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KAUNO GUBERNIJOJ
rugpjūčio 1

žemaičių vyskupas P ran-'

Pluoštą žinių iš Kauno .priimami 
gub. paduoda “Ryg. Gar- dienos, 
sas”. f

Kaunas 27 d. šitaip štur-'ciškus Karevičius nuvyko 
muota. Gintuvės ėmė sau-j Kaukazan ir gydosi Kislo- 
dyti nuo Pyplių sodžiaus Ą'odske. Būsiąs čionai visą 
ties Jiesios upe. Pradėjo'mėnesį.
bombarduoti po pusiaunak-j Žemaičių seminariją Va
cio, vartodamas pačias di- šakėnuose užėmė vokiečiai, 
džiąsias armotas. Audringa | Nesuskubo išbėgti nei kun. 
ugnis pylėsi per dvi valandi. jkan. Januševičius, Semina- 
Mūsų batarėjos energiškai'rijos prokuratoras.

Iš Augštutinio Kuršo, už- 
Čia valandą nakties pakilo plūdus vokiečiams, išsikrau- 
vokiečių kolonos eiti ant stė gyventojai iš Bauskės ir 
mūsų pozicijų. Ugnimi, šenbergo apielinkių.** Pa
sproginę j imu fugasų ir)begėliai keliasi per Dauguvą
kontr-ataka apie 5 vai. jie ir važiuoja Lyvžemio (Ry- 

~ rivargę . gos) gubernijom
Panevėžys. Pabėgėliai pa-

joms atsakinėjo.

GARDINAS IR LUCKAS VOKIEČIŲ RANKOSE
dabar jau Rusijai padės.
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V Metas

buvo atmušti, 
germanai atslūgo į artimą- 
sias daubas, taisydamies vėl sakoja, kad Panevėžio mies- 
eiti.

Per pietus vėl prasidėjo gia.usiai Ramygalos ir Nau- 
Mūsų ka- joji gatvės. Bažnyčia 

riumenė išturėjo naikinau- šaudyta, esąs net sužeistas
Taip praėjo vi- kleb. kun. I. Stakauskas, za- 

Temstant prieši- i krastijonas gi ir špitolnin- 
ninkai vėl griuvo šturmu kas užmušti.
per dvi valandi. Jiems pa-1 Subačiaus parapijoje Nu
sisekė paimti dalį jų gi pa-'čiūnų sodžius, patekęs tarp 
čių Sugriautų priešakinių' dviejų ugnių, sudegė. Čype- 
pozicijų, bet ir šiuo kartu! nų valsčiuje Baibokų kai- 
jie buvę išmušti. Jų rauko- Jmas taipogi sudegęs. Bet a- 
sp paliko tik gintuvės tieSjbcJnai kaimai neperdaug te- 
Pyplių sodžiumi, už kurias 1 - -------
jie brangiai užmokėjo.

Mūšiai ukmergiškiuose. 
“Sovrem. Slovo” sako: ge
nerolas Buelowas Panevėžio 
apylinkėje norėjo laiku pasi-, 
taisęs, didele spėka, bene tik' 
8—9 korpusais su daugybe 
kavalerijos, toli apeiti mus.! 
Bet lig šiol netesėjo. Mū- j 
šiai i rytus nuo Panevėžio, i 
t. y. tarp Kupiškio-Skapiš-1 
kio, Svedasų-Vyžuonių ir A-j 
r.ykščių-Utenos fronto neat- U tūloti s 
simainė; nepasisekė tad ger-!ketinėti 
manams prisiartinti prie j Męs, moksleiviai, nariai 
gelžkelio DvmskoA ūmaus, msusivienyjimo Lietuviu 
ko taip jie nori. _ . 'Moksleivių Amerikoje”^

Pabėgėliams rūpinties ciuofįame atskaitą patįs sau 
Steigiamas Vidaus reik, nu- jr visuomenei tik vieną sy- 
nisterijoj'e atskiras depart- į nietus—laike savojo sei- 
mentas, kurio viršininku h- nį0; bei seimų. šĮmet “Su
ko grapas AI. I iškevicius is Isivienyjimo Lietuvių Moksl- 
Kretingos. Departmentas L.iVių Amerikoje” ketvirtas 
rūpinsis pabėgėlių kilnojimu eilės seimas įvyks Rugsė- 
iš kares palaukių ir tųjų pa- ;0 (September) 17 ir 18 d., nncrAliH 1 r* ayi • ta —-iv* •

į 191o, Chicagoje. _______ ,
I prasidės 10-tą 

... v. ryte, 1 “Aušros* ...
Ų.. tuhManciu. 3^49 go. Halsted St.

gai moksleiviai ir draugės 
moksleivės, atsilankyt į sa
vąjį seimą yra jūsų šventa 
priedermė. Svečiai labai 
pageidaujami.

Be paprastų seimo posė-

tas gerokai apdegęs, dau-

audringa ugnis.

čią spėką, 
sa diena.

ap-

nukentėję, nes vokiečiai už
plūdo labai ūmai. Ypatingai 
Joniškio, Kriukių, Linkuvos 
apielinkėse beveik niekas 
nespėjo išbėgti. Kur mūšių 
nebuvo, gyventojai pasilieka 
savo vietoje. . .

Moksleivių seimas.
Kad nenuklydus pertoli 

Inuo tikrojo gyvenimo, kaip 
Įgalima taukiaus, privalome 

sau atskaitą ir per-

ir visuomenei tik viena sy-

bėgėlių šelpimu.
Vilniaus gubernijoje pa

bėgėlių iš kitų kraštų yra 
viso labo 
Jiems išmaitinti reikia mė
nesiui-291,191 r., gydyti — 
55,030 rb., apvilkti 45,960 r. 
ir butams gyventi—44,595 r. 
Tiek apskaitė Vilniaus mies
to galva,atsakydamas į mie
stų sąjungos paklausimą.

Mažeikių rekvizicijos ko

ka pinigus už paimtus ka- Į 
riumenei gyvulius, pašarą ir 
kitką.

Rokiškio miestely, Zara
sų pav. (gelžkelio stotis Ro
kiškis 6 varstai nuo mieste
lio.). Mokama už paimtus 
daiktus nuo 10 liepos, 1914 
metų iki bal. 7 d., 1915 me
tų. Reikia pristatyti rekvi
zicijos komisijos kvitas ir 
asmens paliūdyjimus. Taip 
pat Rokišky Beneno rekvi
zicijos kvitoms.

Dėl “šaltinio” spaustuvės. 
Vilniuje iš tikrų šaltinių su
žinota, kad “Šaltinio” spau
stuvė visai nebuvo su degin
ta, nes pirm laiko buvo iš 
Seinų išvežta.

“žiburio” progimnazija iš 
Trakų išsikėlė į Mogiliavą.

žemaičių Dvas. Seminari
jos raštinė persikėlė į Vi
džius. Norintieji seminari- 
jon stoti turi ten ir kreip- ką atneš rytojus, 
ties su 'prašymais. C

Dūkštos mokytojų semi- L. L. 1L 11 _„.l 1* ‘ ‘ 
narijon įstojamieji kvotimai <751 Cyrus St., 
bus 12 rugpjūčio, prašymai' Valparaiso, Ind.

GARDINAS PUOLĖ.
Vokiečiai paėmė Gardino 

tvirtovę ir Gardino miestą, 
anapus Nemuno. Tvirtovė
je vokiečiai suėmė garnizo
ną, susidedantį iš 3,000 žmo
nių. Imant Gardino miestą, C- C-7
reikėjo mušties ant gatvių, 
nes rusai labai drąsiai kovo
jo. Reikėjo imti šturmu 
veik kiekvieną namą.

Gardinas yra dvylikta iš 
eilės rusų tvirtovė, kurią 
paėmė vokiečiai. Vokiečių 
spėkomis, kurios paėmė 
Gardiną, komandavo patsai 
H inde n burgąs.

Dabar vokiečiai eina ant 
Vilniaus iš šiaurių ir vaka
rų pusės. Rusai buvo pada
rę ant vokiečių kelias kontr
atakas, bet jos tapo atmuš
tos.

Paėmus vokiečiams Gar
diną, rusai nebeturi jau nei 
vienos didesnės tvirtovės. 
Tiesa, liko dar kelios tvir- 
tovelės, bet jos mažai vertės 
teturi.

Jeigu vokiečiams pavyk
tų užimti Rygą, tuomet 
jiems būtų atviras kelias į 
Petrogradą.

Petrograde jau dabar jau
čiama didelis pavojus.

Is muzėjų “Ermitaž” ir 
Aleksandro trečiojo jau ga
benama į Maskvą dailės vei
kalai. Nors tatai atliekama 
slaptai, betgi visuomenė a- 
pie tar žino ir mato tame 
pradžią miesto evakuacijos.

ARČIAU PRIE RYGOS.
Vokiečiai, žūt-būt, nori 

prasimušti per Dauguvą 
(Dviną), tačiaus ties Fried- 
richštadtu jie tapo sulaiky
ti. Užtat jiems pavyko su-1 
m u šti rusu s ties L i n de n, be t- 
gi per Dauguvą nepersikė
lė. Tiltas ties Linden pa
degtas.

LINKUI MINSKO.
Šešiasdienas kariumenė 

princo Leopoldo Bavariečio 
ėjo per Baltavėžio girias. 
Dabar jie išėjo ant kelio lin
kui Volkovysko ir Minsko. 
Ties Pražanais bus gana 
smarkus mūšys.

Posėdžiai 
valandą 

svetainėj, 
. Drau-

Mažeikių rekvizicijos ko- turėsime literatiškai-moks- 
misija nuo 5 d. liepos išmo-ijiškas paskaitas, kurios į- 

vyks įvairiose miesto dalyse. 
Vieta bus pranešta vieti
niuose dienraščiuose. Pa
skaitas, prakalbas ir t. p. at
liks patys moksleiviai. Yra 
pasižadėjusios dalyvauti ga
na gabios spėkos. Kaip va: 
Step. Biežjs, medicinos stu
dentas; Pranas Žuravlis ir 
Kazys Kliauga, dantisteri- 
jos studentu; J. T. Ainys ir 
Kast. Augustanavičius, ag
rikultūros studentu.

Nedėlioję gi turėsime ge
neral) pasiliksminimo va
karą—teatrą, kuris atsibus 
Meldažio svetainėj.

Kaip matote, laisvieji 
moksleiviai skverbiasi liau- 
din, neatsižvelgdami nei į 
dabartinius krizius—sun
kius laikus. Ir jeigu tik y- 
ra idėjos ir geri norai, didi 
darbai gali gimti patys per 
save. Tačiaus, žiūrėsime,

AR AUSTRO GERMA
NAI EIS ANT KIJEVO?

Rusų kariumenė jau galu
tinai išvvta iš rytų Galici
jos. Austrai pradėjo daug 
smarkiau veikti Volinijos 
gubernijoj. Jie užėmė tvir
to vėlę Luck ir tuo pačiu 
vardu miestelį, kuriame yra 
10,000 gyventojų.

Austro-germanų veikimas 
Volinijoj rodo, jog jie turi 
pieną eiti į Kijevą. Tik 
kasžin ar pasiseks tą pieną 
išpildyti. Rusų strategai 
mano, kad ligi žiemos vokie
čiai nei svajoti negali apie 
Kijevo užėmimą.

NORI UŽIMTI DUBNO IR 
ROVNO.

Austrų kariumenė, užė
musi Lucką (Volyniaus 
gub.), dabar eina ant Dūli
no ir Rovno—dviejų mažų 
tvirtovėlių toj pačiaj guber
nijoj.

Tos tvirtovėlės saugoja

J. T. Vitkus.
S. L. M. M. Raštininkas.

PETROGRADUI VIS GRĘ- 
SIA PAVOJUS.

Jeigu vokiečiams pasiseks 
prasimušti per Dauguvą, be 
abejonės, jie užims. Rygą. 
Užtat visu Padauguviu eina 
baisiausi mūšiai. Ties La
newarden vokiečiams pavy
ko užimti jau svarbią pozi- 
ci j ą. Feldmaršalas von Hin- 
denburg turi tose vietose a- 
pie milijoną kareivių.

( * •
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ITALAI UŽĖMĖ ROVE-
RETg

Italija. — Austrai 
miestą Rovė re to, 
provincijoj. Tai 

didžiausių laimėji- 
atsiekė

Milan,

T re n tin o 
vienas iš 
niu, kuriuos italai 4. 7 

šioje karėje.
Italai betgi bijosi vokiečių 

ir austrų įsiveržimo į jų ša
lį. Mat, kada Vokietija ap
sidirbs su Rusija, tuomet ji 
turės daug atliekamos ka
riumenės,kuri gales būti pa
siųsta prieš italus. Italija 
tokiam atsitikime vargiai 
atsilaikytų.

IŠ
eina

žėjo. Gelžkelio stotyje ne
bematyti ilgų eilių pasažie- 
rių, laukiančiu prie kasų po 
3—4 dienas. Tačiau penk
tadienį ir šeštadienį vago
nuose buvo tokia spūstis, 
kad negalima buvo nei pasi
sukti. Vaikus ir netaip 
kuplias moteris grūsta vi
dun p i ■<) langus.

Pradėjo trūkti darbinin
kų ir tarnaičių. Tramvajai 
sumažino per pus važinėji
mą, nes pritrūko kondukto
rių, ypatingai gi mašinistų. 
Daug palikusių šeimininkų 
reikalauja ateinamųjų tar
naičių.

LENKIJOJE.
Franci jos miesto Lille 
eksp resin i ai trauk iniai 
ii i Varšava. Trauki

niai eina per Berlyną.
Dalis Lenkų Karalystės 

priguli Austrijai. General
gubernatorius tos Lenkijos 
dalies paskirta Diler.

Lodziaus mokyklose jau I 
nemokinama rusų kalbos. 
Valdiškomis kalbomis pri
pažinta lenku ir vokiečiu

Varšuvos mokyklos peror
ganizuojamos siilyg vokiško 
pavyzdžio. 1 Rusų kalba 
taip-pat genama laukan.

Vokiečiai atidavė Lenki
jos dvasiški jai tas žemes, 
kurias rusų valdžia buvo 
konfiskavusi per paskutinį 
lenkmeti. , ..

ANGLAI NORI PASKO
LOS AMERIKOJ.

J. P. Morgan išsitarė, jog 
Anglijos valdžia nori už
traukti Amerikoj paskolę 
ant $500,000,000. 
skolę ji, veikiausia,

POLIVANOV — PIRMUO- (iniau kariavo su Rusija, o 
JU MINISTER! U.

Londono dienraščiai rašo, 
kad Rusijos pirmuoju mi- 
nisteriu būsiąs Polivanov, 
kuris dabar yra karės mi- 
nisteriu.

Jisai organizuos naują 
ministeriją.

KIEK KUNIGŲ KA
RIAUJA?

Rymas.—Tarpe Italijos 
laisvanorių yra 19,320 kuni
gų. Iš jų 745 tarnauja, kai
po kariumenės kapelionai.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ FRI- 
DRICHŠTADTĄ.

Vėliausios žinios skelbia, 
jogei vokiečiai po smarkaus 
mūšio šturmu užėmė tvirto
ve Fridrichštadt, kuri yra

KONFERENCIJA CARO 
PALOCIUJE.

Caras matydamas, kad 
Vokiečiai gali greitai Petro
gradą pasiekti, sušaukė į 
savo palečių konferenciją. 
Joj konferencijoj dalyvavo 
prekybos, pramonės, miestų 
ir žemiečių žymesnieji vei
kėjai. Caras pasakė pra
kalbą, kurioj nurodė, kad 
jie privalo rūpintis suteikti 
rusų kariumenei užtektinai 
amunicijos. Jeigu kariume
nė turėsianti amunicijos, tai 
ir priešas būsiąs išvytas.

PERMAINOS RUSŲ GE- 
NERALY ŠTABE.

Peterburgas.—Pagal ofi
cialių pranešimų, viršinin
kas generalio štabo genero
las Januškevičius paskirtas! raktas prie Rygos 
Kaukazo vietininku. Virsi- Fridrichštadtą, 
ninku generalio štabo pa
skirtas generolas Aleksio j e- 
vas, buvęs šiaur-vakarinės 
armijos komandieras.

Tokio atsitikimo, kad lai
ke karės generolą paskirtų 
ant civiliškos tarnystės, dar 
niekad nesigirdėjo. Iš to ga
lima suprasti, kad buvųsis 
generalio štabo viršininkas 
Januškevičius ar tai visai 
netikęs prie kareiviavimo, 
arba per “klaidą” pakliuvo 
į generolus, o paskui priėjo 
prie generalio štabo virši
ninko. '■”/ G

KOKIUS MIESTELIUS 
VOKIEČIAI UŽĖMĖ GAR

DINO GUBERNIJOJ?

čiai turi užėmę šiuos mies
tus ir miestelius: Kripno, 
Trostiani, Goniondz, Dov- 
nari, Bielosukni, Knišin, 
Dombrov, Suchovol, Kori- 
cin, Jasenovka, Vasilkov, 
Choroš, Dobrinevo, Doilidi- 
Markovščizna, Suraž, Za-

VOKIEČIAI VĖL NU
SKANDINO PASA- 

ŽIERINJ LAIVĄ.
Nors vokiečių valdžia ir 

davė prižadą Amerikos val-. uzciiię iAv
vokiečiai I džiai, kad pasazieriniai lai 

užvaldė tiltą per Dviną.
Kaip tik vokiečiai persi-į 

ikvio pvi JUTVIUČJ, 1 linai pi 1- - ------------- t ~“

versti bus apleisti Rygą ir P^av2TT aršių 
traukties link Petrogrado.

Palei Rygą yra susikon
centravę didžiausios spėkos 
kaip rusų, taip ir vokiečių.

Jeigu Ryga puls, tuomet 
Retrogradui bus didelis pa
vojus.

Lai nebus skandinami, vie
nok praėjusios subatos nak- 

kels per Dvina, rusai pri- U1 vokiečių submarinas tor- 
_ ~1 ’ i pasažierinį

!iaivą “Hesperian”, ant ku
rio važiavo 650 žmonių, tarp 
jų 2 amerikonai. Laivas nu
skendo, bet pasažieriai visi

Išgelbėtieji pasažieriai sako, 
kad submarinas nedavė jo- 
ikio persergėjimo.

“Hesperian” buvo 485 pė
dų ilgio, Įtalpa 6,124 tonai.

Iš priežasties nuskandini- 
mo šio laivo Washingtono 
valdžia vėl susirūpino.

DIDELĖS ATAKOS.
Vakarų fronte prasidėjo 

didžiausios atakos. Fran- 
euzai ir anglai ant viso 
fronto 250 mylių 
spausti vokiečius,
spaudimu jie tikisi paleng
vinti Rusijai, nes vokiečiai 
dalį savo kariumenės nuo 
Rusijos fronto turės pa
siųst į vakarus.

Talkininkai vis dar nenu-j 
stojo vilties, kad kokiu nors 
stebuklu vokiečių armij 
Rusijoj bus sukriušinta 
šiupulius.

Bet kas ją sukriušins?

Iš STREIKO IECHWA-

Streikuoja čionai dokiniai 
prie anglių iškrovimo dar
bininkai. Kompanija In
gi Goal Co. (kiti vadina 
Susquehanna Railroad Co.).

oklyno Liet. Kriaučių Uni

bludov, Sudzialovo, Sokolko, pn)ELĖ JŪRA LIEPSNŲ I
Suprosiv, Biboli, Narev, 
Kleniki, Čiže, Orlia, Bielsk, 
Bocki, Briansk, ščabi, Ce- 
chanovec, Dziatkoviče, Mi- 
leičici, Siemiatoči, Rogače,

IB. Sinkus, kad patyrus 
j Streikuojančių aplinkybes.

M i notoj kompanijoj sle- 
kuojania. Dabar dirbo apie 
150 darbininkų. Streikieriai 
susideda iš ateivių, kaip tai: 
siavokų, rusniakų, mažumos 
lenkų ir apie 15 lietuvių.

Reikalavimai visai maži—

LYDI RUSŲ ARMIJĄ.
Rusai, nenorėdami ką- 

nors palikti vokiečiams, pu
si t i*a u k da m i naiki n a v i s k ą. 
Kazokų būrys, po vadovys
te generolo Miščęnkos, užsi-Ir tą pa- Kleščeli, Riasna, Visoko-Li- UC11C1U1U u/^- . , .

... ' , gaus, tevsk, Malniki, Nemirov, iim;l vientik naikinimu tur- non tik 6 centų ant doleno
Anglijos valdžios atstovai v olgin, Vaganov, Kamm 
jau vyksta Amerikon.

Molui ki,

KAS DEDASI RYGOJ?
“R. G.” rašo:

Latvių laikraščiai “Latvi
ja” ir “Lihdums” keliasi 
Maskvon. Tenpat išsikelia 
ir Naujasai Latvių Teatras.

Stovylos, kaip antai Petro 
Didžiojo, Barklai de Toli i ir 
mažesnės—iš viešųjų piečių, 
Vermano parko, nuimta ir 
nugabenta gelžkelio stotin 
siųsti Rusijos gilumom

Miesto lombardas auksi- 
daiktus 
miesto

nius ir sidabrinius 
išgabenoMaskvos 
lombardan.

Druskos pradėjo, trūkti 
mieste pastromis dienomis. 
Cukraus taipogi nedaug te
galima gauti.

Fenikso vagonų fabrikas 
keliasi už Maskvos Liublino 
stotin.

Bėgimas iš Rygos pasta
romis dienomis kiek suma-

Litovski, Zamosti, Rudavec, 
černovčici, Osiati, Strodač, 
Gvožnica, Domačevo, Če- 
rak, Radež ir Velikaja-Ri
ta.

Dabar Gardino gubernija 
paversta Į karės lauką. Vi
durys ir pietinė dalis guber
nijos—tai lygus laukai ir la
bai parankus dėl mūšių/

HINDENBURGAS ME
DŽIOJA.

Berlynas.—Hindenburgas, 
vokiečių feldmaršalas visgi 
yra nepaprastas žmogus. 
Nors jisai yra vyriausiu 
karvedžiu ir turi atlikti be
gales darbo su didžiausia 
atsakomybe, vienok jisai 
veikia nepaprastai šaltai.

Štai, neseniai jisai buvo 
apleidęs karės lauką ir nu
vykęs į tūlą dvarą Prūsų 
Lietuvoj ant medžioklės. 
Medžiojo visą savaitę.

te. Kur tik rusai pasitrau
kia, ten paskui juos seka jū
ra liepsnų, rijančių miestus 
ir kaimus. Tų vietų gyven
tojai pasilieka be kąsnio 
duonos ir pastogės.

Vokiečiai tokį rusų elgi
mąsi vadina begalo kvailu ir

RUSIJA NETEKO 5,500- 
000 KAREIVIŲ.

Iš Šveicarijos pranešama,

jau 5,500,000 kareivių už
muštais, ir nelaisvėn paim
tais.

Iš 223,172 rusų aficierių 
43,124 užmušta, 161,443 su
žeista ir 18,605 prapuolė.

JAPONIJA SIUNČIA RU
SIJAI PAG ELB A.

Japonija rengiasi pasiųsti 
Rusijai į pagelbą 750,000 
kareivių. Ji organizuoja 
veteranus rusų - japonų ka
rės, t. y. tuos, kurie pir-

pakėlimo.
Streiklaužių esą keliatas. 

