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ŽINIOS IS LIETUVOS. ž*±t£Rusijoj  karia snipus.
LIETUVOS KARALIUS. | telius, žmonių baimė buvo 
Petrogrado dienraštis 1 baisiai išaugusi.

ŽEMAITĖ SUSIRGO.
Garsi lietuvių rašytoja 

Žemaitė, kaip rašo “Lietu-1 
vos Lkininkas , suiiigo jjetuvaĮ karalių. Juomibū-įčių nė vienas nematė, 
plaucui tizdegimu. Žemaite karalaitis Joachimas,. drąsesnieji susivokė, 
*.! 4 atbuyo savo dlyjejų kuris vadovavo vokiečių ka-'skubiai sėti laukus, paskui
savaičių terminą Kalėjime, j riUmene, įsiveržusią į Kau-|tuos pasekė ir bailesnieji. 
Ji buvo nuteista>Uz tūlą nQ h. Kuršo gubernijas. 
straipsnį, kuris tilpo Lietu
vos Žiniose”.

dienraštis i baisiai išaugusi. Pametę 
(“Novoje Vremia” rašo, kad visus darbus, ėmė visi reng- 
vokiečiai yra jau paskyrę ties išvažiuoti, nors vokie- 

Tik 
ėmė

Dabar jau visur apsėta va-

SCRANTONO ŽYDELIS-
BANKIERIUS NUNEŠĖ
LIETUVIŲ DARBI

NINKŲ KRUVINAI 
UŽDIRBTUS CEN

TUS.
Nors jau kartą “Laisvėje”

buvo trumpai minėta apie meniško padėjimo, ne karei- 
subankrutijusį žydišką A- viai. Turėdami daug ryšių 

bet ne- su augštaisiais aficieriais,

Vokiečiai artinasi link Varšavos
NUŽUDĖ ŠNIPUS.

Petrogradas.—Dar trįs 
pulkininko Miasojiedovo sė
brai nuteisti ant pakorimo.

Jie visi buvo augšto visuo-

ŠIAULIUOSE.
Vietiniam Raudonojo

Kryžiaus komitetui Frein-

sarojus, pabėgėliai sugrįžo d°f° Blau banką, 1
ir visas gyvenimas eina se- ^us Pyosalį placiaus apie tai 
nomis vėžėmis, tik armotų pranešti. Svarbu tas, kad 
griovimas neduoda žmo-1 minėtame banke laikė piru

ir visas gyvenimas eina sė

EVANGELIKO BALSAS.
“L. Ūkininke” telpa seka- UHs pasiūlęs savo lėšomis'nėms ramybės; dienomis ir,g«s 

t L o i x 1 lYinifinimn nimlzro o Lz r i m i c? lonni ZiIIlLmas laiškas:
“Mūsų atstovams.

Kaip tiktai karo lauku 
tapo Lenkijos ir Lietuvos 
laukai, buvo išleistas įsaky
mas, kad visi evangelikų ti
kėjimo, kaip Lenkijos, taip 
Lietuvos gyventojai išva
žiuotų Rusijos gilumom

Tą įsakymą apskelbus, 
lenkų Valstybės Durnos at
stovai tuojaus pradėjo rū
pintis savo tautiečių (len-

įtaisyti maitinimo punktą. 
Tą Freinkelio pasiūlymą 
priėmė ir pranešė Vyriau
siajai Raudonojo Kryžiaus 
Valdybai. Toji nutarė au
kautojui padėkavoti.

Zubovo gatvėje kilo gaiš
ias. Sudegė “Varpo” drau
gijos būtas su visais rakan
dais, knygynu ir scena. Tai
pogi sudegė daktaro Lauce
vičiaus, Datnauskio namai 
ir dar kelios dešimtys na
mukų. Latvių Ekonomijos 
sankrova “Progresas” ir Sa
vitarpio kredito bankas

naktimis griaudžia labai 
aiškiai.

PABĖGĖLIAI Iš SUVAL
KŲ GUB.

Šiomis dienomis į Vilnių 
atvyko naujų pabėgėlių iš 
Suvalkų gubernijos. Jie sa
ko, kad visiems gyvento-

> daugiausiai išeiviai 
žmonės, kaip tai lenkai, 
slavai, rusai, rusinai na, ži
noma, ir lietuviai. Nekurie 
iš lietuvių turėjo ten pasidė- 
ją net keliatą tūkstančių do
lerių, kuriuos taip yra sun
ku uždirbti kasyklose. Kaip 
tai yra liūdna, kad nors pas 
mus taip tankiai būva pa-

jams įsakyta esą išsikraus- nasųs atsitikimai, bet mus 
tyti 30 viorstų nuo pozicijų, lietuviai negali atsikratyti

Ir pabėgėliams ir tiems, nuo panašių bankų, 
kuriems liepta išsikraustyti, Depozitorių Pmigų.AAUA/? 
reikalinga yra pagelba, to- sudėta viršaus.. $400,000.00.
kuriems liepta išsikraustyti Depozitorių pinigų buvo

nenuėjo niekais — evange
likams lenkams leido pasi
likti savo vietose. į

Lietuvių atstovai lig šiol' 
nieko nedarė. Nejaugi jie; 
nemoka užtai ti savo tautie- visas sudegė 
čių reikalų! Na tik turime dubusiu, dauboje liko kelia- 
ir evangeliką atstovą p. j

dėl bus reikalinga naujų au-
ne-

Gi apart kaucijos, kuri su
dėta valstijos kasoje $100-

Gegužės 26 d. pro Vilnių 00’0.00, banke daugiaus nie-

AIRIOGALA.
Airiogalos miestelis 

. Tik
be- 
pa-

tas triobelių. Sudegė ir 
bažnyčia, kuri turėjo dau
giaus 200 metų. Miestelio 

... - , .. .. . nP.s,gyventojai labai suvargę
reikia po Galiciją pasivazi-1 g]audžiasi aplinkiniuose so- 
n^ti’. Idžiuose.

Bet matyt jisai neturi lai
ko rūpintis savaisiais,

gelžkeliu pravežta suimtųjų i!S0.ney?(!0, Visus pinigus 
nelaisvėn vokiečių kavaleri- issivezč bankierius Blau, is- 
stų bū ris.

Šiuo tarpu Lietuvių Drau
gija nukentėjusiems dėl ka
ro šelpti suskaito apie 3,400 
šelpiamųjų pabėgėlių.

Nuo gegužės i d. ligi ge
gužės 25 d. draugijos dak
taras 290 kartų lankė ligo
nis.

ŠVENTO JOKŪBO BAŽ
NYČIOS RIAUŠĖS.

KĖDAINIAI.
Gegužės 14 d. ant Kedai-

Gegužės 17 d. lietuviams nių lakstė orlaivis ir nume- 
buvo paskirtos pamaldos Šv.1 tė keliatą bombų. Buvo 
Jokūbo bažnyčioje, bet lai-1 turgaus diena, žmonių bu- 
ke paskirtųjų lietuviams pa- vo daug susirinkę. Kaip tik 
maldų lenkai giedodami ra- pamatė geležinį paukštį, tai

visi leidosi bėgti, kur kas iš
manė. Nukritusi bomba 
sudraskė vieną karvę ir mo
teriškę. Daug langų išbi-

žančių, kiek galėdami šau
kė, kad neduoti lietuviams 
giedoti ir neleisti lietuviško 
pamokslo. Tas jiems ir pa
sisekė. Lietuviai nieko ne
darė ir ramiai po pamaldų 
skirstėsi. Klebonas per pa
mokslą riaušininkų nepapei
kė, o tiktai pasakė, kad lie
tuviams šioje bažnyčioje lei
sta pamaldos, tai prašė lie
tuviškų pamaldų nekliudyti. 
Bet lenkai tuoj pradėjo 
šaukti, kad jie neleisią lie
tuviams pamaldų. Vysku
pijos. valdytojas kun. Mi-į848 kvitas bandelėms gauti 
chalkevičia nieku nenubau
dė nei triukšmadarių, nei 
šv. Jokūbo bažnyčios klebo
no, kad jisai nenorėjo tų 
triukšmadarių numalšinti. 
Čion be abejonės didžiausia 
Michalkevičiaus kaltė. Nes 
jeigu klebonas būtų žinojęs, 
kad tokioms riaušėms Mi- 
chalkevičia nepritars ir dar 
būtų nubaustas, tai ištikro 
būtų mokėję tuos triukšma
darius numalšinti. Taipo
gi ir triukšmo būtų nedarę, 
jeigu būtų žinoję, kad kle
bonas tiems triukšmada
riams neprijaučia ii’ dar 
juos gali nubausti. Pasek
mė to triukšmo buvo ta, kad 
Michalkevičia uždraudė lie
tuviams šv. Jokūbo bažny
čioje pamaldas.

Ima net abejonė ar tik ne 
tyčia buvo įtaisytas tas 
triukšmas, idant užkirsti 
kelią lietuvių pamaldoms 
kitose bažnyčiose, nes lietu
viai savo pamaldoms beveik 
kas savaite įgydavo naują 
bažnyčią.

rėję.

GYDYMO-MAITINIMO 
DRAUGIJA.

“Vairas” rašo:
Vilniaus Gydymo - Maiti

nimo Draugijos ambulatori
ja per mėnesį nuo balandžio 
15 d. ligi gegužės 15 d. pri
ėmė 840 ligonių. Tuo pačiu 
laiku ambulatorija išdavė

ir 950-pienui ligonims.

RINKLIAVA DĖL KARO 
NUKENTĖJUSIEMS.

Gegužės 29 — 31 dienomis 
visoje Rusijoje ir pas mus 
Lietuvoje Didž. Kun. Tatja
nos Komitetas taiso rinklia
vą. Tomis dienomis jis rin
ko aukas dėl karo nukentė- 
jusiems visur: gatvėse, te
atruose, sodžiuose ir kitose 
vietose, kame daugiau ren
kasi žmonių. Vilniuje Ber- 
nardynų sode gegužės 31 d. 
Vilniaus gubernatoriaus 
žmonos Veriovkinienės su
manymu ir rūpesniu buvo 
intaisyti tam tikri pasilink
sminimai ir lioterija, arba 
taip vadinamas “laimės ra
tas”.

savaitę tokiuo jau spartu
mu, tuomet jie bus ties Var
šavos vartais.

Sulyg pranešimų iš Pet
rogrado, daugelis turtinges
nių varšaviečių apleidžia 
miestą ir kraustosi toliau. 
Petrogrado laikraščiai da
bar labai daug rašo, kad'turkai norėjo

RUSAI SUMUŠĖ 
TURKUS.

Oficijališkai pranešama, 
kad į pietus nuo Kara Dagh 
rusai sumušė turkus. Tur
kai turėjo labai didelius 
nuostolius.

Į vakarus nuo Ahlavat 
pradėti už-jie galėdavo daug ką su-j bar labai daug rašo, kad turkai norėjo pradėti už

uosti ir per Miasojiedovąl Varšavą galima atiduoti vo-!puolamąją kovą, bet tatai 
suteikdavo naudingų žinių' kiečiams. . jiems nepavyko,
vokiečiams.

ji ems nepavyko.

AT-

Vokiečių orlaivininkai iš- 
mėčiojo daug atsišaukimų, 
kuriuose sakoma, kad Var- 
šava tuojaus bus paimta.

Iš Londono praneša, kad 
vokiečiai turi surašą tų len- vė Ivangorod tuoj bus vo
kiškų vadų, kurie eina už kiečių rankose.
Rusiją. Kuomet Varšava Paėmė Ivangoroda, vokie-

IVANGORODAS VOKIE
ČIŲ RANKOSE?

Anglijos laikraščiai pra
neša, jog didelė rusų tvirto-

VOKIEČIŲ ATAKOS 
MUŠTOS.

Rusų generalis štabas 
praneša, kad Panemunėje 
visos vokiečių atakos tapo 
atmuštos. Ant fronto Šešu
pės taip-pat tapo atmuštos bus paimta, tuomet tie va-jčiai stačiai galės
vokiečių atakos.

eiti ant

ŽAGARĖ, ŠIAULIŲ PA V.
Dėlei vokiečių atėjimo vi

sų Žagarės mokyklų moki
niai (ės) paliko nekvosti 
(os). Jie tikisi, kad kvoti
mai bus rudenyj.

— Gegužės 3 d. buvo įsa
kyta visiems žydams apleis
ti Žagarę į 24 valandas.

— Pas mus krautuvėse 
viskas labai pabrango. Kai- 
kurių prekių net trūksta. 
Javai truputį atpigo.

— Balandžio 7 d. mieste
lio prieveizdos buvo įsaky
ta laikyti sanitariškai išei
namas vietas, kūtes ir tt. 
Dabar dar stropiaus bus 
žiūrima sanitarijos.

— Po vokiečių išėjimo 
žmonių ūpas atsimainė. Vi
si pradėjo baigti dirbti lau
kus ir sėti javus. Pasta
ruoju laiku atsirado vagilių.

HUERTA VĖL AREŠTUO
TAS.

EI Paso.—Buvęs Mexikos 
respublikos prezidentas Hu
erta vėl areštuotas. Gene
rolas Orosco, kuris buvo su 
juo, pabėgo.

PO-KANADA SIUNČIA 
VANDENINES 

VALTELES.
Pereitą subatą iš Kana

dos išsiųsta Anglijon 10 po
vandeninių valtelių.

Visos valtįs, kaip sakoma, 
plauks Anglijon. Ant kiek
vienos valties yra 22 žmo
nės. •

važiuodamas iš Scrantono 
10 birželio vakare. Tai pa
sirodo, kad depozitoriai gal 
gaus 25 centus už dolerį.

Indomu pastebėti tas, kad 
Blau užlaikė agentus: 1 ru
są, 4 žydus, 3 italus, 1 lenką 
ir 2 lietuvius, kurie vaikš
čiojo per žmones ir rekla
mavo visokiais būdais žyde
lio banką.

Nors taip kruvinai skau
di lekcija dėl mūsų, lietuvių, 
bet ar jie išmoks kuomet 
nors apsaugoti savo kruvi
nai uždirbtus skatikus, tai 
klausimas?

Kuomet pasklydo po mie
stą gandas apie bankrutiji- 
mą Blau Banko, daugybė 
žmonių apstojo namą, rei
kalaudami pinigų, taip kad 
reikėjo policijos, kad nu
malšinus minią. Moterįs, 
kurių pinigai buvo minėta
me banke verkė, bėgioda- 
mos po miestą. Kiekvienam 
buvo nejauku ant širdies, j 
Įbauginti žmonės puolėsi iš-į 
iminėti pinigus ir iš kitų

RUSIJOS SUBMARINAI 
NUSKANDINO TRIS 

TURKŲ LAIVUS.
Petrogradas. — Aktyviš- 

kumas rusų povandeninių 
valtelių (submarinų) Juodo
siose jūrėse vis labiau pra
deda didėti.

Rusų admiraltija praneša, 
jog viena povandeninė val
tis nuskandino net 3 turkų 
laivus.

CHOLERA VENGRIJOJE.
Vengrijoj nekuriose vie

tose jau prasidėjo cholera. 
Pirmiausia cholera susirgo 
rusai, karės belaisviai, Del- 
rešane, Vengrijos šiauriuo
se. Tarpe 7 ir 13 birželio 
buvo 1414 atsitikimų susir
gimo ta liga. Mirė 312 y- 
patų.

Tame lagery randasi 17,- 
000 karės belaisviu, v

OSSOVIEC GERAI GI
NAMAS.

Karės korespondentas a- 
tiduoda garbę tiems rusams, 
kurie taip ilgai ir taip smar
kiai gina Ossovieco tvirto-

Sako, būk karės pradžio
je vokiečiams kokiu tai bū
du pavyko pasiųsti Ossovie- 
can japoną šnipą, kuris no- 

iminėti pinigus ‘ir iš kitų^0 papirkti tvirtovės ko- 
bankų, daugiausiai iš Myko-. (nen(iantą. Bet smpas tuoj 
lo Besako banko, bet pasta- !UV0 sušaudytas.
rasis bus inkorporuotas ir 20 000 ŽUVUSIŲ TURKŲ, 
kontroliuojamas valstijos, — - 
ir vadinsis Bosak State 
Bank. Taip kad Scrantone 
daugiaus privatiškų bankų 
nebus, todėl ir daugiaus pa
našių atsitikimų gal neį
vyks. Korespondentas.

etai būsią1 sušaudyti. Kiek j Varšavos.
tame teisybės, tik ateitis ga-j Pereitą rudenį vokiečiai 
lės prirodyti. į taip-pat mėgino paimt Ivan-

-- I go r oda, betgi tatai jiems 
RUSIJOS DUMA ŠAUKIA- nepavyko.

MA Į POSĖDŽIUS.
Extra sesijos Rusijos vai- rusų kariumenė visiškai de- 

stybės durnos prasidės 13 d. moralizuota, 
liepos. Ligišiol dumininkai jau nebėra 
svarstė apie valstybės daly
kus savo privatiškuose po
sėdžiuose.

Jeigu jau durna susirinks, 
reiškia, kad Rusijoj daug 
svarbių dalykų įvyko ir tu
rės įvykti. Durnoj mano
ma pakelt klausimą apie ka-' 
riumenės perorganizavimą.

Anglų laikraščiai sako, kad

rusus 
laimėti.

Jeigu taip, tai jau visai ne
gerai. Belaisviai sako, kad 
pas rusus esąs smarkiai nu
puolęs ūpas.

VOKIEČIAI NORI AT
GAUTI ALZASĄ.

Dalį Alzaso yra užėmę 
francūzai. Tą dalį būtinai 
nori atgauti vokiečiai. Vo- 

AREŠTUO.IA JUODKAL- kiečiai koncentruoja Alzase 
>. labai didelę kariumenę ir 

Seattle, Wash. — Iš Port-, rengia generališką antpuolį, 
lando, Ore., praneša, kad i Mažos dalelės vokiečiams 
ten areštuota du atstovai' sudrūtinimų tiktai ką pribu- 
Juodkalnijos valdžios, ku-.vo į Fecht pakalnę, 

riuodu važinėdamu po Su- i ------------ -
vienytas Valstijas prikalbi-i SUTARTIS TARPE RUSI- 
nėjo juodkalniečius grįžti! JOS IR JAPONUOS.

Iš Honolulu praneša, kad

NIEČIŲ AGITATORIUS

juodkalniečius grįžti! 
namo ir stoti karėn. Juodu 
būk prikalbėjo 500 juodkal- greitu laiku tarpe Japonijos 
niečių, pasižadėjusių grįžti.

Abudu yra areštuoti už sutartis.
laužymą Suvienytų Valstijų!kai jau veik suruošta. Da- 
neutraliteto.

Brisbee, Arizona, taip- 
pat areštuotas vienas juod- 
kalniečių agitatorius.

ir Rusijos įvyks politiška
Sutartis formališ-

bar laukiama tik faktiško 
užtvirtinimo. į

VOKIEČIAI BOMBAR- 
DUOJA ARRAS.

Arras’o katedrališka baž* 
nyčia (Francijoj) padegtai 
vokiečių bombomis. Bažny< 
čia veik išgriauta. 1

Vokiečiai būk tai buvo 
priversti bombarduoti baž
nyčią, kadangi tame miesto 
susirinko daugybė kariume-K 
nės. |

NUSKANDINO VOKIE
ČIŲ DIDLAIVĮ.

Petrogradas. — Oficiališ- 
kai pranešama, kad rusų po
vandeninė valtis paskandi
no vokiečių šarvuotį “Ger
mania”.

To šarvuočio vertė
12 milijonų rublių.

Kaip praneša vyriausias 
'anglų komandieras, tai ties 
Dardanelais jau žuvo 20,000 
turkų.

Turkų vyriausybė išdavė 
raštą, kuriame pasakyta, 
kad kiekvienas aficieris, ku
ris lieps pasitraukti iš tran
šėjų bus sušaudytas.

siekė

FRANK HOLT NUSI- | 
ŽUDĖ. <

Tas vyras, kuris kėsinosi 
ant miliardieriaus Morgano 
gyvasties, jau nusižudė ML 
neola kalėjime. j

Jam nusižudžius, vis la< 
biau kalbama, kad Lai buvęs 
profesorius Muenster, kuris 
1906 metais nunuodijo Cam* 
bridge’iuj savo pačią.

Morganas sveiksta. Jo 
žaizdos pasirodė esančios 
nepavojingos.

Betgi tyrinėjimas eis ir 
toliau. Manoma, kad visoj 
Amerikoj esąs kokis tai 
suokalbis.

Daktarai sako, kad Holt 
buvęs psychiškai nesveikas.

Šią seredą Holt sakė pa
sakysiąs visą teisybę polici
jos viršininkui Washingto
ne. Kaip tvirtina, tai Holt 
rašęs laiškus prezidentui 
Wilsonui ir kaizeriui Viliui 

; apie karės užbaigimą.

KALTINA VOKIEČIUS, 
JOG JIE DEGINA 

SUŽEISTUO
SIUS.

Londonas. — Korespon
dentas “Novoje Vremia” 
praneša, kad Galicijoj vo
kiečiai sudegino didelį skait
lių sužeistųjų rusų, kurie 
buvo palikti Jėzuitų kliošto- 
riuj Chyrove. Vokiečiai nu
gabeno visus sužeistuosius į 
tam tikrą medinį namą ir 
padegė jį. Vėliaus vokiečių 
orlaivininkai išmečiojo atsi
šaukimų, kur sakoma ru
sams, jog jie nepaliktų savo 
sužeistųjų.

MUITINĖS PRAKIŠO 
$80,000,000.

Washington, D. C.—Mui
tinių viršininkų apyskaitos 
parodo, kad pereitais biz
nio metais muitinės, dėlei 
karės, nustojo $80,000,000.
19 UŽMUŠTA, 903 SUŽEIS

TA 4 d. LIEPOS AP- 
VAIKščIOJIME.

Chicago, Ill. — Laike 
Fourth of July visose Suvie
nytose Valstijose žuvo 19 
ypatų, o sužeista net 903.

Ir kam iš to yra nauda?
ROCKEFELLERIO KOMI- 

MISIJA TURKIJOJ.
Rockefellerio komisijos 

nariai jau pasiekė Turkją.

SAKO, RUSAI GALI ATI
DUOTI VARSA VĄ.

Sulyg Londono praneši
mų, armija generolo Ma- 
ckensen smarkiai eina į 
šiaurę. Šiomis dienomis 
Mackensen su savo kariu- 
mene būsiąs ties Liublino ir 
Ivangorodo vartais. Jisai 
daro kasdien po 7 — 8 vior- 
stus.

Dvi Rusijos armijos jau 
perkirstos ir todėl joms bai
siai sunku veikti. Viena 
armija veikia ties upe Bug, 
kita traukiasi link Liublino. 
Jos negali suteikti viena ki
tai pagelbos.

Jeigu šitas vokiečių pir
myn ėjimas tęsis dar kokią'ir areštuoti kelionėje.

