......
’irmininkas — J. čebanauskas,

420 S. Chesnut St., Collinsville. Ill. 
’irm. pr.gelbininkas — M. Ražokaa, 

Vandalia Box 160, Collinsville, Ill. 
Nutarimų Rašt. — A. Dzidolikas, 
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, Ill.
?ia. Rašt. — J. Baronas,

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

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

"*SW6 Strong Ave., Collinsville, Ill. 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

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

“Laisves4 ’ AGtn.
u ii i....•- t~~t~ i T’n...~"~rrri'~nTi~nrii i r r

SIUNČIAME PINIGUS 1 VISAS DALIS SVIETO.

Patarnavimas kuoteisingiausias

Kursas pinigų tuom laiku žemas

811

Aukos Lietuvos
Šelpimo Eondan.

PO STUBAS. 
L’kėsų Politikox

\l KOS

Verbick: 
nas St a 
skas, M 
kevičius

Liet.
I. Lisajus, K. Kreivė- 
s išrinkti aukoms pa- 
įtėjusių nuo karės po 
$62.60. Jie rinko po 

; Yorke.
ypatos į L. Š. F.: An-
Mrs. Kranskevičienė, 

vičiūtė, Aleksandra Jen- 
Marcinka. Antanas Mar
us Barusevičius, Juozas 
teponas Jomantas, Anta- 
ičius, Albinas Liudvinau- 
us Virbukas, Juozas Mic- 
jzas Viltrakis, Mateušas 
nas Damblanskas, G. J.

visi po $1.00; Jonas 
uozas Kaulavičius, Anta- 
tis, Kastantas Abraitis,

Jonas Gervė, Domi- 
Jeronimas Geležinis,

Piknikas ir prakalbos.
Rengia L. S. S. 64 kuopa 5 d. Lie

pos (July), 1915 m., Maple Grove 
Parke, Lawrence, Mass. Prasidės 9 
vai. iš ryto ir trauksis iki vė’ai.

Piknikas bus pamargintas, kaip tai: 
prakalbomis,—kalbės vietinis drg. C. I 
J. Mikolaitis Taipgi bus puikus lai
mėjimai: moterims $3.00, vyrams 
$2.00, vaikams $1.00 Bus lietuviškos 
dainuos: dainuos “Liaudės” choras 
>uikias dainas; muzika grajys angliš
kus ir lietuviškus šokius.

Įžanga visiems 25c, išskiriant vai
kus.

Taipgi pranešame, kad po 5 d. lie
pos, gaudami progą rengsime milži
nišką pikniką dėl nukentėjusių Lietu
voje nuo karės.

Užkviečia visus rengimo Komitetas.
Pasarga: Važiuojant, reikia imti 

karus ant Hampshire ir kampo Essex 
Sts., Elm, Lawrence St., kampo Elm 
ir Short Sts., su parašu Haverhill, ir 
išlipti ant Maple St., kur plevėsuos 
amerikoniška vėliava.

K i
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[Severos Gydantis Odinis Muilas]

del kasdieninio vartojimo, prausian- 
tio«. maudantios, galvą trenkant. 

Kaina 25c.

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagae iš Mo- 
quali, Wis. nulinis ne
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severn’s 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdėsi
Bavo pilvn, buvau sil
pna in neturėjau jo^ 
kio apetito. Suvarto
jus b butelį Severą "s 
Balsam of Life visi 
tio trukdėsiai dijago. 
MeMžin paskelbti a- 
pieš tai laikrašoiuoso 
dol naudos tų,, kurio 
panašiai kenčia.’’
Preparationsi

O

m

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

JA36—7th A»» 
Vica-plnmlninkag F. Raškevlčlua

839 Island At«
Protokolų raštininkas Ona Užbalinti 

1214 Weri 8t 
Flnanaų raštininkas ,3. Stružai

1125—&th Bt.
Iždininkas St. Buzinskis

539 Island At«

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

“Laisvės’’,

Visi nptiokininkai parduoda Sovora’s T 
(Severus gyduoles), žiūrėk, kad butui Sovoros. Jei* 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai, rašyk tiesiog

W. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids^ Iowa

labai dėkingas.
šiuo adresu:

V.
P. O. Box 150,

(53—54)

Meldžiu pranešti

Alyta, 
Cary Station, 111.

ĮVAIRUS NAMAI ANT PAR
DAVIMO.

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.

PARSIDUODA STORAS.
Kas norit įgyti patogioj vieloj ge

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

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

(50—53)

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES.