Streikas manoma lengvai 
laimėt, kad t;k vknvbė tarp 

I streiku o j ančių tarnau l o.

Darbas pusėtinai pave j’n- 
g 's. Pilni anglių karukai ir 
tusti .kai bėginėja vieni 
pro kitus, ir nepratęs darbi
ninkas greitai papuola į jų 
tarpą. Taip ir buvo, Kad 
v lenam skebui skersai galvą 
perpjovė karuko ratas, o 
kitą su anglimis supylė.

Bet, kaip matosi, tai pas 
streikuojančius energijos 
nestokuoja. I. VZ. W. orga
nizatorius streikieriai išsivi
jo, nors ir kitokių agitato
rių neturėjo. J. Augūnas 
lenkų kalboje pasakė pra- 
kalbėlę, nurodydamas tei
singus kelius, kurių reikia 
laikytis. Išrinkta streiko 
vedimo komitetas ir nutar
ta, kad pas km n pa ims dau
giau neit, kolei jie patys 
streikierių nekvies.
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TfiMYKITE!Krikščioniška dvasiškija, 
prisidengus Kristaus moks
lu, buvo ir yra uoliausiu

giau praktiškos svarbos, ne
gu ligšiol kad buvo.

Įgaliojimas ir “Žibu 
relio” atstovybe 

Amerikoj.

Jau daug Lietuvos žemės
Gimi- 

raugai liko atskirti t ____ _______ _____ _
its kito. Daug, daUgl"būti j°s atstovu Amerikoje, ir to- 
JUS mėnesius nebėgau- Ameriko/ė mū'^'

PREPAREDNESS” Dvasiškija ir kare
Nuo pat pradžios karės sargu kapitalistų reikalų. Ir 

.proęresy visko ji spauda kad parodžius kapita-
metinėja dvasiskijai, būk ji'hstams savo ištikimybę, kad 
laiminanti kareivius, einan-1 — • - ■
čius į karę ir šventinanti 
ginklus. Socijalistų ir lais
vamanių kalbėtojai nurodi
nėja, kad kunigai, dėl savo 
pelno, pritaria karėms. A- 
belnai, visur kunigam daro
ma užmetimai, visur ant jų 
užsipuolama, kad jie nepildo 
Kristaus žodžių — “Mylėk 
artimą savo, kaip pats sa- 
ve”.

Žodis “preparedness” sto
vi ant galo liežuvio mūsiš
kų kapitalistų, karininkų ir 
buržuazinių laikraštininkų.

“Preparedness”—tai pri
siruošimas, pirm laiko prisi
rengimas. Žinoma, ne prie 
ko kito, kaip prie karės. A- 
pie karę' šneka visais pa
kampiais ir nors kivirčai su 
Vokietija bent tuo žygiu ap
simalšino, tai betgi šnekos ir 
agitacija už “preparedness” 
vis auga ir auga.

Kas vėją sėją —■ tas aud-1 Kunigai aiškinasi, būk be-
~.sak° patarle. (pevjaį anį jų bereikalingai | pr:savvnįu 

Turbut. taip ir bus ir au-P1.isiekdinti
rą pjaus ■
Turbūt, taip ir bus .. — 
gantis Amerikos militariz- 
mas susikirs kur nors su 
savo konkurentu. Seniau 
šnekėta apie pavojų iš Ja
ponijos pusės. Dabar bub- 
nija apie Vokietija ir Mexi- 
ką. O kasžin kas dar bus 
su pietų Amerika?

“Laisves’’ skaitytojai ži-

užsipuldinėją.
lir laiminti kareivius, girdi, 
įjuos valdžia verčianti ir jie, 
kaipo “nuolankus” Kristaus 
tarnai, nesipriešiną. O gin
klus šventiną ne dėlto, kad 
jais daugiau žmonių išžudy
tų, bet dėl to, kad mažiau ir 
kad greičiau karės pasibaig
tų. Panašiai aiškino kun. 

po, kad Suvienytos Valsti- į Kemėšis, kuris dabar orga- 
jos jau uždėjo savo globą mizuoja katalikų - darbinin- 
(protektoratą) ant Haiti sa- Rų organizaciją leidimui ka-

1. X -< • « « 1 cvl < r VxJXrw A 1/AO Iz O 1. __ 1^21- Y * „ L L TA   *ios valstybės. Amerikos ka
pitalas dabar jau bus ponas 
tos šalies. Ir galima spėti, 
tai tik pati pradžia ilgo žy
gio Amerikos imperializmo 
ir jį lydinčio militarizmo.

Amerikos finansai ir A- 
merikos bizniai lyste lenda į 
svetimas šalis. Suvienytos 
Valst. vis labiau galanda sa
vo dalgį, kad nukirtus gau
sų derlių pietų Amerikos 
respi ibi i koše. Padėki me,
tokia mūsų kompanija, kaip 
American Fruit Company 
nekuriose pietų Amerikos 
šalyse turi jau didesnę galę, 
negu tų respublikėlių val
džia.

Dabar jau vedamos tary
bos su Honduras, Nicara
gua ir Coste Rica respubli
komis ir jeigu tarybos pasi
seks, tai tos šalįs jau bus po 
mūsiškių kapitalistų kont-

talikiško laikraščio “Darbi
ninkas”.

Klausant kun. Kemešio 
tokių paaiškinimų ir matant 
dvasiškijos elgimąsi, neno
romis išsiveržia balsas iš 
krūtinės:

“Jūs aršesni ir už apašta
lą Judą! Kada Juda Kristų 
pardavė už trisdešimts si
dabrinių, tai nerasdamas sa
vo sąžinei ramumo, nubėgo 
ir pasikorė. Jūs dabar par
duodate Kristų ant kiekvie
no žingsnio, ramia sąžine 
atsistojate prieš minią ir 
dar iš jo pasityčiojate!”

vo” štai kokią randame ži-

ginimą karės Išlaidų.
Šitie reikalavimai turėtų 

būti lig ir kanva, ant ku
rios būsiančioji taikos kon
ferencija turės išsiūti nau
jus rubežius ir nustatyti vi
są eilę naujų politiškų ir e- 
konomiškų santikių.

Šiuo žygiu išsirodo, kad

Ne lotyniška kalba 
kalta.

pertikrinus kapitalistus ir 
kapitalistiškąją valdžią, kad 
ji jų reikalus gina ne vien!
žodžiu, bet ir darbu, griebė-1 šnekos apie taiką įgyja dau- 
si ginklo ir pradėjo žmones —-i--------- 1—~ --
žudyti. Katalikiškos bažny
čios galva, popiežius, pir
miausiai išsiuntė į karę sa
vo gvardiją, o paskui jo 
gvardiją išėjo ir juodoji ar
mija su- praskustais pakau
šiais. Dvasiškija išsižadėjo 
Kristaus, išsižadėjo dievo 

j, išsižadėjo savo 
stono, pasiėmė į rankas kar
dą ir .pradėjo žudyti žmo
nes, kad apgynus kapitalis
tų reikalus.

Gal būt, kad tą juodąją 
armiją, susidedančią iš 18 
tūkstančių, popiežius pris- 
kaitys prie šventųjų, nes jie 
liuosnoriais eina žudyti ki
tus ir nesibijo, kad priešo 
kardas juos gali nužudyti.

Juk jie “kankiniai”...
švenčioniškis.

Laimingi męs esam

Pirmosios kregždu 
tos prisiartinan

čios taikos.

Kalbama jau ir apie rin
kų užkariavimą Peru res
publikoje. Ligisiol mat, 
ligi didžiosios Europos ka
rės, pietų Amerikos rinką 
buvo užėmusios Anglija ir 
Vokietija. Dabar — atėjo 
Suv. Valstijų eilė. Mūsų 
kapitalistai ir įvairiausios 
jų kompanijos uoliai jieško 
dirvos pietų Amerikoj. Jie 
įvesti na ten savo kapitalus, 
tveria pramonę, žodžiu sa
kant, finansiškai užkariau
ja tas šalis. O po finansiš
kam užkariavimui — visuo
met eina politiškas užkaria
vimas, kuris, kaip žinoma, 
be kariumenės neapsieina.

Štai kodėl visi Amerikos 
laikraštiniai Levia fanai
šaukte šaukia prie apsigink
lavimo, prie “preparedness”, 
Štai kodėl kariumenės ir lai
vyno ministerial tuoj pasiū
lys Wilsonui pienus reika
lauti iš kongreso penkių 
šimtų milijonų dolerių dėl 
“didesnio” laivyno ir dėl 
“didesnės“ kariumenės.

Dabar męs matome, kad 
šios šalies kapitalistai nei 
nemano pasimokyti iš kru
vinų Europos lekcijų. Ži
noma, jie patįs nešoks į ug
nį. Jie siųs kitus, o patįs 
tik gardučius kaštonus sau 
išsirinks ir pasigarduos.

Kraujo miglos apsiaučia 
pasaulį. Kapitalistiškas pa
mišimas kelia savo kruviną 
lugiapjūtę. Ir Amerika pa
matys dar kada nors tą bai
sų gaisrą, kuris siaučia da
bar nelaimingoj Europoj. 
Ir Amerikos darbininkai pa
siners dar vargo tvane, jei
gu jie išanksto neprisirengs 
apskelbti karę karei.

“Virš aštuoniolikos tūks
tančių kunigų ir vienuolių 
liuosnoriais įstojo Italijos 
armijom Iš tos skaitlinės 
700 tarnauja pulkuose ir 
pildo kunigų pareigas, 1000 
dirba prie sužeistųjų, o kiti 
šaudosi fronte”.

Ar kun. Kemėšis negalė
tų paaiškinti, kas tą juodą
ją armiją, susidedančią iš 
18,000, privertė griebtis 
ginklo ir stoti į kariaujan
čių eiles? Sakyčiau, kad jie 
kovoja už “šventą“ tikėji
mą. Bet austrai taipgi yra 
Rymo-katalikai ir pildo to 
paties popiežiaus įsakymus. 
Reiškia, jie už tikėjimą ne

Vis labiau pradedama 
šnekėt apie prisiartinančią 
taiką. Dipliomatai tai vie
nur, tai kitur, prasitaria 
jau ir apie būsiančios taikos 
sąlygas, 
atsargus straipsniai taip- 
pat rodo, 
valstybių 
deda numanyti, 
mesnis kraujo liejimas ne
atneš jokių pasekmių.

Žymus Londono laikraštis 
“The London Ekonomist” 
patalpino svarbų savo re
daktoriaus straipsnį, kuria
me išreiškiama mintis, kad 
taikos tarybos jau arti. Tą 
straipsnį be jokių komenta
rų perspausdino Berlyno 
“Wossische Zeitung”. An
glijos užsieninių dalykų mi- 
nisteris Sir Edward Grey 
taip-pat išreiškė kelias min
tis, kurios duoda suprast, 
jog Anglija jau nesitiki lai
mėti ir todėl jieško dirvos, 
kad pradėjus dipliomatiškas 
ristynes.

Rymo Vatikanas taip- 
pat smarkiau pradėjo dar
bu oties taikos klausime. Po
piežius Benediktas, mato
mai, nori veikti išvien su

Tūlų laikraščių

kad kariaujančių 
pilioriai jau pra- 

kad toly-

da kariauti Rusijai, Franci-i
iii i i u A n tri i i n i Mna vinnm I

ja'Amerikos prezidentu. Štai

Kašžin ar tik vėl nereiks 
Petrogradą perkrikštyt į 
Peterburgą? Juk jau vokie
čiai nelabai toli!

■ ♦ ■ *
Socialist Party turi apie 

ši m tą tūkstančių narių. O 
paskutiniame referendume 
dalyvavo tik dešimta visų 
narių dalis.

Ačių dievui, Sąjungoj vis- 
tik geriau. Pas mus veik 
trečdalis dalyvauja.

jai ii 4“kiigxijčn. Męs žinom, 
kad Anglijoj viešpatauja 
protestonų tikėjimas, Rusi
joj — stačiatikių, o Franci- 
ja pasižymėjo savo “bedie
viškumu“, atskirdama baž
nyčią nuo valstybės.

Tai kas gi tuomet juos 
privertė stoti liuosnoriais ir 
kovoti? Ar jie i..... ......
penktą dievo 1 
“Neužmušk“?
tikėti, kad jie būtų tą prisa
kymą užmiršę, nes jiems bū
nant dvasiškoj seminarijoj 
per kelis metus kalė į gal
vas: “Penktas neužmušk”. 
Kada išėjo iš seminarijos, 
tai tuomet jie žmonėms 
pradėjo skelbti: “Neuž
mušk !” O dabar, nei iš šio, 
nei iš to, pagriebė ginklus 
ir pradėjo žudyti savo bro
lius — austrus, pildančius 
tą patį tikėjimą, kurį jie 
skelbia.

Beje, gal tūli pasakys, 
kad ir socijalistai priešingi 
žmogžudystėm, kad ir soci
jalistai šaukia: “šalin ka
rės!” bet patįs, pasiėmę 
ginklus, žudo kitus.

Ant to atsakysiu, kad so
cijalistai liuosnoriais nesto
ja po 18 tūkstančių, jeigu 
atsiranda vienas, kitas, ku
ris išsižada savo principų ir 
pastoja liuosnoriu, bet visus 
kitus valdžia priverčia prie 
žudynių. Socijalistai priva
lo kariumenėj tarnauti, kaip 
ir visi kiti žmonės. Visai 
kas kita su kunigais! Jie y- 
ra paliuosuoti nuo kariume
nės. Valdžia neišdrįsta į- 
duoti ginklą į rankas tiems, 
kurie save vadina Kristaus, 
dievo sūnaus, įpėdiniais ir 
žmonėms skelbia: “Neuž
mušk!”

kodėl jisai pavedė Baltimo- 
rės kardinolui Gibbonsui 
personališkai įteikti Wilso
nui svarbu laišką, kuriame 
paliesta klausimas sutaiky
mo kariaujančių valstybių. 
Kardinolas Gibbons jau 

užmiršo lankėsi Washingtone ir kai-
prisakymų
Nesinorėtų

bejosi su prezidentu. Ant 
rytojaus, po jų pasikalbėji
mui, .tuoj tapo paskelbta, 
jog išsirodo, kad susitaiky
mas gali įvykti greitu laiku.

Tą pačią dieną New Yor- 
ko laikraščiai paskelbė žinių 
iš “labai ištikimų, šaltinių” 
apie tas sąlygas, kurias no
ri statyti Vokietija taikos 
konferencijoj. Vokietija no
ri :

1) Įsteigimo Nepri gili
ni ingos Lenkijos, kuri susi
dėtų iš Lenkų Karalystės 
(10 rusiškų gubernijų), da
lies Galicijos ir dalies Poz
nanians kunigaikštijos.

2) Visiška liuosybė ant jū
rų.

3) Pripažinimas žydams

4) Bessarabija (Rusijos 
gub.) turi būti atiduota 
Rumunijai.

5) Austro Vengrija yra 
pirmuoju “žmogum” Balka
nų pusiausaly.

6) Belgijai grąžinama ne- 
prigulmingumas.

7) Francijai grąžinama 
žemės, kurias užėmė vokie
čių kariumenė.

8) Visas Alzasas priguli 
Vokietijai.

9) Talkininkai sugrąžina 
visas kolionijas, kurias ka
rės metu atėmė iš Vokieti
jos.

10) Vokietija gauna atly-

“Duokite jiems laisvę 
nors apsivedime”,—vėl šau
kia drg. Z. Puišiutė.

Dievuliau, koki tai jaus
mingi žodžiai! Laimingi 
męs, vaikinai, esam, turėda
mi tokios geros širdies 
drauges — merginas.

Jos netik kad stengiasi 
i kaip galėdamos su Romos 
I agentų pagelbą užmauti 
mums apinasrį ir vesti į ro
mišką turgavietę, idant pri
piltume viršminėtų agentų 
bedugnius kišenius sunkiai 
uždirbtais doleriais ir tuom 
suteiktume jiems dar dides
nę galę kovoti su darbinin
kų pažanga; bet jos dar gali 
paimti plunksną ir paaiškin
ti mums principus, nuplauti 
mūsų nuodėmės, kad męs 
paliktume nekaltais avinė
liais. Reikia tik gėrėtis, 
matant jųjų tokį mielašir- 
dingumą!

Puišiutė sako, kad jeigu 
socij al is tai jau taip vengtų 
bažnyčios, tai 75 nuošimčiai 
pasiliktų nevedusių. Reiš
kia, iš šimto 75 turėtų palik
ti kapucinais.A Tuomet būtų 
įvalias dievo garbintojų! 
Bet laimė, kad tas “jeigu” 
dar palaiko mus nuo kapu
cinų pavojaus.

Puišiutė mato daug laisvų 
vaikinų, todėl aš drįstu pa
klausti, ar jie užgimė lais
vais? Be abejonės atsakys, 
kad ne. Gerai!

Tad kodėlgi jiems nėra 
galima pamylėjus tinkamą 
merginą įkvėpti jai laisvės 
dvasią, išvesti iš tamsybės 
nežinios, parodyti šviesos 
kelią? * Kodėlgi drg. Pui
šį u te neina to kitokio kel i o 
tiems “laisvės karžygiams”, 
kaip tiktai susmukti josios 
katalikiškam glėby ir trauk
ti į Romišką turgavietę? 
Juk tai daugiau, negu paže
minimas — pajuokimas lai
svu vaikinu!

Reiškia, aš šiandien esmi 
laisvamanis, sočijalistas, bet 
štai, rytoj, man pasitaiko 
proga įsimylėti į katalikę 
merginą ir, pagal Puišiutės 
išrokavimą, niekas nelieka 
daugiau veikti, kaip tik pa
minti po čeveryko padu sa- 
v o bran gi a u sius p e rsi ti k ri n i- 
mus ir, nuleidus 
galvelę, traukti paskui ją i 
Romišką turgavietę, — o 
jau ten mane apčytsys, kaip 
dvasiškai, taip ir materija- 
liškai!

Drg. Pi ii si ut e sako, apsi- 
vedimas turi būti paremtas 
ant meilės. Bet kodėlgi to
ji meilė yra matoma tik 
vienoj pusėj, t. y., tik vaiki
nas turi įsimylėti ir pildyt 
jos norus? Mano nuomonė 
čia bus visiškai priešinga! 
Vaikinas neturi pasikakint 
vien tik įsimylėjimu; jis tu
ri žiūrėti, kad jo draugė jį 
irgi mylėtų nemažiau, kaip 
jis ją! Ir jeigu ji norės su 
juom susituokti ir ruošti 
šeimynišką gyvenimą ne dėl 
kokių ten savo išrokavimų, 
bet tikrai iš meilės, tai visa
da ją bus lengva trumpu 
laiku padaryti laisva pir
miau apsivedimo! Bet jei
gu ji vestų dėlei kokių ten 
savo išrokavimų, tai, žino
ma, kad nesutiks ir steng
sis nutempti į “turgavietę”. 
Todėl su tokia visada ge
riau persiskirti pirmiau, ne
gu paskui leisti jai “išrū- 
nyt” su burdingierium.

J. V. Džekutis.
Newburgh, N. Y.

(Pabaiga).
Bet kaslink vaistų, aš pa- 

į tarčiau publikai nepikčiur- 
naut ant aptiekorių, nes at
eity jie bus visai menku 
klausimu. į Geriausiai ma- 

. žiau vartoti vaistų, nes jie 
■visai eina iš mados. Moks
liškoji medicina tik keliatą' 
jų tepripažįsta ir daktarai 
priversti yra išduot nors ko
kį receptą kiekvieną sykį, 
kadangi ligonis pyktų! jei 
daktaras tik ligą surastų ir 
duotų patarimus. Žmonės 
yra dar tamsus ir neklauso 
daktarų patarimų; jie neži
no, kad žinojimas visų vais
tų nepadarytų nors kam 
įverto daktaro. Kada pub
lika labiau apsišvies ir ne
reikalaus nuo daktarų re
ceptų; kada ji nenorės nuo
dytis vaistais, o vartos tik 
tuos, be kurių negalima ap
sieit, tuomet užteks vienos 
aptiekos visam miestui.

Kalbant gi apie daktarus, 
negalima sakyt, kad žmogus 
gerai užmoka. Gauti dole
rį. pusantro ar du už vizi
tą ir nežinoti, kada kitas li
gonis ateis — nėra taip jau 
pelninga po tokių ilgų mok
slo metų ir tokioj profesi
joj, kur visą amžių turi mo
kintis. Daktarai perdaug 
arti stovi prie vargšų skur
do, nelaimių ir kančių, to
dėl neveltui jų didelė daugy
bė yra priešinga šiai tvar
kai. Labai ir labai tankiai 
jie ne tik atlyginimo negau
na, o da paramą duoda tu- 
liem ligoniam. Nė vienas 
jų milijonierium netampa.

Mano nuomone, skelbimu, 
jog ir daktarai ir aptieko
riai yra lupikai, kaip p. 
Margerio straipsny bando
ma pasakyt, užgaunama tik 
guodotinos profesijos, pasė
jama publikoj nepasitikėji
mo mintis prieš jas; tamsus 
žmoneliaį i 11 
jog užtenka 
vardus lotyniškai 
narnų vaistų-sužinot ir tuo
met be daktaro ir aptieko- 
riaus galima bus išsigydyt.

Reikia^ atsimint, kad pir- 
ima žmogus ligą turi žinot, 
negu j ieškot vaistų. Kaip

KAIB SUSIRAŠYTI SU 
VOKIEČIŲ UŽIMTOMIS

f VIETOMIS?
T & -1 T • J

u žemį priešininkas.
nes, d 
nuo l® 
kas ii į

A

Albinui Rimkai, U. S. of America.
Gerbiamasis!
“žiburėlio” valdyba šiuo kreipiasi 

į Tamstą, prašydama neatsisakyti

Į del prašo ir įgalioja Tamstą veikti

UH JOKIOS Žinios 1S savo te- organizuoti aukų rinkimą taip bend- 
vų, giminių, pažįstamų, pa- 
<
si rado žmonių, kuriems pa
rūpo tas dalykas, parūpo

2 ‘ ‘ ‘ ron “Žiburė’io” kason, taip ir stei-
.... - . - - . y. . — - ’ giamam prie “Žiburėlio” Žemaites

SlllKUSių po VOKieciaiS. At- vardo fondan, iš kurio nuošimčių bus 
* ~ ‘ ’ * skiriamos moksleiviams paša’pos ir

stipendijos.
Tikėdamies, kad Tamsta neatsisa-x X jl i veidu JYcVvi j aiiiDua j i vavūiou

padėti sužinoti: Švedijos so- kyši padirbėti mūsų moksleivių įa- 
sti nėję Stokholme insisteigė 
tam tikras tarpininkavimo 
“Rusų Komitetas”. Kas no
ri parašyti laišką į vokiečių 
užimtas vietas,gali juo pasi
naudoti. Laiškas reikia ra
šyti vokiškai arba rusiškai 
ir ineįeji į konvertą, o su 
laišku 10 kap markė. Ant 
konverto reikia parašyti ad-! 
resas kunigo, aptiekoriaus' 

{ar kito kokio žinomo žmo
gaus iš tos apylinkės, į ku
rią norima siųsti laiškas, 
paprašius, kad jis pasiųstų' 
laišką tam, kam reikia.

