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v■ RUSAI RENGIASI APLEISTI GARDINĄ.

ALYTUS JAU PAIMTAS. KURŠE.
Rusams kaip nesiseka, 

taip nesiseka. Generolo von 
Hindenburgo kariumenė pa
ėmė rusų tvirtovę Alytų, į 
pietus nuo Kauno. Dabar 
vokiečių armija mėgins at
kirsti rusams pasitraukimų.

Ar ilgai rusai gynė Alytų 
—nežinia, bet matomai, kad 
ta tvirtovė buvo menka.

Iš Petrogrado praneša, 
kad nišai, veikiausia, apleis 
ir Gardiną, vienintelę ligi- 
šiol likusią rusų tvirtovę ant 
Nemuno.

Vokiečiai sakosi, jog bė
gyje paskutinių trijų savai
čių po Varšavos puolimui, 
jie paėmė 200,000 rusų be
laisviu.

Vokiečiai tvirtina, kad 
šią savaitę jau ir Gardinas 
būsiąs jų rankose.

Rusų generalis štabas 
praneša:

Apygardose Bauskės ir 
Birpa linkui Friedrichstadto 
vokiečiai smarkiai atakavo 
mūsų kariumenę. Ant gelž- 
kelio linijos tarpe Tanern- 
kolm ir Neuhut taip-pat bu
vo smarkus mūšiai.

Kauno gubernijoje tarpe 
Panevėžio ir Dvinsko vokie
čiai tapo sulaikyti ties Pa- 
nedėliu ir Skapiškiu.

Ties Vilnium žymių per
mainų nėra.

žinia ir išreiškė nuomones,
kad rusai jau nebeįjiegs at
sigriebti.

mo reikalavo ir kitų partijų 
kalbėtojai.

Matomai, Rusijoj artinasi 
svarbių permainų valanda.-

SMARKESNIS VEIKIMAS 
KAUNO GUB.

Kaip žinoma, ties Ryga 
vokiečiams nekaip pasisekė. 
Jie turėjo atsitraukti ir ru
sai atsiėmė atgal Mintaują. 
Šiuomi laiku rusai, mato
mai, laiko Mintaują savo 
rankose ir mūšiai eina Kau
no gubernijoj, apie Biržus.

Vilniaus gubernijoj vokie
čiai pasiekė jau Vievo (Jev- 
je), Trakų pavieto.

Tūkstančiai pabėgėlių bė
ga į vidurines Rusijos gu
bernijas.

VOKIEČIAI KONCENT
RUOJA KARIUMENĘ 
TIES INNSBRUCKU.
Kadangi ties Innsbrucku 

austrai ir vokiečiai renka 
daugybes kariumenės, tai 
traukiniai ant gelžkęlio li
nijų tarpe Austi ijos ir Švei
carijos liovėsi vaikščioję.

Taip praneša Rymo “Tri
būna”. Matomai, austrai ir 
vokiečiai rengiasi užduoti 
didelį smūgį italams.

FRANCUOS ORLAIVI- 
NINKAI DARBUOJASI.
Paryžius.—Prancūzų or- 

laivininkai bombardavo vo
kiečių nuodingųjų gazų 
dirbtuvę Dornache. Buvo 
mesta 10 bombų.

Eskadronas francūzų or- 
laivininkų bombardavo gelž- 
kelio staciją ir eletriškos 
spėkos centrą Muelheime, 
didžioj Badego kunigaikšty
stėj.

Prancūzų lakūnai grįžo 
namo sveikučiai.

Francūzų aviatoriai bom
bardavo St. Baussant ir ge- 
ležkelio staciją Ivoiry.

PAMINKLAS HINDEN- 
BURGUI.

Berlyne pastatytas dide
lis paminklas feldmaršalui 
Hindenburgui.

Dar nežinia, kuo karė pa
sibaigs, o jau paminklus sta
to. *■

REVOLIUCIJA PORTU
GALIJOJ.

Lisabonas. — Šiaurinėj
Portugalijoj prasidėjo mo-

VILNIUS IR MINSKAS —
VOKIEČIŲ TIKSLAS.
Austrų generalis štabas 

praneša, kad rusų kariume
nė bėga nuo Lietuvių Bras
tos linkui Minsko. Austrai 
ir vokiečiai juos vejasi.

Užėmimas Lietuvių Bras
tos turi vokiečiams labai di
delę svarbą.

Kariumenė austrųerzcher- 
cogo Juozo-Ferdinando veja 
rusus ir jau pasiekė mieste
lio Kamienec Litovsk ant u-
pės Lesna.

Vokiečiai gi

RUSIJOS SYNODAS AP
SKELBĖ PASNINKĄ.
Vyriausia įstaiga pravo

slaviškos bažnyčios Synodas 
apskelbė pasninką visoj Ru
sijoj net ant trijų savaičių. 
Synodas prašęs ministerijos 
uždrausti bėgyje tų trijų 
savaičių muziką teatruose ir 
šiaip jau pasilinksminimo 
vietose.

VOKIEČIAI PERSIJOJE.
Petrograde gauta telegra

ma iš Persijos, jog Tabrizo 
mieste vokiečių konsulas ir 
jo šalininkų kuopa užpuolė 
ant rusų ir anglų konsulų.

Tas parodo, kad ir Persi
joje vokiečiai turi gana 
daug savo šalininkų..

NAUJA ARMIJA Iš 2 MI
LIJONŲ KAREIVIŲ.

Rusijos kares ministeris 
PoJivanov pasakė, kad nau
ja armija iš 2,000,000 karei
vių jau veik gatava. Vis 
nauji kareiviai siunčiama 
karės laukan.

Dabar rusai ir vokiečiai
Mat, Synodas

būdu išliuosuoti Rusiją nuo 
vokiečių jungo.

Argi ne juokai?

mano, tuo koncentruoja savo kariume-

JAPONIJA SUBRUZDO 
GELBĖTI RUSIJĄ.

Kuomet Japonijos valdžia 
nutarė uoliau padėti Rusi
jai, tai tos šalies fabrikos, 
gaminančios karės medžia
gą, padvigubino savo ener
giją

Francija ir Anglija gva-
rantavo, kad japonams pini-

nę aplink Vilnių ir to mies
to apygardose turės būt vie
nas iš didžiausių mūšių. Ta- 
čiaus, tai dar nereiškia, kad 
karė greitai pasibaigs. A- 
not rusų ministerio, karė 
pasibaigs tik sekančiais me
tais.

“Męs tikimės apginti Pe- 
Ąrogradą” pasakė ministeris 
“žiemą męs tikimės taip-pat 
laimingai perleisti”.

Ministeris praneša, kad
jokios šnekos apie skirtin-

* fex, besivydami gai bus užmokėti už visas gą susitaikymą su vokiečiais
rusus, pasiekė miestelio Ko-1 karės reikmenis, kurios bus negali būti. Rusijos užsieni- 
brin, Gardino gub. Kobrin’atgabenta iš Japonijos į Ru- nių dalykų ministeris taip- 
randasi 33 mylių atstume siją. Ipat patvirtina, kad skyrium.randasi 33 mylių atstume siją.
nuo Lietuvių Brastos. j Biznis—tai biznis. Ma- 

Taigi dabar vokiečiai Ižai čia tikro prieteliškumo.
greitu laiku mano užimti 
Vilnių ir Minską. Tiktai 
kasžin, kaip jiems seksis pe
reiti PripeČio pelkes, kurios 
taip baisiai pakeliui į Mins
ką.

KIEK KARĖS BELAISVIŲ 
TURI RUSIJA?

Maskva.—Sulyg paskuti
nių karės pranešimų dabar 
Rusija turi 700,000 karės be
laisvių. Jie susideda iš 
200,000 vokiečių, 200,000 au
strų ir 100,000 turkų.

ZEPPELINAI GABENA 
TURKAMS AMUNICIJĄ.
Kadangi Rumunija ir Bul

garija neleidžia vokiečiams 
gabenti Turki j on karės reik
menų per savo teritorijas, 
tai jie įsimanė Zeppelinais 
gabenti turkams amuniciją.

Tuzinas Zepelinų darbuo
jasi, padėdami turkams.

narchistų judėjimas, kurio 
tikslas nuversti Portugali
joj republikonišką valdžią.

Kazarmės Brazos mieste 
tapo atakuotos sukilėliais. 
Gelžkelio tiltas Trofia tapo 
sudinamituotas. •

2,000,000 svarų parako.
Philadelphia, Pa.—Rusų 

garlaivis “Voronez” gabena 
Rusijon 2,000,000 svarų be
dūmio parako.

Laivas plauks į Archan
gelską per Glasgovą.

NAUJOKŲ ĖMIMAS 
RUSIJOJ.

“R. Garsas” rašo:
Apskelbta taisyklės apie 

naujokų ėmimą, gimusių 
1890 metais. Sulyg tų tai
syklių reikės stoti kariume
nėn visiems naujokams

STREIKUOJA VALUOS 
MAINIERIAI.

25,000 mainierių prisidėjo 
prie streiko pietų Vali j o j. 
Mainieriai neužganėdinti W. 
Ruhciman, pirmininku arbi- 
tracijos teismo.

taikinties su Vokietija Rusi
ja nei nemananti.

Vokiečių agentai platina 
Rusijoj melagingas žinias, 
kad tik užkenkus Rusijai.

Dūmos apsigynimo komi
sijos pirmininkas Šingarev 
pranešė, kad dabar Rusijai 
jau užteks amunicijos. Kul
kų pagaminama ikvaliai.

Iš Petrogrado praneša,
SOCIJALISTAI PLOJO 

KAIZERIUI.
Vokietijos reichstagas už

sidarė. Paprastai, užsida
rant reichstagui, pirminin
kui prišaukus, atstovai pa
ploja kaizeriui.

Ligišiol socijaldemokrūtai 
toje ceremonijoje neimdavo 
dalyvumo. Bet šį sykį, kaip 
skelbia telegramos, ir dalis 
socijaldemokratų karštai 
plojo kaizeriui. .

Kuomet reichstagas skirs
tėsi, gauta žinia apie Lietu
vių Brastos puolimą. At
stovai dikčiai nusidžiaugė ta

kad valstybės dūmos ir vals
tybės tarybos atstovai turė
jo pasitarimą apie įsteigimą 
Rusijoj naujos ministerijos, 
kuri susidėtų iš atstovų į- 
vairių partijų. Pirmininku 
tos ministerijos turėtų būti 
Chomiakov, kuris savo laiku 
buvo trečiosios dūmos pir
mininku.

Naujos valdžios reikalavo 
dūmoje darbiečių atstovas 
Kerehskis. Jisai pasakė, kad 
senuosius ministerius reikia 
atiduoti teisman, nes jie ne
sirūpino valstybės apgyni
mu. Senųjų ministerių teis-

jokių Igotų ir atidėliojimų, 
neveizint į jų šeimynišką 
padėjimą bei užsiėmimą. 
Bus palikti tiktai tų fabrikų 
ir dirbtuvių darbininkai, ku
rie dirba valdiškus darbus 
kariumenei ir negali jų per
traukti. Einantieji mokslus 
vidutinėse ir augštesnėse 
mokyklose galės savo moks
lus baigti ir nebus imami 
šiemet kariumenėn, bet kaip 
tik pabaigs mokslus, arba iš
stos iš mokyklos, tuo jaus bus 
imami kariumenėn. Norin
tieji baigti mokslus, turi 
pranešti vėliausiai iki 5 
rugpjūčio, 1915 metų kariš- 
kon žinybon (voinsk. p ri
šu tstv.) apie savo reikalą, 
pridėdami paliūdyjimą savo 
mokyklos apie einamus

RUSAI PASITRAUKDAMI 
DEGINA MIESTUS.

Rusų armija, pasitrauk
dama prieš austro-germa- 
nus, degina miestus ir so
džius, o taip-pat ir maistą 
naikina.

Kuomet Austrijos erzcher- 
cogas Juozas Ferdinandas

apie 40,000 desetinų balų,ku
riose pasodinta bulvės, ga
linčios atnešti 48 mil. pūdų. 
Belgijos, Franci jos ir Len
kijos vokiečių užimtuose 
kraštuose apsėta 80% visų

mokslus.

KUNIGAS NORĖJO NU
ŽUDYT VYSKUPĄ.

Winona, Minn.—Rymo ka- 
į talikų vyskupas Heff ron 
;tapo pašautas katalikų kuni
gu A. Leshes. Vyskupas 
gana opiai sužeistas. Vys- 
kūpas tapo pašautas knygy
ne.

Šovikas yra francūzas 
kunigas.

pasiekė miestą Kamienec 
Litovsk, tai atrado jį visą 
liepsnose.

Rusijoj vėl išleistas caro 
ukazas, šaukiantis 3,000,000- 
000 naujų kareiviu prie gin
klo.

ginsianti už amerikiečių gy
vastis.

Povandeniniu vaiteliu ka-
t- c

riavimo būdas, veikiausia, 
taip-pat bus permainytas.

Vokietijos ambasadorius 
von Bernstorff tikisi, kad 
karės pavojaus tarpe Ame
rikos ir Vokietijos jau nebė
ra.

žemiu, todėl duonos vokie- C 7
čiams pilnai užteksią atei
nantiems metams, tiktai mė
sos kiek trūksią, užtat vo
kiečiai žadą daugiaus pas
ninkauti.

KAS BUS PO KARĖS?
Amsterdam.—Berlyno so- 

cijalistų dienraštis “Vorwa- 
erts” viename iš savo straip
snių apkalba, kas laukia 
Vokietiją, kada pasibaigs 
karė. Po karei tik ant vie
nų pensijų ir skolų apmokė
jimo reikės per metus $625,- 
000,000.

Juk tai visų metų valsty
bės išlaidos! “Vorwaerts” 
permato labai blogas dienas.

VOKIETIJOS RŪPESČIAI 
APIE SAVO KARIUME
NĖS MAITINIMĄ ATEI

NANČIAIS METAIS.

GYVENTOJAI APLEI
DŽIA DVINSKĄ.

VOKIETIJA NUSILEI
DŽIA PRIEŠ AMERIKĄ.
Vokietija nusileidžia prieš 

Ameriką ginče dėlei paskan
dinimo “Lusitania” ir “Ara-

beibic”. Vokietija sakosi atly-

Petrogradas. — Gyvento
jai jau bėga iš Dvinsko (Vi

lty tų Prūsuose, užėmus'tebsko gub.). Įvairus ar- 
juos pernai rudenį mūsų ka-|chyvai ir ligonbučiai taip- 
riumenei, liko daug laukų pat gabenami į kitus mies- 
nenuvalytų ir neužsėtų. Te* tus.
čiaus, anot valdiško vokiečių | Austrų aficieriai pasako- 
pranešimo, Vokietijoje ne-s ja, kad iš Lenkijos į vidurį- 
belikę nei vieno žemės skly- nes Rusijos gubernijas pa- 
pelio neužsėto. Suviršum bėgo apie pusketvirto mili- 
100 tūkst. nelaisvių išdirbę jono gyventojų.

i

“Kraujo! Kraujo! Duok mums kraujo!”—šaukia Wilsonui Amerikos kapitalistiška spauda.
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Leo Franką užmušė neži- pradžios, kreipėsi tam tikru’mums rodosi, kad ta mintis 

1 prigis gyvenime ir be tam 
tikrų taisyklių.

Kitokios sąlygos buvo ta
da, kada “Laisvė” įsikūrė, o 
kitokios sąlygos dabar.

nomi žmonės. Taip pasakė 
Cubb pavieto jury.

Ir kaipgi surasi prasikal
tėlius, jeigu Cubb pavieto 
žmonės pritaria linčiavi- 
niui?

laišku į žemutinį ir augštu- 
tinį atstovų butą ir išreiškė 
jame mintį, kad Franci j ai 
reikia užtikrinti tokią taiką 
ir taip sutvarkyti rubežius, 
kad nereiktų jau bijoties vo
kiečių antpuolio. Tuos pre
zidento žodžius tūli laikraš- 

duotas New Yorko valstijos'čiai suprato toje prasmėje, 
konstitucijos konvencijai, I kad Francija turi užimti vi- 
kad beraščiai negalėtų būti j są srytį į vakarus nuo upės 
piliečiais -— nupuolė. Taigi,' Reino.

Įstatymo sumanymas, pa-

ateiviams, bent tuo tarpu, to 
pavojaus nebūsią.

Tai jau sena svajonė 
Francijos imperialistų.

“Echo de Paris” garbina 
prezidentą ir sako, kad už* 
kovojimas kairiosios Parei- 
nės duos Franci j ai “raktus 
nuo savo namo”.

Panašiai kalba ir radika- 
liškas “Le Rappel”.

Na, ar galima dabar tvir-

Turino (Italijoj) dienraš
tis “Stampa” praneša, jog 
Lietuvoj uoliai platinama 
atsišaukimai lietuvių kal
boj, pranešanti gyventojams 
apie Vokietijos pasiryžimą 
sujungti vienon karalystėn al wu-
abi^Lietuvos dali — Prūsų tint, kad buržuazija kurios 

bent šalies neveda užpuoli
mo karės.
mas, kad vokiečiams labiau 
sekasi, o talkininkams ma
žiau, tačiaus tos rolės gali 
dar persimainyti.

ir Rusijos Lietuvą.
Karalium Lietuvos būsiąs 

paskirtas jauniausiasai im
peratoriaus sūnūs Joachi
mas. Lietuva gaus taip-pat 
triklesę rinkimų sistemą, 
kokia dabar yra Prūsijoj...

(“Naše Slovo”).

Latvių laikraštis “Strahd- 
neks” praneša, kad San 
Francisco pasirodė lietuvių- 
latvių laikraštis “Prome- 
teis”.

Laikraštis spauzdinamas 
lietuviškai - lotyniškomis 
raidėmis ir pertai, anot 
“Strahdneko”, daugeliui lat
vių bus nesuprantamas.

Mums neteko to laikraš
čio matyti ir todėl negalima 
pasakyti, koks jame lietuvių 
skyrius. Rodosi, lietuvių 
San Francisco kaip ir nėra...

JIE NEUŽGANĖDINTI.
Vokietijos valdžia davė 

suprasti Amerikai, jog ji 
nenori karės su Dėde Samu. 
Vokietija tapo dabar daug 
švelnesnė ir jos atstovas šio
je šalyje, grafas Bernstorf, 
džiaugiasi, jog karės pavo
jaus dėlei “Arabico” nu- 
skandinimo nebūsią. Vo
kietijos laikraščių tonas lin
kui Amerikos taip-pat pasi
darė daug žmoniškesnis. 
Matomai, jog Vokietijos val
džia suprato, kad kariauti 
su “visu svietu” jai būtų la
bai pavojinga.

Bet, stebėtinas dalykas. 
Amerikoj radosi gana daug 
laikraščių, kurie visai nesi
džiaugė, kad dėlei “Arabi
co” nuskandinimo nekils jo
kios karės. Tokie New 
Yorko didlapiai, kaip 
“Times” ir “Tribune” vis 
dar nesiliauja piktai niur
nėję. Jie neslepia savo ne- 
užsiganėdinimo,kad inciden
tas užsibaigė ramiu būdu.

Kame gi dalykas, kad 
LLj labai įtekmingos 

šalyje. spaudos 
sistematiškai kursto plačio
je publikoj karišką ūpą?

Atsakymą ant to klausi
mo duoti labai lengva. Da
lis Amerikos spaudos atsto
vauja ginklų trusto reika
lus. Tasai trustas užpila 
auksu visų plėšrūnų burnas, 
na jie ir rėkia ir šaukia ne
va apie gręsiantį pavojų tė
vynei, o po teisybei tai tik 
pildo savo viešpačių paliepi
mą.

Bjaurią ir niekingą rolę 
lošia kapitalistiška spauda. 
Ji stengiasi sukelti žmonėse 
bjauriausio gyvuliškumo 
jausmus.

Tiktai Amerikos socijalis- 
tų partija drąsiai stoja už 
taiką.

dalis 
šioje

neveda uzpųoli- 
Toks tik skirtu-

FARMERIAI IR SOCI- 
JALIZMAS.

Atlanta, Georgija, išeina 
farmerių laikraštis “Sauth- 
ern Ruralist”, kuris sakosi 
turįs apie ketvirtdalį milijo
no skaitytojų. Tasai įtek
mingas spaudos organas pa
leido į savo skaitytojus an
ketą, melsdamas jų išsireik
šti “už” ar “prieš” socijaliz-
m a.

Iš skaitytojų eilių pasipy
lė daugybėj atsakymų ir di
delė jų dauguma buvo prie
lankus socijalizmo idėjai. 
Redakcija labai nusistebėjo, 
pamačiusi, kaip labai įsišak- 
nėjo socij alistiška idėja tar
pe farmerių pietinėse vals
tijose.

Redakcija sako:
“Mums buvo įkalbinėta, 

kad sočijalistais yra nepa- 
trijotiški ateiviai. Dabar 
gi męs matom, kad laiš
kai, agituojanti už socija- 
lizmą, suplaukė iš tos da
lies mūsų šalies, kuri yra 
tikrai amerikoniška. Bu
vo kalbama, kad socijaliz- 
mas progresuoja tik stam
biuosiuose pramonės cent
ruose, dabar gi matome, 
kad socijalizmui pritaria 
ir farmeriai”.
Ir daugiau dar panašių iš

sireiškimų galima rasti to 
laikraščio pastabose.

Ištiesti, farmeriai net ir 
labai pradeda pritarti soci- 
jalizmui, ypač Oklahomoj ir 
Texase.

