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Iš Amerikos
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Sugrįžęs nuo vakari jų 
prezidentas Wilsonas turėjo 
pasikalbėjimą su karės mi- 
nisteriu apie Mexikos reika
lus. Sakoma, jogei liko nu
tarta pasiųst ganėtinai ka- 
riumenės ant Mexikos rube- 
žių. ....... ..........................

Kaip praneša Suvienytų Re{.jus jr vienoj vietoj per-

VOKIEČIŲ NEPASISEKI
MAI TIES PANEVĖŽIU

IR VILKMERGE.
Iš Londono praneša apie 

i didelį vokiečių nepasiseki
mą Vilkmergės ir Panevėžio 
apielinkese. Dideles rusų 
spėkos smarkiai atakavo ru

Valstijų pirmasis ministeris 
Lansing, tai Suv. Valstijos 
reduos jokio atsakymo ant 
Carranzos protesto, kuria
me išreiškiama neužganė
dinimas, kad Suv. Valstijos 
kišasi Į Mexikos reikalus. 
Vieton to, bus pasiųsta Car-

rijai didelius 
ir skolina pinigų, kad prie 
jų prisidėtų. Vokietija jau. 

kirto vokiečių liniją. Vokie- turi surengus armiją iš 
čių armijai, kuri traukiasi 300,000, kuri turės užpulti 
linkui Panevėžio, gręsia pa- ant serbų, sumušti juos ir j 
vojus. išgelbėti turkus nuo talki-j

- ninku užpuolimo. Runiuni- 
RUSŲ PRANEŠIMAI. ;ja taipgi veda 
Apielinkese Mintaujos talkininkais ir vokiečiais, 

'mūsų kareiviai nuvaromo- Nuo kurių daugiau

DAR TRJS ANGLIJOS
'šiai tęsėsi nuo 22 liepos iki LAIVAI NUSKANDINTI.
10 rugpjūčio. Turkų armi- j Įg Londono praneša, jogei 
ja, susidedanti is 90,000 ka-q^ rugpjūčio vokiečių sub- 

marinai nuskandino 3 Ang
lijos laivus: Princess Caro
line, Cairo ir Amethyst. Žu
vo apie 20 žmonių.

Rusų armija nuo Varsa- šius Užkaukazy. Tie mū-( 
prikalbinti išsiuntimą į Europą 2 mili- vos traukiasi į Bielcstoką, š‘ _ J

Chi- atmušdama smarkias vokie- 
įklypą že-jcagos kupčiai spėja., jog tai- čių atakas, 

mes. i kininkai mano greitu laiku! ------------—
Vokiečiai irgi daro Bulga-i atidaryti Dardanelus ir pa- 384 MILIJONAI NUKEN- 

rijai didelius nusileidimusdiuosuoti milijonus bušelių TĖJUSIEMS NUO KARĖS.
kviečių Rusijoj. Per metą laiko Franci j a 

išleido 384 milijonus užlai- 
'kymui kareivių pačių ir be
darbių. Šiuom tarpu yra 3 
Julijonai ypatų, kurias val- 
dža turi užlaikyti.

reivių, likosi beveik visiš
kai sunaikinta. Užmušta,: 
sužeista ir paimta į nelaisvę 
apie 30,000 turkų. Apart 
to, 200 vežimų su provijantu 
pateko į rusų rankas. Ru
sai užvaldė Efrato klonio 
perėjimais.

ZEPPELINAI ANTRU
KARTU ŠIĄ SAVAITĘ ' 
UŽPUOLA ANGLIJĄ.

Londonas, 13 d. rugpjūčio
—Antru kartu šią savatę ' 

su Zeppelinai U'.puolė ant Ang-' 
Ataka buvo padary-

gaus, ,ta nakčia. Užmušta 6 ypa-.
|tcs, sužeista 23, taipgi liko'

Prie kurios pusės Balkanų; apdaužyta 14 namų. Kas- Jogei 14 rugpjūčio ant Balti- 
i šalįs prisidės, sunku pasaky- 

Netoii Jacobstad, Dvins'k ti.
ir Vilkmergės męs remiame 
vokiečius ir jie traukiasi at-

ranzai nota, kad .Mexikos Lįe£įus už upės Aa. Męs pa-:prie tų prisidės, 
kariaujantieji vadai kuovei- ^m£»me keliatą kareivių į! Prie kurios pi 
kiaušiai susitaikytų. _ 'nelaisvę. ; šalįs prisidės, su

Washingtone manoma, jo-1 - _ .
gei karė tarpe Suv. Valsti-’ 
jų ir Mexikos neišvengtina.1

SUSIRĖMIMAI TARPE 
SUV. VALSTIJŲ KARIU- 

MENĖS IR MEXIKOS 
BANDITŲ.

Aštuonias mylias nuo Vilk-

VOKIEČIAI UŽĖMĖ VLA
DIMIR - VOLYNSKI.

Iš Berlyno praneša

NUSKANDINTAS VO
KIEČIŲ KREISE

RIS.
Iš Petrogrado pranešama,

atneša daugiau blėdies
tai orlaivininkai .išsila
ir geriau pataiko, ar tai bū-:ta.

j.;s jūrių nuskandinta vo
kiečių kreiseris ir keliatas 
Uit į kariškų laivų pagadin-

! mergės atėmėme iš vokiečių i. . a E . A, 7. i 
kaimelį Tautuvėnus ir per- ^eeiai jzenge į Vladimir-

• -- -........... -- Volynski. J °1 i
j 1111 LV/IIIV' V VIV1W1LJ. llilA J C l • V • • • ” .Texase, ant Mexikos ru- j kiečiai traukiasi ant Pane- nis Rusuos miestas.

bežių, beveik kasdien būna vėžio.
susirėmimai tarpe Suv. Val.| fg to matosi, kad tose a-
kariumenės ir Mexikos ban- įpielinkėse rusams pasisekė

sulaikyti vokiečius ir tuom 
tarpu Rygai ir Vilniui pavo
jus negręsia.

| kirtome vokiečių liniją. Vo-
bežių, beveik kasdien būna vėžio.
_ . . . Iš to matosi, kad tose a-

na tinkamesnės vietos.
. , Nuo pat pradžios karės

i buvo 17 Zeppelinų užpuoli
mų; 76 ypatos liko užmuš
ta, o 175 sužęista. Zeppeli- 
nų gi žuvo apie 2.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ SIE-

ditų. Susirėmimuose jau 
žuvo keli desėtkai banditų ir 
keli Suv. Vai. kareiviai.

Volynski. Tai yra pirmuti-1 
‘ . Kazo-1

kai, bėgdami iš miesto, pa
degė namus ir vidurinė mie
sto dalis išdegė. Vokiečiai j 
jau įvedė ten savo tvarką. Pastaromis dienomis Pet-

VOKIEČIAI EINA ANT 
BREST LITOVSKO.

Generolo Mackenseno ar
mija smarkiai spaudžia ru- 

Iš Dardanellų šiuo tarpu 'sus iš pietų. 15 rugpjūčio 
pranešimų labai mažai. Sa-(vokiečiai užėmė Radzyn-Da- 
koma, jogei talkninkams pa- widy-Wladowa 
si Sekė 
turkus ir 
myn.

Iš Londono praneša, 
vyriausias 
turkų armijos Dardanelluo- i 
se Liman von Sanders ap- 
sirgo proto liga ir liko už-' 
darytas Į beprotnamį Kon-j 
stantinopoly.

Vienna praneša,

Iš DARDANELLŲ.

ir dabar 
smarkiai sumušti randasi jau netoli Brest Li- 

pasivaryti pi r- tovsko.
Į Princo Leopoldo armija, 

jog, užėmus Siedlecą, taip-pat 
komanduotojas paėmė Sokolow ir Lukow.

“RUSŲ ARMIJA IŠGEL
BĖTA”.

rogradas viešai apskelbė, 
jogei “rusų armija išgelbė-

SUVARŽYS DARBININ
KŲ TEISES.

Albany, N. Y. (valstijos 
kapitelius). Šiomis dienomis 
atsibūna konstitucijos kon- 'Mūšiai"tęsiasi’jau ištisa°sa- 
vencija. Kapitalistų bernas vaite. Kelis sykius vokie- 
Barnes nori įdėti į konstitu- (v.jaį bandė šturmu paimti 

draudžiančias le- fortus, bet kiekvieną sykį 
gislatūrai nustatyti darbi- p|U) atmušti su didžjausiais 
mnkams žemiausią mokestį,! nuostoliais. Rusai sako, jo- 
nori panaikint pašelpą susi- gei jiems paVyko keliuose 
žeidus ir nemokėti pensijų punktuose atstumti vokie- 
našlėms. Nekurie buyo tam ^Us nuo Kauno, bet iš Gar- 
jo sumanymui priešingi, bet iCVos puses vokiečiai dar ar

ėčiau priėjo prie fortų, čia 
jiems daug gelbsti pekliška 
jų artilerija. Hindenburgo

PEKLIšKOS ATAKOS 
ANT KAUNO.

Apgulimu Kauno vado 
|Vauja patsai Hindenburgas

TALKININKAI NEPER
KA AMERIKOS KVIEČIŲ. įr jaį dabar negręsia ap- 

Chicago, III., 13 d. rugpjū
čio.—Anglijos ir Francijos pusės”.

upimo pavojus iš vokiečių

PETROGRADAS BIJOSI 
ZEPPELIN Ų.

I Petrogrado laikraščiai 
jogei I- pradėjo baimytis, ar kar

alijos konsulai jau apleido ^ajs vokiečiai nesumanys a-

1 Valdžia paliepė gyvento
jams prirengti rūsis (skle- 
Įpus), kur, reikale,galėtų gy- J 1 • * •• 1 J •
j Vėliausios žnios praneša, 
kad rusai pradėjo fortifi- 

...............................kuoti miestus Pskovą, Nov- 
laivynas Juodosiose jūrėse gorodą.ir kitus, kurie stovi 
nuskandino 47 turkų garlai- anf kelio j Petrogradą. Da- 
vius, du mažesniu garlaiviu har, kada vokiečiai^ liko at- 
ir 500 žėglinių laivų.

Vokiečių generališkas šta
bas otficijališkai praneša, 
jogei armija Bavarijos prin- „„„-------------- „„„ ----- r ,v
co Leopoldo užėmė guberni-1 Turkiją ir pavedė savo pa-'/akuoti 1 etrogractą is oro. 
jos miestą Siedlecą, kuris ' reigas atlikti Amerikos kon- aidžia 
randasi 50 mylių j rytus nuo sulams. 
Varšavos.

TURKAI SUMUŠTI Už- 
KAUKAZY.

Rusų generališkas štabas 
praneša apie smarkius mū-

RUSAI NUSKANDINO jventojai pasislėpti.
549 TURKŲ LAIVUS.

Iš Petrogrado praneša,jog 
laike devynių mėnesių rusų

VOKIETIJAI NEREIK 
BOVELNOS.

Iš Amsterdamo praneša

įmušti nuo Rygos, Petrogra- 
j do gyventojai lygir nusira- 
imino.

: ITALAMS NEKAIP SE- 
! KASI.

pagelta ( Italai diena iš dienos vis 
i \ okietija šaukia, kad ryt-poryt už- 

. - ims Gorrizią ir Triestą.
. Vienok, jau kelinta savaite, 

kaip jie stovi ant vietos, 
i Austrai, gavę pastiprinimą,

be bovėluos . . 
naujų išradimų 
vartoja ką kitą padirbimui į 
ammunicijos.

Ji_______
KALBOS APIE TAIKĄ.
Iš įvairių šaltinių ateina netik kad apgina savo pozi- 

žmios, jogei Europinė karė ’rijas, bet dar bando per Al- 
tęsis neilgai. Sakoma, kad i pu. kalnus prasimušti į Ita- 
už mėnesio, kito prasidės'liją. Dabar ant Alpų, vir
ta ry bos.

Vėliausiame kaizerio atsi
liepime į kariumenę buvo 
pasakyta, jogei karė tęsis 
neilgiau, kaip iki spalio mė
nesio. Amsterdame gauta 
žinių iš Berlyno, jogei vo-j . . _
kiečiai netrukus sukriušins gus atliks Amerikos konsu- 
francūzus ir anglus taip ly-ilas Douglas Jenkins, 
giai, kaip sukriušino rusus.' ;----------—

Iš Rymo pranešama į Lon-j Austrija atnaujino užpuo- 
doną, jogei popiežius nutarė liuią ant Serbijos. Šiuo tar- 
dėti visas pastangas, kad į- pu manoma sukriušinti Ser- 

Jisai įsakė biją, kad atidarius kelią link 
__ Z - Turkijos.

■■
■I

 I 
-■
 -

išūniu eina smarki kova.v

vykdinti taiką. <
Amerikos kardinolams —O’- 
Connelliui ir Gibbons’ui tai
kos reikale pasitarti su pre-

j šiaurius nuo Kauno—ne
sakoma, kar vo-

Barnes’ui pasisekė didžiu- ; 
mą patraukti į savo pusę.

siškai sunaikinti vokiečių 
artilerija.

Vėliausios žinios
Anglijos konsulas išsi 

kraustė iš Rygos. Jo pare!

KARĖSv PROFITAS.
Už milijonus gyvasčių už upelius žmonių kraujo, už ašaras našlių ir našlai

čių Amerikos kapitalistai šiomis dienomis aplaikė nupf Anglijos valdžios, šimtą mi
lijonų dolerių auksu. Mat, Amerikos kapiialistai, dirbdami ir siųsdami talkinin
kams ginklus, irgi prisidėjo prie tos kruvinos puotos ir už tai gavo dividentus.

BRIDGEPORTE NEBUS i pienas apsupti rusų armiją 
STREIKO. * “ *

Locomobile kompanijos pavyko.
prezidentas Samuel T. Da-j Riečių nuostoliai ties Kaunu 
vis, Jr., apskelbė jog išpildys labai dideli. Abiejose pusė- 
visus darbininkų r 11 įSe Nemuno voliojasi tūks- 
mus. Bus pakelta mokestis (tančiai lavonų, kurių jie ne- 
ir sutrumpinta darbo valan- spėjo surinkti, 
dos. m ’Telegramos praneša, jog 

vokiečiai siunčia ant Kauno 
4,000 ITALŲ IŠVAŽIAVO 'dar penkis korpusus kariu- 

KARIAUT.
Iš Pittsburgo f

4,000 italų kariauti už savo1 džiausiąs kanuoles, kurioms 
tėvynę. Italijos 
juos veža dykai.

MILICIJOS MOBILIZACI
JA MASSACHUSETTS 

VALSTIJOJ.
Gubernatorius Walsh pa

liepė pilnai sumobilizuoti vi
sos valstijos miliciją. Mat,

(menės. Bombarduoti Kau- 
išvažiavo ną jie partraukė savo di- _ —__ I 1 V • • 1 * t •

valdžia sugriovė Lježo ir Antyer- 
jpeno fortus. Vokiečiai tik- 
jrina, kad į kelias dienas 
Kaunas bus jų rankose.

KURIEM PADĖS BULGA
RIJA?

Paskutinėmis dienomis 
talkininkai—Rusija, Franci- 

24 rugpjūčio Bostone įvyks'ja ir Anglija— dėjo visas 
Suv. Vai. gubernatorių kon-■ savo pastangas, kad tik pa- 
ferencija, tad Walsh' nori .traukti Bulgariją į savo pu- 
parodyt, ant kiek Massachu- ,sę; Bulgarija sutinka^ už- 
setts valstijos milicija yra 
išlavinta.

EXPLIOZIJA GINKLŲ 
DIRBTUVĖJ.

Pittsburgh, Pa. 13 d. rug
pjūčio Westinghauzo ginklų 
dirbtuvėj įvyko ekspliozija, 
kuri 2 darbininku užmušė 
ir 6 sužeidė.

pulti ant turkų, jeigu Grai
kija ir Serbija sugrąžins jai 
dali Makedonijos, kurią ji 
buvo užkariavus nuo turkų, 
bet paskui pralaimėjo ant
roje Balkanų karėje, Grai
kija būk jau • sutinkan
ti , atiduoti, bet Serbija 
griežtai atsisako. Dabar 
laukiama susirenkant serbų

‘ ‘ L r_> Vėliausios žinios skelbia,
zidentu Wilsonu ir sušauk- J°gri S Kauno fortai liko vi- 
ti į Šveicariją neutrališkių 
šalių kardinolus,kad bendrai 
pasitarus apie įvykdinimą 
taikos greitu laiku.

Už svarbiausią prirody
mo, jogei taika nebetoli, yra; 
tas, jogei talkininkai prane-'puolė Serbija ir jau bomber 
še Chicagos kviečių trustui, duoja Belgradą, 
kad sulaikytų užsakymą ant 
dviejų milijonu bušelių kvie
čiu. kurie turėjo būti išsiųs
ti į Europą rugsėjo mėnesy
je. Taip-pat sulaikyta daug 
ginklų orderių.

Tas viskas parodo, jogei savos gelžkelio. Vilniui vėl 
karė tęsis neilgai. gręsia pavojus.

Iš Londono praneša, jogei 
austro-vokiečių armija, su
sidedanti iš 400,000, vėl už-

Berlynas praneša apie vo* 
kiečių laimėjimą Kauno gub. 
Rusai liko smarkiai sumušti 
ir traukiasi atgal. Vokiečiai 
eina linkui Petrogrado-Var-



Lietuvos žmonių vargai nių pluoštą apie pabėgėlių vandens jie jį

Čia paduodame kelintą ži
nučių iš Lietuvos laikraščių, 
kurias perskaitę suprasite, 
kaip vargsta Lietuvos žmo
nės, karės audros išblaškyti 
po visus kampus.

Nuo padubysių. Ko var
gas nemoko ir prie ko ne
pratina! Arti pozicijų, 
•ninku gyvenimui visai sui
rus, sodiečiai griebiasi šio
kių-tokių uždarbių. Dau
giausia dabar ima pyragus 
kepti. Šaukoto, Šiaulėnų, 
Radviliškio apylinkėse dau
gelis sodiečių parsiveža iš 
Bauskės ar iš Panevėžio 
rinitų, kepa pyragus ir nuve
žę prie pat mūšio linijos ka
reiviams pardavinėja.

— Ar daug uždirbat? — 
klausiu vieno tokio pyragi- 
ninko.

— Kaip kada: jei laimin
gai išeina — rublis, kitas 
lieka ir dar kleckų iš tų pa
čių miltų išsiverdame; bet 
kartais atsitinka visą pyra
gų skrynia ir be pinigų par
duoti.

gyvenimą Suvalkų ir Kauno Tiesa, drg. B 
gubernijose. 'žmogus be klai

nešė lietuviams darbinin
kams, skelbdamas teisybę ir. 
rodydamas kelią prie gėrės- 
nės ateities. Tie jo žodžiai 
ir tas veikimas nepatiko 
mūsų klerikalams ir tauti
ninkams ir jie apdrabstė jį 
purvais. Męs tylėjom.

