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RUSIJAI BAISIAI NESISEKA&

NOVOGEORGIJEVSKAS PAIMTAS; VOKIEČIAMS KLIUVO 700 KANUOLIŲ.
KAUNO IR NO VOGĖ-eina nepai)’ Reikalauja kares su Ii eis vu gi ei tumu. ~

ORGIJEVSKO PUO
LIMAS.

•Nepasisekimas po nepasi-,
sekimui lydi rusų kariume-1 Kuomet vokiečiai paims Lie- 'pacįal vokiečiai
nes žingsnius. Dabar jau ir t tuvių Brastą, tai rusams ne-j netoli Airijos krantų laivą 
Rusijos draugai sako, kad beliks tvirtovių, išėmus “Arabic”, iš visų pusių pra- 
vargiai caro Mikalojaus ka-.Dvmsko. . dedama rėkti, kad jau atėjo'
riumenė atsigaus nuo smu- luomet pems nieko dau-1 metas pavartoti prieš Vo
gių- _ . Jgiau nebeliks, kaip trauk- kietiją ginklus. Su žuvusiu

Kaunas puolė. Apie tai ties ir traukties į rytus. “Arabicu” nuskendo ir 2 a-

AMERIKA
Protesto rezoliucija

Viešame susirinkime aug.
5 d., 1915 m., Aurora svetai
nėje, 1167 Chene St., Detro
it, Mich., surengtame po va
dovyste L. S. S. 116-tos kuo
pos, su D. L. K. Keistučio 
draugija, kur dalyvavo apie 
300 ypatų, išnešta sekanti 
rezoliucija, kaipo protestas 
prieš neteisingą John R. 
Lawson’o nuteisimą.

Kadangi Suv. Valstijų 
komisija, su chairmanu 
Frank P. Walsh priešakyje, 
paskirta ištirti Colorado 
valstijos buvusi angliakasių 
'streiką, atrado, kad:

1. aj Streikas buvo veda
mas ramiu būdu už būvio 
pagerinimą; b) darbininkų 
padėjimas ten buvo nepa
keliamas; c) riaušės gi ir 
skerdynes sukėlė Colorado 
Fuel & Iron Co. (Rockefel
ler) per jų mušeikas — pro
vokatorius, kur likos nušau- 
itas policistas John Nimno,. 
j 2) Toji tyrinėjimo Jtomi- 
Įsija rado kriminališkai kal
tu dėl buvusių riaušių ir 
skerdynių pati Rockefellerį. 

, Rastas kaltu už barbarišką 
elgimąsi su streikieriais ir 
jų šeimynomis rengiant 
skerdvnes ir kitas skriaudas 
darant.

MAŠINISTŲ STREIKAI.
Visoje Amerikoj laukiama 

didelio mašinistų streiko. 
Tokį pranešimą padarė J. J. 
Keppler, vice-prezidentas 
International Association of 
Machinist.

Tos unijos vadovų konfe
rencija tiktai ką atsibuvo 
Washin gtonc.

tiAS paleistų. Turkija priža
dėjo tą reikalavimą išpildy
ti; bet ant Italijos rezervis
tų, išvažiuojančių iš Turki
jos, tokius didelius mokes
čius uždėjo, kad tie dabar 
visai negali išvažiuoti. Iš 
tos priežasties tarpe Italijos 
ir Turkijos iškilo aštri gin
čai ir dabar Italija rengiasi 
Turkijai apskelbti karę. I- 
talijos , kariškiems laivams 
išduotas įsakymas rengtis 
kelionėn. Manoma, kad tie 
laivai bus pasiųsti į Darda- 
nellus. Diena į dieną laukia
ma kares apskelbimo.

Prieš tai labai smarkiai 
protestuoja organizuoti dar
bininkai.Vokietija.

Amerikos kapitalistai, ir 
politikieriai vis labiau ir la-

paskandino

KAS BUS SU RUSIJA?
Tas klausimas dabar sto-

i kiekvienam ant lūpų. tbįau pradeda siusti. Dabar
11 it a 1/1h i nm o l iA . ■« -«•

nes žingsnius. ' 
Rusijos draugai sako, kad beliks tvirtovių

Kaunas puolė.
jau rašėme pereitame 4 Lai- s Rusijos talkininkai an- jyjgpįitiečiu. 
svės” numery. Visa Vokto- gi ai ir

Arabicu” nuskendo ir 2 a-
franeuzai mato jau, Prie kariškos agitacijos

tija sutiko tą žinią dide- kad su Rusija bus blogai, sukėlimo dar labiau priside- 
Rusijoj galima (|a įas faktas, kad dienrašliausiu džiaugsmu. Bažny- Pačioj J 

vai- Į laukti revoliucijos.
Vokiečiai praneša, 

tarpe rusų kareivių 
maištai.

čių varpai suskambėjo, 
kai, lankanti mokyklas, ga-j 
vo švenčių. Miestuose at
sibuvo skaitlingos demons
tracijos. Laikraščiai išlei
do extra pranešimus.

Ir nedvvai. Juk Kaunas 
buvo viena iš didžiausių i 
tvirtovių. Kaunas laikėsi 11! 
dienų. Laikėsi drūčiai, bet bes.
negalėjo atsilaikyti. I Dūmos, radikalai kritikuo-

Užėmę Kauną, vokiečiai ja valdžią. Socijaldemokra- 
tuojautės pradėjo eiti Vii-!tas Čheide pasakė aštrią 
niaus link. Veikiausia, jau!prakalbą prieš ministeriją, 
jie bus pasiekę Kašedorių | ------------ -

kad 
kįla

KRITIKUOJA VALDŽIĄ 
DŪMOJE.

Tarpe Dūmos partijų nė
ra jau tokios didelės vieny-

Kauno tvirtovėje vokie
čiai paėmė 3.900 belaisvių, 
tarpe jų tik 39 af totorius.

RUSŲ SOSTAI-* Y LIS KE
LIAMA MASKVON.

Vokiečiams prisiartinant 
prie Rygos ir Dvinsko, Pet- 
rogradui gręsia tikras pavo
jus.

Iš Berlyno praneša, jog
SUVALKIJA — VOKIE

ČIŲ RANKOSE.
Apleidus rusams Kauną, Petrogrado laikraščiai rim- 

ir Suvalkijoj pasidaro jiems'tai susirūpinę klausimu apie'
Vokiečiai perkėlimą sostapylio Mask

von ar kokin kitan vidurinės'
nebegyvenimas.
jau vėl pasiekė Lazdijus.

Ant viso fronto tarpe Gu- Rusijos miestan, 
dėlių - Lazdijų ir Studzieni- 
ca eina mūšiai. Tarpe Au
gustavo ir Gardino vokie
čiai užėmė Daviną.

N O V OG EORG U E VS K O 
UŽĖMIMAS.

Novogeorgijevskas, viena 
iš didžiausių tvirtovių Euro
poje, jau puolė. Vokiečių 
generlas Besseler paėmė ne
laisvėn 6 rusų generolus ir 
85,000 kareivių.

Kaizeris pasiuntė Bessele- 
riui pasveikinimą.

Dabar rusai jau nebeturi 
prieglaudos Lenkijoje. Kai
zeris važiuoja į Novogeorgi- 
jevską padėkavoti savo ka
riumenei.

Rusų tvirtovė Ossoviec 
vis dar laikosi.

AUSTRO-GERMANAI AP
SIAUČIA LIETUVIŲ 

BRASTĄ.
Austro-germanai jau bai

gia apsiausti didžią rusų 
tvirtovę Lietuvių Brastą 
(Brest Litovsk). Toji tvir
tovė randasi Gardino guber
nijoj.

Rusų apsigynimo linija 
nekurtose vietose jau sulau
žyta. Austrai eina link Lie
tuvių Brastos iš Dobriankos 
ir Janovo. Von Mackensen 
artinasi iš pietų.

Ties Koterka — Kulva, 
netoli Lietuvių Brastos, ru
sai tapo sumušti.

Manoma, kad vokiečiai 
greitu laiku paims ir Balti 
stogę (Bielostok).

Iš Viennos pranešama,kad 
rusai rengiasi apleisti Besa
rabijos, Chersoniaus, Podo-

SAKO, JOG IR ŠVEDIJA 
KARIAUS.

Vis labiau ir labiau šneka
ma, kad ir Švedija prisidės 

Į prie šios karės. Švedijos 
i buržuazijos partija šioje ka
irėje aiškiai palaiko Vokieti
jos pusę.
1 Švedija turi apie pusę mi
lijono sumobilizuotų karei
vių ir yra pasirengusi kiek
vienoj valandoj patraukti 
savo pulkus i Finliandiją.

lis “World” išvilko aikštėn, 
j jog Vokietijos ambasada 
varo didelę agitaciją Suvie-, 
nytose Valst. ir jog dėl tos 
agitacijos išleidžiama mili
jonai.

Kongresmanas Gardner 
savo telegramoj į “World” 
stačiai sako, kad metas jau 
pasiųsti namo vokiečių am
basadorių Bernstorff ir ap
skelbti Vokietijai karę.

Ištiesų, dalykai vis labiau 
ir labiau painiojasi.

New Yorko darbininkišku 
unijų valdyba vėl išleido 
karščiausią pranešimą, ku- 

jriame kviečiama šios šalies 
darbininkai visomis spėko
mis priešinties karei.

PRIVERSTINAS KAREI
VIAVIMAS ANGLIJOJ.
Kadangi šioji kare Angli

jai labai nesiseka, tai nuo 
.15 d. spalių ten manoma į-

tai jai, galbūt, kliūtų Fin ANGLIJOS IR FRANCI
JOS PINIGŲ VERTĖ SU

MAŽĖJO.
Dar niekad taip Anglijos 

pinigų vertė nebuvo suma- 
, ■ Per vi-

JOJE. Įsa karės laiką Anglijos sva-
Francijos parlamente kilo ras sterlingų buvo skaito-

SUDEGINO 1,000 ARMĖ
NŲ MOTERŲ IR VAIKŲ.

Netoli Vano, Turkijos Ar
mėnijoj, viename mediniame 
name tapo sudeginta 1,000 
armėnų moterų ir vaikų.

Sudeginę kurdai, pusiau 
laukinė tauta.

Švedijos socijalistai 
dideli karės priešai.

yra

NESUTIKIMAI FRANCI- žčjus/kaip dabar.

diskusijų apie būdą karės, 
vedimo. Dalis atstovu kal
tino kares ministerj ir vy
riausią vadą Joffre dėlei ne
mokėjimo pasekmingai vesti 
karę.

Kares ministms Mille- 
rand atsake savo kritikams,

mas New Yorko biržoj 
$4.87; dabar gi jis skaito
mas tik $4.64.

Iš tos priežasties sumažė
jo ir Francijos pinigų verte. 
Pirmiaus Francijos fran
ką skaitė 20c., o dabar tik 

, 16;jc.
apgindamas dabartinę kares Rusijos rubiio vei.tg 38c. 

Pirmiau buvo skaitoma a- 
pie 51;jc. Dabar rusų rub

ITALAI LAIMĖJO Mūšį.
Paryžius.—Italų aeropla

nai sumušė austru orlaiviu 
eskadronu, sulyg pranešimo 
“Figaro”/

Tris austru orlaiviai nu
grimzdo žemyn.

vedinio taktika.

Jeigu Vilnius paklius vo
kiečiams, tuomet caras tik
rai jau nebepasiliks Petro
grade.

Iš Berlyno pranešama, jog 
iš pietų Rusijos čieli armijų 
korpusai keliami į šiaurę; 
tatai daroma todėl,kad grei
čiau užėmus Rygą ir Dvins- 
ką, o paskui patraukus ant 
Petrogrado.

vesti visuotiną kareiviavi- mot Italija pareikalavo, kad 
mo sistemą. J Turkija visus jos rezervis-

ITALIJA GRŪMOJA TUR- truputį pradėjo kilti.
RIJAI RARE. ■ *

Kaip tik Italija apskelbė 
Austrijai karę, tai turkų to.taiistai 
valdžia sulaikė visus Italijos • ciuoįi paskolą apie 500 mili- 

gyvenančius j jOnų dolerių. Apie tai tūli 
..uikijos ternto’^jose. Tuo- i<apitalistai tariasi su Mor-

Kad palaikius Anglijos 
pinigų vertę, Amerikos ka- 

1 mano Anglijai

DEŠIMTS TŪKSTANČIŲ 
MILIJONŲ MARKIŲ.
Vokietijos reichstagas vėl 

■balsavo už kares kreditus. 
‘Valdžia gavo dešimts tūks- 
11 ančių milijonu markiu dėl 
j tolimesnio karės vedimo.

Berlyne ties Vokietijos 
kanclerio namu atsibuvo pa
triot i ška de m o n s t r ac i j a.
Vokietijos socijaldemokra- 

Ltai vėl balsavo už karę.

Turkija visus jos ganu.

Vokietijos atžagareivių apetitas
Už darbininkų kraują jie 

reikalauja “nagrados”.
šešios atžagareiviškiau- 

sios Vokietijoj organizacijos 
įteikė kancleriui Bethmann- 
Holweg memorialą, kur rei
kalauja, kad Belgija taptų 

MūšYS RYGOS ŪŽTA- galutinai prijungta prie Vo
kietijos. Belgijai galima e- 
są palikti tiktai jos vardas 
— daugiau nieko. Francijos 
dalis, net iki Verdūno tvir
tovei,taip-pat turi kliūti Vo
kietijai. Departmental (gu
bernijos) Nord ir Pasde Ca
lais turi susijungti su Vokie
tija. Iš Rusijos taip-pat rei
kią paimti sklypus žemės.

Už tą nepaprastų užgro-

KOJE.
Vokiečiai nori užatakuoti' 

Rygą kaip iš sausžemio, taip 
ir iš jūros pusės. Stiprus 
vokiečių laivynas jau prasi
mušė Rygos užtakon ir tar
pe jo ir rusų laivyno prasi
dėjo smarkus mūšys.

Vokiečiai nori išsodinti iš 
laivų ant sausžemio daugiau 
kariumenės. '

Rusai praneša, kad ligi-(bimų pieną stoja taip vadi- 
šiol jiems dar sekasi tame 
jūros mūšyje.

VOKIETIJA TURI 2 MILI
JONUS BELAISVIŲ.

“Frankfurter Zeitung” ap- 
skaitliuoja, kad vokiečiai ir 
austrai dabar turi 2 milijo
nu karės belaisvių, tarpe 
kurių trįs ketvirtdaliai — 
rusai.

NAUJA RUSŲ KARIU- 
MENĖ.

Rusijos karės ministerija 
suformavo naują kariume- 
nę, susidedančią iš 600,000 
kareivių. Tai vis naujokai, 
neseniai išmuštruoti. Var
giai galės pagelbėti veikian
čiai kariumenei, juo labiau, 
kad, veikiausia, neturi atsa-

namas_“Bund der Landwir- 
te” (Ūkininkų Sąjunga).

Su šituo pienu nesutinka 
net Vokietijos valdžia. Be
je, atžagareiviai dar nenori 
taikos. Jie sako, kad rei
kia kariauti.

VOKIEČIŲ VALDŽIOS 
PLENAI.

Atidarant Vokietijos par
lamentą, kancleris Beth- 
man Hollweg pasakė:

“Męs užėmėm veik, visą 
Galiciją, didesnę dalį Lenki
jos, Lietuvos ir Kurliandijos 
ir mūsų eilės, įžengusios 
priešų šalin, stovi, kaip mū
rai. Męs dar turime namie 
drūtą armiją, kuri yra liuo- 
sa ir kurią galima pasiųsti 
mūšiuosna, jei būtų reika-

Męs sveikinam savo išti
kimus talkininkus ir ypa
tingus pasveikinimus siun
čiam Dunojaus valdovui, 
kuriam vakar sukako 86 me
tai.

Nesutikimai su lenkais, 
kuriuos turėjom pirmiau, 
pasibaigė. Užėmus Lenki
ją, prasideda tai šaliai nau
ja evoliucija, kuri paliuo- 
suos ją nuo rusų jungo ir 
nuves prie laimingesnės at
eities. Lenkija galės plėtoti 
savo kultūrą ir nacionalį 
charakterį”.

Užbaigdamas savo pra
kalbą Vokietijos politikos 
lyderis pasakė, kad ta šalis 
kariaus tol, kol priešai ne
pradės maldauti taikos.

Telegramos praneša, kad 
visos Vokietijos partijos ei
nančios išvien.

MEXIKOS DARBININKAI 
NENORI KARĖS.

Mexikos provincijos Ori
zaba centralinė darbo unija 
atsiuntė pranešimą dienraš
čiui “New York Call”, kad 
Mexikos darbininkai yra 
priešingi karei su Suvieny
tomis Valstijomis. Karės 
tarpe abiejų šalių nori tik 
Amerikos kapitalistai.

POPIEŽIUS Už LENKIJĄ.
“Chicago Herald” prane

ša, jog popiežius stojęs už 
idėją neprigulmmgbs Lenki
jos. Lenkiją turėtų susida
ryti iš tų trijų dalių, kurios 
dabar pridera Rusijai, Aus
trijai ir Prūsijai. Visi su
tinka su ta propozicija, iš
ėmus pačią vieną Rusiją.

TIES VILNIUM ŽUVO 
ZEPPELIN AS.

Rusų šauliai atakavo vo
kiečių Zeppeliną, lekiojusį 
Vilniaus apygardose. Zep- 
pelinas turėjo nusileisti. Aš- 
tuoni vokiečių kareiviai ta
po suimti. -

4. Rockfeller kriminališ-
kai skriausdamas ir žudyda
mas jieškančius pilečio ir 
žmogaus teisių žmones, lau
žo Suvienytų Valstijų kons
tituciją, kuri apgina žmonių 
teises. .. J

5. Rockefelleris ir jo

VOKIEČIAI PAĖMĖ
BIELSKĄ.

Vokiečiai paėmė rusų 
.miestą Bielską, kuris randa-’ (j 
si Gardino gubernijoj.

Bielskas yra atstume tik 
25 mylių nuo Bielostoko.

SOCIJALISTAS REIKA
LAUJA TAIKŪS

Vokietijos reichstage soči 
jalistas David ir vėl prisimi-J 
nė apie taiką. Bet jisai kal
bėjo tokiu būdu, kad ir vo
kiečių valdžia galėjo iš jo, 
nusidžiaugti.

bendrai ignoravo valdžią ir 
tiesas, praktikuodami kri- 
minališką anarchiją. ..

6. Prisaikintujų suolas • 
ury) buvo daugumoje

Kockefellerio interesus at- 
stavaujanti žmones. Roc- 
kefellerio kompanijos agen
tas W. W. Wilson sėdėjo 
prisaikintujų suole, kuris ir 
nuteisė mainieriu vada iki 
Į.yvos galvos kalėjimam

7. Jie ’šneW apkaltinimo 
verdiktą, visai neatcžvelg- 
darni į daugelį aiškių
jirnų ir faktų, rodančių 
John R. Lawson’o nekaltu-

ATSISAKO ATSAKYT 
LIEBKNECHTUI.

Dr-as K. Liebknecht, vie
nas iš socijalistų vadovų, pa
klausė reichstage (parla
mente) užsieninių dalykų 
ministerio, ar Vokietijos 
valdžia sutinka atsisakyti 
nuo užgrobimo svetimų že
mių ir tuoj aus pradėti tai
kos tarybas.

Ministeris visiškai atsisa-; 
kė ką nors pasakyti ant to 
klausimo.

Kuomet K. Liebknechtas 
norėjo kalbėti, tai patriotai 
pakėlė tokį lermą, jog visiš- *■ • "I •• • "f M I •

BULGARIJA GALI KA
RIAUTI.

Bulgarijos karės ministe- 
ris Ficheff atsistatydino. 
Vieton jo, karės ministeriū 
paskirta Žekoff, kuris yra 
šalininku karės su Turkija.

Pagal pranešimų iš Nišo, 
Serbija pagaliaus sutiko ati
duoti Bulgarijai dalį Make
donijos.

jam

GERAS DERLIUS VOKIE
TIJOJ.

Berlynas.—Derlius, kurį 
surinko nuo laukų Vokieti
jos farmeriai šiais metais, 
yra labai geras. Bulvių la
bai daug užaugo.

Dabar, sako vokiečiai, 
jiems nėra kO bijoties bado.

EXTRA!
Vėliausios žinios skelbia, 

jogei vokiečių laivynas pra
laimėjo mūšį Rygos užtako
ję. Liko nuskandinta 11 vo
kiečių laivų, tarpe jų didelis 
karės laivas Moltke. Rusai 
gi neteko tik 3 laivų. Vo
kiečių laivynas priverstas 
buvo nuo Rygos pasitraukt. 
Sako, kad šiame mūšy ru
sams daug pagelbėjo anglų 
subma rinai.

ITALIJA APSKELBĖ KA
RĘ TURKIJAI.

Vitalija jau apskelbė karę 
Turkijai Turkijos ambasa
dorius Ryme, Naby Bey, ap
leido Rymą ir išvažiavo į 
Šveicariją.

mą toje žudystėje; ir teisme 
niekados nebuvo prirodyta, 
kad John R. Lawson būtų 
joje dalyvavęs.

Rementies šiais f ak tais,ku
rie paeina iš federališkos 
Komijos ištyrimo, John R. 
Lawson yra visai nekaltas 
minimoje John Nimno žu
dystėje. Teismas, kuris sa
vo didžiumoje susidėjo iš 
Rockefellerio interesus at
stovaujančių žimmiu (net 
su pačiu teisėju jto tarpe) 
negali būti teisingas.

Męs reikalaujame teis*, 
mo atnaujinimo ir nuodug* 
naus ištyrimo jam užmeta*, 
mos kaltės.

Nekaltas žmogus neturi 
žūti! .

Pirmininkas Juo. Dantas, 
Sekr. M. J. Masys.
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Lynchio 
teismas

to “ 
•nei gabalėlio.

