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VOKIEČIAI SULAIKYTI TIES OAUGUVA
VILNIUJ GIRDĖT KAMUOLIŲ ŠŪVIAI **

1

DIDŽIAUSIAS RUSI
JAI VARGAS.

Juo toliau, tuo dau
giau vargo reikia patir
ti Rusijos žmonėms. 
Reikia nevien kariauti 
su austrais, vokiečiais 
ir turkais, bet reikia 
pakelti daugybę vargo 
dėlei vidurinės betvar
kės visoje valstybėje.

šimtai tūkstančių pa
bėgėlių apleido Lenkiją, 
Lietuvą, Baltgudiją ir 
Latviją ir blaškosi be 
prieglaudos visoj Mas- 
kolijoj. Seniau, kol pa
bėgėlių buvo mažiau, 
kol jų buvo tik iš Len
kijos ir dalies Lietuvos, 
dar buvo puse bėdos, 
dar galima buvo juos 
priglausti. Bet dabar 
viskas susimaišė, žmo
nės bėga jau ir iš Vil
niaus, Minsko, Dvins
ko, Rygos, ž i to m iro, 
Volynsko ir tt. Pabė
gėlių pilna Maskvoj, 
Petrograde, Kijeve, O- 
desoj ir kitur.

Apsileidusi Rusijos 
valdžia nepajiegia jau 
sutvarkyti pabėgėlių 
šelpimą. Visuomeniš
kos organizacijos pini
gų pritrūko. O pabė
gėlių skaičius vis auga, 
anarchija vis didinasi.

Chicagiškio dienraš
čio “Daily News” ko
respondentas tyčia ap
keliavo daugelį guber
nijų, kad patirt apie pa
bėgėlių vargus. Padė
kime, viename tik Vi
tebske yra jau 100,000 
pabėgėlių. Pusantro 
milijono pabėgėlių susi
rinko penkiuose Rusi
jos didmiesčiuose. O 
kur dar kaimai - kai
meliai. Istorijoj dar 
nebuvo tokio preceden
to — sako koresponden
tas.

Pabėgėliams užplū
dus Rusiją, visur atpigo 
darbininkai. Algos per 
pusę nupuolė, nes fabri
kantai naudojasi pabė
gėlių vargais ir nesusi
pratimu ir pavaro se
nus darbininkus, priim
dami jų vieton pabėgė
lius.

Grafas Bobrinskis 
pasakoja, kad Volinijos 
giriose gyvena 30,000 
pabėgėlių, į kuriuos vie
tinė valdžia visai neat
kreipia atydos. Gerai 
dar kol vasara, bet kas 
bus toliau, kada užeis 
ruduo, o paskui ir žie
ma?

“Laisvės” red. ir ga
vo kelis laiškus iš Pet
rogrado ir Maskvos, 
kur pranešama, jog 
daugeliui lietuvių pabė
gėlių jau badas žiūri į 
akis.

Turbūt, geriausia bus 
padarę tie, kurie likosi 
gyventi ant savo vietos 
ir nepaisė vokiečių už
plūdimo.

CHOLERA VOKIETIJOJ.
Ispanijos valdžia išsiunti- 

! nėjo savo parubežio valdi
ninkams cirkulerus, kad jie 
apsaugotų savo šalį nuo 
choleros. Tuose cirkule- 

1 ruošė pranešama, kad. cho
lera jau siaučia sekančiuo

ju se Vokietijos miestuose:
I Karaliaučiuje, Gumbinėje, 
I Dancige, Marienburge, Poz- 
naniuj ir kitur.

Cirkulere pažymėta ir 
Austrija ir Vengrija, bet 
'nenurodyta miestai, kuriuo
se platinasi cholera.

GARDINAS TUOJ BUS 
PO VOKIEČIAIS.

Vokiečiai randasi nuo 
Gardino tik 10 mylių tolu
me. Manoma, kad šiomis 
dienomis jiems pasiseks už
imti Gardinas.

Miestas Lipskas jau 
vokiečiais.

po

ti. Vokiečiai stumiami at
gal.

RYTŲ GALICIJOJ.
Vokiečiai ir austrai norė

jo galutinai sumušti rusus 
rytų Galicijoj. Kaip žino
ma, rusai ligišiol dar laiko 
savo vadžioje kamputį Gali
cijos ties upe Stripa ir Zlo-

žiūrės dūmą. Kaip žinoma '__ v________ , ___ ____
kairiosios partijos stačiai!įvesti griežtesnes priemones 
reikalavo ministerijos, su-Į austrų ir vokiečių veža-
statytos iš įvairių partijų 
atstovų. Tokia ministerija 
už savo darbus turėtų atsa
kyti prieš durnų.

Taryba nutarė, kad reikia valymas, tai laukiama, kad 
Rusija turės 2 milijardu bu
šelių duonos.

Tik vienų kviečių bus 
571,000,000 bušelių. Minis
teris sako, kad Rusija ir da- : 
bar galėtų išgabenti užsie
nin daugybę duonos, bet, 
mat, tam kliudo Dardanellų 
uždarymas. I

Na, tegul tik jau vely; 
duoda duonos savo pabėgę-j 
liams ir bedarbiams.

austrų ir vokiečių veža
miems Rusijon dirbiniams 
sulaikyti.

KIEK VOKIEČIAI IŠLEI
DŽIA ŠNIPAVIMO REI

KALAMS.
’ Neseniai išėjo knyga, ku
rioje yra žinių, kiek vokie
čių vyriausybė išleisdavo 
šnipavimo reikalams. Pasi
rodo, jog tam reikalui 1910 
metais buvo skiriama apie 

Ties upe Stripa vokie-1 žiavimas, sako, kad Ameri- 8 milijonus rub., o 1914 me
tais jau apie 10 milijonų r.

BANKIERIAI PRANA
ŠAUJA GERIAUSIUS

LAIKUS.
Chicago, Ill.—Bankieriai, 

kurie pravažiavo pro Chica-
Vienok, teutonams tas žy

gis nelabai pavyko. Rusai 
pradėjo smarkiai užpulti go, vykdami į Seattle, 
ant savo priešų kantratako-1 Wash., kur įvyks jų suva- 
mis.
čiai ir austrai tapo sūmuš-'koj greitai prasidės tokie 
ti ir rusai paėmė 3000 žmo-j geri laikai, kokių dar šios 
nių nelaisvėn ir 34 kanuo-Į šalies žmones niekuomet ne
les. turėjo.

Bankų rezervai kupini.
Šiais metais laukiama taip-

les.

KARĖ
Tūlas 

praneša,

SU RUMUNIJA?
Ženevos laikraštis pat puikiausio derliaus.

kad karė tarpe ______
Austro - Vengrijos ir Ru- AMERIKA IR VOKIETIJA 
munijos yra neišvengiama.’ 
Rumunija I

Washington, D. C.—Gra- 
Bernstorff, vokiečių 

, žodžiu pra
nešė valstybės ministeriui 

Vokietija" ir Austro-Veng- Lansing, kad vokiečių sub- 
rija būk tai traukia daugy
bę spėkų ant Rumunijos ru- 
bežiaus.

Šitam pranešimui negali- 
Viena — 

tai praneša privatiškas laik
raštis, antra — tokių pra- 

j pastaruoju laiku 
Mūšis, kaip skel-| taip pasidaugino, kad dau- 

’ /guma jų nustoja vertes.

RUSAI APLEIDŽIA 
VILNIŲ.

Vokiečiai sakosi greitu 
laiku užimsią ir Vilnių. Iš 

, vienos pusės vokiečiai pa
siekė jau Vievį (Trakų p.),

Rumunija būk tai griežtai tas 
atsisakiusi paremti Austro- ambasadorius, 
Vengrijos politiką. ~

iš kitos puses jie eina pir-f 
myn gelžkelio linija tarpe phnai tikėti.

'Gardino ir Vilniaus.
| Iš Vilniaus praneša, kad 

įlių šūviai.
bia paskiausios žinios, eina 
nuo Vilniaus 15 mylių tolu
me.

Daugelis vilniečių apleido 
miestą. Valdžios įstaigos 
,perkelta į gilumą Rusijos.

j marinos, pirm negu atakuo
ti pasažierinius laivus, iš- 
pradžių duos jiems perser
gėjimą.

Manoma, kad submarina, 
paskandinusi “Arabic”, pati 
nuskendo.

J7 Z v •
mieste jau girdėties kanuo- nesimU

RUSIJOS ŽMONĖS MAI
NO “BUMAŠKAS”.

Petrogradas. — Mieste

BIEDNI LIETUVOS 
ŽMONĖS PEIKIA KU
NIGŲ KOMITETUS.
štai kokį laišką gavo 

M. Karalius (Glen Ly
on, Pa.) iš šeštakavo 
(Kalvarijos pav.) nuo 
savo giminią:

Pas mus viskas su
naikinta ir męs iš namą 
išvaryti. Pievos suly
gintos su laukais ir pa
našios arimams. Sod
nuose medžių tik kel
mai juoduoja. Rugių, 
kur užsiliko neištremp
tų, tai kitus žmones va
ro kirst, o męs negalim 
ne pažiūrėt. Męs, Ga
vėnai, gyvename šeš
takavo dvare, o Brukai 
ir Liutkevičiai _•— Pa- 
kirsnių dvare. Triobos 
visų naikinama. Keno 
nesudegina — tai su
griauna. Bruku trio- 
bas sugriovė ir išnešio
jo — nei galo kuolo ne
liko.

Tuo tarpu, dar dėkui 
dievui, turim šmotelį 
duonos. Gaunama ir pa- 
šelpos, bet ta pašelpa 
sunku būtų užlaikyt gy
vastis, kadangi pas mus 
komitetai badaujan
tiems šelpti po kunigų 
globa, tai viskas per jų 
rankas ir eina. Kurie 
turtingesni — (uos ge
riau ir šelpia, bet var
guoliams tai tuoj liepia 
eiti okopų kasti. Męs, 
šešios šeimynos, tai ga
vom Į tris mėnesius ve 
kiek: 3 pudus miltų, 10 
svarų kruopų ir 4 ; 
svarus mėsos. Tai ir 
maitinkis žmogau!

AUDRA CHINIJOJ.
Pietų Chinijoj siautė 

džiausią audra. Labiausia 
nukentėjo Shanghai, pietų 
Chinijos didmiestis.

Tame mieste žuvo 500 
žmonių.

:gėrė.

di

MŪŠIAI BE KRAUJO 
PRALIEJIMO BAL

KANUOSE.
Balkanų valstybių sosti

nėse—Sofijoj, _________
ir Athenuose, eina tikriausi 
mūšiai. Tik tie mūšiai be 
kraujo praliejimo ir karei
viais yra dipliomatai. Tiek 
talkininkai, tiek teutonai 
nori patraukti tas valstybes 
į savo pusę ir todėl įvai
riems papirkimams mėto
ma daugybė pinigų.

Kiekvienų dieną praneša
ma vis įvairios žinios. Tai 
sakoma, kad Bulgarija pri
sidės prie talkininkų, tai vėl 
pranešama, kad ji jau susi
tarė su Vokietija ir Turkija. 
Tai rašoma, kad Rumunija 
bus neutrališka, tai vėl sa
koma, kad ji kariaus. Pana
šios žinios ateina ir iš Grai
kijos.

Toms žinioms, kurios kas
dien mainosi, skaitytojai 
tegul nelabai tiki. Tas vi
sas žinias reikia persijoti 
per kritikos rėtį.

. Didžiuma jų pri- 
Nuosavybės sunai-

Buchareste! kinta už $5,000,000.

ŽYDAI GALĖS GYVENTI 
VISOJ RUSIJOJ.

Iš priežasties kares ap
linkybių Rusijos ministerija 
pavelyjo žydams gyventi po 
visą Rusiją, išėmus Mask
vą, Petrogradą ir kitas vie
tas, kur gyvena kazokai.

GAL SUGRĮžš ATSTOVAI 
SOCIJALDEMOKRATAI

IŠ SIBIRO. jį:
Dabar, kada Rusijoj lyg - 

ir laisviau, galimas daiktas,' 
kad Rusijos valdžia leis su- jj 
grįžti iš Sibiro nuteistiem-,! 
siems socijaldemokratams, f 
kurie buvo dūmos atstovais. 4

Už atstovus rūpinasi pati j 
dūmą, ypatingai gi darbie- j 
tis Kerenskis. į

IŠLEIS DAUGIAU POPIE
RINIŲ PINIGŲ.

Rusijai labai trumpa su 
pinigais. Aįie blogą finan
sų stovį kalbėjo ir tam tik
ra dūmos komisija. Pasi
rodo, jog vėlei reikės už
traukti didelę paskolę užru- 
bežy. Manoma, kad tai pa
siseks padaryti, nes Rusiją, 
be abejonės, parems Angli-

RUSŲ ŽURNALISTAS
— ŠNIPAS.

Pat pradžioj karės Vien- 
noj (Austrijoj) tapo areš
tuotas rusų žurnalistas 
Dmitri Sančeski, kuris raši
nėdavo į “Novoje Vremia”. 
Jisai buvo nužvelgtas, kai-

Karės teismas ja ir Francija.i pasklido žinios, kad kursas P° šnipas.
j popierinio rubliaus labai že-)nuteisė Sančeskį pakarti.
mai nupuolė. Žmonės bai
siai išsigando. Bankuose ir 
krautuvėse, vieton popieri
nių pinigų, pradėjo reika
lauti aukso ir sidabro.

Valstybiniai ir privati
niai bankai turėjo išreika
lauti apsaugos pinigų.

Oficiališkas valdžios 
pranešimas skelbia, jog ban
kai turi užtektinai auksinių 
i? sidabrinių pinigų ir jog 
jokio pavojaus negręsia. 
Valdžia sako, kad tas pas
kalas tyčia paleido vokiečių 
šnipai, kad tik labiau 
kenkus Rusijai.

uz-

RUSAI SUMUŠĖ 
TURKUS.

Petrograd. — Paskuti
niuose mūšiuose Užkaukazy 
rusai paėmė nelaivėn 84 
turkų aficierius ir 5000 ka
reivių. 2,000 turkų užmušta.

Turkai vejami pakeliui į 
Butaką. Rusai paėmė 12 
kanuolių.

STREIKAS BELGIJOS 
MAINOSE.

Amsterdam. — Belgijoj, 
Charleroi apygardose, su
streikavo belgai mainieriai.

Tarpe streikierių ir vo
kiečių kareivių daugely vie
tų buvo susikirtimai.

PRANCŪZAI RENGIASI
PRIE ŽIEMOS KARĖS.
Paryžius.—Franci ja ren

giasi jau prie žiemos karės. 
Karės ministeris Millerand 
aplankė frontą ir teiravosi, 
ko reikia, kad žiemos kom
panija būtų pasekmingesnė.

Apie karės pabaigą nięko 
nesigirdi.

*

VOKIEČIAI ATMUŠTI 
NUO DVINSKO.

Rusų generalis štabas 
praneša, kad vokiečiai sulai
kyti savo ėjime linkui Dvin
sko. Vokiečiai likosi sulai
kyti ties Freidrichstadt, ku
ris yra raktas prie Rygos 
ir Dvinsko.

Į vakarus nuo Dvinsko 
vokiečiams pradeda nesisek-

Reikėsią taip-pat išleisti 
daugiau popierinių pinigų, 
bet dūmos komisija sako, 
kad tame nėra jokio pavo
jaus, kadangi jokia šalis 
neturi tiek aukso rezerve, 
kaip Anglija ir Rusija.

Finansų ministeris. tikisi, 
kad Rusijai pavyks apgalėti j 
visas finansiškas kliūtis.

RUSŲ ORLAIVININKAI 
VEIKIA.

Rusų orlaivininkai 
pradėjo darbuoties rytų Ga- 
licijoj.

Eskadronas rusiškų or
laivių bombardavo Šokai.

vėl

LIETUVIŲ BRASTA SU
NAIKINTA.

Berlynas. — Korespon
dentas “Vossische Zeitung” 
praneša, kad Lietuvių B rasBALTAVĖŽIO GIRIOJE

Vokiečių armija, veikiau- ta (Gardino gub.) paversta T) 14- 77 Y- „ /s ■! zx • • — • m • i

JANUŠKEVIČIAUS' KAL
BA.

Dūmos susirinkime be p. > 
M. Yčo kalbėjo ir darbietis 
Januškevičius. Jisai nuro
dė, kad Rusijos valdžia nie
ko nepadarė, kad palengvi
nus padėjimą lietuvių tau
tos, kuri taip baisiai nuken-1 
čia nuo šios karės.

PAREMKITE “NEW 
YORK CALL”.

Mums rodosi, jog angliš- 
kai skaitanti lietuviai darbi* 
ninkai turėtų paremti “New

SUAREŠTAVO 30 BAN- 1 Vork Call”, vienintelį dien- 
KIERIŲ. i iaštj dėl angliškai kalbančių

Vokiečių valdžia suaręs- darbininkų rytinėse vaisia- 
tavo Varšavoj 30 bankieriu, i°se-

1 “The Call” visuomet ap
gynė ateivių, vadinasi, ir 
lietuviu teises.

Šiumni laiku “The Call^ 
randasi gana sunkiame me-* 
džiagiškame padėjime.

Elizabetho L. S. S. kuopa 
jau parinko aukų tam dien* 
raščiui palaikyti ir išrinka 
tam tikrą komisiją.

IJžsipreriumeruokit “The 
Call”, reikalaukit “The 
Call” pas pardavėjus ii\ jei* 

aukų.
žlugimas “The Call” būtų 

didelis nuostolis dėl visų 
darbininku. -

Adresas"“The Call” — 444 
Pearl St., New York.

kurie pasirodė perdaug ne
paklusniais. Visi jie išga
benti Vokietijon.
VOKIEČIAI JAU REN
GIASI BOMBARDUOTI

GARDINĄ. .
Vėliausios žinios skelbia, 

jog vokiečiai jau visai prisi
artino prie Gardino ir ren
giasi bombarduoti'’tą pasku
tinę Rusijos tvirtovę.

Jeigu Gardinas bus paim
tas—tuomet iš 
Vilniaus kaleina.

ti Baltavėžio girioje, perėjo 
jau per upę Nare v. Dabar .gyveno 50,000 žmonių. Ru- 
vokiečiai eina ant Pružanų sai, palikdami miestą, pade- 
(Gard. gub.). Igė jį. Tasai miesto naikini-
TiesJKobrinu (Gard, gub.) mas, sako korespondentas, 

vokiečiai vėl‘ sumušę rusus, buvo tai beprasmis, idiotiš
kas sumanymas. Daugybė 
namų sudeginta. Ten, kur 
seniau buvo turgus, dabar 
tik degėsiai ir patsai 
sas.

Fabrikų distriktas 
pat labai nukentėjo.

Juk tą viską reikės 
davoti! Nukentėjo, žinoma, 
ne valdžia, bet žmonės.

į griuvėsius. Tame mieste 
.gyveno 50,000 žmonių.

Kita vokiečių armija trau
kia linkui Lucko, Minsko

NAUJA MINISTERIJA 
RUSIJOJ.

Korespondentas “Daily 
Telegraph” praneša iš Pet
rogrado, jog caro valdžia 
jau sutinka papildyt minis
teriją dešimčia naujų mini- 
sterių, išrinktų iš tarpo val
stybės durnos ir valstybės 
tarybos atstovų. Penki dū
mos ir petiki valstybės tary
bos atstovai turėtų tapti mi- 
nisteriais, tačiaus ir visi se
ni ministerial pasiliktų, vežama Rusijon per neut- 
Naujieji ministerial būtų. rales valstybes. Ligi šiol to- 
be portfelių, tai yra būtų’kios įtariamos prekės buvo 
ministeriais be s tam tikros ’ apdedamos didesniu muitu, 
žinybos .

KOVA SU VOKIEČIŲ 
PREKIŲ VEŽIMU 

RUSIJON.
Liepos 7 d., finansų mi- 

nisterio draugui pirminin
kaujant, Petrapilyj buvo ta
riamasi apie tai, kokiu būdu 
reikia trukdyti vežimą Ru
sijon žemės ir pramonės 
produktų iš kariaujančiųjų 
su Rusija valstybių. Pasi
rodė, kad tokių daiktų yra

nyoos. iBet tokia kovos priemonė
Kasžin kaip į tų pienų pa-1 pasirodė persilpna esanti.

chao-

taip-

atbu-

DIDELIS DERLIUS RU
SIJOJ.

“Daily Mail” praneša,kad 
Rusijoj šiais metais buvo 
nepaprastai geras jayų der
lius. Žemdirbystės ministe
ris sako, kad šių mętų der
lius daug geresnis, negu bė
gyje pastarųjų penkių me
tų.

Kada pasibaigs laukų ap-

eilės ateis t gu galit, parinkit jam kiek 
' O 1 1 IZ”! 1

CARAS VERKĖ VAR- 
ŠAVOS.

Iš Berlyno praneša, jogi 
ras gailiai apsiverkė, ka-caras gailiai apsiverkė, 

da jam pranešė, jog Varša- 
vų turės atiduot vokiečiams. KLAIDA.

Pereitame “Laisvės” num, 
buvo pranešta, kad Rusijos 
caras išleido ukazą, sau* 
kiantį 3,000,000,000 nauj ą

TURKAI SUMUŠĖ AN
GLUS. 

Dardanelluose anglai mė
gino išsodinti 100,000 naujų kareivių, 
kareivių, bet tas jiems ne- Skaitlinė neteisinga. Ko* 
pavyko. Turkai užpuolė ir rektorius, skaitydamas raš* 
išmušė apie 55,000 anglų, tą, nepastebėjo klaidos. Tux 
tarpe jų 600 aficierių.

Skaitlinė neteisinga. Ko*

ri būti 3,000,000. ,...
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Apžvalgos Valdiškos taupi

vieton
niiho bankos.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Keli metai atgal Suvieny
tų Valstijų valdžia įkūrė 

Tos ka-“Naujienos” linki pasise- taupinimo kasas.
kimo naujai įkurtajai Lietu- sos randasi kiekvienam pač- 
vių Darbininkų Literatūros te arba pačto skyriuj. Pra- 
Draugijai. Paminėjusios dčjus privatiškiems ban- 
rezoliuciją, priimtą įsteigė- kams bankrutyti, žmones, 
jų susirinkime ir nurodžiu- ypatingai darbininkai, pra- 
sios pamatus, ant kurių 
draugija sutverta, “Naujie
nos” sako:

“Męs Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Drau
giją galime tiktai pasvei
kinti ir palinkėti jai kuo- 
geriausios kloties. Darbi-: 
ninkams, kurie jos tikslui 
užjaučia, patariame tuoj 
imt organizuot kuopas”. 
Męs labai nudžiugtume, 

jeigu vakarinių valstijų lie
tuviai kuogreičiausia imtų 
tverti kuopas. Kaip girdė
jome, Chicagoj ir Kenoshoj 
(Wis.)-tuoj bus sutvertos1 
kuopos.

