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Būkite dalininkais Lietu

vių Kooperatyves Spaudos 
Bendroves, leidžiančios 

Reikalaukit in
formacijų pas V. Paukštį.

«

“Laisves” kaina: metams 
$2.50; pusei metų — $a.25; 
Kanadoje ir užrubežyje — 
$3.50; pusei metų Kanadoje 

jj ir užrubežyje — $1.75.

No. 65 BROOKLYN, N. Y., 15 RUGPJŪČIO (AUGUST) 1916. VI METAS.

IŠDEGĘ LIETUVOS SODŽIAI, 
MIESTELIAI IR BAŽNYČIOS

Pasiremiant, tiktai ką at- monyse, Perlojoje, Žasliuo- 
ėjusiais laikraščiais iš Lie-'se, N. Trakuose, Sen. Tra- 
tuvos ir Rusijos, “Laisvės” 
skaitytojai įgis supratimą a- 
pie tai, kuo pavirto Lietuva.

“Laisvė” anksčiau už vi
sus laikraščius garsina šias 
žinias:

kuose, Gerviečiuose, Belyga
lo ie, Juodaičiuose ir kitur.

daryta, kad oKmitetas net 
tokių griežtų priemonių
griebėsi.

YČAS AMERIKON 
RENGIASI.

Mums praneša, kaa Yčas 
'netrukus keliauja nauja mi
sija Amerikon. Matyti, pati- 

Į ko važinėties.

IšDEGINTI SODŽIAI 
IR MIESTELIAI.

Iš “Dabarties” galima su

MOKYKLŲ REIKALAI.
Skaitytojai jau žino, kad 

Lietuvoj yra leista steigti sa 
vų pradedamųjų ir viduri
nių mokyklų, bet savo kaštu. 
Kiek numanu, tokių prade
damųjų mokyklų esama ga-

žinoti šie-tiek apie kai-ku- na daug, bene bus daugiau, 
rių Lietuvos miestelių da- negu kitą kartą kad buvo, 
bartinę išvaizdą, stovį ir tt. Esama ir mokinių, tik bėda 
Biržių esą apdegę tik keli [su mokytojais, 
namai. Vartotojų Draugija 
išpiešta prekės, išnešiotos. 
Pasvalys taip-pat neperdau- 
giausia apdegęs. Sudegęs 
Traicmano namas ir dar ke- karės ugnies, šiaip gyveni- 
li namai Kapų gatvėje. 
Krinčinas esąs smagiai ap- ’ 
daužytas ir 
Vabalninkas beveik visas iš
degintas, ugnis nelietusi tik! že buvo 4 mokyklos: Mešku- 
Biržų ir Skapiškio gatvių ir čiuose, Sereikiuose, Lygu- 
miestelio vidurio, taip-pat1 mose ir Naisiuose, gi dabar 
keli namai pasilikę sveiki 
prie Pasvalio kelio.

Pasak “Dabarties,” sude
gę šie sodžiai: Papilės pa
rapijoj — Rimošiai, Grižiai, 
Kelniškiai, Pundai. Gumba- 
kiai, Biliūniškis, Kriokliai, 
Ciuiniai, Rudikių dvaras, 
Pelkelė, Gamėnai, šiliškiai, 
Žiliai: Biržų parap. — Dru- 
seikiai, Braškiai, Medeikiai, 
Kerbaliai, Paberžė, Latve
liai, Juodžionys, Spalviškiai, 
Kiškonys, Vaitrūnai; Vabal
ninko par. — Strazdžiai, Ni- 
čiūnai, Čipėnai, Remeikiai, 
Uoginys ir pusė Zizonių so
džiaus. Pasvalio par. labiau
sia nukentėję sodžiai pamū- 
šiais (ties Mūšos upe), kaip 
Sendriūnai, beveik suvis iš
deginta Migonys, kiek ma
žiaus — Šimonys, Rajūnai.

Svėdasų par visai sude
ginti šie sodžiai: Vikonys, 
Pauliškiai, Čekai, Naujaby- 
džiai arba Sleptiškis, Čukai, 
Visetiškiai, Jotkonis (apde
gęs), Paukiškis (vienasė- 
dis), Beregiai, Gaidžiai, Mi- 
čonis, Grikiapeliai, Butėnai 
ir Bajorai. Sudeginti šie 
malūnai: Svėdasų dvaro, Ža-

Dėl šių sto
kos kai kuriose vietose ne
buvę galima net mokyklos 
atidaryti. Tose vietose, ku
rios mažiau tenukentėjo dėl

mus anksčiau susitvarkė, 
daugiau ten ir mokyklų, 

apdegintas. |pav., Meškučių-Lygunų a- 
pielinkėj. Seniau tame ruo-

Meškučiuose,
Sereikiuose, 

Lygumuose ir

LIETUVIAI-KARININ-

Šiomis dienomis baigė ka
rės inžinierių mokyklą 3 lie
tuviai: Racevičius, Zaborec-I 
kis ir Sidaravičius. Kiek 
anksčiaus tą pačią mokyklą 
baigė Michailu, Varšuvos 
politechnikos studentas.

kė “New York Times” ko-1 
repondentui: “Lietuvoj te
liko tik 300.000 gyvento
jų (?! “Laisv.” red.) ir nuo 
jų vokiečiai viską atėmė. 
Padėki m, jeigu tarme rys tu
rėjo 10 arklių, tai vokiečiai 
atėmė iš jo 8. Likusiais ar
kliais jau negalima buvo iš
dirbti laukus. Lietuvoj šie
met geras derlius, jeigu tik 
vokiečiai neatims — tai gy
ventojams maisto užteks.”

Lietuviai prašo iš Ameri
kos pagelbos.

RUSAI PAĖMĖ STANISLAWOWA

IŠ AMERIKOS
DEGTINĖS IR ALAUS 

UPĖ.
Girard, Alabama. — Blai

vininkų valstijoj Alabamoj, I

nančių gėrynių, jog vertės 
jų ant 300.000 supylė į Chat-

Girtuokliai gali eiti į upę

BUS GELŽKELIŲ 
STREIKAS.

Ant visų Amerikos gelž
kelių tikrai bus streikas, jei
gu kompanijos nesutiks ant 
astuonių valandų darbo die
nos, ko reikalauja darbinin
kių, .

Federate valdžia nuskyrė 
tris tarpininkus, kurie turė- 

į tų sutaikint kompanijas su 
’ j darbininkais ir priverst abi

dvi pusės prie arbitracijos.
Tačiaus darbininkai atsi

sako nuo arbitracijos. Jie 
neturi dėl ko tarties. Jų rei-

Rusai užėmė G«iAvijvo , 

įStanislawową, kurį, papras-, 
tai, vadina Lvovo r 
Stanislawowas yra begalo 
svarbus gelžkelių mazgas. 
Tenais susieina net keturi 
gelžkeliai.

Padniestriais rusai arti
nasi prie kito stambaus Ga
licijos miesto Haličo.

Į šiaurę nuo Dniestro ru
sai užėmė miestelį Monas- 
terzyska ir turėjo didelių

Galicijos, Tarp kitko, ir New Yorko “BEREIKALINGOS KAL- ------— . — . M
voKieiijos užsienio daly

ku ministeris Alfredas Zim
mermanns, kalbėdamas su 
laikraščiu reporterių. pasa
kė, kad bereikalingos esą
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.italų draugijos pasiuntė pa-1 BOS APIE TAIKĄ. 
' r* t m « Iri v\ i ♦* I z\ « i 1 n i,...... . „iJiAninraktu, sveikinimo telegramas kara
liui Viktorui Emanueliui ir 
generolui Cadornai. Gene
rolas Cadorna pasikalbėjime 
su Londono “Times” kores
pondentu pasakė, kad tai 
dar tik pradžia italų laimė
jimų. Toliaus jų daugiau 
būsią, v

Rusai perplėšė generolo 
von Rothmerio frontą trijo
se vietose.