Būrys fanatiškų niekšų, gy.vul>škę>s gatvės teismo 
įsiveržęs į Milledgeville ka- ...
Įėjimą, išvogė kalinį Leo'. . ” V" f .
Frankų ir pakorė jį netoli I kal> nužudę Franką, tai ant- 

•iT A **c nnmhci l/l mini wt nn limin’Marietta.
Leo Franko tragiškoji gy

venimo istorija žinoma kiek-' 
vienam skaitančiam žmogui. 
Jisai buvo kaltinamas ir ap
kaltintas merginos užmuši
me. Prisaikintųjų teismas 
liepė jį pakarti. Tačiaus 
viešoji šalies opinija stojo 
už Franką. Teisėjai todėl 
nuteisė Franką, kad už teis
mo durų stovėjo įdukusi mi
nia, kuri reikalaute reikala
vo jo nuteisimo. Teisėjams 
buvo grasinama,jeigu Fran
kas nebus nuteistas mirtim

Mat, [ 
valstijose nepaprastai gaji 
ir įsišaknėjusi teorija: akis 
už akį — dantis už 
Nors prieš Franką 
aiškių < 
nors jisai buvo tik auka ne-

.- .“purvino daikto” neliktų zsavo kailio nekiša. Patrijo- 
‘ , I tai moka tik šaukti, kad rei-
Georgia žmonės dar pa-'kia stoti į armiją, keikia 

skendę fanatizme. Iš 100 ginti savo tėvynę, bet patįs į 
žmonių toje valstijoje apie armiją nestoja ir neina su 
20 yra analfabetai. Todėl priešais kariauti. Jie tik 
tai tenais ir pasilaiko tokios norį tamsiąją darbininkų 
----- ----------------------------- ’minią apsvaiginti patrijotiz- 

mo dvasia, kad toji minia 
eitų ir kariautų. Bet dar
bininkai visai kitaip į tai 
žiūri: darbininkai jaiKneap
svaigsta patr i j otiška dvasia, 
bet supranta, kas per nauda 
iš tos karės. Tūkstančiai 
jaunų vyrų vaikščioja be 
darbo, badauja, bet nestoja 
kariumenę ir neina kapita
listų reikalų ginti”.

Draugui B. teko kalbėti ir 
su sužeistaisiais anglų ka
reiviais, kurie sugrįžo nuo 
karės lauko. Kareiviai pa
sakoja, kad Anglijos kariu- 
menė neturi nei atsakančių 
ginklų, nei amunicijos ir 
nieko vokiečiams negali pa
daryti, pas kuriuos atsakan
ti ginklai ir amunicija.. Vie
nas sužeistas paaficieris pa-

Ar bus sugauti razbainin-

raeilis klausimas. Daug 
svarbesnis klausimas—tai 
vakarinių valstijų kultūrini
mas ir švietimas. Kol to 
nebus — tol lynchio teismas 
gyvuos.

Brooklyno Dede.

Laisvoji Anglija.
Ikišiol Anglija skaitėsi 

laisviausia šalis. Ten galė
davo visi politikos prasikal
tėliai rasti sau prieglaudą, 
ten galėdavo pasislėpti net

pietinėse Amerikos į1 anarchistai, kukiuos kitos
1 , <nhc icrnnnnvn Ano’ imiŠalis išduodavo. Anglijoj 

nereikėjo jokių pasportų, 
dantk nereikėjo jokių prisirašymų 
jokiu P°licijos nuovaduose. An- 

dai“od'ymu“7ebuvo; U'j°j kiekvienas dorą gyve- 
---- . mmą vedantis žmogus gale- 

prielankiai susidėjusių dėl U0 l>uosal gyventi^ liuesai 
jo aplinkenybiu, nors visaA.av0 . nuomones isiei.ęsti, 
i rogresyvė Amerikos spau- valdžią kritikuoti — 
daėjo už Franką, tačiaus!niekas jo nepersekiodavo, 
Georgia’jos minia reikalavo 
Franko kraujo. Z----
sėjai ir nuteisė Franką, vie-' 
nok viešoji Amerikos opini
ja privertė gubernatorių 
Slatoną susimylėti ant jo 
gyvasties. Mirties bausmė 
tapo jam pakeista amžinu 
kalėjimu. Gubernatorius 
Slaton, atmainydamas mir- 
ties bausmes dekretą, pasi
elgė legališkai, nes tos vals
tijos konstitucija suteikia 
jam tą teisę. I 
l iaus Slatono žingsnis buvo 
švarus ir prakilnus

Negalima 
gaus, apie kurio kaltę yra 
nogs menkiausia abejonė. O, 
Franko byloj tos abejonės 
būta labai didelės.

Slatono pasielgimas bai- ' 
šiai j 
miniai. Atsirado kurstytojų, 
kurie reikalavo lynchio teis
mo. Tūli atžagareivių laik-, .
naščiai piktinosi, kad Šlaton, J<1().la , 
išgelbėjo Franko gyvastį, s trumpai atsake :

J Gyvenimo aplinkybes; 
.1 prie visko priveda ir kuomet 
J vargas pagriebia į savo ną- 
.1 gus, tuomet ir baimė dings-

An-

nimą vedantis žmogus gale

tačiaus i . , - v - .o niekas nearestuodavo, nie- 
Nors tei-' ^:as nebausdavo.

Anglijoj net policmanam, 
’tiem tvarkos dabotojam, ne
valia su savim ginklą nešio
tis, nevalia kišeninį revolve
rį laikyti. Jeigu policmanas 
suareštuoja žmogų ir teis
mas jį suranda nekaltu, tuo
met policija už tai atsako.

Bet kas dabar Anglijoj 
dedasi? Į ką pavirto ta lai- 

’sve, kuria pirmiau piliečiai 
Gubematoj'į.kiti gyventojai naudojo-

Šiomis dienomis iš Liver- 
vndvti vmn poolio atplaukė į New Yor- gi zurųti znio-.R^ Anglijos prekinis laivaSj 

Pasirodė, kad ant to laivo

škotietis. Pamatęs savo se
ną draugą nusistebėjau, kad 

nepatiko Georgia’jos Ps nesibijo plaukioti iš Li- 
verpooho į New Yorką, kur 
gana pavojinga kelionė. Už- 

1 klausus man, kodėl jis plau- 
ant laivo, drg. B.

tijos politikieriai varė bjau
rią agitaciją už Franko nu
žudymą. Suokalbininkai ta
rėsi išgauti Franką iš kalė
jimo ir nužudyti ji. Tūli angas

žmonių gali liudyt, kur ašItnrlal ac iainilrrai zmonui Sah liudyt, kur as IvOuvl aS Imp Ilgai buvau tada, kada kun. žeb-
tylėjau? brys buvo nužudytas.

Užbaigdamas turiu pasa
kyti, kad aš niekados nesiti-

ant spaudos, bet ir šiaip jau 
susiėjimuose.

Užima Suvalkijos girias.
Didžiosios girios apie Su

Mano draugai klausia 
manęs, kodėl aš taip ilgai 
tylėjau? Kodėl neatsakiau 
į klerikalų ir tautininkų už- 
mėtinėjimus — tuos užmėti- 
nėjimus, kuriuos klerikalai 
su tautininkais išlaužė iš 
nelaimingos kun. Žebrio 
mirties, kad apjuodinus sau 
nepatinkamus žmones ir 
laikraščius.

Beabejo, tai yra labai 
skaudus j
šiame atveju j aš esu) žmo
gaus įtarimas. 7

kėjau, jog klerikalai ir tau-i valkus, kurios buvo po mas- 
tininkai (nevisi. Red.) ga-ikolių valdžia, dabar perėjo 
lėtų taip nustoti doros, są- x:” ------- -
žinės ir žmoniškumo. Bet 
jų pačių darbai nutraukė 
nuo jų kaukę ir parodė juos 
svietui, kad jie ištikrųjų to
kiais yra.

vokiečių valdžios nuosavy
bėn.

Tų girių viršininku pas
kirtas Schroeder iš Elbin- 
gos.

K. šeštokas

Meldžiu laikraščiu, 
kurie užtaria mane, šį mano 

nekalto (kokiuo’pasiteisinimą perspausdinti.

Ir ištikrųjų ——------- —■—-—-——
daug ‘ nesmagumų ture- Trium£al:*Laą - k 
ciau pakelti, jeigu gryna * * lUlili audikas I edir

“Anglijos valdžia įieško 
vokiškų šnipų tarpe ramių 
gyventojų, tarpe darbinin
kų, bet visai nežiūri, kad jų 
pilna Kitchener’io armijoj”.

Reikia pažymėti, kad An
glijos gyventojai jau nepasi
tiki savo jiegomis ir prade
da vokiečių bijoti. Kariume- 
nė nusiųsta į Franci ją, nau
jos jau nebegali suorgani
zuoti, nes nesiranda tokių 
žiopleiių,kurie eitų savo gal
vas padėti už kapitalistų 
reikalus. “Garsusis” laivy
nas, kuriuomi pirmiau Ang
lija didžiavosi, nieko nevei
kia. Tiesa, keli laivai bom
barduoja Dardanellus,o apie 
kitus laivus nieko nesigirdi. 
Anglijos pakraščiai neap
ginkluoti ir neapsaugoti nuo 
priešo užpuolimo, per tai la
bai lengva vokiečiams už
pulti ir nušluoti visus pa
kraščius. Ta mato ir su
pranta piliečiai, tą mato ir 
supranta Anglijos valdžia. 
Ir štai, dabar jau eina agita
cija, 
po prievarta imti vyrus į 
kariumenę.
tas, kad tas įstatymas bus 
išleistai.

Tokiu būdu iš laisvos ša-

Dešimts socijalistų pri
sakymų karo metu.

sąžinė nebūtų su manim 
Bet dabar-gi tik tiek nesma
gu, kad šiandien randasi to
kių žmonių, kurie nesidrovi 
nekaltus įtarti ir svieto a- 
kyse pasmerkti. Tokie šmei
žikai atsistoja į pikčiausių 
žmonių stoveinę. Dar dau
giau: jie seka laukinių žvė
rių palinkimus.

Tačiaus argi aš paisyčiau, 
jei keli šmeižikai visai su- 
žvėrėtų? Tuščia jų ! Juk 
žvėriškumo simptomai pas 
juos nuo seniai apsireiškia. 
O kaip nesulaikysi upės bė
gimo, taip nesustabdysi pa
našių žmonių iš proto išėji
mo. Ntio jų bjaurumo ne
kaltus žmones apsaugoti ga
li tiktai beprotnami sienos, tik šiomis dienomis ten ta-

Ir aš prieš šituos iš proto j)0 suareštuota socijaldemo- 
besikraustančius doros, są- kratė Klara Zetkin, redak-

v-----į, _ moterų laikraščio
• i“Gleichheit”b‘pasodintaka- 

Jie, mane apšmniždąmi,. pa-^ėjiman, nors jos sveikata to 
sielgė nežmoniškai; gi su ■esanti silpna. Berlyne, 
žmoniškumo nustojusiais (Mannheime, Braunšveige,, 
bei sužvėrėjusiais gaivalais Miunchene, Karlsruhe ir ki-l 
aš nenoriu nieko bendro tu
rėti. Pasiteisinu tiktai

cijos marsavimas.
Nors nekurie mūsų drau

gai dar vis pasakoja seną 
pasaką, kad Europos socija-j 
listams, esą, reikėję ginti 
savo “tėvynę” (tai nuo ęa- vo reikalų, 
ro, tai nuo kaizerio pavo
jaus), gyvenimas su kiekvie
na diena vis labiau ir labiau 
išsklaido tas klaidingas teo
rijas. Ne liuosybę ir refor
mas neša šioji karė, bet pa
sibaisėtiną reakciją.

Francijoj nėra liuosybės 
žodžio. Juodos reakcijos 
spėkos vis labiau kelia savo

besikrausiančius doros, : 
žinos ir žmoniškumo nusto-|torė 
jusius žmones nesiteisinu

1. Socijalistų Tarptautinė 
turi būti tavo dievas-; tu ne
turi turėt jokio kito dievo, 
kai]) tik ją.

2. Tu turi be perstoji m o 
vesti klesinę kovą, kadangi 
tik tuo būdu galėsi sutrum
pini karo tęsimąsi.

3. Tu neturi tverti sau il
iuzijų (svajonių) apie šven- 
| tąją vienybę; tu neprivalai 
jai pasiduoti, nė pavesti sa-

4. Žinok, kad neprietelius 
negali paimti nuo tavęs nei 
dešimtosios dalies to, ka ta- 
vo išnaudotojas ima metai į: 
metus.

5. Tu neturi tikėt visam 
tam, ka tau kalba tavo vai-■ v

Taip kortavimas, prade
dant nuo klebonijos ir bai
giant sulūžusia grįtelia, da- ; 
bar, praplito po visą mūsų ? 
šalį. Nuo vienos nelaimės 
nusikratėm, kita atėjo. Vie
nus nuodus atėmė, kitus ra
dome, gal dar pavojinges
nius, nes juos skaitoma ne
kaltu žaislu.

Bet nors trumpai dirstel- 
kime, kaip kortavimas vei- 

. kia į žmogaus sveikatą ir jo 
gyvenimą.

Dažniausia kortauja iš pi
nigų. Taigi su kortų pagel- 
ba norima atimti pinigų 
nuo savo artimo. Tasai “ar
timas” netik kad nenori sa
vo pinigų atsižadėti, bet dar 
nori iš kito gauti. Taigi 
kortaujantieji nei vienas ne- 

Inori pralošti, Taigi kila 
tarp jų pavydumas. Kuo 
dažniau žmogus kortuoja, 
tuo pavydumas pas žmogų 
auga.

Žmoguje jau iš prigimimo 
yra noras kuo lengviausiu 
būdu įgyti turto. Kortavi
mas tai ir yra proga leng
viausiai įgyti tas taip pagei- 
!daujamas turtas. Taigi ji- 

ą lsai taip labai kiekvieną silp-

6. Tu neturi eiti savano
riu, nė stot į ministeriją.

7. Tu neturi balsuot už ka-

nesnios valios žmogų ir vi
lioja. Bet čion žmogus daž
nai apsivilia ir netik nepra- 
lobsta, bet dar ir savo pas
kutinio skatiko netenka.

Taigi prie tokių aplinky
bių pas žmogų sukyla dar

ro kreditą (duot karui pini- didesnis pavydumas, neapy- 
gu), nė dainuot Marsalietę. kanta savęs ir kitų. Dirks-

8. Kovok su savo nacija- niai. irgi neišpasakytai erzi
nai) zmu, o ne su kito krašto 
r.acijonalizmu.

9. Tu turi tikėt savo kraš-
irmijos žiaurumu, kaip

naši, nes visą laiką jie esti 
įtemti. O kortauja dažnai 
ne tik dienomis, bet ir nak
tį mis,tai]) kad dirksniai taip 

i, kad 
paskui žmogus jau nesuval
do savo jausmų, savo norų.

/

J i '• tiki kito krašto kareiviu ' įsierzina, taip nuilsta 
.'žiaurumu. N vaškui žmogus jau ne

? * 10. Pagalinus, tu turi
tuose miestuose tapo suareš- kasdien perrašyti po 3 eg- 
tuota 

visuomenę, kurią šitie do-' kratų. 
Iros nustoję žmones bando jrang 
I suklaidinti. :t kad ii
I Mes, V z

?,ybo socijaldemo- 
fuos draugus ir

ngai iaus, tu turi

nę progą apsiginti. Jie lei- 
kad išleidus įstatymą I d:da Jaikraštį, jie turi dau- 

imti 1 vyrus j ^’iaiv draugų, pagaliaus,
Ir galimas daik- !’«>s svarbiausia, jie turi pi- 
_ u--- - t Jmgų. Jie gali patraukti

šmeižikus teisman.

apšmeižtieji, esame (platino atsišaukimus, ku- 
Pruseika, Neviackas ir j juose kviečiama prie tai- 
Du pirmieji turi gėrės- kos.

lis. Ta laisvė, kuria pir
miau naudojosi Anglijos pi
liečiai ir kiti jos gyventojai, 
tapo palaidota ir vieton pir
mosios laisvės, įvesta šnipų 
biurai, kurie savo pasielgi
mais neatsilieka nuo Rusi- 

Įjos šnipų. Vieton ypatos 
visai nepriima • neĮialiečianiybės; prasidėjo 

areštai ir i kalėjimus kimši- 
mai. Vieton laisves žodžio,

nosi J kodėl tai kitų valstijų se jos kolionijose visi jauni 
žmonės kišasi į jų naminį vyrai atstatyti nuo darbo ir 
reikalą, tarytum kitų valsti-'darbdaviai 
jų žmonoms nesvarbu, kas jaun.Ll darbininkų, 
dedasi jų kaimynijoj. . t

Kuomet Leo Frank buvo P1 a?° (]ai’^°’ tuojaus_ jam darbininkams ir ju spaudai 
nugabentas iš Atlanta kalė-^oti kariumenėn ir užčiaupė burnas.
jimo j Milledgeville, tai ten Wi savo tėvynę AW1* Tiesa, dabar darbininkai,'

Dabar ta pati istorija at
sikartoja ir Anglijoj. Val- 

ir j džia su manė pribaigti Ne- 
I prigulmingą Darbo Partiją 
į ir jos laikraščius “Labor 

Rods, s Leader” ir “Socialist Re- 
_ t aš... view”. P

aš bėdinas žmogus to pada- puolimą < 
ryti negaliu. Aš galiu tik- span siu vi t 
tai pasiteisinti, tiltai teisy- Anglijos kapitalistiška spau- 
bes žodžiais < ĮŠasistatyti ^vi- pn išsijuosus agituoja, kad 

, • valdžia sukištų kalėjimai) 
yra šiame (Neprigulmingos Darbo Par

tijos vadovus,. o kai]) drau
gą Ramsay McDonald tai

j.! PrakilniĮS jausmai jam ne- 
šitu nrisakymu! suprantami, nepažįstami —

* I j;sai vaduojasi vien savo kū
no nesu vai (lemais geiduliais. 
Kortavimas virsta žmogaus 

'liga, Kortavimas reikalau- 
|na lėšų ir neturintis jų sten
giasi įgyti. Bet dėl lėšų įgi
jimo jisai su nieku nesiskai
to, nieko nepaiso; jeigu pa-

žėm pli orius 
ir išsiuntinėti juos savo 
draugams ir kolegoms.

Šituos “prisakymus” pla
čiai siuntinėją draugai 
Francuzijos ir Vokietijos 
šocijalistams.

(“Rankpelnis”).

Kortavimas ir kova

tik jaunas darbininkas pa

nugabentas iš______  ___
jimo į Milledgeville, tai ten Pntiv. v _
ant jo gyvybės buvo pada-’valdžios prikimšta šnipų, vi- 
ryta pasikėsinimas. Jį ke- ,sur policija areštuoja nekaj- 
sinosi nužudyti to paties ka- ^Lls žmonės ir kemša kalėji- 
lėjimo kalinys, matomai, su- man- Jeigu teisėjai juos su
sižinojęs su juodašimčiais randa nekailtais, policija už 
iš anapus kalėjimo vartojai neatsako. ^ Kiekvienas 
rl ačiaus pasikėsinimas nepa-1 darbininkas, važiuodamas iš 
vyko. Ir štai dabar, gerai 
apsiginklavusių "monių 
rys, atvykęs automobiliuos, 
užpuolė ant kalėjimo, nučiu
po Franką ir pakorė jį su- 
lyg savo nuosprendžio.

Tasai baisus pasielgimas, j mų rmestą ir nepraneša po- 
tasai minios teismas išaukė .hcijai^ tai gauna apie porą 
pasipiktinimo audrą visoj, mėnesių kalėjimo. . Darbi- 
Amerikoj. Visi kultūriški j ujn^ai bijo vienas kitam žo- 
šios šalies visuomenės ele-|cb tarti, bijo išreikšti savo 
mentai reikalauja, kad su( 
lynchio teismu sykį ant vi
sados būtų užbaigta.

Georgia valstija ro- . _ -
kuojasi didelių “džentlemo- £’ei’ai Pazistu, „pasakė, kad

sukandę dantis, tyli, kenčia 
ir ko tai laukia. Bet kada 
darbininkų kantrybė išseks, 
kada jiems nusibos sukan
dus dantis tylėti, tuomet ga
li kilti baisi audra ir gali 

UCI£ll vieno miesto į kita, privalo l‘uš,!u/i tuo.s visus“geradė- 
•feilturėti nasnortn išvažiuot jus’, kurie dabar saukia te- iu bu- paspoiią, įsvaziuoua- p-plbūti Ane-liios dar- mas turi pranešt po ic ja ir ^ynę geineti. Anglijos (tai

I pribuvęs į kitą miestą turi'!,,ninkal ?eral P^mzųotl 
policijoj užsiregistruoti. Jei
gu kuris išvažiuoja į sveti
mą miestą ir nepraneša po- 

I 1 • • • • J • •

Imas turi pranešt policijai ir n ‘„..ihnvoc i mieto fu..; !Įininkaį geraį organizuoti 
j ir valdžia bus bėjiegė su jais 
kovoti.

V. Paukštys

Darbi Vertėjams.

int tu laikraščiu 
i ir sustabdė juos.

suomenės opinijoj tokiu, ko
kiu aš esmi, tai ■ 
pasmerkime visiškai ne
kaltu. Ir tie teisybes žo
džiai štai seka: —

1) Klerikalai sutautiniu- štybės išdavimą ir, kaipo fo
kais į vėlė mane į žmogžu- kį, sušaudyti.

Tas pats dedasi Austrijoj 
ir Rusijoj. Tarp tau tiška rė

Nuomones, nes už kiekvieną 
! išsireiškimą prieš talkinin
kus tuojau areštuoja. Sy
kį vienas lietuvis, kurį aš

• VX * J I VV V-4 * \ < Vz * * Ct V. 1 Li VZVI VZ AAA Vz V 7* 1 * * ** • •

nų” valstija. Užmušėjai Leo, okmtijos armija geriausia, 
Franko, veikiausia, taip-pat ? Anghjos netikus. _ Jį uz 
xadina save “džetlemonais”, p?1 saai’estavo ir turėjo uz- 
Mat, jie buk tai užsistojo UZ| 
“moters garbę”, nors jie ir 
nužudė, gal būt, visai nekal
tą žmogų. Jų “džentlemo- 
niškumas” apsireiškė bjau
riausiame pavidale. Nega
li būti bjauresnio paniekini
mo civilizacijos, kaip tasai 
Franko v nulinei avimas. Sa
ko, kad'net tuomet, kuomet 
Franko lavonas tapo nuim
tas nuo medžio ir padėtas 
ant žemės, atsirado fanati
kų, kurie reikalavo, kad nuo

si mokėti tris svarus ir tris 
šilingus bausmės. Už ma- 
žiausį išsireiškimų prieš tal
kininkus, areštuoja ir pa
skaito Vokietijos šnipais.

Darbininkai,sukandę dan
tis, tyli ir ko tai laukia.