Kasos Globjčal:
M. GerullūtC 

lh09 S. Winnebago St.
Ona Savraisvičiūtč

539 Itsland Ava.
Maršalka A. Neverauskas

411 S<a Church St.

A. P. L. Ax DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS 2R KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pinnininkaą P Liepus, 226 

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

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

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

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

VI UrlaRis
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 

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

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina 
“CARICA” ..... Liepos (July) 5d.

“CZAR” Liepos (July) 16 d.

Bartaši* 
Nauron 
nas PI 
Vincas
nikas Pilvini 
Adverts Milauskas, Petras Kabašin- 
skas, 
Motuzai 
zas U. 
Antena 
Klemai 
šąląs, 
šmska 
kati k a 
na.- Z ii

J ieva Ruseckiūtė, Kazimiera 
Petras Stankevičius, Juo
kas, Petrone Daugaliūtė, 

Pranas Zaleskas, 
Tamulevičius, Antanas 

Kudirka. Antanas Vi
as Akelis, M. J. 
,s A n-Juravičių 
' ra?

Kručas, 
' as 
Jtinzri

Laisvės4 SPAUSTUVE.Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 

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

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

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

Yra įrengta pagal naujausios technikos reikalavi
mus, todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS atlieka

JUSTINAS MICKEVIČIUS 
Generališkas Agentas

Perku ir parduodu namus, lotus, 
farmas ir tt.

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

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

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

Tel. 1562—M 
(51—58)

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- Į 
siu piknikų, nes tas parkas yra vie
nas iš parankiausių pasilinksminimui 
vietų, nes ten pritaikyta visokiems 
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 y patai 25c

Važiuojant iš Newarko reikia pa
imti Turnpike karą ir važiuoti iki 
Five Corn., tai yra Newark Avė. 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 į Jane St. ir tiesiog į par
ką. Taipgi ir iš kitų miestų paran
kiausiai privažiuoti su Summit karu.

KOMITETAS.

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 i 

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

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

K. LIUTKUS 
131 Grand Street 

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

ma- 
pri- 
nuo 
pui-

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO“ DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Janna 8t„ 

Fremont Ava.
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jenna St., 
vice-prezldentas.

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

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

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

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

Maršalka V. Rulinskas, 261 N. Chi
cago St., Pagelbininkas maršalkon J. 
Kasiulis, 653 Garden St.

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

Durininkas J. Žilina, 614 Market St.
Street,

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

Pra- 
Siutkavičius, Juo- 
a> Matuza, Pet-

i has, Juozas Sprainaitis, 
Karanauskas. Jonas Guzevi- 

Antanas šimulinas, Juozas Vo- 
Alena Maurukienė, Katarina Rėk- 
. Jonas Pečkis. Kastantas Prans- 
'•iti: , Martina?-. Dusevičius. Stanis- 

Aleksandra Butkevi- 
itkus, Antanas Banai- 
Pranskavičius, Jonas 
tas Vildžius, Kastulė 

aurusaičiūtė, Ona Ručinskienė.Alek- 
ndra Kučinską?.. Antanas Janušo- 

Pažarskis, Paulina Matu- 
Antanas Pieteris, /Mena 

is Pečkis, Jonas Val- 
Andriejauskas, Kazi- 

Juozas Aukštakal- 
Kubilius, Brigita Zui- 
s Rėkus, Jonas Kaz- 

Kazimieras Nagrickas, Da- 
po 50c.; Vincas 
Kušliūte, Jonas 
rplis, Adolfina 

Stasys 
Uršulė

F ran 
čius, 
las, .

J onas
tis

levičiūtė,
Pilviniu’t

Pranas 
Jomantas 
itanas

čiutis, 
miera?> 
r.is, Ai 
kienė, 
Ir.uskas
micelė Gaminaitė, - 
Lieponis. Marijona 
Juozaitis, Juozas S 
Sebeckiūte, Anelė 

Ramai da 
lė. Jonas Pioras, Rokas Zma- 
, Alexander Mažeika, Jonas 
<, Jonas Willus, Jonas Šiitas, 

ži'onis. Liudvika Krausėdis, 
Panelė Seriutė, Albina čitaičiūtė, An
tanas Grigaitis, Stanislovas Palubins
kas, .Marijona Daujantienė, Kazimie
ra Maksvitis, Kazimieras Mažeika, 
Ona Steponaitienė, Petras Stačiokas, 
Stanislava Dajutis, Antanas Zablac- 
kis, Motiejus Reslekas, Liudvisė Stal- 
kienė, Mateušas šeštokas, Simonas
Žičkus, Vincas Baltaitis. Motiejus 
Varaškevičius, Silvestras Adomaitis, 
Leosė Lutkevičiūtė, Petronė Pėžiū- 
tė, Povylas Jenušonis, Kastantas Vil- 
dzius, Jurgis Kuzinskas, Jonas Me- 
y.evepcr, Jurgis Kučinskas, Veronika

Stanislava Gricienė. Pra- 
Beke- 

Juozas 
Mikolas Kisielius, Stanislo- 

— po 25c.; Antanas Sa- 
10c. Sykiu 62.60.