Prie panašių aplinkybių 
austrams darosi karšta. 

(Nuolatiniai nepasisekimai 
turi nupuldint jų dvasią.

KUROPATKI&Ą SIUN-

praneša,

kalbos apie laika.
“Męs, tvirtai tikėdami, 

kad priešus nuveiksime, ke
lis sykius buvom pasiūlę 
taiką, bet talkininkai, būda
mi po Anglijos įtekme, nuo 
to atsisakė. Todėl ant to
liams visai bereikalingos kal
bos apie taiką ir visa kaltė

Iš Petrogi 
kad generolą 
išsiuntė Turkestanan. Te- tolimesnio kraujo pra 
nais jisai bus general-guber-, mo, puola ant jų galvų 
natorium.

Ligšiol Kuropatkinas bu- me. kad vakariniame fron- 
vo vyriausiu komandierium 
rusų spėkų, veikiančių Dau-
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Męs taipgi tvirtai tiki-

SUDEGLNTOS BAŽ
NYČIOS.

Kartu su miestais kentė

PARALYŽIAUS LIGA.
Paralyžiaus liga virsta 

nacionaliu pavojum. Ji vis 
labiau persimeta iš New 
Yorko į New Jersey ir 
Connecticut valstijas.

New Yorke ir Brooklyne 
pastaromis dienomis liga

lame pačiame plote yra net 
(> mokyklos: 
Norkūnuose, 
Bitaičiuose, 
Aleknaičiuose.

Be minėtos miestely mo
kyklos, kita dar yra Kuni
giškių kaime. Čia vietos žmo 
nės sudarė iš 5 asmenų mo
kyklos globėjų komitetą. 
Pirmininku yra Jurgis Bal
tuška, kasininku — Jonas žymiai sumažėjo, kadangi 
Kaušakis ir šiaip nariais —įkarščiai pasibaigė ir atvėso 
Jonas ir Tadas Merkiai ir oras.
Jonas Skleris. Mokytojauja 
Bailiukas iš Vilionų. Mokyk
lą lanko apie 40 vaikų.

Miesto valgyklos. “Dabar
tis” rašo, kad mieste esą 
atidarytos dvi valgyklos pa
vargėliams. Jose apie 800 
žmonių gauną šilto viralo

Burmistras duodas tam rei
kalui pinigų iš miesto sumų. 
Valgyklas padidinti rūpinasi 
ir tam tikras komitetas, ku
riame dirba miesto nuova
du atstovai — kun. Galdiš-

kantas), Vaitkus (“Birutės

kun. Andrukaitis,

lam. Mališauskas ii’ Mika- 
laitienė. Valgyklų įtaisy-

ir jų įstaigos, ypač bažny-’mas ir priežiūra pavesta Bu- 
čios, mokyklos, pramonės ir 'gailiškiui ir Zaborskiui. Jų 

šeimininkė — Kaulakytė.prekybos įstaigos. Vienų 
bažnyčių, kurių ne viena bu
vo senovės Lietuvos istori
jos paminklu ir pavyzdžiu, 
sudeginta daugiau ne 20, 
būtent: Ariogaloje, Viekš
niuose, Kuršėnuose, Kurta - 
vėnuose, Skapiškyje (seno
ji), Šimonyse, Alvite, Zapyš
kyje, Lukšiuose, Žaginyje, 
Micaičiuose, Kužiuose, Šipu
liuose, Aukštelkiuose, Paje
vonyje, Igliaukoje, Liudvi
nave, Varėnoje, Zadzieve, 
Krėvoje, Kavarske, be to gi, 
dar nemaža yra jų apgadin
tų, kaip antai: Šiauliuose, 
Simne, Garliavoje, Šidlavo- 
je, Bagotojoje, Veiveriuose, 
Pažeriuose, Skriaudžiuose,

SAKO, ALŠAUSKAS AT
STATYTAS.

Petrapily senai kalbama, 
kad Centro Komitete daug ' 
ginčų kelią kun. Alšauskio 
darbai Voronežo mieste. 
Siunčią, sako ten ir nepa
prastų revizorių, bet Alšau- 
skis nenorįs jiems pasiduoti 
kontroliuojamas. Dabar jau 
eina gandas, kad Komitetas 
privertęs kun. Alšauskį atsi
sakyti nuo Voronežo miesto 
lietuvių pabėgėlių globėjo 
pareigi} pildymo. Be abejo, 
tie gandai (o gal tai jau ar
timos dienos faktas-, turi 
pamato. Matyti, daug kas 

Skapiškyje (naujoji), Butri-jtame Voroneže Alšauskio

Manoma, kad naujas se
rum iš kraujo išgijusių ypa
tų atneš pagelbą. Bent taip

LIETUVIŲ PRAŠY
MAS.

Kun. Bartuška,kuris tikką 
sugrįžo iš Lietuvos ant lai
vo “Dante Alighieri” paša-

TRIESTO.
Netik rusai spiria aust

rus. Dabar jau ir 
'pradėjo smarkiau 

kalavimas aiškus — aštuo- ^au ra^čme Laisvėje,’ kad 
nių valandų darbo diena ir {^eredoj italai 
viskas. Jeigu ne — tai strei- “ 
kas.

italai 
veikti.

i pa
ėmė didžią austrų tvirtovę

imti per 14 mėnesių. Pa
ėmus Gorizio, italai nesusto
jo. Ligi šios dienos jie jau 
pasivarė 12 mylių į ryt.us 
nuo Gorizia ir eina linkui 
Triesto, linkkurio liko tik 20

PIENAS PABRANGO.
Farmeriai, kuGe New 

Yorko firmoms pristato pie
ną, pareikalavo, kad firmos 
už pieną brangiau mokėtų, 
nes kitaip sustreikuos. ‘ Da
bar didžiausia New Yorke 
pieno firma sutiko kainą pa
kelti. Tokiu būdu farmerių 1 Adriatikos karaliene, 
streikas neįvyko. Bet kom
panija nenori sumažinti sa
vo }plaukas ir svarsto apie 
pakėlimą kainų ant-išvežio- 
jamo ir krautuvėse parduo
damojo pieno.

Reiškia, farmeriams mo
kės brangiau už pieną ne 
firma, bet žmonės, kurie iš 
firmų perka.

Trieste yra begalo puikus 
miestas. Ant kranto Andria- 
tiškų jurų. Triest vadina

stambus prekybos centras 
su puikiu uostu. Trieste gy
vena labai daug italų.

Dabar jau aprokuota, kad 
paimant Gorizia, paimta 
daugiau kaip 15.000 austrų 
belaisviu.

ėmimo generolas Cadorna 
gauna daugybes telegramų.

t( pabudavota mūsų geleži- 
i v siena bus nesulaužoma ir 

Iguvos fronte. Išsiuntimas jo h ūsų laimėjimai rytiniant 
Turkestan tik parodo, į i route mus nebftngina. Męs 
kad jo reputacija pradėjo (parodysime, kad visi jų lai- 
įpulti. ' (mojimai nelošia jokios rolės

 - į ir kad mūsų pusėj bus per
5 MILIONAI BELAISVIŲ.

Išviso visos kariaujančios 
valstybės turi 5 milionus be
laisviui. Vokietija turi dau
giausia belaisvių — būtent 
1.750.000. Rusija turi 1.500.- 
000. Austrija — 1.000.000. 
Toliaus seka Franci ja, Itali
ja, Anglija ir Turkija.

TURKAI LVOVE.
Londonas. — Į Dayly Te

legraph praneša, kad Galici
jos Lvove sukoncentruota 
150.000 turkų kareiviu. Veik 
visi turkų kareiviai, kurie 
buvo Makedonijoj, atsiųsti

K. LIEBNECHTAS APE
LIUOJA.

Londonas. — K. Liebnech- 
tas, kurį nuteisė antSO mė
nesių kalėjimai! už p.riešmi-

98,500 KAREIVIŲ SERGS
TI MEKSIKOS RUBE-

Washington. — šiomis 
dienomis karės ministerija 
paskelbė, kiek kareivių ser
gsti Meksikos ru bezių. Pa
sirodė, kad ant Meksikos ru- 
bežiaus randasi 98.500 su
mobilizuotos milicijos, kuri 
daugiau nieko neveikia, kaip 
tik sergsti Meksikos rube
žių.