Kada aš drg. B. užklau
siau apie Anglijos piliečių 
patrijotišką ūpą, tai jis vėl 
trumpai atsakė:

“Taip, patrijotų ūpas la
bai didelis ir jie nori, kad 

.Anglija karę laimėtų, bet

Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija:

Girdėjau, kad Pro.gresy- 
viškas Moterų Susivienyji- 
mas Amerikoje rengiasi iš- 
siversdinti lietuvių kalbon ir 
išleisti knygutę “Infant 
Care”. Todėl, idant dve
jiems nedirbus vieno ir to 
paties darbo, pranešu, jog 
keliatas mėnesių atgal aš iš
verčiau iš anglų kalbos lie
tuvių kalbon “Parental 
Care” ir jau baigiu versti 
kitą knygutę “Infant Care”. 
Ir abidvi ketinu neužilgo iš
leisti, jeigu nepasitaikys 
kam patogiai mano vertimų 
parduoti.

Su pagarba,
Ona Vidikas,

1838 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

bet kaipo “šakės”
rių. Jiems šiame atvejuje'akcija vis Ihbiau ir labiau 
ne tiek rūpėjo įkąst atskiri dūksta, 
asmenis, kaip laikraščiai. Bet darbininkai 
Jų tikslas buvo: apjuodinti liusuoja iš patrijotiško hip- 
visuomenės akyse pažan-! notizmo žabangų.
ginusius laikraščius daug —<■■ ■ ■■■■   —
daugiau, negu tulus asme
nis. Ir todėl jie griebėsi už 
tų asmenų, iš po kurių būk 
plunksnos (sakau “būk”, 
nes “Šakės” redaktorium 
niekados nebuvau ir nesmi) 
išeina jiems nepatinkamų 
laikraščių turinys. Teciaus ipru&jyu.t» uviij'ntiii p<iE><xixty n 
jie labai storai apsiriko įtar-Į kelias prakalbas apie tuos 
darni mane, kaipo “Šakės” 
redaktorių. — a) Aš nebu
vau ir nesu “šakės” redak
torium; b) su “šake” visai šaukia į visus, kurie tik ga- 
nieko bendro neturiu; ir c) į Ii suteikti jam informacijų 
“šakės” leidėjai mažne visi .tame —-1— 
yra mano priešais, o ne 
draugais. Pagalios, rodos, 
geriausia apie tai paliudija 
A. Montvido laiškas, rašy
tas broliui, B. Montvidui. 
Laiške A. M. prisipažįsta 
esąs “Šakės” redaktorium | išleido 
ir gaunąs $5 į saivaitę. Ši
tą laišką klerikalų ir tauti
ninkų laikraščiai perspaus
dino.

2) Kiaulėno ir B. Montvi
do, kaip aš gyvas, nesu ma

3) Sausio mėnesyj, 1915 
m., pradėjau dirbti pas Pal- 
tanavičią. Nedėlios vakare, 
7 d. vasario, kalbėjau L. U. 
K., Worcester, Mass. Pa- 
nedėlyj dirbau pas Paltana
vičių. rTaigi, keli desėtkai
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jau išsi-

Jeigu labiau įsigilinti į? 
tai, kokią, turi į žmogų įtek
mę kortavimas, tai pamaty
sime, kadmio kortų pavo
jus, kortavimo vaisiai yra 
pavojingesni, blogesni, nuo-' 
dai jo smarkesni, negu nuo| 
girtuoklybes.

Pi rmiausia pažiūrėkime, 
kas kortuoja? Žinoma pir
mutiniai kortauninkai, tai 
stiklelio mėgėjai, kurie kor
tuodami visokius niekus 
pliauškia, nes prie stiklelio 
rimtos kalbos, rimti suma
nymai, rimti, naudingi dar
bai jų galvoms nepakeliami.

m ą turtą praleisti ir vogti ir 
žmogų užmušti, by tik pini
gų įgyti. < "

čion nurodžiau, prie ko 
gali prieiti uolus kortaunin- 
kas. Dauguma kortau n inkų 
gal to paskutinio laipsnio ir 
nepasiekė, bet tasai kelias 
labai slidus ir kiekvienas, 
kuris ant to kelio užėjo, ga
li n u si y s t i be du gn ė n.
Jeigu suaugęs žmogus kor 

tose ištikrųjų turi žaislą ii
i prie jų praleidžia tik liuosą 
laiką ir iš pinigų nelošia, tai 
jaunuomenė ir vaikai, kurie 
įspūdingesni ir daug leng
viau pasiduoda visokiai įtek
mei, pradėję su kortomis 
žaisti, ilgai negali taip ne
kaltai žaisti, bet tuojau pra-

Iš Prūsų Lietuvos.
Apie belaisvius.

D-ras Gaigalaitis 
“Naujojoj Lietuviškoj Cei- 
tungoj”, jog jisai esąs už
prašytas Berlynan pasakyti

rašo

Prūsų lietuvius, kurie pa
kliuvo rusu nelaisvėn.

Todėl d r. Gaigalaitis atsi

reikale. Gaigalaitis 
apie tai kalbėsiąs ir Prūsų 
seime.

Nevalia “plepėti”.
Ta pati N. L. C. rašo, 

kad-Tilžės kariška komanda 
paliepimą, drau

džiantį civiliškiems žmo
nėms ant gatvių bei karčia- 
mose kalbeties apie karės 
reikalus. “Pirm visų daiktų 
reikia saųgoties su nepažįs
tamais žmonėmis į tokius 
dalykus įsileisti”.

“Ilgaliežuviams” 
bausmė net iki 3 metų ka
lėjimo, arba pinigų koravo- 
nė iki 5,00 markių.

Iš šito pranešimo aišku, 
kad Prūsuose viešpatauja 
aštriausia cenzūra ne, tik

gręsia

Jeigu tik stiklelio mėgėjai/’ėda lošti iš pinigų. Tasai 
kortuotu, tai būtu dar pusė lošimas kortavimas esti jau 

‘ Bet tame ir nelai- ne tik liuosu laiku, bet ir 
vieni į naktimis ir prie darbo, by 

’ ' ' 'tik gali atitrūkti, by tik ne
mato tėvai ar užveizda. Bet 

ninku maža naudos, tai jų Peno pinigais, keno lėšomis 
jie kortauja. Išpradžių sa- 

, paskui tėvų kišenius 
krausto, jeigu ten neranda, 
tai iš svetimų kišenių, klėtį 
ar net ir tvartą reikia ap
žiūrėti. Galima drąsiai sa
kyti, kad kuo ne visos vagy
stės turi pradžią girtuoklys
tėje ir kortavime.

Vaikai pradeda nuo ka
peikos, nuo kiaušinio, o nu
eina iki arklio, visos klėties 
ir net ligi žmogžudystės* 

žai- Kaip iš mažų upelių pasida
ro didelės upės, ežerai, jū-

bėdos
me, kad ne jie 
kortuoja: Aludininkui ir
“traktierninkui” iš kortau-

ir nelabai nori pas save pri 
imti. Kortavimas persikelia -yo, 
į kaimus, į šeimynas. Į i ’ 
stiklelio mėgėjų darbus pri- j 
sižiūri jaunesni, prisižiūri 
vaikai ir jie seka vyresnių
jų pavyzdį.

Kortavimas neskaitoma 
kenksmingu darbu,/ tai tik 
žaislas liuosu laiku. Tėvai, 
prie to “žaislo” leidžia liue
są'laika ir vaikams nedrau
džia, o dažnai net ir patys 
su vaikais kortomis “: 
džia”.

Kunigai, savo parapi jonų'ros, taip ir maži darbeliai, 
mokytojai, avelių ganytojai, | maži nusikaltimai '.Lgtg 
gyvas parapijos pavyzdys, į baisiais darbais.
kurį visos parapijos akys at- '' ‘
kreiptos, kaipo į dievo tar- mūsų vaikams, mūsų jau
ną, Į dievo norų ir prisaky- nuomenej, mūsų tautos atei 
mų pildytoją ir jie (kuni- čiai, mūsų vilčiai, ar gi ga
gai) savo malonius ir myli- Įima ramiai į kortavimo plė

nusikaltimai virsta

Matydami tokį pavojų
i-

muš svečius kortomis “bo- 
vina”. Jų pavyzdį ir žmo
nės seka, tik žinoma, daug 
uoliau. Neteisinu ir svietiš- 
kių inteligentų, kurie sykiu 
su kunigais prie kortų 
stiklelio moka smagiai 
santaikoj laiką praleisti.

timąsi žiūrėti, ar gi galima | 
su juomi nekovoti? Ne, rei- į 
kia su tuomi slibinu, tuomi f 
mūsų jaunuomenės tvirkin- | 
toju ir žudytoju stoti // 
džiausion kovon. Reikia rau- i 
ti iš pat šaknų !

I
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darbininku

Receptai

Margcris

nemanau skir-
D., now, tiesą pasakius, var

Tik škaityda 
pilnai supra

vanduo.
— liavonašas.

svogūnas

visuomenes
amas re

drūtesnįidė- 
kuriuo galėtų 

usipratę

draugai 
susi

mi antį

j sviesų soci- 
Įsteigdami 

męs manome pa-

knygų leidi-' 
ir Įstaigos,! 

gyvuoja, yra 
socijalistiškės 

tiktai penkcen- 
bei dešimteentines bro- 

;les, kurios jokiu būdu 
Ii duoti gilesnio išaiški-

jums kito- 
suteikti, siun- 

šmeiži- 
Laisvė”! 

Venckus.

;esnei ko
siu ogsn i ų 

vis

Manau, jo 
siu turėsimo 
nariu, 
darbo 
sakys

Pabaigęs metinį skaitymą 
“Laisvės”, tariu jums šir
dingą ačiū už taip didelį ir 
teisingą darbavimąsi del 
mūs, vargstančių darbinin
kų. Skaitydamas “Laisvę” 
per metą laiko, įgijau dide
lį turtą, ne pinigišką, bet 
dvasišką; ir todėl labai 
džiaugiuosi. Dabar, susiti
kęs su darbininkų priešu, 
lengvai atkertu kiekvieną jo 
užsipuolimą, 
mas “Laisvę 
tau, ant kiek darbininkai y- 
ra išnaudojami ir mulkina
mi.

Taigi, kiekvieno lietuvio 
darbininko priederme yra 
Skaityti ir platinti “Laisvę”.

Su pagarba,
Klemensas Kupris.

Monessen, Pa.

LAIVAKORTES
Į Lieluvą-Rusiją

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

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS l 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imam* pilnį atsakomybę. 
Pristatoma kvitą su parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W-35th Street, Chicago, Ill. 
(Valdžios prižiūrimas bankas).
Jo turtaa yra auviri 11,500,000.

Kreipkit8s raštu ar ypatiškai. 
Visokia® Žinias maloniai su

telkiama.

Liriodendron Tūli’: 
tudpų medis.

Milissa Officinales 
samas.

Dabar dar aiškiau mato
me, iš kokių paprastų žolių 
yra sutaisomos gyduolės. 
Žinoma, ne iš jų vienų, yra 
vartoj ama - d a u gybe ir kito
kių augmenų, mineralų ir 
rūgščiu, bet mus tai neapei
na; mums rūpi priparodyti, 
kad paprasčiausios žolės y- 
ra panaudojamos sutaisy- 
mui gyduolių. Bet jei tos 
žolės yra paprastos, tai ne
reikia manyti, kad iš jų su
taisyti vaistai yra negeri. 
Vaistai yra geri ir tam tik
roj vietoj atlieka savo už
duotis. Tiktai žmonės, ku
rie.iš tokių žolių sutaiso vai
stus ir paskui juos parduo
da labai brangiai, yra nege
ri. Jie be mažiausio pasi
gailėjimo lupa iš tamsių 
žmonelių paskutinius jų 
centus. Tam tikros kompa
nijos prigatavija visokias 
žoles ir kitokius dalykus gy
duolėms, tam tikri vertel
gos, sakykime, aptiekoriai, 
sutaiso iš tų žolių gyduoles, 
žinoma, pagal daktaro pa
rašytą receptą. Receptai vi
sad rašoma lotyniškai, taigi 
tamsus žmoneliai nesupran
ta, kas ten parašyta, na', ir 
moka už gyduoles tiek, kiek 
tik iš jų pareikalaujama. 
Turbūt ne veltui ir pripras
ta sakyti: “brangu, kaip ap- 
tiekoj”, “brangu, kaip lie- 
karstvos”.

Bet pakol viešpataus 
draugijos sutvarkymas, pa
remtas ant pelno, patol iš
naudojimas liaudies neiš
nyks. Piešk, jeigu tik plė
šias; lupk, jeigu tik lupas; 
imk, jeigu tik imas, — tai 
šioj eroj visų tų, kurie gy
vena iš darbo žmonių triūso 
— moto!

Ar mums reikalinga Dar
bininkų Literatūros Draugi
ja? Vieton to aš paklausiu 
— ar mums reikalinga rim- 

gvildenančių 
klausimą? 

rasis susipratęs

■ y UŽUOJAUTA.
Draugai laisviečiai!

Matydamas, jogei jūs esa
te neteisingai apšmeižti, 
siunčiu jums, draugai, kuo- 
d i džiausią savo užuojautą 
Nenustokite, draugai, ener
gijos jūsų sunkioj kovoj ii 
turėkite viltį, jogei visi su
siprato lietuviai darbinin
kai, kurių reikalus jūs gina
te, bus su jumis.

Negalėdamas 
kios paramo 
Čiu 2 dol. kovai s 
kais. T ,n i gyvuoja 

Juoząo

Gerbiami Tamstos: —
29 rugpjūčio pasibaigs 

mano prenumerata už “Lai- 
x__ v 4 svę”, taigi nenorėdamas už-

— amerikoniškas parstukas.J duoti jums darbo manęs pa- 
Alpinia Cardamomum;— o am

kardamonas.
Atropa Belladonna—mir 

tina karklavija.
, Allium Sativum

Greitai, greitai,
Netur gyvulėlis '

Apsvilt, apšvilt,
Tik mūs artojėlis

Tu r mirt, tu r mirt.
Jo namas liepsnoja

Didžiai, didžiai,
Kankina artoją

Nuožmiai, nuožmiai.
Oi, broliai artojai,

Visi, visi, m*"
Gadynė užstojo

Baisi, baisi!
Oi dega žmogelis

Liepsnoj, liepsnoj,
Tebunda pasaulis

Oi tuoj, oi tuoj.
Petras Keleivis

• Apocynum Cannabinum 
ifidijoniška kanapė 
Arum Triphyllum • 
niška ropė

Aqua —
Aconite
Allium Cepa
Aurantii Cortex — apel

sino žievė.
Anagallis Arvensis—rau

donoji žliūgė.
Acetum — actas; Uksu 

sas. ■ ■■■.. /’
Artemisia Absinthium — 

metelė. ■
B e rbe r i s V ui ga ris — ru g 

šterške.
Darium C 

Carbo Ligdi

ę L, S. .Fondui
Ponas ' j. V.‘ Grinius iš 

I hiladelphijos, Pa. paauka
vo 2,705 exempliorius knyge
les “Darbininkai ir jų atei
tis”. Parašyta .gerb. p. Rčk. 
Išleista paties aukautojo p. 
J. V. Griniaus. Knygele 
gana populiariška, aiškiai ir 
teisingai riša darbininkų 

‘klausimą iv jų ateiti. Susi
deda iš 43 pusi., kaina pažy
mėta ant pačios knygeles 
12ęb bet kad daugiau ir, 
greičiau išpurdavus, p. J. V. 
G. pavėlino parduoti tik po 
5 centus.

Yra tai labai didele auka 
nuo pavienes ypatos, kokią 
dar ligšiol.nėra aplaikęs L. 
Š. P. mm nieko. Pardavus 
minėta skaitliu knygeliu po 
5c. bus $135.25. ‘ Todėl, 
draugai, kam tik yra miela 
pašelpti savo tėvus brolius 
ir seseris badu mirštančius 
Lietuvoje pasistengkite ko- 
(laugiausia parduoti minėtos 
knygelės. L. š. F. skyriai 
S. L. A., L. S. S. kuopos, ir 
kitos visokios organizacijos 
reikalaukite tų knygų že- 
m i a u p a d u o tu a d r e su.

Ponas J. V. G. visas minė
tas knygas perdavė man ir 
pavedė visą dąlyką ant ma
no rankų tvarkyti. Užtad 
aš, norėdamas kuogreičiau 
ir daugiau tų knygų išpar- 
parduoti, meldžiu kuogrei- 
čiausia duoti man užsaky
mus. Prisiųsdami užsaky
mus knygų, kartu meldžiu 
ir pinigus prisiųsti, nes be 
pinigų knygų niekam ne
siunčia.

K. Liutkus,
131 Grand St., 

Brooklyn^ N. Y.

Jų likimą apraudojau,
Juos kalėjimuose kankino, 
Sibiran vėliaus siųzdino, *

Kad retežiai jų žvangėjo, 
Širdį man didžiai skaudėjo: ’ 
Jų išgelbėt negalėjom, 
Geresnių laikų lūkėjom.

Siautė Lietuvoj kazokai,
Lėbauja dabar prūsokai,
Visi drasko mūs gimtinę, 
Grobia gero ką išvydę.

Giltinė ten viešpatauja,
Gyvasčių daugybę rauja, 
Ugniai paveda nakinti 
Tą, ką y r’ sunku padirbti.

Oi, norėčiau aš parvykti
Ir Lietuvą pamatyti,
Kiek žaizdų ji tur panešti...
Ar galės ji iškentėti?

Ar liūdnais kapais neliksis?
Kol. kvarksės ten varn’s juodasis 
Nori jie kankyt Lietuvą, 
Užgesyti jos gyvumą... ’ f

Graudžiai verkia mus tėvynė, 
Graužia ją pikta galybe, 
Slegia ją vargai, nelaimės, 
Bet papuoš ją vėl gėlelės.

Pražydės darže kvietkelės, 
Prakvepčs ir vėl rūtelės, 
Sužaliuos javų laukeliai, 

r vėl medeliai;
i lūs miškas,

tesnių knygų, 
socijališkąjį 
Vargiai 
darbininkas, kuris nepripa- ’ kreips į leidimą’knygų, gvil

denančių darbininkų klausi
mą, (Į darbininkų klausimą 
męs žiūrime socijalistų aki
mis).

Draugijos viršininkai bus 
. ..renkami referendumu; už- 

Įsteigėjai tvirtinimas įstatymų, taip- 
eis per referendumą, 
te mokestis 75 centai, 

Įstojimo nėra. Laikinasis 
centro komitetas susidės iš 

, L. Prūseikos (pirmininko), 
ueju lai-į j. Benesevičiutės (sekreto

rės) ir J. Dainiaus (kasie- 
riaus). Laikinai organu bus 
“Laisvė”. Kada draugija 
susitvarkys, tuomet ir cent
ro komitetas ir organas bus 
renkama visuotinu narių 
nubalsavimu.

Manau, jog bent šių o m 
tarpu pakaks šių paaiškini- 
minų. veikėjai, kurie su
tinka su mūsų draugijos pa
kraipa, lai tveria kuopas ir

rpomoea Jalapa — jaiapa 
Ju glans Ciherėa riešutys

Juniperis Communis -- 
ka dugys.

Lappa Chi n or —- lapukas, 
Linum Usilatissimum — sė 
muo (lino).

Lactuca *Sativa — salota
Leono rus Cardiac a — ši.r

Caryophyllus Aromaticus 
—• gvazdikai.

Citrus’ Limonum — citri
na. , -‘y

Crocus Sativus — šapro- 
nas.

Comptonia Asplenifolia —- 
saldusis papartis.

C h en op o d i u m A n t h e 1 mi n- 
tieum — lisnikai.

Cerevisioe Fermentum — 
mielės.

Gentiana Lutea — čeme
ry čia. ? ':’

Glycyrrhiza Glabra — sal
dymedis.

Hyoscyamus Uigcr 
drignė.

Humulus Lupulus — apy-

Ar jicskos svetur jis laimes f
Daug ką trokščiau aš išgirsti, 
Bet man laišką reik užbaigti:
Netoli granatos plyšta,
Daug brangių žmonelių miršta, 

Šičia už Dunojaus upės 
(Mini mūsų ją dainųtės) 
Serbai gina savo šalį, 
Daug didžių aukų jie davė;

Nuožmę turkų viešpatiją
Lauk iš Serbijos išviję, 
Šiandien miršta jie su vilČia 
“Už šią šalį laisvą, didžią”.

Tamsios grįčios jų mažutės: 
Su kaimynais tankiai mušės, 
Štai nuo “švabų”, nuo madžarų 
Nor atimti žemę slavų.

Kas viens vyras apginkluotas, 
Nors išalkęs, skannaliuotas;
Jie ant amžių galvas guldo 
Ir brolėnų daug nužudo.

Miršta vyrai, to n’užteko,^ 
“Priešai” net vaikus subado, 
Senelius žilus iškarsto, 
Žagin moteris, jas šaudo....

Pusgyvius į duobę verčia, 
Baisiai nelamingi kenčia! 
Rankas, kojas net kapoja, 
Turtą jų kaip sueikvoja. •

Štai Belgradą bombarduoja, 
Viską, kas brangaus, išgriauja, 
Ir viršuj galvos man kartą 
Trenkė, kaip Perkuns,' granata;

Mūrą prie manęs sudraskė,
Į šalis skeveldros kaukė, 
Žemėmis mane užpylė, ' 
Ilgai ausyse man cypė.... 

Aeroplan’s štai vėl lakioja... 
Poška, šaudo, “paukštin” taiko. 
Ant gatvių vaikai bėgioja, 
Daleles granatų graibo.

Trinksi, naktimis žaibuoja,
Oru tartum kas važiuoja,
Tai kanuolės baisiai griauja,
Žmones kaip smarkiai kariauja. 

Toks tai Serbijos likimas...
Karės tartum įpratimas, 
Bet po skaruliais žmogelių 
Atsigaus jausmai širdelių.

O ateis, ir ta dienelė,
Pražydės ir ši šalelė!
Kad ant svieto bus liuosybė, 
Glaus visas tautas brolybė.

Oi,*aš trokščiau, kad prašvistų, 
Kad orelis salts atšiltų, 
Kad žydėtų lelijėlės, 
O skambėtų dainų želės.

Jums geidžiu karštai aš laimės, 
‘ Dirbkite iš visos galės!

Greit namon aš nesugrįžšiu, 
Gal tarp svetimų suvysiu.