Socijaldemokrato 
Čcheidze kalba.

(Pasakyta Rusijos durnos 
posėdyje 19 d. liepos).

PRŪSŲ LIETUVIAI IR 
DIDŽIOJI LIETUVA.

Žinomas Prūsų Lietuvos 
veikėjas Vydūnas savo laiš
kely L. Pruseikai sako: 
“Prūsų Lietuvių padėjimas 
nėra blogas. Visi, kuriems 
rusai išnešė baldus -.ra
kandus - gyvulius, gauna iš 
Vokios (Vokietijos) val
džios pinigų ir ko jiems rei
kia ūkininkavimui. Ma
čiau ir proklamaciją pavasa- 
ryj Tilžėj dar būdamas, ku
rioj vokiečių užimtose vieto
se Didžios Lietuvos lietu
viams ūkininkams žadėta 
juos sušelpt dirvoms ap
dirbt. Ir sėkla norėta duo
ti, kur to reikia. Kaip visa 
ten eina, dabar sunku pasa
kyti”.

Skaitant numerį iš nume
rio “Naują Lietuvišką Cei- 
tungą”, męs nematom, kad 
Prūsų lietuviai rūpintųs sa
vo broliais Didžiojoj Lietu
voj. Stačiai stebėties rei
kia, kokiuo šaltu abejutišku- 
mu “N. Liet. Ceit.” rašo a- 
pie Didžiosios Lietuvos nai
kinimą. Ji pilnai pasitenki
na “vyriausios kvatieros” 
(generalio štabo) praneši
mais. Jokie platesni poli
tikos reikalai, kuriuos Vo
kietijos gyveninio sąlygose 
vistik būtų galima kelti — 
ten nekeliama. Bet ką jau 
kalbėti apie politiką, kuomet 
medžiagiškos pagelbos tei
kimas broliams anapus Ne
muno ir Šešupės taippat 
jiems neberūpi. Noroms 
nenoroms reikia prieiti prie 
išvedimo, kad vienu iš re
zultatų šios karės gali būti 
toks faktas, kad Prūsų lie
tuviai liksis lietuviškai kal
bančiais vokiečiais ir tai ne 
pirmeiviškais, bet konservą- 
tyviškais vokiečiais.

Visai kitaip elgėsi Didžio
sios Lietuvos veikėjai, kuo
met rytų Prusus ištiko ka
rės nelaimės. Jie organiza
vo tam tikrą pagelbos drau
giją, kuri padarė labai 
daug gero.

Nesmagu apie tai kalbėti, 
bet kalbėti reikia.

LINK REINO.
Netik Vokietijos ir Rusi

jos militaristai trokšta už
griebti svetimas šalis. Vil
kų apetitą turi ir Franci jos 
buržuazija, nors, tiesa, jai 
nelabai tesiseka Marso už
manymuose.

Francijos ^.prezidentas 
Poincare, iš priežastįes me
tinių sukaktuvių nuo kares

NEREIK DAUGIAU NAU
JŲ LAIKRAŠČIŲ.

L. S. S. 17 kuopa (Montel
lo, Mass.) išreiškia “Kovo
je” sekančias mintis apie 
steigimą naujų socijalistiš- 
kų laikraščių:

“Mums nėra nei ma
žiausio noro uždrausti są- 
jungiečiams išleidinėti so- 
cijalistiškus laikraščius, 
bet męs esame ir būsime 
šalininkais tos nuomonės, 
kad naujas soc. laikraštis 
neturėtų rasties pirm, ne
gu L. S. S. apsvarstytų jo 
reikalingumą. Kadangi 
kiekvieno soc. privatiško 
laikraščio atsiradimas už
deda ant visų sąjungiečių 
didelę dalį pareigų, k. t. 
rėmimą užsiprenumeruo
jant, platinimą jo (laik
raščio) tarp plačiosios mi
nios ir tt., todėl kievienas 
tokis laikraščio leidėjas ir 
privalėtų bent pasitarti 
sū visa Sąjunga apie savo 
sumanymą ir jo naudin
gumą darbininkų klesai. 
Ikišiol to nedaryta, bet 
tas būtų naudinga ir tei
singa”.
Mums rodosi, kad soc. 

laikraščių jau gana. Būtų, 
žinoma, gerai, jeigu kuriant 
naują laikraštį, įsteigėjai 
tartųsi su Sąjunga. Bet

KAIPGI LAIMeTI KARĘ?
Kaipgi Rusija gali laimėti 

karę, jeigu, anot “Keleivio”, 
Rusijoj yra daug tautelių, 
kurios ligišiol ir apie karę 
dar nėra girdėjusios.

“Toli, toli, Rusijos šiau
rėj, kur žiema trissyk il
gesnė negu vasara, kur 
nėra nė miestų nė gele
žinkelių, gyvena samojie- 
dais vadinami žmonės. 
Tie žmonės taip tamsus, 
taip nekultūringi, kad ne
moka nė skaityt, nė rašyt 
ir iki šiol da nėra girdė
ję, kad toj pačioj Rusijoj, 
kur jie gyvena, eina bai
si karė.

Maskolijos tyrai yra 
taip dideli, taip platus, 
kad gandas apie didžiau
sią žmonijos istorijoj ka
rę da negalėjo pasiekti 
pačių tolimiausių šiaurės 
plotų, Užmongolio kalny
nų ir amžinai žaliuojan
čių Kamčatkos eglynų.

Rusijoj yra daugybė 
keistų tautelių - rasių, tu
rinčių savo keistas kal
bas, ir daug da praeis me
tų, pakol į tas jų kalbas 
įneš kas-nors žinių apie 
dabartinę karę”.
Menkai ką daugiau civili

zuoti už samojiedus visokie 
kalmykai, kirgizai, totoriai, 
čerkesai ir kiti kitokie. Šio
je karėje, kur t viskas pa
remta ant techniško žinoji
mo ir abelno kulturiškumo, 
tokių tautelių žmonės nega
li išlaikyt konkurencijos su 
vokiškais automatais.

Jeigu Rusija nepasirinks 1 
naujo politikos kelio, tai la
bai gali būti, kad šalis gali 1 
nuvirsti bedugnėn, o žmonės ' 
prieiti prie išsigimimo. Kuo
met aš girdėjau atsakymą 
valdžios atstovo, tai man 
prisiminė žodžiai P. A. Sto- 
lipino, kuriais jisai kreipėsi, 
jeigu neklystu, prie žmonių 
liuosybės partijos:

— Jums reikia didžių su
judimų, mums gi reikia di
džios Rusijos. —

Ir ištikrųjų, jiems reikia 
didžiausio sudrebėjimo, kad 
nors minutę" pamislyti, ko 
reikia jų šaliai. Supranta
ma ne dėlei to, kad tai įvy
kinti, bet kad užmiršus ry
toj. Tie žmonės stačiai pri
silaiko tos nuomonės — juo 
blogiau, tuo geriau. Faktai 
parodo, kad šalininkais to 
devizo yra atstovai valdžios, 
bet ne męs. Aš girdėjau vi
sas kalbas, kurios čia šian
dien buvo pasakytos ir turiu 
pasakyti, kad dėlei Rusijos 
nelaimių visųpirmiausia rei
kia kaltint ot štai, šituos po
nus (rodo į ministerius). 
Nuo pat pradžios šios karės 
Rusijos darbininkų klesa 
buvo stačiai terorizuota. Li
gonių kasos buvo paverstos 
j kilpas. Spauda tapo už
gniaužta. Tie patįs ponai, 
tarpe kurių buvo ir tebėra 
dar Miasojedovų, pradėjo 
jieškoti valstybės išdavėjų 
tarpe darbininkų klesos.

Kuomet visokie Miasoje- 
dovai ir jų globėjai už ka- 
riumenės pečių pardavinėja 
Rusiją, galbūti, agentams 
kaizerio, tuomet mūsų drau
gai socijai demokratai, du
rnos atstovai buvo siunčiami 
Sibiran: Tai buvo, mažu, 
paskutinė apraiška provoka
toriškų p. Ščeglovitovo ga
bumų. .Ir argi dabar, ponai 
ministerial, jūs drįsi te kal
bėti apie vienybę su darbi
ninkų klesa, apie vienybę su 
Rusija? Darbininkai reika
lavo menkiausių algos pakė
limų ir už tai juos šaudė. 
Kostromoj buvo sušaudyta 
keli darbininkai ir keli de- 
sėtkai tapo suareštuota.
.. — Negali būti (šaukia 
kas tai iš atstovų).

— Męs rytoj paduosime 
užklausimą ministerijai ir 
su faktais rankose prirody- 
sime, kad kalbame tik teisy
bę — atsako Čcheidze.

Ant dešiniųjų suolų kas 
tai šaiposi.

— Juokiasi tas, kas juo
kiasi paskutinis — atsako 
Čcheidze. — Kaip darbinin
kus, taip ir šešis milijonus 
žydų pastate į tokį padėji
mą, kad jie nieko negali nu
stoti, kaip tik grandinių, ka
lėjimų, skerdynių ir kartu
vių. Iš darbininkų tarpo 
paimta jų vadovus, sodina 
juos į kalėjimą. Iš žydų gi 
tarpo imama užstovus. Aš 
abejoju, ar daėjo valdžia 
kur nors iki tokio cinizmo, 
kad imti nuo savo gi žmo
nių užstovus. Aš tvirtinu, 
kad tai yra negirdėtas isto
rijoj atsitikimas.

— Šnipai — girdisi balsai 
iš dešinės pusės.

— Pirm negu kalbėt apie 
šnipus iš žydų, neužmirškite 
savųjų Miasojedovų — atsa
ko čcheidze.

— Miasojedovų pakorė — 
pastebi iš dešiniosios.

— Jų ten yra dar daugiau
— atsako Čcheidze.

— Šiandien mums kalbėta 
apie Lenkijos autonomiją, 
bet apie tai užsiminta, kuo
met rubežiai persimainė ir 
dar nežinia, kur rasis kokia 
teritorija.

Ant Kaukazo principas 
“dalink ir valdykie” — pra
vedamas didžiausiu nuosek
lumu. Gerai dar, kad Kau
kazu valdytų ligonis Vo- 
roncov Daškov, bet dabar 
viskuo tvarko Jo pati. Sa
kau apie tai, kad visi girdė-

Nespėjo mūsų kariumenė 
užimti Galiciją, kaip admi
nistracija pradėjo platint 
rusicizmą, o žydams, kurie 
atėjo paklaust, koks bus jų 
likimas, atsakė: jeigu būsite 
ištikimi,tai sulyginsim teisė
se su Rusijos žydais.

Valdžia naudojosi kare ir 
stiprino savo senąsias pozi
cijas, o visus kitus klausi
mus vadino mažos vertės 
klausimais.

Bet, gerbiamieji tamstos, 
būtų neteisinga nuversti vi
są bėdą tik ant valdžios. Aš, 
sykiu su Menšikovu, turiu 
pasakyti, kad atsakomybė 
už viską puola ir ant vals
tybės durnos. Juk šioji, 
ketvirtoji, durna visuomet 
rėmė valdžią ir benro vei
kimo su valdžia jieškojo 
ne tik imperialistai iš bur
žuazijos tarpo, bet ir žymi 
dalis rusų radikališkos inte
ligentijos.

Ir štai pasekmės dabar 
jau aiškios. Šalis randasi 
opiame ir kritiškame padė
jime. Bet, tamstos, didi ša
lis negali būti tokiame padė- 
dėjime. Ji turi rasti iš jo 
išėjima ir tas išėjimas yra 
vienatinis. Į jį męs daugelį 
sykių nurodėm — tegul Ru
sija būna laisva.

Karė ir katalikiška
agitacija Francijoj

(Nuo mūsų korespondento iš Paryžiaus).

(Pabaiga).
Tuose ligonbučiuose mie- 

laširdystės • seserims nieko 
nemokama. Atbulai, dar nuo 
jų reikalaujama 100 frankų 
į menesį už teisę darbuoties 
ligonbučiuose. Tokiu būdu, 
darbininkėms moterims tie 
ligonbučiai neprieinami. Jos, 
žinoma, neįjiegia mokėti po 
100 frankų į mėnesi. Bet 
tai būtų dar pusė bėdos, jei
gu tik buržuazinės moterįs, 
kaip reikiant, atliktų savo 
priedermes, 
to neatlieka.

|vo globoje ligonbučius

Kaip vokiečiai atakuoja 
savo priešus?

Pirmiausia jų artilerija 
berte beria kulkas į prieši
ninko kasimus. Tuo tarpu 
pėstininkai renkasi netoli 
tos vietos, kurią manoma 
užpulti. Patogiausia tam 
reikalui vieta—miškas, krū
mai, pagalios net sodžius. 
Ten ir susirenka ta kariu
menė, kuri eis atakon. Ren
kasi labai atsargiai. Pavyz
džiui, vokiečių batalijonui 
reikėjo iš-miškelio iki dau
bos pereiti pusę varsto. Pir
miausia pasirodė raiteliai. 
Rusai pradėjo šaudyti; jie 
pasislėpė. Po kelių minučių 
pasirodė keli žmonės ir ris
tele ėmė bėgti per lauką; 
jiems nubėgus iki daubos, 
pasirodė vėl keli ir tt. Ru
sų arHlerija buvo kebliame 
padėjime. Šaudyti į kiek
vieną skyrium—neverta šo
vinių gaišinti, na o miškelį 
šaudyti taip pat maža nau
dos, nes ir ten vokiečiai gu
li po vieną ir dar gerai apsi
kasę. Reikėjo bent pusant
ros valandos žiūrėti, kaip 
vokiečiai bėginėjo.

Kai jau prisirenka gana

Bet josios ir 
Jos laiko sa

ne 
tuo tikslu, kad saugoti ligo
nius ir gelbėti jiems sunkio
je valandoje, bet tuo tikslu, 
kad turėti “gerus laikus”, 
paleistuvauti su daktarais 
ir tais aficieriais, kurie slap
stosi ligonbučiuose. Buržu
azinės moterįs negelbsti ka
reiviams. Jos nenori, mat, 

i teršti savo baltų rankų to
kiu darbu. Rupinties su
žeistaisiais kareiviais jie pa
veda kunigams ir vienuo
liams, kurie juk neskelbia 
kareiviams socijalizmo mok
slo ir pertai visiškai nėra 
pavojingi.

Bet kunigai ir vienuolės 
skverbiasi į ligonbučius ne 
kūnus gelbėti, bet dūšias. 
Kad atsiekus savo tikslą, jie 
panaudoja visus įrankius: 
prirodymus, bauginimus, 
prievartą. Tasai sužeistasis 
kareivis, kuris sutinka išsi- 
spaviedoti ir priimti komu
niją ir pasirašyti po reika
lavimu, kad jisai bus palai
dotas sulyg reikalavimų ka
talikų bažnyčios — naudo
jasi didžiausia kunigų prie
lankybe ir užuojauta. Ap
link tuos sužeistuosius sta
čiai pritupčioja, stengiasi 
kuogražiausia su jais apsi
eiti, daug geriau gydo, są- 
žmiškiau daro aprišimus, 
kūrena jų kambarius, duoda 
cigaretų ir net skąskonių. 
Bet socijalistas kareivis, ku
ris guli tame pačiame ligon- 
butyje, jeigu tik jisai atstu
mia kunigą ir jo prisimeili
nimus, to viso nebegauna. 
Jisai ne tik ką nebegauna! 
cigaretų ir skanumynų, bet 
ant jo stačiai niekas ir aty
dos nebeatkreipia ir jisai

reikia pasakyti, kad pana
šiai protaujantis klerikališ- 
kas agitatorius turi senso ir 
liogikos. Sunku pasakyti, 
kiek tikrai žmonių pavyko 
kunigams atversti “dievop”, 
bet kareiviai, kuriems bai
siai nubosta gyvenimas 
tranšėjose, kurie trokšte 
trokšta kokio nors įvairu
mo, kurie yra atskirti nuo 
gyvo pasaulio, trokšta žino
ti, kas dedasi anapus tran
šėjų, skaito “Kryžių” ir 
vaikščioja ant mišių. Nors 
jiems tankiai baisiai nesma
gu taip elgties, bet kito išė
jimo nėra. Kareiviai savo 
laiškuose, rašytuose tranšė
jose, prašyte prašo išgelbėti 
juos nuo tų juodųjų vorų. 
Bet ponai iš buržuazijos tar
po neatkreipia atydos ant 
panašių laiškų. Tiktai ret
karčiais kokia nors socijalis- 
tiška kuopa pakelia savo 
protesto balsą, bet ir jisai 
greitai miršta, nerasdamas 
atgarsio šiame pasauly 
bjaurumo.

B. Ka-in.
Paryžius 18-VII-15.

Kur darbininkas 
nežūva?

i

I

žmonių už varsto ar pusant- gulų kaip gyvulys, purvina- 
ro nuo priešininko, tuomet 
prasideda ataka. Eina jie 
išsisklaidę, rėplioja, bėga, 
slapstos, kol galų gale atsi
duria nuo priešininko už 40 
—50 žingsnių. Toje vietoje 
skubiai apsikasa ir pradeda „
smarkiai šaudyti. Po šitų |kia. Jam,mat,rupi tiktai dū- 
atbėga kiti ir vėl sugula. Tai, šios išganymas ir dauginus

me kambaryje be jokios me
diciniškos pagelbos. Gan
grena gausiai skina sau au
kas ir kiekvieną dieną nebe 
dešimtįs, bet šimtai žmonių 
keliauja j aną svietą. Bet 
kunigui tatai nieko nereiš-

antra eilė. Paskui atbėga 
trečia eilė ir tt. Visą tą lai
ką smarkiai šaudo. Kai jau 
subėga bent 5—6 eilės, tuo
met visi kartu virsta ant 
priešininkų. Jei sutinka 
vielų tvorą, tai vieni sugula 
ir šaudo, o kiti vielas pjaus
to. Vis tai daroma ūmai. 
Taip gali daryti tik vokie
čiai, kurie niekuomet nesi- 
karščiuoja, o dirba tai, kas 
įsakyta. >' “L. u.”

Vokietijos soči jai demo
kratų frakcija reichstage 
vėl balsavo už karės kredi
tus. Mat, ji vis dar prisi
laiko tos nuomonės, kad Vo
kietija “gina” savo rube- 
žius.

Socijaldemokrato Edwar- 
do Davido kalba buvo labai 
prasta. Jisai šį-tą užsiminė 
apie laisvę ir apie taiką, 
bet visa kalba buvo taip su- 
budavota, kad rodėsi, jog ją 
sako koks pusiau ministe- 
ris.

Kada kalbęjo K. Liebk- 
nechtas, tai dešinieji pakėlė 
triukšmą. Triukšmą kėlė 
kaip rodosi, net tūli socijal- 
demokartai. x

Vokietijos s.-c. frakcija 
reichstage vis labiau ir la
biau važiuoja į galą.

nieko.
Tai, matote, kaip elgiama

si ligonbučiuose! Argi ži
nant tą viską, nėra pikta, 
kuomet girdi, šnekant apie 
patrijotizmą ir “tėvynės” 
apgynimą!

Vienok, klerikalai neužsi
ganėdina agitacija vienose 
tik bažnyčiose. Ta agitaci
ja uoliai varoma ir tranšė
jose. Tiesa, čia sveiki žmo
nės, kuriems ne taip jau rei
kia išpažinties ir komunijos. 
Užtat jie čia vartoja jau ki
tokius agitacijos būdus. Ku
nigai po visokiais preteks
tais įkalba aficieriams, kad 
šie siustu kareivius ant mū
šių ir uždraustų pardavinėti 
kareiviams socijalistiškus 
laikraščius. Neturėdami ki
tos vietos ir negaudami pa
sipirkti kitų laikraščių, ka
reiviai prisipratins vaikščio
ti ant mišių ir skaityti ku
nigų laikraštį “La Croix” 
(Kryžių) — taip sau galvo
ja kunigai. Nesvarbu ir 
stačiai negalima, kad visi 
kareiviai sugrįžtų prie tiky
bos, bet jeigu kiekvieną die
ną gyvu ir spausdintu žodžiu 
jiems bus kalama į galvą žo
džiai katalikų tikybos, tai 
dalis suklydusių avių visgi 
sugrįžš bažnyčios globon. Ir

Rusų liaudies poetas dai
nuoja apie Rusijos mužiką, 
kuris visur dejuoja: ir ant 
retežio pririštas katorgoj, ir 
ant upės rąstus varydamas, 
ir kelionėj nuvargęs. Nėra 
vietos, sulyg poeto, kur Ru
sijos mužikas nevargtų ir 
nedejuotų; jo daina yra jo 
vaitojimas.

