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RUSAI MANO LAIKYTIS IKI PASKUTINOSiOS
KAME KĘSUOS

)>

Rusijos valdžia ir 
dauguma rusų visuome
nės, kaip matyt iš pra
nešimų iš Petrogrado, 
nei nemano taikinties 
su vokiečiais. Užsienių

.į| kariu menė, po vadovyste 
Į erzhercogo Ferdinando,taip- 
Į pat randasi tose apygardose 

ir jau bombardavo išlaukinę
! apsigynimo liniją.

Ties Klešerele vokiečiai 
sumušę rusus ir, bevydami

! juos, pasiekė didžiausios Jie reikalauja, 
Baltavėžio girios, pagarsė- veiktų

proklamacijų, raginančių Valstybės patarėjas Osa- riems lietuvių, lenkų, latvių 
liaudį prie sukilimo. | ro pasakė, kad Rusijai grę- ir žydų komitetams pinigiš-

Iš Retrogrado praneša, šia finansinis bankrotas. Iš kai, 1
kad tenykščiai darbininkai 
grasina streiku ammumcijos 
rubrikose, jeigu Rusijos val
džia išdrįstų paleisti durną, 

kad " durna 
ir kontroliuotu vai- t- .

bet tos pagelbos toli 
talkininkų nieko, ėsą, nega- gražu neužtenka. Komite- 

Tiktai iš Ame-,tai steigia prieglaudas, mai- 
' ■ mediciniškos pa- 

-------- Įgelbos punktus.
valdžios lėšomis statoma 
tam tikros kazarmės.

tung” praneša, kad Bran
denburgo provincijoj (ku
rioje randasi Berlynas) 
daugelis darbininkų susirgo 
cholera.

garams Makedoniją, tuomet 
Bulgarija, mažu, ir kariau
tu su turkais.

u,

dalykų ministeris Sazo- M josios visame pasauly savo džią.
retenybe — zubrais, kurie --------------
užsilaiko tiktai tuose pra- VILNIAUS GUBERNIJA.
'__ U.d___  ____ . i Užėmus Kauną, vokiečiai

J Jeigu vokiečiai užims Bal- mušėsi į rytus. Jie manė 
lavėžio miškus, tai jie įsigis kad bėgyje kelių dienų bus 
didžiausio lobio, bet tai bus jau Vilniuj, bet sulyg i asu 
labai ir labai nelengvas dar-

nov pranešė Petrogrado 
laikraščiams, jog Vo
kietija siūliusi Rusijai 
garbingą santaiką, ta- 
čiaus Rusija atsisakiusi 
lygties su Vokietija. Ta
sai pats Sazonov atkar
tojo savo pasakymą du
rnos posėdyje.

Buržuazinės partijos 
Rusijos durnoje taip-pat 
atmeta taiką šiame mo
mente. Durnos pirmi
ninkas Rodzianko pasa- 

turime ka-

amžiniuose miškuose.

Įima gauti.
rikos galima šio to tikėties. į tinimo ir

ŠNEKOS APIE SUSITAI
KYMĄ BE PASEK

MĖS.
Buvo manyta sušaukti po susikimšę Lietuvoj, Latvijoj

du atstovu nuo Norvegijos, ir Lenkijoj, dabar iškriko po ’ tilerija nutildė italų batarė- 
š vedi jos, Danijos, Olandijos visą Rusiją.
ir Šveicarijos ir pavesti i —

NE-Kaip kur ITALAMS PRADEDA 
SISEKTI.

Vienna. — Karės ofisas
Žydai, kurie 1 i gi ši oi buvo skelbia:

Pajūry mūsų sunkioji ar-

sutaisyti pienus, ko-i NEBUS KARĖS TARPE

ke:
riauti iki pabaigai, iki 
paskutiniam ka r ei vi u i. 
galinčiam muš i les. Męs 
turime būti pilni įsiti- 
tikėjimo Į rusų didvy
rius”.

Durnos vadovas V. 
Lv*v pasakė: “pasi
traukimas tai dar ne 
pralaimėiimas. jeigu ji
sai turi savo tikslu lai
mėjimą”.

Iš priežasties laimėji
mo Rygos užtakoję, kur

Klešerele randas: dar ga
na toli nuo Lietuvių Bras
tos, būtent kokia 45 viors- 
tus. Tasai miestelis randa
si pakeliui nuo Balstogės 
(Bialystoko) į Lietuvių 
Brastą ties pačia Baltavėžio 
giria. i

Baltavėžio giria yra vienai 
iš didžiausių, o rasit ir di-;

pranešimo, vokiečiai tapo 
sulaikyti ties Kašedariais ir 
Darsuniškiais (Trakų pavie-

Apie naujus mūšius Vil
niaus gubernijoj nėra jokių 
žinių.

SUNKUS RUSIJOS FI
NANSINIS PADĖ

JIMAS
Berlyno žinių

km hudu būti) galima sutai- 
' :inti kariaujančias Europos

liet iš tu visu ulonu nieko 
neišėjo. Matomai, 
ims dar nepribrendo laikas.

VYSLA ATVIRA SUSL 
NEšIMAMS.

Paėmę

vokietijos ir Ame
rikos.

Dėlei nuskandinimo “Ara- 
hico” ir žuvimo kelių ame- 

dėl tai- r i kiečių nebus karės tarpe 
i Suvienytų Valstijų ir Vokie
tijos.

V< ’ iečių ambasadorius 
įvon Bernstorf f gavo prane

jas ant Saebba. Italų bata- 
rėja ties Golavetto Tapo su
naikinta.

Italų infante rija, kuri bu
vo užėmus Monfalkone mig
si urnas,išsigandus mūsų ug
nies, škųbiai apleido pozici-

SOCIJALISTŲ MANIFES
TAS NEGALĖJO PASI

RODYT.
Paryžius. —“L’Humanite” 

talpina vokiečių socijalistų 
manifestą, kuris Vokietijoj 
negalėjo pasirodyt. Tuo ma
nifestu socijalistai kreipėsi 
Į valdžią, reikalaudami, kad 
ši atsisakytų nuo užgrobimo 
pienų.

jog Vokieti-Novegeorgi jevsko Šimą iš namų 
tvirtovę, vokiečiai įsigijo sa- jos valdžia apgaili žuvimą 

jos amerikiečių ir praneša, jog • I • • i • -C € 1 • T • 11 1

ANGLŲ LAIVYNAS BOM
BARDAVO BELGIJOS

PAJŪRI.
40 angliškų karės laivų 

bombardavo vokiečių pozici
jas ties Zeebruge ir Nokk. 

apsigynimo perėjo Apie tai praneša, kaip Ber
lyno. taip ir Londono laik- 
i raščiai.

vg valdžion Vyslą nuo
____________ v agentūra j pradžios iki įtakai į Baltijos tai atsitiko be jokios blogos 

džiausią visoje Europoje ir'praneša apie slaptą posėdį jūrą.

1 falų karės ofisas prane-1 
ša, kad austrai tūlose vieto
se nuo 
prie užpuolimo.
VYSKUPAI DĖKAVOJA 

KAIZERIUI.

Lipo nuskandinta, Pet
rograde labai pakilo ū- 
pas. Durnos pirminin
kas pranešė apie laimė
jimą tos Įstaigos posė
dyje. Petrogrado baž
nyčiose atsibuvo padė
kos pamaldos.

Rusijos pramonė su
mobilizuota karės me
džiagai gaminti. Sulyg 
pranešimo dienraščio 
“Matin”, Rusijoj kas 
miela diena dabar bus 
pagaminama 200,000 
kulkų. O kiek dar at
gabens iš kitur!

Vienas žymus kari
ninkas sako, kad Retro
gradui negresia pavo
jus. Rusija turi dar 
daugybes kariumenės, 
kad apgynus Petrogra-

užima 100 ketvirlainiškų i Rusijos ministerių kabine- 
mylių. ;to.

J pietus nuo Lietuvių j f ’ 
Brastos vokiečiai užėmė kai-; finansų 
iią Kapitova. Užėmus i 
kalną, vokiečiai gal' bom
barduoti netauriuos Ijietuv lų Vieton bilijono rubliu gauta 
Brastos fortus. iRk 400 milijonų.

šiomis dienomis rusai ati-; Kokovcev* taip-pat nuro
davę vokiečiams Ossowieco (ie5 kad neaprubežiuojamas 
tvirtovę. Vokiečiams ne- išleidinėjimas popierinių pi- 
Uiuvo jokio kariška materi-! nigų gręsiąs šaliai didžiau- 
jolo. jsiu pavojum. Įpraneša iš Petrogrado, jog karę. Baltimorės kardino-

Austrai savo pranešime, Ministeris Bark pasakė, |rusų valdžia yra labai susi- las Gibbons taip-pat pasakė, 
taip-pat sako, kad į šiaurę kad užsienių paskolės nega- rūpinusi klausimu, kuo pa- kad Amerikai nėra mažiau- 
nuo Lietuvių Brastos jiems Įima užtraukti, nes Franci- gelbėjus tiems šimtams tūk-, šio reikalo kišties į karę.

sun-1 stančių žmonių, kurie bėgoj ------------- -
nuo vokiečių antpuolio. _______ _ ____

J Valdžia padeda tam tik- Laikraštis “VossischeZei-

Anglų laivynas net per 
tris valandas bombardavo 

Vokietijos katalikiški vys-,vokiečius.
kūpai, susirinkę Fuldoj, nu-1 ___ ___ __ _
'siuntė kaizeriui padėkavo- GUBERNATORIŲ SUVA- 

....... . _ nės telegramą, kurioj tarp j žIAVIMAŠ.
Arabico” kitko pasakyta, kad jie dė-; Bostone šiuomi laiku atsi- 

kavoja kaizeriui už apgyni-. pfina Suv. Valstijų guberna- 
.OW..XX Lvbcvl namų bei altorių. Jie toriu suvažiavimas. Suva- 
kad karės nebe- (lievo palaimos ir no- žiavime buvo labai daug 

rį garbingos taikos. 'prakalbų.
Kaizeris atsakė, jog pasi

intencijos.
Vokietijos valdžia prašo 

palaukti, kolei paaiškės vi
sas incidentas su --- -  1 . . . . . v
nuskandinimu kavoja kaizeriui uz apgyni- , pfmia Suv. Valstijų guberną-

Von Bernstorff y>a labai namu bei altorių. - ' ~
nudžiugęs, ;1......

[bus. 
LIETUVIAI, LENKAI, ŽY- Šiomis dienomis daug žy-

! mių amerikiečių smarkiai tiki dievo pagelba. 
į pradėjo agituoti prieš karės i 
^propaganda. Detroito mili-.

Sun” jonierius Fordas einąs ])rieš,

Tasai vandeninis kelias
yra labai svarbus vokie-

Grafas Kokovcev, buvęs tčiams. Užėmimas Novoge-
......j ministeris, nusi-jorgijevsko duoda progos 

veikti gelžkelio linijai nuo 
Mlavos iki Varšuvai.

:_____ _ ministeris,
Rj skundė, kad pastaroji vidu-
-■ rinė paskėlė nenusisekė.

DAI IR LATVIAI
BĖGA RUSIJOS 

GILUMON.
Dienraščiui “The !

i siu pavojum. r praneša iš Petrogrado, jog karę.
savo pranešime' Ministeris Bark pasakė, i rusų valdžia yra labai susi-

pavyko apveikti rusus ir pa- ja ir Angli ja randasi !
imti 1,300 kaerivių į nelais- kiame materijališkame pa-J
VY j dėjime. '

ARCHANGELSKAS 
SMARKIAI PAKILO.

šė aplankė Archangelsko 
uostą ir praneša, kad tasai 
miestas nepaprastai kįla

Daug atydos atkreipta 
ant klausimo, kaip Suv. Val
stijos turi apsiginti nuo 
priešų. Dabar jau ir pieti
nių valstybių gubernatoriai 
pritaria didesniam apsigy
nimui.

i BERLYNE CHOLERA? Gyvumas .jame toks jau di-
Yorko

SAKO VISKĄ PAAIŠKINS.
Amsterdam.—-Rusijos ka

rės m i nisteris greitu laiku 
žada viską paaiškinti, kodėl 
Rusijai šioj karėj taip nesi-juostė.

Uostau kasdien pribūna 
’daugybė laivų. Uoste pa- 
budavota suvirš 100 sandė
li'!, kur krauja įvairias pre-

Lauksime.

Turkų karės vadai Dardanelliuose/tarp jų vienas vokietys.

bes ant jūros, kas turi būti 
gvarantuota tarptautiškom 
sutartim. Kolonijų gyven-

laukia didelės 
iš Japonijos. 
Japonijos mi- 
pasakė, kad

DIDŽIAUSI MŪŠIAI GAR
DINO GUB.

Visas miestas 
karišku materiolu.

Vokietija i 
prisisavint sveti-i 
nes tai būtu di-' 
pavojus ateities

fe

fe*

VOKI Ečl AI SULA IK YTI 
TIES KOVARSKU 

IR UKMERGE.
Rusų generalis štabas 

praneša, kad rusų kariume- 
nei pavyko sulaikyti vokie
čius ties Kovarsku ir Uk- 

I merge.
Vokiečiai sakosi už kelių 

dienų užimsią Dvinską (Di

DAR APIE KAUNO 
PAĖMIMĄ.

Kad paėmus Kaunu tvir
tovę, vokiečiai sutraukė 600 
apgulimo kanuolių, iš kurių 
berte apibėrė Kauno fortus 
kulkomis.

Rusija 
Dagelbos 
Pirmasai 
nisteris 
nuo šiol iš Japonijos bus
siunčiama į Rusiją dvi
gubai ar net ir daugiau 
karės materijolo. Ca
ras prašęs iš Japonijos 
ir kareivių.

Tas viskas rodo, kad 
Rusija dar pakariaus.

nai mėčiojo ant miesto bom- 
Ibas. !

Berlyne a p rokuota, kiek 
j karės naudos paimta Kau
ne. Kanuolių paimta 600. 
'Belaisvių — 20,000. |

RUSIJOJ BIJOMASI 
REVOLIUCIJOS.

Daugelis kompetentiškų 
ypatų sprendžia, kad Rusi- 

Gardino gubernija dabar- joj gali kilti revoliucija,
tės yra didžiausių mūšių | kaip tik vokiečiai pradės ar- 
centre. Armijos princo Le-. tinties prie Petrogrado, 
opoldo Bavariečio ir gene-1 —y* 
rolo Mackensen jau veik ap
siautė didžią rusų tvirtovę 
Lietuvių Brastą. Aplink tą 
tvirtovę yra didžiausių gi
rių ir raistų, pertai vokie
čiams ir austrams darosi 
daugybės kliūčių. Austrų

Panašią nuomonę išreiš
kė ir Amerikos konsulas 
Rostove H. W. Zimmerman, 
kuris pribuvo New Yorkan 
ant laivo “Olav”. Jisai pa
sakoja, kad prieš kelias sa
vaites Petrograde buvo iš- 
mėčiota ir visur išlipinta

t #,,<

| NOPOLĮ.
Londonas.— Konstantino- 

i polio priemiesčiai buvo bom
barduoti eskadronu Rusijos 

SOCIJALISTŲ PLENAI. 'aeroplanų. 41 ypata tapo 
Socijalistų frakcija V6- užmušta. Kuomet daugybė 

ikietijos reichstage priėmė bombų krito ant Konstanti- 
itam tikras rezoliucijas apie nopolio, tai žmonės labai iš- 
l taiką ir klausime apie pri- si gando.
įjungimą prie Vokietijos sve- Išviso užmušta 30 turkų, 8 
j tuno šalių. - grekai ir 3 armėnai.
I Socijalistai dar kartą pri
mena; jog visų šalių žmonės 
'trokšta taikos. I 

i neturinti 
I m u šalių, 
j džiausiąs 
i ta'kai.

UŽMUŠTA VOKIEČIŲ 
KUNIGUŽIS.

Gary, Indiana.—Čia tapo 
.muštas vokiečių kunigu- 

žis Ed. Kayzer, kuris klebo
navo St. James liuteroniškoj 
bažnyčioj.

Jisa’ buvo didelis šalinin- 
•kas Vokieti jos ir per tai la
bai daug turėjo priešų tarpe 
slavų darbininkų. Taip bent 
tvirtina policijos viršinin
kas.

sės.
j Austrija ir Turkija' turi 
dikties tuo, kuo buvusios. 
| Vokietija turi priešinties jų 
išardymui.
NORI NUSIPIRKTI BUL

GARIJĄ.
Talkininkai baisiai kursto 

Bulgariją, kad tik šįoji pri
sidėtų prie karės. Visas da
lykas dabar priguli nuo Ser
bijos, kuri yra užėmusi Ma
kedoniją, o tos Makedonijos,___ _________ _ ____
reikalauja bulgarai. Jeigu'306,123; 15,800 mirė nuo į- 
serbai sutiktų sugrąžint bul-j vairių ligų.

VOKIETIJOS NUOSTO
LIAI ŠIOJE KARĖJE.
Iš Londono praneša, kad 

liepos mėnsyje vokiečių _spė* 
kos buvo sekančios: 1,800,* 
000 vakariniame fronte ir 
1,400,000 rytų fronte. Aust
rai buvo išstatę prieš rusus 
1,120,000 kareivių.

Iki 1 d. liepos vokiečių ka
reivių buvo užmuštų



■w

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Brooklyno Komitetas Lie-' stovybės, socijalistai, nors ir 

tuvos Šelpįmo Fondo nebe-'gauna milijoną balsų, tetu- 
rengė p. S. Šimkui prakalbų. 
Rugpjūčio mėn. atvyko 
Brooklynan ne tas S. Šim
kus, kuris birželio mėn. išli
po iš laivo New Yorko uos
te. Ans buvo labiau bešališ-

* kas, šitas gi mėgina žiūrėt 
tik į dešinę pusę.

ri kongrese vos vieną atsto
vą.

VOKIEČIAI KOLIONIS- 
TAI LIETUVOJ IR 

LATVIJOJ?
Lietuvai gręsia didelis pa

vojus. Męs nesuklydome 
atsisakę žiūrėti į vokiečių

Suėjo metai, kaip Chica- kariumenę, kaipo liuosuoto-
goję įsikūrė trįs dienraščiai. 
Didžiausios simpatijos vi
suomenėje susilaukė “Nau
jienos”. “Katalikas” taip- 
pat pusėtinai prasiplatino. 
“Am. Lietuvos” daugely ko- 
lionijų reikia pajieškot su 
žiburiu.

Reikia tikėties, kad “Nau
jienos”, kurias pagimdė ka
rės valanda, susikraus už
tenkamai spėkų, kad dirbti 
didelį kultūros darbą ir tuo
met, kada ginklai nustos 
žvangėję.

jus.
Vilniškė “Viltis” negi iš 

piršto bus išlaužusi šią ži
nią:

“Pabėgėliai iš Suvalkijos praneša, 
jog vokiečiai jų užimtose vielose pa
skelbė, kad tų ūkininkų, kurie pabė
go į kitus kraštus, visa žemė ir tur
tas būsiąs konfiskuojamas arba ati
mamas ir atiduodamas vokiečiams ko- 
lionistams. Dėlei to prasišalinusieji 
valstiečiai labai graudenąs! ir gailisi 
pabėgę. Vokiečiai, matyt, tvirtai 
yra pasiryžę įvesti Lietuvoje savųjų 
kuodaugiausia”.

Tas pats dedasi ir Latvių 
krašte. Štai, “Rygos Gar
sas” praneša:

“.Gold ingos mieste 
niai, užtat vokiečių
įžengus, atvyko daug vokiečių gyven
tojų ko'ionistų, kurie čia šeiminin
kauja, kaip namie4’.

Jeigu vokiečių “kultūrtre
geriai” dar 'šiek tiek prisi
vengia Belgijoj ir Francijoj, 
tai Lietuvoj jie aiškiai rodo 
savo plėšruosius nagus. Ko
va prieš carizmą, kuria pra
džioj karės taip didžiuotasi 
Vokietijoj, virto kova prieš 
Lietuvą, Latviją ir-Lenkiją.

MARGOS MINTIS i lįsti 
APIE VISKĄ.

Z

Laikraščiai praneša, kad 
garsi Rusijos revoliucijos 
močiutė, senelė Breškovska- 
ja, 71 metų, tapo išsiųsta iš 
Irkutsko į tolymiausį šiau
rės pakraštį Jakutską. Jai 
ten paskirta amžino ištrė
mimo vieta.

Rusijos caro valdžia leng
vai apgalėjo beginklę senu
tę taip lygiai kaip ji apgali 
tūkstančius pasišventusių 
idealistų, savo šalies revo- 
liucijonierių.

Ar jūs suprantate, kodėl 
Rusija pralaimi šią karę su 
vokiečiais? Ogi todėl, kad 
ji laimi karę su savais pilie-

PRISIMINĖ APIE EN
CIKLOPEDIJĄ.

“Tėvynė” prisimena liūd
ną, nors ir triukšmingą, is
toriją Lietuviškos Enciklo
pedijos. Kaip žinoma, En
ciklopediją išleisti buvo su
manęs pan Olszewskis. Vė
liaus jisai pavedė tą didelį 
darbą Vilniaus Mokslo drau
gijai, kuri palaidojo jį komi
sijos krepšyje (sena juk tai 
istorija, nors ir visad hau-

be’ikę vieni se- 
kariumenei čia

betgi, nenusi- 
tais nepasisekimais. 

Ji pataria įkurt specialį 
fondą Enciklopedijai leisti 
prie Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos. Ji mano, jog 
reiktų dar įkurti tam tik
ras kliubas, kurio nariai 
mokėtų specialę mokestį. 
Kitos organizacijos turėtu 
šelpti T. M. D.

“Tėvynės” apskaitliavimu, 
panašiu būdu organizuotas 
darbas, apsivainikuos pa
sisekimu ir už 5 — 6 metų 
męs turėtume Enciklopedi
ją.

Kasžin tik ar šitas triuk
šmingas, neramus laikas tin
ka tokiam rimtam, pasto
viam darbui dirbti?

“Tėvynė”, 
mena 1

VOKIEČIAI TYLI APIE 
LENKIJOS ATEITĮ.