Draugijai.

Worcesterio parapi jonai 
per kelis metus išmokėjo 25- 
000 dol. parapijos skolų, o 
dabar jau surinko 20,000 
dol. naujos bažnyčios staty
mui. Ir surinks dar dau
giau.

Tuo tarpu, visi katalikai 
per visą Ameriką nuvargu-

Dar apie srioves Vokietijos 
Socijaldemokratijoj.

SVARBUS MŪSŲ JAU
NUOMENEI KLAU

SIMAS.
Jau keli mėnesiai, kaip 

“Laisvėje”, “Naujienose” ir! 
“Keleivy” eina diskusijos a- 
pie bažnytinį ir civilišką 
šliūbą.

dėjo savo sutaupintus cen-'siai nuo karės Lietuvai ne- 
tus nešti į valdiškas taupi- 
nimo kasas. Suprantamas 
daiktas, valdiškos taupini
mo kasos yra parankiausios 
dėl darbo žmonių, nes ten 
bile kada keliatą dolerių ga
lima padėti ir bile kada iš
siimti. Bet tarpe lietuvių 
darbininkų girdisi nusiskun
dimų, kad jie nežiną, kaip 
į tas kasas padėti pinigus. 
Daugelis man net ypatiškai 
nusiskundė, kodėl, girdi, lie
tuvių laikraščiai nepraneša 
pilnų informacijų, kaip ir 
kokiu būdu galima į tas ka
sas dėti pinigus. Per tai 
nors trumpai aš paaiškinsiu. 

. Kiekvienas žmogus negali 
Į pačtos taupinamasias ka
sas padėti daugiau $500.

Kiekvienas žmogus negali 
į padėti išsyk daugiau, kaip

sudėjo nei pusės tiek.
Šalti murai jiems daugiau 

rūpi, negu mielaširdystė.
Oi tie žmonės, žmonės!

**
Kada pradžioje karės ru

sų kareiviams sekėsi, tai sa
kė, kad jie todėl laimi, kad 
negeria šnapso. •

Bet dabar jau ir šnapso 
negėrimas negelbsti. Ar 
nevertėtų grįžt prie vod- 
kos? * *

Per’ metus laiko vokiečių 
Zeppelinai neužmušė nei 
vieno Anglijos kareivio.

Kaštauna pramoga tie 
Zeppelinai, o naudos iš jų, 
kiek iš ožio pieno.

čiru-Viru.

Negalima padėti į mėnesį 
ilgiau, kaip $100. Jeigu

Mūsų progresyvei bėgy 3 savaičių padėsi šim- 
jaunuomenei tasai klausi- tą dolerių ir ketvirtoj 
mas yra įtyn svarbus klau- vaite j norėsi daugiau padė
simas — yra, tiesiai kalbant,1

sa-

* 
drąsus šioj
esanti škot-|Man

simas 
eilinis dienos klausimas. 
Jaunuomenė, kuri tose dis
kusijose dalyvauja, daro tai 
ne dėl tuščio smalsumo ar 
noro pasireklamuoti. Ne, 
ji diskusuoja todėl, kad mū
sų gyvenime labai tankiai 
socijalistiškas principial iš
kurnąs atatinka daugybę 
praktiškų kliūčių tame pil
kame gyvenimėly, z Bet yra 
žmonių, kurie i talpųjį jau
nimui klausima žiūri išauk- 
što. Štai, “Jaunoji Lietuva” 
stebinsi, kaip tai “socijalis
tų laikraščiuose ištisus mė
nesius ir net metus rimtai 
diskusuojama klausimas, ar 
socijalistas gali imti šliūbą 
bažnyčioje?”

Męs suprantame, jog tau
tiškam jaunimui tas klausi
mas nerūpi. Jam nėra ko 
kvaršinti smageninės — nu
eina bažnyčion ir apsiveda. 
Socijalistiškam jaunimui y- 
ra ko galvoti, nes ne kas ki
tas — tik jis — pramina 
naujus takus.

ti, tai jau nepriims. Reikia 
laukti kito menesio.

Nuošimtis skaitosi nuo 1 
d. kiekvieno menesio. Pa
vyzdžiui, jeigu padėsite 1 d. 
rugsėjo, tai nuošimtis skai-

**
Nepaprastai 

karėj pasirodė 
landiečiai. Idant išvengt 
konskripcijos į kareivius, jie 
būriais apsiveda, nes tada į- 
statymai juos paliuosuoja 
nuo tarnystės. Ir drąsu
mas! Ir dar kiti sako, kad 
anglai, apart kitų, nesumuš 
vokiečiu.

* *

Kad Mikeliai ir Fritzai 
geriau muštųs, kaizeris da
vinėja “fuer Tapferkeit” 
(za chrabrost) geležinius' 
kryžius. O ką, pigu, iš vie-j 
nos vinies gali kokius tris 
kryžius padaryt, o karei
viams garbe. Ir nerias-gi 
tie dievo sutvėrimai iš kai
lio, kad sumušt “Feindus” ir 
duos savo skūrą į rėtį pa
verst dėl geležies šmotuko, 
verto 3 pfennigius. Turkai, 
matydami tai, įvedė ordeną 
“geležinį pusmėnulį”, ir da
lina savo akliems bašibuzu- 
kams, kuriem ulemos apsu
ko protus nemažiau, kaip 

..................  Dabar 
" turkai turės už ką muš- 

už geležies šmotuką,

būdu reikia stengtis padėti 
pabaigoj mėnesio.

Pirmą syk padedant pini
gų, reikia pasakyti savo 
vardą, pavardę, adresą ir 
užsiėmimą. Paskui reikia 
pasirašyti vardą ir pavardę. 
Daugiau nieko nereikalauja. 
Antrusyk dedant reikia pa
sakyti išduotą numerį arba 
parodyti konventą ir pasira
šyti vardą ir pavardę.

Kas nori padėti daugiau 
penkių šimtų^tuoitiet reikia 
pirkti taip vadinamą valsti
jos šėrą arba, geriau pasa
kius, padėti į valstijos ban
ką. Į valstijos bankus pri- mūsiškiam kunigai, 
ima pinigus tik du sykiu į ir ' ' 
metus: 1 d. liepos (July) ir ties
1 d. sausio (January).' Bet Kurį gaus, jei liks gyvi! 
norintieji padėti į valstijos 
bankus, privalo išpildyti 
tam tikras aplikacijas ir pa
duoti į vietos pačtas priešM. YČO PRAKALBA.

Rusijos valstybės durnoje j pirmą birželio ir prieš pir- 
p. M. teas pasakė prakalbą Lną gruodžio, t. y., norintieji 
//’ . • “Vi-1 padėti pinigų 1 d. sausio,

sa šalis apimta gaisrų poš-jprivalo išpildyti aplikaciją 
vaiste. Gyventojai bėga ir (pabaigoj lapkričio; norinti 
j ieško pagelbos visuomeniš-, padėti 1 d. liepos, privalo 
koše organizacijose. Kas išpildyti aplikaciją pabai- 
buVo tose vietose, tas be, go j gegužės, 
skausmo ir ašarų negali pa- 
mislyti apie žmones, 
blaškančius su

apie Lietuvos vargus.

Blankų galima gauti ge
bėsi- nerališkoj pačtoj ir visuose 

vaikučiais pačtos skyriuose, kur ran- 
ant rankų ir klaidžiojančius dasi taupinimo kasos.
po miškus ir sodžius. Tuoj Kas nemoka rašyti arba 
tarpu, valdžia nesirūpino 
palengvinti žmonių kentėji
mų”.

Turbūt tie kentėjimai la
bai dideli, jeigu jau net p. 
Yčas bara valdžią.

Man ir vėl prisieina kal
bėti apie blogą reikalų sto
vį Vokietijos socijaldemo
kratų partijoj. Nuo to lai
ko, kaip aš parašiau savo 
straipsnį apie tris srioves 
Vokietijos socijaldemokrati
joj, prabėgo jau veik ketu
rios savaitėj ir tuo laiko
tarpiu prisirinko daug nau
jos medžiagos, kurią čia su
vartosiu savo pirmutiniams 
tvirtinimams prirodyti.

Dabar jau ir “Naujienų” 
red. pamatė, kad oficijališ
ki partijos vadovai reichs
tage perdaug toli nuvažiavo, 
pataikaudami valdžiai ir si- 
stematiškai balsuodami už 
karės biudžetą. Paskutinėje 
reichstago sesijoje partijos 
vardu kalbėjo vienas iš de- 
šmiausių soc.-dem. — Davi
das ir jisai vėl užgiedojo se
ną giesmę apie “apsigyni
mo” karę, nors ačiū ponui 
dievui kaizerio kariumenė 
stovi jau šalę Minsko, Vil
niaus ir Dvinsko ir sapnuo
ja apie Maskvos Kremlių.

smagu konstatuoti, 
kad ir “Naujienos” nupeikė, 
reichstago frakciją, balsa
vusią už karės kreditus.

Savo pirmutiniame straip
sny aš tvirtinau, kad Vokie
tijos vorstandas (centro ko
mitetas) ir dauguma reichs
tago frakcijos eina išvien su 
dešiniuoju partijos sparnu. 
Davidas, Kolbas, Suedeku- 
mas ir kiti kitokie yra tai 
ne retos išimtįs. Jie atsto
vauja įtekmingą dešinįjį 

■sparną ir jų demagogiškos 
f rąžos apie šią karę ir s.-d. 
taktiką randa pritarimą 
oficijališkose partijos įstai
gose. Tiesa, Centro Kom. 
ir reichstago frakcija kalba 
švelniau, diplomatiškiau,ne
gu toksai Kolbas, bet turi
nys tų kalbų veik tas pats. 
Ir todėl nėra jokių dyvų, 
kad pastarame reichstago 
susirinkime frakcijos vardu 
kalbėjo kariškas socijalistas 
David. Mat, jisai sėdi frak
cijos vežime, kaip savo loc- 
nam vežime. Jisai ir jo 
skaitlingi draugai nepaiso, 
kad prieš oficijąlišką parti
jos taktiką eina jau ne tik 
Liebknechtas, 
ramus žmonės, v 7

ii’ Bernsteinas. 
savo liniją ir gana.

Aš atkreipiu ypatingą 
draugų atydą ant Davido 
prakalbos reichstago mitin
ge. Ir meldžiu' neužmiršti, 
kad jisai toje prakalboje iš
reiškė ne vien savo nuomo
nę, bet ir nuomonę didžiu
mos oficijalių partijos vadų. 
Jisai su pamėgimu primena

į: sĮc

Jei Rusija gautų Konstan
tinopolį, tad Graikija, Bul
garija, Rumunija, Serbija ir 
Juodkalnija būtų padėji
me Finland! jos, Lenkijos, 
Lietuvos arba Gruzinijos. 
Nestebėtina,- kad Balkanų 
šalis verčiau mato savo tau
tiečius Turkijos nevalioj, ne
gu Rusijos kazokų ir supu
vusios Holstein - Romano
vų giminės vergijoj. Jie ......
tokie akli, kaip mūsų gabri- Villiaus žodžius, kad Vokie- 
niai tautiečiai. 1""

;aip Haaze 
Jisai varo

nesupranta, kaip tą blanką 
išpildyti, gali paprašyti sa
vo draugų, kurie supranta 
anglų kalbą.

Valdiškos taupinimo ka
sos moka du nuošimčiu. 
Nors nuošimtis menkas, bet 
už tai pinigai negali pražū
ti. Kas iš tų didelių nuo
šimčių, kuriuos moka priva- 
tiški bankieriai, kuomet jie 
subankrutija ir darbininkų 
sutaupinti centai pražūna, 

ir balsuojantis už pinigų pa- Per tai nepaisykite į dide- 
skyrimą dėl kariumenės, lai- liūs nuošimčius, bet dėkite 
vyno ar karės reikalų, turi, 
būti prašalintas iš partijos”.

Amerikos Socijalistų Par
tija savo narių referendu
mu priėmė sekantį punktą 
partijos konstitucijon: “Na
rys socijalistų partijos, iš
rinktas į kokį norint ofisą

Mums teko girdėti, jog 
Chicagoj- pasirodęs savait
raštis “Pažvalga” daugiau 
jau nebeišeisiąs.

Vilniaus “Aušra” prane-

* ’ *

Kiek pątėmijau, net to
kie rusų carato bičiuoliai, 
kaip Balutis ir Sirvydas, ca
ro dinastiją vadina “Roma
novų”. Rusijos carai nuo 
Annos laikų nėra Romano
vai, bet vokiečiai iš giminės 
Holstein. Bet, ar kas kada 
išmokins “mokytus” tautie
čius? ! *

O vienok aš nieko nepatė- 
mijau klerikalų ir tautiečių 

Ilaikraščiuose apie užmušimą

svarbos priduoda Vokieti
jos soc.-dem. agitacijai už 
taiką, koleik soc.-dem. bal
suoja už karės kreditus, rei
škia, už karės tęsimą. Ita
lijos Socijalistų Partijos 
Pild. Kom. aiškiai pritaria 
Liebknechto sriovei ir pa
smerkia oficialį vokiečių 
partijos kursą.

Manau, jog pakaks to vis
ko, kad įgyti persitikrini
mą, jog dalykų stovis Vo
kietijos soc.-dem. yra labai- 
liūdnas. Dešinioji sriovė 
pasirodė daug stipresnė, ne
gu apie ją manyta.

Pažiūrėkim dabar į kai
riąja partijos phsę. Skir
tumas tarpe kairiųjų ir de
šiniųjų taip didelis, kad tū
lose Vokietijos vietose 
(padekime, Wiurtemberge) 
gyvuoja dvi organizacijos. 
Karė vidury pačios partijos 
kuoaštriausia. Bet tuo tar- 

vas, tai reikia pasakyt, kad j pu, kaip dešinieji yra val- 
dalykai išrodo gana blogai. Įdžios globojami, tai kairie- 

Kada partijos Centro Ko-1 J1 tol.yn> U0 labyn per-

zerio pienus. Jie eina net 
taip toli, kad sykiu su bur
žuazijos atstovais šaukia 
kaizeriui “ura” ir... (nesino
ri tam tikėti) kliudo drau
gui Liebknechtui kalbėti,ka
da jisai reikalauja griežto 
atsakymo iš ministerių pu
sės apie daugelį opių daly
ku.

Je, aš pasakyčiau, tai bū
tų menkniekis ir mažiausias 
pavojus dėl partijos šlovės 
ir -revoliucijoniško vardo, 
jeigu tai kalbėtų koks pa
vienis asmuo, bet kuomet 
taip kalba frakcijos atsto

mitetas eina veik perdėm 
išvien su dešiniaisiais, paro
do dar ir šitas faktas: kuo
met Kautskis, Haaze ir 
Bernšteinas apskelbė savo 
atsiliepimą į partijos žmo
nes ir ragino oficij alius 
partijos vadus mainyti savo 
taktiką (atsisakyt balsuot 
už karės kreditus), tuomet 
Centralis Komitetas išėjo 
prieš Kautskį, Haaze ir 
Bernšteiną. Dabar gi visoj 
Vokietijoj Centro Komite
tui pritariančios organizaci
jos išneša papeikimą K — 
H — B. ir užsitikėjimą'Cen- 
tro Komitetui.
partijos Centro Komitetas 
kariauja ne vien su Liebk- 
neehtiečiu, bet ir su vidurio 
sriove, kuri jam, tam cent
rui, išsirodo irgi perdaug 
kairi. Ką jau šnekėt, kad 
buvo net balsu, • reikalau- 
jaučių pamokint senį Kaut
skį (disciplinuoti). Deši
niųjų apetitas auga beval
gant trupinius nuo stalo ge- 
neralio štabo...

. Manau, kad šitų privedi
mų pakaks, kad nurodyti, 
jog Vokietijos partijoj deši
nioji sriove nutvėrė vadova
vimo vadžias ir drūčiai lai
kosi balne kaip frakcijoj, 
taip ir Centro Komitete.

Vadinasi,

nio kurso Vokietijos socijal- 
demokratijos nurodo, kad ji 
einanti už taiką, agituojanti 
prieš karę ir aneksijas.

dalies. Padėkime, paskuti
nėj savo prakalboj reichsta
ge D: vidas irgi šį tą papa
sakoju apie taiką, bet tai 
buvo tik šalti, oficijališki 
žodžiai, be jausmo ir persi
tikrinimo. Tie keli žodžiai 
apie taiką paskendo patri- 
jotiškame murmėjime prieš 
fraricuzus, rusus ir anglus. 
Ar daug naudos iš tų žo
džių? Misijų, kad prieš to
kią “agitaciją” už' taiką ne-

Žinios iš Lietuvos

sekiojami. R.ožė Luxem
burg ir Klara Zetkin sėdi 
kalėjime. Liebknechtui už
drausta kalbėt susirinki
muose. Neseniai daugybė 
draugų areštuota už plati
nimą atsišaukimų už taiką. 
Kaip matot, tai ir agitacija 
už taiką gali būti (ir yra) 
dvejopa. Už vieną — kalė- 
jiman kiša, už antrą — na... 
vos-vos neglosto.

Senglis Kautskis (vidų- 
riečių vadas) pastaruoju 
laiku vis labiau ima nagan 
frakcijos ir Centro Kom. 
lyderius. Aš jau sakiau, 
kad nuo “viduriečių” atei
tyje, veikiausia, priderės ir 
patsai nustatymas oficialės 
partijos politikos. Vidurie- 
čiai, susivienyję su kairiai
siais, galėtų dar išgelbėti 
partijos reputaciją nuo ga
lutino žlugimo. Jeigu gi to 
nepavyktų padaryti, tuomet 
vienoj partijoj vargiai išsi
teks taip priešingos viena 
kitai srioves. Tuos didžiau
sius principialius nesutiki
mus galima užglostyti, už- 
trinti tūlam laikui, bet kuo
met nors ta butaforiška vie
nybė turės plyšti, nes fak
tiškai jos jau seniai nėra.

L. Pruseika.

Iš VILKAVIŠKIO 
PAVIETO.

Į Prūsų lietuvių laikraš
tėlį “Pagalbą” rašo tūlas 
prūsų lietuvis kareivis iš 
Vilkaviškio pavieto. Laiš
kas labai patrijotiškas, bet 
tik kasžin ar teisingas:

“Pons dievs mane ikišio- 
liai savo maloninga ranka 
apsaugojęs yra nuo visų gy
vasties priegadų (pavojų).. 
Berods, juk ir neesu taip 
pavojume, kaip kiti mano 
kamarotai. Šįgįa esam\ 
męs dabar pri^Pnlkaviškio, 
gražiame kampe didžiosios 
Lietuvos. Šičionai yra ly
gus laukai ir vaisingos lan
kos. Žmonės vien lietuvnin
kai, o tarp jų maišosi vo
kiečių ir lenkų. Jie yra 
darbštus ir čysti žmonės. 
Laukai yra ir šitą pavasarį 
gerai įgyventi, mažne ge
riau, kaip prie mūsų. Lie
tuvaitės darbuojas rankų 
darbais. Beveik kožnoje 
stuboje yra staklės ir čia y- 
ra audžiami visokie margi 
audeklai; neatbojant karo 
darbuojasi, kaip vis kitais 
metais ir jaučiasi palaimin
gi po mūsų valdžia ir Žal
nieriais. Šešupės paupiais 
balina jos savo audimus, 
taipo jau, kaip ir mūsų kra
šte tai daroma. Triobos ir 
gyvenimai yra senoviški, 
taip kaip ir prie mūsų. Žmo
nės yra meilingi ir velyja- 
si po Vokietijos apsarga pa
reiti. Tik dar daug krau
jo praliejimų turės mūsų 
vaiskai pertrivoti, iki-kol 
bus kokia festunga (tvirto
vė) įimta”...

Perskaičius tą laišką, iš
rodo, kad Vilkaviškio pa
viete tikra “dangaus kara
lystė”. Tik vargiai taip y-

EIDKUNAI.
“Nauja Liet. Ceitunga” 

rašo:
“Eidkunuose ant mūsų 

pačto atidengė didžiausias 
vagystes. Daugybė karei
viams siunčiamų pakietų 
prapuolė arba tapo apvogta. 
Dabar pasirodė, kad tai da
rė pačto siuntėjas. Jojo 
gyvenime rado čielą tavorų 
krautuvę - visokių vogtų 
daiktu”.

Pasirodo, kad ne tik rusų 
činovninkai moka vogt. Va
gia ir jų vokiški sėbrai.

Washington© val
džios programas.
Kuomet bus užbaigta ki-| 

virčai su Vokietija (o jie 
bus greitai užbaigta), tai 
Washingtono valdžia imsis 
naujo, didelio darbo.

Rėksniai, kurie nesavu 
balsu šaukia, kad Amerikai 
reikia ginkluoties, matomai 
atsieks savo tikslo. Taip 
vadinamoji Navy League 
(Laivyno draugija), kurią 
remia bankierių Morganų 
namas, neveltui darbuojasi.

Laukiama, kad šiomis 
dienomis laivyno ministe- 
ris Daniels ir karės ministe- 
lis Garrison paduos Wilso- 
nui proektus duoti penkis 
šimtus milijonų dolerių lai
vyno ir kariumenės padidi
nimui. Manmna, kad Wil- 
sonas maloniai sutiks tą pie
ną, nes patriotiški ginklų 
tiusto agitatoriai jau spėjo 
jį užhipnotizuoti.

Washingtono valdžia 
klauso patriotiškų rėksnių 
direktyvų. Wilsonas dabar
tės kalba visai netaip, kaip 
jisai kalbėjo prieš kokius 
1 'h?v‘us rienesius. Dabar 
jau ir prezidentas Wilsonas 
lenkia galvą žemiau kelių 
prieš karės dievaitį.