Kalbant apie Ameriką 
reikėtų paklaust, kur darbi
ninko gyvastis čia nežūva? 
Kas metas užgriuva kasy
klose tūkstančiai, susižei
džia ir užsimuša dirbtuvėse 
nuo explioziju ir mašinų 
dešimtimis tūkstančių; na
mų griuvimai, gaisrai, nelai
mės ant geležinkelių, van
dens ir mieste su karais ne- 
suskaitliuojamos. Čia nėra 
karės, bet eina greitas žmo
nių žudymas, šaltai į jį žiu- 
rimą ir daroma tai dėl kapi
talo naudos, Žmogaus gy
vastis paversta į niekus. 
Tiesa, po kiekvienos milži
niškos nelaimės rėkaujama 
apie naujų taisyklių išleidi
mą, šaukiami expertai, da
romos investigacijos, kas 
kaltas. Vienas plėšikas da
ro investigaciją apie j kitą 
plėšiką ir rezultatas vis tas 
pats — visada pasivėlinama 
išvengti nelaimę. Kada ne
laimė įvyksta, tuomet kapi
talistiška spauda prisipildo 
visom smulkmenom apie ją, 
tuomet atsiranda herojai, 
fondų steigėjai, bet prieš tai 
toji spauda daugiau apie po
piežių nusičiaudėjimus ir 
kapitalistų persiskyrimus 
rašo, negu apie reikalą ap
saugot darbininkų gyvastį. 
Apie arklių ir šunų sveikatą 
ir gyvastį jie balsiau praby
la, negu apie darbininkus.

“Eastlando” nelaimė Chi
cago j e nėra nelaimė, įvykusi 
nuo gamtos pajiegų^ Ji tie
siai įvyko dėl turčių godu
mo, dėl šios tvarkos, kurios 
tikslu yra atskirų ypatų lo- 
bimas ir galėjimas griebt 
turtą be rubežių. Te nu
skendusiųjų broliai, sesers, 
tėvai ir kiti giminės su 
draugais nusišluosto ašaras 
ir pagalvoja, kas kaltas. Lai 
apsvarsto ir atras, kad ku
nigų laiminamasis ir turčių 
palaikomasis kapitalizmas 
išplėšė iš jų glėbio mylimus 
žmonės. Jis plėšia kas die-/ 
na. Jis da daug išplėš ir 
gailestingų ašarų darbinin
kai daug išlies, kol jie susi 
pras, kad reikia tą žvėrį 
prašalinti. A. M.

j
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Svarbus Raportas !rys lietuviškos visuomenės. !prie ko-nors bendro, kas bū
tų galėję mus bent vienu 
bendruoju kraštutiniu klau-
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Suv. Valstijų industrialė 
komisija, apie kurios darbus 
taip daug buvo rašyta, pa
galbaus išdavė savo veikimo 
rokundą. Bet kadangi toj 
komisijoj buvo .ne vienodų 
pažiūrų žmonės, tai jie ne
galėjo prieiti prie vienos 
nuomonės. Komisijos na
riai pagamino net tris ra
portus ir visi tie trįs rapor
tai bus perduoti S. V. kon
gresui. Mums čia rūpi tik 
“darbininkiškos” komisijos,

ma prieiti prie sutarties,' tai 
streikai būna ramus. Da
bar gi, Amerikoj, streikai 
virsta tikromis revoliucijo
mis. Komisija sumini šiuos 
streikus:

Homestead, McKees 
Rocks, Bethlehem Steel Co., 
Lawrence, Paterson, Little 
Falls, Colorado, W. Virgi
nia, Westmoreland pav. Pa. 
ii Calumet. Kad darbinin
kų būvis pagerėtų, rekomen- 

dalies raportas ir apie jį te-šluojama duoti neaprybuotą 
kalbėsime. “Darbininkiško- galę pavienėms ypatoms 
ji” komisijos dalis susidėjo * tverti draugijas, ne su tiks- 
iš pirmininko F. Walsho, J. Ju pasipelnymo, bet su tiks- 
Lennono, J. O’Connel’io : 
A. B. Garresseno.

Amerika yra laisva šalis 
politikoje, bet ekonominiai 
šios šalies santikiai yra be
galo atsilikę, begalo netei
singi dėl darbininkų klesos. 
Amerikos pramonijoj vieš
patauja vergijos tvarka. Iš 
raporto paaiškėjo, kad še
šios didžiausios firmos turi 
19 milijardų dolerių kapita
lo ir užlaiko pustrečio mili
jono darbininkų. Patsai 
vienas Morganas kontro-, 
liuoja gyvastį 785,199 darbi- sias pavojus Suv. Valstijom, 
ninku.

44 familijos archimilijo- Rockefellerio 
nierių turi metinių jeigu 50 Svaidydama pinigus visiems 
mil. doleriu 
trečdalis

♦ * *
Italija, matyt, pažįsta Vo- simu ne skirstyti, o jungti, 

gu arbitracijos būdu negali- kietiją. Jei ji būt neprisi- ir kas būtų galėję įkvėpti 
ma entnrtme <-Q1' jgjus prįe Vokietijos priešų, mums energijos ir užtekti-

tad Vokietija vistiek būt 
davusi į kailį popiežiaus vai
kams nors vėliau. Dabar 
vis dar yra viltis supliekti 
teutonus.

** $
Kada rusai, panašiai mū

sų tautiečiams ir klerika
lams, retrograduoja, tad vo
kiečiai be jokios sarmatos

pavienėms ypatoms

ir ,lu apsirūpinimo individualių 
i ii kolektyvių reikalų. Už 
prigulėjimą prie unijos dar
bininkų nevalia prašalint.

Dabargi, darbdaviai, kad 
panaikinus unijas, užlaiko 
daugybes šnipų ir taip vadi
namos detektyvų agentūros 
plačiai užsiima provokaci
jom ir streiklaužiavimu.

Komisija atkreipia atydą, 
kad įvairios kapitalistų fun
dacijos, kurių tikslu neva e- 
sąs užsiiminėjimas įvairiais 

»tyrinėjimais, yra didžiau-

* *
Visai galimas daiktas, 

kad Nojus suvalgė Kassia 
vaisių, o ne Jieva su Ado
mu obuolį, bet visgi nesu
prantamas dalykas, kaip

kelį” be moteriškės pagel
bės.

Padėkime, nors ir ta pati 
fundacija.

Atsitraukdami Kaip dirbama dinamit

tuo tarpu veik 
darbininkų, dir

bančių šapose ir mainose, 
pelno tik 10 dolerių į savai
tę. Du trečdaliu moterų, 
dirbančių šapose, krautuvė
se ir kitur, uždirba mažiau 
nei 6 dolerius į savaitę. 44 
familijos milijonierių gauna 
į metus tiek pinigų, jog už

000 darbininku.
Kas gi daryti?
Komisija atsako, 

reikia panaudoti visą 
mūsų demokratiškų įstaigų 
ir įvesti demokratiją pramo
nėm Demokratiškumo po
litikoje dar neužtenka. De
mokratiškumo reikia ir ša
pose.

Komisija mano, kad per- 
didelis turtų suplaūkimas į 
pavienių žmonių rankas e- 
sąs didžiausiu pavojum šiai 
šaliai. Ant paveldėjamų 
turtų turi būti uždėta mo
kestis. Paveldėti gi galima 
nedaugiau, kaip tik vieną 
milijoną dolerių. Tokiu bu- 
du, by kas negalės gauti di
delių turtų, kurių gaminime 
jisai nedalyvavo.

Mokestįs, kurios bus gau
ta už palikimus, turi būti 
vartojamos ant praplatini
mo mokinimo sistemos, ant 
plėtojimo įvairių socijališkų 
pagerinimų, tiesimo naujų 
kelių ir, abelnai, kėlimo kul
tūriškos plačiųjų minių ge
rovės.

Komisija mano, kad už
dėjimas taksų ant paveldė
jimų yra begalo svarbus da
lykas ir, jeigu kongresas 
perleistų tokį įstatymą, tai 
žmonių būvis Amerikoj pa
gerėtų.

Komisija ragina federalę 
valdžią konfiskuoti tuos že
mės, mineralų ir vandens 
spėkos turtus, kurie per į- 
vąirias suktybes, ir neapsi
žiūrėjimą pakliuvo į priva- 
tiškų kompanijų rankas. 
Kaip žinoma, įvairios gelž- 
kelių kompanijos gavo visai 
dovanai didžiausius turtus. 
Komisija mano, kad tuos 
turtus reikėtų iš anų kom
panijų konfiskuoti. Ir abel
nai, reikia padaryti revizija 
įstatymų, kurie paliečia že
mės nuosavybę.

Komisija atkreipia kon
greso atydą ant bedarbės 
klausimo ir organizavimosi 
reikalo. Kongresas turįs 
rūpinties bedarbės prašali- 
nimu. Darbininkams turi 
būti pavelyta organizuoties 
į ekonomines draugijas, nes 
jos kelia jų gerovę. “Ten, 
kur darbininkai gerai suor
ganizuoti, o darbdavių ir

jog 
galę

❖ *
Nekurie mano, jog Japo

nija neužilgo permainys sa
vo politiką Chinijoj. Gali
mas daiktas. Vietoj laikyt 
Chiniją už neprigulmingą 
valstiją, padarys iš jos savo 
provinciją. Tas būt tik 
trijotiškai ir viskas.

*
Koks tai įžeidimas gar

saus poetos - patrijoto italo 
Gabriele d’Annunzio! Aus
trijos valdžia paskyrė už jo 
galvą tik $4000. Be abejo
nės, Gabrielius mislina, kad 
ji daug daugiau verta, ir jei 
kaip, tad nė už $10,000 neno
rėtų atiduot. ’

O gal būt vokiečiai neži
no, kad jei jie neperstos ru
sų viję į rytus, jie ten susi
tiks su kitu priešu — japo
nais. Hindenburgas ir Ma- 
ckensen turėtų apie tai pa
galvot ir nebeit toliau, o 
grįžt Berlyno link.

♦

pa-

galams, Rockefeller™ fun
dacija gali turėti labai blo
gą įtekmę ant šios šalies po
litikos ir nustatymo ekono
miškų santikių. “Dabar jau 
plėtojasi kapitalo įtekmė, 
norinti kontroliuoti profeso
rius mūsų kolegijose ir uni
versitetuose ir , tame męs 
matom didelį pavojų”.

Komisija palietė ir teismų 
veikimą. Ji žino, kad teis
mai labai tankiai panaudo
jami politikos tikslams. Dėl 
to ji rekomenduoja, kad tei
smai negalėtų apšaukti įsta
tymus nekonstitucijonališ- 
kais.

Turi būti išleisti aštrus į- 
statymai, reguliuojanti vei
kimą privatiškų detektyvų 
agentūrų.

Turi būti išleisti įstaty
mai, reguliuojanti sąstatą ir 
veikimą milicijos įvairiose 
valstijose, nes dabartės mi
licija tankiai panaudojama 
kapitalistiškiems interesams 
apginti.

Dar ir daugiau mažesnių 
patarimų duoda industrialė 
komisija.

Kapitalistų spauda atsisa
kė pagarsinti tos komisijos 
raportą ir geriausiame atsi- vargus, tas atsisukęs prade
nkime, pagarsino tik ištrau- da išskaitlinėt savuosius. Ir 
kas. Komisijos pirmininką jis mislina, kad kam rūpi jo 
p. F. Walshą vadina profa
nu ir neišmanėliu, tačiaus 
minėtas raportas vistik ta
po apskelbtas ir padarė la
bai didelį įspūdį. Dar vieną 
kartą plačioji Amerikos vi
suomenė turi susirūpinti 
tais “prakeiktais klausi
mais”, kurie yra neišveng
ti ni kapitalistiško gyvenimo 
sąlygose.

Iš Fillipinų praneša, būk 
fiilipiniečiai kas metą su
valgo į 3000 tonų žiogų. Ot 
kad jie nors keli atvažiuotų 
pas mus į New Jersey ir iš
naikintų nors tūkstantį to
nų uodų (kuisių), tai męs 
sutiktume kiekvienam iš jų 
duot po geležinį kryžių.

*
. Blozniausia yra tas, 
kaip tik žmogus pabaigi 
šakoti kam nors apie savo

jog 
pa

čiai sulyginta, beveik visa 
dos galima prieiti prie su 
tarties per arbitraciją”. Jei

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Tūlą metų laiką tam at
gal viens didvyris išsitarė: 
“Užsiauginau gyvatę anty!” 
Ir gerai. Jei nebūt užsiau
ginęs, kas laižytus, kaip 
šliaužiojanti gyvatė prieš tą 
“didvyrį?” Kas būt nušluo
stęs jo ašaras ir padėjęs su
tveri jam “bepartyvišką” 
partiją, kad ne ta niekinga 
reptilija?

bėdos ir ypatiški reikalai!
* *

Abdul Kami das, buvęs 
turkų sultonas ir turėjęs a- 
pie trejetą šimtų pačių, yra 
prielankus moterų balsavi
mo tiesoms . Nekurie žmo
nės, po vieną pačią turėda
mi, atjaučia jų “galybę”, o 
dabar trįs šimtai! Be abe
jonės, senis Abdulas turi a- 
pie moteris gerą impresiją. 
Kas-gi neturėtų, turėdamas 
jų apie tris šimtus ir prieg- 
tam žinodamas, jog už skry
bėles, 
žikai.

*

etc.

£
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vis dar mano, 
ar “Keleivie- 

parašys jam laišką, 
tad 
ant

*
Jokubynas 

kad Gegužis 
čiai” 
Dieve tu mano, kokį 
efektą tur schlitzas 
žmogaus proto!

** *
Girdėjau, kad chiniečiai 

norį

nai inicijativos rūpimajam 
klausimui išrišti. Deja, vi
si geri norai ir sumanymai 
kaži-kaip pakriko, palikę 
vos miglotus atsiminimus.

Greit, karui ištikus, teko 
, kraštui pažinti visi karo ap
sireiškimai, kurie ilgainiui' 
tiek pareikalavo iš mūsų 
energijos, tiek visų spėkų ir 
pajiegų įtempimo, jog visa 
mūsų doma liko nukreipta 
beveik vien kasdieninių mū
sų pilnojo gyvenimo reikalų 
pusėn. Platesniems, bend- 
resniems krašto reikalams 
nebeliko vietos, laiko, o gal! 
nė noro...

Žinoma, dienos reikalai' 
atlikti reikia, jų negalima 
niekinti, bet susisiaurinti 
vien jais ir taip juose pas
kęsti, kad pro juos nebega
lima ar bent sunku būtų pa
matyti platesnis pasaulis, 
kaip dabar išdalies ir atsi
tinka tatai pas mus, tai 
reikštu nustoti tos natura- 
lės išlikimo nuovokos, be 
kurios šiuo krizio momentu 
kiekviena tauta — tai vis- 
tiek ką audringoje jūroj lai
vas be vairo.

Tuo tarpu betgi kas šiuo 
laiku pas mus matyti? Ap
snūdimas ir apatija. Viskas 
suskilę į atskirus būrelius, 
kurie dirba atskirai savo 
kasdieninį darbą, kurie sky
rium gal šį-tą ir sveria, ku
rie betgi kartu nesudaro jo
kios spėkos, nes nejungia jų 
jokių matomų būdų kokia 
nors bendra mintis, bendra 
idėja. Jeigu ir yra ta bend
roji mintis, bendrasis lietu
vių “aš”, tai jis glūdi kaži- 
,kur giliai pasislėpęs, — jo 
nematyti, nejausti, jis kaip- 
ir apmiręs, negyvena. Ir 
su juo niekas nesiskaito.

Tačiau tokie istorijos tar
pai, kurių vieną dab.ar gy
vename, atsikartoja vos 
šimtmečiais kartą. Ir ne
nuostabu todėl, jog tokiais 
tarpais tautos, ypačiai tau
tos, gimstančios naujan gy- 
veniman, stengiasi kuodau- 
giausia įsigyti sau tokių gy
venimo sąlygų, kurios padė- 

I tų joms toliau nekliudomai 
tarpti ir plėtoties.

Kad lietuviams nėra taip- 
pat toksai noras svetimas, 
visi męs tai patys gerai ži
nome ir jaučiame. Tik ta
sai noras perdaug yra mu
myse pačiuose pasislėpęs,— 
jam reikėtų labiau iš mūsų 
vidaus iškilti ir apsireikšti, 
patapti aiškia, visiems žino
ma — tvirta mūsų valia.

Tam reikia mums betgi 
mesti, pirmų - pirmiausia, 
apėmusį mus dabar skaudu
lį ir apatiją”.

Jau pabaigoje birželio mėnesio buvo 
įsakyta išvežti iš miestų visus daiktus vari
nius, plieninius, latuninius ir t. p.

Buvo ardoma fabrikų mašinos, krau
nama į vagonus visoki katilai, dūdos ir net 
ratų diržai.

Visa tai ėjo į gilumą Rusijos.
Tuo pačiu žygiu valstiečiai, gubernijos 

valdžiai liepiant, pradėjo javus nuo laukų 
doroti.

Kiekviena valstiečių šeimyna privalėjo 
pasilikti maisto tiktai mėnesiui, o visa kita 
iš javų atiduoti vyresnybei, kad išvežtų ar
ba sunaikintų, žinoma, užmokant.

Kareiviai padėjo sodiečiams valyti dar 
nepriėjusius javus.

Kai-kurie javai, kaip va: rugiai, mie
žiai, taipogi bulvės naikinama tam tikromis 
mašinomis, kurios čia praminta “maigyto- 
jomis”.

Darbams baigiantis apie išvežimą fab
rikų, malūnų inventoriaus ir laukų nuva
lymą, pradėjo išvežti Varšavos-Vienos ge
ležinkelio įstaigas, valdininkus.

Pagalios ėmė išvažiuoti ir gyventojai.
Vis labiaus tuštėjo sodžiai ir miestai į 

vakarus nuo linijos: Blonie - Tarčyn - 
Grojec.

Geležinkelio valdininkų vietas užėmė 
kareiviai.

Veikiai prasidėjo saperų darbas. Jų 
dalykas — baigti atsitraukimo darbą, nai
kinant visa, kas tik gali būti naudinga prie
šininkui...

Ypač grandiozus buvo Žirardovo mie
sto “likvidavimas”.

4 dieną birželio, 4 vai. vakaro, prasė
dėjus 7 mėnesius ant Ravkos ir Bzuros 
upių, vienas paskui kitą ėmė griūti fabrikų 
kaminai. Jų buvo 11. Visi neapsakomu 
triukšmu, trenksmu, ir urzgėjimu gulo, it 
pakirsti, pavirsdami kalnais plytų.

Piroksilinui sproginėjant, ant 
vis augščiaus kilo gaisro pažaras.

Milžiniškas piečius didžiausio Rusijoje, 
žinomo vardu “Žirardovo manufaktūros” 
fabriko visas liepsnojąs.

Kiek grandiozus buvo Žirardovo ma
nufaktūros gaisras, gali spręsti sulyg di
dumo tik vieno triobėsio “naujosios mecha
niškos verpyklos”, kurioje ramiuoju- laiku 
stovėjo 2,800 audžiamųjų mašinų.

Šalia jos liepsnojos milžiniška dailidys- 
tės dirbtuvė, žekių nėrimo skyrius, varso- 
tų audimų skyrius, milžiniškas is geležies 
ir betono triobėsis linams šukuoti, audeklų 
baltymo vyriausioji manufaktūros konto
ra, vilnų verpyklai ir kiti ir kiti.

Visa, ko tik netesėjo išvežti adminis
tracija, rįja ugnis.

Čia pat pleškėjo senosios kazermės. 
paskutiniais laikais karo dalykų sankrova.

Čia pat gretimai kruvina ugnies jura" 
liepsnojos piečius, užkrautas kuru.

Kiekvienas sprogimas mete į dangti 
debesius durnų ir ūką visa rijančių liepsnų 
pertraukdavo piroksilino sproginėjimas, 
kurs į gabalus draskė visa, ko nereikėjo 
palikti priešininkui.

Tuo pačiu žygiu liepsnojos vagzalas su 
visais triobėsiais, kurie tik galima buvo ug
nimi sunaikinti.

Visa kita buvo kuorupestingiausia 
sproginama.

Paliekama tik privatus triobėsiai ir vi
sų tikėjimų šventyklos.

Užtat visame Žirardove nebeliko nei 
vieno sveiko stiklo. Sprogimai buvo tokie 
baisus, kad iš kaikurių namų krito net spel- 
čiai.

Triobos ir, rodės, visa žemė drebėjo ir 
purtės prie kiekvieno sprogimo.

Griuvėsiais virto visa Varšavos-Vien- 
nos geležinkelio stotis, saperai sugriovė ge
ležinkelio tiltą ir traukės toliaus, visa nai
kindami pakeliui, net ir telegrafo stulpus.

miesto

užmokės mu-

*
kaip ir kiti žmonės, 

vis noriu nusipirkt automo
bilių. Bet nusipirk šį metą, 
tad kitą metą jau bus senas. 
Tad taip ir laukiu, o mano 
automobilius vis naujas!

Fritzas.

Aš,

Apsnūdimas ir 
apatija.

J. Bekampis nusiskundžia 
“L. Ž.” dėlei apatijos ir nu- 
si vilimo, viešpataujančio
Lietuvoj:

“Netikėtai ištikusysis per-
pamainyt respubli-Inai karas buvo muk visus 

atnuntr’kaTuž’ juos"kalba kai pagalvoti? Buvo net iš- 
Yuan-Shi-Kai, kuris chinie- kilę bandymų bendrai susi-

Didžiausi sprogstančios medegos fab
rikai Anglijoje yra: vienas 20 viorstų nuo 
Londono Waltham Abbey, kitas — Škotijo
je Ardeero miestely. Neseniai žinomas 
Amerikos rašytojas, parašęs taipogi apysa
ką iš amerikiečių lietuvių byvenimo “Pel
kės”, dabar aprašo dinamito fabriką Wal
tham Abbey je, kur seniau s buvo katalikų 
vienuolynas ir tebėra palaidotas Anglijos 
karalius Haraldas.