Kiekviena miela diena su
teikia vis daugiau prirody
mų. kad šioji karė nėra ma
žesnių tautų paliuosavimo 
karė. Męs jau žinome, kaip 
suvedžiojo lenkus didysis 
kunigaikštis Nikola j Nikola- 
jevič. Matomai, tą pačią 
zobovą katės su pele nori 
sužaisti ir Vokietija bei Au
strija.

Ant viešo Austrijos lenkų 
prisiminimo, jog jie nori ne- 
prigulmingos Lenkijos, tos 
šalies pirmasai ministeris 
Burian atsakė miglotomis 
frazėmis apie lenkų ištiki
mybę Franciškui Juo
zapui. Lenkai turį, girdi, 
pasitikėti savo valdžiai, ku
ri jau jų neužmiršianti. “Po 
laimingai karei,— sakė mi
nisteris, — lenkams ateis 
geresnės dienos. Jie paau
kavo daug kraujo ir turto 
dėl tėvynės ir tas nebus už
miršta, tas atneš vaisius”.

Dar labiau miglotai atsi
liepė apie Lenkiją Vokieti
jos kancleris reichstago su
sirinkime. Jisai per pusę 
lupų, lygiai kaip ir Nikolaj 
Nikolajevič, pasakė, jog 
lenkai galės auklei savo tau
tišką kultūrą, jog vokiečių 
valdžia ant jų nebepyk- 
sianti.

Kaip tai betgi nuo tų žo
džių toli šaukia netik iki ne- 
prigulmybei, bet ir iki au
tonomijai.

Lenkija negali pasitikėt'! 
nei Viennos. nei Pottsdamo 
valdžiai. Ji gaus liuosybę 
tiktai tuomet, kuomet pati 
sau ją iškovos.

žįsta, kad jeigu ji, Amerika, 
turėtų kariauti su kuria 
bent valstybe/ tai ir jai reik
tų ginklų ir ammunicijos, 
ii ji turėtų gabenti karės 
padarus iš svetur. Štai, 
kodėl Amerika nepriešinga 
tam, kad Anglija ir Franci- 
ja gabena ginklus iš šios ša
lies. Nepriešinga todėl, 
kad ir pačiai Amerikai kada 
nors mažu reikės prašyti jų 
loskos.

Prie šito tai mūsų val
džios prisipažinimo prisika
bina William Hearstas ir 
šaukia, kad Amerika turi iš- 
anksto pasigaminti užtenka
mai ginklų ir ammunicijos. 
Nereikia laukti, kol išmuš 
karės valanda, reikia turėti 
pilnus sandėlius kulkų, 
šrapnelių, kanuolių ir tt. 
Taigi, anot Hearsto, jau da
bar reikia apskelbti pramo
nės mobilizacija, taip kaip 
tai daroma Anglijoj ir Rusi
joj-

Neabejotina, kad tie 
triukšmingi straipsniai daro 
įspūdį ant šios šalies visuo
menės. Europos pavyzdys 
aiškiai parodė, kad rengi
masis prie karės ne prašali
na, bet priartina karės va
landą. Amerika, ažuot iš
vengus tos klaidos, kurią 
padarė Europos valstybės, 
aklai eina į neišbredamas 
militarizmo pelkes.

Tiktai darbininku kle- 
sa priešinga militariz- 
mui, bet jos spauda šioj ša
lyj taip silpna, kad jai bai
siai sunku kovėti su gelton- 
lapių kariška agitacija.

J — vely... na, žL. 
note ką reik daryt!

* *
Reading, Pa. pastatyta 

lietuviška bažnyčia, nors ten 
tik keli šimtai lietuvių.

O lietuviai socijalistai ne
buvo apie tą miestą nei gir
dėję.

*

* * *

turėtų

PROPORCIJONALIŠKA 
ATSTOVYBĖ NAU

DINGA SOCIJA- 
LISTAMS.

“Dilgėlės” primena:
“Amerikos kongrese dabar

būt 26 atstovai socijalistai, — rašo 
žurnalas “Century Magazine”, — 
jeigu rinkimų tvarka būtų demokra
tiškesnė arba teisingesne, t. y., jeigu 
atstovus rinkti} proporcijonališkai pa
gal visų partijų balsų daugumą. Da
bar renka kožnas distriktas sau. 
Kartais kokia partija gauna išviso 
(visoj Amerikoj) daugiau už kitą, 
bei jeigu distriktuose negauna dau
gumos balsų, tai nė atstovų negauna. 
Pagal visų balsų daugumą Washing- 
tono kongrese dabar būtų da dau
giau demokratų, negu repubhkonų, ir 
būtų net 26 socijalistai, o dabar nė
ra ten nė vieno socijalisto. Tas pats 
nelygumas yra ir va'stybių seimuo
se. Taip kartais mažuma va’do dau
gumą, t y. viena partija, turėdama 
mažiau balsų, ima viršų ant “balsin- 
gesnės” partijos, nes tie distriktai ją 
suskaldo į mažiukes daleles”.

Amerikos pažangioji vi- 
suoifibnė jau seniai reikalau
ja įvedimo proporcijonališ- 
kos atstovybės, bet to nenori 
republikonai ir demokratai.

KARININKŲ AGITACIJA.
Visi Williamo Hearsto 

geltonlapiai New Yorke, 
Chicagoje, San Francisco ir 
Atlantoje patalpino sieksni
nius savo boso straipsnius, 
kur mušama į karės bubną 
ii* šaukiama prie prisirengi
mo. Pamato šiems straips
niams pasirodyti davė Wil- 
sono administracijos atsa
kymas Austro - Vengrijai 
(dėlei ammunicijos ir gink
lų gabenimo Europon). Ta
me atsakyme randame se
kamų išvedžiojimų:

I “Principas tarptautiškų teisių, tau
tų praktika, patsai Suvienytų Valsti
jų apsisaugojimas, pagaliaus, patsai 
neutrališkumas yra priešingi uždrau
dimui gabenti ginklus kariaujan
čioms valstybėms”.

Tolinus, savo atsakyme

kunigo t

Girdėjau, kad bankierius 
Kaitis jau Rusijoj ir mušasi 
rusų kariumenės eilėse. Jei
gu taip ištikrųjų, tai kleri
kalai ir tautininkai atleis 
jam už nuodėmes.

** *
Prie biografijos

Kaupo:
Sakoma, kad prieš mirtį 

jam buvo atimta tiesa laiky
ti mišias. Tasai uždraudi
mas įvykęs dar jam būnant 
Pennsylvanijoj.

** *
Iš rusų kariškų pranaša

vimų:
Kada buvo žiema, tai šau

kė: palaukit, tegul tik atei
na pavasaris ir vasara. Ka
da atšils, tai jau duosime vo
kiečiui į kailį.

Ogi jau baigiasi ir vasara, 
o vokiečių kailis dar neiš- 
pertas.

Užtat dabar rusai genero
lai sako: palaukit, kaip tik 
žiema ateis, tai vokiečiams 
reikės stipti nuo šalčio, kaip 
buvo su Napoleonu.

Na, ir laukia dabar žie
mos, kaip žiemą laukė pava
sario.

OPUS DALYKAS.
Ligišiol męs girdėjome a- 

pie “karės vaikus” Belgijoj, 
Francijoj, Anglijoj ir Lenki
joj. Dabar, turbūt, greitai 
išgirsime apie juos ir Lietu
voj.

Vilniaus lietuviu laikraš
čiai labai susirūpinę tuo, 
kad visoj Lietuvoj labai 
smarkiai pradėjo platinties 
paleistuvystė. Paleistuvys
tė platinas kaip ten, kur jau 
įsiviešpatavo vokiečiai, taip 
lygiai ir ten, kur pilna rusiš
kų kareivų. Pagaliaus, 
patsai sodžiaus jaunimas

Kare ir katalikiška
agitacija Francijoj

(Nuo mūsų korespondento iš Paryžiaus).

** *

Kunigas Žilinskas iš Bos
tono jau atšaukė šmeižimus 
ant Prūseikos ir Neviacko. 
Jisai viešai pasakė, kad rau- 
donrankių nėra.

Taip turėtų pasielgti ir 
kiti kunigai.

*

Socijalistai perdaug aty- 
dos atkreipia į nekuriu šu
niukų lojimą. Nepaisykit, 
ką plauškia visokie bjaury
bės. Juk šuns balsas dan
gun neina.

** *
kur Bostone seniau 

gyvavo “Laisvė”, dabar Ke
mėšis įkūrė geltonąjį “Dar
bininką”.

Ir nepasibijok tu man. 
Juk ten špukuoja, o davat-

Ten,

Anglijos karalius Jurgis 
apdovanojo Serbijos karalių 
Petra Garageorgijų garbės 
medaliu.

O Jurgio levas, karalius 
Edwardas VII, vadino Ser
bijos karalių užmušėju. 
Mat, dabartinis Serbijos ka
ralius užžengė ant trono po 
n užu dy m ui Aleksandro.

Karė suartina visus 
ypatingai žulikus.

bet

*
paųkštininkų 

pradėjo karę su 
kanarkom. Tos

*
Rusijos 

draugija 
vokiškom 
vokiškos kanarkos užkaria
vo visą rusišką turgų. Jos 
savo konkurencija prašalino 
rusiškas ir angliškas kanar- 
kas.

Nelaimingos kanarkos! Ir 
tos nepripažįsta neutralite
to.

** *
Lietuviams soči j abstains 

labiau kenkia jie patįs, ne
gu tautininkai ir klerikalai.

Čiru-Viru.—

Iš svetur
Šveicarija sumobilizavo 

diduma savo kariumenės, 
bijodama savo kaimynų — 
Prancūzų, italų ir vokiečių 
įsiveržimo. Mažutei Šveica
rijai užlaikyti savo kariu
menę karo padėjime atsiei- 
'na 15 mil. frankų kas mė
nuo, t. y. lig šiol Šveicarija 
yra išleidus iš priežasties 
karo 150 mil. frankų. Be 
to daugybė pirkly stos ir 
pramonės įstaigų užsidarė 
trūkstant dar ir darbininku.

Sevastopoly šiomis dieno
mis pabaigta statyti ir pa
leista jūron naujas rusų 
šarvuotis - drednuotas “Im- 

. ,__ _____  peratrica Marija”. Pirmas
jalistų Partijos konferenci- to vardo kariškasis laivas 
jos Massachusetts valstijoj dalyvavo rusų kare su tur- 

. . ... idalyvavo daug' tokių žydų kais 1828—1829 metais, ant-
sKubinai,neriasi paleistuvys- socijalistų, kurie prieš ke-j rasai — dalyvavo Sevasto

polio kare 1853 — 1855 me
tais po vadovystė admirolo 
Nachimovo. Dabartinis šar
vuotis “Imp. Marija” yra di- 
džiausis iš visų rusų kariš
kųjų laivų Juodojoje jūroje 
ir perviršija turkų šarvuotį 
“Gebena”.

** *
Keistų esama tarpe žydų 

socijailstų. Štai, laike Soci-

tęs dumblam
“Lietuvos Ūkininkas” nu- žydų tautininkų (sionistų) 

rodo: “lenkų laikraščiai, o suvažiavime ir sykiu su žy- 
sykiu su jais ir lietuvių: dais milijonieriais dainavo 

ir kiti!maršą: Come back to Pales-

rodo: “lenku laikraščiai, o

“Šaltinis”, “Viltis” : 
pastebi, kad karės vietose 
tarpe jaunuomenės kilo di
džiausias ištvirkimas. Prie
žasčių to ištvirkimo nenuro- 
dinėsiu, nes nei vienos iš jų 
dabartės męs negalime pra
šalint”. Tame pačiame “L. 
Ūkininke” pranešama, kad 
Lietuvių draugijos nukentė
jusiems nuo karės šelpti įga
liotinis berb. Šalkauskas pa
sakoja, jog Radvilišky j, Kė
dainiuose, Joniškyje ir ki
tur platinasi viešoji paleis
tuvystė. “Vietos susipratu- 
sieji žmonės privalo su tuo 
apsireiškimu kovoti”.

Tuo klausimu sielojasi ir 
latvių laikraščiai. Savo lai
ku daug vargo dėl tos vie
šos paleistuvystės turėta ir 
Prūsų Lietuvoj.

Kaip matot, tai karė ne
sukelia jokių prakilnių jaus
mų, apie kuriuos taip mė- 
gia dainuoti karininkai. Ka
rės siaubūnas suteršia mer
ginų dorą ir veda žmoniją 
prie doriško išsigimimo. 
Lietuva nėra išimtis iš tos 
taisyklės.

Nesant proporcijonalės at- Austrijai, Amerika prisipa-! Grondskį.'

Ve kokių originalių pa- 
jieškojimų dabar galima už- 
tikt Lietuvos laikraščiuose:

Juozapas Vilūnas, Krupių 
vai. jieško savo žmonos Bar
boros.

Elena Žukauskienė jieško 
vaikų: Adolfo 5 metų, Juli
jono 3 metų. Kreipties pra
šo Fridrichštadtan į kun.

lias dienas buvo dalyvavę

suvažiavime ir sykiu su žy-

tinę!
Man baisiai netinka tas 

svyrinėjimas. Jeigu jau ei
ni kuriuo keliu, tai ir eik.

** *
Jau prasidėjo Miluko ne

sutikimai su avelėm ir biz
nieriais naujoje parapijoje. 
Taip kaip ir visur.

** *
Essuose, Vokietiioj, įvyko 

misionierių suvažiavimas. 
Suėjo daug kunigužių iš Af
rikos ir Azijos. Kunigužiai 
skundžiasi: Afrikos negrai 
mūsų neklauso. Jie prikiša 
mums, kad Kristaus moks
las yra menkos vertės, jeigu 
krikščioniškos tautos pasi- Iš Hindenburgo įstatymų, 
nėrė šiame baisiame kare.

Afrikos negrai turi 
giau išminties, negu 
krikščionįs.

Kaip tiktai Francijos val
džia užsmaugė laikrašti jos 
laisvę, taip tuoj aus ant pa
viršiaus visuomenės gyveni
mo išplaukė visos tamsios 
spėkos ir atviru būdu pra
dėjo dirbti savo ardymo 
darbą. Tarpe tų tamsiųjų 
spėkų katalikiški kunigai, 
jėzuitai ir vienuolės užima 
pirmą vietą ir jų darbas y- 
ra visųpirmiausia griovimo 
darbu, nes jie turi tų įran
kių, kurių neturi kiti grio
vėjai; jie turi protą, pinigų 
ir organizaciją.

Abelnai kalbant, Franci- 
ja — nereligiška šalis, ypa
tingai gi jos vyrai. Pran
cūzų tauta bėgyje paskuti
nio šimto ir penkiasdešimts 
metų tiek visoko per
gyveno, įgijo tiek* “lekcijų”, 
jog francūzas visiškai šaltai 
žiuri į religijos dalykus, 
trumpai kalbant, yra ateis
tas. Ir tą reikia pasakyti 
apie apie visas visuomenės 
klesas — kaip apie pačias 
bėdinąsias, taip ir apie tur
tingąsias. Nežiūrint to, 
katalikų bažnyčia buvo la
bai galinga Francijoj, kaip 
savo turtais, taip ir savo 
įtekme, ypač gi ant moterų 
ir jaunimo. Ji buvo pripa
žinta valstybine religija ir 
gavo pagelbą iš valdžios. 
Kunigai turėjo didžiausią 
laisvę agituoti už savo idė
jas ir jie uoliai kūrė žemuti
nes, vidutines ir aukštutines 
mokyklas. Bažnyčia įgyda- 
davo vis daugiau ir daugiau 
nejudinamojo turto.

Visa tai davė progos baž
nyčiai daryti įtekmę ant 
vidurinių ir išlaukinių daly
kų Francijoj. Buržuazija, 
kuri laikė savo rankose val
džią, pamatė bažnyčioje di
delį konkurentą ir nutarė ją 
“nuginkluoti”. Iš pradžių 
buvo suplenuotos labai dide
lės reformos: norėta kon
fiskuoti bažnyčių ir vienuo
lynų turtai, užginti kuni
gams užlaikyti mokyklas, 
atšaukti ambasadorių prie 
popiežiaus rūmo, nebeduoti 
bažnyčioms pašelpų, o kuni
gams pensijų. žodžiu sa
kant, norėta atskirti bažny
čią nuo valstybės ir paversti 
religiją privatiniu piliečių 
reikalu. Ant tos dirvos ki
lo baisiausia kova tarpe li
berališkos buržuazijos, iš 
vienos pusės, ir tarpe dva
siškuos bei jos talkininkų, 
reakcijonierių, iš kitos pu
sės. Ta kova tęsėsi dau
giau, negu 10 metų, pradė
jus ministeriavimu Valdek-

tas konkordatas su popie
žium, bažnyčia buvo ap
skelbta privatine organiza
cija ir jai atsisakyta duoti 
medžiaginė pagelba, o kuni
gams — pensijos. Bet visa 
kita, kas buvo svarbiausia, 
likosi po senovei: bažny
čioms palikta jų turtai, lais
vė agitacijos ir mokyklos.

Kaip matote, tai klerika
lai mažai ko nustojo, bet jie 
ir mažai ko nenorėjo išsiža
dėti ir tik laukė atsakan
čios progos, kad viską su
grąžinus. Karė ir buvo tuo 
tinkamuoju momentu ir ji 
pasinaudojo juo. Dabar vis
kas galima skelbti, pačias 
didžiausias nesąmones, o jų 
vistiek klauso. Karė, su vi
sais jos baisumais ir kentė
jimais, sudaro tas sąlygas, 
kurios labai tinka plėtoties 
klerikalų agitacijai. Savo 
atydą klerikalai' visų pir
miausia atkreipė ant ligon- 
bučių, gerai suprasdami, 
kad iš pusės ligonių ir sužei
stųjų, nuvargusių ir kiekvie
ną minutę prisirengusių 
mirti, jie susitiks mažiausia 
pasipriešinimo. Jie įsigeidė 
užgrobti į savo rankas li- 
gonbučius ir tatai* jiems pa
vyko atsiekti be jokių dide
lių kliūčių. Dalykas, mat, 
tame, kad Francijos ligon- 
bučiai randasi globoje bur
žuazijos moterų Sąjungos. 
Toji Sąjunga neprileidžia 
prie kontroliavimo ligonbu- 
čių nei socijalistų, nei šiaip 
jau demokratų. ' i

(Pabaiga bus).

i

Naikinimas Finlian 
dijcs autonomijos.

Rusų valdžia nesiliauja 
naikinusi Finlandijos auto
nomijos.

Po priedanga karės įsta
tų, panaikinta žodžio liuosy- 
bė. Laikraščių laisvė su
pančiota. Mitingai drau
džiama laikyti. Mokyklos 
ii universitetas nustoja sa
vo nepriklausomybės.

Rusų valdžia jau prisiun
tė Finlandijon daug obrusi- 
telių ir dar daugiau jų ruo
šia.

General - gubernatorius 
Zein leidžia “prikazus”, ku
rie galutinai šluoja iš Fin
landijos laisvę. Praktikuo
jama sistema “slaptų cirku- 
ierų”. Vienas iš tų slaptų 
cirkulerų draudžia darbi
ninkams streikuoti tose fab- 
rikose, kur gaminama karės 
reikmenis. Už streikavįmą 
grasinama karės lauko teis
mu.

Visur įvedama rusų kal
ba. Visose valdiškose įstai
gose rusų kalba tampa pri
verstina.

1
b

T \ * • TZ" * J Lietuvių ■ russo įr baigiant Briandu.
1 Kartais dalykai taip paaš- 

, jog parlamente 
pradėdavo kumščiuoties, o 
ant gatvių kildavo tikriau
si mūšiai.

Francijos proletariatas, 
suprantama, nenorėjo, kad 
bažnyčia turėtų didelę galy- 
gę —: politišką, ekonomišką 
ir dorišką. Tai ir pilnai 
suprantama; juo daugiau 
dvasiški ja turi spėkų, tuo 
tamsesnė ir baugštesnė 
tampa liaudis ir ją yra labai 
sunku suagituoti prie smar
kesnės.kovos už jos teises. 
Todė.ei, kovoje su dvasiški- 
ja darbininkai stumte stū
mė buržuaziją kariaut iki 
liogiškos pabaigos.

Tačiaus, kada reikėjo už
duoti galutiną smūgį dvasiš
kiai, tai buržuazija supra
to, kad perdaug jau toli nu- 

Atvirai kalbant, roka- 
sau buržuazija, jeigu

tėjusiems dėl karo šelpti trėdavo 
rengias ateinantį rudenį pa-1 
daryti miesto gatvėse viešą 
aukų rinkimą: Petrogradas 
sunaikintai Lietuvai. Tiki
masi, kad Petrogrado lietu
vių visuomenė besimokinan
čios jaunuomenės padedama 
neatsiliks šiuo atžvilgiu nuo 
kitų tautų — Penkų, armė
nų — kuriems pavyko su
rinkti savo paspirčiai, var
guolių nemaža pinigų.

Pirmas paragrafas spau
dau- dos dalykų, paskelbtų lenkų 
tūli žemei, sako:

Visi spauzdiniai, leidžiami 
vokiečių užimtoje provinci
joje, turi būti prieš spauz- 

duo-žinant cenzūruojami. Tai ., 1 i _ __ _ i_  __ •_ _

** *
Draugas Kučinskas

da vėjo Literatūros Komite-! daro spaudos skyrius prie 
tui. Michelsonas, Baltru- administratyvės valdybos. Į 
šaitis ir Pruseika nesirūpi- lenkus įvežti teleidžiama vo- 
na Sąjunga — sako mūsų kiečių Jaikraščiai, spauzdi- 
darbštusis draugas Kučins
kas. Tie trįs vyrai yra in
teligentai, nerangus, ne- 
darbštųs ir jiems rūpi tik 
savi reikalai.

Laimingas tas draugas 
Kučinskas. Jisai apvažiuo
ja visą Ameriką su savo 
kromeliu į— o jam savi rei
kalai nerijpi.