P. Keleivis.

Sušnabžd
Atsigaus
Kad ten būčia pagiedočia.
Kaip dirvonus kietus arčia... 

Sublizgės vėl vandenėlis, 
Glaus skaistus jį Nemunėlis 
Jei nustos kraujai tekėję, 
Ašaros ar liaus bįrėję?

Ar braidys tamsoj lietuvis 
Upelius slaptai, kaip zuikis, 
Neš per sieną žodį laisvės,

Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija.

giai jie ir patįs kiš savo no
sį ten, kur jų niekas nepra
šo ir nelaukia.

Draugija leis knygas iš į- 
vairių mokslų šakų ir iš 
dailiosios literatūros sryties, 
bet svarbiausią atydą at-

Bėveik kiekvienas teisin
gas vaistininkas bei aptie- 
korlus pasakys, kad kur-kas 
daugiau, negu pusė receptų, 
kuriuos daktarai parašo li- 

i,ku-’ęoniams, nurodo papras
čiausius daiktus, kokius 
mažne kiekvienas žmogus 
pažįsta. Bet žmonės, nepa
žindami lotynų kalbos, ma
no, kad ten ant tų receptų 
dievas-žin, kas parašyta’. 
Manydami, jog tai ant re
cepto paminėta vardai ko
kių brangenybių, užmoka 
gerai daktarui, o nuėję pas 
aptiekarių, dar daugiau už
moka. Ir visai nei nepamis- 
]ina, kad tai jie apsigauna.

Daktarai daug parašo to
mus 

vieną-anrrą įvairesni ele
mentą, daugiau nieko nenu
rodo, kaip ve kokius papras
tus dalykėlius: vandenį, ac
tą, alyvų aliejų, alkoholį, cu
krų, druską ir tt., ir tt. Ši
tokį daiktai yra pigus. Bet 
kada daktaras parašo recep
tą ir pavadina juos lotyniš
kai, tada, nuėjus aptiekon, 
reikia dešimteriopai už juos 
užmokėti.

Žemiau paduodu lotyniš
kai ir lietuviškai nekuriu 
gyduolių surašą, idant pa
rodyti nemokantiems lotynų 
kalbos, kaip pigus ir papras
ti daiktai yra vartojami, 
kaipo gyduolės.

Amygdalus Communis — 
migdalai.

Alumen — alūnas.

GAISRAS. ;
Artojau, sėjikey r

Pabusk, pabusk, m 
B rolau - darbinįnke, N

Prasnusk, prasnusk!
Oi, tavo namelyj

Ugnis, ugnis,
Oi, gelbėk vaikelį: 
r Susvils, susvils...

Godi liepsna ryja
Turtus, turtus, 

O rankpelniams skiria
Vargus, vargus. 

Pabuskit, suki Iki t,
Kas gyvs', kas gyvs, 

Ir gaisrą naikinki t,
Kas vyrs, kas vyrs! 

Padekit, sesutės,
Stropiai, stropiai, 

Neverkit, močiutės, 
Karčiai, karčiai.

Išleisk it žirgelį
Laukan, laukan, 

Išneškit kraitelį
Kieman, kieman. 

Telek ia kregždutes
Augštai, augštai,

01, DARBO ŽMOGAU!
Mūs brolių kraujas pasipylė, 
Nes turčiai nor’ labjaus pralobt, 
Ant svieto štai žmonių skerdynė... 
Oi, tur tvarka nauja užstot!

Užtenka vargšui vargšą smaugt, 
Tautos brolybė tur priglaust; 
Pasaulio darbininke stok, 
Tu meilę svietui iškovok!

Mūs gyvo kraujo reikalauja,
Be mūs negal puotas jie kelt, 
O vargšas darbininks vergauja, 
Tur priespaudas ir badą kęst,

Versmė gėrybių nors gili,
Tik semk, kiek reikia, kiek geidi, 
Pakaks lyg sočių jų visiems. ■

Kur namas buvo -- ten griuvėsiai, 
Kur vyrai arė -^ten kapai, 
O želia gausiai vien pelėsiai 
Ir sotus džiaugiasi varnai.

Šalin supuvusi tvarka!
P r i gėrėm' nuodų jau gana!
Vergijos pančius laiks nutraukt, 
Reik laimę svietui iskariaut.

Trošku... mus stengias apsvaigyti, 
Nuplėšt, nužeminti suterši, 
Neleidžia mums šviesos išvysti. 
Neduosim sau akiu užmerkt!

Oi traukini, vyrai, link šviesos, 
' Pažaras rodosi, aušros;

Padavę viens kitam rankas 
Mėginkime savas spėkas!

Puvėsių svietą išvalykim,
Nes mums priseitų čia uždusi, 
Vainiką laisves nusipinkim, 
Oi, darbo žmogau, laiks pabust!

I kovą stokime kas gyv’s, — 
Kova pasaulį algai vys, i

■ Sena tvarką jau tur pražūt, 
Užtenka jau vergais mums būt!

Nonų7 r. P. Keleivis.

•į vyk i n t i gy ve nimai i 
}. sumanymą. Man 
šiuos žcdžįus, jau Įsi- 

, (60 narių), 
už 2-3 me ne
kokia 500-600 

Tuomet imsimės ir
- leisime knygas’. Ką 
priešai — tuščia to! 

Męs dirbsime savo darbą ir 
dirbsime jį, koordinuodami 
savo žingsnius su politiška 
organizacija lietuvių darbi
ninku šioje šalyje, su Liet. 
Socijalistų Sąjunga.

Labai malonėciau, kad or
ganizatoriai naujos draugi
jos stengtųsi pritraukti nau
jau darban kuodidžiausią 
skaičių socijalistiškų simpa- 
tikų. Socijalizmui pritar- 
riančių męs rasime kiekvie
noj liet, kolionijoj daugybę 
žmonių. Traukime tuos 
draugus prie proletariško 
darbo. L. Pruseika.

žintų panašių knygų reika 
lingumo.

Tą suprato 
brooklyniečiai, kurie 
rinkę 10 d. rugpjūčio, įkūrė 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugiją 
minėtos draugijos priėmė 
rezoliuciją, kuriąj jie pasi-'xeį.i 
sakė, koks reikalas juos ver-1 
tęs Įkurti L. D. L. D. Re
zoliucija skamba sekančiai:

• “Kadangi pastari 
ku vis labiau ir labiau netik 
socijalistiškų veikėjų tarpe, 
bet «ir plačiOi 
miniose girdisi nusiskundi 
mo balsai, kad lietuvių lite 
raturoj nėra rimtesnių vei 
kalu, gvildenančių darbiniu 
kų klausimą;

Kadangi tos 
draugijosmo 

kurios dabai • Y ai s 
arba leidžia 
tines 
šiure 
nega 
ninlo visuomenišku klausi 
mų:

kadangi kįlant vis aštrės 
nei ir principiali 
vai tarpe įvairių 
lietuviu 
labiau atjau 
gumas pravesti 
jos pamatą 
atsiremti klesiniai 
darbininkai —

Tai męs, Įsteigėjai Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos, tariamės įsteigė 
tokią draugiją, kuri kaip tik 
gali patenkinti tuos gyveni
mo ir darbininkų kovos iš
keltus reikalavimus. Darbi
ninkų Literatūros Draugija, 
įsteigta prieinamiausiais 
plačioms darbininkų mi
nioms pamatais, mano rem
ti visą savo veikimą tuo per
sitikrinimu, kad gera knyga 
yra vienas iš ištikimiausių 
vadovų iš kapitalistiškos ga
dynės skurdo 
jalizmo rytoju 
L. D. L. D 
jiegsią sutraukti prie didžio 
apšvietos darbo ne vien so
či j all s t i šku s da r bi n i n ku s,
bet ir tas dideles minias pri
tarėjų sdcijalizmo idėj 
rie ligišol, nesant atsakan
čios draugijos, buvo iškrikę 
tokiose organizacijose, ku
rios ir savo pakraipa ir savo 
veikimo būdu nieko bendro 
su darbininku reikalais ne
turėjo.

Dėlei viso to, męs kviečia
me draugus špiestres L. D. 
L. D. Bendromis spėkomis 
męs atliksim didelį darbą ir 
priartinsime darbininkų iš- 
s i 1 i u osa v i m o valau d ą.

Ši rezoliucija pakankamai . -. - .v
aiški, kad turėti supratimą,kreceptų, kurie, išsky 
apie L. D. L. D. pakraipą. ' 
Trio tarpu, naujoji draugija 
neturi dar smulkmeniškai 
išdirbtos programos. Ji bus 
pagaminta tam tikros įsta
tymų komisijos ir paleista 
visuotinam narių nubalsavi- 
mui. Bet patsai, taip sa
kant, D. L. D. pamatas jau 
padėtas ir vyriausi konsti
tucijos punktai bus sekanti:

Draugijon gali prigulėti 
visi, išėmus tuos, kurie yra 
priešais organizuoto į 
Socijalistų Partiją darbinin
kų judėjimo. Reiškia, prie 
naujos organizacijos galės 
prigulėti ne vien socijaHstai, 
bet ir tie žmonės, kurie, 
nors dar ir nepridera į S. P., 
bet simpatizuoja jai. O to
kių simpatizatorių čia, Ame
rikoj, tarpe lietuvių męs tu
rime į 30,000. Lai ir jie pri
sideda prie to didelio dar
bo. Beitiems elementams,

NUO DUNOJAUS KRANTO
(Laiškelis Lietuvon).

Miels broleli ir sesute, 
Tėvai, gentys ir močiute!
Ilgai jūs aš neregėjau, 
Viens toli svetur liūdėjau.

Nežinau, ar teks sugrįžti,
Jus visus sveikus išvysti, 
Bet vargiai męs susitiksim, 
Niekad gal nesikalbėsim.

Daug brangių draugų nustojau, / >

raginimui, siunčiu z aoi. ir 
meldžiu siuntinėti man 
“Laisvę” ir ant toliaus, nes 
su “Laisve” nemanau skir- 

česna- tis*
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LAISVE

i

Šolom Aš. * J

Dingstančios Žvaigždės
{Vertė švenčionaškis).

Tuom laiku aš gyvenau aligštuose mil
žiniškuose Tatro kalnuose, mažam, valstie
čiais apgyventam, kaimely. Visi to kai
melio gyventojai neturėjo tokių namų, ko
kiuose gyvena civilizuoti žmonės, bet gy
veno iškastuose urvuose, be šviesos, kaip 
kad žmonės gyvendavo viduramžiuose.

.Tas kaimelis buvo tarp dviejų augštų, 
augštų kalnų. Tarpe tų kalnų per kaimelį 
slinko siauras,užpustytas kelelis,kurį puošė 
iš abiejų pusių du užšalusiu vandenpuoliu. 
Kadangi tuodu vandenpuoliu užšalo, ta pa
sidarė dvi didelės ledinės sienos,kurias vie
tos gyventojai praminė “kaimelio vartais”.

Į tą kaimelį saulutė niekados neužklys
davo. Dienos ilgis skaitydavosi tris-ketu
rias valandas, bet ir tuomet reikėdavo žibu
rio ir gyventojai savo urvuose nuolatos de

Saulė, kuri visados būdavo už augštų kal
nų, tik retkarčiais susimislydavo paleisti 
savo spindulėlį ir tas įsiverždavo per kokią 
nors skylę, užkimštą autskariais, į valstie
čio urvą . Kada gyventojai pamatydavo tą 
užklydusį spindulėlį, tai ir tuomi labai nu-

šeimininko, pas kurį aš gyvenau, pa
vasary dingo sūnus. Jis nuėjo į kalnus ir 
iŠ ten jau nesugrįžo. Tėvas buvo persitik- 
linęs, kad jo sūnų pagavo kalnų dvasios, 
įsiviliojo į kalnų plyšius, o jis užmiršo švie
są ir ten su ragana gyvena.

Kas-syk, kuomet tik kalnuose iškilda
vo audra ir pradėdavo medžius iš šaknų 
versti ir risti pakalnėn, šeimininkas ir visa 
šeimyna slėpdavosi į kampus, puldavo ant 
kelių, žegnodavosi, melsdavosi ir keikdavo 
kalnų dvasias bijodami, kad jų sūnus su 
ragana nesugrįžtų ir to urvelio nesudrąs- 
kytų. Kuomet tik audra mesdavo ant jo 
urvo išrautą su šaknimis medį, tai šeimi
ninkas puldavo ant žemės, manydamas, kad 
jau jo sūrius su ragana atėjo ir veržiasi į

Šeimininko gyvenimas ant manęs tokį 
baisų įspūdį padarė, kad aš, laikui bėgant, 
pradėjau tikėti į kalnų dvasių esybę ir į tas 
visas jo pasakas. Ir kuomet tik kalnuose 
pradėdavo audra siausti, tai ir aš, sykiu su 
visa šeimyna, slapstydavausi nuo kalnų 
dvasių ir bijodavau, kad jo sūnus nesu-

tai dėl džiovininkų senatorija.
kuri

Tuomet aš su ja susitikau...
Tuščiam klony, tarpe sniego ir ledo, už

mirštam dievo ir žmonių, stovėjo augštas 
namas 
Viršuj namo riogsojo augšta triūba, 
tris sykius į dieną švilpdavo, šaukdama li
gonius prie stalo; ir kassyk, tuomet tik pa
sigirsdavo triūbos švilpimas, tai rodydavo
si, kad tai ligonių paskutinis vaitojimas...

Sveiki kalnų žmonės su pasibaisėjimu 
žiūrėdavo į tą namą, kuris jiems priminda
vo mirtį... Apie tą namą buvo jvairių-įvai- 
riausių kalbų: kas į tą namą pakliūva, tas 
jau iš jo neišeina.

Senatorijoj gyvenimas buvo labai link
smas. Ten jie linksminosi, žaidė, laikas 
nuo laiko sceniškus veikalus lošė ir tame lo
šime dalyvaudavo patįs ligoniai. Bet kiek
vieną rytą laike pusryčių vis trūkdavo tai 
vieno, tai kito svečio, kuriuos nakčia slap
tai išnešdavo iš senatorijos per tam tikrai 
įtaisytas slaptas duris, kad gyvieji nema-

Ji taipgi sirgo. Retkarčiais slaptai iš
eidavo iš senatorijos ir vaikščiodavo po tuš
čius kalnus ir gilų sniegą. Gydytojai, ka
liems jau nusibodo gydyti ir jie pamatė, 
kad negalės ją išgydyti, davė jai pilną liuo- 
sybę, pavelydami naudotis tuo, kas tik jai 
patiko. Ji buvo visai jauna, aštuoniolikos- 
devyniolikos metų, ilgais, minkštais, švie
siai garbiniuotais plaukais, mėlynomis aki
mis, kuriomis nedrąsiai ir nekaltai žiurėjo. 
Ant jos jaunų, švelnių lūpų matėsi gyveni
mo šypsą... Ir ji išrodė į jauną, augštą, 
pražydusį medelį, kurio liemuo pakirstas.

Nežinau, ar ji žinojo, kad jos gyveni
mo dienos suskaitytos, ar ji to visai nežino
jo, — bet buvo labai linksma. - Jei labai no
rėjosi gyventi.

Vienų-viena, suterštais plaukais, bal
tais kailiniais apsiyilkus, ilgą lazdą rankoj 
laikydama lipo ant augštų kalnų, tartum 
jieškodama savo laimės, kurią būtų pame
tus...

Aš su ja susitikau ant kalno viršūnės, 
ties sušalusiu lavonu. Mudu tuojaus vienas ^egss£s»gža£a:5as-aaa£a2£a£2£s^gs

MOTERIMS 
NAUJIENOS

kitą pažinėm, tartum jau seniai būtum lau
kę pasimatymo, susikibom Už rankų ir nu
ėjom per kalnus.

Saulė savo sidabriniais spinduliais pa
dengė kalnų viršūnes ir baltas sniegas, be
simaudydamas saulės spinduliuose, tiek 
daug pridavė šviesos, kad. rodėsi kalnų vir
šūnės plaukioja šviesos jurose, kurios lie
jasi viršumi kalnų.

Ji, gėrėdamosi gyvenimu, tempė mane 
už rankos ir vis kilo augštyn. Aplinkui 
mus nesimatė nei žmogaus, nei žmogaus 
rankų tvarinio, apart sniego. Mums ro
dėsi, kad jau atėjom į tą pusę pasaulio, kur 
daugiau nieko nėra, kaip tik sniegas — už
ėjom į sniego ir ledo karalystę. Ot, ot pra
dės šliaužti sniegas su ledu ir palaidos po 
savim visą pasaulį...

Kada ji pamatė tarpe sniego iš kalno 
besimušantį vandens šaltinį, tuojaus ištiesė 
ilgas, laibas rankas ir tarė:

— Viešpatie, kaip puikus pasaulis!
Ištarus tuos žodžius ilgai, ilgai tylėjo...

♦ . s«c . .. Ąt

Laikas nuo laiko mudu susitikdavom ir 
sykiu vaikŠtinėdavom. Ji visuomet buvo 
tokia pat: linksma, atviros širdies ir visgi 
savy turėjo paslaptį... Tą paslaptį, kuri 
pirm mūsų buvo ir po mumis bus... Ji nei 
sykį neužsiminė nei apie tą pasaulį, iš kurio 
atėjo, nei apie tą pasaulį, į kurį rengėsi ke
liauti... Jeigu kalnuose ji pradėdavo šalti, 
tuomet glausdavosi prie manęs taip minkš
tai ir taip šiltai, tartum kūdikis ir stengda
vosi savo galvą prispausti prie mano krū
tinės, tartum norėdama ją visai paslėpti....

** *

Ji, kaipo malonus, baltas aniuolėlis, pa
sirodė mano duryse ir tarė:

— Einame.
Ištarus tą žodį, paėmė mane už rankos. 

Aš apsivilkau kailiniais ir sykiu su ja iš
ėjau.

Naktis buvo giedri ir šviesi. Mėnulis, 
pjautuvo pavidale, švietė kalnus ir kalne
lius. Oras buvo toks tyras, kad net šal
čio bėgimas jautėsi, žvaigždės juodose 
dausose mirgėjo, judėjo, tartum viena prie 
kitos glausdamosios.

Ji buvo labai linksma. Nekalbėjo nei 
žodžio, bet tik paėmus mano ranką spaudė 
ir tempė paskui save..

Mudu toli-toli nuėjom ir ilgai vaikšti
nėjom po kalnus ir klonius. Po mūsų kojų 
sniegas girgždėjo, o baltasis pasaulis, ku
lis mus buvo apsupęs, atydžiai klausėsi 
Žingsniavimų dviejų jaunų, paklydusių 
vėliu...

Urvuose jau seniai balanos užgęso. 
Aplinkų buvo taip tylu, taip ramu, kad ro
dėsi tartum paskui mus kas tai eina ir skai
to, žingsnius...

Laikas nuo laiko nuo dangiško skliauto 
puldavo žvaigždė, į vieną sekundą apibėg
dama visą pasaulį ir dingdavo. Ji labai 
liūdnai žiūrėjo į dingstančias žvaigždes. Ir 
kuomet tik žvaigždė dingdavo, tuomet ji 
švelniai paspausdavo mano ranką ir savo 
akis įsmeigdavo į mano akis. Pažvelgus 
savo varstančiomis akimis,greičiau su link
smumu ir juoku, negu nusiminimu ir liūd
numu, pratarė:

— Ar tas teisybė, ką pasakoja maži 
vaikai, būk tai kiekvienas žmogus turįs sa
vo žvaigždę ir kuomet jo žvaigždė nupuola 
nuo dangaus skliauto ir dingsta, tuomet ir 
žmogaus gyvenimas užgęsta?

— Taip kalba maži vaikai.
Ji valandėlę patylėjo.

— Ką vaikai kalba, tai tankiausiaLbūna 
teisybė, ar ne taip? — užklausė mane su 
kūdikiškai - meilia šypsą.

— Mano motina irgi taip sakydavo...
— O kur pasideda dingstančios žvaigž

dės?
— Ten, kur nueina mirusių vėlės.
— Po mirties nuogos vėlės maudosi šal

tam vandeny o paskui jau stoja prieš Aug- 
ščiausį Teisėją.

— Ten pat maudosi ir dingstančios 
žvaigždės.

Ji vėl ant valandėlės nutilo.
— Ot, štai puola žvaigždė! — parodė 

man pirštu.
— Visai šalę mudviejų pralėkė.
— Gal būt čia mano žvaigždė? Palauk, 

palauk! — pradėjo ji ranka mosuoti ir lei
dosi žvaigždę vytis. '

Aš pasilikau vienas tarpe sniego ir 
žvaigždžių.

Nuo to laiko aš jos daugiau nemačiau. 
Ji dingo-sykiu su žvaigžde.

banko i
šimtu dolerių.

’ Pastaruoju laiku iš ang-(
lių kasyklų atvyko koks tai[^ ^ iA
šarlatanas ir pradėjo pirš- niruį0S kliubo. Kalbėjo F. pradėjo kalbėti. Bet tuom

1 ripasakojo visokių Ij, BagOęius apie moterų rei-tarpu prieina prie jų du po-

Illinois valstijoj moteris 
gaus lygią užmo

kestį su vy
rais.

Dar pirmu sykiu Illinois 
valstijos istorijoj bus įvestos 
tokios žymios permainos. 
Visos moterįs, kurios užima, 
valdiškas vietas ir visos dar
bininkės, kurios dirba prie 
valdiškų darbų, gaus lygią 
užmokestį su vyrais. Su
prantama, tos permainos ne
palies tų darbininkių, ku
rios dirba privatiškose dirb
tuvėse, bet tik dirbančias 
valdiškose bei valstijinėse 
įstaigose ir dirbtuvėse. Illi
nois valstijoj priskaitoma u- 
pie 3,500 moterų, kurios 
tarnauja valdiškose įstai
gose ir dirba valdiškose 
dirbtuvėse. Reiškia 3,500 
moterų gaus lygią algą su 
vyrais. ■

Apart minėtos permainos 
bus dar sekančios :

1) Minimalė mokestis vy
rams ir moterims visoj vai - 
stijinėj institucijoj.

2) Visiems tarnautojams 
ir darbininkams bus duoda
ma viena diena į savaitę po
ilsio apart tų dviejų savai
čių, kuriomis jie pirmiauš 
raudojosi kas metai. Mat, 
pirmiau visi tarnautojai ir 
kitokį darbininkai bei dar
bininkės dirbdavo po septy
nias dienas į savaitę, ir už 
tai į metus gaudavo dvi sa- 
vaiti liueso laiko (vakacijų).