Iš atskaitų matosi, kad 
Suv. Valstijų reguliarėj ar
mijoj daug didesnis nuošim
tis suserga ir miršta, negu 
milicijoj.

Paskiausios telegramos
litarišką agitaciją, padavė,praneša, kad Somme’s pa- 
apeliaciją į patį augščiausį upy eina barniausi mūšiai.

VĖLEI LENKIJOS 
KLAUSIME.

Berlynas. — Austro-Ven-

fronte esą su-

BALKANŲ.

BOUVEAUX ,

Francijos kareiviai su dirbtinėm rankom ir kojom.

VOKIEČIŲ SUBMARINA 
PASKANDINO 6 LAIVUS.

Vokiečių submarinai vėl 
pradėjo darbuotis. Telegra
mos praneša, kad 10 d. rug-

VISOS VOKIEČIŲ ATA
KOS SULAIKYTOS.

Ix>ndonas, 12 d. rugpjūčio.
Britų gene ralis štabas pra-

praneša, kad Talkininkų ar-! 
mija, veik nieko neveikus 
nuo gruodžio mėnesio perei
tų metų, pradėjo daryti ge
neral} užpuolimą. Kaip tal-

_______ _  ___________________________ RXJIS BOUVEAUX,
PM/l. BRAVAIS, BOTH HANDS SHOT OFF, SHOWING ARTIFICIAL ARMS BOTH

FRENCH''OFFICIAL' PHOTOGRAPHS* <§> V WS.USfe OF AETlFlQAL LEGS

Manoma, kad grei
tu laiku Lenkijos klausimas

Mat. vokiečiams ir aus
trams pradeda nesiseki d tai

F ' '<^'0 ’ » ' '
r ' i •• n' • \ i t

i mūšiai. 
Vokiečių kariumenė, nepai
sydama didžiausių nuostolių, 
daro baisias atakas. Prancū
zų ir anglų generaliai štabai 
tvirtina, būk visos vokiečių 
atakos esą atmuštos. Vokie
čiai turėję didžiausius nuo-

MEKSIKOS DARBININ-

DARBO DIENĄ.
EI Paso. — Ant visų Mek

sikos gelžkelių Įvesta aštuo- 
niu valandų darbo diena.

Bravo Meksikos darbinin
kai. Jie pralenkė net Ame
rikos darbininkus. Ne vis
kas jau Meksikoj taip pras-pranešama. Tik Paryžiuj 

gauta žinių, kad francūzam 
j pavyko užimti gelžkelio sto
tį Dorian ir visus aplinkui 
ją augštumus.

Pastaromis dienomis Ber
lyne buvo skelbiama, kad 
talkininkai rengiasi prie ge- 
neralio užpuolimo, todėl da-(---- r______,__________ „
bar visi žingeidaujasi, kas pjūčio paskandino net 6 tal- 
bus ant Balkanų? [kininkų laivus.



Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Per karės griausmus męs | 

negirdim, kaip du lupikai —( 
Japonija ir Rusija, maloniai 
sutinkant Britanijai, dalina-j 
si Chinijos žemėms ir tur
tais. Nelaiminga ta chinų 
šalis. Išpradžių ponai civi- 
lizatoriai svaigino chinų 
į>rotą ir energiją opiumu, 
paskui pradėjo siųsti tūks
tančius mulkintojų misionie
rių, vėliaus užėmė jos gelž- 
kelius ir mainas.

Tai dvidešimto amžiaus 
“civilizacija.”

Republikonų kandidatas į 
prezidentus Ch. Hughes sa
vo prakalbose dedasi di
džiausiu darbo reikalų ap
gynėju. Jisai kalba apie tei
singumą dėlei darbininkų ir 
apsaugojimą jų reikalų.

Męs sakome, kad p. Hug
hes, būdamas augščiausio 
teismo nariu, sykiu su ki
tais nusprendė, kad Danbu
ry kepurninkai individua
liai turi atlyginti D. Loewe 
kompanijai už tariamąjį boi
kotą. Tuomet biedni kepur
ninkai turėjo išmokėti mi- 
lionierių kompanijai $300.- 
000.00.

Ir šitas begėdis, kuriuo 
tuomet pasipiktino visa pro
taujanti Amerika, dar drįs
ta sakyties esąs darbininkų 
draugas.

VEIDMAINYSTĖ.
Ponas Leona', buvęs Kau

no advokatas, turi “good 
time,” susirašinėjime su p. 
J. O. Sirvydu iš “Vien. Lie
tuvninkų.”

Kiekviename savo laiške 
p. Leonas nebsitveria piktu
mu, kaip tai drįsta A. Bulo
ta sakyti, kad šiuomi tarpu 
Lietuvai nereikią pašalpos... 
Kad Leonas savo patriotiš
kame ekstaze nebežino, ką 
bedarąs, męs tam tikim, bet 
kaip su “Vien. Lietuvnin
kų”?

Juk jos redaktorius pui
kiai žino, kad nei Bulota, nei 
Lietuvos šelpimo Fondas 
niekuomet nesakę, jog da
bar Lietuvai nereikia pašel- 
pos. Gi, ne kas kitas, kaip 
LŠF. tikka pasiuntė Vilniun 
$5.000.00

Visgi tai pinigai. Ir męs 
tikimės, kad jų bus dar dau
giams.

Tuo tarpu, “Vien. Liet.” ir 
jos globojamas gelb. fondas 
ganėdinakŲ tik p. Širvy do 
ašarom.

Ir buvo taip, kad Peru 
parlamentas priėmė įstaty
mą, jog Peru respublikoj 
dievą garbinti gali nevien 
katalikai, bet ir pravoslavai, 
protestonai ir kiti kitokie. 
Ligšiol gi Peru respubliko
je tiktai katalikai galėjo 
garbinti dievą, tiktai katali
kų bažnyčios tebuvo leidžia
ma statyti.

Bet klausykit, kas čia pa
sidarė. Įsiuto kataliku in
kvizitoriai. Argi tai jie leis 
įvairiems/ parmazonams ir 
liuteriams garbint dievą sa
vaip ir statydinties savų 
bažnyčių? Niekuomet. Peru 
nuo amžių buvo kataliku ša
lis ir turi tokia būti.

Taip už reiškė fanatikai ir 
pradėjo organizuoties.
- Kuomet parlamento pir
mininkas oficialiai pradėjo 
skaityt naują įstatymą, tuo
met vienas kunigas, nei liū
tas, šoko prie jo, ištraukė 
popierą iš rankų ir, sudras
kęs, sumindžiojo. Tuom tar
pu katalikiškų moteni bū
riai, susirinkusių parlamen
te, pradėjo mesti f atstovus 
šienu!

Rodos, prie to visko nerei
kia komentarų. Duokite 
kiaulėms ragus ir jos visą 
svietą išbadvs. v

tylėjimu praleido tą konfe
renciją ir jos tarimus. Męs 
peržiurėjom bent 10 NN 
Londono “Times’o” ir “Dai
ly Mail.” Tenais nei žodeliu 
neprasitariama apie Lozan- 
nos konferenciją. Taip pat 
elgiasi ir Francijos spauda, 
kaip rašo “Naše Slovo.” Tik 
tai klerikališkasai “L’Ec- 
lair” išdrįsta pasakyt atvi
rą teisybę, kurią męs, so
cialistai, jau seniai žinojom. 
“L’Eclair” sako:

“Sunku prakitiškai į- 
kūnyt tą programą, nes 
kiekvienas pripažįsta iš- 
liuosavima kitataučiu tik 
savo priešo valstybėje, bet 
ne savo ir ne savo talki
ninku.”
Žinoma, taip. To ir aiš

kint nereikia.
“Vien. Liet.” cituoja kokį 

tai rusų laikraštį, kuris “ba- 
žijasi,” kad Lozannos konfe
rencija yra tai gudriųjų vo
kiečių darbas. Vokiečiai 
rengė tą konferenciją ir jo
je dalyvavo net austro-ven- 
eru konsulis.