Šiandien gi tie smalavi- 
pa. riai griebėsi dar bjauresnio

1 . Neturėdami nei ma-

Balbieriškyje, kur Žemie-1 kiekį į®
čių Sąjungos Valdyba nu-

prigirdytų. Saules Brolis 
jočius nėra 
lų, bet pa-

nes, pamatę žmogų bėgant, siuntė K. Stačinską dalinti 
šausią į jį. Radę tuščius1 pabėgėliams maisto, duonos 
namus, išlauždavę duris ir pasimti ateidavo 452 šeimy- 
visa iškrauliodavę . . Per sa-| nios arba išviso 1642 žmonės, 
vo buvimą vokiečiai ėmę iš kuriems per diena būdavo 
žmonių arklius arba mainy- išduodama liki 40 pūdu duo
davę ant savųjų netikusių p nos. Kiekvienas šeimynos 
be pinigų pirkę ir be pini- narys išpradžiu gaudavo po 

nv- B’U parduodavę. Kiaules ir svarą duonos " dienai. , 
ūki-1 karves pjovę, šieną ir avi- ėiau šiomis dienomis iš Aly-Marbo.

žas ėmę šerti savo arkliams, taus gauta įsakymas neduo- žiausio pamato, jie įtarė 
o taip-pat ir valgomuosius ti duonos sveikiems vyrams mūsų veikliausius draugus

XT*'---‘jir moterims, turintiems nuo —Prūseiką, Neviacką ir še- 
gy-. 17 iki 50. metw amžiaus, tai- štoką — prigulėjime prie

' 1 A? išduodama “raudonrankių” ir nužudy- 
Pabėgėlių skaičius nie kun. Žebrio ir jo gaspa-

-------.... ę ------------ - - .v.,. «tv;;ubvb, pasirodo, dinės. Tokią juodą dėmę 
1 markę (apie 45 kap.) už 10 neina mažyn, bet kasdien į mesdami ant tų draugų, jiė;

1 ; kasamus liepę Balbieriškį ateina užsirašyti tikėjosi juos morališkai už-

pabėgėliams maisto, duonos

daiktus išsinešdavę. Nemo-'p moterims, turintiems nuo 
kėdami susikalbėti su i 
ventojais, vokiečiai rodyda-'gi duonos dabar 
vę jiems, ko reikalauja. Už roažiau. / 
kasimų rausimą mokėję po. toje apylinkėje.

vai. darbo; l
kasti naktimis. Gegužės 9 

id. į Tirkšlius atėjusi rusų 
kariumenė, o gegužės 10 d. 
išvarę visus žydus. Nuo 

į ugnies šį kartą Tirkšliai iš
likę sveiki'.

GRUZDŽIAI, ŠIAULIŲ 
APSKR.

Vokiečiams išsinėšinus,

PIRMIEJI ŽIEDAI
Kur artojas javus

Pasėjęs nor pjauti 
Nors nunoko javai, 
Laukuos bįra grūdai,Pirmasai saulės žvilgis palietė mūsų 

seną, senutę žemę; bučiavo kiekvieną kup
stelį, kiekvieną kalnelį, džiovino slėnius. .

Ąmžių genijus - artistas — gamta — 
ištiesė savo ranką ir užklojo visą žemę ža
liu Dianos rubu. Sužaliavo kalnai, pakal
nės, miškai, krūmeliai...

Saulutė kaskart davėsi skaistesnė. Ji 
bėre savo sidabrinius spindulėlius — bu
čiavo visos žemės veidą.

Pirmieji pumpurai — švelnučiai, akso
miniai — pradėjo skleisti savo lapelius ir 
rodyti ruožąvus, nei mergelės lupos, žiedus.

Tai buvo pirmieji žiedai, brangieji 
žiedai.

Jie viliojo kiekvieną liūstančią sielą; 
pripildė poetų širdis naujomis giesmėmis; 
viliojo nuilsusios nuo sunkių darbų merge
les širdį; kvietė pasinerti ir atgaivinti sa
vo sielą triukšmo “užburtą miestelį, varė iš 
kaimo brolį-artoją dirbti'plačiųjų laukų.

Viskas atgijo, viskas krutėjo; viskas, 
kas gyvena, džiaugėsi, dainos veržėsi iš nu
ilsusiu krūtiniu. Bet... V fc, .

...Per žalias pievas, per žydinčias gė
les, skrido siaubūnas, naikino viską. Sky
nė gėles, mynė žalasias pievas, degino kai
mus, laužė artojų arklus. Visų mūsų gra
žioji šalele paplūdo kraujuose ir ugnyje. 
Tarsi, vulkano išsiveržusi lava, apliejo jos 
jauną kūną garuojančia masa su pelenais. 
O ji kenčia... verkia...

Skaisčiosios padangės rausvieji purpu
rai pasidabino juodu debesiu. Platieji, ly
gus laukai virto tykiomis kapinėmis. Tik 
varnai, pilkais lekiodami, krankia, tik vil
kai gaujomis staugia, tik drasko jaunų ber
nelių kūnus; tik mirtis... tik kapai...

Senos senutės, žilagalvės močiutės ap
siliejo kruvinomis ašaromis. Nutilo jau
nųjų mergelių dainos. Išblyškę, išalkę, iš- 
gazdinti vaikučių veidai sutvėrė baisiausią

Pjovėjas n’išeina, 
Dalgio neplaka nieks, 

. Art neruošias nė vienas, 
Nes jie nepareina.

Jie paliko vaikus
Alkanus, mažučius,

Apleido ir pačią;
Jie išėjo kariaut,

• Ar revuos reiks sušalt —
Negrįšž jie į grįčią!

Badu miršta vaikai, 
Kraują, lieja tėvai,

Jų pačios raudoja, 
Greitai auga kapai, 
Kvarksi, džiaugias varnai,

Žmogieną lesnoja. • . 
O kas laimę ture’

po 4—5 šeimynas, kurios no-' mušti. Aš tikiu, kad tie 
rl gauti duonos. • Nuo bir-,draugai nenusimins dyasio- 
želio 22 d. apribuotam pabė-| je> bet dar energiškiau ko- 
gėlių skaičiui bus duodami VGS su darbininkų priešais, 
ir karšti pietus; kol-kas skelbdami žmonijai teisy- 
pietųs žadama duoti tik 300 .bes žodžius. Męs, darbinin- 
žmonių, toliau tasai skaičius kab privalom atkreipti į tai 
žadama padidinti. Be to, i savo atydą ir kuom tik ga- 
Balbieriškyje yra dar Že-Jmi paremti nekaltai ap- 
miečių sąjungos arbatinė šmeižtus musų draugus. Y- 

.pabėgėliams ir ligoninė, kur j patingai męs, Augščiausios 
nesimatė Paimami pabėgėliai; toje Ii-/Prieglaudos Lietuvių Ame-

v! V v V V JL V

aprankiojo rauples. Čia žadama įtaisy- 
• . ti dar vartotojų draugijos 
Iš krautuvė.

tvdesnū pabėgėlių dalis 
gyvena Balbieriškio apylin- 

sodžiuose; pačiam 
miestelyje jų mažiau.

Kauno apskrityje. Drau
gijos įgaliotinis A. Liubinas

,ma-n teko būti Gruzdžiuose.*
I Pėdsaku jokiu .... -

nebaisu prie-pat ■ matyti ir nesimušė. 'gomnėje jiems įskiepija ir nkoje nariai, turime netyle-
gijos organu ir mesta dėmė 
ant “Laisvės” ir laisviečių, 
paliečia ir mūsų draugją.

Męs, draugai, skaitydami 
“Laisvę”, aiškiai pamatėm 
jos pakraipą ir gerai supra
tom jos gerus troškinius dėl 
skriaudžiamųjų. Męs ma
tom, jogei “Laisvė” yra 
priešinga kiekvienam žmo
nių žudymui, nepaisant ko
kioj formoj jis nebūtų. 
“Laisvė” pasmerkia netik 
žmogžudžius, bet ir tuos, 
kurie stumia žmoniją prie 
žmogžudysčių ir nekalto 
kraujo praliejimo. Męs ma
tom, jogei “Laisvo” veda 
žmoniją prie šviesaus idea- 

Tuose namuose, kur įženg-jšušve; toliau • nuo pozicijų lo, prie to idealo, kuris iš- 
davo lietuvininkas, niekas važiuoja labai nenoriai, nes raus iš tarpo žmonių, L_„ 
neatsitikdavo, tik “dovanų” i tikisi, kad greitu laiku galės tik yra pikto, o auklės tą 
1--1 -- - U.ucfrįžti į apleistas vietas.‘kas veda žmoniją prie mei-

ugnies lįsti? — klausiu to- 
liaus.

—. Ką-gi padarysi... apsi
pranti... vis šioks-toks dar
bas, rankų sudėjęs nesėdi. 
'**^A'argšės moteris karei
viais ir aficieriams skalbi- 
niusVlauna. Už tai nuo ka
reivių jei ne pinigais, 
duonos gauna, 
darbininkai kartais gauna* ir mokėjo apsieiti, 
griovių kasti, 
ka 1 rub. 50 kap., moterims 
1 rub. dienai. Apskritai pa
dubysių ruože daug liuosų, 
be darbo darbininkų yra.

Iš gyventojų 
avižas, šieną, kiaušinius ir 
kitus valgomus daiktus. L 
krautuvių išnešė irgi valgo
muosius daiktus. Šiaip ne-

Ant kriukių pargrįžo, 
Ar be rankos parė, 
Nors jau dirbt negalė, —

Šeimyną išvydo.
Nors p rami st negalės, 
Ar skolų n’užmokės —

Tas į s jį be galo. 
Jei pasveiko katras, 
Tą žandaras atras,

Nežūva i pirmą syk,
Antrą kurt pamėgink

Apleisti šį svietą.
Tu užmirškie vaikus,
Atsisveikink visus,

Palik grinčią mielą.
Viską tu dovanok,
Apie tai negalvok,

Aukaukie ir sielą,
“Žemę mažą apgink,
“Tu už Serbiją mirk”, —

Taip vargšui čia gieda.
■ Pirma karė apsto’,

Kita tuoj užliepsno,
Štai jau kelintoji.

■ Skubiai žūsta tauta,
Ėda vargšą spėka

Nuožmi, nelaboji. ,
Bulgarija. Petras Keleivis.

—:------- o----------- -

' PASISLĖPĖ VAKARĖLIS.
Pasislėpė vakarėĮis
Už tamsios nakteles,
Jau prašvito mėnesėlis,-
Sužibo žvaigždelės.
Linksmi paukščiai giesmininkai
Nustojo čiulbėti
Ir nuvargę darbininkai

■ Rengias pasilsėti.

labai kas tenukentėjo, kitur t kęse, 
vokiečiu ir bute nebuvo. Pa
žymėtina, kad vokiečiai la-

Tvirtesni; taip, kas buvo apsukresnis' buvo apsilankęs šiose Kau
tam už no apskričio vietose: Jona- 

Vyrams mo-]alaus užboną ar vištą, kiau-|voje, Kėdainiuose, Josvai- 
§inįų desėtką — “dovanojo” nyje, Panevėžyje, Rąbtuose, 
arklį ar ką kitą. Tarp vo- Vendziogaloje . ir keliuose 
kiečių, pasakoja, buvę ir lie-' dvaruose ir kaimuose. Pa- 
tuviif — lietuvninkų (taip bėgėlių padėjimas čia nei 
jie save mėgsta vadinti. Jie kiek negeresnis, kaip. Su- 
labai mandagus ir nudžiug- valkų ir Vilniaus gub. Dau- 
davo, jeigu pasitaikydavo guma jų gyvena miškuose 
ilgiau pakalbėti su broliais. Itarp Dubysos ir Nevėžio su

taL’bai mėgo dalinti “dovanas

LIETUVIŲ BELAISVIŲ 
GYVENIMAS.

Valdininkas lietuvis p. M. 
D. iš N. (Samaros ,gub.) 

rašo:Globai

šinių desėtką — “dovanojo 
arklį ar ką kitą.

i, kas

“lamstų įgaliojimą, kvitų būdavo... Kaime S. buvo at-
knygutę ir J
Nusigailėtina, kad nėra iš

laišką gavau, silankę du lietuvninku žval- Kun. Tatjanos Kauno ap- lės, lygybes ir brolybės.
Nusigailėtina, kad nėraiš;gU. jie taip susibičiuliavo,} skričio komiteto įgaliotinio 
ko čia aukų rinkti, nes nė- j^ad net ir fotografijoms ap- p. Koziko žiniomis, Čekiškės 
ra arti gyvenančių lietuvių, 'siniainč.' Gailėjosi, kad ne- rajone esą apie 10,000 pabė-
o rusai nelabai teatskiria ituri su savim aparato nusi- 'gėlių, o Betygalos rajone — 
PrūKų lietuvių nuo vokiečių, traukti grupėje. Jie visi kiek mažiau. Ligišiol minė- 

• Sykį jau \ okietijos,pavaldi- trokšta Lietuvos suvienyji- tose vietose pagelbos veik 
nebuvo, tik birželio mėnesio 
pradžioje čia pradėjo dar- 

NAVARĖNAI, KAUNO Ibuoties kun. Tatjanos komi- 
gUB. 'tetas, kurio pirmininkas y-

ra Kauno apskričio dvasi
ninkų vadas p. Kastro. Ko-

grupėje. Jie visi kiek mažiau. Ligišiol minė-

nys, tai ir vokietys!... nM
Samaros gubernijoje yra'

labai daug lietuvių belais-]
vių
a pgy ve n di n t i 1 ietu viai
lankiau.

j

kaimus, kame * 
ap-

Atsibastę čionai vokiečiai
Bet kadangi vietos gyv®n-' Mikėsi labai, mandagiai, bet Įritėtas ligišiol išdalino 2000 

j/* savotiškai šeimininkavo. rub]įįų pinigais, 1,000 pūdų 
Aukoja J.ay^zc^luį- *lie .Pranešė vie- jr gavo 1,000 pūdų ru- 

tiH’am klebonui, kad jis pa-;gjų_ Punktai įsteigta: Bab- 
skelbtų per pamokslą apie fuose>, Panevėžyje, Čekiškė- 
vokiecių žadamą daryti vy- je, Jonavoje, Leščiuose; cen- 
,ių mobilizaciją. Ir kuomet ,traliįis punktas — Čekiškė- 
po pamaldų žmones ėjo is je Josvainyje žadama ati

daryti krautuvė, kur pigio- 
. mis kainomis bus pardavinė
jama. maisto produktai, nes 
i mažose krautuvėlėse, kokių 
dabar, žydus iškrausčius, y- 
ra atidarę vietas žmonės, to
kių produktu permaža, o jų 
nesant, negalima patenkinti 

'net pirmieji pabėbėlių reika- 
nUpjovė davimai. “L. Ž.”

nes neturėjo' - ' ...... —-^^=-^===

ir savotiškai šeimininkavo.tojai vis dėlto jų gailisi, tai 
šiaip-taip laikosi.
apdarų ir kitaip gelbsti.

‘Kai-kurie belaisviai sun
kiai serga.

Kai aš juos prakalbinau 
lietuviškai, visi nustebo, nes 
nesitikėjo toly m oje rusų ša- bažnyčios, tai prie durų sto-,' 
lyje išgirsti 'savo mylimą 
prigimtą lietuvių kalbą. 
Kaikurie klausė, kaip aš 

.čion papuolęs ir kaip galima 
esą priprasti nekultūringoje 
šahrj gyventi...

• Kaikurių šeimynų vaikai 
visai mažai lietuviškai be
moką. Jų motinos paaiški
no, kad lietuvių kalba visai1 
išstumta esanti iš mokyklos. 
Seniau dar mokindavę ir lie
tuvių kalbos, bet paskuti
niais metais visai lietuvių 
kalbos pamokas paniekinę... 
. Belaisvių gyvenime dar' 
tai yra bloga, kad kai-ku- 
riuose kaimuose jie neturi 
didesnio atskiro buto, dėlto 
juos nuolat stumdo iš vietos 
į vietą.

Toliau, sužinojęs ką dau- 
1 giau, vėl jums parašysiu”.

vėjo vokiečiai ir tinkamuo-’ 
sius jaunus vyrus nusivedė1 
į kokią ten daržinę “ant pie-1 
tų”. Paskui išsiuntė Vokie-1 
tijon.

TRIŠKIAI.
Triškius vokiečiaiApie 

daugelyje vietų 
žiemkenčius, 
kuo al'klių pašerti.

rublių pinigais, 1,000 pūdų

“Laisvę” gi veda tie drau
gai, ant kurių mesta toks 
bjaurus šmeižtas, 
ką aš pažįstu ypatiškai 
gerai 
neša 
kams.
kai nepažįstu, bet labai ge
rai žinau jo gerus daąbus. 
Draugą šeštoką taipgi ži
nau; jis irgi dirba del dar
bininkų gerovės.

Tie gi, kurie šitaip bjau
riai šmeižia nekaltus drau
gus, — ką jie gero padarė? 
Kaip kunigai, taip išminėti 
tautininkai trokšta, kad nu
vargusio ji liaudis - darbi
ninkai amžinai gyventų 
dvasiškoj ir materijališkoj 
nelaisvėj ir kad iš jų pra
kaito tu k tų visokie dyka
duoniai.

Taigi, lietuviai darbinin
kai, tėmykim į dalykus aty- 
džiai ir sustabdykim netei
sybės ir šmeižimų platinto
jus. A. J. Keršis.

Prūsei- 
ir 

žinau, kiek gero jis 
lietuviams darbinin- 

Neviacko gi ypatiš-

VOKIEČIŲ ŠEIMININ
KAVIMAS.

Tirkšliai (Telšių ap.). Ba- 
~ landžio. 26 dieną, kaip rašo 
* .“Aušra”,- vokiečiai atėję į 
. Krūčių sodžių ir Daubarių 
akalicą, kur jieškojo riebių 
kiaulių, žadėdami už jas pi
nigais mokėti. Apsistoję 
Krupiuose nakvoti. Pirmiau 
vokiečių žvalgų jau buvę 
pranešta, kad žmonės nesi
slapstytų ir būtų visi namie,

Laisvoji Sakykla.
“Laisvoji Sakykla“ atvira visiems 

—draugams ir priešams. Jūs galite 
erauti čia baisa ir išreikšti savo nuo- 

» — rnonę, nors redakcija ir nesutiktų su 
Likusi tik mažesnėji mieste- jumis.
lin dalią ią Maypikin nnąpą 1 Rašykite, betgi, mandagiai ir 110 cans 1S IViaZeiKių . puses, trumpai< Stengkitės mažai rašyti, 

ii’ dar bėt daug pasakyti.
Po rašteliu.'padėkite savo pavardę, 

bet galite rašyti ir po pseudonimu.
Redakcija neatsako už nuomones 

VYŠNIA VAS, AŠMENOS ‘Laisvoj Sakykloj“ išreikštas.