Walthamo fabriko viršininku yra Mc 
Cliutock; jis turi du pagelbininku, kurių 
vienas vadinasi “aficieris pavojingų trio- 
bėsių”, nes yra siųstas kariumenčs žinybos 
užsiimt triobų statymu sprogstančiai me
dega i dirbti.

Fabrikas atvertas augštu 2 sieksnių 
muru ir užima keletą desėtkų ploto. Inei- 
damas “mirties dirbtuvėn” keleivis turi pa
siduoti stropiai revizijai: iškratomos kiše
nės, atimama menkiausi popiergaliukai, 
kurie indedama yokon ir gražinama kalei- 

Paskui leidžiama 
angliai

Visur pristatyta 
tančioji

“R. Garsas”’ rašo, jogei 
Goldingos miesto gyvento
jams vokiečiai buvo uždėję 
100,000 rublių kontribucijos, 
bet negalint visos iškarto 
užmokėti liepė pristatyti 
darbininkų prie miesto su
stiprinimo darbų.

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

ir iš ten į Ameriką.
Laivai eina per Archan

gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname,

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

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

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

Kreipkitės raitu ar ypatlikai. 
Visokias žinias maloniai su

teikiama.

KIEKVIENAS SAVAIP.
Anglas jurininkas pamatė, kaip chinie- 

tis puošia savo draugo kapą: jis pastatė 
krepšį — košės puodą.

— Kaip tamsta manai, kada ateis drau
gas šio valgio valgyti? — Paklausė anglas.

Chinietis atsakė:
— Tada, kada ir tamstos draugas at

sikels pauostyti tų kvietkų, kurias tamsta 
ant jo kapo pasodinai.

(“Rygos Garsas”).

vi u i išeinant iš fabriko, 
įeiti parkan, kurio liepų dirbama 
juodam parakui dirbti.
namelių, kuriuose maišoma sprogs 
medega; šalip prikasta duobių, kuriose de
ginama šiaudai rudam parakui dirbti; jį 
vartoja anglų kariumenė savo granatoms. 
Dar žingsnis toliaus — ir keleivis stovi 
priešais fabriką, kur dirbama šaunamoji 
bovelna.

' Fabriko namai tik vienu augštu, langai 
užleidžiami sunkioms plieno langinyčiomis 
(žaliuziai). Sienose įtaisytos triubos, ku
riomis pumpuojama Į augštą sieros ir azoto 
rūgštis dideliu kubilam Tame kubile plau
nama paprasta bovelna ir kaip ji išdžiūsta 
—virsta baisia sprogstančia medega. Išmir
kytą rūgštyse bovelna plauna gan ilgai pa
prastam vandeny, paskui hovelnines gijas 
vynioja ant stiklinių stulpelių, kad rūgštis 
ir vanduo išbaigtų varvėti ir bovelna visai 
išdžiūtų. Išdžiuvusi bovelna galima vartoti 
šaudymo reikalams. Jeigu nors lašelis 
drėgnumo paliktų bovelnoje — jinai tuo- 
jaus sprogsta, kaip tik ją kas paliečia.

Rūgštyje mirkyta bovelna sprogsta ne
paprastai smarkiai ir gali sugriauti di
džiausius namus. Toksai sprogimas visai 
sugriovė austrų fabriką Hirtenberge ir per 
20 metų nežinota, kas do priežastis buvo tos 
nelaimės, tik dabar anglų technikas Fiv 
Abel ir susekė, kad bovelna užsidega ir: 
sprogsta pati per save, jeigu joje palieka 
nors truputis drėgnumo. Išmirkyta gi ir 
išdžiovinta bovelna galima pjaustyti, spau
sti, kelti be jokios baimės, kaip tatai daro
mo Walthamo fabrike. Hidraulišku presu 
išspaudžiama iš bovelnos vanduo ir abelnai 
drėgmė; kitur bovelna džiovinama, šildant 
tam tikruose kambariuose, bet tatai yra 
labai pavojinga, nes jeigu šilumos bus nors 
dešimtoji laipsnio dalis daugiaus, kaip rei
kia, — bovelna tuojau sprogsta. Tuotar- 
pu ta pati mirkyta bovelna galima uždegti 
su degtuku ir jinai dega sau ramiai, kaip 
paprastoji bovelna, tiktai kiek greičiaus. 
Bet pamėgink tiktai uždaužt su kūjeliu — 
tuojau sprogsta su dideliausiu trenksmu. 
Didžiausį sprogimą mirkytoje bovelnoje su
kelia gyvasai sidabras, kurį vartojama šau
tuvų pistonams. Mirkyta sieros ir azoto 
rūgštyse bovelna vadinasi piroksilinu.

Dar smarkesnė už piroksiliną yra ni
trogliceriną. Jo dirbtuvė randas taipogi to 
paties buvusiojo vienuolyno parke, tarp se
nų medžių ir išrodo lyg didelė pieninė. Tarp 
medžių matyti du žmogų, apsitausiusiu 
raudonais, kaip ugnis, mundurais, jie ne
šioja ant geležinės karties guminę skrynią, 
pripiltą nitroglicerinos. Tą baisią medegą 
dirba keliose vietose. Kiekviena dirbtuve 
apkasta storu, augštu žemės pylimu; kiek
viena apkasų pora suvienyta triubomis. 
Pirm negu keleivį prileidžia prie katilo, ku
riame verda nitrogliceriną, liepia apsiausti 
vadinamomis “slonio pėdomis”, arba dide- 
liausiais batais, pasiūtais iš tam tikros 
odos, su padais, ant kurių nėra nei grūde
lio smėlio. (“Ryg. Garsas”).

KLAUSIMAS APIE BURCEVĄ.
Klausimas apie Burcevo paliuosavimą 

iš kalėjimo buvo svarstytas teisybės minis
terijoje ir pripažinta galimu jį paliuosuoti, 
jeigu patsai paduosiąs prašymą apie tai. 
Ketinama taipogi dovanoti kaltę soc.-denu 
atstovams. (R. Garsas”)



Grįžo sveikas.
(Ruožas iš gyvenimo 1914 ir 1915 metų 

Lietuvos šiaurytyje).

(Tąsa).
Šturmas jau seniai praėjo, tik vandens 

klanai talšojo ant nelygaus kelio. Saulė 
leidosi, tik kasžin kodėl ji buvo šį vakar* 
tokia raudona ir didesnė, kaip paprastai;— 
raudonai nudažė medžių viršūnes, stogus, 
pievas ir viską, ant ko tik puolė josios spin 
dūlys. Baubodami ėjo galvijai iš ganyklų, 
avių būrys sumišime, betvarkėj bliovė. Už 
kaimo, nedabaigtoj šienauti lankoj, stūkso
jo kupečiai šieno, o apie juos goglinėjo gar
niai, rūpestingai apžiūrinėdami lankas, lig 
kokie matininkai įmeluojanti žemę. Saule 
pasislėpė. Ten paupyje krūmuose čiauškė
jo paukštukai, netoliese rugiuos rėkavo 
putpelė. Mėnulis iš dangiško skliauto ra
miai šypsojos, žaidė. Visur taip ramu, sma
gu, linksma, kvepia, iš darželių kįla aroma
tiškas žolynų kvapas. Gamta juokias ir 
ramiai ilsis. Tik nesijuokia ir nesilsi žmo
nės. Atsargiai rengiasi į karę, vis tikėda
miesi neužilgo sugrįžti, vis tvirtindami, kad 
karės nebus, tačiaus giliai sieloj kažin kas 
šnibžda: skirkis su mylimaisiais ant vi
sados. Moterįs verkia, triūsia prie savo 
vyrų, vis taiso, kad geriau ką nors pataisy
ti; vaikai neina gulti, bet įsikibę motinų 
sijonų, bėgioja paskui ir verkia, nors ge
rai nenumano, ką tas viskas reiškia. Jie 
negali suprasti, kodėl jų tėtis, seniau reng
davosi į miestą linksmai, žadėdavo parvežti 
dovanų; dabar rengias su ašarom akyse, 
nieko nežada parvežti, tik vien liepia klau
syti mamos.

Senelis Gintautas, jau ilgą laiką nesi- 
rodęs iš sukrypusios grintelės, — dabar su
silenkęs, baltas kaip sniegas, lazda pasi
ramsčiuodamas, vaikščiojo ii- skaudžiai vai
tojo, ašaros iš akių jau nesirodo, išdžiuvo. 
Turėjo jis tik sūnų Antaną, vienatinį rams
tį ir duondavį; dabar, pašaukus Antaną 
stoti kariumenėn, senelis iš tos dienos liko 
be duonos. Jis žinojo, kad jau neilgai lie
ka jam ant svieto gyventi, bet kaip da no
rėjos pagyvent nors “metelius”! Gi nie
kam nesinori mirti alkana mirčia.

Juozas ii’ Petras, niekam nežinant, nu
bėgo į artimą miestelį pas tūlą žydelį, kurs 
slapta gabendavo per rubežių ir prašė, kad 
kuogreičiauia vestų juos iš Rusijos, bet žy
delis apsakė: “jau keliolika tokių, kaip jūs, 
pas mane buvo, bet aš nieko negaliu pagel
bėt, jau Liepojus dega, parubežy susirėmi
mai — šaudosi”. Da nubėgo ant stoties, 
manydami išsipirkti tikietus ir mėginti 
bėgti, bet čia rado prisigrūdusių žmonių, 
tikietų nieks jau nebeparduoda, o trauki
niai prikimšti kareivių, arklių, kanuolių ir 
kitokios amunicijos — tik ūžia viens pas
kui kitą pro šalį, nė nesustodami ties sto- 
čia. Pamatę, kad jau vilties išsigelbėti nė
ra sugrįžo ir skubiai rengėsi į karę.

scena, jei nebūtų pribuvę policistai ir tą 
pertraukę. Atsarginiai susėdo į vežimus, 
pakėlė kepures ir tarė: — sudiev!

— Sudiev! sudiev! — girdėjosi bury 
pasilikusių balsai.

Sutrypė arkliai, sudundėjo ratai. My
linčios sielos pradėjo tolintis vienos nuo ki
tų gal ant visados. Iš šimtų krūtinių iš
siveržė duslus, gailingas, širdį perveriantis 
užimąs.

Ir tame ūžime, praskambėjo tvirtas 
baU>s Jonuškos — “nusiraminkit, neverkit, 
matysit, pagrįžšime visi sveiki ir laimingi”.

Atsarginiai nuvažiavo. Už kaimo It- 
konių, kur plentas pasisuka ant kalniuko, 
da sykį pasimatė atsarginiai, nors jau ne
galėjo jų pažinti, tačiaus bandė da išskirti:

— Ten va Keršulio bėrasis, aš pažįstu 
— kalbėjo Katriutė, — ten Petras važiuoja. 
Ten va Stenionies širmasis — ten Stepo
nas... taip pasilikusieji spėliojo ir žiūrėjo— 
nors tuomi save ramino; ilgai žiurėjo į tą 
pusę, kur pagaliaus išnyko “jie”, verkė kol 
jiegų pritruko ir pamažu vieni kitus ramin
dami išsiskirstė.

Karštas mūšis — jau antra para. Pet
ras stovi prie kanuolės taikintojų. Veidas 
pajuodęs, susidribinęs, akįs sustiklėję; dra
bužiai vietomis sudraskyti, kraujuoti. Ma- 
šinališkai tiesiąja ranka stumdo kerčmierio 
vizirą, — kairiąja lafieto reguliatorių; be 
jausmo nusilenkia, prideda akį prie viziro 
akutes, išsitiesia, duoda žingsnį atgal, pa
traukia šniuriuką. Spirališka sprenžina 
pasiliuosuoja, nustumia iš vietos apsergė- 
tąją, tada, pasiliuosavus, antra sprenžina 
stumia su spėka mušiką; pastarasis užgau
na pistoną ir šrapnelė, žviegdama, skrenda 
ir sėja mirtį. Šosnikas, stengdamasis lai
kyti kanuolę ant vietos, spirias, bet ne
įstengdamas pilnai atsiekti savo tikslo, rau
sia gilų griovį, lyg norėdamas tame griovy 
užkąst nelaimingas aukas. Petras vėl pri
eina prie kanuolės, kad išnaujo kartot tą 
pačią istoriją.

Nieko nejaučia. Nemato, kad jau 
apart jo ir trečiojo numerio (trečiasis nu
meris įdeda patroną į liupką), visi jau ke
lissyk persikeitė; aplink, kaip gyvulių sker
dykloje primesta mėsos — tik ne gyvulių— 
žmonių. Negirdi žviegimo šrapnelių, neuž- 
uodžia troškinančio kvapo parako ir sieros 
durnų. Tik liūdnai, lyg sapne, pasirodo 
akyse Katriutė, nusišypso, nori apkabint ir 
vėl nyksta; laikais mato savo motiną, tai 
vėl lyg lankoj šieną pjauja, lyg girdi per
kūno bildesį ir vėl tas viskas nyksta kur 
tad tolumoj. Staigu pradėjo neklausyt jo 
lafietas, kairioji ranka nebevaldė regulia
toriaus, pažvelgė į ją ir pamatė, kad krau
jas čiurkšlėm bėga.

—“Rankos netekau, kasžin ar da mylės 
mane Katriutė? o gal da nelabai sužeidė? 
la sugrįžšiu; juk neskauda, tik kraujas bė
ga” — bėgo tamsios nejaukios mintįs per 
jo galvą. Pasigirdo bubinavimas, reiškiąs 
užpuolimą. Atsigrįžo, Jonuška barabanijo. 
— “Aprišk man ranką” — tarė Petras.

Jonuška nuplėšė nuo blauzdų kelines 
ir pradėjo rišti. Sužviegė šrapnelė, susi
juokė nudžiugus — lyg užtikus jauną porą 
besibučiuojant.

Petro neliko. Jonuškaf akyse pasiro
dė kokia tai juoda su išskėstais sparnais 
šmėkla...

Atsipeikėjęs po tūlo laiko, Jonuška pa
sijuto begulįs kraujo klane.

turi išleist nemažiau, x-kaip didžiausiose pasaulio šalyse. J kurioj ji išsireiškė, jogei su
po 2 dol. savaitėj. Komisija1 Gimimai ant kiekvieno ' naikinime Belgijos nėra tiek 
išsireiškė, jogei minimališka1 tūkstančio gyventojų 11 ' r ................ ..
moterims darbininkėms už- j metus: 
mokestis turi būt 9 dol. sa
vaitėj.

Tik vargiai industrialės 
į komisijos paduotasis patai-: 
isymas bus priimtas, nes1 
New Yorko valstijos konsti-1

■ būtu" ant "tiek tll<ri^ ^so kapitalo atsto-j 
žiopli, kokiais p. Silpnutis 
juos perstato. P. Silpnutis' 
nurodinėja, būk mergina pa
traukia prie savęs vyrą iš
pūstais raitytais plaukais. 
Tai yra, mano manymu, ab
soliutiška neteisybe. Tiesa, 
neapsišvietusį, nieko nepro
taujantį vyrą gali patraukti ! 
ir kvarbos ant veidų, bet juk I

Ar ištikrųjų musų vyrai 
neatskiria paneles 

nuo skureles?
“Laisvės” N. 63 p. P. Silp- 

nutis rašo, jogei vyras po 
apsivedimui vietoj gražios 
panelės randa tik sudžiūvu
sią skurdę. Nesinori tikėt 
kad vyrai

Austrija — 36,8.
Vokietija — 29,7. 
Su v. Valstijos —

Francija — 18,9.
Tam pačiam laike

per

ant 
vai. Darbininkų atstovų kiekvieno tūkstančio mirš- 
tcn kaip ir nėra. i ta:

kalta Vokietija, kiek patsai 
Belgijos karalius, kuris bu
vo dideliu įrankiu Anglijos • 
ir per tai įtraukė šalį į pra
pultį. Toji belgiete mano, 
jogei po karei Belgija palik
sianti respubilka ir. persiim- 
sianti vokiška kultūra.

šitokia belgietes kalba la
bai patiko New Yorko vo
kiečiams.

HOBOKEN, N. J.
Tarp vietos lietuvaičių

V okieti ja — 16,7.
Francija — 17,5.

, Austrija — 22,5.
Rusija — 26,8.
Taigi Rusijoj daugiausia, 

žmonių užgema, bet dau
giausia ir numiršta................................. y- 

męs apie tokius nei nekal-1 blogas papratimas
bam. Už tai nors šiek-tiek ’i^nRyG sahunus. U z neku- 
protaujantis vyras į raity-|nas merginas saliuninkai 
tus plaukus ir kitokias mer-1^? varžosi Buna tankiai 
ginų “zdabas” neįsimylėsitaįP/ 
ir niekados tokios merginos1 :.:-v . vt . .
nemanys sau vesti už gyve-^ie ir pasiunčia savo dukre-< šviežius Klausimus, bet vi- 
irimo draugę. Tankiai' bū-1!? i saliūną kostumierius vi- v 1.
na taip, kad vaikinas iš to-'-10.*-- Faip daro ne tik te-, _Jeigu norite 
kios merginos nori tik pasiGXai> 'K>t broliai. u__ . v. . v .
naudoti, na ir per savo ne- lkalba savo sesutėms lanky-’švieži, tai padarykit šitokį 
apsižiūrejimą papuola į 
kilpas ir paskui, nori ar ne-j 
nori, priverstas būna apsi
vesti. Suprantama, po prie
varta suženytos poros gyve
nimas negali būt geras. į. , - , <. iv. .
Ten iš pirmos dienos prasi-^‘os buna saliunų lankymo.sinį 
deda visokį nesutikimai jr-pasekmės. ,
viens antro niekinimai. Bet' ; , ,.
už tai negalima kaltint vien 'pelno, bet uz tai tokios mer-. šviežias, 
tik merginas. Mano many-' S1"08. pagadina savo vardą 

....... . "į.... . Tiesa,; 
jos išsyk būna labai atsar-' 
gios ir geria vien tik “toni-1

Geras patarimas gas- 
padinėms.

Daugelis lietuviškų g
i dina tėvui arba motinai, tai padinių visuomet

Redakcijos Atsakymai.
Onytei ir Motinai. — 

Jūsų polemikos netilps. Ne
gražu dėlei tuščių niekų 
bartis.

Kuopietei. — Apie tai jau 
buvo rašyta.

Dėdei. — Jūsų korespon
denciją žymiai sutrumpino
me. Ginčytis su “Ateities” 
korespondentais — perže- 

imas daiktas. Jūs žinot, koksas-
pei'ka ]aikraštis, toki ir jo kores-

’ ipondentai.
Laisvam Vaikui. — Apie

.a1’ tuos renegatėlius, kurie kas-
įsuomet nuperka senus. 

; žinoti,
Jie stačiai;jūsų . nupirktieji kiaušiniai, Jįen *”ai^ savo kaili. ne, 

c____ _ _ ______ ---------------------- , tai padarykit šitokį
t i saliunus arba eiti pas sa- bandymą :

Miuninką ant burdo . Žino-
’ I ma, tokiems geriems bro-! lūs vandens ir įdėkit trečda

liams saliuninkai tankiai pa- lį 
If'undina.
I Dabar pažiūrėkime,

mu, tuomet vaikinas taip ly- ,v?so, gyvenimo. _ 
giai kaltas, kaip ir mergina.

Man rodos, kad toki ne-, 
laimingi apsivedimai suma-| 
žės tik tuomet, kada išeis iš , . . _....,
mados tas netikęs paprotys, I ^al. *iau .lss,1^er.ia_ir aJails> .° 
kad vien tik vaikinas gali vekaus ir degtines. Apsvai- 
paklausti merginą apie ap-' 
sivedimą, o merginai gi ne-1

verta užimt laikraštyje vie- 
,tos. Tokių bašibuzukų pil-

- "] • *1—1*4- / sv, Gna visose lietuvių kolionijo-
se

' i svaro .druskos. Kada į ’S. Pašulniečiui.—Apie tai 
druska visiškai ištirps tuo- jau buv0 -jlaisvėje” rašyta, 
met įdėkit į tą vandenį kiau- Atleiskite, kad negalime su- 

L Jeigu klausinis skęs,1 naudoti.
j tai jisai yra šviežiutėlis, bet; Bimbos žentui.—Tamsū- 

Žinoma, saliuninkai pasi-! jeigu plauks, tai ne visai;neliai girtuokliauja netik 
Nashua, N. H., bet ir kitose 
kolionijose. Peikti jų dar-Prapuolė daktaro duktė. . . .. ,

Tūlo italo daktaro Gvido-1 )U? Rel ^ai^J a.^i"T?.au(^0S

Trumpa vasaros naktis greit prabėgo. 
Saulė pakilus apšvietė ilgas eiles vežimų su 
atsarginiais. Vieni atsarginių gėrė degti
nę, šukavo, dainavo, kiti negalėjo atsiskirti 
su mylimaisiais.

Mateušas, apkabinęs savo mylimą mo
terį, ilgai spaudė prie krutinės, paskui, pa
ėmęs sūnelį ant rankų, ilgai į jį žiurėjo, ro
dos, kad norėjo ką tai sakyt, — greit ati
davė motinai, šoko ant vežimo, pakelė kepu
rę ir nuvažiavo. Steponas, matydamas sa
vo liguistą moterį su trimis mažais vaiku
čiais, apalpo ir jį vyrai apalpusį padėjo ant 
vežimo ir nuvežė.

Juozas ir Antanas — apkabina kiekvie
ną rankom, bučiuoja ir ilgai, ilgai glamo
nėja ir vis kalba: “atleiskite kuom prasi
kaltau prieš jus, dovanokite”.

