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Bernardas Montvidas
■M®

PRIEš M1RTJ DAR SYKĮ 
UŽGYNĖ egzista

vimą “RAUDON-

kas juokingiausia, 
inausko kompanija 

■mato, jog jau pertoli nuva- 
|žiavo, šmeiždama “Lisvę”. 
j Tai dabar jau sutaisyta yra 
kita istorija, kur “Laisve” 
ir jos vedėjai jau neminimi. 
Malinauskas būk tai turįs 

'jau ir Kiaulėno istoriją-iš-

UŽĖMĘ VARŠAVĄ VOKIEČIAI NORI ATGAIVINT LENKIJĄ
i l;

“Laisvei” prisiųsta iškar 
pų iš “Waterbury Republi 
can” ir “New Britain Re-[pažintį (turbūt pasauly ne 
cord”. Iš jų patiriame apie Į* -- .............
paskutines valandas vieno iš j 
kunigo J.Žebrio užmušėjų—. 
Bernardo Montvido.

Pereitos pėtnyčios naktį 
Wethersfield kalėjime B. 
Montvidas tapo pakartas. 
Kuomet jį vedė ant kartu
vių,jisai dar sykį pasakė,jog 
esąs nekaltas. Kaip žino-

laivo tokiu žmogžudžiu, ku- 
rie atliktų tiek “i \ 
čių”). Kiaulėnas būk tai 
sako, kad išėjęs iš kalėjimo 
jisai prisidėjo prie tūlos va
gių kompanijos. Ta kom
panija vagiliavo Massachu
setts, Rhode Island ir Con
necticut. Ta “gengvė” tu
rėjo prezidentą tūlą Bill 

ma, B. Montvidas visą laiką'Ginsburg, Sekretorių "Char- 
(ir teisme) tvirtino, kad tai les Casey. Susiėję Hartfor- 
Kiaulėnas jį privertęs eiti de jie smarkiai ūžė. Vėliaus 
pas kunigą Žebri. ’jie buvo New Yorke ir Bal-

12:28 vidurnaktį B. Mont- timorėj. Montvidas ir prie 
vidas buvo jau nebegyvas. “gengvės”prigulėjo, taip-pat 
Eidamas ant kartuvių B. ir tūlas Gutowski, kuris sy- 
Montvidas karštai meldėsi 
ii prieš patį pakorimą jisai 
sušuko, jog esąs nekaltas. 
Iš giminių B. Montvido 
nieks nedalyvavo. Tiktai 
iš vakaro buvo atėjęs laiš- gimais Bostone, New Yorke, 
kas nuo jo brolio iš Chica- Provindence, Trentone, New 
gos — Antano Montvido. Haven ir Philadelphijoj.

Prieš kelias valandas prieš, “New Britain 
savo mirtį Bernardas Mont-[nepažymi, ar ta “ 
vidas dar . ’ ’ . 
nieko nežinąs apie taip va- auksaburniauja. 
dinamą raudonrankių orga-j Kaip sau norite, bet tur- 
nizaciją ir jog j 
organizacija 
kun. Žebrio nužudyme, 
vo paskutinėj 
jisai patvirtino 
šios organizacijos nėra. '< \ t 

“New Britain Record” j dama 
talpina naujus detektyvo' duoda 
Malinausko laiškus. Vieną 'Bet 
iš tų laiškų būk tai rašęs B.'Lai 
Montvidas Kiaulėnui. T 
da tasai laiškas rašytas

kiu su Kiaulėnu sėdėjo 
Charlestowno kalėjime. Iš 
Brooklyno prie tos “geng- 
vės” prigulėjo koks tai Va
nagas. Jie užsiiminėjo vo-

PAĖMUS vokiečių ir austrų spėkas.
Rusai visomis spėkomisV ARsa V Ą.

V okiečiai jau Varšavoty. stengėsi sulaikyti von Mac- 
cbetina,kad iš pačios Var-lkenseną pietuose ir Buelową 

tas 
Teutonu

savos atęma labai mažai ži- šiauriuose — vienok, 
išpažiu-'mų. Apie kaizerio ceremo-'jiems nepasisekė.

niallšką įžengimą
nieko negirdėti.
ome bavarus Varšuvoje veik
nėra žinių.

Varšavos paėmimas turės 
didėlį politišką svarbumą. 
Jisai sudrūtins vokiečių, au
strų ir turkų užsitikėjimą 
savim.

Po t r o g ra d e v i eš pa t a u j a
pusėtinas nusiminimas, nors 
telegramos ir sako, kad lai
kraščiai prirengė gyvento
jus ramiai sutikti žinią apie tų žmonių. 
Varšavos puolimą.

Didžio kunigaikščio Niko- savo delegatus—bu 
lajaus Nikolajevičio autori-

taip-pat' spėkos, kaip lavina, greitai 
Kaip pri- užima vis didesnius plotus.

kančiais metais užsibaigs.

KAIZERIS PASIŪLYS 
TAIKOS SĄLYGAS.

i 1) Galutinai sukrušinti 
rusų armiją ir eiti ant Pet-

VOKJEčIŲ GALIŪNAI 
KALBĖS APIE LEN

KUOS LIKIMĄ.
Šiomis dienomis Berlyne: 

susirinks labai svarbi konfe
rencija, kurioj dalyvaus 
kaizeris ir kiti volcškų val-( 
Mybių karaliai bei kuni
gaikščiai, ministerial ir 
šiaip jau daug įvairių augš-

M

UKMERGĖ VOKIEČIŲ 
RANKOSE.

Iš paskutinių vokiečių' rogrado ir Odesos, 
pranešimų yra aišku, jog j 2) Pasiųsti pagelbą aust- 

,ms ir galutinai sumušti i- 
miestą. talus.

Dabar, veikiausia, pa-Į 3) Eiti ant Paryžiaus ar 
trauks ant Švenčionių ir Calais.
Vilniaus. Kadangi Vilnius 
neapgintas, tai jį greitai pa
sisektų paimti.

Manoma, kad greitu laiku užėnl6 ir Ukmergės; ra
kaizeris pasiūlys talkinin
kams taikos sąlygas. Jisai 
mano, kad po. Varšavos pa
ėmimui, momentas taikai e- 
sąs labai atsakantis. AUSTRAI LAIMĖJO MŪ

ŠI BUKOVINOJ.
Vienna. — Oficijališkas 

(pranešimas skelbia: Ant 
’ rubežiaus Besarabijos ir 
Kroatijos vengrų ir kroatų 

‘landšturmas užėmė svarbias 
rusų pozicijas.

Rusai, po dideliam mūšiui, 
, . . . . . , ;bėgo, palikdami 170 užmuš-I valstybių ir raginti jąs įvyk- 

įdinti taiką tarpe kariaujam j ‘\llSĮru 
[tranšėjas Gornere d Italia sako, ’ • W 

I. v • • i • • III 1OIlKd.popiežius nesiliauja | Ąustru 
>. . . . . . . :darbavęsis taikos idėjai. L-Rusai, kurie turėjo aplei-j* %1 ' (,‘uimIa W. s.u

A. GUČKOVAS — AMMU
NICIJOS MIN ESTERIS.
Ammunicijos ministeriu 

Rusijoj paskirtas Aleksand
ras Gučkovas, žinomas Mas-

POPIEŽIUS KREIPSIS 
PRIE NEUTRALlš- 

KŲ ŠALIŲ.
Kardinolų kolegija prašė 

popiežiaus kuoveikiausia 
kvos kupčius'ir buvęs I)ū- darbuoties taikos įvykinime. 
mos pirmininkas. [Kardinolai ragina popiežių Į

Ammunicijos ministeris kreipties prie neutraliskų • 
turės labai didelę galę.Austrija taip-pal prisius 

s minis- 
[terių ir didžkunigaikščių. 
|Ar bus toje konferencijoje 

Rusų viltis buvo tame,jog[ir Lenkijos atstovų—neži
liems pasiseks apsiginti nia.
Kaune, Gardine, 1
Brastoj ir Baltstogėje, bet, 
matomai, ir čia bus blogai, 
nes rusai jau apleido Kau-

Lietuvių' Konferencijoj bus apkal

Record”i 
istorija” i 0 generolo von Macken-

• sykį pasakė, jog rašyta ar vėl Malinauskas iseno kariumene jau artinasi 
prie Lietuviu Brastos.* c-

Vokietijoj iš
jokia’ tokia būt patis fabrikatoriai susi- paėmimo Varšavos buvo di-

11 * ■ i “išpažintyse”, [dele šventė. Bažnyčių var-
prinasakoj()!Pai pradėjo skambinti. Vai-

• •• •' , kai tapo paleisti iš mokyk
lų.

nedalyvavusi painios savo
Tiek jau jie 

deklaracijoj prieštaraujančių istorijų,jog 
jog pana- reikia tik gailėties amerikie

čių publikos, kuri, nesupras- 
lietuvišku reikalu, 

save apsigaudinėti, 
turėkime kantrybes, 

kas viską išaiškins.
4-

GARLEVA, MARIJAMP. 
APSKR.

na, jog tai vėl bjauri ir[ šiais metais tik pusė ūki- 
šlykšti fabrikacija. Tame ninku apsėjo savo laukus; 
laiške Bern. Montvidas pa- nemaža liko neapsėtų dėl į- 
sakoja Kiaulėnui. kaip tasai vairių karės aplinkybių. Vi- 
turi aiškinties. Jisai, Kiau-'siems ūkininkams pavasarį 
lėnas, turįs nuversti visą be- trūko sekios, nes ligi pava
dą ant “raudonrankių” (ir sario iš ūkininkų kareiviai 
vėl suminėta Pruseika, Ne- paėmė visus grūdus, 
viackas ir “Šakės” leidėjas), n inkai susitarė 

kad sėklų iš Rusijos.
grąsinantis laiškas šieji užsisakė per valsčiaus 

kunigui Bujanauskui rašy- raštinę iš Rusijos kelias dė
tas iš “7 ~ [
Comp.” Jisai (Kiaulėnas) žų laukams apsėti. Buvo 
turįs pasakyti, kad Montvi- tokių ūkininkų, kurie užsi- 
das nesąs kaltas, nes piršto [sakė nuo 100 ligi 150 pūdų, 
neprikišęs prie užmušimo ir Avižos parėjo per dvi savai- 
Montvidą Kiaulėnas prikal-[ti; jas atsiuntė iždo sandė- 
binęs prigulėt prie raudon- liai, žymiai palengvinę už- 
rankių. Tame laiške Ber-[ mokėjimą: avižų kaina rei- 
nardas Montvidas sako (ži- ’ lies sumokėti per 3 metus, 
noma, po teisybei tai provo-' Daugeliui ūkininkų avižų 
katoriai sako), kad gavęs dar trūko; sudegintieji gi i 
laišką iš “Laisvės” 4 d. va- ūkininkai sėklos visai nega- 
sario.
Tai ir viskas daug-maž.Tik- duodama. Daugeliui sunai- 
tai paskutinis pusgalvis ga- ' * 
lotų patikėti tam šmeižimui. 
Čia norima ne tiek Prusei- 
ką ir Neviacką pažemint, 
kiek visą “Laisvę” — tik to-

Jisai turįs pasakyti, 
antras

Ūki- 
išsi rašyti 
Susitaru-

Rusai bombardavo j 
Varšavą.

kariumene paėmė 
i rytus nuo K a- v v

bama Lenkijos būsiantis sti Varšavą, nemano vienok'
surėdymas. [galutinai nuo jos atsisaky-

.................. ii. Iš dešinio Vyslos kran-
rusai pradėjo smarkiai .

|bhmbardwoti Lenkijos sos- ’ tmhai darbuojasi Latvijoj
I tamiestį Varšavą.
1 Visą subatą rusai

kariu me n ė Įžengė 
i ru- 

jsais ties Vladimir Volynski. 
GELŽKELIS NUO LIEPO- Apie mušius Voluinijoj la-

ITALAI TIKISI PAIMT 
GORIZIA.

Turinas, Italija.—Ita
priežasties1 kariumene šturmavo ir pa-

" 'ėmė Monte San Michele, V?rdav(J. Varšavą. 
■vieną iš svarbiausių augštu- tHi 
mų ties didele austrų tvirto- skelbui, 
ve Gorizia.

Italai vis labiau atakuoja 
Gorizia fortus. Manoma, 
kad Gorizia greitai taps pa
imta.

Pakalnes Podgora stačiai 
: pasriuvo kraujuose.
| Karalius Viktoras Emma- 

val-'nuelis priėmė audencijoj 
jau išvažiavo iš vyskupą Bartolmasi, kurį 

Kauniečiai taip-pat popiežius paskyrė vyriausiu 
kapelionu Italijos kariume-

e me Monte

DIDŽIOJI LIETUVOS
TVIRTOVĖ APLEI

STA RUSŲ.
Iš Londono praneša, kad 

jau Kauną rusai apleidžia. [ 
Gubernatorius ir kiti 
dininkai 
Kauno, 
apleidžia miestą.

Kaunas yra pirmos klesos nes.
tvirtovė ir vyriausias mies-1 Na tai, mažu popiežius 
tas Kauno gubernijoj. Kau-1 greitai jau susitaikins su 
ne gyvena apie 100,000 gy- svietiškąja italų valdžia.

Jeigu jau rusai apleidžia ŽUVO ITALŲ ORLAIVIS. 
Kauną, tai jų reikalai nu- Vienna.—Italų orlaivis
garmėjo, nes ligišiol buvo Citta di Jesi, mėginęs prisi- 
manyta, kad, apleidę Varša- artint prie Polos, tapo nu-inanyta, kad, apleidę Varša
vą, jie ginsis Kaune, Gardi- skintas austrų Šiauliais. Or- 

Laisvė Publishing šimtis tūkstančių pūdų avi- ne >r Lietuvių Brastoj.^ laivis tapo atgabentas į Po-

vo ir laukų jiems sėti ne-

kintųjų ūkininkų netolimoj 
ateity gręsia bado pavojus.

Rugiai šiuo laiku labai 
gražus, bet daug yra karei
vių numintų, tokių nelikę 

dėl, kad tai yra socijalistų nei žymės. Vasarojui reikia 
laikraštis. Bet detektyvai lietaus. Žolė ir dobilai taip- 
turbūt nežino, kad “Laisvė”'pat dėl sausumos neauga, 
vedė ir veda didžiausią kovą;Soduose obuolių, vyšnių ir 
su visais blogais žmonėmis,! grūšių bus labai mažai, bet 
jų tarpe vedė kovą ir su B. laukų derlius, kaip seni 
Montvidu (apie tai jau mū-1 žmonės pranašauja, šiemet 
sų skaitytojai žino). būsiąs geras.

Dar kas reikia pastebėti. -------------
Kodėl Malinauskas per ke- BOMBORDUOJA KAUNĄ, 
tunus mėnesius tylėjo apie T^ ~1 
tuos laiškus? Turbūt, laiš-

Kauno gubernija, išėmus 
Ežerėnų pavietą, jau visa 
po vokiečiais. .

IVANGORODAS VOKIE
ČIŲ RANKOSE.

Didžioji Lenkijos tvirto
ve Ivangorodas, kuri turėjo 
apginti Varšavą, jau taip- 
pat pakliuvo austro-germa- 
nams..

Ivangorodan įžengė Aus
trijos ercherzogas su savo 
kariumene. Ivangorodas 
laikėsi tik kelias dienas.

Italų povandeninė valtis 
tapo paskandinta laike susi
kirtimo su austrų submari
ne.

MAIŠTAS TARPE VOKIE
ČIŲ KAREIVIŲ.

Vokiečių garnizonų karei
viai, esanti Lježe, Ghente ir 
Bruges, pakele maištą ir at
sisakė eiti ant atakų.

FRANCŪZAI NESIBIJO 
KAIZERIO.

“United Press” korespon
dentas praneša, kad jeigu 
vokiečiai, paėmę Varšavą, 
norės prasimušti link Pary-

būsiąs geras.

Paskausios žinios skelbia, 
jog vokiečiai jau bpmbar- 

kai dar nebuvo sufabrikuoti, duoja Kauną.

NOVOGEORGIJEVSKAS 
APSIAUSTAS.

Vienintele tvirtovė, kuri 
priguli rusams Lenkijoje—[žiaus ar kanalo, tai bus to
tai Novogeorgijevskas, bet kia baisi batalija, kokios dar 
ir toji tvirtovė jau apsiausta pasaulis nebematė. Fran- 

bombarduoja- cūzai stačiai sako, kad tuo
met kaizeris paklius į kilpas.

Iš Petrogrado praneša, j Generolas Joffre, francū- 
kad rusų įgula Novogeorgi- zų vadovas, pasakė, jog va- 
jevsko tvirtovėj mano gin- i karuose kaizeriui taip nesi- 
ties iš paskutiniosios. į seks, kaip jam sekėsi ry tuo- 

Vienok, Berlyne mano, se.
Franoizų kariumenės va- 

galės ilgai atsilaikyti prieš dai tvirtina, kad karė tik se

vokiečiais ir 
ma.

kad Novogeorgijevskas ne-

JAUS Į VINDAVĄ. Ąai mažai tėra žinių. 
Amstemdam. —Vokiečiai |

Jie tęsia gelžkelį nuo Liepo- 
i bom- Jaus i Vindavą, kas turi la- 

Vokie-jbai c’"’.' ’ .
oficialis pranešimas 

, jog šiaurėje nuo 
Varšavos rusai traukiasi vi
soj linijoj.

Vokiečių aviatoriai bom
bardavo rusų gelžkelio sta
ciją Novo Minske.

Vokiečiai mano greitu

i didelę strategišką reikš- 
1 mę.

Tiesiant gelžkelį dii 
■daug civiliškų gyventojų 
kareiviu, v

n

250,000 ITALŲ DĖL DAR
BAN ELIŲ.

Tarp Turkijos ii' Italijos 
santikiai eina blogyn. Ga
limas daiktas, kad Italija 
tuojaus ir Turkijai apšauks 
karę, nes jau eina gandas, 
kad Italija turi surengus 
armiją iš 250,000 kareivių

'dėl siuntimo Į Dardanelius.

laiku užimti miestą Siedlce. nūs.
Rusai mano ilgą laiką už

silaikyti Novogeorgijevske.

Londono, spauda
daug rašo apie vokiečių ple-ĮMat, iki šiol Italija kariau

ja tik su Austrija; Vokie- 
Ką jie darys?. Vokiečiams ;tijai ir Turkijai karės dar 

yra trįs veikimo keliai. neapskelbė.

Tai yra tas, kuris pasmaugia kiekvieną darbininkų judėjimą,kuris mindžioja vi
sas žmoniškumo teises.



LAISVE

Dabar, kada Var
sava

Dabar, kada Varšava 
puolė, męs, socijalistai, nei 
nemanome džiaugties išvien 
su kaizerio Wilhelmo kariu
mene. Dabar, kada Varša
va puolė, broniruota vokie
čių junkerių kumščia išrodo 
mums daug pavojingesnė, 
negu kares pradžioje. Var
šuvai patekus į vokiečių 
rankas, Vokietijos kariško
ji partija apsvaigs nuo savo 
laimėjimų ir tame momente 
ji bus daug pavojingesnė, 
negu ligišiol buvo.

Lietuvius socijalistus įta
rė, kad jie eina “vokiečių 
uodegoj”. Tai buvo melas. 
Lietuviai socijalistai niekuo
met nesivadavo vokiečių ge
ne ralio štabo pienais ir o- 
rientacija. Ir mums tiktai 
todėl gana tankiai reikėda
vo stoti neva vokiečių pusėj, 
kad mūsiškiai tautininkai 
perdaug jau aiškiai kėlė į 
padanges ir giedojo pagyrų 
psalmes rytų barbarizmui. 
Męs sakėme ir sakome: rusų 
ir vokiečių militarizmas vie
nas antro verti. Abudu ka
la retežius žmonių laisvei, 
abudu tykoja pražūties silp
nesnių tautų. Kuomet rusų 
militarizmas parodė savo 
bjauriausius nagus Galici
joj, męs šaukėme: šalin 
bjaurybių gauja!

Kuomet Vokietijos kaize- 
trium fališkai įrengia 

męs taip-pat
riš
Varšavon 
šaukiame: šalin juodoji Vo
kietijos reakcija, šalin Ho- 
henzollernai!

Apie carą pasirūpins jau 
Rusijos žmonės. Jie duos 
sau rodą, kas padaryti su iš
tvirkusia i” išsigimusia Ro
manovų dinastija.

Bet kaip bus su Prūsų mi- 
litarizmu, kaip bus su visos 
Vokietijos reakcijonieriais? 
Jie jau rodo savo nasrus, jie 
jau pražiodino savo gerklę. 
Laimėjimai pridavė jiems 
sparnus. Laimėjimai ry
tuose ir vakaruose pakėlė 
u narą Vokietijos bubnų tū
zu ir Hohenzollernu dinasti
jos. Ko gero, tai kaizeris 
ir išties pamislys, kad jo lū
pomis dvasia šventa kalba. 
Ogi ve, dar visai neseniai ji
sai sakė Koelno arcivysku- 
pui, kad vokiečiams gelbsti

mą ir energingai reikalauja lauko teisman, kuris susidė- visada svarstantį, skaityto- 
taikos. Juo labiau kils įtek- jo iš tų pačių būdelių aficie- ją. Jis, daleiskime, perskai- 
mė plačiose miniose kairio- rių. Rezultate, 9 žmonės ta- tė apie nors kelių kalnaka-
sios dalies Vokietijos soci-

jo žmona. Bet skurdas nu- ■ kaitose ir mitinguosejo žmona. Bet skurdas nu- RnmanaQ Rvfantac kaitose ir mitinguos 
stumia jas į paleistuvingas Hvlildlldo DyiaUlaS. gaie jame galutinai
rankas darbdavių, perdėti- 
nių ir turtingesniųjų. Skur-po sušaudyti, 10 nusiųsta šių užgriuvimą. Tuoj jam 

i mažai yra 
paisoma apie žmogaus gy
vastį kasyklose, kaip pavo
jingai ten turi dirbt žmonės 
ir jog galima būtų apsaugot 
jų gyvastį, jei darbdaviai 
nesistengtų vien tik didelį 
pelną turėt. Skaito jis ži-

jaldemokratijos,tuo daugiau i katorgon ant 10 metų, o 8 atsimena, kaip
vilties, kad Vokietijos L... 5 metų. 'paisoma apie> -

dvarponiai ir kapitalistai 
nepavergs kitų tautų.

Persekiojimas rusų 
ateivių Paryžiuje.

(Nuo mūsų korespondento 
iš Paryžiaus).