. ,APS,K- , . ! DARBININKAI, NETYLĖ-
Naktį į birželio 17 d. Vys-* KIME!

niave kilo didelis gaisras, i ~ *• . . .. ’. . .. Ą 
Ugnyje supleškėjo 115 kie-| Draugai darbininkai! Ąr 
mų su trobomis ir invento-: Jr!^s ty^s?me?ai lejsime^aip

Nuostoliu padaryta įpjaui lai šmeižti musų veike- 
J " j us,kurie su didziausju pasi

šventimu ir energija dirba 
dėl darbininkų labo! Drau
gai darbininkai! Kam nė
ra žinoma F. J. Bagočiaus 
veikimas ir kam nėra žino- 

Lietuvių agronomijos ir ma tautininkų ir. klerikalų 
*. bjaurus purvinimas ir kan

džiojimas jo ypatos! Jei- 
šaukšte

LECKARA SUDEGUSI.
Kaip rašo “R. G.” Lecka

vai beveik visai sudeginti.

bažnyčia, klebonija 
keli triobėsiai.

rium.
apie 100,000 rub.

MAITINAMOJI PAGELBA 
SUVALKŲ IR KAUNO 

GUB.

teisės pagelbos įgaliotiniai
K. StaČiniskas ir A. Liubi- ( 
nas vėl suteikė draugijai ži-!gu tik galėtų, tad

LAIVAKORTES*
< ■

I Lietuvą-Rusiją
ir iš ten j Ameriką.

M I

Laivai eina per Archan
gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pasportus parūpinami.

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

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK .
1112 W 35th Street, Chicago. Ill. 
(Valdžios prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra suviri f 1,500,000.

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
Visokias žinias maloniai su

telkiama.

Ir nenuramino jų pirmieji žiedai ir n«- 
gaivino nubudusių širdžių balsas gegutės ir 
ne'traleliavo jiems skambias dainas garsio
ji lakštingalėlė. Jie, nuliūdę, nusiminę, nu
lenkę galvas, meldžiasi ir verkia...

O čia toloj šalyje, kur dar neatskrido 
tas baisus siaubūnas, kur tiktai liūdnos 
naujienos pasiekė ausis jaunosios tėvynės 
sūnų ir dukterų — pražydo pirmoji lelija, 
skaisti baltutė lelija. Mergelės ranka ją 
palietė ir nuskynė; jos pilnos meilės lupos 
pasislėpėzlelijos žiede, krūtinė augštai iški
lo ir suskambėjo gilus atdusis.

— Ach!
Gal jai buvo gaila tos pirmosios lelijos, 

bet ji ją nuskynė, nuskynė, kad apdovano
jus tuo pirmuoju žiedu mylimą bernelį.

O žiedas! Koks jis brangus! Jis pa
gamino jų širdyje kitą žiedą, kuris nevys
ta, kurio niekas negali nuskinti. Tai pir- 
masai ir neužmirštinas meilės žiedas. Tai 
rišys dviejų sielų, kurios surištos skrajos 
virš visko.

Baigsis vasara, nubyrės suvytę pirmie
ji žiedų lapeliai. Užgims naujas artistas- 
ruduo, išmargins žalusias girias savo artis
tiška ranka, tik suvytę lapeliai šnabždės, 
tik plikos šakeles linguos. Bet pirmieji mei
lės žiedai, žydės, klestės, bujos...

Užeis žiema, šalta žiemužė, apklos kru
vinąją žemelę, kad paslėpus nuo gyvųjų 
akių raudonus pienus, baltas nei perkelis 
sniegas. Įdūkusi audra, kaukdama, padės 
verkti senai močiutei savo žuvusio sūnelio. 
O audra vis dūks, draskys viską. Bet pir
mieji meilės žiedai vis žydės...

Praeis audros, užstos šiluma, ateis nau-
- pavasaris, kurio laukia iš- 

Pražydės gėlės tikrosios
jas pavasaris, 
troškusi žmonija.
gėlės, kurios niekad nevysta'. Baisusis 
siaubūnas ras sau galą prakeikime. Vietoj 
jo žydės ir bujos meilės gėlės.

Gal ir.ateis tas pavasaris?... Gal?...
AŠ jo laukiu... Visi jo laukia..

------- *—o----------

ŠALIS VARGŲ.
(Vaizdelis iš Serbijos).

Giedras, melsvas dangus,
Kaip dievaitė gražus, ■ ' • - .

Apglobė žemę, ’ ' .
Iš tolybių gilių
Liejas daug spindulių
• ’ Per/visą.dienelę; •
O kalnai milžinai,

, Tartum, koki sargai/
Uolomis apstiprinti,

Jie apriečia laukus,

Gojaly kukavus
Ir nutilo mergužėlė
Daržely dainavus.
Žmonės, paukščiai ir žverialės —
Visi saldžiai snaudžia,
Tamsus Kudėsis naktelės
Sapne tinklą audžia.
Tik niMulė nelaiminga
Kasžių ko dą laukia
Ir širdužė sopulinga 
Skausmų jūroj plaukia.
— Kodėl gi tu, motinėle,
Neini pašislėtie?
Kas gi verčia, sengalvėle, •
Tave taip liūdčtie?
— Karė nuo manęs atskyrė
Mieliausią sūnelį,
Man biednai vargšei paskyrė 
Dygliuotą takelį.
Kur senatvėj prisiglausiu,
Kas paduos man ranką,
Ir kur aš duonelės gausiu
Nors plutelę menką?
Nuolat verksiu, kol priverksiu
Ašarų upelį, ■ ,
Iš skausmų nupynus merksiu 
Upei i n- laivelį.
Ir irsiuosi aplankyti
Mieliausią sūnelį,
Geidžiu, trokštu pamatytie
Jo šaltą kapelį.
— Pilnas tavo kančių saikas — 
Paliauk jau liūdėti!
Užmerk skausmus, juk jau laikas, 
Ir tau pasilsėti...
-—Pasilsėsiu, kaip užmigsiu '
Ant baltos lentelės 4

; Ir nurimsiu, kaip paliksiu 
Prislėgta žemelės...

Naruševičia.



šmeižimuose pasiekė tokį 
laipsnį, kad net jau pradėjo

• J ♦ 1 • 1 1 •

MOTERIMS
NAUJIENOS

Antras dalykas, tai jauni ir tų baisenybių, kaip 
^•osivesdami netenka taip Šiądien Europoje—kaip žvė- 
"Tdinamų “jaunų dienų”, !rįs vieni kitus visokiais bū- 

neišnaudo-! dais drasko. . • 
prisieina,' Neteisingas apsivedimui 

daug blėdies neša 
Turime manyt,

Teisingas apsrr“T- 
mui amžius.

Pirmęsniuose “T
numeriuose mėginau kaip nas dienas” pergyvent, kaip 1 žmonijai.

I kurių jie pilnai
'jo. Daugeliui

Laisvės” kad nespėja tas savo “jau- amžius
.... ___ . ..J, __ _______________ 2. I*__

L AI S V fi

kad bo ministerijos sekretoriui 
Į Redfield.

“Naujienos”.

KORESPONDENCIJOS
. f

laimėjimas buvo darbininkų 
pusėj. Paksutinis streikas, 
kuris įvyko Chas. Kaufman 
firmoj, buvo laimėtas į tris 
dienas. Streikas įvyko dėl 
numažinimo mokesties. Ka
da išėjo į streiką apie 400 
darbininkų, firma nenorėjo 

. taikintis su darbininkais. Po 
cipų bei laikraštinės etikos,! ,Jvlt'U ,dlen1, streiko firmą 

1 . Cno vai Ižo Iowa IzOd ar v* m lziziv»i n i

L. S. S. VI MASS. RAJONO 
DRAUGŲ ATYDAI.

21 rugpjūčio 
piknikas I 

JRajono Socialist 
Maple Grove parke (ant so-i 
eijalistų kempės) Lawrence,į7 ~ . .. . jmus. uaroimnKai pareina-

Brnsidps 2 vai. no “ J ’v b J *-> ' būtent lavo sugrąžinimo numuštos

bus didelis ^paisyti netik doros prin
S. S. VI Mass, f- - ’ ’.. T • i

Partv bet net ir sahes priimtų į-' ' r'l 4- 4- ■< v 1 t -1 C L ri 1 1 M L < 1 1 n /A VI 1 U 1I MVU HUI Al PAAAAAAUIA £

įstatymų, štai nelabai seniai, 
pagavusi šnipo Malinovskio • V • . • • • • <

Mass. Prasidės 2 vai. po 
pietų ir trauksis iki vėlai 
nakties.

Bus taipgi dainų ir kito-' 
Dainuos !

i pareikalavo, kad streikieriai 
1 atsiųstų komitetą, kuris pri
duotų darbininkų reikalavi- 
■mus. Darbininkai pareika-

BAYONNE, N. J.
Čia gyvuoja D. L. K. V. 

draugystė. Pirmiau* prie
ir apsiveda. Už tūlo kad laikui bėgant, jaunuo- draugystės prigulėjo vieni. kių pamargmimų.vieną, taip ir antrą pusę to- štai ir apsiveda. L.________  ____  __o__ 7 „____ . ..... .

jeje pačioje temoje apkalbėk laiko, kaip jau apsidžiaugia liai pamatys savo klaidas ir vyrai, bet bet dabar sutver-! g^į’kiusi apieimkių daimnin-| 
Dabar gi prisieina tą spragą vienas antru, abudu atsime-(pradės jų vengti. ' ’ ................ 1 ' 1

tas, vienas na, kad dar skolingais liko: 
savo “jaunoms dienoms”, | 
na, ir be jokio apsvarstymo,! 
kąd kas jau praėjo ir nesu-! 
giįžš, pradeda stengtis tą! 
skolą atlygint. Tada jau' 
pradeda gyvent, ir linksnies-l 

pa-'nę valandą išnaudot, kur ir, 
ėdi- kada tik papuola, visai neat-1 
eto-,įžvelgdami, ar jiems, kai-!

po vedusioms žmonėms, tik-

užpildyt, t. y., 
antrai priešingas, puses su
vienyt į daiktą.

Gamtos įstatymai reika-

i

P. Silpnutis.
'•s

šokėdama, skelbia, .... .....
drgg. L. PrūseiJsa ir J. Ne
viackas esą kokios tai nie- 

|kam negirdėtos “Raudon-1 
trankių” organizacijos virsi-į 

anvn cRnmhnn ' ninkais, ir apie teisingumą i 
Užganėdins pu-1tos nesvarios sensacijos is( 

Bus ir prakalbu. G!ivo J,uses ,ne(R.ro nel ™a‘ 
kad koskaitlin- J".’*10, I’aabel°.l™0-.v.n dmt tokį bjaurų šmeižimą n 

žiūrint, kad tai yra gryna! 
melagystė, kuri nieko bend
ro neturi su teisybe, stačiai 
sudrebina jausmus kiekvie
no; dorai mąstančio žino-, 
gaus. ! .. .v .

Todėl mes, L. Ū. P. Kliu- streiką, grįžta atgal prie 
bas iš Jersey City, N. J., sa-,' 
vo susirinkime, 3 d. rugpjū-l 
feio, 1915 m., po num. 146;! 

visapusiškai tą .
daviai užveizdos varinėjo 
inns nuo langų, neleisdami 

! žiku kompanija, o ypatingai J T žiūrėti. š:tas streiko 
! prieš “V. L.”. ‘ Protestuoja- la’meJ]mas Pridave daugiau 
1 • • • ; drąsos ir energijos dėl orga

nizavimosi tiems, kurie dar 
nėra organizuoti. Skurdus 
darbininkų padėjimas vers
te verčia jieškoti būdo pa
re rini mui savo būvio.

Taip žmonės daugiausiai 
kalba apie tai, kaip greit 

lvestos reformos 
Męs, kaipo visuomenės da- kįais juos perstata “benybė

11 • ILietuvninku” Mes negalime Pjų buvp Daug jau j-"I ramiai' susėdėti, kuomet ipersitikrinusiij apie orga- 
| visuomeniški.

, kurie 
čiais balsais 
klika. 
Geistina,

algos. Po ilgų ginčų firma 
išpildė reikalavimą ir pakė
lė užmokesnį iki 25 nuo
šimčio. Po susitaikymo 

j žmonės buvo pilnai užganė- 
£(dinti, susirinko visi į “Liuo- 

.sybės” svetainę ir prieš ei- 
| slant į darbą, susitvarkę į 
eiles, visi maršavo dirbtuvių 

(linkui pradėti dirbti. Kiek
vienas praeivis žingeidavo 
ir klausė, kur tie darbinin
kai dabar taip maršuoja? x 
Tuomet kiekvienam atsaky
ta: “Streikieriai, išlaimėję
11 V O-t—----- ----- O— *-----------

d a r b o .
Praeinant, pro kitas dirb

tuves, dirbantieji darbinin
kai bėgo prie langą žiūrėti 
Į maršuojaiičivs, bet daro-

j tas ir moterų skyrius. Mo- ikai? 
terįs ir merginos priimamos < 
tomis pačiomis sąlygomis, 

i kaip ir vyrai. Patartina' . . . v . ,
apielinkės mote-: glaustai žmonių atsilankytų 

i tą pikniką, ypatingai pri
gulinčių- prie VI Mass. Ra
jono kuopų nariai.

L. S. S. VI sekretorius

vietos ir
rims ir merginoms prigulė- 
jti prie D. L. K. V. draugys
tes. Trakimas.

Tą kiekvienas iš mūsų žino, 
ir kiekvienas sveikas vyras 
ir mergina didži 
traukimą turi prie 
mo. Taipgi visokį 
se ir įvairaus amžiaus žmo
nes, susieję prie pasibnksmi- 
ninio stalelio ar kitoj tinka
mesnėj viel 
deda kalbėti apie nr 
ir aps-i 
rodo, kad apsivedim 
ant augšto kalno pat 
nūs už1'pjmas. Aps
gyvenimas bus dau 
vesniu; rūpėjimas ir apsive- 
dimo klausimas jau išrištas. venimiij. 
Apsivedus jaučiasi, kad jaui Kitas 
nereikia prieš statu augštajll!eins i'PsiTedus. daugiau,tone prieš 
kaina sunkiai lint, bet jau >«!« visokie išėjimai, pasi-'inspekciją, 
eina daugiau lyguma, pakal-|lir|ksmimmai, negu patsai leisti perdaug, š- 
nyn, kas jau ir palengvina • ,ea‘is šeimymškas gyveni- ekskursijos laivų, 
žingsniavimą į blogą ar ge- nias. Apsivedus, kad gyve I 
rą pusę. Jau tas sąžinės!'1;11’.'1 Jva,’k>’t. 1 « . « . - v. .
slogutis nuo minčių, kfiip tizsiluikyt, mūsų jaunieji kimus, kuomet buvo peržen- kud k<ii.'.<.iujuncių stulų mo- 
tamsus debesys, nuslinko, ir^’Parnus pakelia tik lėkt, kad gia.mos federalės tiesos. terįs daugiausia j 
jaučiasi laiminei, linksmi ir t ne vienu r, tai kitur. i Laivui Eastland federalė kad kogreiciausiai
saule šviesiai šviečia i ju bu-j , Par vienas iš svarbiausių' valdžia 
vehm. ' į dalykų, tai moterų jauname

Gi patsai apsivedimas, p 1 nesve;kata. ] .
kai > i u nirmesniuos- savo -iaumi mot^rU hekasi visam penkių mylių 
rašinėliuose minėjau; nėra nesveikomis, o tan-, krantu, gi
laikinis, bet nuolatinis. Ap- kiaij“lko 1 
sivedi ne ant dienos nei sa- su ^Mnpimmas. 
vaitos, bet ant viso savo, lai- ^P^vędimo svarbiausią, ro-mių. 
mingo ar nelaimingo, am- .? osia ^t.1?kl S'eic\ukai ir j -------- ------- -------  —-,i
žiaus. s ^ie pviskubina apsivedimą,tninku įstatymai, įvedanti’

* - bet tas dar vengtinu yra. didesnį saugumą ant visų Į
Lėtesni arba išmintingesni laivų, plaukiančių į Ameri-i 
nors irgi turi tuos pačius Los portus, savininkai East-,

aP-edaland laivo užprotestavo įčių mokesties pripažino, kad pnenės,'niekados nėra užsi-i 
j<iuni,_jagu jau nosvietiskas pries tą įstatymą. (jClS gali dirbti prie sekančių tarnavo tokiu bjauriu šmei-
isimylejųnas, ar tai aplmky-l ........... .. ‘ L J
bes priverčia. Kiek teko pa- v;nutuu 
ii* b.etl:1V;sk° Jaun*m?’ tijos ir federalė valdžia iš- 

—u priežastį nelaimės ir 
n u bau s t u kai ti n i nkus. v ■

Ta rezoliucija yra pasių
sta senatoriui La Follette, 
prezidentui Wilsomu ir dar-

TAI KRIMINALIŠKAS 
GODUMAS—SAKO

MOTERĮS.
Chicagos darbininkių ly

ga 
tų taip daryt. L'žangus į League, 
lopšį įsilipi ir suptis, tai jau Schiller 

toj, tuoj 'ir pra- 'Aitu lyg per prasta. Gyve- ninkauj 
____ 2 merginas nimas jau negali būt toksai / 

įvedimą. Daugeliui at- malonus, kokis turėtų būt; kurioj sako, kad subatoj į- 
tai iš vedusio žmogaus pavirst į vykusi nelaimė yra pasekmė

Išvažiuodamas ant kares 
pardavė pačią ir 

kūdikį.
Trenton, N. J. — Tūlas 

italas, Tony Sebano, rezer
vistas,išvažiuodamas ant ka- 

’ rėš, pardavė 
PAngeli savo

Rūdyki, t. y., grįžt į savo ] kriminališko godumo ir vai- ** X 
jaunas dienas ir jose gy- džios nepaisymo.

jau negali but toksai

Women’s Trade Union 
savo susirinkime į 
svetainėje, pirmi-i 
it Mrs. Raymond 

Robins, priėmė rezoliuciją

dŽlGS nepaisymo. Linrncbivn nirbSi-Hr
vent, visiškai pnesinasi pa-( Rezoliucijoj nurodoma, - 1 -

; matiniam šeimyniškam gy-, kad Chicagos Darbo Feda-
1 racija ir Ežerų Jurininkų 

alykas, tai jau-’ Unija protestavo Washing- 
fedetralę laivų

su- i 
ant,žmonių v

jaučiasi laimingi, linksmi ir 
šaulė šviesiai šviečia į jų bu
veine

Gi patsai apsivedimas,
kaip jau pirmesniuose savo
rašteliuose minėjau, nėra
laikinis, bet nuolatinis. Ap
siveji ne ant'dienos nei sa
vaitės. bet ant viso savo, lai
mingu ar nelaimingo, am- v • Sziaus.