Hm ! Pirm negu kitiems

narni Germani j oje (ne Aus
trijoje) ir šeši lenkų: Krio
kavo: “Nowa Reforma” 
“Poznanec”, “Dziennik” ir 4 
Silezijos: “Polak” “Katolik” 
“Kurjer Sląski” ir iliustruo
tas “Kurjer Wo jenny”. Tad 
visa lenkų spauda iš tikrųjų 
užginta įvežti į lenkų kara
liją- <

(“Ry. Garsas”)

ėjo.
vo
dvasiški j a ir yra mūsų kon
kurentu ant politiškos dir
vos, tai visame kitame ji y- 
ra mūsų ištikimiausiu drau
gu ir talkininku. Kvailin
dama durnelius, ji tuomi pa
čiu palaiko mūsų, buržuazi
jos, autoritetą. Buržuazija 
pradėjo trauk ties atgalios 
prieš dvasiški ją. Plačiai su
manytoji reforma pasibaigė 
mažmožiais. Buvo sulaužy-

>

■‘M,
ii

Naujos knygos
R. Karuža. Tauta — jos 

esybė ir uždavinys. Kaina 
20 centų. “Jaunosios Lietu
vos” leidinys N. 4.

Knyga gana įdomi.

Are Women people. By 
Alice Duer Miller. Rinki
nys gražių eilių, tinkančių 
pasiskaityt visiems, kurie 
rūpinasi moterų klausimu.

Kataliogas naujų knygų, 
gaunamų “Jaunosios Lietu
vos” knygyne.

Senas Vincas. Kontra- 
bandnikai. Tragedija 4 ak
tų. Atsitikimas Lietuvos 
kaime 1889 metais.

Kaina 20c. Spauda “Ko- 
vosV Veikalas sunku sta
tyt scenoj dėlei techniškų 
kliūčių.

Stabmeldis. Jack Londo
no apysaka. Vertė J. B. S. 
Kaina 10c. Išleista L. S. S.
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Temykite! I Įsakyta visų valdininkų 
šeimynoms išsikraustyti iš 
linijos: Jakobštadt, Rokiš- 

KAREIVIŲ TĖVAMS IR kis, Svėdasai, upė Šventoji 
GIMINĖMS ŽINOTINA, ir Bobtai.
Dar ir daba^ j mus daug, Išpildyta pranešimai, kad 

kas kreipiasi klausdami, ka- vokiečiams besiartinant bu
me ir kaip sužinoti apie be-!tų atiduodami rekvizicijos 
laisvins, sužeistus ar užmuš-,komisijon arkliai, galvijai, 
tus kareivius. Nors buvo avįs ir grudai, arba su sa- 
rašyta jau apie tai, bet su-Aim išvežama; o jeigu bus 
teikiame žinių ir antru kar- nenupjauta, tai viskas šu
tu. naikinama, pirma apkaina-

Apie užmuštus ir be ži- vus. Paskirta apkainavimo 
nios pražuvusius galima su- komisija.
žinoti: Petrograd, Karavan- Žmonėms net jauniems 
naja, No. 1, Osoboe Dielo- priverstinai nereikia pasi- 
proizvodstvo Glavnavo šta- traukti.
ba. -------------

Apie sužeistus (kame gu-' REIKALINGI DAKT/VRAI,
11. kas sužeista) sužinosite: 
Petrograd, Baskova ui., No.
12, Spravočnyj otdiel pri 
Glavnom Upravlenyj Ros-Į 
syskavo Krasnavo Krėsta.

Apie belaisvėn pateku
sius: Petrograd. Inčener- 
naia. No. 9, Centralnoje 
spravočnoje b juro o voenno-!

Žmonėms net jauniems

Laisvoji Sakykla.
“Laisvoji Sakykla” atvira visiems 

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

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

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

Redakcija neatsako už nuomones 
“Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

4 
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“DARBAS” MIRĖ?
Po suorganizavimui “Dar

bo” išsykio dar buvo agituo
jama ir susirašė į tą bend
rovę suvirs 30 narių. Vė
liaus “Darbas” užmigo. Tik

PROVIZORIAI, AR JŲ 
PADĖJĖJAI.

Lietuvių Šelpimo Draugi- 
i jos Komitetas kviečia grįžti 
’suvargusion tėvynėn tuos 
gydytojus, aptiekorius, ar 

I jų padėjėjus, kurie nori sa
lvo žmones gelbėti nuo už- 

rin (l V tJk itv iv UIUIV VF VVFV1IIIV-Į1 1 1 • •
pliennvk pri Glavnom Up- krecian?lJ Gydytoja! 

' Rossiskavo Obšest-if™8 algos nemaziaus ka.p 
j 300 rub. menesiui, provizo- 
i riai ir jų padėjėjai po 150 
i rub. Kreiptis galima: Vil- 
, no, Bolšaja 30 — 2, Litovs- 
kij Vspom. Komitet.

ravkny
va Krastnavo Krėsta.

Kreipianties visuomet 
reik pažymėti vardą, tėvo 
vardą ir pavardę to žmo
gaus, apie kurį klausiama. 
Reik nurodyti taip-pat pul
ką, rotą, kurioje tarnavo, 
žinoma, laiške reik parašyti 
ir savo adresas, kad žinia viu darbinink

KAUNAS.
Kaune “Šv. Juozapo lietu- 
ą darbini"!: • draugija” į 
jo nuosavybėn dirbtuvę’ 

į vandenins, seife rui, limona
dui ii- giroms dirbti. Kau

nu- niečius lietuvius darbinin
kus galima pasveikint, kad 
'arm o toms

STRAIPSNIAI.
Sekančiame “Laisvės”

meryje tilps straipsniai:
“Dar apie tris sriovcs Vo-'apmotoms griaudžiant ap- 

kietijos socialdemokratijoj”, linkui, jie nenusiminė ir to- 
ir “Industrialės komisijos j liaus varo savo pradėtą vi-.

‘ " -suomenės darbą ir tveriasi
,pramonės ir prekybos.

Žinios iš Lietuvos JAVAI.
Kauno gubernijoje 

miai pasitaisė nuo paskuti- 
'niųjų lietų, ypatingai Šiau
lių ir Panevėžio pavietose: 

Šiauliai dar apie Joniškį, Linkuvą, Vaš- 
...........  . Vil

niaus gubernijoje, taipogi

zyŠIAULIAI.
Aiškiausia ir drauge liūd

niausias karo paminklas — 
tai Šiauliai. ! ... 
nenubraukta nuo žemės pa-.kus, Pasvalį ir. kitur, 
virsi o, bet jų ir nebėra. Iš u V ' - r - - -
jų miesto vietoje beliko di-! Zarasų .ir iš dalies Ukmer- 
delis kapinynas. Kaipo ka- ges pavietuose lietus mažai 
paį, jie turi savo gražumo, bepataisė nudžiuv^sį vasa- 
Ištisi kvartalai, nevįėn tik roja, tiktai bulves atgaivino, 
gatvės, nudegę ir nugriauti, i Vilniaus gubernijoje žiemi- 
Kaip sargybiniai, riogso ei- niai javai menki, pievos pli- 
lės kaminų ir virš viso'k°s, vasarojas išplaukėjo vi
ki aura, kaip sietas, nuo šo
viniu. puikiai kįla augštyn 
kataliku bažnyčia.

Kitados gatvės dabar už
augo žole. Pro krūvas 
griuvėsių

ges pavietuose lietus mažai

sai pagal žemę.

PANEVĖŽYS.
Panevėžio išsikėlė

j ..... ! Ežerėnus (N. Aleksandorvs- 
. . !s;]n . .eciai, ka) Kauno gubernatorius
balandos ir kitokios piktzo-1 Griazevas su visa kancelia- 
k«. tzmiistant, jog po tais,rįja Taipgi visos valdžios 
žalumais palaidota triūsas, įstaigos išgabenta iš Pane- 
cziaugsmas ir ramybe de- žemaičių vyskupo
s’m u tūkstančių įamiu gy- buveinė pasilieka Vidžiuose.

Kur tik
ventojų, tai akims vaizdas 
būtų net gražus. „L 
žvilgterėsi, dailės antspau- 
da. Žmonės, pykdami ir j 
bepročiuodami, gyvą miestą (Kernavos, Kazokiškio, Žas- 
pavertė nedailiais grobiais, lių, Gegužinės, Čiobiškio, 
o gaivinanti gamta krūvas j Gialvonyse ir Bagoslaviškyj 
kaulu pridengė žalėsių šydų dega miškai.
ir griuvėsiai tapo dailės da- IV ____ ___
lykas.

Po pirmo bombardavimo J blogi, bet vasarojas blogai 
pavertusio miestą krūva'išrodo, 
šiukšlių, šiauliečiai buvo pa
ketinę atstatyti jį. Dauge
lis gyventojų atėjo su savo 
turtu ir mėgino ji atgaivin
ti. Bet vėl reikėjo pasi
traukti: 
šio vieta. 
Liepojos - 
į Mintaują ir Rygą. Vie- negalima, tai aisKu, jog rei- 
niems svarbu šmukštelėti. kalingų daiktų brangumas 
pro Šiaulius, antriems svar-l^urį būti nesvietiškas. Sa- 

pie 25 rub., naginės apie 2 
rub.

DEGA MIŠKAI.
Vilniaus gub., Širvintos

Derlius dėl sauso oro bus 
negeriau sias . Rugiai ne

Sodu medžius 
nūnai apėdė.

PANEVĖŽYS.
Kadangi daugumos

kir-

gy-
Šiauliai tapo mu-jotoji} reikalingi _ pragy-
Čia grjžkelis nuo i venti dalykai paimti, o pri- 
Romnu gelžkelio vežtl naujų daiktų beveik 

Vie- negalima, tai aišku, jog rei-

Sa
bu nepraleisti vokiečiu. Taij^ys^m> kamašai kainuoja a- 

• x___ • i__________nip 95 rub naainės anie 9ir trypia čia karas per tris 
mėnesius. Visa čia ištrypė 
per 30 viorstų aplink. Vie- 
nasėdžiai, sodžiai, sodai, 
daržai, laukai, gyvenimai, 
gyventojai, viskas suminta, 
suniokta.

VABALNINKAS.
Birželio 26 d. tapo nukelti 

vietinės bažnyčios varpai ir 
ligšiol tebestovi ant ratų liū
dnai laukdami savo likimo. 
Didžiausis varpas sveria 107 
pud. 13 svarų ir kainuoja a- 
pie 5000 rub.; mažiausis — 
cignatura, kurią nukabino 
nuo bažnyčios stogo pats 
antstolis, sveria 15 svarų.

NAUJI GELŽKELIAI.
Pabėgėliai iš Suvalkų gub. 

pasakoja, kad vokiečiai už
imtoje Suvalkų gubernijos 
dalyje nutiesę du nauju ge
ležinkeliu: iš Vištyčio Ma
rijampolės linkui ir nuo 
Naumiesčio per Šakius Kau
no linkui. Abu tuodu gelž- 
keliu' yra taikomu karo rei
kalams. Be to, vokiečiai tai
są suardytą Virbaliaus — 
Kauno gelžkelį.

nai užmigo, ar ne? Praei
tuose metuose męs, 3 “Dar
bo” nariai,
tai Centro Valdybos per or
ganą “Kovą”, nes per laiš
kus nebuvo galima paklaus
ti, kadangi neturėjome sek
retoriaus adreso. (Dar se
iliaus aš buvau rašęs porą 
laiškų drg. C. A. Hermanui, 

Darba”,

tinkamesnių pamatų, kad 
būtų galėjus ir platesnė vi
suomenė prie to prisidėti. 
Būtume galėję visi joje su
tilpti; kaip senieji “Darbo” 
šėrininkai, taip ir naujieji, 
kurie dabar naują tveria. 
Kasgi tada bus, jei męs dau
gelį tam panašių pritver- 
sim nepasitarę su kitais? 

‘ i Tik sumanyta ir padaryta.
ĮBrooklyniečiai sumanė ir 
-jie tveria “Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
ją”, o kas gali uždrausti, 
kad panašiai gali elgtis Bos
toniečiai arba Chicagiečiai? 
(Jie su mumis. Red.). Aš 
manau, jei. ne visi, tai bent 
dalis “Darbiečių” galės už
sirūstinti, kurie norėjo veik

Iš keliones po 
Massachusetts

klausėme apie i ir veikė, o dabar neprie
lankiai žiūrės į tokius skal
dymo darbus. (Nebuvo kas 
skaldyt, nes “Darbas” juk 
faktiškai negyvavo. Red.).

Kaip matytis, kad čia bu
vo kaltė ir “Darbo” centra
linės valdybos, kuri nesirū
pino užbaigti paskutinės 
“Darbo” konferencijos nu
tarimų. Taip sau ir sutry
nė, neleisdami konferenci
jos tarimų visuotinam “Dar- 

...............         ’biečių” nubalsavimui. Jei 
tų, tai yra priimti narius su kūtų tas padaryta, tada bu-

klausdamas apie 
bet atsakymo negavau). 
Po ilgo laukimo, štai nu
džiugome, kad “Darbas” jau 
pabunda ir manoma peror
ganizuoti ant naujų pama-

tų visiems aišku, kaip daly
kai virto. Ar atsako prieš 
visuomene ar ne? Ir jei ne, 
tai t a. F V bėt’i galima jau 

apie organizavimą 
naujos.

tam tikra metine mokestimi, 
vieton nariu - šerininku.

Balandžio mėnesyje šių 
m’i buvo laikyta “Darbo” 
; . vO»,.eTieii;i kurioje a))-1kalbėti 
kalbėta apie nerorganizavi-.naujos., 
ma draugijos. Protokole'. Neprošalį paminėjus, kad 
paskelbta, kad konferenci
jos tarimai galima kritikuo
ti bei taisyti iki liepos 1 d. 
Po 1 d. liepos tikėjomės, jog 
gausime balsavimą kaslink 
perkeitimo organizacijos 
ant nauju pamatų. Bet štai 
jau baigiasi ir rugpjūtis, o 
nieko apie tai negirdėti. 
Kritikavimo laikas praėjo. 
Iš kritikų pusės tai “Lais
vės” redakcija ir kiti drau
gai pritarė, jog į “Darbo”.; 
narius galima priimti pla
čią visuomenę. Konferenci
jos protokole gi pasakyta, 
jog “balsų didžiuma perėjo 
nutarimas, kad prie “Dar- Z L
bo” galės prigulėti vien tik 
sąjungiečiai”.

Man taipgi teko pradžioje 
šių metų šnekėti su drau
gais C. A. Hermanu ir J. 
Šukiu, kurie buvo to tarinio 
šalininkais, tai yra, kad prie 
“Darbo” prigulėtų vien tik 
sąjungiečiai. Bet kada ėjo 
kritika kaslink perorganiza
vimo būdo, tai tie draugai 
nei žodžio netarė prieš tai, 
kad nariais gali ’būti pla
čioji visuomenė.

Dabar gi “Laisvėje” buvo 
paskelbta, kad “Darbas” mi
rė. Paskelbimas, rodos, bu
vo tik redakcijos, o mūsų į 
“Darbo” Centro Valdyba a-' 
pie tai nieko netaria. Gal
būt, kad valdyba pritaria 
“Laisvėje” paskelbtai žinu
tei, jog “Darbas” hiirė. Bet
gi valdyba turėtų viešai sa
vo nariams pranešti, ką ma
no daryti su narių įmokėtais 
už Šerus pinigais? Argi da 
ilgai reikės laukti?

Nors konferencijos proto
kole ir buvo pažymėta, jog 
“naujus sumanymus prisių
sti sekretoriui”, bet kadangi 
sekretoriaus adreso nebuvo 
paduota, tad nei sumanymų, 
nei užklausimų negalima 
siųsti. Tikiuos, kad “Lais- ~ 
vė” patalpins šį mano rašy- 
nėlį, o mažu “Darbo” valdy
bos nariai pa.tėmys, jeigu jie 
“Laisvę” skaito, ir pasakys 
ką-nors apie “Darbą”, ar jis 
ištikro mirė ir ka mano da
ryti su narių įmokėtais pi
nigais?

Stasys Jasilionis.
Binghamton, N. Y.

keli (o anf Jr mažiau?) ir iš 
“Darbiečių” yra užsikrėtę 
tąja manija, nes, patekę po 
S u m any t o j ų įtek m e, 
tik ir sapnavo apie 
draugiją, palikdam i 
Jehovos valiai.

F. Petrašiunas.
NEGALIMA VISIEMS 

ĮTIKTI
Jei korespondentas rašo 

apie draugijos reikalus ir 
pasako apie tūlų narių “dar
belius”, bet pasirašo pseudo
nimu — Redakcija tankiai 
atsako: “Jei jūs teisybę ra
šot, tai kodėl nepasirašot sa
vo pavarde? Netilps”. Reiš
kia, redakcijai tas nepatin
ka. Kartais, pseudonimo 
korespondencija nepatinka 
tiems, kuriuos koresponden
tas kliudo. Jeigu rašyto
jas pasiima pilietiškos drą
sos ir pasirašo po korespon
dencija savo pavardę, tai 
kiti sako, kad jam daugiau 
rūpi jo “garbė”, negu pats 
dalykas.

Jei kokia organizacija su
teikia tau “urėdystės” var
dą ir įgalioja raštišką dar
bą atlikt, bet atlikęs nepai
sai -xtai gausi pipirų, kad 

į“ tu neveiki, tik kiti tavo dar
ybą atlikt, bet atlikęs nepasi
rašai—tai gausi pipirų, kad 
ko, kad tu nekompetentiškas 
buvai tą padaryt, todėl ir 
parašas ne tavo buvo. Atlik 
tau užduotą darbą ir pasi
rašyk pilnai, tuojaus “Kel.” 
“Pastabose” bus pasakyta: 
“Matyt jam tas urėdas la
bai patinka”.

Tai kaip jums visiems į- 
tikt? Gerbiamieji, duokit 
receptą!

Narys J. V.

ARGI NAUJA BUS 
GERESNĖ?

Pamačius “Laisvės” No. 
65, kad Brooklyno draugai 
jau sutvėrė 1 kuopą naujos 
draugijos leidimui knygų, 
man, noroms - nenoroms,no
risi paklausti: Ar nauja bus 
geresnė? Juk pas mus gy
vavo (?! Red.) per kelius 
metus tokia draugija “Dar
bas”. Reikėjo tiktai ją per
organizuoti ant geresnių,

turbūt 
naują 

sena

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

ir iš ten i Ameriką.
Laivai eina per Archan

gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pasipurtus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS Į 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą su paraSu ap
turėjusio.

CENTRAL
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W 35th Streėt. Chicago, III. 
(Valdžios prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra suvirk 11,500,000.

Kreipkitės raštu ar ypatiikai. 
Visokias žinias maloniai su

teikiama.

Vidury rugpjūčio važiavau pasižmonė
ti į Massachusetts. Tai buvo mano vaka- 
cija. Prakalbų nesakiau, jokia šiaip jau 
agitacija neužsiėmiau. Turėjau, vadinas, 
gražaus laiko susieiti su draugais ir su ne
draugais ir pasišnekėti apie įvairiausius 
reikalus. Iš tų pasišnekėjimų ir pasiteira
vimų turėjau didžiausios naudos. Juk re
daktorius negi gali visą savo amžių pra
leisti raštinėje. Jisai turi turėti gyvų ry
šių su gyvais žmonėmis. Jisai savo akimis, 
ne tik iš rašto, turi tėmyti gyvenimo per
mainas, ir sulyg reikalo, orientuoties. Pas
taroje kelionėje man rūpėjo pamatyt žmo
nių i vai rijusiomis pažiūromis, įvairiausio 
socialio padėjimo. Norėjau matyt darbi
ninku, biznierių, redaktorių ir kitu kitokiu. 
Na, ir mačiau... Norėjau patirt, kaip klo
jasi socijalistams, tautininkams ir klerika
lams. Na ir patyriau, bent išdalies.

*

Kiek man teko patėmyt, tai ir kooperacijo
se (Brightone, Montello, Norwoode, So. 
Bostone) gaspadoriais yra arba socijalistai 
arba jų pritarėjai.

Man, iš šalies žiūrint, rodosi, kad tas 
simpatijas linkui socijalizmo plačioje pu
blikoje įskiepija mūsų socijalistiška spau
da.

Šiuo žygiu, besisvečiuodamas po Bay 
state, aš pastebėjau dar vieną ir tai labai 
malonų apsireiškimą — labiau išsilavinę 
mūsų draugai bando jieškoti naujų agita
cijos priemonių. Ligišiol męs buvome la
bai jau pamėgę taip vadinamą bendrą dar
bą. Dabar jau pradedama suprasti, kad 
tas bendrumas nedaug naudos teneša.

Pavyzdžiu lai bus Lawrence. Tenais 
reikia vesti gana sunki kova su tautinin
kais ir klerikalais. Mūsų draugai moka ve
sti tą kovą. Kuopoj pas juos sutikimas, 
lie uoliai rūpinasi laikraščių išplatinimu. 
Specialė moterų draugija “Birutė” varo 
/markią agitaciją tarpe gražiosios lyties. 
Jie Įsisteigė net savo “kempę”, kuri šian
dien verta jau suvirs $3,000. Jie parodė, 
kad moka netik gražiai kalbėti, bet ir gra
žiai dirbti. Į tą kempę suvažiuoja skait
linga publika. Alaus ir degtinės ten ir su 
žiburiu vidurdieny nesurasi. O ką — kaip 
dėl pradžios, tai jau ir visai nebloga. .

Kasžin ar ir So. Bostone nebūtų gali
ma taip elgties? Vistik jau gali ir pabosti 
vesti amžiną obstrukciją taip vadinamam 
tautiškam name. Kasžin tik ar mūsų So. 
Bostoniškiai draugai neturėtų spėkų kadi r 
savo locną svetainę įgyti?

Man teko kalbėti su redaktorium lat
vių socijalistų laikraščio “Strahdneks” (iš
eina Roxbury). Bostone ir apielinkėse yra 
?pie 700 organizuotų į S. P. latvių. Jie ma
no statydinties sau puikų namą, kurio ver
te sieks į 50,000. Mūsiškiams tai būtų per- 
brangi pramonė. Bet reikia atsimint, kad 
Ir pašaliniai simpatikai šiuo tuo galėtų pri
sidėt.