Tai būtų menkniekis, jeigu 
taip šnekėtų viena ypata. 
Bet kuomet tos ypatos už
gaidas palaiko milijonai ap- 
šarvotų kumščių, tuomet 
jau ta spėka tampa pavojum 
visai kultūriškai Europai.

Štai kodėl mums išrodo, 
kad kaizerizmo pavojus 
šiandien jau didesnis, negu 
carizmo pavojus. Ir tą pa
vojų dar labiau didina tas 
begalo liūdnas apsireiški
mas, kad net tarpe Vokieti
jos darbininkų ta kaizerio 
politika randa sau pritarė
jų. Negana to. Randasi 
jau ir vienas kitas socijalis- 
tas, kuris simpatizuoja už
grobimo politikai, nes mano, 
kad pakilus Vokietijos poli
tiškai galybei pakils ir dar
bininkų klesos gerovė. Gai
la ir liūdna, kad tūla dalis 
Vokietijos darbininkų (y- 
pač unijistų) mano buclavoti 
savo klesos gerovę ant pa
vergimo it eksploatacijos 
(išnaudojimo) svetimų tau
tų. Štai kodėl nenoromis 
prašosi išvedimas, kad paė
mus kaizerio kareiviams 
Varšavą, vokiečių atžaga
reivių ragai augs nepapras
tu greitumu ir ta “piktoji 
"karvė” gali visą svietą išba
idyti. ,

Prieš tą baisų pavojų męs 
matome vienintelį pasigelbė- 
jimą — būtent organizavi- 
mąsi revoliucijinių spėkų 
pačioj Vokietijoj. Tiktai 
revoliuci joniškos liaudies 
balsas gali sudrausti įsibe-

(Pabaiga).
Tai tokie, trumpai sakant, 

vaizdeliai tos atkaklios agi
tacijos, kurią pradėta vesti 
prieš rusus ateivius. Ir šiuo 
žygiu ta agitacija nepasili
ko be pasekmių. Maty ties, 
jog ir rusų valdžia padarė 
didelę įtekmę ant francūzų 
valdžios. Tasai pats viduri
nių reikalų ministeris Mal- 
vi, kuris seniau atsisakė 
skriausti rusus ateivius, da
bar pasielgė jau visai ki
taip: jisai liepė Paryžiaus 
policijos komisoriams pasi
šaukti rusus ir padaryti ant 
jų morališką įspūdį, pasiūli
jant bėgyje astuonių dienų 
pasirinkti vieną iš trijų: ar 
važiuoti Rusijon, ar pastoti 
liuosanoriais Francijos ka
riumenėn, ar būti paimtais į 
belaisvių liogerį.

Bet — klausykite. Va
žiuoti į Rusiją, juk tai reiš
kia važiuoti į kalėjimą — 
paprastą ar katorginį, arba 
važiuoti Sibiran, o gal ir 
ant kartuvių. Tapti belais
viu vėl gi negeriau. Tai 
reikštų pusbadžiai gyventi 
ir kęsti visokius paniekini
mus. Pastoti į Francijos 
kariumenę, reiškia pastoti į 
taip vadinamą “svetimtau
čių” legijoną. Reikia žinoti, 
kas tai per įstaiga tasai le
gi jonas. Tasai “svetimtau
čių” legijonas sutvertas jau 
gana seniai. Į jį priimdavo 
visokias žmonijos atmatas, 
iitts tasai legijonas buvo tve
riamas kovai su Afrikos ni- 
geriais, kurie tarpais sukil
davo prieš Francijos valdžią 
(Afrikoj Franci ja turi daug 
kolionijų). Na, o kad ko
voti su nigeriais, tai val
džiai tiko vagįs, žmogžu
džiai, paleistuviai, bėgusieji 
katorgininkai ir taip toliau. 
Joks doras ir save gerbian
tis žmogus nestodavo į tą 
legijoną. Kad užlaikyti pa
klusnybėje 1 
kriminalistų valdžia 
legiono viršininkais 
cieriais kokius nors

Į tą tai legijoną Francijos! 
republikoniška valdžia no
rėjo pasiųsti rusų politiškus 
emigrantus, kurių daugu
ma, kaip žinoma, yra rusai. 
Net pagal rusų įstatymus 
tie emigrantai, kaipo nusto
jusieji visų arba bent neku- 
|rių teisių, neturėjo būti ima- 
imi kariumenėn. Supranta
ma, jog rusus ateivius apė
mė baimė. Ypač bijojo žy
dai, kurie laukė net pogro
mų. Kaip visuomet laike pa
našių suiručių, atsirado 
daug tamsių ypatų, kurios 
leido įvairiausias paskalas. 
Mat, norėjo pasipelnyti iš tų 
rusų, kurie, bėgdami, par
duoda savo “skarbą” už tuš
čią nieką.

Prieš tą bjaurią medžiok
lę, kurią įtaisė ant ateivių 
juodašimčiai, pirmeivių ir 
republikonų spauda veik 
nieko nepasakė. Tarytum, ji 
būtų priėmusi vandens į 
burną. Tiktai “žmogaus ir 
piliečio teisių draugija” pa
kėlė savo protesto balsą ir 
pareikalavo, kad Francijos 
valdžia padarytų įtekmę ant 
rusų valdžios, idant ši su
teiktų visiems emigrantams 
amnistiją.

Iš darbininkų laikraščių 
ateiviams pritarė “Bataille 
Sindicaliste”, o sistematišką 

' kompanija už rusus vedė tik 
“La Guerre Sociale”. Ervė 
reikalavo, kad rusams ne 
vien būtų duota amnistija, 
bet reikalavo taip-pat, kad 
būtų panaikintas “svetim
taučių” legijonas, o rusai, 
kariaujanti išvien su Fran
cijos kariumene, įgytų pilie
tiškas teises, Socijalistų par
tija ir partijos centralis or
ganas elgėsi šiame inciden
te labai negražiai. “L’ Hu- 
manite” patalpino tik men
ką, nieko nereiškiančią, pa- 

. stabėlę. Parlamento gi 
frakcija iki pat paskutiniam 
laikui nieko neveikė. Tiktai 

• prispirta prie sienos rusų 
' emigrantų komiteto, frakci- 
, ja pasiuntė deputaciją vi- 
. daus dalykų ministeriui. 

Kaipo rezultatas tos depu
tacijos, “L’ Humanite” pasi- 

’ rodė straipsnelis, kuriame 
pranešama, kad joks rusų 

' emigrantas nebus paleistas
visą tą govėda, ar pasiųstas į koncentraci- 
valdžia skyrė Llos punktą. Tiesa, tai neo-

ir afi- 
bude- 
mažai 
krimi-kilo skyrėsi nuo anų 

nalistų. Dabar jūs supran
tat, kas tai tasai “svetim
taučių” legi jonas!

Anksčiau aš pasakiau, jog 
pradžioje karės keli tūks
tančiai rusu užsirašė liuosa- 
noriais Francijos kariume- 
nėn. Valdžia nepaskyrė jų 
į regulerę kariumenę, bet 
sutvėrė tam tikrus pulkus, o 
aficieriais paskyrė aficie- 
rius iš afrikoniškų legijonų. 
Galima suprasti, kas iš to 
turėjo išeiti. Kareiviai bu
vo idealistai, daugumoje so
či jalistai, o aficieriai — at
matos ir kriminalistai. Tar
pe vienų ir kitų greitu laiku 
prasidėjo aštri kova, pasity
čiojimai, paniekinimai. Pa
sibaigė tuo, jog pabaigoj 
gruodžio mėnesio pereitų 
metų 40 kareivių iš rusų 
respublikonų būrio areštavo 
ir be jokio teismo išsiuntė 
Afrikon visam karės laikui. 
Ant laimės, incidentą pavy
ko šiaip taip gražiuoju už
baigti ir greitai juos visus 
pervedė į regulerę kariume
nę. Daug blogiau pasibaigė 
antras incidentas, kuris tik 
šiomis dienomis įvyko. Ke
li šimtai rusų laisvanorių 
kareivių, išvesti iš kantry
bės nežmonišku viršininkų 
elgimosi, pareikalavo perve
sti juos į regulerę kariume
nę. O kol tas nebus padary-

ficialis pranešimas, bet tam 
sykiui viskas nurimo?

Bet ar ilgarti?
V. Ra—in.

das jas verčia tai prie vie- Leiseno senatorijoje, mirė ne, pagaliaus nutarė kalbė- 
no, tai prie kito gerintis; šis ’ 
jieško jos geresnio pasirėdy-J kaulų tuberkulozo pakirs- lietuviškai, 
mo, išeigų, smagumų ir pa-1 tas.

—--------— ta lietuvio sąmonė, ir
Birželio 22 d. Šveicarijoje, vaikštinėdamas Tiergartx

jaunas mokslininkas,! ties su savo draugu Šilingu 
o ne rusiškai.

—__ ov,___ _ Tuo pačiu metu pradėjo ra-
tenka į tokį nupuolimą, iš| Kiek daug reiškia tatsyti straipsnį: “Šis tas iš lie- 

j kalbės filosofijos”, 
kiek liūdesio,!kurį' paskiau, sugrįžęs į

kurio nėra išeigos. Žinutė trumpa žinelė, kiek daug, ji! tuvių
jums sakyte sako, kad jokie Į mums sako; ------- F**o«.*<*«, t
valdžios draudimai ir jokie kiek skausmo ji neša! Tie-• Maskvą, pabaigė ir nusiun- 

nią ir persistato nuvargu-'dorininkų pamokslai neiš
sius, purvinus, susirupinu- įtaikys paleistuvystės, kol'naujiena išgirsti, 
sius, neretai prastai paval- žmonės negalės gyvent pil- 
giusius, apšvietos negavu- nai gamtiškai, 
sius žmones. Prieš jo akis Į neliks aprūpintos pilnai ir 
stovi viso jų padėjimo pa- neturės priklausyti nė nuo 
veikslas. Ir sykiu jis išsi- keno. 
vaizdiną, kaip lengva būtųl Skaitote apie suareštavi- 
pataisyt prietaisas jų gyvas- ! mą kokio prasižengėlio, jo 
ties apsaugojimui, įsteigt' bausmę ir tt. Ne neapy- 
mokyklas jų apšvietimui,! kanta prieš jį reikia užsi- 
kad nors savo darbe pavo-'degt, bet pasigailėjimu, kad 

mokėt jis negalėjo arba nebuvo iš-

kol moters

sa, mums, lietuviams, nebe(te “Draugijai”, vienintėliui
~....... kad tai tuokart mokslo laikraščiui.

ge j usj kaizeių. Štai kodėl 
mūsų simpatijos visuomet 
buvo pusėje tų Vokietijos 
socijaldemokratų, kurie 
griežtai pasmerkia užgrobi-

atakų. Pasekmes buvo la
bai liūdnos. Už disciplinos 
sulaužymų 27 rusai karei
viai tapo patraukti karės

jingumus suprastų, 
didesnes algas ir sutrum- 
pint darbo valandas. Kal- 
nakasis tuomet išrodyt’! ki
taip, elgtųsi kitaip ir jaus
tųsi kitaip. Jis naudingas 
draugijai ir kodėl ta vargšą 
draugija laiko tokiame nu
žeminime? * Į

Galima daug-daug apie 
tai svarstyt ir jieškot išei
gos į geresnį gyvenimą kal
nakasiui.

Žinia perskatiyta. Ji da
vė daug užsiganėdinimo, la
vinimo, supratimo. Pana
šaus atsitikimo prane
šimas kitą ir kitą sykį da 
daugiau priduria prie jos.

Arba — kartais skaitote, 
jog motina paliko vaiką 
maudynėj sale pečiaus ir iš
bėgo su kokiu reikalu, o vai
kas tuo tarpu išvirė. Skai
tote, kad vaikas iškrito per 
langą, kad kitas sudegė, ki
tas krito ir gyvasties nete
ko. Šitokie atsitikimai į- 
vyksta tik pas neturtuolius, 
pąs darbininkus. Žinutė 
tuoj veda jus prie apsvars
tymo, kaip perdaug yra ap
krautos darbais ir pasken
dusios rūpesčiuose darbinin
kų pačios. Rūpesčiai jas 
taip suėda, kad jos neatsi
mena, ką daro ir ką darė; 
joms priseina bėgiot šen ir 
ten ir nėra kada atsakan
čiai kūdikių apsaugot ir au
klėti Kitos negavo reika
lingos apšvietus ir savo my
limiausi kūdikį bereikalin
gai numarina. Jos netiki 
į bakterijų buvimą, į musių 
nuodingumą, į tyro oro rei
kalingumą. Jūs persistato- 
te jautrią, gailestingą moti
ną, kuri gali pagimdyt kūdi
kį, bet nemoka ir neturi ka
da jo auklėti Tokių vargin-

mokytas pasielgt gerai, to
dėl turi nukentėti Jis už
gimė geras, doras ir būtų 
užtekę pasaulyj jam vietos 
ir saldaus gyvenimo, bet jis 
gyveno tvarkoj, kuri jį ne
išauk] ėjo ir neišmokino ge
rai, nedavė jam progos, to
dėl jis kenkė kitiems ir sau.

Neskaitykite žinių be 
svarstymo, nes jos neturi 
vertės, jei protas prie jų ne
veikia. Žinios yra faktai, 
kuriais męs turime remti sa
vo galvojimus ir veikimus.

K. Stulpinas.

Amerikos indijonai 
nyksta.

vienas tai kitas geriausias 
Lietuvos sūnus, tai vienas 
tai kitas jos darbininkas, 
vos tik spėjąs išaugyti savo 
jaunas pajiegas, vos tik su
brendęs, vos tik p risi ruošęs 
į didelį ir sunkų jaunos, at- 
gijančios tautos darbą, — 
kad štai jis jau mirties pa
kirstas, kad jo jau nebėra, 
kad ji jau šalta žemelė klo
ja. Bet tai nė kiek nema
žina šio atsitikimo graudin
gumo ir tragingumo.

Velionis daug žadėjo ir 
žadėjo neveltui. Jo jauna 
didi siela buvo užmezgusi 
skaisčią užmazgą, kuri au
go, plėtojosi ir žadėjo išaug
ti didelis brangus proto ir 
sielos vaisius! Tauta ir vi
suomenė regėjo einant savo 
sūnų su dideliu žibintuvu 
rankose, laukė pašviečiama, 
tikėjosi, kad jai, jo padeda
mai, lengviau bus jieškoties 
ateities tako; bet tas šviesos 
nešėjas, beširdės ligos par- 
laužtas, žuvo, o su juo žuvo 
ir tas jo nešamasis šviesu
sis žibintuvas.

Velionis Romanas gimė

Tas straipsnis yra išleistas 
ir atskira brošiūra.

1908 metais sugrįžęs į 
Maskvą velionis jau įstojo į 
lietuvių studentų draugiją. 
Norėdamas gerai išsiaiškin
ti tautybės klausimą, ėmėsi 
jį rimtai ir atsidėjęs studi
juoti. Bestudijuodamas pa
rašė darbą “Tauta ir tautiš
koji sąmonė”, kurį skaitė 
visuotinajame Lietuvių 
Mokslo Draugijos susirinki
me. 1910 m. vasario mėne
syje susirgo plevritu. Liga 
susilpnino ir taip nedidelę jo 
sveikatą. Universitetui pa
skelbus konkursinį darbą —■ 
parašvti “Wundto vėlės sub
stancijos moksle 1-',itiką” — 
tarp kitų ėmėsi jo ir R. By
tautas ir gavo už jį aukso 
medalį. 1912 metais baigė 
universitetą ir buvo paliktas 
prie filosofijos katedros. 
1913 m. vis daugiau silpnė
jant sveikatai, išvažiavo gy- 
dyties į Druskininkus. Čia 
apsireiškė kaulų tuberkulo- 
zas. Tada, M. Kuraitytės 
lydimas, išvažiavo gydyties 

ji Italiją, paskiau į Šveicari-
Liga buvusi nebeišgy-

s

“Boston Transcript” pra
neša, jog skaičius pilno 
kraujo indi jonų šioje šalyje 
tolydžio vis mažėja. Cen- 
zuso biuras Washingtone 
praneša, jog indijonai vis la
biau susigiminiuoja su bal
taisiais; pilno kraujo indijo
nai rodo vis mažesnį išliki
mo instinktą.

1910 metais Suvienytose 
Valstijose (išėmus Aliaską) 
buvo 265,683 indijonai. Su
lyginus su indijonų skai
čium 1890 metais, tai buvo 
pakilimas ant septynių pro
centu.

Išviso Suvienytose Valsti
jose yra 280 indijonų taute
lių. Labiausia išsiplatinusia 
tautele yra cherokesai — 
31,489 gyventojai; navajo— 
22,455 gyventojai; chipewa 
— 20,214 gyventojų, teuton 
sioux — 14,284 gyventojai. 
Visos kitos tautelės jau bai
gia beišnykti.

Indijonai - vyrai anksčiau

gija apie jas nesirūpina. 
Tuoj jūsų omeny įsivaizdi
na tokių kūdikių padėjimas, 
mirtis ir užsilikusiųjų iš
augimas kūniškais ir protiš
kais elgetomis. Vieni jų 
dirba kaip muku ir neturi 
pajiegos protaut ir suprast, 
keno naudai jie dirba. Kiti 
pasiduoda visokiom mulki
nimo įstaigom ir ima tikėt į 
tokius dalykus, į kokius tik 
didelis beprotis gali tikėti; 
treti lieka girtuokliais ir ki
tokiais nupuolėliais, ketvirti 
kriminalistais, šnipais, par- 
sisamdančiais kareiviais. 
Prieš jūsų akis užgema pa-» 
veikslas, perstatantis žmo
niją didžiausiame pavojuj, 
kur ir karės, ir plėšimai, ir 
paleistuvystė, ir žmogžudy
stės, ir vagystės ir visokie 
prasižengimai neišvengtini. 
Ii jūs galvojate, ar negali- 

gema čielas straipsnis; tū- ma būtų tas motinas apšvie- 
los žinios atidaro visą isto- sti mokyklose, aprūpinti, 
riją. Daleiskime, vienas; kad jos žinotų ir turėtų kaip 
žmogus perskaitys žinią,kad išauklėti sveikus protiškai ir 
kasyklose užgriuvo 50 kai- kūniškai žmones, 
nakasių. Skaitlius jam at
rodo nedidelis ir jis kur kas 
žingeidžiau skaitytų ir ki
tam parodytų, jei 500 kal
nakasių būtų užgriuvę. Jei 
sudegė vienas namas, jam 
tokia žinia niekai; kas kita 
jei visas miestas sudegtų. 
Tokie žinių skaitytojai yra 
sensacijų gaudytojai. Jie

d. liepos, 1915 m.

Kaip skaityt žinias?
Daugelis žmonių skaito 

žinias tik dėl žingeidumo, 
kas čia ar ten atsitiko. Jo
kio gi svarstymo apie jas 
nedaro. Tokis žinių skaity- 
yra panašus į tūlų žndonių 
pasiteiravimus apie kitas y- 
patas ir atsitikimus, kad 
paskui galėtų liežuviaut ar
ba žinot atsitikimus be jo
kio tikslo. Atsakantis žinių 
skaitymas padaro laikraštį 
daug sykių turtingesnių ir 
lavina protą. Atsakančiu 
skaitymu vadinu tokį, prie 
kurio svarstymas, protavi
mas yra pilnoj veikmė j.Tuo
met iš kiekvienos žinios už

paprastų atsitikimų. Iš ži
nių jie negauna nieko nau
dingo savo protui ir patyri
mui. Imkite protaujantį ir

gų motinų milijonai.. Drau- pribręsta prie ženybinio gy-

Žinute gali būt menka, bet 
jei skaitytojas protauja, jis 
sutveria daug straipsnių iš 
jos pats sau. Čielą knygą 
jis galėtų parašyti, pasi
remdamas ant vienos žinios.

Išgirdote, kad liko sua
reštuota paleistuvė, arba 
kad dingo mergina, arba 
būk valdžia daro paleistuvy-
stes namuose jieskojimus ir 
skiria bausmes. Tuoj jūs 
matote jaunas, gražias mer
ginas, kurios norėtų būt do
rom, ką nors mylėt ir likti

venimo, negu Suvienytų 
Valstijų baltieji ir juodieji 
piliečiai.
pasirenka sau pačią, nors 
turi tiktai 15 metų.
indijonų ir ligišiol dar p rak
ti kuojama poligamija
(daugpatystė). Iš navajų 
tautelės yra 327 vyrai, tu
rinti daug pačių. Daugpa
tystė indijonų tarpe vis nyk
sta ir nyksta.

Pastebėta, jog mišrių po
rų vaikai ilgiau išgyvena, 
negu pilno kraujo porų vai
kai.

Nors indijonų skaičius ir 
mažėja, betgi skaičius mo
kyklų ir jas lankančių mo
kinių vis auga ir auga. 1890 
metais tokių mokyklų buvo 
246; 1900 metais—329; 1910 
metais — 389 mokyklos ir 
31,930 mokinių.

Skaičius iliteratų (nemo
kančių skaityt ir rašyt) 
taip-pat mažinasi.

Yra žmonių, kurie sako, 
kad indijonai negali užimti 
vietų gerai prasilavinusių 
profesijonalų. Tai neteisy
bė. Amerikoj yra indijonų, 
kurie užima vietas profeso
rių, artistų, kunigų, inžinie
rių, daktarų ir advokatų.

Indijonai tankiai

Tarpe

Ir mažas kupstas vežimą 
verčia.

Prie barzdos reik lazdos.
Giltine nežiūri į dantis.
Ant kapinių daug kryžių, 

ale nei jokių vargų.
Tyla gera byla.

1886 metais rugpjūčio 9 d.'ją. ------ - -------
Žemaičių bajorų šeimynoje,' doma ir nuvarė jį į karstą. 
Drabūkščių dvarelyje, Var-' 
nių parapijoje. Pirma ėjo 
Kražių pradedamąją moky
klą, paskiau, instojęs į Per
mės gimnazijos priruošia
mąją klesę, persikėlė į Vil
niaus I-ją gimnaziją, kurią 
ir baigė 1905 metais. Bebū
damas Vilniuje pasijuto e- 
sąs lietuvis. Jau 1900 me
tais drauge su S. Šilingu ė- 
mė svajoti apie Lietuvą, 
1903 m. įstojo į lietuvių kuo
pelę. Mažai tesuprasdamas 
lietuvių kalbą jis ėmė uoliai i Velionis, 
jos mokinties. Naujos ga
dynės sujudimai įtraukė jį 
į politikos sūkurį, kuriame 
jis dalyvavo, prisišliejęs į 
kairiuosius.