Am viso gyvenimo sueit į
porą, reikia gana rimtai a-
pie» tai pagalvot ir prisi-
rengt, kaip vaikinai, taip ir 
merginai. Daugausia, jau
nesnieji padaro klaidą ir ne
laimingu savo gyvenimą, 
kadangi nepratę u* nemoka 
rimtai, visapusiškai dalyką 
apsvarstyt. Neteisotai dau
gelis pataiko pasielgt. Di
džiausias ignorantas, kuris 
jokių teisių nežino, ir-gi pa
taiko neteisotai pasielgt, to
dėl neteisotai ausi vesdami, 
ar tai pagal amžį, ar tai pa
gal paviršutinį gražumą, 
kuris po apsivedimui greitai 
prapuola, kuomet iš netyčių 
pas vieną ar antrą pasidaro 
stoka išlavinto proto, arba 
karštoji meilė sudegus, ne
tarnauja vienam ar antram.

Nors ir yra užsilikęs se
nas įprotis, kad geriau jau
nam apsivest. To įpročio 
daugybe ir dabar prisilaiko, 
nors patsai gyvenimas arba 
jo aplinkybės nori nuo to at
stumt. Mūsų seniai, to ne
lemto Įpročio įgyvendytojai, 
rėmėsi bent ant to: jauni 

•apsivedę, savo vaikus iš- 
auklės ir kartu su 
kais pasens, arba, 
Įima tikėtis, kad 
vaikų gali paramos susi
laukt. Kada suaugę apsive
ja, tai nespėja vaikų paauk- 
lėt, kaip visai pasensta, ir 
vaikus neužaugytus palieka.

Tuom tarpu jie visai ne
supranta, kad jaunų tėvų 
auklėti vaikai nėra atsakan
čiai išauklėti, išmokinti, ir 
nuo tokių vaikų tėvai pagel
bės niekuomet negali tikėtis. 
Kaipgi jauni tėvai gali atsa
kančiai išmpkint savo vai
kus, kuomet jie patįs nieko 
nežino ir turi mokintis? 
Pas tokius stoka tvirto bū
do, supratimo, ir greičiau
siai pas juos pasidaugina 
šeimyna, bet ji netinka 
draugijai. ’

vai- 
ga- 
nuo

ELIZABETH, N. J.
Užuojauta.

Lietuvos Šunų draugystė 
mėnesiniame susirinkime <3 į l’> 

burdingieriuii d. rugpjūčio 1915 m., 2,00‘d 
pačią, kūdikį' First -st., Elizabeth, N. J.Jskū nutarėme viešai uzpr 
Apie ta par-1 svarstė klausima apie kri-'testuoti prieš visą tą šr|u.

..........  ‘ ' “Lais-r\J _-- ‘ .. 
redaktoriaus L. Pru-

seikos ir tos bendrovės pir-|me ir pasmerkiame visą tą' 
mininko J. Neviacko, kurie tsistemą, kuri kėsinasi ant 
yra įtariami per “Vienybę;laisvės kovotojų ir priešina- 
Lietuvninkų”, kaipo kokios si kiekvienam progresyviš- 
tai “Raudonrankių” draugi- kam judėj’ 
jos nariai ir jų tikslas esąs tame drgg 
siuntinėti turtingesniems yiacką, kaipo dorus žmones 
žmonėms laiškus ir reika- i]’ 
lauti pinigų ir tt.

įdavimą sužinojo policija iiūniinališką šmeižimą 
' ZN t i n 4“ rvi r -VA h » l r z \ -j -i -i ■ 4- t r t v 71 z a .« 1 1 r 4* 111 za » -» « 1tavo- vės 
rą”. Teisėjas abiem nu-; 
sprendė užsimokėti po $15 
bausmės.

i Tai matot, prie ko patrijo- 
tizmas priveda.

! Chicagos Darbo Federaci- ■ 
t, pavyzdingai ja nesykį nurodinėjo atsiti-1 
musu

Persekioja taikus skel
bėjas.

Jau ne sykį buvo minėta,

I IM

imtu, Mes pazis-
P rusei ką ir Ne-

sąžiningus visuomenės 
veikėjus, bet ne tokius, ko- .R.

fo.na Hono-UincU. vniGnnei Iks, pirmą “kartą girdime a- teiis daugiausia rūpinasi, i -ui*•vvkt’iPie tokios organizacijos gy- 
v vavimą tarpe lietuvių visuo

menės, kas i 
pačius ir dar susidedanti iš
\Z • • • f —

Štai Vokietijoj paCleveland’e leido (taika.
vežti nedaugiau kaip 600 pa- traukta teisman Klara Zet- 

Daugelis iš^sažierių ir plaukti netoliau km ir Rože Luxemburg už 
J’ j nuo ežerų . 1 \ _ _

nesveikomis, o tan-, krantų, gi Chicagos ir ką. Jos dabar kaltinamos.
ir amžiaus' Grand Haven inspektoriai kaipo . viešpatystės išdavi- 

Prie jaunų Jeido laivui vežti 2,500 žmo- J ’ * J ' ” _
* , j pusiu straipsnių
Kuomet liko išleisti juri-' Internacionalas ’.

■» a . . . • . *
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tai, kad jos agituoja už tai- ?ymes.nilI visuomenes veike-
. Jos dabar kaltinamos, absoliutiškai netiki- 

- me, kad tokia organizacija
1\CUĮ7U V IVOI7UU y O vijo lodei VI“ , J . .
kės: Apkaltinbna remia til-1 tarP«

• II — • •veikėjai yra 
pažemina Mus ! šmeižiami ir lyginami prie 

paprastų galvažudžių. Męs 
turime įtempti visas savo

hnizacijos reikalingumą, bet 
daug dar yra tokių, kurie 
visai nesvarsto savo protu, 
apie pagerinimą būvio; jie

VUAAAAAV AIVIIAMUA V 1OC4Q Del V V 11* III* j •

jiegas, idant užbėgus keliaiJauso (kirbdayių patarimų 
h u "i11' Patalkauja jiems, furec 

nuodija ir demorali-i sykL aPt risad°s įvykti yie- 
I nybe, kurios dar tuom tar
pu stoka.

Reporteris.

visiems tiems šmeižimams, ilr Pat_alkauja Jiems. , fui.es 
kurie ]
zuoja plačią lietuvių visuo
menę.

Šalin šmeižimai! Šalin 
temdinimas visuomenės!
Lai užviešpatauja tarp mū-

tai skaitome, kad “Vie- 
Įnybes Lietuvninkų” paleis
tas paskalas, tai didžiausias 
šmeižtas ir melas.

f L .Pruseika ir J. Neviac-
Mass. valstijoj komisija kas, kurie yra gerai pasi- .sų ramybe, broliška meilė ir 

'ištyrimui minimalūs mergai-idarbavę tarpe mūsų visuo-isolidariškumas, bet ne kerš
iu neapykanta.
'. Ū. P. Kliubo įgaliotoji

Mergaičių mokestis.

Moterįs savo rezoliucijoj išlygų:
j reikalauja, kad miesto, valsJ iki 17 metų amžiaus pri

kali) vaikinai, taip ir mergi- t:į.ĮU 
uos daugiau apsišvietę, jau-’ 
ni neveda, bet išnaudoja sū-!
vo jaunas dienas, suauga, 
sutvirtėja kaip prote, taip 
sveikatoje.

Nors ir yra medikų iš-( 
dirbtos teises, kad mergina/ 
turinti 18 metų, o vaikinas 
21 metų gali apsivesti, bet 
gyvenimo tyrinėtojai pripd- 
žista dar per jaunais apsive
dimui.

Geriausias ir teisingiau
sias apsivedimui amžius, tai 
merginoms nuo 20 metų iki 
30. Imt dešimtį metu 
laiko apsivedimui, gali 
kak t laiko ir apsivest. 
i ui—nuo 25 iki 35 metu, 
kio amžiaus poros kada 
siveda, tai jau abudu į 
tą ir sveikatą suaugę ir ly
giai rimtai žiuri į gyvenimą.

To- 
, ap- 
pro-

Jau jie nelieka jaunoms die-1 
noms skolingais ir ant jų nei 
pinigų, nei laiko neaikvoja, 
bet tais pinigais ir laiku sa
vo gyvenimą pataiso.

Dabartiniame surėdyme 
jaunų apsivedimas, tai kar
tu ir šio netikusio surėdymo 
rėmimas. Vyras priverstas ■ 
ir prieš savo poną nesiprie- 
šyt, kad gaut geresnį užmo
kestį, nes gali iš darbo at- i 
leist, antras, tai šeimynos! 
perdideiis padauginimas J
Kuo daugiau randasi šeimy
nos, tuo daugiau kapitalis
tui spėkų priduodama ir jo 
egzistacija pailginama — 
kūdikiai už mažiau dirba ir 
nėra kada mokintis, šviestis. 
Tamsybėje gyvendamas, pil
nai sutinka su šiuomi surė
dymu ir nežino, kad galima 
pasauly geriau sutvarkyt. 
Kad žmonija nebūtų tamsy- 

ibeje laikoma, tuomet nebūtų

WJWU1

««

žinių, kuriuos jiems dabar komisija: 
primeta blogos valios žmo- 

valo gauti nemažiau penkių nes per laikrašti “Vienybę 
Męs, Lietu-1 

vos Sūriu draugystės nariai, 
pasrunT-iame . tokius apsi- 
reiš' miiis ir norime, kad jie 

neatsikartotų.
myst.ės Komitetas: 
nasMakutenas, pirm.

dolerių į savaitę; iki 18 Lietuvninkų”, 
metų amžiaus nemažiau še
šių dolerių į savaitę; po 18 
metų amžiaus — nemažiau 
$8.50 į savaitę.

M. J.'Iškauskas
A. A. Rėklaitis.
G. M. Stanionis

PAPEIKIMO REZO
LIUCIJA

Tautiškai - kierikališkiems 
insinuacijų fabrikuo

toj a m s.
Tautiškai-klerikališkų lai

kraščių insinuacijomis, ko
kiomis pastaruoju laiku pa
sižymėjo “Vien. Lietuvinin
ku”, “Katalikas” ir, išdalies, 
p. Olševskio lapelis “Ameri
kos Lietuva”, platindama

ttMRKKK^
Drm
Ant
Jonas Sabenskis, sekr.
Kazys Latvenas, iždin.

■4 ik X W

Pabaigusi kursą akušerijos BELLEVI E HOSPITAL TRAINING 
SCHOOL for .MIDWIVES. NEW YORK. ITsckmb'■-i atlieka dar
bą prie gimdymo. Patarimus duoda dykai. Reik laujančios kreip
kitės šiuo adresu:

265 Berry Street, Brooklyn, N Y.

Darbininkai, skaitykit visi!

Kazimieras W. Žiurinskas and Co.
Kostumieriškas Kriaučių s.

1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

Tas jūsų naudai!

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.

Užuojauta.
Gerbiami draugai L. Pru-, . .

seika ir J. Neviackas! Bū- detektyvų su juodskvermų 
kite tvirti apgynime nesu- ,£auja sutaisytą prieš iš
tepto savo vardo ir stengki- vuosius veikėjus provokaci- 
tės iš paskutiBuj'u patraukti j;J> pasibjaurėjo visa pazan- 

gioji Amerikos lietuvių vi- 
Jeigu jums bus reika- suomenė. x

atsakomybėn visus šmeiži
kus. <
linga pagelba, tuomet ir aš1
paduosiu savo ranką, viską ■ t^mto Dr-ja

PROTESTAS.
Pažvelgus į dabartinį lie

tuviškosios visuomenės gy
venimo bėgį ir prisižiūrint 
arčiau zį jos atskirų sriovių 
veikimus, visųpirma akysna 

| metasi kokis-tai kerštas ir 
p neapykanta vienų prieš ki

tus. Šaltinis, kuris gimdo 
ir auklėja visuomenės tarpe 
kerštą ir nesutikimus, yra 
ne kas kitas, kaip tik atga- 
leiviškoji spauda. Ji, tarsi, 
išsiveržusi s vulkanas, mes
damas iš savęs degančiąja 
lavą, stengiasi užlieti ir iš- 

j naikinti viską,' kas tik yra 
pasauly tobula, prakilnu ir- 
naudinga. Ji nesidrovi sa
vo špaltose panaudoti bjau-|kų, ypatingai tarpe rubsiu- 
riausius šmeižtus ir didžiau- viu, yra pusėtinai išsivystęs, 
sias melagystes, idant tuomi Teisybė, 
užgniaužus kiekvieną apsi
reiškusį šviesos spindulį ir 
palaikius liaudį tolesniam 
laikui tamsybėje ir prieta
ruose.

Neatsilieka nuo to purvi- 
! no darbo ir taip vadinama 

“rimtoji” “Vienybė Lietuv
ninku”, kuri savo šmeiži- 
mais ir kurstymais vienų 
prieš kitus, viršija net ir 
juodžiausius klerikališkuo- 
sius laikraščius. Ji be pasi
gailėjimo šmiežia ir drabs
to purvais tuos, kurie prie
šinasi ir pasmerkia josios 

J vedamąją politiką. Ji savo

So. Bostono D. L. K. Vy- 
kuri turi 300 

darysiu dėl jūsų, kas tik bus su viršum narių, savo susi- 
galima. Bet ne aš vienas, i rinkime, laikytame^ 1 rugpj., 
tūkstančiai draugu stovi jū-Į Lietuvių saj., išnešė smeizi- 

ikalui esant, jkams papeikimo rezoliuciją 
’ir kuodidžiausią “Laisvės’* 
draugams, L. Pruseikai ir J. 
Neviackui, užuojautą, ku-

su pusėj ir, r ei 
prigelbės jums tame rūpės-i 
tin game darbe.

Tik būkite tvirti ir paso- . -
dinkite ant kriminalistų gai>bę ir gerą vardą tau- 
suolo šmeižikus! itiškai - katalikiški provoka-

Linkėdamas jums nusiplo-U°yiai, J^e jokio pamato kn- 
vimo tos bjaurios dėmės, ku-,niinališkai apšmeižė.
rią užmetė “Vienybė Lietuv-L \lV1?t\7eikėjaLyra A.į* 
ninku”, liekuosi

K. P. šimkonis.

CHICAGO, ILL.
Judėjimas tarpe darbinin-

K. Vytauto Dr-jos • nariais, 
kuriuos mūsų D-ja žino kai
po dorus ir kiltos dvasios 
vyrus, todėl “V. Lietuvnin
kų” ir Co. šmeižtai nei kiek 
tų veikėjų vardo nesuteps.
, Vytauto Draugijos narių 
vardu:

N. Januška ,pirm.
M. A. Bničiunas, pr. sekr. 
VL Klemka, fin. sėkr.
R. Perniekus, ižd.

So. Boston, Mass.

daug jau yra ir 
darbo padėta Amalgamated 
Clothing Workers of Ame
rica unijos link suorganiza
vimo neorganizuotų darbi
ninkų ir to darbo vaisiai į 
pradeda' apsireikšti ne to
kioje judėjimo formoje, ko
kioje tikėtasi matyti, bet vis 
tik pasirodo pasekmės. Čia kas “Panelės švenčiausios 
Amalgameted ClothingWor- Aušros Vartų Karalienės” 
kers of America tikėjosi iš- parapijos. . Žmonių buvo 
vystyti generališką streiką daug, bet ir alaus netrūko, 
rubsiuvystės amate. Bet iš Begerdami rudį ir begarbin- 
priežasties buvusios ir dar darni panelę švenčiausią, ne
esančios industrijinės depre- kurie jr apsipešė. Mat, vis- 
sijos tas negalima buvo. Ma- I kas eina dievui ant garbės, 
ži streikai buvo iššaukti ir Jeigu kuriam ir nosi numu-

WORCESTER, MASS.
1 d. rugpjūčio buvo pikni

buvo iššaukti ir Jeigu kuriam ir nosį numu-



ša, tai vis afieravoja ponui 
dievui ant garbės.

Beržas.

SCRANTON, PA.
1 d. rugpjūčio buyo įžen

gimas į skiepą ir pamaldos 
t Dievo Apveizdos parapijos. 

Nuo svetainės Auditorium, 
kurioj per du metu kun. 
Mickevičius laikė pamaldas, 
su paroda ėjo iki savo skie
po. Priešaky ėjo senasis 
prezidentas J. Aponas, pas
kui jį klapčiukai, po klapčiu
kų — mergaitės, po mergai
čių — benas, po beno — mo
terų draugystė, paskui ki
tos draugystės ir parapijo
nai. Užpakaly marguotuo
ju važiavo automobiliuj kun. 
Mickevičius. L 
pne bažnyčios durų patbl,;streikavo karų konduktoriai 
pakol visi suėjo į bažnyčią. • it 
rarodoj dalyvavo apie 1200 k 
žmonių.

Dabar neprigulminga pa-\ 
rapija si ' ‘ 7 7.
čios ir tuomi labai užganė
dinta.

kiama. Supiantama, gir
tuokliavimai, peštynės ir ka- 
zy ravimai neišnyksta, bet 
jau ir tie darnai mažinasi.

Į šiomis dienomis buvo ve
stuvės J. Vruuo su Jieva 
U1 iku ta na v iči u te. Vestuvių 
puota buvo tainėj! “sve
čių,” dalyvavo'apie pus mero 
šimto. Išsyk visi dailiai 
linksminosi, rot paskui atsi
rado keliatas vyrukų, kariu 
pr.įdėjo triukšmą kel i. wr 
sudariu visą vamumą. V'.t 
pas mūsų lietuvus jau tokia 
mada, jeigu nepasigėrė ir 
paskui nesusipešė, tai ir ne 
vestuvės. Š. č. J.

HOLYOKE, MASS.
Karų konduktorių streikas. 

Benas grajino I 6 d. rugpjūčio, naktį su-

>akol visi suėjo į bažnyčią, j ir motormanai. Sukatoj jau 
Karai visai nevaikščiojo. 

I?rita<astis streiko—visi kon- 
'duktobiai ir motormanai 

usilaukė savo baž-’reikalauja 8 vai. darbo die-

Bočių Juozas.

nos. Iki šiol jie dirbo po 10 
vai. į dieną.

Apart to, kada kondukto-

YOUNGSTOWN, OHIO.
1 d. rugpjūčio buvo pro 

kalbos L. S. S. kuopos. Kal
bėjo drg. D. Klinga. Kal
bėtojas aiškino apie Lietu
vos padėjimą pradžioj karės 
ii dabar. Puikiai ir aiškiai 
nupasakojo, kaip daug ken
čia mūsų tėvynė Lietuva 
nuo caro bernų. Taipgi 
kalbėjo, dėl ko yra rengia- 
mos kares ir kam jos nau
dingos, o kam atneša nenau
dą ir pražūtį. Abelnai, pui
kiai atliko savo užduotį.

Publikos buvo neperdau- 
giausiai: mat, vasaros lai
kas, karšta, tai dauguma su
lindę alų maukia. Atsirado 
ir tokių, kurie buvo pradė
ję lošti girtuoklių roles, tar
pe tų aktorių įsimaišė ir vie
nas

riai ir motormanai nueina į 
karu stotį, tai tankai prisiei- 

Jna ilgai laukti, pakol gauna 
karą. Bet kompanija dar
bo dieną skaito nuo to laiko, 
kaip jau konduktorius su 
motormanu išvažiuoja iš 
stoties, bet už visą praleis
tą laiką stoty nieko negau
na. Dabargi konduktoriai 
ir motormanai reikalauja, 
kad būtų mokama ir už tą 
laiką, kurį j .. praleidžia ka
rų stoty.