Taip adresuotas ir nelip
dytas konventas su laišku 
viduje reikia indėti į kitą 
konvertą, ant kurio reikia 
prilipdyti 10 kap. pačto 
markė ir parašyti toks ad
resas: — francūziškai — 
Stockholm, Sweda, Comitet 
Russe ir rusiškai — Švecija, 
Stokholm Russkij Komitet.

bui, liekame su pagarba 
“Žiburėlio” pirmininkas 

Valdybos nariai: A.
J. Vileišis. 
Bulotiene, 
J. šaulys.

pradeda manyt, 
lietuviškus 

vadi-

“Socįjaldemokrato” 
platinimo reikalu.

-Gerbiamasis!
Siunčiu Tamstai “Žiburėlio” valdy

bos įgaliojimą. Tikiuos, Tamsta ne- 
i atsisakysi mums padėti. Kaip sun- 
I kus yra moksleivių padėjimas šiuo 
i karo metu, nereikalinga, žinoma, 
Tamstai nei aiškinti.

Duodame Tamstai, organizuojant 
aukų rinkimą,visiška carte blanche: 
dabar ne tokie laikai, kad galima 
būtų per laiškus susirašinėti ir abe
jojamuose atsitikimuose aiškinties.

Męs Tamsta visiškai išsitikime ir 
tik prašome moksleivių vardu ištik- 
rųjų mums padėti. Gaila, kad nebe- 
gauriame po N. Metų visiškai Ame- . 
rikos laikraščių ir nebežinome todėl, 
ką beveikiate. Ar gaunate bent mū
sų laikraščius? Jei gaunate, tai iš 
tų laikraščių turite suprasti, kad 
mums labai sunku: vargas vis auga....

Viso labo! Likite sveiki-gyvi. 
Jūsų J. šaulys.

ATSIŠAUKIMAS | AMERIKOS 
LIETUVIUS.

Paskelbdamas viešai šį mokslei
viams šelpti draugijos “žiburėlio” 
man duotą įgaliojimą ir prašymą 
būti “Ž.” atstovu Amerikoje bei or
ganizuoti aukų rinkimą ir tt., drįs
tu kreiptis į Amerikos lietuvių vi
suomenę prašydamas tame sunkiame 
ii’ svarbiame darbe kiek galint padė
ti.

“Žiburėlis” jau ne viena moksleivį 
nuo bado ir mirties apgynė, ne vie
nas jo sušelptųjų moksleivių šiądien 
svarbias vielas užima mūsų visuo
menėje ir savo, darbais už sušelpimą 
jau keleriopai atsilygino.

“Žiburėlis”, duodamas stipendijas 
ar laikines pašalpas, vaduojasi vien 
kandidato padėjimu, ir visiškai ne
žiūri politikos nei kitokių moksleivio 
įsitikinimų, ir šiądien visų sriovių 
veikėjuose yra nemaža “žiburėlio” 
auklėtinių.

“žiburėlis” reikalinga remti dabar 
ir tai kuogreičiausia, nes Lietuva be
veik visa jau užimta vokiečių, tuo 
tarpu moksleiviai pasilikę Rosi jos u- 
niversitetų miestuose ir, šiaip ar ki
taip, priversti tenai gyventi (nes ki
tur nėra kur pasidėti), taipgi surasti 
lėšų mokytis. Tikėtis kokios nors pa
ramos iŠ Lietuvos žmonių—nei moksl
eiviai, nei patsai “Žiburėlis” prie da
bartinių sanlygų negali, o neduoti^ 
trokštantiems mokslo jaunuoliams jo 
įgyti, tuo labiau pabaigti, reikštų— 
neduoti Lietuvai mokslo žmonių ir 
veikėjų, reikštų—dar iš savo pusės 
padidinti dabartinę Lietuvos nelaimę.

Męs, amerikiečiai, galime ir pri
valome “žiburėlį” remti tjio labiau, 
kad jisai šelpia visus lietuvius moksl
eivius, nežiūrint kur jie mokytųsi ir 
gyventų. Jeigu Hgšiol “žiburėlis” A- 
merikos moksleivių dar neše’pė, tai 
vien dėlto, kad jo pajamos labai bu
vo menkutėlės ir su amerikiečiais 
artimesnhj ryšių nebuvo užmezgęs, 
ši spraga, jeigu Amerikos lietuviai 
panorėtų, dabar kaip tik yra gera 
proga pataisyti, ypač atsimenant, kad 
tuo tarpu nėra nei vienos organiza
cijos, kuri specialiai užsiimtų Ame
rikos moksleivių šelpimu.

’“Žiburėlį” galima remt įvairiais bū
dais:

1. Įsirašyti tikraisiais nariais. Na
rio mokesnis 5 rub. arba $2.60 me
tams.

2. Paaukuoti sulyg savo išgalės 
“Žemaitės Eondan”, kuris dar tik šie
met yra įsteigtas Žemaitės 70 metų 
gimimo dienos sukaktuvėms paminė
ti.

3.
jon

4.
skaitąs ir kt. ir pelną paskirti “Ži
burėliui”.

Jeigu kas reikalautų platesnių ži
nių, tesikreipia prie manęs ir aš vi
suomet kiek galėdamas patarnausiu.

Pinigus galima siųsti:
1. Žemiau pasirašiusiojo vardu — 

ligi rugp. 20 d. 2257 W. 23 PL, 
Chicago, ilk, o vėliau: 366 W. Broad
way, So. Boston, Mass. Visos mano 
vardu prisiunčiamos aukos ir aukau
tojų vardai bus skelbiama “Jaunojoj 
Lietuvoj” ir kituose laikraščiuose, 
kurie skelbti sutiks, taipgi bus iš
duodama kvitos.

2. Pinigai galima siųsti ir tiems 
laikraščiams, kurie atsispausdins šį 
atsišaukimą ir apsiims aukas pri
iminėti.

3. Galima siųsti ir tiesiog “Žiburė
liui” tokiu adresu: Vilnius, I). .Pogu-

ilianka, 11a. Tik dabar, kuomet Vil
niaus likimas netikras, geriaus tie
siog nesiųsti. Aš pats su Vilnium

■>

Šiandien sužinojau labai 
nesmagią naujieną. Man 
praneša iš Škotijos, jog “So- 
cijaldemokrato” siunčiama 
Amerikon tik 200 egzem
pliorių. Šimtas egz. ateina 
mano vardu, kitas šimtas— 
ant visos Amerikos.

Tą dalykų stovį reikia pa
taisyt. Ir męs galime jį 
pataisyt. Ne tik galime, 
bet ir turime.

Ligšiol, kiek man žinoma, 
“Socijaldemakra tas” plati
namas šiuose miestuose — 
Brooklyn^, New Yorke, 
Hartforde, Norwoode ir 
Binghamtone.

Kitų miestų draugai tyli, 
nors, rodosi, parduoti per 
mėnesį laiko kokia 10-15-20 
egz. begalo lengva.

Štai, vienas Hartfordo so- 
cijalistas man praneša, kad 
nespėjęs pasirodyt ant gat
vės, o 20 egz. “S-D.” kaip 
nei nebuvo. Jeigu Hartfor
das gali išplatint 20 egz. 
“S-D.”, tai kuo blogesnis 
Waterbury, New Haven ir 
kiti miestai?

Kas dar nori gaut 1,2 ar 
3 num. “Soc.-Dem.” atsišau
kite į manę. Kas nori iš
platint savo mieste 
taip-pat atsišaukite.

L. Pruseika.
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griešną!daktarui
a

I “L. Ū ”

nes paskui susineŠu dabar tik per Petrogradą ir Armotll ' rūpinuos įgauti tokj adresą, kurį 
būtu irnlima visuomenei paskelbti.

Publika, perskaičius p. 
Margerio straipsnį, gali 
pradėt manyt, jog daktarai 
tik tyčia vartoja lotynų kal

būtų galima visuomenei paskelbti.
». Albinas Rimka,

“Žiburėlio” Draugijos jga’iotinis.
P. S.-—Būtų gerai, kad tie žmonės, 

kuriems lietuvių moks’eivių šelpimas 
Europoje ir Amerikoje rūpi, susispie
stų į kuopeles ir bendrai su “Žiburė
liu” tą darbą varytų. A. R.

Aukoti sulyg išgalės bendro- 
“Žiburėlio” kason.
Rengti vakarus, prakalbas, pa-

jei dvidešimtį ligų jis vadi
na gumbu, kurios turi būt 
skirtingai gydomos? Kaip 

' jis gali imti vaistus, nežino
damas kokiame atsitikime 
kiek, kaip tankiai ir kokią 
veikmę jie padarys? Kaip 
jis gali maišyt vaistus pats, 
jei jis nežino jų chemijos? 
O jeigu jis viską žinos, pats 
jau bus aptiekorium arba ir

Pruseika— Lietuvoj bu
vo Albertas Vabalas.

Na tai kas? Tai dar toli 
gražu nereiškia, kad jisai 
būtų pavogęs Tėvynės My
lėtojų knygas.

jog aptiekorius irgi yra 
grynas į plėšikas. Susitve
riant tokiai opinijai gali 
prasidėt minėtų profesijų 
neguodojimas, neapkanta 
prieš jas — ir tuomet nelie
ka jaunimui noro pasišvęs
ti, studijuot ir likti naudin
giausiu draugijos naikiu. 
Publikai iš to tik blėdis, nes 
ji pati gali tik nuodytis, o 
ne gydytis savo išmokimu 
nusipirkti vaistus. Ar ma
žai tūkstančių nuodijasi da
bar visokiais patentuotais 
vaistais, nors daktarai 
draudžia?

Da laimė, kad ne visi žino 
vaistų vardus ir kad jie 
brangus, nes kitaip gal di
džioji dalis žmonių nusinuo
dytų. Juk visokiais bromo 
selseriais, headache powde- 
riais ir kitkuo ir dabar nUo- 
dyjasi. Opiumu, morphinu 
ir kitais narkotikais nuody- 
josi tūkstančiai, kol tik val
džia uždraudė parduot. Jeį 
daktarai rašytų receptus už 
dyką ir aptiekoriai sutaisy
tų vaistus už 5 ar 10c., tuo
met tūlos moters daugiau 
vaistų gertų, negu valgio.
Medicinos studentas A, M.

Kaip vokiečiai kariauja
Jau seniai vokiečiai ruo

šėsi karau ir didžiausią do- 
mą kreipė į armotų gerini
mą. Tuo skatinamas Kru
pas ir išgalvojo tokių armo
tų, kokių kitos valstybės ne
turi. Armotų vokiečiai turi 
labai daug. Dagi ne karo 
metu prie kiekvieno korpu
so (apie 40 tūkst. žmonių) 
buvo 160 armotų. Prie 
kiekvienos armotos vežama- 
si 258 šovinius, arba išviso 
prie korpuso vežamasi apie 
40 tūkst. šovinių. Vis tatai 
pirmam mūšiui, 
naujų atvežama, 
dėka vokiečiams pasisekė ir 
Galiciją atsiimti. Ten jie 
prieš 2 rusų korpusų pasta
tė apie 1500 armotų. 4 va
landas vokiečiai šaudė rusų 
pozicijas ir paleido iš visų 
armotų apie 700 tūkstančių 
šovinių. Tokiu būdu į kiek
vieną kareivį iššauta 10 šū
vių (vienas šovinys sveria 
apie 20 pūdų), arbą kitaip 
sakant, tą pusantr6^ žings
nio žemės plotą, ant kurio 
stovi kareivis, apypyle 
dviem šimtais pūdų plieno ir 
sprogstančios .A medžiagos. 
Reik atsiminti, įad dar šau
doma iš kulkosvaidžių, šau
tuvų.

Nti\ “Laisves” red—“Žiburėlio” 
vardas\daugumai mūsų skaitytojų 
bus jauA^inomas, nes “Laisvė” visuo
met simpatizavo t ‘ ’ra u gi ja i ir to
dėl męs įmanome, yfiūsų skaityto
jai su didele simpatija atsineš, prie 
sumanymo inan&o ir amerikiečius 

 

aktyviškai palaikyti “žiburėli”. Tos 
draugijos pase davė proga jau ne 
vienam socij tui-moksleiviui pa
baigti moks1 ąir'ųešti apšvietą į pla
čiąsias m in jas.

Męs taip-pat ma me, kad “Žiburė
lio” ats as, laik bėgant, pasirū
pins organizuoti Ame " oje tos drau

 

gijos _—ciją su centru, „uriame būtų 
reprezentuota ir socijalis\škoji mūsų 
visuomenės sriovS.



Laisvoji Sakykla.
“Laisvoji Sakykla” atvira visiems 

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

Rašykite, betgi, mandagiai ir 
trumpai. Stengkitčs mažai rššyti, 
bet daug pasakyti.

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

KeuaKcija neatsako už nuomones 
“Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

sidėjimas kokios nors orga
nizacijos iš akcijonierių juk 
da nereiškia, kad toji orga
nizacija negalėtų veikti ap- 
švietos darbą. Argi drg. 
L. Pruseika norės tvirtinti, 
kad “Laisve”, kuri leidžia-

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerbiamoji Redakcija! —

Prieš “Laisvės” N.69, š.m., 
tilpusio jūsų straipsnio “Su
sitvėrus Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijai”, 
tą dalį, kur kalbama apie 
Lietuvių Darbininkų Koope
ratyvišką Išleistuvę “Dar
bas”, aš esmių priverstas 
padaryti išėmimus. Priver
stas todėl, kad toji jūsų 
straipsnio dalis apie “Dar
bą” yra neteisinga, nesąži
ninga ir blogo velijančios 
“Darbui” tendencijos. Esant 
dalykams taip, turiu prieš 
visuomenę išeiti su sekan
čiu paaiškinimu:

1) Tas straipsnis netei
singas tame, kad jame pa
sakyta, kad “Darbas” numi
ręs ir net “iš numirusių jį 
prikelt nepavyko”. Ištik- 
rųjų gi “Darbas” gyvuoja 
ir jo Centrališkasis Komite
tas laiks nuo laiko susiren
ka ir veikia. Žinotina, kad 
“Darbas” tik 1912 metuose 
pradėjo organizuotis; 1913 
metais buvo agituojama del 
naujų narių; tų pačių metų 
užbaigoje, kuomet ižde jau 
radosi užtektinai pinigų, ta

rną per akcijonierių bendro
vę, negali nieko veikti ap- 
švietos labui? Jeigu jau 
“Laisvė” gali veikti apšvie- 
tos labui, tai “Darbas”.kur- 
kas daugiau. Nes pirmosios 
naudingumas gana dauge
liui josios narių apsireiškia 
algų, o gal ir dividendų for
moje, kuomet “Darbo” na
rių pasipelnymas susideda 
sulyg “Darbo” konstitucijos 
II skyriaus, paragr. 8, kuris 
skamba: “Esant pelnui, jei 
organizacija nutaria išmo
kėti dividendus, tai jie iš
mokami šios pačios organi
zacijos išleistomis knygo
mis, duodant jas nariams už 
parduodamąją kainą”. (Žr. 

j “Kovos” N. 1, 1912 metų). 
Iš kur čion galima buvo 
tvi trinti, kad “Darbui” rūpi 
pelnas, o ne apšvieta?

Jūsų dėl Socijališkos Re
voliucijos,

C h. August Herman.
New York City, 

August 30, 1915.
P. S. Visuomenės infor

macijos dėlei, turiu primin
ti, kad po užsibaigimui bal
savimo, kaslink “Darbo” 
perorganizavimo, bus tuo- 
jaus išleidžiama Ernesto 
Untermann’o ’’Pasaulio Re
voliucijos” arba H.. Gorterio 
“Istoriškasis Materijaliz- 
mas”.

Guodotini draugai, nenu- 
leiskit rankų prieš užpuoli
kus ir netrotykit vilties, nes 
męs darbininkai visuomet 
gatavi paduot jums savo 
pūslėtas rankas. Šiuomi 
laiku prisiunčiu $2.00 pren. 
ir tuojaus paimsiu du Šeru 
iš “Laisvės” bendrovės. 
Taipgi pasišvenčiu rinkti 
prenumeratą dėl “Laisvės” 
ir tikiuosi gaut keliūtą šėri- 
ninkų. J. Seiw.

Chicago Heights, Ill.

didesnių biznierių galima 
gauti reikale patarnavimų; 
bet nemanau, kad tai būtų 
tikra artymo meilė dėl ša

rvojo. Bet bus tai patarna
vimas, kad pakelti savo var
dą, o tuomi gauti didesnį 
pelną.

Taigi, nemanau, kad mū
sų biznieriai jau užsitarna
vo tokių nuopelnų, kaip 
drg. K. Liutkus išrokuoja.

Emilė.
Philadelphia, Pa.

po nutarta kuogreičiausia- 
me laike išleisti K. Kauts- 
kio “Erfurto

Red. prierašas. “Laisve”
Programas” Jredaktorius. parodė 

ar “SocijahšKoji Revoliuci- Ae1 Darbo daugiau pi ic- 
ja”, išversti iš vokiškos lie-<um?’ ne£u kuris kitas 
tuviškon kalbon drg. P. Ko- iar redaktorius, 
vo. Bet ant nelaimės abu į Laisve dare viską, kad tik 
vertimu kątik buvo pasiun- j perorganizuoti .Darbą , bet 
tęs Lietuvon lietuvių kalbos an^ nelaimes nei ji, nei jos 

peržiūrėjimui ir tęuaktorius negalėjo paza- 
vertimo kalbos tą organizaciją is .letar- 

pagal naujausias kalbažiny- i£°-. Parašymas bėgyje ke
stės taisykles. Tas buvo Linų metų kelių laiškų 
1914 metų pradžioje. Besi- tai dar ne veikimas. Jeigu 
rūpinant “Darbo” Centra- organizacija tiktai tuo gali 
liškam Komitetui gauti tuos pasigirt —- .tai vely jau ty- 
vertimus iš Lietuvos, iškilo loti. Jeigu siaus metais bu- 
dabartinė karė, ir visi ry- vo Leh darbiečių susinnki- 
šiai tame reikale su žmo- — tai vėl jau daugiau- 
nėmis, esančiais Lietuvoje, !sia galima padekavoti Lai- 
tapo pertraukti. Šių metų svės’ red., neperstojančiam 
pradžioje nekuriu draugų. raginimui, o ne tos organi- 
buvo pakeltas klausimas i zacijos centrui. Kada Dar- 
perorganizuoti “Darbą” iš bo” persiorganizavimo rei- 
kooperacijos i sanarinę or- kalas buvo paleistas atkal- 

Bet per neap- bėjimui — tai apie tai atsi- 
Darbo” dabar- liepė vėl gi tas pats “Lais- 

_; sumany- vės redaktorius, o centne- 
mas, po užsibaigimui disku- eini gražiausia snaudė. Pra
si jų tame klausime, netapo ęj° apkalbėjimo laikas — o 
tiiojaus pasiųstas nubalsavi- jie nei žodelio. Atėjo bal
niui.

2) Tas straipsnis linkui. žodelio. .
“Darbo” nesąžiningas tame, !vo užvesta “sistema”. Kaip

žinovams 
pataisymui

Jeigu

. Jeigu šiais metais bu
vo keli darbiečių susirinki
mai — tai vėl jau daugiau-

ganizaciją.
sižiūrėjimą “ 
tinės sekretorės, sumany-

Atėjo bal
savimo laikas — o jie vėl nei 

Mat, jau tokia bu-

kad patsai “Laisves” redak
torius, drg. L. Pruseika, a- 
pie “Darbo” Centrališkojo 
Komiteto rūpinimąsi išleis
ti greitame laike vieną iš 
tuodviejų viršminėtų veika
lų ir apie negalėjimą jų

Stewart Ferniss,

Lynčo Teismas.
Žemoje surūkusiomis lubomis salėje ta

bako dūmas kabojo sunkiais debesiais, tę
sėsi purvinai-baltomis sriuogomis. Prie 
didelio stalo sėdėjo aštuonetas žmonių, vis 
“saviškiai”; dvejatas lošė taukuotomis ka- 
zyrėmis, ketvertas — kauliukais. Treja- 
tas šnibždėjosi apie tą vakarą atliktus 
darbus.

Buvo tamsi naktis; lynojo; laikrodis 
išmušė dvi. Urnai durįs atsidarė ii’ įėjo 
dar du vyru. Vienas buvo juokius, mylė
tojas nepaprastų prietikių, seniai žinantis 
tuos žmones su tamsia praeičia ir dabar- 
čia ir pramintas “daktaru”; kitas — nepa
žįstamas augštas su nepėrlijamu ploščium 
žmogus. Pasigirdo neužganėdintas murmė
jimas. Dvejatas, trejatas grasinančiai su
šnibždėjo. Mažiukas kreivakojis žmogutis 
Braun ištraukė iš kišeniaus nedidelį re
volverį.

— Nutilkit jūs, — sušuko “daktaras”. 
— Argi nepažinote? Rekomenduoju: ra- 
šėjas Kenesi. Atsiprašau, kad anksčiau 
nepranešiau jums apie jo atėjimą. Mudu 
su juom valkiojavosi po laužus... panašius į 
jūsų...

Ponas ploščiuje potrauke daktarą, sa-1 
ky damas: -

— Džentlcmonai, nusiraminkit, aš 
žmogus nepavojingas. Aš tiktai autorius, 
jieškantis apysakoms temų. O idant jūs 
nepyktumėt ant manęs už mano nelauktą 
apsilankymą, daleiskit man jumis pavai
šinti.

Ir jis pastatė ant stalo bonką drūčiau- 
sio romo.

— Mums garbė, — ištarė Smis, gertu
vės savininkas, žmogus milžiniško ūgio ir 
išrodantis visos draugijos vadu, — kad 
toks garsus rašėjas mumis užsiinteresavo, 
bet...

— Po velnių jį! — sušuko kreivakojis 
Braunas, stengdamos pasigerinti milžinui 
Smis’ui.

— Ką-ą-ą? — užgriovė Šmis’as. — Ty
lėk, nedrįsk įžeisti žmonių, kurie už tave 
geresni.

— Meldžiame tamstą, — tęsė Smis’as, 
kreipdamos į Kenesį. — Tamsta< aš matau, 
geidžiate pažiūrėt vilkų jų lauže. Po tam
stos geraširdės dovanos męs ne tik paro
dysime tamstai save, bet ir pasistengsime 
palinksminti. Tegul štai anas tamsiaveidis 
paaiškina, kaip jis pakliuvo į mūsų kom
paniją.

Ir Smis’as parodė ranka pečiaus lin
kui. Ten prie ugnies snaudė liesas negras. 
Jį sukankino baisus kosulio paroksizmas; 
kosuliui perėjus, jis visas susitraukė, susi
tūpė, prispaudė palūpį prie kelių, apėmė 
kojas savo kauluotomis rankomis ir užmer
kė akis. Negras matomai buvo baisiai nu
vargintas; vienok, išgirdęs Smis’o žodžius, 
jis pusiau pramerkė akis ir tyliai ištarė:

— Tas ne juokinga istorija...
— Nesibaimink; šiandien čia niekas 

nėra linkęs linksmas pasakas pasakoti. 
Kalbėk.

— Na, klausykit, — tarė negras ir pra
dėjo pasakojimą, nemainydamas pozos ir 
kalbėdamas kurčiu pailsusiu balsu. Laiks 
nuo laiko, baisus'kosulys priversdavo jį nu
tilti. Bet išlengvo jis atgijo, pradėjo kal
bėti su didesne spėka. Jo akįs blizgėjo ir 
priešaisšitų baltų draugijos išmetu juodasis 
aiškiai nupiešė tą rolę, kurią atlošė odos 
parva baisioje negrų rasės tragedijoje.