18 LIEPOS — DIENA MA
NIFESTACIJOS PRIEŠ 

KARĘ.
Pildantis Socijalistų Par

tijos komitetas nutarė kvie
sti šios šalies darbininkus 
18 d. liepos rengti mitingus ^ Jie teiks pagelbos nukentė- 
ir manifestacijas prieš karę, jusiems nuo karės.

vokiečiai, bet žmo-

PUŠALOTAS, PANEV. P.
Nors šio kampelio nepa

siekė
nėms baimės įvarė gana. 
Taip, balandžio pabaigoje, 
kada vokiečių žvalgai buvo 
pasklydę po netolimus mies-

SEPTYNI AREŠTUOTI.
San Francisco yra areš

tuoti 7 žmonės už įsirašymą 
į Anglijos kariumenę. Jie 
jau buvo bevykstą Anglijon ' • V i i • ’I 1*



LAISVE

aikraščiy ir Gyvenimo Apžvalga
A M IT r T A šiai, aiškiai mums parodoj Tą supranta tautininkai VT Ą I IIACĮ 21 kad augščiausio tobulumo ir kunigai, bet jie nesigėdi “ /ILUVO

A laipsnio žmogus lengviausia šmeižti mūsų vardą. I IMPERIALIZMAS.

Tiesą pa- j nėms uždrausti melsties, jei-Viena Australijos provin- lietuvių kunigai. ’
vija į vieną dieną sudėjo ba- sakius, jie mažai ir išmano' gu jie nori melsties. Bet 
dalijančiai Belgijai $500,000. apie šios šalies politiką. Gi | žiūrint į dalyką Jš grynai

0 apie Lietuvą 
nieks nesirūpina.

veik pekurie amerikiečių kuni-; darbininkiško atžvilgio rei- 
igai, ypač New Yorke, jau kia tik apgailėti, kad len- 
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New Yorko valstijoj kon-
I ėmėsi darbo, jau agituoja už kiški ir lietuviški miesčionįs 

. ginklų trustą. yra užsidegę ta baisia nea-
Kaip tai negražu! Kris-,pykanta, kuri visuomet bu-

stitucijinė konvencija mėgi- taus mokslas jokiu būdu ne-1 vo didžiausia kliūtim del 
na padaryti naują užpuoli- sucĮerinamas su agitacija už
mą ant ateivių teisių. No
rima taip sutaisyti, kad ne
mokanti angliškai skaityti 
ir rašyti negalėtų balsuoti...

Ir ko tik tie ponai nepra
simano!

didesnį apsiginklavimą.

Kaip girdėjome, tai Chi
cago j greitu laiku pradės ei
ti naujas savaitinis laikraš
tis — tautiškai radikališkos 
pakraipos. Vedėjais būsią 
pp. A. Rimka ir Z. Vitkaus-

“Jaunoji Lietuva” jau su- 
sivienyjo su “Laisvąja Min- 
čia”. Tiktai ačiū šiai kom
binacijai galės užgimti sa
vaitinis laikraštis.

PRASIDEDA...
Kas ne su mumis — tas 

prieš mus — sako lietuviai 
klerikalai. Ir ne tik taip 
sako, bet ir elgiasi. Štai, 
p B. Balutis pasakoja “A- 
merikos Lietuvoj”, kaip 
bjauriai elgiasi klerikalai su 
gerb. St. Šimkum, atvykusiu 
parinkti aukų nukentėju
sioms nuo karės Lietuvoj.

Nors ir prisižadėję, kleri
kalai nenoromis rengia p. 
St. Šimkui prakalbas. Pa
čių prakalbų rengime vieš
patauja didžiausia betvar
kė. Viskas atliekama, kur 
koja, kur ranka.

Ponas B. Balutis žada pa
pasakoti ir daugiaus slapty
bių apie klerikalų darbelius.

Lauksime.
Męs manome, kad jau da

bar ir tautininkai turi pro
gą pamatyt, jog klerikalai 
nori viešpatauti ant visų lie
tuvių. Ligišiol tautininkai 
jiems uoliai padėjo. Žiūrė
sime, ar visuomet jau taip ir

AR MĘS KAREIVIŲ 
PRIEŠAI?

“Dilgėlės” išreiškia gana 
originališką nuomonę apie 
kareiviavimą.

“Męs pasmerkiame karei- 
vystę. Argi męs esam ka
reivių priešai? Ne.

Męs esam kareivystės 
pi’iešai.

Karei vystė, tai ta įstaiga, 
ta tvarka, tas užvedimas, 
kur traukia sau jaunus vy
rus iš ramaus, naudingo gy
venimo ir ištvirkina juos 
į »rotiškai, dvasiškai,doriškai, 
lytiškai... O nuo to — ap- 

- Inkui po visą tautą platina
si protiškas ir doriškas iš
krypimas, užsidegimas prie 
didelių muštynių, užpuldinė
jimo ne tik ant svetimų tau
tų, bet net ir ant savo tėvų, 
brolių ir seserų. Kariume- 
nė yra užpuldinėjimu ant 
visų, kurie tik pakelia bal
są prieš tautos badmiriavi- 
mą, prieš netikusią tvarką, 
ėdančią tautos skarbus, jos 
paskutinį kąsnį”. I

PASIKĖSINIMAS ANT 
J. P. MORGANO.

Pasikėsinimas ant miliar- 
dieriaus J. P. Morgano gy
vybės tapo vyriausia dienos 
tema. Apie dr. Rolfą visur 
kalbama ir dar nežinia, kuo
mi tas viskas užsibaigs.

Kaip žinoma, amerikietis 
Holt norėjo nužudyti Mor
ganą dėlei priežasčių, kur 
rios tampriausia yra suriš
tos su kare. Dr. Holt sako, 
kad jisai rokuoja Morganą 
vyriausiu kaltininkų, jog 
karė taip ilgai užsitęsė, nes 
tik ačiū Morganui, talkinin
kai gauna taip daug amuni
cijos iš Amerikos. Pasikė- 
sintojas sako, kad Morgano 
simpatijos buvo aiškiai pa
linkusios Anglijos ir Franci- 
jos pusėn. Ir štai, kad da- 
rodyti, jog Amerika turi bū
ti “neutrališka”, dr. Holt 
panaudojo revolverį.

Kas ima atsakomybę už 
desperatišką d-ro Holt’o žy
gį? Be abejonės, tik jisai 
pats. Yra laikraščių, kurie 
stengėsi primesti jį vokiečių 
partijai, nelyginant, kaip 
tūli lietuvių klerikalai sten
giasi Kiaulėno - Montvido 
prasižengimą nuversti ant 
socijalistų partijos. Bet 
kuo Amerikos vokiečiai kal
ti, jeigu tūlas jų simpatikas 
atliko kriminališką prasi
žengimą? Kiekvienas žmo
gus atsako už savo darbus. 
Jokia partija ir jokia srio- 
vė neatsako už dąrbus iš
gverėlių ar nenormališkų 
subjektų, nors jie ir steng
tus psisiplakti prie kokios 
nors idėjos.

Kiekvienas sveikai pro
taujantis žmogus turi nu
peikti 
Kuomi 
kuomi 
viena terorizmas konstitu
cijos šaly nepateisinimas. Ir 
jeigu dr. Holt norėjo atsiek
ta kokį nors praktišką rezul
tatą, tai jisai jo neatsiekė, 
nes žudymu atskirų asmenų 
nieko negalima atsiekti. Ji
sai tik pablogino padėjimą 
tų amerikiečių, kurie agita
vo, kad Amerika nesiųstų 
ginklų Europon, tai yra, ji
sai atsiekė rezultato kaip 
tik priešingo tam, kokio bu
vo norėjęs atsiekti.

Holt’o pasikėsinimas dar 
labiau sujudins amerikiečių 
politišką atsargumą ir duos 
progos karės šalininkams iš
sijuosus agituoti už karę.

progreso. Ypatingai gi šia
me momente nemalonus yra 
tie kivirčiai, kuomet bado 
pavojus beldžiasi į Lietuvos 
duris, kuomet kiekvienas vi
suomenės narys turėtų į- 
tempti visas spėkas didžiam 
visuomenės darbui dirbti.

LAIMINGI ŽMONĖS...
“Kataliko” koresponden

tas praneša iš Wilkes Bar
re, Pa., apie “milžiniškų 
darbą”, kurį sumanė vyčių 
kuopa:

“Pernai čia buvo sureng
ta liepos 16 d. taip vadina
ma Lietuvių Diena. Vyčiai 
pagal aną formą rengs ir 
šiemet, tik daug grandioziš
kesnę. Tikimasi, kad tą die
ną atsilankys 40,000 žmonių 
į tą pramogą. Didis bus 
programas.

Pirmiausia bus lenktynės 
bėgime. Bėgs 100 bėgikų. 
Pradės bėgti iš Wilkes Bar
re, Pa. ir bėgs į Valley View 
Parką, t. y. bėgs septynias 
mylias. Pirmutinis gaus 
$25, antras $15, trečias 
$10. O jei lietuvis išbėgs, 
tai gaus didelę dovaną. To
dėl geri bėgikai iš visos A- 
merikos kreipkitės žemiau 
paduotu adresu. Bus toliau 
lietuviški šokiai, lietuviškas 
lošimas, vaikų lenktynės. 
Kals į akmenį skylę — kas 
per 25 minu tas iškals skylę 
10 colių gilumo, tas gaus 
$10. Wilkes Barre vyčiai 
lųš Base Bali su Pittstono 
vyčiais” ir tt.

Laimingi žmonės tie vy
čiai . Jiems nerūpi nė be
darbės, nė darbo žmonių 
vargai. Jie nekalba apie 
kapitalizmo sistemos praša- 
linimą. Ir viskas jiems all 
right...

Holt’o pasielgimą.
jisai nesidengtų, 

nesiaiškintų — vis- "DAR APIE “LIETUVIU 
PETICIJĄ”.

“Keleivis” rašo:
“Keleivio” No. 23 buvo 

pastebėta, kad tos peticijos 
autoriai nežino ką daro. 
Jie nori Lietuvai autonomi
jos ir ketina siųsti savo pe
ticiją į busimąją taikos kon
ferenciją; jie nežino, kad 
autonomijos davimas tai 
yra grynai vidurinis (Rusi-

“Laisvės” red. išsiuntinė
jo daugeliui visuomenės vei
kėjų šiuos užklausimus:

Jau daug kartų mūsų lai
kraštija nurodė, kad tarpe 
Amerikos lietuvių, o labiau
sia tarpe čia augusio lietu
vių jaunimo, smarkiai eina 
ištautėjimo procesas. Prieš 
Amerikos lietuvius stovi di
lemma: but ar nebūt?

Męs norėtume išgirsti 
Tamstos nuomonę šiame da
lyke ir todėl meldžiam atsa
kyti į šiuos klausimus:

Kaip tamsta žiuri į tą iš
tautėjimo procesą — kaipo į 
suturimą, ar ne su turimą?

Jeigu galima tasai ištau
tėjimo procesas suturėti, tai
ar verta? — O jeigu verta,' kidhui 
tai kokiu budu? .vert? r-ui verčia rūpintis iš-

Mums matosi, jog šie•tautoj mm suturėti, 
klausimai yra labai svarbus i C 
mūsų ateivijai. Jų išrisi->mą : 
mas galėtų turėt didelę ver- būti labai daug, 
tę. •

ir greičiausia pasiekia, jei- Tebūna jiem gėda už tai!
gu viso mokslo ir patirimb Kurgi męs nueisim, pana- -------------
žinios bei kultūros vaisiai šiais įrankiais kovodami? Italija neseniai da buvo 
suteikiama arba prieinama j Męs tikimės, kad visi mū- suskaldyta į daugelį valsty- 
artimiausiu ir tiesiausiu ke- sų draugai ir skaitytojai bių. Tarpe kitų ten buvo ir 
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Italija neseniai da buvo

liu —-. tuo mažiau bus išeik
vota energijos priešprigim- 
tiniams dalykams, tuo leng
viau bus pasiekta augščiau- 
sias žmonijos tobulumo 
laipsnis.

Rod«, kartais gali būti ir 
aptinku bių, kuriose ar- 

s kelias prie tobulybės 
eiti per ištautėjimą. 
t-‘i išimtis, kuri tik 
rtina taisyklę.
kilus p įsės čia visai 

tirėta savęs išlai- 
i n k tas, nei tie eko- 

I ilitikiniai bei 
i \ eiksniai, kurie

gaii

mane n
Tymo iii 
n o m nia

Ištautėjimo klausi* 
mas.

Čia augusio jaunimo iš
tautėjimo klausimas Ameri
koje yra perpainus ir pergi- 
lus, kad viename ar keliuo
se laikraščio straipsniuose 
būtų galima išsamiai į jį 
atsakyti, todėl pasitenkinsiu 
tik trumpais atsakymais į 
klausimus, kuriuos “Lais
vės” redakcija pastatė.

1 Klausiate — kaip aš 
žiuriu į ištautėjimo procesą
— kaipo į suturimą ar ne
suturimą?

Atsakyti į šį klausimą aš 
norėčiau taipgi klausimu: 
ar dabartinis Amerikos lie
tuvių ekonominis ir kultūri
nis gyvenimas gali progre
suoti ir išsiplėtoti ligi “ame
rikonų” tolygaus gyvenimo
— ar ne? Atsakymą ran
dame pačiame gyvenime: 
lietuvių ekonominis ir kul
tūrinis gyvenimas, nors pa
mažu, plėtojasi — tai liudi

ji ja iš vienos pusės “lietuviš
kų biznių” augimas ir ap
skritai lietuvio darbininko 
gyvenimo reikalavimų plė
tojimas, iš kitos — lietuvių 
spaudos ir organizacijų au
gimas. Su tuo dauginasi ir 
veikimai, kurie trukdo lietu
vių jaunimo ištautėjimo 
procesą.

Bet kifas klausimas — ar 
tie veiksniai kada nors bus 
taip galingi, kad tąjį proce-

3. Kokliu) būdu ištautėji- 
, suturėti? — Būdų gali 

Bet jie vi
si tuvi tarnauti vienam tiks
lui: kad lietuviai savo išsi

lavinimo laipsniu, kultūra 
ir ekonomui? gerove būtų 
lygus svetimtaučiams. Mo
kyklos, paskaitos ir kursai, 
kame suaugusieji galėtų ap
sišviesti, — parapijinių ir 
valdžios mokyklų (lietuvių 
gyvenamose vietose) reor
ganizacija ir pritaikymas 
prie lietuvių ypatybių, kul
tūrinės, ekonominės ir poli- 
tikinės organizacijos, spau
dos (peri jodinės ir neperi jo
dinės) plėtojimas, dailėji li
teratūra, teatras, muzika ir 
tt., ir tt.—vis tai būdai, ku
rie gali ištautėjimą jei ne 
suturėti, tai bent sumažinti.

A. Rimka.

Musų Draugams.

bus su mumis ir nepaliks; popiežiaus valstybė, kuri sa
mus vienus valandoje, kuo-'vo despotizmu galėjo lygin- 
met pritarimas ir geras žo-Įties nebent su Rusija. Z V. 
dis mums taip labai reika-1 kapitalizmuiplėtojantiesrei- 
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■ties nebent su Rusija. Bet 

kalinga platesnės dirvos, ir 
dėlto pirmutinis jo žingsnis 
— tai buvo stbngimasi su
jungti suskaldytą Italiją. 
Tai iššaukė daug sukilimų 
dargi karų, bet tie tautiniai 
karai buvo progresyviai ka- 

Musės kvėpuoja per tam ‘aij suskilusiai j daugybę 
tikras skyleles ju kūne? Jų italių Italijai, kaip ir suski- 
akys susideda iš 4000 ma-]lusiai Vokietijai, sunku bū- 
žyčių akelių. Musės gali U bllye klek labiau pakilt, 
panešti sunkuma, nuo 60 iki d’agaliaus 1870 m. buvo ga- 

es’—■■ ----- ---Jutinai sujungta Italija,
1871 m. — Vokietija. Da
bar Italijos kapitalas turė-

Ziniu-Zineles

70 sykių difresnį, negu jų 
kūnelis sveria.

Šveicarijoj eina ant žmo- TJ plačią, beveik da nepaju- 
nių nubalsavimo parlamen- dintą dirvą ir galėjo smar- 
to išleistos teisės, jei to pa- ^iai augt. Vienok tokia jau 
reikalauja 50,000 balsuoto- ypatybė — visuomet jis 
tojų. .Žmones tas teises gali nauJU kraštų, da di- 
priimti ar atmesti. desmų pelnų. Tuo būdu 

prasideda Italijos imperia- 
šventrašty para skaitosi lizn]o politika.

nuo saulės nusileidimo iki’ /I prasidėjo jau 
antros dienos nusileidimui. Pirmiausia Italija norėjo į- 

 . įgyt šiaurės Afrikos Tunisą 
ir Tripolį. Bet ten susidt *e 
su Francūzija ir privertė ją 
jieškot Vokietijoj ir Austri
joj talkininkų: 1882 m. pa
darė su joms sąjungą. Ne
pavykus šiaurės Afrikoj 90 
metais mėgino Italija jieš- 

•koti sau kolionijų rytų Af- 
j rikoj, ties Raudonomis jurė- 
imis. Bet ir ten nepavyko 
jos pienai — Abesinija už
kariaut ir pasibaigė 1896 m. 
Adu jos katastrofa.

Tuomet Italijos akys nu-

Nerūkykite prieš valgį, 
nes rūkymas sumažina alkį, 
kas kenkia sveikatai.

Anglijos imperijoj yra 
virš milijonas chiniečių.

su-

Kada gorilos padaro už
puolimą ant šlapių, tai apsi-ir11; • II • • 1 v-ginkluoja geromis buožė
mis

Yra net gyvulių, kurie ga
li gyventi be vandens. Dr.

Baisus ir bjaurus melas 
tapo paleistas ant laisviečių 
Pruseikos ir Neviacko. A- 
pie tai mūsų skaitytojai bus 
patirę iš atskaitos apie Ber
nardo Montvido nuteisimą 
miriop.

Tūlas Malinauskas, detek
tyvas iš New Britaino, pa
pasakojo būk jam B. Mont- 
vidas sakęs, jog Amerikoj 
gyvuoja juodrankių organi
zacija, kurios prezidentu e- 
sąs Pruseiką, kasierium Ne- 
viackas, o sekretorium šeš
tokas.

Tas negirdėtas šmeižimas 
teisme tapo atšauktas. Ir 
suprantama! Juk išmistas 
apie juodrankių organizaci- 

są visiškai suturėti? — Man ją yra tai pasaka iš tūkstan- 
rodos, ligi tam tikro laips- čio ir vienos nakties, yra tai 
nio — taip. Visiškai šutu- nesuturimos detektyvų fan- ‘$250 000 
rėti ištautėjimo procesą tazijos padarinys.

seniai.

R. E. Drake pasakoja apiel^rYl)0 nuo Afrikos į Balka- 
gazelles (panašios į bried-'1^ Pu??all ten susidūrė su 
žius), gyvenančias ant salos1 Austrija. Kuomet Austrija 
Saad-ud-Din, netoli Somali-'galutinai paėmė Bosniją ir 

į lando krantų, kur visai nė-!Ercegovmą, Italija nukreipė 
ra vandens, apart jūrių, ir savo a^is į Albaniją. Pasi-

sekus 3 metai atgal atimti 
nuo Turkijos Tripolį (žie
mių Afrikoj) da pakilo Ita- 

___ _ kapitalistų globstumas. 
vės romiečių teatras) sutilp- i Dabar Italijos valdžia ilgai 
davo apie 87,000 ypatų. Di-! sul viena ir kita pu-
tižiausiam NewYorko teatre 
gali tilpt tik 10,000 ypatų.

kur labai mažai lyja.

Senuose raštuose suran
da, jog Collosseume (seno-

Londone taisant Piccadil 
ly namą atrasta balandžių !U 
lizdas, suvytas iš špilkų, ku-hl.’*^ 
riomis moterįs prismaigo 
savo plaukus.

Anglijos Kooperatyviškų 
Draugijų atskaitoje už 1915 
metus matosi, jog pardavi
mai siekė $2,500,000,000 ver
tės. 1864 m. siekė tik

“NATIONAL SECURITY 
LEAGUE”.

Šioji draugija — tai Ame
rikos militaristų draugija. 
Jos vadai ant kiekvieno 
skersgatvio šaukia, kad A- 
merikai reikia ginkluotis, ir 
dar sykį ginkluoties. “Spi
ritus muvens” tos organiza
cijos yra garsusis pulkinin
kas Roosevelt.

Neperseniai minėta drau
gija išleido atsišaukimą į 
Amerikos dvasiški ją. Tame 
atsišaukime ji karštai ragi
na mūsų dvasiškius, kad jie 
aiškintų visiems amerikie
čiams, jog ši šalis nėra ga
nėtinai apsiginklavusi.

Męs nežinom, kaip elgsis

MUŠTYNĖS VILNIAUS 
BAŽNYČIOSE.

Vilniaus laikraščiai pra
neša, jog to miesto šv. Jo
kūbo bažnyčioje vėlei įvyko 
aštrus susirėmimas tarpe 
lietuvių ir lenkininkų. Bu
vo pavelyta toj bažnyčioj ir 

'lietuviškos pamaldos atliki
nėt.

30 d. gegužės turėjo būti 
lietuviški giedojimai. Len
kų davatkinai nutarė pasi
priešint ir giedojo lenkiškai. 

I Kilo didelė suirutė. Išėjus 
iš bažnyčios pradėta mėtyt 
akmenimis į lietuvius inteli
gentus ir vienas akmuo tapo 
paleistas galvon “Vilties” 
redaktoriaus p. Dovydaičio.

Męs neturime platesnių 
informacijų apie tą faktą, 
bet incidentas šv. Jokūbo 
bažnyčioje rodo, kad tautiš
kieji ginčai Vilniaus vysku
pijoj netik ką neapsistoja, 
bet vis dar didyn eina.

Męs manome, kad šiuo žy
giu lietuviai maldininkai tu
rėjo teisybę. Negalima žmo-

rėti ištautėjimo
mums nepasiseks, kaip ne
pasiseka daug didesnių ir čiai pasigarduodami prane- 

jos) valstybės dalykas, o į 1 kulturiškesnių tautų žmo- 
tokius dalykus kitos valsty
bės visai nesikiša, todėl ir 
busimoji taikos konferenci
ja negalės duot Lietuvai 
autonomijos.

“Lietuva” nenori tam ti
kėti. Ji nurodo, kad po ru
sų-turkų karės 1878 buvo 
sutverta tokioj konferenci
joj autonomiška Bulgarija; 
1898 metais Europos valsty
bėms reikalaujant autono
mija buvo duota Kretai, ir 
taip toliau.

Bet nedidelė žinovė pasi
rodė ir “Lietuva”. Ji pamir
šta,kad taip Kreta, taip Bul
garija buvo po Turkija, o 
Turkija tik ir yra viena to
kia valstybė pasaulyje, ku
riai kitos valstybės nepripa
žįsta nepaliečiamybės. Di
plomatų kalboje Turkija ki
taip ir nesivadina, kaip “li
gonė”, todėl prie kiekvie
nos progos jos kaimynai ir 
daro jai “operacijas”.

Bet negalima to pasakyti 
apie Rusiją. Jos savystovy- 
bė yra visų pripažinta, į jos 
vidurinius reikalus dar nie
kas nesikišo ir vargiai kas 
besikiš. Ypač mažiausia 
galima tokio kišimosi tikėtis 
iš busimos konferencijos 
kur Rusijos sąjungininkai 
bus, kaip rodos, pergalėto
jais. "

nėms. Bet to nei nereikia. 
Vokiečių, neskaitant kitų 
tautų, daug daugiau yra 
“suamerikonėjusių”, negu 
lietuvių, bet dėlei to niekam 
galvos neskauda.