PAJIESKOJIMAI

Šlekys, 
Margiui 
jauckas

Jucaiti;
Tratuli.- 

i o ra?

Glenžiūte 
nas Jenuškevičius, Martinas 
Sius, Vincas Stankevičius, 
Vaitkus, 
vas Tam utis
kalauskas —

Pinigus nuo draugo T. Lisajaus 
priėmiau ir perdaviau vietiniam Lie
tuvos šelpimo Fondo kasieriui p J. 
Martinaičiui.

Vietinio L. š. F. Sekr.
V. A. Zaperiackas.

Kauno gubernijos 
karės aukos.

Prapuolę, sužeisti ir užmušti 
viai.

lietu-

Kru- 
Sigu-

Kauno pavieto.
Užmušti: Aron Markovičius.
Sužeisti: Jon. Sabaitis, Edv. 

peika, Ipolit. Malinauskas, Zyg. 
pašauskas, Stas. Emka.

Papuolė nelaisvėn: Petr. Dekšnis, 
Vaclovas Vamauskas, Aleksandravo 
vai., Jon. Gustavas Bobtų vai., Pran. 
Sabaliauskas iš kaimo Pepuolių, Jon. 
Vaidutis Vilkijos vai., Pran. Ix^pins- 
kis iš Griausčių, Mot. Urbaitis Bob
tų vai., Pran. šenevskis, Mykolas 
Stamovas, Aleksandras Puskanjdinas, 
Enok. Valančiukas, Kaz. Randis, Juo
zas Makša, Mykolas šliteris, Petr. 
Klopinas, Juoz. Makauskas, Vytautas 
Vaškevičius, Kaz. Lydeika,Povil. Gra
jauskas, Jon. Valinas, Vine. Auskas, 
Juras Jonelavičius, Ign. Avinkaus- 
kas, Jon. Sasnauskas, Pran. Avin- 
sas, Juoz. Paskalskis, Andr. Daunora, 
Jurg. KaČenovas, Vacį. Žindis, Petr. 
MataviČius, Jon. Degutis, Kuprijonas 
Garliauskas, Jon. Poriakas, Mot. Ge
nulis, Ant. Šejus, Usev. šembergas, 
Pran. Vaičiulis, Jon. Kolosunas Vil
kijos vai., Pr. Kudaitis Vilkijos vai., 
Jon Ivaka Vilkijos vai., Mik. Nicinas 
Vilkijos vai.

Raseinių pavieto.
Sužeisti: Ant. Andriulis, Juoz. 

Kurmenkus, Izid. Banys Vilkm. vai., 
Kaz. Jocius, Jon Byla, Jon. Tutlimas

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

M. Bagalionis,
464, Hooversville, Pa.

(52—53)
Box

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

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

(53—54)

Valentino 
taipgi ir 
metai at- 

Kas

Pajieškau Andriaus Sliekačio, Su
valkų gub., Senapilės pav., Pilviškių 
parapijos, Baltrušų kaimo. Malo
nėkit pranešti, nes turiu svarbų rei
kalą.

P. Trimirka,
261 Williams Ave., Detroit, Mich.

Pajieškau Prano Spranaičio, jis 5 
metai atgal gyveno Chicago, Ill. Kas 
žinot, malonėkit man pranešti.

F. Žemaitis
3729 So. Albany Ave., Chicago, Ill.

Pajieškau savo giminių: švogerio 
Apolinaro Danelavyčiaus, iš Lūkės 
miestelio, Kauno gub., Telšių pav., 
pusbrolio Pranciškaus Jogmino, Pet
raičių kaimo, Lūkės par., Kauno g., 
Telšių pav. ir pusbrolio Juozo Saba
liausko, Ražiukų kaimo, Lūkės par., 
Kauno gub., Šiaulių pav. ir sesers, 
Petronėlės Majauskaitės, Eidžiotų 
kaimo, Janapo’ės par., Kauno gub., 
Telšių pav. Turiu svarbų reikalą, 
malonėkit atsišaukti per laišką šiuo- 
mi
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adresu.
Leonora Rimkaitė, 

po vyru Barčaitienė, 
Sellinger St., Rochester, N.