Petras,bučiuodamas Katriutę, kartojo: 
“Sudiev mano brangi, neverk, sugrįžšiu. 
Ramink mano seną motiną, aš sugrįžšiu, 
tikrai sugrįžšiu.

Jonuška stovi ant vežimo, šaltai žiūri į 
atsisveikinančius ir niūniuoja sau po nosia 
dainelę: ,

“Vsie po miestam, 
’ Posledni parad nastupajet,

Gotovimsia k boju ©rūdijami byt,
A solnce zlovesce sverkajet”.

“Sudiev” sudiev”—kalbėjo, kilnodamas’ 
kepure, ir linguodamas galva—“arčiau kad 
nepatingėjot ateit, grįždamas visiems par- ko tikro negalėjo sužinot, todėl pasiganė- 
yežšiu prūsiško vyno...
L Kažin kolei būtų tęsusi atsisveikinimo

Laikas tarp rūpesčių, baimės ir skaus
mo greitai bėgo. Atėjo ir praėjo: ruduo 
ir žiema ir užstojo pavasaris, bet paimtieji 
karėn vis negrįžo. Išpradžių tankiai raši
nėjo laiškus, bet bėgant laikui, pama’žu vie
nas po kito nustojo rašę. Paskutinis laiš
kas buvo Petro rašytas Katriutei. Rašė 
esąs Lodziuj ir greit eisiąs į ugnį.

Jonuška tik vieną laiškelį parašė su 
pranešimu, kad pd senovei “velnio” skūra 
su dviem pagaliais daužiusi. Kadangi Jo
nuška daugiau nerašė, tai jį pirma visų pri
skaitė prie žuvusių. Negaunant laiškų nuo 
kitų, irgi buvo bemaną esant užmuštais, ta
čiau tą mintį išsklaidė laiškas Mateušo iš 
Halle. Jis buvo belaisviu; rašė esąs svei
kas ir po karės tikisi pagrįžšti. Vėl laiškas 
Stepono iš Austrijos — Pilsen, rašė: buvęs 
sužeistas, bet baigiąs pasveikti ir darbui 
busiąs tinkamas po senovei. Pranešimas iš 
Gomelio sakė: Juozas buvęs sužeistas ir 
miręs. Apie kitus nors ir rūpinos, bet nie-

dino vien spėjimais...
(Dar bus).

no 16 metu duktė važiavo n,eb!'s- ne4 G ’le‘'
skaito. Bandykit juos svie-

t, pardavinė
jant jiems knygeles ir užra
sinė jant laikraščius.

F. J. L.— Nors ir teisybę 
jūs rašot, bet gi mums rodo
si, jogei vesti kritikas su 
“Draugo” korespondentais 
neverta. Juk nei vienas su
sipratęs ir doras darbinin-

viry VUH1- IX TJ-orf-fnvrln j nailU.VJką”. Bet kada apsipranta, K1 auR u is Haitloido į žodžiu
palieka truputį drąsesnės lNew A V 1jellon.ele (hn’i 

j rast — buvo be pasekmių. 
Manoma, jogei ji pakliuvo į 
paleistuvystės agentu ran
kas. I------------

i Moterų pulkai Italijoj.
i Patri j otiškas pakilimas Ita-

Igę pradeda “mylėtis” ir nu- 
I klampoja į purvą. ‘ 

Už tai aš smarkiai kalti- 
tėvus, kurie nemoka 

Jie žino
- tai mažą ųjoj §įuo jajpu taip didelis,įkas netiki į tai, ką “Drau- 

xxmzhuuuu, .v* xxwv,-.. v . "f ”-” jtūkstančiai moterų už-; S'as”
met moteris gaus lygias tie- j bažnytinę mokyklą, is tos sjraš0 liuosanorėmis ir su-! Mačiusiam.—Apie “vyčių 
sas su vyrais, tuomet ir tas P10 5^ 5 os j J1dirbtuvę, is dirb- tinka, eiti kariaut 
netikęs paprotys išeis iš ma
dos. Tuomet mergina galės 
paklausti vaikiną, taip lygi
nai, kaip ir vaikinas mergi
ną. širdgėla.

valia tai padaryti. Pagali 
dabartinį paprotį, tai mer-; 
gina kad ir visą savo amžį 
turi laukti, kol ją kas pa
klaus. Aš manau, jog kuo-

I nu tėvus, 
mergaičių auklėti, 
tik vieną kelią — 
mergaitę nuvesti į “sisterių”ij0Jgįi tūkstančiai moterų už-'ga

; su aust-! manevrus netilps.
i rais. Ligišiol tokių drąsuo-! Ten gyvenusiam. — Bus 
|liu moterų susirašė jau net daug geriau, jeigu ant 

Italų vai-'“Draugo” korespondentų 
Štai šalimais jūsų,'džia jaįar svarsto, siųsti tą^eątkreipsim atydos^

L. yra moterų moterų pulką ant karės lau- 
... Išira-!k0 ar ne.

I tuvės i saliūną, iš saliuno i 
I pataisos namus.

Motinos, 
takus! f 
Jersey City, ; 
draugystė “Birutė”, 
šykit pačios į tą draugystę' 
ii įrašyki t savo dukteris, o 
tuomet jūs pamatysit švie
sesnį gyvenimą. Y. S.

meskite saliunų j f tūkstančiu. Italu vai-1 “Draugo

Moterų algos.
Kiekvienas, kuris bent 

kiek yra susipažinęs su eko
nomiškuoju darbininkų kle- 
sos padėjimu Amerikoj, 
žino, kiek daug nedateklių 
ir skurdo turi panešti toji 
klesa. Ypač darbininkių pa
dėjimas pastaruoju laiku ------- -- i---
paliko visai nepakeliamas. • RU atsibuvo teismas. 
Kadangi darbininkės savo kių šlykštumų pripasakota' 
daugumoj yra neorganizuo- 
tos, tai jų algos pilnai pri- ir klausyt. Sudži^-matyda-1 
klauso nuo darbdavių mo- 
lonės.

Neveltui tai vienur, tai 
kitur vyrai unijistai viešai 
pradėjo sakyti, jogei di
džiausia priežastim nūmuši- 
mo algų vyrams yra mote
rįs, nes jos dirba už tiek, 
kiek joms duoda, neatsižvel
giant į tai, kad jų darbas y- 
ra vertas trissyk daugiau.

Atsižvelgiant į tai, indus- 
triališkoji New Yorko vals
tijos komisija, pirmininkau
jant Personui, padavė prie 
konstitucijos pataisymą, ku
riame reikalaujama, kad

ABERDEEN, WASH.
A. Janusevičiutė, savo 

gaspadinės primokyta, sua- j 
reštavo Stakionį būk tai už; 
suviliojimą. Už poros die-Į 

. Ko-!

laike teismo, sarmata buvo!

mas, jogei tokia pora suti-!

tam pasiremiant prirody
mais, jogei toji mergina tu
rėjo ir daugiau kavalierių— 
apskųstąjį išteisino.

Mergina tamsi, laikraščių 
neskaito, bet tįjti vien tik 
bobelių pletkams, todėl prie 
to ir daėjo.

Aberdeenietis.

Vienos dienos moterų 
streikas.

New Yorko valstijos su- 
fragistės, norėdamos paro- 

_____ _______ u___ , ___dyt savo spėką, mano iš- 
valstijos legislatura turėtų I šaukti ant vienos dienos į 
teisę nuskirt tokias algas,streiką^ visas šioj valstijoj 
moterims, mažiau kurių ne- dirbančias moteris. Sufra- 
valia būtų mokėt.

Toji komisija surinko sta
tistikas, kurios parodo, kad 
New Yorko valstijoj yra su- 
virš 13,000 merginų, dirban
čių department krautuvė
se, kurios gauna ant savair 
tės mažiau, negu 5 dol.. Ta 
pati komisija aprokuoja, 
kad kiekviena mergina, prie 
dabartinio .maisto brangu
mo

gisčių vadoves mano, kad 
joms pavyks iššaukt į strei
ką apie 500,000 moterų. 
Tam streikui diena dar ne
paskirta, bet manoma, kad 
jisai bus prirengtas ant 1 d. 
spalio.

pragyvenimo j

Gimimai ir mirtingumas.
Žemiau paduotos skaitli

nes parodo, koks yra skai
čius gimimų ir mirtingumo

A. Waskeviciui.—Tamstos 
“protestas” netilps.

Visiems. — Kuriu kores
pondencijos dėlei vietos sto- 

F. Artua, belgiete artistė, kos netilpo šiame numery, 
New Yorke laikė prakalbą,' tilps sekančiuose.

Belgiete už Vokietiją.

Pabaigusi kursą akušerijos BELLEVUE HOSPITAL THAINING 1 
SCHOOL for MIDWIVES, NEW YORK. Pasekmingai atlieka dar- f 
bą prie gimdymo. Patarimus duoda dykai. Reikalaujančios kreip- L 
kites šiuo adresu:

265 Berry Street, Brooklyn, N.Y.

Tas jūsų naudai!Darbininkai, skaitykit visi!

Kažimieras W. Ziurinskas and Co.
Kostumieriškas Kriaučius.

1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

Siuvu siutus, overkotus ir reinkotus, o taipgi 
ir kitokius drabužius pagal naujausią madą ir už 
pigiausią kainą. Todėl, draugai - darbininkai, 
kreipkitės prie manęs, nes aš esu jūsų draugas. 
Jūs tankiai remiate savo priešą, sustiprinate jį savo 
centais, o jisai jumis persekioja. Aš gi esu darbi
ninkų partijos žmogus ir visada su jumis darbuo- 
siuosi. Man nerūpi jumis išnaudot, bet jums pa
tarnaut. Turiu viltį, kad perskaitę šį apgarsini
mą jūs, draugai - darbininkai, pasiusi t 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. Darbiu 
gvarantūoju.

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

KORESPONDENCIJOS '
nu
me

ant 15 ar 20 minutų beeg- 
zamenuodamas darbą.

Šioj dirbtuvėj darbininkai 
yra daugiausia išnaudojami 
ir tai vis todėl, kad nepri
klauso prie unijos. A. C. W.

svaigalais, vienok į tai ne
paisoma. Štai vieną tokį

. parengė kun. Delia- 
antrą jau ir S. P. D.

W.
Nieko nėra stebėtino, jei

gu tokius piknikus rengia 
tamsūnai-atgaleiviai, bet 
kuomet tai daro pirmeiviai, 
tai reikia labai gailėtis.

Progresyviškieji Worces- 
teriečiai, sustabdykite var-

CHICAGO, ILL.
Rūbsiūviai mažiausiai ap

mokami.
Čia rūbsiūvių amate už- 

mokesnis labai žymiai 
puolė per paskutinius
tus. Kadangi čia mažai or
ganizuotų darbininkų, tai 
darbdaviai naudojasi proga, 
sumažindami laiks nuo lai
ko užmokesnį. Darbininkai, 
būdami įbaugintais bedar
bės, yra nuolankus darbda
viams. Čia yra pilnų ąmat- 
ninkų, kurie dirbdami pilną 
laiką, neuždirba

dabar rūpinasi juos prirašy-. Mimą svaigalų piknikuose
ti prie unijos, tik kasžin ar 
pavyks.

Kaip šis streikas užsi
baigs—pranešiu vėliaus.

J. D. Bendokaitis.

nes tas žemina mūsų vardą 
Zanavykas.

čiai už gražesnes merginas 
persipeša, bet tas dar ne
reiškia, kad jie būtų blogi. 
Apsives, surimtės ir bus ge
ri žmonės.

Taigi patariu ponui ko
respondentui išdirbti plates
nes pažvalgas ir ateity ne
prikaišioti žmonėms to, kas 
nebuvo, bet aprašyti dalykų 
stovį taip, kaip ištikro yra.

Suprantama, aš redakci
jos čia nei nekaltinu, nes ji, 
būdama už kelių šimtų my
lių, negali žinoti, kame tei
sybė.

ARNOLD, PA.
Musų mieste randasi apie

GRAND RAPIDS, MICH.
Gerbiama “Laisvės” Red.—

Malonėkite patalpinti jū
sų laikraštyje mano šį pa
aiškini m a.

“Laisvės” N63 “L.” Relaika; neuždirba daugiaus, 18 šeimynų ir apie 40 pavie- t • lqhqi nnqirink„ „„ 
kaip devynis dolerius į sa- nių. Tarpe savęs perdaug 1 ‘ ,a a’ sa
vaitę. Tokio darbininko gy- nesibara, bet dėl skirtingų 
venimas yra sunkus, nes ne-’pažiūrų niekad į krūvą ne- 

šeimy- susieina ir nepasikalba apie 
savus reikalus. Mat, kiek- 

visi kiti

gai i užlaikyti savo 
nos.

Rugpjūčio 22‘d. sustreika- vienas nori, kad 
vo darbininkai firmos Me- taip gyventų, kaip kad jis 
yer Brothers. Priežastis! gyvena. Pąvyzdžiuj perei- 
streiko buvo prašalinimas' tais metais apsivedė dvi po- 
trijų merginų iš darbo už į ros: S. Bizevičius su B. Na- 
prigulėjimą prie unijos ūr 
vedimą agitacijos už uniją.

Darbininkai pareikalavo, 
kad tas merginas priimtų 
atgal, bet firma atsisakė rei
kalavimą išpildyti. Darbi
ninkai sustojo dirbę, 
ma pašaukė policiją, «
darbininkus išmetė iš dirb- į tam panašiai. Dabar susi- 
tuvės. Šioj dirbtuvėj buvo laukė kūdikių ir jie skiriasi 
jau daug unijistų, kurie su- nuo kitų sveikumu jr dailu- 
siidnkę į svetainę apsvarstė 
savo reikalus ir pripažino 
už reikalingą vesti streiką 
prieš tą firmą. Šitoj fir
moj gal daug daugiau yra 
skriaudžiami darbininkai; 
negu kur kitur: merginos, 
dirbdamos prie užbaigimo, 
neuždirba daugiau, kaip 
penkis dolerius į savaitę, i lauš, 
taipgi ir kiti darbininkai (“i _ _ —CT_
daug mažiau uždirba, nėgių kelias dienas, 
kitose firmose. Čia yra ir1 i—• •- 
nedėlinių darbininkų, kurie 
dar daugiau yra skriaudžia
mi.

Herzogo firmoj pirštinių 
dirbtuvėj sustreikavo apie 
500 darbininkų prieš išnau
dojimą ir persekiojimą pri
klausančių prie unijos dar
bininkų. Čia didesnė dalis 
merginų neuždirba daugiau, 
kaip keturis dolerius į sa
vaitę. Kirpėjai neuždirba 
daugiau, kaip devynis dole
rius į savaitę; už viršlaikį 
nemoka nieko.

Dabar jau žmonės pradė
jo daugiau atjausti savo 
skriaudas, negu pirmiaus, 
bet dar daug žmonių tūno 
tamsybėj, kenkdami organi- Vaičionis, J. Blažiūnas, R. 
zacijai. Daug yra ir tokių, 
kurie buvo net prakilnių i- 
dejų rėmėjais, bet dabar ga
tavi yra kenkti tam, ką pir
miau pats gerbė. Toki apsi
reiškimai darbininkų tarpe 
nėra pageidaujami. Mat, 
darbdaviai panaudoja visas 
progas, kad tik surasti bū
dą, kaip darbininkus supju
dyti, tas jiems sekėsi, bet 
toliaus gal jau žmonės sykį 
susipras ir pradės rištis į or
ganizacijas, duodami darb
daviams suprasti, kad darb
davių visokį prižadėjimai 
neužganėdina žmonių reika
lų. Gal sykį pareikalaus 
nuo darbdavių to, kas jiems 
tikrai priklauso.

“L.” Reporteris.

ros: S. Bizevičius su B. Na- 
vickiūte ir K. Stašinskas su 
M. Meškauckiūte, kurie ėmė • 
civiliškus šliūbus. Tuomet 
kiti pradėjo į juos žiūrėti, 
kaipo į žaliai nudažytus vil
kus ir pasakoti, kad jie kū- 

Fir- dikių neturės, o jeigu ir tu- 
kurLrės, tai bus kreivi, šleivi ir

ROCHESTER, N. Y.
19 d. rugpjūčio kriaučių 

dirbtuvėj Michaels Stern 
Co. apskelbė streiką 45 žiu- 
ponų prosy tojai. Streiko 
priežastis—numušimas nuo 
žiuponų net po 3c. Streik- 
laužiauti pasiliko tiktai 4 
prosytojai, bet 18 d. rugp. 
ir tie prisidėjo prie streiko. 
Pirmiau nuo žiupono mokė
jo po 25c., bet vėliaus darb
daviai, pasinaudodami tuo- 
mi, kad darbininkai neorga
nizuoti, numušė nuo žiupono 
net po 3c.

Streikieriai reikalauja se
nos mokesties t. y. 25c. nuo 
žiupono ir geresnės tvarkos 
dirbtuvėj. Mat, dirbtuvėj 
yra taip vadinamas prosyto- 
jų žiuponų priėmėjas, kuris 
sutrukdo prosytojus kartais

V. R. Delianis.
Episcopos Presbyteros.

mu. Dabar tūli vėk zauni
ja, kad reikia kūdikius vež- 
ti bažnyčion ir apkrikštyti, 
nes, girdi, nekrikštytas kū
dikis, tai kaip be galvos.

Bet kada pasižiūri j tas 
krikštynas, kokias kelia lie
tuviai, tai net šiurpuliai per 
visą pereina. Prisiveža a- 

degtinės, susikviečia 
svečių” ir girtuokliauja per 

Ant pabai
gos tankiai ir susipeša.

žilės Vaikas.

ELIZABETH, N. J.
20 d. rugp. L. S. S. 147 

kp. turėjo susirinkimą. Pir
miausia buvo įnešimas, kad 
reikalinga^ paremti anglų 
socijalistų dienraštį “New 
York Call”, kuris dabar 
stovi sunkiame padėjime. 
Tam darbui išrinktas komi
tetas iš šių draugų : A. Ven- 
sevičius ir R. Barauskis, ku
rie tuoj ant vietos surinko 
$3.60. Aukavo šie: A. Ma- 
tukėnas, S. Balvočius ir A. 
Vensiavičius po 50 c.; F. 
Petrašiūnas, K. Krasauskis, 
J. Kentrus, P. Kardokas, P.

Barauskis ir L. Spaičis po 
25 c.; S. Nasolis 10c.

Toliaus buvo įnešimas, 
kad pasirandavoti namą dėl 
laikymo susirinkimų, pa
skaitų ir diskusijų, o taipgi 
ten pat įtaisyti ir bibliote
ką, kad būtų parankiau 
žmonėms gauti kas vaka
ras pasiskaityti knygų. Va
rymui to darbo ir susižino
jimui su kitų tautų pana
šiais kliubeliais apie išlai
das, ir suradimui panašaus 
namo išrinkta komitetas iš 
K. Krasauskio, A. Makutė- 
no ir S. Balvočiaus.

Ant galo buvo apkalbėta 
apie Lietuvos s.-d. užsienio 
biuro leidžiamą laikraštį « — -- Bet kad laikas vė
lus buvo, tai liko atidėta ant 
kito susirinkimo.

Kunst Albers.

WORCESTER, MASS.
Jau kartą “Laisvėje” mi

nėjau, kad nuo tūlo laiko 
pas mus tankiai būna po du 
parengimu. Jeigu ką nors 
rengia pažangioji pusė, tai 
tą patį ir tą pat dieną ren
gia ir klerikalai. Šitaip da
rydami, vieni antriems ken
kia ir nei vieni, nei antri iš 
to neturi naudos. -Toks vie
nų antriems kojos pinimas 
yra blogas daiktas.

Bet aš čia noriu paminėti 
apie antrą dar blogesnį tar
pe lietuvių apsireiškimą — 
tai apie piknikus su svaigi
nančiais gėrimais. Neatsi
žiūri nei į tai, kad valdžia 
draudžia rengti’piknikus su

kydamas, jog T. M.'Giedorių 
choras atsisako dainuoti ant 
laisvamanių parengimų ir 
turi nesutikimus su soči j a- 
listais ir būk iš tos priežas
ties liko sutvertus socijalis
tų choras.

Turiu pasakyti -T. M. G. 
choras gyvuoja jau ketvir
tas metas ir dar nebuvo at
sitikimo, kad dėlei pažiūrų 
skirtumo būtu kam nors at
sisakęs dainuot. Męs dai
nuodavom netik lietuviams 
socijalistams, bet ir ang
lams. Ir dainas parinkda- 
vom tokias, kokios tinka 
dainuoti tam ar kitam su
sirinkime.

s'arys.

GARDNER, MASS. 
Romos piliečių veikimas. 
16 d. rugp. atsibuvo krikš

tynos pas K. D. Kaip pap
rastai pas tamsūnelius fana
tikus, taip ir čia buvo var
tojama perdaug svaiginan
čių gėrynių. Besilinksmin
dami susipešė ir policijai 
prisiėjo išvaikyti.

Tą patį vakarą
raid St. susimušė 20 ypatų. 
4 peiliais sunkiai sužeisti. 
Daugelį suareštavo. Atsiti
kimas dėjosi tarpe lenkų ka
talikų. Onytė.