2. Antras klausimas: “Jei
gu galima tasai ištautėjimo 
procesas suturėti, tai ar 
verta?” — Atsakysiu: nors 
ir negalima būtų jo visiškai 
suturėti, bet verta kiek ga
lint stengtis tai padaryti. 
Dėl to, kad męs negalime ig
noruoti prigimties įstatymų, 
kadangi už jų ignoravimą 
gamta labai skaudžiai bau
džia. Žmogus nėra tai mo
lio gabalas, iš kurio būtų 
galima bile kas lipinti; nėra 
tabula rasa — nutrinta len
ta, ant kurios būtų galima 
rašyti viskas, kas tik į gal
vą ateina. Kiekvienas žmo
gus, koks jisai šiądien prieš 
mūsų akis stovi, — yra tai 
padarinys tų visų žmonių ir 
jų gyvenimo sąlygų, iš ku
rių jisai tiesioginiai paeina. 
Ir tolimesnis jo plėtojimos 
jau priklauso ir nuo jo pri
gimtų ypatybių. Experi
mentale psychologija, kuri 
remiasi ir prigimties bei fy- 
ziologijos mokslų žiniomis 
ir ant kurios vėl remiasi pe
dagogija ir kiti žmogaus 
lavinimo bei auklėjimo mok-

Nekurie lietuvių laikraš-

se,- ilgai svyravo — žiurėjo, 
kur daugiau pelnyt galima. 
Pagaliaus, nutarė. Žinoma, 
ir ji dabai- leidžia paskalas 

japie liuosavimo karą, bet iš 
; pa vyzdžio geriausia ga- 

ilima matyt, koks tai “liuo- 
suojamas” karas. Išeina, 
kad ta pusė “liuosuotoja”, 
katra prižadėjo Italijai di
desnį šmotą duot!

Kad tik pritraukus ją, 
Rusija paaukojo dargi nu- 
silpnusios Serbijos reikalais. 
Atsimenate, kaip šaukė Ru
sijos ir Lietuvos caro patri-

šė tą žinią savo skaityto
jams. Kaip “Vien. Liet.” 
tai net nepaminėjo, kadį 
teisme tas viskas tapo at-i 
šaukta. I

Kurgi dora, kurgi krisle
lis gėdos — klausiame męs 
jų!

Juk “Laisvės” žmonės ne 
nuo šiandien žinomi plačiai 
visuomenei. Jie veikia spau
doj ir draugijose. Nei antį 
vieno iš jų niekuomet nebu-' 
vo mesta nei mažiausia dė
mė. Jie visuomet buvo pir
mose mūsų visuomenės ju
dėjimo eilėse. Jie veikė ir 
veikia viešai. Dešimtįs 
tūkstančių žmonių skaito 
jų raštus, girdi jų prakal
bas.

Męs žinom, kad nei mūsų 
didžiausi priešai netiki tam 
purvinam melui. Bet šmeiž
dami Pruseiką ir kitus jie 
nori mesti juodą šešėlį ant 
viso socijalistų judėjimo.

Kas turėjo akis ir matė, 
kas turėjo ausis ir girdėjo— 
tas žino, kad nuo pat pra
džios šios bylos kunigai no
rėjo įvelti socijalistus. “Lai
svėje” apie tai jau buvo ra
šyta. Bet jiems nepavyko 
tas padaryti. Užmušėjai 
pasirodė neturį jokio ryšio 
su socijalistais. Jie nevei
kė vardan kokios nors idė
jos. j

Laplandijoj vyrai ir mote
rį: 
žius — odų žiponus ii 
nes .

s nešioja vienokius drabu- • apskritai pietų slavų liuosa-
-į. vimą is po austrų jungo. (J

Pančekas pradėjo nešioti 
vienuoliktame šimtmetyje. 
Pirm to, o kaip kur ir dabar 
kojas apsuka skudurais.

Paryžiaus observatorijos 
laikrodžiai laikomi skiepuo
se. Skiepai turi apie 90 pė
dų gilumos. Taip laikomi 
laikrodžiai rodo tikrą laiką, 
nes ten būna vienokia tem
peratūra.

Vienam newyorkieciui be
darant bandymus per 32 me
tu pasisekė padaryti auksą 
iš priemaišos vario ir alumi
num.

Anglijoj daro iš gumos 
popierą ištaisyti namams.

Iš aluminum metalo gali 
padaryti lapus vienos tūks
tantinės colio storumo.

J. V—ka.

RUMUNIJA.
Anglų laikraštis “Times“ 

sakos gavęs žinių iš 
New Yorko, kad Rumu
nijos vyriausybė užsakiusi 
Amerikoje pusę milijono ba-

dabar tiems patiems sla- 
vains ir Serbijai virvę ant 
kaklo narina. Tie slavai tu
rėjo tekti Serbijai: ji turėjo 
prieiti prie Adrijos jūrių, 
nes tik tuomet galėtų sava
rankesnė tapti ir smarkiau 
plėtoties. Dabar tie Adri
jos jūrių pakraščiai su sla
vais gyventojais Italijai pa
žadėti. Italijos intaka pri
pažinta ir šiaurės Albanijoj; 
pietų Albanijos Valoną jau 
ji, galima sakyti, prisisavi
nus. Italija būtinai nori 
viešpatauti Adrijos jūrėse, 
ir joks konkurentas jai ten 
negeistinas. Didelis jos 
priešininkas tenai ne tik 
Austrija, o ir Serbija, dargi 
Graikija: ji taip-pat nori 
pietų Albaniją paimti. Tai
gi ar šiaip, ar taip pasibaig
tų šitas karas, Balkanų 
klausimas da nebus išrištas 
— da daug kraujo dėl jo lie-z 
sis. (“R-nis”) V. K.

Popiežius davė $1000, kad 
nupirkt 25 altorius, kuriuos 
vežš ant karės lauko. Koks 
tai pasityčiojimas ir žalčio 
ironija! - Krikščionybės 
“meilė” surengė tą žmonių 
skerdyklą, o viens jos atsto
vų nė numirt neleidžia sav* 
burtų krikščionybės aukoms 
neįkišęs.

i



Ellie Throshel.

Baltijos Bangų Daina apie
Gintaro Miškus

Nors senovinių gintaro tose vietose augo ir gyvavo, 
rinkėjų viltįs tankiai neišsi- kol trečiaeilis žemės sluogs- 
pildydavo ir nors jų kantry- nis nenugrimzdo jūron, o 
bė neretai eidavo ant nieko, žydinčios ir derlingos lygu- 
bet gi juos nuolat traukė--mos netapo palaidotos ledy- 
viliojo į Baltijos pakraščius.1 nuošė.
Nets po meto, diena po die- Kur dabar šniokščia BalKur dabar šniokščia Bal
nos, jie ilgas valandas lauk- tijos bangos, ten žiloj seno- 
davo pakrašty, kolei jūra iš- vėj šniokštė gintarinių miš- 
mes jiems mažyčių brangi- kų medžiai, ir kur dabar au- 
namo gintaro šmotelių, ku-1 dra gręsia sumušt trapų lai
duos jie paskui atydžiai vą, ten jinai dūkdavo aukš- 
rinkdavo. jtastiebių pušų ir eglių vir-

Kažkokia slėpininga /zavė- šūnese. Baisingi viesulai 
janti jiega buvo tose jūros vienus medžius lenkdavo že- 
dovanose, kurias tik keliose myn, kitus gi išraudavo su 
mūsų planetos vietose vilnįsl visom šaknimis ir nutrenk- 
išmesdavo ant krašto. Taip, 
jos traukė prie savęs ne 
vien negyvus kūnus, bet 
taipgi ir žmonių širdis, ku
rie liepsningai jų troško.

Senovinės tautos tikėjo 
gintarą turint vėlę ir skai
tė jį vienu brangiausių sim
boliškų akmenų, kadangi ji
sai sykiu su pritraukiančia 
magneto spėka vienijo savy
je stebuklingą brangakme
nių žibėjimą ir aukso žvilgė
jimą. Brangaus papuošalo 
pavidale, gintarą vartojo 
dar akmeniniame amžiuje. 
Viduriniuose amžiuose jis 
buvo skaitomas v 
1 ia r i šk i aus: ų gyduolių.

davo juos tolyn tokiu smar
kumu, jog jie sutriuškinda
vo viską, kas tik į jų kelią 
patekdavo. Tuose pirmykš
čiuose miškuose audros ir 
vėjai kur galingiau ir bai
siau apreikšdavo savo mil
žiniškas ir nesuvaldomas 
spėkas, negu dabar ant jū- 
lų arba mūsų rūpestingai 
užlaikomose iš sveikų me
džių priaugusiuose soduose 
ir miškuose.

Nedidelės gintare randa
mos skiedros ir atplaišos iš
kalbingai liudija apie milži
nišką viesulo pajiegą ir apie

. iena popu- j° naikinantį darbą tuolaiki- 
“ per niuose gintaro miškuose.

i, kad jame tankiai rasda- Eer mikroskopą aiškiai gali-
miškuose.

vo augalų ir gyvūnų daleles 
jam priskaitydavo gydan*' * X CJV ’ • v •

čias ypatybes, labiausiai kas virsiu, 
link pridavimo žmogaus oi 
ganizmui gaivinančios jie

ina užtėmyti suplėšytą ir 
sutraukytą tų skiedrų pa- 

. Dabartiniuose miš
kuose, audros padaro lygi
nai tokias-pat skiedras ir

Vėlesniuose laikuose1 gin-

ejo. 1 
vieton

akologija rado jo

Taip lygiai panašus į da
bartinius mikroskopiškas 
pavidalas skiedrų nuo žai-

ištikimesnes ir veik-1^3^ suskaldytų medžių se- 
duoles; brangak- j Loviniuose gintaro miskuo- 
mylėtojai .........* .......... ........
kaip tik pradėję

> iDar pirm to laiko, kada 
žmonija sužinojo apie gin
tarą, senovės padavimai su
rišo jį su verkiančiais me
džiais.

Paveizda gali būt kad ir 
sekantis grekų mytas: sau
lės dievas Helios sykį pave
dė savo sunui Faetonui val
dyti saulės vežimą, bet tas 
taip netikusiai jį valdęs, jog 
ir pats išpuolęs ir mirtinai 
užsimušęs. Ir štai, apgai-< 
lestaudamas savo brolio 
mirtį, Heliados permainė sa
ve į medžius, bet ir tuomet 
jos nenustojo savo brolį ap- 
verkdinėti, ir jų ašaros, var- 
vėdamos iš šakų, biro* į Eri- 
danos upę, kur, suakmenė
jusios, persimainė į gintarą.

Sulyginimas krintančių 
smaluotų lašų su ašaromis, 
yra nevien labai pritinkan
čiu, bet turi ir kitą gilesnę 
prasmę. Kaip 
kia, jeigu kur 
taip ir gintaro 
davo smaluotas 
kiekvieno sužeidimo.

Jeigu medžio žievė su
sproginėdavo arba tapdavo 
genių ir vabalų sugadinta, 
tai iš pažeistosios vietos, 
jeigu dar medy buvo gyvas
tis, ištrykšdavo skystas gy
dantis gintaras, kuris už
klodavo žaizdas; sukietėjęs 
gi, jisai apsaugodavo žaiz
das nuo naujų užgavimų ir 
nuo įsibriovimo įvairių pa
razitų. 'l’okiu būdu, ginta
ras turėjo ir aseptiškas (va
landas, apsaugojančias) y- 
patybes. Jeigu medis sirg
davo viduj, tai tas ne tik 
užkenkdavo normališkam 
smalos išsidirbimui, bet su
laikydavo ir pačių smalą 
tveriančių organų išsivysty
mą.

Pirmykščių girių medžiai 
daug daugiau kęsdavo nuo 
vėjo, darganų ir vabalų, ne
gu mūsų girių medžiai. 
Ten, kur sergančių medžių 
nieks neiškirsdavo, kur že
mesnės šakos pirm laiko, 
mirdavo nuo vietos ir švie-

vaikas ver- 
užsigauna, 

medžiai lie- 
ašaras po

taipgi ir šiltų kraštų veislės, 
kaip oleandras, magnolija, 
palmos, ciprai ir kitoki. Va
karinės Prūsijos muzėjuje, 
Danzige, yra labai gražus, 
gintaru aplietas, cinamono 
medžio žiedas, kuris iškal
bingai liudija, jog tame se
name laike, kada jį apliejo 
gintarinė smala, tai yra pa
čioj trečiaeilio perijodo pra
džioj, dabartinėj Prūsijoj 
buvo pietinis klimatas.

Gintaro miškuose gyveno 
tokia-pat daugybė įvairių 
gyvulių, vabalėlių, vorų, 
šliaužiu ir paukščių, kaip ir 
dabartiniuose mūsų laikų 
miškuose. Voverės šokinė
davo nuo vieno medžio ant 
kito ir subraižydavo — pra- 
lupdavo jauną žievę. Girių 
tylą žadindavo genio stuksė
jimas, jieškant jam medžių 
žievėje vabalėlių. Gintare 
užsilikusiuose palaikuose, 
męs randame tokių mūsų 
pažįstamų, kaip uodai, 
skruzdėlės, gegužiniai vabž- 
džiai, žiogai paprasti ir van
deniniai, šviečianti vabalai 
ir įvairus gniaužianti gyvū
nai tuomet, kaip ir dabar, 
gadindavo augalus; jie 
grauždavo lapus ir jaunus 
stiebus, iščiulpdavo skysti
mą iš žiedų arba išgraužda- 
vo žievę ir medžio vidurį. 
Medžiagraužis, mažytis kir
minėlis, kuris graužia mūsų 
medinių namų sienas, taipgi 
gyveno gintaro miškuose ir 
grauždavo medžius, pavers
damas juos į miltuotą masą. 
Tokią masą tankiai būdavo 
randama gintare.

Taip vadinamos 
antįs” (Gyrinus) 
lakstydavo ■ virš 
pelkių, naktį gi,
pakliuvusios į krūmelius, 
jos patekdavo į skystą gin
tarą, kuris tapdavo jų gra
bu. Dar ir dabar, po dau
gelio tūkstančių metųjosgu- 
li savo stikliniuose grabuo
se, kaip gyvos. Jeigu ir 
nebūtų rasta gintare genio 
plunksnų, voverių vilnų ir

“švininės 
linksmai 
nedideliu 
netikėtai

dančią smalą į gerklę pila, kitus karšta 
jiešmais surėmę ant ugnies kepa... o tie v< 
niai baisiai pikti... 7

— O kad taip koks maskolius ten pa
kliuvęs su revolveriu vienam velniui pykšt! 

dievo garbės patinti."'samdo'sau'mokyto- Kita™ p?kštikaklą ir visas dūšlas išleist* 
ją — dorą davatkėlę per žiemą vaikus mo
kinti skaityti, poterių, prisakymų, prie iš
pažinties pritaisyti, nors truputį vaikams 
akis pratrinti.

Mokytoja derasi dėl užmokesčio, rei
kalauja nuo vaiko po pusantro rublio per 
žiemą, bobelės siūlo jai po rublį nuo vaiko 
— sako:

Na, kad tamsta mokinsi, duokim, pen
kiolika vaikų, uždirbsi per žiemą 15 rublių, 
sėdėdama namie — tiek neužpelnysi.

— Dar nė duona nerūpės — pridūrė ki
ta — užlaikysim ir valgidinsim gerai — ne- 
rūgosi.

Sutiko mokytoja ant rublio nuo vaiko 
ir parėjusi į Pakriaušius darbuojasi su vai
kais. Pas Motiejus didelė trioba, yra er
čios. Ten, subėgę iš sodžiaus vaikai, mo
kinasi.

Mokytojai taip gi davė kamarėlę gu
lėti.

, Mokytoja — davatkėlė žema, smulki, 
sprandas į pečius įtrauktas; išrodo menka, 
bet balsas ne pagal jos stovylos — kaip iš 
kubilo storas, už sienos išgirdus, niekas ne
sakytų, kad ne vyras. Su vaikais gerai 
darbuojasi.

Didesnieji vaikai skaito maldaknyges, 
lementorius, mažesnieji — mokinasi rai
des. Susivadinusi vaikus prie stalo nuo pat 
i-yto, kiekvienam paženklina, kiek turi šian
dien išsimokinti. Mokytoja vaikščioja ap
linkui, prižiūri ir kurį reikia apibara.

—Ko vėpsai neskaitęs, skaityk, ne var
nas ganyk — neišmoksi lekcijos — vieną

MOKYTOJA
Pakriaušių sodžiaus žmonės dievobai

mingi, nori ir savo vaikelius iš mažo prie.
H— galvojo vaikas.

— Gudrus tu šaudyti — atkirto moky
toja ir savo storu balsu toliau tęsė, — tavę . 
velniai ant šakės pamovę į smalos katilą 
pliumt! arba į ugnį šmakšt, o pragaro ug
nis šimtą sykių karštesne už mūsų ugnį...

Velniai tie su uodegomis, baisus, juodi, 
raguoti, akys kaip žarijos raudonos, dantys 
kaip kaltai, nagai kaip vanago, kojos su 
pusnagomis taip ir tyko žmogaus dūšę pa
gauti į peklą nuvilkti, ten per amžius virin
ti, kepinti, mūčyti.

Tokių pasakojimų, aiškinimų vaikai iš
sižioję klausosi, net plaukai jiems ant gal
vos šiaušiasi. Mokytoja džiaugiasi, kad 
vaikai jos mokslą taip pildo, ji tikisi didelę 
malonę nuo dievo užsipelnyti už Įkalimą 
vaikams, dievo meilės, o nuodėmių baimės.

Viskas gerai: mokslas vaikams sekasi, 
tik Motiejienės trečių metų Juozelis kaži- 
ko ėmė gąsčioties, labiau naktį, iš miego šo- 
kasi, verkia klykia drebėdamas rėkia:

— Bijau, bijau! Velniai su kobiniais, 
šakėmis puola, velka... bijau! — Motirfa pa
sukusi padega žiburį, ramina vaiką, rodo, 
kad nieko nėra, visur tyku... Rodos, nura
mini, vaikas užmigs atgal... Kaip tik moti
na į lovą, tas vėl rėkti; “Velniai, ugnis bi
jau!” — taip per kiaurą naktį motina akių 
nesudeda. Kitą naktį vėl taip pat rėkia. 
Tėvas negali miegoti, pyksta: “ar velniai 
vaiką apstojo?” Motinai širdis plyšta; 
paėmusi vaiką ant rankų, glaudžia prie sa
vęs, glamonėja, ramina.

— Cit neverk, mano maželėli, nebijok, 
ramjai miegok... nė to pragaro, nė tos ug
nies, nė tų velnių niekur čia nėra, nebijok, 
neverk... — Ant tų žodžių pabudo moky
toja už sienos, girdžia Motiejienės kalbą:—

I

— Nekelkite draką — bara kitus — 
nepasiekite^ ba gausit į sprandą...

— Ko čia spardais ar ne kumelys—ba- 
ki tą.

— Kojų nenulaikai... nori ausį įduoti.
— Žiūrėkit, ką turite po nosies, ne pro 

langą žiopsokit, ten knygos nėra — vėl ki
tus bara.

Taip per kiaurą dieną varo, neleidžia 
vaikams nei galvos nuo knygos pakelti.

Motinos džiaugiasi:
— Dievobaiminga mokytoja, kad moki- 
tai mokina; nesigaili savo procės; nė 

vaikams valiūkauti...

ra
vos sustojo — ji tiek vargsta, tiek proccs 
deda ir vaikams tikybą į galvas kala; o mo
tinos mat bažnyčios mokslą niekina, vai
kams aiškina, kad nėra velnių, nė pragaro; 
jau iš mažo vaikus mokina netikėti... Ne; 
to negalima dovanoti, negalima Imsti bedie
vystę platinti... gana jau nuodėmių ant 
svieto... dar mažus kūdikius paikina;., ji ne
gali ant sumenės imti, tokios nuodėmės už
tylėti, būtinai reikia tokias .motinas ar tė
vus būtinai pabausti... Bet pati Motiejie
nė nieko nesako, prisivengia supykinti, nes 
gali ją atstatyti, arba blogiau valgydinti. 
Taigi nedėliojo, kaip tik po visam nubėgo 
pas kleboną, bučiuodama jam abi rankas 
tarė:

— Atėjau pas tėvelį ant rodos, klaus- 
ties patarimo. Ką daryti tokiame reikale, 
kaip apsiversti?...

— No, kokiame reikale?
— Tėvelis žinai, kad aš Pakriaušiuose 

mokinu vaikus švento tikėjimo.
— Gerai, gerai! Visi tave giria, gerai 

mokini pasakojo man...
— Rodos storojuos, paskutines spėkas 

dedu, prisakymus aiškinu, ant dievo meilės 
ir 'baimės mokinu....

— Labai gerai darai, už tai dievo malo
nę apturėsi...

— Bėda, kad mano visą procę pikti 
žmonės gadina... Motinoj pačios savo ma- 
želėliains vaikams įkalbinėja, kad nėra 
bausmės dievo, nė pragaro,nė tų velnių nie
kur nėra... pati savo ause girdėjau...

— Kas ta do per motina tokia netikėlė, 
išgama boba?

— Motiejienė, Motiejienė, tėvelis pažy
sti, ta savo vaikus taip paikina...

— Motiejienė! Kas galėjo tikėties? 
No pasakyk jai, kad pas mane ateitų, aš 
pats pažiūrėsiu, dabar keliausi sveika...

— Tik meldžiu manęs neįduoti! — At
sisveikindama pridūrė.

Motiejienei pasakyta, kad klebonas ją 
šaukia nemaž nenustebo, nes dažnai ji pas 
kleboną lankėsi ir daug reikalų turėjo. Ki
tą nedėldienį, atėjus Motiejienei, klebonas, 
kaip visuomet, smagus, mandagus, liepė jai 
sėsties, šnekasi, apie’ūkį teiraujasi, po tru
putį ją pagiria, pamažu, aplinkui prisimi
nė, kad ji vaikams aiškina,jog bausmės die
vo, nė pragaro, nė velnių niekur nėra, ne
gerai taip vaikus paikinti...

— No kas čia taip mane įdavė? Šo
kosi boba.

(Pabaiga bus).
(Iš “Lietuvos Ūkininko”).

atsime-!se’ ^et šiuo žygiu veikian
čioji jiega buvo daug dides
nė, nes medžių sluogsniai 
netik nuo viens kito atsi
skirdavo, bet visiškai susiai
žydavo. Taigi, tie nedideli 
medžio šmoteliai, savo per
regimuose gintaro indeliuo
se, aiškiai atvaizdina mums 
perkūnijas ir audras, kurie 
dūkdavo senoviniuose gin-' 
taro miškuose; ten, lyg 
šmėklos, baltavo augšti 
nuogi numirusių, nulinku
siomis šakomis, medžiu 
stiebai; žaibo kibirkštis už
degdavo medį, nuo kurio 
liepsna paskui persimesdavo 
ant kitų medžių, visai juos 
sudegindama, apsvilindama 
žemę ir plėsdamasi tolyn 
smaluotomis kerpėmis.

Baltijos jūra nemažai yra 
išmetus tokio apdegusio ir 
suanglėjusio gintaro.