(53—55)

ATSIŠAUKIMAS.
Atsišaukiu į lietuvius ir “Laisvės” 

skaitytojus Wisconsino valstijoj gy
venančius šių miestų: Racine, She
boygan, Manitowoc, Two Rivers, New 
London, Fan du Lac, La Crosse ir 
Oshteosh, dėlei darbų. Draugai lie
tuviai, praneškite, kur ir koki darbai 
šiame laike neblogai eina taip, kad 
it iš kitur pribuvusiam proga yra 
gauti darbą, ypatingai, jeigu randa
si virš minėtuos miestuos pieno iš- 
dirbystė, kur pieną perdirba ir lei
džia į blokinius kenukus, t. y. “Con
densed Milk Factory”, dėl netikusio 
darbo ir blogų gyvenimo apystovų 
geisčiau persikelti į didesnius mies
tus, kur daugiau ’ietuvių randasi. 
Už pranešimą tiems letuviams busiu

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 
su storais. Atsišaukite greit. 
Prie to reikalingas fotografas 
točeris.

A. STRUPAS
123 Ferry St., Newark,

yra

rė

N. J.

Parsiduoda geras fornišius. Gali
ma išfornišuoti keturis ar daugiau 
ruimus.

Taipgi galima gauti čia ir valgyt. 
24 FU more PL, Brooklyn, N. Y. 
North pusėj, tarpe Driggs Ave. ir 
Roebling St.

SVARBU ARGENTI- 
NIEČIAMS.

Broli ir sesuo! Ar priguli 
prie Susivienyjimo Lietuvių 
Argentinoje? Jeigu priguli, 
kalbink kitus, o jeigu nepriguli, 
tai prisirašyk ir prigulėk. Štai 
dčlko reikia prigulėti prie S. L. 
A.:

1) Susirgus moka pašelpą— 
pesą į dieną ir kiekvienas na
rys gauna knygas ir laikraš
čius, drauge ir taip naudojasi 
visomis draugystės tiesomis, 
kaip vyrai, taip ir moterįs.

2) . Neapleidžia nei vieno sa
vo nario, papuolusio į nelaimę, 
šelps kiek galint.

3) . S. L. A., nors neseniai y- 
ra susitveręs, bet greitai žen
gia pirmyn, nes yra progresy- 
viška pašelpinė organizacija. 
Prie Susivienyjimo rašosi, nes 
ir turim rašytis kiekvienas, kas 
tik skaitome save lietuviu ir 
kam rūpi jo brolių darbininkų 
ateitis ar jo paties šeimynos li
kimas. Todėl neatidėliokime ir 
tuojaus rūpinkimės prisirašyti 
prie šios organizacijos, tai yra 
prie Susivienyjimo Lietuvių Ar
gentinoj.

Gyvenant kitame mieste, 
tverkime kuopas, pasikalbėję su 
savo draugais, pareikalaukit iš 
centro informacijų ir sutverkit 
kuopą, tat gausite nario garbės 
vardą, o tuomi ir susiv. pa- 
gelbėsit.

Taipgi, draugai, rašykitės ir 
prie Lietuvių Socijalistų Są
jungos Argentinoj, nes tai yra 
darbininkiškas kelias prie ge
rovės.

Susivienyjimas Lietuvių Ar
gentinoj Calle, Coronel - Diaz— 
660,—Avdlanedo.

Komitetas:
Pirmin. Motiejus Raišenas, 

Sekr. P. Stalioraitis,
Iždininkas Ig. Szutinis.

Draugija turi “LAISVĘ” už 
organą.

Susivienyjimo Lietuvių Ar
gentinoj valdybos antrašai: 
Pirmininkas Motiejus Rušinas,

Calle,—Coronel—diaz,No. 623
Piniero.

Sekretorius P. Stalioraitis, 
Calle Puentisito No. 345, 

Dap. No. 1 Barracas.
Iždininkas Ignacas šutinis, 

Calle Coronel—Diaz, 660,
Piniero.