SHIRLEY, MASS.
Tūlas Lietuvos Didvyris 

“Ateities” N27 apšmeižė ne
tik šio miestelio pirmeiviškų 
laikraščių skaitytojus, bet ir 
vieną Fitchburgo draugą, 
kuris atsivežė pas mus laik
raščių ir knygų ir siūlė juos 
žmonėms. Tasai “Ateities” 
korespondentas platinimą 
apšvietos tarp žmonių vadi
na blogu darbu ir tuomi jis 
piktinasi. Matomai kores
pondentas priklauso prie tų 
žmonių, kurie visą “apšvie- 
tą” randa bačkutėse alaus ir 
bonkose viskės. Na ir su
prantama, su tokiu kores
pondentu, kuriam viskas 
galvoj sukasi, nesusikalbėsi. 
Tuos žmones, kurie visiškai 
negeria, jis pavadino girtuo
kliais, o apie tuos tamsūnė- 
lius, kurie pasigėrę atlieka 
bjauriausius darbus—neuž
siminė nei žodžio.

Dėde.

ant Eme-

WORCESTER, MASS.
Guodotina “Laisvės” Rėdys- 
tė:—

“Laisvės” N56 man teko 
patėmyti korespondenciją iš 
Worcester, Mass., kurioje 
korespondentas, pasislėpęs 
po pseudonimu, bando zau
nyti netik ant mano ypatos, 
bet ir ant kitų garbės užsi
tarnavusių Worcesterio lie
tuvių. Kaslink mano ypa
tos, tai aš nereikalauju ją 
teisinti, nes jinai yra visuo
menei žinoma daugiau, ne
gu reikalinga. Kaslink pa
rapijos ir žmonių, kurių 
aš esu klebonu, turiu pasa
kyti, kad jiems irgi nėra 
patogu kritikuotis su tokiu 
korespondentu, kuriam rū
pi daugiau asabiškas šmei
žimas, negu tikras dalykų 
stovis.

Čia noriu pasakyti, jog aš, 
kaipo ypata, niekuomet savo 
amžiuje nerengiau jokio 
pikniko. 1 d. rugpjūčio pa
rengė pikniką Panelės Šven
čiausios Aušros Vartų Ka
ralienės Lietuvos parapija, 
kurios aš esu klebonu. Žmo
nių ant pikniko suvažiavo 
daugybė. Jie su savim atsi
vežė įvairiausių užkandžių. 
Daugelio žmonių krepšiu
kuose galima buvo matyt ir 
buteliukų: šampano, bene
diktino ir paprastos rugi
nės. Nuo komiteto teko su
žinoti, kad buvo ir 4 pusbač- 
kiai alaus. Žmonės gėrė, 
valgė ir gražiai linksminos. 
Girtų nesimatė. O peikti pa
rapiją už tai, kad savo pik
nike turėjo svaiginančių 
gėrymų, man, rodos, nėra 
už ką, nes juk po visą Ame
riką ir visų yra taip daro
ma. Kitos tautos, ant kiek 
man yra žinoma, dar dau
giau savo piknikuose links
minasi ir geria, negu lietu
viai.

Peštukų, kurie pasigėrę 
pešasi, čia nebuvo. Jeigu 
viens jaunikaitis nubraukė 
antram nosį už gražią mer
giną—tai tas, buvo padaryta 
ne iš girtybės, bet iš varžy-

kaip ir Rymo Revoliucijo- 
nierių draugystė) rašo man 
atsakymą arba atšaukimą 
mano rašytos koresponden
cijos, būk tai aš neteisingai 
parašęs ir apšmeižęs Detro
ito “bepartyvišką” fondą.

Nors tos komisijos para
šytas atšaukimas neturi 
jokios vertės ir visai befak- 
tiŠkas, bet kadangi ta komi
sija reikalauja, kad aš pri- 
rodyčia, kokiais žodžiais tie 
fondiečiai išvadino pirmei
viškus laikraščius ir kaip 
tūli pirmeiviai jau seka kle
rikalų pėdomis, tai privers
tas esu atsiliepti ir ant jų 
reikalavimų atsakyti.

Komisija rašo, kad “D. L. 
R. R. draugystė mėnesinia
me ‘ susirinkime pripažino 
neteisingomis 
“Laisvėje” ir

VIENTAUČIAI!
Pirma, negu pirksite LAIVAKORTĘ, siųsite ar mainy

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

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

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

HENRIKAS C. Z ARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

“Keleivyje”
M. Masio (turi būt, M. J. ir
Masio) korespondencijas, jr'pirmo Fondo, 
nutarė :
R. R., bet D. L. K. Keistučio 
draugystė).

Ir ar gali ta komisija pri
rodyti, kad dr-stė pripažino 
korespondencijas neteisingi-

vardus) dėl Lietuvos Šel- niekam nevertais laikraš- 
Kalbėtojus čiais ir kitais žodžiais. — 

atšaukti”. (Ne D.L. ;bus K. Gugis iš Chicago”., D. J. Kasparka, J. Šulcas ir 
Ar tai nebuvo veidmainiavi-; J. Liubartas. Apart to, dar 
mas ir mulkinimas publi- D. J. Kasparka ir pačius 
kos? Amerikos lietuviška Į “Laisvės” leidėjus pavadino 

Ar ir 
jąr sakysite, kad tai “ne-

i “Laisvės 
visuomene turi tik vieną to- nieko nežinančiais, 
kiu vardu fondą t. y. Lietu- dal 

mis? Ištikrūjų, fondiečiams; vos Šelpimo Fondą. Ir čia teisybe”.
Dr-stės komisija reikalau-pareikalavus, kad dr-stė užgirdąs, kad tai viskas at

manė nubaustų ar prašaliu- sibus dėl Liet, šelpimo Fon-jja, kad aš prirodyčiau, kur 
tų iš draugystės, tai s žarstė 
apie tas korespondencijas ir 
didelė narių didžiuma rami- 

ino tuos karštakraujus fon- 
diečius, aiškindami, kad ten 
nieko nesą blogo parašyta. 
Pats dr-stės pirmininkas

E. ARLINGTON, VT.
' šiame miestely lietuvių 

gyvena mažas būrelis, bet 
apšvieta ir susipratimas 
tarp jų gana pakilęs. Šį-tą 
veikia, organizuojasi į kuo
pas ir ratelius. Taip nese
niai, atsilankius drg. Prūsei- 
kai, susitvėrė kuopa Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos.

8 d. rugpjūčio Lavinimosi 
Ratelis buvo parengęs žais
lus ant tyro oro. Buvo gra
žus programėlis, kuris susi
rinkusius pilnai užganėdino.

Čia noriu pranešti, kad 
sale gražaus būrelio vei
kiančių lietuvių yra ir to
kių žmonelių, kurie netik 
patįs nieko neveikia, bet ir 
kitiems kliudo. Jeigu kur 
pamato kokį lietuvišką ap
skelbimą ant sienos, tai nu
plėšia ir sumindžioja. Jau 
kelis sykius jie yra taip pa
darę. Jeigu ir ateity nesi
liaus tokius blogus darbus 
dirbę, tai paskelbsiu laikraš
čiuose jų vardus ir pravar
des.

Ilgaplaukis. <

ST. LOUIS, MO.
5 d. rugpjūčio čia patiko 

nelaimė 4 darbininkus — 2 
lietuviu ir 2 svetimtaučiu. 
Jie leisdamiesi į mainas nu
puolė 60 pėdų žemyn. Vie
nas svetimtautis užsimušė 
ant vietos, o kits mirė po 13 
vai. Lietuviai gi abudu dar 
gyvi,bet nežinia ar pasveiks. 
Juozas Prapolenis vargiai 
pasveiks, nes visas sulaužy
tas, o Kazimieras Menčins- 
kas, nors irgi sunkiai sužei
stas, bet turi viltį pasveikti.

Kada nelaimingieji liko 
nuvežti į ligonbutį, tai kuni
gas Vitkus, apie tai sužino
jęs, nubėgo jų dūšias gany
ti. Kada ligoniams reika
lingą ramybė, tai kunigas 
juos tampo, klausinėja. Pra
puolenį, kuris gulėjo be są
monės, neva “išspaviedo- 
jo”, bet Menčinskas kunigo 
neprisiėmė.

Abudu nelaimingieji yra 
laisvi nuo prietarų ir visuo
met rėmė naudingus suma
nymus. J. Prapuolenis buvo 
pavyzdingas šeimininkas ir 
savo kūdikius auklėjo taip, 
kad jie būtų naudingi žmo
nijai.

J. J. D-tas.

DETROIT, MICH. 
Dar apie “bepartyvišką” 

fondą.
“Laisve” N59 kokios tai 

nežinomos D. L; R. R. drau- 
(išrodomosi. Juk visur jaunikai- gystės komisija

Sf

tą fondą ir todėl gausiai au
kavo. O kur tos aukos din
go ir kiek ištikrųjų surinko, 
tai nieks ir iki šiol nežino, 

pritarė, kad. korespondenci- nes laikraščiuose nebuvo pa
garsintos ir atskaitos tikros 
neišdavė, tą aš drąsiai galiu 
sakyti. O už tą viską krin
ta prasikaltimo dėmė ant 
mūs, pirmeivių, kad nusekė 
kuniginių pėdomis ir už vie
nybę pardavė teisybę.

Toliaus komisija

jos yra teisingos ir patarė, 
kad patįs fondiečiai rašytų 
atsišaukimą, jeigu jie mato 
neteisybę. O komisiją išrin
ko todėl, kad nuraminus 
tuos karštakraujus ir kad 
ta komisija ištirtų visą da
lykų stovį ir parašytų į laik
raštį.

Bet komisija visai kitaip 
rašė, negu kad buvo tarta. 
Mat, norėta aprašyti apie 
mano ypatiškus ir net šei
myniškus reikalus, ir tuomi 
mane “sukritikuoti”.

Draugystės komisija už
gina ir nori išteisinti tuos 
“bepartyviškuosius”, būk tai 
jie nesugalvojo ir neįsteigė 
ketvirto “bepartyviško” fon
do.

Komisija sako: “Išsyk 
buvo tik keturios draugys
tės ir jokio ketvirto fondo 
nesugalvojo, nes tik 4 dele
gatai buvo nuo laisvesnių 
draugijų, o 6 nuo bažnyti
nių”. Jau ir čia pasirodo, 
kad ne keturios draugijos 
buvo, o penkios. Nes kaip 
žinoma, nuo kožnos draugy
stės yra po du delegatus. 
Betgi atkartoju, kad ne ke
turias, nei penkias draugys
tės, o septynias draugystes 
atstovaudami delegatai į- 
steigė tą ketvirtą “beparty
višką” fondą. Štai tų drau
gysčių vardai: Šv. Jurgio, 
Šv. Juozapo, Šv. Antano, 
Liet. Pilietinimo kliubo, D. 
L. K. Keistučio, I. W. W. ir 
L. S. S. 157 kuopa.

Tų visų draugysčių dele
gatai ir įsteigė “bepartyviš
ką” fondą. Tų septynių 
draugysčių komitetas rengė 
ir prakalbas 20 d. gruodžio, 
ir rinko iš žmonių aukas. Ar 
ir dabar da sakysite, kad tai 
“neteisybė”. (Čia įdedu ir 
plakatą redakcijai dėl per
sitikrinimo).

Komisija vienoj vietoj už
gina, kad tie septynių drau
gijų delegatai neįsteigė “be
partyviško” fondo. Bet ki
tur vėl tai pripažįsta ir sa
ko, kad per drg. K. Gugio 
prakalbas buvo aiškinta, 
kur jie aukas siųs, t. y. j 
Detroito “bepartyvišką” 
fondą, ir pataria perskaityti 
“Laisvės” N. 5, ir “Naujie
nų N. 13. Čia jau patįs pa
sako, kad jau tame laike bu
vo įsteigtas Detroite fondas, 
tik niekas apie jį nežinojo 
patol, iki nepatilpo “Lais
vėj” ir “Naujienose” kores
pondencijos.

Kaslink pranešimo laike 
K. Gugio prakalbų, tai tiek 
turiu pasakyt: Pirmininkas 
D. J. Kasparka, asistojęs 
ant pagrindų,prieš visą pub
liką paaiškino: “Prakalbos 
yra surengtos septynių Det
roito draugysčių, (paminėjo

do, ir dar to fondo pirminiu- ir koki pirmeiviai seka kle- 
kas kalbės, tiesiog ir mane, rikalų pėdomis. Taigi ir 
kad aukos bus siunčiamos Į prirodysiu.

Nuo pat įsteigimo to “be
partyviško” fondo, visados 
buvo aiškinama, kad jokiu 
būdu žmonių negalima pa
traukti, kad prisidėtų prie 
Brooklyno seimo. Taip visi 
ii* tikėjo. Bet kasgi vėliaus 
paaiškėjo? /

štai 25 d. liepos, atsibuvo 
to fondo susirinkimas, ku
riame buvo tarta, kur tie su
rinkti pinigai siųsti. Dėl 

sako: geresnio persitikrinimo ir 
“Kad tuom tarpu jokiu bū- patyrimo jų bepartyvišku- 
du negalima buvo prisidėti mo, nuvykau į tą susirinki- 
prie Brooklyno seimo, tai mą. 
nutarta bepartyviškai rink-;kur siųsti 
ti. aukas ir tiesiai į Lietuvą 
siųsti. Jeigu būtų kilęs 
triukšmas, tai tuomet mūsų 
mieste visai negalima būtų 
buvę rinkti aukas vaikščio
jant po stubas”.

Prasidėjo svarstymai, 
i pinigai? Pats 

pirmas D. J. Kasparka su 
visu karštumu ėmė agituoti, 
kad pinigų jokiu būdu ne
galinta siųsti į kokius ten 
fondus, o tik tiesiog į Lie- 

jtuvą. Kada buvo balsavi- 
Argi tai toki jūsų faktai? tai 4 balsavo, kad au- 

Kodėl gi komisija nepasako, kos būtų siunčiamos į Lie- 
dėl kokios priežasties nega-/uvos šelpimo Fondą, o 8 
Įima buvo prisidėti prie balsavo prieš. 
Brooklyno seimo? 1_____  .. .
negalima būtų buvę rinkti cijahstas_ D. 
aukas vaikščiojant po stu- 
bas? Aiškiai matosi, j

prisidėti prie balsavo pries, laigi pries 
Ir kodėl L. Š. F. balsavo ir mūsų so- 

J. Kasparka.
j Štai da ir antras faktas: 

kad Vietinė D. L. K. Keistučio 
Detroito' fondas" yra~party- į draugystė norėjo pasiskirti 
viskas. Ir jeigu išsyk bū- nors laikraštį sau uz 
tų visi žinoję,' tai žinoma,!°yganą. Laisvė ir “Kelei- 
kad nieks nebūtu ir aukavęs 'vis” labai ant lengvų išlygų 

Štai faktas:1 sutiko duoti savo laikraštį 
IZAJ* draugystei už organą, 

rašytos dieną liepos dų-stės susi- 

xTaYIasT^ aPie tai klausimas,;tai visi
dą ir apie aukas, tai niekas pn’D'jeiviski nariai . tam 
daugiau nebeaukauja. Iri svarbiam įnešimui pritarė, 
kur tik aukų rinkikai apsi-iP^tgi tas pats D. J. k. gnez- 
lanko, rinkdami aukas, tai 
pirmiausia parodo tą kores
pondenciją ir reikalauja pa
liudijimų.

O jūs, “bepartyviškieji”, 
sakote, I

į tokį fondą.
Kada “Laisvėj” ir “Kelei
vy” patilpo mano j 
korespondencijos ir lie tū

draugystei už organą.

rinkime, kada buvo pakeltas

pirmeiviški nariai

dr-stė tų laikraščių nepasi- 
skirtų už organą. Tarp kit
ko pasakė: “Draugystė ne
gali pasiskirti sau už orga-

kad negalima būtų ^5 tokių bizmskų laikras- 
buvę rinkti aukų, jeigu De- 
troito draugystės būtų pri- ........ ............ .
sidėję prie Brooklyno seimo. 
Tai kodėlgi jumis dabar jau ’ 
varo lauk, Leme* v ., • • , ,
rinkti auku? Reiškia, De-!sams>.agituoja ir kelia bąl- 
troito lietuviai pritaria 
Brooklyno seimo nutari
mams.

Antrąsyk atkartoju, kad 
draugystės nežinojo, ką at
stovai veikė. Nei D. L. K. 
Keistučio dr-stės, nei buvu
sios L. S. S. 157 kuopos at
stovai jokio raporto nieka
dos nebuvo išdavę. Tų 
draugysčių susirinkimus vi
sados lankydavau ir lan
kau, ir niekados išduodant 
tų raportų negirdėjau. Bu-

v

Argi reikia dar geresnio 
sekimo klerikalų pėdomis? 
Save vadina socijalistais, o

lUIlllo UcWcll JdU 1 j • • • % • . •kada nueinate pataikauja socijalistų pne-

’są prieš savos idėjos laik- 
iraščius. Agituoja ir balsuo
ja, kad draugystė neprisidė
tų prie visuomeniško Lietu
vos Šelpimo Fondo ir tik ten 
sutinka aukas siųsti, kur 
klerikalai nori. (Aukas nu
tarė siųsti tiesiog į Lietu
vą). Mat socijalistų prie* 
šams pataikauti — tai yra 
“ beparty viškumas”.

Męs gerai žinome, kad 
Lietuvos šelpimas šiandien 
virto į grynai partijinę kovą 
i?' tai per klerikalų ir tauti- 

Ir jokiovusios L S. S. 157 kuopos ninkų po)itik{į. 
tunu ant lankų n visus pi o- bepartyVigkumo jau negali 
tokolus, ir tų raportų visai J 
nėra pažymėta.

Komisija sako: “Malonu 
būtų girdėti, kokiais žo
džiais išvadino pirmeiviškus 
laikraščius”. Juk tą minė
jau, rašydamas korespond. 
Bet jeigu reikalaujama, tai 
paminėsiu tų ypatų ir pra
vardes. “Laisvę” ir “Nau
jienas” išvadino mazgotė
mis, bizniškais, sektiškais,

ni
-
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Manau kad dabar bus aiš
ku. Į gilesnius ginčus aš 
nebeisiu, nes labai nesmagu, 
kad su buvusiais draugais 
reikia polemizuoti.

M. J. Masys.
P. S. Už šitą straipsnelį 

nekaltinkite redakcijos, nes 
redakcija tame nieko nekal
ta. Visą atsakomybę imu 
ant savęs. M. J. M.
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Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas.
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31. 1615)

, Telephone 595 Greenpoint
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nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvie- 
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.......................... le
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BANKIERIUS JOHN KOVACS
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JUOKŲ KĄSNELIAI

važinėt

ten

ORAKULO

PARSIDUODA SALIUNAS
pigią kainą iš priežasties savinin- 
nesveikatos. Saliūnas randasi lie

tuviais, lenkais, rusais ir vokiečiais 
apgyventoje vietoje, 927 Grand St., 
kampas Catharine St., Brooklyn, N

suko: “Tautiečiai, jeigu
norit išgelbėt Lietuvą nuo 
mirties, tai visi susiėję pa
darykit po vieną gyvybę”...

So. Boston, Mass. Ligi- 
jl šventakuprių orga- 

nėlį bombardavo tik so
cijalistai. Dabar jau į jį at
kišo savo apmotas ir špitol- 
ninkai. Kad atsilaikius 
prieš tą naują priešą, šven- 
takiųrriai nutarė pasikviesti 
iš Chicagos naują generolą, 
nes pas dabartinį komandie- 
rą jau mažai košės bepaliko. 
Kaip teko girdėti, tai naujas 
komandieras, užėmęs vy
riausio vado vietą, lieps 
šventakupriams į socijalis- 
tus nešaudyt.

dainuoja?
“V. L.” JSI. 37 ant 6 pus

lapio yra pranešta, jogei S. 
L. A. VII apskritys šventė 
“tautišką dieną” Valley 
Views Parke. Programas 
susidėjo iš 7 punktų, šešto 
punkto pabaigoj yra pasa
kyta: “S. L. A. prezidentas 
dainavo”.

Ar tik nepradės 
su “koncertais?”

Klausimas: —
Vielmožnas Orakule! Ar 

negali tu man pasakyt, kur 
aš turiu dėt pinigus? Mat 
aš esu pabažnas vyras, min
tu tik saliunu silkėmis, tai 
pinigų surenku, tik visus 
velnias nuneša. Pirmiausia 
dėjau į savo baksą, bet die
vobaimingas burdingierius 
pasiėmė ir išrunyjo. Botam 
nešiojausi su savim, bet 
kartą mane persiėmė du be
rnai, atkišo po nose vorvelį 
ir sako: “hands up!” Iškė
liau rankas, o jie iškraustė 
kišenius ir nuėjo.

Galop ir aš nusipirkau 
vorvelį ir sakau: “daugiau( —Aš girdėjau, jogei cici- 
nuo manęs bernai pinigų ne-Jikų agentai jums įsiūlė vi- 
atims”. Bet ar vierysi, ėmė šokių bedieviškų knygų, 
kasžinkas paskundė polic-! Laikyt stuboj tokias knygas 
mariui, kad aš turiu vorvelį.'yra smertelnas griekas. 
Sykį tik knapt mane du po-i Taigi visi, kurie tik nusi- 
licmonai už abiejų rankų ir -pirkot bedieviškų knygų, at-

Ir tu ži- neškit jas pas mane.