Labai įspūdingai išrody- 
davo gintaro miškas skais
čioj saulutės dienos šviesoj. 
Saldus kvapas pripildydavo 
orą, o šviežiai varvanti per
matoma smala kabojo alše- 
liais ant šakų arba blizgė
jo ant žalių kerpių, arba, la
šas po lašo varvėdama, jinai 
tvėrė keistos išvaizdos ke
kes ir prizmatiškus įvai
raus didumo nuolašus, o pomis šakomis ir ypač siau- 
nuo žemės į viršų kilo per
matomos smalos stulpeliai,4 ’

menių 
tė nuo 
dauginus jo rasti ir dargi ne 
taip sunkiai, kaip pirmiaus, 
— su pagelba narų ir žemę 
kasamu mašinų.

Bet kuomet jo kaina žy
miai nupuolė, mokslas at
kreipė ant jo nemažai aty- 
dos ir pritinkamai jį panau- 
ccj). Ir ištik rujų, kaip nei 
vienas kitų iškasamų mine
ralu, jisai įdomiausiu būdu 
pagelbėjo moksliškiems že
mės žievės ir jos augalų ir 
gyvūnų karalystės tyrinėji
mams.

Mokslinčiai tik labai nese
niai išsimokino atsakančiai 
pre pa ru oti (p ri rengdinėti) 
vėlesniam tyrinėjimui su 
mikroskopu, su taip vadina
mu Kanados balzamu, ma- 
ž Mus kūnelius ir daikte
lius. Motina-gamta gi jau 
senovėj, trečiaeily perijode 
rado galę ir būdą su pagel
ba visai kitokio balzamo, 
kuris šviesiai — auksiniais 
lašais varvėjo iš spygliuotų 
gintarinių miškų medžių, 
daryti preparatus, daug to- 
bulesnius ir daug pastoves
nius, negu dabartiniai.

Visa, kas tik pakliūdavo į 
smaluotą tokio balzamo sky
stimą, paveizdan, pušą ir 
eglių spygliai, lapai, vabalė
liai, plaukeliai ir tt., tą visą 
tasai balzamas pagaudavo'kurie nuolat augo nuo krin- 
ir apliedavo, o paskui vis-;tančių žemyn gintaro lašų, 
kas patekdavo į begalinį ir 5 Kada vėjas krutino šakas, 
stebėtiną povandeninį mu-1 smalinės nuolašos puldavo 
zejų..........  l.._

šykščiai ir po biskelį van- siose išvaizdose.
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sos trūkumo, ten didžiausia kitko, tai jau_ vienas radi- 
medžių dauguma buvo ligų- nias Jafne •
sti ir pažeisti, sveikų gi bu- YaPsJĮJf U0<S*ai.S^lai *oc o

Todėl veik .........."vo labai mažai.
kiekviename medy smalos 
tvėrimosi buvo nenormališ- 
kas ir jos perteklius varvė
davo per medžio žievės ply
šius ant žemės. Daugybė 
atrastų žievės šmotelių ir 
žemės gumulėlių, kurie 
kiaurai permirkę gintarine 
smala, aiškiai rodo kaip ap
stus buvo tos smalos vervė- 
jimas.

Kokia buvo gintaro miškų 
išvaizda, mums parodo pat
sai gintaras. Rasti jame 
spygliuotų medžių lapai pri
pažinti tokių pušų ir eglių 
lapais, kurios daugiau pa-, 
našios į Japonijoj, rytinėj; 
Azijoj ir vakarinėj Ameri
koj augančias tų medžių 
veisles, negu į tas, kokios 
auga Europoje.

Gintaro medžių protėvis, 
kurį surado ir ištyrė moks-

blakių,
* *•> 

jog gintaro miškuose buvo 
šiltakraujų gyvūnų.

Daugelis atrastų gyvūnų 
priguli prie tokių, kurie da
bar gyvena šiltesniose šaly
se, ir jie patvirtina teisingą 
išvedimą, kuris padarytas 
remiantis gintaro miškų au
galais, jog ten žiloj senovėj 
buvo augšta temperatūra, 
panaši į dabartinę Italijos, 
vidurinės ir pietinės Ameri
kos temperatūrą.

Paveizdan, rasta termitų, 
vabzdžių, kurie dabar gyve
na Sicilijoj ir Grekijoj, ame
rikoniškų tinklasparnių va
balėlių ir afrikoniškų mu
sių. Ypatingai įdomi viena 
rasta siurbėlė, kuri pripa
žinta gimine dabartinių ja
poniškų siurbėlių.

Kaip cinamono Medas iš 
augalų karalystės, taip ir 
suakmenėję daiktai iš gyvū
nų karalystės reiškiai liudi-

™';S„?? ja, jog Priebaltijos šalių kli- 
ma£as įame ]aiįįė buvo šil
tas.

praminė Pricen Engleri, la
bai panėši į 1877 mete Ser
bijoj ir Bosnijoj atrastą pu
šį omorika. Savo augštais 
ii tiesiais liemenimis, trum-

rai piramidališkomis viršū
nėmis, tos pušįs — 
tai typiškiausia visų spyg
liuotų medžių veislė. Ka
dangi Balkanų pussalio kal
nai užvis mažiaus nukentėjo 
nuo ledynų perijodo, tai pu- į 

'šis omorika, matomai, yra;

Vertė J. Stropus.

na, 
valandėlės neleidžia 
bent mokslą išmanys vaikai.

Negana per dieną taip vaikus spausti, 
bet ir subrėškus, vakarais įkimba į pote
rius, prisakymus. Negana ant atminties 
vaikams išmokti, kaip žirnius į sieną berti, 
bet mokytoja pati kiekvieną prisakymą su
prantamai vaikams aiškina:

—Dievulis labai geras, gailestingas, vi
sus žmones myli, už tai ir męs turime die
vą mylėti, garbinti, šlovinti, nes ant to mus 
sutvėrė ant žemės, o už gerus darbus po 
mirties dangumi užmokės...

— Ar dievulis pinigais užmokės? Klau
sia vaikas.

— Ne, ne! Pinigai — tai svieto mar- 
nastis, o tikras užmokestis, tai dūšios išga
nymas, dangus po mirties... Kas tie pinigai 
prieš dangų? Ten patsai dievas gyvena, 
motina švenčiausia, daugybė šventųjų, 
aniuolų nesuskaitomi pulkai... ten nė var
go, nė ašarų, linksmybės neišpasakytos, nė 
akys regėjo, nė ausys girdėjo tokių links
mybių... grajina muzikos, žaidžia, šoka, gie
da; dievo veidas, kaip saulė šviečia, motina 
švenčiausia, kaip rožė kvepianti žydi... per 
amžių-amžius, be galo tokiuose raškažiuose 
gyvęs, kas dievą mylės, garbi s ir be nuo
dėmės numirs. Nekaltų kūdikių, tuoj po 
krikšto mirusių, aniuolai, pagavę jų dūše
lę, nulakina į dangų. Tas ir yra naujas 
aniuolėlis...

— Kiek žmonių, kiek vaikų numiršta, 
kur ten ir sutilpsim visi? Nebent dangus 
ir už Šiaulių bažnyčią didesnis — galvojo 
vaikas.

— Sutilptų visi, užtektų vietos dievo 
galybėje, bet ne visi teužsipelnysim tos lai
mės... Dievas geras, maloningas, bet sykiu 
ir teisingas. Už blogus darbus nedorų 
žmonių, nusidėjėlių dūšes, įmeta į pragarą, 
velniams atiduoda^. Kaip doro žmogaus ar 
nekalto kūdikio dūšę aniuolai j dangų nu
neša, taip nusidėjėliui mirštant velniai ap
stoję, išgrobia jam iš gerklės dūšę, nagais 
— kobiniais užkabinę, į pragarą velka. Ka
me per amžius karščiausia ugnis deg, sma
la su siera verda... Velniai su kačergomis 
katile verdančias dūšias maišo. Kitam ver-

1
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ąžuolas, blendis, kliavas, ka
štanas, šermukšnis, jieva, o

ant žemės, įvairių - įvairiau-, 
Iš medžių

darydavo tamsiais ir neper
regimais. Saulei kaitinant, 
tasai drėgnumas išgaruoda-

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

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

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS į 
LIETUVA pigiausiomis kaino
mis. įmainė pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą bu parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W 35th Street, Chicago, Ill. 

(Valdžios prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra suviri fl,500,000.

Kreipkitės raštu ar ypatiškai. 
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

~ r---- lbVcuMiubu. 1b nteu/aų v;enatinū užsilikusi veislė iš:duo atiduodavo tą, ką jis nlvšiu išsisunkdavo dideli v}tnaLint užsiuvusi vtisit is imi svki nroriio hpt nnnnil i * ♦ i 1S. U . .? ° tie VISU spygliuotu medžių, ku- jau syKį pralijo, net nenuu- lasai, kurie, susimaisę su pa- ,- a4 f,/™™?stantis žmogaus darbštumas ties medžio drėgnumu nasi-l Cv?u§v X1^u.1.in^ Europoj, 
surinko iii dan<r <rint.nm 1V*. trečiaeilio perijodo laikuose.surinko tiek daug gintarų 
aplietų daiktų ir kūnų, jog 
juos aprašius ir moksliškai 
ištyrus, atsiskleidė 
mus žingeidus ir stebėtinas 
išnykusių trečiaeilio peri jo
do tvarinių vaizdas.

Visas dabartinis šiaur-ry- 
tinės Prūsijos pakraštys, vi
sa Lietuva, Latvija, kaip ly
giai ir artimiausis Baltijos 
užlietas pakraštys, buvo 
gintaro tėvyne ir daiktai, 
kuriuos jame randame iš
kalbingai mums liudija, kas

Matomai tos pušįs pirm le
dynų perijodo augo ir ryti
nės Prūsijos pakraščiuose.

Apart tokių medžių, kurie 
duodavo gintarinę smalą, 
gintaro miškuose augo dar 
daugelis lapuotų medžių, 
krūmelių, vijoklių ir parazi
tiškų augalų. Pagal ginta
rą rastų šmotelių tikrai su- 

garavusio drėgnumo. Ant skaityta 150 veislių skirtin- 
tulų gi medžių smalinis bal- augalų, kaip, paveiz an, 
žarnas varvėdavo žemyn pa- ąžuolas, blendis, kliavas, ka
lei žievę pavidale ašarų. •

davo permatomu. Labai 
tankiai rasdavo ir randa 
šmotus gintaro, kuris iš da
lies permatomas, o iš dalies 
nepermatomas, kuriame pe
reinamosios vietos išrodo 
miglotomis nuo nepilnai iš
garavusio drėgnumo-
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MOTERIMS
NAUJIENOS

delaida Popp.

Tūlos darbininkės istorija
Vertė V. P.

(Tąsa).
pat pradžios jo ėjimo. Bet aš norėjau vis
ką išmokti ir prašydavau atnešti knygų iš 
įvairių mokslo šakų. Perskaičiau devynius 
tomus visasvietinės istorijos ir norėjau per
skaityti “Knyga Bet ji pasiro
dė labai sausa V kantrybės visą
perskaityti. Perskaičiau tik apie korkų 
dirbimą, nes tas dalykas rišosi su mano 
amatu.

“Darbininkų padėjimas Anglijoj” — F. 
Engelso didelį įspūdį padarė ir sustiprino 
mano revoliucijoniškas pažiūras. Nedidelė 
brošiūrėlė P. Lafargo “Teisės tingėjimo” 
labai patiko. Vėliaus, kada aš išeidavau 
viešuose susi l inkimuose, iš jos pasinaudo
davau medega. Daug medegos man sutei
kė knygos Ferdinando Lassalio; “Mokslas 
ir darbininkai”, “Išdykumas, spauda ir dar
bininkai”, skaičiau po kelis sykius, kad gė
jai viską atsiminus. Skaičiau daugybę ki-

Nepaisant į tai,kad daug skaičiau soci- 
lų raštų ir labai žingeidavausi socija- 

bet socijalistų susirinkime nei sykį 
iu, už tai atydžiai sekiau visą jų ju- 
, visus išduodamus raportus ir gerai 
i visų kalbėtojų pavardes. Paga- 
nusprendžiau nueiti į susirinkimą. 

Vieną nedėldienį mudu su broliu nuėjom į 
susirinkimą. Buvo garsinta, kad kalbės 
įžymus partijos veikėjas. Tai buvo gruo
džio mėnesy, šaltas žiemos laikas, bet 
sniego nebuvo. Daugelis bedarbių žiūrė
davo Į dangų, ar nepradės sniegas kristi.

— Ir ponas dievas užmiršta beturčius, 
— sakydavo darbininkai.

ai n tik tą nedėldienį, kurio nekant- 
ukiau, pradėjo snigti. Susirinkimas 
olimoj miesto daly, kuri darbininkais 
enta ir mums reikėjo klumpuoti per 
. Kada męs atėjom, tai svetainė bu- 
ište prisikimšus. Susirinkusieji try- 
ikas ir trypė kojomis, kad nors kiek 
c Kada męs pradėjom lysti arčiau 
:eičiaus, tai jaučiau, kad mano širdis 
rastai plaka ir veidas dega. Vienin

telė moteris buvau svetainėj ir visi nuosta
biai į mane žiūrėjo. Svetainėj tiek buvo 
pynkin dūmu, kad aš vos už jų galėjau kal
bėtoją matyti. Jis kalbėjo apie kapitalis
tišką išnaudojimą.

Ir vėl naujiena. Ką aš pirmiau tik 
jaučiau, bet negalėjau teisingai suprasti, 
dabar girdėjau suprantamai išaiškinant. 
Kalbėtojas pradėjo nuo išpuolusio sniego ir 
nurodė, kaip netikusiai šis pasaulis surė-

nzmu 
nebuv 
dčji m

sniet

rt

— Jeigu pasaulis būtų atsakančiai su
rėdytas, tai žmonės turėtų pasibjaurėti iš- 
puolimu šio sniego, nes jis kenkia važiuoti 
ir eiti, bet dabar, prie netikusio surėdymo, 
žmonės džiaugiasi tuom sniegu ir dėkavoja 
dievui, kad jie gali darbo gauti ir apsiginti 
nuo bado. Ne dėl to darbininkai neturi 
darbo, kad jo nėra, bet dėlto, kad ši tvar
ka netikusi, kad valdžia neatsakanti, nes ji 
priverčia vienus perdaug dirbti, o kitiems 
visai darbo neduoda.

Kalbėtojo įžanginiai žodžiai įsismeigė į 
mano širdį ir protas pradėjo toliaus veikti. 
Prieš pat Kalėdas aš antru sykiu nuėjau į 
susirinkimą. Apart manęs, dar dvi mote
rį buvo. Kalbėtojas kalbėjo apie klesų 
skirtingumą. Jis kalbėjo aiškiai, pritrau
kiančiai. Kada pradėjo aiškinti apie dar
bininkų vargus ir turčių perteklius, tai aš 
prisiminiau praleistas Kalėdas ir norėjau 
sušukt:

— Taip, aš tą gerai žinau ir galiu pa
pasakoti !

Bet nepratariau nei žodžio — nedrįsau. 
Man rodosi, kad ne moterų dalykas prakal
bą sakyti, bet vyrų. Pagaliaus ir kalbėto
jai visą laiką kreipėsi tik prie vyrų, o ne 
prie moterų. Tiesa, moterų veik ir nebu
vo. Rodėsi, kad vargą ir badą kenčia vien 
tik vyrai. Man labai skaudu buvo, kad kal
bėtojai apie moteris nieko nesako ir kad 
jų į kovą nekviečia.

Trečią sykį aš dalyvavau susirinkime, 
apie kurį vėliau papasakosiu. Į šį susirin
kimą policija neleido moterų, o man labai 
norėjosi įeiti. Visgi man pavyko įsiprašy
ti, tik turėjau nuošaliai, kampe, būti. Pir
mą sykį išgirdau kalbant apie militarizmą, 
kaip į tai socijalistai žiūri. Ir vėl sugriuvo 
mano pirmos pažiūros linkui militarizmo. 
Ikišiol aš skaičiau, kad militarizmas yra

reikalingas. Didžiavausi tuomi, kad mano 
broliai nešiojo kareivišką mundierą. Žmo
gus, priešingas patriotizmui,negalėjo pas 
mane rasti užuojautos. Aš persistačiau, 
kad būsiantis mano vyras bus atsižymėjęs 
kareivis. Dabar viskas apvirto viršum ko
jomis, visi mano idealai pražuvo. Aš su
pratau, kad kareiviavimas, tai didžiausias 
žmonijos jungas ir kad karės vedamos ne 
dėl apgynimo tėvynės nuo priešų, bet ap
gynimui kapitalistų reikalų.

Ką aš girdėjau, man rodėsi taip aišku, 
kad net stebėjausi, kodėl žmonės negali to 
visko suprasti.

Tie visi susirinkimai man atidengė 
naują pasaulį ir aš troškau imtis už darbo. 
Norėjosi padėti dirbti, sykiu su kitais ko- 
\ oti, bet nežinojau kaip. Mano nuomonės 
visai persimainė. Tie, kurie nieko nesu
prato ir nesistengė suprasti, rodėsi prie
šais. Man norėjosi juos pertikrinti, ginčy
tis, kalbėti apie politiką. Pradėjau su sa
vo broliais lanky ties pas tuos pažįsta-) 
mus, kurių pirmiau apsisaugodavau. Pir
miau visi sakydavo, būk aš labai išdidi, pa
tarnavo mesti tą išdidumą ir naudotis jau
nystės dienomis. Jeigu su jais retkarčiais 
ir eidavau, tai per didelę prievartą. Da
bar gi stengiausi kiekvieną liuosą valandė
lę panaudoti, kad pakalbėjus apie socijaliz- 
mą. Bet visuomet prisilaikydavau tos nuo
monės, kad su vyrais geriau kalbėti apie 
politiką, negu su moterimis.

Nors aš vyrus skaičiau labai supran
tančiais, bet greitai pamačiau jų silpnu
mą. Sykį buvo linksmas susirinkimėlis 
ir aš sumaniau tame susirinkimėly parinkti 
aukų rinkimų fondui. Kaip tik aš apie tai 
pranešiau susirinkimui, tai vienas iš daly
vavusiųjų, savininkas mažos dirbtuvėlės, 
pasakė:

— Fondas? Kas jis per vienas? A, 
žinau, ■— nelaimingas vežėjas.

Ir aš, jauna, beteisė mergaitė, priver
sta buvau aiškinti vyrams kas tai yra rinki
mų fondas ir kodėl reikia į tą fondą aukau
ti. Visi pradėjo stebėtis, iš kur aš įgijau 
tokį “supratimą” ir kas mane išmokino.

Rinkau aukas ir dirbtuvėj. Išsyk tik 
tarpe ištikimų, savo draugių, o paskui pra
dėjau plačiau veikti.

Tuom tarpu prasidėjo agitacija, kad 
švęsti pirmą gegužės. Čia jau neišsilai
kiau. Man norėjosi imti aktyvišką dalyvu- 
mą ir pradėjau dirbtuvėj jieškoti pritarė
jų. Iš vyrų nužiūrėjau tūlą darbininką, 
nešiojantį skrybėlę labai plačiais kraštais: 
man rodėsi,kad jis socijalistas.Pradėjau jie
škoti progos su juomi pakalbėti ir leidausi 
prie tokio žingsnio, kurio pirmiau jokiu bū
du būčiau nesutikus papildyti. Pabaigę 
darbą, kieme darbininkai mazgodavosi ran<- 
kas ir aš niekados ten neidavau, kad neiš
girdus tokių kalbų, kurios mane sunervuo- 
davo. Dabar sykiu su visais nuėju ir man 
pavyko užkalbinti nužiūrėtą darbininką. 
Ir neapsirikau. Pasirodė, kad jis rimtas, 
inteligentiškas darbininkas ir narys darbi
ninkų sąjungos. Kaip aš nudžiugau radus 
dirbtuvėj žmogų tokių pat pažiūrų, kaip ir 
aš. Jis varys agitaciją tarpe vyrų, o aš 
tarpe moterų ir mums pavyks darbininkus 
suorganizuoti, kad jie švęstų pirmą ge
gužės!

Bet tie pienai neišsipildė. Darbinin
kai buvo darbdaviui atsidavę su kūnu ir 
dūšia ir bijojo ką nors panašaus daryti. 
Buvo pranešta, jeigu kas pirmą gegužės 
neateis dirbti, tai bus prašalintas iš dirbtu
vės. Buvau savo skiriuj įnešus, kuomet sa
vininkas ateis, tai visom atsistoti, o aš iš
dėstysiu visus reikalavimus. Visų atsisto
jimas turės parodyti solidariškumą mano 
išdėstytiem reikalavimam. Dauguma suti
ko su tokia propozicija, bet senesnės darbi
ninkės, kurios buvo dirbusios apie dešimtį 
metų toj dirbtuvėj, atsisakė. Kada savi
ninkas įėjo, tai nei viena nesijudino iš sa
vo vietų. Tuomet aš nusprendžiau prašyti, 
kad mane vieną paliuosuotų pirmos gegu
žės nuo darbo. Nors labai nesinorėjo nu
sižeminti prieš dirbtuvės savininką ir pra
šytis paliuosavimo, vienok ėjau ir prašiau, 
nes bijojau, kad iš darbo neprašalintų ir 
kad mano motinai vėl nereiktų eiti dirbtu
vėn ir dirbti. Savininkas manęs nepaliuo- 
savo.

Pirmą gegužės, eidama dirbtuvėn, ap
sivilkau šventadienio drabužiais. Kada aš 
ėjau dirbtuvėn, tai darbininkai, prisisegę 
ženklelius, skubėjo į susirinkimus. Laimin
gųjų skaitliuje buvo ir mano brolis. Per 
visą dieną nervavausi ir vis tikėjausi, kad 

(Toliau bus).

ŽEMAITE
jos 70 METŲ AMŽIAUS 

SUKAKTUVĖMS PA
MINĖTI.

d.Šių metų gegužės 31 
suėjo lygiai 70 metų am
žiaus žinomajai lietuvių ra
šytojai Žemaitei. Rašytojos 
tikroji pavardė J. Zymon- 
tienė; po savo raštais ji de
da dažniausiai Žemaitės sla
pyvardį. Žemaitė gimė ge
gužės 31 d. 1845 m. Plungės 
parap., Bukontiškės dvare
ly j. Rašyti ji pradėjo nebe
jauna, turėdama net 48 me
tus amžiaus. Prie rašymo 
ja skatino ir jos talentą aik
štėn iškėlė Pov. Višinskis. 
Žemaitė pirmą kartą prabi
lo “Varpe” (1896 m.). Ir 
paskesnieji jos raštai buvo 
spauzdinami mūsų laikraš
čiuose. kurie ėjo dar Tilžė
je: “Varpe”, “Ūkininke”, 
“Naujienose”. Kada lietu
viai išgavo spaudą ir pradė
jo šioje pusėje eiti lietuvių 
laikraščiai, Žemaitę matome 
nuolat rašant pirmeivių lai
kraščiuose “Lietuvos Ūki
ninke”, “Vilniaus Kalendo
riuje” ir “Lietuvos Žiniose”. 
Dauguma Žemaitės raštų 
tapo išspauzdinta ir tam- 
tikromis knygutėmis, o 
neseniai advokatas P. Leo
nas pradėjo spauzdinti visų 
Žemaitės raštų rinkinį.