Su visokiais svarbiais reika
lais kreipkitės prie Sekreto
riaus. —

Platinkite “LAISVĘ
DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

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

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

rEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA į
LIETUVIŠKA į

Sutaisau receptus bu didžiausia < 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai s 
Lietuvos aT Amerikos daktarų. ) 
Tai vienatinė lietuviška aptiekę ( 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. ) 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- ( 
saulyj yra vartojamos. Galit rei- 
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu ( 
per expresą. (

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorlus ir Savininkai >

226 Broadway kamp. C Street ?
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21018 $

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

. savo organu:
DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neviackas (pirmininkas),

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

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

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

241-3 Bedford Ave..
V. Kazlauskas,

268—40th St.
K. Liutkus,

181 Grand St.,
V. A. Zaperiackas,

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

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

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

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn. N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

III.

III.

DR V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas, 

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

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

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

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

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

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

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibflna po pirmam 

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

Kadangi “LAISVĖ” yra leidžiama ne del pelno
bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad remkit ir pla
tinkit ją! “LAISVĖS” pakraipa yra užtikrinta, nes

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP, SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

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

S. Karvelis, 111 Ainsliž St., 
Brooklyn, jsj, 

Iždininkes J Butkevičia,
38 So. Ž4K1 St., Brooklyn, N. Y.
Kuopų Sekretorių adresai: 

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

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

2

58LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius, 51 Ten

Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkai F. Svetikai,

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkai K. Krlaaėiflnai,

18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkai P. Pateliui, 94 8. lit it, 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugli, 1840 S. Halited Bt., 
Chicago, Ill.

Vlca-Prczldantaa 2) B. Mankai, Car. 
If th & V'n. fit., Philadalplia, Pa.

Sailnaiimų Sekretoriui 1) M. M. 
Rice-Hennas, 140 E. ltth 8t., Naw 
Yark, N. Y.

Suiineihnų Sekretoriai 1) J. No- 
vlackaa, 188 Roebling Bt., Brooklyn, 
N. Y.

T. L. Dandalli, Box 511,
Weitvillo, Ill.

Finanių Sekretoriui 2)J. Stasiulevi
čiui, 1815 E. Moyameniing Avenue, 
Philadelphia, Pa.

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

Kasei Globėjai: M. čiina, 56 Mar
ket St., Brighton, Masi.; J. Gegužii, 
28 W. Broadway, So. Boiten, Masi.,

J. J. Gerdauskai, 78 Welles Bt., 
Now Britain, Conn.,

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

Vliui pinigui reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville, 
Ill., kuris yra po |1,900.00 kaucija, o 
Jii {rašei | knygai pailųi iždininkui.

ją leidžia ne pavienis kokis nors biznierius, bet 
darbininkų kooperacija. Todėl “LAISVĖ” neturij 
reikalo prieš ką nuolankiau! arba ką nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai skai
tytoj ais platinkit “LAISVĘ” kiek griedami, kad ji 
•’astųsi kiekvieno vargdienio grintelėj.

ir

10c. ir

50c.
50c.

SOc. ir 
50c. ir

_ _____ 25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.

......10c. ir
Nuo lytiškų 
Nuo augulio 
Nuo f 
Antiseptiška 
Nuo vidurii

mindai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san- 
' ’-J ir gaunamos sekančios gyduolės: i

H.oe 
.78 

1.00 
1.00 

.80 

.80 

.60 
1.00 
.25 
.10 

8.00 
.28 
.25 
.50 
.25 

1.00

“LAISVE
183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y

Bi™s
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatojel

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

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

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

Nuo galvos skaudiIr 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gilinto..................
Nuo peršalimo...................... .
Plaukų stiprintojas..; .25c. ir 
I.inimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų šilimo. 
Nuo Keumatiarp''... 

lytiškų ligų... 
r J ••••••«

kirmilių.,........
. ■" J mostis 
viduriavimo..

Kastorija del vaikų 
ProŠkos del dantų. 
Karpų naikintojas..

.w 

.2* 
.10
ta 
.50 
.25 
.00 

1.00 
1.00

.00 

.to 

.to 

.to 

.to 

.25 

.1*,

delyje sukrautos
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Rakamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Sraujo Stiprintojas., 

uo kosulio...........r__ „_ •;
Skilvints nroškos.... 
Pigulkos del kepenų. 
Blakių naikintojas... _____
Del išvarymo soliterio...........
Anatarinas plovimui................
Nuo kojų prakaitavimo.........
Gydanti mostis.................
Antiseptiškas muilas................
Gumbo lašai.......... ....50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros !
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčs, šaknis ir _ 

’ tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
MF’Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašynnc’l»'*W ‘

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam* 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoj*.

faiga turns brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rsšyd*^ -Jdk . 
atsilankydami j Littuviįką Aftitką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu*.
W» Bedford Avenue Kampas North <-t«« gatvu Brookiyo.