Tiesa, kongrese yra atsto
vų, kurie priešingi tiems 
pienams aikvoti 500,000,000 
dolerių kenksmingam apsi- 
gynirfio reikalui, šios šalies 
įmonės savo daugumoje, 
priešingi apsiginklavimui, 
bet juk Amerikoj viską vai-1 Fridrichštadtan 
do politikieriai;. Kaip jie 
nori, taip ir yra. _ . .—-—.—„—.—1_—------

Socijaldemokratams pa
siūlius, Vokietijoj įsikūrė 
naujas biuraš po globa fe- 
derales valdžros, kuris rū
pinsis gy ventcįųr maitinimo

KURŠE.
“Ryg. Garsas” rašo:
Kuršo gubernijos latviai 

baigia danginties svetur į 
vidurines Rusijos guberni
jas. Latvių viensėdžiai ir 
dvariukai stovi tušti; kai- 
kur dar pasiliko vienas ant
ras seniukas; taipogi po 
miestelius ir dvarus .maišo
si dar vokiečių urėdai, tar
nai. Vokiečiu kariuinenė, 
anot jų nelaisvių, laukia pa
gelbės nuo Klaipėdos ir 
Lauksargės per Telšius ir 
Šiaulius. Dalis tos vokiečių 
pagelbinės kariumenės jau 
atvyko į Papilį ir į Šiaulius, 
likusi dar tebėra kely. Tarp 
Alenšteino ir Insterburgo 
stovi nemažai vokiečių at
sargos kariumenės, atvyku
sios iš Galicijos ir naujai 
sudarytų pulkų. Į Rasei
nius buvo atgabenta iš Len
kijos (Mlavos) geriausio
sios kariumenės divizija, 
kuri per 12 dienų prisimu
ši prie Dobleno (3 mylios į 
vakarus nuo Mintaujos).

nerolas Hindenburgas! Pa
imkime taip-pat nors ir pa
ties Centro Komiteto mani
festą taikos reikale. Kas 
tiesa — tame manifeste yra 
gerų išsitarimų, bet jame 
yra ir neteisybes. Į tą ne
teisybę nurodo K. Kautskis 
savaitrašty “Neu Zeit”. Pa
žvelgiame, kame ta neteisy
bė. Partijos Centro Komi
tetas savo manifeste skel
bia, būk francūzai ir anglai 
socijalistai norį tol kariauti, 
kol Vokietija bus galutinai 
sukriušinta. Kautskis sako, 
kad tai melas. Francū
zai, anglai ir belgai socija
listai savo nutarimuose 
Londono konferencijoj nie
ko panašaus nesakė. Jie 
sake tik, jog kariaus, kol 
vokiečiai nebus išvyti iš 
Francijos ir Belgijos. Kodėl 
gi tat Vokietijos Centro 
Komitetas apmelavo anglus, 
belgus ir francūzus? Šiaip 
ar taip, tai nedaro jam gar
bės ir diskredituoja visą ko
miteto vedamą politiką už 
taiką.

Štai kodėl daugelis socija
listų, o jų tarpe visų pir-

tija neveda užkariavimo ka
res. Jisai džiaugiasi ir 

į kanclerio užsilaikymu, kuris 
taip-pat būk nenorįs užka
riavimų. Jisai vėlei meta vi
są bedą už šią karę ir atidė
liojimą susitaikinimo valan
dos ant Vokietijos, priešų; 
Jisai miglotoj formoj prisi
mena apie liaudies laisvę,vi
sai nepasakydamas,kokia gi 
turi būti ta laisvė. Jisai di
džiuojasi, kad Vokietijos 
liaudis parodė pilną supra
timą savo “socijališkų prie
dermių”.

Nedyvai, kad visi patrijo
tai karštai plojo Davidui. 
Mat, jisai ir jo draugai vi
som keturiom pasirašė po 
naujais karės kreditais.

Ot, štai jums ir vaisiai tos 
klaidos, kurią pernai padarė 
Vokietijos soc.-dem., balsuo
dami už karės kreditus. Štai 
jums ir vaisiai 4 d. rugpjū
čio balsavimo. • Nors šian
dien veik jau visas svietas 
mato, kad Vokietija veda 
užgrobimo karę ir kad jai 
visai nerūpi pavergtų tautų 
paliuosavimas, tačiaus deši-

savo pinigus į tokius ban-|kataliko Timothy Sullivan 
kus, kur jie nepražūtų. At-,Per kiU kataliką Rofrano 
sakančiausi bankai ir yra -1 dėl politiškų piktumų, kurie 
valdiškos taupinimo kasos, I iškilo Tam Foley , Down 
’ ’ ......................... Town demokratų Tammany

Club. Bet kam ir laukt? 
Jie buvo tautiečiai, patrijo
tai, katalikai ir todėl gal už- 
mušinėt, mūsų liežuvninkai 
nepyks. Ot kad būt koks 
socijalistas arba valkata, 
neparapijonas, kurį būt ga-

kurios randasi veik kiekvie
noj pačtoj.

švenčioniškis.
VIENAS ATSTOVAS BAL-

ša, kad paskalai apie “šalti-' SAVO PRI EŠ K ARĖS
..I? ~ KREDITUS.
Seinuose yra grynas išmis- j . Kaip Liebknechtas Vokie
nio” spaustuvės sudeginimą

las. Kaip žinoma, atlikime tijos parlamente, taip lygiai!Įima pnmest socijahstams, 
to nešvaraus darbo buvo į- atstovas Louis Akombrey tad, broleli, beregis! Netik 

'Francijos parlamente baisa- raudonrankiai, bet melyn-tartas p. J. Vanagaitis. 'Francuos parlamente i
Kaip paprastai, tą melą vo prieš karės kreditus

" J visųpirmiausia f Jo prakalba buvo sutikta ‘‘gerbiamo” knygvagio ir jo 
paleido Br^oklyno klerika- didžiausiais _ i 
lįškų tautininkų laikraštis, patriotų pusės

Amerikoj visųpirmiausia

Iš Bauskės persikėlė 
dauguma

riinkų. Telefonu susineši- 
mas Bauskės r i Ryga per
traukta nuo 11 liepos.

rankiai ir žalrankiai jau būt

Mintaujoje 12 liepos Sku- 
bilno-plytnyčioje prie Eka- 
vos upelės sudegė 200 kubi-

šauksmais iš konfratų surasti
Fritzas

nieji Vokietijos soc.-dem. 
turėdami didžiumą reichsta 
go frakcijoj ir Centro Komi 
tete, užgiria visus savo kai

miausia musų paguodones 
verti Italijos draugai lūpo
mis savo Pildančio Komite
to apreiškė, jog jie nedaug

tasai biuras gales konfis 
kuoti maistą gyventojų nau

kų medžių. Plytnyčią ap
gynė gaisrininkai ir karei
viai. Mintaujon pradeda 
grįžti po truputį pabėgėliai.
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U i , .vi i ii 'arba negeru žmogum. Ži- susirinkimus* pačiame Lon- Ten buvo kritikuojama1X6 lOtyniSKa K&iDH noma, aš čia neapginu tūlų done, nes daug platesnė-dir- biblija ir kiti religijos daly- 
niusų lietuviškų aptiekonų, va, kadangi yra 2,000 lie- kai. Drg. A. R. B. buvo lai- 
kokių yra ir visose tautose, tuvių. j—

. i kurie lupa už receptus po jau 30 narių.
'dolerį, pusantro, dar ir. 6 ęl. birž. Londonan atvy- vių laikraščiais. Jis ragino 

buvęs stoti į kovotojų eiles. Męs 
redaktorius, drauge praleisdavome liuesą

kalta. kokių yra ir visose tautose, tuvių. Dabar kuopa turi svos dvasios ir mane supa
žindino su Amerikos lietui

Iš keliones po 
Massachusetts

Iš ko kilo žodis klerikalizmas?
(Iš “Dilgėlių”).

“Laisvės” No. 68 p. Mar
geris sako, būk gyduolės su- 
Sa irikadb£dapadakta’ P° Uumpo darbU aptlekoj AUažfavo ir daugiau drau- laik<prfe?kaitymo; tai bu- 
rną nnrnŠn rpppntn nnvndin- Per laim£ a^ UZ pinigus 
g uhR X lotvnmk'd taS>una le,dim!4 bflt aPtiek°- 
aptiekorius dešimteriopai \aa3į ? ?. 1(r . mokslinčiai , . ;
už juos atima. Kitoj vietoj 1ae^lk dešimteriopa,! uz gy-, ’/ž

daugiau, o tikro aptieko- 
riaus mokslo nėra baigę,tik

ko V. Kapsukas, 
“Rankpelnio”

Kunigija angliškai — clergy (klerdži). 
Panašiai ir daugelyje kitų kalbų: francu- 
ziškai — clerge, išpaniškai — clericia. Tat 
kilę iš lotyniško clericus ir' graikiško klyri- 
kos, tai yra kunigas.

Išpradžių tas reiškė plečiu, žemės šmo
tą arba gabalą. Turbūt išpradžių dvasiš
kiems arba bažnytiniams mokytojams — 
kunigams — žmonės paskirdavo po gabalą 
žemės jų užsilaikymui, o iš to ir pačius ku
nigus pradėjo vadinti tuo žemes šmoto var
du. — Šitaip aiškina Webster’io žodynas 
(angliškas).

Lenkai kunigiją, vadina “kler”. Lie
tuvių raštuose matyta: “kleras” ir “kliras”.

Taigi klevas tarp senovės rymiečių ir 
graikų būtų buvę galima lietuviškai pava
dinti kokiais t’-imargiais, ar*plecininkais.

Bet senovės žydų kunigai, — nuo ku
rių atskilę ir mūsiškiai kunigai, — turbūt, 
nenorėjo žemes dirbti, iš jos maisto sau 
jieškoti: jie, rodos, reikalavo iš žmonių, kad 
grynais žemes vaisiais atiduotų kunigė
liams dešimtą dalį. Da ir šiandien mūs ku
nigai reikalauja: “Atiduok dešimtinę iš
tikto, išpilno”, nors kartais atima iš žmo
gelio penkis syl\ daugiau.

Šiandien kunigai nepasikakina nė de
šimtine, nė keturdešimtine, nė algomis, bet 
ima kiek tik gali; krauja pinigus, perka 
farinas, dvarus arba prisideda prie'kapita
listų kompanijų su Šerais (akcijomis) ir 
tarnauja, reikalams kapitalistų, o ne darbi
ninkų. Jie tarnauja kapitalizmui ir tame 
patįs nori turėt didžiausią svietišką valdžią 
\ įsuose svietiškuose žmonių reikaluose. Jie 
tarnauja savo “marnasčių” turtams, o ne 
žmonių darbininkų gerovei.

Žodis kleras (kunigija) da nereiškia 
klerikalizmo.

Dvasiškoji kunigijos valdžia irgi da ne
reiškia klerikalizmo. Klerikalizmu yra tik 
svietiškoji kunigijos valdžia. Kada dvasiš-< 
koji valdžia stengiasi turėt savo rankose ir 
svietiškąją valdžią — tai jau čia pasirodo 
nlikas klerikalizmas. X

Kiekvienas katalikas žino, kad popie
žiui nepritiktų būti karalium, o kunigams 
ir vyskupams —.policijos ir žandarmerijos 
viršininkais, prokurorais ir sudžiomis. O 
klerikalizmas prie to veda.

i
E. A. March’o angliškas žodynas, “A 

Theasaurus or Dictionary of the English 
Language”, sako, kad klerikalizmas yra 
tai “kunigijos kontroliavimas apšvietimo 
(mokinimo), labdarysčių, etc.” Kitoj vie
toj (162 pusi.) sako: “Kunigijos politika 
kontroliuot mokyklas, šliubo įstatymus ir 
tam panašius dalykus”.

“Standard Home and Cchool Dictiona
ry” (išleistas Judge Co., New Yorke) sa
ko: klerikalizmas — tai “kunigijos galybė 
arba įtekmė; neteisėta (undue) kunigijos 
įtekmė”.6

(Pabaiga).
Teko matyties ir šnekėties su daugeliu 

tautininkų* Reikia pripažinti, kad jų “par
tija” Massachusetts bėgyje pastarųjų metų 
sustiprėjo. Man rodosi, kad buvo trįs prie- 
žastįs, kurių dėlei tautininkų sriovė šiek 
tiek pakilo savo įtekmėje:

1) Tautininkų sriovei dikčiai padėjo 
kompozitorius M. Petrauskas. Tiesa, jisai 
nėra susirišęs su tautininkų sriovė tiesio
giniais organizacijos ryšiais,* bet darbas, 
kurį jis dirba, žymiai kelia tautininkus. 
“Gabijoj” viešpatauja tos vidurinės sriovės 
dvasia. Šalę “Ga-jos” sutverta vaiku drau-

vo pirmas laisvas draugas, 
kurį aš sutikau Amerikoj.

Lai jam būna lengva ilsė
tis šaltoj žemelėj. J

J. Baranauskas.

gų. Kapsukas pasakė gra
žią prakalbą apie karę ir 
darbininkų judėjimą ka-

13 d. birželio Londone į-,
Kalbėjo New York City.

kio supratimo apie ligas ne- vėlei V.Kapsukas-—daugiau- 
turi. Gi jeigu jis ima ke- šia apie karę ir jos priežas- 
liatą dešini tuki j už pagal bis J r atsakinėjo ant užmėti- 

ą sutaisytus vaistus, 
, gana pigiai apmoka- 
Aptiekorius nekaltas,

dešimteriopai ldais’ Tokie "mokslinčiai

jis išsireiškia, būk žmogelis:,(}u.0 es ima’ ° T. daktarais 
užmoka gerai daktarui, nes ,ieka> nors aptiekei ius 
mat jis nežino lotynų kai- * 
bos ir mano, jog kokios 
brangenybės ten užrašytos. 
Paskui paduoda keliatos 
augmenų lotyniškus ir lietu-'^ra 
viškus vardus ir išveda, jog . - v .. . 
gyduolių pardavėjai apgau- •'ei1 neuždirba gana
5 a 11 v. upa. mtymskoSi pusės lai publika Daugelis dėlei vietos stokoskalbos nežinančius zmnnp-: mvuo uu ,
liūs, 
brangumo 
verčia ant šios pelno si 
stemos, su kuo galima ii ( . - . . ....
sutikt, bet žiūrint iš prak-!g()t'a> guaranairdaugelįki- 
tiškosios puses prisieina pa-j Jį1' n. kasime, kad jos 
(laryti kelias pastabas.

Lotyniška kalba medici
noj vartojama ne todėl, kad; 
žmonės nesuprastų, ką dak- i 
taras rašo recepte, o todėl' 
kad medicina yra universa-į 
liškas mokslas, visų tautų 
daktarai turi žinoti vieno-; — (dus terminus dalykų vadini-^mainos is visų trijų ųių 
mui; materia medica gi bu-,EepeJ ?tato atskno L---- r t t t • • • nrnde
vo lengviausiai padaryt pil-'? l):ac.!s ^vunp gaunamieji,matot, tai jau ii męs piadt- 
nai suprantama kiekvienos!valsta! 1 .x. 2 . . 1 rUrik'tnmi h- nminVn ’’umu ir kitko atsieina bran--Kiečiai.

“ J. Y.1 . .‘d' pjaį padaryti Beabejonės Ipradėjo dairyties aplinkui, vinį ipi vnihnti dniktiiR In- i # j . i•a ir visai pigių gyduolių, i ieton kazirų rankose, da-

jo-;vyko _ prakalbos.

.1 apie karę ir jos priežas-

Publikos buvo arti iončs

“DARBIEČIŲ” ATYDAI.
Visi “Darbo” nariai ma- 

__ j kuogreičiausiai pri- 
an trąšus, 

kad galėčiau išsiuntinėti 
balsavimo blankas.

Blankos nebuvo išsiunti
nėtos dėlto,kad “Darbo” na
rių antrašai, kurie yra pas 
mane, jau seni, nuo d me
tų, ir laiškai sugrįžta at-

rėj imu.
100, tarpe jų buvo. 12 mote- ,siLlsti man savo 
rų. Būtų ir daugiau buvę, 

ir jeigu būtų buvę galima nu- 
didesne svetainę.

žmone- • _ _
Pabaigoj jis gyduolių kad visos gyduole

s į vra jau taip pigios, kam į
, Margeris sako. PaiųmimeI V. Kapsukas yra geras 

į tokias kaip cantharis, er- kalbėtojas. Kalba aiškiai
■... ............... K . ir nuosekliai. Kiekvienas

jos, klausimas, paliečiantis dar
bininkų gyvenimą, jam yra 

Ant kiek-

svetainėje turėjo grįžti ąt-

i brangios tai dėl sunkaus ra-
jdimo, tai dol keblaus surin- gerai žinomas 
kimo, ar išvalymo, ar pri-, vieno klausimo duoda gerą 

į rengimo. t j atsakymą. V. Kapsukas,
Vaistai gaunami netik iš be^ viso to, yra labai clrau- 

uigmenu, mineralu ir rugš- g'škas. Jisai ketina ilges- 
■čių, kaip p. Margeris sako, niam laikui apsigyventi 
o ir iš gyvūnų. Rūgštis gi,Londone.

i gaunamos iš visų trijų ir j. Argi, tai ne gražios nau- 
neperstato atskil o šaltinio.’jienos iš Londono? Kaip 

vaistai pavidale skiepų, se-, d<un bruzdėti, kaip ameri- 
rumu ir kitko atsieina bran--kiečiai. Mūsų lietuviai jau

tvniškai.
ke vartojamą lotynų kalba, Ib,t:LLerlas„„y,1,'a„,P1Ug’l„ T’ 
o ir anatomijoj, ir patalogi-1J 
joj ir kitose medicinos mok- ĄaiS.yme.
si o šakose.
dalvku užvardijimus ir vie-r.. v. . . -
noriai 'žinomoj kalboj yra įkrečia. Aptrekose

Me- 'Ru,’° blogo niekad nepada- 'p>'ie_Darbininkų Literatu- 
i rys. V 1a 15 -1 , u ., • , 

kas, nes klausimas eina apie ^.l t:s ii .( r - 
sveikata ir gyvastį, todėl taį vartojania _ _. .

- 1 jaroa vaistų istarpimmui,
ai ba pagardinimui arba pa- tankiausiai rengti

bar vis daugiau pamatai to
kių, kurie skaito laikraš
čius.

Londono lietuviai mano 
žmonės užsinuodija arba už- suorganizuoti draugiją kny- 

Aptlekose varto- gom leisti (Ar negeriau bū- 
bmo vn inlhi rlnVtnmmc jara°ji aqua distillata apart j tų Londoniečiams prisidėti 

W bloįo niekad nepada- P™ Darbininkų Literatū-
ianas k.tą supiasri. Ne-.... . van<lu0) alkoholis.Iros Draugijos?-Red.) Ma-

• kiti panašus daik-lnoma išleisti Anglijos ir 
recepte tik Škotijos lietuvių istorija.

Londone manoma kuo- 
/ i prakal- 

darymui parankiais priimt, bas if prelekcijas ir įtaisyti 
bet beveik visada ir visada 1 
yra sykiu svarbesni ir bran
gesni vaistai. 

Man matos, kad išėmus

rūmas ir saugumas jų su- 
Paimkime kad ir 

rnrint vionnrJnc'vandenį. Juomi neretaii iii nu v ienom i b

turi būti tikrumas, o jis at
siekiamas tik kalbos vieno
dumu ir nesi mainymu. Gy
vos kalbos mainos, neretai, 
tos pačios tautos žmonės 
priešginiauja terminuose, 
daleisk., žemaičiai stora va

vaistu

dina drūtu, smagu sunkiu, ikella% apgavikų, visur ki- 
vilniečiai tūlose ’ vietose tur gyduolių kainos gana 
gručka vadina rope, žemai- 'gg ,.ra?s , t1!1'1™ 
čiai sietiniu. Tik tada vie-! i mokėti tak kehatą desimtu- 
nas kita galima pilnai su- ,kUstatosarba .gyvasties 
prast, kada turime visi vie-;gęlbejimui—tai reiškia.visai 
na ir ta pati žodi daikto pa-iRg11’ .Svarbu tik, kad ap
valinimui ir jei jo nemai-1t’ekorius žinotų savo ama- 
nome Vaistus prisieina' ’̂ kad bU'J ne k<?kls snu" 
siuntinėti iš šalies i šąli, or-!Ęu.rls’ ° .atydus vaistų su
derins prisieina duot netItaisyme 1 r kad neturėdamas 

' svetimų šalių firmoms, dak-|va!®tl!> kokius daktaras pa
tarei studijuoja kitų šalių'!’ase’ .nesąkytų, jog recep- 
daktarų ištyrimą—čia tai ir ta®, niekai arba neįdėtų ki- 
reikalinga yra įvest tarp- ’■('k111’ Panašių aptiekonų 
tautiškus vardus. Dėl vie- esama- 
tos stokos neminėsiu kitų 
svarbių priežasčių. Net ir 
šiai kapitalistiškai tvarkai 
išnykus tarptautiškumas 
medicinoj neišnyks, lotynų 
kalba dėl jos parankamo, 
reikia tikėtis, dar plačiau 
bus pavartota. Bile kokios 
Šalies daktaras atvyksta į 
kitą šalį ir jis gali savo a- 
mate susikalbėti, gali gauti, 
ko jam reikia, pardavėjas 
klaidos nepadarys. Medici
na padarė didelį progresą 
tarp tautiškume ir nėra ko 
pavydėt.

Žinojimas, kaip tūlos gy
duolės vadinasi lietuviškai, 
vargiai atpigįs kiek recep
to sutaisymą. 
ima netik už jas, o ir už sa
vo darbą, mokslą ir aptiekos 
užlaikymo lėšas. Kada ki
tas uždirbo ir smaginosi, jis 
turėjo užmokėt už mokslą ir] 
gaišti laiką. Paprastas' 
žmogus jokiu būdu nei vai- • 
stų nesutaisys pagal medi
cinos reikalavimą, nei re
cepto neišpildys. Reikalin
gas žinojimas, saugumas iri 
įpratimas. Žmogelis, gavęs I 
lietuviškai parašytą recep
tą ir visus reikalingus la
pus, šaknis ir kitką grei
čiau nuodų sau susidarys, 
negu vaistų. Jeigu aptie- 
korius ima už vaistus, • su
taisytas pagal receptą, kelis 
sykius brangiau, negu, jie 
lūšuoja, jis ima už savo 
mokslui ir darbui sugaišin
tą laiką. Kiekvienas amat- 
ninkas tai daro ir jis nega
li būt pavadintas apgaviku

(Pabaiga bus).
Medicinos studentas. A.M.

Iš Londono lietuvių
gyvenimo.

(Nuo mūsų korespondento.)

Užtai, talpindama “Dar
bo” narių konferencijos 
protokolą, aš meldžiau, kad 
darbiečiai teiktųsi prisiųsti 
savo balsus, nelaukdami bal. 
blanku, vienok nei vienas to 
nepadarė.