Pabaigęs vidurinę mokyk
la, važiuodamas į Maskvą ir 
stodamas į universitetą į 
gamtos skyrių, velionis buvo 
pasiryžęs ne mokyties, o 
darbuoties visuomenei. Po 
spalių 17 d. manifesto jis į- 
stojo į “Apygardos Komite
tą” ir darbavosi Maskvos a- 
pygardos fabrikose. Pas
kiau prisišliejo prie menše
vikų ir įėjo į Nepartinę Dar
bininkų Sąjungos Organiza
ciją. Tada velionis parašė 
ir pirmąjį rašto darbelį — 
straipsnį rusų kalba, kurį 
atidavė Čerevaninui. Ne
trukus išvažiavo į Lietuvą 
ir atsitraukė iš to darbo,
1906 m. iš gamtos skyriaus 
persikėlė į teisių skyrių ir 
ėmė atsidėjęs studijuoti že
mės klausimu ir vėl parašė 
rusiškai tam tikrą straipsnį.
1907 m. drauge su S. Šilingu 
užsisakė pirmą lietuvių lai- 
kiaštį — “Skardą”. Nega
lėdamas, kaip reikiant, jo 
suprasti, vėl ėmė mokyties 
lietuvių kalbos. Pavasarį 
pasiryžęs laikyti egzaminus 
ir pasiėmęs mokyties Rymo 
teisės, pamatė nebūsiąs juri
stas. Tą pat pavasarį, me
tęs teisę, įstojo į filologijos 
fakultetą, kurį jau ir išėjo 
iki galo.

Tais pat metais velionis 
mėgino stoti į lietuvių drau
giją, bet pamatęs, kad vis 
dar negali tinkamai reikšti 
savo minčių, pasijuto netin
kąs lietuvių draugijai. Ta
da ėmė abejoti, ar negeriau 
būsią prisidėjus į kurią jau 
subrendusią kultūrą, saky
sim vokiečių, negu lietuvių. 
1909 m. rudenį jis važiavo 
drauge su Šilingu į Berlyną,

Velionis buvo idealistas 
optimistas. Per didelį jau
nuomenės suvažiavimą 1908 
m. jis iškėlė sumanymą — 
Lietuvos inteligentiją for
muoti iš vidaus. Jam re
miant, įsikūrė ir naujojo 
darbo židinys — “Aušrinė”. 
Kol galėdamas jis joje dar
bavosi, gaivindamas jaunuo
menėje energiją tokiais raš
tais, kaip “Etikinis idealiz
mas ir optimizmas—tai tik
ra jaunuomenės filozofija”.

, pasiėmęs kokį 
klausimą, siekė į jį giliai, 
stengėsi visa gerai pama
tuoti ir išaiškinti.

Likimas nedavė tau ap
reikšti visos tavo sielos ir 
proto galybės, atėmęs tau 
gyvybę. Ilsėkis ramybėje!

Ap'-e Varšavą.

centras kul- 
gyvenimo. 

dešimtmečiu

Varšava yra trečias pagal 
didumo Rusijos didmiestis. 
Sulyg 1910 metų statistikos, 
Varšuvoj buvo 872,000 gy
ventojų (dabar jau bus apie 
milijonas). Tarpe Varšu
vos gyventojų 300,000 žydų.

Pirmą sykį vokiečiai buvo 
užėmę Varšavą nuo 1795 
iki 1806 metų.

Varšava yra 
turinio lenkų 
Pastaruoju
Varšava tapo žymiu indus
trijos centru.

Varšava susideda iš naujo 
miesto ir iš seno priemies
čio Pragos. Tarpe Pragos 
ir Varšuvos yra trjs tiltai. 
Sako, kad rusai, apleizdami 
Varšavą, visus tris tiltus iš
sprogdino.

Varšuvoj yra labai daug 
istoriškų liekanų ir puikių 
palocių. Karališkas palo- 
cius tapo pabudavotas dar 
Mazovijos kunigaikščių lai
kais. Zygmantas III, šešio
liktame amžyje, perbudavo- 
jo tą palocių. Dabar tame 
palociuje gyveno Varšavos 
general - gubernatorius. 
Puiki paveikslų galerija ta
po žymiai praretinta, nes, 
rusai daugybę puikių pa
veikslų išgabeno Maskvon ir 
Petrogradan. Vienas iš pui
kiausių Varšavos palocių y- 
ra Saksoniškas palocius.

Varšava yra labai žymus 
gelžkelių mazgas. Joje yra 1 • i 1 •

rių, neapleidžia ir lietuvių 
kalbos lekcijų,dalyvauja Be- 
belio, Bernšteino ir kitų pa

Varšava garsi dar savo 
Citadele, kur žuvo daugybe 
kovotojų už Lenkijos laisvę.
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v* vėliau tesuprato.\ai žmogus susiau•, svarumo nustaty 

rė su mokslu?

. Taipgi 
nustatymas irgi 

(priklausė nuo tam tikrų 
daiktų, o ne nuo pūdo, sva- 

|ro, uncijos.
Žmogų susidurti su moks-, Laiką męs iandien iš- 

lu, ar šiaip ar taip sakant, ‘ skaitliuojame sekundomis, 
privertė neišvengtina kova! minutėmis, valandomis, pa- 
už būvį. Priešistoriški žmo-p’omis, savaitėmis, mėne- 
nės įžengė taip vadina- siais, metais. _ Be abejonės, 
mon akmens gadynėn todėl, Į gilios senovės gyventojai 
kad kova už būvį stūmė taip nedarė. Jie nenuvokė 
juos ten. Jie susipažino sti; taip nuoseklaus laiko iš- 
akmeniu, iš kurio galėjo pa-jskaitliavimo. Todėl vienur 
sigaminti tulus įrankius, pa-1 buvo priimta išskaitliuoti 
dedančius pergalėti gyveni- J laika su dienomis ir nakti
nio sunkenybes. Jie pada-(Uiis, o kitur, kaip tai pas es- 
rė tai, kad buvo priversti,bimosus, — su išsimiegoji- 
daryti. Jų protas įgavo in-i mais. Daleiskime, tų laik-
formacijas, kaip palengvinti mečių gyventojai nesakė: 
savo būvį, žinoma, todėl, 
kad gyvenimo sunkenybės 
akstino juos prie to. Jie 
susipažino su augmenimis, 
nes nuvokė, kad nei sėjant, 
nei pjaujant, yra sunku gy-j 
venti. :
nais, nes permatė juos, kai
po labai naudingus sau tar
nus ir, pagaliaus, produktus. 
Išmoko užsikurti ugnį, pasi
gaminti indus, nusipinti 
gurbus, nusįmegsti tinklus, 
pasidirbti valtis ir pasibu- 
davoti namus. Apskritai 
sakant, jie susidūrė su geo
logijos, botanikos, zoologi
jos. chemijos ir'fizikos mok
slais.

Juo žmogus ilgiau gyveni, 
tuo daugiau surandi truku
mų, 
na keblesniu 
kova už būvį aršesnė. Ga
lo, kur žmogus galėtų suras
ti galutiną gyvenimo aplin
kybėmis pasikakinimą, veik 
nįekados nebuvo ir gal ne
bebus. Žmogus tatai juo to
liau, tuo labiau turi tobulin- 
ties bei mokyties, idant pa
sigaminus įrankius, paleng
vinančius gyvenimo sunke
nybes.

Ir nebe todėl tik priešisto
riški žmonės, jau susidūrę 
su viršminetais mokslais, 
neatšoko atgal, nesustojo, 
bet žengė pirmyn ir jieškojo 
daugiau informacijų, 
pradėjo susipažinti 
Lundo m is 
skaitliavo tiktai ant pirštų, 
bet vėliaus, kada ir su raštu 
susipažino, tad piešė tam 

kurie 
deš įnir

ši tai bu

Laisvoji Sakykla.
“Laisvoji Sakykla” atvira visiems 

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

Rašykite, betgi, mandagiai ir 
trumpai. Stengkitčs mažai rašyti, 
oet daug pasakyti.

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

Redakcija neatsako už nuomones 
'Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

“Narodnaja ; 
veikimas greitai

voliucijonieriais socijalistais, 
Volia” ir “Proletariato” 
turį prašalinti viešpataujantį piktą; soci
jalistų veikimas turįs išnaikinti vis labiau 
apsireiškiančius vargus ir išnaudojimą, ap
valyti visuomenę nuo puvėsių ir užžibint 
šviesią socijalizmo saulę. Ta saulė traukia 
ir vilioja daugelį jaunųjų spėkų. Jie nesi
gaili dargi savo gyvybės jai aukoti. Taip 
paaukojo ją Ignotas Grinevieckis, užmuš
damas 1881 m. carą Aleksandrą II.

■ Grinevieckis priklausė Peterburgo stu
dentų rateliui, kurio atrama, pasak Šliupo, 
buvęs vienas didikas iš Lietuvos, “mokąs 
gražiai lietuviškai”. Lietuvos studentai 
tuomet priklausė Peterburge trims rate
liams: ekonomistų, istorininkų ir filologų. 
Ekonomistai — tai buvo socijalistai, artimi • 
“Nar. Voliai”. Jų tarpe dalyvavo grafas 
V. Z., Kodis ir kiti. Filologai — tai buvo 
lietuviai patrijotai. Persikėlęs į Peterbur
gą, šliupas susiėjo su vienais ir kitais. Jis 
stengėsi juos suartint. Kadangi ekonomis
tų rately buvo daugiausia Lietuvos stu
dentų, kilusių iš bajorijos tarpo, tai jie ža
dėję išmokt lietuvių kalbos, kad lengviau 
galėtų veikt tarp valstiečių minių. Kalba 
— tai buvo jiems įrankis; Šliupui ji buvo 
tikslas. Vis-tik ir lietuvių filologų ratelis, 
ačiū Šliupo intakai, šiek-tiek susiartinęs su 
ckonoihistais ir žadėjęs jiems į talką eiti.

Vienok tarp Lietuvos masų beveik nie
ko nebuvo tais laikai^ veikta. Teisybė, bu
vo išleistas ir lietuviu kalba vienas, kitas 
atsišaukimas, buvo mėginta šiek-tiek ir “į 
liaudį eiti”, bet daugiausia buvo veikta tarp

■ inteligentijos ir moksleivių. Įdomu, kad 
, jau ir tuomet Šiauliai labai žymią vietą bu- 
• vo užėmę: ten buvo susitelkę geriausieji 
; Kauno gub. socijalistai. Janavičius savo 
. atminimuose rašo, kad, kuomet jis ten mo- 
i kinosi (70-tųjų metų vidury), jokių lavina

mų ratelių nebuvę, apie politikos judėjimą 
nebuvę nei kalbos. Iš jo draugų tik vienas 
Sipavičius, būdamas Charkove veterinarų 
Institute, dalyvavo revoliucijos judėjime. 
1882 m., jis buvo nuteistas Charkovo karo 
teismo trėmimam Sugrįžęs iš ten po mani
festo, neilgai gyveno ir numirė Varšuvoj. 
Bet “per 10 metų, sako J., Šiauliai nužen
gė politikos susipratimu labai didelį žingsnį 
pirmyn: 1875 m. apie socijalizmą Šiauliuose 
nieks nebuvo girdėjęs, dabar (1884 m.) jis 
turėjo savo šalininkų kartais gana veiklių”. 
Ten gyveno senas revoliucijonierius prakti
kas K. Tuomet jis jokiai organizacijai ne
bepriklausė, bet dirbo, ką tik galėjo. J. va
dina jį labai simpatingu veikėju. Per pen
kis metus jis turėjęs su K. reikalų. 1884 
m. vedęs Šiauliuose gimnazistų ratelį, ku
riame J. radęs gapa apsiskaičiusių, prasi
lavinusių ir geriausių troškimų jaunuolių.
Buvę ir daugiau užjaučiančių revoliucijos 
judėjimą, bet jokios organizacijos negalima

Iš kur kįla nesutikimai?bing-Sing kalėjime.
Įdomi kova eina Sing Sing 

kalėjime. Tai kova ne tar
pe dviejų ypatų, bet kova 
tarpe dviejų principų.

Sing Sing kalėjimo virši
ninkas Thomas Mott Osbor
ne nori tvarkyti kalinių gy
venimą sulyg naujos siste
mos. Jisai žiūri į kalinį ne 
kaipo į žvėrį, bet kaipo į ne-, 
laimingą žmogų, kurį reikia 
gelbėt ir kuriam reikia su
teikti tokias gyvenimo ir ap
siėjimo sąlygas, kad jisai 
greičiau galėtų pasitaisyti. 
Todėl Sing Sing kalėjimo 
viršininkas įvedė daugybę 
reformų. Pamatinių refor
mų jisai padėjo žmoniškumo 
principą. Su kaliniais rei
kia apsieit gražiuoju, reikia 
duoti jiems progą paįvairin
ti monotonišką gyvenimą, 
pagaliaus, reikia rodyti ka
liniams kuodidžiausią užsiti- 
kėjimą. Tuo tikslu tarpe 
Sing Sing kalinių buvo su
tverta tam tikra draugija, 
kurios nariai galėdavo net 
išeiti už kalėjimo sienų. Na
riai tos draugijos duodavo 
žodį, jog jie nepabėgs. Taip 
ir būdavo. Šimtai kalinių 
naudodavosi laikina laisve 
ir paskirtu laiku grįždavo 
kalėjiman. Jie patįs dabo
davo vieni kitus. Tiesa, bu
vo keli pabėgimai, bet tik 
keli.

Sing Sing kaliniai pradėjo 
jausties žmonėmis. Yra pa
tirta, kad iš šimto kalinių— 
tiktai dešimtį jau jokiu bu
du negalima pataisyti. Tai 
jau desperatai, galutinai iš
sigimę padarai. Ir štai, kad

(Pabaiga);
Kristus nelaikė nei gaspadinių, nei da

vatkų; netvėrė nei bažnyčių, nei vienuoly
nų, nepardavinėjo mišių, nei sakramentų, 
neturėjo, kaip augščiaus sakiau, nei pasto
gės geros pernakvoti, o tik skelbė tarp 
žmonių solidariškumą ir artimo meilę.Šian- 
dien jeigu mūsų kunigai tikėtų į dievą ar
ba pildytų Kristaus mokslą, tai už surink-’ 
tus nuo žmonių tūkstančius pastatytų žmo
nėms bažnyčias, arba įtaisytų prieglaudos 
namus, kad sulaukus senatvės, tėvukas ar 
močiutė galėtų ramiai užbaigti savo gyve
nimą.

Kristus nerinko nei aukso, nei sidabro, 
o mūsų kunigėliai su prakeikimais vilioja iš 
žmonių sunkiai uždirbtus centus, kad neš- 
tų bažnyčion darydami afieras, nes už tą 
apturėsią dangaus karalystę, kurios jie, su 
gaspadinėmis, visai netrokšta.

Kada tu, lietuvi, važiavai į šitą šalį, 
tai nepasitiko tavęs nei kardinolas, nei vys
kupas, nei kunigai, nei jų gaspadinės, bet 
kada gavai darbą ir pradėjai uždirbti, jau 
tada pažįsta kunigs ir gaspadinė, nes ži
no, jogei atneši jiems keliatą dolerių.

Kristus už savo mokslą tapo žydų ku
nigų nukryžiavotas, o jeigu jis šiandien pa
sirodytų, tai mūsų kunigai antru kartu la- 
biaus kankintų.

Ateis gadyne, kada bažnyčios taps ap
verstos į mokslo namus, kur bus skelbiama 
tikras Kristaus mokslas. Kantičkos, šalti
niai, rąžančiai ir škaplieriai liks tiktai ma
žėjuose ir naujoji gentkartė, lankydama 
tuos muzėjus, stebėsis iš tokių dalykų, sa
kydama, kad buvo žmonės apkvailinti, be 
mokslo, kad galėjo tikėti į tokius daiktus.

Ir nedyvai! Jeigu šiandien atsikeltų 
iš grabų mūsų bočiai ir prabočiai ir prisi
žiūrėtų į šiandieninius išradimus, kaip tai: 
elektrą, fonografus, geležinkelius, telefo
nus, telegrafus, orlaivius ir bevielinį tele
grafą, tai kasžin ką pasakytų?

Viską tai daro mokslas, per tai jieško- 
kime to mokslo, o pastosime kultūriška 
tauta, kaipo ir kitos. Be mokslo žmogus 
išrodo, kaip vežimas be ratų, namas be 
langų, sodas be medžių arba tvora be stul
pų. Berods, kunigai draudžia nuo mokslo 
nes jiems yra lengva su tuoin žmogum, ku
ris nežino, kas tai yra istorija, geografija 
arba kiti mokslai. Jeigu darbininkai turė
tų apsišvietimą, nebūtų tokių bedarbių, ne
ofitų karūnavotų galvų ir nereiktų tokių 
pasibaisėtinų karių, kaip kad šiandien Eu
ropinė, kur tūkstančiais skerdžiami mūsų 
broliai. Ir vis dar kunigai rėkia, kad tai 
dievo taip duota! Jeigu, kaip sakiau, žmo
nės turėtų apšvietimą, tai kardais brolis 
brolį nedurtų, bet neklausytų tokių kaize
riu, caru ir kitu tironu.

Biblijas, “Šaltinius”, “žvaigždes” bei 
“Draugus” beskaitydami, męs niekad nieko 
gero neturėsime?

Kazys Adomaitis.
Baltimore, M d.

—:--------------------------------0----------------------------------------------------

NEŽINO NEI KĄ 
DARYTI.

Kunigų ir zakristijonų 
laikraščiai nežino nei ką da
ryti, kad privertus kitus 
laikraščius nevartoti žodžio 
“klerikalai”. Jie sako, kad 
esą tik katalikai, o ne kokie 
ten klerikalai, kurių visai 
nesą.

Bet kunigas Švagždis vi
sai kitokios nuomonės: ka
da tik jis kalba ir prieina 
prie griovių veikimo, tai, be 
jokio varžymosi, sako: “kle
rikalai”. Katalikais vadina 
tik bažnyčioj. Pagaliaus, 
katalikų, pilnoj prasmėj to 
žodžio, jis visai neranda. 
Sykį bekalbėdamas štai ką 
pasakė: “Krikščionių pas 
mus visai nėra, yra tik pa
rapi jonai”. Reiškia, para
pi jonai, tai ne krikščionįs.

Toks ' kunigo Švagždžio 
pasakymas gana svarbus ir 
jį reikia prisltaityti prie tei- 

buvo singų išsireiškimų. Ir jei- 
vartojamas pas babilionus, ’ gu mūsų laikraštija turėtų 
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; mais. 
mečių gyventojai 
jau dvi savaiti praėjo, kaip 
aš tavęs nemačiau, bet — 
jau keturiolika dienų ir nak
tų praėjo, kaip aš tavęs ne
mačiau; o eskimosas sake: 

į jau keturiolika sykių išsi- 
Šusipažno su gyvū- miegojau nuo to laiko, kad 

" * ’ i--su tavim mačiausi.
Ilgesnių laikotarpių iš- 

skaitliavimui budus, kaip 
antai savaitę, mėnesį ir me
tus, senovės žmonės išgalvo
jo užsivaduodami mėnuliu. 
Dviejų jaunučių tarpolaikį 
jie išskaitliuodavo dvide
šimts - dėvimomis ir puse 
dienos. Taigi jų metas tu
rėdavo apie tris šimtus ir 
šešiasdešimts tris dienas.

Tokis tai laiko skaitliavi- 
mas bei kalendorius

Gyvenimas atsivaizdi- 
ir, be abejo,

Jie 
su ro- 

Tiesa, ispradžiu

tikrus paveikslėlius, 
lyginosi penkiems, 
člai. šimtui ir tt.
vo primta pas senovės egip- 
tėnus, babilionus, indijonus 
ir kitas tautas. Tik kur tai 
kas vėliau tano sugalvota 
arabiškos skaitlinės — tos, 
kokias šiandien visas civili
zuotas pasaulis vartoja.

By ką-nors skaitliuodami, 
tų laikų žmones panaudo
davo mažus daiktus, kaip 
tai akmenukus, žirnine, pu
pas, šebelbonus, etc. Tarp 
afrikiečių, turbūt, ir šian
dien randasi tokių, kurie 
panašiai skaitliu o ja. To- 
haus tapo išrasta tam tyčia 
rokuotinės bei ab'akai. ku
rie ir šiandien yra plačiai 
vartojami Chinijoj ir abel- 
nai Europoj.

Senovės žmonės gana į- 
vairius budus vartojo mata
vimui bei mieravimui. Pa- 
veikslan, indijonai, norėda
mi ką-nors išmatuoti,panau
dodavo rankų ilgumą, delno 
bei plaštakos platumą ir 
pirštų ilgumą. Mexikonai 
matuodavo kojos pėda ir 
žingsniais. Graikai matuo
davo pirštų platuma; šešio
lika tokių platumų sudary
davo pėdą arba dvylika 
šiandieninių colių. Roma
nai tūkstantį dubeltavų 
žingsnių lygindavo myliai. 
Apskritai sakant, ar vienos 
ar kitos , šalies gyventojai, 
vartodavo tūlas savo kūno 
dalis, kaip tai: rankas, 
pirštus, plaštaką, kojos pė
dą išmatavimui ilgumų ir 
platumų.

Įvairus budai buvo varto
jami ne tik ilgumo ir pla
tumo išmatavimui, bet taip
gi ir įtalpos. Tūli kiaušinių 
ir vaisių, lukštai atsakė mie- 
roms. Gi pasidirbti tokias 
mieras, kaip męs šiandien 
turime, ir duoti joms vardą 
gorčiaus^kvortos ar pus- 
kvortes, žmonės tik daug

žydus ir graikus. Senovės 
laikuose geriausią nuovoką 
apie laiko išskaitliavimą ro
dos, turėjo egiptiečiai. Jie 
metą padalindavo į dvyliką 
mėnesių, gi mėnesį — į tris
dešimts dienų, o paskuti
niam mėnesiui pridėdavo 
penkias dienas. Šitokį kalen
dorių priėmė romanai, ku
rie pagerino jį tik tuomi, 
kad prikergė prie jo taip 
vadinamąjį prakilnųjį bei 
pribuišinį metą; Tokį ka
lendorių ir šiandien daugiau 
civilizuotos tautos vartoja. 
Bet yra tautų, kurios ir 
šiandien vartoja viršminė- 
tą kalendorių. Taip daro 
mexikieciai, o chiniečiai tik 
1912 m. tokį kalendorių pa
naikino.

Padalinimui mėnesio į sa
vaites irgi buvo pasinaudo
ta mėnuliu. Iš ryto buvo 
padaroma iš vieno mėnesio 
tik tris savaitės, taigi savai
tė turėjo po dešimtį dienų. 
Beabejo, buvo remtasi tik 
ant trijų menulio permainų, 
sakysime, jaunučio, pilna- 
čio ir delčios. Bet kada ta
po tų senovės žmonių patė- 
myta ne trįs, bet keturios 
mėnulio permainos, tada ir 
savaitė tapo sudaryta ne iš 
dešimties, bet iš septynių 
dienų.