Pakol kas streiklaužių nj- 
ra, viskas eina gerai. Kaip 
bus toliaus, tai pranešiu.

P. K. šimkonis.

mones, pradėjo kailį perti 
“Laisvei”, “Keleiviui” ir 
“Šakei”. Matomai, ant šių 
laikraščių ponas kun. Jakai
tis gerokai įpykęs. Jis pa
sakė: “Viskas, ką tik laik
raščiai rašo, tai melas ir 
melas! Tai šlamštas, nes jie 
neturi teisės dėti tikrą kuni
go pavardę, per tai visuo
met deda iškraipydami, ki
taip jie būtų nubausti. (Ar 
ir Jakaičio netikra pavar- 

’dė?—Red.). “Keleivis” jau 
mokėjo pabaudas už at- 
spauzdinimą vardų kunigų 
Bukovecko ir Krasnicko”.

Kalbėtojas pasakė, kad 
vyčiai susitverę kovai su so- 
cijalistais ir jiems dabar 
gerai sekasi. Socijalistų 
mokslas-esąs persiauras, o 
vyčių, kaip c katalikų, daug 
platesnis, tobulesnis ir pra
kilnesnis. Bet ir čia kalbė
tojui nepavyko prirodyti 
vyčių prakilnumą. Tiesa, 
jis pasakė, kad visi socija
listai ateisią pas vyčius. Bet 
nepaaiškino, kafp socijalis- 
tai galės prie jų prieiti? Ka
da vyčių būna susirinkimas, 
tai jie netik svetainės lan
gus užsidarinėja, duris užsi
rakina, bet dar duryse rak
to skydelę užkiša, kad tik so
cijalistai i svetainę neateitų.

Kun. Jakaitis visai neteisin
gai pasakoja,kad jie ne kle
rikalai ir dil bą tautos labui, 
'juk kun. Tumas aiškiai pa
sakė, kad jis atstovauja Ry
mą, o ne tautą ir visa kun- 
gų tautystė paremta
klerikahškos politikos. Ja
kaitis neteisybę sakė, kad 
d r. Rutkauskas bedievis. 
Juk dr. Rutkauskas daug 
anksčiau mušė sau į krūti
nę ir šaukė: “Mea culpa, 
mea culpa”.

Po Jakaičio kalbėjo Čes- 
rulevičia. Apie jo kalbą ne
verta nei rašyti, nes kalbėjo 
labai nuobodžiai. Ant pa
baigos Jakaitis kalbėjo apie 
blaivybę. Narva.

nėję svaiginančius gėrymus 
ir perka ūkės.,

i M. M. K.

SCRANTON, PA.
“Laisvės” N63 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
po kuria pasirašo “Kuopie
tis”. Korespondentas be
kritikuodamas kitus, pats 
save susikritikuoja. Kuo- 
pietis sako: “Tankiai mūsų 
draugai, besidarbuodami 
prie pašalinių reikalų ir sa
vus užmiršta”. Matomai 
korespondentas pats iš savo 
patyrimų taip rašo. Ant
ras dalykas, tai neteisingai 
praneša, kad J. Š. B. visi na
riai prisidėjo prie knygyno. 
Ir ta draugystė neprisidėjo 
prie suorganizavimo “Kny
gyno Draugijos”, bet Scran- 
tono Jaunimo Progresyviš- 
kas Būrelis ir ne visi nariai 
persikėlė į tą knygyną, nes 
jau ta draugystė buvo su- 
bankrūtijusi ir kitaip nega-

damas pirmininku pareika
lavo nuo kunigėlio atskaitų, 
kad išdavus parapijonams 
raportą, kaip parapijos da
lykai stovi. Tuomet gerasis 
mūsų kunigėlis pasakė: “Ne 
.tu bosas ant mano darbo ir 
gali pasitraukti, jeigu su 
manim nemoki apsieiti. Ta
vo vietą kitas užims”.

Taip ir atsitiko. Pasta
ruoju laiku kunigėlis jau 
pradėjo ir ant koresponden
tų šnairuoti, kad jie teisy
bės žodį parašo.

Proletaras.

sidėjo prie “Knygyno”. O, 
J. P. B., kuriems knygyno 
reikalai nerūpėjo , apleido 
savo progresą ir “Knygy
ną”. Kuopietis sako: “Jie, 
t. y., J. Š. B., rūpinasi vie
nos draugystės gerove, ne
turėdami nieko kito omeny”. 
Jeigu jie niekuo kitu nesirū
pintų, tuomet būtų galėję 
vo draugiją .palMkvti ir 
būtų jos vardą padėję. į

HYDE PARK, MASS.
Nors čia lietuvių yra ma

žai, bet pastaruoju laiku jie 
pradėjo veikti gana smar
kiai. Bėgy pereitų ir' šių 
metu susitvėrė net tris 
d r au gy s tės—L ie tu v i ų K o o - 
peratyviška Bendrovė, kuri 
ir laiko valgomų daiktų 
Irrautuvę, L. S. S. 85 kuo
pa (tapo atgaivinta) ir iš 
5 d. rugpjūčio susitvėrė Lie
tuvos Dukterii ir Sūnų pa-

ant

ne- 
ša-

VIENTAUČIAI!
Pirma, negu pirksite LAIVAKORTĘ, siųsite ar'mainy

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

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

JIS PRIIMA PERSIUNTIMUI ANT SUČĖDIJIMO l t 
VALDIŠKĄ TAUPOMĄJĄ BANKĄ AR KASĄ ir įteikia iš
siuntusiam BANKINĘ KNYGUTĘ. Jo bankas po nuolatine 
valdžios priežiūra, todėl tavo pinigai gvarantuoti.

HENRIKAS C. ZARO, I5ankier/us Įij 
Metropolitan Saving Bank Builcling

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

_ _     .     .  . — — L. ■     u/ -i—  — —1^   . .. —..H1- — I " -1-* .

8 d. rugpjūčio buvo prakal
bos vyčių kuopos. Kalbė-

4_____ _ jo kun. J. J. Jakaitis ir tūlas
kuopietis”, kuris buvo! moksleivis Česnulevičius, 

labai neramus ir pirminin-1 Pirmiausiai kalbėjo kun. Ja
kas turėjo stabdyti jo “jh-Įkaitis. Savo kalbą pradėjo 
dėjimus”. Pasakojo, kad jį!^ Lietuvos įspūdžių. Aiški
ntas” (? Red.) išmokinęs T?’, kaip Lietuvos, mokslei- 
žegnotis, tai po kelis sykius 
žegnojosi/ Geda taip elgtis.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $3.20.

Abelnai lietuviai gyvena 
gražiai, tik pastaruoju lai
ku vienas lietuvis iš ' kur 
tai atsikraustė ir savo pasi
elgimais da.ro gėdą visiems 
vietos lietuviams.

♦* * . •
Pastaruoju laiku sustrei’- 

kavo Fossa dirbtuvių darbi
ninkai, j

Mill Machine Co. Tarpe 
streikierių yra keliatas lie
tuvių ' ir vienas lietuvių 
streiklaužiauja. Lai būna 
jam amžina gėda!

tos. Jos mane pasipelnyti, Šmitai stovi prie dirbtuvės 
bet vargšės nieko nepelnijo, durų, tai, suprantama, ka
nos mažai žmonių atsilankė. €

11 d. liepos buvo pikni
kas Lietuvių Jaunuomenės
draugystės. Žmonių buvo
daug ir pelno liko apie $16.

18 d. liepos buvo piknikas
šv. Kazimiero Karalaičio
draugystės su įvairiais kūdi
kiškais žaislais.

25 d. liepos buvo prakal
bos šv. Kazimiero Karalai
čio draugystes. Kalbėio

streikuoja ‘ Baker!^la

D-gas.

viai sudemokratėjo ir eina 
prie liaudies, dirbdami iš
vien su kunigais. Bandė 
prirodyti moksleivių silpnu
mą laisvamanybėj, bet tuo- 
jaus nukeliavo prie socija
listų. Tuojaus pasakė, kad 
socijalistai visokiais būdais 

■stengiasi žmogų išvystyti iš 
beždžionės (?—Red.). 'Po
liaus pasakojo, kad bedie
viai ir socijalistai nieko nė
ra nuveikę nei dėl darbinin- 

, kų, nei dėl tautos. Tik varg
šas bekalbėdamas prasitarė,

ATHOL, MASS.
Kadangi mūsų kunigėlis 

pailso bekeikdamas pirmei-1 
vius ir socijalistus, tai iš 
Worcester, Mass, parsikvie
tė pagelbininką ir tas pir
miausia iškeikė Lietuvių Pi
liečių kliubą, o paskui soci
jalistus, išvadindamas^ gi1’- kad ir jam, būnant gimnazi- 
tUGUiais, paleistuvjais ir ki- reįkėję skaityti Įpedie-

J1? ljasi!^e’ viškus laikraščius, išleistus 
kad Aataakiskos. draugijos t-.gsieny—žydų ir socijalistų 
apsisaugotų socijalistų, nes pergabentus per sieną. Vi
kiu tik keli socijalistai įsi- saį netyčia prasitarė, kad 
skveibią, tai tuojaus visą p]rm]ejį snaudos gaivinto- 
(u augystę j savo rankas pa- jai _tai beclieviai ir soci_ 
imą. Laike prakaloų nie-|ja]įS|.a^ kuriuos pirmiau pa
kam balso neoave. Tiesa, smerkė, kad nieko nėra nu- 
socijalistų nei nebuvo, nes vejkę dėl darbininkų ir tau- 
pnes prakalbas dar buv0;t()S Kadangi čia susipai- 
sve.aincj apžiūrėta, ar kur njojo^ tuojaus pradėjo 
nors nesiranda . socijalistų..ūat.oc]inčti, kad jie nesą kle- 
Bet atsirado ir is parapijo- Į rikalais. Kalbėtojas įasa- 
nų, kuiie i eskalavo balso,!].,-. <4Kokip mes klerikMai 
tik pirmininkas jiems neda- Meęs šelpiame ne

kataliką žmogų, męs šelpia
me Vanagaitį, męs 
kdm dr. Rutkauską, 

v - . . . . ivį, pirmininku mūsųrestuoti keturi vyrai ir vie-: fondo” 
na moteris už girtuokliavi-1, Matomai, Jakaičiui ___
mą ir triukšmo kėlimą. Ant nepatinka klerikalų vardas, 
rytojaus buvo teismas ir vi- kad jis nuo jo taip šalinasi, 
si sykiu sumokėjo $109. I Bet kunigas Jakaitis visai

Ar tai nepuikus pasi- užmiršo Kristaus žodžius: 
elgimas. Beje, visi suaręs- “Niekados nedaryk ta ki
tuotieji karsti katalikai, pemtam> ko nenori, kad tau ki-

nų, kurie

*
jft :jc

1 d. rugpjūčio tapo sua-

ei girnas? Beje, visi šnares

tai negalima nei kalbėti.
Korespondnetas.

išrin- 
bedie- 
tautos

labai

ti darytų”. Kunigėli, pato! 
būsi klerikalu, pakol nepa
liausi pasakojęs visokių ne-

LONG ISLAND CITY, N Y. sąmonių ant socijalistų.
Šis miestelis randasi neto

li New Yorko didmiesčio ir kad dr. Šliupo mokslas esąs 
labai puikus iš gamtos at- dingęs, tai ir socijalizmas 
žvilgio. Lietuvių randasi dingsiąs, nes socijalistai esą 
apie 20 šeimynų ir apie 300 nesubrendę vaikėzai. New- 
pavienių. “Laisvės” parei-’arke veik pusė socijalistų 
na apie 9 egzempliorius; Jau peržengę Kristaus am- 
“Keleivio” irgi randasi ke- žį. Pagal kun. Jakaičio iš

vedimą, tai ir katąlikų mok
slas turės dingti,nes ir Kris
tus savo metais nesiskyrė 
nuo socijalistų.

Užbaigęs tas visas nesą-

liatas skaitytojų. Taipgi 
yra ir kitokių laikraščių. 
Apšvieta, sulyginus su pra
eitais keliais metais, kįla, 
non® dar viešai nieko nevei-nous dar viešai nieko

Kunigas Jakaitis pasakė,

DETROIT, MICH.
žodis naujiems “Genių 

Dėdėms”.
Turbūt mūsų tūli kores

pondentai nei negali patįs 
sugalvoti slapyvardžių, tai 
pasirenka tuos, kurie jau y- 
ra vartojami.

Štai “Laisvės” N82 perei
tų metų po korespondencija 
iš So. Omaha, Neb., pasira
šo “Geniu Dėdė”. Ant to 
nieko nesakiau, nes maniau, 
gal daugiau nebevartos ma
no slapyvardžio. Dabar vėl 
“Laisvės” N34 š. m. po ko
respondencija iš Chelsea, 
Mass., pasirašo “Genių Dė
dė”. Kadangi aš nuo seniai 
vartoju slapyvardį “Genių 
Dėdė” ir visados “Keleivy” 
pasirašau,per tai viešai pro
testuoju prieš tuos kores
pondentus, kurie pradėjo 
pasirašyti mano slapyvar
džiu ir reikalauju, kad nuo 
šio laiko niekas nesinaudo
tų. Kurie korespondentai 
gali korespondenciją para
šyti, tai, be abejonės, gali ir 
slapyvardį pasirinkti.

Genių Dėdė.

DOW, PA.
Pąs mus daugelis lietuvių 

pradėjo pirkti ūkės ir ant jų 
gyventi. Priežastis pirki
mo—tai bedarbės. Anglių 
kasyklose darbininkai dirba 
tik po 3 dienas f savaitę ir 
tai dar daugelis negali dar
bo gauti. Per tai, kurie pir
miau turėjo susitaupinę ke- 
liatą šimtų dolerių, dabar 
pradėjo ūkės pirkti.

Reikia pažymėti, kad lie
tuviai pradeda mainyti savo 
nuomonę: pirmiau kuris tik 
lietuvis turėdavo keliatą 
šimtų, tai saliūną pirkdavo, 
dabar jau netik saliūnų ne
perka, bet ir saliūninkai 
pradeda ūkių jieškoti. Mat, 
valdžia uždraudė nedėliomis 
pardavinėti svaiginančius 
gėrymus, tai ir saliūnin- 
kams biznis sumažėjo.

Pagirtinas darbas, kad 
lietuviai pradeda įgyti ūkės, 
bet dar pagirtiiiesnis, kad 
saliūninkai

Toliaus korespondentas 
nurodo, kad buyo įnešta L. 
S. S. 2 kuopai sutverti cho
rą, bet tūli kuopos nariai 
tam pasipriešino, per tai ko
respondentas sako: “Tokiu 
būdu kįla klausimas: kodėl 
męs vieton savo organizaci
ją pastatyti ant kojų, gim
dome kitas?” Juk pats pir
miau sakė, kad besidarbuo
jant prie svetimų dalykų,už
mirštame ir savus. Reiškia, 
dabar jau ir pats užmiršo 
savus reikalus, nes nori 
tverti chorą. Beje, Kuopie
tis sako, kad sutverus cho
rą, galima būtų daugiau pu
blikos pritraukti. Man ro
dosi, kad mūsų mieste yra 
puikus “Živilės” choras, ku
ris niekados neatsisako ir 
socijalistams patarnauti. 
Per tai tverti naują chorą, 
tai visai bergždžias darbas. 
Korespondentas dar pridu
ria, būk mūsų publika ne
santi jau taip bile kuom už
ganėdinama. Aš pasakysiu,1 
kad mūsų publika verta pa- bas sakė ant gatves ir dai 
gyrimo, nes kuomet tik so
cijalistai parengia, 
nors pramogą, tai jie visa
dos paremia. Pasirodo, kad 
Kuopietis kiekvienoj savo 
korespondencijoj tik blogą
sias puses nupiešia.

Prie pabaigos Kuopietis 
pasiaiškina, būk jis rašąs ne 
varde kuopos, bei kokios 
nors draugijos. Man rodo
si, kad kuopos nariai viešai 
nedarė jokių užmetimų, kad 
jūs, Kuopiečiu pasirašyda
mi, rašote varde kuopos ir 
nereikalavo pasirašymo tik
ros pavardės, per tai berei
kalingas pasiaiškinimas.

Jeigu kas Kuopiečiui už- 
mėtinėja, tai ne užtai, kad 
Kuopiečiu pasirašo, bet už 
tai, kad tankiai neteisingai 
žinias paduoda. ' *Aš nieko 
nesakau apie Kuopiečio mi
nėtos korespondencijos pa
baigą, kur kalbama apie 
bažnyčias, nes teisingi išve
dimai padaryti. Ir tą netik 
aš, bet kiekvienas pasakys.

** *
Pastaruoju laiku 

dvasiški ja labai darbuojasi 
tarpe tamsesniosios minios, 
baugindama ją pragaru. Bet 
kas keisčiausiai išrodo, kad 
ir mūsų kunigėlis S. M., ku
ris nepripažįsta Romos tei
sių, bet savo parapijomis 
mokina Romos užtvirtintų 
poterių, pradėjo krypti visai 
j kitą pusę. Jau ir jis nori 
būti parapijos valdonu ir 
nepripažįsta jokių komitetų. 
Štai pavyzdys: pereitą pa
vasarį tūlas Petkūnas tapo 
išrinktas neprigulmingos 
parapijos pirmininku. Bū-

F. Sturtevant kompanijos 
mašinistai.

J. Galinin.

Petraitis iš Worcester, 
Mass, ir pripasakojo ant so
cijalistų visokių nesąmanių.

. socijalistai pradėjo 
duoti klausimu, tai kalbėto- 
jas ant steičiaus pradėjo 
raivytis. Didžiuma publi
kos socijalistams pritarė. 
Tuomet tūlas draugystės 
stulpas atsistojo ir sako:

ūs rankomis » neplojot, o 
kai]) socijalistams,.. tai duo-

SHAMOKIN, PA.
3 d. rugpjūčio buvo šven

te vietos angliaksių. Atva
žiavo angliakasių unijos 
prezidentas White. Anglia
kasiai maršavo gatvėmis. 
Paskui buvo sakęmos pra
kalbos. Kalbėjo, angliškai, 
lenkiškai ir lietuviškai. Pa
rodoj angliaksių dalyvavo 
gana daug. Lietuviškai kal
bėjo S. Gegužfs. Kalbėto
jas aiškino apie unijų nau
dingumą ir nurodė, kad tik 
darbininkai prigulėdami 
prie unijų gali iškovoti ge
resnes darbo sąlygas. Vis
kas .būtų buvę gerai, tik tą 
dieną buvo vėjas, o prakal-

8 d. rugpjūčio buvo pikni-

kalbėtojams įtaisyta augšta 
kokią platforma, tai negalima bu-

vo visko girdėti.
Reikia pažymėti, 

dauguma lietuvių visai ki
taip apvaikščiojo angliaka
sių šventę. Kada vieni mar- 
šavo gatvėmis, tai kiti susė
dę į vežimus, prisikrovę a- 
laus ir degtinės,* važiavo į 
laukus. Pravažiuodami pro 
maršuojančius parodė savo 
“apšvieta”: pradėjo viso
kiais balsais šaukti, staugti 
ir aplink galvas butelais 
sukti. Toks pasielgimas ga
na bjaurus ir gėdą daro vi
siems lietuviams svetimtau
čių akyse.