Teko patėmyt, kad ir apšvietos darbe 
socijalistai jau nenori prisilaikyt to bepar- 
tyviškumo, kurio ligišiol prisilakė. Ir visi 
trokšte trokšta gerų darbininkiškų knygų. 
“Bepartyviškomis” tėvynes meilės brošiū
rėlėmis' jau nieks neužsiganėdina. Štai ko
dėl, man rodos, dirva Darbininkų Literatū
ros Draugijai visoj Massachusetts bus la
bai. puiki.

Nubudimo tarpe socijalistų nėra, bet 
visur yra didelis susirūpinimas savo centfu, 
Philadelphijoj. Bedarbė, kaip teko patė
myt, taip-pat atsiliepia ant mūsų organiza
cijos stovio.

(Dar bus).

Didžiausias lietuvių socijalistų priešas 
— tai jie patįs. Jiems jųjų agitacijoj ne- 
tiek kenkia klerikalai ir tautininkai, kiek 
jų pačių kivii'čėLiai. Tiesa, tie kivirčėlįai 
tai jau amžina visų lietuvių nuodėmė, bet, 
rodosi, socijalistai jau turėtų ir galėtų at
sisveikinti su ta ypatybe.

Kas kita, jeigu vieton kivirčų būtų 
principialiai ginčai, kaip tai, padėkime, yra 
pas latvius ar finus. Ypač latviai, tai jau 
aiškiai pasidalinę į dvi srioves — kairiuo
sius ir dešiniuosius (nors tie dešinieji vadi
na save kairesniais ir už kairiuosius). Fi
nai taip-pat. Vienais vadovauja drg. Nųor- 
teva, “Raiwaja” redaktorius, kiti daugiau 
ijnksta prie sindikalistų. Pas lietuvius so
či jalistus tų principialių ginčų nepatėmijau. 
Augščiausia, ligi ko męs pakilti galėjom 
pastaraisiais laikais—tai.klausimas apie 
p ri va tiškii s 1 ai k rašei u s.

Jeigu nėra principialių ginčų — tai ko- 
gi reiktų daugiau? Rodosi, turėtų būti vie
nybė. Bet jos nėra. Nėra pilno solidariš- 
kumo Bostone ir Worcestery — tose di
džiausiose kuopose. Jeigu kur mūsų daly
kai gerai stovi—tai Lawrence. Tenais iš- 
liesų viskas tvarkoj, tenais mūsų draugai 
veikia didžiausiame solidariškume.

Kodėl kįla tie nemalonus ginčai? Ogi 
dažniausia keli draugai susibara. Susiba
ra tankiai dėl mažniekio. Na ir išeina, su
lyg tos anglui patarlės, jog jie, norėdami iš
virt kiaušinį, visą namą uždega.

Atsimenu, prieš kelis metus męs turė
jome didžiausią kuopą Montello. Buvo ten 
107 nariai. Kuopa augo į plotį, o į gylį — • 
ne. Susidarė dvi neoficialės frakcijos. At
sirado specialių bedievių. Bedievystės a? 
dievystės klausimas neatlaidžiai buvo ku
liamas ir kuliamas. Diskusijos pradėjo ei
ti prastyn ir prastyn. Atsimenu, jau aš 
tuomet nurodžiau draugams į gręsianti pa
vojų. Liūdni pranašavimai išsipildė. Bet d? 
bar bedieviai pabėgo arba aprimo.Kuopasų- 
mažėjo, bet užtat dabar joje daug geriau, 
daug su tarti ngiau viskas vedama. Tuo pa
matu remdamos, kuopa neabejotinai kils.

Vienas rimtas veikėjas ve ką man pa
pasakojo: “Ginčai pas mus kįla daugiau
sia ve kokiu būdu. Kas nors padaro įne
šimą. Atsistoja oponentas. Jisai ima na- 
gan ne tiek patį įnešimą, kiek įnešėją. Sten
giasi jį įgilti. Kįla kova, kuri besiplėsda- 
ma įtraukia savo sukurin vis daugiau ir 
daugiau žmonių”.

Aš norėčiau sušukti: Draugai, gana 
tų menkų ginčų! Paguodokime kiekvieną 
draugą. Neįsižeiskime mažniekiais. Są
jungos garbę ir mūsų darbo reikalą staty
kime augščiau, negu ypatišką ambiciją. Ne
dailu yra sirgti ta ypatiškos ambicijos liga.

Bet stebėtinas daiktas. Jeigu vienur 
Kitur mūsų kuopos silpnėja (užtat kitur au
ga), tai socijalistiškos simpatijos mū
sų visuomenėje labai didelės. Jos nie
kur nesumenkėjo. Mūsų spauda vis la
biau platinasi. Net mūsų priešai be jos ne
apsieina, Mūsų prakalbos, kur kalba ge
resnieji kalbėtojai, labai uoliai lankomos.
Mūsų šelpimo Fondas turi daug simpatiza-, rinėti valdžios, kaip civiliškos taip ir ka
terių. Beorganizuojant Lietuvių Darbinin- riškosios, parėdymus šiame kare. Taipogi 
kų Literatūros draugiją, man teko pate- išreikšta pageidavimai, kad Rusija numa- 
myt, kad jai pritaria daugybė žmonių, ku-' žintų pašlinas ant įvežamų iš Francijos ta- 
įie šiuo tarpu dar nėra socijalistais. Mū- vorų, ypatingai vynų, palengvintų gabeni- 
sų draugai užima pirmas vietas tautiškų rną francūziškų prekių, leistų steigti f ran* 
namų draugijose (Montello, Norwood), cūzams savo prekybos kontoras ir tt.

LIETUVOS NUOTIKIAI.
Ir Lietuvoje, kaip rašoma “Šaltinyj”, 

lygiai tokni liūdnų, tiesiog baisių žinių gau
name iš nelaimingųjų Suvalkų ir Kauno gu
berniją. šiame laikraštyj tūlas Bronius 
šiaip rašo:

“Ateina tokių žinių taipogi ir iš Vil
niaus gub. Panemunių, kur žmonės dau
giau atjaučia karę.

“Vienas “Rygos Garso” koresponden
tas rašo, kad jų kampelyje nedorėliams nu
sivedus kaž-kur kuopelę merginų, “vienos 
grįžo nuliudusios, o kitos linksmos”.

“Viena moteriškė iš Vilniaus gub. Aly
taus pasakojo man apie nepaprastą mergi
nų tvirkinimą. Nedorėliai net stoguose 
skyles plėšia, jieškodami sau aukų.

“Garlevoje, anot vieno mūsų korespon
dento, merginos nuolatos keliančios bjau
riausias gužynes, kur jų vainikai mindomi 
purvuosna.

“Punsko apielinkėje ir kituose kraštuo
se atsiradę net tokių merginų, kurios su ne
pažįstamais jaunikiais kaž-kur išsidanginu
sios.

“Seinuose atsirado visa kuopa paleis
tu viii, kurios prieš tai nei panašios nebu
vo į tai.

“Degant Leipalingiui, daugeliui rūpė
ję, kad tik ką pavogus. Tinginyste ir pa
leistuvystė tiesiog nepaprastai apėmė dau
gelį žmonių. (‘z<Vm. Lietuva”).

-----------o-----------
FRANCIJA.

Francijos parlamentas nutarė prižiu-
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Taip tai į gyvenimą ziuydirbti: vienoms nuo štukių,

ka ir vestuvės atsibuvo be 
jokių triukšmingų iškilmių.

Linksma yra girdėti, kad 
mūsų draugai pradeda atsi-

Idžia mano

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 Beny Street. Brooklyn, N.Y.

Darbininkai, skaitykit visi!

Kazimieras W. Ziurinskas and Co.
Kostumieriškas Kriaučim.

1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

Dvi

ištraukęs iš

> *

tur- 
vež

— Mane? ! Myli ? !
Akįs susitiko, žodžiai užmirė

kad užge-
Petras

valandų

Kūdra.

Grįžo sveikas.
(Ruožas iš gyvenimo 1914 ir 1915 metų 

Lietuvos šiaurytyje).

Vėjas, lyg žirgas nuo vadžių palei- 
ėmėsi šėlti. Dalgius subėdę — senes- 
pjovėjai, palengvėle vis žiūrėdami į

•
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Alus susitiko, žouziai užmirė... 
pranyko prieš meilės galybę.

Sodžiuj L. didelis sujudimas, alasas. 
Mat, šiandien apie antrą valandą, tapo ap
skelbta mobilizacija iš priežasties kilusio 
nesusipratimo rusų su vokiečiais. Atsar
giniai pašaukt_____ c Lr.riumenę, Užrašy
ta daug arkliu,________ vežimų ir net pa
kinkytų. Tą viską savininkai turės prista
tyt į pavietavą miestelį — Vilkmergę.

Kiek darbo ir rūpesčio!
Steponienė riša-vynioja į popierą sū

rius ir deda į skrynukę. Trejų metų mer
gaitė - duktė godžiai žiuri — gaila Stepo- 
nienei vyro, bet gaila ir mergaitės, — nu- 
piausčius kraštelius, duoda mergaitei — su
valgyk, vaikeli, trupinėlius. Atsigrįžusi į 
susirinkusias kaimynkas — ji nieko varg
šelė nenumano, jai vistiek...

— Tai žinai, vaikas.
— Khip aš su tėvu verkiame, tai ji ka

binėjasi ir klausia “ar skauda galvą, ma
ma?”

— Bet ir jums verkti gana, tai valia 
dievo, kokį mėnesį, kitą — ir vėl sugrįš vy
ras, o darbuose vieni kitiems gelbėsimės, 
kaip galėdamos; negalimas daiktas, kad tai 
jau būtų karė, tai tik, sako, esąs mėgini
mas, kaip ir anais metais pašaukė visus į

kad laike lietaus turėtų kuę užsislėpti. Per
kūnas be paliovos beldžia, trata. Lietuvių 
sielose nors jau išdilęs vardas perkūno, kai
po dievo, tečiaus jam prisiartinant, kiekvie
nas giliai, giliai sieloj jaučia ką tai nepa
prasto — baimę, guodonę... Moterįs degi
na šventas žoles, meldžiasi... Dangus ap
temo; nutilo vėjas, lyg laukdamas paliepi
mo... Ilga, balta, vingiuota ugninė juosta 
perpjovė debesį nuo vieno dangaus krašto 
ligi kito, perkūnas smarkiai subeldė ir lie
tus stambiais lašais pradėjo k nsti ant že
mės, 
stas, 
rieji 
debesį, žegnodamies ir melsdami dievo,kad 
ilk nebūtų krušos ir ledų, žengė į kupečių 
pusę.

Už viėho kupečio pasislėpė Katriute 
su kaimynų Petru. Jie jau seniai vienas į 
antrą žiurėjo gražiom akim, tačiaus vis ne
drįso prisipažinti; dabar, pasislėpus nuo 
audros ir perkūnui beldžiant, Katriutė vir
pėdama, tarė: “oi kaip baisu! bijaus — ir 

Viskas
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’knygas, rašėjus. Tokia kai- [dirbti, kaip 4°— 7 dol. Šioj ’ant visados 
ba yra nuobodi. Męs, vy-1 dirbtuvėj i ‘ \ \ ’ . '__ ______

rai, susiėję apie tokius da- skaitlius ir lietuvaičių. Kaip nodi reikalai, — tai pagerint

ri

' tauja”, o neprotauja? ■
Tankiai galima girdėti vy

rų pašiepiančius išsireiški
mus link merginų “sportavi
mo”. Girdi, ta nusidažiusi, 
ana nusipauderiavusi ir tt.

Girdint tokius pašiepi
mus, būtų galima manyt, 
kad vyrams sportės mergi
nos nepatinka, bet prisižiū
rėjus arčiaus pasirodo visai 
kas kita. Juo mergina dau
giau sportauja, juo daugiau 
ji dažosi, pauderiuojasi, tuo

alandų į Raias spaudžia. Reikia įsi* 
apie laikraščius, [ dieną — daugiau_negali už-1 dėti sau galvon vieną kartą 

1 ................................. . „* ___________________ j, kad jūs visos
randasi nemažas!esat darbininkės ir visų vie-

taip ir dabar bus, — kalbėjo jauna mote
riškė, kuries vyras buvo liuosas nuo kariu- 
menės.

— Prirengė vežimų ant keturių sėdy
nių ir tu pats važiuok, aš, duosiu porą sa
vo arklių, nereikės abiem gaišti. Girdėjosi 
balsas už lango.

— Patepk ratus, prikišk maiše šieno.
— Pakaustyk širmuką ant paskutinių 

kojų.
— Mano gelsvasis ir tavo bėriukas tiks 

į vieną vežimą... Girdėjosi atskiri balsai.
— Tau tai niekis, kiek laiko dirbai už

darbą dirbti, niekas nežus.- Mano tai ūkė 
lieka apleista, pati, vaikai, viskas išįra, 
griūva. — kalbėjo vidutinio ūgio ūsuotas 
vyras — Mateušas.

— O mano senas tėvas, ką jis darys? 
Tik aš ji maitinau. Kur jis dings? — kal
bėjo Antanas Gintaučiukas.

. — Dieve, dieve!, kokia aš nelaiminga? 
kad bent nebūtų pasisakęs mane mylįs, vis 
būtų lengvinus širdžiai, — verkdama ir 
glostydama kvietkas — kalbėjo Katriutė.

— Aš savo juodbėrėlio nebūčiau, kaip 
gyvas, niekam pardavęs — toks geras bu
vo, o dabar atiduok lyg už tėvo skolas, — 
aimanavo Vasilkavičius.

— Jau tai paties dievo koronė, šienas 
lankoj pradalgėse pusta, rugiai baltuoja, o 
tu čia žmogus tokioj darbymetėj gaišuok, 
kad bent už save. Neturi su kuom važiuot— 
teeina pėsti... Kalbėjo rūsčiai senas 
tingas ūkininkas, kuriam buvo įsakyta 
ti atsarginius

“Puiki žemė Vokietijos, 
ten mergelės, kaip lelijos,

Tralia-lia! Tralia-lia!
Dainavo apygirtis Jonuška. Jis

senas kareivis. Tarnavo - pėstininku - bu- 
binorium; buvo karėj rusų su japonais, iš 
kur pagrįžo sveikas ir laimingas. i Neturė
jo nė giminių, nė šeimynos — net gi namų. 
Jei kas galėjo jo gailėtis, tai bent ūkinin
kas — kaipo gero darbininko, kuriam ne- 
dabaigė pjaut šieno, šiaip gi niekas.

Giedra. Oras sunkus, dušnus. Kur 
tai toli girdisi, duslus beldimas perkūno, 
nors da debesų nesimato. Vidudienis. Štai, 
ant horizonto pietvakariniame krašte pasi
rodė siauras, juodas su paraudusiais pa
kraščiais debesėlis; jame nuolatos mirguo
ja ugnis, perkūnas kaskart smarkiau bel
džia... Pabudo vėjalis, ir lyg norėdamas ap
sivalyt prieš ateinantį juodą debesį — sku
biai pradėjo dulkint plentu. Debesis auga, 
jau užėmė visą pusę dangaus; maži pūki
niai dedesėliai, lyg nusigandę perkūno, sku
biai leidžiasi žemyn, juodieji, renkasi į krū
vą ir vienyjasi su didžiuoju debesiu, slepia
si jame. Artinasi audra. Piemenėliai 
drauge su gyvuliais skubinasi į tankesnius, 
lapuotesnius krūmus; kiti bėga į namus, 
prie motinų, šienpjūviai — seni vyrai žeg
nojas, padaro ranka didelį kryžių ore į de
besio pusę; išsitraukę iš pajuosčio sudoklį, 
papurto dalgį ir varo pradalgę toliau; — 
jaunesnieji juokauja — skubina... Griebė
jos — krauna pranokusį šieną į kupečius; 
skubina, taiso užvėjas sau ir pjovėjams,

sielos sudarė vienatnę, degančią tyra, karš- pamirštos ir susilaukia sen- 
ta meile, kuri negirdėjo trenksmų perkūno, niei;ūų . u 
nejautė audros siutimo, viskas pranyko nusidaziuslos 
prieš meiles galybę.

Iš už kalnelio pasirodė raitokas, kurs 
nepaisydamas nė audros, ne perkūno, nė 
to, kad da neatpjautas buvo kelias, net gi 
prieš veją, zovadą nešėsi link pasislėpusių 
šiene pjovėjų.

— Kur tu matei, joti tokioj audroj 
nepjauta pieva, minti žolę, daryti skriau
dą?—-piktinosi pjovėjai. —- O gal yra kofe 
didelis nepakenčiantis reikalas, —- abejojo 
kiti, ir akis įsmeigę į tą pusę žiūrėjo. Ke
lią raitokui užstojo Jonuška, kurs nebėgo 
nuo lietaus slėptis į šieno kupečius, bet ir 
lyg pasityčiodamas iš kitų, ant pradalgės 
pritūpė, užsirūkę pypkę ir, užsidėjęs ant 
gaivus pluoštą ilgą viksvų, leido kamuolius 
dūmų. Raitokas tuojaus pradėjo kažin ką 
pasakoti, mojuot rankom ir, 
kišeniaus, padavė Jonuškai raudoną popie- 
rį. Jonuška atydžiai klausė, paėmęs pažiu
rėjo į popierį, skaudžiai suriko, sviedė dal
gį ir susiėmė rankom už galvos. Nors da 
audra buvo visam pašėlime, bet jau visi ap
leido kupečius ir atydžiai tėmijo, nesupras
dami ką tas reiškia. Nekurie jau buvo be
bėgą teirautis, ypačiai kada raitoko ypato- 
je pažino Storastą, su medaliu ant kruti
nės, tačiaus pasiliko laukt ant vietos, pa
matę, kad Storasta su Jonuška skubinosi 
prie jų, apie kasžinką šnekėdami ir vis mo
juodami , rankom. Pjovėjai nustebę laukė 
ką pasakys Storasta.
jęs lyg apstulpėjo, išsižiojęs drebėjo ir nie
ko nesakė. Pjovėjai jautė ką tai baisaus, 
persigando, neramiai žiurėjo į Storastą.

lykus kalbamės, o su mergi- Ritų tautų darbininkės, taip ’savo būvį. Pagerint sava 
na susiėjus daug smagiau ir lietuvaitės yra taip-pat * būvį galėsit tik tuomet, kuo* 
yra pajuokaut, pakalbėt-a- lygiai išnaudojamos. Kaiptmet būsit organizuotos, nė
ra ė tuščius dalykus. Ot, su lietuvaitės, taip ir svetini- paisant tautu nei tikėjimo., 
kitomis merginomis susiė-. tautės negali atsakančiai su Jums, kaip lietuvėms, leir- 
jus ■— tai juo daugiau tuš- J 1 * v 1 1 ‘ -------- ’’ ■ • • “
čių niekų prišneki, tuo ge
riau. . Tai bent laikas sma
giai praeina”.

Na ir pasakykit, kas man 
no tokio išsireiškimo beliko 

daugiau ji vyrus užintere- •arvt-? Suurantama, kad 
šuo j a. Tai faktas, kurio
nieks neužginčys.

Rimtos, mąstančios, pro
taujančios merginos tankiai 
lieka vaikinų nepatėmytos,

mergių amžiaus, kuomet 
____ .__ ___ sportės pa- 
p rastai turi puikus garbin
tųjų.

Kiek aš žinau rimtu, do- 
r ii, protaujančių merginų— 
visos liko senmergėmis. Gi 
man žinomos sportės, kurios 
nieko kito nežinojo,kaip tik 
pasipuošt, pasišaipyt, pašo— 
kinėt, ištekėjo dar visai jau
nuose metuose.

Kadangi merginos, lygi
nai kaip ir vyrai, jau iš pri
gimimo turi patraukimą 
prie šeimyniško gyvenimo 
ir kadangi kiekvienai mer
ginai smagu turėti daug 
garbintojų, su kuriais ji ga
li laiką smagiai praleisti, 
tai ji ir stengiasi vaikinams 
patikti, stengiasi juos pa
trauki, užinteresuot.

Patėmijusi gi, kad vy
rams geriau patinka nusi
dažiusios, tuščios lėliukės, 
negu rimtos, protaujančios 
merginos,, tai ji ir stengiasi 
tokia būt, kad tik vyrams

Tad argi galima merginas 
peikt, jeigu jos yra tuščio
mis ir neprotaujančiomis lė
liukėmis? Ne!. Jos yra to
kiomis, kokiomis gyveni
mas jas padaro.

Kada gyvenimas persi
keis, kada vyrai ant tiek su-

Kasžin kol būtų buvę tokiame apstulpėji- dažyto veido, 
me, jei ne Jonuška, kuris suriko: “atsargi- nes 
niai, karė, mobilizacija, karė su prūsų”, — 
balse atsiliepė skausmas, gailestis, bet, no- 

! nedarnas nuduoti drąsiu, patraukęs pypkį 
paleido durnų kamuolį ir pridūrė “jure ligi 
keliu, eisim muštis”.

— Tie žodžiai lyg nubaidė apstulpėjimą 
šalin ir Storasta, lengviau atsidusęs, pradė
jo duot įsakymus: “atsarginiam ligi ketu- 
i-esdešimts metų į aštuoniuolika valandų iš
sirengti iš namų, arklius tuojaus vesti vals
čiui) ant mieros.

Nuleidę rankas ir pasvėrę galvas, sto
vėjo vyrai, nesakė nieko, nejudėjo; tik mo
teriškos pradėjo verkti. Petras taipgi sto- 
/ėjo ir kvailai šypsojos. Katriutė glaudės 
prie jo ir verkė; ko ji verkė? Ar gailėjo 
Petro ar meilės, ką tik užsiliepsnojusios vi
soj didumoj, lyg tyčia toje valandoje, kada 
gyvenimas pila karčia tulžimi, 
sint, palikus gilias žaizdas sieloj, 
buvo kareivis ir už aštuoniolikos 
turėjo apleist visus mylimus.