Matome tatai, kad mūsų 
protėviai susidūrė su moks
lu iš vienos pusės gyvenimo 
sunkenybių bei kovos už bu-’ 
vį stumiami, o iš kitos — 
žingeidumo. Ir nors jie ne
turėjo apie mokslą tobulos 
nuovokos, visviena jie užtie
sė amžiną mokslui pamatą.

Margeris.

nors tiek sąžinės, kiek kuni-4. Z ,

gas Švagždis, tai ji tuomet 
turėtų pripažinti, kad nei 
klerikalizmas, nei parapijo- 
nizmas nieko bendro neturi 
nei su krikščionybe, nei su 
katalikyste.

Tie žmonės, kurie supran
ta, kad jų galva ant pečių 
randasi ne vien tik del to, 
kad galima būtų kepurę už
mauti ir nešįpti, bet kad rei
kalui priėjus ir svarstyti, 
tie jau mato, kad tikėjimas, 
tai ne kas kitas, kaip tik ku
nigų įrankis, su kurio pagel- 
ba galima būtų žmones iš
naudoti ir sau gera biznį 
padaryti.

Kunigai gyvena ne dėlto, 
kad skelbus tikybą, bet dėl
to, kad padarius sau gerą 
gyvenimą.

Taigi, supraskite, kad męs 
neturime krikščionių ir ka
taliku. bet tik turime kleri- v 7

kalus ir parapijonus, kurie 
nieko bendro neturi su 
krikščionybe ir katalikybe.

Mokinys.
Paterson, N. J.

AR MĘS PRIVALOM SA
VO BIZNIERIUS REMTI?

“Laisvės” N. 40 tilpo K. 
Liutkaus straipsnis, kuria
me nurodoma, kad lietuviai 
privalo remti savo biznie
rius. Aš turiu pasakyti, 
kad mūsų kunigėlis panašiai 
elgiasi. Jeigu tik yra biz
nierius parapijonas, tai per 
pamokslą huolatos šaukia, 
kad visi parapijonai eitų pas 
tą biznierių ir viską pirktų. 
Suprantama, kunigėlis iš sa
vo biznierių turi geresnį 
pelną, per tai už juos ir agi
tuoja. Bet kokią naudą iš 
tų biznierių turi parapijo
nai, kuriems kunigas liepia 
remti juos? Man rodosi, 
kad parapijonai jokios nau
dos neturi ir per tai privalo 
pirkti ten, kur gauna geres
nį tavorą ir už prieinames
nę kainą.

Jeigu darbininkai privalo 
remti, tai ne privatiškus biz
nierius, bet kooperatyviškas 
įstaigas. Privatiški biznie
riai sau pelną į kišenių 
krauna, o kooperatyviškos 
įstaigos tankiausia visą pel
ną suvartoja visuomeniš
kiems reikalams. Bet jeigu 
(kartais ir tarpe savęs išsi-

ratų, visa kalėjimų sistema 
ligišiol buvo paremta ant to, 
kad kankinti ir kitus devy- 
nesdešimts kalinių, nors 
tuos dar galima reformuoti. 
Su ta nusenusią sistema vir
šininkas Osborne ir kovojo.

žodžiu sakant, tai buvo 
šviesus žmogus, kuris norė
jo eiti naujais keliais. Bet, 
kaip žinoma, kiekvienas 
naujas kelias turi daug ne
patogumų. , .

Senieji 
šnairavo į Osborno 
mas. Ypač piktai į jį žiu
rėjo New Yorko kalėjimų 
viršininkas John B. Riley.

Tarpe vieno ir kito ilgai 
tęsėsi užkulisinė kova. Os
bornui norėta pakišti koją. 
Šnipinėta kiekvienas jo pasi
krutinamas,. žodžiu sakant, 
jieškota priekabių. Guber
natorius Whitman, taip-pat 
labiau pritarė John Riley, 
negu Th. Osborne. Visi 
New Yorko valstijos atža
gareiviai ir jų spauda buvo 
prieš Osborne. Visi jam iš
metinėjo, kad jisai savo pa
taikavimu paikina kalinius 
ir jog kalėjimas, jam virši
ninkaujant, tapo ne baus
mės, bet pasilinksminimo 
vieta.

Manoma, kad atžagarei
vių gaivalams pasiseks iš
ėsti iš Sing Sing viršininkų 
Osborne, bet naują būdą 
apsiėjimo su kaliniais jie ne
įstengs numarinti.

kalėjimų bosai 
refor-

Pirmieji Lietuvos Socijalistai.

NAR.VOLIA” IR “PR-TO” GADYNĖ 
(Iš “Rankpelnio”).

Ne vieną Janavičių męs tuomet randa- 
tarp Rusijos ir Lenkijos socijalistų.

RUSAI IŠKORĘ daug 
LENKŲ.

Karei prasidėjus Galici
joj susitvėrė lenkų legijonai 
ir ėjo prieš rusus. Vienas 
tokių lenkų pulkas, pulki
ninko Hallerio vadovauja
mas, per visą žiemą mušėsi 
su rusais Karpatuose. Kita 
lenkų dalis, susidedanti iš 
dviejų pulkų, dviejų eskad
ronų raitei iii ir dviejų bata- 
rėjų — išviso 10,000 vyrų 
— po kelių smarkių mušiu 
su caro spėkomis, prisidėjo 
prie austrų brigados ir su
darė diviziją.

Austrams lenkų gyvastis 
buvo nebrangi, todėl jie tą 
diviziją kiekvienam mūšy- i balina, tai ne kas kitas, kaip 
je stūmė pirma. Lenkai to
kiu būdu dalyvavo 10 musių < 
Bukovinoj ir Galicijoj.

Rusai daug tokių legijo- 
nierių pagavę iškorę.

(“Kel.”)

tik patįs ėmėjai.
Taigi męs privalom agi

tuoti ne už savuosius, bet už 
kooperatyviškas įstaigas.

J. K. Mikiliukas

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

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 WJ5th Street, Chicago, III. 
(Valdžios prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra suvirl (1,500,000.

Kreipkitės raštu ar ypatiškal.
Visokiai žinias malonia! su

telkiame.

me
Daugiausia jų davė Lietuvos bajorija. Po 
didelių misivilimų tėvai jau nustoję buvo 
besvajoti apie naujus kilimus; jie jau buvo 
susitaikę su savo likimu ir pamažu pradė
jo jungti savo reikalus su Rusijos bajorijos 
reikalais. Jie dargi priešingi pasidarė 
bent-kokiam judėjimui. Bet jaunoji kar
ta, geresnioji moksleivių dalis, anaiptol ne
galėjo sutikt su kasdieniniais jų asmens ir 
giliausių jausmų mindžiojimais, lenkų kal
bos ir katalikų tikybos persekjojimu, kurie 
ypatingai dideli buvo Lietuvoj; jie negalėjo 
pakelti tamsaus urėdninko kumšties viešpa
tavimo; jie nenorėjo nusilenkt prieš sava
norius šnipus, “pedagogus” - rusifikatorius, 
ir, jau gimnazijoj bebūdami, pradėdavo 
svajot apie garsiąsias senelių kovas, go
džiai klausydavosi motinų pasakojimų ir ne 
vienas savo širdyj prisiekdavo eiti tais pa
čiais keliais. Bet gyvenimas greitai išblaš
kydavo tas svajones: jos neberazdavo pri
tarėjų dargi buvusiuose sukilėliuose.
kėjo kitur sau talkininkų jieškoti ir kitais 
keliais eiti. Tuo budu jie susiartino su re-

Rei-

sttaoi^

Vilnius ir Šiauliai — tai ir buvo vy
liausieji Lietuvos socijalistų judėjimo cent
rai tuo laiku. Kuomet jau buvo palaidota 
“Nar. Vol.” ir “Prol.”, Vilnius vėl svarbią 
rolę atlošė: iš jo išėjo dalis teroristų, kurie 
1887 m. kėsinosi užmušt Aleksantrą III. 
Ten dalyvavo vilniečiai studentai: Lukaše- 
vič, Paškovski, Gnatovski ir B r. Pilsudski. 
Juos areštavo, kuomet jie laukė gatvėj su 
bombomis caro atvažiuojant. Tai paskuti
niai teroristų gadynės atbalsiai. Jiems pa
keisti jau ir Lietuvoj buvo prasidėjęs nau
jas judėjimas, visai kitokiais pamatais pa
remtas, — s.-d. judėjimas.

V. Kapsukas.

KODĖL SOCIJALISTŲ ATSTOVŲ 
TAIP MAŽAI. 
(Iš “Dilgėlių”).

Amerikos kongrese dabar turėtų būt 
26 atstovai socijalistai, — rašo žurnalas 
“Century Magazine”,—jeigu rinkimų tvar
ka būtų demokratiškesnė arba teisingesnė, 
t. y., jeigu atstovus rinktų proporcijonališ- 
kai pagal visų partijų balsų daugumą. Da
bar renka kožnas distriktas sau. Kartais 
kokia partija gauna išviso (visoj Ameri
koj) daugiau už kitą, bet jeigu distriktuose 
negauna daugumos balsų, tai nė atstovų 
negauna. Pagal visų balsų daugumą Wa
shington!) kongrese dabar būtų da dau
giau demokratų, negu republikonų, ir būtų 
net 26 socijalistai, o dabar nėra ten nė vie
no socijalisto. Tas pats nelygumas yra ir 
valstybių seimuose. Taip kartais mažuma 
valdo daugumą, t. y. viena partija, turėda
ma mažiau balsų, ima viršų ant “balsinges- 
nės” partijos, nes tie distriktai ją suskaldo 
į mažiukes daleles. ■ „J
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P. Krakaitis.

ATMINTIS
Jurgis Petraitis, sugrįžęs iš darbo apie 

11 valandą vakare, labai nustebo, radęs du
ris atidarytas iki galui. Visuose kamba
riuose tamsu, tylu. Iš karto jam pasidarė 
net šiurkštų, jautė, kad ir jisai yra akty- 
\išku kaltininku. Kodėl jos nėra namie? 
Jau vienuolikta, jisai visuomet ant to laiko 
sugrįžta iš darbo ir ji jo laukdavo.> O šian
dien? Kur Kazys Simanavičius? Uždegęs 
elektros šviesą, greitai perbėgo visus kam
barius; nė gyvos dūšios, — tik visur viskas 
išmėtyta, išvartyta, tarsi,
vagįs. širdis smarkiai plakė.
rodėsi, kad pritruks oro kvėpavimui ir tuo- 

Jam taip sunku pasidarė,

J ustinas Tumėnas.

----- IŠ POEMOS—

“Laisves Kalinys
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būtų atsilankę
Kartais jam

ėjo su atyda 
temyli. Pa<

rankšluostį,t '
Nusi- 

nusitrynė prakaitą.

met jisai mirs, 
trošku...

Kiek atsipeikėjęs, | 
vartyti kiekvieną daiktelį 
ims į ranką ir žiūrės, žiūrės prisikišęs, tar
si, jaunikaitis paskutinį kartą žiūri į savo 
numylėtos veidelį. Ir tai be nuovokos, na- 
iviškai peržiūrėjo kiekvieną daikteli... Jau
tė, kad jam baisiai skauda galvą, šaltas 
prakaitas riedi nuo išblyškusio veido. Bet 
Jurgis sėdi ant grindų pas lovą ir iš visų 
spėkų stengiasi ką tai laiminti, arba bent 
sukoncentruoti ta mišinį visokiu minčių, 
kurios jį taip kankino savo atkaklumu. 
Svyruodamas, nuėjo į virtuvę, išgėrė 3 stik
lus vandens: pasidarė kiwk geriau, 
kabino

* Norėjo jau užkabinti atgal, bet koks jo bu
vo nusistebėjimas, kuomet pamatė priešais 
kabančiam veidrodyje, kad jisai toks suodi
nas! žiūri į kišeninį laikrodėlį, jau 23 po 
dviejų. Taip vėlu!, o jisai da nesiprausęs, 
gal ir nevalgęs!? Kur ji? Kodėl ir Ka- 
Z’o nėra? Kazys niekuomet nakties laiką 
niekur neidavo... Žvilgterėjo išnetyčių per 
praviras duris ir. pamatęs viską išmėtytą 
ant grindų, isteriškai sušuko, dėdamas dre
bančias rankas ant galvos. “Toi jiedu iš
bėgo, paliko mane! iš ją taip my
lėjau : ' — Nakties tylą pertrauke graudus 
verksmas; karčios, be vilties, ašaros gausiai 
\ilge -Jurgio veidą...

Jau seniai nakties tamsą pakeitė žieck 
rus rytas. Pirmą kartą savo gyvenime 
Jurgis Petraitis pajuto save sužeistu mirti
nai ant sielos, nelaimingu. Jeigu jisai tuo
met būtų išgirdęs žodį: nrirkie, žmogau,tau 
bus lengviau, nerasi veidmainingumo, bet 
tik amžiną ramybę, tuomet, be abejonės, ji
sai būtų papildęs saužudystę,

Jisai buvo fyziškai labai nuvargęs. 
Kartais, jam rodėsi, kad tai yra sapnas, 
miražas. Ar galima, kad jo taip mylima 
liGona būuj pabėgusi su Kaziu? Ir kodėl

Ji, JI,

“Ach!” 
kniūpsčias am stalelio.

tuvėj dirba, seni pažįstami, gerai sutikda
vo: visuomet mintimis pasidalindavo, hr tai 
galėtų būti jisai toks niekšas? O gal taip 
kur išėjo? Ne! Štai viskas išmėtyta, ir 
niekur nesimato nė jo, nė jos daiktų.

sušuko Jurgis, ir pasirėmė
Ašaros jau nebėgo.

Praėjo pirmieji metai, lųetai kurie tu
rėjo gilią veikmę ant Jurgio. Pirmuosius 
du metu jisai buvo labai nuliūdęs, tankiai 
kur nuošaliai nuo pašalinių akių verkdavo, 
lindėdavo. Žmonės sakydavo, kad jam tu
rėjo būti koks tai krizis jo gyvenime. Vi
suomet nusiminęs, tyli, rodos, taikosi verk
ti. Tuomet jisai tikėjo, stengėsi pats sa
ve pertikrinti, jogei nėra ir negali būti mei
lės, kuKą galėtum jausti, gyventi ja. Jisai 
ją pamylėjo tikrai, tyrai, taip, kaip gali my
lėti tas, kurio širdis da neturi žaizdų, ne
turi nuodų. Abudu buvo neturtingi, bet 
kadangi jisai turėjo atsakantį darbą, pusė
tinai apmokamą, tai ir stokos kame nors 
juodviejų šeimyniškame gyvenime nesima
tė. Gyveno dailiam, nedideliam namelyj, 
mokėti už jį taip-pat reikėjo mažai. Už 2 
savaičių laiko atėjo pas juos gyventi Ka
zys Simanavičius,
kaipo abiejų geras pažįstamas, 
da pasididino.
Tik štai nėra da trijų mėnesių, ir jį patiko 
tokia nelaimė! Iš karto*Jurgis, turėdamas 
iŠ prigimimo jautrią širdį, rodėsi, nebeiš
turės tos širdgėlos. Metė darbą ir dingo 
pažįstamiems iš akių. Baigianties'3 me
tams, Jurgis netikėtai susitiko su K. Si
manavičium didmiesty D. Pastarasis, kaip 
ir visuomet, linksmas, maloni šypsą ant vei
do; truputį menkesnis, bet tas darė jį da

L Jurgis susigėdo, norėjo 
pasprukti jam iš akių. Kazys gi, juokda- 

(Toliaubus).

Buvo puikus vaikinas, 
Įplaukos 

Viskas rodė puikią ateitį.

dmpatiškesniu

RUDUO.
Prabėgo vasara; ruduo 
Atėjo prasirptas viskuo.

žaliasai augmuo, 
“^13 bandą uždarys piemuo, 
h bičių avilių medus 
J svirną suneštas, saldus 
Pridusta žiedeliu raudonas, 
Ir vaškas košiamas geltonas. 
Ir balsvos rudeninės kriaušės, 
Nukritusios nuo vėjo riaušės, 
Ar nuraškytos krūvoje 
Supiltos stovi asloje.
Rausvi žieminiai obuoliai 
Sultingi, noksta perdailiai, 
Prikvepia triobą, yt pilna 
Kvapų krautuve daroma.. 
Smagus tėvynės vėtros dūkas, 
Bet daug rudens gražesnis rūkas, 
Kai kloja pievą bei laukus, 
O paslepia net ir miškus 
Augštuosiuš su rudu kelmu 
Ir ežeraičiu molinu,
Ir taip jisai ramus, ramus 
I > n 111 o j a i -y t^?i e n i a i nūs! 
Sulaukta -ūkanu meilumo, u z

Kurs sielą pripila ramumo. 
Skaudu, kada rytais šalna 
Su paskutine balzgana

Nukanda vėlųjį žolyną. 
Ir no sukausiančios gailos 
Vidurcbeninč t valė jos 
Krušnybę baltųjų nutrenkia 
Ir lėpiant augmenį suraukia. 
O rubai miško ir daržu 
Nugelsta nuo mirties dažu. 
Gamta sudžiūvėlė senute 
Telaukia, kol ateis žiemutė, 
Kam prilemta gamtos blyškybė, 
Stebėti niausią elgetybė 
Prisako paslapties gražumo, 
Nukeipstant nuolaidaus tylumo 
Po neramių, gyvų troškimų? 
Jis mena mirtį atilsimų.
Aš nemyliu mirties uolybės 
Ir prieš likimą nuolaidybės 
Gailiu gamtelės užgimimo — 
Nors laikino užsimiršimo. 
Nebūk ir tu, o Lietuva, 
Miege keistai nebegyva! 
Atbusk po nuovargių karinių, 
Tiktai tarpalaikių silpnybių! 
Jau atsilsėjai negalybej, .. . 
Prisėmei dvasios amžinybėj.
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Taip pirmlaikis, prieš gadynę 
Žydėjimo siejos ir dvasios, 
Nes gim'" greit galvoj tau kvašios 
Patamsio bei naktinės mintįs, 
Išjuodo, prarūdijo viltis. 
Tėvynė! tas apsirikimas 
Yra keiksmų baisus graudimas, 
Tuo apinųodija ilgam 
Tautinį genijų. Ir kam?
Ir savo garbę užgesei, . -A 
Pernakt gyvenimą gaišei.
Piktoji geda priešu būti 
Sau ir iš tinginio pražūti. 
Tu nekovojai su minčia 
Prieš tą, kas bloga y? šičia* 
Tave man regint kraujas teka 
Iš skausmo, o jautrumas seka. 
O kelkis! Vien tavęs gailiu... 
Aš savas ir karštai myliu, 
Atbudusi visoj stiprybėj 
Ir dvasios prigimtoj skaistybėj, 
Eik tauta dirbt, kaip vienas kūm s 
Sveikumo jauno ir galiūnas!
Viltine dvasia, įžibėk! 
O laisvių žvaigžde, įspindėk! 
Tikiu, jog tapsi dar šviesi 
Tautoms, valstybėms pranaši. 
O šiandien temyliu tave 
Dėl pagailėjimo karste 
Tokia, kaip liūsti apmiršta, 
Yt ši sena rudens gamta.

Geneva, Šveicarija.
--------------------------------------------0---------------------------------------------

RUSAI APIE LIETUVIUS.
Malonu pažymėti, kad rusų visuomenė 

pradeda daugiau įdomauti lietuvių gyveni
mu. Labai išsiplatinęs Rusijoje ir labiau
siai Maskvoje skaitomas laikraštis “Rusko- 
je Slovo” paskutiniuoju laiku ėmė duoti sa
vo skaitytojams daugiau žinių apie lietu
vius. ‘ 1 '>.L
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Moteris turėtų už
siimti savais 

reikalais.
Vertė iš angliško 

Amerikos Lietuvaitė
Moterįs turi pašvęsti visą 

savo energiją atlikim/iį pa
reigų savo pačių užsiėmimo 
sryties. Nėra abejonės, kad 
ponia Pa n k hurst ir pulki
ninkas Roosevelt galėtų su
tikti su ta propozicija.

Moteris neturi veržtis į 
vyrų užsiėmimus. Tas jog 
rodosi pats per save aišku.

Vyrai noriai turėtų pa
mesti savo darbą, idant pa
dėjus nešti naštas, kurios 
priklauso moteries užsiėmi
mo sryčiai. Kas iš vyriškių 
nesutiks su +uomi?

Idant aiškiai matyti ko
kios yra vyrų ir moterį] tik
ros ir atsakomos užsiėmimo 
srytįs, męs turime pažvelgti 
atgal, daleiskime, į tas pras
tas, netobulas gyvenimo są
lygas tarpe Amerikos pir- 
mutiniausių gyventojų. Ten 
męs matome dvejopo būdo 
darbą gana gerai padalintą. 
Ten męs galime matyti mo
terį užimtą josios tikrojo 
užsiėmimo srytije ir vyrą 
užsiimantį jo ypatingais vei
kimais. Ir tada mes gali
me atsakyti ant klausimo: 
kokia yra moteries užsiėmi
mo srytis? Moteris ten y- 
ra užimta grudimu kornų 
arba kitokių grudų, gami
nimu maiste, pynimu gur
bų, lipinimu puodų, priren- 
gimu vilnų ir audimu kald
ini, sėmimu ir nešimu van- 
dens, auklėjimu ir mokini
mu vaikų; ji rūpinasi tvar
kymu stovyklės ar kaimo, 
pervežimu naštų, kuomet 
stovykla perkeliam a—trum
pai pasakius, ji užimta vi
suose naudinguose darbuo
se ir amatuose primityviš
kojo indi jono.

O kokia gi buvo vyro ypa
tinga užsiėmimo srytis? Ka
rė ir užmušinėjimas kitokių 
gyvūnų su nekuriais kitais 
užsiėmimais protarpiais, 
kaip va lošimas iš turto — 
bet daugiausia karė.