I.
Kuomet man buvo dvylika metų, žmo

gus vardu Gabi tas ėjo palei vienos tvoros 
Alabamos valstijoj. Ant tvoros sėdėjau aš 
ir žaidžiau ant seno smuiko. Gabi tas, ge
ras muzikantas, pastovėjo, paklausė ir nu
sprendė, kad manyje yra muzikališkas ga
bumas. Jisai prigulėjo skaitliun žmonių, 
kurie visuomet daro tą, kas, sulyg jų ma
nymo, reikalinga daryti. Todėl, kuomet, 
atsilsėjęs pietuose, smuikininkas grįžo 
New Yorkan, su juom važiavau ir aš. Kuo
met gi Gabi tas išmokino mane viso, ką 
pats žinojo, jis išsiuntė mane Europon, pas 
Dresdeno profesorių Smid’ą. Gabitas bu
vo gabus muzikantas, bet neturtingas žmo
gus, ir po jo netikėtos mirties (tuomet aš 
jau buvau su juom New Yorke) aš likau 
be cento. Jo draugai padarė dėl manęs 
viską, ką galėjo; šiaurinėse valstijose ne
skaito negrą gyvuliu. Dienraščiai rašė 
apie mane; mano “negrų simfonija” buvo 
atžaista publiškai ir patiko ; vienas nedėl- 
dienių leidinių pavadino mane net negrų

Čaikovskiu, kas man labai patiko. Aš gal 
būčiau galėjęs uždirbti daug pinigų, bet aš 
gavau plaučių uždegimą, o po to išsiplėtojo 
džiova. Juodasis, simfonijas rašantis, žmo
gus retai randa laimę Amerikoj, o juoda
sis žmogus su baltųjų liga... Na, kuo grei
čiau jis pragaiš, tuo jam geriau.

Tik vienoje vietoje aš galėjau laukti 
malonės ir paguodos, tai pas mano senelę 
motiną, Alabamoje. Svajodamas apie pie
tinę kaitrą, aš išvažiavau namon numirti.

Bet, kaip matote, aš gavau atlaidą. 
Kaitri saulė išginė iš mano kūno ligą, ty
ras oras išblaškė mano kosulį, o mano mo
tinos iškepti vištyčiai ir piragaičiai palaikė 
mano spėkas. Aš visą laiką buvau ant oro. 
Atsirado nauja viltis, ir aš stengiausi jos 
neprarasti. Man darėsi vis lengviau ir 
lengviau. Stebuklingas Lakesvillės oras! 
Bet jūs juk nežinote tos vietos? Lakesvil- 
le — mano gimtinis miestas, kuris pirm 
kares tiesiog žydėjo; bet kartu su pabaiga 
vergijos jis visai nusigyveno. Visos tur
tingosios šeimynos nubiednėjo, baltieji far- 
meriai šiaip - taip gyveno, juodieji vargo.

Nemanykit, džentelmanai, kad aš už
stoju vergiją; niekas iš mano kraujo žmo
nių negali to padaryti; vienok, prabuvęs 
apie savaitę gimtiniame miestelyje, aš pra
dėjau klausti savęs, ar tikrai išliuosavimas 
ištrynė mano rasiai padarytus piktadėjys- 
tės ženklus? Man rodosi, kad “Dėdės Ta
rno triobelėje” nėra apsakytos visos, juo- 
diemsiems tekusios, nelaimės.

Į trejetą mėnesių po mano sugrįžimo 
namon, moteris, pirmiau buvusi Džozefina 
Nikolson, sugrįžo į savo namą. Su ja at
važiavo jos vyras anglas ir jo sesuo. Jei 
norite, męs vadinsime ją miss Stivens. No
rite? Jos tikrojo vardo aš nesakysiu.

Džozefina buvo duktė Nikolson’ų, įtek- 
mingiausių apielinkėj žmonių; jie buvo ne
turtingi, bet skaitė save aristokratais.

Visa Lakesville sujudo; savo laike 
Džoferiną mylėjo visi negrai, ji taipgi, sa
votiškai, juos mylėjo... Jūs žinote skn tu
ma tarpe tigryeio ir tikro? Pietinių gy
ventojų akįse lygiai toks-pat skirtumas yra 
tarp negruko ir paaugusio negro; negru- 
ką jie meilina, džiugina, leidžia jam žaisti 
su savo vaikais. Kuomet.gi jis išauga, jie 
neprileidžia jo prie buvusiųjų draugų ir vi
suomet pasirengę skaudžiai atstumti.

Taip buvo ir su manim. Vaikystėje aš 
šimtus kartu bavau Nikolsonų name ir žai
džiau su Džozefina. Tai ji dovanojo man 
ta smuiką, kuris išvedė mane ant kelio c. V7
Dresdenan. Ir aš jai buvau giliai dėkin
gas. O mano senelė motina tiesiog garbi
no ją. Ji kuo iš proto neišėjo džiaugda
mosi, išgirdusi kad poni Stivens parva
žiavo.

Neužilgo Džozefina atėjo aplankyti se
ną Sibbį, mano motiną, ir įėjo į jos trio- 
belę, tartum maloningoji karalienė. Aš 
buvau namie ir pataikiau nusišypsoti jai, 
kaip visi kiti, aplink ją stovėję, negrai.

Gal būt, man reikėjo išpasakoti jai, 
kokią rolę mano gyvenime sulošė jos smui
kas ir padėkavoti jai už viską. Aš to ne
padariau ir negalėjau padaryti. Lakesvil- 
le’je aš buvau tik Džim’as, sūnus senos “te
tos Sibbi”, kuris vaikystėje ko-tai išvažia
vo’į šiaurę ir paaugęs sugrįžo, idant gydy- 
ties nuo kosulio. Niekas nežinojo, kas at
sitiko su manim man prasišalinus, niekas 
negirdėjo, nė apie mano mokinimosi, nė 
apie mano kelionę Europon, nė apie ma
no draugavimą su Šmid’u, nė apie negrų 
simfoniją, nė apie praminimą “negrų Čai
kovskiu”. Aš neskaičiau reikalingu apie 
tai pasakoti: niekas man nebūtų tikėjęs.To- 
dėl aš netrukdžiau Džozefinos savo pasa
kojimais.

Aš tik-ką norėjau išslysti iš namo, kaip 
poni Stivens priėjo prie slenksčio ir su
šuko: **»

— Edit! Palik vaikus, įeik šen. Tai 
mano vyro sesuo, anglė, — paaiškino ji ma
no motinai. Aš noriu idant ji matytų ta
ve, Sibbi.

Mergina, kurią ji pašaukė, stovėjo pa
lei tvorą ir bandė įsikalbėti su dviem ma
žiukais tamsiaodžiais, marškiniukuose ir 
suraitytais plaukais, vaikais. Jie stovėjo 
šalę jos ir tyliai žiūrėjo ant visko nustebu
siomis ir džiaugsmingomis akimis. Ant 
Džozefinos balso ji apsigrįžo, nusišypsojo 
ir įėjo į vidų. Ir aš, kaip vaikai, stovėjau 
kampe ir tyliai žiurėjau ant gražuolės. AŠ 
negaliu jums jos apraštyti. Aš negaliu 
kalbėti apie visus kitus, bet ne apie tą, ku
ri įnešė mano gyveniman meilę. Nesijuo
kite iš drąsos biedno Džimi’o, pakėlusio 
akis ant tos dangiškos žvaigždės...

(Dar bus). »

DĖLEI BOMBARDAVIMO 
VEIKIANČIO KOMITETO.

“Laisvė” savo peržvalgo
se paskutiniais laikais jau 
kelis sykius bombardavo L. 
S. S. Veikiantį Komitetą. Iš 
to bombardavimo nesimato 
daug ko baisaus, bet tik tas, 
kad “Laisvės” pasakymai 
labai vienpusiški ir tiesiai 
Veik. Komiteto narius už
gaunanti. Vienpusiškas pa
sakymas nužemina atliktą 
darbą. .

Pirmas barkštelėjimas 
davėsi girdėti tuoj po Rau
donai Savaitei, būk V.K. ne
gerai padarė, nutardamas
R. S. apvaikščioti pirmose 
gegužio dienose. O del toj 
ir pasekmės mažos tebuvo. 
Taip, gal rudens laiku būtų 
ir geriau surengti Raud. Sa
vaitę, bet jeigu mūsų socija- 
listiški laikraščiai garsins 
Raud. Sav. ne prieš jos su
rengimą, bet po surengimui, 
tai tuomet ir mažai kas ge
ro bus. Ir vėl visą kaltę su
vers ant perdidelio užsiėmi
mo pašaliniais reikalais. 
Tat ir šį rudenį sunku būtų 
laukti ko geresnio. Be to, 
juk męs jau p r i gulim prie 
Socialist Party ir esame da
lis tos organizacijos. Per
tai męs privalome jungti sa
vo jiegas į vieną bendrą vei
kimo būdą ir sykiu eiti į 
plačiąją minią.

Antras barkštelėjimas tū
pęs “L.” N.46. Dabar antra 
bėda, kad V. K. aprubežiuo- 
ja $5.00 kelionei (bylų rei
kale) ir būk manąs, kad drg. 
K. Vidikas^galėjęs ant spar
nų atlėkti iš Chicagos. V. 
K. kaltinamas tame būk 
“Kovos” redaktoriaus bylą 
rokuoja privatiška K. Vidi
ko byla.

Visai ne. Kada buvo 151 
kuopos įnešimas (atgauti iš 
K. Vidiko įmokėtus už ke
lionę pinigus) — tai Veik. 
Kom. vienbalsiai tą įnešimą 
atmetė. Iš to aišku,- kad V. 
Kom. nemanė, jog tai yra 
privatiška K. Vidiko byla, 
nei kad jisai gali ant spar
nų parlėkt iš Chicagos ir 
nulėkt atgal.

O kaslink penktojo V. K. 
tarimo, tai tą nuspręs pati 
Sąjunga, nes čia būtų per 
platus apkalbėjimas. Tik 
tiek galima pridurti: L. S.
S. nėra nei vieno savo dar
bininko nuskriaudusi ir ne
tikiu tam, kad ji taip pasi
elgtų. O kad Sąjungą jos 
darbininkai nuskriaudę po 
kelis sykius, tai tam faktų 
nestoka.

I rajono L. S. S. Veik. Ko
miteto narys

V. T. Jokynias.
Wallingford, Conn.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.
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Jei vokiečiai dabar iš Lie
tuvos * neišsikraustytų ir 
Lietuva paliktų po Vokieti
jos hegemon i j a (nes dabar 
j a u taip išžiūri), k ą darys 
Gabrys ir kiti russofilai iš 
tautiečių ir klerikalų aba
zo? Pargrįžus į Lietuvą už 
nelemtus pliauškalus vokie
čiai dar galėtų kur ant sau
sos šakos ūžtempt.

*

Anglų karės maršas buvo 
“Tai yr’ tolimas kelias į 
Tipperary”. Rusų armija 
bėgdama pamačius vokiečių 
kareivius ir pradėjo dai
nuot : “Tai yr’ tolimas ke
lias į Uralą!” Bet išrodo, 
kad vokiečiam niekur nėra 
pertoli.

*

“Tėvyne” rašo, apart kit
ko, bardamosi: “...kiti dėl 
savo partijinių ambicijų vi
sokiais būdais trukdo aukų 
rinkimo dai’bą!” O kas 
griovė Brooklyno seimą, kas 
(laužė krėslus ir verkė iš 
pasiuntimo, kad ne jų “ka- 
zionnas” žmogus liko kasie- 
rium? Kas išėję karčemoj 
sutvėrė naują fondą, kas at
sisakė net iš L. š. K. dėl ne
gimusios bepartyviškos par
tijos? Ar tai viskas ne- 
trukdymas aukų rinkimo? 
Bet jau ir džentelmoniškas 
cinizmas!

Jei žmogus nesergi, o no
ri susirgt, tad tik reik pa
imt pasiskaityt mūsų tautiš
kuose laikraščiuose tvari
nius tokių literatų, kaip: 
Stakėnas, Norkus, Gaigalas, 
Gilius, Mikelionis, Reiki iv, 
Nienius, Žemantaitis, Žu
kauskas, Laukis ir Grikštas, 
ir jei tada žmogus nesirgsi, 
tad reiškia labai gerų ner
vu. 'f’

Kiekvienas Zeppelinų ant 
Anglijos užpuolimas, kaip 
angį ai praneša, pripildo re- 
krutavimo biurus. Na je, 
turbūt, tie biurai yra kur 
nors skiepuose, tad anglai 
slėpdamies nuo vokiškų 
bombų ir pripildo juos.

*

Skaitant S. L. A. istoriją 
nenoroms žmogus pamisli- 
ni: Yra tai istorija-faktas, 
kaip gali žmogus ir redakto
riai neapykantos pilni iš
kraipyt faktus ir begėdiškai 
meluot, bei užglostyt di
džiausius skandalus ir vagy
stes. Kas nors turės ją iš- 
naujo rašyt teisingai!

Fritzas.

“Laisvėje” rašė darinėtis 
Jasilionis — tai drg. Her
man net ant laiškų neatsa
kė “Darbo” reikaluose.

Drg. Herman praneša, 
kad dabar jau nutarta iš
leist tūlą knygą. Stebėtinas 

3 — nutarta bėgy- 
1 Atlikta 

daugiau, negu per kuturius
gauti, viską žinojo netik iš greitumas 
privatiškų pasikalbėjimų su je dviejų dienų!
manim ir kitais “Darbo”
Centrališkojo K-to nariais, 
bet patsai person ai i škai bu
vo nekartą “Darbo” narių 
susirinkimuose, kur apie 
tuos dalykus buvo oficijališ- 
kai pranešama ir viską to
kiu bu du girdėjo kas buvo 
veikiama. Vienok skleidžia 
spaudoje kitokias — netei
singas žinias.

3) Tas straipsnis yra blo
go velijantis “Darbui” ta
me, kad “Laisvės” redakci
ja, Žinanti tikrą dalykų sto
vi ir priežastis,kurios “Dar
bą” sulaikė nuo išleidimo 
pageidaujamos knygos, vie
nok nesidrovėjo sakyti, kad 
nieko neveikė ir nenorėjo 
veikti, stengianties neteisin
gai visuomenės akyse “Dar
bą” pastatyti net numiru
siu. Rodosi, “Darbas” kaipo 
kooperatyviška darbininkų 
organizacija, neturėtų gauti 
tokius šmeižtus nuo darbi
ninkiško laikraščio.

Kaslink redakcijos ban
dymo pažeminti “Darbą” vi
suomenės akyse, kad jis su
sideda iš akcijonierių ir to
dėl jam rūpi pelno, o ne ap- 
švietos dalykas, tai turiu 
pasakyti, kad visai nepavy
kęs būdas užsipuolimo. Su

metus. Tai matot, kada at
sirado norėjimas dirbti. Bet 
tą norą męs išaiškinam ne 
kuo kitu, kaip atsiradimu 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos...

Drg. Herman dabar gali 
pamatyt, kaip tai nedailu 
visą bėdą versti nuo nesvei
kos galvos ant sveikos.

Tik vienas drg. Hermano 
paaiškinimas teisingas — 
būtent jos “Darbo” nariai 
nenorėjo dividendų. To ta
rimo “Laisvės” redaktorius 
nežinojo, nes tuomet, kada 
tas tarimas buvo pagarsin
tas “Kovoj” — “L.” redak
torius ką tik buvo atvykęs 
Amerikon.

VIENOS IDĖJOS 
DRAUGAMS.

Draugai laisviečiai, nėra 
jums ko bijoties burnojimų 
politiškų priešų. Męs, dar
bininkai, su jumis. Tie ne
nuoramos, matydami, kad 
jau likosi išspirti, iš. darbi
ninkų tarpo, griebiasi že
miausių priemonių, kad su
tvirtinus savo sutrūnėjusias 
pozicijas, bet tas viskas vel
tui, nes jau pamatė darbi
ninkų klesa savo priešus.

PATĖMIJIMAS DRG.
K. LIUTKUI.

Noriu trumpai nurodyti 
nekurias priežastis, dėlko 
savieji neperka pas savuo
sius.

Kalbėsiu apie mažesnius 
biznierius.

Pas savąjį tankiai gauna
mos blogesnės prekės ir 
daugiau reikia užmokėti, 
negu pas svetimtautį. Aš 
tą patėmijau, pirkdama pas 
svetimtautį. Svetimtautis 
visuomet mandagiau patar
nauja, negu savasis. Kitą 
sykį priseina išgirsti net 
bjaurių žodžių.

Nekurie perka pas savą
jį tik todėl, kad nemoka 
susikalbėti su svetimtaučiu. 
Pas mūsiškius biznierius 
mažai švarumo.

Pažįstu vieną biznierį, 
kuris yra net socijalistu ir 
nesigaili dolerio ant pagar-| 
sinimo bučernės, bet nesi
drovi savąjį apmauti, kiek 
tik galima.

Štai kodėl reikia eiti pas 
svetimtaučius. Tiesa, nuo

' ■'Gm. .

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

ir iš ten į Ameriką.
Laivai eina per Archan

gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

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

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W J5th Street, Chicago, Ill. 
(Valdžios prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra snviri f1,500,099.

Kreipkitės raštu ar ypatlškal. 
Visokias žinias maloniai su

teikiamo.
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MOTERIMS NAUJIENOS
PER KOVĄ | ŠVIESĄ IR LAISVĘ“ TAI MUSŲ OBALSIS.

ŽINIOSIštvirkimas Lie
tuvoj.

“Laisvėje” jau buvo rašy
ta apie ištvirkimą, kuris ne
paprastu greitumu pradeda 
platinties karės apimtose 
vietose. Greitai galėsime 
laukti liūdnų pasekimių to 
ištvirkimo karės vaiki].

Dėl tos mūsų krašto bė
dos dejuoja ir Vilniaus 
“Vairas”, kuris 22 savo nu
mery išreiškia labai daug 
liūdnu minčių.

“Vairas” sako:
“Visokių artimo naudoji

mo atsitikimų dabar iškila 
aikštėn, visokių negražių 
darbų ir darbelių, apie ku-jJ1- - . .
riuos išgirdus susopsta širdį nįe persiskirti. 
kiekvienam, kuris šiek-tiek' r£^ainas lJz ^ai . 
pagalvojęs atjaučia mūsųiL’ ., pradėjo šmeižti. Per 
krašto vargus. Tvinksta vy- i tai esu priversta ir pasiais- 
rai, tvinksta ir moters bei;»inti. _ <
mergaitės, šiaip ar taip pa- . . _ . .
liestos karo audros.. Baisu ĮLe mano pinigų dingo ne 
ir pamanyti, kad vietomis, 
kaip praneša tie, kurie lan
kė ir yra matę nukentėju-yJ

“Laisves” 
Naujienose” 
dencija, kur

N. 68 “Moterų

sva, apsišvietusi, dorai auk- daro tie korespondentai, kū
lėjus savo kūdikius ir buvus rie melagingas 
pavyzdžiu kitoms moterims, duoda.
Dabar kįla klausimas, kuo valumas ne išgirti arba 
ji buvo pavyzdinga? Ar smerkti, bet atsitikimą 

rašyti teisingai.tuom, kad neturėjo sau ly
gių draugių prie rudžio 
pantės ar kitokių svaiginan
čių gėrynių? Ar auklėjime 
kūdikių atsižymėjo tuom,

zinias pa- 
lC o re s p o n de n tų p r i - 

pa- 
ai)-

“Geras” patarimas. .
Theodoras Rooseveitas 

kad penki metai tam atgal gavo laišką iš San Diego 
per savo “gerą” prižiurėji-. nuo tūlos moteriškės; ji ta
rną apšutino penkių metų ■ me laiške nusiskundžia, kad 
savo mergaitę, o dabar ant- f turi septynis kūdikius ir jos 
ra sudegino (pilnai priežas-j vyras dabar neteko tarnys- 
tis nežinomos) ir iš tos prie- ; tos. Moteris prašo pas Roo- 
žasties kilo nesmagumai, 
per tai ir pati susidegino.

Korespondentas sako, būk 
J. S. buvus laisva moteris. 
'Jeigu ji būti] buvus pilnai

Ig. Danilavi
čia visai neteisingai apšmei
žia niekuo nekaltą ypatą.

Danilavičia mane pavadi
na “nelaiminga”, bet aš pa
sakysiu, kad “nelaimingu
mą” man suteikė tik kores
pondentas, neteisingai pra
nešdamas per “Laisvę”. 
Mat, minėtas koresponden
tas per tūlą laiką piršosi no
rėdamas su manim apsives-

Kadangi aš nesutikau su ....... .... ....
pažvalgomis, tai turėjo- |]aisvaf tai paėmus civilišką

Dabar, no-1 šliūbą, nebūtų bėgus į baž-1

KORESPONDENCIJOS
visuomeniškos dirvos. Dau
guma jaunų vaikinų užsii-

I kurių randasi keliatas tuzi
nų, pešasi už vaikinus. La-

JERSEY CITY, N. J.
Papeikimo rezoliucija. . . .

Niekuomet dar nebuvo 
tarp Amerikos lietuvių pa
sėta tiek keršto ir 
kantų/ kaip bėgy keliatos 
pastarųjų mėnesių — po nu
žudymui kun. J. Žebrio ir į 
jo gaspadinės Jievos Gilina-, 
niutės. Atžagareiviškoji 
sriovė, su kelintu doroje 
nu puolusi ų laikraščių " j)i‘ie-

J. 1; VJ Į/VkJVvKJA WZ-J V V-v A JI. X * J J. LA kj • Jk-JCA* 
^)a* liūdna, kad mūsų lietu-
viai, ypatingai jaunimas, vi- 

Isai nesirūpina apšvietos rei
kalais. Balandėlis.

šakyje, deda paskutines sa- nėra; 
vo spėkas, idant įtraukus į' 
tarpą kum Žebrio užmušėjų 
pačius žymesniuosius pir
meiviškosios sriovės veikė
jus. Jie prasimano didžiau
sias ir bjauriausias mela-

ii amžinai užgniaužti visą 
pi rmeivi škąj į j u de j imą i r

KEWANEE, ILL.
Nors mūsų mieste saliūnų 

, bet girtuoklystė išsi
platinus nemažiau, kaip ir 
ten, kur saliūnai randasi.

21 d. rugpjūčio tūlas G. 
taip nusigėrė, kad pasiėmęs 
revolverį pradėjo savo žmo
ną vaikyti ir syki šovė, bet 
kulka pataikė i duris. Tada 
moteris spėjo iš stubos iš-

siklausyti kuojos tarimų 
meldžiame atsilankyti.

še Tau.

MINDEN, W. VA.
15 d. rugpjūčio buvo pra

kalbos su įvairiais pamargi- 
nimais L. S. S. 218 kuopos. 
Kalbėjo vietiniai kuopos na
riai J. Valaitis, J. Andrie- 
jauskas, J. Selemonas ir J. 
Sumauskas. Tarpais buvo 
deklamacijų, “Džian Bam
bos” spyčius ir tt. Visi sa
vo užduotis atliko gerai. La
bai pagirtina, kad kuopos 
nariai lavinasi kalbėti. Žmo
nių buvo nemažai ir visi ra
miai užsilaikė.