(Dar bus).
----------o,

Ateis tos dienos seniai svajotos, 
Nušvies žmoniją ramus laikai, 
Išnyks nuožmybės, kovos kraujuotos 
Nudžius nuo žemės kraujo lašai. 
Pradings niekšystės, žiaurus godumas, 
Išnyks troškimas brolio mirties;
Kas buvo svajais — tas bus tikrumas 
Visą pasaulį džiaugsmas nušvies!

Saules Brolis,

rr;;'”'3 am merginos būdo, 
a ■ j) roto, išsilavinimo ir 
gabumo, ne kaip ant jos pa- 
v’. šutines išžiūros bei nu- 

tada mergi- 
pradės pro tau t, pradės 

m.'-tvt ImmitNs, nes žinos, 
k1 r! tuomi tegali vyrus ūž
ia t ė rerarat ir nutraukt. Ta
da nebus ir tiek persiskyri
mų, tiek nelaimingų šeimy
niškų santikių, nes protau
janti moteris kitaip žiūri į 
gyvenimą, ne kaip nusida
žiusi lėliukė.

Tuščia, neprotaujanti 
mergina į gyvenimą žiūri 
per pirštus, ji mano, kad 
gyvenimas yra vien tik žais
las. Ji yra papratusi, kad 
vaikinai apie ją šokinėtų ir 
vaišintų saldainiais. Bet 
kada jšteka ir vyras saldai
nių nebeatneša, kaip kad 
būdamas velkinu darė, ir 
kada jis nuilsęs po sunkaus 
dienos darbo nuolat negali 
apie ją šokinėt, tada ji, pa
ėmusi jo sunkiai uždirbtus 
centus, “išrunija” su kokiu 
nors Raulu. kuris jai sal
dainių pažadėjo nupirkti.

išnekėt apie tuščius dalykus.
Kitas vėl rimtas veikėjas, 

ė n t m ano i šs i re i šk i ra o, k a d 
rimti vyrai daugiau paiso 
merginos būdo, jos proto, iš
silavinimo, ne kaip paviršu
tinės išžiūros —• atsakė: 
“Klysti, tamsta! Nežiūrint, 
kaip rimtas vyras nebūtų, 
jis visuomet daugiau atkrei
pia atydos ant merginos pa
viršutinės'išžiūros, ne kaip 
ant proto ir išsilavinimo. 
Kai o išsilavinus ' mergina 
nebūtų, jei jos paviršutinė 
išžiūra ne kokia, ji neturės 
pasisekimo ir vyrų nepri
trauks”.

Tokiu išsireiškimu esu 
girdėjus šimtus ir faktiškai 
esu įsitikrinusi, kad tai yra 
"eisybė. Tas apsireiškia ne 
vien tarp tamsių ir nepro
taujančių vyrų, ,bet ir tarp’padaryti, 
a p si š v i e t u s i ų s o c i j a 1 i s t ų.

Rimta, protaujanti merai- tis su darbininkais.

tokiu uždarbiu pragyventi. į Rems, italėms ir žydėms, 
Uždarbis mažas, o pragyye-; vienodai reikia pavalgyti* 
rimas vis kįla ir kįla. Vis- apsirėdyti ir pasilsėti, 
kas pabrango veik du kart ', ‘ Bedalis Vaclovas,
tiek, kaip keliolika metų at-' 
gal, bet algos vis tos pačios.

Tad kasgi liekas jums da
ryti? — Niekas kitas, kai]) 
tik organizuotis ir rėikalau- 
ti didesnes algos, trumpes
nių darbo valandų ir geres
nio apsiejimo iš bosų pusės. 
Keikia žinoti, kad bosai iš 
savo malonės jums algų ne- 
nad'dins ir darbo valandą 
nesumažins. Tą viską pa
daryti galit tik jūs pačios. O 
kad iškovoti trumpesnes 
darbo vaalndas ir didesnę 
užmokestį, tai visų pirma 
reikia susiorganizuoti — su
tverti uniją. Kad unija yra 
geras daiktas, tai man ro
dos, kad to niekas neužgin- .v. . . .
čvs. Unija, tai vienatinis !,es>vlska u laisva meigi- 
ginklas darbininku ekono- na: .... . . . .
iMškoj kovoj. Suneorgani-' Linkiu jaunam porai lai- 
zuotais darbininkais bosai‘nim8'° šeimyniško gyvem- 
apsieina, kaip jiems patinka m0, 
ir niekas jiems nieko negali

. Bet kur unija y-; 
ra, ten ir bosai turi skaity-į

eoi

NAUJOS POROS.
Gardner, Mass.

11 d. rugpjūčio apsivedė 
drg. Jonas Baltakis su P. 
Kanopeckaič;ute. Šliūbą ė- 
mė civilišką, m zs jaunosios 
giminaitis, karštas katali- 
X )s, stengėsi ją atkalbinėti 
iiuo ei vili ško š! iv bo.

Vestuvėse nebuvo svaigi
nančių gėrimų, kas yra la
bai pagirtina. Drg. Balta- 

J,is yra narys L. S. S. 89 kp., 
! o Konopeckaičiutė šiaip pro-

DETROIT, MICH.
Šiomis dienomis apsivedė 

k. drg. L. Pulmanas su O. Ti
rai lieka apšaukta kaipo šal- ganizuotais darbininkais į^isiuke. Sliūbą ėmė civilią- 
ta nedraugiška, nemeili, be bosai džiaugiasi, nes jie 
moteriškumo, o tuščia misi- kaip nori, taip su jais apsi- 
dažiusi lėliukė nuveda mūsų eina, kiek jų malone, tiek 
laisvamanius bei sočijalistus moka, algos. Už mažinusį . . v 
i bažnyčią ir paklupdo prie pasipriešinimą jie pavaro kratyti nuo bažnytinių prie- 

Priegtam neu-
darbininkai dirba dki prieš Romos agentus. , 

‘ .1 Linkiu naujai porai koge-
iaisvamaniM bei i talisTams krauna ’kapitalą. : kiaušio šeimyniško gyvepi-

P. P. Zalenkauckas.

altoriaus. i darbininką.
Jei kas mano žodžiams nijistai. 

netiki, lai įsitėmyja, kad be-Mąug pigiau ir tuomi kapi- 
veik. visi __  ........
socijalistai, su labai mažu | Man rodos, kad unijos ver- mo- 
išėmimu, yra ;
tamsiomis ir neprotaujan
čiomis I
protaujančių ųierginų yra 
gana daug, vienok jos lieka

apsivedę suites neverta daug nei aiškin-
„eprotaujan- ti, nes kiekvienas darbinin-!

katalikėmis ir nors kas ir darbininkė supranta Moterįs — kariški cenzoriai.

čiięa nė jones, yra 
vyrų, kurie rimčiau žiūri į 
gy venimą,’bet tai tik išėmi
mai. Didžiuma gi žiūri vien 
tik i nudažytas lėliukes.

Sufragistė.

Merginos, orga= 
nizokitės!

Brooklyne, ant kiek man 
yra žinoma, randasi daug 
išdirbysčių vyriškų marški
nių, kuriose daugiausia dir
ba merginos. Tose dirbtu
vėse visos darbininkės yra 
neorganizuotos. Jų mokes
tis visai maža, ir aplinkybės 
dirbtuvėse prastos. Darbo 
valandos ilgos. Nekuriose 
dirbtuvėse merginos dirba 
po 10 valandų į dieną, o al
gos gauna į savaitę po 3, 5, 
o jau daugiausia 7 dol. Bo
sai su j omus labai žiauriai 
apsieina. Ypatingai turi 
daug nukentėti taip vadina
mos “grinorkos”, nes jų šio
se dirbtuvėse daugiausia 
dirba. Bosai tankiausia ir 
ima “grinorkas”, nes jos už 
daug pigiau dirba ir bo
sams labai paklusnios. Jie, 
bosai, kaip nori, taip duoda

jos reikalingumą.
Todėl Salant and Salant' greitu laiku visose pačtose 

darbininkės, taip ir visų ki- pastatyti moteris kariškais 
ir tokiu dirbtuvių, organizuoki-[cenzoriais. Algą mano skir

tos! Pasikalbėkit tarpe sa-:ti po 60 rub. į mėnesį, 
vęs, pasvarstykit ir pradėki t Kodėl rusų valdžia taip 
tverti uniją. Taipgi nepa-unano pasielgti—nepraneša, 
mirškite ir savo draugių Matomai Rusijoj jau truks- 
svetimtaučių. Nepaisykit, [ ta vyrų, kad tokias svarbias 
kad jos žydės, italės ar len-i vietas, kaip kariškų cenzo- 
kės, nes visas tas pats kapi- rių, mano pavesti moterims.

ri tuščios moterįs ir dėlto 
tiek yra šeimvniškų suiru
čių ir persiskyrimų, kad 
motčrįs neprotauja, o nuo 
protavimo jas sulaiko pa
tys vyrai.

Dėl parėmimo šitos savo 
nuomonės aš čia privestu 
keliatą savo pasikalbėjimų 
su vyrais, kurie skaitosi 
protaujančiais ir susipratu
siais socijalistais veikėjais.

Vienas tokių veikėjų pa
sakė man atvirai: “Tamsta , 
visuomet kalbi apie organi- kius 5 metus. Visos lutos*

kitoms nuo dienų. Dirban
čios nuo štukių daugiau ne
gali uždirbti, kaip 4 — dol. Į 
i savaitę, o dirba iš visų pa-1 
jiegų.

Ant Lorimer gatvės yra 
dirbtuvė Salant and Salant, [ 
kurioje veik visos darbinin-1 
kės yra ateivės: lietuvės,' 
italės, žydės ir lenkės. Jos 
dirba nuo štukių. Dau
giausia uždirba 10 dol. į sa
vaitę. Žinoma, tiek uždirba 
tik tos, kurios išdirbę ko-

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 isnaudot, 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”, “Kelęivį”, “Naujienas” ir 
kitus.
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LAISVfi ' .

KORESPONDENCIJOS
NEWARK, N. J. ' dabai prastą išvaizdą turė- 

Atėjo užpuolimo gadynė! j? įr S nepo/ėjo tikė- 
I11’ kad J1Sal Sah butl SVen’ 

i a^‘ .v . tablyva asaba. Bet kada

Ant rytojaus (17 rugp.) 
atsibuvo klerikalų fondo 
prakalbos. Čia kalbėjo kun. 
Kemėšis ir p. Šimkus. Abu
du jie kalbėtojai nekoki ir 
apie jų prakalbų turinį čia 
nei neminėsiu.

Užbaigus p. Šimkui pir
mą prakalbą, buvo įteikta 
nuo L. š. F. komiteto rezo-

Žinomas daiktas, išsykio jįsaį pradėjo sakyti pamok- locija su užklausimu, kodėl 
buvau pamislijęs, jog tai įp prakalbas tuomet P* ŠLnkus publiką suvadžio- 
menkniekis. Jeigu, sakau,'parapijonai pradėjo į jį ki-'T0- Išėjęs antru kartu kai- 
jau trustisų atskaita pražu- taip žiūrėti. Ji^i o 
vo, tai galėsiu išduot jiems ;rapįjonams pasisak§ 
atskaitą is savo knygų. (Lietuvoj buvęs vožne

Paėmiau ir vartau. Iš-!Sakėsi, buvęs redaktorium, 
pradžių, rodos, viskas gerai, dideliu revoliucijonierium ir 
Bet kada ėmiau žiūrėt to- net turėjęs pabėgti nuo na- 
liau, randu tiktai išplaukus, gų rusiškų žandarų, kitaip 
,o įplaukų nėra. Ir šiaip ver- būtų kalėjime sukirmijęs, 
čiu knygų lapus ir taip— Mat, kokiam tai sk' 
kaip nėr, taip nėr. Paskui rėjęs su < 
man net plaukai piestu pasi- susirinkimą, tai žandarai ė- 
stojo. Mislinu sau, jau čia'mė ir užtėmijo. 
nėra kitaip, kaip tik ponas' m liaus gi pasigyrė, kad 
dievas turėjo kokią koronę'jis gerai 
užleisti ant mudviej i su ga-[bedievius, 
spadine. [kantrumu

O mat, tos parapijos kny-!Lnda jisai 
gos buvo perdaug senos, su-(bedievius. .. 
puvę, suirę, taip kad įplau- Įl^aJ nelaimus, čiupt ir susi- 
kų lapai ėmė ir išpuolė, liko kabino su J. Sweetra j kri- 
t’k išplaukę. Na ir paskui Pasirodo, kad is Du- 
trustisai verčia bėdą, kad Slos. la?)a! S1hmas kritikas, 
kunigas juos tyčia išplėšė. [Kaip^kRi pasakoja, tai Du- 
Suprantania, tuomet kimi-Jla .nei a 
geliui daugiau niekas nebli- [ 
ko daryti, kaip tik runyt. j 
Prie šios bėdos prisidėjo dar. 
ir gaspadines nelaimė. Mat,! 
tie žirniai pradėjo1 tvinktie ‘ 
ir gaspadinė. vieną gražią , .. dmuriau !pirmiausia buvo išduotas ra-
dieną pasisakė • nesveika e-, ; ’!a ■; “ -. Įa kbiau ro t o pr..IiOvcpin “Viešnia1 TZ . , . nndirbs Pnnmtvsime ponas uumgysuų viešojosanti. Kunigėlis tuojaus 1 ' 1 -- - • ■
gaspadinę išsiuntė į “šiltus; 
vandenis” gydytis, o jis' 
pats, parsikvietęs į savo vie-' 
tą kunigą Akstį, apsuko a- [ 
py kakle į priešakį, užsirišo' 
raudoną naktaizą ir dui iš 
Newarko.

Kada parapijonai dažino-į 
jo,kad kunigėlis daugiau ne- 
begrįžš—graudžiai apsiver- 1 
kė. Ypač gailiai verkė da
vatkos ir komitetai, sakyda-i 
mi, jogei kito tokio šventa 
blyvo kunigėlio daugiau m. 
turėsią.

Ir teisybė, jeigu jūs būtu-Į 
mėt mate, kokis jis buvo i 
meilus prie žmonių. 
Įima sakyt, kad jis visus 
žmones mylėjo, išskyrus be-

, Išėjęs antru kartu kai- 
Jisai' savo pa- i ^ti, silpnai ir nedrąsiai ši- 

i, jogei taip aiškinosi: Gaila man 
s vožna asaba. lamstų, aš būt negalėjau,nes 

'silpnas jaučiaus. Aš taip- 
pat ir Pittstone turėjau būt, 
bet telegrama atsakiau”.

i Taip, ir męs matom, jogei 
i p. Šimkus silpnas buvo, jei- ' 1 • 1 • • : • 1 — I
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Turiu pasakyt, kad pasta- [ 
ruoju laiku prisidėjo prie' 
kuopos daug jaunų ir ener
giškų draugų, kurie, matyt,! 
pasišventę dirbti socijalizmo 
labui. |

Kuopa nutarė dėl agitaci- . 
jos varymo paimti salę ant' 
visų metų. Buvo įnešimas,1 
kad kuopos nariai būtinai ' 
turi stengtis tapt šios šalies, 
piliečiais, bet po trumpų dis- r 

, kusi jų dėl stokos laiko tas, 
klausimas tapo atidėtas ant' 
toliaus. . |

L. S. S. XI rajono organi-
, jog rajo-i 

nas miega letargišku rneigu,, [ 
namas Jungtinis Pildomos,1! j!)1<llL negalima esą( < 
Tarybos susirinkimas Hod R išbudinti. Nutarta rajo- ; 

iną (f Red.) suspenduoti. [:) 
Kuopa nutarė rengt pasi- [ !

Sydney i^Lsminimo vakarą su per- jį 
' statymu pabaigoj rugsėjo. |

5 d, rugsėjo bus dideli: 
koncertas, prakalbos ir vei 
kalo

šips išnešta papeikimo re
zoliucija.

6. Po 6 mėnesių nutarta 
vėlei laikyti vietinių drau
gysčių konvenciją. Virši
ninkais draugysčių ir Kny? 
gyno išrinkta ant sekančių 
6 mėnesių pirm. Jon. Rauli- 
naitis, sekr. St. Janaraus- 
kas, kasieriųm Alex. Misiu- 
kevičia.

V. Černiauskas

CHICAGO, ILL.
Iš rūbsiūvių susirinkimo.
Rugpjūčio 14 d. buvo su- . v-

sirinkimas visų skyrių Pil- storius pranešė,
domų jų Tarybų, taip vadi

. . -. . _ Carriers salėje. Šiame su-
skiepe tu- i&u ^aiP lengvai atsidavė ku- virinkime dalyvavo genera- 

davatkom slapta 'ruęų globai i r jų nešvariai ųiškas prezidentas ’ v Y\ z \ I i 4 I r ipolitikai.
Rapakas.

VIENTAUČIAI!
Pirma, negu pirksite LAIVAKORTĘ, siųsite ar mainy

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

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

JIS PRIIMA PERSIUNTIMUI ANT SUČEDIJIMO | 
VALDIŠKĄ TAUPOMĄJĄ BANKĄ AR KASĄ ir įteikia ift- 
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

11 i 11 man A. C. W. of A. Su
sirinkimas buvo sušauktas 
dėl apkalbėjimo organizaci
jos reikalų.

Svarbiausias 
punktas buvo galutinai nu- i 
tarti apie Chicagos darbi- i 
ninku judėjimo ateitį, ar ga
limas generališkas streikas 
tuo jaus, ar ne? Organiza
toriai išdavė raportus apie 

'visą Chicagos rūbsiūvių ju-

SPRINGFIELD, ILL.
Lietuviškų draugysčių kon

ferencija. 
Konferencija atsibuvo 

rugpjūčio 15, 1915. 
Dalyvavo šios draugystės: 
Lietuvių Vienybės dr-stė,

Lietuviu 
Kliubas,

t___ ____  Kliubas, L. S. S. 29 kuopa, [ de, kad žmonių susipratimas
itorium, o tik administrato- Lietuvių Ukėsų dr-stė ir [yra jau augščiau pakilęs, ne- 
riaus pagelbimnko ]

1 ninku.
ParaD1’jon/ii jau pradėjo
e irt ar pavyks Dūdai iš-

mokąs naikinti 
Tuoj visi su ne
pradėjo laukti, 
pradės naikinti 
Ogi kaip sykis,

Progresyviškas
Lietuvių Ukėsų 1 dėjimą.

pagelbi- Lietuvos Sūnų dr-stė. Tvar-h 
! kos vedė j u buvo Kazys Ai- ■;

retoriais V.
• St. Janaraus-

Kiti.kas. Prasidėjus sesijoms,

Pater Nosier.

PHILADELPHIA, PA.
S. Šimkaus misijos.

Kadangi p. S. Šimkus pra- 
inešė, jogei jis Į šį miestą at

Knygyno” komiteto sekreto
riaus SU Janarausko ir ka- 
sieriaus Jono Žvingilos. Iš 
komiteto raportų patirta, 
kad V. Knygynas randasi 
geram stovyje. Draugystės 
savo knygyną užlaiko ir

‘ vyksiąs su prakalbom" 14 tvarko bendromis lėšomis, 
'rugpjūčio ir būsiąs čia 4[Knygyną_prižiūri kiekviena 

, dienas, tai vietiniai šelpimo draugystė is eilės po mėne- 
" fondai subruzdo rengti pra- si laiko, potam kita ir tt. 
' kalbas. .Vietinių draugijų Kad sutaisyti knygynui į- 

sąryšis nutarė surengti pra-‘x -
^'kalbas ant 16 d. rugpjūčio |3 ypatų: V. Černiausko, St. 
M naudai Lietuvos Šelpimo Janarausko ir St. Rusaičio.

sąryšis nutarė surengti pra- i status, išrinkta komitetas is

Fondo. Bet pasirodė, kad 
klerikalų fondas ant to pa-

Sekanti buvo nutarimai šie:
Draugysčių bendromis

T ties vakaro irgi rengia pra- jiegomis surengti paminėji- 
lr.ga" kalbas. Prasidėjo derybos, linui sukaktuves 10 metų nuo 
' Po pasikalbėjimui klerikalai Rusijos revoliucijos.

,. . ... . . ,. . nutarė savo prakalbas per-; vaikščiojant sukaktuves, pa-
dievius. Užvis labiausia ps kclti ant utarnjnko rug. kviesti iš kitur gerų kalbė-

„ pjūcio).
M* Kuomet pribuvo p. Šim- 

teko matyt, kaip jis "bovino ;^u.s’ tai jis L. Š. K komite- 
tūlo Elizabetho saliūnininko pasakė, jogei spcijahs- 
dukterį. Ir tai bovino nebi-,neisiąs kalbėti. Vie- 
le kaip, bet tėviškai, pasiso- P° ti timpų diskusijų, 
dinęs ant kelių, lyginai, i komitetas pasakė,
kaio savo locną mergaitę. auk°s bus siunčiamos

Dabar apie gaspadinę. Ji ,ten?. ^U1 aukautojai norės, 
sugrįžo iš ‘T’1' 
ir... o. dievulėliau tu manoj 
gaspadoriaus nebėra! Ka-1 
da parapijonai jai papasa-| 
kojo, jogei gaspadorius už
sirišęs raudoną naktaizą iš- 
runijo, tai gaspadinei, kaipo 
cnatlvvai mergelei, toptelėjo t 
mintis galvon, ar tik ne so-1 
cijalistai kunigėliui užrišo. . -
raudoną naktaizą ir išvobi-j^odel, kacl publiką jiz- 
no bėgt iš Newarko? 
prantama, kad jie!

Ir dabar gaspadinužė,' 
kaip tik pamato žmogų su 
raudona naktaiza, tai ir rė
kia, kiek tik jos plaučiai pa- 
jiegia.