Čion mes- turime atsako
mas tam tikras vyrų ir mo
terų veikimu srytis, aiškiai 
matomas jų prastame pada-

Lai būna jai lengva šios- 
O. A.

galėdavo sužeisti'ant jos drabužius, tuomet
dabar išvystyta' pažino, kau tzai nelaimingo- šalies žemelė.

pagaminti vulka-jjo kūdikio motina — Stra- 
nai ir įvairus gelžtavoriai ir vinskienė. Ji taipgi tapo 
ugniaspragiai, kurie yra pa- nugabenta į tą patį ligonbu- 
vojingesni, brangesni ir tį, kuriame mirė jos myli-1tuvės drg. A; Jakščio su pa- 
triukšmingesni. Skerdiny- moji dukrelė. nele P. Savickiu te. Abudu
čios šiandien užima vietą Reikia pažymėti, kad yra laisvų pažiūrų ir yra na- 
medžioklės, išskyrus atsiti
kimus medžiojimo tikrai pa
vojingi] laukinių žvėrių, 
kaip va —r musės. Vienok, 
jokio tikro pagerinimo nėra 
atlikta bude vyro lošimo iš 
pinigų ir turtų.

Moterįs turėtų pasilikti 
s>avo užsiėmimo srytije. Jo
sios turėtų pasišvęsti nau
dingiems pilietiškiems,drau- netekęs dukrelės ir paguldęs 
gijiniems, pramoniškiems ir į ligonbutį žmoną dejuoja, o 
apšvietos užsiėmimams. Mo-- jo žmonos tėvai kūdikio la- 
te’ ims imti dalyvumą attiki-- vono neduoda. Pagaliaus, 
me užsiėmimų, priklausau- duota seneliams liuosybė.

30 d. liepos ir motina mi
rė. Nors'ji buvo didžiausio
se kančiose, bet prieš mir
siant maldavo savo vyrą ne
nupulti dvasioj ir auklėti li

kti dikius. Tai

žmogus 
žmones, 
žmogaus

čių 
m o

ANSONIA, CONN.
19 d. liepos atsibuvo ves-

Stravinskiai laisvų pažiūrų 
žmonės, per tai ant liuterių 
kapinių nusipirko už $59 lo- 

i žemės ir manė, kad už- 
uks del kūdikio ir jų pačių.

Bet čia įsimaišo Stiavins- 
kiene.s tėvai ir Stravinskui 
neduoda lavoną laidoti ant 
liuterių kapinių. Čia vėl 
baisi regykla: Strav i/iskis,

riais “Lietuvių Šviesos 
Draugystės Amerikoje” ir 
L. S. S. 186 kp. Todėl ir ve
stuves atsibuvo be jokių in- 
dijoniškų ceremonijų. Bu
vo pakviesta keliatas drau
gų, kurie besilinksmindami 
sumanė parinkti aukų nu
kentėjusioms nuo karės lie
tuviams. Su tuo jaunieji 
mielai sutiko. Aukavo šios 
ypatus: A. ir P. Jakščiai $2;

laitis $1; J. Mockaitis, Z. 
Gi m balas, A. 

I’ečaitienė, O. 
A. Muieika po 
jalas, M; Mel- 

Mockaitienė 
Viso suaukauta 

Rusins tr-s kūdikius. Taip-kurie perduota Vieti- 
gi prašė, kad ją palaidotų be> aiučų rinkinio kasieriui 
bažnytinių ceremonijų, bet 
ten, kur jau palaidotas jos 
kūdikis. Ji pasakė, kad pe
čių bekurdama apalpo ir 

sryčiai, tuomet užsidegė drabužiai.
naudingam dar-j Kada nelaimingoji mirė ir 

kūnas 
mus, 
krito

vyrų ypatingai užsišmi- 
sryčiai. reikštų, del jų ei-

rėš išdidžiai aplinkui vaikš
čioti su kapeli ja. Šitą man
ding jos neturėtų daryti.

Iš kitos pusės, vyrai turė
tų ir ant tolinus pašvęsti 
daugiau ir daugiau savu 
mjntį ir energiją darbams, 
priklausau tiems moteries 
t i k r a j a i u žs i ė m i m o 
pasauliui 
bui, pramonijai ir amatams, 
pagaminime maisto, aprėda- 
lo ir pastogės, pervežiojimo 
darbe, apvalyme ir įrengi
me smagiai gyvenimo vietų. 
Vyrąi turi būt daleisti prie

giau veikti, nežiūrint, kad 
męs vis da nuo to naudingo 
darbo atskiriame dalį vyrų 
ir užlaikome juos atlikimui 
naikinimo darbo ir sužeidi
mui, svetimšalių, vienok to
ji tikroji vyro užsiėmimo 
srytis dėlei vyrų didžiumos 
nėra tuomi, kuomi ji buvo. 
Abelnai paėmus, kiekvienas 
vyriškos lyties tvarinys, yra 
atsisakęs nuo dėvėjimo 
plunksnų ir pečdankčių bei 
visokiu biotiniu, ir, abelnai 
paėmus, vyrai neberanda 
protingu nešioti skerdžiaus 
peilių ir kitokių žiaurių 
gramozdų, vilią uties, kad su 

prisieis savo kaimyno 
i praskelti. 'Tai yra,.

’.•y/ai traukiasi šalin 
savo ypatingo užsifjmi-

DA u gina uties išradimams 
ir atidengimams, įvyko di
delės permainos būduose at
likimo darbų moteries užsi
ėmimo srytije’ Pavyzdin, 
vieton rankines piestos ir 
grūstuvo, kuriais primity
viškoji moteris grusdavo 
grūdus, mus turime milži
niškus nulinius malimus; 
vieton molinio indo, kuriuo- 
ni ji nešdavo vandenį, męs 
turime municipališką (mies
to) vandens pristatymo siste
mą; vieton primityviškojo 
budo, kuriuo ji, su pagelba 
ar be pagelbos arklio, per
veždavo naštas ir sunkeny
bes, męs atliekame tą josios 
darbą su pagelba tavorinių 
ir ekspresinių traukinių ir 
vežimų ir automobilių, ir 
taip perdėm per visus dar
bus moteries užsiėmimo 
sryties. Taipogi buvo ly
giai didelis padidinimas jos 
darbo, aprūpinančio ir už
laikančio tvarkoje, švaroje 
ir smagume stovyklės ar 
kaimo. Su pasidauginimu 
žmonių susikuopimo į šian
dieninius miestus ir valsty
bes, ta dalis moteries užsiė
mimo yra milžiniškai išau
gusi.

Didelės permainos taipgi 
įvyko ir vyro savotiškoje is
toriškoje užsiėmimo srytije. 
Vieton prastojo seidoko ir 
vilyčios arba karkirvio su 
kuriūomi

»■ b, 
T) M1 
nuo 
mo, o jei jie į moterų užsi-i 
ėmimo sryties naudingus ir1 
tveriančius veikimus neįei-; 

’tų, t-ii nelabai daug kas te
liktų jiems veikti.

(Pabaiga bus).

ŽINIOS

primitjyviškasis

Mockaitis, A 
Urboniūtė ir 
50c.; A.
Binkių te 
po 25c.

Naujai porai linkėtina lai
mės jų gyvenime, o aukau
tojams ačiū už atjautimą 
savo broliams Lietuvoj.

tapo atvežtas į na
tai pats Stravinskas
ant grindų ir ap-

Bet tu o ja u s tapo
pašauktas daktaras ir dar
atgaivino,-

lai tokią baisią tragediją darbininkes nelaimingesnės.
turėjome matyti. v ■ ■ ’ - - -

Stravinskai išgyveno aš
tuonis metus šeimyniškame
gyvenime. Velionė buvo pa

Ir milijonieriai nelaimingi.
Ne vien tik darbininkės 

moterįs skundžiasi, kad jos 
nelaimingos, milijonierės sa
ko, kad jos daug daugiau už

Štai ant Lusitanijos va
žiavo milijonierius Vander- 
biltas ir nuskendo. Pasili
ko jo žmona su dvejetu kū
dikių ir štai kaip ji dabar 
vargsta! Našlė bijosi, kad 
kas jos kūdikiu nepavogtų 
ir nuo jų neatsitraukia dvi

apšvietą ir dorą šeimynišką 
gyvenimą. Ji savo pasielgi
mu duodavo pavyzdį ne tik 
lietuvėm moterim, bet ir .aukles, o dvarą, kuriame* ji 
svetimtautėm. Ji pavyz- gyvena, dieną ir naktį serg

ėtis, švariai užlaikė namus,l Na, ar tai ta moteris “ne
ri klausė prie S. L. A. ir bu- vargsta?” O jeigu ji būtų 

/o apsidraudus ant tūkstan- įne milijonierė, bet darbinin
ko dolerių. Taipgi skaitė ko žmona, tai būdama našle 
“Laisvę”, “Keleivį” ir orga-; nebijotų, kad kas jos kildi
ną “Tėvynę”. Persiskyrė su kių nepavogtų, nes juos 
šiuom pasauliu turėdama'miestas paimtų j priegjau- 
tik. 30 metų amžiaus. Tapo dos namus, o ji ramiai sau 
palaidotas d. rugpjūčio ant dirbtų, gaudama penkis ar 
lietuviški] kapinių sale savo šešis dolerius į savaitę. O 
dukrelės. Laike laidotuvių 'dabar kiek tai “baderio” ir 
dalyvavo daug žmonių. I “neramumo” turi.

liūgai auklėjo savo kūdi- sti 20 ginkluotų sargybinių.

nes juos

MINERSVILLE, PA. i 
Baisi tragedija. 1

25 d. liepos atsitiko baisi E 
tragedija A. K. Stravinsko __ 
namuose. 2 vai. po pietų 
Stravinskių mergaite ketu- Y 
rių metų amžiaus žaidė prie : 
savo s tūbos, o tėvai buvo Š 
stuboj. Bet štai išgirsta ' 
mergaitės baisų klykimą.1 
Vos tėvai spėjo už durų iš- !; 
bėgti, kaip pamatė baisią re- ( 
gyklą — mergaite visa liep-’ 
snoje. Vargais - negalais'; 
tapo drabužiai užgesinti ir 
mergaitė nugabenta į Potts- j 
villes ligonbutį. Nelaimiu-, į 
goji mergaite baisiose kan-! : 
čiose ant rytojaus mirė. Ji;; 
ligonbuty pasakė,kad eidami 
gatve kokie tai vaikai užde
gę ant jos drabužius. |

Bet tuomi viskas neužsi
baigė. Motina iš didelio; ; 
gailesčio pradėjo alpti ir' 
tankiai bile kur parkrinta.! 
27 d. liepos, kada jau buvo 
suruoštos nelaimingojo kū
dikio laidotuvės, apie 11 vai. 
ryte žmonės pamatė bėgant- 
Wather gatve liepsnojančią 
moteriškę. Kada subėgo 
žmonės ir pradėjo degančią 
moterį gelbėti, t. y., gesinti

I **

Pabaigusi kursą akušerijos BELLEVUE HOSPITAL TRAINING 
SCHOOL for MlDWlX ES. NEU YORK. Pasekmingai atlieka dar
bą prie gimdymo. Patarimus duoda dykai. Reikalaujančios kreip
kitės šiuo adresu:

P. MOCKIENE
265 Berry Street, Brooklyn, N.Y.

Darbininkai, skaitykit visi! Tas jūsų naudai!

Kazimieras W. Ziurinskas and Co. 
Kostumieriškas Kriaučius.

1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

Siuvu siutus, overkotus ir reinkotus, o taipgi 
ir kitokius drabužius pagal naujausią madą ir už 
pigiausią kainą. Todėl, draugai - darbininkai, 
kreipkitės prie manęs, nes aš esu jūsų draugas. 
Jūs tankiai remiate savo priešą, sustiprinate jį savo 
centais, o jisai jumis persekioja. Aš gi esu darbi
ninkų partijos žmogus ir visada su jumis darbuo- 
siuosi. Man nerūpi jumis išnaudot, bet jums pa
tarnaut. Turiu viltį, kad perskaitę šį apgarsini
mą jūs, draugai - darbininkai, _pasiųsit man atvi
rutę ir savo adresą, kur gyvenat, o aš atvažiuosiu 
pas jumis ir atsivežšiu įvairiausių sampelių. * Ga
lėsit išsirinkt pagal savo tikrą norą. Paimsiu mie- 
rą ir bus pasiūta taip, kaip tik jūs norėsit. Darbą 
gvarantuoju.

Priegtam, važinėdamas po miestus ir mieste
lius, užrašinėsiu darbininkiškus laikraščus, kaip 
tai: “Laisvę”, “Kovą”, “Keleivį”, “Naujienas” ir 
kitus.

*!»■



KORESPONDENCIJOS
ten neapsieinama ir be peš
tynių. Tūlas vaikinas atbė
go iš rudinio pikniko į mū
sų pikniką ir nusiskundė, 
kad negavęs gerai išsigerti 
ir dar kailį iškaršę.

I Gėda tokiems, kurie nesu
randa pasilinksminimo be 
svaiginančių gėrymų.

** *
Liet. Sūnų ir Dukterų 

draugystė dėl tūlų priežas
čių ilgai negalėjo gauti čar- 
terio. Apie porą sykių val
stijos sekretorius buvo su
grąžinęs aplikaciją. Svar
biausi priežastis,tai perdide- 
lė pašelpa laike ligos. Mat, 
kas moka mėnesinių 25c., tai 
laike ligos gauna į savaitę 
$5 pašelpos, o kas moka 50c.,

BAYONNE, N. J. ' rinkimų tą viską mums ka-, 
Darbininkai streiką laimėjo.' PitaliĮtai siaĮys prašys už 

-v - įjuos balsuoti. Męs pnva-i 
yyU 1SfGS po.IS ! lome savo balsus atiduoti už ■

sų miesto pranešimai, kad^os partįjos kandidatus, ku-l 
darbininkai streiką pralai- ,rįe rūpinasi darbininkų rei- 
mejo. Istikrųjų streikas Y; balais, 
ra išlaimčtas, nes didesnė, balsavom už republi- 
dalis darbininkų reikalavi-ipon partijos atstovus, bet 
mų yra išpildyta^ L?te-;kada juos išrinkom, tai jie 
riai , kurie dirbo uz mažiau-j niQS^ reįkaiaįs vjsaį nesirū-; 
šią algą, gavo ant 15 uuo--pįno. balsavom už demokra-i 
simcių pakėlimą algų, vidų- partijos atstovus, bet tie 
tiniams darbininkams pa- rūpinosi mūsų reikalais? 
kelta ant 10 nuošimčių, ^iF|e jįe rūpinosi ir rūpinsis 
matninkams, prižiūrėtojams tik kapitalistų reikalais, o 4 A

męs kaip buvom, taip ir bū-, lai ?auPa. ^^tia pne- 
Sime jų vergais.

Taigi, draugai balsuoto
jai, pagalvokite, už 1

Ant galo nutarta rugpjū
čio mėn. parengti prakal
bas ir užkviesti kalbėti D. 
Klingą. Jurbarko Vincas.

WEST LYNN, MASS.
Liepos 27 d. atsibuvo, susi

rinkimas Jaunuomenės Cho
ro su tikslu: dainuot, ar ne? 
Dainuot jaunuomenė nori, 
bet negalima, nes tik dvi 
merginos (sesers Žvingiliu- 
tės) prie chow priklauso. 
Pas mus, “ačiū dievui”, 
merginų yra, bet jos nesu
pranta choro svarbos. Me
tai atgal, minėto choro dai

nukentėjusių nuo karės ir 
jie visi išvien veikė. O juk 
pas juos taipgi yra trįs srio- 
vzės: socijalistų, tautiečių ir 
klerikalų. Pas mus gi to 
nėra; męs einame kuris 
sau; mūsų veikėjai—vado
vai, bevesdami žmones, nu
vedė vieni kitus į teismus”... |

Tai taip kalbėjo kun.' 
Švagždis. Žmonių buvo * 
daug. Choras sudainavo1 
keliatą dainelių, kurios išėjo 
gana puikiai. Paskui buvo , 
svarstyta apie priėmimą p.! 
Šimkaus, kuris 21 d. rugpjū
čio į čia atvyks. Pirminin-

(
1

nomis gėrėjosi aplinkiniai įkas p. Faltinaitis vadino p. 
miesteliai ir vietiniai lietu-1 Šimkų Mokslo ir Dailės' 
viai, nes buvo keliatas mer-!draugijos atstovu. Prastas!

VIENTAUČIAI!
Pirma, negu pirksite LAIVAKORTĘ, siųsite ar mainy

site PINIGUS, kreipkitės per laišką ar ypatiškai pas visiems 
gerai žinomą LIETUVIŠKĄ BANKIERIŲ

Henriką C. Zaro
ir rcikala.kite jo kurso, o tuom sučėdysite daug pinigų.

JIS PRIIMA PERSIUNTIMUI ANT SUČŠDIJIMO I 
VALDIŠKĄ TAUPOMĄJĄ BANKĄ AR KASĄ ir įteikia iš- 
BHuntusiam BANKINĘ KNYGUTĘ. Jo bankas po nuolatine 
valdžios priežiūra, todėl tavo pinigai gvarantuoti.

ir kitiems pakelta ant 5 
nuošimčių. Tokiu būdu ne-1 
galima sakyti, kad streikas 
pralaimėtas.

Kaslink unijos, tai čia pa
čių darbininkų kaltė. Jiems ^į į ginom, kad socija- . . . ....
nebuvo uždrausta ergam-, Hst ‘ J.Spinaai įik na stipriu-puikiai gyvuoja, 
zuotis, bet jie nesuprato or-Idarbininkų reikalais, per tai V į.u. g.jJ'nnfiystp giynai 
ganizavimosi vertes. Net balsuokime už socijalistų d?! Mininkišką u jeigu ren-
pats shei-ifas kvietė rašytis, rtijos kandidatus.J Nc‘ gia kokias pramogas, tai vi-
prie A. F. of Labor bet dar- Jk]auSykime nei demokratų, I s,Kl.met,ta,kosl PIle. darb1.' 
bininkai visai neklau.se. U-,nei republikonų agitatorių,;dvasios. aip vyiai, 
mją sutverti ir dabar nęraikurie kas metaf priež rink- 'taip ir moteris naudojasi y- 
pervėlu ir tas Viskas pn-1 • - ’ ’o-inmta tmanmia n- mnVnrH-
klausys nuo pačių darbinin
kų. Mat, daugumas bijosi— 
sako: “Sutversim uniją, ne
teksim darbo”. Tokia nuo-

’žastis, tai pertankųs valdy- 
_ibos rinkimai—kas pusę me- 

vXvmJ tu. Bet su pagelba drg. Os- irn, Į/atcu v vnrvt, \.tn KUKIUS tt v . •
partijos kandidatus balsuo- Sa)' ’ ■ °8ren. carte.r! ^vom 
1 ii dabar musų dr-ste ga-

giniu Nors dainuot negali
ma, bet draugiškumas tarpe 
jaunuomenės stiprus. Nu
tarta ant 6 rugpjūčio pa
rengt puikų pasilinksmini
mą, v

tautietis, kad nežino, jog p. į : 
Šimkus nėra Mokslo ir Dai-j

HENRIKAS C. ZAROBankierius
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 Third Ave., cor. 7th St., New York City

bininkai visai neklausė. U-|neį republikonų agitatorių, ;™Pk\l dvasios. Kaipvyiai, 

rims mums rojų prižada pa.' gi,omisvteisėmis ir mokSda- 
daryti, bet kaip tik išren-1™1 mazas menesmes duok- 
kam, tai tuojaus pragare at- £s’. ?auPa .dl,dele Pa^P?- 
siduriam. iTaigi. vrsi v.etos hetuviaj.ir

Užteks mums tų prižadu! prn-ijetų prie sios
- 1 draugystes priklausyti.

P. G. Aleksynas.

lės Draugijos jokiu atstovu, Įįj 
o tik. klerikališkos šelpimo —----------------------------
nuo karės nukentėjusiu
aiaugijoss. . ; Kalbės vietiniai draugai,

luini pnnunti, kad kun. prakalbu bus diskusijos;me.
Švagždis nėra politikos zi-T 
novu, bet žmogus netinginys ^rfvaf0 
ir politikos tyrinėjimu užsi-1 - - - 
ima ir, laikui bėgant, gali 
tapti gabiu politikos žinovu 
tarpe vietos lietuvių.

Tautietis.

none visai klaidinga, kuo- Dabar pagalvokim ir bal
met uniją sutversite, tuomet 
ir nauda turėsite. Buvo 
pasiūlyta surengti mitingų, 
pakviesti kalbėtoją, kuris 
viską išaiškintų, bet ir tas 
neįvyko.

Dabar kaslink sužeistųjų

suokime už socijalistų parti 
jos kandidatus.

Liucipieris.

BAYONNE, N. J.
Sulyginus su kituose mies-

FITCHBURG, MASS. ■
25 d. liepos buvo prakal

bos šv. Kazimiero draugys
tės. Kalbėtojum buvo klie- 

irikas A. Petraitis iš Wor- 
Pirmiausialaike streiko, šiomis dieno!(tuose surinktomis aukomis cestel. Mass. -------------

mis apleido ligonbutj J. Ur- nukentejųmems nuo kares kalbėjo apie Europos kares 
niežius ir A. Kivaral Juos betuviams.tai męs labai atsi- _ .
išleido neiš^me k’ilku Mat ibkom- 0 Juk mums reikėtų ;r popiežius.

v ■’j nemažinus už kitų miestų 'aiškino,
lietuvius rūpintis sušelpti j gerymai blėdingi?'o'kokie 
nelaimingas Lietuvos našles Taipgi kvietė aukauti 

į ir kūdikius. Kad pasekmin-] nu0 karės nukentėjusiems

reikalauja po 15 dol. Str°i- 
kieriai privalo tuojaus su
rinkti pinigų ir gydyti ne
laiminguosius, nes jie visgi 
pavojingai sužeisti: vienam 
kulka blauzdoj ir negali ko
ją sulenkti, o kitam ties ke
liu gulinkime. Penki strei- 
kieriai jau mirė. : 
biniai suareštuoti už nušovi 
mą penkių streikierių. Ma
tysime, kas iš to išeis.