Ir kada mūsų lietuviai, 
pradės žmoniškiau elgtis?! 
Rodosi, jau laikas būtų iš
bristi iš tų pelkių, kuriose 
jie dabar randasi.

K. Siriak.

kad

vo įvairių pamarginimų, 
kai]) tai: monologų, dekla
macijų ir tt. Reikia ištarti 
širdingą ačiū Worcester)© 
draugams, kurie prisidėjo 
prie programo išpildymo. 
Nors katalikai stengėsi už
kenkti, bet žmopių buvo ga
na daug. Gal būtų buvę ir 
daugiau, bet ant River st. 
buvo iškilmingos lietuviškos 
krikštynos, kuriose taipgi 
buvo apie pusę tuzino bač
kučių, tai daugelis darbavo
si jų ištuštinimu. Kada 
žmonės grįžo iš pikniko, tai 
ant tos gatvės buvo didžiau
sias bliovimas.

Tai matot, kaip mūsų lie-(dirbtuvė. 
vUviai darbuojasi, j

Laisves Vaikas.

DARBAI.

ir su dirbančiais darbinin
kais. A. Ulčickas.

Mahanoy City, Pa.—Dar,- 
bai eina visai silpnai. Dir
bam po’ 3—5 dienas į savai
tę. Bedarbių yra užtekti
nai. Iš kitur pribuvus dar
bas negalima gauti\

Atėjęs.
Gillepsie, III.—Iki šiol dar

bai ėjo neblogiausiai. Vie- 
> a šafta yra taisoma, bet 
kitos dirba po 4 ir 5 dienas 
į savaitę.

“L.” Skaitytojas. *
Raymond, Wash. — Čia 

randasi 6 lentų■ pjovyklos, 1 
laivų dirbtuve, 2 dėžių dirb
tuvės ir 4 guntų dirbtuvės. 
Bet šiuom laiku pilną laiką 
(po 10 vai. į dieną) dirba 
tik dvi lentil pjovyklos, o 
liečia tik po 5 vai. į dieną ir 
dvi guntų dirbtuves. Apart 
to, mokestį darbininkams 
sumažino: pirmiaus, kada 
darbai ėjo geriau, tai mokė
jo po 25c į valandą, o dabar 
moka tik po 17įc. Per tai 
ir darbininkai iš čia p ra dėjo 
išvažinėti; pasilieka tik tie, 
kurie turi nuosavas stubas. 
Tūli žmonės pranašauja,kad 
greitu laiku ir miestas iš
nyks, nes jau dabar randas* 
apie ketvirtdalį tuščių na
mu. K. S.

Athol, Mass.—Pas mus 
darbai eina gerai, bet bedar
bių yra įvalias. Tik maši
nistai lengvai gali darbą 
gauti. Inkognito.

Orange, Mass.—Į čia per- 
Isikraustė iš Lynno čeverykų 

Mokantiems to 
amato darbo galima gauti, 
bet moka tik po $3, kaip ir 

I Lynne mokėjo. Mat, nuo u- 
Inijinių darbininkų knmpani- 
;ju pabėgo ir apsigyveno ten, 
kur tamsesni darbininkai.

Šiaučius.
Rockford, III.—Čia dar- 

Lai eina labai silpnai. Dau
gelis staliarnių visai nedir- 

jba, o kurios ir dirba, tai ne- 
. Bedarbių yra 

labai daug. Dauguma at-

iu ūsu

FITCHBURG, MASS.
Iš vietos lietuvių veikimo.
Iš mūsų miesto labai ma

žai laikraščiuose matosi ži
nių ir apie' daugelį dalykų

Milford, Mass.—Čia dar
bai eina neblogiausiai ir iš 
kitur pribuvusiam nėra sun
ku darbą gauti. Daugiausia 
dirba italai, lenkai ir rusai. | 

Kirkužis. |P n? lahai riniio'
Lowell, Mass.—-Pas mus vyksta iš svetur, bet nega- • 

pastaruoju laiku darbai eina lodami gauti darbo vėl išva- 
gerai, dirbam pilną laiką; 
yra tokių dirbtuvių,kur dar
bininkai dirba viršvalandes 
ir keliatas dirbtuvių dirba 
ant dviejų šiftų, o viena net 
apt trijų. Sakoma, kad pa
staroji gavusi didelį užsaky
mą nuo Rusijos . valdžios 
dirbti kulkų. Kadangi dirb
tuvėj neužtenka vietos, tai 
kompanija pastatė mašinas 
gyvenimo namuose ir ten 
darbininkai dirba.
eina gandas, kad greitu lai
ku reikėsią daugelio darbi
ninku. Kapitalistų laikraš-

ir ten
Taipgi

žaloja.

RED. ATSAKYMAI.
A. Vergui.—Protestai rei

kia rašyti j tuos laikraščius, 
kuriuose tilpo koresponden
cijos su jūsų slapyvardžiu. 
Patalpinus tą protestą “Lai
svėj” jokios naudos neatneš, 
nes gal tie korespondentai 
“Laisvės” visai neskaito. A- 
pie lietuvių peštynes patal- 
pinom anksčiau gautą. At
leiskite, kad negalėjom su
naudoti.

Melagių Dėdei. — Jeigu
X' į, v V Ji • JL Jk, V.V J Z A v* V-V * -k K? V A A A B. A K,y

nieko nepranešama. Per taučiai nuolatos šaukia,kad į tą. _ „
aš čia paduodu ką vietos lie- dirbtuvę reikalingi darbi-' Lowellieciai užstoja už Na- 4-, , « m 11 1/a t m o o i _ 1 _ * *r~x ' , 1 v - - — A - — - -- —•*» —- — 1 — —. 1tuviai yra nuveikę vasaros 
laiku.

30 d. gegužės 'buvo atsi
lankęs kun. Delionis ir sakė 
prakalbą; 31 d. gegužės 
taipgi kalbėjo.

3, 4 ir 5 d. liepos • buvo 
konferencija Soeialist Party 
Mass, valstijos. L. S. S. 134 
kuopa siuntė į tą konferen
ciją savo, delegatą.

4 d. liepos buvo piknikas 
šv. Marijos Ražančiaus mo
terų ir merginų draugys-

ninkai. Bet kada aš nuėjau shua draugus ir randa kai- 
prašytis prie darbo, tai pa- tu Pušinį, tai privalo rengė- 
mačiau, kad prie dirbtuves jai tų prakalbų pasirašyti, 
vartų šimtai išblyškusiais bet ne ypata po slapyyar- 
veidais stovi darbininkų. dmu. Apart to, dar visai ne- 
Kada darbdavį paklausiau, pasirašot savo pavardės.Ne- 
a r negalima darbo gauti, tai tilps.
jis man atsakė, kad šiandien I S. Varpeliui.—Patalpinom 
užtektinai turįs.

Pasirodo, kad kapitalistų 
laikraščiai niekados teisybės 
neparašo. Jie, visuomet 
skelbia, kad darbininkai rei
kalingi. O kuomet bedarbių

anksčiau gautų. Atleiskite, 
kad negalėjome sunaudoti.

Teisybei.—Ta ypata, kuri 
visuomenei visai nežinoma, 
per tai neverta apie ją ir ra
šyti.
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Jei ne, tai 
tuojaus už
sirašyk juo
kų bei saty
ros laikraštį 
“Šakę.”

“Šakę” 
užsirašęs tu
rėsi progą 
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 Juokų Danguje.

Su 1-ma Gegužės, 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 5c. 
Siųsk Pinigus ant šio adreso:

“ŠAKĖ”, 149 Millbury St. — Worcester, Mass.

Paa mu® galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinė® ir 
skanaus vyno. Patarnavimai? 
persitikrinsite.

Dept. A.
Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.
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PARDUODU KARMAS20c

jUOKŲ KĄSNELIAI.
vis. Priguli prie Chorų su- 
sivienyjimo. “Aidds” eina 
“gyst”, kas tik kur paliepia. 
Teko patėmyt, kad “Aido” 
choro šonai apsilupinėjo nuo 
Maple Grove Parko mede
lių šakų. Dabar, su apsilu
pinėjusiais šonais lyg būtų 
sarmata taip gyvent arba ir 
nors pasirodyt, bet ką pada- 

Reikia laukt atželiant.

Ba.žnytėlę lankiau;
Atsiklaupęs ten ant. kelių

geismas yra — gaut nuo 
pirmesnių dviejų chorų len
kiškos rudines 
apšilo py t šonus.
aš linkėčiau, nes tas reika
linga jo sveikatai. Abejo
tina tik, ar užteks tos len
kiškos rudines dėl visų tri
jų? Bet remianties ant ru
siškos patarles, kad “Bog 
troicu liubit”, tai gal su die
vo pagelba ir užtektų, nes 
tada retkarčiais visi galėtų

skverną ii v

Mat aš tokis buvau, 
Prabaštėlio klausiau

Už teisybę laikiau. 
Kada gult aš ėjau, 
Priešais lovą klaupiau, 
Kaip tik spėjau užsimerkti, 
Velnius tuoj sapnavau.

Vieną syk sapnavau — 
Biesą girioj radau,
Kaip bematant pa rsivertę
Nosį kumščiom daužiau. 

Ištik rujų- maniau,* 
Kad tai velnią mušiau,

Kitais žodžiais sakant, 
trįs asabos vienas dievas.— 
Trįs chorai po viena rudine. 
Tada, su nauja lietuviškos 
biblijos laida, būtų galima 
chorinę traicę į bibliją įdėt.

Berašant šiuos žodžius,

kad vienas iš Vyturiukų, bet 
senis (reiškia pirmininkas) 
iškišęs galvą iš po poniškos

Vyturiuko, bet lakštingalos 
(kuri kumeliukus pjauna) 
balsu giedot ant vieno iš ai- 

: diečiu komiteto narių, “ne- 
brelišką” meliodiją, ir tai 
prie daugumos žmonių ir 

; tautiškos gazietos drukar-
apnuodani’s dariau,1 neje. Tai matomai, kad san- 

jtikiai jau sublogėjo. O gal 
j dar bus ir pataisyti.

Zapyškietis.

Laisves” knygo 
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA FR KAIP JI IKŪNYT?

Parašė O. Amecinger, sulie
tuvino Europietis, šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
t-am, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas soeijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socija'iz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ...............

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

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

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

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

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvon 

■ tarnaitės. Vos pražydusi,voa 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas* 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

LIAUDIES DAINOS.
rinkinėlis gražiausių 
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo- 

išmo- 
lai jgy- 
yra ge- 
Vaičal- 
žymes-

Jau ncreik 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” RRITVAPUSTO. C 
kaip ištepsi ant dirže ir patrauksi kelis 
rai išpustis, kad malonu bus skustis, 
laišką ir adresuok:

SIUNČIU PINIGUS I RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUP1NIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. 
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje 
kalbose, 
nuo 
m ai

PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO- 
ir Angliškoje 

PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari- 
DYKAI. Išrandavoju baksus laiškams.
PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
SYKIU Į SAVAITE IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA-DU

LIMA ATVAŽIUOT IŠ RUSIJOS I AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės ši|^ adresu:

RAJUM H
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unščia nosin kaliau.

Oi-oi-oi kiek tada
Aš nuo tėvo gavau...

Lipčius

Ji pametė.
•nIs: — Sveika -gy- 

Onute! Kaip tamista 
sumenkus — sunku bepa- 
žint...,

Senmergė: — Taip, aš la
bai sumenkau, šįmet pame
čiau dešimts svarų. .

Se n be rn is. — Pametei ? 
Reikėjo paduot į laikraštį

Tris chorai po viena rudine.'
Brooklyne, kaipo skaitlin-j 

goj lietuvių kolionijoj, net 
penki lietuviški chorai ran-'

Pastabos.
Beskaitydamas visokiu s 

laikraščius apie B. Montvi- 
dą, patėmyjau, kad jis nei 
katalikas, nei- soeijalistas— 
nei vieni, nei antri jo nepri
siima. Pasidėjau laikraštį 
ant stalo, įkišau piršta sau 
į nosį ir pradėjau mislyt, 
kas jis (B. M.) tokis. Po 
penkių minutų mastymo 
sužinojau, kad B. Montvidas 
yra lietuvis. Mūsų tautos 
sūnus —lietuvis ne pagalys. 
Reiškia — tautietis.

F’as mus (W. Lynne) pra
našai apreiškė, kad būsian- 

dasi: trįs chorai kas mielas čio So. Bostono kun. Kama- 
nedėldienis eina dievą su šo laikraščio vaidas bus 
“Gloria in excelsis deo” gar- “Blake”—kapucino barzdos 
bint ar linksmint. Jie dau- gyventojas.
giau panašus į aniuolų pul-j ' ;
kus. Kiti du chorai negar
bina dievo.

Pirmiausia paimsime tau-(vhi laikrašty užtinki, jog 
tiškąją “Harmoniją”, arba v^ono puslapio skaityto- 
Armoniką, kaip lietuviai jį jaj verkdami rašoJr prašo 
vadina. Yra tai choras, ku-.laikraščio 
lis susideda net iš kitu dvie- šmeižimų, 
jų chorų, būtent: 
Mylėtojų” ir 
“Scenos Mylėtojų

apsivalyti nuo 
Atsiverti kitą 

“Scenes’puslapį — redaktorius kad 
Vyturėlio>” duoda, tai duoda vėjo (šniei- 

choras'^ia) savo nuomonei prie- 
buvo maž-daug tautiškas, laikraščiui. Neži-
“Vyturėlis”—po globa “du-j^au kaip kam, o man atro-

nuo
Abudu cho- :do, kad tokiu keliu ir 

mirsimę nepasiliuosavę 
mistra, arba, kaip čia pa- šmeižimų, 
prastai vadina, “dievo mu
zikantas” mokino. “Scenos'

kaunu” asabu.c c
ru vienas ir tas pats varga

* ti gražias eilutes bei 
kinti savo vaikučius, 
Ja šią knygelę. Joje 
riausios eiles Jovaro, 
čio, Kudirkos ir kitų 
nių poetų. Kaina tik

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

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO. 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi

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

MOKSLAS RANKžlNYSTĖS 
arba k&lp pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, lai perskaito . 
šią knygelę. Kaina 15c

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

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

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

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

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

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

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

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

kMHlCMMIMaUJKMMW%liMMMklueMnnail/WMn(KiMlflUWMVWIIIIMC'^UaaMUNMM*a£IIJMMUVM>4.W***

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

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

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

“Laisves” Administracija.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 

NAS VISAME 80.
BOSTONE.

Sveiki gerUutdoii rnšiee gėry- 
ma! ir užkandžiui. Patamavi- 
aiM prielanku*. Atcllankykita, 
» persitikrinsi'.®.

JONAS MATHUS
(Lietuvi® Savininkais)

342—344 W. Broadway
So. Boston, Masi.

(Dašimti Žlnganių nne Lietuvių 
T.abd.lry»itė« Draugija* name).

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

♦

Myl.” chorą, kokia tai nelai-i Kas-žin kur prapuolėi He
rne patiko, kad, nesant kur tuvių poetas St.. Strazdas? 
dėtis, turėjo pasislėpt ir sa- (3o eilučių, kaip pašluota, 
vo draugą arba mažą plunk- į *
snuotą paukštelį “Vyturėlį”'
po skvernu paslėpt, čiupt ;Kokis skirtumas tarpe 
sugriebė lenkišką (mat len- i “Keleivio” ir “Draugo”?
kai labai myli ant armoni-| Kur “Keleivis” turi skai- 
kų grąjint) rudinę, ir dabar .Aytojų 30 ten ‘ D. 2. 
abudu tūno po viena ir ta 
pačia lenkiška rudine. Iš , 
po rudinės skvernų, kas-žin 1 
kodėl nedrysta nei vienas Gale rašo:

* ♦
, - I

Gavau nuo draugo laišką.
“Daugiau nega- 

nosies galoTskišt. Bene tik Įliu. rašyti, nes po Jangu 
bijosi, kad kartais kas nepa- J Grikštas perdaug j)l epą”, 
žintų, kad du, gyvūnas ir! 
gyvūnėlis, po viena rudinės 
pastoge tupi.

Mat jį, arba#, juos, bara- 
ban!
parodyt, tai kam apie juos 
tiek kalbėt.

Apie antrąjį “Aido” cho
rą reikia pakalbėt. Jis 
yra maž-daug, beparty-

n, arba,, juos, bara- 
Kad jig bijosi nosytę nyčioj.

Lietuviški priežodžiai.
Keikia, kaip kunigas baž-

Čebatas vyžui ne slūga.
Jei nėra mestuvių, tai ne- 

reik nei vestuvių.
Pataikė, kaip kiaulė no- 

sia į tvorą.

Tik ką išėjo iš spaudot 
garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

Toje knygoje aprašom* 
visos kares baisenybes. Ją

pats buvęs ant kares lauko, 
lodei pasistengk tuojau per 
skaityti.

75c 
75c 
85c 
20c 

KLESŲ KOVOS....
10c 
60c

Iki 
piet ir

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

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

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

Kalbame lietuviškai.

LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK
VIENAM LIETUVIUI.

Pasaulių Ratas—aprašymas sauli- 
....... ................. 25c. 
teisybę Jeronimas 

25c. 
20c. 
15c. 
15c. 
10c.

nes sistemos
Kovotojas už

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

Visas sykiu už $1.00 
čia randasi didelė sankrova ir kito- 
’ ’ J knygų.

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

. $1.00 
.. $1.00 
. . . 50c 

25c, 50c ir $1.00 
kitokias gyduoles nuo 

visokių T'gų, kurios, čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN, N: Y.

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apt urėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo .......
Kraujo Valytojas .........
Vidurių Reguliatorius .
Trojan k a .

II Sąsiuvinys. Keturiems 
mišriems balsams; tinka cho
rams ar. kvartetams. Kaina už 
septynias dainas 25 . Cho
rams d lodama 30 knygučių 
5 (iol.

Sutaisė Petrauskų Mikas.
Rašykit:
M. Petrauskas

195 W. Broadway
So. Boston, Mass.

fiffl o 1/ O B O NEREIKIA JIESKOTI :: r: Hfl 0 r Su I f Delio, kad mes nurodome taip lengvai išmokti anglį i O I u O Į kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo na- lf» v » > w w niuoseliuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai ir 
knyga DYKAI. Įdėk siernpą. Adresas:

LIETUVIU KORESPONDENGIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.