Geistina, kad kuopa tan
kiau tokias prakalbas reng
tų. Sąjungietis.

sias apylinkes, privisę nedo
rybės namu, kur musu mer- ' *• ■ *■ gailės, besimaišydamos ka
reivių tarpe, nustojusios 
skaistybės jausmo, pamynu- 
sios po kojų nekaltybės žie- 
da. Žinoma, tokiu metu ne- 
lengva viso išsisaugot, ypač 
jaunajai kartai’, bet reikia 
kovoti su savo jausmais ir 
blogais palinkimais, kovoti 
su nedorėliais užpuolikais”.

“Juk baugu pamanyti, 
kiek yra suaugusių ir pri
augusių merginų, kurioms 
ištvirkimo pavojus graso. 
Išstumtos iš paprasto gyve
nimo vagos, dažnai likda- 
mos be tėvų globos, neturė
damos darbo, susitikdamos 
su žemų jausmų žmonėmis, 
jos nejučiomis nueina blo
gais keliais ir dingsta mūsų 
tautai netvarkos sūkuryje”.

Nenoroms prašyte prašo
si klausimas: kas bus?

Kares audra praeis. Bet 
kokius baisius pėdsakius ji 
paliks visų tautų žmonėse. 
Doriškas sugrubėjimas ir iš- 
gverimas bus viena iš bai
siausių karės pasekmių.

Kiek laiko vaikai

nyčią ir ėmus pas kunigą 
anti’ą šliūbą. Kada vaikai 
gimė, tai skubinosi kogrei- 
čiausiai nunešti ])as kunigą 

_l Visų pirma Bischolo ban- apkrikštyti, nes bijojo, kad ------ ne .... . .
; $700, kaip Danilavičia rašo,!

bet tik $300. Bet juk ne1 
mano vieno dingo — daug 
tol iui buvo.

Kiek aš paskutiniu laiku 
susitaupiau pinigų, tai Da- 
nilavičiui nedaviau skaityti, 
nes jis nebuvo globėju ant' 
mano pinigų. Taipgi Dani-;

_jlavičia nežino, kur aš tuos i

nliaus miręs vaikas tapo ka
talikiškai palaidotas; mer
gaitė, su jos pritarimu, ta

'seveltą patarimo, ką ji turi 
daryti.

Rooseveitas jai davė se
nkantį patarimą:

“Nenupulk dvasioj ir būk 
ant toliaus motina” .

Ar tai negeras patarimas. 
Nenupulk dvasioj! Turi 
septynis kūdikius, dar pa
sirūpink kitų septynių, nes 
jie visi susigadis kapitalis
tams. Jeigu neturi kuom 
jų maitinti, melskis prie die
vo, gal tas maunu iš dan-

šioj tamsybėj ir pi’ietaruo- 
se. Užvis , daugi ausiai tuo- 
mi purvinu darbu atsižymi;

n i n k 11 ”, - k u i 'i sa v o š m e i ž i - 
m.ais ir juirvinimais nieku 
nekaltų žmonių, pasiekė 
augščiausj laipsnį lietuviš-

džiausiu apetitu pakartojo

še n sac i ją, būk tai drgg. L. 
Prūse i ka ii* J. Neviackas 
esą kokios ten niekam dar 
negirdėtos “ R a u d o n r a n k i ų ” 
o r g a n i z a c i j o s viršininkais,

Tai kur tas laisvumas? 
\r tame, kad susitikus mo-

mynai per telefoną pareika
lavo ])oliciją. Kada pribuvo 
policija, tai G. ir policmanui 
ai kišo revolverį, bet tuom 
tarpu kitas policmanas pa
griebė iš užpakalio ir at
ėmė revolveri 
teismas

mylėjo,

23 d. buvo 
ir G. užsimokėjo 
Mat, teisėjas susi
nės policmanai pa-

GIRARDVILLE, PA.
Vietos U. M. W. of 

unijų lokalai gavo praneši
mą, kad 18 d. rugpjūčio at- 
sdankys Į mūsų miestą mi
nėtos unijos prezidentas J. 
With te. Tucjaus vietos uni
jos sušaukė net 7 lokalų ek
stra susirinkimą ir nutarė 
surengti parodą, kad paši

tyni lokalai, kurie rengė pa
rodą, turi 2600 narių.

turi miegoti.
Vaikai, kad būti drūti ir 

sveiki, turi užtektinai mie
goti. Pas mus lietuvius, y- 
ra paprotis neleisti kūdikius 
atsakančiai miegoti ir neat
sakančiose valandose. Vai
kai dar neturinti dvylikos 
metų, turi būtinai būti pri
versti, eiti gulti prieš 8 vai. 
vakare. Nuo 12 iki 14 m. 
jie turi eiti gulti vėliausiai 
nors ant 9 vai. vakare. 
Nieks labiau nekenkia vai
kų sveikatai kaip perilgas 
budėjimas vakare, 
kiai tenka sutikti 
vaikus žaidžiant ant gatvių 
apie 10—11 vai. naktyje. 
Toki vaikai apart viso blo
go ką jie išmoksta ant gat
vių, sugadina savo sveika
tą, ir kuomet bus suaugę, 
niekada nebus taip stiprus, 
kMp vaikai, kurie buvo pri
versti miegoti per regulia- 
riškas valandas. Sekantis 
surašąs parodo mažiausį 
skaičių valandų, ką vaikai į- 
vairių amžių turi meigoti:

......... 20 vai. 
_____....... 18 vai. 
. ....... 15 vai. 
_______ 15 vai. 
______ .  13 vai. 
_______ 12 vai. 
______ lOį vai. 
_____ . 10 vai. 
(Iš “Am. Liet.”).

pinigus padėjau. —- Visi ma
no sutaupinti pinigai randa
si pas mane ir lai Danilavi- 
čia nesirūpina apie tai.

Tiesa, buvau sutarus su 
vaikinu, atvykusiu iš Phila- 
delphijos, apsivesti ir kurį 
D. išvadino šarlatanu. Už
sakai buvo užsakyti, bet dar 
neišsibaigę ir kunigas jų vi
sai nepaskubino, kaip D. ra
šo. Taipgi ir diena vestuvių 
nebuvo paskirta. Kadangi, 
jis neteko darbo, tai tarpe 
mūsų išėjo ta suirutė ir jis 
turėjo išvažiuoti iš čia iš 
priežasties tokių žmonių, 
kaip Ig. D. Jokių pinigų aš 
jam nedaviau ir bereikalin
gai D. apgailestauja.

Ant toli aus su ponu Ig. 
Danilavičia į jokius ginčus 
neįsileisiu, nes 
skaitytojams 
naudos nėra, 
vieta brangi, 
nilavičia nori 
abudu susitarti ir nuvykus 
“Laisvės” redakcijon tuos 
ginčus užbaigti, nes abudu 
netoli nuo redakcijos gyve
name.

Prie progos dar pridėsiu 
pono Danilavičiaus žodžius: 
“Merginos neprivalo, būti to
kiomis lengvatikėmis ir su 
panašiom ypatom nesusidė- 
ti, nes tokie greitai gali ir 
kitas apšmeižti, kaip kad 
mane”.

Nelaiminga Mergaitė.

Brooklyno moterų a (yda i.
IJtarninke, 7 d. rugsėjo, 

bus mėnesinis susirinldmas 
Lie tuvių Mote r ų P rogreys- 
viško Susivienyjimo 1 kuo
pos po N. 101-103 Grand st. 
Pradžia 8 vai. vakare. Vi
sos narės malonės pribūti, I 
nes turime daug svarbių da-

do
Todėl, D. I

o tan- 
lietuviu

Sekr, A. V. Klimiutė.

J. susirinkime laikytame 
d. rugpjūčio 1915 m., po 
146 Morris st., visapu-

,-s “Laisvės”: 
iš to jokios 

o laikrašty 
Jeigu p. Da
tai galime

me, užpuldinėjo ir sakė, kad 
tie, kurie civilišką šliūbą 
ima, tai gyvena, kaip katė 
su šunim? Ar tai kores
pondentas tokius pasielgi
mus skaito pavyzdžiu ir ki
toms moterims? Į

Korespondentas sako, kad 
Strevinskai nusipirkę antį
liuterių kapinių lotą už $50,! Suareštuota Klara Zetkin. 
bet Strevinskienės tėvai ne-1 žymi vokiečiu socijalistu 
leidę kūdikį laidoti ant liu- partijos veikėja1' Klara Zet- 

seneliam duota liuosybė. j ta kalėjimam
Ar tai ne gėda tokius me- Luxemburg, taip 

lūs rašyti? „2_. ____  _ ” ' _ '
kienės tėvai gyvena ne Su-J ės varė smarkią agitaciją 
vienytose Valtsijose, bet prieš karę.j. Vokietijos val- 
L.ietuvoj ir kaip jie galėjo džia baisiai jų neapkentė, 
neleisti laidoti ant liuterių bet vis neišdrįso areštuoti, 
kapinių? Kam tokias nesą- jPagaliaus, surado priežastį 
mones rašinėti ? Jeigu ra- jį i suareštavo Rožę Luxem- 
šyti apie velionės nuopel-- burg. Dabargi jau ir Zet- 
nus, tai ne į “Laisvę”, kurią;kin suareštavo.
skaito laisvos moterįs, bet į, Zetkin dabar turi apie 60 
“Draugą”, kurį skaito da- metų amžiaus. Kaip Lux- 
vatkos,įnes ji priklausė prie remburg, taip ir Zetkin kalė
tos moterų kategorijos. ijime serga.

Aš netikiu, kad progresy-1 Kaip vokiečių soči jai de- 
viškos moterįs užsiganėdin- 'mokratų partija, ypatingai 
tų melagingomis žiniomis, I moterų - socijaldemokračių 
priskaitydamį davatką prie ■ organizacija, atsineš linkui 
jų. 1 Zetkin suaretšavimo, dar

Norėdamas, kad “Laisvė” i nežinia, bet spėjama^ kad 
nebūtu pažeminta neteisin- tus suarestavimas

te riti kapinių,.tuomet buvus kin suareštuota ir pasodini- 
„1 • j ta kalėjimam Kaip Rože 

j ir Klara 
Juk Štrevins-. Zetkin nuo pat pradžios ka-

gom žiniom, patariu apsi
saugoti nuo melagingų ra- 
šėjų. • r -

J. Ramanauskas.
Nuo red. — Labai negerai

i iššauks 
didelį subruzdimą. Pakol 
kas, tai išnešė protestą Švei
carijos moterų socijalisčių 
organizacija ir nekuriu Vo
kietijos miestų soči jai demo
kratės.

&

4 menesių
6 mėn. ..
1 metų ..
2 metų ..
4 metų ..
7 metų ..
9 metų ..
14 metų .
i

MINERSVILLE, PA. 
Ar apie mirusius visuomet 

turime gerai rašyti? .
“Laisvės” N. 64 tilpo ko

respondencija, kurioj apra
šoma baisioji tragedija Ju
zės Strevinckienės. Kad ko
respondentas aprašo tą bai
sią tragediją ir apgailestau
ja nelaimingąją, tai niekas 
jam negali užmetimų dary
ti, nes kiekvienas žmogus 
nenori, kad ne tik. žmogus, 
bet ir gyvulys tokių kančių 
neturėtų, kaip Strevinskie- 
ne.

Bet aš atkreipiu atydą į 
tai, kad mūsų darbininkiš
koji laikraštija turi savo 
tikslu vesti žmones prie ap
švietimo, prie platesnio kul
tūriško išsivystymo, skelb
dama savo skaitytojams 
vien tik gryną teisybę, bet 
ne melagystę.

O. A., aprašydamas apie 
Stravinskienės baisią trage- 
dijąNsako, būk ji buvusi lai-

Darbininkai, skaitykit visi! Tas jūsų naudai!

Kazimieras W. Ziurinskas and Co. 
Kostumieriškas Kriaučius.

1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

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

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

kad tokie šmeižimai, kokie 
pastaruoju laiku paleista: 
per “Vien. Liet,” ant drgg.! 
L. Pruseikos ir J. Neviacko,1 
neša morališką blėdį ne tik
tai vi ršmi nėtiems drau
gams, bet ir visai mūsų lie
tuviškai tautai. Todėl, iš
reiškiame didžiausią panie
ką nelik “Vien. Liet.”, bet 
lygiai ir kitiems panašios 
rūšies laikraščiams.

Tūkstančiai Amerikos lie
tuvių pažįsta drgg. L. Pru- 
seiką ir J. Neviacką, kaipo 
'uolius ir nenuilstančius Vi
suomenės veikėjus, kurie 
netik raštu, bet ir gyvu žo
džiu skleidžia šviesos spin
dulį tamsių ir nesusipratu
sių minių tarpe.

Šalin su tokiais šmeiži
mais iš mūsų tarpo! Męs 
norime, kad laikraščiai tei
sybę rašyti] ik gintų darbi
ninkų reikalus,, bet nepenė- 
tų liaudį įvairioms melagy
stėms ir šmeižimais.

D. L. K. Algirdo draugi
jos ’komitetas.

Pirm. St. Yankauskas, 
Sekr. .L B. Pazerpskis, 
Ižd. P. Vosilius.

REZOLIUCIJA 26 KUO
POS L. S. S. A.

Rugpjūčio 22 d. 1915 m., 
26 kuopa L. S. S. A. savo 
pusmetiniame susirinkime 
nutarė išnešti užuojautos 
rezoliucija “Laisvei” ir vie
šų papeikimą “Vienybei Lie
tuvninkų” už begėdišką ap
šmeižimą laisviečiu. 4.- V -

-‘■’-‘-Y0, kJ. xi.,
išreiškiam užuojautą lais- 
viečiam už jų nenuilstantį 
kovojimą su begėdiškais 
šmeižikais.

Išnešam viešą papeikimą 
“Vienybei Lietuvninkų” už 
begėdišką apšmeižimą lais- 
viečių.

Šiuomi atsišaukiant į 
pirmeivišką lietuvių visuo
menę, kad pastaroji prisidė
tų prie palaikymo visų pir
meiviškų laikraščių, kurie 
gina darbo žmonių reikalus.

26 kp. L. S. S. valdyba:
Organ. K. Kačiušis, 
Rast J. Zaveckas, 
Ižd. Pr. Jočionis.

NORTH AMHERST, 
MASS.

Čia lietuvių yra nemažas 
būrelis; taipgi randasi ir 
jaunimo, bet tarpe jų nėra 
vienybės, nieko neveikia ant

Ant minėtos dienos vis
kas buvo surengta: apgarsi
nimai išdalinta. 1 “benai” ir 
35 automobiliai nusamdyta. 
Bet štai gauname žinią, kad

tas buvo.
Rodosi, 

turėtų kovoti kiekvienas do- mūsų prezidentas nepribus, 
ras žmogus, ypatingai dva- Rengėjai labai nusiminė ir 
siškija, bet mūsų kunigėlis įipradčjo rūpintis

Štai, 22]dentas būtinai. pribūtų, r.“ 
d. rugpjūčio atsistojęs prie |jau viskas surengta jo pri

pras i dėjo susira
šinėjimai, prasidėjo važinė
jimai, bet viskas veltui — iš 
visur gauta atsakymas, kad 
prezidentas nepribus.

M’notoj dienoj susirinko 
daugybė žmonių ir manė,

su

siškija, bet musų kunigėlis Npradėjo rūpintis, kad prezi- 
tai visai nepaiso, štai, 22 Įdentas būtinai. pribūtu, nes 
( 
altoriaus visokiais žodžiais lėmimui, 
išplūdo socijalistus ir visą 
pažangesnę visuomenę, 'rė
kiu žodžių, kokius vartoja 
kunigėlis ir rusų “izvošči- 
kai” gėdinasi vartoti.

Kunige; kunige, kaip tu
jautiesi po tokių pamokslų? kad pamatys unijos prezi- 
Nejaugi pas tave nėra nei dentą ir išgirs ką nors nau- 
su nago juodymu sąžinės?)jo papasakojant. Bet su- 
Ar tu užmiršai Kristaus žo-Įsirinkusiems tapo pranešta, 
džius: “Mylėk artimą sa
vo, kaip pats save”. 6 gal 
tu tų žodžių visai nežinai? 
Tu socijalistus išvadini va
gimis ir žmogžudžiais, bet 
kur socijalistai panašiai pa
sielgė? O gal prie socijali
stu priskaitai Macochą, 
Šmidtą, Richesona ir ki- 
tus? Jeigu taip, tai labai 
klysti. Juk minėti vyrai ne 
socijalistai ,bet kunigai.

Kada jūs paliausite 
pliauškę visokias nesąmo
nes, kada paliausite mulki
nę savo parapijomis? < 

Ex-parapijonas.

MANCHESTER, N. H.
Jau buvo “Laisvėje” mi-

nėta, kad parapijos ir rate- (penas i 
lio sekretorius norėjo nusi- ‘ 
žudyti, bet likosi išgelbėtas, 
tai dabar visai pabėgo.

Šiomis dienomis tūlas len
kas norėjo paskersti Rate
lio prezidetną ir S. L. R. K. 
sekretorių (jis . turi du ci
nu), bet “Draugas” išgelbė
jo. Mat, buvo balius ir len
kas norėjo 
pažiūrėti, 
merginos, 
pareikalavo 
žangą. T„

lei ti į svetainę 
ar ten nėra jo 

Minėta ypa'ta 
užsimokėti į- 

Tuomet lenkas išsi
traukė peilį ir pradėjo į šo
ną badyti. Ant laimės vi
dų riny kišenių j buvo daug 
“Draugo” numerių, tai pei
lis nepasiekė vidurių. Kada 
lenkas pradėjo pjaustyti mi-Įbo.

kad prezidentas nepribus. 
Tuomet susirinkusieji labai 
pasipiktino: vieni pradėjo 
šaukti, kuom męs prasikal- 
tom, kad prezidentas mus 
paniekino, kiti pradėjo sa
kyti, ar mums prezidentas 
duoda duoną, ar męs jam, 
kad jis mus su vylė ir tt.

Męs, U. M. W. of A. 918 
Iškalas, reikalaujame, kad 
prezidentas Wilite pasiaiš
kintų, kodėl jis panašiai pa
sielgė ir kodėl suvylė ne tik 
2600 narių, bet ii’ tuos, ku
rie prie unijos nepriklauso, 
vienok buvo susirinkę ir no
rėjo tą parodą pamatyti? 
Juk męs, kaip ir visi unijos 
nariai, užsimokame po 50c. 
duoklių, dirbdami po 2 — 3 

j savaitę, o tie ponai 
j už mūsų kruvinai uždirbtus 
centus augina sau pilvus ir 
mus ant juoko stato.

U. M. W. of A. 918 loka- 
lo Presos komitetas:

Pirm. Peter Genaitis, 
Sekret. T. Tamošiūnas, 
Pagelb. F. Levinskas.

J. Kačergis.

Nuo red. — Šį pranešimą 
žymiai sutrumpinom, nes la
bai nesuprantamai parašy
tas.

LAWRENCE, MASS.
22 d. rugpjūčio buvo pra

kalbos Lietuvių Ukėsų kliu- 
_____r____ x_____ Kalbėjo Z. Jankauskas, 
notą ypatą, tai svetainėj bu-(vietinis. Agitavo, kad vie- 
vo ex-socijalistas ir prade-'tos lietuviai pasirūpintų pa- 
jo šaukti tvarkadarius, bet statyti svetainę. Nurodė, 
lenkas šoko ir prie jo. Ex-1 kad Amerikoj gyvenantieji 
socijalistui pavyko išsprukti.' lietuviai užtektinai turi ge- 

Ar tik kunigai neapskelbs, rų organizacijų ir viena ge- 
stebuklą, kad “Draugas” iš
gelbėjo žmogų?

♦* *
Šiomis dienomis apleido 

mūsų miestą drg. J. Stakė- 
nas, kuris pirmiau'buvo L. 
S S. 171 kuopos organizato
rium, o paskui sekretorium. 
Tokiu būdu kuopa neteko ( 
vieno smarkaus draugo. Bet statymui svetainės, 
tikimės, kad drg. Stakėnas Pabaigus Jankauskui kal- 
ir kitur veiks ant visuome- bėti, nekurie draugai pra- 
niškos dirvos.. . . . Įdėjo sakyti, kad vietos lie-

Kuopos susirinkimai būna tuviai paliautų vieni kitus 
kas panedėlis anglųSocialist šmeižę, girtuokliavę, bet im- 
Party svetainėj, 50 Man- tusi už bendro darbo. Sve- 
chester st. Kas nori prie tainėj atsirado tokių, kurie 
kuopos prisirašyti arba pa- pradėjo šaukti, kad neduoti

ri ausiu esanti S. L. A., nes 
rūpinasi pagerinimu dar
bininkų būvio. Tik trūkstą 
svetainės. Sakė, kad vie
tos lietuviai privalą pasirū
pinti pastatyti svetainę, ir 
geriausiai esą statyti ant 
Lietuvių Ukėsų kliubo var
do, nes kliubas turįs čarterį 
ir jau pardavinėjąs serus

Pabaigus Jankauskui kal-



tokiems balso, kurie šmeiži- parduoti. Moteris užmokė- 
kus ir girtuoklius kritikuo- jo $5.00; kaimynai susirin- 
ja. ko į bažnyčią pasimelsti už

Atsirado ir tokių, kurie vaiko dūšelę ir išklausyti 
pradėjo nurodinėti, kad ir j šventų mišių. Bet štai, ku- 
kiiubo tūli nariai daugiau nigėlis išėjo, apkrapino, ap-

. Bet štai, ku
nigėlis išėjo, apkrapino, ap- 
smilkino grabelį ir nuėjo. 
Mišių visai nelaikė.

Iš to visko aišku, kad ku
nigams ne mišios rūpi, bet 
tik iš žmonių paimti pini- 

pasistatė savo kempę, o gai. Šį atsitikimą vietos 
kliubas turi apie 400 narių, lietuviai turėtų gerai įsitė- 
ir virš tūkstanties dolerių myti. 
banke, bet nėra nieko gero 
nuveikęs. Tuomet vėl pasi
girdo balsai, kad neduoti to
kiems kalbėti. Dar norėjo 
keliatas draugų kalbėti, bet 
pirmininkas neleido.

M. M. S. Našlaitis.

nifeko nežino, kaip tik soci- 
jalistus šmeižti. Buvo pri
minta, kad soeijalistų ran
dasi saųjalė ir jie įstengė 
nusipirkti žemės šmotą ir 
pasistatė savo kempę, 
kliubas turi apie 400 n;

Ten buvęs.

TAYLORVILLE, ILL.
Irgi kovoja už pagerinimą 

darbininkų būvio.
Pagarsėjęs Sydras arba 

Žalys, kuris pirmiau važi
nėjo po lietuvių apgyventus 
miestus ir užrašinėjo lietu-BAYONNE, N. J.

Neseniai “Laisvėj” 
plačiau rašyta apie Stan
dard Oil Co. darbininku 
streiką. Kaip žinoma, strei
kas maž-daug laimėtas, dar
bininkai sugrįžo prie darbo, 
bet ne visi dirba. Kompanija 
apie 50 darbininkų pavarė 
ir į jų vietą paėmė juodvei- 
džius. Dabar kompanija 
viešai reikalauja juodvei- 
džių darbininkų.