Galimas daiktas, kad taip 
ii’ buvo. Kodėl gi ir vokie
čiams nepasirodyt “globė 
jais” skriaudžiamųjų, kuo
met talkininkai apsišaukę 
jais jau nuo karės pradžios?

Ištiesti, tai pusėtinas 
“monki biznis” ta visa di-

savo globą amerikiečių su 
rinktus pinigus, kol Cen- 
tralinis Komitetas, pasi
baigus aukų rinkimui, ne
pareikalaus jų nusiunti
mo į Lietuvą.

5) Kreiptis į Am. žy-( 
mesniųjų miestų Vaizbos 
Draugiją (Chamber of 
Comerce), paprašant jos, 
kad priiminėtų surenka
mus vietoje pinigus ir 
siuntinėtų juos A. Raudo- 
namjam Kryžiui.

6) Petarti busiamajam 
Centraliui A. L. Komite
tui, kad atsišauktų į Kon- 
gresmanus, Senatorius, 
Federalio Augščiausiojo 
Teismo narius ir kitus žy
mesniuosius asmenis, pa
prašant jų pritarti Lietu
vos reikalui.

7) Žinių paskleidimui 
apie Lietuvių Dieną krei
ptis į Suv. Valst. Laikraš
tiją (Associated Press).

8) Atsižiūrint į tai, kad 
iki laukiamai Lietuviu 
Dienai lieka greičiausiai 
nedaug laiko, nutarta pa
raginti A. Lietuvių visuo
menę veikti tuoj aus, iš- 
vieno nepaisant didelių 
formališkumų.

Su pagarba,
J. S. Lopatto, pirm., 
Kun. V. Dargis, rast.

Lietuvių Dienos gavimas 
ir tinkamas jos išnaudoji
mas, be abejonės, yra svar
bu visoms sriovėms. Girdė
jome, kad suvažiavime 17 d. 
rugp. bus ir Sąjungos žmo
nių.

kam prieš 1905 m. — aš 
atskaitos neturiu. Mano 
iždininkavimo laikais at
gal sugrįžo $645.00 (nuo 
V. Mišeikos $150.90, Dr. 
F. Matulaičio $200.00, Dr. 
J. Kulio $175.00, Ign Jo
nyno $50.00, R. Pocevi- 
čiaus $50.00, V. Daukšio 
$20.00, J. Ilgaudo $54.00,’ 
tai viskas). Pas mane bu
vo likę $109.00, kurią tai 
sumą ir perdaviau SLA. 
iždininkui, nes SLA. bu-, 
vo vienu iš didžiausiųjų 
“Aušros” šelpėjų. Pamin- 
tykite, kokie žmonės pa
šalpas, kartais ir didokas, 
yra gavę, ir pežiūrėkite, 
kiek pinigų sugrąžinta ta
po ir tat nesistebėsite, jei
gu “Aušra” džiovos liga 
pasimirt turėjo.” 
Vadinasi, išmokėta suvirs 

$4.000, o grąžinta tik 600.00.

sų inteligentijai!

Kodėl Amerikai 
naudinga karė?

Europoj kariauja, o Ame
rikoj dolerius renka. Tiesa, 
doleriai pakliūva ne į visų 
kišenius, bet tik į milionie- 
riu. Jiems tai kare ir rei
kalinga. Kad tai ne tušti 
žodžiai, rodo sekančios skai
tlinės. Taip per 11 mėnesių 
1914 metais iš Amerikos iš
vežta tavoru už 257.598.298 v

«>
j MARGOS 
k MINTIS Pranešus man apie lytiš*, 

:kos hygienos knygutes mer- 
gaitėm ir vaikam, pradėjo 

Sako, kad J. Rockefeller' ateit laiškai su klausimais, 
yra užsiprenumeravęs revo- 
liucionišką “The Masses” j 
magaziną. Pats prisiuntęs 
$1.00.

Jeigu tai)), tai kodėl mū
sų kunigam., neužsiprenu- 
^.eruoti “Laisvės 
“Kovos.”

arba
* 

* *

ni lietuviai išvažiuos iš A- 
merikos, tai Amerikoj vėl 
prasidės bažnyčių ir saliūną 
gadynė, kaip buvo prieš 15 

1 milu. *
t- >9

Visai neblogas iš turinio
i ir estetikos atžvilgio maga-
žinąs “The Masses” moka 25

‘Vieni klausia, kur jas gali
ama gaut, kiti — kaip jos 
'vadinasi, treti — kokioj jos' 
kalboj. Rodos, gana aiškiai 
buvau pasakęs, jog visos 4 
knygelės yra angliškoj kal
boj ir galima gaut pas ma
ne. Vardai jų “Jono vaka- 
cijos” — berniukams nuo 10 
iki T5 metų, “Draugai” — 
berniukams nuo 16—18 me
tų, “Margareta, daktaro 
Duktė” — mergaitėm nuo 
12—14 metų, “Gyvenimo už- 
duotįs” — mergaitėm nuo 
15—18 metų. Visos užgirtos 
Amerikos Daktarų Draugi
jos. V ienos knygelės kai
na — 20c., visų keturių — 
50c. Rodos, viskas aišku ir 
melsčiau neklausinėti, o

dol. savo redaktoriui mėne
sinės algos ir nei vieno cen
to bendradarbiams.

Kiek lėšuoja “Naujoji Ga
dynė”? *

* *
Dieve mano, kaip gaila, 

kad Amerika nekariauja su 
Mexika. Juk Rooseveltas bū 
tų buvęs generolu. Vadinasi, 
visa tauta būtų labiau pa
kilus ant tiek, kiek skirtumo 
tarp pulkininko ir generolo.

prisiųsti pinigus ir adresą, 
jei kas nori jas gaut savo 
vaikams pas’mokanti.

A. Montvidas,
315 No. Ashland Avė., 

Chicago, Ill. -

MAINO FRONTĄ.
Męs kadaise pasakėm, kad i 

mūsų kunigai, kūne pra
džioje karės taip garbino 
carą, vėliaus pradės gar
bint kaizerį.

Lygiai tai)) ir išėjo.
Kun. Bartuška savo laiš-

“PATRIOTAI.”
Kuomet Washingtone bu

vo surengta preparedness 
paroda, joje dalyvavo 80.000 
žmonių. Iš jų mažiausia 30.- 
000 tiko būti kareiviais.

Gerai. Po parodai Wash
ingtone įtaisyta 6 rėk lita
vimo stacijos. Tose rekru- 
tavimo stacijose buvo 100 
aficierių ir kareivių, kurie 
laukė patriotų įsirašant į 
kariumenę. Jiems reikėjo 
suvirs 200 naujų kareivių.

Žinote, kiek įsirašė? O 
gi vienas! Ir tai iš 30.000 
tinkančiu kariumenėn.

Taip jau visados būna su 
Patriotais ir patriotizmu. 
Kol reikia šūkaut, tuomet 
patriotu, kaip grybų po lie
taus. Kuomet reikia bent 
kuo rizikuoti, tuomet jie vi
si išbėgioja, kaip zuikiai.

NEUTRALIšKŲ ŠALIŲ 
SOCIALISTŲ KON

FERENCIJA.
Neutrališku šalių socialis

tų konferencija, tiktai ką į- 
vykusi Haagoj, kiek rodosi, 
nedavė didelių rezultatų. 
Vadovavo joje tokie oportu 
nistai, kaip Troelstra (olan
das) ir B ranting (švedas). 
Rodosi, tiktai amerikietis 
Algernon Lee sulošė geres
nę rolę.