Tai taip parapijos reika- [ ne^įmas įr atskaitos Lietu
ku ir po šiai dienai negali'. • dalinamų auku< - -
ateiti j savo vezes ir gana.’sa tai kritiškai m 
Tiesa .........
V . v 1 bet ng Vilniaus draugija, kuri
sis žmogelis mums visai ne- atsiuntg- Amerikon p. šim- 
patiko, nes nemokėjo biznio. ku> iždaiina aukas taip įo. 
daryti. Dar pirmą sykj sa-Į gei pašalpa gauna ' ne tie, 
vo gyvenime tokj kunigą kuriems ji būtinai reikalin- 
pamatėm, kuris nenori pa- ga> j,eį kurje ke jos gali 
rapijos pinigų priimti. Sa- apsieiti.

mvlėjo moteris ir tai netik 
savo parapijonkas, bet ir., 

• svetimas. Štai vieną sykį

Po pasikalbėjimui klerikalai j Kusi jos revoliucijos. Ap-

šiltu 1 vandenų” Rimkus prisižadėjo kalbė-' 
\ jti.

Ir štai ateina panedėlio 
vakaras. Susirenka žmonės 
'ant prakalbų. Ateina lai
kas prakalbas pradėti, bet 
kalbėtojaus nėra. Laukia, 
lenkia—nesulaukia. Galų- 

jgale komitetas suprato, kad 
p, Šimkus iškirto jiems špo-

Su-Igmnėdinti, perstatė kalbėti 
Į vietinius—Jasinską, J. Gri- 

-- |nių ir J. Stasiulevičių. Visi 
trįs, kaipo neprisirengę, kal
bėjo trumpai. Draugas J. 
Stasiulevičius turėjo surin
kęs keliatą laikraščių, ku- 
: riuose tilpo S. Šimkaus pra-

. Jis vi- 
, , . .v. - ’sa tai kritiškai apkalbėjo,kun. Šaknevicius savo pabrieždamaSi jogei kunigi. 
- .. . nė Vilniaus draugija, kuri

ko: “Geriau jūs patys, para- 
pijonai, pinigus laikykit”. 
Na, o per pamokslus nei vie
nu žodelių neužkeikia tų 
bedievių. Jau davatkos ant 
kun. Akščio buvo taip įnir
šę, kad, būdavo, 
tik smagina. Tik laimė,kad 
jis pasiskubino išsinešdinti, 
o šiaip būtų gavęs šveisti.

Akščiui pasitraukus, už 
kleboną pasikvietėm Dūdą 
ir manėm, kad šis tikrai ga
lės visų norus užganėdinti. 
Bet kaip tik atvažiavo, tai

Po prakalbų buvo renka
mos aukos. Surinkta 8 dol. 
su centais.

Paskiau susirinkimas iš
renka komisiją, kuri turi 

rąžančius paklausti p. Šimkų, kodėl ji- 
1 • - 1 J no! To.klllrn m -i -r rsai publiką suvadžiojo.

Tai taip p. Šimkus pildo 
savo prižadą, kurį neseniai 
buvo paskelbęs laikraščiuo
se: “Eisiu ten, kur mane 
kvies, aukas surinktas sių
stu ten, kur aukautojai no
rės”*..

; luošiąš. Bet paskui vargšas’gas” ir kiti jiems 
atsiminė Kristaus žodžius: 

perstatymas Aurora (“Dovanok jiems, nes nežino 
susirinkimo ^1^’ Lietuvių Revoliucijo- kirdaro!”

[merių. Pelnas to koncerto 
■skiriamas revoliucijos kan
kiniams.

Detroito Reporteris.

GARDNER, MASS.
8 d. rugpjūčio buvo piknikas 
ir prakalbos L. S. S. kuopos. 
Kadangi diena buvo graži, 
tai žmonių susirinko gana

J. Galinio

gu pačioj p radžioj organiza
vimo. narni

panasųs' 
pradėjo skleisti juodvarni- 
jus sutaisytas prieš progre- 
syviškus lietuvių veikėjus 
judošiškas provokacijas, 
šmeižti niekuomi nekaltų ir 
v i s u t m i en ei užsitarnavusių 
žmonių vardus, kad tie 
šmeižtai jau išgarsinta ir 
svetimtaučių spaudoje, o tas 
daro didelį pažeminimą vi
sai lietuvių tautai —

Tai męs, Spiingfieldo, 111., 
1 i e t u v i šk o s p r o gr esy vi škos 

Į draugystės: Lietuvos' Sūnų 
dr*stė, Lietuviu L'kėsu drau- 
gystė, Lietuvių Ukėsų klin
ikas, Lietuvių Progresyviš-

CHICAGO, ILL.
Pirmą sykį iš lietuvių lai

kraščių “Laisvėj” patėmijau 
apie stiklų (Glass Cutters) 
išdirbystės darbininkų judė- 

Ijimą, per tai ir aš, dirbda- 
'mas tos pramonės šakoj, no- 
Iriu kelia tą žodžių parašyti:

Pas mus yra daug tokių 
dirbtuvėlių, kuriose dirba 
po 10, 15 ir daugiau darbi
ninkų, bet apie tas visai ne
minėsiu, tik paminėsiu apie kas kliubas, Vienybe Lietu- 
“Chicago Cut Glass Co.” vių dr-stė ir L. S. S. 29 kp., 
Šioj dirbtuvėj dirba virš [laikydamos konferenciją 15 
šimto darbininkų; unijos vi-'d. rugpjūčio išnešam papei- 

' sai nėra. Tiesa, pirmiaus kimo rezoliuciją 
unija ir turėjo savo

“anarchistai”, kurie 
», a- 

is Lietuvnin- 
Publika dailiai užsi-

Ullman kalbėjo apie daugiau nieko neskaito
• Chičaga gali ateityj part “Vienybės LVA..

• M ką”. Publika dailiai v......
.11.0? Jeigu taip, laikė ir ramiai klausėsi pra- 

Chicagos[kalbų, išskiriant tų penkių 
susikoncentruoti, sutvėrimėlių.

tai, 
turėti kontrolę dęl genera- 
liško streike 
tai turėtų 
spėkos
idant Chicaga pilnai būt or
ganizuota, kaipo
centras rūbsiūvystės pramo
nės. Jis savo kalboje nuro
dė apie New Yorko pasise
kimus, kur darbininkai bu
vo susiorganizavę. Nors 
New Yorke nebuvo nieko

M. 
ant 
bus 
ve-

toją.
2. Nutarta pakviesti 

X. Mockų už kalbėtoją 
visos savaitės; bet tas 
ant. vėliaus, kad paliks
sesnis oras rengime vakarų, 
kad vieni kitiems nepakenk
ti.

4. Nutarta visoms drau
gystėms tartis, kaip panai
kinti naują madą pirkti 
nuo mainu bosu darbus ir 
fundyti jiems saliūnuose ir 
stubose. Tūli draugai išsi
reiškė, kad už geresnį dar
bą jau reikia mokėti po $50 
ir daugiau. Taipgi kad ran
dasi jau net ir tokių žmonių, 
kad prileidžia mainų sugy- 
vulėjusius bosus prie savo 
moterų. Vyras sau išeina 
su katiluku neva alaus par
sinešti, o moterei liepia bo
so gyvuliškus jausmus už- 
gafiėdinti už žadamą geres
nį darbą. Ištiesų, tai yra 
jau perbjauru. Susipratę 
darbininkai apie tai kalbasi: 
kas bus toliau? Ar ir vėl 
sugrįžš tikros vergijos lai
kai? Apie tokius nepapras
tus dalykus reikėtų ir kitų 
miestų draugystėms at
kreipti atydą ir stengtis iš
vien veikti, kad panaikinti 
šitą blogą paprotį.

5. Apkalbėta lietuviški
laikraščiai. Nupeikta tau- 
tiškai-klerikališki “Vienybė 
Lietuvninkų”, “Ka-kas”, 
“Draugas”, lapelis “Ameri
kos Lietuva” ir kiti jiems 
panašus, kurie su savo spau
da vien tik melus, šmeiži
mus ir judošiškas provoka
cijas skleidžia tarpe lietu
viškos visuomenės, vietoje 
savo brolius tautiečius pa
mokinti ką nors apšviestes- 
nio, prakilnesnio, tai jie 
prasimano “raudonrankių” 
organizaciją ir piškina savo 
juoduose organuose insinua
cijas. Prieš tokius laikraš- 
b . .

tautiškai- 
laikraš- 

kodi džiausi a už- 
drau-

Prakalboms pasibaigus tie 
didesnis dvasios ubagai parodė savo 'buvo -T __

I skyrių N. 112, bet vėliaus čiams, o 
Kadangi" ta į ji s išnyko." Negalima labai uojautą 

bjaurų darbą atliko keli, per pasigirti, kad darbo sąlygos gams, L. 
tai nei neįvardiju jų. bet sulyginus su apie- .

Nelabai sniagu tokios nau-Ūfr|kių dirbtuvėm, tai negali-1 
jienos pranešti, bet nėra kas labaiir nusiskųsti. 1^" 

naujo išreikalauta, kaip tik 
numušta mokestis sugrąžin
ta, bet organizacija rūpinas, 
kad laimėjimas ateity atneš
tų geresnes pasekmes, 
ganizacija 
užmokesnį 
partmente, 
maž-daug 
Tas viskas 
siekta, nes 
gerai žino

ganizuota, kaipo

Or- 
rupinasi išdirbti 
kiekviename de-

būtų padidinta, 
bus lengviau at- 
darbdaviai jau 
apie organizaci- 
Jis kvietė, kad 

vietinės unijos gerai ištirtų

kalbu steičiū. u ojautą “Laisves
Pruseikai

viackui.
Tepranyksta i

daryti. Jęigu parkas ir, 
steičius prakalbų sakymui [ 
prigulėtų lietuviams, tuomet) 
dar pusė bėdos, bet dabar 
pasamdyta nuo svetimtau
čiu ir tas padaryta socijalis- 
tų varde, per tai ir nutylėti j 
negalima. Sočijalistai galė
tų areštuoti tuos dvasios u- 
bagus, tik iš pasigailėjimo 
to nedaro.

* 

■■ $

Vietos lietuviai yra išsi-
apie galimifmą streiko, bet rinkę komitetą, aukų rinki- 
niekad nebūti skubiais be hįūi nukentėjusioms nuo ka- 
tam tikro prisirengimo. Ge- Į’čs lietuviams. .. Išpradžių 
nerališkas ofisas bus visada 
su jumis u palaikys visus 
jūsų gerus manymus, kurie 
bus naudingi dėl sustiprini
mo organizacijos.

Po tų raportų ir kalbų 
buvo iškilę diskusijos ir ap
kalbėjimai bėgančių reika
lų. Diskusijose dalyvavo 
nariai pildomųjų tarybų. 
Apkalbėjus nutarta toliau 
varyti agitaciją, ir jeigu 
būtų neišvengtina genera
liškas streikas, tai už jį ves
ti agitaciją.

Reikia patėmyti, kad dis
kusijose nekurie delegatai 
išsitarė, jog kitaip nesusior
ganizuos Chicagos rūbsiū- 
viai, kaip tik per generališ- 
ką streiką. Todėl, ’kaip jie 
yra persitikrinę, tai genera
liškas streikas yra nešveng- 
tinas tokiame atsitikime.

Tas viskas užsibaigė su 
vilčia, kad Chicagoj gali dar 
sykį iškilti generališkas 
streikas rųbsiūvystės ama
te.

Prie to reikia pridurti, 
jeigu rūbsiūviai nenori ge
neroliško streiko ir taip il
go, kaip kad buvo 1910 me
tais, tai turi organizuotis, 
nes tik per organizaciją gali 
laimėti nuo darbdavių pa
geidaujamas darbo sąlygas. 
Taigi, prie darbo rūbsiūviai!

“L.” Korespondentas.

tas komitetas veikė, bet da
bar kasžin kodėl apsnūdo, 
tartum jo visai ir nebūtų.

Tiesa, parsitraukė L. Š. F. 
štampų, bet ir tų neplatina. 
O gal komitetas mano, kad 
jau aukų užtenka, nes surin
kęs $100 pasiuntė. Steng- 
kitės dirbti, nes pašelpa rei
kalinga.

Reikia pažymėti, kad vie
tos draugystės iš savo iždų 
nei po pusę cento neišdrįso 
paaukauti L. š. F. Rodosi, 
kad yra dvi draugystės pu
sėtinai turtingos, bet ir tos 
neremia.

Šv. Petro ir Povilo drau
gystė negali aukauti, nes už 
“nudažytus skudurus” rei
kia mokėti po $150. Bėda, 
kad mūsų lietuviai gyvena 
“žibu č i ų ga dy n ė j ”.

Onyte.

. Dir-'tarpo barbariški “raudon- 
bam po 50 vai. į savaitę. Ku- raukiu” pramanytąja! — 

su- tautiškai - klerikališki pro
vokatoriai.

rie darbininkai gerai 
pranta savo amatą ir turi 
daugiau praktikos, tai gau
na nuo $18 iki $22 į savaitę, 1 
o kurie mažiau, tai nuo $10' 

Įiki $16. Štukinis darbas vi-’ 
! sai'panaikintas ir visi dirba 
nuo dienų. Pereitu du mė-1 

nešiu darbas buvo sumažė
jęs ir dirbom tik po 3 die
nas į savaitę, bet dabar eina 
geriau ir dirbam pilną lai
ką. Lietuvių randasi tik du.

Vėliaus pranešiu apie bu
vusios unijos gyvavimą ir 
apie jos mirtį.

Veliju Brooklyno drau
gams, dirbantiems stiklo iš
dirby stėj, pradėtą kovą iš-

Kazys čiuras.

GARDNER, MASS.
Tarp vietos lietuvių ran-

Lietuviškų. draugysčių
onferencijos komitetas:
Pirm. Kazys Arišiunas, 
Sckrct. V. Černiauskas, 
Sekr. Stasys Janarauskas.

PROTESTAS

sėos lietuviškos laikrašti jos 
platinamąsias insinuacijas 
apie buvimą tarpe lietuvių 
kokios tai “raudonrankių” 
organizacijos ir mėginimą 
teršti mūsų kuopos dviejų 
draugų vardus: drgg. L. 
P rusei kos ir J. Neviacko —

Męs, L. S. S. 19 kuopa, sa
vo susirinkime, laikytame 
rugpjūčio 9 dieną, 1915 m. 
po No. 101-103 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. vienbalsiai 
nutarėm protestuoti prieš

dasi jau 5 poros, kurios ėmė ; tokį bjaurų ir nežmonišką 
civilišką šliūbą. Kunigai ' šmeižimą 
ant jų pyksta, 
pasinaudoti.

nes negavo t draugų.

Onyte.

DETROIT, MICH.
15 d. rugpjūčio buvo mė

nesinis susirinkimas L. S. S. 
116 kuopos ir kaip matyt, 
tai kuopa vėl pradeda varyt 
platų agitacijos darbą, kaip 
kad ir seniau varė. Mat, po 
susivienyjimui abiejų kuo
pų, iki šiolei 116 kp. beveik 
nieko nėveikė.

HYDE PARK, MASS.
Nors mūsų miestely lietu

vių randasi neperdaugiau- 
siai, bet jie veikia net išsi
juosę. Mat, eina lenktynės: 
katalikai nenori pasiduoti 
socijalistams.

15 d. rugpjūčio buvo kata
likų prakalbos. Kalbėjo F. 
Juškaitis. Tas vyrukas kaip 
pradėjo būbnyti ant soči j a- 
listų ir šliuptarnių, tai jau 
pribūbnijo visokių nesanmo- 
nių. Paskui įkalbinėjo vy
čius ir kitas organizacijas, 
kviesdamas prie jų rašytis.

Rinko ir aukas. Aukų su
rinkta visokios rųšies pini
gais. Mat, katalikai labai 
duosnųs ir gausiai aukavo. 
Išsyk kalbėtojas labai įsižei
dė, kad jam prikrovė viso
kios rųšies pinigų ir buvo 
pradėjęs sakyti, kad suareš-

UžUOJAUTA.
Gerbiamieji “Laisvės” 
Draugai: —

Išreikšdamas jums, nekal
tai apšmeižtiems^ savo už
uojautą, siunčiu čekį 5 dol. 
veitės. Tai bus auka vedi
mui bylos su “Vienybe Lie
tuvninkų”.

Jums gero velijantis
J. M. Jasulevičius.

Philadelphia, Pa.

minėtų dviejų 
Taipgi užtikrina- 

Įme, kad tarp lietuvių socija- 
listų niekad nebuvo ir nėra 
anos detektyvo Malinausko 
išmislytos organizacijos. 
Užtat tegul atsakomybė 
puola ant tų, kas tuos bjau
rumus išmisti no ir platina.

L. S. S. 19 kp. komitetas: 
i Organizatorius F. Kalpokas, 
‘Sekretorius A. Jurcvičia, 
Iždininkas K. Liutkus,

' Fin. Sekretorius J. Dainius.
RED. ATSAKYMAI

M. F. Trakimui. — 
siuntėm “Keleiviui”.

R. M. J. — Pątalpinom 
anksčiau gautą. Atleiskite,

Pilnai atjausdamas jūsų kad negalėjom sunaudot, 
reikalui kaslink apsivalymo ( Rapakui. — Jūsų kores- 
nuo šmeižimų, siunčiu jums ’ ‘*J ""
2 dol. 1 dol. aukavo Našlės [ 
Vaikas ir 1 Pakirstsparnis.

Aš nulindęs esu, kad taip 
mažai galiu jums padėti šio
je nešvaraus užsipuolimo 
valandoje.

Linkiu jums geriausio pa
sisekimo.

Našlės Vaikas.
Glen Lyon, Pa.

Draugai Laisviečiai:

Pa-

pondenciją dėlei vietos sto
kos žymiai sutrumpinom. •

Onytei. — Dalį korespon
dencijos apleidom.

Bedieviui. — Dėlei vietos 
istokos jūsų korespondenci
jos netalpinsim. Atleiskite.

J. Wallas. — Nesupran
tam, kame dalykas.

Zanavykui, 
stokos žymiai sutrumpinom. 
Nepykit.

Anykštiečiui. — Apie a. a. 
R. Baltrūno laidotuves jau 
buvo rašyta. Atleiskite, kad 

1 negalim sunaudot

Dėlei vietos

PAPEIKIMO REZO
LIUCIJA

Tautiškai - Klerikališkiems
provokacijų dirbėjams. x.v6a*uu p«u«uuw,
Kadangi pastaruoju laiku Visiems, kurių korespon- 

tautiškai - klerikališki laik- <’ 
raščiai: “ 
kį”, “Katalikas”,

aliski laik- dencijos netilpo šiame “Lal 
Lietuvnin- svės” numery, tilps sekan 
\ “Daau- čiuose.
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KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnicrių ir tt. Pas mane ta
voms geras ir kainos žemos.

Pus m-UH galiu gauti aka- 
dauslo alsus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

£c =• 
ąšr 
S* į c ftj z; 
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nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
jgyti kiekvie- 
koresponden-
.............. 10

"DIDELE DOVANA
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^NAUJIENOS

JUOKŲ KĄSNELIAI
Vienas batas juodas, kitas 
baltas—visi juoksis. Kas 
dabar daryt? Nejaugi rei
kės pirkt vakso ir antrą 
vaksuoti?
—Gana jau, gana, tu neiš
manėli,—sako jam Barbora. 
—Nugi tą nuvaksuotą batą 
įkišk į purvyną 1? ~bu 
toki.

—Barbute, kokia tu ra- 
zumna!—sušuko Raulas, ir 
įkišęs batą į purvyną, nuėjo 
i karčiamą išgert skūnerį už 
Barboros sveikatą.

F If '

Kaip tai gardus baravykai!
Sykį anksti, iš pat ryto, 
Vos dienužė blaivės—švito, 
Sumaniau aš atsikelti 
Eit į girią pagrybauti.

Baravykus labai mėgau, 
Na, pavalgęs ir išbėgau. 
Aš tikėjaus’ daug jų rasti, 
Kad galėčiau vos parnešti!

Štai ir miškas ošia—ūžia; 
Ėmiau landžiot po giružę,

Niekur rasti baravyko!... 
G čia dar lietus užėjo, 
Ir man kailį išvelėjo; 
Sušlapau aš it šlapikas, 
Ir drebu kaip žiemą vilkas.

šaknis kojas kabinę ja, — 
Nuvargau, likau be galės; 
Kur einu, vandens upelis...

Et, užkeikęs, namo kūriau, 
Ir ant pečiaus atsidūriau, 
Paskui sakau broliui: “Mi

Balsas is augštybių
Vienai lietuviškai bažny

čiai reikėjo nupentyt bokš
tas. Atėjo pentoriai pradėt 
darbą. Vienas pentorius į- 
sirioglino į bokštą ir šaukia 
antrąjį:

—Ei, Jonai, Jonai!
Tuo tarpu įėjo į bažnyčią 

kunigas, kurio vardas buvo 
taipgi Jonas. Jis, išgirdęs 
balsą iš augštybių, sudėjo 
rankas ant krūtines, pakė
lė akis i viršų ir sako:

—Kalbėk, viešpatie, tar
nas tavo klauso.

Ir koks buvo kunigo nu
sistebėjimas, kuomet jis iš
girdo šiuos žodžius:

—Asile, paduok man grei
čiau pentą...

Geras pasveikinimas.
7 metu Juozukas laike die

duko varduvių šitaip jį pa
sveikina :

—Dieduli, aš tau vėlinu 
geros laimės ir kosulio.

—Aeh tu, paršiuk, o ko
dėl tu man vėlini kosulio.

—Kai diedukas kosėsi,tai 
nusipirksi nuo kosulio ken- 
džių, tuomet ir man duosi.

! Svirplys.
gardus baravy-i

[kai’!”
Orait.

Kalbėtojas.
Tūlame mieste buvo gar

sus kalbėtojas, kuris kalbė
davo visokiose temose. Ka
da niekas prakalbų surengti 
nenorėdavo, tai jis pats su- 

» ir kalbėdavo,

Telegrama.
Pittston, Pa.—Tūlas var 

gonininkas apsigyveno ant rengdavo 
būrdo pas gerai šiame mies- šviesdavo žmones, aiškinda- 
te žinomą davatką. Kadan- vo apie viską, 
gi davatkos paprastai my
li “šventablyvus” žmones, 
tat ir šioji savo burdingie-‘prakalbų, o už kalbėtojus 
rių gerai mylėjo. Vieną ra- jie nekviečia tokių, kurie 
mų vakarą, kada nieko ne-.nepriguli į Sąjungą. Na,— 
buvo namie, toji šventably- mano sau kalbėtojas-įsto- 
\ oji porelė susitarė pasisma-' siu aš į socijalistų kuopą, 
ginti, taip kaip Adomas su' 
Jieva Rojuje.