Trakimas.

le paskui apie kardinolus 
. Antru sykiu

kitų miestų aiškino, kokie svaiginanti

nelajrningas Lietuvos našles Taipgi kvietė aukauti 
. ,__  I___  ______ ,____ j

Igiau varyti darbą rinkime lietuviams. Auku surinkta 
taukų nukentėjusiems nuo 6 doleriai su centais. Kada 
įkaręs, aš patarčiau vietos kalbėtojas buvo užklaustas, 

um ovxvA- draugy?tėms sutverti, “Liet. ,kaip galima būtų sulaikyti 
36 sargy-i Sąryšį”. Jis tuo- dabartines kares, tai pirmi-
iž nušovi-1 a^hktų du svarbiausiu ninkas paaiškino, kad šį 

pasekmin-; klausimą išaiškinti daug už-

* *
Nežianu, kodėl W. Lynnas 

tokis nelaimingas? Kada 
po Amerikos lietuvių kolio- 
nijas pasitaiko kokis marš
rutas, tai W. Lynnas vis lie
ka aplenktas. Neseniai po 
Amerikos miestus lankėsi A.. 
Račiūnas su krutančiais pa
veikslais,—mus aplenkė. At
važiavo kun. Tumas su Al- 
šau sku,—Ly nn ą aplen kė. B u - 
vo Amerikoje Basanavičius, 
Yčas, Gabrys, Gustaitis—ir-j kartas ir tuomet surinko vi-j 
gi Lynną aplenkė. Dabar sus žmogžudžius ir priskaitė^ 
mačiau S. Šimkaus inaršrū- juos prie socijalistų. Net ir| 
tą, ir tas bus So. Bostone, t 
Brightone, Cambridge, o tą 
nelaimingą Lynną mano ap
lenkt. Iš vienos pusės tas 
atrodo gerai, nes lieka vie
tiniu lietuviu kišeniai “ne- 
klynyti”, bet iš kitos pusės, 
tai visgi šį-tą naujo išgirs
tum.

Kad nors “dzievas duotų 
skrušeinių” kun. 
jeigu kada 
Mass, valstiją, 
lenktų Lynną.

ant 15 d. šio mėn. prakalbos. Į bei muzika žmogų surami- 
o , na ir didžiausiame nuliūdi- 

. Per tai visi privalome 
ant temos: “Ar socijalistai bendrai darbuotis.

'i remti revoliuciją?” |
> Susirinkimas atsibus vaka-
Įre, F. Huttos
Taipgi kuopa iš iždo paau- riaus tie užmetimai buvo

HAZLETON, PA.
25 d. liepos mūsų kunigė

lis pasakė karšta pamokslą, 
praneš e savo parapijonams, kuopa‘.turgjo koncerta. 
kad B, Montvidas bus P»-iiošči

i Iro vlo a i Ln nmol’ an in nVn vi. i _ d

W. B. Am botas.
, Nuo red.—Kadangi nepa- 

syetamėje. sakot kur pikniko gaspado- 

kavo 5 dol. ir nariai dar su- padalyti, bet tik reikalau- 
metė apie 3 dol. Sąjungos jaįe atšaukimo, tai netalpi- 
ųreso fondui ir išleidimui name, nes, ant kiek prisi- 

.menam, Laisvėj jokių už
metimu nebuvo.

Į knygos “Moteris ir Socija- 
lizmas”.

Tą pačią dieną, vakare,

išėjų geriausiai savo už-' 
i duotis atliko J. Jankauskas, 
i—monologą“Mano Vargai”; |
Z'NT'IV • V • / Z n i ««

ANSONIA, CONN.
Pirmos prakalbos

Mockui, 
lankysis po 
kad neap- 

Lipčius.

priskaitė socijalistų, ku
lis po kun. Kudirkos klebo
nija dinamito padėjo.

Kada žmonės išėjo iš baž
nyčios, tai atsirado tokių fa
natikų,kurie buvo gatavi so- 
cijalistams pogromus daryti. 
Tūlas fanatikas, J. S 
jo iš bažnyčios ir rado savo 
pačią beskaitant knygą. 
Tuojaus puolės ir pradėjo 
draskyti. Bet paskui apsi- 

kad tai maklakny-žiūrėjo 
gč.

'dalyku: viena,
giau galėtų rinkti aukų nu-ppitų laiko, o kalbėtojas ne 
kentėjusiems nuo karės lie- turįs laiko.
tuviams ir antra, tai išdirb-;
tų pienus, kaip sutvarkius'
draugijinius santikius, ku-, DETROIT, MICH.
rių šiądien pas mus trūksta, j 25 d. liepos Log Cabin 
Kuomet męs atliksim tuodu park atsibuvo susirinkimas

PATERSON, N. J. 
Mūsų kunigas kalba apie 

politiką.
29 liepos buvo susirinki

mas Labdarių draugystės. 
Kalbėjo kunigas Švagždis a-

R. M. J.

Atsilankius J. Jukeliui iš
x _  xxwiaxM.o -New Yorko, vietinė L. S. S.

A. X "^DelSūnas—“Džian -J85kuoPa parengė jam pra- 
Bamba”, tik Bambai afesiti- kalbas J^pos 8 d. ant gat- 
ko nelaimė—laike lošimo ^s; tai buvo pirmos nuo 
nukrito ūsai. Komedija oamgeho metų ant atviro o- 
“Vienas iš mūsų turi apsi-Lr.° Prakalbos, tirščiausioj 

• vesti” irgi sulesta gerai hetuviais apgycentoj vietoj,. .fe ........ fe _ y Fourth
silionis, K. žukienė ir F. gatvių. Kalbėtojas aiškino 
Stanislavičiūtė.

Ponia Ūsienė dainavo an-i 
gliškai, vokiškai, ] 
žydiškai ir lietuviškai, 
savo dainomis gana prijuo
kino publiką. Taigi vakaras, 
galima sakyti, pilnai pavy
ko.

S.Jakšavicius—“Suviliotas” 
J. Puskunigis—“Bedarbis”

s-> i Lošė A. Brazdžionis, S. Ja? ant kampo Star ir

** *
liepos buvo prakal-

pie Lietuvą ir karę. Apart užganėdinta.
kit-ko pasakė: “Daugelis 
tautų sirgo ir mirė; dabar 
Lietuva serga ir kasžin ar ji 
išliks gyva, nes sunkus liki
mas ją laukia. Vokiečiams j 
karėj labai sekasi ir gali j 

(būt, kad Rusija liks sumuš- 
yąrgingą revoliucijos J ta. Nors Anglija ir Fran- 

į gyvenimą, kurie cįją sykiu kariauja, bet jų 
T n . . ~ v. , . o v. v . v v 1 « • politikieriai džiaugiasi iš ru-
Pranas Gramauckas. Pasta- lankosi S. Šimkus ii Sąiyšis muose ii' ištremti Sibiran (su pralaimėjimų. Kada vo- 
fnr?? prigulėjo prie L. S. S. gedėtų jam prakalbas su-jprie sunkių darbų ir kad kiečiai rusus pliekia, tai An-

lTr/J^Lirju priminti, kad D. L.'už tai, kad kovoja už dar- di ir padeda dejuoti

CHRISTOPHER, ILL.
Nelaimingas atsitikimas.
30 d. liepos atsitiko nelai

mė. Angliakasykloj įvyko svarbiu dalyku, tuomet vie- lietuvių revoliucijonierių. 
ekspliozija; 9 ypatus tapo tos lietuvių ūpas pakils iriPirmiausiabuvokalbamaa- 
užmuštos ir 4 sunkiai sužei-' kiti dalykai bus atliekami. 'pie _ 
stos. Tarpe užmuštųjų du Dabar yra proga ir priva- ’kankinių
lietuviu: Jurgis Žemaitis ir lom pasina.udoti. , J)abar'yra sukimšti" Rusijoj kalėji-

13 d.
bos L. S. S. 80 kuopos. Kal
bėjo Kučinskas ir V. Andru- 
levičius. Abudu kalbėjo 
nuosekliai ir publika , likosi 

, Prie kuopos 
prisirašė 2 merginos ir 3 
vaikinai. Visi klausėsi ra
miai, išskyrus vieną, kuris 
norėjo triukšmą sukelti, bet 
nepavyko.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta septyni doleriai 
centais. Likusieji nuo lėšų 
padengimo bus pasiųsta su

Binghamtonietis.

I apie socijalizmą, bedarbes, 
(streikus, kares ir tt. Ragi- 

itališkai ino žmones hkti piliečiais ir 
j- paimti valdžią į savo ran

kas. Nors vaikai aplinkui 
rėkavo, dainavo, bet publika 

’ rimtai klausėsi. Pabaigus
• prakalbą, buvo leista publi
kai duoti klausimus. Tuo- 
įmet žinomas saliūninkas 
jTareila uždavė klausimą a- 
įpie bulves. Vėliaus išėjo į 
i tokius ypatiškumus, tiesiog
• plūdimus, apie kuriuos net 
sarmata ir į laikraštį rašy- 

, J. Tai vis kad kalbėtoją 
. ant juoko palikus. Tvirtino 
i net ir tai, kad žmonės patįs

politikieriai džiaugiasi iš ru- 
i. Kada vo- karės lietuvių.

128 kuopos. Likosi moteris 
su penkiais kūdikiais. I

Kasykla, kurioj įvyko eks- K.V. draugystė sutvėrė prie bininkų 
pliozija, buvo per keturis savo draugystės 
mėnesius uždaryta. 7 d. (skyrių jr jas priima ant tų su perstatymu ir padaryt į- 
liepos pradėjo dirbti ir dar- pačių išlygų, kaip ir vyrus, žangą.

i jie pusbadžiai turi gyventi glija jr Francija ramiai sė- 
kad

JERSEY CITY, N. J.
Mano pasiteisinimas pijieš

L. S. S. 59 kuopą.
31 d. liepos buvo piknikas 7

L. K. Algirdo draugystės.
Pikdike nieko įdomaus 

nebuvo, apart keliu pasigė-i 
rusių, bet ne tame mano pa- kalti už Colorado streikTerių 
siteisimmas. ! šaudymą ir deginimą. ’ Di-

Kaip čia yia mada eiti ūžiuma iš to net pasipiktino. 
. — .... draugijomsan corpore, tai irjKam> kam> bet Uip Tarei-
nukentėjusiu .nuo isįm.e^. ^as

P/ž-tis. !ninkui P- S. Yankui nepri
buvus, aš tapau draugų pa-

— — . ( j - v j * 1 •

dienomis lankėsi i pasakyti
1 Būdamas išrinktu tik

su '

N. S. PITTSBURGH, PA.
Šiomis i

skirtas užimti pirmininko 
spyčių”.

ūmu ’

lai, kuris save vadina tautos 
sarmata taip elg-

Kaip girdėt, kuopa greitu 
Įlaiku ketina surengti antras

^ėrė prie bininkų gerovę. Toliaus rusams nesiseka. Po karei uiūsų apielinkej drg. D. amas įsunktutik umu panašias prakalbas. Linkę- 
moterų nutarta surengt prakalbas kils revoliucija, nes Rusijos.Klinga ir L. S. S. 55 kuopa ka!'> n®jp ’ tina Pasekming° darbavimo- 

a ant tų su perstatymu ir padaryt į- žmones apimti kokia tai i surengė prakalbas kurios ™aw^om.isį J. M. J.
ir vyrus.,žangų. Kiek bus pelno, tai keršto dvasia; taip-pat ir buvo. 19 d. liepos. Kalbėto- ?s, n kadangi v>sos drau- -------------
ne drau- pasiųst Revol. Kank. Šelp. Vokietiioi. Politikos žino- Ijas aiškino apie Europos ka- Bijos ėjo išvien, tai man ne- DETROIT, MICH.bininkai buvo labai nudžiu-j Girdėjau, kad jau prie drau- pasiųst Revol. Kank. Šelp. | Vokietijoj. Politikos žino- gę. Bet dabar vėl nauja ne- -•--in™* ,, .... . . .

laimė iškilo. O. M.

MINERSVILLE, PA.
Birželio mėnesy1 Pottsvil- 

lės korte 280 žmonių gavo 
pilietiškas popieras. Tarpe 
jų yra apie 150 lietuvių ir iykus'višni nesikiša, 
apie 50 iš Minersville, Pa.| Vyrai ir moteris prie dar- 
Dabar jau artinasi pavietą- bo! x.

’.vi n * winn 1rugpjūčio mėn.vi rinkimai-
bus nominacija, o rugsėjo 
mėn. balsavimai.

Draugai, męs išanksto tu-

'res, kur žmonės vieni kitus S’akpt žinoti, kas jos yra, 
• žudo vien tik dėl to, kad ca- padėkavodamas. visoms 
( ras su kaizeriu nori tų žu- draugijoms, už jų atsilanky- 
dynių. Kalbėtojas pasakė, mą, nepaminėjau 59 kp. L. 
jeigu žmonės nori, kad ka-jS- v^pdo, nes nežinojau, 
rių nebūtų, tai privalo būti a^' t\e dmugai eina su visais, 
socijalistais. "Y' ‘ J“ '

' Iš to pasakymo publika la- rnan keli, draugiai __
z • u 14- • * j* i • • • i bai nustebo ir no nrakalbu mano klaidą. Negalėdamas, v . . , .24 d. liepos buvo mėnesi- baltųjų juodi velniai o juo- »£ P S k^ to pataisyti, da-Į^ti, kad jokm žaislų nę-

s susirinkimas L. S. S. 204 ,dųjų—balti). Amerika ga-j^ • būdu • bar viešai per “Laisvę” su-;ku,vo- aPartv . Kurie

gystės priklauso apie 10 mo- komitetui. Padengimui lė-! vai tvirtina, kad po karės 
terų. Geistina, kad ir dau-:šu to surengimo ant vietos Euronoie hžsilieosnos revo- giau prisirašytų, nes tuomet draugai sudėjo $9.00 Pirmi- liucija.J
moterįs turės gerą progą ninku išrinko K. Tamošiūną įr Japonija siunčia savo ka-

Dabar net Chinija
Zj

susipažinti^ su ^draugystės ir pinigus jam perdavė.
Detroito Reporteris.veikimu. D. L. K. V. drau-i 

gystė sutverta ant laisvų 
pamatų ir j tikėjimiškus da KEWANEE, ILL.

riumenę į Europą. Gal būt, 
kad azijatai panorės nusi
kratyti nuo baltojo velnio 
(kunigas paaiškino, kad

socijalistais Tuojaus, išėjus iš svetainės, 
i priminė

25 d. liepos buvo piknikas 
parapijos naudai. Nors 
diena buvo apsiniaukus ir 
perkūnas gązdino, bet žmo
nių susirinko gana daug. 
Mat, dauguma norėjo pa
kvėpuoti tyru miško oru ir 
pasilinksminti. Reikia pa

nis susirinkimas L. S. S. 204 ,
I kuopos. Tarp kit-ko buvo' Ii. paimti pavyzdį.nuo euro 
skaitytas laiškas nuo 
vos” ;

vieni 
ir kokiu būdu socijalistai 
kares panaikins?

Taipgi deklamavo drg. J. 
Kaveža. Jo deklamacija 
publikai patiko. Žmonių 
buvo apie 170.

Turiu pranešti, kad L. S. 
S. 55 kuopos susirinkimai 
būna kas pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio A. P. L. 
A. svetainėj, 1241 Reedsdale

nu o “Ko-'piečių, ir tuomet čia gali kil- 
administratoriaus V.' ti revoliucija. Pavyzdžiui: 

i streikas 
j ir 

.Sūnų ir Dukterų draugys- ii sykiu paaukauti iš kuopos1 daugelis aiškina, kad yokie- 
. Bet šįmet su piknikais iždo išleidimui knygos “Mo- čiai-patriotai sukurstė dar- 

veik teris ir Socijalizmas” ir“Ko- 
_______ v,. ____ vos” Preso fondui. Kadan- 

demokratu^ar tai'už repu-|nors u^enka ir šiofciomis gi mūsų kuopa neturi sko- 
blikonus Tie visi elementai 'dienomis. Š; i? 1,y
ftcritnvn nontnma ir jwituoq O’to buvo labai apsiniaukę te, tik pasipiktino tų kuopų niciją turi gerą pelną, jiems. p n
uz reoublikonus ir demokra- reng^mo k°m i tetas norėjo p nsielgimu, kurios n esisten-! dabar reikalingi darbiniu- ia * klinnq;8vn(i

ir demokratų atstovai rūpi- n ....
naši biznierių, karčiamnin- diena pasirodė daili ir. zacijai. .
kų ir kunigų reikalais. Męs’*raonnJ susirinko gana Buvo plačiai apkalbėta a- 
žinom, kad biznierių, kar- daug, ypatingai daug buvo t pie Kovos turinį ir neda- 
Čiamninkų ir kunigų reika- įaaT]imo žaidė, visokius teklius. Kuopa^ butų suti- 
lai yra priešingi darbininkų .
reikalams. Per tai męs turi-1 dovanomis. _ .... r ,
me pagalvoti, kad neatida-1 Pažymėti, kad tą pa-,met 1S geros valios paauka- 
vim anvn bnkn už tuną kų- C1^ dieną buvo ir kitas pik-ivo šie draugai: V. Petraitis, 
tie mūsų reikalais nesirūni- nikas> kuri rengė rudžio my- J. Arbauskas ir M. Punis 
na, arba neatidavus savo

ROCKFORD, ILL. „ _________ _____
25 d. liepos buvo piknikas Jakščio, kuriame buvo ragi-1 Bridgeporte kilovraugai, męs įsanKsio tu- r i • •• •* i- krime pagalvoti už ka turi- Black Hawk parke Lietuvos narna atsiųsti užvilktą skolą'amunicijosisdirbystej 

me balsuoti. Męs gerai zi-; 
nom, kad vietos biznieriai, res- 
kunigai, karčiamninkai ir 
kiti lieps balsuoti ar tai už

ne kaip sekasi; mat, 
kas nedėldienis lietus lyja,

Šį nedėldienį iš lų, tai apie tai nei nesvars-

bininkus streikuoti, norėda
mi tuomi užkenkti talkinin
kams. Bet tas neteisybė. 
Fabrikantai, dirbdami amu-

ir demokratų atstovai rūpi-

žinom, kad biznierių

įšoka, tai užsiganėdino, bet

nutarė rengti. Bet po pie- tuomi kenkia visai organi-

Buvo žaislų ir su kus paaukauti iš savo iždo, 
i bet jos iždas tuščias, tuo-

lėtoj ai. Mat, tiems vyru- ! po 50c; J. Petraitis, S. La-
balsą už stiklą alaus, degti-ikams be rudžio, tai ne pik-lkitskas ir L. Rimkus—po 
nčs arba cigarą, nes laike nikas. O kur būna rudžio,

z ------ V •

prieš darbininkus, pakelda
mi jiems algas ir sutrumpin
dami darbo valandas. Bet 
kas bus po karės, kuomet 
amunicijos nereikės? Tuo
met kapitalistai ką kitą už
giedos ir iškils kova tarpe 
darbo ir kapitalo. Ir dieve 
duok, kad tas išsipildytų! 
Męs, lietuviai, visai mažai 
rūpinamės savo tėvynės rei
kalais. Štai Patersone buvo

uždyką pavelija svetaine
naudotis. Kuopiečiai gi pri-jir apielinkių lietuviams rei- 
valo nesnausti, bet stengtis Jda ištarti širdingą ačiū, nes 
rengti prakalbas, diskusijas!tuomi atsilankymu parodo,

teikiu širdingą ačiū drau-. v • r ,
gams 59 kuopos už jų atsi-! ne.s1ok^aį> v.isai neturėjo ką 
lankymą į D. L. K. Algirdo 
draugijos pikniką.

Juozas Kačergis.

NEW HAVEN, CONN.
10 d. liepos buvo piknikas

L. S. choro. Diena paritai- 
kė labai daili, tai ir publikos į'“" dailfar“ pa’iai8[- 
susirinko gana daug. Cho-; -
ras turės gražaus pelno ir į 
galės pasekmingai darbuo
tis. Už atsilankymą vietos

veikti. Beje, visai buvau 
užmiršęs, kad rudžio užteko 
įvalias ir net visą girią pa
smardino ta smarve. Kada 
jau rudis tapo ištuštintas, 
tuomet tūli sporteliai pradė
jo atsisveikinti vienas kitą 
I stiklais į kaktą. Mat, vie- 

i, pasi
linksminti, pakvėpuoti tyru 
oru, reikia pasigerti, o pas
kui ir susipešti.

Taip taip mūsų jaunimas

Burdingicrius.
ir kitokias pramogas, nes 
gaunant svetainę už dyką, 
tas galima lengvai atlikti.

Baltas Balandėlis.

kad jie supranta dailę ir ją 
remia. Bet geistina būtų, 
kad prie choro daugiau lie-

REYMOND, WASH.
24 d. liepos L. S. S. 183

BINGHAMTON, N. Y.
Rugpjūčio 1 d. L. S. S. 

kuopa turėjo susirinkimą, 
piknikas lenkų” sųšelpimuiįkuriame nutarta surengti

tuvių prigulėtų, tuomet męs .kuopa parengė vakarą su 
galėtume pasekmingiau sa-1 šokiais. Susirinko gana 
vo darbą varyti ir linksmin- (daug lietuvių jaunuomenės, 
ti nuliūdusius darbo žmo- bet buvo daug ir svetimtau- 
nes. Man rodosi, kad kiek- čių. Gryno pelno kuopai Ii- 
vienas suprantate, jog daina ko $17.45. K. S.

neklau.se


Vaikinas: PARDUODU FARMAS20c

LIETUVIŠKA

15c Pasekmingai atlieka navo darbą prif

15c

Tel. 885 Greenpoint.
10c

SENIAUSIA UŽEIGOS

do, o ant katalikiškų p rakai-’menesyje).
A. SHRUPSKI

61 S.2nd st., Brooklyn

6 Loring st., 
?artl Hlrfth «tsi.

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

VIETA PAS

i Akušerkai
3 (iw Pabaigų si kurną Woinaii» Modlcac tį 
j) College, Baltimore. Md y
® Pasekmingai atlieka navo darbą prif S 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir J 
g pagelbą invairlose moterų ligone.

§ F. Stropiene,
g - SO. UOSTOIS, g

■v

DIDELE DOVANA
Nebo pakelio priešakys vertas jc pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

2. h: □ •C - c » 
as- 
H

JUOKŲ KĄSNELIAI
tikras, kad tavo šolderio 
niekas nevalgys, o jeigu kas 
šmočiuką ir suvalgytų, tuo
met tamista už dviejų mylių 
suuosi tą žmogų.

Politiškas darbas.
— Senatoriau, ar negalit 

duoti man
— Aš neturta Uarbo.
— Bet man reikia darbo, 

senatoriau.
— Hm, žinai ką, męs įkur- 

im komisiją, kuri tyrinės, 
kodėl darbų nėra, o tave pa
skirsiu tos komisijos nariu. 
Tai ir turėsi darbo.

LAISVE

ORAKULUI.
Orakule visagalis, 
Tave garbin visos šalįs, 
Už protingą pripažįsta, 
Kas taip mano—šių r nekly

sta.
Kartais kunigs gaspadinę 
Turi storą, it statinę, 
Jis pats daro epereišin, 
Neišdavęs aplikeišin.
Du kart būtų protingesnis 
Ir jaustųsi laimingesnis, 
Jeigu tavęs rodos klaustų, 
Patarimą siu r kad gautų. 
Kartais būna, kad vaikinas 
Nori gauti sau merginą, 
Bet bijodams apsigauti, 
Meldžia tavęs patarnautie.