3) Pakėlimas algų darbi
ninkams ir darbininkėms 
pagal ištarnautą laiką, t. y., 
pagal ilgį metų tarnystės 
bei darbo.

4) Mainymasis naktinių 
tarnautojų bei darbininkų 
su dieniniais kas savaite 
vieton mėnesio, kaip kad iki 
šiol buvo daroma.

Visos minėtos permainos 
bus gyveniman įvykdomos 
nuo 1 d. rugsėjo š. m. Tie 
nauji įstatymai svarbus tuo 
atžvilgiu, kad darbininkai ir 
darbininkės dirbantieji ir 
ta rnau j an tie j i p ri v ati škose 
įstaigose irgi gali panašių 
darbo sąlygų pareikalauti. 
Jeigu valstijos įstaigose mo
terims už lygų darbą moka
ma lygi mokestis su vyrais, 
tai kodėl nepareikalauti mo
terims tos pačios užmokes
ti es ir dirbtuvėse, jeigu jos 
lygų darbą atlieka su vy
rais, bet gauna mažesnę už
mokestį. Suprantama, kaip 
darbininkės, taip ir darbi
ninkai, kurie tik nori savo 
būvį pagerinti, tai pirmiau
siai privalo organizuotis į 
unijas, o susiorganizavę 
lengvai gali iškovoti tokias 
pat darbo sąlygas, kuriomis 
naudojasi valstijos darbinin
kai ir darbininkės. Tik or
ganizuoti darbininkai gali 
kovą laimėti.

“L.” Reporteris.
Chicago, Ill.

ŽINIOS
NEW YORK CITY.

Nelaiminga mergaitė.
Čia tūla mergaitė, kurios 

pavardės nei neminėsiu, per 
aštuonius metus sunkiai 
dirbo tabako dirbtuvėj ir 
kruvinai uždirbtus centus 
dėjo j Bishof banką. Per tą 
laiką jau buvo susitaupinus 
septynis šimtus. Bet minė
tas bankas subankrutijo ir 
merginos sutaupinti pinigai 
dingo.

.Suprantama, smūgis dide
lis. Bet mergina dvasioj ne- 
nupuolė, pradėjo vėl taurin
ti ir nuo subankrutijimo

spėjo sutaupinti du | lankė pusėtinas būrelis ir vi- apsiskunde. Vaikinas, me
si linksmai laiką praleido. ko blogo nemanydamas, va- 

1 d. rugpjūčio tam pa- kare išėjo pasivaikščioti ir 
čiam parke buvo prakalbos susitikęs su s_avo mylimąją 

> Kalbėjo F. pradėjo kalbėti, Bet tuom 
‘ \ i- ■ tarpu prieina prie jų du po- 

. Kaip visuomet, taip licmanu, abudu nugabena į 
- . - , . . , .ir dabar Bagočius publiką policijos nuovadą ir apženi-
nuėjo pas kunig:} ir davė' ilnai užganedino. .ja.
ant užsakų. Užsakus kum- , Kaį . žinoma Birutes Dabar jaunavedis visai ir 
gąs pasiskubino iššaukti ’‘•!kliubals-prisidėjo prie Lietu- namo neina. Nežinia, kas 

7 vai., be jokių iškilmių 
šliūbą paimti.

Tuom tarpu jaunikis pra
deda sakyti, kad reikia ra- 
kadangi užsakyti. Mergina, 
nieko blogo nemanydama, 
paduoda jam $200 ii’ liepia 
rakandus nupirkti. Jauni
kis, paėmęs du šimtu dole
rių, išėjo rakandų pirkti ir i 
dar dabar nesugrįžta. | - . „ .... (1 . , , -

Mergina, rengdamos! prie iViša gerkle j vja Moterų Progresyviško 
apsivedimo, darbą apleido ir 
dabar nei pinigų, nei darbo, j 
() čia dar daugelis tyčiojasi 
iš jos nelaimės.

Merginos neprivalo būti 
tokiomis lengvatikėmis iri 
su kiekvienu šarlatanu ne
su si dėti.

Ig. Danilayičia.

iii linksmai laiką praleido.

tis.
saldžių žodelių ir mergina paiUs? 
patikėjo. Tuojaus abudu "

vių Moterų Progresyviško 
Susiviehyjimo ir ateinančia
me sezone mano daug 
smarkiau veikti, negu kad 
pirmiau veikė, nepaisant į 
tai, kad priešų turi Užtekti
nai.

Reikia pažymėti, kaip tik 
Birutės kliubas prisidėjo 
prie Lieutvių Moterų Pro? 

I gresy visko Susivieny j imo,

Nežinia, kas 
su ta porele toliaus bus,

Abudu neskaito jokių lai
kraščiui ir yra tamsųsRomos 
avinėliai, šventai pildanti, 
dvasiškų piemenų įsakymus. 
Tik šiuo sykiu suklydo.

Girkalniškis.

15 d. rugpjūčio čia buvo 
prakalbos, parengtos Lietu-

LEWISTON, ME.
10 d. rugpjūčio buvo pra

kalbos Lietuvos Dukterų 
draugystės. Kalbėjo T. J. 
Kučinskas iš Chicago, Ill., 
apie moterų lygias teises ir 
apie Lietuvių Moterų Pro- 
gresy viską Susivieny j i m ą.
Kalbėtojas aiškino, kaip mo
teris per tūkstančius metų 
buvo pavergtos po vyrų jun
gu ir kai]) dabar vyrai ne
nori suteikti moterims ly
gių teisių. Aiškino, kaip 
kunigai priešingi suteikimui 
moterims lygių teisių ir 
kai]) jie iš tamsių moterų 
daro sau puikų biznį, kaip 
dvasiški j a, po 
šventenybės, 
prostitučių urvus.

kliubas mirė. Bet, gerbia-! 
mieji, apsirikote! Birutes y 
kliubas nenumirė ir nemano 
mirti. Tiesa, Birutės kliu- 
bui prisiėjo daug pergyventi 
visokių nesmagumų ir tūlos 
narės daug turėjo nukentė
ti ir net negalėjo viešai

nenupuolė .terų judėjimo kuopa gerai 
avasioj ir velke slaptai. Da- ^stiprėtų ir daugiau mums 

j.1’ tokių prakalbų parengtų.
Taipgi buvo skaitomas ir 

referatas per drg. K. Petri- 
kienę, temoje: “Ar moteries 
vieta namieje?”

Kunst Albers.

....... M. M. Ra-
- Herman apie reika- 

jlingumą moterims balsavi
mo teisiu ir kaip moteris y- 

i ra baisiai išnaudojamos, 
i Turinys prakalbų buvo labai 
tinkamas dėl darbo žmonių.

Geistina būtų, kad ta mo-

bar jau viskas tvarkoj 
narių skaitlius auga. ( 
ma tikėtis, kad greitu laiku 
Birutės kliubas bus tvirta 
vietos moterų organizacija.

3 d. rugpjūčio apsivedė 
dvi draugės: Ona Šoliuniu- 
tė su S. Rudzinsku ir A.

Ir katalikai pradeda imti ei 
a iilškus šliūbus.

2 d. rugpjūčio, 9 vai. va 
kare, apsivedė Kazys šerne- Trainauskiute su K. Šoliu- 
ta su panele Mikalina Man- nu. Abidvi poros ėmė civi-
keleniute. Nors abudu karš- lišką šliūbą. O. Šoliuniutė 
tu kataliku ir pildo šventos 
bažnyčios prisakymus, bet 

i šliūbą ėmė civilišką. Pįr- 
jn’jcdanga jmiiiusiai vaikinas davė ant 

užlaikydavo užsakų, bet merginai pasiro- 
, ... . T . , . £a" jdė perilgas laikas ir parei-
lo aiškino Lietuvių Moterų i;a]avo, kad šliūbą imtu ko- 
Progresyviško Susivienyji- ............. — "
mo reikalingumą ir naudin- nyčia be užsaku neduoda, | mūsų mieste ėmė civilišką 
gumą. Taipgi gerai uždavė. tai jį reikalavo civiliško, bet’šliūbą ir apsiėjo be dvasiško 
vyčiams, nurodydamas, ko- vaikinas griežtai nuo to at- tėvelio pagelbos, rudžio ir 
kmo tikslu jife susitverė ir sisakgį nenorėdamas per ' 
kokią naudą atneša. Ant žęng’ti bažnyčios įstatymų ir Laimingos kloties šeiniy- 
galo vyčių t gene i olas, pasi- pąjilęti bedieviu. Mergina I niškame gyvenime.

nuėjo į policijos nuovadą ir‘ A. T.

ir A. Trainauskiute priguli 
prie L. S; S. 27 kuopos, L. S. 
choro ir S. L. A. 142 kuopos. 
Jos yra pasižymėjusios vei
kime ant visuomeniškos dir
vos.

Reikia pažymėti, kad tai 
dar pirmutinės poros, kurios 

užsakų neduoda, į mūsų mieste ėmė civilišką
greičiausiai. Kadangi bai

kokia nauda atneša. Ant

ki ausė, ar galįs duoti klau
simų? Kalbėtojas atsakė, 
kad gali. Tuomet vyčių ge
nerolas pasakė, kad kalbė
tojas negeriąs sauso van
dens, bet ką tas pasakymas 
reiškė ir koks tas sausas 
vanduo, tai niekas, nesupra
to. Ištaręs tuos žodžius, 
linkėjo moterims gero pasi
sekimo ir liepė daugiau to
kio kalbėtojo nekviesti, nes 
tai esąs nedakepęs. Paskui 
atsisuko į publiką ir pradėjo 
aiškinti, būk kunigai nuo 
pat Kristaus užgimimo mo
terims pripažinę lygias su 
vyrais teises ir visai tokių 
vietų nebuvę, kad kunigai 
būtų užlaikę prostitucijų 
urvus. Paskui pradėjo vi
sokiais žodžiais plūsti kal
bėtoją ir plūdo kokią pen
kiolika minutų.Pagalios kal
bėtojas vyčių generolui lie
pė perskaityti dvasiškijos is
toriją ir tarp kit-ko paminė
jo knygelę “Iš dvasiškų tė
velių gyvenimo”.

Vyčių generolas pasakė, 
kad jis užtektinai esąs apsi
švietęs ir užgynė katalikams 
lankytis į tokias prakalbas.

Tai matot, kokie vyčių ge
nerolai apsišvietę ir kaip 

i jie moka kalbėtojus kriti
kuoti. Suprantama nuo jų 
neatsilieka ir kiti katalikiš
ki stulpai.

Lakštingalės Vaikas.

LAWRENCE, MASS.
31 d. liepos buvo piknikas 

Moterų Birutės Kliubo, ant 
Liet. Soc. kempės Maple 
Grove parke. Žmonių atsi-

<>

harmonikos.

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

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

Darbininkai, skaitykit visi! Tas jūsų naudai!

Kazimieras W. Ziurinskas and Co. 
Kostumieriškas Kriaučius.

1100 WASHINGTON ST., NORWOOD. MASS.

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

Priegtam, važinėdamas po miestus ir mieste
lius, užrašinėsiu darbininkiškus laikraščus, kaip 
tai: “Laisvę”, “Kovą”, “Keleivį”, “Naujienas” ir
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NEWARK, N. J.
Atėjo užpuolimo gadynė!

Dabar, nežinodami pilnai i 
dalykų stovio, užsipuola ant1 
kunigo Šaknevičiaus ir lei
džia visokias paskalas, būk 
jis per devynis metus savo 
klebonavimo nei sykį jokios 
atskaitos neišdavęs ir pas
kui su visu parapijos iždu 
išrunijęs. Tik jau tokie 
žmonės ir proto neturi! Ir 
ką jis galėjo daryti, kuomet 
jam “trubelis” pasidarė? 
Jeigu jis nebūtų išrunijęs, 
jeigu būtų buvęs pas mus, 
tai gal šiandien jau būtų ne
tekęs savo šventablyvo ku
nigiško majestoto. O gal 
dar ir blogiau būtų buvę. 
Kunigas Šaknevičius buvo 
kytras vyras, jis mažiausi 
parapijos reikaluose dalykė
lį žinojo geriau, negu savoj 
penkis pirštus. Per tai pas! 
jį ir parapijos reikalai buvo 
sutvarkyti taip, kad para- 
pi j oriai negalėdavo atsigėrė
ti ir girdavo jo šventablyvus 
darbus.

Ir kad jūs žinotumėt, ko- j 
kios jis geros širdies buvo 
žmogus tiems, kurie jam iš
tikimai 
dėdavo 
tvarkyti, 
niekados 
anglių pirkti, 
“tinksu”.
pi jonų, suprantama, 
mų, sumanydavo saliūną ar
ba namą nusipirkti, tai tik 
reikėdavo kunigėliui pra
nešti, o jau paskui jis viską 
atlikdavo. Tūli parapijo
nai net ir pralobo. Su
prantama, nedaug tokių bu
vo, kurie pralobo, bet čia 
kunigėlį negalima kaltinti, 
nes kiti jam neištikimai tar
navo. Didžiuma parapijonų 
nuolatos zurzėdavo, kad 
jiems tai tas negerai, tai ki
tas; jie nuolatos sakydavo, 
kad kunigėlis šauktų mitin
gus ir juose svarstytų pa
rapijos reikalus. Šaknevi
čius, kaipo šventablyva asa- 
ba, labai nenorėjo su parapi- 
jonais pyktis, per tai jiems 
paaiškindavo, kad sušauki
mas tokių jomarkų jokios 
naudos neatneša. Jis sta
čiai jiems pasakė: “Bedary
dami jeigu ir išeigų rokūn- 
das, nieko gero nepadaro t, 
tik žmones prieš kunigą su
ki ršinat ir parapiją su
griauna!. Parapijos reika
lus galima gerai sutvarkyti 
ir be tų jomarkų”.

Tokiu būdu gerbiamas 
klebonėlis visuomet pats iš
rinkdavo komitetą iš gerų 
parapijonų ir jiems paskirs
tydavo darbus. Kuriuos 
skirdavo “trustisais”, tie 
privalėdavo mokėti pinigus 
skaitliuoti, būti ištikimais ir 
visame kame pilnai kunigui 
užsitikėti. Sako, kad ’kun. 
šaknevičius per devynis me
tus sykiu su savo komitetu 
darbavosi labai “ščyrai” pa
rapijos naudai ir, galima sa
kyti, viskas ėjo labai gerai 
ir nei vienas parapijono do
leris nenuėjo pūstai.

Bet visai netikėtai tas 
“triubelis” iškilo, kuomet

pavedė pinigus skaitliuoti. 
Rodosi, parapijonai turėjo 
būti dėkingi, nes kunigėlis 
kuopuikiausią tvarką užve
dė, bet kur tau! Tie nenuo- 

Iramos net į kunigėlio kam
barį pradėjo lysti ir vis tų 
atskaitų reikalauti. , Kuni
gėlis norėjo tuos nenuora
mas užganėdinti, liepė jiems 
palaukti, o pats nuėjo pas 
gaspadinę ir sako:

—Maryte, kur tu padėjai 
“trustisų” atskaitas?

Gaspadinė išsižiojo, išsi
šiepei kaip devynios pėtny- 
čios ir sako:

—Kokių atskaitų, kunigė
lis, nuo manęs reikalauji? 
Aš, kaipo gyva, jokio biznio 
su “trustisais” neturėjau ir 
jokių atskaitų nežinau.

Kunigėlis net supykęs su
šuko :

—Tą su žirniais puoduką, 
kurį aš tau atnešiau ir lie
piau padėti. Tai buvo 
“trustisų” atskaitos!
Gaspadinė nusigando, ran

kom suplojo ir sušuko:
—Dievulėli tu mano! aš 

tuos žirnius karveliam sule
sinau, o kas nuo karveliu at
liko, tai pati suvalgiau.

Pa te v Nosier.

damas geru siuvėju ir daug 
metų turėjęs patyrimo tame 
amate, negalėdamas užsi
dirbti sau ant pragyvenimo, 
kėsinosi sau gyvastį atimti, 
negu kęsti tokį skurdą. Jo 
kvietimas prie organizacijos 
ir kovos už pagerinimą bū
vio, buvo pilnai užganėdi
nantis susirinkusius. Žmo
nių buvo virš 400. Reikia 
paminėti, kad jau Chicago j 
rūbsiūviai pradeda daugiau, 
interesuotis organizacija: 
susirinkimai kas kartas bū
na vis skaitlingesni. Taip 
kįlant susipratimui, galima 
tikėtis, kad bus jvykdintos 
permainos dėl pagerinimo 
darbininkų būvio. A. C. W. 
of A. skyriai čia veda agi
taciją tarpe neorganizuotų 
darbininkų ir tas darbas at
neš naudą dėl jų pačių.

“L.” Korespondentas.

GRAND RAPIDS, MICH.
7 ir 8 d. rugpjūčio buvo

Kalbėjo drg. D. Klinga. Pir
moj dienoj ir pirmoj daly 
savo kalbos aiškino apie Eu
ropos karės ir tas baiseny
bes, kurios dabar Europoj

tamaudavo ir pa
pa rap i jos dalykus 

Tiems žmonėms 
nereikėdavo nei 

nei kitokiu 
Jeigu kuris para- 

ištiki-

CHICAGO, ILL.
.Rūbsiūvių viešas susirinki

mas.
Rugpjūčio 13 d. atsibuvo 

viešas susirinkimas Amalga
mated Clothing Workers of 
America Wicker Park sale-

dedasi. Davė vėjo kuni
gams, kad jie nepildo penkto 
dievo prisakymo “Neuž
mušk”, bet laimina karei
vius, kad jie daugiau žmo
nių išskerstų. „ Antroj daly 

i Savo kalbos aiškino, kas ga
li kares panaikinti. Nuro
dė, kad tik soeijalizmo tvar
ka gali kares panaikinti.

Antroj dienoj kalbėjo te
moj “Socijalizmas ir soci
jalistų partija ir kodėl dar
bininkai prie socijalistų par
tijos privalo priklausyti?” 
Kalbėjo aiškiai ir taktiškai.

Rengėjams paprašius, 
drg. Klinga pasiliko ir va-

pasakė, kad mano pavardės 
visai nėra, tuomet aš pa
klausiau kuopos kasierių, ar 
sekretorius suras mano pa
vardę, ar aš pasiliksiu taip, 
tai kasierius liepė palaukti 
pabaigos ir tuomet gal su
ras. Aš pasakiau, kad ne
turiu laiko laukti. Tuomet 
man kasierius liepė ateiti ki
tą sykį į susirinkimą. Aš 
taipgi, jam paaiškinau, kad 
išvažiuoju į kitą valstiją 
dirbti ir greitai negalėsiu 
atsilankyti. Ant to kasie
rius nieko neatsakė.

Drg. Guoga užmeta, kodėl 
aš nieko nesakiau kuopos 
susirinkime, bet pakampė
mis pasakojau draugams. 
Man rodosi, kad pas mane 
užteko liek supratimo, kad 
apie tai reikia pranešti 
kuopai. Bet kaip minėjau, 
turėjau skubintis išvažiuoti, 
o kuopoj tu o m tarpu ėjo 
k.alsavimas ir aš nenorėjau 
tą svarbų darbą pertraukti, 
o laukti irgi negalėj au. Pe r 
tai išeidama apie tai pasa
kiau keliems draugams, ku
riuos žinojau, kad jie dau
giausiai rūpinasi kuopos rei
kalais, bet ir tie rankomis 
numojo.

Man rodosi, visai bereikar 
tingai drg; Guoga užsipuldi- 
nėja ant Vis Nuliūdusios už 
teisybes žodį. Jeigu drau
gai mažiau karščiuotųsi, bet 
daugiau į dalykus žiūrėtų, 
tuomet nereikėtų nei pyktis, 
nei užsigauti.

Draugiškai
A. T. Daukantaitė.

Portsmouth, N. H.

respondentas, atskaitų neve
dė.

Jeigu draugai mažiau 
karščiuotųsi, bet daugiau į 
dalykus žiūrėtų, tuomet ir 
korespondencijos būtų tei
singesnės ir atšaukimų ma
žiau būtų.

LAWRENCE, MASS. 
500 streikierių ir streikicr- 

kų.
13 d. rugpjūčio buvo mil-, 

žiniškas susirinkimas vietos 
parapijonų,k kurie jau penk
ta savaitė, kaip streikuoja 
prieš savo kunigėlį. Mitin
ge dalyvavo apie 500 strei
kierių ir streikierkų. Strei
kieriai perdėm kaltina ku
nigėlį, kad jis nesirūpinąs 
parapijos reikalais, bet tik 
savais. Jie sako, būk kuni
gėlis susikrovęs turtus, o 
bažnyčią į skolas nugramz
dinęs.

Atidarius susirinkimą 
streikierių komitetas išdavė 
raportą iš savo veikimo. 
Streikieriams buvo praneš
ta, kad komitetas buvęs nu
ėjęs pas vietos kunigų gal
vą O’Raily ir prašęs permai
nyti lietuvių kunigą, bet'jis 
atsakęs, kad tai ne jo biz
nis ir liepęs važiuoti pas

Kalbėjo sekanti kalbėto-i }ęai'c yčl kalbėjo.
buvo duodama daugybė į- 
vairiu klausimu, kuriuos 
kalbėtojas gerai išrišo.

Žmonių prisirinko pilna 
svetainė ir visi ramiai užsi
laikė, išskiriant vieno; tas 
žmogelis perdaug buvo pri
sitraukęs ir vis šaukė, kad 
kalbėtojas nemoka kalbėti, 

i turi pirmiau pasimokinti ir 
j tt. Jis sakėsi turįs daug 
i klausimų, bet kada kalbėto- 

. .. ...... pabaigo savo kalbą ir 
Paini nė jo apie" k ar- j P are * ^Ma v o kl ausi mų, laito 

: narsuolio jau nebuvo.

jai: Frank Rosenblum kal
bėjo abelnai apie organizaci
jų svarbą ir kokia rolę lo
šia organizacaija clėl page
rinimo darbininkų būvio. S. 
Levin, prezidentas District 
Council, kalbėjo pažymėda
mas reikalingumą rūbsiū- 
viams organizacijos, prive
dė prilyginimus iš kitų ama-! 
tu darbininku, kurie turi i 
jau stiprias organizacijas1 
ir darbdaviai turi skaitytis 
su jais. ’ 
penterius, kurie neseniai 
streikavo; jie gavo į valan
da 65 centus už savo darba

Pertraukomis buvo įvai
rių pamarginimų. K. S.

ir dirba tik 8 valandas į die-1P-Y osev 0?z^ 
na, bet streikavo už dides
nį užmokesnį; dabar jau 
gauna 70 centų į valandą.
Rūbsiūvių gi dauguma dir- . ,

j ha už 15 centų į valandą, choras kuris dar pirmu sy- 
Nors 1910 metais buvo gene-l^11! unt scenos pasirodė, po 
rališkas streikas, bet kad j^a! ov^s^e Jasaicię, su- 

I žmonės nebuvo organizuoti, 
tai negalėjo nieko atsiekti. 
Darbininkai turi susiorgani
zuoti pirma, negu pradėti 
kokį nors streiką, nes tik 
tada gali būti pasekmingas

“Kaip aš likau ženotu”, K. 
S. Urbaitis ir J. Keveža su
lošė dialogą “Linksmas Mo
tiejus”. L. S. S. 51 kuopos

, su
dainavo keliatą dainelių, ku
rios išėjo puikiai ir publika 
likosi užganėdinta.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta apie astuoni doleriai.