Bloga knyga.
Vienos lietuviškos kolioni- 

jos kunigas per pamokslą 
šitaip atsiliepė į savo para
pijomis:

tarački į lakupą.
nai ką, bernužėli, turėjau 
užsimoket štriuopos 50 dol. 
Mat, sako, tokio tinkso, kaip 

i jiizyt. Da- 
nežinau, kur 

dėt pinigus, Gal tu žinai?

Ant rytojaus vienas iš pa
rapijom! atnešė kunigui sa
vo parapijinę knygutę.

Atsakymas: —
Žinai ką, bratku, šitoj 

kontrėj yra tik du geri plei- 
sai, kur gali dėt pinigus — 
tai Dėdes Šamo 
Orakulo seifas, 
viena iš dviejų, 
seifas yra daug

Lietuvos katalikų pasi
kalbę j imas.

Ratilas: — Juruci, ar tu 
josi ant šventos Marijos į 
Seinus?

Juras: — Ne, Rauluci, aš 
josiu ant švento Kryžiaus į 
Lazdzijus.

bankas ir 
Pasirink 
Orakulo 

saugesnė 
vieta, negu bile vienos 
dės pančeka.

TELEGRAMOS.
Berlynas. Berlyno 

nams labai nepatinka rusų 
nemandagumas. “Jau ket
virtas mėnuo, kaip jie mums 
tik užpakalį rodo! Ar tai 
gražu?!” — šaukia Berlyno 
ponai.

Konstantinopolis. Turki
jos sultonas, matydamas, 
kad karę praloš, nutarė su 
savo priešais taikytis. Ji
sai savo priešams siūlo 2000 
savo pačių, kaipo atlyginimą 
ir tiktai vieną tūkstantį sau 
pasilieka. Priešai gi šau
kia: “Turi mums atiduot 
visas savo pačias, o jeigu ne, 
tai sprandą nusuksime!”

Sultonas nutarė geriau 
būt nusuktu sprandu, negu 
pasilikt be pačių.

Paryžius. Lietuvių amba
sadorius mister Gabrys, iš
girdęs, kad vokiečiai jau už
ėmė visą Lietuvą, nutarė sa
vo biurą perkelt iš Pary
žiaus į Berlyną.

Dave daugiau laiko.
Ponia (skubiai rengdamo- 

si): — Katriute, pažiūrėk, 
kiek dabar laiko.

Katriute: — Pusė po dvie
jų, poniute.

Ponia: — Tikrai? O aš 
maniau, kad jau pasivėlinau 
ant traukinio. Jeigu taip, 
tai aš turiu dar 20 minutų 
laiko.

Katriutė: — Taip, poniu
te, aš matydama, kad jūs la
bai skubinatės, pasukau lai
krodį atgal ant 30 minutų, 
idant davus jums daugiau 
laiko. V. A. Žalas.

Petrogradas. Viršiau
siuoju įsakymu buvo paliep
ta rusų armijai pasislėpti 
Baltavėžio giriose. Mat bu
vo manyta, kad vokiečiai jų 
ten nesuras ir grįžš atgal. 
Bet nelabieji f liukai juos ir 
ten užklupo.

Rymas, čionai at jaučia
ma didelė stoka makaronų, 
be kurių italai kariauti ne-

Brooklyn, N. Y. Vienas 
tautiškas “filozofas laike

G. Fondo prakalbų su

Teisme.
Teisėjas: — Tamsta esi 

kaltinamas kaipo šalies par
davėjas.

Kaltininkas: — Atsipra
šau . šviesaus teismo, bet aš 
neesu šios šalies piliečiu.

Milda.

Supyko.
— Ei, Jurgi, tu ir vėl 

saliuno išeini...
— Na tai ką? Ar tu ma

nai, kad man nevalia iš 
išeit?

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

Paraše O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis, Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
iią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
li pertikrins, kad socijaUz- 
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 mūši; draugai eina 
ant mirties. Kaina .....

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Paraše Z. Aleksa. ŠI 

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

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

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

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

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

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

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir p-raeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina.. •. . lf><

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

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

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

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

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

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

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

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

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS.
....Kaina ............................................10c

Irgi darbininkas.
— Ach, mano poni Kilike

vičienė, nors mano vyras ir 
labai turtingas, vienok visai 
netingi dirbt. Ot 
kar susikoliečino 
pirštą su žirkliukėmis 
karpinėdamas kuponus,
tie socijalistai ir po šiai die
nai dar vis skelbia, kad ka
pitalistai nieko nedirba.

va- 
sau 
ap-

0

Smertis ir karė.
Smertis: — Gana to šie

navimo ! Dalgis jau visai at
sikirto !...

Karės dievaitis:
niekis! Žiūrėk,kiek šičia dar 
aš turiu dalgių prisidirbęs! 
Imk antrą ir valiok!

B. B

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS Į RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI 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 SAVAITĘ IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT IŠ RUSIJOS I AMERIKĄ PER F1NLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

i Akušerkai
gPabulutml kurną Woman* Medical 

College, Baltimore. Md
2 Pasokinlngrtl atlieka iiavo darbą prie--T Rimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs Ir 

pagelba In vairiose moterų ligose,

| F. Stropiene,‘,^X‘;’

|| Geriausia lietuviams užeiga pas 

Į Nikodemą Lepeszlią 
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.

I
, Užlaikome visokius gčrymus. 

Su žmonėmis apsieiname kuo- 
gražiausia. Atsilankykit,o per
sitikrinsite. Kitų miestų lie
tuviai, važiuojanti Lackawannos 

B geležinkeliu į New Yofką arba j iš New. Yorko, neužmirškite ap- 
f šliaukyti pas mus.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SALIfi- 

NAS VISAME 80. 
BOSTONE.

Sveiki g e rijusio» rflši-RR gėry- 
m»i Ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsdlankykit®, 
» persitikrinsita.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkais)

342—344 W. Broadwaj 
So. Boston, Mass.

(DoSimta žingsnių nu® Idatnvią 
Labdaryatėa Draugija* nai»®).

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.
Kas užairašyi 
paa man* 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaua an
kančias dova
nas: “Laisvę’ 
ar “Keleivį” ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikon 
arba knygų ver

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

J. BRAKNIS 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

Lietuvį”, ar "Šakę”

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
SpecijalisUa Moteriškų, Ligų. 

314 E. 50th x New York
OFISO VALANDOS:

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męa liti 

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

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

Kalbame lietuviškai.

JURGIS PALUBINSKAS.
(63——91)

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Pas mus galite gauti «ka- 
aiauHio alaus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkai

226 Broadway kanip. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kalį) tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. Pas mane ta
vo ras geras ir kainos žemos.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienr^st?

“NAUJIENOS”
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

’NAUJIENOS” praneša naujausias ir teisingiau* 
sias žinias iš kares lauko ir abeinai iš vis? 
pasaulio — kasdien.

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

"NAUJIENOS” talpina darbininkame jiau-4 .ogus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavienio* 
ypatos ir darymai pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chicagoje—pei išnešiotojus 1' c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicagoje metam* $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cnicagoje metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem me»*. z1.00. fiuropoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

“NAUJIENOS ” 1841 S. Halsted St., Chicago, IIL
Šiuomi prisiunčiu$— -------- už "NAUJIENAS

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresui

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

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

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

Taipgi turiu daugelį didesnių ir mažesnių farmų, kurias gali
ma pirkti labai pigiai. Minėtos farmos ir daugybė lotų randasi 
prie didžiausių Norwoodo ir Walpolio fabrikų. Farmos ir lotai 
kas melas 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

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudo# 

garsaus rusų rašytojau# 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas |
J ii o kas

183 Roebling St

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

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

NEWARKO
AKUŠERKA

Paba’guei Imperntrici Marij A 
kušerkų mokyki? Peterburge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi garai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
aaąimą.

O. STROLIENĖ
Jaaniškaiti

«1f Walnwt St., NEWARK, N. J.
Telefonas ^4935 Market

Brooklyn, N. Y

SPECIJALISTAS 
PLAUČIŲ 

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

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

JUOZ. MARTINAITIS

109 Grand St Brooklyn, N. Y

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBzk KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

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

VIEŠBUTIS arba IIOTELIS 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 del visokių draugiškų suėjimų.

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

Reikalauk laivakorčių kalnų, pažymėdamas, iš kur ir iki kir 
nori 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~ Waterbary, Conn.

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.
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ma itališkai). Raktai 
clefs; notos — gaidos; pail 
šiai arba pertraukos —

Veik visi mūsų choristai,'rests; pusetonis pakeltbalsis 
dainuodami, žiuri į dainos1— sharp-; dubeltavas puse- 
gaidas, bet kiek jąs pažįsta, tonis pakeltbalsis — double 
tai kitas klausimas. Chorų sharp; pusetonis nuleistbal- 
vedėjai nesistengia savo gie- sis — flat; dubeltavas puse- 
dorius supažindint su gaido- tonis nuleistbalsis — dauble 
mis, kas vėliau palengvintų flat; panaikinto j as flat’o 
patį mokinimąsi ir greičiau arba sharp’o vadinasi natu- 
išmokę, geriau sudainuotų.Irai, arba cancel. 
Šį klausimą pakeliant ar ne-' Takto — meat__

Choristams

■

— measure ženklas ’ 
išreikalaus choristai nuo sa- ’yra vertikališkas, lengvas 
vo mokytojų, mokinimo gai- perbraukimas per penkes li- 
du? Taipgi, pradėjus gie- nijas. 
doriui pažint gaidas, jisai 
pasilieka choro

Staff arba penkios noti
■ vartojamos nodidesniu nes linijos — vartoj aruos no 

ramsčiu, negu dabar kad y- tų užrašymui, kaipo teisin 
ra, kuomet perdėm mainosi gam tonų išpildymui: augš 
ir mainosi daininkai ir nie- tumo ar žemumo. Jis visuo 
kad negali atsakančiai su 
dainuot, nes naujieji daini
ninkai viską sugadina.

Męs žinome, kad balsas, 
t. y. girdėjimo jausmas, yra 
išduodamas per pijaną, var
gonus, smuiką arba ir kitą 
kokį muzikališką instrumen- į 
tą, taip pat ir per žmogaus 
balsą. Visi.balsai yra gir
dimi per jų virpėjimą.

Balsas dalinasi į du sky
rius: muzikališką ir nemu- 
zikališką. Nemuzikališku 
balsas vadinasi todėl, kad 
nėra 
kitu 
eina 
m as. 
yra

met susideda iš penkių, 
skersai lapą tiesių linijų ir 
keturių tarpų — spaces. 
Tie tarpai tarp tų penkių li
nijų nėra tušti. Tie tarpai 
tokią pat reikšmę turi, kaip 
ir linijos. Apart šių penkių 
linijų, dar yra prirašoma iš 
viršaus ar apačios tiek lini
jų, kiek yra reikalinga augš- 
tumo ar žemuma meliodijos 
išpildymui, kuri per gaidas 
išsireiškia. Prirašytoji lini
ja vadinasi — Leger line; 
kiekviena linija ir tarpas, 
vadinasi degree — laipsnis.

Clef — raktas, yra ženklu 
vartojamu dėlei skirtingu
mo balsų ir atradimui reika
lingojo balso. Kiekvienas 
muzikantas, paėmęs gaidas 

|į rankas, pirmiausia žiuri į 
raktą, flats ar sharps ir tt. 

Keturios ypatybės (reika- Vartojami yra trįs raktai: 
lingiausi elementai) tone G, F ir C. G raktas varto- 
randasi: ilgumas, pamatinis1 jasi, kaipo soprano ir vadi- 
tono augštumas, laipsnis ir nasi Treble slef; jisai taipgi 
ypatybė. Ilgumas tono tai vadinamas ir smuikiniu 

raktu, nes nurodo, kad ant-

taisykliškai, vienas su 
sujungtas ir pertai iš- 
ne harmonija, bet ler- 

Muzikališkasai balsas 
taisyklingai vienas su 

antru sujungtas, plaukia j 
švelniai.

ypatybė. Ilgumas tono tai 
yra peri j odas laiko, per ku
rį tonas užsibaigia; jis va- roji linija nuo apačios turi 
dinasi laiko ilgiu. Pamati- augštumą pirmosios G, aug- 
nis tono augštumas, yra ščiau vidurinės (middle) C. 
augštumas ar žemumas tono ’ E raktas vadinamas Bass’i- 
ir jis baigiasi su greitumu niu raktu, jis nurodo ketvir

tąją liniją augštumo, kaipo 
pirmoji F — žemiau viduri
nės — middle C. Šiolaikinis 
C raktas taipgi vadinamas 
amerikonišku tenoru, ir va- 

z x /dinamas Yankey Dodge; ji-
męs pripažįstam jąs, kaip ' sai nurodo, kad nota tarp li- 
esybę: tyrumą, liūdnumą, • nijų ant space’o turinti aug- 
garsumą, švelnumą ir tt. ’ Štį vidurinės — middle C. 
Tonas skirtingų instrumen- ’Senoviškas C raktas buvo 
tų turi skirtingas ypatybes.'vadinamas soprano, kada ji 
Žemiausias tonas yra žmo- buvo ant pirmos linijos. Al
iaus ausia girdimas, kada to ant trečios, 
išduoda 24 virpėjimus į se- ketvirtos, 
kundą. Augščiausias tonas, 
žmogaus ausia girdimas, 
kada išduoda 40,000 virpėji
mų į sekundą.

Pati muzika, tai yra mok
slas ir daila rytmiškos kom
binacijos (sujungimo) tonų 
balsinio ar instrumentinio 
apimančių meliodija ir har
moniją dėl išreiškimo ko

virpėjimo. Laipsnis, yra tai 
tono garsumas ar pamažu- 
mas; šisai apima didumą 
laipsnio ir laiką virpėjimo. 
Ypatybė tono, yra tai ypa
tybės savastis, per kurią

gaus ausia

A

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

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]

ir ūmai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik
mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusių, jaknų. Senstantieji, seni ir 

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

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

i 4
i

■

silpni žmonės ras jį labai geru.

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

SEVERA’S 
MEDICATED SKIN SOAP

[Severos Gydantis Odinis Muilas]

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

Kaina 25c.

Visi aptiokininkai parduoda Severą’a 
(Severoa gyduoles), žiūrėk, kad butų 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai

4

■n
p

H
W. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids^ Iowa V

W. McLarty, Beeni Store, R. < 
Mithell, E. K. Fryett, Mar- ' 
shall Mitchell, Dreamland, 
E. F. Eminger, Mrs. Young, 
L. Melidens, A. Anduson, J. 
Boyed, Mr. Ireland, D. 
White, J. Porter, O. H. 
Ruggles, H. E. Gyler, Alex 
Hanry po 50c.; K. Rugie
nius, A. Geruliene, V. Už
kuraitis, U. Bačinskienė, N. 
Jarašunas, E. D., Paulson, 
A. Friend, S. E. Gust, A. 
Friend, A. M. Wright, W. 
H. Clark, A. W. L., J. W. F., 
H. A. Moore, J. McKenzie, I 
Gus. Leng, po 25c.; Alex 
Russell 75c.; Rugieniene 
10c.; Domininkaitienė 5c.

Iš Tompkin Sask, aukavo 
šios ypatos: A. J. Fetter 
$1.00; O. H. Ruggles, H. E 
Gyler, Alex Hanry po 50c.; < 
R. J. Chapman 25c.

Iš Carmichael Sask, au
kavo šios ypatos: Goe. Crit- 
chlow 25c.; E. E. Green 
35 centus.

Išviso $29.75.

tenor ant 
Dabar jau nėra 

vartojama.
Pavė-Sėlis. 

(Dar bus).

Aukos L. S. F
Shirley, Mass.

Aukos Lietuvos Šelpimo
nors galimo, kas jau yra F.0.n()ui surinktos 1 d. rug- 
pirmiaus subudavota.

Rytmas, tai yra ta muzi-‘ 
kališka ypatybė, kuri remia
si ant teisingų pasėkimų

- kirčių arba tonų varymų.
Meliodija, yra tai rytmiška 
paveldejystė paprastų tonų.

Harmonija, yra tai dailu
mą sąjungos tonų ir moks
las, kuris priguli tiesoms, 
valdančioms šias kombinaci
jas.

Trįs skyriai muzikoje

pjūčio, vestuvėse Juozapo 
Braso su p-le Kostancija Pa
saka rn ai te.

Žmonės, besilinksminda
mi, sumanė parinkti aukų

PAJ IEŠKOJIMAI
Pajieškau draugų K. Bruzgučio ir 

St. Zavecko, abudu Garlevos parapi
jos, Mastaičių kaimo. Kas žinot, 
malonėkit pranešti.

Ch. Andriušis
2 Herold St., Torrington, Conn.

LAISVfiS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

Pirm, pagelbininkas — M. Ražoka®,
Vandalia Box 160, Collinsville, Ill. 

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

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

837 Central Ave., Collinsville,
Organo už’urėtojas — V Raudonius,

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

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
H’inoi®.

m.
m.
m.

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

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

P. o.

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

McKees Rocks, Pa.

Tel. 2284 Greenpoiat
Puikiausia lietuviams vieta pa®
P». DRAUGELI.

Skanu® alus, 
gardi arielka, 
ėliuB, visokį® 
vynas, kvėpin
ti cigarai, ir 
puikų® užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šio® 
atsakančios 
vietos, o būsite 
užganėdinti.

Broooklyn,
Palei Wyth® Avi

73 Grand st

s

Laisves“ AGENTŪRA
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO.

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

Pajieškau savo uošvio P. Česnos ir 
švogerio W. Karpavičiaus, abudu 
Vilniaus gub., Trakų pav., Ziurių kai
mo. Pirmiau gyveno E. St. Louis, 
Ill. Jie patįs arba kas žino malonės 
atsiliepti.

St. Chiras
108 Main St., Whitinsville, Mass.

Pajieškau savo dėdės J. Mauruko, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 12 
metų kaip Amerikoj. Jis turi apie 42 
metus, vhlutinio ūgio. Meldžiu pra
nešti, jei kas žinot.

A. Rimavičius
441 Wexford Ave., Brighton, Mass,

Pajieškau savo draugo Jono Rulc- 
vičiaus, paeinančio iš Vilniaus . red., 
Trakų pav., Similiškių vai., Užuglaš- 
čių parapijos, Sipijoniškių dvaro. 10 
metų kaip Amerikoje. Vėliau gyve
no Minersville, Pa. Jis pats, ar kas 
kitas meldžiu pranešt, nes turiu la
bai svarbu reikalą.

B. Potts 
Washington County Home,

Arden, Pa.

Nors publikos ir nedaug' 
tebuvo, bet neišsirado prie-1 
šingų. Beveik visi aukavo, 
kiek kas galėjo.

Aukautojų vardai: jauna
vedžiai po 50c.; K. Kavaliu- 

t___ ___________ rpa na3> J* Pašakarnis, F. Karp-
šie: rytmiškas, meliodiškaS šlis,_V. Dainis, K. Kondro- 
ir dynamiškas. Rytmiškas taitė, P. Gilis, J. Kukta po 
skyrius prigulįs prie ilgumo $1; J- Vasileuskis, A. Vit- 
gaidų arba pailsiu (rests) kauskas, M. Balikonis, J. 
skirtingų taktų laipsniško Kondrotas, M. Pašakarnaitė 
kilnojimosi. Meliodiškas nn FIppvič f Knnrl-
skyrius priguli prie augštu- 
mo ar žemumo meliodijos. 
Dynamiškas skyrius priguli 
prie tvirtumo ir gražumo 
tonų. Tūli pajiegos laips
niai yra žodžiais nurodoma, 
kaipo: pijanisimo, pijano, 
mezzo, forte ir fortisimo.

Ypatybė tonų yra vadina
ma, kaipo: tyrumas, liūd
numas, gilumas, arba žemu
mas, garsumas, minkštu
mas, švelnumas ir tt.

Principijaliai ženklai yra 
vartojomi muzikoje šie: 
penkios notinės linijos vadi
namos staff. (Visi ženklai 
•vartojami bus anglų kalboj, 
dairiuos bus galima trumpai 
pavadint. Itališki žodžiai, 
lairie yra priimti muzikoje ( 
per visą pasaulį, bus vadina- V. Bašinskas, H. Hassard,

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

IR ANTRAŠAI.
Plrmlnlnkaa P. G. Aleksina®

1436—7th Ava.
Vica-pirmininka® F. Raškevlčiua 

539 laland Ava.
Protokolą raitininkaa Ona Užbalinti 

1214 West St.
Finanaą raštininkaa J. Stružaa 

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis

589 Island Ava
Kaso® Globjėali

M. G»nallflt<
1109 8. Winnabafo St.

Ona SaTraaevičlūti
539 Island Ava.

Maršalka A. Naverauskaa
411 So. Charch St.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepų®, 226 

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

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

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

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

P. Samulionis,
Box 63, Me Kees Rock®, Pa.

12
Pa.

Pa.

.Kuopų sekretorių adrenal:
1 kuopos, J. K. Mažiukn*, 1111 

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

Box 68, McKees Rocks, Pa.
8 kuopos, J. Gal dinas, P. O. Box 

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

Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P. Petrauskas, Pd t offic* 

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

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

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina
CZAR................... Rugpjūčio (Aug.) 29 d.

Rugsėjo (September) 9 d.DVINSK

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

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.
Valdybos vardai ir adresai: 

Pirm. J. Bastis
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan, Ill. 
Pirm, pagelb. M. Ambraziūnas

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Protokohj sckr. St. Deikus.