Bet vos vargonininkas į- 
hpo į obelį vaisiaus skinti, 
kaip štai ir šeimininkas pa-į 
rėjo iš miesto. Kaip ten bu-, 
vo—negaliu pasakyti, tik ve- jis sakytų prakalbas, o jieš- 
liaus šeimininkė apskundė ko kalbėtojaus iš kitur. Na, 
savo vyrą už tai, kad jis ne-! mano sau mūsų kalbėtojas, 
patogiam laike pareina iš 'reikia pačiam persistatyti, 
miesto. Bet teisėjas paaiš-į kad aš noriu kalbėti, mažu 
kino davatkai, kad šeiminin-i ir surengs prakalbas. Vėl 

sumanyta ir vėl padaryta. 
Kuopos nariai sutiko pa
rengti prakalbas. Ot, ko
kia linksmybė!—mano kal
bėtojas. Dabar tai galėsiu 
gerai pamiklinti savo gerk
lę ir užganėdinti savo troš
kimus. Aš socijalistų kal
bėtojas !

Iš to džiaugsmo, kad turės 
progą kalbėti ir kad sušau
kus skaitlingą publiką, mū
sų kalbėtojas pats savo lėšo
mis padarė apgarsinimus. 
Tik neapsipratusieji su kal
bėtojaus vartojamais žo
džiais nevisi gali suprasti 
apgarsinimų reikšmę. To
dėl aš čia su paties kalbėto- 

•jaus leidimu paduodu ap
garsinimo žodžius ir apačio
je talpinu paprastoje klau
sytojų kalboje.

“Prakblos Temoi Penuh-

Vėliaus kal
bėtojas nužiūrėjo, jog scci- 
jalistai daugiausia rengia

.tai tada kad rėžšiu, tai rėž- 
šiu prakalbas. Kaip suma
nė, taip ir padarė. Įstojo į 
kuopą. Ogi tie socijalistai, 

i nors ir turi savo tarpe kal
bėtoją, vienok neprašo, kad

kui laiką namo pareiti nie
kas negali nuskirti.

Reporteris.

Atsakė.
Tūlas tautietis, manyda

mas, kad socijalistas mažai 
supranta apie lietuvių kal
bą, šitaip jį užklausė:

Pasakyk man, tamsta, 
kaip bus teisingiau pasaky
ti: “atnešk man vandens” 
ar “paduok man vandenio”?

Socijalistas jam šitaip at
sako:

—Tamstai geriausiai tiks, 
jeigu pasakysi: “vesk mane 
pagirdyti”.

. Kunst Albers.

Laisves” knygo
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ JKŪNYT7

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
T1N IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

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

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

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

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

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

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

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

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

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žjnogaus 
ateitį ir praeitį pagal delsu 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ........

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS ......

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

ANKINIŲ ......... .......... 20 c. 
PILENIEČIAI ..,............. ..35c. 
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOJ MER
GELĖ ........................... .............. .. . 40c.
Iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ...._______ _
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SGCIJALDEMOKRATŲ MOKS

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

KALTĖLIAI, kaina
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

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

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

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

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

ATPIGO RUSSK1 PINIGAI
NAUJA KNYGA

16c

2ftc

0
©
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0-
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SIUNČIU PINIGUS I RUSIJA, LIETUV A i i< LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIA PINIGU KURSĄ, GVALAxN iKw.i , kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPIN1MUI 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 rodose patari
mai DYKAI. Išrandavoju baksus laiškams.

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

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

BOROUGH OF BROOKLYN MASPETH. L. I. N. Y
NEW YORK 
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LIETUVIŠKA
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APTIEK A

Tik ką išėjo ii spaudo* 
garsaus rusų rašytojaua 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas*

KAINA
35 centai

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

PubniKiisi kursą VVomuna Mcdlcaf 
College, Baltimore. iYld

Pasekmingai atlieka navo darbų pri< 
gimdymo, taipk- suteikia visokias rodąs u 
pagelbu: invairioue moterų ligose

F. Stropiene,-,X^*.:
SO. BOSTON. MASS.

: •> ,Ą»AU’fl 
Geriausia lietuviams užeiga pas 

Nikodeirą Lepeszlią 
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gėrymus. 

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

’Jonas MATHUS^ 
GERIAUSIAS DIDŽIA ŪSU t J 

L IR ŠVARIAUSIAS SALIū- « 
9 N AS VISAME SO. 1 

BOSTON®.
, Sveiki gerlauuiou rfltlas r^ry- j 
$mal ir užkandžiai, Pataruarl ’ 
; m&a prielankuB. Atsilankykite, | 
i « p«rBitikdnaIt«. <
- JONAS MATHUS 'i 

(Lietuvi# Sdviniakas) .
342—314 W. Broadwaj i 

’ So. Boston, Mase.
(Dešimt* žingunių nūs Lietuvių č 
Labdarys tė« Draugi J e a asrae) ■

*8

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

HAVANOS.

G. v

Kas uialraėy* j 
paa mane | 

dienraštį 
“Nuujienaa”, 
tasai gaus nei- 
kančiai dova
nas: “Laisvę’ 
ar “Keleivį” ai 
“Kovą”ar “Te 
vyn-ę” ar “Via- 
nybę Lietui 
ninku”, ai 
“Lietuvą”, ar 

“Amerlkoa 
arba knygų ver- 

už $5.00 
Naujienas” ir dai

to! $2 ('o Taigi Tamlsta 
gauni dieurašt
galu pabrinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, kokt-ii 
tain ,si m geriaub iai patinka. 
mist* atsimink, kad užsirašęs 
Jienau” gausi dar vieną visai dykai 
metus laiko l ai būk piYmas pria 
vanos.

.R BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N.

Reikalauk šiuo adresu:

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

5c, 50c ir $1.00
nuo

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. V

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:

Nuo Reumatizmo . . . 
Kraujo Valytojas .... 
Vidurių Reguliatorius 
Trojanka ..................   I

Ir visokias kitokias gyduolei 
visokių l’’gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačią.

P. A. URBANAVIČIUS

151 Metropolitan Avenue
BROOKLYN, N. Y.

NEREIKIA JIESKOTI
Delio, kad mes nurodome Kaip lengvai išmokti anglį 
kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo na
muose liuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai ir
knyga DYKAI. Įdėk stempą. Adresas:

LIE TUVIU KORESPONDENČIŲ I NE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.

NEWARK0AKUŠERKA
PabM’gUfd Imperntrlcl Marlj A 
kušerkų mokyki? Peterburgv U 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias paaekmei 
praktikoje prie gimdymo, taip 
gi g«iai anaipažinua su aimpte 
niais visų* moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti pater 
.įasimą.

O. STROLIENe 
Jauniškaitė

81» Walnut St, NEWARK, N. J. 
Telefonas ^4086 Marke* •as kuponas ir pakelio prietekis turi tą

- ęį vertę. Gali huti išmainomi j pinigus 
arba j vartas dovanas.

tsj dovnna bus duodama iki Dec.31,

Išmintinga pati.
Raulas Apuokevičius nie

kuomet nevalydavo sa
vo batų.

Vieną kartą, bekirsdamas'tu Meatoo. Rusjos. Revo- 
prakirto vienam'lucios Acibo. 15 D Augo F, 

Ką daryt? Huttas Ale. Pradzea 6 W 
Wakra Uxkwecem Wesus

malkas
batui skūrą.
Atidavė šiaučiui pataisyt..

Šiaučius užlopino batą ir S.
išvaksavo. Batas žiba, net1 Paprastoje kalboje reiš- 
veidą rodo. ,kia:

—Barbora, žiūrėk, ką tas, .Prakalbos! Temoje iš 
šelmis šiaučius padarė! — 1905 metų Rusi j os~ re volių - 
šaukia Raulas. , cijos. .

—O ką gi tas neprietelius Augusto (arba Rugpjūčio.
padarė?—-klausia Barbora. (Vertėjas) F. Huttos salėje.

—Nugi ve, žiūrėk, mano Į Pradžia nuo 6 vai. vakare, 
batą išvaksavo. Kaip dabar Užkviečiame visus. L. S. S.
man ant gatvės pasirodyt?) Kiauraprotis.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijaliata* Moterišku Ligų. 
314 E. BOth Si m New Yer i
______OFISO VALANDOS:

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męe liti 

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

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

Kalbame lietuviškai.

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.

JURGIS PALUBINSKAS.
(63—-91)

Sutaisau receptus su didžiausia < 
atyda, nežiūrint, ar tla receptai / 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. J 
Tai vienatinė lietuviška aptieks i 
Bostone ir Massachusetts valstijoj 1 
•Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 

’ per eKpresa.

: K nDLAUSKAČ
[ Apt.iekorius ir Savininkai
»226 Broadway kanip. C Street 

.Rvr’TD BOSTON, MASS.
> ųvt, ph-.-o* So Bobton 21014 l-r 21013

K
lol Grand St

BROOKLYN, N
(Arti Berry St.)

Užsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienr^stĮ

“NAUJIENOS"
Kuris Jau eina nuo S Rugpjūčio kasdien

’NAUJIENOS” praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iž kares lauko “.r abelnai iš -’s > 
pasaulio — kasdien.

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

'NAUJIENOS” talpina darbininkams uaud .ngus 
straipsnius ir žinias.

NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne r avienio# 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chlcagoje—pct išnešiotojus r c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicagoje metam- $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cnicagoie metanas $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem meu ,1.00. Europoje 
ir Kanadoje met, $7.00. Pavienių num. kaina 2č.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

1841 S. Kalsted St., Chicago, III.
- ------- už “NAUJIENAS”---------  

metus ir meldžiu jas siusti čiuo adresui
Šiuomi prisiunčia $

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

109 Grand St
IUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

^*Į*“*Į*ĮĮ*Į*'^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.

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

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

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

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

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

498 Washington Street,
Corner Spring Street

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

saa 
čių,

nori

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

Visi lietuviai rašykitčs prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, 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



Susitverus Lietuvių 
Darbininkų Litera

tūros Draugijai.
Susitvėrus Liet. Darbinin

kų Literatūros Draugijai,

svetainėje, iš ko nauda eitų 
New Yorkiškiam Fondui. 
Toji organizacija bėgyje 
vienų savo gyvavimo metų 
surinko beveik $15,000, ku
rie išsiųsta Lietuvon ( — 
Red.).

Prirengimai dėl pikniko 
jau veik užbaigti ir šiomis

tūli draugai teiraujasi pas'dienomis bus sudaryta galu- 
mus, kas pasidarė su “Dar-|Lnas pienas. Komiteto po- 
•» »» ___  ur »_____________ and'bm vomilianckcn Itnkn-sėdžiai reguliariškai laiko

ma p. Lutwino svetainėje. 
Prieš du mėnesiu tasai pats 
komitetas buvo surengęs pa
našius fėrus (bazarą) ir su
rinko $400.

Šiame mieste yra daugiau, 
tus ir absoliutiškai nieko ne- į Pe£u lietuvių ir visi
nuveikė. Tai buvo tikrų dideli kares priešai, 
tikriausias gyvas nabašnin- L^?.rs yus^ ambasada atkar- 
kas. Pagaliaus j tą orgam-1 
zaciją visuomenė pradėjo 
žiūrėti su pajuoka. “Dar
bas” buvo netikusiai suorga
nizuotas, ant Šerų pamato 
Šeras buvo 5 doleriai, 
prantama, darbininkui žmo-| 
gui tokia fb’atu 
narna. Antra vertus, šėri- 
j’inkai tikę j c — o tai
jau ne apšv:,-( s dalykas, 
ši i nr^dj.oj mėginta 
“Darbą” perorganizuoti, bet 
ir iš to nieko neišėjo. Buvo 
paraginta diskusuoti refor
mų klausimas, bet visi tylė
jo, snaudė, kaip snaudę ir 
gana. 1 d. liepos pasibaigė 
diskusijų terminas ir klau
simas turėjo eiti nubalsavi- 
mui — ir vėl tyla. Nieko 
neveikia. Letargiško mie
go sistema buvo davesta iki 
liogiškam galui. Veiklesni 
darbiečiai pamojo ranka ant 
draugijos. Na ir agituot už 
ją buvo sunku, nes draugija 
taip buvo pagarsėjusi savo 
snaudimu per 4 metus, kad 
nesmagu buvo už ją ir agi
tuoti — vardas buvo suga
dintas. Daugelis darbiečių 
pradėjo reikalauti Šerų at-

bu”. Šiame “Laisvės” nu
mery, ant 3 pusi., skyriuje 
“Laisvoji Sakykla” telpa net 
dviejų darbiečių laiškai.

Męs tiek ' tegalime pasa
kyt apie tą organizaciją. Ji 
susitvėrė prieš kokius 4 me-

įtotinai kalbina Rusijos pi
liečius grįžti namo ir ka
riauti, bet ligi šiol tan šauk- 
sman atsiliepė nedaugiau, 

l-kaip 30 tuzinų žmonių. Lie- 
g tuviai turėję apleisti Rusiją 

dėlei persekiojimų. Dabar, 
a nepriei-1ka(la apsigyveno šioje

Tai matot, kaip dalykai 
Iš numi

rusių jį prikelt nepavyko. 
Veiklesni darbiečiai jau pri
sideda prie L. D. L. D.

Įsteigėjai L. Darbininkų 
Literatūros Draugijos visai 
nesiskaitė su “Darbu”, kai
po su gyva draugija ir pa
mojo ant jos ranka.

stovi su “Darbu”.

Liet. Darb. Literatūros 
draugija laukia šiomis die
nomis įsisteigimo naujų 
kuopų Maspeth, N. Y., Cam
bridge, Mass., Chicago, Ill.

Per mitingą 1 kuopos pri
sirašė 6 nauji nariai, šiomis 
dienomis prisirašė vėl pen
ki.

Parašyta agitatyviškas 
laiškas Į škotiečius, kad jie 
prisidėtų prie L. D. L. D.. 
Mat, pas juos eina agaitaei- 
ja sutverti panašią draugi
ją

Draugija išsirinks pasto
vų centro komitetą (dabar 
yra tik laikinas), kuomet 
skaičius narių pašoks iki 
200. Tuomet visi na
riai nubalsuos, kokie centro 
viršininkai bus jiems tinka
miausi.

Pirmoji kuopa nutarė, 
kad centras parengtų visą 
eilę agitatyviškų prakalbų 
New Yorko apielinkėse.

Koleik nebus 200 narių, 
tolei kuopų iždininkai pasi
laiko pinigus pas save. Cem 
tro kasierius užsistatys kau
ciją ir priims pinigus tiktai 
tuomet, kada jau bus 200 
narių.

Laikinasis Centro Ko
mitetas.

L. Prūseika, prezidentas, 
183 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y; Miss J. Benes, sekre
torius, 50 North Prince St.,

Dainius, kasierius, 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y.

Elizabetho L. S. F 
veikimas.

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

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES DALSAMAS]

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

Odor sveikumas daug prfguB nuo mm- 
’o gerumo. Mes patariamo vartoti

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

[Severos Gydantis Odinis Muilas]

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

Kaina 25c.
________ _—a——____ __

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

VV. F. SEVERĄ CO.,

šalyje, tai dauguma jau tik
rai liksis ant visados Ame
rikoj. , |

Pildantysis Komitetas siu 
sideda iš P. Petrašiūno1 
(prez.) Mrs. Prancketinė 
vice-prez.), George Zilonis ?,nt “bab/įr *)ay”’ 
(sekr.) ir Mrs.

1S

Lawrence, Mass 
PIKNIKAS!

PAJ1ESK0JIMAI

“Elizabeth Evening Times” 
rašo:

Delegatas astuonių lietu
viškų draugysčių daro ple- . • • ’I • 1 • 1- _
llų Darbo dienoj p. Lutwino

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagac iš Mo- 
quali, Wis. mums ne
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severą’s 
Balsam of Life. Aš ’ 
turėjau trukdosį su į 
savo pilvu, buvau sil- i 
pna ir neturėjau jo- i 
kio apetito. Suvarto- I 
jus 1 butelį Severą’s j 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. I 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
del naudos tų, kurio 
panašiai kenčia.”
Preparations 
Soveros. Jei rjji
rašyk tiesiog ■

Cedar Rapldsz Iowa

LAISVAS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA;

Pirmininkas — J. Čebanauskait
420 S. Chesnut St., CollinsvĄlj 

Pirm, pagelbininkas
Vandalia Box 160, Collinsville, 

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

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

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

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

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienj, 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
IPinoia.

> m.
M. Ražokas, 

III.

m.
m.
m.

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkai P. G. Aleksinai

I486—7th Ava.
Vice-pirmlninkai F. Raškevičiua 

539 Island Ava 
Protokolų raitininkaa Ona Užbaliūte 

1214 Went 
Finansų raitininkai J. Stružai 

112b—Šth
Iždininkai Bt. Buzlnakii 

689 Inland Ao

8

Hi

Kaseli Globjėaii
M. Geruliūtt

1109 S. Winnebago St
Ona Bavraaavičiūt*

539 Island Av«
Maršalka A. Naverauskai

411 So. Church 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 “Laisves” 
Agentūroj.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P LIepui, 226 

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

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

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

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

?. Samulionis,
Box 63, Mc Keea Ročka, Pa.

EXTRA! Nauja Knyga!
Mylėtojui: muziką ir dainas, 8 lek

cijos lietuviškoj kalboj išsimokinimo 
(notų) “Gaidų” ant visokių instru
mentų, kad ir nesi matęs gaidų, iš
moksi be 
50c už 1 
duodu už

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina 
CZAR.................... Rugpjūčio (Aug.) 29 d.
DVINSK ..... Rugsėjo (September) 9 d.Rengia Lietuvos Sūnų Draugystė 

”, Pahedčlyje, 6 d. 
,v. Rugsėjo (September), 1915 in.,Maple F. bpaicis Parke, Mithuen, Mass. Pradžia 10 

.vai. ryte ir trauksis iki vėlai nakties. 
| Gerbiamieji! Meldžiame atvažiuoti 
.kaip vietinius, taip ir iš apielinkčs 
lietuvius ir lietuvaites ant tokio gra- 

' žaus pasilinksminimo. Atminkite tai, 
jog gal bus paskutinis piknikas šį 
vasaros sezoną. Bus įvairių žaislų su 

' , Kas pataikys nigeriui 
patuntu bole keturis sykius, tas gaus 

Dėl šo- 
šokius 

'lietuviškus ir amerikoniškus. Nepa
mirškite !

Iš Haverhill karas reikia imti ant 
Hampshire ir Elm Sts., išlipt an 
Maple St. ir eit po tiesiai. Įžanga 
ypatai tik 25c.

Pajieškau pusbrolių Antano, Gri- 
gailaus ir Povylo Liogių, Kauno gub., I^iyiejimais, 
Vilkmergės pav., Vėsintų parapijos, F" ” ” , v ■
Andrioniškio valsčiaus, Gilvidžių kai-, nwtams laikrašti Jne dien.). 
mo. Pirmiau gyveno Chicago, 111. i JŲU puiki sale, kur gnozs 
Bet dabar leidžiau kelis laiškus ir 
negavau jokio atsakymo, 
bų reikalą, todėl 
pranešti.

Turiu švar
kas žino, malonės

31
John 

Stagg St.,
Bud ris 

Brooklyn, N. Y.
KOMITETAS.

P. O.

mokytojo, kuriam mokėtum 
lekciją. Knyga $1.50, par- 
$1.00. Adresuokit:
G A. BARONAS

McKees Rocks, Pa.
---------——— ——------ ;

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J. Misevičia
SPECIJ A LIST AS ŠIRDIES 

PLAUČIŲ LIGŲ.
Valandos:

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

Nuo
Nuo 
Nuo
.70 BERRY ST., BROOKLYN,
.MSrtmr'i

IR

N. Y

12 
Pa.

Pa.

Aš, Agota Černauskaitė, po vyrui 
Armonienė, pajieškau savo vyro Ale- 
kio Armono. Jis nuo manę prasiša
lino 20 d. birželio. Vartoja apie 6 
kalbas: lietuvišką, lenkišką, rusišką, 
vokišką ir tt. Kalba iš lėto ir biskį 
rauplėta;-. Mano adresas:
Agota Armonienė (černauskaitė), 

46 River St., Rumford, Me.

Pajieškau draugo P. Statkaus, Kau
no gub., Šiaulių pav., Skretiškių kai
mo. 
Mass.

R. R.

Girdėjau, kad gyvena Montello, 
Kas žinot, malonėkit pranešti.

O. Povilaitiėnė,
12 Cannon St., Rockford, III.

Pajieškau Stakieno iš Šiaulių mies
to. 2 metai Amerikoj, pirmiau gy
veno Philadelphia, Pa. Taipgi ir 
St. Petkaus, Nemiekščių miestelio, 5 
metai Amerikoj, gyvena Chicago, III. 
Kas žinot, malonėkit man pranešti.

P. Milaičiute,
130 Merrimack St., Manchester. N. H.

Pajieškau Antano Palsko. Pasta
ruoju laiku gyveno Lawrence, Mass. 
Meldžiu atsisaukt.

A. Prūsas,
P. O. Box 11, So. Akron, Ohio.

Pajieškau draugui L. Vaitkevičiaus, 
M. Tamošaičio ir St. Penkauskaitčs. 
Visi Vilniaus gub. ir pav., Cebiškių 
parapijos, Jub.iainhj kaimo. Kas ži
not, malonėkit pranešti.

J. Stungis, 
1643 Girard St., Chicago, Ill.

Pajieškau sesers L. Čeplikiūtės, po 
vyru Bušis arba Bakšis. Girdėjau, 
kad gyvena Pittsburgh, Pa. Paei
na iš Vi’niaus gub., Trakų pav., Mer
kinės bažnytkiemio. Kas žinot, ma
lonėkit pranešti.

O. Dvareckiubė-Kucavičienė, 
Box 283, Arnold, Pa.

PARSIDUODA PIJANAS.
Kas norit įgyti gerą pijaną, tai da

bar yra gera proga. Pijanas vertas 
$200.00, parsiduoda pigiai.