Skaitykit ir platinkit “Laisvę”, n< 
tai geriausias darbo žmonių laikrašti; 
Prenumerata 2 dol. metams.
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LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK
VIENAM LIETUVIUI.

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

Kovotojas už teisybę 
Savonorolla .... ..

Mielaširdingi Žvėrįs ...
Patriko bažnyčioj damas, kad 4 d. liepos lie- j Kova su skurdu .................. — ' ą „ Maižicšius ..................

Negirdėtas Tikras Atsitikimas 10c.

Visas sykiu už $1.00 
didelė sankrova ir kito-

x upinę, kad nebūtų lietaus 
t anarchistų darbas.’ir 4 d. liepos, nes jie negalės 

. Kas svarbiausia, kad pasekmingai apvaikščioti tą 
šnipai visuomet bombą “pa- dieną. Oro tyrinėjimo biu-

rželio buvo išva- |gauna” prieš pat sprogimą, ras juos nuramino praneš- 
’mes S. S. 19 kuopos Tj-sv. ‘ ” 1 y v,-~ 1------ 1---1 Ą -1 -----
apie Grove parką. Nors |)UV0 “■ 
) 12 valandą buvo už- bomba, tai šnipas 
smarkus lietus, bet pa- be

ariais žmonių susirinko ’ Dabar ir vėl 
; dviejų šimtų. Apart degančiu knatu. 1 1 «*><■»» r*. I 1 I\1 1 t » 1 1Y V./Y I 1 • • 1 • 1 1

-v. : 
anarchistų” padėta taus nebus. Ar išsipildys 

; “pagrie- tie pranašavimai, sunku 
” ją prieš pat sprogsiant. sakyti. 
... ar ”?1 “nučiupo” su' 

Knatas 
;ių žaislų, buvo ir pro-!negali ilgiau degti, kaip mi
nas. “Aido” choras, po nutą, ilgiausia dvi. 

nipas “nučiumpa”

pa-

Susimylėjo.
Nors valdžia ir baudžia 

Ir štai subankrutijūsių bankų savi-t 
... i.,.,- - * * bombą,1 n]‘nkus, bet greitai jų ir pa-j

navo keliatą dainelių, ku- spėja užgesinti knatą, 
s išėjo gerai. L. Prūsei-! prasikaltėlio nemato ir 
pasakę prakalbą. Taipgi pagauna.

Ar tai ne stebuklai?

vyste p. E re m Ino, su

pradėsiant programą nas tikos Kliubo.

Čia 
kių

25

randasi 
knygų.

F.
- 2nd St.,

............ 25c.
Jeronimas 
............ 25c. 
............ 20c. 
........... 15c.

MILAŠAUSKAS
So. Rost on, Mass.

N TYGA.
Išsimokinimo gamą (notų) lietuviš
koj kalboj ant visokių instrumentų ir 
dainavimo (giedojimo). Perkupčiams 
duodu didelį pelną. Giedorei ir mu
zikantai turinti tą knygą neatsiskirs 
nuo jos. Preke $1.50. Pirmos lekci
jos pradžia 10c. Kas prisius šitą mė
nesį $1.00, gaus tą knygą. Rašykit:
G. A. B A R O N A S, M c K E E S R () C K S, I ’ A.

NAUJAUSI
GRAFOFONAI

bet sigaili. Neseniai New Yor-i 
ne" ke subankrutijusio banko1 

į savininkas M. Jarmulovskis 1 

buvo nuteistas kalėjiman, > 
; bet dabar jau paliuosuotas. i 

i m Al at, jis pasakė, būk tai dė-1 
i sius visas pastangas, kad at-‘ 

sija lyginus savo depozitoriam,(
™d**i net 10,000 ir

SU 21 AKMENIU GELŽKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriško ar moteriško saizo, apvilk
tus auksu ant 20 metų, išbraižytas 
ant abiejų šonų. Laiką rodo teisin
gai; ypatingai tinka dirbantiems prie 
geležinkelių, kur reikalaujamas tik
ras laikas. GVARANT LOTAS ANT 
20 METŲ. SPECIJALLsKAS NUPI
GINI MAS. .Męs

t • • uo. Laivas išplauks 10 vai. vali 
guramas buvo silpnokas, i1^ North 2nd (Metro- »’■<>• 