[NEWARKO
' AKUSERKA

Paba’gufll Imperntrtcl Mari] A 
tušerkų mokyki? Peterburge i 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekme* 
praktikoje prie gimdymo, taip 
gi g*rai apaipažinua hu alinFt® 
jomis visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
aa’.imą.

O. STKOL1ENĖ
Jauniškait*

819 Walnut St., NEWARK, N. J.
Telefonas ^<036 Market

v v .» c c?

s *1--c

Visas Kąponas ir pakelio priešakfs turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pinigus 

arba j vertas dovanas. , 
(Sj dovana l>tn duodama iki l>ec.81. 1615)

P

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

TURI TIKIETĄ I DANGŲ?

Kaa užairašy* 
pas man«. 

dienraštj 
“Naujiena®”, 
tasai gaua 
(kančias dova
nas: “Laisvę' 
ar “Keleivi” ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Ameriko® 
arba knygų ver- 

už $5.00 
ir dar

Telephune 595 Greenpoint

Daktaras J.
SPE( IJ AUSTAS 

PLAUČIŲ
Valandos: 

8—10 ryte 
12--2 po piet 
6—š -.'akare

Misevičia
ŠIRDIES IR

Lieluv >>ah.ę 
tės $2.00. Taigi Tamista 
gauni dienraėtj "Naujienas 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksą: 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau 
j ienas” gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie 
vanos.

J. BRAKNIS 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N.

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.., Elizabcth.N.J.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

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

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

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

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

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

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

498 Washington Street,
1 Corner Spring Street

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

-7

^saugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam,‘motyedami 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
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LAISVE

Pranešimas
Visuomenei

t
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čienė ir grafas V. Zubovas, (tėvas).
Valdyba:
Draugijos Sekretorius,

* * J. Kriščiūnas.

jos 
vi- 
nei
rū- 
iš-

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

Augščiausios Prieglau 
dos Lietuvių Amerikoj 

reikaluose.

Dar nematyti karės galo, o 
skaudi letena jau užgulė beveik 
są mūsų kraštą, neaplenkdama 
varguolio grįčios, nei lobininko 
mų. Jau pusė Lietuvos guli 
griauta, kita gi — bailiai dairosi ir 
kasdien laukia nelaimes užgriūvant.

Karės laukuose beliko liūdnas pra
eities šešėlis; trobos — išgraiutos 
ar sudegintos, gurbai (kūtys) — be Į 
galvijų, aruodai—be grūdų, laukai 
nesėti, išrausti ar suminti, patįs gi' 
žmonės — aikani ir nuplyšę, visais 
kraštais išsiblaškę, 
vos pusėje, karės dar nepaliestoje, 
žmonės gyvena, kaip sustingę, žemė 
dirbama, lyg svetima būtų, ūkis su
stojęs ar irti pradėjęs, miestų ir mie
stelių gyvenimas visai apmiręs, o gy
venimo reikalai darosi kas kart vis 
sunkesni. .. |

Karei pasibaigus kiekvienas grįžš1 
savo išgriauto lizdo taisyti ir tik 
tuomet galėsim vaizdžiai suprasti, ko
kia nuostolių begalė Lietuvai pada
ryta ir kiek reikės 
irusiam gyvenimui

Kuo pasiremsim 
mies ?

Keikės statyties 
tiketies, kad vyriausybė, kur galėda
ma, duos padegėliams miško, 
daug bus vietų, kur ajrti miško ne
beliks. Gal reikės imties naujų sta
tymo būdų iš cemento, kalkių, smė
lio ir molio; bus reikalinga tiek pa
čios meilegos, tiek prityrusių žmo
nių. Geriausias būdas tikslingai ir 
pigiai sau trobas pasistatyti-— tai j 
bendroves susidėjus išvieno pirkti ir 
gaminti medžiagą, išvieno staty
tojus kviesties.

Draugija pasistengs ištirti, kokios 
trobos sveikatos ir grožės žvilgsniu 
mūsų kraštui būtų tinkamos ir pi
giausios, sutaisyti pavyzdinių trobų 
plianus, parengti žmonių, kurie prak
tiškai mokėtų statymo darbą atlik
ti ir patarti, kaip reikalinga statymui 
medžiaga pasigaminti.

Pigus kreditas visuomet buvo ūkiui 
reikalingas ir sunkus gauti; ypač 
sunku yra dabar skolinties, o dar 
sunkiaus karei pasibaigus. Męs ma
nome, kad geriausia sušelpsime, jei 
visu Lietuvos plotu įkūrsime kredito 
bendrovių, skolinamųjų kasų, savi
tarpinio kredito draugijų, padarysime 
jas savo bankais ir išmoksime tiku
siai jas vesti.

Todėl Draugija, kviesdama, kur 
tik galima kūrties tokias bendroves, 
iš savo puses žada parūpinti joms 
įstatymus ir jų patvirtinimą, gauti 
pradžiai va’džios pašalpos ar pasko
los ir statyti instruktorių—žinovų 
visai tvarkai užvesti ir užlaikyti.

Jeigu ūkininkas m’ miestelėnas, 
prarasdamas kares ugnyje savo turtą,! 
išsineša betfii iš. jos paprastai bent 
kelis rublius pirmam vargui atstum
ti, tai Lietuvos darbirinkai daržinin
kai iškarto yra netekę duonos kąsnio, 
nes .stingsta darbo. Jiems i 
apsaugoti Draugija, be greitos maisto 
pašalpos, pasistengs įkurti darbo biu
rą, su kurio pagelba rūpinsis surasti 
bedarbiams darbą, o darbininko rei
kalingiems darbo žmogų.

Pagaliaus, Draugija rinks žinių, a- 
pie nukentėjusias del karės vietas, 
žmones ir įstaigas, stengsis gauti iš 
vyriausybes ir visuomenės pinigų, 
kad jų reikalingas sušelpus teiks, 
kiek galėdama, savo patarimų teisių 
ir šiaip, ypač teisių dalykuose, kurie 
su kare rišami ir, darydama tai, rū
pinsis lygiai kiekvienam Lietuvos- pi
liečiui padėt be skirtumo tikybos ir 
tautos.

Imdamies minėtojo augščiaus dar
bo, kuris Draugijos įstatymais, bus 
plečiamas ant. Suvalkų, Kauno, Vil
niaus ir Gardino gubern., Draugija 
nebūtų išdrįsusi nė jo pradėti, jei ne
būtų tikra, rasianti Lietuvos visuo
menėje savo uždaviniam pritarimą ir 
darbamš užuojautą. Būdami šalinin-'įus įr įeįgU bent Vienas na- 
pirmieji keliame tik mintį apie šel- . l’YS apiC tai praneštu į CCnt- 
pimosi svarbumą mums, prie paties pa—paŠdpa nebus išmokėta, 
gi darbo lygiai kviečiame visus, kam | 
tik rūpi mūsų krašto gerovė, vis tiek i

Pranešimas centro sekre
toriaus.

Susivažiavimo protokolą 
nupiyšį ;i88f’’išsiuntinėjau visoms A. P. L. 
Antroje Lietu- A. kuopoms del nubalsavi-

darbo padėti i§- 
sutvarkyti.
iš pelenų kelda-

trobos. Reikia

bet

mo. Jeigu kurios kuopos 
sekretorius būtų neaplaikęs, 
malonėkite greitai atsišauk
ti. Kuopos, nubalsavę pro
tokolą, - malonėkite sugrą
žinti nevėliau, kaip rugpjū
čio 25 d., 1915 m., centro se
kretoriui.

* *

Central iškos ekskursijos 
paveikslas nebus daromas iš 
priežasties pagadinimo. To
dėl nariai ir kuopos nereika
laukite paveikslų. Kurie 
jau klausėte laiškais, atsa
kymą visiems negaliu duoti 
laiškais.
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SU PILVO SKAUDĖJIMU
Be abejo, nuo senai ° ieškojai palengvinimo. Nesi
duok suvedžioti. Nedaryk bandyiAą. Vartok

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]

ir ūmai pajusi jo sveikinančiu 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.

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

[Severos Gydantis Odinis Muilas]

del kasdieninio vartojimo, prausimi- 
ties, maudanties, galvą trenkant. 

Kaina 25c.

Visi aptiekininkai • parduoda Severn’s 
i (Severos gyduoles). žiūrėk, kad butą 

savo apylinkėj negalėsi ją gauti, tai

VV. F. SEVERĄ CO.,

* Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagac iš Mo- 
quah, Wis. mums ne
senai parašė: ° Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severą’s 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdės; su 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo- , 
kio apetito. Suverto- 
jus 1 butelį Severn’s 
Balsam of Life visi 
tio trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
del naudos tę, kurio 
panašiai kenčia.”
Preparations 
Severos. .Jei 
rašyk tiesiog

Cedar Rapids, Iowa

LAISVfiS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBĄ:

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

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

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 urėtojas — V Raudonius,

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

sio l~mą ir 3-čią nedėldienį, i-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
ll’inois.

m.
III.
III.

m.

M Ai

tas sausio mėnesy užsimokė- 
ti Vfi.oo 
mokesties. Argi nebūtų
lengviau kas mėnesį mokė
ti 10 centų. Kas mėnesį
mokėdami po dešimtį centų, 
vieną dešimtuką sumokėtu
me kokiems naudingiems 
reikalams. O męs turime 
daug tų reikalų, kad tik mo- 
kėtumėm. 10 c. mokėdamas 
žėdnas jau mūsų narių skai
tytų savo organą: žinotų 
draugijos judėjimą, ir.ženg
tų, prie apšvietos, kas mums 
yra reikalinga. O ligi šiam 
laikui mūsų narių skaito sa
vo organą maža dalelė. Męs 
nubalsuojam, kad mums rei-į 
kia organo, nes tokiam skai-1 
tliui narių, susidedančių iš i 
keliolikos kuopų, negalima 
apsieiti be organo. Bet 
mūsų nariai nenori užsimo
kėti už organą, nors tik pu
sę užmokesčio, kiek reika
lautų mokėti taip skaitan
čiam. . Jeigu męs nenorim 
užsimokėti, tai kaip męs ga
lim užlaikyti organą?

Todėl nariai A. P. L. A. 
dr-jos, kuriems apeina tos 
draugijos gerovė, turi gero- 

reikalavimą pašelpos, žiūri | kai apsvarstyti ir balsuoti 
į knygas, ar r ” 
pašelpos nebuvo laike ligos 
suspenduotas. Narys su
spenduotas negali gauti pa
šelpos, nors kuopa siųstų de
šimtį paliūdyjimų. Narys, 
gavęs ligą iš priežasties pa
sileidimo arba laike ligos, 
peržengia konstitucijos įsta- • • * - „ A.

J. K. Mažiukna
A. P. L. A. centro sek r.

ŽODIS Į A. P. L. A. NA
RIUS.

Laike A. P. L. A. suvažia
vimo, liepos 25 d. š. m., nu
tarta keliatas svarbių tari
mų, kaip tai: panaikinimas 
visų išmokėjimų per kuopas, 
o pavesta visus išmokėjimus 
atlikti A. P. L. A. centrui. 
Tarimas gana praktiškas, 
nes kol kuopos mokėjo pa
čios pašelpą ligoniams, buvo 
tokių atsitikimų: narys su
spenduotas aplaikė ligoj pa
šelpą; narys susirgęs ar su
sižeidęs iš priežasties išdy
kavimo aplaikė pašelpą ir t. 
L Tas viskas tankiai todėl 
atsitinka, kad kuopos komi
tetas nepažvelgia į tikrąjį 

"L ■> dalykų stovį, arba taip sau 
nuo Tado atlieka, kaip dėl draugo.

Centrui paėmus tas jau ne
gali įvykti. Narys, reika
laujantis pašelpos, turi gau
ti paliūdyjimą iš kuopos a- 
pie teisingumą nario ligos. 
Centro sekretorius, aplaikęs

Skalaujantis į už tą, kur mato draugijai 
to laike ligos naudą, nežiūrint, ar kam

tinka, ar ne. Juk nuo visų, 
priklauso draugijos pageri
nimas, o ne nuo keliu. Vie- 
nas arba keli gali dirbti die
ną ir naktį, bet nieko nenu
veiks, jeigu kiti ardys tą 

visi dirbkim, 
pamtaysim

darbą. Todėl 
o netrukus 
darbo vaisius.

J. K.
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KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprčdalų, 

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

< 

i
I *

K. LUJI
131 Grand 

BROOKLYN,
(Arti Berry St.)

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,M ASS.

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

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

TEISINGIAUSIA IK GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Laisvės“ AGENTŪRĄ
SIUNČIAME PINIGUS l VISAS DALIS SVIETO

Patarnavimas kuoteisingiaūsias.
» t____________________

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

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

IR ANTRAŠAI.
Pirraininkaii P. G. Aleksinas 

i436—7th
View-pirmininkai! F. Raškevičiua 

539 1 bland

Av«

Ava
Protokolų raAtlnlnkaa Ona Užballutė 

1214 West St
Finansus raitininkas* J. Stružas

1125—8th Si.
Iždininkas St. Buzlnskia 

689 Island Av»
Kmh«b Globjėali

M. Goruliūt#
1109 S. Winnebago St. 

Ona SavraHavlčiūti
539 Inland Ava 

Maršalka A. Naverauskan
411 So. Church St.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Llepua, 22C 

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

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

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

M. Urlakis,
231 Forbe« St., Pittsburgh,

P. Samulionis,
Box 63, Mc Keea Ročka,

1 •
. Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 
Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.

2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O. 
Box 63, McKees Rocks, Pa.

8 kuopos, J. Gal dinas, p. O. Box 
118, Laupurex, Pa.

4 kuopos, Ig. Rasinskas, 2104 
Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P. Petrauskas, Post office 
Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO“ DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

818 Jenne
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne

266 Ex-

St.

St.

St.

st.

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

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

Rugpjūčio (August) 18 d.“CARICA”

Laisvės4 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 

“LAISVES” SPAUSTUVĘ

Platinkite “LAISVĘ

X

tik rupi mūsų krašto gerove, vis tiek i (IdlykdS nebus tikrai iš
kas jie būtų, lenkai, žydai, gudai, ka- j til'taS. To VISU kuopų SUSI- 

saru7iXtiknu^tatę tartam*.| ™kjnnK>se nėra daroma, 
nesustosią skersai kelio niekam, kas ( nes kol-kas nekUl’iOS kUOpOS 
ištikrųjų rūpinasi ir dirba mūsų į paŠelpOS skyriaus tUl’tą 
krašto gerovei. Ir jeigu tektų musų i.£ . ,l . • ,
veikime bent su kuo varžyties, norė-j^lUri, kaipo į Svetimą tUl’tą, 
tume varžyties tik darbu sugriautojo todėl ir neatboja SU išmokė- 
Lietuvos gyvenimo atgaivinimui.

Draugijas reikalais susižinoti gali
ma šiuo adresu: g. Vilna, Georgiėvski 
pr. 24, kv, 6. Telef. 2—62. Tuo pa
čiu adresu galima siųsti nario mo
kėsimi ir aukos.

Lietuvių Draugijos nukentčjusiems 
dėl karės gyventojams agranomijos ir 
teisių pagelbai teikti VALDYBA.

Gegužės 22 d. Vilniuje įvyko nau
ja Lietuvių Draugija Agronomijos ir 
Teisių Pagalbai Teikti dėl Karės Gy
ventojams.

Draugija, pasistačiusi sau didelį 
uždavinį atitaisyti karės sugriautąjį 
LIETUVOS ūkį, jieško tam savo dar
bui plačiausios visuomenės, ypač 
gi užjūrio brolių, užuojautos ir pa- 
gelbos. Tuo tikslu siunčiame šį mū
sų atsišaukimą pastebėti Amerikos 
lietuvių visuomenei.

Naujoji Draugija nėra veikiančių
jų jau Lietuvoje šelpimo draugijų 
konkurentė, nes jos tikslas ne tiek 
labdarybė, kiek sutvarkymas visų 
gyvųjų Lietuvos pajiegų mūsų kraš
to ūkiui atgaivinti.

Savo darbe draugija remsis pirmų- 
pirmiausia vargingiausiais Lietuvos 
sluogsniais, jo pamatan dėdama Šel
pimosi principo dėsnį. Be to tas tve- 
namasai platus ir didis darbas lau

žkis visų Lietuvos žmonių, ypač tų, 
kurie jaučiasi Lietuvos piliečiais, del 
to Jos Valdybon įeina du atstovu ir 
nuo kitatauČių-Valst. Tarybos narys 
Al. Meištavičius, lenkas, Valst. Dū
mos narys B. Friedmanas, žydas.

Visą draugijos valdybą, be minė
tųjų dviejų kitataučių, sudaro:

Pirmininkas—advoktas Vileišis, jo 
pavaduotojas—inž. Step. Kairis, sek
retorius—agronom. J. Kriščiūnas, iž
dininkas—adv. Pel. Bugailiškis. ,

Nariai: Myk. Biržiška,—“Liet.
Žin.” ir “Liet. Ūkin.“. B-vės vedėja 
F. BortkeviČienė, adv. Aug. Janulai
tis,. Valst. Dūmos narys M. Januš-( 
kevičius, agron. Vikt. Ruokis, adv. 
Myk. Sleževičius.

Valdybos kandidatai: d-ras Andr. 
Domaševičius, Juoz. Paknys, inžln. 
Juozas Skripkus, A. Zaštovtas.

Revizijos Komisija: advok. Andr. 
Bulota, EI. Kairiene, Em. Venclavi-

Mažiukna,
A. P. L. A. centro sekr.

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21018

receptai 
daktarų, 
aptieka

Iždo globėjai: J. Šukei is, 
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 St.
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 301 

Caledonia St. ir J. Jurevičia, 152 
Main St.

Si. ir J. Jurevičia, 152

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugų J. Naruševičiaus 

ir J. Zenkaus, Suvalkų gub., Metelių 
kaimo, 
ir su

JimaiS. j kaimo.
Antras svarbus tarimas 

kaslink mokėjimo 10c. kas 
mėnesis. Nekuriems na
riams gal tas pasirodys, kad 
reikia daugiau mokėti mė
nesinių mokesčių. Toks 
manymas būtų visiškai klai
dingas. Mėnesinės mokes- 
ties daugiau nereikės mo
kėti, kaip iki šibl, bet dešim
tį centų narys mokės kas 
mėnesį vien tik dėl to, kad 
ant sykio nereiktų mokėti 
didesnės sumos. Kaip jau 
seniai esam nutarę mokėti 
ir jau mokam nekurie už 
organą į metus $1.00, ir 10 
centų tautiškiems reika
lams. Todėl turime kas me-

Taipgi norėčiau susirašinėti 
kitais pažįstamais iš Metelių

J. Rasimavičius
P. O. Box 671, Rod Lodge, Mont.

Pajieškau brolio Baltramiejaus, 
Kauno gub., Telšių pavieto, Jurgai
čių kaimo. Jau 7 metai, kaip persi- 
skyrėm Baltimore, Md.