Reikia pažymėti, kad vie
tos dvasiškas tėvelis iš sa-streikas. W. Wybranec kai-i, . .. _ ,

bėjo lenkiškai; jis atkreipė i Jokios keike socijalistus n 
atyda lenku darbininkų, kad tePe fav0 Parapijonams nev 
jie jau pradėjo žymiai or
ganizuotis, sutvėrė savo 
skvriu A. C. W. of A. ir 
kvietė tuos, kurie mažai in
teresuojasi organizacija pa
sirūpinti veikti dėl jos, kad 
lenkai nepasiliktų paskuti
niais. P. Galskis kalbėjo lie
tuviškai apie svarbą orga
nizacijos, kurios užduotis y- 
ra pagerinti būvį, kaip at
skirų, taip ir visų darbinin- 

tie parapijonai užsimanė at-ikų.
skaitų. Sakau, kad man neit H. Schneidt kalbėjo ang- 
į galvą neįėjo pareikalauti 
kokių nors atskaitų, Kada 
“trustisai” ateidavo pinigų 
skaityti, tai kiekvienas 
“trustisas” įsipildavo į kiše
nių žirnių, nes sako, kad 
jiems geriau sekasi pinigai 
skaityti. Man rodosi, kad 
toks skaitliavimo būdas 
lengvas, geras, parankus, 
ir teisingas: kiek dolerių, j kur netinkamos darbo san- 
tiek žirnių, o paskui tuos 
žirnius supila į puoduką ir 
atliktas kriukis. Tik, žino
ma, reikia gerai puoduką 
aprišti, kad pelės žirnių ne
išnešiotų.

Kadangi trustisai nemo
kėjo rašyti, tai kunigėlis ap
siėmė knygas vesti, o jiems

ti ant socijalistų parengtų 
prakalbų.

“L.” Reporteris.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerbiamoji Redakcija!

“Laisvės” N57 tilpo laiš
kas Vis Nuliūdusios, kuria
me paminėta L. S. S. 60 kuo
pos tūli dalykai ir įmaišyta 
niano vardas, per tai ir no
riu tarti keliatą žodžių. Aš 
čia nekalbėsiu apie Vis Nu
liūdusios laišką, nes tame 

liškai; jis faktais prirode, laiške, iš dalies, teisybė pa
sunkiąs gyvenimo sanlygas j sakyta, bet noriu pasakyti 
neorganizuotu rūbsiūvių. Guogai, kuris, kritikuo- 
Daugvbė rūbsiūvių dirba’damas Vis Nuliūdusią, apsi- 
nesanitariškose dirbtuvėse, | lenkė su teisybe. Drg. Guo- 
ypatingai prie kontraktorių i £’a sako,, būk aš. susirinkime
ir daugybė jų serga neišgy
domomis ligomis, kaip tai: 
džiova ir tam panašiomis, 
kurios gali išsivystyti ten,

lygos, mažas užmokesnis, iš 
kurio žmonės negali pragy
venti. Daugybė rūbsiūvių 
naudojasi labdaringais li- 
gonbučiais, kadangi neturi 
iš ko užsimokėti daktarams, 
nei už ligonbučįus ir savo 
mažo užmokesnio. Buvo at
sitikimas, kad žmogus, bū-

buvau tik penkias minutas. 
Čia reikia pasakyti, kad drg. 
Guoga susirinkime nebuvo, 
nes jeigu būtų buvęs, tai vis
gi negalėtų pasakyti, kad aš 
susirinkime išbuvau tik pčn- 
kias minutas. Ištikrųjų aš 
susirinkime išbuvau ne pen
kias minutas, bet arti dvie
jų valandų ir prie kuopos 
sekretoriaus prasėdėjau a- 
pie pusę valandos, kuomet 
jis knygose jieškojo mano 
pavardės. Kada sekretorius

Dabar streikieriai išrinko 
20 ypatų, kurios vaikščioja 
po stubas ir renka parašus. 
Kuomet parašus surinks, 
tuomet jau važiuos į Bosto
ną pas vyskupą ir prašys, 
kad tas duotų naują lietuvį 
kunigėlį.

Kai}) girdėjau, tai ir ku
nigėlis nesnaudžia—jis taip
gi vaikščioja po stubas ir 
renka parašus, kūs už jį už
sistoja. Tokiu būdu eina di
džiausia kova tarpe kunigė
lio ir parapijonų.

Reikia pažymėti, kad su
sirinkime tūlas K. J. pradė
jo agituoti parapijomis nei
ti bažnyčion, bet tuojaus iš
krypo iš vėžių ir nei iš šio, 
nei iš to ėmė plūsti tuos pa
čius parapijomis, o paskui 
nuvažiavo ant socijalistų ir 
pradėjo visa gerkle šaukti, 
kad viskas būtų gerai, jei
gu ne tie prakeikti “cicili- 
kai”, kurie griauna tikėjimą 
ir tt.

Tuom tarpu atsistojo 
streikierių komiteto narys 
J. B., žilas senelis ir pasakė: 
“Aš baigiu gyventi savo aim 
žį ir gerai suprantu šio pa
saulio surėdymą. Aš esu 
geras katalikas, bet patariu, 
kad nebūtų jokių užmetimų 
ir ant socijalistų, nes soci- 
jalistas gali būti geru kata
liku, o geras katalikas soci
jalistų. Socijalistų progra- 
me ypatos laisvė nevaržoma 
ir neginama tikėti”.

Publika gausiai pradėjo 
delnais ploti ir K. J. susigė
dino, kad jis pirmiau soci- 
jalistus išplūdo.

Streikieriai buvo užsikvie- 
tę i rangių reporterį. Jie no
rėjo,Q<ad tas reporteris pa
rašytų apie jų streiką į ang
lų laikraščius, tuomet ir an
glai neitų į lietuvių bažny
čią. Bet anglų reporteris 
neatsilankė.
Iš savo pusės kunigas sten

giasi apsiginti. Kas .kovą 
laimės, dabar negalima pa
sakyti.

BINGHAMTON, N. Y.
Rugpjūčio 15 d. buvo pra

kalbos ir diskusijos L. S. S. 
kuopos. Kalbėjo G. Koka- 
las, victim’s, apie Rusijos re
voliuciją 1905 m. Kalba bu
vo neaiški ir nebuvo galima 
suprasti, kokį išvedimą kal
bėtojas norėjo padaryti. Vė
liaus buvo diskusuojama 
klausimas: “Ar socijalistai 
turi remti revoliuciją?” Ka
dangi socijalistai kovoja už 
pagerinimą darbininkams 
būvio ir už revoliucijinę per
versme, tai yra, už panaiki
nimą carų ir kapitalistų 

sios aukos bus pasiųsta su- valdžios, o įsteigimą žmonių 
šelpimui nukentėjusių {valdžios, Jygybes,, vienybės 
nuo karės. Juk korespon- ir brolybes ir kaip tos per- 
dentas rėmėsi kuopos pirmi- versmės įvyktų, per . ramią 
ninko pranešimu. Jeigu kuo- ar kruviną revoliuciją—so
pa turėjo daugiau išlaidų, cijalistai ją turi remti. Ne- 
negu įplaukų, tai jau tame surandant diskusantų, kurie 
korespondento negalima būtų kalbėję prieš—diskusi- 
kaltinti, nes jis, kaipo ko- jos greitai užbaigta. Už-

HAZLETON, PA.
“Laisvės” N64 tilpo 

mūsų miesto korespondenci
ja, kurioj korespondentas 
Ž-tis, rašydamas apie L. S. 
S. 80 kp. prakalbas, visai ne
teisingai parašė. Jis sako: 
“Visi klausėsi ramiai, išsky
rus vieną, kuris norėjo 
triukšmą sukelti, bet nenu
sisekė.” Matyt korespon
dentas neatskiria klausimų 
nuo triukšmo. Buvo užduo
ti klausimai iš kalbėtojo kal
bos ir su daleidimu pirmi
ninko. ' :

Kaslink aukų, taipgi Ž-tis 
nieko nežino, nes nuo pa
dengimo lėšų nieko nelieka; 
surinkta tik $7.53, o lėšų pa
daryta $8.75. Tokiu būdu 
nuostolių yra $1.22. Kadan
gi kuopos iždas tuščias, tai 
kuopos nariams prisieina tą 
nedateklių padengti iš savo 
kišenių.

Kaslink pasiuntimo sušel
piami nuo karės nuken te ju
slėms lietuviams, tai įvyko 
klaida L. S. S. kuopos pir
mininko ir rinkikų. Pirmi
ninkas prašė aukauti paden
gimui lėšų ir nuo karės nu
ken tėjusiems, o rinkikai vi
sai neklausė aukautojų, kam 
jie aukauja, ar padengimui 
lėšų, ar nukentėjusiems nuo 
karės. Per tai reikia pa
peikti kuopą, bet manau,kad 
kitą sykį taip nepasielgs.

Dabar, kad atitaisius tą 
klaidą, kuopa nutarė pusę 
pinigų pasiųsti nukentėju- 
siems nuo karės lietuviams 
ir pusę paskirti lėšų paden
gimui.

iš

S. J. Pempė.
Nuo red.—Gerbiamieji kri

tikai, susimildami neįsižeis
kite ant korespondentų ir 
juos kritikuodami geriau 
apgalvokite savo kritiką. 
Štai ir dabar sakoma, kad 
korespondentas nieko neži
no apie aukas, bet paskui 
paaiškina, kad kuopos kal
te. Reiškia, gerbiamas kri
tikas kuopos kaltę nori už
versti ant korespondento. 
Jeigu kuopos pirmininkas 
prašė aukų sykiu lėšų pa
dengimui ir nukentėjusioms 
nuo karės, tai koresponden
tas kuoteisingiausiai parašė, 
kad padengus išlaidas, liku-

VIENTAUČIAI!
Pirma, negu pirksite LAIVAKORTĘ, siųsite »r mainy

site PINIGUS, kreipkitės per laišką ar ypatiškai pas visiems 
gerai žinomą LIETUVIŠKĄ BANKIER1Ų

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

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

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

[ i i n k tie j i pinigai būtų siun- 
čiami per pusę: katalikų 

’ fondui ir socijalistų (taip jis 
ku- vadina L. Š. Fondą) ir jis 

rioje pasakė, jog toks aša-i jau kvoterį buvo pažadėjęs 
rų stulpas yra ten, kur Ru-■aukauti, vienok įnešėjas ir 
sijos valdžia siunčia ištrem- iš publikos balsai patarė, 
tuosius į Sibirą ir ten visi lead visi surinktieji pinigai 
ištremtieji eidami pro tą,būtų pasiųsta L. š. Fondui,

J. Buchinskas skaitė savo 
parašytą paskaitą, užvar
dintą “Ašarų Stulpas”,

ištremtieji eidami pro tą;būtų pasiųsta L. S. Fondui, 
stulpą ant Sibiro rubežiaus Tad prakalbų pirmininkas ir 
aplaisto . jį ašaromis. Pa- neleido aukų rinkti.
skaitą nors ir trumpa,
parašyta

Po prakalbai prašė duoti 
parašyta aiškiai ir gerinus'užklausimus. Bet kada 
buvo galima suprasti, negu žmonės pradėjo klausimus 
kalbėtojaus prakalbą. ' duoti, tai kunigas vieton 

* faktiškai atsakyti, tiktai
*. niekino klausėjus, vadinda-

Rugpjūčio 16 d. buvo pra-hnas durniais, mulais ir kito- 
kalbos šv. Juozapo parapi- kiais kunigiškais žodeliais, 
jos. Kalbėjo kunigas Stut- 
kus (ar S tuokus) iš 
mouth, Pa. Pi rmame at v ė 
jyje kalbėjo apie tautišku-1 vienai šaliai su kita kariau- 
mą ir apie reikalingumą lie- ti 
tuviams bažnyčios, prirody-;laimina į kabę einančius to-

Pažymėtina, kad ant klau- 
Ply- si m o, kodėl kunigai laimina 

- ir šventina ginklus einant

t
, kunigas atsakė, jog

damas, jog bažnyčia tik pa- dėl, kad svietiškoji valdžia 
laiko lietuvius nuo ištautėji-! juos verčia ir ginklus laimi
mo, pakelia juos sVetimtau-' na ne todėl, kad jie dau- 
čių akyse ir palaiko vienybė- !giaus išmuštų, bet kad grei- 
je. Kunigas liepė pavyzdį,čiaus ginklai nustotų žvan- 
imti nuo airių, sakydamas,! gėją, tai yra, kad greičiaus 
jog airiai, tai geriausi žino-j karė užsibaigtų. O šventas 
nes-—jie myli savo tautą ir Gūžime ! kokia kvailystė. Jei- 
tikėjimą. O apie tai turbūt gu gi kunigai nenori karei- 
kunigas pamiršo, jog airiai, j vių ir jų ginklų laiminti, o 
tai geriausi peštukai. Sake, tik todėl tą daro, kad val- 
jog tik katalikai palaiko džia verčia, tad kodėl kuni- 
taūtą, gi socijalistai, gir- gai niekados valdžiai nesi- 
di, nors ir išleidžia lietu-' priešina ir sako, jog valdžia 
viškus laikraščius, bet jie nuo dievo -duota? Dievas 
lietuvių tautos nemyli ir sa-'juk pasakė “neužmušk” ir 
vo vaikų neauklėja lietuviš-i vėl leido tokią valdžią, kuri 
koje dvasioje, nes neleidžia i užmuša ir liepia dievo įpė- 
jų bažnyčion. Pasakė, jog' diniams dar ginklus pašven- 
vienas lietuviško socijalis- tinti.
tiško laikraščio redaktorius' Ištikro, čia yra ar dievas 
yra tikras žydelkos vaikas,' nieko nesuprantantis, ar ku- 
bet nepasakė katro laikraš-įnigas begėdiškai meluoja, 
čio. Taipgi sakė, kad vie-| Kunigas buvo atsivežęs 
nas socijalistiško laikraščio pardavinėjimui maldakny- 
.redaktorius pavogė nuo vie- gių, škaplierių, rąžančių ir. 
nos moters 50.0 dolerių. Bet laikraščių, vienok kaip nesi- 
kada keli draugai reikalavo sekė klausiniai išrišti, taip 
pasakyti to redaktoriaus'nei “palaimintas biznis” nė- 
pravardę, tai kunigas nesą- jo. Aukų parapijos reika- 
kė, teisindamasis tuomi, jog lams surinkta vos $5.88. 
nenorįs žmogui šlovę nuplėš-i 
ti. Matomai, kad kunigas 
tokio atsitikimo nežino, nes 
koks gi būtų žmogui šlovės, 
nuplėšimas, jeigu pasakysi' 
jo blogus darbus. Ypač 
jau mums žinoma, kad kuni-;
gai blogadarius žmones ir j 
'ne socijalistus primeta soči-j 
jalistams, taigi jeigu kuni-' 
gas žinotų kiek nors teisy
bės ant soeijalisto, tad būtų 
drąsiai pasakęs, bet dabar, 
matyt, bijosi atsidurti ant 
teismo suolo už neteisingą 
apvaginimą.

Kunigas mėgino ir B.
Montvidą primesti socijalis-, 
tams sakydamas, jog tai jū
sų draugas nužudė kun. Že
bri. Iš publikos tuojaus bu
vo pastebėta, kad kunigas 
meluoja, tai jis matydamas, 
kad žmonės gerai žino kuo
mi buvo B. Mo n tvidas (tai 
geras katalikas) toliaus ir 
nutilo apie tai.

Antrame atvejyje kalbėjo 
apie “orgazinacijas”, kaip! 
tą temą užvardijo pirminiu- gera, bet negalime talpinti, 
kas. Kunigas nupeikė visas nes nėra nei pavardės, nei 
pašelpines’ir kitokias drau- adreso.
gijas, o tik gyre Susivieny- i John Banis, Minersville, 
jimą Rymo Katalikų Ameri- Pa.—Neturėdami tikrų fak- 
koje ir ragino tverti Susi- tų ir teisingai nežinodami 
vienyjimo kuopas. 'dalykų stovio, negalime jū-

Po prakalbai buvo duota sų korespondencijos talpin
is publikos įnešimas, kad pa- ti. Neabejojame, kad jūs 
rinkti aukų dėl sušelpimo teisybę rašote, bet Amerika 
Lietuvos. Kunigas įnešimui į “laisva” šalis ir už teisybę 
pritarė, tik prašė, kad su-’galima teisme atsidurti.

Buolio Sūnus.

MŪSŲ DRAUGAMS UŽ
UOJAUTA.

Męs, L. S. S. Vii Rajono 
komitetas, savo susivažiavi
me, 6 d. rugpjūčio, Lietuvių 
Knygyno svetain., Pittston, 
Pa., išreiškiam didžiausią 
užuojautą draugams Prūsei- 
kai ir Neviackui. kurie šian
dien yra begėdiškai šmei
žiami per mūsų priešų spau
dą, nesąmoningais užmeti
mais ant žmonių, kurie dar
buojasi del darbininkų atei
ties. Kartu pasmerkiame 
visą piktą šmeižikų taktiką. 
Veik. Kom. Narys

J. S. Vaškevičius. 
Organizatorius

V. Andrulevičius. 
Sus. sekr. K. A. Geny®.

Fin. Sėkr. S. P. Shonas. 
Knygius P. Yurgelis.

RED. ATSAKYMAS.
Nė melagiui P. B.—Nors 

tamstos korespondencija ir
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vyro širdį, kaip kirminas.
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VATA R EMAI.

Milda.

Pabaigti id kursą Womans Medics* 
College, Baltimore. Md

Pasekmingai atlieka savo darba ari. 
gimdymo, taipgi BUtoikia visokias rodąs ■» 
paijelbą invnii iose moterų ligose,- 

F. Stropiene,
so. ii iosvo!s, rviass,
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TEISINGIAUSIA 'lR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

žichkus
Cary Station, Ill, 

(66—67)
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Pas mus galit® gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

i ...... 20.
PRASI-, 

10c

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

BOROUGH OF BROOKLYN MA SPETH, L. I. N. Y.
NEW YORK

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvie- 
koresponden- 
____ ........ 10
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Visas Kuponas verias ;c pinigais

LIETUVIŠKA

APT1EKA

Y
K

SE»SS®

L. 10

ORAKULO

Klausimas: —
Sei, Orakule.! Aš manau, 

kad tu ir apie medicina iš
manai. Jeigu taip, tai pa
sakyk man, kas darosi su li
goniu, kuomet pas jį apsi
reiškia vėžio liga?

Atsakymas: —
Hm... Toks ligonis 

deda vaikščiot atbulas.

Klausimas: —
Šlovingas Orakule! Aš 

girdėjau, kad tu ir kunigu 
buvai. Jeigu taip, tai, be- 
abejonės, neatsisakysi išek- 
spleinyt man šitą kvestiją:

Męs, katalikai, žinome, 
kad velniui yra reikalingos 
dūšios, bet kada dievas no
rėjo atpirkti dūšias nuo vel
nio, tai velnias dauginus 
nieko nereikalavo, kaip tik 
dievo sūnaus kraujo. Tai 
pasakyk, Orakule, kam vel
niui buvo reikalingas krau- 

Smilga.

Atsakymas
Velnias dievo sūnaus 

krauju nuplovė aklų žmonių 
akis, kad šie praregėtų ir 
pamatytų kunigų apgavys

Klausimas: —
Galingas Orakule! Ka< 

tu esi visokių tinksų 
žinovas, tai pasakyk man, 
kaip yra didelis ponas die
vas? Mat, kunigai skelbia, 
kad dievas randasi danguj, 
ant žemės ir kožnoj vietoj. 
Tad aš negaliu sau persista- 
tyt jo didumo.

A. Gapšiutė.

Atsakymas: —
Dievo didumas priklauso 

nuo kiekvieno žmogaus ar
būzo (arbūzu Orakulas va
dina žmogaus galvą. Su
pranti?). Pas kurį žmogų 
arbūzas yra tuštesnis, pas 
tą dievas didesnis, ir atbu
lai — pas kurį arbūzas pil
nesnis, pas tą dievas mažes
nis. Ar aišku?

Taigi, jeigu nori žinot die
vo didumą, tai pačiupinėk 
savo arbūza ir... sužinosi.

Klausimas: —
Sei, Orakule! Paeksplei- 

nyk man, kaip aš turiu skai
tyt Kalėdų Kaukės liriką?

Akmenėlis.

Atsakymas: —
kariką reikia giedot, o ne 

skaityt.

Moterįs — “good”
Vyras niekuo kitu negali 

taip džiaugtis, kaip. gera 
motere. Namas be moters 
panašus į mišką. Sakoma, 
kad pati moteris yra namas.

Vieno namo dar negalima 
vadint namu.

Moteris — geriausias vy
ro draugas.

Ten, kur gerbia moterį, 
džiaugias visi dievai, bet 
ten, kur jos negerbia — švil
pia velniai.

Tokiam name, kur nėr 
moters — nėr nei malonu
mo, nei tvarkos, nei pinigų.

Moters buvimas ant že
mes suteikia nųrą gyvent 
kiekvienam vyrui.

Šakar-Makar.

Pajieškojimas.
Mano pati Marijona Kaz

lauskienė 11 d. Novembrio 
išvažiavo su kumeliu pasi
važinėti ir nesugryžo* Kas 
ją ras, tegul sau pasilaiko

Klebonijoj.
Gaspadine: —- Kunigėli, 

pasakyk man, kas yra so
či jai istai?