Ir Troeltra ir Brantin^ 
nėra principialiai karės 
priešais ir todėl jie nei ne
mano smerkti tų patriotiškų 
socialistų, kurie taip kom
promitavo ir kompromituo
ja visą tarptautinę. Jie ne- 
siplatina nei Francijos, nei 
Vokietijos socialistų daugu
mos elgimusi ir yra pasiren
gę atleisti jiems klaidas.

Konferencija savo rezo
liucijose pripažino tokius da
lykus, kokie jau labai seniai 
žinomi. Ji prieš anneksijas, 
už Lenkijos laisvę, už jurų 
liuosybę, prieš ekonomišką 
karę po šiai karei, ji už ra
mų išrišimą Alzas Lotarin
gijos klausimo. Tas viskas 
gerai. Bet juk už tai stoja 
net prasčiausi Vokietijos ir 
Francijos socialistai.

Tačiaus į svarbiausi In
ternacionalo klausima — 
kaip žiūrėt į socialpatriotus 
— vest su jais kovą ar tai- 
kinties — Haagos konferen
cija atsakymo nedavė.

pi omąti j a. KAS PATIKO SERBŲ

KAS BŪTŲ, JEI KUNI
GAMS RAGAI IŠAUGTŲ.

Yra pietų Amerikoj maža 
respublika Peru vadinama. 
Gyvena joje keli milionai gy 
ventojų, o valdžia yra ran
kose gerų katalikų. ’

DĖLEI TAUTŲ KON
GRESO LOZANNOJ.

Tautų kongrese Lozannoj, 
Šveicarijoj, buvo atstovau
ta 23 tautos — jų tarpe: 
finai, lietuviai, lenkai, gruzi
nai, Ukrainai, airiai, alba
nai, egyptėnai ir kiti. Lietu
vius reprezentavo pp. Kairys 
ir Bielskis ir kun. Bartuška 
Jų varde taip-pat kalbėjo 
maža kam žinomas baronas 
von-der Roop.

Konferencija tarė, kad 
kiekviena tauta turinti teisę 
pati nuspręsti savo politišką 
likimą ir priėmė rezoliuci
ją prieš legališką žudymą 
tų žmonių, kurie šios karės 
metu kovoja už “tautų prin
cipus.”

Reikia pažymėti, kad tal
kininkų spauda sutartingu
' \ ’ j . * • *<•, ’ J S,

r . /•

DĖL LIETUVIŲ DIENOS.
“Tėvynė” No. 31 išspaus

dino šitokį pakvietimą:
“Wilkes-Barre, Pa.,

Liepos 26 ei., 1916.
“Vietos lietuvių pildo- 

masai Komitetas gauti 
nuo Suv. Valstijų prezi
dento “Lietuviu Dienos” 
paskirimą aukų rinkimui 
nukentėjusiai nuo karės 
Lietuvai, liepos 25 d. laikė 
savo susirinkimą Wilkes- 
Barre, Pa., ir padarė se
kančius nutarimus:

)1 Pranešti Amerikos

TAUTĄ?
Vienas iš serbų socialde

mokratų vadovų, draugas 
Katzlerovič rašo rumunu 
socialistų laikrašty “Convor- 
biri Sociale”: nuo pradžios 
karės Serbija nustojo vieno 
miliono žmonių. Išviso, ka
rės pradžioje, serbų buvo 
keturi milionai. Vaiku, iki 
12 metų, veik negalima ma
tyt. Jie visi yra išmirę. Vie
noje tik Albanijoje ir Juod
kalnijoj nuo bado ir šalčio 
išmirė 30.000 vaiku. Serbu 
valdžia buvo liepusi atskirt

lietuvių visuomenei per jų 
organizacijas ir spaudą, 
kad John J. Casey, kon- 
gresmanas iš Wilkes-Bar
re, Pa., atstovaujantis Lu
zerne Co., viršminėto Ko
miteto prašomas, įnešė į 
Kongreso žemesnįjį būtą 
(House of Representati
ves) bill’ių, idant papra
šius Suv. Valstijų Prezi
dento paskirti dieną, ku
rioje būtų renkamos viso
je šalyje aukos nukentė
jusiai nuo karės Lietuvai, 
ir kad Kongresas vienbal-
šiai tam sumanymui pri
tarė.

vaikus nuo tėvų, kad tėvai, 
bebėgdami nuo pavojaus, ne 
turėtų kliūčių. Likučiai jau
nimo, apie 100.000, surinkti 
ant’ salos Corfu. Bet tenais 
irgi siaučia ligos ir ištvirki
mas. Jeigu kada tam jauni
mui prisieis grįžti tėvynėn, 
tai grįžš jo kokia ketvirta 
dalis. (

Serbų tauta yra tai tal
kininkų gobšumo auka. 
Talkininkai sukurstė ją į 
karę, o dabar, kas talkinin
kams galvoj, kad serbai 
miršta.

Tokiu būdu męs lietu
viai turėsime savo dieną, 
kūną Suv. Valstijų prezi
dentas, kaip p. J. J. Casey 
pranešė, netrukus paskirs.

2) Pakviesti Amerikos 
lietuvių organizacijų val
dybas atsiųsti delegatus,! 
paskiriant po vieną dele
gatą nuo kiekvienos orga
nizacijos, į ekstra susirin
kimą Centralio A. L. Ko
miteto sudarymui, kuris 
tvarkytų Lietuvių Dienos 
rinkliavą. Vietos Komi
tetas pasižada dalyvauti 
susirinkime, atsiųsdamas 
jin du delegatu.

3) Susirinkimo vietą, 
kaipo centraliausią, pasiū
lyt Wilkes-Berre, Pa., o 
laiką — rugpjūčio 17 die
ną, 10 vai. A. M.

4) Idant būtų didesnis 
Amerikos visuomenės pa
sitikėjimas, patarti susi
rinkimui paprašyti Am. 
Raudonojo Kryžiaus Dr- 
jos, kad apsiimtų paimti į

NEATSITEISIA.
Jau seniai yra pastebėta, 

kad ta mūsų jaunuomenė, 
kuri mokslus eidama reika
lauja medžiaginės paramos, 
stependijų, vėliau, mokslus 
pabaigusi, nei nemano atsi
teisti, atsilyginti. “Žiburė
lio” vadovai jau seniai skun
džiasi ant tų surambėjusių 
inteligentų, kurie tol buvo 
geri, kol stependiją ėmė. Vė
liaus gi, mokslus išėję, už
miršo ir apie skolos grąžini
mą ir apie “Žiburėlį” ir apie 
tarnavimą visuomenei.

Rodosi, 1909 metais Pet
rogrado lietuvių studentų 
draugija net per laikraščius 
reikalavo iš tūlų savo buvu
sių stependiatų skolų grąži
nimo. Bet tie nieko sau ne
paisė, nors tūli iš jų turėjo 
puikiai apmokamas vietas. 