721 Cummings Ave., Waukegan, Ill. 
Fin. sekr. V. Rudzinskas

1408 Victorian St., Waukegan, Ill. 
Kasierius M. Kairaitis

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: J. Vačis, .1349 Lincoln 
St., Waukegan, Ill. 2. M. Rekis, 1329 
No. Jackson St., North Chicago, Ill. 
Maršalka K. Navickas,

.1420 Victorian St., Waukegan, Ill. 
Susirinkimai atsibūna pirmą nedel- 

dienį po 12-tai dienai kiekvieno me
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, 10th gatvė,North Chicago, 
Ill:

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne St. 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange St. 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne St. 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

818 Jenne St. 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne St. 
Iždo globėjai: J. Sukelis, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, (514 Market St.

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

Caledonia St. ir J. Jurevičia, 
Main St.

Platinkite “LAISVĘ

St.
301
152

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
’ Atvirutės 4 rūšių, kurias išleido 
Worcesterio L. Š. F. Komitetas, nuo 
kurių pelnas eis sušelpimui mūsų 
brolių, nukentėjusiu nuo karės. Kai
na labai maža. Kas prisius 10c., tas 
gaus 4 atvirutes, kas prisius 25c., 
tas gaus 12. Labai būtų gerai, kad 
atsirastų platintojų.

Pinigus ir laiškus siųskite:
P. A. DEDYNAS

1 Worth St., Worcester, Mass,

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.

DIDŽIOJO 
VIŠKŲ 

GOS

po 50c.; K. Elcevič, F. Kond- 
rotas, S. Norkus, S. Baraus
kas, M. Vasiliauskiutč, J. 
Bagdonas, K. Ginčauskas po 
25c.; V. Vaišnis 15c. Vi-

Laimingos kloties jauna
vedžiams.

F. Karpšlis.

Kanadiečių aukos L. š. F.
Aukos surinkta per J. Be- 

nekeraitį, G. Gerulį ir J. Že
brauską iš Medicine Hat.

Aukautojų vardai: Spen
cer and Todd, dr. Gershov 
po $2.00; Chris Reinis, G. 
Kalnin, J. Benekeraitis, E. 
E. Treeder, E. E. McDonald, 
G. P. Souch, T. F. Dawson, 
A. Friend po $1.00; A. Rei
nis, P. Laubert, J. Janson, I T f TV Y* 1 TT TT — „J

PARSIDUODA PIJANAS.
Kas noi'lt įtyyti gerą pijaną, tai da

bar yra gera pi'Ofta. Pijanas vertas 
$200.00, parsiduoda pigiai.

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

(69—72)

F.

W.

F.

UŽGANĖDINTAS
Geru patai

symu!
Gvarantuo- 

tas ant

J.

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

Užplombavimas 50c ir augščiau.
Išvalymas ................  50c
Užplombavimas auksu ..............  $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt. _

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

1-mos gatvių
BROOKLYN, N. Y.

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS;
J. Neviackas (pirmininkas)

183 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.,

K.

V.

K.

J.
New York City.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

"AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. A. Zaperiacka®, 
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius K. čiuberkls,
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

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

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

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

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. Deveiki®, 
146 Metropolitan Ave. Brooklyn, 

kuopos Brooklyn© — V. Vitkevičia, 
29 Hudson Ave.. Brooklyn, N. Y.
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LIETUVIŲ PRESER1Ų UNIJOS 5Š 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI;
Prezidentaš A. Drobinius,

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.

m.
ui.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

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

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

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

Box 407, Šteger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedSHoj, P. A. Sa- 
laievifilaua svetainei.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugis, 1840 S. Halsted SL, 
Chicago, 111.

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

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

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

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

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

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

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

Sveik* tat

rnrisi
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

■> PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgaviku išn’*”-4 ;- o įr- gydyti juos tikrai geromis ir 
pašelcrningomis gyduolėmis NUO visokių UgV ir runo si 
pnybiy- , . . l
#w LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų ’'ritintnu 
išrado daugybę spctijališkų gyduolių, sutaisytų iš sv*v- 
ziausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: <
Kraujo Valytojas.m>11.00 
Gyvasties Balsamaš........................
Nervų Stiprintojas... ,50c. ir 1.00 
Vaistas del Vidurių.. .50c. ir 1.00

>...................
... .25c. ir 

Nuo gerklčs skaudėjimo 25c. 
Skilvinčs proškos.......... 10c ir

Nuo ealvos akaudEjimo.IOe. ir 
Kuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gthmo.............
Nuo peršalimo............. ..............
Plaukų stiprintojas..; .25c. ir 
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų žilinto! 
Nuo Reumatirmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių..........
Antisepjiška mostis,
Nuo viduriavimo...................   .
Kastorija del vaikų.... 10c. ir 
Proškos del dantų... ........... .
Karpų naikintojas.......... ..

Sraujo Stiprintojas., 
uo kosulio..........

I’ „ ■ ■

Skilvinčs proškos....
Pigulkos del kepenų 
Blakių naikintojas... ____
Del išvarymo soliterio....... 
Anatarinas ploviniui........ ....
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis..........................
Antisęptiškas muilas............
Gumbo lašai...................60c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroa llc.
ffalppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčs, šaknja ir t, (k 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
IWReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių apraiymsilfaKM

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam® 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoja> 

taiga Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių. r*iyd*«il trfH i 
atsilankydami į Lietuviiką Aptitką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiakonut, ,
SO Bedford Avenue Kampas North <-t»t gatvia BrookX^ 1ft

.50 

.60 
.60 

1,00 
.25
.10

8.00 
.26 
.25 
.50 
.25

1.00

.25 

.26 

.10 

.26 
.60
.26 
.50

50c. ir 1.00 
50c. ir 1.00 
..................50

.....................25 

.................... 25 
25 
,25

.1®

Bl m/ OI n NEREIKIA JIEŠKOTI :: rt 
lyl 11 K VI II Delio, ked mes nurodome kaip lengvai išmokti aip| 
i W| II |\ 111 II kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką iwiljj 
■ VI Wr I B ■■ muoseliuosame laike. Visi išmoksta, nurodymai k 

knyga DYKAI. Įdėk štampą. Adresas:
LIETUVIU KORESPONDENCUINE MOKYKLA. 2019 Le Moyne St. CHICAtt^
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žisieriui J. Šukiui. Stebėtinas Chemikalas

Ar

ir

būt

Kuopietis.

DAKTARAS i

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

i

ColumbiaJOHN KULBOK CAFE

Rekordai

Mislincius.

ir

■

•p

P.

Diena 
užsiimu

užrašu
Maple St. ir eit po dešinei, 
ypatai tik 25c.

draugai kalba,
Žinoma, vieta atsakanti dė1 pa- 

Kambariai su visais pa
prašau kreiptis į tą vie

* *

vai. ryto iki
New

317 Lorimer st., B’klyn,N.Y.

E

E

E

t

Makauskas & Vidžiūnas, Props.

Miestas

c’

su balsais

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVE 
GRAMAFONŲ

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

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. D 

NEW YORK, N. Y

V1ETINESZ1NI0S.
Prie likvidacijos Max Kobre 

reikalų.
Nusibankrūtijusio ban- 

kienaus Max Kobre reika-Į 
lai jau baigiama likviduoti. 
Pasirodė, kad geriausia iš 
viso to nelabojo biznio pasi
pelnys advokatai. Išviso ad
vokatams (abiejų .. pusių) 
bus išmokėta $57,145.

Kobre turėjo 26,000 depo- 
zitorių, kurie buvo sudėję Į 
tame banke $2,300,000. ! 
lyg likvidacijos pieno jiems 
turi būti išmokėta 20 pro
centas, o visus kitus pinigus 
jie turi gauti į keturis me
tus.

Teatro komisijos ir akto
rių susirinkimas atsibus ket
verge, 2 rugsėjo, “Laisvės” 

I ofise, 8 vai. vakare.
* *

L. S. S. 19 kp. koncertų 
rengimo komisijos susirinki
mas atsibus nedėlioj, 5 rug- 

.sėjo, 9 vai. ryte, “Laisvės” 

.ofise. Visi tie, kurie esate 
gįjtoj komisijoj, malonėkite at- 

•silankyti, nes jau laikas yra 
! pasitarti ape veikimą žie- 
!mos sezonui.

Kada degia sujungiamas su vanden-; 
dariu žinomoj proporcijoj, jis yra ge-: 
ras' j

Gerklės skaudėjimo išnaikinimui, 
nes jis užmuša visokias bakterijas, i

Įsipjovus arba kitaip susižeidus jo 
reikia užpilti ir niekad kraujas neuž
sinuodys.
' Dantįs lieka sveiki ir balti kaip 
sniegas, jei juos mazgot su šiuo che- j 
mikalu. J

Nušutusios vietos išgyja greitai,jei 
jį vartot numazgojimui.

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

Seni paveikslai ir knygos gali 
išbaltinti juo.

Užsinuodijus fosforu ir keliais ki- 1 
tais daiktais jis yra geras vaistas. j

Tai nėra jokia gyduolė, o tik cho-1 
mikalas, kuris atlieka daug užduo- ■ 
čių ir nieko blogo nedaro kūnui. Ka
da gausite, parodykite bile katram 
daktarui ir jis pasakys, jog tai yra 
būtinai reikalingas ir geras daiktas. ,

Bonka dėl išbandymo 25c.
Pinigus stampom nesiųskite, i o 

konverte.
CHEMICAL LA B.

1422 Fulton St., Chicago, Ill.

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

rėme kitą APTIEKĄ po N410 So. 2nd St. ir kampas Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., (tirščiausiai lietuviais apgyventoj kolionijoj). Mūsų 
Aptiekoj randasi įvairiausių chemikalų, perfumų, trajankų 
įvairių guminių prietaisų, speciališkų diržų sustiprinimui vidurių ir tt.

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

turi gerą praktiką Kalbamo Rusiškai, Lenkiškai ir Lietuviškai.
I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius

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

SERGANTIEJI!
priežasties ligos?

Kvailos kolionės Central 
Brooklyn e.

Brooklyne pastaruoju lai
ku priviso labai daug ne
praustaburnių tautiškų at
žagareivių abaze. Bjauru ir 
klausyti, kaip jie koliojasi.

Tūlas, visiems žinomas 
sorkininkas kalbėjo Central 
Brooklyne. Savo prakalboj 
plūdo visus, kas tik jam ant 
liežuvio užkliuvo. Tarp kit
ko išplūdo ir p. S. Šimkų, 
kurį išniekino bjauriausiais 
žodžiais už tai, kad jisai 
kvietė lietuvius grįžti Rusi
jon.

Tuomet tūlas tautininkas 
L. užkabino sorkininką ir 
užsistojo už Šimkų. Sorki
ninką išvadino Prūsijos šni
pu, kvailiu ir kitokiais žo-

Vietiniam L. š. F. ko
mitetui.

Draugai, oras jau atvėso,
■ nelaikąs būtų pradėti 

veikti L. Š. Fondo naudai? 
Atsiminkit, kad netrukus į- 
vyks draugijų konferencija, 
kokį męs tuomet raportą iš- 

. duosim? Ką gero męs nu- 
I veikėm ?

Susi nešimų sekretorius 
privalo tuojaus sušaukti ko
miteto susirinkimą, kad iš
dirbus mūsų veikimo pienus 
ateinančiam sezonui.

Komiteto narys.

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

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

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

Tada prasidėjo komedijos. 
Žmonės juokėsi susiėmę už 
pilvų, klausydami, kaip ko- 
liojasi tautininkas su sorki- 
ninku, kuris irgi randasi po 
tautininkų globa. Išsivadi-

Imnis, šnipais ir kitokiais 
bjauriais žodžiais.

Reikia pripažinti, kad 
žioplume vienas kito “neby- 
tina”.’ Dalis susirinkusiu 
pritarė sorkininkui.

Publika tik kvatojo, kaip 
du sorkininkai gatviniais žo-

Tai matote, kokią “etiką” 
skelbia tautininkai ir jų 
pastumdėliai. Doram žmo
gui bjauru to visko ir klau
syti. *

Prakalbos.
Pereitą pėtnyčią ant kam

po Berry ir Grand gatvių 
kalbėjo L. Pi’ūseika. Pra
kalbas parengė vietinė L. S. 
S kuopa.

Kalbėtojas kalbėjo ant te
mos: “Kodėl Rusija pralai
mi šią karę?” Jisai nurodė, 
kad visa kaltė 1 puola ant 
juodašimtiškos valdžios, bet 
ne ant žmonių. Dabartinį 
Rusijos padėjimą sulygino 
su tuo, kokis buvo Franci joj 
1871 metais, kuomet vokie
čiai apgulė Paryžių.

Vienintelis Rusijos išsi
gelbėjimas—tai nuvertimas 
dabartinės valdžios ir įstei- 

. girnas naujos žmonių val
džios.

Publikos buvo dikčiai 
visi a lydžiai klausėsi.

Kaip girdėt, tai L. S.
19 kuopa greit pradės taisyt 
įvairius parengimus svetai
nėje.

Iš priežasties smarkaus 
lietaus, 29 rugp. Draugijų 
Sąjungos išvažiavimas neį
vyko. Jeigu nepavyks gau
ti parką ant kurio nors iš 
artimų nedėldienių, tai, vei
kiausia, tuo pačiu tikslu į- 
vyks koks nors parengimas 
svetainėje.

Viens iš rengėjų.

Reikalaujame 50 merginų 
išsilavinusių ant Singer ma
šinų siūti dreses, taipgi ran- 
kovinių ir kitų darbininkių. 
Kreipkitės pas

Antras Metinis
Pypkių Balius!

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

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

Griežš puiki muzika.

Lawrence, Mass 
PIKNIKAS!

Rengia Lietuvos Sūnų Draugystė 
ant “Labor Day”, Panedėlyje, 6 d. 
Rugsėjo (September), 1915 m., Maple 
Parke, Mithuen, Mass. Pradžia 10 
vai. ryte ir trauksis iki volai nakties.

Gerbiamieji! Meldžiame atvažiuoti 
kaip vietinius, taip ir iš apielinkės 
lietuvius ir lietuvaites ant tokio gra
žaus pasilinksminimo. Atminkite tai, 
jog gal bus paskutinis piknikas šį 
vasaros sezoną. Bus įvairių žais’ų su 
laimėjimais.
patuntu bole keturis sykius, tas gaus 
metams laikraštį (ne dien.).
kių yra puiki salė, kur griebs šokius 
lietuviškus ir amerikoniškus. Nepa
mirškite !

Iš Lawrence reikia imti 
“Haverhill” ir ii

Žinoma, kad 
visi biznieriai 
savo biznį gi- 

. ria. Cigaras, 
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

tai nereikia gir-kaip
tis.
keleivingų.
rankumais.
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkas.
291 Wythe Ave., Coiųi.

BROOKLYN, N.

I It In i L a n Crtimnfnnnc su LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS uziaiKau uramoionus rekordas prekiuoja 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 grom atoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis 
su drukuotais aplink konvertais, tuzi
nas 25c., penki tuzinai už $1.00. Reika 
laukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį 
o gausite teisingus tavorus. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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.

I
Temykit, Draugai Darbininkai! į
Draugai, aš nupirkau 1,000 laikrodėlių nuo vienos firmos Chi- i 

cagoj, kuri buvo finansiškai prispirta. Šitie laikrodėliai per amžius < 
buvo paradvinėjami po 20 dol. ir yra parduodami po 20 dol. visur. *5 
Aš taipgi galėčiau tuos laikrodėllius pardavinėti krautuvninkams po j 
$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 verias 40 dol. ar 50 dol., bet sa- e 
kau, kad tai yra 20 dolerinis laikrodėlis, bet aš parduodu kožną 8 
po $5.75. Tie laikrodėliai yra paauksuoti, gvarantuoti ant 20 metų, j 
iš abiejų pusių uždaromi, puikiai išbraižytas, ant 21 akmens. J

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

6? site pačtoriui likusius $4.75 ir laikrodėlis tavo, o jeigu nepatiks, tai | 
f grąžink mums, o męs Jums sugrąžinsime dolerį su mielu noru.
I Rašyk mums šiandien tuojau, nes netrukus išparduosime visus. 
A Taigi, draugai, naudokitės proga. Iš Kanados ir kitų viešpatysčių 

pinigai turi būti prisiųsti iškalno. Adresuokit:

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

PIGUS IŠPARDAVIMAS GERIAUSI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 
mo pirm užmokėjimo pinigu.

vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji-

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

Persistatykite sau, kiek aš išgy-
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specijalistą
DR. LEONARD LANDES

Jis jums be pinigų patars, ką da
ryti, kad išge’bėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas u didžiausiomis pa- 
sekmėm’s, kaip tai: nusilpnėjimą, už- 

x sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

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

Naujausi = Lietuviški

Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

E

E

E

2339.

2340.«
2341.

2342.

2343.

2223.H

2224.

2225.
tt

2226.

2227.
(C

2228.

2356.

4 po pietų.
York City

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOL1S”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
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
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
Į SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos
Orkestrą.
PER GIRIA GIRIALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

Vaiskava •

Gvardijos

Kape’ija.

Kapelija.
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTĖ ir
D A R B1NIN K l,T M A R S E J J E T Ė 
NEMUNO VILNYS.
SUDIEV.
VARPELIS.
MANO MIELAS.

TĖVYNĖ MOŠŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

2357.
2358.
2359.

tt

2360.

KUR BANGUOJAVienas armonikas su
sais. Kaina $8.00. Tokia armonika 
klavišiu, 12 basų, su plieniniais

Kaina $12.00.

ir SUKELK!ME KOVĄ. 
(Dras. V. Kudirka) Valcas.

(Dr-as V. Kudirka). Mazurka.
(Dr-as V. Kudirka). Valcas.

Polka.

52 CANAL STREET,n igeriu i NEW YORK, N. Y.

Del šo-

000KOMITETAS.

Klausytojas.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien

Stejtas.

Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktfis, kairus kožnas

arą su 
•ti ant 
Įžanga

pamokinimų.
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokani pačtą. Ant kon- 
vortos niora paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas teif yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 203, 208 N. Fifth Av©., Chicago
Godotinasai:—Aš esu užintoresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimul ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.

Vardas ir pavarde

Adresas,

ir lengvoi kalboi teip, jog galesite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, baimingas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklos 
ir nusiminęs ? Musų knyga už dyką

Geriausia dvieilinė Vienuos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorai ir manomi basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri p'ieno balsai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

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

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

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

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M

Teatrų lošėjams.
Visiems brooklyniečiams, 

kurie ketina lošti teatrus, 
turiu pranešti, kad “Aido” 
choras paėmė lošti veikalą 
“Užburti turtai”. Šį veikalą 
buvo ketinus lošti lietuvai
čių unija, bet visų knygučių 
negalėdama gauti—atsisakė. 
Jos loš “Alyvos žydi” ir “ša- 
laputrį”.

V. A. Zaperiackas.

Iš L. S. S. 19 kp. veikimo.
L. S. S. 19 kp. teatrų ko

misija pradėjo rengtis prie 
pastatymo puikaus ir dide
lio veikalo “Du Broliu”. Prie 
pastatymo šio veikalo reika
linga daug žmonių ir daug 
pasišventimo. Todėl, drau
gai, kurie jaučiatės turį ga
bumą lošti, padėkite mums. 
Savo vardus priduoldte re-

Didelis Teatras!
Tragedija penkiuose veiksmuose, 

8-se atidengimuose “PILĖNŲ KUNI
GAIKŠTIS”. Surengė ir stato sceno
je vietinė “Apšvietos” Dr-stė NE
DĖLIOJĘ, 5 d. RUGSĖJO (SEPT.), 
1915 m. Lietuviškoje svetainėje, 354 
Park Street, New Britain, Conn. Pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės! 
Vietiniai ir apielinkės, visus širdin
gai kviečiame atsilankyti ant viršmi- 
nėto vakaro ir pamatyt didelį ir pui
kų perstatymą. Veikalas y t a paimtas 
iš tikro atsitikimo Lietuvoje, senovės 
laikuose, kad mūsų broliai lietuviai 
kariavo su savo priešais kryžeiviais. 
Įžanga suaugusiems 25c ir 50c. Vai

kams ant viršaus 10 c.
Prie šio didelio perstatymo bus da 

ir pertraukos, kur sudainuos keliatą 
lietuviškų dainelių merginų choras ir 
kur pasakys keliatą deklamacijų ir 
monologų, ir sugriežš ant triubos so
lo. Meldžiame visuomenės nepamiršt 
valandos ir dienos ir būtinai visi at
silankyti ant to gražaus ir žingeidaus 
perstatymo.

Su pagarba kviečia .
Apšvietos Dr-stės KOMITETAS.

Zalposey Pinigai!
Pas mane galima gauti netikrų po

pierinių pinigų. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunku atskirti nuo tikrų
jųTokie pinigai reikalingi teatrus lo
šiant, arba kas nori pasididžiuoti 
turtingu esąs.

Kas nori tokių pinigų, prisiųskite 
$1.00, o męs prisiusime visokios rų- 
šies pinigų pažiūrėjimui.

Adresuokite:
K. J. Intas

O. Box 73, Chicago, HL
(70—73) -

KNYGŲ9
VISIŠKA! UZ 

DYKĄ
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

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

Sifilisų arba Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybes, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
niulaviniu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hcmoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligonics?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus;
petitą; sumigusi pilvą; atsira 
ar vemi; ar turi tulžies u? 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti;

Kelias i Sveikatą, 
Stiprumąir Energiją.

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

PATARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

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