Taip viskas pavyko labai l’° ltan Ąve ) .prieplaukos 
•ii -/-Ado link I Kaip girdėti, tai si eks- 
‘pavo ty’ru o- kursija bus labai puiki, nes 
1 J .L. G. K. nariai rūpestingai 
Reporteris. ''-arbuojasi, kad. užgančdi- 
__ W inus publiką. Laivas ir visa 

'p..nUė.u.r.vvrJtvarka būsianti kopuikiau- 
i du l IbKciniL i . « r. . • • 1 • 1 • 1 •šia. vietos ir apiehnkių lie- 

'tuviai turėtų kuoskaitlin- 
Jgiausiai dalyvauti toj eks- 

nrVviilo' ^urshi°J’ nes ant vandens y- 
.ra smagu pasivažinėti. Mo
kestis gana pigi—50c ypa- 
patai. K. L.

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 nc- 

Galima mokintis die- 
ir vakarais. Gvarantuo- 
jog laisnius gausite.

sminosi 
ru.

REIKALINGA.
Reikalinga merginų prie siuvimo 

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

ESSEX SUIRT CO.
281 No. (ith St., Brooklyn, N. Y.

dūlias, 
nom is 
jame, 
Katuoja tik $15,00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

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

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

kitur už tokį laikrodėlį užmokėtum 
$25.00. Labai GRAŽUS PAAUK- 

Į SIJOTAS RETEŽĖLIS ir MEDALL 
KĖLLS prie kiekvieno laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO. 
Dept. 910 

CHICAGO, ILL.

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 muzikaliai instrumentai di- 

Didžiausia* 
rūšie*

duod*

instnu

Name bus pusmetinis susi-, 
rinkimas merginų unijos 54 į

kare. Visos narės 
atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų.

Komitetas.

los Garden, 120th St. ir 3rd 
Ave., Bronx, bus didelis pa
silinksminimas — balius su 
įvairiais pamarginimais

Didelis cechų mitingas.
Subatoje, 3 d. liepos, New 

Yorke, Carnegie Hall, bus 
'didelis mitingas cechų, pa- 
i minėjimui sukaktuvių 500 
i metų nuo nužudymo John 
iHuss. Jis buvo pirmutiniu

sa.s pelnas skiriamas palai-: ę'forniatonum religiškuose 
kvmui rusu socijalistu d ilb’kuo.se:(J.’8 Pilnasis p?;a- 
ilienrašėio “Novy Mir”. 5,< «jo kritikuoti popiežių. 

Kas tik prijaučiu tarp-1 1 i'W J,s Pmnasw prasky- 
tautiniam socialistų judėji-; n.e tak‘l/aršiam reformato- 
mui, tas privalo atsilankyti 11}111 Matiniu Liūtei nu. 
i ta parka ir tuomi savo at- .. uss t11)/ nužudytas (> <1.

skaito garsiausiu tautos
Į tą parką susirinks tuk
inėjai įvairių tautų žmo- gysciu.

‘profesorius Will S. Monroe 
. atsilankykite i šį iškilniin- '' . kili /yniesni žmones.

G/.kviečia rengėjai. ! įvairių pamarginimų.

B rook lyno gyventojų skait
lius kįla.

Dabar Brooklyno gyven- 
šnipas-provokatorius L*jų skaitlius siekia 1,900,- 
bombą šv. Patriko, 000. Pagal valdišką surašą, 

i ai ūdroj ir paskui pasakė,; padary tą 1910 metais, Bro- 
hūk tai anarchistai norėję ' (-klyne gyventojų buvo 1,- 
-ugriauti katedrą ir užmuš-> 034,357. Reiškia, per pas- 
t: ! įpitalistus. Mat, į tą ka-' butinius metus Brooklyno 
lodrą susirenka kapitalistai gyventojų skaitlius pakilo 

arti trijų šimtų tūkstančių.

mena, kaip keli mėnesiai;

dievui garbę atiduoti, kad 
jiems sekasi darbininkus iš-

Pėtnyčioj, 2 d. liepos, bus
Dabar vėl nauja istorija, Susirinkimas Lietuvių Gim- 

vėl naujas “suokalbis”.1 nastikos Kliubo, 375 South 
New Yorke, ant 5th Avė.,’1st St Pradžia 8 vai. vaka- 
prie didžiųjų milijonieriaus! re. Visi kliubo nariai priva- 
Carnegie namo durų vėl'lo pribūti, nes turime daug 
rasta bomba su uždegtu 1 svarbių reikalų dėl apsvars- 
knatu. Pakol kas kaltiniu-1 tymo.
kas nesurastas, bet policija 
sako, kad suras. Supranta
ma, lengva kaltininką su
rasti, kuomet patįs šnipai -

Komitetas.