. Tuo pat klausimu “Vien. 
Liet.” rašo J. Šliupas. Jam 
būnant kasierium “Aušros” 
draugijos:

“...Buvo išmokėta $4.- 
273.80; o kiek išmokėta, ir

svarus sterlingų; per 11 mė
nesių 1915 gi metų išvežta 
jau už 637.837.750 svarų st., 
t. y. išvežta daugiau kaip du 
kartu. Daugiausiai išvežta 
talkininkams. Į Angliją 
1914 m. per 11 mėn. išveržta 
už 93.54.957 sv. st., o 1915 m. 
per tą pat laiką — jau už 
196.783.323 sv. st. Į Franci- 
ją išvežta 1914 m. per 11 m 
už 26.503.663 sv st., o 1915 
m. per tą pat laiką — jau 
už 90.347.066 sv. st. Į Italiją 
1914 m. per 11 mėn. išvežta 
už 14.353.102 sv. st., o 1915 
m. per tą pat laiką — jau 
49.671.358 sv. st. Į Rusiją 
1914 m. per 11 mėn. išvež
ta už 4.326.127 sv. st., o 1915 
m. per tą pat laiką — už 
20.325.346 sv. st. Išvežimas į 
Vokietiją ir Austro-Vengri
ją buvo menkas: Anglija 

I sutrukdė. Išvežimas į neut
raliuos valstybes irgi padi
dėjo: į Holandiją (j Nider- 
landus) — ant 4 milionų sv. 
sterlingų, į Daniją — ant 7 
mil., į Norvegiją — ant 7 
mil., į Švediją — ant 13 mil. 
Tavoru daugumas, vežamas 
į pastarąsias valstijas vei
kiausiai pakliūdavo į Vo
kietiją.

Karei prasidėjus kariau
jančioms valstybėms pritrū
ko labai daug amunicijos, ir 
Amerika gamino juos. Ka
rei prasidėjus, kariaujančio
se valstijose persitraukė 
daug darbų, ir Amerika pil
dydavo spragas. Karei pra
sidėjus susitiukdė prekystė 
tarp europietiškų valstyijų, 
ypač tarp kariaujančių 
tarp savęs, ir Amerika pa
sirūpina ir šiuos dalykus ap
rūpinti. Trumpai pasakius, 
Amerika moka užganėdyti 
kariaujančias valstijas, kad 
sau dolerius krauti. Karei 
pasibaigus Amerika nustos 
ne vieno šaltinio pelną trau
kti. Per tai ji užinteresuo- 
ta, kad karė tęstus kuoil- 
giausiai, nes karė — tai au
kso kasyklos Amerikos mi- 
lionieriams. Pagaliaus, A- 
merika tik tuomet įsikiš į 
karę, kada kare baigsis ir
be jos įsikišimo; įsikiš gi, 
kad dolerių prisirinkus ir 
žemių užgrobti.

Tai ve kodėl Amerikai ka
rė naudinga.

1 Z. Augarietis.

<<
“Vien. Liet.” red. Norkus 

mėgsta labai rašinėti apie 
senovės kovotojus — Bruno, 
Ko pe r n i k ą, Sa va n a r o 11 ą,
Vol tai rą ir kitus.

Bet jisai nemėgsta šios 
gadynės kovotojų.

*
* *

Kad iš lietuvių išeina pra
sti biznieriai, geriausia ro
do, jog mylimiausias lietu
viu biznis — saliūnas.

Philadelphijoj yra apie 401 
lietuvių saliūnų, Brookly- 
ne — 60.

Kitaip elgiasi žydai.
*

* *
“Vien. Liet.” sako, kad 

patriotiškų socialistų mi
nios, o tarptautiškų tik sau- 
jalė.

Nagi, žiūrėsim. Petrogra
de įvyko teismas 12 latvių 
socialdemokratų. Dauguma 
jų nusiųsta katorgom žino
ma, jie visi tarptautiečiai. 
12 žmonių! Jie, bė abejonės, 
atstovauja kelis tūkstančius 
draugų. Ir tai tik mažutėj 
Latvijoj. O svietas toks pla
tus. *

* *:
Laike paskutinių rinkimų 

į Finlandijos Seimą social
demokratai gavo 289.792 
balsų, o jaunasuomiai (rim- 
kiniai) — 67.664 balsus.

Aš mįslių, tas pats būtų u 
tarpe Amerikos lietuvių, jei
gu rinktume atstovus į sa
vo seimą. *

* *
Tūlas Baylis iš Brooklyno 

buvo direktorium talkininku 
ligonbūčių fondo. Buvo su
rinkta kokie 7.000 dolerių, 
o ant visokių kanceliarijų, 
telefonų, konferencijų pra
leista šiek tiek daugiau.

Renka aukas vienam tik
slui, o praleidžia kitam.

Atsargiau mūsų klerika
lai. *

* *

Ar išvadino Bulota Šimkų 
snarglium laike Waterburio 
debatų.

Ne! Kitaip, kaipgi juodu 
būtų pasidavę viens kitam 
rankas. . čiru-Vini.

kuose “Darbininkui” jau ai
škiai krypsta kaizerio pu
sėn. “Naujienos” taip-pat 
pastebėjo, kad kunigai maL 
no frontą. Pasak “Naujie
nų” — seniau “Darbinin
kas,” begarbindamas talki
ninkus, priėjo net prie to, 
kad išgyrė kraugerį Rusijos 
carą ir “prirodė,” kad po jo 
“globa” lietuviams būsią ge
rai. O dabar tie patįs kleri
kalai, tas pats Kemėšis ir jo 
organas “Darbininkas” jau 
kalba visai ką kitą: jau tal
kininkai esą neprielankus 
lietuviams (nežiūrint Gab
rio agitacijos Paryžiuje!), o 
vokiečiai turį išrokavimą 
stovėt už Lietuvos laisvę. 
Kaip tie žmogeliai atsimai
nė su dievo pagelba!

Bet indomu, kad “Darbi
ninkas,” krypuodamas nuo 
caro prie Vokietijos kancle
rio, kalba apie “pasitikėji
mą savim.” Lygiai tokia- 
pat teise galėtų girties “pa
sitikėjimu savim” ubagas, 
kuris, negavęs almužnos pas 
vieną gaspadorių, eina prie 
kito, giedodamas “šventą 
Jackų.” €

POPIEŽIUS,KOMPROMI
TUOJA KATALIKŲ 

DIEVĄ.
Europos karė pridarė 

daug nuostolių katalikų ba
žnyčiai, todėl popiežius vi
saip bandė ją sustabdyti. 
Visos jo pastangos tačiaus 
pasibaigė niekais. Dabar 
jis viešai prisipažino, kad 
jis yra persilpnas sustabdy
ti valstybių .imtynes. Tokio 
popiežiaus Čia niekas nepai
so. i|

Prisipažindamas prie ša
šo silpnybės, popiežius da
bar pa taria mažiems vai
kams prašyti dievo, kad su
stabdytų karę, nes didelių 
žmonių dievas neklausąs.

Šitokiu sumanymu popie
žius kompromituoja tiktai 
dievą, nes tas parodo, kad 
subrendusio proto žmones 
su juo susikalbėt negali. 
Reikia, kad pabandytų ma-< 
ži vaikai, kurie neturi da
proto, nieko nežino ir nesu
pranta. Gal būt jų dievas 
ir paklausys.

Argi tai nepažeminimas 
senam Jehovai!

(“Keleivis.”) .
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Gui de Maupassant.iždininkas, pasiųsdamas pi- j karčiamas. Susipratau, kad 
''3 J A J C O I f I nigus> gauna, kvitą* ant ku- negerai darau, bet jau per- 

o kJ V 1 I rios pažymėta kiel rublių, vėlu.
5 SAKYKLA I

gauna Kvitą^ ant ku-j negerai darau, bet jau per- 
___ pažymėta, kiel rublių, vėlu.
ir jeigu kas būtų blogo, vi
suomet' galima surasti. Juk

• i i i • i ikasos globėjai, kad pana-
Jau* baigiasi antri metai, ‘šiuose atsitikimuose jie ap-

kaip susitvėrė Lietuvos Šel
pimo Fondas ir nuo jo susi- 
tvėrimo pradėta rinkti au
kos, kurios neblogai plaukia, 
nes “Laisvės” N 51 pasaky
ta,' kad jau įplaukė $20.594.- 
86. Tiek pinigų turėjo pe
reiti per banką, bet nuo
šimčių nėra pažymėta nei 
cento. Tiesa, ne visi pinigai 
sykiu į banką padėti, bet vis 
gi nuo 10 iki 13 tūkstančių 
dolerių radosi banke ilgą 
laiką. Tokiu būdu aš nesu
prantu, kodėl nei sykį nebu
vo pagarsinta, kiek tie pini
gai atnešė nuošimčių?