K. Žilinskas
170 Wilbur St., S eranton, Pa.

Pajieškau Onos Legiutės, Suvalkų 
gub., Kalvarijos pavieto, Ponkiškių 
kaimo. Apie 6 metai Amerikoj. Kas 
žinot,malonėkite pranešti.

F. Alulis,
656 N.Riverside St., Waterbury,Conn.

l SKAITYTOJUS.
Pajieškau darbo. Jei kas žinote, 

kur būt galima darbas gauti, būkit 
taip geri pranešti man. Taipgi pa- 
jiešku Juozo ir Onos Stiegvilų. Jie 
yra Kauno gub., Raseinų pav., Minkš
tučiu kaimo.

F.
P. O. Box 61,

♦

Žichkus
Cary Station, Ill. 

(66—67)

PARMOS pardavimo PARMOS
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, didele banė, tvartas ir 
didelis vištininkas. Parsiduoda už $6,700 dolerių. Galima nupirkt 
mažai įmokant.

Antra didele graži farma—42 akrai žemės, apie 20 akrų dir
bamos žemės, didelis sodnas su 200 medžių (obelių ir grūšių), dau^ 
pievos ir miško. 6 ruimų stuba, su gražiais iš fronto 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 daugybė 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:
A. K. NEVIACKAS

REAL ESTATE AGENT
1084 WASHINGTON STREET, NORWOOD, MASS.

Telephone 389-R

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

“AIDO“ CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

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

“LAISVE
183 Roebling Street,

LIETUVIŲ A Pš VI ETOS 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.

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:

1 kuopos Brooklyn© — L. Deveikia,
146 Metropolitan Ave. Brooklyn,

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

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUN

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS: 

Neviackas (pirmininkas) 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Deveikis (sekretorius), ■ ---------- -v ------ - x ,
121 Grand St., Brooklyn, N. Y. 35 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

W. Vikortas (iždininkas), Finansų raštininkas K. Kriaučiūnas,
110 Ainslie St., Brooklyn, N. Y. 13 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Klastauskas Iždininkas P. Patašius,
241—3 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y. 94 S. 1st St., Brooklyn, N. Y.

V K.azIrusIcms I '
‘ 268-40th St., Brooklyn N. Y. LIETUVOS ŠELPIMO FONDO

Liutkus, KOMITETAS:
131 Grand St., Brooklyn, N. Y. K Gugis, 1840 S. Halsted St., 

A Zaperiackas, Chicago, Ill.
183 Roebling Št., Brooklyn, N.Y. Vice-Prezidentas S Mankus,. Cor.

Kreivėnas, 13th & Vine Sts., Philadelphia,Pa.
550 W. 52 St., New York City. Susinešimų Sekretorius 1) M. M.

Simaitis Rice-Herman, 140 E. 19th bt.,
174 Broadway, Brooklyn, N. Y. . ^ew Y°rk, N. Y.

Parulis Susinešimų Sekretorius 2) J. Ne-
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. viackas, 183 Roebling St., i 

1 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 įrašęs į knygas pasiųs 

i iždininkui.

J.

F.

F.

K.

V.

K.

J.

J.

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

Box 200, o Steger, Ill. 
Vice-Drezidentas A. Atkečiūnas,

Box 566, Steger, III. 
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 nedS’ioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus

DR

svetainėj.

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

51 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Protokolų raštininkas Mockevičius,

Brooklyn, N. Y.

niaukų, žilitno................   .
Reumatizmo.......... 50c. ir
lytiškų ligų..... .50c. ir 
dusulio............... ................
kirmėlių.............................

»i.oo
. .78
■ 1.00

1.00
.60 
.50 
.50 

1.00
.25
.10

3.00 
.25 
.25 
.50 
.25

1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. Ir 
Nuo kojų nuospaudų. .IBc. ir 
Nuo dantų gėlimo...............
Nuo peršalimo..............Aį,,V
Plauku stiprintojas... ir 
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo '* 1 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
N uo 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.'. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

brangiausi žmogaus turTasj
Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra ap&augoti savo vientaučius nuo visokiy 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno Sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijąliškų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių t..edikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligac Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: ■<
Kraujo Valytojas..................... I
Gyvasties Balsamas...................
Nervų Stiprintojas... .SOc. ir 
Vaistas del, Vidurių.. .50c. ir 
Kraujo Stiprintojas..................
Nuo kosuno..................25c. ir
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos.........10c. ir
Pigulkos del kepenų.................
Blakįu naikintojas.....................
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui............ ....
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis.......... ...............
Antiseptiškas muilas................
Gumbo lašai...............50c. ir

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroa
■iralppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t k; L’atfflWJ 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. ■* 4
. WReikalaukite prisiuntimo katalogo eu musų gyduolių aprašyraatto^fc i

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam* 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje» 

jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių raiydMti jdkdJ 
atsilankydami j Lutuviiką Aptinką.

VINCAS J. DAUNORA, Apti«lronu»( .
Bedtord Avenue r.ampw North Brooklyn Nk 9* J

10c. ir

.M 

.25 

.10 

.25 

.50

.25 

.50 
1.00 
1.00

.50 

.25 

.25 

.25 

.22 

.22 

.11
J F*.

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



LAISVĖ

ekspliodavo

Ponia I. C. Seron

rrmr

III.3<)(t
■cau'iM'KaKwnwiu*

Sekt. A? Jurevičia.
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Dept. M.
rlidnli *<a'- pasiskubinkit apžiūrėti.
ulutnii j. BUČINSKAS

MOSCOW MUSIC CO. NEW YORK CITY. N. Y.

van N.319
.lX^aCW.31

Vuk

Matęs.

jio Biltmore hotelyj iškilo

puikesnio iš-

Kaina tik 75c.

rekor- 
seniai 
mane.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠAPA.
Kas norit įgyti gerą kriaučių šapą

W. S. WAIDELIS

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

' Reikalaukite iliustruoto kataliogo.

išmokinsiu paveikslus

JURGIS PALUBINSKAS.
(63—91)

,’ykiai Nemunėlis teka. 
Nemunėlis.

ženkleliais ir 
puikaus me- 
kaipa $10.00.

kampas Union A 
Y.

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

per keturias ne- 
Galima mokintis die- 

ir vakarais. Gvarantuo- 
jog laisnius gausite.

AT Y D AI!
Noriu susirašinėti su lietuviais es- 

perantistais, tarptautiškoje kalboje.
Aleksandr Zubkus

Auburn St., Manchester, Conn.

Grand Street, Brooklyn,

savai- 
parsiduoda 2f> puskvortės 
už $3.50. Gera proga, i 

’iai turėtų pasinaudot.

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

G. M. K AN TANAWITZ
W. Mason St., Springfield,

't®

East 22nd St., New York City 
(64—68).

unccxrsm ą—t
prv.wwMmei 
lYjarannH

Lietuva Tėvynė Mūsų.
Birute. Kur banguoja
Daibininkų Marsaliete. Sukeikime kovą.

Visiems žinomi lietuviški šokiai.
Nemuno vilnjs, Valcas. Sudiev — Mazurka.

; Varpelis — Valcas. Mano mielas —■ Polka.
arba šiaip muzikališkus 

visokias laiškams

■ c

□

E

E

E

I

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimai 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama 
foną su 12 lietuviškų dainų 
500 adilų, kaštuoja $12.50 
(įvaram uolas ant 10 metų. Ši 
tą gramafoną siunčiame kiek 
vienam su tiesa apžiūrėjirm 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžint) 
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.

rfCTINtK 7IN1AQ įBrookiyn, N. Y., laike 18;ekspliožijalEilIrILO mėnesių pagimdė 5 kūdi-1amonija (kur ledą daro), lietuviškomis Somis.
13 d rugpjūčio buvo ant!^us’ Pernai metą ji turėjo Vienas žmogus užmuštas.

~ _ i dvynukus, o Šįmet trynukus.
Visi gyvena ir gražiai auga.
Pirm to ji pagimdė dvynu-jo ant suolo jaunas vaikinas 
kusį taip kad iš trijų gim-;su mergina. P _„72U„_U 
dymų ji yra motina septynių jiems priėjo du valkatos ir, 
kūdikių. sušuko “Rankas augštyn!”i

gatvės prakalbos L. S. S. 19 
kuopos. Kalbėjo drg. J. Šu
kys temoj “Ką reiškia or
ganizacijos?” Kaip visuo
met, taip ir šiuom kartu 
žmonių susirinko nemažai 
ir visi ramiai klausėsi. L. 
S. S. 19 kuopa nepaiso j va- 
kacijų laiką, bet varo savo 
darbą pirmyn.

Reporteris.

PARSIDUODA
Parsiduoda naujauąi rekordai su 

. . 2T1----Taipgi' par
siduoda dvasiškos ir svietiškos kny- 

(god už žemiausią kainą. Norin- 
_ - i tiems pirkti gera proga. Rašykite Bronx Parke vakare sede- laišką ar ypatiškai atsilankykite.

JONAS BUJAVIČIUS i 
7" vrVYXitU|312 York St., Brooklyn, N. Y JBesedziant1 (64—66) ;

sušuko “Rankas augštyn!” | 
Vaikinas su mergina manė, 

gyve- kad tie valkatos juokauja ir 
nanti po num. 102 W. 72nd pradėjo juoktis. Tuom tar- 
SL, New Yorke, taip labai į pu vienas valkatų išsitrau- 
mylėjo savo šunį, kad tam kė revolverį ir šovė į vaiki-' 
pastipus iškėlė didžiausias ną. Kulka pataikė į žandą! 
šermenis ir nupirko grabą ir žiaunyje įstrigo. Vaikinas! 
už 150 dolerių. Šuva liko už-,nuvežtas į ligonbūtį, o plėši- 
kastas šunų kapinėse Harts- kai pasislėpė. • 
ibilc N Y ----------------------------------- -UcUV, n. i. , p \ DIiniiA ŠIAI, kinas;

23 d. rugpjūčio bus pus- 
mėnesinis susirinkimas L. S. 
S. 19 kuopos Tautiškame 
Name. Pradžia 8 vai. vaka
re. Visi kuopos nariai ma- , __ „
lonėkite atslankyti, nes bus' d. 1-ugp.iueio, Shed <>w o

svetainėj, 3rd Avė. ir kam
pas 24th St., Brooklyn, N.
Y., bus susirinkimas L. S. S.
20 kuopos.

Visi kuopos nariai būtinai 
privalote atsilankyti, nes tu-i 5x7 
rime labai daug svarbių rei
kalų kaip kuopos, taip ir

diskusijos temoj: “Ar yra 
darbi n inkams išrokav imav i- 
rnas karei iškilus eiti išvien 
su buržuazija tėvynę gin-

Pastaruoju laiku valdžia 
truputį smarkiau pradėjo 
darbuotis apie lietuviškus 
kazyrninkus, kurių Brook- 
lyne užtektinai yra. Perei
tą savaitę užklupo ant vie
no lietuviško saliūno ir iš 
ten išgabeno pusėtiną pulke
li lietuvių kazyrninkų; tar
pe jų buvo ir dvi “lelijėlės“. 
Sykiu su jais suareštuotas 
ir saliūninkas. Gėda Brook- 
lyno lietuviams tokiais dar
bais užsiimti. Argi jau ne
galima kitokį užsiėmimą 

nenorirasti ?
knygą ar laikraštį skaityti, 
tai geriau į parkus išvažiuo- 
tut ir ten liuosą laiką pra
leistų!, tuomet ir kišenius 
butu neištuštintas ir tyru o-

■ V <■’

ką atvežta $50,000,000. Tuos 
pinigus atvežė iš Anglijos 
apmokėti Morganui už am
inu n ici ją. Dvidešimts penki

nių su auksu išlengvo važia
vo su didžiausia iškilme. 
Priešakyje jojo policijos ko- 
misijonierius Woods, paskui 
jį raiti policistai ir prie 
kekvieno automobiliaus ga-

700 didelių skrynių, o tose 
skryniose mažesnės skrynu
tes, kuriose maišeliuose bu
vo supilta auksas pinigais ir 
štangomis. Užėmė suvirs 
dvi valandas, pakol tuos pi
nigus sukrovė į S. Valstijų 
iždą ant Pine St., N. Y. Lai- 
Ną, kuris atvežė tą auksą, 
atlydėjo 4 kariški laivai iš 
pat Anglijos.

Tūla Anna Bella n o, gy
venanti ant Norstrand Avė

Sąjungos.
B. L. Waycie.

I i Geriausia lietuviams užeiga pas 
II
II Nikodemą Lepeszką

IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gerymus. 

Su žmonėmis apsieiname ktlo- 
gražiausia. Atsilankykit,o per
sitikrinsite. Kitų miestų lie- 

I tuviai, važiuojanti Lackawannos 
geležinkeliu į New Yoiką arba 
iš New Yorko, neužmirškite ap- 

’ silankyti ■ pas mus.

V:

I
 Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj Vasa
rą visada yra reikalaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu. Šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu 
dėl i as. 
nomis 
jame,

Ratuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE' ENGINEERS
J r 117 E. 401h Si., New York, N. Y 

It, r > r < —r

Maskvos :: Muzikališkiį:: Instrumentų
KRAUTUVE

ANT’ PARDAVIMO.
Parsiduoda 2 aparatai paveikslams 

įimti. Vienas didžio 8x10; antras— 
1 su visais reikalingais įrankiais. 

Parduodu tik už pusę kainos, kas nu*- 
i pirks aparatą, 
dirbti dovanai.

Lietuvių Apšvietos Drau
gijos mėnesinis susirinkimas 
itsibus ketverge, rugp. 19 
S vai. vakare, Tautiškame 
Name, 101—103 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Teiksitės visi draugijos 
nariai susirinkiman atšilau-į’j 
kyti ir dar po naują 
atsivesti.

A. Petraška

ANT IŠRANDAVOJIMO.
I Išrandavoju puikią farmą, 60 akni 
'žemes, geros trobos, 4 mylios nuo 
miesto, pusantros mylios nuo gatve- 

■ kario ir gelžkelio. Pusė žemės apso* 
Tintą medžiais, nešančiais vaisius per narį visą vasarą. Likusioji žemė dirbama 

; ir gera ganykla. Pigi randa. Kreip- 
' kitos šiuo adresu:

John Baranauskas
Seki’. K ‘^> Beaver, Pa.

Geras Ruimas.
Iš randavo j u gerą, 

kambarį, yra šiluma, 
duo ir visi parankamai. Vi
sai arti prie karų.

Mrs. Phillips
103 So. 9th St., Brooklyn.

BROOKLYN CAFE
Seniausiai įsteigta, 

tės laiko 
degtinės til 
kurios lietu

Antrašas
501 Grand St.,

Brooklyn

e..,* armoint.
Puikiausi’! lietuviams vieta
R. DRAUGELI.

Skanu* 
gardi arielka. 
ftliuB, visokiu 
vynais, kvepen- 
ti cigarai, Ir 
puikųa užkan
džiai. Sal* dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
’.žganedinti.

73 Grand st., Broooklyn
Palei Wythe Ava

PARSI DUODA S A Ll U N AS 
už pigią kainą iš priežasties savinin
ko nesveikatos. Saliūnas randasi lie
tuviais, lenkais, rusais ir vokiečiais 
apgyventoje vietoje, 927 Grand St., 
VąYnpas Catharine St., Brooklyn, N.

E 3
</>

o

E-

Įm C

. E

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

KAINA $15.00? $12.50 su 12 

muzikališkų instrumentų. Perkant armoniką 
Užžiūrėtojas M. TERESČENKO.

lietuviškų dainų.

duodame dovanai sava*

SERGANTIEJI!

Brukuojama 
Masinime.

2357:
2358:

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

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

E 2360:
I' 2360:

Jeigu norite gauti kokius kitus rekordus 
instrumentus, auksinius daiktus, knygas ir visokias laiškams rašymo 

rašykite pas mane reikalaudami pilno kataliogo, kurį pirsių-50,000NYGU
VISIŠKA! UZ 

DYKĄ
Kožnas vyras turi pareikalauti uinu 

laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priiinnuino gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems guli būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
buti vy.-ris tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras,

BROOKLYN, N.

įdomi knyga.
Tik ką išėjo iš spaudos 
Z. ALEKSOS 
labai žingeidi

parašyta, 
knygelė

LIETUVA SUSALS

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

l’ersistatykite sau, kiek aš išgy- 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
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 išgelbėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas u didžiausiomis pa- 
sekmūni’s, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
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- 
t y r i nė j i m a s šia p u m o. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro, šventadieniais nuo 10

priežasties ligos?
Diena

vai. ryto iki 4 po pietų.

110 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.) New York City

BUVUSIOJI LEDŲ 
ŽMONIŲ ATEITIS

GADYNE ARBA 
BEI PRAEITIS.

Patartina kiekvienam tą knygelę perskaityti. 
Toj knygoj aprašyta buvusioji ledų gadyne 
ir koks likimas patiks musų Tėvynę-Lietuvą.

Naujausi = Lietuviški

Kaina tik 20 centų
Columbia

Adresuokite:
“Laisvė”, 183 Roebling Si., B’klyn, N.Y

Rekordai
ArEsi Kankinamas

Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Ncgruo- 
mulaviinu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Ptisles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; sumigusi pilvų; atsiraugėjimus; 
ar vomi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerų kvapui; tam-

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

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

B’klyn, jN.Y6R7 - 3 AVF -ę0J^UOI O AVL. Telephone 426:

nintas sujudintas; ner- 
irzus; pasargis ir 
; nedrąsus ir ša-

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir E nėr p; i. ją.

visas sūnyk is iš ryt
linis nuo draugystes; nuliudys, priklos 
ii' nusiminęs? šiušų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei

suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 
. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras kožnas 

jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokant pačtą. Ant kon- 

vertos niera paduotas medikališkas vardas. 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
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............................. ....

pamok in imt,), 
vyras, j

Adresas

Miestas Stejtas

BES

Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

E

E

E

2339.

2340.

2341.

2342.

E 2343.

2223.
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Šita moteris, kuri pirko keričiun 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Job draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas. 
Tamista gal! nusipirkti Irgi tą gra
žų keričiuką nuo Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išmokesčio po $1.00 
ant savaitės.

ICE BOX.
Neirtai šilumai sugadint valgluu, 

na« jie prekiuoja brangiai. Suga- 
dytl arba blogai užlaikomi valgia! 
yra pavojingi žmogaus sveikatai 
Jai Burokuotum už kiek pinigų bu 
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipikti gerą 
aisboksį nuo Maliausko ir Vidžiūno 
ir bus ant visados. Pasiimk ant 
išmokesčio, jie pigus pas mus.

2224.

E

E

E

E
E

2225.

2226.

2228.

2356.

2357.
2358.
2359.

2360.

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Doetas. 
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DR1NOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLI- 
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą. 
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maršas. Pripco Vaiskava • 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Onkestra.
MANO LAIVAS.
Į SVEIKATĄ,. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija. 
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIR1ALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ 
Kapelija. 
LIETUVA 
TEKA. 
BIRUTĖ ir
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ. 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kuditka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.

NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.