Žemaitė parašė daug gra
žių apsakymėlių, kuriuose 
aprašytas mūsų žmonių gy
venimas. Žmonių gyvenimą 
Žemaitė aprašė labai teisin- 
gai; ji neslepia žmonių gy
venimo blogųjų pusių ir pa
rodo visuose savo raštuose 
tas ligas, kurios kankina ir 
spaudžia mūsų žmones. Že
maitės raštuose rasime ap
rašytų girtuoklių, tinginių, 
blogų žmonių ir šiaip jau 
apsileidusių, rasime tenai ir 
turtingų ir prastų žmonių | 
paveikslų. Rasime daug' 
vaizdeliu iš kasdieninio

dienas, karštą vasarą, ru
dens ūkanotus ir lietingus 
rytus, saulės tekėjimą ir nu
sileidimą, miškus, žalias pie
vas ir tt. Beskaitydamas 
Žemaitės raštus^ jautiesi 
mūsų sodžiuj atsidūręs, ro
dos, girdi paukštelius be
čiulbant, žoleles bekvepiant. 
Prigimties Žemaitės vaizdai

žemėje ir nutilti. Ji tik bu- turtingo, prakilnaus gyveni- 
vo paremta nusilpusio žmo- mo. Męs norime užsidegti 

. . ruošė tą iš jų tvėrybos ugnimi, tverti 
patiems savyje. Jų švente • — • _ v*_ _ —.

Per juos męs ir kasdie
niniame gyvenime būsime 

‘ 3 — mūsų gyvo- 
ir gydančiojo vandens

gaus. Bet ji ir 
žmogų atgimimui. _ _.

Dar toks nedrąsus buvo — ir mūsų pasiryžimo šven- 
Kudirkos, Pietario skraidy-ite. 
mas. Tai buvo tik žvalgy-'iA 
mos. Kaipo akys nuo savos stiprūs. Jie 
brėkštančios dienos. Slėgė jo i _ 
užgulę iš visų pusių nelai- šaltinis, visa mūsų viltis, 

nebeišdils iš mūsų raštijos I m ingos istorijos vaisiai. ‘ 
ir, juo toliau, juo labiau bus Drovu buvo tarti saviškai, reikia, bet ji nemoka bran-

Lietuvai taip daug dar

v iš visur šliaužė vijuokliai, ginti ir to, ką jau turi. Jos 
taip ramiai i" 
Lietuvos dirvą. Lietuvis 
maisto savo dvasiai galėjo 
tik skolinties iš kaimynų. Ir 
skola buvo sunkiąja sąlyga.

Kitaip jau pratarė Žemai
tė, Lazdynų Peleda. Jos 
laisviau reiškė savo dvasioj,, 
lyg pajutusios gimtosios že
mės kvapą. Bet juk tai vėl i 
buvo laikas, kuomet nubu-t 
dusių buvo tiek reikalų.

Perilgai būta ramumoj, ir 
visą gyvenimą reikėjo 
steigti išnaujo. Tai buvo Jieva Kvedaravičiūte, 
namai, kuriuos reikėjo sta- bą ėmė savo namuose, 
tyti nuo pamato — pataisy- linam naujai porai laimingo 
ti nebebuvo galima nieko, gyvenimo ateity. 
Norint pačiai dvasiai pras
kinti laisvą taką, 
dirbti daug ilgų dienų. Ir, 
aišku,' pats darbo įrankis 
virzdavo galutinuoju tikslu. 
Lazdynų Pelėda, vietoj lais
vai tverti, dėjo visas pajie- 
gas skelbti lietuvybei. Že
maitė papuolė į partyvumo 
globą.

Dailininkas labiausiai įti
kina tuomet, kuomet jis Įti
kint nė nemano. Jis paro
do ir atskleidžia daugiau, 
kai nesistengia nieko paro
dyti. Dailininkas bent ko
kioj sakykloj yra silpnas. 
Juo netikima, nors jis ištie- gausiai aukavo. Nors ir da- 
sų norėtų ir tikrą teisybę bar yra sunkus laikai — be
pasakyti. darbe, bet visi aukavo, tik

Žemaitėje brangu ne tat, išskiriant jo 4 draugus. 
_ r_____ ___________ _ ką ji pasiryžusi yra skelbti, 

dieną, kuomet jis velka su -Į bet ką jauti protarpiais jos 
silenkęs savo gyvenimo jun
gą, o tik per- jo šventę, kai 
jis nors valandai liuesas, 
nors valandą gali pagyventi 
sau. ,

Kasdieniniai reikalai visų 
vienodi — nemirti iš bado.

branginami.
Žemaitės raštų kalba pa

vyzdinga — tai neišsemia
mas mūsų kalbos brangeny
bių šaltinis.
mokslininkai tyrinėja Že
maitės raštus, 
žmonių kalbą girdėdami.

Šį kartą nebegalėsime su
rašyti visų tų turtų, kuriuos 
suteikė mūsų raštijai Že
maitės talentas, rasi laikui 
bėgant męs įstengsime ta
tai parodyti. Šiandien, mi
nėdami šiais keliais žodžiais 
mūsų žinomosios rašytojos 
sukaktuves, širdingai palin
kėsime, kad mūsų gerbiamo
ji rašytoja savo plunksna 
dar daug metų puoštų mūsų 
raštiją, rodytų mums 
nių vargus ir skiepintų 
nių širdysna geresnės 
ties troškimą.

£

Jau ir dabar

tarsi pačių

zmo- 
žmo- 
atei-

K.

Kame Lietuva?
(Skiriama Žemaitei).

(Iš “L. Žinių”).

Žmogus apsireiškia 
tuomet, kuomet eina 
prievartą, bet kai jis 
vas, kaip nevaržo jo rankų 
jokie vargo pančiai. Žmo
gaus tveriančiajai dvasiai 
reikia erdvės ir skaidraus 
oro.

Žmogų pažįsi ne šiokią

ne 
per 

lais-

žmonių gyvenimo, darbų ap- B ma verčiamas jis dirbti 
rašymų, visokių švenčių, po- pačios gamtos. Per šven- 
kilių ir šiaip jau sodžiaus 
apeigų. Visa tatai gyvai ir 
gražiai aprašyta ir visi tie 
vaizdai ką-nors naujo skai
tytojui taria. Rašydama a- 
pie žmonių gyvenimą, Že
maitė savo raštais pamoki
na žmones labiau, negu bū
tų rašiusi tik-tikrų pamoki
namųjų straipsnių. Dar la
biau. Žemaitės raštai tie
siog šaukte šaukė: “Susi
prask! Pažink kame tavo 
laimė ir kovok, kad ją pa
siekti!” Jos aprašytųjų 
žmonių ir atsitikimų vaiz
dai tarsi, gyvi akyse stovi, 
įsminga širdin ir ilgą laiką 
iš skaitytojaus atminties ne- 
keišdįla

Geriausieji žemaitės ap- ; Lietuviai gyveno vien tuo, 
sakymėliai buvo pavadinti 
“Paveikslais” ir tapo iš- 
spauzdinti Tilžėje. Ištiesų 
tai gyvi mūsų sodžiaus gy
venimo “paveikslai”, juose, 
tarsi, šių dienų kinemato
grafe, atvaidintas visas mū
sų sodžiaus gyvenimas: 
žmonių vargai ir rūpesčiai, 
jų prietarai papročiai ir 
daug dar kitų tamsumo, 
girtuokliavimo ir skurdo 
paveikslų. Be kalbamųjų 
paveikslų paminėsime mūsų 
skaitytojams dar kelius ge
resniuosius Žemaitės raš
tus: “Kunigo naudą velniai 
rcaudo”, “Gerą galvą”, “Prie 
/.varo” ir tt. Rašė Žemaitė 
ir scenos veikalėlių; kai-ku- 
riuos jų žmonės mėgsta ir 
nuolat vaidina.

Ypač gražiai Žemaitės 
raštuose aprašyta Lietuvos

tę, laisvą dvasios dieną, 
žmogus ištrykšta savuoju 
šaltiniu, sužimba savąja ug
nimi. Bet kitas tik ilsis to
kią dieną — nuo jungo nie
kuomet jis nepasiliuosuoja. 
Retas tešvenčia dvasios 
šventę. Tik galingiems ten
ka iškilti virš dienos dulkių 
ir juodo dūmų debesio. Re
tas, laisvas būdamas, bema
to laisvą saulę.

Niūri yra Lietuvos diena. 
Rodos, paties likimo buvo 
skirta gulėti Lietuvai prie 
žemės, gyventi vien tokiu 
gyvenimu, kaip akmens, 
kaip uolos. Rodės, jau nie
kuomet nebeiškils iš Lietu
vos klonių drąsus aras.

išsitaisę, per .kultūrinio gyvenimo pra
džia meno srityje yra tur
tinga begalo. Taip šauniai 
žėri pražydusios gėles tarp 
griuvėsių. Jos neša gyveni
mą visam kam, visai beky
lančiai Lietuvai. Jos žada 
Lietuvai priartinti saulę.

Ignas šeinius.

ABERDEEN, WASH.
27 d.birželio apsivedė drg. 
irgi s K u genis Su drauge 

^Bu

Per vestuves besilinksmi- 
reikėjo'nant svečiams, P. P. Gribas 

su pavelinimu jaunavedžių, 
užklausė ar nebūtų geras 
dalykas jei sumetus keliatą 
dolerių nukentėjusiems nuo 
karės Lietuvoje? Daugu
mas tam pritarė. Bet atsi
rado vienas, kurio negalima 
vadint draugu. Ėmė plūst 
visokiais bjauriais žodžiais

bą vagiu ir jo brolius, rėkė 
pilna burna, kad niekas ne
aukautų, tai yra J. Vai-kas, 
bet jo žodžiai nieko negel
bėjo ir visi susirinkusieji

Seniaus J. V. V. buvo so- 
cijalistas, o dabar sakos, 
kad esąs nihilistas ir anar
chistas, bet kuom toliau liks, 
turbūt, tai nežinia. Gėda 
būtų atkalbinėt, dėl aukavi- 
mo šelpti savo viengenčius.

Paaukavo šios ypatos: N. 
A. Odalovich $3.00; Frank 
Baker $2.00; Geo. Kugenis, 
Jurgis Tanusevičia, Chas

raštuose, kas prataria į pa
čią širdies gilumą, kas peri
ma svetimos sielos žemčiūgų 
nujautimu.

Žemaitė prisidėjo prie 
Lietuvos auginio daug, tik 
ne savo pamokslingumu. Ji, 
apie tai netardama, įkvėpė 
nevieną lietuvį, nevienam .dUrgis xauu»evivia, 
atskleidė Lietuvos dvasios) Varekojis, P. J. Staliuns, J. 
galingumus. Ji tvėrė lais
vai ir nauja ten, kur, tvė- 
rybos dvasios perimta, pa
miršdavo iš šalies sau įkal
bėtus prerogatyvus, neva 
savo pareigą. Bet jai, vie
nai, sunku vis buvo eiti tie
siuoju keliu. O iš šalies, ap
linkui, tiek buvo įkyrių 
klausimų! Ir Žemaitė taip 
ėmės juos rišti, kaip ir visi.

Lietuva yra ne dabartinė
se mūsų partijose, ne jų ne
tilsiančiuose kivirčuose. Visi11? o. v. - T 
tai dienos bildesys, rengi- i Į?11™?- ^lunciam 
masis prie geresnės ateities, 4»14.o0.

Gribas po $1.00; P. P. Gri- 
bas, M. P. Gribas, Martins 
Kugenis, Jieva Kugenis, J. 
Zubra, Geo. Stain, Mike 
Naktinis po 50c.; Valerija 
Staliuniutė, E. Garjoniutė, 
Katrina Naktinienė, M. Ku- 
genienė po 25c.; viso $14.50.

Visiems aukautojams ta
riu širdingą ačių.

Aberdeenietis.
porai 
gyve-

Nuo red. Jaunai 
linkime laimingiausio

bet dar ne pati ateitis ir ne 
pati Lietuva.

Kad Lietuva gyva, jauti 
dainoj, jauti, sužavėtas, dai
lės parodoj, pajauti plakan- sinuodyjo L. Macijevskiute, 
čia širdimi pripuolęs prie, 17 metų amžiaus mergaitė, 
apysakaitės, prie gelme ve-(Vakare ji išgėrė karbolinės 
riančių eilių pluoštelio. Čia į rūgšties* ir L erzant ligon- 
be reikalingi yra įtikinimai, bu tin m. t ė. 
čia pagautas gyveni tuo.'

kuo jie gyveno kadaise — 
seniai sudainuota daina, se
niai pasakyta pasaka. Lie
tuvis gyveno atsigręžęs į
užpakalį. Jis nematė te
kančios saulės. Nuo jo akių _ _
bėgo vis betolstantis saulė-.Jauti, kad čia-pat dabarti- meįi§
lydis. Ir jau, šit-šit, išnyks nioji ateitis. Tai ne dienos peį p- 
ir jis — ateis tamsa, kuri, ūžimo atspinduolis, tai tvė-| Laį 
niekuomet nepranyksta. rimas iš dienos plytų augan-p, l;ciia. i

Bet žmogus galingesnis, čio iš sielos gyvo rūmo. p 
negu likimas. Nors dvasia, 
rodos, visai jau mirtų, ji vis 
stengsis ištiest savo spar
nus ir išskristi į naują gyve
nimą. Tai by mėlinasis 
paukštis, kuris, kaip palie
čia jį nešvari ranka, išnyks
ta, kad atsiradus naujoj vie
toj ir kad vėl viliojus. — Jis 
laukia grynos žmogaus sie
los, drąsių pastangų.

Lietuvos dvasia, tvėrusi 
senovėje įstabius stebuklus,

ROCHESTER, N. Y, 
Nusinuodyjo mergina.

1 d. liepos, naktį, čia nu-

PricŽa ‘ s nu-; žudymo — 
Ji mylėjo vaikiną, 

ii jr1’ draudė.
mna tiems tėvams 
kurie savo vaikams 

i draudžia mylėti tas ypatas, 
jrie kuriu jie prisiriša.

V. A. Lentinas.
Kiekvieną tautą tepažįs: 

iš jos dvasios tvėrimo. Tau
tos galingumas ir jos indivi
dual ė siela apsireiškia per 
meną, per laisvą tveriančios 
valios skraidymą.

Iš mūsų politikų 
Jaukiame geresnių 
mui apystovų sudarymo iš( 
mokslo žmonių — objekty- Į 
vių pasaulio ir gamtos tie-: Jeigu apsivedė — lai ir gy- 
sų praskleidimo, iš doros vena laimingai. Kritikuoti, 
skelbėjų — visuomenės san- kad ne ten arba ne tokį šliū- 
tikių sutvarkymo, o iš daili- bą ėmė,kokis mums patinka.

RED. ATSAKYMAI.
L. Grigonis. — “Kaip 

mes te- ba<lalYt> kad vyras pačią 
evveni-^nj^tų” netinka> Per“ 

’1 Dug “švelnus” patarimai.
Kunigo Auklėtiniui. —

prigimtis. Čia rasime apra- išaudusi pasakas,(ištryškusi,tikiu sutvarkymo, o iš daili- bą ėmė,! 
šytas pirmąsias pavasario dainomis, negalėjo pranykti įninku — paties gyvenimo, neverta.

>
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IMMMMO

LAISVE

KORESPONDENCIJOS
ROYALTON, ILL.

Kunigas Urbonas suareš
tuotas.

“Laisvėj” jau buvo minė
ta, kad kunigas Urbonas ap
sigyveno Des Moines, Iowa 
ir organizuoja parapiją. 
Matomai, ten jam nelabai 
“biznis” ėjo, tai 26 d. birže
lio atsibaladojo į Royalton, 
Ill. ir norėjo “pradėti” baž
nyčią statyti. Bet čia varg
šą patiko nelaimė: 28 d. bir
želio tapo suareštuotas ir 
teismas nubaudė $15.10. Ka
dangi kunigas neturėjo mi
nėtos sumos, tai prisiėjo už 
grotų patupėti. Patupėjęs 
parą, užsimokėjo $14.65 ir 
išėjo iš už grotų. Reiškia, 
u? 45 c. kunigėlis čielą parą
turėjo tupėti. Kunigai savo 
darbą labai brangina ir ka
da žmogus ateina su kokiu 
nors reikalu, tai jie, patar
navę kelias minutas, išlupa 
10 ar 15 dolerių, o valdžia 
skaito tik 45 c. į parą.

Dabar mūsų kunigėliui 
tikras vargas: veik visi lie
pia važiuoti ten, iš kur at
važiavo.

Pažiūrėsime,ką jis čia nu
veiks ir kaip tas bažnyčias 
pastatys, dėl kurių pinigus l 
rinko.

“L.” Skaitytojas.

tuomet, kuomet jau kalbėto
jas pabaigė kalbą.

Aš visai nesuprantu, ko 
nori Nashuatis atsiekti, ra
šydamas tokias korespon
dencijas? Neseniai ėjo gin
čai linkui L. S. S. 192 kuo
pos, o dabar vėl pradedama 
kandžioti tūlos ypatos. Jei
gu 192 kuopa ir mirtų, tai 
aš tame dalyke nekaltas. 
Tie, kurie save vadina soci- 
jalistais, tai privalo ir veik
ti, bet jie nieko neveikia. Aš, 
iš priežasties ligos, privers
tas buvau pasitraukti nuo 
\eikimo ir užsimokėti j Są
jungą, kaipo pavienis narys. 
Per tai tūli žmonės ir užsi- 
puldinėja ant manęs, vadin
dami “tūlu socijalistu” ir tt. 
Bet man labai nuostabu iš 
tų žmonių, kurie save vadi
na socijalistais, bet nieko 
neveikia, nieko nežino ir ne
sistengia žinoti. Ką jie ma
no tuomi atsiekti?

Jurgis Pušinis.

Nuo red.—Labai blogai 
korespondentai elgiasi, kad 
rašydami korespondencijas, 
apšmeižia sau nepatinka-

bet laisvesnės draugystės kada pasitaiko išsimokint I Įima ateitis, 
nori, kad būtų Lietuvių vienaveiksmį veikalėlį -----
Tautos Namas, kur galėtų 
kiekvienas, be skirtumo pa
žiūrų, susilaukęs senatvės, 
rasti sau prieglaudą. Dau
gelis mano, kad jei pasiduo
ti klerikališkų draugysčių 
norui, tada laisvesnių pa
žiūrų žmogus negalėsiąs ten 
rasti prieglaudos, nes tada 
galėsią sakyti, kad tas ir 
tas ne katalikas, bedievis ir 
tokiam vietos nėra. Ir išties, 
tas mums gali būti faktu, 
nes praeity tokių atsitiki
mų buvo užtektinai.

Būtų labai gerai,kad kiek
viena laisvesnė draugystė 
pasvarstytų apie tai, I 
sudėti pinigai nenueitų vė
jais, kad už jų pinigus kle
rikalai neįsteigtų kokio 
klioštoriaus palaikymui tar
pe žmonių tamsybės, kaip 
kad Chicago j.

Ex-Kryžiokas.

, Bet jau tike- 
. ir-'ti tam nesinori, kad dvide- 

ant scenos sulošti, na; tai, šimtam amžiuj atsirastų 
brolau, “lukaut”, nes lietu- žmonių, kurie bandytų už

kenkti taip prakilniam ap
švietos darbui.

Knygynas randasi po No. 
1919 N. Main Ave., (Pro
vidence), Scranton, Pa.

Organizatorius
K. J. Benis.

vių kalboje nėra tokios ope
ros, kokią jie» sulošė, ir iš
ėjo taip gerai, kad geriau 
negali nei Caęuzo atlikt. Ir 
giriasi, kad jie socijalistus 
jau kur-kas pralenkė.

Nors aš visokius atsitiki
mus pranešu, bet niekad ne
matau, kada jie tuos “pui
kiausius” perstatymus at
lieka. Vienok tokių repor
terių negalima nei kritikuot 
už tai, nes jei tokis “Kark
las” išmoko nors numerius 
pastatyt, tai jau ir rašo, 

kad kaip tik išmano.

Reikia ištarti širdingą a- 
čiu publikai už atsilankymą 
ii dailų užsilaikymą.

Piknikui aukavo: Hiwett 
Co. 19 but. likerio,?. Haupt
man Tobacco Co.—200 ci
garų ir Hyde Park Bravo
ras nuleido nuo alaus 20%

Taipgi reikia ištarti šir
dingą ačiū ir aukautojams.

W. D.

ST. LOUIS, MO.
d. birželio atsibuvo

111.,
27 

piknikas Eagle Park, 
kurį surengė visos lietuviš
kos draugystės iš St. Louis, 
Mo. Visas to pikniko pel
nas paskirtas L. š. F. Vie
tinis L. Š. F.komitetas užsi
ėmė surengimu pikniko, iš- 
siuntinėdamas užkvietimus

mas ypatas. J. Pušinio už-h visas apielinkės draugys- 
, klausimuose nėra jokio pra-Įtes ir kuopas, 
sižengimo bei pasikėsinimo'kuopa irgi i.
prakalbas suardyti, kaip 
Nashuaties buvo rašęs. Ne
gražu taip elgties.

JERSEY CITY, N. J.
3 d. liepos Birutes draugi

ja buvo parengus pikniką. 
Žmonių buvo daug. In kor-

“Laisvės” N52 tilpo iš mū
sų miesto korespondencija, 
kurioj Nashuaties visai ne
teisingai aprašo apie buvu
sias L. S. S. kuopos prakal-l pore dalyvavo vietinės Sa
bas. Tiesa, kad kuopos ne ryšio draugijos ir iš New 
visi nariai lankosi į prakal- Yorko L. P. Kliubas.

Kadangi mūsų apielinkėj 
ir dalyvau-

bas. Bet korespondentas 
sako, būk tie, kurie atsilan- esant baliams 
ko, stengiasi triukšmą1 jant in korpore kitomsdrau- 
kelti ir nurodo kaipo faktai gijoms visada^ pirmininkai 
būk tūlas socijalistas per sa- ’draugijų išreiškia linkėji- 
vo draugą davęs kalbėtojui mus tai draugijai, pas ku- 
klausimus tuo tikslu,kad su- rią dalyvauja, tai taip buvo 
kėlus betvarkę. Kadangi aš, i’ dabar. Visų draugijų 

pirmininkai velijo Birutės 
dr-jai geriausio gyvavimo. 
Potam Birutės dr-jos pir
mininkė p. B. Kamarauskie
nė kalbėjo sekančiai. “Šir
dingai tariu ačiū visoms 
draugijoms, kurios remiate 
mūsų draugiją (čia įvardi
no visas draugijas). Męs, 
čia susirinkę, linksminamės, ’ 

priešingu socijaliz- ’ bet atsiminkime, kas dedasi 
O gal aš daviau to-|už vandenyno musų bran

gioj tėvynėj Lietuvoj ir vi
soj Europoj, kur brolis brolį 
žudo ir nežino už ką.

“Kapitalistai susipyko dėl 
rinkų, o tamsius ir neorga

nizuotus darbininkus pasta
tė vieną prieš kitą skersties 
ir dabar skerdžia katalikas 

(kataliką, tautietis tautietį ir 
tt. Į ką tai panašu? Bro
liai ir sesutės, organizuoki- 
tės! prigulėkite prie darbi
ninkiškų organizacijų, prie _ . -• - - ,,

i neatsiliko, bet 
žymiai prisidėjo prie to pik
niko, užkviesdama kalbėto
ją, drg. P. Grigaitį, “N.” re
daktorių iš Chicagos.