Antras dalykas, tai siun
timas pinigų į Lietuvą. Kar
tais būna pasakyta, kad į 
Lietuvą pasiųsta 2.000 do
lerių, arba 3.000 rublių, bet 

'nepasakoma už kiek dolerių 
tie pinigai pasiųsta. Taipgi 
pasiųsta per Vokietijos kon- 
sulį 5.000 dolerių, bet nepa
sakyta kiek rublių arba 
markių pasiųsta už tą sumą.

Kiek man suprantama, tai 
slepiama kas nors nuo vi
suomenės akių bei žinios.

Petras Žukas.
Cambridge, Mass.

saugotų L. Š. F. iždą. Kad 
nepažymėta kiek markių ar
ba rublių pasiųsta į Lietuvą 
per vokiečių konsulį, tai da
lykas tame: tuos $5.000.oo 
pasiuntė L. Š. F. pirminin
kas per vokiečių konsulį ir 
nepranešė man kiek markių 
arba rublių. Aš, užrašyda
mas į knygą ir parsindamas 
atskaitoje, negalėjau pažy
mėti ir pagarsinti pasirem
damas L. Š. F. iždininko ofi- 
ciališka informacija, jos jis 
(iždininkas) išmokėjo $5.000 
dėl pasiuntimo į Lietuvą per 
vokiečių konsulį. Bet kurgi 
čia yra pavojus? Jei L. Š. F. 
pirmininkas ir turėtų kokią 
paslaptį, tai bile kada gali
ma ją surasti, pareikalavus 
iš jo kvitų nuo siuntimo pi
nigų, ir jeigu būtų kas blo
go, tada pats L. Š. F. pir
mininkas atsako už savo
ypatą. T. L. Dundulis,

L. Š. F. Fin. Sekretorius.

Apart to, girtuoklis, — tai 
tamsiausias sutvėrimas: jis 
neskaito laikraščiu, nesirū- 
pina nei apšvietos, nei vi
suomenės reikalai^; jam rū
pi karčiama ir didesnis sku- 
neris.

Man rodosi, kad kiekvie
nas mąstantis žmogus pri
valo viešai sušukti: “šalin 
svaiginanti gęrymai! Lai jų 
vietą užima knygos ir laik
raščiai !” A. č.

f

ATSAKYMAS p. ŽUKUI.
Kad ant padėtų pinigų y- 

ra nuošimtis, tai L. š. F. 
Komitetas neužgina. O kad 
nuošimtis nėra pažymėta at
skaitose, tai nėra jokio pa
vojaus, kadangi priaugęs 
nuošimtis nesumažės ir bi 
kada iždininkui pareikala
vus bankos, bus prirokuo- 
tas. Čia jau visai bereika
lingai p. Žukui sukti savo 
galvą, nes L. Š. F. turi vi
suomenės išrinktus kasos 
globėjus, ir jie tuom rūpi
nasi. Jų rankose iždininko 
ir finansų raštininko bon
sai (bonds), kas apsaugoja 
L. Š. F. nuo pinigiško pa
vojaus.

Kaslink siuntimo pinigų į 
Lietuvą, p. Žukas sako: 
“Kartais pasakyta, kad pa- 
siuntėm į Lietuvą 2.000 ar
ba 3.000 rublių, bet nėra pa
sakyta, kiek arba už kiek 
dolerių.” Žukas panašiai kal
bėdamas, visai klysta arba 
neteisingai užmėtinėja L. Š. 
F. Komitetui, norėdamas jį 
purvais drabstyti visuome
nės akyse. Nenorėčiau sa
kyti, jog p. Žukas tiesiog 
meluoja. Nei vienoje atskai
toje nebuvo pažymėta vien 
tik rubliai, kadangi L. š. F. 
finansų sekretoriaus ir iždi
ninko knygose rubliai ne- 
taip svarbu užrašyti, kaip 
doleriai. Dėl geresnio p. 
Žuko persitikrinimo, galiu 
pasiųsti visas L. Š. F. finan
sų sekretoriaus atskaitų iš
karpas (išskiriant paskuti
nės atskaitos iškarpos, ku
rioje garsinta pasiųsti pini
gai' į Lietuvą ir nepažymėta 
kiek rublių 1 arba markių), 
bet tik su išlyga, jeigu p. Žu
kas duoda viešą žodį, kad su 
grąžįs man atgal visas jam 
pasiųstas iškarpas apdraus
tame laiške. Kad už birže
lio mėnesio atskaitoje nėra 
pažymėta kiek rublių pa
siųsta į Petrogradą, tame p. 
Žukas turi tiesą; todėl ant 
to p. Žukui paaiškinsiu, jog 
čia mano buvo padaryta 
klaida per skubėjimą kopi
juojant iš knygos, todėl tu
riu Žukui paaiškinti, jog bu
vo pasiųsta į Petrogradą F. 
Keinio vardu 16.077.17 rub
lių, kursu $31.10. Bet ir čia 
nežinau, iš kur p. Ž. ma
to pavojų, kad nėra pažymė-' 
te, kiek rubliu? Juk L. S. F.

GERT AR NEGERT?
Kada aš gyvenau Lietu

voj, tai nebuvau girtuokliu, 
bet kaip tik atvykau i šią 
šalį, tuojaus pasidariau ir 
girtuokliu. Mat, atvykus 
Amerikon, esi “grinorius,” 
tai tave ne tik giminės, bet 
ir kaimynai, kurių tarpe ap
sigyveni; labai myli ir vai
šina svaiginančians gėry- 
mais.< Jie visiškai nepaiso į 
tai, ar tu nori gerti ar ne
nori, "bet prie to spirte spi
ria. Jeigu atsisakai nuo gė
ry mo, tuomet pradeda išme
tinėti, kad tu jų nemyli, ne
nori klausyti ir taip toliaus.

Pradėjus dirbti anglių ka
syklose, vakare eini po sun
kaus darbo ir nori kogrei- 
čiausiai pasiekti namus, kad 
pasilsėjus, bet tave pakeliuj

NE DANTŲ RODYMAS, 
BET ATSAKYMAS.

LSS IV Rajono sekreto
rius drg. D. Pilka “Laisvės” 
No. 58 labai bara Elizabetho 
147 kp. už surengimą Moc
kui prakalbų. Ten pat kri
tikuojama ir tos kuopos pa
siaiškinimas, kuris buvo tū
pęs “Laisvės“ No. 49. Ka
dangi ta kriĮtika neparodo 
esant mus kaltais, tai męs 
dar sykį grįžtame prie tų 
pačių dalykų ir duodame at
sakymą ant užmetimų.

1) Drg. D. P. daro pirmu
tinį kuopai užmetimą, kam 
ji parengus Mockui prakal
bas, slepia savo vardą. Juk 
tai veidmainystė. Kuopa pa
rengė ir kp. prisidėjo, — sa
ko kritikas. Ant to turime

geri pasiaiškinimui, nes ne
sislepia juose jokia veidmai
nystė. Kad kuopa rengė 
prakalbas, tai žino ir drg. D.

tai nežinojo ir tą, — “prisi
dėjo” — pavadino veidmai-

Tėvynės 
Lietuvos 

Sūnų ir v

Kaip-gi drg. D. P. turėtų ta
da pasakyti panašiam ateiti
kime, jei rengia 
Mylėtojų kuopa, 
Sūnų, Lietuvos c z

Dukterų draugijos ir 147 k. 
LSS? Jog čia aišku, kad kp. 
yra prisidėjus, o ne atski
rai rengus. Gal drg. D. P. 
pasakys, kad socialistų kuo
pa neprivalo veikt kartu su 

draugijomis.užtempia į karčiama pasi- • pašelpinemis 
drūtinti. Išgeri du ar tris-Jei taip, tai labai daug dar- 
skunerius ir galutinai nusil-bo reiktų padėti, pakol so- 
psti, vos gali pasiekti na- cialistai nustotų kartu veikę 
mus. Tankiai būdavo ir taip^u kitomis pašelpnėmis drau 
kad besiprausdamas užmie- Į gijomis.
gi ir parkrinti ant grindų.1 2) Užmetimas, kodėl 147 
Ir tas nuolatos atsitikdavo kuopa neprisilaikė LSS. 
vien tik dėl to, kad iš darbo konstitucijos, 
einant užtempia į t 
“pasidrūtinti.”