4 d. liepos lietaus nebus.
Kadangi pastaruoju laiku 

provokatoriai tokius šposus!veik kasdien lyja, tai New 
daro. lYorko gyventojai labai susi-

JAU IŠĖJO iš spaudos knyga

MOTERIŠKE ir MEILE
qpOJI knyga reikalinga perskaityti 

ne tik jauniems, bet ir seniems.
Jaunimas joje ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių ::

KAINA . . • 20c.
r':ikalaukit šiuo adresu:

LAISVE”
> Roebling St., Brooklyn, N. Y

Į Maskvos:: Muzikališkų:: Instrumentų
f KRAUTUVE

Vienuos dvieiliais Armonikas: 21 klavišis, 12 bosų, 
•tiniai balsai. 16 dumplių, kampai apkalti tvirtai.

KAINA $15.00. . A'Į

plie-

o y.

3 E S-S . - , E

iv
Taipgi užlaikome dirbtuvę visokių 

okslį, iš kurio labai lengva išmokti.
Reikalaukite iliustruoto kataliogo.

MOSCOW MUSIC CO.

103 Grand st

muzikališkų instrumentų. Perkant armoniką duodame dovanai sava- 
Užžiūrėtojas M. TERESČENKO.

Dept. M.

DR. J. C. BROWN
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,

Aš pagelbėjau tokiems, kuriems kiti daktarai liepdavo eiti ant operacijos,

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

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

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

Antra EXKURSIJA Liet. G Kliubo, Brooklyn, N. Y.
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Botas išeis 10 vai. ryte nuo North 2-ros (Metropolitan Avė. stoties).
Muzika po vadovyste J. L. Sullivan.

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

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

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

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

džiausiame pasirinkime, 
lietuviškas sandėlis visokios 
auksoriškų daiktų.

Perkupčiams ir agentams 
mas geras rabatas.

Taisonu* taip muzikališkus
mentus, kaip ir visokius auksorišku* 
daiktus greitai, gerai ir pigiai.

Reikalaujant katalogo, reikia 
glausti už 2 c. štampą.

N. B.—Neseniai apsiėmė mano 
ro atstovybę J. K. Miliau ’ ' 
turi pilną įgaliojimą pard 
no prekes, kaip ir priimin. 
kių daiktų užsakymus.

J. GIRDĖS
Brooklyr

AISOPO PASA

prl-

Ato-

110 paveikslų, 310
Tinkami pamokini 
niems, jauniems ir mažiems.

opieros

NAUJAI ATIDARYT.!

įsaku, v
i se-

KIJEVO KRAUTUVĖ
GRAMAFOXI

tas nužeminimą* 
trumpo laiko. Pa
isyti šitą grama*

■ deltų ū kų dainų,

kainos ant 
siskubinkite 
foną su 1 
500 aditų, 
Gvarantuotas ant 10 metų, ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjimo 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00, likusius užmokėsit* 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramai'onu būkite pilnai 
užganėdinti.

Kicvski Phonograph Co.
4 Orchard Street, De p. D.

NEW YORK, N. Y.

Eagle “Mikado” Pensil 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. Y ra paskirstyti j 
PENKIUS LAIPSNIUS: No. 1 MINKŠTAS. No. 2 VIDUTINIS, No. 
2) VIDUTINIŠKAI KIETAS. No. 3 KIETAS, No. t EXIRA KIE
TAS, DĖL KNYGVF.DŽIŲ. TAI YRA GERIAUSI PAIŠELIAI 
NAUDOJIMUI DĖL ABELNŲ REIKALŲ.

EAGLE PENSIL COMPANY,
377 BROADWAY, NEW YORK CITY.

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

Pirk forniŠius pas Makauską ir Vidžiūną ant lengvų 
IŠMOK ESČIŲ ARBA UŽ CASH.

3 AVF co,l- 21nt Atreet00/ ~ «5 /liLi. Telephone 4263

Šita moteris, kuri pirko keričius 
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 Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išinokesčio po $1.08 
ant savaitės.

South So. B’klyn, N.Y.

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadint valgiu*, 

nes jie prekiuoja brangiai. Suga- 
dyti arba blogai užlaikomi valgiai 
yra pavojingi žmogaus sveikatai. 
Jai surokuotum už kiek pinigų *u- 
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipikti gerą 
aisboksį nuo Malir.usko ir Vidžiūno 
ir bus ant visados. Pasiimk ant 
išmokesčio, jie pigus pas mui.