Kunigas: — Tai bedieviai, 
paleistuviai, niekšai, jie gy
vena su moterimis be šven
to šliūbo.

Gaspadine: — Be šliūbo? 
Žiūrėk tu jų! Tai jie nori 
gyvent kai}) kokie kunigai. 
He-he! Tai jau tikri bedie
viai.

Kad ir bedievė, bile 
turtinga.

Svotas į protestonų pasto
rių :

— Aš manau, kad dabar 
tai jau tikrai suradau ponui 
pastoriui tinkamą pačią. 
Nors neturtinga, ale už-tai 
dievota.

Pastorius: — Labai dėkui. 
Jau tu man geriau surask 
bedievę, bile tik būt turtin
ga.

Moterįs — “no good”.
Moteris vyrui pavojinga, 

nes per moterį velnias už
viešpatavo ant Adomo, taip 
kad tas neteko rojaus,

♦
* ❖

Piktos moterįs stovi tarp 
žmogaus ir zlidūko.Supykin
ta moteris panaši į sudrum
stą upelį.

* *

Oi moteriške/ moteriške, 
kad tau sugrąžintų rojų, tu 
Ji ir vėl prašvilptum.

: Moters balsas sugraužia

Geras perspėjimas.
Tūlas daktaras, pasitikęs 

buvusį savo draugą girtuo
klį, šitaip jam sako:

— T5k tu pamislyk, ką da
rai, šitaip girtuokliauda
mas? Tu šitaip begerdamas 
visiškai sunaikinsi savo 
sveikatą, o vėliaus pražudy
si ir atminti. Tik tuomet tu 
suprasi, kad aš tau teisybę

Pas akių daktarą.
Daktaras: — Pirmiausia 

aš turiu išbandyt tamistos 
matymą. Atsitrauk tamis- 
ta nuo manęs per 7 žings
nius. Gerai. Ar gali da
bar perskaityt, kas parašyta 
ant tos korčiukes, 
rankoj laikau?

Pacijentas: — Ne, 
Ii u.

Daktaras: — Na 
vieną žingsnį artyn, 
bar ar gali?

Pacijentas: — Negaliu.
Daktaras: - 

daiktas! Na 
du žingsniu artyn, 
bar?

Pacijentas: — Negaliu.
Daktaras: — Tai nepa

prastas’ atsitikimas. Na 
žengk dar žingsnį. Q ką?

Pacijentas: — Ir dabar

Stebėtinas 
žengk dar

O da-

Daktaras: — Tokiu būdu 
su tamistos akimis yra labai 
blogai. Na, o gal tamista 
pats numanai, kodėl iš taip 
arti negali perskaityt?

Pacijentas: — Kad 
nemoku skaityt.

Gudragalvis.
— Ei, Jurgi, ogi kam 

savo arkliui akis užrišai?
— Kad nematytų, kiek į 

vežimą 
vežė

Laisves” knygo
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ ĮKŪNYTI

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

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

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijon 
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 rnosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva-

< plškija. 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,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ........

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

GYVAS
Kaina tik .. . ....

GRABE . Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta. iŠ 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokio j tam
sybėj, kokioj gilioj nežinoj 
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 aiški- 
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik 
kitam žmogui, 
gėlę patartina 
nam laikraščio 
tui. Kaina tik

MOKSLAS RANKŽINYST&S 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
interšuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ........

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE- 
,NIMO SIEKINYS .<•.

PASLAPTIS ................................
GYVENIMO BANGA ...............
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI .. 
KONTROBANDNINKAI . ..... 
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10

ANKINIŲ .......... . ..............
PILENIEČIAl ................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELE ....... ................. 
IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ....................... .
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

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

KALTELIAI, kaina.. .
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už .......
DARBAS, kaina ............... 
RAUDONAS JUOKAS, kaina ... 
MOTERIŠKE IR MEILE ...... 
GALUTINIS KIKSŲ KOVOS 

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

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

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

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specijaliųtas Moteriškų Ligų.

314 E. 50th Si., New Yerl
OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 12 vai. p* 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męe liti 

rlame ir pasakoma visas liga# Ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems Ii 
geniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

I 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
tučių kaimo.

F.
P. O. Box 61.

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

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

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojam 
LEONIDO ANDREJEVO

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

> ■ I ■ ■ ■ ■■■      11     " 11  1  ——
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Geriausia lietuviams užeiga pas g g

Nikodemą lepeszlą
> IR "d

JuKų Germanavičių
231 Clinton St 1 

HOBOKEN, N. J. '
Užlaikomo visokius gčryinus. g 

Su žmonėmis apsieiname kuo- | 
gražiausia. A.tsilankykit,o per- K S 
sitikrinsite. Kitų miestų lie- D 
tuviai, važiuojanti Lackawannos 
geležinkeliu į New Yorką arba B 
iš New Yorko,neužmirškite ap- L 
silankyti pas mus. |>.

f jonas MATHUSf 
f GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS | 
L IR ŠVARIAUSIAS SALIC- < 
f N AS VISAME SO. V 
> BOSTON®.

Sveiki gsrisaurloR rūšlois njėry- i 
•į>mai ir užkandžiai. Patams.vi- 
§ mas prielankus. Atallankykit©, 
| o persitikrinsite.
į JONAS MATHUS ' 
i (Lietuviti SKv’.niakas) A 
į 342—344 VV. Broadwaj | 
į So. Boston, Masei. J 
B (Došimtn žinginių nua Lietuvių 
I Lubditryutžs Drift'dg.ljsH r-ftnae).

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

40c.

Kas užsirašyt 
pas mano 

dienrašti 
“Naujienas”, 
tasai gaun an
kančias dova
nas: “Laisvę’’ 
ar “Keleivį” ar 
“K.ovąMar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietui 
nin’kų”, ai 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikon 
arba knygų ver- 

už $5.00 
ir dar

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

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumat izmo . . . . . ............. $1.00
Kraujo Valytojas .. .... ... . .$1.00 
Vidurių Reguliatorius ..........•••• 50c
Trojauka . . . . . .:., . . . <2.5c, 5Oc ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių Ogų,.kurios čia dar nepaminė
tos-. galima gauti per pačią.

P. A. 'URBANAVIČIUS / 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Reikalauk šiuo adre.su 
“LAISVĖ”

O NEREIKIA J IEŠKOTI
trU 11 few % ill kad mes nurodome Kaip lengvai išmokti anglę 
1 w 1 O O L. 1aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo na* 

IK W a w « > muese liuosame laiko. Visi išmoksta. Nurodymai it
knyga DYKAI. Įdek stempą. Adresas;

OEWiy KGRESPONDENC! JIN E MOKYKLA, 2019 Lc Moyne St. CHICAGO.

Sutaisau receptus su didžiausi*, 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų, 
Tai vienatine lietuviška aptiek®. 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per exprėsą.

K, &IDLAUSKA3 
AptlekoiiuB ir Savininkas

; 226 Broadway kamp. C Street 
į SOUTH BOSTON, MASS.
’ Telephone So.Boston 21014 ir 21013

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų/ 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.

>Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienrašti

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS" praneša naujausias ii teisingiau' 
šias žinias iš kares lauko ir abelnai iš y»c'? 
pasaulio — kasdien.

"‘NAUJIENOS’’ yra darbininkų laikraštis jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

‘NAUJIENOS’’ talpina darįūafhkams"nau ’ .ngus 
straipsnius ir žinias.

‘NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne avienio* 
ypatos ir darymai pašalinio biznio,

PreuMttisratos kaina?
Chicagoje—pei išnešiotojus 1' c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicagoje metanu $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicago!** metams $^.00; 
fiusei metų $3.00; dviem meL. ,1.00. Europoje 
r Kanadoje met. $7.00. PavieniiĮ num. kaina 2c.

ISpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

“ M A U J I E N 0 S ” 1841 S. Halsted St., Chicago, IIL
Šiuotni prisiunčia $------------už “NAUJIENAS”

metus ir meldžiu jas siųsti Akio adresui

Visas K’iponfts i< pakelio prinšakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba i vertas dovanas.
. fsį dovanu bus duoduma iki 1615)

[I NEWARK0
AKUSERKA 

| Paba’tfu®! Tmperntrici Marij A- 
IE kušerkų mokykit Peterburge ir 
■i Dipliomuota New Jersey vaieti- 
js Joj. Turi puikias pasekman 
j t prakti koje prie gim dymo, taip- 
| gi g-rxi apsipažinus su uimpto- 
| mala visų moteriškų ligų Ir rei- 
; kalui esant, galite gauti į)«Ur 
f davimą. ' v ■

į o. STROLIENfi
Jauniškaitė

i SIsHValnnt St., NEWARK, N. J 
|į Telefonas 4035 Market

Ar non nusipirktu gerus ceverykusi 
Jeigu taip, tai visuomet 
eik i J. MARTINAIČIO

109 Grand St.,
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N< Y

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
. AR BUVAI KADA NORS

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

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

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

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

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

Mūsų antrašas yra tokia:
GEO. J. BARTASZIU.S ir J. P. WASILIAUCKAS

498 Washington Street,
Corner Spring Street

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

261 VV. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

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

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

307 W. 30th St.. New York City

adre.su


LAISVE ’

Iš Lietuvių Darbininkų lpyu 
Literatūros Draugijos.
Bėgyje vienos savaites nuo 

įsikūrimo / (9 
Darbininkų 
draugija išaugo iki 50 na
rių. Pirmoji kuopa įsikūrė 
Brooklyne. Apie jos įsikū
rimą buvo jau rašyta “Lai
svės” vietiniose žiniose. 
Brooklyne yra labai plati 
dirva, čia galės įsikurt ir 
daugiau kuopų.

Pereitą pėtnyčią buvo pri- 
vatiškas pasikalbėjimas 
draugų socijalistų So. Bos
tone. L. Pruseika, kuris 
dalyvavo tame susirinkime, 
paaiškino apie naują drau
giją. Veik visi draugai 
mielai sutiko įstoti į D. L. 
D. Čia jau tapo suorgani
zuota antroji kuopa iš 22 
narių — tarpe jų du — ne- 
sąjungiečiai. Kadangi Bos
tone yra daugybė soči j ai is- 
tiškų laikraščių skaitytojų, 
tai būtų geistina, kad visus 
juos pavyktu -utraukti į L. 
D. L. D. Kuopos vaidybon 
išrinkta . N. Januška (pir
mininkas), P. Kurkulis (se
kretorius) ir M. Balčiūnas 
(kasierius).

Trečioji kuopa įsikūrė E. 
Arlingtone, Vermonto vals
tijoj. Laike laidotuvių drg. 
Rapolo Baltrūno L. Prusei
ka papasakojo būreliui 
draugų apie stovį socijalis- 
tiškų reikalų tarpe Ameri
kos lietuvių. Tuoj atsirado 
būrys draugų, kurie sutiko 
su D. L. D^ mieriais.

Trečios kuopos valdyba 
susideda iš K. J. Giedrio 
(pirm.), St. Indriūno (pirm, 
pagelb.),

15 rugp.) 
Literatūros

...... A 16.25 
Per “Naujienas”: surink

ta stuboje pas J. Dau- 
gilą, Rochester, N.<Y., 
prisinute P. Manelis 
$2.45, uno vestuvių Iz. 
Permino, Chicago, Ill., 
pridavė D. Kulikauskas 
$4.30, surinkta stuboje 
pas F. Gužauską, Chi
cago, Ill., $3.15, Lietuvių 
Vaisbiško Susitelkimo 
Bendrovė, Chicago, Ill., 
surinko savo metiniame 

susirinkime $4.55, viso 14.45 
Per “Naujienas”: S. L. A.

139 kuopa surinko savo 
susirinkime $3.00, Chi
cago, Ill., K. Stasiūnas 
nuo lietuvių iš Muske- 
gan, Mich., $3.00, Drau
gija Aušra surinko ant 
savo vakarėlio Chicago, 
Ill
nų pas F. Banis, Chica
go, Ill, surinkta $6.00, 
Vincas Giedraitis, Chi
cago, Ill., $2.00, viso 22.00 

Per aukų rinkėjus nuo 
r Bridgewater, Mass., lie

tuvių
Nuo vestuvių J. Navičio- 

nis, Hudson, Mass., 7.15 
Per aukų rinkėjus nuo 

Inkerman, Pa., lietuvių 
12.05 ir 7-ta kuopa S. L. 
A., Pittston, Pa., auka
vo $10.00, viso nuo 236 
kuopos S.L.A. ęasilink- 
minimo vakarėlio, Clin
ton, Ind........ .  5.00

Per L. Š. F. Komitetą Ci
cero, III., nuo vietos lie
tuvių ................  . 20.00

Per J. Blaudrunas, Gilber-

$8.00, ant krikšty-

g SU PILVO SKAUDĖJIMU -
M Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi
i R duok suvedžioti. Nedaryk bandymij. Vartok

¥ SEVERA S BALSAM OF LIFE ž
M [SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS] EM
ĮUj ir ūmai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik- D®
■ ■ me. Jisai vnač rekomenduojama ffvdvmui nerviš- SImę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš

kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo,' laikinio 
drugio ir sustingusių jaknų. Senstanti© ji,. seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru. Kaina 75c.

Skaityk, k.ų 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 trukdėsi 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jus 1 butelį Severą’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdčsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose F#! 
del naudos ty,. kurio 
panašiai kenčia.”

Visi aptiekininkai parduoda Severn’s. Preparations L■_d
(Sevoros gyduoles), žiūrėk, kad butų Severos. Jei FgR
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai rašyk tiesiog U s

E. SEVEKA CO., - Cedar Rapids,. Iowa

vavimo
10.38 Fondo, bus pagarsinta L. Š. 

j F. finansų sekretoriaus me
ti nė atskaita.

Tadas L. Dundulis.

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

SEVERA’S 
MEDICATED SKIN SOAP

[Severos Gydantis Odinis Muilas]

del kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, maudantics, galvą, trenkant. 

Kaina 25c.
Hi

W

Lietuvos Šelpimo

Aukos L S. F.
TROY, N. Y.

7 d. rugpjūčio atsibuvo 
vestuvės Antano Damijonai
čio su panele Seliamija Re- 
maičiūte. Gražiai besilinks
mindami su draugais, neuž
miršo ir Lietuvoj savo bro
lių bei seselių verkiančių be 

ton. Pa.,nuo prakalbų 1.40 pastogės ir duonos kąsnio. I 
Tapo sumesta po kėliatą!

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau sesers L. čeplikiūtės, po 

vyru Rūšis arba Rakšis. Girdėjau, 
kad gyvena Pittsburgh, Pa. Paei
na iš Vi’niaus gub., Trakų pav., Mer
kinės bažnytkiemio. Kas žinot, ma
lonėkit pranešti.

O. Dvareckiutė-Kucavičienė, 
Rox 283, Arnold, Pa.

(68—69)

LAISVAS MYLfiTOJŲ DRAUGYST® 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

III.

III.

m.

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

I486—7th Ava.
Vlca-pirmininkas F. Raškevičius

639 Island Avs.
Protokalą raitininkas Ona Užbąliūtč 

1214 West St.
Finansų raitininkas J. Stružas 

1126—8th 8t.
Iždininkas St. B u z in ski s

689 Island Ava.
Kasos Globjčal:

M. Geruliūtl
1109 S. Winnebago St.

Ona SavrasevlČiūtž
639 Island Ava.

Marialka A. Neverauskaa
411 So. Charch 8t.

‘laisves“ AGENTŪRA
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

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

“Laisvės”

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 220 

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

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

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

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

[V| l JrlJiklM
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

P. Samulionis,
Box 63, Me Kees Rocks, Pa. '■‘VT

i 4 J' .n .•*•«*»► . ■.

.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, I'm.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina 
“KURSK” ........................ Rugpjūčio (August) 7 d.
“CARICA”....... ..............Rugpjūčio (August) 18 d.

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

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J.
SPECIJALISTAS 

PLAUČIŲ
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

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

Per J. Ramanauską nuo 
115 kuopos L. S. S. pra
kalbų Minersville, Pa. 3.80 

J. Vigaudo (fin. Nuo Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų Dr-stės koncerto 
prakalbų So. 
Mass................

Iš Seatie, Wash.: 
nuo baliaus Dr-stės D.
L. K. Gedemino $29.40, 
surinkta ant to paties 
baliaus $38.65, nuo pra
kalbų 182 kuopos L. S. 

.S. $3.25, surinkta ant 
baliaus Dr-stės D. L. K.
Gedemino $26.00, su
rinkta nuo vietos sve
timtaučių per dr-stės 

komitetą $9.60, viso 106.90 
Per aukų rinkėjus nuo

Medicine Hat, Alta., Ca
nada, lietuviu ir svetim
taučių .........  . 29.75

Per “Naujienas” nuo Ko- 
koma, Ind., lietuvių 4.75 

Per aukų rinkėjus nuo 
Dubois, Pa., lietuvių ir 
draugijų: Dr-stė D. L. 
K. Vytauto aukavo 
$25.00, Dr-te šv. Jurgio 
aukavo $25.00, Dr-tė S. 
Š. V. Jėzaus aukavo 
$25.00, Lietuviškas Ne- 
prigulmingas Kliubas 
aukavo $25.00, Moterų 

Dr-stė šv. Kateriuos au
kavo $15.00, smulkių 
aukų $68.83, viso 183.83 

Viso .be balanso .. $ 887.51 
Viso su balansu ... $9846.82

Išlaidos.
Už išmainymą privatiškų 

čekių 63c
Pasiųsta į Lietuvą 3,000 

rublių, kaina $34.40— 
$1,002.00 ir postage 

15c .............. . . . 1,002.15
Viso .............. 1,003.78
PvUgpjūčio 1 d., 1915 m., 

lieka pas L. Š. F. iždi
niu. K.Šidlauską $8844.04 
Lietuvos Šelpimo Fondo 

Sekretorius
Tadas L. Dundulis. 

Westville, Ill.
P. S.—Po sekančio mėnesio, 
sukakus vienam metui gy-

Kavaliausko

Trie kuopos tuoj pristojo 
9 nariai. Nekurie nariai y- 
ra socijalistai, nekurie gi — 
simpatiza toriai ir šiaip jau 
aiškus pirmeiviai.

ATSKAITA
Lietuvos šelpimo Fondo Fi

nansų Sekretoriaus nuo 
1 d. liepos, 1915 m. 

iki

Liepos 1 
sas ..

1 rugpjūčio, 
1915 m.
1915 m., Balan-
. .. .......... $8959.31 
F. Komitetą nuo

Rochester, N. Y. lietu
vių ...................... $ 100.00

Per “Naujienas” L. Š. F.
Komitetas, nuo Wauke
gan, Ill., lietuvių . 125.64 

Per aukų rinkėją Joe.Wis- 
košką—221 kuopos L. S.
S. narį Trenton, N. J., 
nuo vietos lietu
vių $4.60, 60c prisiuntė 
stampom, pasiųsta iždi
ninkui .................... 4.00

Per Ig. Sanukaitį nuo pa
rengto baliaus sekančių 
draugijų: A. P. L. A.
5 kuopos, T. M. D. 109 
kuopos, Treveskin, Pa., 
ir S. L. A. 90 kuopos, 
Bridgeville, Pa. ... 78.80 

Nuo Lietuvių Moterų Pro-
gresyviško Susivienyji- 
mo, 5 kuopos prakalbų, 
Rockford, Ilk, ... 12.00

79 kuopa L. S. S., Girard
ville, Pa., už štampas 1.65 

Per “Naujienas” Ig. Žilin
skas, Cicero, III........ 1.25

Per “Naujienas” nuo Dr-
stes šv. Jurgio, Steger, 
Ill., išleistas vargonėlis 
ant išlaimėjimo, kurį 
paaukavo J. Atkačiū- 
nas .... i............... 22.75

Per “Laisvę” nuo vestuvių 
drg. Kugenio su p-le 
Kvederaičiūte (nepažy
mėta iš kur) .... 14.50

Per “Naujienas” Dr-te
Vinco Kudirkos, Chica
go, Ilk, aukavo $25.00 ir 
draugai suaukavo $5.70, 
viso ...................... 30.70

* Per J. J. Karauskis, Dor- 
risville, III., nuo vestu
vių P. Žemaičio su M.
R.............................. 3.80
Nuo L. S. S. 31 kuopos 
prakalbų, So. Behlehem, 
Pa. .......................... 2.50

Per “Naujienas” nuo ves
tuvių M. Kačinsko su O.
Valančiūte, ’ De Kalb,

nepaisant,kad

Boston, 
... 42.21 
pelnas

ih bedarbė.
Aukavo sekančios ypatos:
Sel iami j a D ami j on ai tien e 

$1.00; A. Damijonaitis, P. 
Latvenas, M. Latvėnienė, P. 
Trumnaitis, S. Kancerevi- 
čia, O. Kancerevičiūte, A. 
Vogulis, K. Vogulienū — 
po 50 c.; V. Greičius, P. Lat- 
vėnikė, A. Valiukas, T. Va- 
liukienė, A. Vaičiūnas, M. 
Gogis, A. Matulis, A. žiuž- 
nis, J. Madison, V. Striku- 
lis, Nesi garsina vardo, N. 
Vaitekūnas N. Marozas, E. 
Maroziene, K. Kaziūnas, E. 
Phillipienė, K. Trumpaitis, 
O. Trumpaitiene—po 25c.; 
K. Jutelitė —- 20c.; K. Ma- 
šalka, J. Imbrasas — po 15c; 
A. Imbrasienė, T. Kaziūnie- 
nė, A. Greičius, S. Jesdaus- 
kas, J. .Rutkauskas — po 
10c; A. Silinskas — 5c.

Viso $10.55.
P. Latvenas.

Priėmiau $10.55.
T. L. Dundulis.

NEW YORK, N. Y.
Aukos Lietuvos Šelpimo 
Fondui surinktos po stubas 
per New Yorko L. P. Kliu- 
bo Komitetą.

Aukavo šios ypatos:
Antanas Ruseckas — $1; 

Baltrus Gelcis, Antanas La
zauskas, Pranciška Žiutka- 
vičiūtė, Simanas Arminas, 
Juozas Jokubauskas, Juozas 
Naujalis, V. Vainauskas — 
Marijona Bučinskienė, Vin
cas Ženkauskas, Antanas 
Rimkūnas, Marcelė Jeku- 
bauskienė, Antanas Stane- 
kus, Damicelė Danučaitė, 
Zidorius Vainauskas, Ona 
Dabičiūtė — po 25c; M. Ka- 
šetienė — 10c; Išviso $6.60.