J. Benesevičiūte
“Darbo” sekretorė.

50 N. Prince St.,

VILIUS SUVALKUOSE

liai pasakoja, kad birelio 
16 d. Suvalkuose laukė Vi
liaus atvažiuojant. Vokie
čiai papuošė tą dieną mies
tą vėliavomis ir vertė žmo
nes puošti savo namus žalu
mynais. Tą dieną dalino 
žmonėms valgomųjų daiktų. 
Betgi Vilius neatvažiavo,tik 
buvo gauta žinia, kad jis 
Virbaliuje susirgo. Atva
žiuosiąs, girdi, birželio 30 d., 
bet visai netikėtai atvažiavo 

buvobirželio 23 d. Su juo 
didele gauja palydovu.

t”

ninku sriovę. Tiesa, tos srioves laiki

kuriui vaikai dalyvauja “Gabijoj”, negi gali 
pasilikti nuošaliais, neutraliais žiūrėtojais... 
Volens nolens jie prisiartina prie tautinin
ku. Pagalinus tos 
b i a u si a re k 1 a m u o j a 
sumanymus.

2) Augančioji So. Bostone ir apygardo
se bizniškumo dvasia taip-pat kelia tauti- 

š te
lis ligišiol buvo begalo menkas, didelio dar
bo jisai negalėjo atlikti. Nieko originalio 
“Ateitis” sugalvoti nemokėjo, bet, matote, 
partyviškas unaras turėjo gi imti viršų! 
Biznieriams, kaipo tokiems, minėtas laik
raštėlis jokių patarimų, jokių naudingų pa
mokymų neteikė. Bet vidutiniškas biznie
rius visuomet palinkęs prie vidurio filoso
fijos. Socijalistai jam perdaug kairus. 
Būnant viduriečiu — beveik lengviausia 
įtikti bepartyviškai miniai ir parapijonams.

kita lietuviški bizniai ir, nors ir ne šuoliais,4, 7 '

auga taip vadinamoji “prosperity”. Reel 
Estate biznieriai daro didelį gešeftą. Ant 
So. Bostono Broadway vis daugiau lietu
vių biznių. Aplink Thomas parką, kur se
niau tik keli lietuviai gyveno, dabar daugy
bė įgijo nuosavius namus. Nekurie So. bos
toniečiai su pasididžiavimu šneka, kad už 
keliu metu “airišiu” So. Bostone nebus...v v v

Na, man išrodo, kad tai perankstybas pasi
gyrimas.

Daugelis biznierių yra “Ateities” šėri- 
ninkais, na o savo tavorą kiekvienas giria, 
nors jisai būtų ir labai prastas. Nori ne
nori — bet savo pinigėlius reikia gelbėti, o 
kad pinigai nežūtų, reikia palaikyti “Atei
ties” gyvastį. “Ateities” gi gyvasties pa
laikymas yra ne kas kita, kaip tautiškos 
partijos gyvasties palaikymas.

Manau, dabar bus aišku, kodėl tautiš
koji sriovė bėgyje pastarųjų metų nenupuo- 
lė, bet parodė gana daug gajumo.

3) Pakilti tautininkams, manding, šiek- 
tiek pagelbėjo nesusitvarkymas tarpe pa
čių draugų socijalistų. Tarpe So. Bosto
niečių draugai vis dar nėra tikro sutartin- 
gumo ir tai begalo kliudo veikti draugijose. 
Nėra atsakančios sistemos ir pieno... 
ši žiema įneš daugiau gyvybės mūsų 
kiman.

Kaip ten nebūtų, bet męs galime 
veikti tautininkus. Socijalizmo idėja
tai da'rbininkų klesos idėja — o dauguma 
lietuvių šioje šalyje tai darbininkai.

Čion nepaliesiu klausimo apie santikius
Painus tai

daugiau medegos

PRIENAI.
(Suvalkų gub.)

Gyvename dar neblogiau
sia. Mūsų kaimynams Pa
kuonio par. jau buvo liepta 
išsinešdinti (keliolikai dienų 
dar jie palikti), bet mūsų 
ikišioh nejudino. Gyvenimas 
labai vienodas. Štai vienas 
paprasčiausių vakarų. Pra
dariau langą, kad įsileidus 
tyro oro, bet vieton jo kam
barin veržėsi kaž-koks dvo
kimas. Jau bene savaitė, 
kaip be paliovos dega aplin
kui raistai, girios (šitos re
čiau). Durpių dūmai nekį- 
la augštynr bet toli skrenda 
pažemiu ir vaišina visus sa
vo kvapsniu. Kai užsidega 
girios, tai kartais net sau-

lavinimosi vakarus. Mano
ma partraukti iš Amerikos 
kuodaugiausia laikraščių ir 
pa rda vi n ė ti su si r i n k i m u o se.

Per pirmas prakalbas bu
vo dovanai išdalinta 200 eg- 
zempl. “Keleivio”, “Kovos”, 
“Laisvės” ir “Rankpelnio”.

Buvo net -kilęs sumany
mas išleist- Londone laikraš
tį, bet tuo tarpu atidėtas. 
(Darbininkiškų laikraščių 
turim įvalias. Leidimas 
naujo laikraščio būtų tik 
apsunkinimas patiems lei
dėjams. Vely spiesties prie 
dabar esančių laikraščių. 
Londoniečiams labiausia 
tinka “Rankpelnis”.—Red.).

Sykiu su rusais manoma į- 
sikurti knygynas.

Kunigas Matulaitis irgi 
subruzdo.
čiamoj įtaisė kliubą, kur ne- 
dėliomis vakarais rodo kru
tančius paveikslus. Mat, 
socijalistams pradėjus ak- 
tyviškai veikti, daugelis pa- 
rapijonų pradėjo lankyties 
jų susirinkimuoše. Matulai
tis, kaipo gudrus kunigas, 
tuoj sumanė, kaip atitrau
kus žmones nuo rimto dar
bo prie zobovos. Žinoma, 
savo avinyčioj taip-pat kei
kia socijalistųs, kaip tik jo 
razumėlis išmano. Matulai
tis sako: “Daug tokių pauk
ščių buvo atlėkę į Londoną, 
bet maisto nesuradę, vėl iš
lėkė — taip, girdi, ir šie iš
lėks”.

Teisybę Matulaitis sako— 
nes jisai pats ir yra tokiu 
paukščiu. Jisai nei sėja, nei 
p jau ja, ale maistą gauna. 
Mat, vienas juodas varnas 
pulke avelių prisirenka sau 
pilną gūžį maisto. V. Kap
sukas ir Vasaitis sau mais
tą užsidirba taip lygiai, kaip 
ir kiti žmonės darbininkai.

Agitatorius.

Paraniios kar- lčs per dūmus nebematyti.
"*" • J x i. 1’ • • 1 • •Nepertoliausia girdisi su

tartinė daina, kuria dainuo- 
ja anuotos, kulkasvaidžiai 
ir šautuvai. Pirmosios išlė
to, bet smarkiai (net sienos 
dreba) turavoja kulkosvai
džiams; šie gi tarška savo 
vienodas “litanijas”, tik ret
karčiais atgaudami kvapą, 
šautuvai jiems pritaria. Na, 
ir išeina daina, kurios pri
versti kiaušy ties milijonai 
žmonių. _  l

Gal 
vei-

---------- o------- - •

KARAS LIETUVOJE.
Balandžio 26 dieną vokiečiai atėjo į 

Krūčių sodžių ir Daubarių akalicą jieško- 
dami riebių kiaulių ir žadėdami pinigais už 
jas užmokėti. Apsistojo Kručiuose nakvo
ti. Pirmiau vokiečių žvalgų jau buvo pra
nešta, kad žmonės nesislapstytų ir būtų vi
si namie, nes pamatę bebėgant žmogų šau
sią į jį. Radę tuščius namus, išlauždavo 
duris ir visa iškraustydavo. Iš žmonių ėmė 
arklius, arba mainė į savuosius,visiškai jau 
nuvarytus: be pinigų pirko, be pinigų ir 
parduodavo. Kiaules ir karves pjovė, šie
ną ir avižas ėmė šerti savo arkliams, o 
taip-pat ir valgomuosius daiktus: kiauši
nius, sviestą ir pieną ėmė dykai; jei kiau
šinių negaudavo, tai vištas užmušdavo ir 
išsinešdavo; girdi, tokių vištų nereik, ku
rios kiaušinių nededa.

Varydavo žmones ir kasimų kasti, bet 
už 10 valandų darbą mokėdavo 1 markę 
(apie 47 kap.). Apkasus liepė kasti nak
timis.

----------- o--------
KUOMET KARAS PASIBAIGS.

Kaizeris Vilius Berlyne pasakęs žmo
nėms prakalbą. Savo prakalboj Vilius pa
sakęs, jog karas baigsis spalių mėnesyj. 
Girdi,vokiečiai įtempsią visas savo pajiegas, 
kad iki žiemos sumušti priešininkus. Yra 
sakoma: “Patiešysi — negriešysi”.

ap- 
yra

Man teko būti didžiam- 
jam Londone 1910 metais. 
Tuomet ten nebuvo jokio 
pirmeiviško judėjimo. Vi
sas judėjimas koncentravo
si apie saliūną ir bažnyčią. 
Kiek saliūne sugriešydavo, 
tiek bažnyčioj “išrišdavo”.

Kada Londone gyveno 
Audra, tai buvo sutvėręs Lt A v 9» 1 i • ••

_ r JI 
tūlą laiką gyveno neblo
giausia, bet Audrai išvažia
vus į Lietuvą, draugija tuoj 
mirė.

“Aušrai” mirus, apie Lon
dono pirmeiviškų žmonių 
veikimą nieko nesigirdėjo.

Prieš kokius tris metus iš 
Amerikos parvažiavo į W. 
Croydon (Londono prie
miestis) A. Vasaitis. Jisai 
parsitraukė iš Amerikos 
daug laisvamanių ir socija
listų. Tuomet pradėjo pla
tintiem ir soc. literatūra.

Dabar Londone viskas ki
taip išrodo. Pradžioj šių 
metų W. Croydone susitvė
rė L. S. S. kuopa iš 13 narių. 
Visi lietuviai, kiek jų ten 
gyveno, sykiu prisirašė į 
kuopą. Dabar minėta soci
jalistų kuopa nutarė laikyti jojo pa

Aptiek orius “Aušros” draugystę ir

Laisvoji Sakykla.
Apie Rapolą Baltrūną.

Kada velionis Rapolas gy
veno White Plains, N. Y., 
1908 metuose, tada aš jį pa
žinau ir jis buvo mano drau
gas; jis man rodė dvi sto- 
ars knygas, apdarytas ir 
jojo paties parašytas.

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

ir iš ten j Ameriką, j 
Laivai eina per Archan- Į 

gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS J 
LIETUVA pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatomo kvitą su parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W 35th Street, Chira^o. Ill. 
(Valdžios prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra auviri fl,500,000.

Kreipkitės raitu ar ypatiikai. 
Visokias žinias maloniai ■«- 

teikiamo.

tarpe socijalistų ir biznierių . 
klausimas ir aš renku 
tam klausimui išrišti.

** *
Well... viskas po se-Apie klerikalus?

novei. Prie kunigo Žilinsko autoriteto pri
sidėjo dar kun. Kemešio autoritetas. Ta
sai krikščioniškas demokratas veikia išsi
juosęs, o subiurokratėjęs Žilinskas, kartais, 
jį sudraudžia.

Kas man patinka pas katalikus, ar tei
singiau pas jų vadovus, tai mėginimas pa
remti savo praktišką veikimą tūlais princi
pais. Pas tautiečius tų principų mažiausia. 
Jie, anot “Naujienų”, pasitenkina p.Balučio 
“štukomis”. L. P.

o

VOKIEČIŲ AFICIERIAI TURKIJOJ.
Vieno laikraščio žiniomis, Konstantino

poly] ir apskritai turkų kariumenėj esą 
apie 1,800 vokiečių aficierių.



Kūdra. V
Grįžo sveikas

(Ruožas iš gyvenimo 1914 ir 1915 metų 
Lietuvos šiaurytyje).

kad Jonuškai stokavo “bevardžio” piršto, 
tačiaus neišdrįso klausti apie tai; tik no
rėjo greičiau išgirsti ką nors apie Petrą, 
nes iš visų Jonuškos judėjimų suprato, kad 
jis žino gerai — tik slepia. Pribėgus, stvė
rė už kairėsės rankos su tikslu pabučiuoti 
ir... o! Jėzau! surikus atšoko. Jonuškos 
vietoj rankos buvo šiaudais prikimšta ran
kovė.

— Nenusigąsk, — tarė Jonuška, tik li
gi alkūnės tėra šiaudinė, augščiau da savą' 
tebturiu, tai niekis, galėsiu da gyvulius ga-' 
nyt. — Bandė nusišypsot, bet vietoj šypsos 
tik pakramtė apatinę lupą.

— Pasakyk, kaip tas su tavim atsitiko, 
paskui turėsi būtinai papasakot apie Petrą; 
tu žinai, tikrai žinai, tik nuo mūsų slepi, 
bent žinosime ar laukti “piemenio” ar mel- 
sties už jo dūšią— kalbėjo senukė.

— Pasakysiu, taip — pasakysiu pats 
apie save, o sykiu ir apie Petrą, tik mel
džiu turėkit kantrybes, tai valia dievo, ne
verkit.

Taip kalbėdamas, atsirėmė prie seno 
gluosnio, išsiėmė iš kišeniaus pypkę ir, ro
dydamas moterims, tarė: “štai da ir tą pa
čią pypkę parsivežiau, nesudaužė da austri- 
jokas”.

Moterįs nerimavo.-
— Aš buvau pasiųstas į Lietuvišką 

Brastą. Gerai man ten buvo. Tūkstančiai 
kareivių atėjo ir išėjo į ugnį, o aš vis buvau 
ant vietos ir jau maniau, kad pasiliksiu vi
są laiką, bet apsirikau. Antrą dieną Kalė
dų gavau iškeliauti į Varšavą, o iš ten į mū
šio rezervą ir išbuvau, rodos, penkias pa
ras. Čia buvau susitikęs da su Antanu 
Gintaučiuku ir apie porą valandų kalbė
jaus. Mūsų pirmosios eilės buvo sunaikin
tos, į ugnį stojo rezervas. Mūsų batalijo- 
nas turėjo sergėt artileriją ir męs stovėjo
me šalę artilerijos apkasuose. Męs nešau- 
dėm, nes mūsų šaudyklės vistiek nebūtų pa
siekę priešo. Šaudė tik artilerija, nes tik 
jos šoviniai pasiekė priešą; ant mūsų taip
gi sproginėjo priešininkų šrapneliai. Liep
ta mainyt poziciją į pryšakį. Aš mušiau 
barabaną — užpult; ir netyčiom užkliuvau 
už Antano Gintaučiuko lavono. Jį pažinau, 
taip, pižinau.... Patraukė pypkę, paleido 
dūmų kamuolį ir tęsė toliau — aš norėjau ' 
pataisyt, paguldyt gražiai, kaip pridera mi- , 
rūsiam, bet negalėjau, nebuvo kada — tu- , 
rėjau mušt barabaną... Už kokios penkio
likos žingsnių sutikau jūsų Petrą. Iš jo . 
kairėsės rankos bėgo kraujas. Jis prašė : 
aprišt žaizdą, aš neturėjau kuom. Jo dra- ■ 
bužiai buvo tik skarmalai, tad nuplėšiau . 
nuo jo blauzdos kelines ir rišau žaizdą... 
tik,., neaprišau... aš apalpau... Kada atsi
peikėjau — buvau sužeistas pats, o Petro ( 
tik galva ir viena ranka buvo po manim, 1 
tuokart labai snigo, aš jį palikau ir su di- ' 
dėlių vargu ėjau pats, kur? nežinau.

— Dieve! kokia baisi mirtis. Kad bent 
greičiau ir aš ten nueičiau, kur jis. Duok 
dieve jam dangaus karalystę, — kalbėjo se- : 
nuke per ašaras.

Neverkite. Daug laimingesni yra : 
tieji, kurie jau negyvena. Aš sugrįžau gy- i 
vas, bet be sveikatos, niekam jau nereika- 1 
lingas. Tūkstantį sykių geriau, kad bu- ■ 
čiau negrįžęs.—Iš akių veržėsi ašaros, ta- : 
čiaus Jonuška laikėsi, kaip galėdamas ir be 
paliovos čiulpė baigiančią gesti pypkę.

Katriutė verkė, verkė...
Tolumoj girdėjosi beldimas; ne perku- ■ 

bet kanuolių. Dubisos pakrantėmis juo- 
šmėkla žaidė: glamonėjo, mylavo, bu- . 

čiavo, spaudė prie krutinės, guldė į pilka 
žemelę, švilpė, kaukė, liūliavo. Jonukam, 
Petriukam, Antaniukam ir tūkstančiam 
kitų lėmė-mirtį.

Anapus Levenio bėgo būriai žmonių, 
karės dievaičio Marso vejami. Su jais sy- ■ 
kiu senelė, Katriutė ir Jonuška Kur?

—------ o
VOKIEČIŲ AUKOS.

“Birž. Vied.” rašo, kad birželio 12 d. ; 
vokiečiai sušaudę Tryškių valsčiaus (Šiau
lių ap.) viršaitį Jukšį ir du jo padėjėju — 
Želvį ir šaulį. Be šių trijų sušaudę ir 
Luokės (Šiaulių ap.) valsčiaus viršaičio pa
dėjėją Gieštautą. Jukšį, Šiaulį ir Želvį su- i 
šaudę už tariamąjį vokiečių įsakymų nepil
dymą. Gi Gieštautas nukentėjęs štai dėL 
ko. Du raitu prūsu vijosi merginą, betgi 
ši spėjusi kaž kur pasislėpti. Sutikę Gieš
tautą, prūsu liepė jam arklius palaikyti, o 
patys nuėjo merginos jieškoti . Merginos 
neradę, prūsu grįžo prie savo arklių. MtT- 

Prie tų žodžių Jonuškos akyse pasiro- tomą labai perpykę, jie apkaltino Gieštau- 
de ašaros. Ištraukęs iš kešeniaus skepetai- t% kad, ‘<jis nemoka vokiečių imperatoriaus 
tę, šluostė akis. Katriutė dabar pamatė, arklių palaikyti” ir ant vietos jį nušovę.

it

(Pabaiga)
Giedras išaušo pavasaris. Nors da 

Levenio lankos buvo po vandeniu, tačiaus 
viksvos vienos po kitų kišo iš po vandens 
savo smailas viršūnes, o kur vanduo buvot 
nusekęs — linksmai šypsojos puriena. 
Žiemkenčiai javai,pasiliuosavę iš po sniego, 
linksmai sužaliavo, tik pabaliais, kur van
duo ilgai taiso j o, buvo išpuvę, mat, nebu
vo kam laiku paliuosuot juos nuo vandens. 
Augštai ore plasnodami sparneliais čir-vir- 
vir-giedojo vieversėliai; pabaliais lekiojo 
pempės, šaukdamos gyvi-gyvi; o ten iš to- 
lymo alksnyno nešėsi aidas volungės gies
mės — poviliuk — poviliuk! ne-ga-nyk po 
pie-vą. Gale sodo ant beržo stuobrio, liz
de, stovėjo pora garnių ir, galvas kraipy
dami, klausės... po lizdu riejosi - ginčijos 
žvirbliai.

Prie upelio priėjo susikuprinus senukė 
ir, mesdama baltinius nuo pečių, tarė: “O 
viešpatie, kaip pavargau! — Persižegnojo, 
atsiklaupė ir pasilenkus ėmėsi skaluot van
deny baltinius.

— Tetuliukė tai nesako, kad reikia 
plauti baltinius, vargsta viena. — Tarė pri- 
siatrinus Katriutė ir, nelaukdama atsaky
mo, ėmėsi prigelbėt senukei.

— Tai kur čia, dukrele, nekiek tu bal- 
tinių, būčiau išskalavus ir pati viena.

— Nekiek ! bet, tetule, taip nuilsai! Tai 
nejuokai — glėbys šlapių baltinių į šią vie
tą atnešti; prie to, upelio krantas slidus ir 
status, dar gali įkristi.

— Ačiū, vaikeli, bent tu svetima mane 
neužmiršti. Auginau, mylavau vaikelius, 
kad senatvei turėti paguodą, bet dievas ne
davė tos laimės susilaukti! Jonukas kaip, 
išvažiavo Amerikon, taip ir užmiršo mane; 
Marytė — gera dukrelė, bet su dvejata ma
žų vaikučių, viena be vyro likusi negali 
man pagelbėti, turi pati sau ir vaikučiams 
duonelę parūpinti, o Petriukas! dievas ži
no, kur jis dabar, begu gyvas?...

Katriute senukės kalbos neklausė. Jau 
daug sykių tą buvo girdėjus. Nuo laiko, 
kaip Petras tapo paimas į karę, Katriutė 
su Petro motina pasidarė gerom draugėm; 
— lankėsi kas diena pas senukę, padėjo jai 
verkti, bučiavo rankas, padėjo jai visuose 
darbuose ir šnekėjos, verkė, ilgėjos Petro, 
taigi ir dabar išgirdus Petro vardą, lyg pa- 
linksmėjusi tarė:

— Aš nenoriu daleisti, kad Petrelis bū
tų žuvęs; aš šią naktį sapnavau, kad Petre
lis sugrįžo sveikas, linksmas ir davė kažin- 
kokias dovanas,

— Labai būtų ačiū dievui, — tarė se
nukė, galva linguodama, kad taip būtų, bet 
man širdis prijaučia ką tai baisaus, kalbant 
poterius už Petrelio sveikatą, va taip ir 
norisi kalbėti — už Petro dūšią...

Br-r-rakš! subraškėjo luždamas kart- 
galis. Juodvi atsigrįžo. Jonuška, šokda
mas per tvorą, perlaužė kartį.

Jonuška kilstelėjo kepurę ir tarė: “na, 
kaip sveikos moterėlės? Matot, mano žo
džiai išsipildė, aš sakiau, kad sugrįžšiu, štai 
ir sugrįžau”.

Moterįs, sustoję, žiurėjo ir nieko ne
sakė. Tuom tarpu Jonuška prisiartinęs, 
paėmęs pabučiavo senukei į ranka, o Kat
riutę paspaudė.

— “Na, kogi taip nusigandot? Juk aš 
jums nieko nedarysiu, nors ir maskoliškuos 
rubuos.

— Ar ant ilgo pagrįžai?
' Teiravos senukė/

— Ant ilgo? Suvisai pagrįžau, atitar
navau; jau daugiau man nereikės ka
riauti.