E. Juozas.

Geras šuo.
Piktas šuo—tai geras šuo. 
Jis geras todėl,kad piktas. 
Vadinasi būti geru ir kar

tu piktu — reiškia turėti 
šuns ypatybes.

as 
myliu tamistos dantis! Ko
ki jie gražus, tikri perlai...

Mergina: — Jie gražus 
todėl, kad nešioju tik dieno
mis. Naktimis gi aš juos 
išsiimti. Svirplys.

YOUNGSTOWN, OHIO.
Nepasibaigianti komedija.
Aktas pirmas (sausio mė

nesyje). Išrinkimas “Šalt
smetonio” į prezidentus ir 
pragerimas jo penkinės.

Aktas antras (vasario 
mėnesyje). Riaušes prieš 

'cicilika, Skebu riksmas.
ORAKULO PATARIMAI. Aktas trečias (kovo mėne- 

yje). Suradimas, kad tik 
cicilistai” moka rašyt.
Aktas ketvirtas (balam 

Meldimas

Klausimas: — ,
Šviesiausias pone Oraku-;

le! Išekspleinyk man, kodėl džio mėnesyje).
ant socijalistiškų prakalbų • “cicilisto”, kad surast Čia- 
valia visokias kvestijas už- rykštę.

bų nevalia nei išsižiot?
Sakelis.

Atsakymas: —
Socijalistai savo prakalbo

se porina šventą teisybę. O 
žinai, bratku, teisybė yra 
daug galingesnė ir už džer- 
mano armotą. Socijalistai 
žino, kad teisybė vistiek pa
ims viršų, todėl nebijo jokių 
melagių, kurie nori juos k ri
ti kuo t.

Kunigai gi savo spyčiuose 
skelbia šventą melą. Na o 
melas, nors jisai būtų ir pa
ties popiežiaus pašventintas, 
vistiek nėra drūtesnis už lie
tuvišką molinę čerpę. To
dėl kunigai ir bijo, kad koks 
nors “cicilikutis” nepaleistų 
teisybės šuvinio į jų “šven
tą čerpę”,

Aktas penktas (gegužės 
“Šaltsmetonio” 

kalba. Priverstinas kryžių 
padalinimas tarpe Speak- 
esu-čių.

Aktas šeštas (birželio mė
nesyje). Galutinas nuo
sprendis kryžius išdalint, o 
jeigu rastųsi priešingų — 
’’cieilistų” — nukryžiavot.

Aktas septintas (liepos 
mėnesyje). “Šaltsmetonio” 
— “Eremejaus Rauda”. 
Lietuviai turi būt retežiais 
apkalti. Jie negali būt lais
vi. Laisva konstitucija ne
gera. Reikia cariškos, su 
ukazais, kur prezidento tie
sos būtų, kaip ca-ca-ca-ro.

Aštuntas aktas bus rug
pjūčio mėnesyje ir tt.

Supliorius.

Lietuviški priežodžiai.
Serga, gumbas votį jodo.
Tu, brolau, kaip su lapais 

brauki (vadinas, meluoji).
Davei arklį, duok ir balną.
Prikals jisai nuogaliai an-

Klausimas: —
Žinai ką, Orakule? (O ką 

gi? Orak.). Aš gyvenu su 
savo draugu Baltrum (Na 
tik nemeluok! Baltrus su 
tavim gyvena, o ne tu su 
juo. Orak.) pas jauną gas
padinę ant burdo ir mudu 
abudu valgom ant knygučių 
(Kaip, užsilipę ant knygučių 
valgot?! Orak.). Ir žinai 
ką, bratku! Jis dusyk dau- f
giau už mane suvalgo, o aš'žmonės aploja. 
dusyk daugiau už jį buce- Nuspjovęs neatrysi, 
riui užmoku. Pasakyk, ko-| Kad žinotum kur pulsi, tai 
dėl taip yra? Už gerą išvi-’atsisėstum.
rožinimą prisiųsti tau dova
nų kringelio (baronkos) 
skylutę. Ar bus gerai? 

Žilvitis.

Girios paukštis vis į girią 
žiūri.

Pigią mėsą šunes ėda.
Nešūkauk, lyg šuo dvasią 

matydams.
Tyki kiaulė giliai 

knisa.
Šunies nelaikyk, dabar

Pirm mesk, paskui rasi.
Vadink mane kad ir pe

čium, bet duonos nekepsi po 
manim. *

Bendras arklys visados 
liesas.

Atiduos, kai kuolai ža-
Atsakymas: —

Baronkos skylutę suval
gyk pats, tai būsi bent kiek, liuos. 
gudresnis, o atsakymą šį sy-j Aš jam kalną pyliau, jis 
kį aš tau duosiu dykai. ;man duobę kasė.

Kada susėsit valgyti (tik 
nesėskit ant knygučių, bet 
ant krėslų), tai atydžiai te- vaikai, 
myk, ar kartais gaspadinė 
su Baltrum nesimirkčioja. 
Jeigu tik mirkčiojasi, tai ži- gą patale, 
nok, kad Baltrus tavo mėsą 
ėda. Tuomet padaryk ši
taip: nusipirk ant syk visą 
šolderį, parsinešęs apvyniok 
jį senom pančiakom, įdėk į 
puodą ir tegul gaspadinė jį 
taip išverda. Tuomet būk

Išsiverkęs bus sveikesnis.
Nevedus vargai, parvedąs

Rasi rasoj rasi.
Girk dieną vakare, o mer-

Žodis žvirbliu išlekia, o 
jaučiu parbubauja.

Ateik belaukiamas, išeik 
bemylimas.

Kitą mokyti ir kvailas pa
taiko, bet save mokyti čia 
reikia nepaiko.

V*

Laisves” knygo 
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ IKŪNYT?

Paraše 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
li 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 kaa nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijon 
kalėjimuose, jei dar kas ne- 

- girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
iūs atrasit, su kokiu žvėriš- 
;umu caro budeliai kankina 

nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina ......

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Paraše 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. Paraše K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi- 

„ na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vo# 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ......

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

GYVAS GRABE . Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga Imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gi’ioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų.

” Kas nori valandų laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina ...................................

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

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

MOKSLAS

15c

20c

in 
RANKŽINYSTĖS 

arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ............. 15c

ŽINYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS ............. 15c.

PASLAPTIS ................................ 15c
GYVENIMO BANGA ............... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI .. 15c 
KONTROBANDNINKAI ........... 20c
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10

ANKINIŲ.................................. 20c.
PILENIEČIAI ..............................35c.
KUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ............................................ 40c.
Iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina .........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

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

TIKSLAS
KAIP PADARYTI MONUS .... 
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

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

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

75c 
75c 
35c 
20c

KLESŲ KOVOS.... 
10c 
50c

25c

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijalisit»H Moterišku Ligą.
E. 50 th St, New Yorb

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. p»

314

Iki
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakaru;

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

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

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

Kalbame lietuviškai.

LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK
VIENAM LIETUVIUI.

Pasaulių Ratas—aprašymas sauli
nės sistemos .........  25c.

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

Mielaširdingi žvėrįs ...............
Kova su skurdu .......................
Maižlešius ............................
Negirdėtas Tikras Atsitikimas

teisybę Jeronimas 
25c. 
20c. 
15c. 
15c. 
10*.

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

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

»

<73•W

Z

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

dink save, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT" BRITVAPUSTŲ 
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 I RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtai jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UzTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI. Išrandavoju baksus laiškams.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU l SAVAITŲ IŠEINA { RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS Į AMERIKĄ PER FINL1AN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

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

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

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

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

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

“Laisves” Administracija.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALO
NAS VISAME 80.

BOSTONB.
Sveiki geriauslou rūiiee gėry- 
msi ir užkandžiai. Patarnavi- 
m&H prielankus. Atsilankykite, 
tt peraltikrineit*.

JONAS MATHUS
(Lietuviu Savininkas)

342—344 W. Broadwaj
So. Boston, Mass.

(Dešimt# žinginių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijas same).

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DA VANOS.

20c

10c

25c 
10c

Kas užairašy* 
pas mane 

dienraštį 
“Naujienae”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę’ 
ar “Keleivį” ar 
“Kovą”ar “T« 
vyuę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos 
arba knygų ver-Lietuvį”, ar “Šakę” 

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

J. BRAKNIS 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

AR

►—<H

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ..................... $1.00
Kraujo Valytojas ..........................$1,00
Vidurių Reguliatorius ............... 50c
Trojanka ................. 25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių b'gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avėnue

BROOKLYN, N. Y.

Lietuviškos Dainos!
II Sąsiuvinys. Ketu,lems

mišriems balsams; tinka cho
rams ar kvartetams. Kaina už 
septynias dainas 25 . Cho
rams atlodama 30 knygučių už 
5 ciol.

Petrauskų Mikas.
Rašykit:

?d. Petrauskas
395 W. Broadway

So. Boston, Mass.

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J. Misevičia
SPEl IJALISTAS ŠIRDIES IR 

PLAUČIŲ LIGŲ. 
Valandos:

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—F vakare

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

Su visokiais reikalais 
kreipkitės pas

D. BOCZKŲ
Jis užlaiko krautuvę, pas 

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

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

TURI TIKIETĄ I DANGŲ?
Jei ne, tai 
tuojaus už
sirašyk juo
kų bei saty
ros laikraštį 
“Šakę.” 

“Šakę” 
užsirašęs tu
rėsi progfį 
susipažinti 
su šv. Bibli
ja, su šventu 
Petru ir vi
sais šventais
danguj, ant žemės ir pragaro. Turėdamas “Šakę” savo namuose gali 
but užtikrintu, kad jokia pikta dvasia į tavo namus neįeis. Skaitant 
“Šakę” tavo visa šeimyna jausis kaipo Juokiį Danguje.

Su 1-ma Gegužes, 1915 m., “Šakė” eina 16-kos puslapių didumo 
ir du sykiu į mėnesį, su daugybe įvairių paveikslų.

Šakės” prenumerata metams tik $1.00. Pavienis numeris 5o. 
Siųsk Pinigus ant šio adreso:

”, 149 Millbury St. — Worcester, Mass

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau! 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

KAINA
35 centai.

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

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVE”

18S Roebling St Brooklyn, N. Y

f) 8/ <11 O nereikia jieškoti
r I kC Ik S II Delio, mes nurodome kaip lengvai išmokti anglę M I u O SL O kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo na- GtfH &i »- muoseliuosame laike, visi išmoksta. Nurodymai ir

knyga DYKAI. Įdek stempą. Adresas:
LIETUVIU KORESPONDENCIJA MOKYKLA, 2019 Lc Moyne St. CHICAGO.

NEWARK 0
AKUŠERKA

Paba’gusl Imperntrici Marij A 
kušerkų mokyki? Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinue su sinusto- 
maifi visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
.iMAimą.

O. STROLIENS
Jauniškaitž

m Walnwt St., NEWARK, N. J.
Telefonas Market Visas Kuponas ir pakelio priešakls 

pačią vertę. Gali būti išmainomi į 
arba j vertas dovanas.

turi tą 
pinigus

(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

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

JUOZ. MARTINAITIS

109 Grand St Brooklyn, N. Y

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA MOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

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

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

RIŠKA ŠVIESA, Maudyklė, Eleveiteris, TELEFONAS ir kitokį 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- 
sas dalis pasaulio. Siunčiam ir išmainom Pinigus visų viešpatys
čių, kas kokių reikalauja.

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

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

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

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

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRI&ULI PRIE

Visi lietuviai rašykitčs prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. Į menesį, gaunate 
iš S. L,. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu 
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.

307 W. 30th St.. New York City.



. 7Zi • • itas pavedė didelę kazermę.Laiskai lietlivio re- Scena taip-pat labai puikiai 
įtaisyta. Teatrališkas per-, voliucįjomeriaus iŠ statymas būna kiekvieną ne- 

J ,deldienį. Antraktuose gne-
vokiečiu nelaisvės. žiawp,u.ikiimizika:. .....> MV****>« Vokiečių prižiūrėtojai i

_ _ nieką nesikiša. Duoda pilną'PfauSas A. Krajauskas saVyvaldą, tik žiūri, kad vi- 
pnsiunte mums visą pundą1 - - - - -
laiškų iš vokiečių belaisvės. _ v v . .........

IT • i • 'jie prižiūri, kad visi sutiki-
suvalkietis revohucijonie- me gyventų. Gyvenimas

i®

su r būtų tvarka. Iš belais- 
•(vių tarpo yra išrinkti vyrai 

..... -. ..- . “.Jie prižiūri, kad visi sutiki-
suvalkietis revohucijonie- me gyventų. C 
rius ir , pra,šąs patalpinti | gana interesingas, 
juos Laisvėje , kurią jam 
prisiunčia draugai. “Lais
vė” jam daugiausia patin
ka, negu kuris kitas lie
tuviškas laikraštis. Jisai 
buvo žymus veikėjas įvairio
se pažangiosiose draugijo
se.

Belaisvis sakosi norįs,kad 
Lietuva būtų po vokiečiais. 
Tuomet visi lietuviai taptų 
suvienyti. Jisai gaunąs ir 
pinigų (nuo dr. Matulaičio 
ir kit”). Vokiečių valdžia 
nenorinti duoti belaisviams 
skaityti lietuvių knygų. Už- 
t^.t lenkiškai ir rusiškai 
liuosai galima skaityt.

Per mėnesį galima rašyti 
2 uždengtus laiškus ir 4 at
virutes.

ŠIMONIS UKMERGĖS 
PAV.

Andrejevičius,

SU PILVO SKAUDĖJIMU -
Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi
duok suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok M

SEVERA S BALSAM OF LIFE J: 
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]

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

LAISVAS MYLATOJŲ DRAUGYSTA 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

Pirm, pagelbininkas — M. Ražokas,
420 

Pirm.

Ill.

Ill.

m.

‘Laisves“ AGENTŪRA
,-r, ■ ■■■■» m i.« ■■■■lį "■■■iff! 1 ■ ' T ".įJ’J '■-■.i  1 ■ i'.i ' ,•, „„ .ą... ... .A ,'į .A

SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO.

Gyvenu Buetow Pom
mern koncentracijos lagery- 
TC.v 4 •

Iš ryto 5 valandoj duoda 
300 gramų duonos, kavos— 
arbatos (su cukrum) pu
santro litro arba kruopų su 
cukrum.

Pietus 11 valandoj. Ver
da tirštą sriubą ir per savai
tę 3 — 4 sykius duoda mė
sos. Žuvies duoda sykį į 
savaitę, silkių taip-pat sykį. 
Prie pietų duonos nėra. Va
karienė būna 5 val.vakare— 
vėl kruopų ir bulvių, bet 
sriuba ne taip tiršta, kaip 
per pietus.

Mums, lietuviams ir len
kams, duonos užtenka, bet 
rusams ne. Mat, rusai pri
pratę ir su koše duoną val-

Petras
‘ Laisvės” skaitytojas, gavo 
sekantį laišką (rašyta 6 d. 
liepos).

Tavo 20 rublių gavau, už 
kuriuos širdingai ačiū. 
Mums jau labai reikėjo pi
nigų, nes visokie darbai pas 
mus visai pasibaigė.

Miestelyje buvo jau tele
gramos prilipintos, kad rei
kės žalius rugius nupjauti, 
o vasarojus aparti, kad nie
ko neliktų priešams. Dabar 
diena iš dienos laukiam, ka
da išleis paliepimu kelties 
toliau.

Žmonės labai nusiminę, 
Visi seTga be ligos, visi ka
sa duobes, kad pasikavojus.

Kauno gubernatorius 
liepė viską išgabent, o 
negalima—tai sudegint.

Kad susitaisė šiemet 
vai—tai išrodė, kaip mūras. 
Avižos, bulvės, miežiai ir 
žirniai kuogeriausia išrodė. į 
Dabar labai gražiai palyja

pa
kas

ja

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

SEVERA’S 
MEDICATED SKIN SOAP

[Severos Gydantis Odinis Muilas]

del kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, mauda rities, galvą, trenkant.

Kaina 25c.

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

W. F. SEVERĄ CO.,

gino, tai ir žmonių nevarė, 
betgi geresnius daiktus ir 
gyvulius iš visų atėmė. Dau
gelyje vietų prie apsikasi- 
mų nupjovė rugius.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau savo sesers Agotos Bal- 

sietės, po vyru Jurgaitis; paskiausia 
gyveno Bostone, Mass. Taipgi pa
jieškau pusbrolio Jono Maesaitis, pa
eina iš Kauno gub., Raseinų pav., 
Jurbarko volosties, kaimo Kutunų. 
Jis pats ar kas kitas meldžiu pra- 

| nešti šiuo adresu:
Anna Bolsotis

' -r'7 Whiting Lane, Bridgeport, Conn.

Lagery yra krautuvėlė, 
kur galima pirkti pieno, 
kiaušinių ir kitų reikalingų 
daiktu, bet kaina labai dide
lė.

Jeigu belaisviai tarpe sa
vęs susipeša, tai už tai juos 
aštriai baudžia. Yra įtaisy
tas karceris, bet į karcerį 
retai kas pakliūva-.—^

Agitacija tarpe kareivių.
Rodosi, kad karė ilgai 

prasitęs. Vokiečiai gudres
ni. Jie protu dirba, 
nas vokiečių kareivis gali 
paimti nelaisvėn 10 rusų, 
kaipo “avinų”. Bet Rusijoj 
yra daug žmonių. Yra iš 
ko daryti “kotletus”, bet ro
dosi, kad ir rusų žmonėms 
pritruks kantrybės. Rusi
joj, tuo po karės, o mažu ir 
dabar, turės kilti revoliuci
ja. Rusų žmonės savo dau
gumoje tamsus. Dar ir da
bar daugelis belaisvių karei
vių kas vakaras dainuoja 
“Bože caria chrani”. Bet 
jeigu karė ilgai tęsis, tai 
daugelis rusų belaisvių ap- 
sišvies lageriuose. Męs, su- 
sipratusieji, išsijuosę agi
tuojam ir išrodinėjam nuo
dėmes rusų valdžios. Dau
gelis rusų ligi karės neturė
jo supratimo apie Vokietiją. 
Manė, kad Vokietijoj, tai 
jau upės pienu teka, bet da
bar jie pamatė, kad Vokie
tijoj žemė prasta, smėliuota 
ir kalnuota — o vienok, vo
kiečiai daug geriau gyvena, 
nes čia yra tvarka.

Rusų valdžia neapkenčia 
vokiečių. Dabar Rusijoj kas 

tai krikštija 
Vokie- 
Jie ,net

Vie-

Iš GIEDRAIČIŲ (VILN. 
PAVIETO).

Rašoma St. Ketchin į 
Hartford, Conn.—

Męs, kaip paukšteliai, ta
pome išvyti iš savo gimtinio 
lizdo (Suvalkų gub.). Aš, 
Antanas ir broliai Pranciš
kus ir Juozas gyvename 
Giedraičių miestely, o brolis 
Jonas, taipgi seserįs ir ma
ma liko namie.

Prieš sekmines tą panedė- 
lį ties Griškabūdžiu (Suv. 
gub.) buvo mūšys. Taipgi 
ir aplinkinių kaimų laukuo
se buvo mūšiai. Griškabū
džio daugiaus kaip pusė iš
degė. Likosi tik nuo žie
mių ir vakarų tas kampas. 
Sudegė ir klebonija su vi
somis trobomis, sudegė mo
kykla, vaistinė ir tt. Iš 
Griškabūdžio sodžiaus dau
gybė ūkininkų išdegė. Ir vi
soj apygardoj buvo daug 
gaisrų. Toliaus vokiečiai 
pradėjo dirbti apsikasimus 
pagiriais. Tikrai galima bu
vo pamanyti, kad ateina 
sūdna diena.

Pirmą dieną sekminių vo
kiečiai išdegino kokia 15 
kaimų (Daugelio kaimų 
vardų negalime {skaityt — 
todėl apleidžiame.—Red.).

Žmonės, kaip vabalėliai, 
subėgo į girias su vežimais, 
prikrautais turto ir pagrieb
tais iš vokiečių gyvuliais, o 
kuriuos vokiečiai užėjo na
muose, tai neleido pasi
traukti. Žmones varė arčiau 
prie Vokietijos. Kur nede-

Pajieškau savo pusbrolio Motiejaus 
Dombrovskio, Vilniaus gub., Trakų 

‘ pavieto, sodžiaus Damononių. Se- 
I niau gyveno With. Kerbey, N. J.
Prašau atsišaukti šiuo adresu: 

Stasis Židiolis
23 Hard Ave., Trenton N.. J.

Pajieškau Antano Martinkaus, Ka
zimiero Martinkaus sūnaus 20 metų 
amžiaus, jis yra vedęs, paeina iš 
Kauno gub., Telšių pav., Lūkės pa
rapijos, kaimo Maudžru. Aš jo dėdė, 
Adomas Martinkus, meldžiu jo ar kas 
jį žino atsišaukti, nes turiu svar
bų reikalą. Atsišaukite šiuo adresu.

Mr. Ad. Martinkus
Box 84, Maryville, Ill.

Pajieškau savo sesers Marijonos 
Vanagaičiūtčs, po vyru Čepaitiene, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., Ki
dulių gmino, kaimo Aleksandrayos; 
jau valanda laiko kaip- Amerike. Gir
dėjau, kad gyvena Chicago, III. Mel
džiu atsišaukti, nes turiu svarbi} rei
kalą.

1104
S. Vanagaitis

Mead Ave., Scranton, Pa.

Pajieškau Kaziūnės Sadulaitės, pa
eina iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Svidenių sodžiaus. Apie du metai, 
kaip Amerike. Ji pati ar kas žino
te, malonėkite pranešti sekančiu ad
resu, nes turiu svarbų, reikalą.

Ona Sadulaitė
1220 Grand Ave., Racine, Wis.

čer-
Tra-

Pajieškau švogerio Juozapo 
niausko. Paeina Vilniaus gub., 
kų pav., Padvariškių kaimo, Alytaus 
parapijos. Pirma gyveno Manches
ter, N. H. Kas apie jj žino, ar jis 
pats atsišaukite sekančiu adresu:

J. Tamulionis
36 W. 6th St., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
Parsiduoda naujausi rekordai su 

lietuviškomis dainomis. Taipgi par
siduoda dvasiškos ir svietiškos kny
gos už žemiausią kainą. Norin
tiems pirkti gera proga. Rašykite 
laišką ar ypatiškai atsilankykite.

JONAS BUJAVIČIUS
York St., Brooklyn, N. Y.

(64—66)
ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda 2 aparatai paveikslams 
imti. Vienas didžio 8x10; antras— 
5x7 su visais reikalingais įrankiais. 
Parduodu tik už pusę kainos, kas nu
pirks aparatą, išmokinsiu paveikslus 
dirbti dovanai.