Aukas perdaviau sekreto
riui Zaperiackui.

T. Lisajus.
$6.60 priėmiau ir perda

viau p. J. Martinaičiui.
V. A. Zaperiackas.

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

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

Antra didelė graži farma—42 akrai žemės, apie 20 akrų dir
bamos žemės, didelis sodnas su 200 medžių (obelių ir gružių), daug 
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

tavimi «wr wiwwaca*.^ fflcwsw*' >*•-'» *

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

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

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

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj Vasa
rų visada yra reikalaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias ne
dalias. Galima mokintis die
nomis ir vakarais. Gvarantuo- 
jamę, jog laisnius gausite. 
Ratuoja tik $15.00.

IN T ERN ATIO N A L SCHOOL 
OF AUTOMOBILE 

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

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ APŠVIETUS 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.

DIDŽIOJO
VIŠKŲ

GOS

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne St. 
Vice-pirmininkas .K. Brazevičia,

266 Exchange St. 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne St. 
Finansų raštininkas’K. Arlauskis,

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

Sūdžia A. Rūbelis, 313 Quince St. 
Vėliavų nešėjai: P, Miliauskas, 301 

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

^irmininkas J. Skirmontas,
72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

kuopos Brooklyn© — L. Deveikla, 
146 Metropolitan Ave. Brooklyn, 

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

2

j.
F.

NEW YORKO LIETU- 
DRĄŪGLIŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Ncviackas (pirmininkas)

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

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

110 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.
. Klastauskas,
241—3 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y.

V. Kazlauskas,
268—40th St., Brooklyn, N. Y. 

K. Liutkus,
• 131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

Kreivėnas,
550 W. 52 St.,

Simaitis,
174 Broadway, 

Parulis,
183 Roebling St.,

F.

v.
K.

J.

J.

New York City.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Nl.

III.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

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

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

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

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno menesio nedėHoj, P, A. Sa- 
laievičiaus 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,

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

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

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K Gugis, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ill. 

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

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

New York, N. Y.
Susinešimų Sekretorius 2) J. Ne- 
viackas, 183 Roebling St.,

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

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, 605 
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 Į 
iždininkui. . ...

Platinkite “LAISVĘ”
——~E—“zz:—:: -  :      

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 nuolankiau! arba ką nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai skai
tytojai, platinki! “LAISVĘ” kiek galėdami, kad ji 
rastųsi kiekvieno vargdienio grintelėj.

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

brxNG,ausis žmogaw
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų is švie
žiausių ir geriausių gydanęių t..cdikanientų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės; < 
Kraujo Valytojas.........
Gyvasties Balsamas.... 
Nervų Stiprintojas.... 
Vaistas del Vidu/, 
Kraujo Stiprintojas.... 
Nuo kosulio..............n 1 ... —.

I Skilvinės proškos... i.. 
Į Pigulkos del kepenų... 
I Blakių naikintojas........

miUllL Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai..............

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 
'ffaippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir 7

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. W
WReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašynft®fe<Y J 

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

falga Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rsiydemS 
atsilankydami j Littuviiką Aptitką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu*. . <
Bedford Avenue <*mpa« North BrooWy»t 1

¥1.00 
.75 

1.00 
1.00 

.50 

.50 

.50 
1.00 
.25 
.10 

3.00 
.25 
.25 
.50

.'.50c. ir 1.00

___ .. .50c. ir
del Vidurių. ..50c. ir

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

Nuo galvos skaudfjimo.IOe. Įr 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo............. ..
N uo pe ršaiimo........................   •Plaukų stiprintojas. ..'.25c. ir 
1 inimentas arba Expellcris... 
Nuo 11,1—■
Nuo 1____________
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio.............
Nuo kirmėlių.........
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Troškes del dantų. 
Karpų naikintojas..

plaukų žilinto:
Reumatizmo... 50c.

50c.

.28 

.10 
,2S 
.60 
.25 
.60

1.00 
1.00 
.50 
.25 
.25
.««
.25
.25
.14

1U

ir

ir10c.

Skaitykit ir platinkit “Laisvę”, net 
tai geriausias darbo žmonių laikrašti®. 
Prenumerata 2 dol. metams.



LAISVE
**

„.TINĘS ŽINIOS Antras Metinis
Pypkių Balius!

Parengė Lietuviai Pypkoriai 
September 5, 1915 m., prasidės 2 vai. 
po pietų A. Preiszio salėj, 212 Berry 
St., Brooklyn, N. Y.

Įžanga moterims 25c, vyrams $1.00 
su padėjimą drapanų. Moterims pi
giau už tai, kad jos nerūkys pypkės.

Griežš puiki muzika.

Atydai lietuvių, kurie netu
ri pilietiškų popierų.

Kurie norite gauti pirmas 
pilietiškas popieras arba iš
siimti antras, t. y., tapti pil
nais piliečiais, nepraleiskite 
šios progos:

27 d. rugpjūčio, 7 vai. va
kare, Socialist Party rū
muose N597 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y., bus 
susirinkimas komiteto, kuris 
yra pasišventęs suteikti mo
ralę pagelbą kiekvienam no- ......... .
rinčiam tapti šios šalies pi- j vai. ryte ir trauksis iki vėlai nakties, 
liečiu. Kurie nesupranta , Gerbiamieji! Meldžiame atvažiuoti 
anglų kalbos, bUS^aiSKinania (llctuvius ir lietuvaites ant tokio gra- 
lietuvių kalba. Ll 1 
sus užkviečiame atsilankyti 
į nurodytą vietą.

Kas nori platesnių žinių, 
gali pasiklausti pas mane. 

Jonas Zubavičius.

Lawrence, Mass
PIKNIKAS!

Rengia Lietuvos Sūnų Draugystė 
ant “Labor Day”, Panedelyje, 6 d. 

'Rugsėjo (September), 1915 m., Maple 
I Parke, Mithuen, Mass. Pradžia 10

Stebėtinas Chemikalas.
Kada degis sujungiamas su vanden- 

dariu žinomoj proporcijoj, jis yra ge
ras

Gerklės skaudėjimo išnaikinimui, 
nes jis užmuša visokias bakterijas.

Įsipjovus arba kitaip susižeidus jo 
reikia užpilti ir niekad kraujas neuž
sinuodys.

Dantįs lieka sveiki ir balti kaip 
sniegas, jei juos mazgot su šiuo che
mikalu.

Nušutusios vietos išgyja greitai,jei 
jį vartot numazgojimui.

Tamsius plaukus jis padaro švie
siais, joi su juo sušlapinsi juos.

Seni paveikslai ir knygos gali būt 
išbaltinti juo.

Užsinuodijus fosforu ir keliais ki
tais daiktais jis yra geras- vaistas.

Tai nėra jokia gyduolė, o tik che
mikalas, kuris atlieka daug užduo
čių ir nieko blogo nedaro kūnui. Ka
da gausite, parodykite bile katram 
daktarui ir jis pasakys, jog tai yra 
būtinai reikalingas ir geras daiktas.

Bonka dėl išbandymo 25c.
Pinigus stampom nesiųskite, o 

konverte.
CHEMICAL LA B.

1422 Fulton St., Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda 2 aparatai paveikslams 

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

P. SAPEGA
235 East 22nd St., New York City 

(64—68).

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

JURGIS PALUBINSKAS.
(63—91)

SERGANTIEJI!
Ar nustojote sveikatą iš

po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių.

aš išgy-

priežasties ligos?
Diena 

užsiimu 
Persistatykite sau, kiek 
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 išge'bėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas -u didžiausiomis pa- 
sekmenrs, 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 tx>, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10
140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.)

Užlaikau Gratnnfnnnc su ubtuviškomis dainomis. vaidinau ui aiuuiuuua rekordas prbkiuoja tik 75c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai pri- 
siųsk už 3c. pačtinę markę, o apturėsi 
didelį ir puikų kata'ogą, kuriame rasi 
visokių geriausių Armonikų, Skripkų, 
Triūbų, ii' daugybę kitokių Muzikališkų 
Instrumentų. Istoriškų ir maldų knygų, 
kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. 
Gražių popierų groinatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis, 
su drukuotais aplink konvertais, tuzi
nas 25c., penki tuzinai už $1.00. Reika
laukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavorus. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

Per tai vi- žatfs pasilinksminimo. Atminkite tai, 
i jog gal bus paskutinis piknikas šį 

vasaros sezoną. Bus įvairių žaislų su 
laimėjimais, Kas pataikys nigeriui 
patuntu bole keturis sykius, tas gaus 
metams laikraštį (ne dien.). Del šo
kių yra puiki salė, kur griežš šokius 
lietuviškus ir amerikoniškus. Nepa
mirškite !

Iš Haverhill karas reikia imti ant 
Hampshire ir Elm Sts., išlipt ant 
Maple St. ir eit po tiesiai. įžanga 
y patai tik 25c.

W.S. WAIDELIS, 112 Grand St, B’klyn,N.Y

susirinkimas 243

UŽGANĖDINTAS

20 metų!

Konservatorija

20 d. rugsėjo buvo

City

t

DYKĄ

ir 
du 
ar

apereiteris 
Atsišaukite

& SONS
New York'

prie
pas:

4 po pietų.
York City

Tol. 1884 Gramnpftfat.
Puikiausia lietuviams vieta pa#
R. DRAUGELI.

Bedford Ave., Tarpe 2-r«s 
1-mos gatvių 

BROOKLYN, N. Y.

REIKALINGAS 
prie vyrišku kotu.

M. STURZ
5 ir 7 W. 4th St.,

vai. ryto iki
New

->

2340.

2341.

2342.

ra

€ e e

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ

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

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

NEW YORK, N. Y.

I
C
I

Clc

Panedėly, 23 rugpjūčio, 
Tautiškame Name atsibus 
pusmėnesinis
L. S. S. 19 kuopos. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi draugai 
kviečiami atsilankyti.

GERA PROGA ĮGYT BIZNĮ.
Parsiduoda du bizniu: Bekerne 

Saliūnas. Norintieji įgyt šituos 
bizniu, tegul kreipiasi ypatiškai 
laišku šiuo adresu:

JONAS ŠPOKAUSKAS
University Place,Cor. Ben edict 

Woodhaven, L. I. N. Y. 
(67—69).

Aidiečių atydai.
Seredoje, 25 d. rugpjūčio, 

bus mėnesinis susirinkimas 
“Aido” choro Sokolų svetai
nėj, 190 Grand St., Brook
lyn. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Taipgi nepamirškite, kad1 
nuo šios savaitės “." ‘ ' 
charas pradės imti lekcijas'išvalymas ...................

I Užplombavimas auksu

Geru patai 
symu!

Gvarantuo
tas ant

ir gaidų supratimui. No
rintieji pažinti gaidas ir pa
tįs “Aido” nariai malonėkit 
atsilankyti kiekvieną nedėl- 
dienį nuo 10 vai. ryto į virš- 
minėtą svetainę. Lekcijas 
(’uos gerb. L. Ereminas.

Turiu pažymėti, kad ga-i 
Ii ir nepriklausanti prie 
“Aido” choro atsilankyti ir 
mokintis.

“Aido” Ex-Reporteris.

KOMITETAS.

Aido” Uždėjimas kepuraitės 22 k. $5.00 
j Užplombavimas 50c ir augšČiau.-------- . 50c

$1.00
Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 

o vakare apžiūrėt.
SANITARY DENTAL PARLOR 

307

Skanus alus, 
gardi arielka, 
®liu8, visokia 
vynas, kvepan- 
ti cigarai, ir 
pulkų* užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šioM 
atsakančios 
vietos, o būsita 
užganėdinti.

Broooklyn73 Grand st.,
Palei Wythe Ava.
■» M ■ ■

Lietviška Muzikos

^ereiioj. Za rugpjūčio, 
Maspethe pas R. Kručą bus Į 
privat iškas pasikalbėjimas' 
apie įsteigimą Darbininkų1 
Literatūros draugijos kuo-] 
pos. Pradžia susirinkimo 8 
valandoj vakare. Geistina1 
būtų, kad kuodaugiausia lai-!

tul-'t<ScthS rsil‘-k'; REIKALAVIMAI tų tenais. Apie draugijos 
tikslą paaiškins L. Prūseika.

395 W. Broadway' 
So. Boston, Mass.

Inkorporuota .1915 m-
Prez.ir Direk.M. P ET RAUSKAS

Muzikos mokslas prasideda 11 
spalių, 1915. Mokinamos vijos 
šakos klasiškos muzikas.

R EIK A LINCAS VA RGONJNINKAS- 
Kuris gerai supranta vesti chorą, 
f.ali būti ir ne vargonininkas, mo
kantis kitokia dalį muzikos ir prieg- ant •tam suprantantis gerai vesti chorą, 

gatvės prakalbos L. S. S. 19 Atsišaukite ant sekančio antrašo:
TZrDkx- TAI REV. V R. DELIANISkuopos. Kalbėjo J. Šukys. į 29 Endicott st., Worcester, Mass. Į 

Žmonių susirinko vidutiniš
kai ir visi ramiai klausėsi. įkąr’“7 
kalbėtojas savo užduotį at-Idos d- 
liko gerai.

REIKALINGOS merginos 
■ jaunesnės 16 metų,, 

darbo nuo 7:20 ryto 
Atsišaukite pas S.

. i 645 Kent Ave., Corn. Keap 
KlaUSytOjaS. flooras, Brooklyn, N. Y.

Pereitam “Laisvės” nu
mery minėjau, kad lietuvių 
Kriaučių unijos kontrolie
rius Vaičekauskas tapo su
areštuotas. 19 d. rugsėjo 
buvo antru sykiu pašauktas 
teisman. Skundikas Mille- 
ris pamatė, kad nieko ne
laimės, 
teismą 
jas ir

tai paparašė teisėją 
panaikinti, ką teisė- 
išpildė.

Reporteris.

> Šioj seredoj, McCaddin 
Hali (ant Berry St.), kalbės 
St. Šimkus apie Lietuvos 
reikalus ir nukentėjusius 
nuo karės.

Tik ką išėjo iš spaudos 
Z. ALEKSOS parašyta, 

knygelėlabai žingeidi

LIETUVA SUSALS Naujausi = Lietuviški

BUVUSIOJI LEDŲ 
ŽMONIŲ ATEITIS

GADYNE ARBA 
BEI PRAEITIS.

Columbia
Patartina kiekvienam tą knygelę perskaityti. 
Toj knygoj aprašyta buvusioji ledu gadynė 
ir koks likimas patiks musų Tėvynę-Lietuvą.

Rekordai
Kaina tik 20 centų. Su lietuviškomis 

Dainomis ir Šokiais.
Adresuokite:

Laisvė”, 183 Roebling St., B’klyn,N.Y

PIGUS IŠPARDAVIMAS GERI A USI MUZIK A LIŠK 1 I NSTRUM ENTAI 
AMERIKOJE.

Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 
tno pirm užmokėjimo pinigų.

Geriausia dvieilinė Viennos Armonika su viaais 
pusbalsiais, minorui ir ma-orni basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri pUęno balsai. Viskas 
kuotvirčia-usiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, G tonų. Išduoda malonų balsą.

KAINA 32 dol. Tokia pat armonika dviejų to
nu KAINA 25 dol.

vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūroji

c 
c

F

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

2339.

2343.

2223.

2224.

2225.
(4

2226.

2227.

E 2228.

Vienas armonikas su 21 klavišiu, 
sais. Kaina $8.00. Tokia armonika 
klavišiu, 12 basų,

Kaina $12.00.
su plieniniais

8 bal
su 21 
balsais

E 2356.

2357.
2358.
2359.

į ft lirir 
Valhn» 

iki 5 po' 
•i. & €O., 
St:, 3 -cias) 

(67—68)’

2360.

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas. 
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą. (
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršds. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas. ,
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava • 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
Į SVEIKATA. .Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape'ija. 
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
PER GIRIA GIRIALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava 
Kapelija.
LIETUVA TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS 
TEKA.
BIRUTĖ ir KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ. 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.

6 strūnų „balalaika, 
mechaniški koleliai, 7 
klaporių, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio iš
dirbinio $4.50.

Visi užsakymai išsiunčiami ta pačia diena.Prieš išsiunčiant siuntinys pertikrinamas ge
riausiais specijalistaiš—meistrais, todėl nei jokio susigadinimo negali atsitikti. Reikalaukite illius- 
truoto kata'iogo, kuris siunčiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO.
Dept, M52 CANAL STREET, NEW YORK, N. Y.

EXTRA! Nauja Knyga!
Mylėtojui: muziką ir dainas, d lek

cijos lietuviškoj kalboj tšsimotfinimo> 
(notų) “Gaidų” ant visokių instru-- 
mentų, kad ir nėši matęs ga.dų, iš* 
moksi be mokytojo, kuriam niokotum' 
50c už 1 lekcijų.. Knyga $1.50; Iš
duodu už $1.00. Adresuokite

G A. BARONAS
P. O. ’ McKėes ikioks:, Ifht.

Port Washington©. 1
Lietuvių Atydai.

L. 53 S. 224-ta Kuopa TtongiA teatrą 
ir ba’dų, kuris atsibus SMbabjįje, Rug
sėjo - August 23 d,, 1915 m., Odd- 
fellvirs svetainėje, 21 So, Washington, 
L. T. N, Y. Įianga ypat^i tik 25c.

’Bus perstatyta. “Apsiriko*1”, vienas 
iš juokingiausių veikalų. Pradžia ly- 

I Fjiai 7 vaL vakare.
t Kviečiame atsilankyti visus kas tik] 

• gyvas, nes tai bus. puikiausia progą 
Muzika bus# gera»(iee net iš Brooklyątk

50,000
KNYGŲ
VISIŠKAI UŽ ArEsi Kankinamas.

15 d. rugpjūčio New Yor
ke tapo sužeistas lietuvis] 
Aleksas Jaruševičius.. Jaru
ševičius nuėjo į streiku a-' 
rimtas prieplaukas tarpe Muzika bus gera, nes net iš Bostono 
i. _ . . /M. -1 j • • . crr a ii r visokius lietuviškus; ir anglis30 ir 36 West Side gatvių ir 
ten vaikštinėjo. Bevaikšti-

grajis visokius lietuviškus ir angliš
kus kokius. Todčl nepraleiskite- to
kios puikios progos, nėr, ji reta* pa
sitaiko.nėjant jam piie prieplaukų, p Uitlkrinajn, kad kas tik atsilankys 

nežinia kas tai paleido, šūvį 1 ant Šio pasilinksminimo, pVnai bus 
ir kulka pataikė į kairę ko- KOMITETAS.

s»

Didele Naujiena Brooklyno Lietuviams!
Turime už garbę pranešti vietos lietuviams, kad męs jau atida

rėme APTIEKĄ po N410 So. 2nd St. ir kampas Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., (tirščiausiai lietuviais apgyvento! kolionijoj). Mūsų 
Aptiekoj randasi įvairiausių chemikalų, perfunių, kvepiančių cigarų, 
įvairių guminių prietaisų, speciališkų diržų sustiprinimui vidurių ir tt.

Receptus sutaisom kogeriausia ir pigiausiom .kainom.
Mūsų Aptiekoj dirba tie žmonės, kurie Lietuvoj dirbu aptiekose 

ir turi gerą praktiką.
I.- SHAPIRO ..

LIETUVIŠKAS APTIEKORIUS
Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N, Y,

Kožaąs. vyras turi' pareikalauti umu 
laiku vieną iš tų: Stebuklingų Knygų. 
Vyraiį kurio mrm alšivesti, vyrai li
goti,, silpni, nerviški ir/ išnaikinti — 
vyr.ąį negabi pri darbo? ir ne galingu 
naiuluotis priinūiumo gamtos—visi tij\ 
vy<?ai turi pareikalauti viemj iš ■‘joj- 
didžios vertybes msdikališkij knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu, 
sava gyvastį, kajp> jie įgauna ligas ir. 
kaip jieinft gali bicti sugrąžinta avvi- 

i kata, stiprumas un spėkas trumpu lai- 
' ku ir sij? mažaJfe kaštais. Jciįu nori 

būti vyras tar-j>> vyrų—stipras, resnas,, 
energiškas vėtras, 
ta k«Ąvga
kel^..

Dykai
del f

Virti“
■ r-r vi

»:V '■ ;■

Kelias į Sveikatą,. 
Stiprumą ir Energiją

SilftllUŲ ai’lnu Užnuodijimų Kraujo,
• Triperių, Pulavimų, Nusilpnė)imų Gy

vybes, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai;, 
šlapinamais Organais, Dusuliu, Nogrucj,- 
mulaviniu Vidurių, Prietvaicą, Slogo
mis, Heinoroidais, Reumatizmų, Pilvo,. 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjinms st ėnose, sanor 
rūtose; galvos skaude,jin jis; blogiu a-

• petiLj; sJir.ugURi pilvą; atsiraugėjimas; 
ar vemi;; ar turi tulžii a užpuoluniis; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą;: tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
!ir turį negerus sapnus.? Ar esi nusilp-

! nintas. ir lengvai sujudinta nei'> 
viškasį. barningas ir Aržus; pnuacgis ir 
visas, sunykis iš ryt**;nedrąsia ir 
linss, nuo draugyste#; nuliudvs, priląifus 
ię nusiminęs? Mubų knygą už Ayką 
pasakys jums api«j tuos daiktus aiškei 
ir lengvo! kalbai teip jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautuvė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, kairus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedę.<, sergąs ir sveikas* turi 
žinoti. Atmink, jog ta Knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Aut kon- 
vertos niora paduotas medikai iškas vardas. Nieks ne gali Žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir ndresų aiškei, atkirpk ir siusk tą Vž Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien
J. RUSSEL PRICE CO., L. 203, 208 N. Fifth Ave.. Chicago
tinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
Vardas ir pkvardo
Adresas
Miestas Stejtas

IM.&V.FURNITURE C0.IJ Makauskas & Vidžiūnas, Props. ■

KODĖL LIETUVIAI PERKA PAS MUS?.
Užtai, kad męs parduodame gražius, drūtus FORNIČIUS ir už 
žemą prekę. Palaukiam pinigų, jei kas nori arba gali išmokėt po 
$1.00 ar $2.00 į savaitę.

PATARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

687 THIRD AVE. COR. 21 STREET'
BROOKLYN, N. Y