— Kaip laiško nerašei niekam, tai męs 
manėm, kad jau jūsų ir gyvo nebėra, o mat, 
jis sugrįžo sveikas, kaip ir išvažiavo. O 
apie mūsų Petrelį ar nieko nežinai? Jau 
męs seniai, kaip jokios žinios nuo jo ne
turim.

► • — S-ug... u-ž... N-nežinau, negirdėjau.
— Tu žinai, sakyk, sakyk! Visviena 

jau kas yra, tą negalima bus užslėpti, anks
čiau ar vėliau, o turėsime dasižinoti. Sa
kyk, nekankink. >

— Kad aš, tetute, nežinau nieko, aš... 
aš... man...

no 
da

MOTERIMS
NAUJIENOS

Škotijos moterįs.
Nors buvo pora ar “dau

giau kartų rašyta apie Ško
tijos moteris, bet visai 
trumpai; aš pasistengsiu 
daugiau šį bei tą apie jas 
pabriežti.

Į Škotija visai mažai at
važiuoja lietuvių vedusių. 
Daugiausiai privažiuoja 
vaikinų, o paskui juos mer
ginos su tikslu apsivesti ir 
laimingai gyventi. Bet, 
vargšės, apsirinka. Laimė 
tos merginos, kuri greitai 
sučiumpa vaikiną ir apsive- 
da, bet kuriai nelemta grei
tai gauti — ta pavargsta. 
Daugiausiai jos atvažiuoja 
pas gimines: brolius, dėdes, 
švogerius ir tt. Bet seserį 
ar švogerką ilgai nelaiko 
Škotijos gaspadinelės, brolis 
seserį ilgai nešeria, per tai 
kįla nesusipratimai, pagai
la Škotijos duonelės ir siun
čia kur ant uždarbių. Pa
prastai ji glaudžiasi prie 
Škotijos gaspadinelės, kuri 
turi porą ar trejetą kamba
rių ir laiko apie tuziną loži- 
ninku (burdingierių). Tuo
met ji tampa jų visų tarnai
te, gaudama 2 šilingu ir 6 
penus (apie 60c.) arba 3 ši
lingus (apie 75c.) į savaitę 
algos. Kartais ir nuo bur
dingierių gauna po kelia tą 
penų už nuvalymą čebatų. 
Bet ir tokiose tarnystėse jos 
negauna ilgai pabūti. Ar 
tai gaspadinei kas nepatiko, 
ai ložininkų skaičius suma
žėjo — merginą išvaro. Ji 
eina ten, kur kita gaspadinė 
(ženočiai) reikalauja. Nau
joj vietoj ji randa tas pa
čias sąlygas ir taip-pat ne 
ant ilgo laiko. Pažystu ir 
girdėjau daug tokių nelai
mingų merginų, kurios 
vaikščioja nuo vienos gas
padinės pas kitą, pabūda- 
mos po porą ar mažiau mė
nesių pas kiekvieną. Dargi 
joms ir taip pasitaiko, kad 
niekur vietos greitai negau
na, o iš senos išvaro. Atsi
dūrus mergina tokiam pa
dėjime, prašosi kur ant 
“loskavos duonos” pabūt, 
kol gaus vietą. Ir taip kita 
mergina vargsta po du ir 
tris metus, kol gauna vyrą.

Škotijoj moterims darbų 
yra labai mažai. Glasgowe 
moterįs dirba prie siuvėjų. 
Dundee ir Glengarnocke 
miestuose dirba audinyčio- 
se, kur randasi po keliatą 
desėtkų moterų (didžiuma 
merginų) ir uždirba nuo 10 
iki 30 šilingų į savaitę (ši
lingas apie 25c.). Žinoma, 
Škotijoj ir daugiau yra mo
teriškų darbų, bet kitose 
vietose ar tai nepriima, ar 
jos pačios dėl tūlų priežas
čių nedirba.

Abelnai, Škotijos moterų 
susipartimas visai žemas, 
ar jos gyventų sale L. S. S., 
ar toliaus nuo jos. Dundee 
merginų randasi suvirš 30, 
bet tarpe jų nėra jokios or
ganizacijos, nevaroma nei 
joks apšvietus darbas. Tie
sa, “Rankpelnio” ten siunti
nėjama keli egz. Girdėjau, 
kad pareina “Šakė” ir dar 
keli klerikalų laikraščiai. 
Mūsų draugams toli jas pa
siekt, o ten apsigyventi ir 
dirbti apšvietos darbą — 
negalima, kadangi nėra lie
tuvių apsigyvenusių šeimy
nų.

Glengarnocke, kur randa
si moterų mažiau, negu 
Dundee, taip-pat miega le
targo miegu.

Tos moterįs, kurios ran
dasi šalę L. S. S., po biskį 
krapštosi akis: keliatas pri
guli prie L. S. S., o kitos 
socijalistams p ri jaučia. Pri
guli viena-kita “Apšvietos” 
draugijoj, kuri randasi 
Glasgove ir turi apie 40 na- • ■

“Auginimas 
mažu kūdi-

nu gyvenimą, neskirstyda
mas į partijas. Mūsų mote- 

* rįs, išskiriant gal vieną ar 
dvi, kurių aš nežinau, vien 
tuomi užsiganėdinusios, kad 
jos tapo laisvavamėmis, nei
na į bažnyčią ir nemoka ku
nigui duoklių, bet į gyveni
mo dalykus rimčiau nepa
žiūri; apie darbininkų rei
kalus veik nieko nesupran
ta. Negana to. Apie moti
nos priedermę, apie motinos 
augščiausį idealą — kaip 
auklėti kūdikius, kad jie 
taptų žmonėmis, jos neturi 
nei mažiausio supratimo ir 
suprast nenori. Jos nesi
stengia net šių knygelių 
perskaityti: “Jaunuomenės 
auklėjimas”, “Naminis vai
kų auklėjimas”, 
ir maitinimas
kių”, “Kūdikių žindymas ir 
penėjimas”, kurias kiekvie
noj lietuviškoj redakcijoj 
galima gauti. Kaip moti
nos, taip ir tėvo priedermė 
auklėti ir tobulinti kūdikius 
doroje dvasioje. Vyras su 
motere,pradėdami šeimyniš
ką gyvenimą, turi žinoti 
kuomi jie tampa. Jie tam
pa naujos gentkartės tvėrė
jais ir jos auklėtojais. Ir 
kaip jie tą naują gentkartę 
išauklės, ji tokia ir bus.

Jei draugai socijalistai 
tampa šeimynos tėvais, turi 
neužmiršti, kad nedovanoti
ną klaidą jie daro, jeigu sa
vo vaikus neauki ėja taip, 
kaip reikalinga auklėti susi- 
p ra tusiems darbininkams. 
Jie, įstoję į šeimynos gyve
nimą, pirmiausiai turi jį ir 
studijuoti. Vyras visuomet 
turi būti patarėju savo pa
čiai auginime kūdikių ir 
pats turi elgtis gražiai, 

ypač matant 
Tėvai savo ypa-vaikams. Tėvai savo ypa

tybės perduoda vaikams, y- 
pač motinos. Motinos turi 
gražiai ir švariai elgtis sa
vo namuose ir pratinti kūdi
kius prie to. Nesykį girdė
jau, kaip motina, perpykus 
ant kūdikio, rėkia: “Tu bes- 

ragana, gyvate,
aš tau duosiu,

aš tau parodysiu”,

tija, 
kad 
kad 
ir tam panašiai. Ir tokie žo
džiai nuolatos atkartojama. 
Gražių, išmintingų ir pamo
kinančių žodžių negirdėsi. 
O kaip mūsų gaspadinės 
(žinoma, ne visos) švariai 
užlaiko savo namus ir vai
kus, tai liūdna ir prisiminti: 
visuomet stubos pakampės 
apskretę, palovės mėnesiais 
nešluotos; paprastai, abru- 
sas vartojamas vietoj maz
gotės šluostyt indus, kurį 
vyrai, parėję iš kasyklų, su- 
suodina ir sušlapina besi- 
šluostydami burną ir galvą. 
Apsidirbusį kūdikį pasodina 
ant stalo, tai nereiškia ne
švarumą, arba iš vaiko gal
vos neramius elementus 
traiškinti peiliu ir pabaigus 
tą prakilnų darbą, pirštu 
sykį pabraukti per peilio su
terštą galą, o sau ant pirštų 
“tfu” ir juos nušluostyt į 
žiurstą ir eiti duoną riekti, 
valgį gaminti, taipgi švarus 
darbus. Tai reiškia pažini
mas etiketos taisyklių. .

Kuomet vaikas iš miego 
sušunka, tai motina bėga 
prie vygės ir “šturmu” iš 
patalėlių muša armiją, 
kuri daro ataką ant kūdi
kio — reiškia pasigailėji
mas kūdikio. Tas viskas y- 
ra matyta.

Taigi, motinos tokiose ap
linkybėse auklėja savo kūdi
kius, kad net baltieji ir juo
dieji elementai juos atakuo
ja. Ar jie, taip auklėjami, 
gali išaugt ant dvasios ir 
ant kūno tobulais žmonė
mis? Anaiptol! Veikiausia 
jie išauga visuomenės iš
matomis, silpnapročiais, pa
linkę prie blogų apsiėjimų. 
Tiesa, motina, būdama lais-

rilį vų pažiūrų, neįformuos me
čia užkliudysiu ir šeimi- ko savo kūdikiui apie dievų,

». --ša. ui.

bet kas iš to, jei jis tamsus civilišką. Vestuvėse daly- 
‘ , jei jam neįčiepys vavo apie trįs šeimynos, bet 

platesnio supratimo apie svaiginančių gėrymų buvo 
apie darbininkų užtektinai.

bedievis,

gyvenimą, 
reikalus; neištobulins jį do
roje, mandagume ir tt.

Dar sykį priminsiu.

Pagyvenę porą savaičių 
nubėgo į airių bažnyčią ir

Sako,kad paėmė antrą šliūbą.. Sako, 
visi tie motinų nepadorus,!pirmasis buvęs “persilpnas”. 
nešvarus, nemandagus ap-i Dabar, vietos lietuviai Ja- 
siėjimai, visai blogi papro-'bai juokiasi iš jaunavedžių, 
čiai bei ypatybės pereina kad jie net du šliūbu turi, 
vaikams ir jie pertai kenčia Bet jaunavedžiai visą kaltę

pastarieji prikalbinę imti
nesmagumus. Motinos, tai verčia ant socijalistų, būk 
įsi te m y kite! L

Mano nuomone, kad kiek- civilišką šliūbą, per tai ir iš- 
vienam socijalistiškam laik-.vedę iš “doro” kelio.
raštyje turėtų būti moterų | Pasirodo, kad tokie žmo- 
skyrius, kaip tai “Laisvėj” ] rėš gyvena ne savu, bet sve- 
ir “Kovoj”. Męs, Škotijos timu protu, per tai pasidaro 
draugai, apie tai pagalve- daug nesmagumo ir berei- 
kim, juk tai begalo svarbus kalingų išlaidų. Jeigu žmo- 
dalykas. Amerikoj yra į-į nūs gyventų savo protu, tuo* 
vairių moterų' draugijų, o met to nebūtų.
pas mus nei jokios. Į tai
męs privalom atkreipti savo -------
atydą. Įvedę “Rankpelny-,p0 karei gims daugiau ber- 
je” moterų skyrių, ar su-1 
tvėrę . kokią lavinimosi 
draugijėlę,. į.
moteris prie rašinėjimo,prie! 
veikimo.

* Nevežininkas.

Topilis.

niukų, negu mergaičių.
Vienas žymus Bostono 

patrauktume jaktaras Henry Smith laikė

ŽINIOS

p rakai bą Portland, Ore., ku
rioje pasakė, jogei po karei 
Europoj gims daug daugiau 

i berniukų, negu mergaičių, 
i Tą savo pasakymą jisai pa- 
' rėmė tuomi, jogei iš nuilsu- 
jSių ir sunervuotų gimdytojų 
‘visuomet daugiau gema 
; berniukų, negu mergaičių, 
į Tą jisai patyręs savo ilgoje 
praktikoje.

GARDNER, MASS.
22 d. rugpjūčio buvo pra-1 

kalbos moterų draugystės 
Birutės, 
činskas 
vergtos 
užduotį 
dangi 
silpnas, 
susi ri n ko n eperdaugi au šiai, 
ypač moterų mažai buvo. . 
Nors žmonių susirinko įvai- į vme-prezidentu.. jp--

patiko i buvo 10 vice-prezidentų. Da- 
naciiu-!^ar tapo išrinktas vienuo-

4Kalbėjo T. J. Ku- 
temoj “Laisvė ’ pa- 

Savo 
Ka-

žmonijos”.
atliko gerai.

išgarsinimas buvo
per tai ir žmonių

Moteris Amerikos Darbo 
Federacijos vice-pre

zidentas.
Dar pirmą sykį istorijoj

išrinkta moteris Kelley A- 
merikos Darbo Federacijos 

Išviso A- 
rių pažiūrų, bet kalbėtojas ’ Darbo Federacijoj
savo kalba visiems ]_ 
Taipgi buvo ir deklamacijų, 
nekurios pavyko gana ge
rai.

Aukų surinkta $5.49.
Reikia pažymėti, kad mū-1 L( - 

sų mieste dar pirmos mote- Jime- 
rų prakalbos. Geistina bū- # “77 ~
tų, kad Birutės draugystė Persiskyrė ir vėl apsivedė, 
pasirūpintų parinkti drapa
nų nukentėjusiems nuo ka-'šarvuočio 
rėš lietuviams.

Onytė.

[ liktas — moteris. Pasiro
do, kad jau ir moterįs dar
bininkės lošia gana svarbią 
rolę darbininkiškame judė-

rų prakalbos. Geistina bū

BATAVIA, ILL.
Vis socijalistai kalti!

14 d. rugpjūčio apsivedė Įmy be j. 
jauna porelė. Šliūbą ėmė’

A. Kolman, locmanas ant 
" i “Nort Dakota”, 

1913 m. persiskyrė su savo 
žmona. Šiomis dienomis 
jiedu vėl apsivedė. Laike 
persiskyrimo vienas kitą 

’šmeižė ir kaltino neištiki-

Matomai abudu tokie...

t

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

265 Berry Street, Brooklyn, N.Y.

Darbininkai, skaitykit visi! Tas jūsų naudai!

Kazimieras W. Žiurinskas 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 j 
centais, o jisai jumis persekioja. Aš gi esu darbi
ninkų partijos žmogus ir visada su jumis darbuo- 
siuosi. Man nerūpi jumis išnaudot, bet jums pa
tarnaut. Turiu viltį, kad perskaitę šį apgarsini
mą jūs, draugai - darbininkai, pasiųsit man atvi
rutę ir savo adresą, kur gyvenat, o aš atvažiuosiu ; 
pas jumis ir atsivežšiu įvairiausių sampelių. Ga
lėsit išsirinkt pagal savo tikrą norą. Paimsiu mie- i 
rą ir bus pasiūta taip, kaip tik jūs norėsit. Darbų : 
gvarantuoju.

Priegtam, važinėdamas po miestus ir mieste
lius, užrašinėsiu darbininkiškus laikrascus, kaip ; 
tai: “Laisvę”, “Kovų”, “Keleivį”, “Naujienas” ir ! 
kitus. i

ĮSEK* i
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KORESPONDENCIJOS
KUR MUS LAUKIA RU

GIAPJŪTE?
Kad tai sąjungiečiai mo

kėtų atsakančiai sutvarkyti 
agitacijos darbą! Tuomet 
Sąjungoj ūmu laiku dvigu
bą narių skaičių įgytume. 
Agitacijos ir organizacijos 

•4 darbas pas mus pastaruoju 
laiku sumenkėjo. Veikiau
sia tai yra todėl, kad męs 
perdaug apsikrovę įvairiais 
“kultūriškais” reikalų rei
kalėliais.

Agitacijos ir organizacijos

vo laikraščiuose visokias ne
sąmones.

Per tai męs, Socialist 
Party Lietuvių skyriaus 75 
kuopa, laikytam susirinki
me 15 d. rugpjūčio, 1915 m.,

hąs, kaipo pirmininkas, bus 
neprigulmingas.

24 d. rugpjūčio darbinin
kai, griežiant muzikai, su
grįžo į dirbtuvę ir pradėjo 
dirbti. Dauguma praeivių 
sveikino darbininkus su per-

*
* *

Šiomis dienomis Moyer 
Bros, firmos išėjo streikan

motinos jų neišleis. Dabar 
jos naudojasi ta proga: ei
na ant repeticijų ir sykiu 
daro repeticijas minėtų šo
kių.

Man rodosi, motinos tu
rėtų daugiau atkreipti aty- 
dos į savo kūdikius, ypatin
gai jaunas mergaites.

Narva.

vienbalsiai nutarėm išnešti aPie 200 darbininkų. Strei- 
viešą papeikimą tiems laik- pnezastis—prasahnimas
raščiams, kurie skleidžia to- uz prigulėjimą
kias žinias, kaip tai prigu
lėjimą laisviečių prie “Rau- 
donrankių” organizacijos,

prie unijos. Reikia paste
bėti, kad ši firma mažiau
siai moka savo darbinin- 

Merginos, išdirbu-

daro. Lošimas išėjo gana 
gerai.

Ant rytojaus prasidėjo se
sijos. Pirmoj sesijoj buvo 
atlaikyta mišios už sveika
tą pijokų ir keli vargoninin
kai smarkiai sugiedojo. An
troj sesijoj buvo skaitymas 
pereitų metų protokolo ir 
viskas atrasta “O. K.”. Di
džiausia bėda buvo tame, 
kad jokiu būdu nesužinota, 
kiek tasai Susivienyjimas • 

X. turi narių, nei pinigų. Nu
rašo iš mūsų miesto korės- tarta išleidinėti blaivinin- 

kurioje paste- kams organą, kuomet kasoj 
bi,Akad čia'lietuviai rinkime jbus nemažiau, kaip 500 dol. 
aukų nuo karės nukentėju-i Daugiausia kalbėta apie tai, - - - • • T • i r-i". 1

BAYONNE, N. J.
“Laisvės” N64 tūlas

ą,

kunos visai tarpe lietuvių sig7Spi]n:ys"zon;I; gįuna”'į siems yra labai atsilikę. To-[kas geriau tinka blaivinin- 
savaitę tik apie $4.50. Ka- Į liaus X. pataria vietos drau- jkams už organa: ~ 
dangi krizis atsikartoja ir “i <
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darbas pas mus ilgai dirvo- tą, pasižadėdami remti kaip i Z1?18/8
Manau, kad seniai morališkai, taip ir materia

liškai, jeigu tik bus reikalas.
S. P. Liet. Skyriaus val

dyba:
Sek r. P. S. Aleksynas. 
Org. Stasys Petrauskas. 
Ižd. Petras Raškeviče.

nesiranda, o draugams L. 
Prūseikai ir Neviackui iš
reiškiant giliausią užuojau-

navo. 
jau metas pradėti tą dirvą 
arti-akėti. - *

* *
Mass, valstijos lietuviai 

pusėtinai gerai susiorgani
zavę. Daugely miestelių y- 
ra L. S. S. kuopos, bet toli 
gražu ne visu r.
Paimsiu šiuo žygiu Spring- 

fieldą, Pittsfieldą, Westfiel- 
dą ir Holyoke.

Westfielde yra jau net 
liet, parapija ir kelios drau
gijos. Vadinasi, tenais jau 
gana daug lietuvių. Ar bu
vo ten kada socijalistų pra
kalbos—aš negirdėjau. Pitt- 
sfielde yra keli šimtai lietu
vių. Tarpe jų yra gana 
daug pirmeiviu. Kartą ten 
kalbėjo S. Michelsonas.

Man rodosi, kad trijuose, 
viršuj nurodytuose mies
tuose reikia surengti geras 
prakalbas ir pasiųsti geras 
kalbėtojas. Tą darbą at
likti galėtų padėt H oi vokie
čiai ir Springfieldiečiai.

Ar nepasirūpins apie tai 
drg. P. Dėdynas, VI rajono 
organizatorius? Draugai iš 
tų miestelių teikitės atsi
šaukti į “Kovą”.
tik bus tikras noras, tai pa-, . - . , .
sidarbavus tose apygardose Ivlackas butlJ .kada nors 
būtų galima įkurti L. S. S. ’‘"°..... ...
kuopas.

Hartfordo socijalistai 
taip-pat galėtų ateiti pagel- 
bon vakarinės Mass 
kolionijoms.

* “* ■'

Niekuomet nesakykit,kad 
ten ir ten nėra dirvos dėl so- 
cijalistiškos agitacijos. Tai 
tuščia šneka. Atsimenu, 
kad prieš tūlą laiką į Lon
doną žiūrėta, kaipo į di
džiausią klerikalų tvirtovę. 
Socijalistiškų laikraščių ten 
beveik neidavo. Bet štai, 
x ienas Detroitiškis drau
gas nuvyko Londono prie- 
miestin. Tuojaus susižino
jo su simpatikais ir “Rank
pelnio” red. Ir vaisiai to

, , ________“Darbinin-
gystems sutvert “Liet.“Di-nwis”? 
Draugijų Sąryšį , kuris pa-./, , .
sėkmingiau galėtų rinkti au- iriubalsuota^ Draugas . 
kas nukentėjusiems nuo ka-1 Sesijos užsibaigė 7 vai. 
rėš lietuviams ir išdirbtų vakare, 
pienus, kaip sutvarkius. 
draugijinius santikins. Čia I 
reikia pripažinti, kad X. ra-1 
šo gryną teisybę ir jo ž 
džiai yra gražus, tik aš no-| 
riu privesti vieną paveikslė
lį, kaip X. minėtas “Sąryšis’ 
būtų galima įkūnyti.

.Reikia žinoti, kad čia yra 
ą kitiems rinkime tik viena draugystė laisva ^b. Broom. 

į j i__ L. _________________ ’
surinko'tos labui_ tai D. L. K. Vy-;

draugai priklausą i keliatą desčtkų dolerių, bet [tauto dr-stė, o kitos yra ka-! 
ios tai “Raudon-|kur tie doleriai dingo? tie- talikiškos ir nieko gero ne- 
organizaciios, ku- sa, viename laikrašty buvo veikja. oi tūli katalikai D.1

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerbiami draugai!