A. Langaitis, 
407 Snediker Ave., Brooklyn, N. Y.

(69—72)

Lietuviška Muzikos

Konservatorija
395 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Inkorporuota 1915 m.
Prez.ir Direk.M. PETRAUSKAS

Muzikos mokslas prasideda 11 
spalių, 1915. Mokinamos visos 
šakos klasiškos muzikos.

UŽGANĖDINTAS

DAKTARAS

Matulaitis

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

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

3ox 63, McKees Rocks, Pa.
8 kuopos, J. Ga'dinas, P. O. Box 

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

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

Cuddy, Pa. , ,
6 kuopos-—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

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

Geru patai- 
symu! r

Gvarantuo“ 
tas ant '

20 metų!
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 

Užploinbavilnas 50c ir augščiau.
Išvalymas ....... . . . ........................-50c
Užploinbaviinas auksu ........ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR
307 Bedford Ave., Tarpe 2-ros ir 

1-inos gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

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.

Dantjs 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, jei 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 atliekh. 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 

konverte.
CHEMICAL

1422 Fulton St.,

nesiųskite,

L AB.
Chicago, Ill.

GERA PROGA ĮGYT BIZNI.
Parsiduoda du - bizniu: Bekernė 

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

JONAS ŠPOKAUSKASI
Į 243 University Place,Cor.Benedict 

Woodhaven, L. I. N. Y. 
(67—69).

ir 
du 
ar

PARMOS pardavimo PARMOS
Parsiduoda dvi didelės farmos tarpe Norwood, Walpole ir 

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

Antra didelė graži farma—42 akrai žemės, apie 20 akrų dir
bamos žemes, didelis sodnas su 200 medžių (obelių ir grūšių), daug 
pievos ir miško. 6 ruimų stuba, su gražiais iš fronto medžiais ir 
didelė nauja bane (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

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.
st.
st.

st.
St.
St.

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

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO“ DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS. 
Pirmininkas A. Pakšis, 

462 Jenne 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
finansų raštininkas K. Arlauskis, 

818 Jenne 
iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne
iždo 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. Bubelis, 313 Quince 
Vėliavų 

Caledonia 
Main St.

nešėjai: P. Miliauskas 
St. ir J. Jurevičia,

st.
301

Galima mokintis die- 
Gvarantuo- 

jog laisnius gausite.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

?irmininkaB V. A. Zaperlackai,
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y 

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ APŠVIETOS DRAUGI
JOS, BROOKLYN, N. Y., VIR

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

.183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas A. Plečkaitis, 

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

Iždininkas B. Vaičekauskas,
526 39th St., Brooklyn, N.' Y.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

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

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

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

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

kuopos Brooklyne — V. Vitkevičia, 
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ S4JUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

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

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

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

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

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

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

Kreivėnas,
550 W. 52 St.,

Simaitis,
174 Broadway, 

Parulis,
183 Roebling St.,

DIDŽIOJO 
VIŠKŲ 

GOS
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V.

K.
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J.
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DR

New York City.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas, 

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

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

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

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

Box 482, Steger, Ill. 
Knygyno raštininkas F. Striš’ 

Box 
Knygyno iždininkas J.

Box 566, Steger, Ill? 
Knygyno iždininkas J. Damidavlčia, 

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedėHoj, A. Sa- 
Jasevičiaus 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. 
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. Mankus, Cor. 
13th & Vine Sts., Philadelphia,Pa. 

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

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

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

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

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

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

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 

ir pasiųsti Finansų Raštinin-
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuris yra po kaucija 
&1,000.00. o jis jrašęs | knygas pasius 
iždininkui. . L Į

I ““““ ngtASl

5* Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
w laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
E* Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Ci Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA 
& PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
w kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
J* apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
V pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil- 
« pnybių.
& LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
5r išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš svie- 
jr žiausią ir geriausių gydanęių r.'.edikamentų ir labai pasek 
rn mingai gydančių įvairias hgar Tarpe kitų aptiekos san-
® delyje sukrautos
j£ Kraujo Valytojas...
V Gyvasties Balsimas., 

Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių.

W Kraujo Stiprintojas..
f/hn Nuo kosulio............... „ __
III 9 Nūo gerklčs skaudfjimo 25c,

II | Skilvinčs nroškos..........1?.. !
Il I Pigulkos del kepenų..........
|| | Illakįų naikintojas..............
lUIU U Del išvarymo soliterio.... 

Anatarinas plovimui..........
Nuo kojų prakaitavimo..

, Gydanti mostis....................
Antiseptiškas muilas..........
Gumbo lašai................... 50c.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynteroa 1I& 
'ffaippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčs, šaknis ir t, (U firiXtD Į 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
WReikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių aprašyns®taa^l) 

Kreipįantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Cllgt» Jums brangi yra just? sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydw*S -SttJ I 
atsilankydami j Lietuvišką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptuko™.
!O' Bedford Avenue 'Umpat North *-t<s «rtrfc BrookKya^ % į

mingai gydančių įvairias bgat 
' ____ j ir gaunamos i

fi.oo 
.75 
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.50 
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.25
.10 

8.00
.25 
.25 
.50
.25 

ir 1.00

>r50c.
50c.
25cL Jr

.10c. ir

sekančios gyduolės:
Nuo galvos skaudėjimo.10c. Įr 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...............
Nuo peršalimo.....................
Plaukų stiprintojas... .25c. 
Linimentas arba Expelleris, 
Nuo r!,:
Nuo 
Nuo 
Nuo
Nuo kirmėlių.Ą..... 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

B laukų žilimo 
eumatizmo.. 
lytiškų ligų., 

dusulio...........

ir

ir50c.
50c. ir

10c. ir

.25 

.10 
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.25 

.50 
1.00 
1.00

.50 

.25 
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.25 

.te 

.2t

.M

Skaitykit įr platinkit “Laisvę”, ne® 
tai geriausias darbo žmonių laikraštis. 
Prenumerata 2 dol metams.
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Pradžia 10 vai. iš ryto.

Pastaromis dienomis prie

1 .

e.

susipažinti su jais.

Y)

išgelbėjo tkapitoną.

2339.

2340.

E 2341.

2342.

E
Gvardijos

Kape'i ja.
E

į

E 2227.

E/-2228.

Cimbolų Juozas. MŪSŲE 2356.riai;
KUR BANGUOJA

KOVĄ
F

- ĮDOMI KNYGA, E 2360.4

į

KWW

LIETUVA SUSALS
biznieriai

AISOPO PASAKOS

redakcijos.

2358.
2359.

Cypress Avenue, Evergreen,

Polka. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

anksto tikietus galima gauti “Laisves

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 (Irani St., Brooklyn, N.Y

ir TYKIAI NEMUNĖLIS

l ik ką ĖsU<> iš spaudos 
Z. ALEKSOS parašyta, 
labai žingeidi knygele

t
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V IfiTINES ŽINIOS Didele Naujie^BrooldynoJui^
Turime už garbę pranešti vietos lietuviams, kad męs jau atida

rėme kitą APTIEKĄ po N410 So. 2nd St. ir kampas Union Avė., 
Brooklyn, ... i., <uirscuiusiai lietuviais apgyventoj kolionijoj). Mūsų 
Aptiekoj randasi įvairiausių chemikalų, perfumų, trajankų 
p.mių ^uiuiu.4 puciaiBų, opcviaiistių uuzų sustiprinimui vidurių ir tt.

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

ir turi gerą praktiką Kalbame Rusiškai, Lenkiškai ir Lietuviškai.
I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekoriųs

410 So. 2nd St., kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Puikus išvažiavimas.
Lietuvių Kelionei Pašelpos 

t r au indi a ir Lietuviškų! 
Draugijų Sąjunga Didžiam- 
jam New Yorke parengė iš
važiavimą su 9 išlaimėji- 
mais, kuris atsibus nedėlioj, 
29 rugpjūčio (August), vi
siems žinomam Maple Grove 
Parke. Pradžia 10 vai. ry
te.

Ant išlaimėjimo yra šie tai tūli darbininkai dirbtu-! Amerikos; 
daiktai: 1) vyriškas lietsar
gis, 2) moteriškas krepšelis, 
3) indas, 4) moteriška dė
žutė dėl auksinių daiktų, 5) 
vyriška dėžutė su veidro
džiu, 6) stovyla juodylui, 7) 
laikrodis, 8) britva ir 9) vy
riškas pavasarinis žiuponas.

Tikietas tik 10 c. Pelnas 
nuo 
pirmos dienos gegužės ap-

Dar vienas negeistinas ir (parduoti Švedijai ir prade- 
net bjaurus apsireiškimas, šią plaukiot tarp Švedijos ir

vėj iš pinigų kazyriuoja. A-
pie tai kooperacijos komite
tas turėtų pagalvoti ir tą karininkų agitacijos Suvie- 
madą panaikinti.
kad šis mano pastebėjimas ir> -dvasiškija.
nenueis vėjais.

Cimbolų Juozas.
Ištikimas sargas.

Šiomis dienomis New

Manau,: nytose Valstijose prisidėjo 
Daugelis

• New Yorko kunigų per sa
vo pamokslus viešai šaukė, 
jogei Amerika turi apskelb
ei karę Vokietijai. Tokioj 
agitacijoj ypač pasižymėjo

Socijalistų Pasilinksminimas
NEDĖLIOJĘ, 29 AUGUST, 1915 
GERKEN’S CYPRESS HILLS 

Parke.

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

aš išgy-

priežasties ligos?

Vėlevos įkūrimas, Koncertas, kokiai ir įvairių 
kitokių žaislų.

VAKARE BUS RODOMI K ŠU
TANTIEJI PAVEIKSLAI

išlaimėjimo skiriamas _ _ VVfe___ r
r_______ ________ c-ct___ - i ' ^orke ant 57 gatves užside- vyskupas Geyllor
vaikščiojimui, t. y. Geguži- ge automobilių stotis. Kada
niam Fondui. j pradėjo degti robas, tai pa- _ _ _ ____ _

Taipgi šiame išvažiavime sidarė baisi smarvė ir gaiš- j “Neužmušk”? Ar dar ir da- 
dalyvaus ir Lietuvių Moterų i minkai, negalėdami išsilai- |,ar tikintieji žmones nema- 

Susivienyji-(kyti, leidosi laukan, bet gai- to, jogei kunigai mindžioja 
■ srininkų kapitonas apsvaigo vįska> žmonėms per

lietu-3 r krito ant žemes. Nei vie-iStato šventu?

Taip, tai taip. Bet kaip 
su tuo dievo prisakymu

Kiekvieno lietuvio priedermė atsilankyti ant 
šito puikaus anglų socijalistų pasilinksminimo 
ir

Progresyviško 
mo 1 ir 6 kuopos.

Taigi, gerbiamieji
viai ir lietuvaitės, jūs mato- pas iš^ gaisrininkų neišdrįso. 
te, jogei tai bus puikus išva- įsiveržti į vidurį ir 
žiavimas su įvairiais pamar- 1 
ginimais: bus kalbėtojai, de-.šiaušia, kad jie nežinojo,ku- 
klamatoriai, monologistai ir /oj vietoj parkrito kapito- 
chorai, kurie mumis dau- has. Fuom tarpu kapitono 
giausia palinkmsina. Todėl šuva metėsi į vidurį ir pri
risi, kaip-vienas, seni ir jau- bėgęs prie gulinčio kapitono 
ni, atsilankykit į tą išvažia-, pradėjo loti. — 
rimą, o męs užtikriname, jo- greitai paleido į tą 
gei laika praleisite kuosma- vandenį ir pramušę dūmus 
giausiai ir padarysite šiek - įhėgo į vidurį ir' išgelbėjo 
tiek pelno Gegužiniam Fon
dui.

Užkviečia
Rengimo Komisija.

Prie vartų tikietas 15 ontų 
Perkant iš anksto-tik 10 c

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- 
sekmėm’s, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. šventadieniais nuo 10
140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd

a

Į)
it

D R . tAWPfcS ’ Bvit-D «*G 
fąo £*3T 21*

vai. ryto iki 4 po pietų.

York City

chorai, kurie 
giausia palinkmsina.

įsiveržti į vidurį ir išgelbe-1 
ti savo draugą. O kas ar- į

IŠ
Ofise ir pas K. Liutkų, 13! Grand St.

Naujausi = Lietuviški

Gaisrininkai
vieta

19 kuopos draugams.
Draugai, kurie turite “ba- 

lotą” nubalsavimui II Sočia- 
list Party referendumo, ma-: 
lonėkite nubalsuoti ir atneš- 
kit į “Laisvę” nevėliaus 29 
d. rugpjūčio, nes pasekmes SO 
balsavimo reikia sugrąžinti
greit..

Seki’. A. Jurevičius.

PASARGA: Paimk Myrtle Ave. eleveiterį arba 
bile kokį karą kuris veža į Ridgewood dypą, 
tenai persimainyk ant Cypress Ave. karo, kuris 
davež iki parko.

Columbia
Rekordai

Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

29 rugpjūčio (nedėlioję) 
anglai socijalistai turės sa- i 
vo puikų pasilinksminimą 
Gerkens Cypress Hills par 
ke, Evergreen, L. I. 
džia 10 vai. ryte, 
certas, šokiai ir kitokį žais-i 
lai. Vakare bus rodomi i 
krutanti pavęikslai. Tikie-! 
tai galima gaut “Laisvėje” i 
ir pas K. Liutkų. Perkant- 
išanksto tikietas 10c, o prie;

4 1“ Ivartų—loc.
o kūdikių prižiūrėjimą ?

22 rugpjūčio, po N177 Ten 
jEyck St., apie 4 valandą.po 
j pietų išpuolė per langą nuo 
; trečių lubų 4 metų mergai- 

Tuojaus liko nuvežta li-
Prakalbos ant gatves

Pėtnyčioj, 27 rugpjūčio, te.
ant kampo Berry ir Grand gonbutin, bet daktarai abe- 
Sts. atsibus L. S. S. 19 kp. j* Ja, ar ji išliks gyva.
prakalbos. Kalbės L. Prū-; Šis atsitikimas parodo, 
seika. Pradžia 8 vai. vaka- ant kiek yra apsileidę mūsų 
re. Kviečiame vietos lietu- motinos. Jos tankiai užsi- 
vius atsilankyti kuoskaitlin- i’iia tuščiausiais niekais, 
giausiai. " pliatkais arba girtuokliavi-;

Komitetas. aai
------------- .palieka “dievo valiai”.

18 d. rugpjūčio buvo pus- j ^Motinos, jeigu jums jūsų 
metinis susirinkimas Lietu-!kūdikiai yra brangus, tad 
vių Rūbsiūvių Kooperaty-; daugiau juos prižiūrėkite, 
viškos. dirbtuvės. Prie ko- tuomet nereikės ašaras lieti

Įjos priklauso 123 na- po laikui, 
susirinkime dalyvavo, 

apie 100. Išdavus komitetui, 
raportą, pasirodė, kad per' 
paskutinį pusmetį koopera 
cija biskį pelno turėjo.

Reikia pažymėti, kad ko

Atitaisymas klaidos.
-i Pereitam “Laisvėsi ruime-r

Įry, garsinant New Yorko '
A___ 7 _____  'lietuvių ąukas L. š. F., įsi-!

operacija turėjo ir turi ne-!hrovė maža klaidelė, kurią ;3
. Baltrus G ei- i jmažai priešų, bet yra viltis, čia atitaisom. 

kad laikui bėgant visus sa 
v o priešus pergalėsi m i:
kooperacija puikiai gyvuos. Įmanąs Arminas, Juozas Jo-

Gaspadorių kooperacija'kubauskas, Juozas Naujalis 
turi gerą. Darbų taipgi už- ir V. Vainauskas aukavo ne 
tektinai. Abelnai, galima po 25c., bet po 50c. 
sakyti, kad viskas eina ge- -------------
rai. Tik kas negeistina, tai Eina gandas, kad Vokieti- 
politika, bet tą politiką su- jos garlaiviai “Pennsylva- 
kėlė tūli komiteto nariai ir nia”, “Bohemia” ir “Bolga- 
tarpe kooperacijos narių na”, priklausantieji Ham- 
daug nesmagumo padarė. burg - American linijai, bus

cis, - Antanas Lazauskas, 
Pranciška Žiutkevičiūtė, Si-

Didelė knyga 360 pusi., 
! 110 paveikslų, 310 pasakų. 
Tinkami pamokinimai se
niems, jauniems ir mažiems. 
Popieros apdaruose $1.25.

Reikalaukit iš “Laisvės”

183 Roebling St., Brook-

SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS UZldlkBU Gfuliioionus REKORDAS PREK1UOJA 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, ir daugybę kitokių Muzikališkų 
Instrumentų. Istoriškų ir maldų knygų, 
kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. 
Gražių popierų gromatoins rašyti su 
puikiausiais apskaityipais 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:

Ši mašinuke labai puikiai su- 
budavota ir labai gražiai dru- 
kuoja. Ji turi 30 raktų su vi
sais ženkleliais ir numeriais, 
taipgi labai puikaus medžio 
bakselis. Jos kaina $10.00.

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

Pra-
Bus kon-j

T<2. paini
Puikiausia lietuviams vieta (>mb 
L*«, £ 1 L? A. t J OL-. I»

Skanus alui, 
gardi arielka, 
ilius, visoku* 
vynas, kvepen 
ti cigarai. Ir 
puikus užkan 
džiai. Salė dėl 
mitingų Ncpa 
mlrškit Moh 
atsakančio)? 
vk'LOfc, O būsite 
ižganėdlnti.

Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe Avt.

i

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, k: 
visi 
savo 
ria. 
nors 
pūsto 
bet

Cigaras, 
kaip ko-' 

lapas, i 
gardžiai j 

kvepia. Nebūt'
kokis gėrimas, | 
kaip raugalas\' 
bet sako, kad 
skaniausias. O j 
man rodos,' 

tai nereikia gir-kaip draugai kalba.
lis. Žinoma, vieta atsakanti de1 pa
keleivingų. Kambariai su visais pa
rankamais. Prašau kreiptis į tą vie
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KIJLBOK Locnininkas
291 Wythe Ave., Corn. So.1st St 

BROOKLYN, N. Y.

Temykit, Draugai Darbininkai!
Draugai, aš nupirkau 1,000 laikrodėliui nuo vienok firmos Chi- 

i cagoj, kuri buvo finansiškai prispirta, šitie laikrodėliai per amžius 
buvo paradvinčjami po 20 dol. ir yra parduodami po 20 dol. visur. 
Aš taipgi galėčiau tuos laikrodėllius pardavinėti krautuvninkams po 
$12 ar $13 kiekvieną, bet tas man imtų daug laiko ir būtų uždarbis 

i didesnis, negu parduodant tiesiai vartotojui po $5.75.

20 DOLERINIS LAIKRODĖLIS TIK Už $5.75.
Aš nesakau, kad tas laikrodėlis yra vertas 10 dol. ar 50 dol., bet sa- 

' kati, kad tai yra 20 dolerinis laikrodėlis, bet aš parduodu kožną 
po $5.75, Tie laikrodėliai yra paauksuoti, gvarantuoti ant 20metų, 
iš abiejų pusių uždaromi, puikiai išbraižytas, ant 21 akmens.

i Prisiųsk man 1 dolerį į konvertą įdėjęs ir savo adresą, o mos 
pasiųsim Jums tą laikrodėlį dėl apžiūrėjimo. Jeigu patiks, užmokė- 

' site pačtoriui likusius $4.75 ir laikrodėlis tavo, o jeigu nepatiks, tai 
grąžink mums, o męs Jums sugrąžinsime dolerį su mielu noru.

'Rašyk mums šiandien tuojau, nes netrukus išparduosime visus, 
, Taigi, draugai, naudokitės proga. Iš Kanados ir kitų viešpatysčių 
1 pinigai turi būti prisiųsti iškalno. Adresuoki!.:

WALTER YURKEVICH
■ 807 W. 19-th St., Chicago, Ill.

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Doetas.
DIEDUKAS. Polka.
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOL1S”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLI.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maršas. Princo
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija 
PAMYLĖJAU VAKAR. 
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų

Princo Vaiskava Kapelija.

Vaiskava

MANO LAIVAS.
) SVEIKATA. Maršas. Griežė Princo Vai; kava
EINU PER DVARELJ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.

E 2226.—PER GIRIA G1RIALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖTI
SAULELĖ
Kapelija.
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTĖ ir
D A R BIN1N K ŲM A RŠE LIETĖ ir SI T< E L KIM F 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.

BUVUSIOJI LEDU 
ŽMONIŲ ATEITIS

GADYNE ARBA 
BEI PRAEITIS.

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

Kaina tik 20 centų.
Adresuokite:
“Laisvė”, 183 Roebling Si., B’klyn,N.Y

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 

rno pirm užmokėjimo pinigų.

Geriausia dvieilinė Viennos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorui ir ma*orni basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri p1 ieno balsai. Viskas 
kuotvirciausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

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

NAUJAI ATIDARYTA KT .TĖVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijaliskas nužeminimą# 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainų 
500 aditų, kaštuoja $12.50 
(Įvarantuotas 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 
tuumi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti

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

NEW YORK, N. Y.

*rįk

G E RIA U SI M l JZIK A LIŠKI IN ST R U M E NT AI 
AMERIKOJE.

vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji-

Vienas armonikas su 21 klavišiu, 8 
sais. Kaina $8.00. Tokia 
klavišiu, 12 basų,

Kaina $12.00.

armonika 
su plieniniais

6 strūnų balalaika, 
mechaniški koleliai, 7 
klaponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio iš
dirbamo $4.50.

Visi užsakymai išsiunčiami ta pačia diena.Prieš išsiunčiant siuntinys pertikrinamas ge
riausiais specijalistais—meistrais, todėl nei jokio susigėdinimo negali atsitikti. Reikalaukite illius- 
truoto kataliogo, kuris siunčiamas dykai. *

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

| M.O.FURNITURE CO. I
| Maliauskas & Vidžiūnas, Props. i

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 TEISINGAI.

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