Nors pirmiau valdžia už
tikrino darbininkams, 
kompanija visus priims 
jie ramiai galės dirbti, 
dabar pasirodė visai kas ki-jbet trankosi apgaudinėda- 
t a: 
spjauna ir elgiasi taip, kaip sake:

I tL—.A
Darbininkai irgi netyli,! tai ką jūs tuomet veiktumė- 

bet bruzda ir grasina naujuke? 
streiku, jeigu kompanija ir be darbo būti”.

buvo'viškus laikrašičus, . pinigus 
sau, dabar 
cęs, murzi

nas ir prašinėja valgyti. Šio
mis dienomis vėl atsilankė 
į niūsų miestą, užėjo pas tū
la lietuvį, pasivadino save 
Šeštoku ir paprašė valgyti. 
Dagirdęs, kad yra šeštokas, 
nuėjau pažiūrėti. Ogi žiū
riu, kad tas pats apgavikas, 
kuris pirmiau laikraščius 
užrašinėjo ir vadinosi vie-

pasilikdainas

ir Kada aš jam pradėjau iš- 
bet mėtinėti, kodėl jis nedirba, ■ i i • i • — i

C4O XX-1” j MVV Iv J / VI \ A. I n v v 11 v

kompanija ant visko mas žmones, tai jis man at-
* *: “Jeigu męs visi pa

daužos pradėtume dirbti,jai geriau.

Tuomet jums prisieitų

toliaus taip elgsis. Daugu
ma darbininkų kalba apie 
uniją ir 8 vai. darbo dieną. 
Taipgi ir kitų dirbtuvių 
darbininkai reikalauja pa
kėlimo algų. Nekurios 
kompanijos jau pakėlė al
gas ant 10 nuošimčio, bet 
dar ne visos. Kaip kur dar
bininkai mėgina streikuoti, 
bet kaip tarpe jų nėra vie
nybės, tai streikai tankiau
siai liekasi pralaimėti.

Darbininkas.

Pasirodo, kad ir tokie pa
daužos, apgavikai, “kovoja”

gailisi, kad. darbininkai ne
teks darbo, per tai ir ne-

Ar tai ne puikus pasitei
sinimas?

Petras švedas.

CENTURY, W. VA.
Čia lietuvių gyvena nema

žas būrelis, bet jokio veiki
mo nėra. Laikraščių taipgi 
neskaito. Lietuviai pasken
dę tamsybėj ir nesirūpina 
iš jos išbristi. •

Vietinis.

a- 
ir 
ir

kailį išperti. Suprantama, 
kunigėlis jau buvo beprade
dąs socijalistams kailį per
ti, bet paskui nuvažiavo ant 
lietuviškų “čiutabakių” ir 
tiems pradėjo kailį perti. 
Mat, kunigėlis pamatė, kad 
tie “čiūtabakiai” ir bažny
čioj “čiū” valgo.*

*
Šv. Jono

draugystė rengia balių, bet 
kaip girdėjau, tai katalikai 
jai koją pakišę.

B. Sūnus.

gai darbuojasi; knygyno 
kambariai parankus ir žmo
nės lankosi.

, Tik į vieną dalyką męs tu
rime atkreipti atydą: į kny
gyną susirenka tokių spor- 
telių, kurie daugiau niekuo

*
Krikštytojo

LEWISTON, ME.
Lietuviškas “choras” atsidū-

21 rugpjūčio, apie antrą 
valandą naktį, “susiorgani
zavo” lietuviškas “choras” 
it eidamas gatvėmis pradėjo 
dainuoti: “Eik čion žvirble
li, kur, suksi lizdelį”. Taip 
bedainuodams atėjo ant 
Knox St. Kaimynai išgirdę 
nusigando, kad taip vėlai 
“choras” dainuoja ir leidosi 
vieni prie langų, kiti per du
ris žiūrėti. Atsirado ir to
kių, kurie pradėjo protes
tuoti, bet mūsų dainininkai 
išsitraukė peilius ir su pei
liais eidami dainavo.

Tuom tarpu policija subė
go ir vieni iš užpakalio su 
vežimu, o kiti iš priešakio 
apsupo mūsų “choristus” ir

Neseniai buvo atvažiavęs 
iš Forest City, Pa., “dievo 
muzikantas” ir jis buvo pra
dėjęs mokinti chorą. Bet 
negavęs užsiėmimo ir vėl 
apleido mūs miestą. Dabar 
choro mokytojum pakvies
tas vėl lenkas vargoninin- neužsiima, kaip tik triukš- 
kas, kuris ir pirmiaus mo- mo kėlimu ir darymu ble- 
kino.

Viską girdėjęs
*

SCRANTON, PA.
“Laisvės” N66 Proletaras 

man užvažiuoja kaslink sa
vęs susikritikavimo. Nors 
nesinorėtų su Proletaru 
ginčytis, nes jo bergždžias 
užsipuolimas, bet priverstas

Proletaras sako, kad* ne 'knygyno. 
Jaunimo Švietimosi Būrelis, 
bet Jaunimo Progrėsyviš- 
kas Būrelis. Ant kiek man L. S. S. 
žinoma, tai ir dabar tūli na
riai to būrelio save vadina 
“švietimosi” būreliu.

Proletaras sako, kad to 
būrelio ne visi nariai prisi
dėjo prie knygyno. Man ro
dosi pilnai galima pasakyti, 
kad visi, nes kurie susirin
kime dalyvavo, tai vienbal
siai nutarė prisidėti. Kurie 
susirinkime nedalyvavo, tai 
aš negalėjau vaikščioti po 
jų stubas ir klausinėti, 
jie sutinka prisidėti, ar

dies. Paskui dar tokias kal
bas vartoja, kad klausant 
reikia pasipiktinti. Tokie 

Jsporteliai tik prie “vyčių” 
organizacijos tinka, bet ne 
knygyne jiems vieta.Jie prie 
knygyno nepriklauso ir kny
gų skaitymu neužsiima. Męs 
tokią “publiką” turime lau
kan išprašyti, nes jeigu ir 
toliau jie taip elgsis, tai 
.rimtesnę publiką išvys iš

labai apmiręs. Šįmet kuo
pa nesurengė nei pikniko, 
nei šiaip išvažiavimo. Gal 
draugai sukrus darbuotis 
sulaukę žiemos sezono.

Živiliotės vertos pagyri
mo, nes jos per visą vasarą 
darbavosi: kartais net du

ar 
ne. 

Juk ir mūsų kuopoj randasi 
draugų, kurie nepriguli prie

VIENTAUČIAI!
Pirma, negu pirkaite 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 I 
VALDIŠKĄ TAUPOMĄJĄ BANKĄ AR KASĄ ir įteikia iš
siuntusiam BANKINĘ KNYGUTĘ. Jo bankas po nuolatine 
valdžios priežiūra, todėl tavo pinigai gvarantuoti.

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

dar niekur tiek
nių nesusi rinkę,
Pasirodo, kad darbininkai Ja

SCHENECTADY, N. Y.
14 d. rugpjūčio buvo pik

nikas L. S. S. 154 kuopos; 
taipgi sulošė scenišką veika
lėlį “Brangusis pabučiavi
mas”. Viskas nusisekė la
bai gerai. Žmonių buvo ne
mažai. Kuopa turės pelno 
apie 25 dol.

*♦ *
22 d. rugpjūčio buvo pra

kalbos L. S. S. 154 kuopos ir 
Lietuvių A. kliubo suvieny
tomis j iegomis. Kalbėjo F. 
J. Bagočius temoj “Socija- 
lizmas ir karė”. Socijalizmą

MONESSEN, PA.
Mūsų miestely randasi 

pie 27 lietuvių šeimynos 
apie tiek pavienių. Yra 
S. L. A. kuopa, kurios tūli
nariai skaito pirmeiviškus 
laikraščius. Bet ant visuo
meniškos dirvos nieko ne
veikia. Dar nėra buvę jokių 
prakalbų, nei kitokių pra
mogų. Tiesa, gegužės men. 
buvo balius, bet be jokių pa- 
marginimų.

Girdėjau, kad ir dabar 
kuopos komitetas rengia ba
lių ir deda visas savo pa
stangas, kad gavus leidimą 
vartoti svaiginančius gėry- 
mus. Mat, pirmuoju balių 
žmonės buvo neužganėdinti, 
tai mano, kad dabar užga
nėdins, nes pardavinės svai
ginančius gėry mus.

Komitetas nusiskundžia, 
būk negalima esą jokis vei
kalėlis sulošti, nes nesą mer- 
ginų. Tiesa, merginų čia 
mažai yra, bet jeigu komi
tetas pradėtų rūpintis, tuo
met iš tų pačių atsirastų, 
kurios galėtų padėti šį bei 

Bet dabar,vy-

tarpą choristų pakliuvo ir 
nekaltų žmonių, kurie buvo 
išėję ant gatves pažiopsoti. 
Kurie pasipriešino, tai dar 
gavo į sprandą ir atsidūrė 
policijos vežime.
Teisme visi užsimokėjo ne

mažas pabaudas. Kurie bu
vo “žymesni” ir jau ne pir
mą sykį “atsižymėję”, tai 
gavo net po $60 pabaudas.

Tai matot, kaip mūšų 
tamsesniej i lietuviai elgiasi 
ir kur savo kruvinai uždirb
tus centus sukrauna.

Reikia paminėti, kad tū
li Knox St. lietuviai pyksta 
ant korespondentų, kam jie 
rašą apie tą gatvę, pažemin
dami ir tuos, kurie neužsi
ima girtuokliavimu. Jeigu 
jūs nenorite,kad apie tą gat
vę nebūtų rašoma, tai ne
laikykite pas save girtuok
lių. Algirdas.

AJ knygyno, bet Airn.Ad

BRIDGEVILLE, PA.
22 d. rugpjūčio buvo pik

nikas S. L. A. 3 kuopos su 
įvairiais pamarginimais, 
kaip tai: deklamacijomis, 
monologais, įvairiais žais
lais ir tt. Svaiginančių gė
rynių nebuvo. Už žaislus 
buvo skiriamos dovanos.

Kadangi oras buvo nela
bai dailus, tai ir žmonių su
sirinko neperdaugiausiai. 
Viskas pavyko labai gerai ir 
žmonės likosi užganėdinti.

Ar negeriau būtų, kad ir 
kitos draugystės pradėtų 
rengti pramogas be svaigi
nančių gėrymų, bet su įvai
riais pamarginimais?

• Reporteris.
taip suprantamai išaiškino, I nuveikti.
kad ir mažai apsišvietusieji ■rams besnaudziant, mergi- 
galėjo suprasti. Kadangi tą!?.°s taipgi tyli. . Reiškia, pa
dieną lijo, tai žmonių susi
rinko mažai.

Pabaigoj kalbėtojas ragi
no rašytis prie L. S. S. kuo
pos ir L. A. K. nurodinėda
mas, kad tik organizuoti 
darbininkai galės pagerin
ti savo būvį.

Nevėžis.

čių vyrų apsileidimas, o 
merginas bei moteris kalti
na.

Mergina.

TAYLORVILLE, ILL.
22 d. rugpjūčio besimau

dant prigėrė Bagdonienės 
sūnus 14 metų amžiaus. Mo
teris našlė, neturtinga, pa
laidojo du vyru ir dabar 
septintą kūdikį. Kadangi 
prigėręs sūnus turėjo 14 
metų amžiaus, tai moterėlė 
pradėjo teirautis, ar su mi- 
šiomis laidoti, ar be mišių. 
Susirinkusios moterėlės pri
pažino, kad vaikas galėjo 
turėti nuodėmių ir patarė 
su mišiomis palaidoti. Kada 
moteris nuėjo pas kunigą ir 
pasakė savo nelaimę, tai ku
nigas atsakė: “Tai dievas 
nubaudė, kaip jis apleido 
1,~4„i:i-:xi. ~ .1,1

JERSEY CITY, N. J. 
Margumynai.

Vietos lietuviai nepritarė 
p. Šimkui. Mat, jie žino, kas 
vartos tas aukas, kurias po
nas Šimkus 
nukentėjusių 
tuvių.

susirinks dėl 
nuo karės lie-

♦ *
L. P. Kliubui, rodosi, tru

putį peržema būtų susidėti 
su toms draugystėms, ku
rios ir patį kliubą kolioja.

** *
Šįmet ir socijalistąms su 

piknikais nekaip sekasi, nes 
lietus viską sudarko’. Per 
tai dauguma lietuvių labai 
džiaugiasi, kad ir socijalis- 
tai nepalaimas sutinka.

♦* *

ROCHESTER, N. Y.
22 d. rugpjūčio buvo pik

nikas D. L. K. Gedimino 
draugystės. Nors diena bu
vo nedaili, bet žmonių susi
rinko pusėtinas būrelis. Ma
noma, kad ir pelno liks.

* ■ ■■* - *

20 d. rugpjūčio buvo pra
kalbos kriaučių unijos 191 
lokalo, 2 skyriaus. Kalbėjo 
K. J. Geležėlė apie uniją, 
kvietė skaityti laikraščius, 
ypatingai “Darbininkų Bal
są”. Žmonių buvo nemažai, 
bet kalbėtojas jų neužganė
dino.

P. R. Laisvamanis.

BINGHAMTON, N. Y.
Rugpjūčio 28 d. Aušros 

choras turėjo pirmą balių, 
į kurį buvo užkviestos ir 
vietinės draugijos. Atsilan
kė tik L. S. S. kuopa ir dr- 
stė Lietuvos Dukterų. Ba
liuje buvo skrajojanti kra- 
sa ir daugiausiai gavusi at
viručių E. Bardzevičiūtė iš- 
laimėjo dovaną—puikų ai- i • • "i ' 4

Labai nemalonu, kad Pro
letaras įmaišo į mario ko
respondenciją tekaus daly
kus, kaip subankrūtijimas 
minėto būrelio. Jeigu tas 
būrelis bankrūtijo, tai Pro- 
1 c ta 1 ‘as p r i vai ė j o a t s k i ra i a - 
pie tai parašyti, nes jis ban
krūtijo ne iš mano priežas
ties.

Dabar kaslink choro. Jei
gu Proletaras pripažįsta 
mūsų kuopoj tvėrimą choro 
pašaliniu darbuo tai aš atsa
kysiu, kad męs dar neturim 
tokios mašinos, kuri skai- 
tytųši viduriniu darbu. Iš 
knygyno mūsų kuopos ma
teriališkas stovis nepagerės, 
Bet jeigu męs pasidarbuotu
me dėl choro, tai ir naudą 
turėtume. Apart kit-ko Pro
letaras sako: “Reiškia, da
bar jau ir pats užmiršo sa
vo reikalus, nes nori tverti 
chorą”. Bet kam tas cho
ras prigulės? Ar tik ne 
kuopai?

Dabar kaslink “Živilės” 
choro. Kada kuopa ant 
nąujų metų surengė koncer- 

jtą ir “Živilės” choras daina
vo, tai žmonių prisirinko 
piina svetaine. Proletaras 
sako, kad mūsų publika ver
ta pagyrimo, nes lankosi ant 
pramogų, kurias parengia 
soči jai i štai. Bet kada bu
vo perstatymai veikalų 
“Žmonės” . ir “Saliamono 
Sapnas”, tai ant pirmo “su
plaukė” apie 150 ypatų, o 
ant antro net apie 70. Da
bar slėpk blogas puses, o ro
dyk geras. Kada Živilietės 
pastatė operą, tai žmonių 
buvo apie 700.

Gal nekurie gali pasakyti, 
kad tverti antrą chorą, tai 
konkurencija. Visai ne. Ži
vilės choras susideda Vien 
tik iš merginų, p kuopos 
choras būti] mišrus ir gal 
daugiau vyrų prigulėtų. 
Tokiu būdu vienas kitam 
nei kiek neužkenktų ir abu
du puikiai gyvuotų.

Dabar kaslink mano pa
siaiškinimo linkui slapyvar
džio “Kuo pi id is”. Proleta
ras sako, kad niekas nuo 
manęs to nereikalavo. Argi 
mūsų kuopoj nebuvo įneši
mo, kad niekas nerašytų ko
respondencijų po slapyvar
džiais? Suprantama, tas 
įnešimas atsidūrė gurbe, 
bet aš pilną teisę turėjau 
rašyti, kad nuo manęs buvo 
reikalaujama pravardės.

peticijas, dainavo įvairiuo
se susirinkimuose bei pra
kalbose. Reikia pripažinti, 
kad tai dailės mylėtojos.

Kuppiętisį
Nuo red.-—Mums, iš šalies 

žiūrint, išrodo, kad ginčai 
tarpe Kuopiečio ir Proleta
ro—nereikalingi. Susieiki
te abudu ir ypatiškai susi
šnekėkite. Taip jau didelių 
skirtu imi nėra. Abudu juk

ROCHESTER, N. Y.
“Laisvėj” buvau minėjęs, 

kad Michaels Stern Co. 
kriaučių dirbtuvėj sustrei
kavo prosytojai. 23 d. rug
pjūčio vėl sugrįžo prie dar
bo, neva streiką laimėję. 
Kompanija daleido organi
zuotis į uniją ir uždėjo po 1 
c. ant kiekvieno žipono. Pir- 
miaus jie gaudavo už išpro- 
sinimą žipono 22 c., o dabar 
gauna 23 c. Apart to, pir
miau kompanija priimdavo 
išprosytus žiponus ir pas
kui atnešdavo pataisyti; da
bar jau už pataisymą ekstra 
mokės.

Prosytojai nors tiek iš
kovojo, bet visi kiti darbi
ninkai, kurių yra apie 500, 
nieko neiškovojo ir nesisten
gia kovoti. 27 d. rugpjūčio 
buvo šaukiama susirinki
mas minėtos dirbtuvės dar
bininkų, kad apkalbėjus a- 
pie savo reikalus. Iš 500 
darbininkų į susirinkimą a- 
tėjo tik apie 40. Darbinin
kai nesirūpina pagerinimu 
savo būvio, o kompanija pa
staruoju laiku dar labiau 
darbininkus pradėjo spaus
ti. Dabar labai prižiūri,kad 
darbas būtų atliktas koge- 
riausiai, o moka komąžiau- 
siai. Kurie darbininkai ban
dė streiką iššaukti, tai da
bar labai persekiojami. Net 
ir anglų laikraščiai prane
ša, kad darbininkai neųžsi- 
ga nė dinę.

J. D. Bcndokaitis.

BALTIMORE, MD.
29 d. rugpjūčio buvo vie

šos prakalbos Amalgamated 
rubsiuvių unijos. Kalbėto
jais buvo vietiniai, iš New 
Yorko ir Rochesterio atva
žiavę — išviso šeši. Visų 
kalbėtojų publika labai ra
miai klausėsi, tik kartas nuo 
karto pasigirsdavo garsus 
delnų plojimas. Kalbėtojai 
nuosekliai išguldinėjo apie 
reikalingumą 8 vai. darbo 
dienos ir apie didesnį atly
ginimą už pagaminimą pro
duktų. Taipgi buvo plačiai 
kalbama ir apie kitus daly
kus, kurie tik paliečia darbi-

Reikia pastebėti, kad pa
rengimui prakalbų unija už- 

|ėmė teatrą, į kurį telpa su- 
ir virš 3,000 žmonių,xbet publi-

Tai tiek šiuom sykiu apie njnįu reikalus.
Proletaro užmetimus. 

t 

* * *
Turime knygyną

džiaugiamės, nes visą liuo- kos tiek prisirinko', kad dau- 
są laiką jame praleidžiame.1 gelis turėjo grįžti atgal, nes

Nors vaikas apleido kata
likišką mokyklą, bet kuni
gas sutiko už $5.00 mišias

nėjamos gėlės. Balius pa
vyko puikiai. Pelno choras 
turės 130 dol. ' '

gana
ačiū Scran tono visuomenei, nijos organizatorius pasakė, 
kuri pasistengė suaukauti. kad jis jau 13 metų važinė-

daug žmo-į Reikia pažymėti, kad pa- 
kaip -čia. Iskutiniais metais pas mus ir 

pielinkėj darbai buvo per
kami už pinigus, bet pa
brangus maistui ir darbų 
kaina pabrango. Kur pir
miau reikėjo mokėti už dar- 

$10, tai dabar mokama 
(525. Nekuriose kasyklo- 
eikia pirkti per tam tik- 
agentus, bet yra ir to

li, kurie patis iš dar- 
/ ' _ / ‘ / Mat, 

patįs darbininkai bosus prie 
to pripratino. Suprantama, 
darbą perka vien tik atei-

prasti reikalingumą ‘organi
zuotis į uniją ir kovoti už 
pagerinimą savo būvio.

Jeigu darbininkai 
pagerinti savo būvį, 
nori turėti didesnį duonos [s?, ic 
šmotą, tai privalo spiestis į Į rus 
vieną galingą uniją, nes tik kių.bp 
susispietę į uniją galės tą b'ninkų ima pinigus, 
atsiekti. Tiesa Mylintis. 4. »

nori i t

Liet. Draugijų Sąryšis pu i

26 d. rugpjūčio buvo kon-
rlai bjaurus ir negeistinas 

- darbininkų pasielgirnas 
•- pirkti nuo bosų darbą.

K. Vaičiūnas.
link statymo svetainės eina --------------

Komisijos rūpina-j Arnold, Pa. -— Pas mus 
tlarbai eina vidutiniškai,bet 
iš kitur pribuvus darbą sun
ku gauti, nes ir pas mus be
darbiu atsiranda.

pirmyn. ’ 
si pagaminimu įstatų ir in-, 
korporavimu. Taipgi sura
sta kelios vietos dėl svetai
nes, bet j ieškoma dau- j 
giau; paskui Ims išrinktai Žiles Vaikas,
tinkamiausia. Pinigų nuo - ---- 7---- -
keliu draugija yra paskirta Pentaga, Midi.— Pas mus 
$5.100. 1 j darbai eina gerai ir darbas

Tikimės, kad greitu laiku nesunku gauti, ypatingai gi
bus išdirbta tuomlaikinė riose ir. geležies kasyklose, 
tvarka, inkorporuota ir pra- j Kurie dirba giriose, tai nio- 
dėta pardavinėti Šerai. Pra- Į ka nuo 22 iki 26 dol. į mėne- 
dėjus pardavinėti serus, at-sį ir valgį duoda._ Kasyklo- 
siras daugiau draugijų ir .se moka po $2.25 už 8 vai. 
pavienių, kurie prisidės prie'darbo dieną. ^Lentų pjovyk- 
taip naudingo darbo, kaip 
įgijimas nuosavos svetaines, 
kuri mums taip reikalinga.

Reikia pažymėti, kad at
siranda ir priešų, kurie 
stengiasi kaip nors mūsų 
darbui užkenkti, bet tie 
priešai bejiegiai ir visas jų 
triūsas vėjais nueina. Pa
žangioji visuomenė buvo ir 
bus su mumis.

N. J. L. D. S. sekretorius,
J. A. Janušionis.

Pentaga, Midi.—Pas mus
$5.100.

!loj moka po $1.50 už 10 vai. 
!darbo dieną. Ant gelžkelių 
moka po $1.50 už 9 vai. dar
bo dieną. Kadangi mažes
niuose miesteliuose panaiki- 

■ no karčiamas, tai darbinin
kai gyvena neblogai.