Išgirdęs, kad “Vienybės 
Lietuvninkų” leidėjai drab
sto purvais drg. L. Prūseiką1 
ir J. Neviacką, įtardami,, 
būk šie ( 
prie kokios 
rankių” organizacijos, 
rios iki šiol niekas negirdė
jo, labai pasipiktinau iš 
“Vienybės Lietuvninkų”, 
nes L. Prūseiką pažįstu ke
turi metai, o J. Neviacką— 
penki mėtai. Kiek esu gir
dėjęs L. Prūseikos prakal
bų, niekuomet negirdėjau, 
kad jis agituotų arba kal
bėtų apie kokias ten “Rau- 
donrankių” organizacijas. 
Draugas Neviackas, gyven
damas So. Bostone, ilgą lai
ką buvo prezidentu D. L. K. 
Vytauto draugystės ir aš, 
prigulėdamas per tris metus ,

VIENTAUČIAI!
Pirma, negu pirksite LAIVAKORTĘ, siųsite ar mainy

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

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

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

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

merginų uždarbis vos sie-t 
kia $3.00 į savaitę.

Tokios gyvenimo aplinky
bės verste verčia rūbsiūvius 
organizuotis.

“L.” Reporteris.

JERSEY CITY, N. J.
Kur dingo aukos nukenteju- 

siems nuo kares?
Mūsų katalikai, užstoda

mi kelią 
aukų nukentėjusiems 
karės lietuviams,

* *

Toj pačioj svetainėj 7:30 
z0'.val. vakare atsibuvo mainie- 

. |rių unijos prakalbos. Kal- 
b bėjo mainierių unijos prezi

dentas John P. White, St. 
'Gegužis ir vietinis teisdarys 

~ . Visu kalbas
nuo(ir daugiausia veikia apšvie- publikai labai patiko. 

$ $ 
a/ 

11 d. rugsėjo toj pačioj 
n notrei n t n DuVnvncin wo veikia, gi tūli katalikai D.'svetainėj buvo koncertas su 
pagai sinta aukavusių pa- L. K. V. dr-stę vadina “Ark- - - - -
t t r x z* J za rv z'A 4* I r- v v t, i r i z A va f va i za» /a -» _ _ . _ 1

O'kgj- i o i * i
t- Prie t°s draugystės, niekad! 

q; n« negirdėjau, kad drg. Ne

liek

prasitaręs apie panašias 
organizacijas; Netik aš, bet 
kiekvienas lietuvis darbinin
kas, kuris nėra praradęs 
savo sąžinės, neišdrįs ant 
L. Prūseikos ir J. Neviacko 

i pasakyti, ką pasakė “Vieny- 
itė Lietuvninkų”. Iš to vis
iko aišku, kad “Vienybės 

i Lietuvninkų” leido jimas,
kaipo palaikytojams kapita
listiškos vergijos, kuri slėg- 

! te slegia darbininkus, nepa
tinka, kad “laisviečiai” ko
voja prieš tą vergiją ir nu
rodo darbininkams, kaip ga
lima išsiliusuoti iŠ po tos 
vergijos. Per tai jie ir su
manė tuos draugus begėdiš
kai purvais drabstyti. Jie 
manė, kad paskelbdami tokį 
bjaurų išmislą, prašalins iš

MViAliV A V\.4» AA V CAAOACVA vV -te . . -t

darbo tuojaus apsireiškė., musų tarpo tuos draugus,
[kurie su pasišventimu dar
buojasi labui darbininkų. 
Nors dabar bedarbės siau- 

_ _ _ b
I bet visgi paduodu jums, 
! draugai, savo pūslėtą ran- 

Reikia tik norėt, o viskas ką, siųsdamas du doleriu ir _ . _ ' w k I z-J m 11 m 11 T"i ri

Šiandien Londone gyvuoja 
dikta kuopa ir pareina šim
tai “Rankpelnio”. Šiandien 6? —.~ --
Londone drg. V. Kapsukas /a 
varo smarkią agitaciją.

Ar girdit?

galima atsiekti.
Laisvietis.

UŽUOJAUTA.
Pastaruoju laiku “Vieny

bė Lietuvninkų”, “Katali
kas” ir kiti laikraščiai pra
dėjo skleisti žinias,būk “Lai
svės” redaktorius L. Prūsei- 
ka ir “L’aisvės” kooperaty
viškos bendrovės pirminin
kas Neviackas priklauso 
prie kokios tai “Raudonran- 
kių” organizacijos, kuri už
siiminėja plėšimais ir žmog
žudystėmis. Męs gerai per
sitikrinę, kad “Vienybe Lie
tuvninkų” ir kiti laikraščiai 
paleido tokias bjaurias pa
skalas tuo tikslu, kad 
užmušus energiją tų drau
gų, kurie su pasišventimu 
dirba darbininkų labu i, ko
vodami su prietarais ir ka
pitalistiškąja vergija, kuri 
spaudžia darbininkus. Tų 
laikraščių leidėjams bei re
daktoriams nepatinka, kad 
“laisviečiai” įgijo didelę 
simpatiją tarpe lietuvių 
darbininkų ir jie stengiasi 
jų vardą nužeminti visuo-

meldžiu siuntinėti man 
“Laisvę” per ištisus metus. 
Taipgi sveikinu jus, drau: 
gai, kad patraukėt teisman 
tuos, kurie norėjo suteršti 
jūsų dorą vardą. Jeigu bus 
reikalas, tai neatsisakysiu 
ir materiališkai Sušelpti, bi
le tik nubaudus blogos va
lios žmones.

Pasilieku su augšta pa
garba

Steponas Indriūnas.
E. Arlington, Vt.

CHICAGO, ILL.
Darbininkai laimi streikus.

Pastaruoju laiku buvo iš
kilęs streikas Herzog kom
panijos pirštinių dirbtuvėj. 
Streiko priežastis—tai ma
ža užmokestis. Streikas tę
sėsi apie savaitę laiko_ ir 
darbininkai laimėjo, 
m a sutiko išpildyti darbi
ninkų reikalavimus 
pripažinta unija ir pasira
šyta ant “Preferencial 
Shop”. Pakelta užmokestis 
ant 10 nuošimčio. Visokie 
skundai arba nesusiprati
mai bus rišami trečiųjų teis
mo, darbininkai turės savo

Fir-

Tapo

menės akyse, talpindami sa- atstovą, o firma savo irvie-

vardės, bet kur tie pinigai— 
nepasakyta. Ar tik neišsi- 
vežė kunigėlis? O gal atsi- 
iaclo tokių kurie is tų pini- eni<ant aukas nukentėju- kalba publikai labai patiko 
gų siusius nusipirko ? Juk1 J
nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams susigaclys ir su
dėvėti “šiušiai”.

Nieko nesakyčiau, jeigu 
tie pinigai būtų pasiųsti į 
kokį nors fondą sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės lie
tuvių. Tamsesnioji minia 
patikėjo tiems meistrams, 
sumetė po dolerį-kitą ir ma
nė, kad jų aukos bus pasiųs
tos sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės.

Aš noriu žinoti, kur tos 
aukos randasi? Jeigu jos 
pasiųstos, tai kam ir kada? 
Kodėl niekur nebuvo pami
nėta, kad tos aukos pasiųs
tos ir kodėl nebuvo paminė
ta, kad jas kas nors pri
ėmė? Aš taipgi aukavau 
keliatą centų ir noriu žino
ti, kur tie mano centai ran
dasi.

Reikalauju, kad rinkikai 
tų aukų praneštų per “Lai
svę” iki 10 d. rugsėjo, kur 
jie tas aukas padėjo.tas aukas padėjo.

Parapijonas.

NEWARK, N. J.
Vyčių veikimas.

Nežinau, ar ir kitų mies
tų vyčiams taip sekasi, kaip 
mūsų? Mūsų mieste yyčiai 
auga, kaip ant mielių. Na
riai “rimti vyrai”—turi po 
14, o daugiausiai po 16 me
tų amžiaus. Bet ar žinot, 

' kodėl jie taip rašosi prie vy
čių organizacijos? Gal ma
note, kad jie dideli tautos 
mylėtojai ? Aš pasakysiu, 
kad daugelis jų net lietuviš
kai kalbėti negali. Gal ma
not, kad jie supranta dailę 
ir turi prie jos didelį pa
traukimą? Jie daugiau nie
ko nežino, kaip tik dainas, 
kurias girti burdingieriai 
dainuoja, o muzika—tai lie
tuviška armonika. Tai ko
dėl prie vyčių priklauso 
daug vaikų ir mergaičių ir 
kodėl daugelis neprigulin
čių atsilanko į jų repetici
jas? Mat, jie daro du sykiu 
į savaitę dainų repeticijas. 
Po antros dainų repeticijos, 
būna ir šokių repeticijos. 
Svetainė pustamsiai apšvie
sta, tai jaunimas,geriau pa
sakius, vaikai, pradeda re
peticijas daryti “tango” 
“torki-traki” ir kitų. Tie 
šokiai labai “publiką” pri
traukia ir daugelis prisira
šo prie vyčių, kad tik ga
vus porgą “pašokti”.Tai ma
tot, kokį būdą išrado mūsų 
vyčiai publikos pritaruki- 
mui.

Reikia pažymėti, kad jau
nos mergaitės gyvena po 
motinų priežiūra ir jeigu 
jos neprigulės prie vyčių,tai

GARDNER, MASS.
<1

Klerikalų misijos.
29 rugpjūčio buvo prakal

bos vietos klerikalu, kad at- 
gaivinus nykstančią savo 
šaką. (Mat, didžiuma vietos 
lietuvių pirmeiviai). Kal
bėjo tūlas Račius.

Nors gaila laikrašty vie- 
tą užimti aprašymui 'tokiu,.. -• : .... ,in pnrk>>
prakalbu, bet visgi reikiau’ 
/ažymčti, nes toks kalbėto-lbet >,nezilstl<C?Qb‘X oro 
as - tai tarpe lietuviu re-1Rva7Jrav 

tenybe. Pirmiausiai ponas [l’° at“letas ant.5 <b 
Radus pasigyrė, kad esąs'J0' Draugai, kūne buvo 
“augšto mokslo” vyras, Ru- Pi.rmiaus pa_si rengę, malo- 
sijoj baigęs progimnazija, lre®atv.ykt1.5 d' rug®T 
/ / / i 1 0 išvažiavimui, 6 d. rug-
du; Amerikoj lankęs augštąi^j0- })US susirinkimas L. S. 
universitetą (ar nepasakė,, / kuopos.. Pradžia 7 vai. 
ant kiek gyvenimų? Red.) j vakare. Visi draugai malo- 
ir studijavęs filosofijos fa- nt‘i<1tc atsilankyti.

i kalbėtoją; kalbėjo M. Jani- 
ševas iš Bostono temoj “So- 
cijalizmas ir tautos”.

Onyte.

PRANEŠIMAS L. S. L. V. 
RAJONO DRAUGAMS.
Ant 29 d. rugpjūčio buvo 

rengiamas V. Rajono išva-

.balium ir prakalbos. Kalbe^ buvęs socij ai demokratų va-jIi ne” '
Taip karei besitęsiant, su- St ši"lkus apie Europos 

įtverus L. Š. F. ir draugijoms kares lr Lietuvos vargus. Jo _ „4. _ 1__ 4. Iznlhn m: kl > Ir o i Likoi notilzn
siems nuo karės, tūlam D. Dėl karės nukentėjusių su- 
L. K. V. dr-stės susirinki-' 
me buvo įnešimai, kad rei
kia ir mūsų mieste ką nors 
daryti. Bet ką? Lietuva 
kenčia, nukentėjusių nuo 
karės lietuvių daugybė, ro
dos privalumas visų draugi-

rinkta $91.80.
O. A.

ANSONIA, CONN. 
21 d. rugpjūčio, vakare, 

v , , , . . . >buvo prakalbos ant gatvėsjų selpt nelaiminguosius. L s s[ 186 ku Kalbį
Kad ką nors pradėjus veik- jo j v Staiioraitis. Kalbč- 
ti, D. L. K. V-^ dr-stes susi-jįojas aiškino apie socijaliz- 
rinkime tapo išrinkti du de- ma įr nur0(jė, kaip didžiu- 
legatu, kad pakviesti prieima žmonių supykę ant vie- 
bendro darbo ir kitas vietos no socijalisto, pradeda nie- 
draugystes. Bet kas is to.^^įį visus socijalistus ir 
išėjo? Visas delegatų kvie-|net socijalizmą. Pasakė, 

darbavimasis ^aj oscijalizmo įvykimo la- 
Povylo, blausiai bijosi tie, kurie nie

ko neturi, nes jie mano, kad 
jų ta beturtė bus išdalinta. 
Mat, socijalistai stengiasi 
panaikinti privatišką nuoso- 
vybę, tai gali darbininkų ir 
beturtę panaikinti. Aiški
no ir apie bedarbes. Kalbė
tojas pasakė, kad bedarbės 
apsireiškia ne iš priežasties 
karės, bet pertai, kad darbi
ninkai daugiau produktų 
pagamina, negu jų sunau
dojama. Taipgi priminė ir 
apie Europos karių baiseny
bes. Žmonių buvo nemažas 
būrelis; Atsirado ir tokių, 
kurie nuolatos kėlė betvar
kę. Gėda taip elgtis.

Pasirodo, kad mažai lietu
viais apgyventose kolionijo
se ant gatvių prakalbas 
rengti peranksti, nes jos jo
kios naudos neatneša. Vi
sai kas kita, kuomet svetai
nėj būna parengtos. Bet 
vietos socijalistus reikia pa
girti, kad jie nesnaudžia ir 
darbuojasi kaip galėdami. 
Už tai jiems garbė!

Ašaka.

timas, ' 
tapo šv. Petro ir 
dr-stės atmestas, o, rodos, | 
minėta draugystė šiame 
mieste yra seniausia ir dau
giausiai narių turi. Taip- 
pat ir apie šv. Mykolo Ar- 
kaniuolo draugystę nieko 
nebuvo girdėti. Tuomet D. 
L. K. dr-stė viena surengė 
vakarėlį, kurio visą pelną 
paskyrė nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams. Pelno bu
vo dikčiai, kuris pasiųstas į 
Brooklyniškio seimo Fondą. 
U dabar daugiau iŠ mūsų 
miestelio nesimato nuo jo
kios draugijos aukų. ;

Taigi, Bayonniečiai lietu
viai ir lietuvaitės! Ar ne
geriau būtų, kad męs išvie- 
no šelptume nelaiminguo
sius lietuvius?

Vy tautinis.

MINERSVILLE, PA.
Šiuo laiku po mūsų apie- 

linkes važinėja mainierių 
prezidentas, sakydamas pra
kalbas ir organizuodamas 
anglekasius į uniją. Su 
juomi kartu važinėja ir drg. 
Gegužis iš Shenandoah, Pa., 
kuris kalba lietuviškai ir nu
rodo unijų naudingumą. Da
bar į uniją priima tik už 
$2.50. Kas ir tiek neturi, 
tas gali dalimis išmokėtie.

** *
J. K. Vitkauskas, kuris 

dirbo banke, pabėgo nuo sa
vo pačios, palikdamas ją su 
puse tuzino vaikų varginga
me padėjime. Nelaiminga 
žmona savo vaikučius ati
davė į biednų namą, o pati 
išvažiavo į Philadelphią.

J. Banis.

Rugpjūčio 10 d. čia įvyko 
seimas Lietuvių Rymo-Ka- 
talikų Pilnų Blaivininkų Su- 
sivienyjimo Amerikoj. Prieš 
seimą, iš vakaro, buvo su
lošta drama “Kova su gir- 
tuoklybe”po vadovyste Kve-

AMSTERDAM, N. Y.
22 d, rugpjūčio buvo pra

kalbos S. D. kliubo. Kalbė
jo F. J. Bagočius iŠ So. Bos
tono. ; Žmonių susirinko a- 
pie 200. Tą dieną toks di
delis buvo lietus. ir audra, 
kad vietomis gelžkelius iš
plovė ir traukiniai su karais 
turėjo apsistoti, tai rengė
jai visai netikėjo publikos 
sulaukti, bet susirinko gana 
daug. Kalbėtojas publiką 
pilnai užganėdino. Geistina 
būtų, | kad vietos jaunimas 
stengtųsi kotankiausiai pra
kalbas rengti, nes jos atne
ša didelę naudą. Ypatingai 
mūsų mieste plati dirva, bet 
mažai joje darbuojamasi.

Garbė Simano Daukanto 
kliubo nariams, kad jie pa
rengė“ prakalbas ir užkvietė 
tokį kalbėtoją, kuris ne vie
ną sugraudino ir atvedė ant 
gero kelio.

Prakalbose buvęs.

ant kiek gyvenimų?

kui tetą (iš
rių susideda?
dangi kalbėtojas pasigyrė'

kiek kamba-
Red.). Ku

Sekr. J. Ramanauskas.
'7 _____

esąs “mokslo” vyras”, tai 
pastatęs ausis klausiau, ką 
jis pasakys. '
kalbėti, tai iš “mokslo vyro”

22 rugpjūčio sulošė “sce- 
l” veikalą “Caro kam

barys”. Teisybę pasakius, 
ant steičiaus pasirodė neda-Jui ne veikalas, bet šlamš- 
perėtas gaidukas. • Supran-itas, kuriam vieta gurbe, o 
tama, tą gaiduką negalima ne.ant scenos. Apie lošėjus 
kaltinti, nes jis kiek galėjo, | nei neminėsiu, nes tokį, vei-

Bet pradėjus niską

tiek giedojo. Bet reikia 
stebėtis iš rengėjų, kad jie 
sukvietė publiką ir pastatė 
kalbėti tokį gaiduką.

Gal rengėjai ar jų šali
ninkai pavadins mane me
lagiam ir sakys,kad aš netei
singai parašiau. Bet aš pa
sakysiu, kaip p. Račius ga
lėjo Rusijoj progrimnaziją 
pabaigti, būti socijaldemo-! 
kratų vadu ir čia, Amerikoj, 
lankyti “augšta universite
tą” ir studijuoti “filozofijos 
fakultetą”, jeigu dabar ne
turi daugiau, kaip 22 metu 
amžiaus? Savo “kalboj” 
sakė, kad “sukritikuojąs” 
ateizmo mokslą, “sukriti
kuojąs” Komunistų Mani- 
festą; sakė, kad atėistiški 
raštai žmoniją vedą prie e- 
goizmo ir tt. Pasakojo ir 
kitokių nesąmaniu, bet apie 
tai nei neminėsiu.

Reikia pažymėti, kad p. 
Račius, atvykęs į mūsų mie
stą, surado “daug savo rū
šies filosofu” ir susirinku
sieji gardžiai pasijuokė. 
Mat, kunigai suranda to
kius gaidukus ir siunčia a- 
gituoti už savo biznį. Bet, 
man rodosi, jau pervėlu... 
Tokie kalbėtojai tik save 
ant juoko pasistato.

** *
24 d. rugpjūčio vietos pač- 

toj tapo pagautas darbinin
kas atplėšinėjant laiškus su 
pinigais. Trįs metai atgal 
tas pats darbininkas buvo 
nužiūrėtas atplėšinėjant lai
škus su pinigais, bet tikrų 
prirodymų nebuvo, tai ne
negalėjo apkaltinti. Dabar 
jau tapo nučiuptas “tikrai” 
ir nugabentas į valstijos ka
lėjimą. Koks buvo nuo
sprendis —■ nesužinojau.

Kas siunčia laiškuose pi
nigus, lai apsižiūri, nes pač- 
tų darbininkai labai lengvai 
juos išsiima, ypatingai de
šimtukus ir “ kvoterius”.

♦♦ *

kalą lošiant, tai ir geri ak
toriai nusidėvi.

Kaip teko patirti, tai 
“veikalą” sutaisiusi tūla 
“socijalistė”, neseniai atvy
kusi iš Newark, N. J. Pats 
“veikalas” neva perstatų 
kankinimą už krikščionybę, 
bet jokių pavyzdžių neparo
do. Dąinavimas taipgi ne
tikęs.

Publikos buvo apie 150. 
Net ir du avelių ganytoju 
buvo atsilankiusiu.

Pelnas, rodosi, bus paskir
tas ant bažnyčios.

Kipšas iš pakampės.

CLEVELAND, OHIO.
Ar vietos kriaučių strei

kas įvyks, tai dar neišrištas 
klausimas. Pastaruoju lai
ku bosai pajuto, kad darbi
ninkai smarkiai rengiasi 
prie streiko, tai ir jie ne
snaudžia. Prie kiekvienos 
progos darbą sulaiko arba 
kitur išsiunčia padirbti. 
Darbininkai į tą viską te
ini ja ir laukia progos parei
kalauti nuo bosų pasiaiški
nimų, kodėl jie taip elgiasi, 
atiduodami darbus svetur 
dirbti, o ne savo darbinin
kams, kurie neturi pilnai 
darbo. Darbininkai dirba 
nuo štukių. Milda.

RED. ATSAKYMAI.

šventakupriui. — Rašte
lis “Apie senbernius” netin
ka.

Mousko (Misunsky). — 
“Laisvės” N. 63 tilpo žinia 
paimta iš anglų laikraščio 
“Newark Evening News”, 
per tai bereikalingai ant 
korespondento užsipuolate. 
Korespondentas savo pasta
bose apie jūsų ypatą nieko 
blogo nepasakė, per tai be
reikalingas jūsų protestas.

Vietos socijalistai, suside- Ką korespondentas pasakė,
danti iš trijų tautų; buvo 
nutarę parengti milžinišką 
pikniką, bet iš priežasties 
blogo oro, tas piknikas bu-

tai tą jūs savo proteste pa
tvirtinate. Netilps.

Kleveliui. - Dėlei vietos
vo svetainėj. Lietuvių sky- stokos “Kares Auką” nega- 

Jlim patalpint. Vienok, ra- 
Rusų' skyrius * turėjo1 šinėkite.

rius neturėjo jokio progra
ms. .

siliiSfWi

lim patalpint. Vienok, ra-

* Si*
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gu Pat, ir todėl dar labiau 
apsiašarojo.

—© kogi tu verki?—klau
sia Pat.

—Verkiu, kad vieton ta
vo pačios nenustipai tu pats.

ORAKULO PATARIMAI
Klausimas:—

Tai padarė!
Parbėga šešių metų vai

kas ir šaukia:
—Mama, tai padarė...
-—O ką gi, vaikeli, pada

rė?
-—Kunigas šunį, šuva ku

meliuką, o kumeliukas vai
ką sumindžiojo.

f -----------------
Teisybe.

Pati:—Ar jau tu ir vėl iš 
smukles {irisiputęs pareini?