Žmonės rengėsi iš visos 
apielinkės važiuoti ant pik
niko, vieni pakvėpuoti tyru 
oru, bet dauguma norėjo iš
girsti drg. P. Grigaičio pra
kalbą. Bet, ant nelaimės, 
daug žmonių sulaikė lietus. 
Tačiau visgi susirinko pusė
tinas būrelis. Laike prakal
bos užėjo lietus su šturmu 
ir kalbėtojas turėjo kalbėti 
iš visų pajiegų, nes lietus ir

Na, bet ir aš patvirtinsiu, 
kad mūsų katalikai baisiai 
veiklus vyrai ir prie baro, 
ir prie bačkutės. O jei ku
ris iš jų surengia vestuves, 
tai pusę svetainės “dišių” 
prigrūda, kad gaspadorius 
nei per savaitę laiko negali 
“išklynyt”. Bravo, 
jūs labai veiklus!

** *
Kada mane kas pavadina 

“Naujienų”, “Laisvės” ar 
“Keleivio’’ korespondentu, 
tai aš skaitau už pasididžia
vimą. Kas kita su “A-ties” 
korespondentais. Jie netik 
kad gėdijąs to vardo, bet 
pyksta ir “drūtesni” bando 
iš “mordų” sugrąjit.

** *
Iš mūsų miesto išvažiavo 

tūlas atžagareivių veikė jas- 
profesorius. Vieni sako, kad 
nuvažiavęs pas “pikčiernin- 
ką”, kiti — kad ant kunigo 
mokintis. Vienok nei vieni 
nežino. Jis nuvažiavo dides
nių ausų parsivežti. Štai 
kur jis “nuvažiavo”.

Lipčius.

vyrai,

SCRANTON, PA.
Smagu ir linksma yra 

pranešti Scrantono lietuviš- 
vėjo ūžimas užmušė garsa. visuomenei, kad, ačiū 
Drg. P. Grigaičio prakalba' triūsui Lietuvių S. S. 2 kuo-

ST. LOUIS, MO. 
Nelaimingas atsitikimas. 
27 d. birželio buvo toks 

atsitikimas: Petras Aido- 
kas, 21 metų amžiaus,

SCRANTON, PA.
Jau nepajiegia kovoti.

27 d. birželio kun. Kuras 
per pamokslą skundėsi, kad

daviau tuos klausimus, per 
tai esu priverstas atsiliepti. 
Visųpirma, aš nueinu pra
kalbų pasiklausyti, nepaisy
damas į tai, kas jas paren
gia ir manau, kad tuomi ne
prasižengiau prieš socijaliz
mą. Per tai nesuprantu, ko
dėl korespondentas mane 
pavadino “tūlu socijalistu” į 
neva 
mui?
kius klausimus, kurie buvo 
priešingi socijalizmui? Jei
gu korespondentas bijojo 
tuos klausimus paminėti, tai 
aš esu priverstas ir juos at
kartoti.

Drg. K. Žiurinskas bekal-, 
b "'’amas pasakė, kad mums 
peranksti skaityti Darwino 
ir daktaro Šliupo raštus,nes 
jie labai sunkus ir žmogus,' 
nelankęs mokyklų, negali jų 
suprasti. Tuomet aš per sa- , . ■ v , ..
vo draugą užklausiau: “Jei-j paselpos draugijų . 
gu męs negalime skaityti ’ . t to kviete pnsnasy- 
raštu Darwino arba šliupo, j m?.tens1 ir. merginas prie

O gaV“Sau- XkAestis 25c-’ lig°j pašelPa 
“Žvaigždę”, i

publiką užganėdino, tik keli 
nenuoramos kėlė triukšmą. 

|Mat, jiems daugiau rūpi ru
dis, negu žinojimas ir ap- 
švieta.

Po prakalbai “Aušros” 
choras sudainavo keturias 

I daineles, pertraukose dek
lamavo choristės.

Surinkta aukų padengi
mui kalbėtojui kelionės lė- 

, šų $9.82, nedateklių padengė 
L. S. S. 44 kp. iš savo iždo.

Nuo pikniko liks pelno su- 
virš $50.00, kas eis į L. Š. F.

Reikia dar pažymėti, kad 
žmonės, nepaisant blogo o- 
ro, smarkiai parėmė tą pik
niką. Taipgi ir darbininkai 
visų draugysčių dirbo gerai, 
nepaisydami blogo oro, nei 
savo drabužių. Už tai var
de V. L. Š. F. tariu nuošir
džiai ačiū už parėmimą 
mūsų draugysčių sumanyto 
pikniko, nuo kurio liks ke
liolika dolerių sušelpiami 
nukentėjusių nuo karės.

Vietinio L. š. F. rašt.
J. J. Daujotas.

pos ir Scrantono Progresy- 
viško būrelio, tapo įsteig
tas “Lietuvių Knygynas”. 
Knygyną įsteigė “Scrantono 
Lietuvių Knygyno Draugi
ja”, kurią sutvėrė minėtos 
dvi organizacijos. Knygyne 
bus užlaikomos visokio turi
nio knygos ir laikraščiai, iš
einanti lietuvių kalboj, ne
tik Suvienytose Valstijose, 
bet ir Lietuvoj. Knygynai 
bus atdaras kasdien nuo 7 
iki 9 vakare, ir šventadie
niais nuo 10 ryto iki 10 va
karo.

Prie Scrantono Lietuviu 
Knygyno 
prigulėti 
skirtumo 
tikėjimo 
mokslą ir šviesą, 
tikslas draugijos šviestis ir 
šviesti. Įstojimo mokestis 
50 centų, mėnesinė—10 cen
tų. Kiekvienas pilnai užsi
mokėjęs draugystės narys 
dykai gali naudotis visomis 
knygomis ir laikraščiais.

Jau keliatą kartų buvo

Draugijos gali 
kiekvienas be 

lyties, amžiaus ir 
žmogus, mylintis 

Nėsa ir

tai kokius raštus męs turi
me skaityti?
lę”, “Draugą”, 
“Katalika” ir kitus šlamš
tus?”
Kalbėtojas atsako, kad ga

lima skaityti Darwino ir 
' Šliupo raštai, tik reikia juos 
suprasti.

Antras klausimas buvo 
toks: “Kodėl Vokietijos so- 
cijalistai išėjo ant karės lau
ko?”

Kalbėtojas atsako, kad 
karė buvo labai greitai su
rengta ir socijalistai nega
lėjo užprotestuoti. Apart to, 
jeigu Vokietijoj buvo 5 mi- n • * • / r* n X. I

$5.00.
Nuo to pikniko draugijai 

liks gerokai pelno.
Reikia pažymėti, kad Bi- Tariu nuoširdžiai

tos priežasties protestas Ii- . 
kosi neparašytas. Pradėjo 7 
visi skirstytis. Vienas pro
testantų pasijuto galingu ir 
eidamas namo sumanė savo 
galę parodyti: nieko nesa
kęs kirto niekuo nekaltaimo- 
terei į veidą. Bet čia mo
teris pradėjo protestantą 
“glostyti” per veidą ir jis 
parkrito ant šventos žeme
lės. Paskui atėjo užgautos 
moters vyras ir pradėjo ge
rokai protestantą vaišinti. 
Kilo didžiausias termas. 
Svetimtaučiai pradėjo poli
ciją šaukti. Bet kada poli
cija pribuvo, tai jau jie iš
siskirstė savais keliais.

Apšvietos Draugas.

V

ii

be- dabar su bedieviais esą sun- 
žaisdamas užlipo ant sū- ku kovoti, šliupas esąs be

dievių tėvas, bet pakol jis 
vienas buvęs, tai galima bu
vę su bedieviais apsidirbti, 
o dabar atsiradę daugiau 
bedievių, tai jau sunku esą 
juos nuveikti ir reikią jieš- 
koti kitokių kovos būdų.

Pakol kas, tai liepė savo
parapijonams neiti į bedie-'tfnL darbininkų
vių krautuves nieko pirkti, gyvenimą ir apie kooperaei- 

. nesilankyti, j jų parengtasI jų naudą. Nors prakalbų 
I3ct kaulei iTiirCj tai .prakalbas ir kitokias P^^~!per spuud<^ ne^arsino bet 

Bet jeigu netyčia'žmonių susirinko gana daug 
i----- ---  i -'- k---—i- ir visai ramiai užsilaikė.
Ikys užklysti į bedievių pra- Kalbėtojas publika užganė- 
j mogas, tai jis privalo užsi- dino.
kimšti ausis, kad nieko ne- Auku surinkta padengi- 
girdetų. Užvis daugiausia muj ]ėšu $15. Varde L. S. 
davė vėjo darbininkiškiems' s> 50 kuopos visiems auka- 
laikraščiams. ir jų leidėjams’yusiems ištariu širdinga a- 
1 r redaktoriams. Iškeikęs .čiu, P. Samulionis.
laikraščius pasakė: “Ant ________
kiek man žinoma, tai pusė! . »
parapijom; skaito tas maz-L L^ŠKAST)R^ )Ak ,JAL 

igotes”. Tie laikraščiai, tai I Gej bhuna Redakcija.
esą liga, kuri užkrečianti n. kaisves °“ tilpo is 
net kūdikius. Jeigu kūdi- ? 1^sku?’?° k°resP°ndenci- 
kis nemokąs poterių, tai j ^urioj P- andraumnka> 
jau jis žinąs, kad jo tėvai 
skaitą bedieviškus laikraš
čius.

Nusiskundė, kad dabar 
žmonės išpažinties neiną ir 
ant bažnyčios neduodą, bet į 
už bedieviškus laikraščius j m panoy( 
užsimoką. PliaukšdamasjV1^av
visokias nesąmones pasakė, i i:ri(.‘zas^is 
būk Šliupas, Živatkauskas 
ir kiti iš autonomijos fon-punnna.s’

pyklių ir pradėjo suptis. 
Smarkiai įsisupus, krito ant 
žemės ir išsilaužė koją, su
trenkė smegenis ir, nuvež
tas ligonbutin, 29 d. gegu
žės, mirė. P. Aidokas ne
prigulėjo prie jokios pašel- 
pinės draugystės ir jeigu 
kas jį pakalbindavo prisira
šyti, tai jis tik pasityčioda
vo iš visų pašelpinių drau
gysčių. " ' '
giminės vaikščiojo po stubas ’ mogas. 
ir saliūnus ir kolektavo ant' 
palaidojimo.

Mūsų gaspadinės nenori 
laikyti savo stubose socija
listu, bet aš patarčiau joms 
nelaikyti tų, kurie prie jokių 
d rau gy sči u n ep r i klauso.

Ur-Gur.

McKEES ROCKS, PA.
30 d. gegužės buvo pra

kalbos L. S. S. 50 kuopos. 
Kalbėjo F. Bagočius. Kal
bėtojas aiškino apie dabar- 

vargingą

kuriam parapi jonui pasitai

Aukų surinkta padengi-

EAST CHICAGO, IND.
Jau treti metai, kaip čia 

gyvuoja L. A. U. kliubas, 
turi arti šimto narių ir ne
mažai kasoj pinigų turi.

30 d. gegužės buvo pikni
kas L. A. U. kliubo.

26 d. birželio buvo susi
rinkimas minėto kliubo ir 
sykiu išduota atskaita buvu
sio pikniko. Išdavus visą 
atskaitą, pasirodė, kad $9.90 
dingo be jokios žinios. Pir
mininkas pradėjo aiškinti, 
būk dar nesu v estą atskaita. 
Tuomet, kilo triukšmas, tūli 
nariai peržiūrėjo visas į- 
plaukas ir išlaidas ir pagavo 
pirmininką bemeluojant. 
Paskui ir jis prie kaltės pri
sipažino. Pirmininkas tapo 
prašalintas iš komiteto, bet 
jeigu nesugrąžins tų pinigų, 
tai bus prašalintas ir iš kliu
bo.

Reikia pažymėti, kad pir
miau buvo parengtas ba
lius ir be jokios žinios din
go $10.00.

Viršminėtas pirmininkas 
didžiausias socijalistu prie
šas, 
juos 
mas.

Jis visokiais žodžiais 
plūsta, kaip įmanyda-

Meištų Tamošėlis.

do imą pinigus ir lieja ar
notas ir tt.

Kunige, kunige, ar ne lai
kas parapijonus kąnors rim
tesnio pamokinti, negu tokie , 
pliauškalai pasakoti? Turi 
atsiminti, kad su tokiais sa
vo pamokslais ir paskutinių 
parapijom! neteksi. Tu sa
kai, kad bedieviai aukauja 
pinigus armotų liejimui, o 
tu savo parapijonams liepi 
krauti kruvinai uždirbtus 
centus į tokius bankus, kaip 
Adolf Blau, iš kurio paskui 
parapijonai nei cento ne
gauna.

J. A. An-tis.

daug neteisybės parašo apie 
Lietuvių Mokslo Draugys
tes Birutės chorą.

Birutės choras susitvėrė 
26 d. vasario 1914 m. Pran- 
ckietis pamokino jį 9 savai-

Tuomet per 
nesimokinom. 

nesimokinimo — 
I ne bosas,bet nenuoseklus mo- 

; vieton gražiuoju 
'pamokinti, pradėdavo plūsti 
dainininkus.

Grajauckas pradėjo mo
kinti nuo 5 d. rugsėjo 1914 
m. Jis mokino gana nuo
sekliai ir kas vakaras išmo
kindavo vieną paprastą dai
nelę. Pasimokinę šešias sa
vaites jau galėjom viešai 
prieš publiką pasirodyti.

Vandrauninkas sako, būk 
daugiau nieko nesimokinam, 
kaip tik “Garnys turi ilgas 
kojas” ir tt. Tas neteisybė. 
Mokinamos iš knygos pono 
E remiu o surinktų dainų ir 
ir kitų rinkinėlių. Taipgi p. 
Grajauckas išmokino vieną 
dainelę iš “Revoliucijos Gie
smių”— Jaunųjų tėvynainių 
himną ir iš “Trimito” — Su
keikime kova.

Toliaus tarpe dainininkų 
kilo ginčai linkui tūlos dai
nos. Nutarta patiems dai
nininkams pasiskirti dainas, 
o mokytojas nesikiš ir mo
kins tas, kurias dainininkai 
pasiskirs.

Ir štai, pirmeiviai, kurių 
pasirodė mažuma, pradėjo 
bėgti. Tame ir išėjo visas 
nenuoseklumas. Pirmei
viams nereikėjo nuo choro 
šalintis, bet prie jo laikytis 
ir darbuotis, tuomet visai 
kitokios pasekmės būtų bu
vę. Mokytojas nesibijo vi
sokių dainų mokinti, jeigu 
tik dainininkai reikalaus. 
Bet čia pirmeiviai neišlaikė 
— jeigu ne jų viršus, tai rei
kia bėgti šalin ir paskui 
šmeižti per laikraščius.

Kaslink pasakojamo kon
certo, būk mokytojas užsi- 

_ puolęs ant merginos, kad ji 
lošė “Motinos” monologą, 
tai vėl iškraipyta. Mokyto
jas barėsi ant rengėjų, kam 
jie į programą įdėjo “Moti
nos” monologą, kuris nieko 
bendro neturi su daile. Jis 
sakė, kad koncertas — tai 
dailė ir “Motinos” rauda su 
daile nieko bendro neturi.

Reikėtų daugiau darbuo
tis, daugiau vienybės prisi
laikyti, tuomet ir vaidų ne
būtų. Dabar kaip tik atbu
lai išeina.

L. M. D. Birutės choro se
kretorius

Juozas Virbickas.

E DIN BURGH, SCOTLA N D
Čia lietuviu randasi 7 šei

mynos ir 3 pavieniai. Jie 
dirba prie įvairių darbų. 
Darbai eina gerai. Nekurie 
lietuvių skaito darbininkiš
kus laikraščius, o kiti tušti
na bačkutes, kazyruoja ir 
pešasi.

Šalę Edinburgh yra mies
telis Nidree. Pirmiau ten 

'lietuvių gyveno gana daug. 
' Buvo susitvėrus socijalistu 
kuopa. Bet užėjus bedar
bei, lietuviai išvažinėjo ir 
kuopa pakriko. Tiesa, da
bar yra kelintas lietuvių 
šeimynų, bet nieko neveikia 
ant visuomeniškos dirvos.

P. Bevardis.

LAWRENCE, MASS. 
Nelaimingi atsitikimai.

25 d. birželio trūkis už
mušė Kajetą Bolį. Velionis 
buvo taip vadinamas “gat
vinis sportelis”. Pėtnyčios 
vakare žaidė bolinėj ;vėliaus 
su savo draugais nuėjo į sa- 
liūną ir negana, kad ten gė
rė, bet ir ant kelio pasiėmė 
ir išėjo pasivaikščioti. Apie' 
11 valandą nakties pamatė' 
visu-greitumu einant trau
kinį ir, norėdamas parody
ti savo smarkumą, puolėsi 
prie vagono, norėdamas į jį 
įšokti.

Kada traukinys nuėjo, tai 
draugai pamatė - “narsuolį” 
negyvą.

Tai matot, prie ko girtuo
klystė žmogų priveda.

Dilgė.

P. S. Aukautojų vardus i rjakeltas klausimas steigimo 
negaliu pagarsinti, nes pa-; įle^uv,is^° knygyno ir daug 

i cnrnSa on:!tam darbuotasi, bet, nesant
aukautojai, malonės atleisti, j £er?s vienybes, darbas nesi- 

ačiu už,sek.e- Dabar knygynas j- 
Nors kol kas 

knygų randasi nedaug, bet 
ten galima rasti beveik vi
sus lietuviškus laikraščius. 
Todėl kviečiame visus švie
sos mylėtojus lankytis liuo-

mečiau

rutės dr-ją auga, kaip ant parėmimą mūsų L. S. S. 44 
mielių, jau dabar turi apie 
70 narių. Kurios moterįs 
dar nepriklausot,tuojau pri
sirašyki t.

D. Pilka.

kp.
J. J. Daujotas.

PHILADELPHIA, PA.
Pas mus jau nuo seniai : kitokios, rūšies medelio, tai 

kalbama, kad pastatyti prie-! perskaičius 
glaudos namą. Dabar tara 
sumanymui pritarė jau apie I “dievas-žin

lijonai (?—Red.) socijalis-30 įvairių draugysčių. Kiek- 
tų, tai jie karės laiku nie-! viena draugystė išrinko po 
ko nereiškė prieš kelias de- porą delegatų dėl suradimo 
šimtis milijonų patrijotų.

Lai dabar skaitytojai'kelios dešimtįs akrų žemės, 
sprendžia, ar aš, užduoda-'Bet pasirodė, kad klerika- 
mas tokius klausimus, norė-'liškos draugystės nori lais- 
jau prakalbas išardyti? Man'vesnes draugystes paimti po 
rodosi, kad netik prakalbų1 savo cenzūra. Klerikališ- 
nenorėjau išardyti, bet ir kos draugystės nori, kad 
prieš socijalizmą nepraši-{konstitucijoj būtų tiktai 
žengiau. Prią to turiu pri-}vienas vardas, būtent: Lie- 
dūrti, kad klausimus daviau tuvių Prieglaudos Namas,

tinkamos vietos, kur būtų

WEST LYNN, MASS.
Kada “Drauge” tilpsta' somis nuo darbo valandomis 

korespondencija iš Lynno,' į Lietuvių Knygyną, prisira- 
parašyta Gojalio, Karklo arlšyti prie knygyno draugijos

ir visokiais būdais remti 
rodosi, kad knygyną. Broliai ir sesu- 

Dabar/tam 'mūsų katalikai-parapijonai1 tės, nejaugi mums amžinai 
“ -----•-kokie veiklus pasilikti vergais fanatizmo

žmonės, ir smarkiai darbuo- ir tamsybės, argi dar ilgai 
jasi tarpe Lynno lietuvių, mirkysime save degtine ir 
Bet pažvelgus į jų tikrąjį jodinėsime ant bačkučių a- 
veikimą, tai nieko nematai, lauš? Meskime blogus pap- 
Miega visi fanatizmo miege, ročius, griebkimės skaitymo 
net musės į burną sulenda, ir mokslo, o šviesos saulutė 
Jei kuris iš jų išsimokina ei- tikrai mums užtekės.
lutes ir užlipęs ant “stei-, Reikia pastebėti tas, kad 
čiaus” padeklamuoja, tai kol kas prie knygyno drau- 
“Draugo” reporteriai rašo, gystes susispietus pirmeiviš- 
kad buvo “didžiausias kon- ka jaunuomenė. Kaip atsi- 
certas”, kurį parengė Juo- neš linkui ' knygyno kitos 
zapinė, ar parapija. O jei mūsų sriovės, parodys neto-

ST. LOUIS, MO.
27 d. buvo piknikas vietos 

draugysčių ir kuopų. Pel
nas skirtas L. Š. F. Ant tos 
dienos L. S. S. 44 kuopa par
sikvietė P. Grigaitį pakalbė
ti. Visas padarytas lėšas 
padengė kuopa. Kalbėtojas 
pagyrė vietos lietuvius, kad 
jie vienybės prisilaiko. Pas
kui kalbėtojas aiškino karių 
baisenybes, kaip dabar Lie
tuva nuteriota ir jos gyven
tojai reikalauja pagelbos.

Publikos -buvo mažai, nes 
tą dieną lietus lijo, 
kas gryno pelno 
$53.20.

Pikni- 
atnešė

RUMFORD, ME.
Kaip parapijonai protes

tus rašo?
Jau pora mėnesių praslin

ko, kaip pas mus parapija 
susitvėrė. Iki šiol viskas 
ėjo labai gerai, bet štai 
“Laisvės” No. 50 tilpo ko
respondencija, kurioj pasa
kyta, kad keli senberniai su
tvėrė parapiją. Mūsų sen
berniai - parapijonai tuomi 
labai įsigeidė ir nutarė pro
testą parašyti.

27 d. birželio susirinko a- 
pie septyni senberniai, iš
rinko raštininką ir pradėjo 
protestą rašyti. Bet bera
šant taip įkaito ir tokį 
triukšmą pradėjo kelti, kad 
svetimtaučiai subėgo žiūrė
ti, kas toj stuboj dedas. Iš
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JUOKŲ KĄSNELIAI
Iš tos priežasties ponas 

dievas pasiuntė pas papiežių 
dvasią šventą pasitarti apie 
įvykinimą taikos. Kada 
dvasia šventa pranešė po
piežiui apie tikslą atvykimo, 
tai popiežius sušuko:

— Eik tu sau, iš kur atė
jai! Argi jūs terš danguje 
sėdėdami nesuprantat bai- 
kų. Aš uždaviau žmonėms 
maldas ne todėl kad taika 
įvyktų, bet todėl, kad žmo
nės man daugiau pinigų su
neštu, v

Kaip senbernis įsisiuva

tinkamai perstatoma. Rei-
ORAKULO PATARIMAI. poną, o kiti daiktai palieka

mi žiūrėtojams įsivaizdinti. 
Pasekmė pridera nuo gero 

iu vol u-rxi^ vilto gvuaivio, Į..........k..:..... , veido permainų
kad tave nei šimtas davatkų ii juokingus išvaizdos. Pa- 
nesubytytų, tai išvirožyk tartina, pirm lošiant, gerai 
man šitą kvestiją. Ipasilavinti su adata ir siu-

Kada aš buvau krajuj,tai pu» £’a^tum gerai nu- 
parapijos į pa-[duoti.