P. ŠAPE G A
235 East 22nd St., New York

(64—68).

212

City

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KNYGA

MOTERIŠKE ir MEILE

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagac iš Mo- 
quali, Wis. mums ne
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severą’s 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdėsi 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jus 1 butelį Severą ’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdčsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
del naudos tų, kurie 
panašiai kenčia.“
Preparations 
Severos. Jei 
rašyk tiesiog

Cedar Rapldsz Iowa %"

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

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

337 Central Ave., Collinsville,
Organo už'urėto  jas — V Raudonius,

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, 
IPinols.

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuųm laiku žemas.

su

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. Pas mane ta- 
voras geras ir kainos žemos.

K. LIUTKUS
131 Grana st., 

BROUKLVN, N. Y.
(Arti Berry St.)

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

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

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau seceptus bu 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 ai prisiųsiu 
per expresu.

K. SIDLAUSKAB
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21018

DRAUGIJOS,
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ APŠVIETOS DRAUGI

JOS, BROOKLYN, N. Y., VIR
ŠININKŲ ADRESAI.

Pirmininkas S. Vaičekauskas,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Protokolų raštininkas A. Petraška, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Finansų raštininkas A. Plečkaitis, 
228 Madison St.,

Hoboken, N. J.
Iždininkas B. Vaičekauskas,

526 39th St., Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTRS, ROCKFORD, 
itL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinaa

1436—7th Av*.
Vlce-pirmininka« F. Raškevičiua

539 island Ave
Protokolu raitininkas Ona Gžballūtė 

1214 West St. 
Finansų raitininkas J. Stružas

1125—8th Bt.
Iždininkas Bt. Buzinskia

589 Island Am
Kanoa Globjėmli

M. Gorulifiti
1109 S. Winnebago St 

Ona SavraBovičiūtė
539 Island Aro 

Maršalka A. Neveranekai
411 So. Charch Bt.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Li®pu«, 226 

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

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

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

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

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

12 
Pa.

Pa.

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

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

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

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis, 

462 Jenne
Vicė-pirmininkas K. Brazevičia,

st.

266 Exchange St. 
Protokolų raštininkas F. Bartkus,

- 1055 Jenne St.
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

818 Jenne St. 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne St. 
Iždo globėjai: J. Sukelis, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sūdžia A. Bubelis, 313 Quince 
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 

Caledonia St. ir J. Jurevičia, 
Main St.

st.
301
152

“AIDO” CHORO VIRŠININKU 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ KELIONEI PAšELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

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

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

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

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

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

1

2

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

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina
“KURSK” ........................ Rugpjūčio (August) 7 d.

Rugpjūčio (August) 18 d.“CARICA”

‘Laisves* 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
skelbimai būtų atspauzdinti aiškioj, gražioj formoj 
ir teisingoj, visiems suprantamoj kalboj, tad neškit į 

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

Platinkite 4AISVĘ2
Kadangi “LAISVĖ” yra leidžiama ne dėl pelno, 

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

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

Sveika to t

DIDŽIOJO 
V1ŠKŲ 

GOS

J.

F.
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tik vokiška, 
tautiškais vardais, 
čiai taip nesielgia, 
išleidžia dėl belaisvių speci
ali laikraštį “Russkija Iz- 
viestija”. Laikraštis labai 
sumaniai ir gerai redaguo
jamas. Rusų tautiški jaus
mai niekur nėra įžeidžiami. 
„Laikraštis net paduoda pra
nešimus iš karės lauko rusų 
ir francūzų generališkų šta- 
l>ų.

Lagery Butow—Pommern 
belaisviai taiso spektaklius. 
Tarp kitko dainuojama na- 
cionališkos rusų dainos.Tar- 
pe kareivių randasi net ir 
labai talentuotų žmonių. 
Dėl perstatymų komendan-

qpOJI knyga reikalinga perskaityti 
ne tik jauniems, bet ir seniems.

Jaunimas joje ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių

■ KAINA
Reikalaukit šiuo adresu:

183 Roebling St Brooklyn, N. Y

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

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

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

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

241—3 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y. 
Kazlauskas,

268—40th St., Brooklyn, N. Y. 
Liutkus,
131 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

A. Zaperiackas,
183 Roebling St., Brooklyn, N.Y. 

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

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

J. Parulis, .
183 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 Mockevičius, 

35 Scholes St., Brooklyn, N. Y. 
Finansų raštininkas K. Kriaučiūnas,

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
Iždininkas P. Patašius,

94 S. 1st St., Brooklyn, N. Y.
V.

K.

K.

III.

m.

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, 

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

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

Box 482, Steger, Ill. 
Knygyno raštininkas F. 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 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

Vice-Prezidentas S. Mankus, Cor. 
13th & Vine Sts., Philadelphia,Pa. 

Susinešimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St., 

New York, N. Y. 
Susinešimų Sekretorius 2) J. Ne- 
viackas, 188 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y. 
T. L. Dundulis, Box 511,

Westville, Ill. 
Finansų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.

Philadelphia, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas, 226 W. 

Broadway, So. Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Mar

ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass; 
J. J. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuris yra po kaucija 
$1,000.00, o jis {rašęs į knygas pasiųs 
iždininkui.

gųfjKtfK BRANGIAUS,S ZM0CaW TUkTasj
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brookiyne-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 pritirimtt 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių r..edikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: <
Krauj o Valytoj as..... 
Gyvasties Balsatnas.... 
Nervų Stiprintojas.... 
Vaistas del Vidurių... 
Kraujo Stiprintoj as.... 
Nuo kosulio.....................
T __II JU Skilvinis proškos............

II III PiRulkos del kepenų... 
II ill Blakių naikintojas.........
UUUUU Del išvarymo soliterio 

Anatarinas plovimui.. 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis..........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai................

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroa 
’Faippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčs, šaknis ir t. fco 1 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. ' 1

MFReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašynssftl’^K i 
Kreipianticmsiems per laiškus arba asmeniškai duodam® 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoj®»

fsfgtt jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raiydeM* J 
atsilankydami į Lietuviikq Aptiekq.

VINCAS J. DAUNORA, AP..^.n».

Bedford Avenue Kampu North Mm BrooMjrsfe K W |

(1.00
. .75

1.00
.50 
.50 
.50 

1.00
.25
.10 

8.00
.25 
.25 
.50 
.25

50c. ir 1.00

50c. ir 1.00
50c. ir

_________ 25c. ir
Nuo gerkles skaudčjimo 25c.

...10c. ir

,«sNuoKa1vosskaud8jimo.10c.fr -į® 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir .25 
Nuo dantų gšlimo..... <...............10
Nuo peršalimo.............. ................
Plaukų stiprintojas..: .25c. ir 
I.inimentas arba Expelleris...

50c. ir 1.00 
50c. ir L00 

.50 

.25 

.25 

.25 

.2f 

.t® 

.M

Nuo niaukų žilimo 
Nuo Reumatizmo.. 
Nuo lytiškų ligų.. 
Nuo dusuli- 
Nuo I' *________
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Prošlcos del dantų. 
Karpų naikintojas..

10. • • 
kirmėlių.,.

10c. Ir

,25 
.50 
,ts 
.M

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

NuoKa1vosskaud8jimo.10c.fr
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Dept. M.
MOSCOW MUSIC CO. ORK CITY, N. Y.

NAUJAI ATIDARYTA

puikesnio iš-

Kaina tik 75c
Tykiai Nemunėlis teka.

2360:F

2357: 
2358:

rekor- 
seniai 
mane.

Ji 
ženkleliais ir 
puikaus me- 
kaina $10.00.

Taipgi užlaikome dirbtuvę visokių 
moksli, iš kurio labai lengva išmokti.

Reikalaukite iliustruoto kataliogo.

JURGIS PALUBINSKAS.
(63—91)

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

KAINA $15.00.

K7JM

■z-

E

E

i o.
- o.f

O ME g
ro7

springsais, dubeltavas zva- 
robinėsVIETINESŽINIOS• į 80 vaikučių išgabenta De-|nas, 

7 -,r - ’........... Itroitan. Tenais juos laukia nukės, nudepardžet košto
brekis, 

ir | Kas praneš, gaus 5 dol. 
P. Jankauckas 

53 South 1-st St.
Brooklyn, N. Y

J. Augimas—kriaučių dele
gatu.

Pereitą četvergą įvyko 
imnimai Kliaučių unijos de
legato. Žmonių mitingan, 
kuris atsibuvo Tautiškame 
Name, susirinko labai daug. į 
Susirinkimas buvo labai gy-! 
vas. Po ilgų diskusijų ir 
svarstymų likosi trįs kandi
datai J. Augūnas, P. Mačys 
ir B., šibunauskas.

Didele balsų dauguma' f ktoriai

maloni globa.
Nenoroms prisimena :

Tonais taip-pat 
[liks tūkstančiai našlaičių.| 
Į Bet kas juos priglaus? Ar 
i pasieks jie Ameriką?

Moteris.

Tarpe New York o ir Bro
oklyno kriaučių viešpatauja 
didelis

ranke

baisekelis naujas.

PARSIDUODA SALIUNAS. ■'

Laisniai išpirkti ant 6 mėnesių ir 
vedamas geras biznis. Greitai atsi
gaukit šiuo adresu:

G. M. KANTĄ N A WITZ
300 W. Mason St., Springfield, Ill. 

(64—67)

f K If MWMWF fMMTJB

FARMOS
___ _____ .1 •

PORT WASHINGTON© LIETUVIŲ 
AT YDAI!

L. S S. 224-ta kuopa rengia teatrą 
ir balių, kuris atsibus Subatoje, Rug
sėjo - August 28 d., 1915 m., Odd- 
Cellars svetainėje, 21 So. Washington, 

' L. I. N. Y. Įžanga ypatai tik 25c.
Bus perstatyta “Apsiriko”, vienas 

. Pradžia ly-
užsiganėdinimas iš.

i . v . -1 , DUS pui Silicy C<A ZXJOB11
į tos priežasties, kad manu- juokingiausių veikalų. 

, * v. Į Į 4.x iiakiuriai turėjo nusileisti. R'ai ?kriaučių delegatu tapo ap-!Da,.bininkai išįovojo geres. '....
vinbfnG I Aiimmac irnvia _ o .Ikrinktas J. Augūnas, kuris 
įsiems Brooklyno kriau- 
čiams yra labai gerai pažį-. 
stamas. Jisai buvo kriaučių 
delegatu laike didžiojo strei
ko 1913 metais. Kaip žino- 
ma tasai streikas tapo lai- . Thomag Osborn d. 
nietas ir tuomet J. Augimas kiaugi likgig an(. gavQ vie. 
įgijo plačiose kriaučių mi- į atžagareiviai ir no- 
niose labai gražų ir gerą 
vardą. |

Reikia palinkėti naujam ’ 
kriaučių delegatui pasiseki
mo jo sunkiame darbe. Rei
kia palinkėti, kad visi uni- 
jistai remtų savo delegatą'U 
ir gelbėtų jam, už ką, be a- • 
bejonės, jisai atsilygins gau-Į 
siu pasidarbavimu.

Kriaučius.

nes darbo sąlygas ir nerei 
kejo jiems stoti streikam

Tai vis įvyko tik ačiū uni 
jai.

Sing-Sing kalėjimo virsi

' vai. vakare.
Kviečiame atsilankyti visus kas tik 

.gyvas, nes tai bus puikiausia proga 
Muzika bus gera,nes net iš Brooklyno, 

[Muzika bus gera, nes net iš Bostono; 
grajis visokius lietuviškus ir angliš
kus šokius. Todėl nepraleiskite to
kios puikios progos, nes ji retai pa
sitaiko.

Užtikrinam, kad kas tik atsilankys 
ant šio pasilinksminimo., pi'nai bus 

l užganėdintas.
Visus kviečia KOMITETAS.

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszltą
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gėrymus. 

Su žmonėmis apsieiname kuo- 
gražiausia. Atsilankykit,o per
sitikrinsite. Kitų miestų lie
tuviai, važiuojanti Lackawannos 
geležinkeliu į New Yolką arba 
iš New Yorko, neužmirškite ap
silankyti pas mus.

r Vienatinė mokykla amatų, šo- 
I ferių lenkiškoj kalboj Vasa- 
| rą visa ’a yra reikalaujama 
| daug šoferių, todėl kam būti 
i be darbo, jeigu galima už

dirbti po $15.00 , iki $30.00 kaip 
šoferiu šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias ne- 
delias. Galima mokintis die
nomis ir vakarais. Gvarantuo- 
jame, jog laisnius gausite. 
Katuoja tik $ 15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILI?
I, ENGINEERS '
’ 117 E. 40th St., New York,N.Y.

’ pardavimo FARMOS
Parsiduoda dvi didelės farmos tarpe Norwood, Walpole ir 

South Walpole, Mass. Viena turi 40 akrų žemės, 24 akrai dirbamos 
žemės, apie 5 akrai didelio miško ir apie 11 akrų pievos. Dvi gra
žios stubos, iš kurių viena tik pernai statyta, didelė bane, tvartas ir 
didelis vištininkas. Parsiduoda už $6,700 dolerių. Galima nupirkt 
mažai įmokant.

Antra didelė graži farma—42 akrui žemės, apie 20 akrų dir
bamos žemės, didelis sodnas su 200 medžių (obelių ir grūŠių), daug 
pievos ir miško. 6 ruimų stuba, su gražiais iš tronto medžiais ir 
didelė nauja banė (tvartas). Parsiduoda už 6,000 dolerių.

Taipgi turiu daugelį didesnių ir mažesnių farmų, kurias gali
ma pirkti labai pigiai. Minėtos farmos ir daugjbė lotų randasi 
prie didžiausių Norwoodo ir Walpolio fabrikų. Farmos ir lotai 
kas metas žymiai brangsta, todėl pirkite dabar, pakol pigu.

Laiškais ar ypatiškai kreipkitės šiuo adresu:

REAL ESI'ATE]
1084 WASHINGTON STREET, 

Telephone 3I
NORWOOD, MASS.

Maskvos:: Muzikahškų:: Instrumentų j
KRAUTUVE

ri išėsti jį iš ten.

Tikimasi, kad greitu laiku 
taps paliuosuoti kriaučių u- 
nijistų vadovai, kurie jau 

į keli menesiai, kaip sėdi kalė
jime.

REIKALINGAS MOLDERIS 
dirbimo paipų. Nuolatinis 
vėsi, šviesi šapa Atsišaukite pas

SANITARY COMPANY OF 
AMERICA

Linfield, Pa.

prie 
darbas,

Pastebėta, kad New Yor
ke vis mažinasi mirtingumo 

■ .laipsnis. Taip, 1898 metais 
ant kiekvieno tūkstančio gy- 

19 L. S. S. kuopos susirin- ventojų mirdavo20, o dabar 
kimas. |j$ tūkstančio miršta tik 13.

19 kuopos _ susirinkimas j Kodėl žmonių mirtingu- 
atsibus panedėly, rugpjūčio mas dabar sumažėjo? Sa- 
9 d., Tautiškame Name, pra- ,koma todėl, kad New Yorke 

igana veikliai darbuojasi 
sveikatos departmentas.

džia 8 vai. vakare. Draugai, 
į šį susirinkimą visi privalo
te ateiti. Yra prisiųsta 
blanka Sąjungos viršininkų 
nominacijos. Tą dalyką 
mums reikės gerai apkalbė
ti, pasitarti, kad nominavus 
tinkamus Sąjungai žmones.

Yra dar ir daugiau svar
bių reikalų, todėl nepamirš
kite ateiti.

Sekr. A. Jurevičius.

Girdėjome, kad New Yor
ke rengiamas didelis mitin
gas, kuriame dalyvaus daug 
žymių amerikiečių. Tame 
mitinge kalbės atstovai dau-: 
gelio skriaudžiamų tautų.

Kuomet įvyks tasai mitin
gas, pranešime vėliau.

ki. Jukelio prakalba.
L. S. S. 19 kuopa parengė 

prakalbas pereitą pėtnyčią 
ties “Laisvės” butu. Kalbė
jo drg. M. Jukelis. Žmonių 
buvo pusėtinai daug. Visi 
labai gražiai užsilaikė.

Draugo M. Jukelio prakal
ba buvo nuosekli ir gera. 
Žmonės, kurie klausėsi, liko
si pilnai užganėdinti.

“Laisvė” 
Lietuvą 
kursu.

; tik

5 dol. už pranešimą.
Malonėkit pranešt, jei kas 

pamatytumėt šitokį baiseko 
lį: f rėmas juodas, ratai per 
vidurį mėlyni, kraštai juodi, 
pirmutinis roberis spuoguo
tas, paskutinis keturkam- 
pom plytukėm, raudonu vir
šum, sėdynė dubeltavais

Ant laivo “Ryndam” at
gabenta 108 Belgijos našlai
čiai, kurie laukia prieglau-,

Brukuojama 
Masinime

R

U:ww
E.

PINIGAI.
siunčia pinigus į 

žemiau nurodytu 
Tas kursas pinigų

ant trumpo laiko.
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. -r- 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. —

Adresuokite taip:
“Laisve”,

183 Roebling St.,

5 
10 
15 
20

4o
45
50
60
70
80
90

100

$2.30
4.40
6.50
8.60

10.70
12.80
14.90
17.00
19.10
21.20

29.40
33.60
37.80
41.50

Ši mašinukė labai puikiai subuda- 
vota ir labai gražiai drukuoja. 
turi 30 raktų su visais 
numeriais, taipgi labai 
džio bakselis. Jos

Tokios pat mašinėlės 
darbio nuo $15.00 iki $25.00 galima 
gauti pas mano.

M. PETRAUSKO įdainuotus 
dus, kurių visuomenė jau nuo 
pageidavo, galite gauti pas

Lietuva Tėvynė Mūsų.
: Birutė. Kur banguoja Nemunėlis.
: Darbininkų Marsalietė. Sukeikime kovą.

Visiems žinomi lietuviški šokiai.
Mazurka.
- Polka.

Nemuno vilnįs, Valcas. Sudiev —
E 2360: Varpeli* — Valcas. Mano mielas

Jeigu norite gauti kokius kitus rekordus arba šiaip muzikališkus 
instrumentus, auksinius daiktus, knygas ir visokias laiškams rašymo 
pepieras, rašykite pas mane reikalaudami pilno kataliogo, kurį pirsių- 
sim dykai. .

W. S. WAIDELIS
112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

P»iikiww«»H lietuviams vieta nai
I C RALGEIJ.

Skanus alus 
gardi arielka 
žliuB, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
užganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe At*. B

o

oi 
'.i

3

PARSIDUODA SALIUNAS 
už pigią kainą iš priežasties savinin
ko nesveikatos. Saliūnas randasi lie
tuviais, lenkais, rusais ir vokiečiais 
apgyventoje vietoje, 927 Grand St., 
kampas Catharine St., Brooklyn, N.

KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

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

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

NEW YORK, N. Y.

l ik ktj išėjo is spaudos 
Z. ALEKSOS parašyta, 
labai žingeidi knygele

LIETUVA SUSALS
BUVUSIOJI LEDŲ
ŽMONIŲ ATEITIS

GADYNE ARBA 
BEI PRAEITIS.

■

S4P5SS

$12.50 su 12 Lietuviškų dainų.
muzikališkų instrumentų. Perkant armoniką duodame dovanai sava- 

Užžiūrėtojas M. TERESČENKO.

SERGANTIEJI!
nustojote sveikatą iš
po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių, 

sau, kiek aš išgy- 
kiek palinksminau gyvenimą.

var-

priežasties ligos?

50,000
KNYGŲVISIŠKAI UŽDYKĄ

Patartina kiekvienam tą knygelę perskaityti. 
Toj knygoj’ aprašyta buvusioji ledu gadynė 

koks lik m s patiks musŲ Tėvynę-Lietuvą.

Kaina tik 20 centų.
Adresuokite:

Laisve”, 183 Roebling St., B’kIyn,N.Y

Kožims vyras turi pareikalauti umu 
laiku vienų iš tų Stebuklingu Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnuino gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti viemi iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikia 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu npri 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
cnergitiškas vyras, 
a knyga parodys

ArEsi Kankinamas
Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo, 

Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybes, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvų; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus;, 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti;

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

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

” “ ”'£s So. B'klyn, N.Y687 - 3 AVE. Telephone 4263

niiitas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, Lamingas ir aržus; pasurgis ir 
visas snnykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, pinklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kailini teip, jog galesite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 

.. Ji yra krautovč žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, kairus kožnas 
jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 

Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokani pačtą. Ant kon- 
' . Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 

Paduok sava* vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien
MMMMB MB MMMMMMM MMMMMM «M—!■ M> III f|IIIJWĮ|WIM MMMMNNMMMMMMMMMMMMMMI flMMIMMMmMMBMMMHMaMMIMMMMMM

Kelias į Sveikatų, 
Stiprumą ir Energiją.

pamokinimų.
vyras, J 
žinoti. .
vertos niera paduotas medikaliskas vardas.

DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 203, 208 N. Fifth Ave., Chicago.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.

Vardas ir pavarde

Adresas.

Miestas Stejtas

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, da
li pasiimt ant išmokesčlo po $1.00 
ant savaitės.

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadint valgiu* 

n«s jie prekiuoja brangiai. s Sugė
dyti arba blogai užlaikomi valgiai 
yra pavojingi žmogaus sveikatai. 
Jai surokuotum už kiek pinigų au 
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipikti gerą 
aisbokej nuo Maliausko ir Vidžiūno 
ir bus ant visados. Pasiimk ani 
išmokesčio, Jie pigus pas mus.

Diena 
užsiimu 
Persistatykite 
džiau, 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo 
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specijalistą 

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad 
kins apie 
visokias 
sekinėm’s 
sikrėtimą 
čių, jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro, šventadieniais nuo 10

ir paaiš- 
20 metų 

gas u didžiausiomis pa- 
kaip tai: nusilpnėjimą, už- 
kraujo, pilvo, širdies, plau

išge'bėti

Cg. LANM5' SvKJHfvC. 
ląo 4A5T 21-

vai. ryto iki

140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.)

Naujausi = Lietuviški

Columbia
Rekordai

Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

Galinia gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

2339.
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ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kaulija.
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ. .
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava • 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija.
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
Į SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija» 
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRIALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ
Kapelija.
LIETUVA
TEKA.
BIRUTĖ ir
DARBININKŲ MARSELIETE ir SUKELKIME KOVĄ.
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas.
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka.
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas.
MANO MIELAS. Polka.

NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

TĖVYNĖ MOŠŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.