Vyras: — Dūšyte. mano, 
juk aš ten visada negaliu

į būt.
Gerbiamas Orakule! Tū

rėjau progą su tamista su
sipažinti per gazietą “Lais
vę”, už tai, turbūt, aš “Lais
vę” labiausia ir myliu. Na, 
bet su tuo tiek to, nes tau 
juk neapeina, ką aš labiau 
myliu: Marę ar Magdę. Bet 
žiūrėk, kas čia atsitiko:

Aną nedėlią mūsų “ma
žiukas” (suprask kunigas, 
nes pas mus visi ščyri para- 
pijonai jį taip vadina) per 
pamokslą pasako, kad apie 
surinktus pinigus Tautos 
Fondui niekam neturi gal
vos skaudėti, ir parapijonai 
apie tai neprivalo nei mur
mur.

Pas daktarą.
Daktaras:—Na kas tams-

tai yra?

Milda.

Ligonis:—Sergu, ponas 
daktare... skauda man širdį 
ve čia, šičia ir dar čia.

Daktaras:—Valgai gerai.
I j i go n i s:—Valga u .
Daktaras:—Miegi gerai?
Ligonis:—Miegu.
Daktaras:—Mane supran

ti gerai?
L i go n i s: —S up ra n t u.
Daktaras:—O dešimtinę- 

turi?
Ligonis:—Turiu.
Daktaras:—Na tai padėk 

čia ant stalo-ir eik po šimts 
velniu, o būsi sveikas.

J. K.
Atsakymas:—

Matyt, jūsų “mažiukas” 
yra gudresnis už visus pa
rapijomis. Bet jeigu jūs 
norit jam nušluostyt nosį, 
tai padarykite šitaip: kaip 
tik kur nors surinksit au
kų dėl Lietuvos nukentėju
sių, tai tuojaus suskaityki t 
atsakančiai ir Įiasiųskite j 
“Laisvės” redakciją su pa
žymėjimu, kokiam” fondui 
perduot. Tuomet galėsit 
būt tikri, kad dėlei tų aukų 
neskaudės gaivos nei jūsų 
mažiukui, nei jo Barbutei.

Para pi j i nė j mokyklų j.
Vienoj parapijinėj mo

kykloj mokytojas aiškino 
vaikams apie sutvėrimą A- 
domo ir Jievos. Vaikams 
ypač puolė į galvas sutvėri
mas Jievos. Jie manė, jo
gei Adomas turėjo kentėti 
didelius skausmus, kuomet 
dievas jam darė operaciją, 
išimdamas šonkaulį.

Po minėtam aiškinimui 
ant rytojaus vienas vaikas 
pasivėlino į mokyklą. Kada 
mokytojas užklausė, kodėl 
jis pasivėlino, tai vaikas ši
taip atsakė:

—Ponas mokytojau, aš 
jaučiu didelį skausmą šone 
ir bijau, kad nesulaukčiau 
pačios.

Klausimas:—
Viską žinantis Orakule! 

Man pasakojo vienas ger
biamu Balučio patentuotas 
tautietis, jog jam labai gai
la esą, kad lietuviškas pat- 
rijotizmas pervėlai užgimęs. 
Sako, kad jeigu būtų užgi
męs nors pusę šimto metų 
anksčiau, tai būtu 
išbujojęs, itea iarln 
m- 1 
..■aS ouvo silpnas., 
girdi, nors ir pasiusk, soči-! 
jalizmas, kaip koks amaras, 
visą tautišką dirva užplėtė.

Pnąnkvk tu man ar dmip- nuv ptioiuvviv F«. 1 asakjk tu man, ai dąug ranjaunįnkanis randas.

Keista liga.
. Pas daktarą ateina savi

ninkas daugelio namu ir sa
iko;
I —Ponas daktare, man ro^

n dos, kad aš labai sergu... 
u ua a ,—Kodėl gi tamistai taip 

rodos? — klausia daktaras.
—Nugi ėmiau ir užmir

šau nuo pusmečio pakelti
sveria to tautiečio protas? 

Ciur-čiur.

Atsakymas
Girtuoklio rūpesčiai.

Vienas girtuoklis savo 
draugui sako, jogei po

Žinai, bratku, kiek sykių t jis neno’rėtu būt žu- . v.l T-l V - V . ..man teko sverti įvairių 
tautiečių protus, tai jie bu
vo labai mažai sunkesni už 
Grikšto “marmalienę”’. Mi
nėto gi tautiško “pilvozo- 
-suiECį Limą aidu ‘sBąoad (<od 
ta kalbi, nesveria daugiau, 
kaip tuščio arbūzo vidurys.

vim ir nuolat gert vandenį.
—O mažu turėsi laimę, 

kad tave įmerks į spiritų,— 
pastebėjo jam draugas.

Teisme.

Restoracijoj.
Max ir Pat sėdėjo viens 

prieš kitą restoracijoj prie 
stalo. Abudu buvo grino- 
riai, ką tik atvažiavę iš Ai
rijos. Pat pakabino pilną 
šaukštą krienų, manyda
mas, kad tai išplakta Sme
tona ir godžiai juos nurijo. 
Iš jo akių pasipylė ašaros 
ir veidas paraudo, kaip vir
tas vėžys.

Pamatęs savo draugą ver
kiant, Max užklausė:

—Pat, ko tu verki?
—Kaip neverkti—sako 

Pat,—šįryt gavau laišką, 
kad mano pati senam kra- 
juj numirė...

—O gera buvo moteris, 
gaila,—liūdnai atsakė Max.

—Ar nenori paragaut ši
tos Smetonos?—užklausė 
Pat, pakišįamas jam krie
nus.

. .—Žinoma, kad paragau
siu—atsakė Max ir pakabi
no dar pilnesnį šauktą, ne-

dešimts dienų kalėjimo ar
ba 10 dolerių.

Valkata:—Tai jau geriau 
aš imsiu 10 dolerių.

Pasiteisino.
Teisėjas:—Pasakyk man, 

kodėl tu, radęs krepšiuką 
su 20 dolerių, nenušei į poli-

jauApskųstasis:—Kad 
buvo po 12 nakties.

Teisėjas:—Tai kodėl 
nunešei ryte?

Apskųstasis:—Ryte krep
šiukas jau buvo tuščias.

ne-

Maža operacija.
—Daktare, na kaip mano 

šuniukas, ar labai serga?
—Taip, labai. Reikės da

ryt operaciją.
—Ach dieve mano '. Ir di

delę operacija?
—Nedidelę. Męs jam ga

liuką vuodegos nupjausim.
•—Ar didelį galiuką?
—Ne labai didelį, tik iki 

kaklui.
Svirplys

Laisves” knygo
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI IKCNYT?

Parašė 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, perskaitę! 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socija’iz- 
inas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik .................

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
TIN IK 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. Čis 
jūs atrasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina ........

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Paraše Z. Aleksą. 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 apysakaite, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vo» 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

LIAUDIES DAINOS.
rinkinėlis gražiausių 
kų dainelių ir 
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 Senai 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta ii 
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 parankiausiai 
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 
nam laikraščio 
tu i. Kaina tik

MOKSLAS R ANKŽIN YSTĖS
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ........

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

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

ANKINIŲ..................................
PILENIEČIAI .......................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ......................... . ....................
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.

. Keinį . ....................................... 10c

SIUNČIU PINIGUS I 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 LAIVĄKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU Į SAVAITĘ IŠEINA ( RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS Į AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe* 
persiančiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ai- Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

BANKIER1US JOHN KOVACS
36 GRAND STREET Filiją: 155 CLINTON ST.

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

1’A R D UODU ŠARMAS

29r

20c

ir
15c

w
M

Tai yra 
lietuviš- 

deklamacijų.

15c

10c

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvi®- 
koresponden-

, .. . .......... 10

15c

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Speciįuliatau Moterišku Ligų.
E. 50th St„ New Yorb

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

314

Iki
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI, j Męs liti 

rlame ir pasakome visas Ilgas 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. Neužmiri 
kito mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

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

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

( JURGIS PALUBINSKAS.
\ (63—91)

.‘.V.

Pabaigusi kurną Womans Medlca* m
College, Br.lthnorc, Md . w

PaHckniinnai atlieka tmvo darbri prie £ 
gimdymo, taipir1 autoikin visokias rodąs u S 
paz<‘lha invairiose moterų IiffOB& 2

§ F. Strapiene,^^"^
g SO. tiOSTOIN. MASS. W

2) 
e)
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I Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszką
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gerymųs.

Su žmonėmis apsieiname kuo- 
I gražiausia. Atšilankykit,o per
il sitikrinsite. Kitų miestų lie- 
I tuviai, važiuojanti Lackawannos 
3 geležinkeliu į New Yofką arba 
£ iš New Yorko, neužmirškite ap- 
» silankyti pas mus, 
o............  ..._________ T.

Ab»

Jonas MATHUS
; GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
L IR SVARIAUSIAS SALIO- 
“ N AS VISAME 80.

BOSTONE.
( Sveiki ęrerikUHioB rli^iww B«Jry- 
į>m*l ir užkandžiai. Patarnayf- 
, man prielankus Atnllenkylrita, 
’ f per’dtikrln’dt®.
l JONAS MATHUSS - 

(Lietuvi! SavlBinkuB)
342—H44 W. Broadwaj

1 So. Boston, Mass.
(Dofilmtr žinganių nuo Liotuvių 
LstbdaryBtėH Draugijai* aasn*).

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

PAVANOS.

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
žioj stubos, iŠ kurių viena tik pernai statyta, didelė banė, tvartas ir 
didelis vištininkas. Parsiduoda už $6,700 dolerių. Galima nupirkt 
mažai įmokant. Z'

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

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

Laiškais ar ypatiškai kreipkitės šiuo adresu:
A* K. NEVIACKAS

REAL ESTATE
1084 WA SHI NGTO N STR EET,

Telephone 389-R
NORWOOD, MASS.

NAUJA KNYGA

J

i 82 Raehhn? St.

$1.00
$1.00

(i 

a

61 S.2nd st., Brooklyn,

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

LIETUVIŠKA

žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo .... 
Kraujo Valytojas .....
Viduriu Reguliatorius
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.

lel. 885 Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA I’AS

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus «u 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 laiškūs, o aš prisiųsiu 
per expresą,

/ : K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkai

226 Broadway kam p. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

Tik ką išėjo ii spaudos 
garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

KAINA

35 centai.

Foje knygoje aprašoma 
visos kares baisenybes. Jm 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant kares lauko. 
Todėl pasistcngk tuojau per
skaityti.

Reikalauk šiuo adresu:
“LAISVE”

Brooklyn, N. Y.

Lietuviška Muzikos

konservatorija
395 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

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

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

j Telephone 595 Greenpoint 

j Daktaras J
SP ECU A LIST A S

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

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ-

10 
Cigarettes 

5o
p V 
?.= u

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

’DIDELE DOVANA'
ML ir - rr »«»■.. mk r f m— «.«Jaar

Zira pakelio priešakys vertas jc pinigais 
Visas Kuponas vertas jc pinigais^ 

erę’

S

rC X

Visas Kuponas ir pakelio priotakls (ori tą 
pačią vertę. Gali būti išmalr^nd j pinigus 

arba j vertas dovanas.
(sį dovHiiH bus du.’dHinH iki !>*•<’. 31,

NEWARK0
AKUŠERKA

Paba’guei Imperntricl Marij A- 
kušerkų mokyki? PeterburgH Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi grfiai apsipažinus su aimntn- 
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
šai imą.

O. STROLlENfi
Jauniukaiti

HI Wainit St., NEWARK, N. J.
Telefonai Market

20c

40c

20c

10c

25c
JUOZ. MARTINAITIS50c

Brooklyn, N. Y

10c
50c

K; 
r

25<
10c

luc
15c

75c
75c
85c
20c

20c.
35 c.

RtcSbMH ■■■■ pi

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

109 Grand St.,

K*a užsirašys 
pas mano 

dienrašti 
“Naujienas”, 
tasai gaus sa
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivi” ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ai 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos 
arba knygų ver-Lietuvį’ Šakę” 

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

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS"
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio Xasdion

’NAUJIENOS” praneša naujausias ir teisingiau> 
sias žinias iš kares lauko ir abclnai iš vis3 
pasaulio — kasdien.

“'NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ir jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

“NAUJIENOS" talpina darbininkam!"naudingus 
straipsnius ir žiuias.

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

Prenumeratos kaina..
Chicagoje—pci išnešiotojus 1/ c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicagoje metanu $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cnicatfoic metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem me*., ,L09« Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c,

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

"NAUJIENOS" 1841 S. Halsted St., Chicago, III.
Šiuomi prislunčiu$------------už "NAUJIENAS"-----------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu;

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPR1GULI PRIE

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

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

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



LAISVĖ

Choristams.
(Tąsa).

Nota yra ženklu, vartoja
mu nurodymui ilgumo ir 
augštumo tonų, dainuojant 
ar grajinant. Tylėjimo ar 
pc. .l aukimo (rest) ženklas 
vartojamas nurodymui, kaip 
ilgai turi pertrauką laikyt. 
Pertraukų ženklai taip-pat 
yra skirtingi, kaip ir pačios 
notos pagal savo reikšmę: 
čielo takto, pusės, ketvirtos 
dalies, aštuntos ir tt.

Pusbalsio pakėlimui sharp 
(sunku yra žodžiu išaiškint 
arba atvaizdint visus ženk
lus, o mūsų spauda tokių 
ženklų nei notų neturi), yra 
ženklas, kad pusbalsiu rei
kia augščiau imt; pvz. pija- 
no baltieji klevišiai yra pil
nais balsais, o juodieji — 
pusbalsiai. Dubeltavas 
sharp vartojusi taip: ant 
pusbalsio reikia uždėt dar 
vieną pusbalsį, per ką gau
name reikalingą paženklini
mą gaidos išpildymo. Su 
pusbalsiniais nuleidimais, 
lygiaf taip pat yra, tik pusė 
balso žemiau.

Natural, arba panaikinto- 
jas sharp’o ar flat visai pa
našus į sharp’ą. Kas neži
no reikšmės, tankiai palai
ko už vieną ir tą. patį, bet 
žinančiam — visai skirtin
gas. Skirtumas pagal iš
žiūrą tokis, kaip tarpe e ir 
c. Cancel taipgi yra vadi
namas, bet ne taip įprasta, 
kaip kad natural.

Arabiškas numeravimas 
vadinasi nuo vieno iki as
tuonių ir yra vartojamas 
jungiamosios vietos nerody
mui augšiumo ar žemumo 
gammos arba balso laipsnio.

Muzikališkasai alfabetas 
susideda iš lotynų alfabeto 
pirmųjų septynių raidžiu, A, 
B, C, D, E, F, ir G, bet nie
kuomet neprasideda nuo A, 
bet visuomet nuo C, t. y. C, 
D, E, F, G, A, B, ir C.

Rišimas notų arba tonų 
vadinasi Slur. ‘Tai yra lenk
tas brūkšnelis,jungiantis dvi 
ar daugiau notų skirtinga
me jų stovėjime ir dainuo
jant tas notas, jos turi būt 
sudainuotos visos be per
traukimo balso arba vienu 
sylabu. Sai telis, arba jun- 
giamasai ženklas vadinasi 
Tie. Tai yra toksai pat, 
kaip ir Slur lankelis, bet ši
sai jungia tik dvi noti dėlei 
pratęsimo žodžių ir takto 
išpildymui.Hold arba Pause 
yra mažesnis ir visai lenktas 
su tašku viduryje. Jis gali 
būt augščiau ar žemiau no
tos, bet vienokią reikšmę tu
ri. Tai yra nurodymu, kad 
ant tos notos su ženklu hold 
reikia ilgiau stovėti, negu 
nota pati per save reiškia. 
Kartais atarndame tokį 
ženklą po pertraukio; tokia
me atvėjyj reikia tylomis tė- 
myt, kada vedėjas duos žen
klą pradėti.

Crescendo — yra dvi tie
sios linijos, kurių vieni galai 
susieina, o į tiesiąją pusę iš
siskečia. Diminuendo, — 
tokios pat tiesios linijos, 
kaip ir crescendo, tik į at
bulą pusę eina išsisketimas 
t. y. i kairiąją.

Taktas—tai yra muzika- 
liško rašto vieta tarp dvie
jų vertikališkų brūkšnių ir 
j is tarnau j a žmogaus akims. 
Taktas išpildymui muzikos, 
yra grupė akcentuotų ir ne
akcentuotų mušinių arba 
mosikavimų, kuris tarnau
ja žmogaus ausims.

Takto ženklai paprastai 
yra nurodoma per nume
rius, prasmėje trupinių 
(fraction). Augštutiniai 
numeriai nurodo, kokis tak
tas yra, o žemutiniai nuro
do notos vertę, kaipo vienu
tę, kaip tai: 2-2, 2-4, 2-8 dėl 
dvigubo takto, arba męs 
skaitome sekančiai: dvi pu
sės ; dvi ketvirtosios ir dvi 
aštuntosios talpi naši į tą 
taktą; 3-2, 3-4, 3-8 dėl trigu
bo, kuriuos męs skaitome 
taip pa t; 4-2, 4-4, 4-8 dėl 
ketvirgubo; 6-2, 6-4, 6-8 dėl 

ršeštgubo — sextuple.
Už vis svarbiausia yra tai

teisingas laiko išlaikymas 
dainuojant ar grajinant. 
Mintimis skaitant, gelbstisi 
rankos ar kojos judinimu. 
Dėl dvigubo takto mo
suoja žemyn, augštyn
ir t. t., trigubo — žemyn 
kairėn pusėn, augštyn 
ir tt., keturgubo — žemyn 
kairėn pusėn, tiesėn, augš
tyn ii1 tt.

Tribalsės skiemens: Do- 
Me - Sol; Ra - Fa - La; Me- 
Sol - Te; Fa - La - Do; Sci
le - Raf La - Do - Me; Te- 
Ra - Fa, arba iš eilės:

( Do, Re, Me, Fa, Sol, La, Ti, Do. 
1, 2, 3 4 5 6 7 8

( C, D, E, F, F, A, B, C, 
Todėl, lengviausia išmokt 

gaidas pradedant nuo pir
mosios prirašytos linijos, 
kuri yra Do arba C; tarpas 
Re arba D; pirmoji linija, 
Me arba E; pirmas tarpas 
Fa arba F; antroji linija 
Sol arba G ir tt. šisai nu
rodymas yra tik dėl treble 
clef. Mokinanties mokin
tojas plačiau paaiškins ir a- 
pie Bass’inį raktą.
. Sforzando yra visai trum
pa šakutė, bet į tą pusę nu
kreipta, kaip kad ir diminu
endo. Staccato, augščiau 
notos, yra kaipo paprastam 
rašte skirsneliai arba ilčiu- 
kes, tik tiesus. Semi-stac- 
cato — ant kokių taškai.

Kiek žemiau paaiškinsiu 
tų ženklų reikšmę. Dabar, 
pažymėsiu tik kokis ženklas 
kaip vadinasi, už tai nerei
kės pamiršt “Muzikališkų 
žodžių žodynėlio”.

Tankiai atrandami ženk
lai ir nežinoma jų reikšmės: 
Dal Segno — D. S. paant- 
nint nuo :S:ženklo.Da Capo 
—D. C., paantrint nuo pra
džios. Bis, paantrint, kur 
yra apibrėžimu parodyta. 
Taškeliai nuo taškelių — 
tas tarpas reikalingas pa- 
antrinimo.

Laipsniai pajiegos bei 
garsinimo yra šie: Mezzo, 
sutrumpinant mez. arba m., 
yra vidutinis laipsnis gar
sumo. Piano, pia. arba p- 
minkščiau, negu mezzo. 
Mezzo — Forte, mf. tarpe 
mezzo ir forte. Pianissimo 
pp labai minkštai. Fortissi
mo, ff labai garsiai. Cres
cendo, erėse padidinant tik 
p a j i e go j e. D i m i n u e n do,
dim. sumažinant pajiegoje.

Muzikališkų žodžių žo
dynėlis.

A — itališkai, reiškia: į, 
per, prie etc.

Accelrando — laipsniš
kai, greičiau ir greičiau.

Adagio — lėtai.
Adagio, Assai, arba Molto

— labai lėtai.
Ad. Libitum — prie links

mumo.
Affituoso — švelniai ir 

sujudinančiai — graudžiai.
Agitato — su agitacija.
Alia Cappela — bažnytiš

kai.
Allegretto —• daug lėčiau, 

negu Allegro.
Allegro — greitai.
Allegro Assai — labai 

greitai.
Allegro ma non Troppo — 

greit, bet neper daug.
Amabile — mandagiai ir 

švelniai.
Amateur — maloniai
Amoroso arba Con Amo- 

re — lipšniai, švelniai.
Andante — mandagiai at

skiria!, noriau, greičiau.
Andantino — kiek grei

čiau, negu Andante.
Animate, arba Con Ani- 

mo — su užsidegimu ir gy
vu išsireiškimu.

Animo, arba Con Animo
— su dvasia, paraginimu ir 
drąsumu.

Ardito —- su karštumu ir 
dvasia.

Ariso — lengvam, orini- 
naliam dainavimo bude.

A Tempo — į laiką.
(Dar bus).

imafMiBIIIIIEaBaBHHSHIIIWaiM
Skaudėjimai Strėnose

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Mr. Stephan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y., Šitaip mums ra
šo:

Severn’s
Gothard Oil.

[Severos Gothardi&as Aliejus]

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini
mo, pasižeidimo, ištinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusių sąnarių ir raume
nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo.

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c

"Man skaudėjo strė
nos ir Šonai ilgiau, kaip 
per penkis metus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo voltui. 
Paskui a§ radau Se- 
vora’s almanac’ą ir ra
dau, jog Severą's Go
thard Oil butų goriau
sia iSbandyti. AS ban
džiau ių gyduolę ir 
skaudėjimai iSnyko. AS 
sakau, jog tas taipgi 
forai dol skaudėjimų ko- 
oso,-ir galiu rekomen

duoti tiems, kurio ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus."

Žaizdos, KM; 
įsisenėjusi skaudėji
mai, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apde- 
girnai greitai pagjja, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment

[Severos Gydanti MostlsJ
vartojama. Kaina 25c.

Severos preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
niūkūs. žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

W. F* SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, Iowa

PAJIEŠKOJiMAI
Pajieškau draugės Onos Juoduskiū- 
s, su kuria gyvenom New Canaan, 

1912 m. Malonėkit atsisaukt, 
pajieškau savo kaimynų Si- 

Vilniškaičio ir Jono Bi'ckio. 
pą-

Conn.,
Taipgi 
mano
Visi Suvalkų gub., Marijampolės 
vieto.

A. P. Neverauckas
P. O. Box 955 Rockford, III.

Antras Metinis
Pypkių Baliu !