- ' Kalbėti nereikalinga. Pa
kanka pasakyti: “Ponios ir 
ponai! Aš parodysiu, kaip 
senbernis įsisiuva guziką”. 
Paskui atsisėsk ir nuduok, 
kad pasiimi nuo stalo špū- 
lutę siūlų. Laikyk ją kairėj 
rankoj, o tiesiąja numatuok 
nuo jos porą mastų siūlų 
paskui siūlą nukąsk ir 
lutę padėk ant stalo, 
barškteldamas į stalą, 
išrūdytų kaip špulutė. 
kyk kairėje rankoje 
siūlo, paseilink, patrauk ke
lis syk per dantis, paseilink 
du pirštu ir suk, kad būtų 
smailas siūlas. Viską daryk

Klausimas:—
Sei, Orakule! Kadangi 

tu esi tokis kytras ponaitis, |nudavimo,

važinėjau is Į 
rapiją. Mat, toks Buvo ma
no džiabas, nes buvau zak- 
listijonu. Atvažiavęs į šią 
fry kontrę ir gi palikau zak
ristijonu. Ir ar tu vierysi, 
bratku, kur tik aš nebuvo- 
jau, visur pas kunigus už 
easnadines Magdės. Kodėl
taip yra?

Mat, man tas biskį rūpi, 
dėlto kad... kaip čia tau pa
sakius, mano merga irgi 
Magdė. Ar nebūtų kartais 
trobelių su Magde apsivė
lus? Lauksiu pavirozijimo.

spu- 
kaip 
kad 
Lai-

Mano pati irgi buvo 
. Ja Įsiūlė man

lag
kun igas.

linui. Tą viską atlikęs, 
stengkis įverti į adatą siu-

“Laisves”, knygo
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI IKCNYT?

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

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

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų t 
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
TIJOSE. 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
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

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

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

GYVAS GRABE . Parašė Sena. 
Vinca4s. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gi'ioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina ...............................

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

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

15c

20c

20c

Ific

I Or

buvo Tuom
tu truputį bėdos su 
oerdaug tankiai 
ą lankyti. Kada 
i jau, tai ir mano 

Mat dū išrunijo su burdin- 
gierium. Nuo to laiko pri-

reikia mokėti

’•VIT" ••■VIT1 1 W'MV1

Jau nereik daugiau atšipusia britva skustis! <
Reikalingas daiktas visiems vyrams kurie patys skutasi! ] 
Kadangi britva peša ir skaudžiai skuta, nekankinkis ir nepyk- J 

dink save, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT” BRTTVAPUSTO. 
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

MASPETH, N.
, BERGEN MFG. CO., 

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

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

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU I SAVAITŲ IŠEINA I RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT IŠ RUSIJOS l AMERIKĄ PER 1TNLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adretfu:

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

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

PARDUODU KARMAS

I Akušerka w Pabaigti h) kursą Woman* Medlca/ «
wCollege, Baltimore, Md

Pasekmingai atlieka eavo darba pri« £ 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir J? g Dagelbą invairiosc moterų ligose 

g F. Stropiene,2*u".,i’t.;'. | 
g SO. OOSTOIN. MASS, *

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.

LIETUVIŠKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galimi 

apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo........
Kraujo Valytojas........
Vidurių Reguliatorius.. 
Trojanka.......................!

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan

Brooklyn, N. Y.

...................$1.0(

.................. $1.0'
......................50
25c, 50c ir $1.0(

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

vaisaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

KAINA

35 centai.

W> Rnc

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

Reikalauk šiuo adresu:
“LAISVE”

Brooklyn, N. Y

Rfl 1/ OI A NEREIKIA JIEŠKOTI :: :: iwRI H B iC S II ^e^°* mes nurodome kaip lengvai išmokti anglę
E Va ° I j 11 kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo na-
■ ■ B ■■ muose liuosame laike, visi išmoksta. Nurodymai ir

LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St CHICAGO.

(9191 ‘16 •>3(I DI! nuiVI Hip uuM.vip
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AKUŠERKA
P»-.,a guri I in per’.t riii Marij A- 
kufcorįų mokyki? Pcterburg® tr 
DiplloniuGta New J 
joj. Turi puikias

R

ba Mege, kaip anglai vadi
na) never agein kokį nors 
reikalą turėt. Bet tamistai, 
kaipo zakristijonui, Magdė 
piinai tinka: galėsi dvasiš- 

ir 
gud

us garnius gaudyt 
triuopuot. Iš to bus

TELEGRAMOS.

Philadelphia, Pa.—Dakta
ras Ignašius, besiprovoda- 
mas su “Kova”, tiek pelnė, 
kiek Zablackas ant muilo. 
Negelbėjo neit hipnotizmas, 
kurį jis vartojo teisme. Da
bar jisai aiškiai pamatė,kac 
provotis su laikraščiais nėra 
taip lengva, kaip su ligo
niais “stebuklus” daryti.

Norwood, Mass. —Mūsų 
kunigužis išrado naują bū
dą vaikų krikštinimui. Kiti 
kunigai vartoja prie krikš
to net tris tinksus: aliejų, 
vandenį ir druską. Mūsų 
gi kunigužis apkrikština tik 
su vienu metaliniu tinksu. 
Vardan garbės ir dievo ir 
dolerio viskas galima.

Baltimore, Md. Lietuviš
kų aidoblistų “vargonas” 
“Republikonų Balsas”, kuris 
buvo leidžiamas apginimui 
unijos reikalų, patarnavo 
unijai taip, kaip toji meška, 
baidydama musę nuo žmo
gaus kaktos. Mister Laukis 
su savo gizeliais sviedė di
deliu akmeniu unijos “prie
šams”, bet tas akmuo patai
kė pačiai unijai į kaktą.

Rymas. Kąda popiežius 
paliepė viso pasaulio katali
kams melstis už taiką, tai 
dangus aplaikė net kelis mi
lijonus įvairių maldų.

tik
Ant galo, kada jau manai, 
kad siūlas įsivėrė, prapuola 
adata ir jos visur jieškai. 
Sunkiai pasidarbavęs, randi 
ją ant žemės. Kada vėl atsi
sėdi siūlą verti, pamatai, 
kad jis susinarpliojęs. Ne
galėdamas išnarplioti, nusi- 
vynioji nuo špulutės naują 
siūlą. Dabar vėl bandai į- 
verti į adatą. Įvėręs, atsar
giai pertęsk jį per adatą, 
galus įsikąsk is su atsakan
čia mina, pirštais perbrauk 
per siūlą. Paskui užmegzk 
mazgą ir dantimis užveržk. 
Užbaigęs savo vargą, ištiesk 
ranką prie stalo, nuduoda
mas, būk paimi guziką. 
(Reikia neužmiršti, kad gu- 
zikas, siūlas ir adata nėra 
daiktai ,tik nudavimas). Pa
ėmęs guziką, užsidėk jį ant 
išvirkščios žipono pusės ir 
pradėk prisiuvinėti. Siūk 
su dideliu sunkumu, nes siū
las grivinkiuojasi. Siūlą 
trauk per ištisą ilgį rankos. 
Trečiu, ar ketvirtu sykiu 
bekišdamas adatą įsiduri 
pirštą ir pašoki, kratyda
mas, tai čiulpdamas, tai 
spausdamas; paskui užsili- 
pini. Besiuvant toliaus, 
siūlas trumpėja ir sunku da
rosi perkišti adatą per guzi
ką; todėl kassyk, durda
mas, atremi galą adatos į 
stalą, paskui visa pajiega 
stengiesi adatą ištraukti. 
Kada jau baigi prisiūti, 
džiaugiesi ir šypsaisi. Ant 
galo, apsuk siūlą apie guzi
ką, kelis syk perverk adatą 
ir nukąsk. Užbaigęs tokį 
sunkų darbą, linksmai atsi
stoji, apsivelki žiponą ir 
bandai užsisegti, bet niekur 
negali atrasti įsiūtą guziką, 
nors ir sučiuopi. Pasižiurai 
į žiponą ir labai nusistebi 
įiekur nematydamas guzi-j 
<o. Pasuki skverną ir pa-, 
matai, kad jį prisiuvai ant 
išvirkščios pusės žipono. 
Perpykęs, smarkiai išplėši 
guziką iš žipono, trenki jį į j 
žemę ir, spjaudydamas iš j 
piktumo greitai išeini per, 
duris. Iš “T. J.”

Jonas MATHUS A. SHRDPSII
* l .v- '•-'••n

’ SĮsBiujd j v sAijeę-oi.irt ojpijpd oqosi

pasekm®. 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apr-ipa/.inus su simpto
mais visų moteriškų ligų tr rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENe 
Jauniškaiti

S b WahiHt St., NEW ARK. N. J.

Telefonas Mark»t
4 VOn

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvie- 
koresponden- 

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

f GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
C IR SVARIAUSIAS SALIŪ-
V NAS VISAME 80.j BOSTONE.
1 Sveiki gerikuaio* rūšiv® <*ry- 
Smai ir užkandžiai. Patarnavl-
V inae prielankus. Atailankyklt®, 
I • peraitikrlnRit®.
į JONAS MATHUS
V (Lietuvi® Savininkas)
J 342—344 W. Broad waj 
į So. Boston, Mass.
| (Dažimti žingsnių nuo Lietuvių, 
į Labdarystė# Draugij®« sami),

Ras 111U8 galite gauti nka- 
niausio alaus, puikios degtines ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

61 S.2nd st., Brooklyn,

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

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

15c.
15c
15c

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

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

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

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

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

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

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

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

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

20c.
35c.

40c.

25c
10c

20c

75c
75c
35c
20c

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.

Telephone 595 Greenpoint
Daktaras J.

SPECIJALISTAS 
PLAUČIŲ 

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

10c
50c

iOc

iSc

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

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

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po 
savaitei, mėnesis p j mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
oergančių 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 arčiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis pr:e 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 ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo
dijamą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dideliius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X— Spindulių, per 
kuri os matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
likroskopiškai ištiriu kraują h 

šlapumą. Neatideliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų
D-RĄ LEON. LANDES
110 E.22n<l St., New York, N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

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

Atsiųskite už 2c. markę, e 
gausite laba! žingeidžią kny
gelę dovanai!

Kas užeirašy* 
pas mana 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus s* 
kančias dova 
nas: “Laisvę’ 
ar “Keleivį” ai 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Via 
nybę Lietuv
ninkų”, a) 
“Lietuvą”, . ar 

“Amerikon 
arba knygų ver

JUOZ. MARTINAITIS

109 Grand St., Brooklyn, N. Y

Lietuviškos Dainos!
II Sąsiuvinys. Keturiems 

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

dol.
Sutaisė Petrauskų Mikas.
Rašykit:
M. Petrauskas

395 W. Broadway
So. Boston. Mass

Cho- 
už

5

Su visokiais reikalais 
kreipkitės pas

D. BOCZKŲ
Jis užlaiko krautuvę, pas 

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

D. BOCZKUS.

Lietuvį”, ar “šakę
ės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
4auni dienraštį “Naujienas” ir dai 
ifalit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vienų 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 pri® do 
vanos.

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

Tol S334 Gr«onpoint.
Puikinusia lietuviams vieta pa®

Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokis

SSstl t! cigarai, ir 
IeĮtMŽ-TŽt* puikų, užkan 

džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa- 
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsit, 
užganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wyth® Av®.

314

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijaliiatae Moteriškų Ligų.
E. BOth Si, Kew York

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti 

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstirne. 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.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

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

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

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

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

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

Mūsų antrašas yra tokia:
GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILLA UCKAS

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

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

san
' čių,

nori

Užsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

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

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

“NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir žinias.

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

Prenumeratos kaina:
Chicago]®—per išnešiotojus 12 c. savaitėje. 

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

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

"MAUJIENOS” 1841 S. Halstcd St., Chicago, III
Šiuorni prisiunčiu$------------ už “NAUJIENAS”———-

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu;

L. 10
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AUGščIAUSIOŠ PRIEG- pitalo sieks $100,000, pada 
LAUDOS LIET. AME

RIKOJ REIKA
LUOSE.

■ linta į du tūkstančiu < 
ipo $50.00 kiekvienoj su pa
sarga, kad $10,000 bus su
dėta pat pradžioj.

Ant aplikacijos pasirašo: 
‘ Michal Bosak, Edward A. 

Bosak, Jan Bosak, James S.
, Joseph Hudak, 

Cipcer, Joseph 
i Kiesel, Harry S. Twarow- 
ski, Joseph H. Hizney, Wa- 

skamba1; ?yl Gna1, GeorSe Munchak

>ada-

1 na- O su PILVO SKAUDĖJIMU -

Iff.

Męs žemiau pasirašę A.P. 
L. A. 4-tos kuopos nariai, 
randame, kad A. P. L. A. , , 
centro seimo (buvusio 24 d. T
sausio 1915 m.) protokole K teven 
yra vienas tarimas, priešin
gas A. P. L. A. konstitucijai 
Minėtas tarimas , T , ,, y ,
“Visi sumokėti įstojimo mo-. J . • . • 
kesčiai turi eiti į centro ka-1 Vynausm žmogum tame 
są. Centras išmokės pos-,"auJa1me ba"ke ,bus P.?nas 
inertines” Mykolas Bosak, pilietis
‘ ‘ . .v. Scrantono miesto. Jisai, beŠitas tarnnas priešingas > . Hksis ide’ntu 
konstitucijos skirsmui IV, t Jk į m ak‘cijoniel.iai 
paragr. 1, kur yra pasaky-,........’ - J
ta: “kiekvienas narys A. P. 
L. A. turi užsimokėti į šios 
draugystės iždą po 50c. mė
nesinės mokesties pašelpos 
ir posmetinės reikalams”.

Taigi, čia pasirodo, kad 
posmetinės turi būti išmo-1 
ketos iš tų 50 centų, ką su- ( 
mokame mėnesinių. O męs1 
nutarėme ir Jau siunčiame (|įj<u unlijos 
įstojimo mokesčius į centro vapįc- y 
kasą.

Kadangi tas tarimas pil-

Bj ! M 
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Be abejo, nuo sčnai ieškojai palengvinimo. Nesi
duok suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS)

ir urnai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik
mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusią jakmj. Senstantieji, 
silpni žmonės ras jį. labai geru.

Ušrinks kompetentišką di- rūh J
1 rektorių tarybą vedimui 
, naujo biznio.

Ponas Bosak per 22 metu 
darbuojasi banko bizny ir 
savo privatiško banko reika
lus atliko labai pasekmin
gai.

i Ponas Bosak buvo iždi- 
• ninku pirmos slavokų kata- 

Per tą laiką 
milijonus dolerių. 

Kuomet pasitraukė iš iždi- 
.... . jninko vietos ir apėmė reika-nai ]ejo galen ir tapo uztvn- ve(]įm.j savo banke, tai 

referendumu, taigi sucĮėj0 paranką už savo ban- 
kįla klausimas, kas suvirš nei milijoną dole-

H M

«1
. 2j 
3 2 
A 

A
■J

Odos sveikumas daug priguli nuo mui- 
'o gerumo. Mes patariamo vartoti

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

[Severos Gydantis Odinis Muilas]
del kasdietiinio vartojimo, prausian- 

ties, maudanties, galvą trenkant. 
Kaina 25c.

Visi aptiekininkai parduoda Severą’s 
(Severus gyduoles). Žiūrėk, kad butų 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai

W. E. SEVERĄ CO.,

PAJIEŠKOJIMA1

»I
I B

I ■

M

seni ir 
Kaina 75c.

Skaityk, ką Mrs. 
Martin I’agac iš Mo- 
qual)., Wis. mums ne
senai parašė: 
noriu 
ti už jūsų Severą’s 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdėsi su 
savo pilvu, buvairuil- 
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jus 1 butelį Severą’s 
Balsam of Life visi 
tie truk dūšiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pio tai laikraščiuose 
del naudos tų, kurio 
panašiai kenčia.’’
Preparations 
Severos. Jei 
rašyk tiesiog

Cedar Rapids., Iowa

parašė: “Aš 
jums padūko-

B.i
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LAISVĖS.MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

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

337 Central Ave., Collinsville, Ill. 
Organo už’urėtojas — V Raudonius,1

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

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

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Alekblnaa

1436—7th Ava.
Vlce-plrmįninkąs F. Raškevlčius

539 Island Ava
Protokolų raštininkas Ona Užballūtė 

1214 West St 
Finansų raštininkas J. Stružas

1125—8th 8t.
Iždininkas St. Buzlnskis

589 Island Av»
Kasoti Globjčal:

M. Geruliūt#
1109 8. Winnebago St

Ona SavraseviČiutė
539 Island Ava 

Maršalka A. Neverauskas
411 So. Church St.

Laisves“ AGENTŪRA
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO.

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

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

1

4

tintas 
dabar 
turi būti panaikinta — ar 
minėtas tarimas ar konsti
tucijos paragrafas?

Rodosi, seimai turi galę 
taisyti, panaikinti arba nau
jus tvarkimosi budus įves
ti į konstituciją. Bet tame 
seime visai apie tą paragra
fą nebuvo užsiminta, o tari
mas visai priešingas įvyk
dyta.

Męs tą dalyką paduodame 
gerai apsvarstyti ant bu
siančio A. P. L. A. nepapra
sto susivažiavimo, 25 d. lie
pos 1915 m.

nariai:
1-tos kuopos

Rasinskis, 
Midvikis.

rių.
Ponas M. Bbsak buvo pre

zidentu slavokų unijos.
Ponas Bosak yra prezi

dentu slavų depozitinio ban
ko Wilkes Barre; vice-prezi- 
dentu First National Bank 
Olyphante ir direktorium 
County Bank Scrantone. 
Jisai yra vienu iš suma
niausių ir gabiausių finan- 
sistų Pennsylvanijos valsti
joj. Nėra abejonės, kad 
naujas bankas po jo vadovy
ste augs ir bujos.

Bankas tuo tarpu rasis 
ant Lackawanna ir Wash
ington Ave.

Apgarsinimas.

Pajieškau Kazimiero Čiurlio,, Ka
zimiero Kateles ir Jono Vireliūno, du 
viršminėti sodžiaus Virbališkių, o Vi- 
reliūnas sod. Laukminškių, toliaus vi
si valsčiaus Virbališkių, Vilkmergės 
pav., Kauno gub. Jie patįs arba 
kas apie juos žino, malonės man 
pranešti.

Ch. Tamochūnas
P. O. Box 399, Great Neck, L.LN.Y.

Pajieškau F. Nako, Kauno gub., 
Aleksandrovsko pav., Rokiškio mie
stelio. Atvažiavo Amerikon apie 2 
metai atgal. Turiu svarbų reikalą, 
todėl malonėkite pranešti, jei kas ži
note.

F. Dieksnis
890 Clifford Ave., Rochester, N. Y.

Pajieškau dviejų pusbrolių Tadeu
šo ir Benedikto Tumasaičių ir pus
seserės Razalijos Tumasaičiūtės, ku
rie gyveno Burlingtone, N. J. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti ar- 
>a kas apie juos žinot, tai praneškit, 
už ką būsiu dėkinga.

Marijona Žičkytė
516 N. Philip St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau Onos šmarniūtės ir 
Jarkūniūtės, 
vieto, Pioliapo 
Amerikon 1907 
ti.

J. 
pa-Suvalkų gub., Seinų 

kaimo. Atvažiavo 
m. Meldžiu atsišauk-

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES.

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-

Naugatuck’o ir Union 
City’ės, Lietuvių Ūkėsų Po
litiškas kliubas, parengtoje 
gegužines šventėje, surinko 
aukų nukentėjusios Lietu
vos šelpimui viso $21.76, iši
mant apgarsinimo ir per
siuntimo kaštus $1.62, liku
sius $20.14, nusprendėme

JAPONIJA.
Pasirašius japonų - chinų 

sutartį, Japonija inteikč 
Chinams Cindao miestą ir 
raštą, kaip tik pasibaigs ka
ras, kaip bus padaryta taika 
ir Japonija ingaus liuosybę, 
elgties kaip tnkarnai. Duo
dama tokį pasižadėjimą Ja
ponija pasilieka sau teisę 
steigti Gindavę japonų nau-

J.
515 So. 1st St

Shvensky
Rockford, UI.

DAKTARAS

Matulaitis
119 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

Netoli didžiojo miesto knygyno.

ir privatinę nuosavybę.

Pajieškau švogerid Kazio 1 
čiko, Suvalkų gub., Vi’kaviškio pav., 
Strazdinčs kaimo. Pirmiau gyveno 
Brooklyn, N. Y., ir dirbo prie kriau
čių.

T, i,,.. 1 Offiso valandos: nuo 10—12 valandai.
IUnda -1 « « “- 7—9 v. vakare.

šventadieniais nuo 10—4 v. po pietų.
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Kas žinot, malonėkite pranešti.

So. 14th St. Herrin, Ill.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

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

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

M. Urlakis, ,
231 Forbes St., Pittsbu^kv

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

12 
Pa.

Pa.

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

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

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

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

Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.
6 kuopos, P. Petrauskas, Fost offic* 

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

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

“CZAR” ..............................Liepos (July) 16 d

Laisves4 SPAUSTUVE
Yra įrengta pagal naujausios technikos reikalavi
mus, todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS atlieka 
greitai, gražiai ir pigiai. Taigi, draugijos, kuopos 
ir biznieriai, jeigu norit, kad jums reikalingi ap-i 
skelbimai būtų atspauzdinti aiškioj, gražioj formoj 
ir teisingoj, visiems suprantamoj kalboj, tad neškit Į1 

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ !

mo fondą.
Aukavo šios ypatos: F^F 

$2.00; K. Vaičiulis, V. 
kaitis, T. Ratkeviče, V. 
seviče, V. Karbauckas 
$1.00; J. Ratkeviče, M. 
giutė, M. Gizelevičius, 
Povilaičiutė, V. Levendauc- 
kas, K. Logys, M. Kėni, K. 
Naujokas, A. Naujokienė, 
B. Uginskis, B. Samoška, J. 
J. Ynamaitis po 50c.; J. An
tanaitis 35c.; J. Švaikaskas, 
A. Trempnerys, S. Yumblo- 
tas, P. Zenauckas, J. Armo- 
naitis, P. Urentas, A. Mar- 
dosa, A. Poskeviče, E. Zvyb- 
lis, V. Staugaitis, J. Januš- 
keviče, F. Kvisdmer, V. 
Kriškienė, M. Butkus, J. 
Kudinavičius, D. F. Simai
tis, B. Dubaičiutė, J. P. Bla- 
žaitis, K. Zeleckiutė, J. Pet- 
trauskas, V. Karalius, J.Da
niliauskas. J. Bertulis, P. 
Grajauckas, J. Garmus, S—, 
M. Petraitis, J. Gudžiūnas 
po 25c. Viso 20.35. Smul
kiomis aukomis $1.41. Vi
so labo $21.76.

Pli-
Pri-

po
Lio-

M.

“LAISVĖ” IR EURO
POS KARĖ.

Pajieškau Juozo Portiko, paeina iš 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Sve- 
tusino gmino, Lekėčių kaimo ir pa
rapijos; geltonais plaukais, 5 pėdų ir 
4 colių augščio, kalba vokiškai, ang
liškai. Žinantieji apie jį meldžiu 
pranešti arba jis pats 
tegul prisiunčia bankavą 
Jis mane apleido, palikdamas 
mažais vaikučiais. Adresas:

J ieva Pertikienė 
34 Stagg St., Brooklyn,

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

NAUJAS VALSTIJOS

ji 
atsišaukia ar

knygutę.
su 2

Eidu-

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO“ DRAUGIJOS 

KENOSHA, WI3.
Feliksas Dapkus, 914 Jenna St., 

Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutaa, 816 Jenna 8t., 
vice-prezidentas.