G. B u būtis.

Donora, Pa.— Pas mus 
darbai eina gerai; dirbame 
pilną laiką. Pradėjo staty
ti naują plieno dirbtuvę, tai 
daugelis žmonių gavo dar
bo. Lietuviu Ukėsu Kliu- 
bas taipgi pasistatė savo 
svetainę.

WORCESTER, MASS. 
Pranešimas.

Neseniai “Laisvėj” tilpo 
mano atsišaukimas, kad vie
tos L. Š. F. pardavinėja tam 
tikras atvirutes ir pelną ski
ria L. Š. F. Po to atsišau
kimo gavau daugelį laiškų, 
bet dėl tūlų priežasčių per 
10 dienų niekam nebuvo iš- . - . .
siųsta tų atviručių.' Kada'gai, nuo 4 iki 6 dolerių į die- 
komitetas perdavė man vi-’ną, o kurie turi blogus, tai 
sus laiškus, tai jokiu būdu (užtenka ir 3 dol. į dieną. Ki- 
išsyk visiems negalėjau spė- tokių darbų nėra, kaip tik 
ti išsiuntinėti. Iš tos prie-'anglių kasyklos. Iš kitur 
žasties jau gavau daug pa- pribuvus darbas veik nega- 

' ‘ ........ Įima gauti.
B. Mainieris.

peikimų, kad neišpildau 
žmonių reikalavimų. Malo
nės draugai atleisti, kuriem 
suvėlinau išsiuntimą. Ant 
toliaus vengsiu, kad tas ne
atsikartotų.

P. A. Dedynas.

DARBAI
Harrisburg, Ill. — Nors 

per visą vasarą viešpatavo 
bedarbė ir darbininkai tikė
josi, kad sulaukus rudens, 
darbai pradės geriau eiti— 
visos kasyklos pradės dirb
ti, bet išėjo kaip tik atbu
lai.

21 d. rugpjūčio tapo užda
ryta dar viena anglių ka
sykla. Toj kasykloj dirbo 
550 darbininkų, tarpe kurių 
buvo daug lietuvių. Kada 
ta kasykla pradės dirbti,tai 
niekas nežino.

Patartina iš kitur čia ne-

ir už pinigus negalima gau
ti. Apart to, daug vietos 
darbininkų randasi be dar-

Donorietis.

Georgetown, Ill. — Pas 
mus darbai eina silpnai, 
dirbame po tris dienas į sa
vaitę. Kurie turi gerus 
darbus, tai uždirba neblo-

Iš kitur

Century, W. Va. — Pas 
mus pastaruoju laiku darbai 
truputį pagerėjo: pirmiau 
dirbom po 2 dieni į savaitę, 
o dabar jau dirbame po 4. 
Kitokių darbų nėra, kaip 
tik anglių kasyklos. Uždar
biai menki—nuo 10 iki 15 
dolerių į savaitę.

Darbininkas.

Torrington, Conn.—Pas
taruoju laiku pas mus dar
bai eina labai gerai; neku- 
rios dirbtuvės dirba dieną 
ir naktį, daugiausiai tos, 
kurios dirba amuniciją ka
iriau jančiom Europos vieš
patystėm. Bet iš kitur pri
buvus darbą sunku gauti, 
nes ant vietos matosi 
bedarbių, stovinčių prie 
dirbtuvės vartų.

darbininkų buvo sustreika
vus, bet streiko nelaimėjo ir 
vėl visi sugrįžo prie darbo.

Max Gooldinas.
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Fas mus galite gauti aka- 
uiausio alaus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

BANKIERIUS JOHN KOVACS
36 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST.
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Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik i J. MARTINAIČIO z
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi^pasirinkti pagal 
savo norą.

I

“NAUJIENOS”

pn-

T

LAISVE

JUOKŲ KĄSNELIAI

Girtuoklio daina.

Duosiu bobai dešimtuką, 
Lai eina parnešti.

Ir nuėjo mano boba
Į “Murpės” saliuną, 

Kitur nėjo, nes ji žino,
Kur “i

kas yra daug protingesnis 
už tuščiagalvį žmogų. Sta
liukas pats per save negali 
padaryt nieko blogo nei ge
ro. Tuščiagalvis žmogus 
gi visuomet padaro tik blo
go, o gero niekuomet. To
dėl nedyvai, kad tuščiagal
viai eina rodos klaust pas 
staliuką.

Pabarškyk į savo galvą, 
igu nieks neatsilieps, tai 

eik ir tamsta pas staliuką 
proto 
dūšios nesirūpink, nes ji iš 
tuščios galvos seniai išsimu- 
fino.

Lawrence, Mass. Nabaš- 
kės “šarkos” daraktorius

tautiškos buizos, už- 
“Lietuva tėvynė mū- 
ir dui plaukt per o-

Inusitapinęs 
čiuose.

| l:u fl iu 
traukė 
su” — 
Lean a.
ris, kiek paplaukęs, p radėjo 
burbuliuot. Socijalistė Du

gut moštik” duoda, šiniute, pamačius skęstantį, 
'pranešė ant luotelio sėdin
čiam vyrui, kuris ir išgel-Pasirėmus ji ant baro,

Dešimtuką duoda: '
“Mister Murpiąlžyzus krais, I O tautininkai visuomet 

šaukia: “kad primanytų, tai 
soči jalištai tautininkus

Ir parnešė mano boba
Alučio uzboną,

Dabar gersiu, pakol nosis 
Pasiliks raudona.

Lipė i u s.
P. S. Kas myli, lai dai 

nuo j a, kaip “Noriu miego”

Klausimas: —-
Viską žinantis Orakule!

tvirtesnis: bačkutė alaus ar 
mano galva? Matai, per 
“fortdžiulajų” užsiorderia-

jom gurkšniuoti. Kada ge
rokai prisigurkšniavom, tai 
mudu su broliu susiginči- 
nom: jisai sakė, kad bačku
tė tvirtesnė, o aš sakiau, 
kad mano galva. Brolis, il
gai nelaukęs, nučiupo bač
kutę, iškėlė į viršų ir smo-

jtų”. Melagiai! Jeigu 
• socijalistė, tai tautos 
las” būtų nuvažiavęs

ne
šu-

Dievo muzikantas, begra- 
laiūas “antipenus”, isimy- 

(viena 
trij ų 
Savo 

moliuskas net “armobiloj” 
pradėjo vėžio t. Bet naba
gą nužiūrėjo jo žmona ir 
apskundė parapi jonams, 
kad jos vyras užmiršo de
šimts dievo prisakymų.

Parapi jonas.

Detroit, Mich. Pas 
mus yra visokių lietuviškų 
organizacijų. Į vieną iš tų 

'organizacijų iki šiai minu- 
tai prigulėjo trįs žmonės. 
Vieni juos tituluoja spor

tais, kiti vaikinais, o dar
~ , - . .v .treti tik mostele ranka, iš- 

sukniubau ir is mano girdę apie juos. Jie y ’a la- 
rasalas |):iį navatni sutvėrimai ir 

... . , , .v , v. ‘ juos visos “lėlės” žino. Šven-
ziuriu, kad bačkutes alus dieniais ant jų nosių vl- 

.pDP ir suomet kyburiuoja akulio- 
paliko klausimas neįgristas, \.iai) kuriuos maino pagal 
nes bačkutė ir galva — abi-! 
dvi trūko. Kaip tu, Oraku-1 
le, manai: bačkutė drūtesnė, 
ar galva? Topilis.

nai, 
arbūzo 
sunktis.

pradėjo
Ogi atsikėlęs pa-

čiurkšte-čiurškia. T 
paliko klausimas neišrištas,

Atsakymas: —
Orakulas mano, kad bač

kutė yra daug tvirtesnė, 
negu tamstos galva. Jei
gu tamsta nori galutinai 
persitikrinti, tai nusipirk 
bačkutę (tik nevisai mažą) 
alaus ir visą viens pats iš
gerk. Tuomet tamsta pasi
jusi esąs netik be galvos, 
bet be rankų ir be kojų.

Lietuviški “vyčiai” yra 
jau visiems žinomi drūta- 
galviai: ne tik bonkos, bet 
ir akmens kartais trūksta, 
atsimušę į jų galvas, vienok 
bačkutė ir “vyčius” par- 
bloškia.

Prieš bačkutę labai tan
kiai nusilenkia ir kunigų 
šventos galvos.

sezoną.
Baisiai neseniai štai kas 

liubėjo stotis su tais spor
tais. Vienai neseniai atva
žiavusiai “lėliukei” norėjo 
atiduoti savo širdis, bet kaip 

kad jų akulio- 
n u šliuožė

ten stojosi, 
riai nuo nosių
žemyn. Kadangi tos rūšies 
akuliorių sezonas dar nepa
sibaigė, o čia ūmai negali 
gaut nusipirkt tokių-pat, tai 
vargšai rezignavo iš direk
torių tos organizacijos.

Kaziukas.

Laisves” knygo
SOČI J A LIZM AS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ ĮKGNYT?

Paraše O. A me ringer , bu1I«- 
tuvino Europietis, šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socija’iz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai gales atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik .......... .

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

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

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

knygele 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- 
siškija. Ypač patartina Ją 
perskaityti moterims. Kaina

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

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

GYVAS GRABE . Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta Iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam- 
sybėj, kokioj gi'ioj nežlnej 
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. Montvl- 

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

MOKSLAS R A N K ŽIN Y STĖS
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 ........

So. Boston, Mass. Mūsų 
tautiškoji “Gabija” numar- 
šavo ant airių koncerto pa
rodyt savo gabumą. Na ir 
parodė. Kad užiiaumojo, 
tad visi airiai net iš sėdynių 
sukilo. Vedėjas, matyda
mas, kad lietuviški bernai 
perdaug paleido savo kaka
rines, dainą sustabdė. Pa
davė balsus išnaujo ir tau
tos didvyriai, norėdami pa
sirodyt svetimtaučiams, kad 
jie mokėjo Lietuvos miškuo
se vilkus gązdint, dar gar
siau subliovė. Čia airių au
sys jau nebeišlaikė. Iš visų 

i kampų jie pradėjo . šaukti: 
“Polaks, polaks! Go out !”...

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 ui .......
DARBAS, kaina .......... ..................
RAUDONAS JUOKAS, kaina ...
MOTERIŠKĖ IR MEILĖ ......
GALUTINIS KLESŲ KOVOS

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

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

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

o Q

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

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU į SAVAITŲ IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS J AMERIKĄ PER F1NLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybę 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj a» Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

PARMOS pardavimo FARMOS
Parsiduoda dvi dideles farmos tarpe Norwood, Walpole ir 

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

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

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

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

REAL ESTATE AGENT
1084 WASHINGTON. STREET. NORWOOD, MASS.

Telephone 389-R

i Akušerka 
s 
e) A 
e) n
« F. Stropiene
K

Geriausia lietuviams užeiga pas 

Nikodemą Lepeszlią 
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN/ N. J. /
Užlaikome visokius gčrym.us. 

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

Jonas MATHUS^
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS |

IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- <
NAS VISAME SO.

BOSTONE. j
Sveiki geri*.usioB rūšies <ėry- J, 
mai Ir užkandžiai. Patamavi- 
m«a prielankus. Atsilankykite,^ 
e persitikrinsite. ą

JONAS MATHUS j
(Lietuviu Ssvininkatt) J

842—344 W. Broadwaj į
So. Boston, Mass. j

(Dešimts žingsnių nuo Lietaviq 
Labdaryutėa Draugijeo hmm*),

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

HAVANOS.

15.
20

Kas užsiraSy* 
pas mane 

dienraštį 
“Naujienai*”, 
tasai gaus sa
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį” ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, 
“Lietuvą”, ar 

“Amerlkoe 
arba knygų ver-Lietuvį’’, ar “Šakę 

t,ės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistal 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

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojam 
LEONIDO ANDREJEVO

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Juokas
fojė knygoje aprašoma 

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

Lietuviška Muzikos

Brooklyn, N. Y.

j Telephone 595 Green point

Daktaras J Misevičia

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

J per expresą.

: K. SIDLAUSKAS
i Aptiekorlus ir Savininkai

’226 Broadway kamp. C Street
} SOUTH BOSTON, MASS.
Telephone So.Boston 21014 ir 21018

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

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

K LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

395 W. Broadway 
So. Boston, Mass,

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

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

NEWARKOAKUSERKA
Paba’jrufil Imperntrici Mari] A- 
kušerkų mokykla Pet»rburge ir 
Dlpliomuota New Jersey valatl 
joj. Turi puikias pas®km«s 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi fibrai apsipažinuB bu bIbsato
mais visų moteriškų ligų ir r«l 
kalu! esant, galite gauti patar
tai imą.

O. STROLIEN®
Jaiiniškaiti

lit Walnat St., NEWARK, N. J.
Telefonas ^4Q35 Market

109 Grand St

SPECIJALISTAS 
PLAUČIŲ 

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

270 BERRY ST., BROOKLYN, N. Y.

DIDELE DOVANA
Z i ra pakelio priešakys vertas i c pinigais 

Visas Kuponas verias įc pinigais

10 
Cigarette* 

5o

c c^- 
-:X3
av

C "O 

n rito t.

♦y

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pinigus 

arba į verias dovanas.
(sį dovana Imis duodama iki Dec. 81, 1615)

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

Klausimas: —
Gerbiamas Orakule! Ar 

negali man paaiškinti, kas 
daugiau proto turi: medinis 
staliukas, ar tuščiagalvis 
žmogus?

Minersvillės apielinkėj y- 
ra stebuklinga moteris (nau
ja socijalistė), kuri su pa- Ir mūsų pašlovintieji gies- 
gelba stebuklingo staliuko 
pasako visą žmogaus praei
tį ir ateitį. Aš tikiu, kad 
tas staliukas daugiau proto 
turi, negu žmogus, bet bi
jau eit pas jį rodos klaust, 
nes galiu dūšią prapuldyt.

Ką tu, Orakule, apie tai 
sakai?

Parapijos tarnas.

mininkai, nosis nuleidę, kai 
kalakutai, nusirioglino nuo 
steičiaus žemyn ir nėrė per 
duris lauk.

Dabar So. Bostone lietu
viai sako, kad “Gabija” su- 
peizavo visą lietuvių tautą.

Zakristijonas. •

Atsa^ymas: — 
Jesery! Medinis staliu-

Naujas apgarsinimas.
“Tūkstantį dolerių duosiu 

procento tam, kas paskolys 
man 5,000 dolerių

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
SpecijalisttuH Moteriškų Ligų.
E. 50th SU New Yor>

OFISO VALANDOS i
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. jm

314

iki
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomls pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

riame ir pasakome visas Ilgas Ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 11 
gontams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš 
kite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

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

JURGIS PALUBINSKAS

Užsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien

praneša naujausias ir teisingiau1 
sias žinias iš kares lauko ir abelnai iš v»s> 
pasaulio — kasdien.

NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis »’ jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

^’NAUJIENOS’’ talpina daroininkams nau ’ .ngus 
straipsnius ir žinias.

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

PreD'inieratos kaina.
Chicagoje—pe, Išnešiotojus l' c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicagoje metam* $63)0; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoi^ metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem men. ,1.00. Europoje 
ir Kanadoje met.$7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šilą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

“II A U J I E N 0 S ” 1841 S. Halstad St., Chicago, IIL
Šiuomi prisiunčia $------------ už “NAUJIENAS

metus ir meldžiu jas siusti šiuo adresui
į)



f .< 
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-Iš Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 

gyvenimo.

Laikraščiai maloniai pasi
tiko L. D. L. D. “Kova”, 
“Naujienos” ir “V. Liet.” 
velija naujai draugijai gra
žiausio pasisekimo.

Klerikalai uoliai steigia 
vyčių kuopas, kurių uždavi
niu yra base-ball ir agitaci
ja prieš socijalizmą.

Laimingi žmonės, ir jūs 
neatsilikite. Dabar jums 
geriausia išpuola steigti Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos kuopas.

Informacijų reikalaukite 
pas “Laisvės” redaktorių.

Laikinė Centro Valdyba 
susideda iš šių draugų:

L. Pruseika, — pirminin
kas, 183 Roebling st., Broo-

Pereitą savaitę susitvėrė 
visa eilė naujų kuopų.

Ketvirtoji kuopa L. D. L. 
D. susitvėrė Maspeth, N. Y. 
Kuopos pirmininku išrink
ta Bartkus, sekretorium R. 
Kručas, o iždininku Kavo- 
liunas. Iš sykio susirašė 10 
narių, kurie pilni energijos 
dirbti labui naujos draugi
jos. Jie sako, jog prikal
bins ir daugiau narių.

Penktoji kuopa susitvėrė 
Newark, N. J. Apie tai 
praneša J. Janušonis. Gai
la tik, kad pranešime nėra 
pasakyta, kas išrinkta kuo-'
pos valdybom Kiekviena, j. Benesevičiutė — sekre- 
knopa turi issinnkti savo'- • -
pirmininką, sekretorius (fi
nansų ir protokolų) ir ka- 
sierių. Sekretorius turi lai
kyti pas save adresus visu 
narių. Prie penktosios kuo
pos prisirašė 10 narių. 
Stegkitės, draugai, prisi
kalbi n t kuodaugiausia nau
jų narių. Apie visus 
draugijos reikalus bus pra
nešama “Laisvėje” — te my
kite !

šeštoji kuopa įsikūrė 
Montello, Mass. Narių pri
sirašė 15. 
susideda 
Vi relių no, 
Balsio ir 
Kazelio.
Kūdra, rašydamas apie kuo
pos įsisteigimą, pažymi: 
“geistina bū tų, kad prie L. D. 
L. D. kuopos prisidėtų kuo- 
didžiausias skaitlius Mon
tello lietuvių”. Taip, Mon
tello v ra didelė dirva dėl L.

to HUS, 50 N. Prince st

J. Dainius — iždininkas, 
183 Roebling st., Brooklyn,

Nariams tų draugijų, 
kurios savo organu 

turi “Laisvę”.
Tai vienas, tai kitas drau

gas ar draugė, prigulinti 
prie draugijų, kurios turi 
apsirinkusios “Laisvę” savo

Kuopos valdyba organu, mėgina pakelti lai- 
pirmininko J. kraštyje polemikas. 1 . • • i riv • iraštininko P. 

iždininko Petro 
Korespondentas

kadTurime pasakyti, 
męs labai nenorime talpinti 
laikrašty tokių polemikų, 
nes iš to kįla nesusipratimai 
ir net vaidai 
draugijai.

Septintoji kuopa susitvė
rė Springfield, Ill. Na, tai 
puiku. Springfieldiečiai 
“subytino” net chicagiečius, 
kurie ligišiol prisiuntė tik 
pažadėjimą sutverti kuopą. 
Drg. V. Černiauskas rašo 
Ij Pruseikai: “G. drauge: 
Jūsų užmanymas sutverti 
L. D. L. D. pagirtinas. Nau
jos draugijos kuopelę man 
jau pasisekė subvert iš 5 
draugų. (Vėliau dar 3 pri
sirašė). Naujos kuopelės 
lyglaikiniu sekretorium nu- 
skyrėm M. Lekešienę, kasie- 
rium Igną Čekanauską. Męs 
tikimės, kad kuopą ūmai pa
didinsime”.

Viskas gerai, tik negerai, 
kad pinigus (4 dol.) prisiun- 
tėt darugijos pirmininkui. 
Tuo tarpu, lai visi pinigai 
būna pas vietos kasierių. 
Pinigų į centrą nesiųskite, 
kol nebus tam tikro pagar
sinimo. Tuo tarpu, tie 4 
dol. perduota laikinam 
Centro iždininkui.

Aštunta kuopa įsikūrė 
Cambridge, Mass. Apie tai 
rašo J. Valeika. Dabar, vy
rai, praneškite ką išsirinko
te į valdybą.

Devintoji kuopa įsisteigė 
Norwoode, Mass. Kiek pri
sirašė narių — nėra žinios. 
Valdyba sekanti: T. Skais
giris — pirmininkas, P. Ba- 
taitis — iždininkas, J. Pa- 
karklis—sekret.

Naujų kuopų susitvėrimo sekimo, 
laukiama Chicagoj, Phila- 
delphijoj ir kitur.

Manoma, kad šią savaitę 
bus jau suruoštas projektas 
draugijos konstitucijos. 
Kaip tik tas bus atlikta, tuo
met bus plenariškas susirin
kimas konstitucijos komisi
jos.

Skaudėjimai Strėnose
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

evera s
Gothard Oil

[Severas Gothardiškas 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.

llllllllllll

Mr. Stephan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y., šitaip mums ra
šė:

"Man skaudėjo strė
nos ir Šonai ilgiau, kaip 
por penkis motus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui aS radau So- 
vora’s almanac’i) ir ra
dau, jog Sevcra's Go
thard Oil butų goriau
sia iSbandyti. Aft ban
džiau tų gyduolę ir 
skaudėjimai iftnyko. AS 
sakau, jog tas taipgi 
forai del skaudėjimų ko- 

ose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurio ken
čia lokalius skausinns 
arba gėlimus."

Žaizdos,
įsisenėjusi skaudėji
mai, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusipli kinimai, ai įde
gimai greitai pagijo, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment

[Severos Gydanti Mostls]
vartojama. Kaina 25c.

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

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

Pajieškau pažįstamos Elzb. Mar
cinkevičiūtės Kauno rėd., nuo Papilės. 
Amerikon atvažiavo 1913 m., gyveno 
Gardner, Mass. Girdėjau, kad išva
žiavo į Lawrence, Mass. Ji pati ar
ba kas kitas apie ją žinantis mel
džiu pranešti ant žemiau paduoto 
antrašo, už ką būsiu dėkingas.

L. Simanauskas
112 High St., Fitchburg, Mass.

Pajieškau savo vuošvio Motiejaus 
Kraujalio Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Ramigalos volosties, kaimo 
Garuceko. Aš girdėjau, kad gyvena 
South River, N. J., 9 metai kaip A- 
merikoj. Atsišaukite šiuo adresu:

Jonas Grįcas
818 Oakland Ave., Charleroi, Pa.

TRA! 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 
50 c už 1 
duodu už

P. o.

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

McKees Rocks, Pa.

Tol. 2884 Graanpolnk.
Puikiausia lietuviams vieta paa
I>. DRAUGELI.

LAISVAS MYLATOJŲ DRAUGYSTA 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

500 8. Clinton St., Collinsville, Ill. 
Iždininkas — J. Willumat,

337 Central Ave., Collinsville, Ill. 
Organo už'uretojas — V Raudonius, 

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

slo 1-mą ir 8-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collineville, 
Il’inoie.

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

IR ANTRASAI.
Pirmininkai P. G. Alekslna»

1436—7th Avė.
Vlce-plrmininkae F. Raškevičiua 

589 Island Ave.
Protokolą raitininkai Ona Užbaliūtė 

1214 West St. 
Finan r ą raitininkas J. Stružae 

1125—8th 8t.
Iždininkas St. Burinakia

589 Island Ave
Kasos Globjėali

M. Geruliūti
1109 8. Winnebago St.

Ona Savraaevičiūti
539 Island Ave.

Marialka A. Neverauskas
411 So. Church St.

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

RIŲ ADRESAI:
C«ntro pirmininkas P Liepai, 226 

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

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

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

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

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

P. Samulionis,
Box 63, Mc Kees Rocki, Pa.

‘Laisvės“ AGENTŪRA)
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO.