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

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

Griežš puiki muzika.

Didelis Teatras!
Tragedija penkiuose veiksmuose, 

8-se atidengimuose “PILĖNŲ KUNI
GAIKŠTIS”. Surengė ir stato sceno
je vietinė “Apšvietos” Dr-stė NE- 
DĖLIOJE, 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 yra 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 K) 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-stes KOMITETAS.

PUIKIOS ATVIRUTĖS
Atvirutes 4 

Worcesterio I 
kurių pelnas 
brolių, nukentėjusių nuo karės, 
na labai maža, 
g-aus 4

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. Adresuokit:
G A. BARONAS

McKees’Rocks, Pa.

To). S134 Graanpoint.
Puikiausia lietuviams vieta pas
P.DRAUGELL

®
Skanua alui, 
gardi arielka, 
ėlius, visokia 
vynas, kvepan- 
tl cigarai, Ir 
puikųa užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šioa 
atsakančios 
vietos, o būsit* 
užganėdinti.

73 Grand st, Broooklyn,
Palei Wythe Ava.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVOS SŪNŲ IR' DUKTERŲ 

D RA U GI J A, AVA UK EG A N, ILL.
Valdybos vaidai ir adresai:

Pirm. J. Rastis
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,
Pirm, pageli). M. Ambraziūnas

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų sekr. St. Deikus.

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

1408 Victorian St., Waukegan,
Kasierius M. Kairaitis

166—10th St., North Chicago,

Ill.

Ill.

Ill.

111.

rūšių, kurias išleido 
Š. F. K om i tetas, n uo 

'is sušelpimui mūsų 
Kai- 

Kas prisius 10c., tas 
atvirutes, kas prisius 25c., 

tas gaus 12. Labai būtų gerai, kad 
atsirastų platintojų.

Pinigus ir laiškus siuskite:
P. A. DEDYNAS

1 Worth St., Worcester, Mass.

PARSIDUODA PI JANAS.
Kas norit įgyti gerą pijaną, tai da

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

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

(69—72)

UŽGANĖDINTAS
Geru patai

symu! r

Gvarantuo- CĄ
tas ant '

m. 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, 111. 2. M. Rekis, 1329 
No. Jackson St., North Chicago, Ill. 
Maršalka K. Navickas,

1420 Victorian St., Waukegan, III. 
Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 

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

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.

y
DIDŽIOJO

VIŠKŲ
GOS

20 metų! JF
Uždėjimas kepuraitės 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.
F. Deveikis (sekretorius),

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

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

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

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

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

Kreivėnas,
550 W. 52 St.,

Simaitis,
174 Broadway,

Parulis,
183 Roebling St.,

K.

V.

K.

J.

J

New York City.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

CHINIJA NORI POVAN
DENINIŲ VALČIŲ.

Charles Schwab, preziden
tas Bethlehem Steel Co., 
pranešė, jog Chinija užsisa
ko padirbdinti jai 10 povan
deninių valčių, kurių vertė 
išneša $75,000,000. ,

Zalposey Pinigai!
Pas mane galima gauti netikrų po

pierinių pinigų. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunku atskirti nuo tikrų
jų-

Tokie pinigai reikalingi teatrus lo
šiant, arba kas nori pasididžiuoti 
turtingu esąs.

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

Adresuokite:
K. J. Intas

P. O. Box 73, Chicago,
(TW8)

Mi

ni

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

Pirmininkas — J. Čekanauskas,
420 S. Chesnut St., CollinsviHe, Ill. 

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

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’určtojas — V Raudonius,

806 Strong Ave., Collinsville, Ill.
Susirinkimai būna kiekvieno minu

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

Ill.

III.

Ill.

Ill.

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

I486—7th Ava.
Vlca-plrminlnkaa F. Raškevičiua

639 lalanti Ava.
Protokal< raštininkas Ona Užbaliūtž 

1214 Went St.
Finanai raštininkai J. Stružaa 

1125—8th 8t.
Iždininkai St. Builnakii

v 589 Island Ava
Kalos Globjiati

M. Garuliūt*
, 1109 S. Winnebaga St.

Ona Savraaavičiūti
589 Island Ava.

Maršalka A. Noverauakas
411 So. Church St.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P^Llopui, 126 

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

IĮ 11 Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
12 

Pa.
Centro Iždininkas K. Varašis, 

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, Mc Keea Ročka, Pa.

P*.

.Kuopų Htkretorių adrenal:
1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 

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

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

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

st.
st.

st.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

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

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

Caledonia St. ir J. Jurevičia, 
Main St,

St.
301
152

"AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

Repeticijoa atsibūna kas pčtnyčią 
“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. Skirmontaa,
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 Brooklyne — L. Deveikis, 
146 Metropolitan Ave. Brooklyn,

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

2

LIETUVIŲ P^JESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUSW. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

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

85 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.

Laisvės“ AGENTŪRA
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SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO.

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

Jeigu nori 
kviest iš 
Agentūroj.

PARDUODAME LAIVAKORTES.
važiuot į Lietuvą arba gimines parsi-
Lietuvos, Laivakortę pirk ‘‘Laisves”

išeinaLaivai iš New Yorko į Archangelską
CZAR ... .. .. Rugpjūčio (Aug.) 29 d.
DVINSK . ......  Rugsėjo (September) 9 d.

‘Laisves* SPAUSTUVE
Yra įrengta pagal naujausios technikos reikalavi
mus, todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS atlieka 

. greitai, gražiai ir pigiai. Taigi, draugijos, kuopos 
ir biznieriai, jeigu norit, kad jums reikalingi ap
skelbimai būtų atspauzdinti aiškioj, gražioj formoj 
ir teisingoj, visiems suprantamoj kalboj, tad neškit į 

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

Platinkite L AIS V Ę”
Kadangi “LAISVĖ” yra leidžiama ne del pelno, 

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

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

Svctlutoi

DR

III.

III.

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, 

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

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

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

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

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedėUoj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj. x

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bm,ig,aus,s nerASI ■
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes, 
laime ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš svie-

Tarpe kitų aptiekos san- 
sekančios gyduolės;
Nuo galvos skaudėjimo.10c. ir
Nuo kojų nuospaudų. .10c, 
Nuo dantų gėlimo...........
Nuo peršalimo.. .... •.... • 
Plaukų stiprintojas..; .25c.
I innnentas arba ExpellertS.

50c.
50c.

8 žiat šių ir geriausių gydanęių r/.edikamentų ir labai pasek- : ___ _ 1 * ’ * t *_ O"' .. . _ jfclrr'kC
delyje sukrautos 

įMZ Kraujo Valytojas...
V Gyvasties Balsanias.,

Nervų Stiprintojas.. 
/įį Vaistas del Vidurjų. 

Kraujo Stiprintojas., 
ffffn Nuo kosulio........... . . ..
II / n ^‘uo 8crklčs skaudėjimo 25c,

i Į j Skilvinčs proškos....
I Į( Pigulkos nei kepenų.
/ H Blakių naikintojas..,

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

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. <
J®TRcikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių aprašymai|

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

Calgia jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raiyd&wf jlZjf 
atsilankydami j Littuviiką Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekonu^.
W1 Bcdtord Avenue Kampas North fttvia BrookiyiĄj )4L K-y

niingai gydančių įvairias ligas. 
' ____ j ir gaunamos i

..$1.00

ir 1.00 
ir

.50c.

.50 c

- 25c. ir

. .10c. ir

60c

.75

1.00 
.60 
.50 
.50 

1.00 
.25 
.10

8.00 
.25 
.25 
.50 
.25 

1.00

ir

Nuo plaukų Žilimo.
Nuo Reumatixmo...

Ivtiškų ligų... 
dusulio....... 
kirmėlių... ... <

K uo 
Nuo 
N uo _ , 
Antiseptiška inostis 
Nuo viduriavimo .. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Ka i pų naikinto) as..

ir 
ir

,.10c, ir

.*5 

.26 
JO 
.25 
.60 
.25 
.50 

1.00 
1.00

50 
.25 
.25 
.25 
.tęs 
.te 
.M 

lit.

M n 1/ OI n NEREIKIA JIEŠKOTI :: ::llfl 11 K \. I II Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti angt|i VI II l\ U I II kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo it*""■ V I > w ■■ W muose liuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai lt
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VIETINES ŽINIOSJ”“’ateitų Narys.
PRAKALBOS ANT GAT- 

VĖS.
Pėtnyčioj, 3 d. rugsėjo, 

bus prakalbos L. S. S. 19 
kuopos ant gatvės Grand 
St. ir kampas Berry St 
Kalbūs drg. J. Jukelis. Visi 
vietos ir apięlinkių lietuviai 
malonėki te atsilankyti, nes 
išgirsite daug naujo.

Komitetas.

APIE SMARKESNĮ VEI-I 
RIMA CENTRAL BROOK-1 

LYNE.
Girdėjome, jog greitu lai

ku manoma sušaukti susi
rinkimą veiklesnių visuome
nės veikėjų Central Brook- 
lyne. Manoma aptarti pie
nai, kaip pasekmingiau ga
lima būtų darbu o ties toje 
mūsų didmiesčio dalyje.

Ištiesų toksai susirinki
mas turėtų labai didelę 
svarbą. Reikėtų Central, 
Brooklyne sustiprint L.S.S. 
kuopą, paskui sutverti Dar
bininkų Literatui os draugi- §įuomi pranešame, jogei 
jos kuopą ir paraginti _ |ĮjraUgiju Sąjunga Didžiam- 
kuopa Lietuvių Keliones New Yorke rengia 

juokų vakarą su šokiais, ku
ris atsibus 25 d. Rugsėjo

I (September), 1915, Tautiš
kam Name, 101—103 Grand

Užmirštas darbas.
Pereitą metą L. S. S. 19 

kuopa buvo nutarus įkurti 
vaikų draugijėlę ir mokyk
lėlę. Bet klausimas taip ir 
nudilo, nes nesirado ener
giškų žmonių, kuri e būtų pa- 

i mėginę praktiškai įvykinti 
tą sumanymą.

Dabar vėl pakeltas tasai 
klausimas. Atsiranda jau 
ir žmonių, kurie sutinka 
aukauti po tūlą pinigų su
mą kas mėnuo. Patirta,jog 
ir Sakalų svetainę bus gali
ma gauti gana parankiom 
sanlygom. Vaikučius gali
ma būtų pamokint rašybos, 
žaislų ir dainų. Tai būtų 
puikiausias dalykas, kokį 
tik galima sugalvoti.

Reikėtų, kad komisija,ku
ri pernai tapo paskirta, su
sirinktų ir apkalbėtų įvai
rius reikalus, sujungtus su 
mokyklėles įkūrimu.

Pašalinis.

Stebėtinas Chemikalas.
Kada degis sujungiamas su vanden- 

dariu žinomoj proporcijoj, jis yra ge
ras 'V V'.' :

Gerklės skaudėjimo išnaikinimui, 
nes jis užmuša visokias bakterijas. ;

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

DantĮs lieka sveiki ir balti kaijf 
sniegas, jei juos mazgot su šiuo che- . 
m Įkalu. ;

Nušutusios vietos išgyja greitai,jei 
jį vartot numazgojimui.

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

Seni paveikslai ir knygos gali būt 
išbaltinti juo. !

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

Tai nėra jokia gyduolė, o tik che
mikalas, kuris 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.
CHEMICAL LAB.

1422 Fulton St., Chicago, Ill.

DAKTARAS

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.

Ileceptus sutaisom kogeriausia ir pigiausiom kainom.
Mūsiį Aptiekoj dirba tie žmonės, kurie Lietuvoj dirbo aptiekose 

ir turi gerą praktiką Kalbame 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.

kuopą Lietuvių Kelionės -m 
Draugijos, kad ji smarkiau •įnnl 
darbuotųsi.

Geistina būtų, kad tas 
susirinkimas kuogreičiau- 
šia įvyktų.

Neužmirškite, kad šį ne- 
dėldienį“Laisvės” ofise, 9 v. 
išryto bus susirinkimas L.S. 
S. koncertų rengimo komisi
jos. Geistina būtų, kad su
sirinktų ir daugiau koncer- 
tantų. Tuomet ant vietos 
galima būtų nutart veikimo 
programą ir paskirt pirmą 
dieną dėl koncerto surengi
mo.

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.

JOHN KULBOK CAFE

vakarą bus išlaimėjimas 9 
gerų daiktų. Pelnas nuo pa
rengto vakaro yra skiria
mas surengimui apvaikščio- 
jimo darbininkų šventės 
pirmos dienos gegužės. (Va- kaip 
karas rengiamas vieton iš-.'tis.

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-

važiavimo, kuris neįvyko 
dėlei blogo oro).

Taigi, brooklyniečiai, šir
dingai užkyiečiame jus atsi
lankyti kuoskaitlingiausiai 
i minėta juokų vakarą, o 
męs užtikriname, kad būsite 
užganėdinti.

draugai kalba,
Žinoma, vieta atsakanti dė1 pa

keleivingi}. Kambariai su visais pa
rankamais. Prašau kreiptis į tą vie
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkas
291 Wythe Ave., Corn. So.lst St.

BROOKLYN, N. Y.

“Laisves” N68 tilpo pra
nešimas Jono Zubavičiaus, l 
kad 27 d. rugpjūčio, 7 vai. | T> ]z. , . . o , vakare, Socialist Party', praĄzia lygiai 8 vai. va- 
i uimuose N597 Willoughby j ka.rti- IzanSa tlk 10 c- VPa- 

imne Lll.

Lawrence, Mass.
PIKNIKAS!

A ve., bus susirinkimas ko
miteto, kuris rūpinsis sutei
kimu informacijų norin
tiems išsiimti pirmas pilie- . .
tiškas popieras ir pastoti 1 a^avo organizatorių, pilnais piliečiais. Sulaukęs I New Yorke likos sugau- 
minėtos dienos nuvykau įi!as vaI1Li organizatorius 
nurodytą vietą. Bestovint 
man prie durų, atvyko dar 
vienas lietuvis, kuris sake, 
jog J. Zubavičių ypatiškai 
pažįstais. Kada mudu pa
skambinom skambutį nuro
dyto numerio, tai išėjo žmo
gus ir užklausė, ko mums 
reikia. Paaiškinus dalyką, 
tas žmogus dar pasišaukė 
kitą ir abudu pasikalbėję 
pasakė, kad jie visai apie to
kį komitetą nieko negirdėję 
ir nežiną, kur jis esąs. Tuo-;

?-įdžia 11 vai., ryte.
Visi vietiniai ir iš apielmkes už- 

kviečiami atsilankyti ant mūsų pui-
,' aus išvažiavimo; Aj»art pasilinks
minimo dar ir pretgrarrias didelis yra 
rengiamas, kuriante tailpinasf:: pra
kalbos, paskaitos, dėklamacijws; ir tt.

Kalbės J. šaitys iš Brooklyn., N. Y. 
Bus garsusis mono^agistas St Vaiče
kauskas taip-pat is Bronktyno'..

Programa® prasideh 2 ual. po' pietų.
Pasarga: Iš Nev Yorfco^ paimkite 

ferą į Hohukeną.. H’oho-fcene’ paimkit 
Union Hill karą ii- važiuokit ilki Pa- 
liside St. Paimti Pališife St. karą, 
kuris davei® iki ’dėtos, išlipant ant 
Cliff St. ir eiti po kaire i. E? Rirookly- 
no paimt Christopller St. karą tr va
žiuoti iki Perui. Hobufcune paimt 
augšbai Union. H irt’ karą; ir važiuoti 
taip, kaip kad yra' newyorkieč.iams 
nurodyta.

Kviečiame visus Raip> senus, taip 
ir jarunus ant mūsų- pufflaus išvažia
vimo. Įžangai xelVui;

Kviečia- Rengėjai.

Su pagarba
Viešų Reikalų Komitetas.

•! tas vagių
Meyer Etmann. Jisai įtaria
mas vadovavime vagių šai- 
ka, kuri vogdavo užrubeži- 
nius tavorus tuo laiku,, ka
da juos veždavo nuo laivų j 
gelžkelių stotis.

Kaip aprokuota, tai vagių 
šaika per 4 metus pavogė 
užrubežinių tavorų vertes; 
ant 100,000 dolerių.

met męs manėm, kad sukly 
dom: vieton Willoughby St.,' 
atvažiavom ant Willoughby i jį'
A T/ . 1 •

PUIKI S IšV AŽIA VIM A S!
Rengia L. S. S. 59-ta kuopvi

S. L. A. 71-ma kuopa.
Atsibus Nedeliofe, Rugsėjo (Sept.)

5 d., 1915 m., Cliff Side girioje. Pra-

ir

Avė. Kada nuvažiavom ant 
H illoughby St., tai visai to
kio numerio nesuradom.

Pasirodo, kad J. Zubavi- 
čius neteisingai pranešė ir 
gal daugeliui pasitaikė pa
klaidžioti ir nieko nesura
dus grįžti atgal. Geistina, 
butų, kad tokių klaidu dau
giau neatsikartotu.

A. B.

IŠ DARBININKŲ LITE
RATŪROS DRAUGIJOS.

Pereitą seredą, Maspethe, 
pas R. Kručą buvo privątiš- 
kas susirinkimėlis, sušauk
tas tuo tikslu, kad sutverus 
kuopą Lietuvių Darbininkų 
Literatūros draugijos. Su
sirinko 12 ypatų.

L. Prūseikai papasakojus, 
kodėl susitvėrė minėta 
draugija, tuoj susirašė 10 
narių, įsteigdami 4 kuopą

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

Gerbiamieji! Meldžiame atvažiuoti' 
kaip vietinius, taip ir iš apielinkės 
lietuvius ir lietuvaites ant tokio gra
žaus pasilinksminimo. Atminkite tai, 
jog gal Ims paskutinis piknikas šį 
vasaros sezoną. Bus įvairių žais'ų su 
laimėjimais. Kas pataikys nigeriui 
patuntu bole* keturis sykius, tas gaus 
metams laJk/raštį (ne dien.J. Del šo
kių yra puiki? salė, koar grie’š šokius 
lietuviškus ir amerikoniškus. Nepa
mirškite!

Iš Lawrence reikia imti karą su 
užrašu “Haverhill” ir išlipti ant 
Maple St. ir eit po dešinei. Įžanga 
ypatai tik 25c.

KOMITETAS.

Ar
Diena 

užsiimu

SERGANTIEJI!
priežasties ligos?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

Ji* jums be pinigų patars, ką da
ryti, kad išgedėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas u didžiausiomis pa- 
sekmėm’s, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10
140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.)S. W.WAIDELIS, 112 Grand St., B’klyn.N.Y

vai. ryto iki 4 po pietų.
New York City
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KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.T83 Roebling St., Brook-

su tiesa peržiūrėjivieną dolerį rankpinigių

E 
E 
E

2357.
2358.
2359.

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

Polka. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

GERIAUSI MUZIKA LJŠKI INSTRUMENTAI 
AM IRIKOJE.

Ši mašinukė 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.

Ilvlailrnn Cfnmnfnnnc su UETUViŠKOMis DAINOMIS 
UZlalKall ijldinollJIlUS 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 groinatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir .dainomis, 
su drukuotais aplink konvertais, tuzi
nas 25c., penki tuzinai už $1.00. Reika
laukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavorus. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

Temykit, Draugai Darbininkai!
Draugai, aš nupirkau 1,000 laikrodėlių nuo vienos firmos Chi

cago!, kuri buvo finansiškai prispirta. Šitie laikrodėliai per amžius 
buvo paradvinėjami po 20 dol. ir yra parduodami po 20 dol. visur. 
Aš taipgi galėčiau tuos laikrodėllius pardavinėti krautuvninkams po 
$12 ar $13 kiekvieną, bet tas man imtų daug laiko ir būtų uždarbis 
didesnis, negu parduodant tiesiai vartotojui po $5.75.
20 DOLERINIS LAIKRODĖLIS TIK Už $5.75.
Aš nesakau, kad tas laikrodėlis yra vertas 40 dol. ar 50 dol., bet sa
kau, kad tai yra 20 dolerinis laikrodėlis, bet aš parduodu kožną 
po $5.75. Tie laikrodėliai yra paauksuoti, gvarantuoti ant 20 metų, 
■iš abiejų pusių uždaromi, puikiai išbraižytas, ant 21 akmens.

Prisiųsk man 1 dolerį į konvertą įdėjęs ir savo adresą, o męs 
pasiųsim Jums tą laikrodėlį dėl apžiūrėjimo. Jeigu patiks, užmokė
site pačtoriui likusius $4.75 ir laikrodėlis tavo, o jeigu nepatiks, tai 1 
grąžink mums, o męs Jums sugrąžinsime dolerį su mielu noru. <

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

WALTER YURK EVICH 1
Chicago, III. j807 W. 19-th St,

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

Reikalaukit iš “Laisvės”

PIGUS IŠPARDAVIMAS

Naujausi = Lietuviški

Columbia
Rekordai

Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

2339.

2360.

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

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
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.

mo pirm užmokėjimo

■/

su plieniniais

Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 
pinigų.

t
t

Geriausia dvieilinė Viennos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorui ir majorui 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.

O
O

c e
o

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

Kaina $12.00.

8 bal
su 21 
balsais

Reikliau jjame 50 merginų 
išsilavinusiu ant Singer ma
šinų siūti' Midely^ bliuzkaa? 
ra n kovės ir kišenius.

Kmpki'tes- pas
C. CL Middy Co.

347 ’Lorimer St-B’klyn.KY.

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

Visi užsakymai išsiunčiami ta pačia diena.Prieš išsiunčiant siuntinys pertikrinamas ge- 
> riausiais specijalistais—meistrais, todėl nei jokio susigadinimo negali atsitikti. Reikalaukite illius- 

truoto kataliogo, kuris siunčiamas dykai.
. MOSCOW MUSIC CO. 

Dept. M52 CANAL STREET, NEW YORK, N. Y.

Pirmininku išrinktas drg. 
Bartkus, sekretorium R. 
Kručas, o iždininku Kavo-U 
liunas.

Reikia linkėti j au n ai kuo
pai kuogeriausio pasiseki
mo.

Sekantį ketvergą,. 9 d. 
rugsėjo, pirmoji kuopa 
((Brooklyno) L, D. L. D. 
rengia prakalbas. Kalbės 
L. Prūseika ir J. Neviackas 
Šios prakalbos rengiamos 
tuo tikslu, kad supažindinus 
progresyvę Brooklyno vi
suomenę su ta nauja orga
nizacija. Geistina būtų,kad 
ant prakalbų kuodaugiausia

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.