F. Bartkus, 1055 Jenna 8t., protoko
lų raštininkas.

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

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

Kasos globėjai: J. Leščauskaa, 607
Jenne St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave., J. Sukelis, 712 Park Ave.

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskaa, 301
Caledonian 8t. ir B. Kiga, 168 Malu 

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Street.

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

Platinkite “LAISVĘ
Kadangi “LAISVĖ” yra leidžiama ne dėl pelno, 

bet del švietimo tamsios liaudies, tad remkit ir pla
tinkit ją! “LAISVĖS” pakraipa yra užtikrinta, nes 
ją leidžia ne pavienis kokis nors biznierius, bet 
darbininkų kooperacija. Todėl “LAISVĖ” neturi 
reikalo prieš ką nuolankiaut arba ką nors užtylėti 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę.
tytojai, platinkit “LAISVĘ” kiek galėdami, kad j‘ 
rastųsi kiekvieno vargdienio grintelėj.

Todėl, ataugai skai

į

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius Ir Savininkai

226 Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

“LAISVE“
183 Roebling Street,

Pajieškau draugo Zigmanto 
kevičiaus, Suvalkų gub., Marijampo
lės pav., Panemunes gmino, Margi- 
ninkų kaimo. 2 metai atgal gyveno 
Cleveland, Ohio, o dabar, rodos, gy
vena Brooklyn, N. Y. Kas žinot, 
malonėkite pranešti.

P. Weglevičius
1080 Michigan Ave., Detroit, Mich.

Brooklyn, N. Y.i “Laisvė” yra vienin-; 
tėlis lietuvių laikraštis, 

■ kuris užlaiko savo ko
respondentus žymiau-( 
i siuose Europos centruo- 
; se.
* “Laisves” korespon- 
; (lentas Danijoj jau se- 
Į niai pasižymėjo puikio- 
’mis ir interesingomis 
i korespondencijomis. Ji- 
Lsai žiūri į Europos da- 
| lykus iš darbininkiško
atžvilgio. Jisai sutei- 

įkia pirmos rųšies žinias 
| apie Europos karę.
[ “Laisvės” korespon-
• dentas Paryžiuj jau 
stojo darban, greta ki-

[ tų mūsų bendradarbių. 
Misai bešališkai ir nuo

dugniai nušviečia Fran-
1 cijos politiką. Kas skai- 
I te jo pirmas korespon

dencijas, tas matė, kad
L jisai moka labai giliai 
įžiūrėti į dalykus.
I “Laisvės” korespon- 
įdentas iš Bulgarijos, 
f kuris rašys apie Balka- 
F nų valstybių vargus ir 
L bėdas, yra žinomas lie- 
t tuvių socijalistas, kuris 
[ papasakos daug teisy
bės apie susipynusią 
L Balkanų politiką, šia- 
[me numery jūs rasit jo 
t pirmą korespondenciją, 
k Jums aišku, kad Eu- 
l ropos karės ir politikos 
f reikalai bus nuo šiol ge- 
F riausia 
^kiausia 
f “Laisvėje

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 Ames St., Montello, Mass.

Tel. 1562—M 
(51—58)

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

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

S. Karvelis, 111 Ainslie St.,
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

1

2

18
LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK- J. Neviackas (pirmininkas),

VIENAM LIETUVIUI.
Pasaulių Ratas—aprašymas sauli

nės sistemos
Kovotojas už

Savonorolla ,
Mielaširdingi Žvėris ................
Kova su skurdu .........................
Maižiešius ...............................
Negirdėtas Tikras Atsitikimas

........................... 25c.
teisybę Jeronimas
............................. 25c.

20c.
15c.
15c.
10c.

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

F. MILAŠAUSKAS
25 — 2nd St., So. Boston, Mass.

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,

241-8 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.
V. Kazlauskas, ,

268—40th St. Brooklyn, N. Y. 
K. Liutkus,

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

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

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

174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
Parulis,

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius, 51 Ten 

Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas F. Bvatlkai, 

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raitininkas K. Krlaaiifinas, 

18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas P. Patašius, 94 8. 1st St., 

Brooklyn, N. Y.

V.

K.

j.

BANKAS DĖL SCRANTO- j.

NO APIELINKĖS.

III.

III.

Galima mokintis die- 
Gvarantuo- 

jog laisnius gausite.

Aplikacija paduota Penn- 
sylvanijos gubernatoriui 
per instituciją: Bankas My
kolo Besako. — Mykolas 
Bosak bus prezidentu.

Apgarsinimuose vietos 
anglų laikrašty “TheTimes” 
pasirodė pranešimas, jog 
tuoj bus paduota aplikacija 
Pennsylvanijos gubernato
riui per Mykolo Bosako 
banką, 
dintųsi 
banku.

kad tas bankas va- 
Bosako Valstijos 

Suma pamatinio ka

ir visapusiš- 
gvildenami

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj Vasa
rą visada yra reikalaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias ne- 
dėlias. 
nomis ir vakarais, 
jame, 
Ratuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

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 atsibūna po pirmam 

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugis, 1840 8. H ai b tad St., 
Chicago, III.

Vlca-Prczldantaa 2) 8. Mankai, Cor. 
IT^h A V'no St., Philadelphia, Pa.

Sufdnoiimi Sekretoriui 1) M. M. 
Rice-Heraaan, 140 E. 19th St., Naw 
York, N. Y.

SuBinoilmų Sekritorlm 1) J. Ne- 
▼lackai, 188 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y.

T. L. Dnndulli, Box 611, 
Weatvllle, Ill.

Finan ių Sekrete rim 2) J. Stailulevl- 
člui, 181S E. Meyameming Avenue, 
Philadelphia, Pa.

iždininkai K. šldlauikai, 126 W. 
Broadwway, So. Boston, Man.

Kasos Globėjai: M. čėsna, ė® Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.;

J. J. Gerdauekai, 78 Welles - St., 
Now Britain, Conn.,

J. Jukelis, 698 East 189th St.
New York, N. Y. 

' Visus pinigui reikia Išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND Ir paaiųstl Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville, 
Ill., kuris yra po $1,600.00 kaucija, o 
jis Įrašęs | knygas pasiųs iždininkui.

Sveik* to*

s,mTis,

ir 
ir

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo Kojų nuospaudų, ,10c. ir 
Nuo dantų galimo................... ..
N no peršalimo... ........................   •
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų žilim 
Nuo Reumatiamo. 
Nuo lytiškų ligų. 
Nuo dusulio..........
Nuo

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek- 
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės; (
Kraujo Valytojas....................I
Gyvasties Balsamaa.....................
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 
Vaistas del Vidurių.. .50c. ir 
Kraujo Stiprintojas.....................
Nuo kosulio..................... 25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos...........10c. ir
Plgulkos del kepenų...................
Blakių naikintojas.......................
Del išvarymo soliterio..............
Anatarinas plovimui...................
Nuo kojų prakaitavimo...........
Gydanti mostis..........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai................

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroa 15c. 
■ffaippat’ iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir i. K !

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

MTReikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių aprašymai 
fcreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodama 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoja»

Calgts turns brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raiy&t^ I 
atsilankydami į Lietuviiką Aptitką.

VINCAS J. DAUNORA, Apttalroriua
Bedford Avenue £amoas North gatrfer BroorJy*. < .

*1.00 
.75 

1.00 
1.00 

.50 

.50 
.50 

1.00 
.25 
.10 

8.00 
.25 
.25 
.50 
.25

• 50c. ir 1.00

Jauku žilitno..............
_ ______......................5oc. 
lytiškų ligų............50c,

kirmėlių..... • • 
cptiška mostia.

Nuo viduriavimo..
Kastorija del vaikų 
Prolkos del dantų. 
Karpų naikintojas.

10c. ir

.25 
,2» 
.10 
.25 
.50 
.25 
.50 

1.00 
1.00

.50 

.25 

.25 

.25 

.2F 

.22 

.11

Skaitykit ir platinkit “Laisvę”, nes 
tai geriausias darbo žmonių laikraštis.

Prenumerata 2 dol. metams.
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VIETINĖS ŽINIOS«Į demonstraciją"...................
čys nurodė šį netikusį sure-

Naujausi = Lietuviški

' ” " 1 • Kliubo pirmininku tapo iš-1 tams kalėjimo. Jis visą lai
dymą, darbininkų vargus ir rinktas gerb. Vladas Žibu-1 ką kalėjo Blackwell’s Island 

nauskas. Sekretorius ir .kalėjime ir tas jam taip pa- 
Visų- kasierius pasiliko tie patįs, j tiko, kad išėjęs iš kalėjimo 

r...... ........ —r --------- Ponas Liutkauskas paša-.vėl pasidavė liuosnoriu ant
. Bet tvirtais unijistais, kad gali- kė, jog toliaus nebus pirmi- metų į kalėjimus. Jis eis iš 

paskala nepasitvirtina, ma būtų su kapitalistais ko- ninku, nesą jam vūk tai biz- kalėjimo į kalėjimą ir tyri- 
Nekurie meta kaltę ant a- voti pagerinime ekonominio nis nepavelyja. nes sąlygas. Kiekvienam

..y. ._i_„. i_. .„ paskutinį pusmetį kalėjime bus sykiu su kali-
kliubą apleido 42 draugai, o niais savaitę laiko. Pradės 
įstojo tik 17. Tai, mat, ka-(savo kalėjimą nuo Sing- 
me dalykas. 'Sing. F. Tannenbaum žada

Reikia tikėties, kad kliu- rašyti didelę knygą iš kali- 
biečiai dabar uoliau dar-'nių gyveninio, per tai nori 
buosis. d

Kliubietis.

Kiti vėl šneka, kad dabar 
visoj Amerikoj yra. koks tai 
suokalbis vokiečių patriotų 
Y tai e^ąs jų darbas. . 
ta i

būdus, kaip savo vargingą 
gyvenimą pagerinus.
pirmiausia liep visiems būti

Gimnastikiečių ekskursija.
Pereitą nedėldienį Lietu

viu Gimnastikos Kliubas pa
rengė puiku išvažiavimą 
(ekskursiją) į Point Plea
sant parką. Ekskursantų 

didžiausia ^daugybė.• ra prirodymų. Tūlil.ižinti su politika ir prigulė- 
l'in'pčui neeu° 700^L’ivas1W’ W‘ ''adai yra P° l’olici-i08 « Prie socijalistų partijos, o 
daugiau, negu 100. a priežiūra, bet, pasirodo, kad kurie dar bijosi prigulėti, mplauke ant 11 vai lyte o jįe n^uri ryšio su tai nors simpatizuoti socija- parplaukė jau po desimtos J F
vakai-ee Galima sakyti,kad,1 Dkbar apjink kiekvieną 
si ekskutsija buvo viena ls,va](jjšką įstaiga stovi padi- »\mi 1/tnHcuii Inin ho I truo c c a l

dinta sargyba.

narchistų, tačiaus ir čia nė-' būvio. Paskui liepė susipa-

puikiausių. Joje dalyvavo 
netik patįs gimnastikiečiai, 
bet dar ir daugybė svečių iš

Visi, kurie tik dalyvavo: 
ekskursijoje, sako, kad liko
si labai užganėdinti. Tvar
ka buvo puikiausia. Visi 
linksminosi kuogražiausia. 
Niekas niekeno neužgavo.!Stl,-Brooįlyn;N. y. 
Negalima sakyti, kad kas 
i.ors būtų su kitu negražiai 
pasielgęs. Visur viešpatavo 
draugiškumas, buvo daug 
žaislų, šokių ir muzikos.

Visi parvažiavo linksmi, 
Įgiję daugiau sveikatos ir

' listams.
Paskui kalbėjo J. Augū- 

nas. Jis aiškino apie prie
žastis unijų skilimo ir davė 
vėjo jų vadovams, kad jie 
su kapitalistais veikia iš
vien. Reikia pastebėti, kad ą • 1 —• 1 1 1 *

Jegos gauti.

Atydai L. S. S. 19 kuopos
nąriams.

L. S. S. 19 kuopos pusme- (šiuom sykiu Augimas kalbė-jčioj 
tinis susirinkimas įvyks pa- jo gana nuosekliai. Jo kai- 
nedėlio vakare, 12 d. liepos ba publiką užganėdino. 

|(July), 1915 m., Tautiško 
’ i Namo svetainėje, 103 Grand • la4-« n..AAi,i,m m v

Gerbiamieji L. S. S. 19
1 kuopos nariai malonėkit vi

si atsilankyti, nes yra svar
iais susirinkimas. Stengki- 
tės įstoti į Socialist Party 
kurie dar neįstojot.

Komitetas.

Žmonių buvo neperdau- 
giausia, nes atsakančiai ne
išgarsinta. Buvo pasižadė
jęs kalbėti J. Šukys, bet ne
pribuvo.

Liuosnoris kalinys.
Pereitais metais New 

Yorke Rockefellerio bažny- ' • 
j .Frank Tannenbaum 

sukėlė kokį tai triukšmą ir m 
už tai tapo nuteistas me- iš

Išpuola padėkavot vi
siems rengėjams už tokį 
puikų išvažiavimą. Tegul 
i) daugiau tokių pramogų 
parengia mūsų Gimnastikos 
Kliubas.

Ekskursantas.

šią pėtnyčią Tautiškame 
Name Leonas Grikštas pri
sižadėjo darodyti, jog vis-

socijalistų, yra teisybė.
Geistina, kad publikos 

kuodaugiausia ateitų.
Vienas, iš rengėjų.

>) (

nn

* I* .*
Kada unijos prakalbos pa

sibaigė, tai aš su keliais 
draugais ėjau namo. Be
kalbant apie unijos reikalus 
pasakiau, kad ir dabartiniai 
kompanai, kurie nori streik
laužiai! ti, tokie pat skur
džiai darbininkai, bet jie į 
tą kompaniją turi įdėję po • 
keliatą dolerių, tai ir nori 
streiklaužiauti.

Tuom tarpu pirmiau eita 
vieno kompanų ir girdėta 
ta visa kalba. Kada pri
ėjom prie Roebling St., tai i 
kompanas šoko prie manęs 
ir norėjo mušti. Gal būtų 
ir mušęs, bet kiti draugai 
užtarė. Tuomet tik pagrū
mojo, kad vėliaus “atsily-, įtinus ntiucgu pi iv upvo 11 j <rįnsias”

šoko į vandenį. Bet čia bu-^ Ta?matot> k()kie smarkųs' 
kompanai. Negana to, kad 

i jie dirbtuvėj elgiasi taip,1 
kaip jiems geriau patinka,!

b (bet ir ant gatvių šokinėja su 
kūmščia ir nori parodyti sa-

tai

Pereitą savaitę Central 
Brooklyne ant Hudson Ave. 
buvo keliatas nemalonių at
sitikimų. V. pati pabėgo su 
burdingierium. Pabėgimo 
priežastis—tikėjimiški daly
kai: vyras laisvamanis, o 
pati karšta katalikė. Mat, 
kaip su laisvamaniu gyven
ti, tai nuodėmė, o kaip su 
burdingierium pabėgti, 
jokios nuodėmės nėra.

4 d. liepos žinomas A. at
sikėlė apie 5 vai. ryte ir vie
nuos naktiniuos marški- 

Iniuos nubėgo prie upės ir j 
1. liepos, vakare, kas tai J , - . . .-. .v .... ,. . 
jo peklos mašina kori. |vo žmonių ir jį išgelbėjo. Jis 
ije policijos headiiuar-, F7° proto h.^, •

Ekspliozija buvo bai- Lb«k. t;u meiliški dalykai 
A-iaus niekas nebuvo už-! 1 un« pažymėti, kad jis 
a. Visoje apygardoje mėgdavo išsigerti ir is pini- 
girdčties ekspliozijos k-1.1 kazyruoti.

a Vietinis.

ra;
lie

ir apie tą pasikėsini-1 
ai daug kalbama. Po-‘ 
upranta, kad tie, ku- veju unijos buvo prakalbos. 
Įėjo tą peklišką triaši- Kalbėjo unijos atstovas P. 

į, nenorėjo ko nors nužu- Mačys ir J. Augimas.

21 d. birželio Lietuvių Siu-

PIRMA CENTKAL1SKA EKSKURSIJA.

v<

■

>)
pu

kit

Laikas būtų unijos darbi
ninkams pagalvoti apie to-• 
kius ponus.

V. Žilinskas.

Ma- Permainos Piliečių Kliube
Paskutiniame susirinkime ’ Į 

Amerikos Lietuvių Ūkėsų'įį
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Lietuva Sušals” knyg. aut. Z. Aleksa.

ĮDOMI KNY
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BUVUSIOJI LEDŲ GADYNE ARBA 
ŽMONIŲ ATEITIS BEI PRAEITIS.

Tik ką iš’jo iš sp; 
Z. ALEKSOS para 
labai žingeidi ki

2340.E
(D 2341.E

2342.E

Monologas.

Griežė Repubiikonu Gvardijos

2224.

< A ai dijos

IKapelija.

2228.

2358.

2300.

<72

O

MŪSŲ ir TYKIAI

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Doctas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
VILNIAUS RŪTA.
“DR1NOPOLIS". Maršas. Kolumbijos Orkestrą. j
KAS SU BATUS VAKARĖLI.
NUOSTABU. Maršas. Repubiikonu Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava ■' 
Kapelija.

TON, PA.
i T -’ kalbos.

štily, 1915, sve- 
Hali, N. Wyo- 

K. Įbes Kučinskas

Columbia
LIETUVA SUSALS

orą

«<T>

<T
►■■s
<z>

Adresuokite:

“Laisvė”, 183 Roebling St., Bkiyn,N.Y

Rekordai
Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grund St., Brooklyn, N.Y

2339.

2343.

PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka.
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
J SVEIKATA. Maršas. Grieže Princo Vai.-kava Kape’ija. 
EINU PER DVARELJ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Repui.’: 
Orkestrą. 
PER GIRIA GI RIALE.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vau 
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos 
SAULELĖ NUSILEIDO ir MARŠAS. 
Kapelija.
LIETU VA 
TEKA. 
BIRUTĖ i 
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVA. 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudiika). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka

(July) 18 d.. 1915 m., Keystone Parke. Specijališkas trauk 
trinas) išris 10 vai. ryte, nuo Baltimore's & Ohio stoties 
tarpe s ir 9 gat\ės, N. S. Pittsburgh. .Grįžš 7:30 vakare.

< ivelavę ant traukinio gali imti iš Pittsburgo ant Federal 
‘Buller Short Line” ir išlipti ant Manlroel stacijos, o paskui

i Keystone parka.>siok

Ji rengiama

anti; valgių,

AISOPO PASAKOS.

redakcijos.

183 Roebling St., Brook-
O

Taipgi užlaikome’dirbtuvę visokių 
mokslį, iš kurio labai lengva išmokti.

Reikalaukite iliustruoto kataliogo.

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

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

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

NEW YORK, N. Y.

Viennos dvieilinis Armonikas: 21 klavišis, 12 bosų, plie
niniai balsai, 16 dumplių, kampai apkalti tvirtai.

KAINA $15.00.

Maskvos :: Muzikališkų:: InstrumentųDidelė knyga 360 pusi., 
110 paveikslų, 310 pasakų. 
Tinkami pamokinimai se
niems, jauniems ir mažiems. 
Popieros apdaruose $1.25.

Reikalaukit iš “Laisvės”

KRAUTUVE
surengta pirmutinė kaip A. P. 

kokiam pelnui, o tik tani tikslui 
pasilinksminti, pakvėpuoti tyru 

Todėl surengta tat abai 
tilpti kelios

Muzykė bus

L. A.nariai 
kurie nėra

• jų draugai

ne
L. A. nariai galėtų kartu 

vi.-i nariai galėtų susipažnii.
oi, tyram ore; parkas labai ruimingas, gali

i žmonių.
isoki>Į ir bus duodamos DOVANOS.
gėrynių visokiu.

augijo
gali

i pasiimti pirm oi-kur.-ijo. už 
susirinkimuo.vp, arba pas kp

kito tikielu> pirm laiko, nes 
itp dalyvaus toj ekskursijoj, kad galėtų 
gėrymo. kad kožną galėtų užganėdinti.
šioj ekskursijoj!
Tikietas su apmokėjimu Irt’-no į ten

Moterei $1.00.
P. L. A. Centrališka Komisija.

Iš kitu kuopu atvažiavusiems į Pittsburgą nereikia imti karą, tik 
ikia per-iti 9-tu tiltu i Nart Side, tuojau ir stotis prie pat tilto; tė
ti pasitiks komitetas

dalyvautų visi A. P. 
įvesti ir savo draugus 
lis A. P. L. A. nariai i 
■ivaitės laiko. Tikietai gaunami kuo- 
viršininkus. Todėl, draugai, pasi

rengimo komisija turi žinoti, kiek 
atsakančiai paimti maisto 
Visi, kaip vienas dalyvau-

ir atgal vyrui $1.50,

u/.kviečia

i

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

Pirk forniiius pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvų 
IŠMOK ESČIŲ ARBA UŽ CASH.

£27 7 AVF Z1~st Street
UO / ~ J V 1-4 • 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 išmokesčio po ll.Ot 
ant savaitės.

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadlnt valgiu, 

nes jie prekiuoja brangiai. Suga 
dyti arba blogai užlaikomi valgia 
yra pavojingi žmogaus sveikatai 
Jai surokuotum už kiek pinigų «u 
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipikti. gerą 
aisboksj nuo Maliausko ir Vidžiūno 
ir bus ant visados. Pasiimk 
išmokesčio, jie pigua paa mus.

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 apsodytu. Mikado yra 
aukščiausio išdirbimo paišeliai, turinti gerausį specijališkai sudaryta 
alavą, kuris labai lygiai rašo ir ilgai nenusidėvi. Yra paskirstyti į 
PENKIUS LAIPSNIUS: No. 1 MINKŠTAS, No. 2 VIDUTINIS, No. 
21 VIDUTINIŠKAI KIETAS, No. 3 KIETAS, No. 4 EXTRA KIE
TAS, DĖL KNYGVEDŽIŲ. TAI YRA GERIAUSI PAIŠELIAI 
NAUDOJIMUI DĖL ABELNŲ REIKALŲ.

EAGLE PENSIL COMPANY,
377 BROADWAY, NEW YORK CITV.

O

NBW YORK CITY, N. Y.

$12.50 su 12 lietuviškų dainų.
muzikališkų instrumentų. Perkant armoniką duedame dovanai sava- 

Užžiūrėtojas M. TERESČENKO.

MOSCOW MUSIC CO.

»' j)

Amerikos geriausį

Dept. M.
52 CANAL STREET,

S0Jth So. B’klyn, N.Y

.4..^ 1-Įfal

Specialistas visokių moteriškų ir vyriškų ligų. Geriausiai Išgydo

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, 
kol aš nepasakysiu, 
eiti ant operacijos,

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

Aš užbaigiau mokslą 1880 su pagerbimo laipsniu
universitetą ir pasekmingai gydau visokias ligas. Mano ofisas yra įrengtas 
naujausios mados elektrikus 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.:nedalioms nuo 10 A. M. iki 2 P. M