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

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

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

Laisvės4 SPAUSTUVE
, kas užkenkia 
“Laisvė” visuo

met mielai davė ir duos vie
tos straipsniams, kurie pa
dėtų draugijos augimui ir 
bu jojimui. Tik rašykite to
kius straipsnius. Bet pra
nešimų ir žinių, užgaunan
čių draugiją, nesmagu tal-

Męs patariame ve ką: jei
gu koksai nors narys jau
čiasi esąs nuskriaustas, jei
gu koksai nors narys turi 
kokią nors pastabą prieš 
draugiją — kreipkitės į ko
mitetą, pasiskųski te pačiai 
draugijai. Tuomet — drau
gija ar komitetas viską iš
tirs ir bus šventa ramybė. 
Tai geriausias būdas ištirti 
dalykus. Bet jeigu leisti 
barties laikrašty —- tuomet 
kįla tik didesni nesusiprati
mai ir užbaigti ginčas gra
žiuoju jau yra daug sun
kiau.

męs sakome, tai jūsų drau
gijai bus geriau, jums pa
tiems naudingiau ir redak
toriui bus daug mažiau 
“baderio”. Red.

A. P. L. A. Reikaluose.
TREVEKYN, PA.

Augš. Prieg. Liet. Ameri- 
jkoje 5 kuopos paskutiniame 
'susirinki m e b u v o i š ri n k ta 
| naujas pirmininkas ir nau
jas protokolų raštininkas. 
Dabar pirmininku bus Mo
tiejus . Venckūnas, o rašti
ninku — Antanas Sebesti- 
nas.

Reikia palinkėti naujai 
valdybai kuodidžiausio pasu

14 d. rugsėjo atsibus mū
sų pirmininko vestuvės.

Linkime laimės.
Kuopos Narys.

Kiekvienas kuopos sekre
torius lai užsirašo adresus 
visų kuopos narių. Kiekvie
nas sekretorius lai priduoda 
savo adresą Centro Sekre
toriui. Visų kuopų sekre
torių adresai laiks nuo laiko 
bus garsinama “Laisvėje”.

Pinigų j Centro Komitetą 
resiųskite. Tegul kuopų 
kasieriai laiko pinigus pas 
j^ave." Kuomet mūsų drau- 

’turės 200 narių, tuomet 
rvi^v.otinu balasvimu pasi
rinksime sau. Centro Komi
tetą ir mūsų iždininkas už- 
sistatys kauciją. Tiktai 
tuomet galėsit siųst pinigus 
centran.

Aukos L. S. F.
NEW KENSINGTON, PA.

22 d. rugpjūčio, čia atsi
buvo St. Bijavičiaus duk
ters krikštynos. Laike va
karienės tapo suaukauta L. 
Š, Fondan $4.

Šios ypatos aukavo: Ona 
Stonienė, A. Pipiras po $1; 
St. Stonis, Kosta 
kas, A. Stonis, K. 
kas po 50c. Viso 
kų pasidaro $4.00.

Nuo red. Aukos 
ta L. Š. F. sekretoriui.

Stašins- 
Stašins- 
labO atl

perduo-

PAJIESKOJ1MAI
Paj ieškau bučerio, gerai apsipaži- 

nusio su tuom amatu. Taipgi ir 
grosemėje galinčio atsakančiai biznį 
vest, i

Reikalaujama, kad mokėtų gerai 
angliškai, lenkikai ir lietuviškai kal
bėti. Darbas ant visados. Atsišau
kite greitu laiku.

Main St
F. P.

Bridgeport, Conn.

Pajieškau darbo prie drožimo iš Į 
medžio visokių stovylų, (figūrų) 
taip-pat ir iš gipso dirbu, taipgi su- 
giebiu pamalevoti ar nupiešti kas pa
pultų. šį skulptūros darbą esu 
praktikavęs per 25 metus Europoje, 
šioje šalyje nežinau, kur randasi to
kios išdirbystės. Meldžiu draugų 
(kurie žino tokias vietas) pranešti 
man per laišką, už ką netik dėkingas 
būsiu, bet ir atlyginsiu. Su pagarba.

JUOZAS VLNIAUTAS
364 E. 116th St.. Kensington,.. 

Chicago, Ill.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
člius, visokia 
vynas, kvėpin
ti cigarai, ir 
puikųa užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit žios 
atsakančios 
vietos, o būsitM 
užganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe Av»,

PARSIDUODA FARMA.
Parduodam gražią farmą, 3 

žemės, 5 kambariai, karvė, 2 
mai, 50 vištų ir plotas girios. 
Ii miesto. Kas norit įgyti gerą far
mą už mažus pinigus, būtent $800.50, 
malonėkite atsisaukt.

A. URBAN
R. F. D. Box 120, Bridgeport, Conn.

ok ra i 
veži- 

Neto- DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

gavo organu:

žemes, 
turinti 
turtas

dvi farmos.
Viena farma turi 42 akru 

ir ant farmos randasi stuba, 
keturis ruimus, kur visas 
(farma ir namai) parsiduoda už
$1,400. $900 iš kalno reikia Įmokėti, 
o likusieji ant išmokesčio.

Antra farma, turinti 80 akrų že
mės, vieną stubą, kuri turi septy
nis kambarius, pąrsiduoda už 
$4,200. $2,000 iš kalno Įmokėti, o li
kusieji ant išmokesčio.

Norintieji įgyti minėtas puikias 
ūkės, malonėkite kreipties šiuo adre

Bocks
P. LARKS,

Co., R. F. D.1, Box 94 
Kintensville, Pa.

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Atvirutes 4 rūšių, kurias išleido 

Worcester!© L. š. I'1. Komitetas, nuo 
kurių pelnas eis sušelpimui mūsų 
brolių, nukentėjusių nuo karės. Kai
na labai maža. Kas prisius 10c., tas 
gaus 4 atvirutes, kas prisius 25c., 
tas gaus 12. Labai būtų gerai, kad 
atsirastvi platintojų.

Pinigus ir laiškus siuskite:
P. A. D E D YNAS

1 Worth St., Worcester, Mass.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai:
Pirm. J. Baslis
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan, Hl. 
Pirm, pagelb. M. Ambraziūnas

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Protokolų sekr. St. Dęikus.

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

1408 Victorian St., Waukegan, 111. 
Kasierius M. Kairaitis

166—r-lOth St., North Chicago, Hi. 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, 111. 2. M. Rekis, 1329 
No. .Jackson St., North Chicago, 111. 
Maršalka K. Navickas,

1420 Victorian St., Waukegan, 111. 
Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 

dienj po 12-tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, 10th gatvė,North Chicago, 
111.

.Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos’, J. K. Mažiukna, 1111 

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

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

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. I’akšis,

462 Jenne St. 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange St. 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne St. 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

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

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

Caledonia 
Main St.

7

“AIDO”

St. ir J. Jurevičia,

St.
301
152

CHORO VIRŠININKŲ
ADRESAI:

PARSIDUODA PIJANAS.
Kas norit įgyti gerą pijaną, tai da

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

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

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

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

Pirmininkas V. .Januška,
332 29111 St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius K. CĮubcrkiš,
183 Roebling St., Brook'yn, N. Y. 

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

Choro vedėjas L. Ereminas
324 Barrenian St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią,

Sokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va
kare. f

UŽGANĖDINTAS
Geru patai- 

symu!
Gvarantuo- C4\ 

tas ant
20 metų!

Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 
Užploinbavimas 50c ir augščiau.

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

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakaro apžiūrėt.

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

1-mos gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

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, pnsiųskit< 
$1.00, o męs prisiusime visokios rų 
šies pinigų pažiūrėjimui.

Adresuokite: f—'
K. J. Intas

P. O. Box 78, Chicago, Ill
. (70-73)

DIDŽIOJO
VIŠKŲ

GOS

J.

F.

NEW YORK O LIETU- 
DRAUGIJŲ SAJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Ncviackas (pirmininkas)

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

283 Wythe Ave., 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,

J. Parulis,
183 Roebling St.,
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush

wick banke, 726 Graham Ave., 
Gyvena 455 Keap St., Brooklyn, N.Y.

V.

K.

K.

J.

DR

New York City.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

ni.
ui.

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

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

Box 482. Stesrer. III.
Knygyno raštininkas F. Striško, 

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

Box 407, Steger, Ill.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedžHoj, P. A. Sa- 
laaevičlaus svetalnlj.

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” SPAUSTUVE

Platinkite “LAISVE
Kadangi “LAISVĖ” yra leidžiama ne dėl pelno, 

bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad remkit ir pla- 
;inkit ją! “LAISVĖS” pakraipa yra užtikrinta, nes 
įą leidžia ne pavienis kokis nors biznierius, bet 
larbininkų kooperacija. Todėl “LAISVĖ” neturi 
reikalo prieš ką nuolankiau! arba ką nors užtylėti. 
‘LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai skai
tytojai, platinkit “LAISVĘ
rastųsi kiekvieno vargdienio grintelėj.

kiek galėdami, kad ji

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

LIETUVIŲ KELIONEI PASELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
S. Karvelis, 111 Ainslia St., 

Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J Butkevičia,

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

kuopos Brooklyne — L. Deveikia, 
146 Metropolitan Ave.Brooklyn,

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

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

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

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

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

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| ’“"“us,s 2,l0«« ntrAS!
V Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
yy laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
■ ■■ Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
Žg PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
W kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 

apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
V pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir huno sil- 

pnybių.
v LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 

r išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie- 
r žiausių ir geriausių gydančių i.lcdikainentų ir labai pasėk

oj niingai gydančių įvairias ligas Tarpe kitų ai>tiekos> San
delyje sukrautos

JC Kraujo Valytojas...
V Gyvasties Balsamas..įSįJ Nervų Stiprintojas..

Vaistąs del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas., 
Nuo kosulio...........

į/H 9 Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
|| Skilvinės proftkos...... 10c. ir
|| Pigulkos nei kepenų..................Į/ Blakių naikintojas...........UUl Del išvarymo soliterio.............

Anatarinas plovimui.... ............
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis............... . .
Antiseptiškas muilas.................
Gumbo lašai........ . .50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroa 
•ffaippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, Šaknis ir t, (k i 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. a
WReikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių aprašymata5jjf ‘

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

Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuoj aus reikalaukite gyduolių, ražydsautl 
atsilankydami j Lietuviiką Aptieką.

VINCAS Je DAUNORA, Ant iek onu»
Bedford Avenue Xampaa North <-t«« gatvtr Brookkysi; E4 j

ir gaunamos sekančios gyduolės:
...............»1.00
................ .75
; ,50c. ir 1.00
..50c. ir

25c. ir

1.00 
.50 
.50 
.50 

1.00 
.25 
.10 

8.00 
.25 
.25 
.50 
.25 

1.00

Nuo galvos skaudėj into. 10c. If 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo.... .............
N no peršalimo. ............. .. • • • • •
Plaukų si 'riiitojas.. i . 25c. ir 
Linimentas arba Expelleris. • • 
N uo plaukų žilinto.......... 
Nuo Reumatizmo..... .50c. ir 
Nuo lytiškų ligų........... 50c. ir
Nuo dusulio.......... ..
N uo kirmėlių..._.. 
Antiseptišką mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.

10c. ir

<
.*5 
.25 
.10 
.25 
.50 
.25 
.50 

1.00 
1.00
.50 
.25 
.25 
.25 
.2fi. 
.U 
,u.

11 m/ OI n NEREIKIA JIEŠKOTI :: n 
|w| 11 K VI II Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti turi 
ill ll l\ U I U kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką sava IIIVIIVLV aiuoa.liuoMina laika. IWliaokita, lurodjml* 
■■■■■■■■■■■■■■■■i knyga DYKAI. įdėk štampą. Adresas;
LIETUVIU K0RESP0NŪENCIJ1NE MOKYKLA, 2019 La Moyne SI. CHICllK
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VIUTTMCQ 7INIAQ ltos su m^e™ supažindinti V1E1111E0 AilviVO. progresyviškąją Brooklyno
jaunuomenę su organizaci
ja. '

Todėl pasitikime, kad
kiekvienas protaujantis

Svarbus sumanymas Lie
tuvių Gimnastikos Kliubo.
Prieš tūla laika Liet. Gim-

nasuKos Kdubas sumanė į- |(larbininkas buPs užiįtere- 
gy ti sau • < . i ’ suotas kaip šiomis prakalbo*
bu! nusibodo baladotis po, ų F ,.r

i ant virš minėtų prakalbų 
skaitlingai atsilankys.

Kviečia
L.D.L.D. 1-mos kp.Valdyba.

pinigą, o parankumų ir pa
togumų beveik nėra. To
dėl ir buvo sumanyta ir pri
imta rūpinties įgyti namą— 
pasistatyti ar nusipirkti.

Tas sumanymas turi apei
ti visai Brooklyno visuome
nei, nes nevienam tik Gim
nastikos Kliubui reikia šva
rios vietos. E r tvos, gražios 
ir didelės salės reikia mums 
visiems.

Paskutiniame mitinge L. 
G. K. vėl pakelta tas klausi
mas. Nutarta šaukti extra 
susirinkimą ant 17 d. rug
sėjo (pėtnyčioj). Visi Kliu
bo nariai būtinai turi pri
būk Bus visapusiškai kal
bama apie tą taip svarbų 
reikalą. Ir kas tuomet bus 
nutarta—tai jau tikrai tu
rės būti išpildyta. Kliubas

DIDI NAUJIENA BROOKLYNO LIETUVIAMS!
Turime už garbę pranešti vietos lietuviams, kad męs jau atida

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

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

turi gerų 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.

SERGANTIEJI!Jei norite, kad jūsų kores
pondencija, polemika, strai
psnis, eilės ar kokis kitas 
raštas tilptų bile katrame 
laikrašty arba galėtų būti 
spausdinamas į knygutę,’ 
siųskite man kad ir pras
čiausiai parašytą rankraštį, 
o aš perrašysiu ir sutaisysiu 
taip, kad jis pilnai geras 
bus ir visur tiks.

Pataisau draugijoms kon
stitucijas, išverčiu raštus į 
kitas kalbas ir sutaisau pa
traukiančius plakatus ir ap
garsinimus, Už smulkius 
darbus imu po 1 dol., už 
stambesnius pagal sutartį.

A. ANTONOV 
1422 Fulton St., Chicago, III

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

aš išgy-

priežasties ligos'
Diena 

užsiimu 
Persistatykite sau, kiek 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarų ir specijalistą 

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad išge’bėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas u didžiausiomis pa
sekmėmis, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomų elektriškų 
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

I

= -i
DAKTARAS

redakcijos.

Rekordai

Ant mi-
L. S. S. 19 kuopos aktorių

itaciją per spaudą ir tt

teatro Komisija
Dideles prakalbos.

redak
torius

or lances

hum.

Itmann

4 po pietų.

York City

£ R . LA H£>fc5 ' (ivic.0 ovG 
fųO £A5T

vai. ryto iki

140 E, 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.) New

E 23.12.

t

c

9 d. rugsėjo bus mėnesinis 
susirinkimas A. G. W. of 
A. 58 skyriaus preserių.

Maloniai užkviečiame vi- 
Lsus unijos draugus atsilan
kyti, nes daug turime svar
bių reikalų. Draugai, pasa
kykite ir kitiems unijistams 
Iriūsų skyriaus, ypatingai 
tiems, kurie New Yorke gy- 

• vena, kad atsilankytu, nes 
į šis mitingas labai svarbus 
<dėl sustiprinimo unijos rei-

Prese r i u Komitetas t

Didelė knyga 360 pusi., 
110 paveikslų, 310 pasakų. 

•D
Tinkami pamokinimai se
niems, jauniems ir mažiems. 

, Popieros apdaruose $1.25.
■f'V \ ■■■ ■ . ’. . ‘ ■

; Reikalaukit iš “Laisvės”

gana pinigingas. Kiekvie
nas parengimas atneša kliu
bo kason šimtą ar du šimtu 
dolerių. Daugelis kliubiečių 
žada aukauti ir skolinti na
mo įgyjimui. 
darbas, reikak 
pasišventimo, 
i ■ aprokavimo.

G i r (lėti ės, k a < 1 i s š a 1 i e s 
daug kas ketina paremti 
prakilnų kliubo sumanymą 
aukomis ir paskolomis. Tik

Tai didelis 
ijąs didelio 
suplenavimo

Prakalbos ant gatves.
Pėtnyčioj, 10 d. rugsėjo 

ant Grand st. ir kampas 
Berry st., bus prakalbos L. 
S. S. 19 kuopos. Kalbės 
drg. J. Šukys. Visi vietos 
ir apielinkių lietuviai malo
nėkite atsilankyti.

Rengėjai.

Vicšų Reikalų ir Lietuvos 
šelpimo Fondo Komitetų 

susirinkimas.
Visi nariai Viešų Reikalų 

_ _ _ . ir L. Š. Fondo komitetų bū-
reikia iš panagės pradėti tas įtinai privalote susirinkti 
darbas dirbti. Kliube vies-igioj seredoj, 8 rugsėjo, 8 vai. 
patauja sutartingumas # ir |vakare, į' Tautišką Namą, 
todt'l ikwbas juo lengviau : į;us apkalbama surengimas 
bus atąkti. . _ Ifėrų dėl Lietuvos Šelpimo

laigi, visi kliubiečiai, bu-jpon(Įo jr svarbus reika- 
iii.u ateikit į extra mitingą Jai. j. Neviackas.

kite naujų nariu.
tingo visi bendromis spėko
mis pagalvosime, kas reikia 
(’a ryti.
mes darbo ir dirbsime 
botagu genami, bet iš tik
ros širdies. Galėsime

O nutarę stversi- 
ne Pirmutine repeticija vei

kalo “Du Broliu” įvyks ne- 
ir (lėlioj, 12 rugsėjo, 10 vai. ry- 

prakalbu rengti ir auku bei V Tautiškame Name. Visi 
draugai ir draugės, kurie 

i jau turite roles ir kurie no- 
j rite imti dalyvumą sulosime 
į šio didelio veikalo, malonė?rtvęs ir kitus agituokime.

L. Prūseika.

Ketverge, 9 d. rugsėjo, 29 d. rugpjūčio ant Afetro- 
Tautiškame Name bus dide-ji olitan Ave., N332, per lan- 
les prakalbos Lietuvių Dar- gą išpuolė F. Polecki, len

kas, apie 10 metų amžiaus ir 
ant vietos užsimušė. Jis bu
vo našlys; paliko du kūdi
kiu. Gyvas būdamas mėgo 
gerai išsigerti, tai greičiau
siai ta priežastis priveda 
ir prie išpuolimo.

Reporteris.

rinkas. Pradžia 8 vai. va
kare.

Lietuviu Darbininku Lite
ratūros Draugija dar suvis 
jaunutė organizacija, bet Reikalaujame 50 merginų, 

išsilavinusių ant Singer ma
šinų siūti Midely bliuzkas: 
rankoves ir kišenius

Kreipkitės pas
darbininkų užėmė; jau dau
gelis kuopų su skaitlingu 
nariu skaičium susitvėrė.
Šios prakalbos yra sureng- 317 Lorimer SL,IFklyn,N.Y.

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

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

cagoj, kuri buvo finansiškai prispirta. Šitie laikrodėliai per amžius < 
buvo paradvinėjami po 20 dol. ir yra parduodami po 20 dol. visur.. 
Aš taipgi galėčiau tuos laikrodellius 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 adresų, o męs 
pasiųsim Jums tą laikrodėlį dėl apžiūrėjimo. Jeigu patiks, užmokė
site pačtoriui likusius $4.75 ir laikrodėlis tavo, o jeigu nepatiks, tai 
grąžink mums, o męs Jums sugrąžinsime dolerį su mielu noru.

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

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

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
kad 

biznieriai 
biznį gi- 
Ci garas, 

kaip ko
la pas, 

gardžiai

kaip

žinoma, 
visi 
savo 
ria. 
nors 
pūsto 
bet
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O j 
man rodos, 

tai nereikia gir-draugai kalba,
Žinoma, vieta atsakanti dė’ pa

keleivingų. Kambariai su visais pa
rankamais. Prašau kreiptis j tų vie
tų, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkas
291 Wythe Ave., Corn. f 

BROOKLYN, N. Y

183 Roebling St., Brook-

Užlaikau Gramnfnmic su 1 ^'uv'škomis dainomis.UZldfiKdU UI diliuiO11US AKORDAS PREKIUOJA tik 75c.

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.

Naujausias Lietuviškas Sapnininkas didžio 5x6į- 
Kaina 50c. Agentams duodame 60%.

W.S. WAIDEL1S, 112 Grand St., B’klyn,N.Y

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

su 310 paveikslėlių.

Columbia

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

PIGUS IŠPARDAVIMAS. GERIAUSI M UZIK AI /IŠKI IN ST R U M ENT AI 
AMERIKOJE.

Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus vienų dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji
mo pirm užmokėjimo pinigų.

Goriausia dvieilinė Vienuos Armonika su visais 
ialsiais, niiiĮorni ir mažorui basai, 21 klavišis, 12 
, minornų basų atskiri p’ieno balsai. Viskas 

kuotvirčjausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
Įrašųdalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsų.

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

irmonikas su 
sais. Kaina $8.00. Tokia 
klavišiu, 12 basų, 

Kaina $12.00.
su

irmonika su 21 
plieniniais balsais

6 strūntj balalaika, 
mechaniški koleliai, 7 
klaponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio iš
dirbinio $1.50.

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. M NEW YORK, N. Y.

K

KNYGU/ž
VISIŠKAI UŽ

DYKĄ
■nBUOMKUOKlUn

ei-rv

Oi

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

E 2339.

E 2310.

E 2223.

E 2224.

2225.

2226.

2227.

2228.

2357.

E

E 2360.

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DR1NOPOL1S”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija.
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Grieže Republikonų
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
Į SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos
Orkestrą.
PER GIRIĄ GI RIALŲ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE.
SAULKLĖ
Kapelija.
LIETUVA

Vaiskava

Gvardijos

Kape’i ja.

Polka. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

BIRUTĖ ir KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS. 
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELK1ME KOVĄ. 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Vairas. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Vairas. 
MANO MIELAS. Polka.

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ

Specijališkas nužeminimai 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainų 
500 aditų, kaštuoja $12.50 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjime 
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.

Kožuas vyras turi pareikalauti twnu 
laiku vienų iš tų Stebuklingi} Knygų. 
Vyrai, kurie mana atsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški Ir išnaikinti-— 
vyrai negabi pri darbo ir no galingi 
nauduotis prtimiiumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pusąkys. kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kai]) jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas; ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
euergitiškas vyras, 
ta knyga, parodys

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

IM.&V.FURNITURECO.
I Makauskas & Vidžiūnas, Props. I"

ir nusiminęs? Musų knyga uz dyką 
pasakys ,jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ,ji ir naudotis jos patarimų ir 

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpinu tikrai tokius daiktus, kairus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir bivdnas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. ' Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokain pačtą. Ant kon- 
vortos niera paduotas modikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, lik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien

Kelias į Sveikatą, 
S t i p rūmą ir Energiją.

DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 203, 208 N. Fifth Ave., Chicago.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dykų Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vienų iš tų knygų, umu laiku.

Vardas ir pavarde.................

Adresas. . , .................................... ..........
it

Miestas Stojtas

KODĖL LIETUVIAI PERKA F AS 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