Išsyk purtydavau si 
norėdavau gerti, bet greitu 
laiku pradėjau priprasti 
prie svaigalų ir jau pats už
eidavau i karčiama ir išmes- 
davau porą skunerių. Laikui 
bėgant tapau pusėtinu gir
tuokliu ir jau negalėdavau 
apsieiti be svaiginančių gė
rynių.

Praslinkus keliolikai me
tų, pradėjau eiti s 
Nuėjau pas daktarą, 
pasakė, kad svaiginanti gė- testas, 
lymai sunaikino mano svei- : 
katą ir griežtai uždraudė jų litaniją. Juk ir 
juos vartoti. Daktaro pata-,centro sekretorius neiškentė 
rimą išpildžiau, bet pražu- ųiepakvietęs tų “susikom- 
dytos sveikatos, to bran-jpromitavusfų” kalbėtojų 
giausio turto, jau negaliu darban “Raudonosios Sa- 
atgauti. O juk pražudžiau vaitės”. Turbūt ir sek re Ui- 
gerdamas svaiginančius gė- rius prasižengs prieš tuos 
rymus, kad daugiau jos įga- pačius įstatus? Toliaus pa- 
vus, kad po sunkaus darbo sakymas drg, 
“susistiprinus.”

neprisilaikė 
. Čia užmeti- 

saliūną mas labai didelis, bet, ant 
į nelaimės, konstitucijoj ne

ne- I pasakyta, kam rengti pra
kalbas, o kam ne. Buvo re
ferendumu priimta, kad ne
rengti susikompromitavu
siems kalbėtojams. Kada 

[mūsų 147 kp. rengė prakal
bas “susikompromitavu
siam” F. J. Bagočiui, tai nei 
drg. D. Pilka, nei kas kitas 
tada neužprotestavo. Bet 
kada tik tokiam “susikom- 

jzujii. promitavusiam” Mockui pra 
kuris kalbas parengėm, tai ir

13—15 vasario. Ir jei tik 
tos prakalbos dėl tūlų prie
žasčių būtų nenusitęsusios 
iki 25 d. gegužės, tai ir drg. 
D. Pilka nieko nesakytų.

4) Aš apsiimu drg. D. P. 
pristatyti labai daug korės-, 
pondencijų iškarpų iš mūsų į 
socialistiškų laikraščių, ku
riose nieko nėra sakoma a- 
pie tai, kad Mockus būtų iš- 
koneveikęs socialistus. Lai 
drg. D. P. parodo nors vie
ną korespondenciją, kad bū
tų kur panašiai kalbėjęs 
Sirvydas, Šalčius ir Dūda, 
kaip Mockus. Vienok drg. 
D. P. norėtų Mockų sulygin
ti su tais pačiais “spike
riais.” Nežinau kur yra d. 
D. JP. matęs tokių korespon
dencijų, kad Mockus būtų 
iškoneveikęs socialistus. Aš 
pats girdėjau, kaip Eliza- 
bethe agitavo per savo pra
kalba balsuoti už socialis
tų partijos kandidatus, nes, 
girdi, ir aš pats už juos ati
duodu savo balsą.

5) Kad socialistų pirmu 
uždaviniu yra ekonomijos ir 
politikos klausimas, tai tas 
tiesa. Bet kad šie klausi
mai neturėtu nieko bendro 
su religijos dogmomis, tai čia 
jokiu būdu socialistas negali 
sutikti. Ir jeigu socialistų 
tarpe randasi tikinčiųjų į 
tas dogmas, tai arba jie veid 
mainiauja, arba dar nėra 
dasiprotėję iki pilno socia
listų protavimo. Ką gi rei
škia tikėjimas? Vargt, 
skurst, kentėt, o kaip nu
mirsi, tai apturėsi visus eko
nomiškus ir politiškus rei
kalavimus, tai bus tau ta
da — socializmas (dangus). 
Na, jeigu taip, tai aš neran
du su religiškomis dogmo
mis socialistų tarpe.

F. Petrašiunas, 
buvęs 147 k. LSS. Sekr.

Karštuolė
Vertė švenčioniškis.

(Tąsa).
jas taip, kaip kad žingsniuoja kareiviai, ne
norėdami sutepti blizgančių batų.

Staiga gale gatvės pasirodė aficieris. 
Jis, panašus į širšę, žingsniavo išplėtęs ko

jis nulenkė galvą prieš moteris ir pasi
piktinančiai pažiūrėjo į vyrus, kurie taip 
įsidrąsino, kad net kepurių prieš jį nenu
siėmė.

Karštuolė, pažvelgus į aficierį, parau
do, kaip vėžys; trįs doros moteris, turin
čios savo vyrus, pasijuto užgautom, kad tas 
aficieris sutiko juos einant su ta mergina,

Pirklys tuojaus sutiko nueiti pas afi
cierį ir patarti jam panašiai pasielgti. Bet 
aficieris visai kitaip pasielgė: tuojaus pirk
lį išvijo laukan ir pasakė, kad nei vieno ne
išleis ir laikys patol, pakol tik norės.

Tuomet ponia Lonazienė, išvesta iš 
kantrybės, prabilo:

— Juk nepastipti mum šiame prakeik
tame viešbuty! Jeigu šios padaužos amatas 
užsiimti su kiekvienu vyru, tai, man rodos, 
ji neturi teisės atsakyti ir prūsų aficieriui, 
jeigu jis to reikalauja. Stebėtinas dalykas! 
JI, gyvendama Ruane, su visokiais vyrais 
valkiojos, kartais net su miesto viršininko 
vežėju. Aš tą gerai žinau, nes jis pas ma
ne visuomet pirkdavo vyną. O dabar, kada 
susiduriame su tokiu svarbiu dalyku, kada 
nuo jos priklauso mūsų pasiliuosavimas iš 
nelaisvės, ji, niekše, purtosi, tartum jai čia

kurią jis norėjo paimti į savo kambarį dėl pražūtimi gręsia!... Man rodosi, kad šis afi-
užganėdinimo jausmų.

Tuomet visos trįs pradėjo kalbėti apie 
jo išveizdą, pasielgimą ir veidą. L___
Lomandienė, mačius daugybę aficierių ir 
net su daugeliu turėjus reikalą, skaitė save 1 
žinovu jų ii 
lūs ir patogus žmogus; ji net apgailestavo, 
kad jis vokietis, o ne francūzas; jeigu da
bar jis būtų francūzas, tai daugybė moterų 
paskui jį bėgiotų ir vienos žucjytųsi, o ki
tos iš proto išeitų.

Sugrįžo į viešbutį, bet nežinojo, ką da
ryti ir kuo užsiimti. Dėlei kokių ten menk
niekiu, net rūsčiais žodeliais vienos kitas 
pavaišino. Laike pietų visi tylėjo ir sku
biai valgė, kad greičiau atgulus ir miegu 
numarinus visus nesmagumus.

Ant rytojaus visi atsikėlė pikti ir su
sinervavę. Moteris veik nieko su Karštuo
le nekalbėjo.

Pasigirdo varpo gaudimas. Tai baž
nyčioj rengėsi kūdikį krikštyti. Karštuolė 
taip gi turėjo kūdikį. Tiesa, ji savo kū
dikio niekad nebuvo mačius, nes jį auklėjo 
kiti tolimam krašte, bet dabar prisiminė 
jį ir atsirado noras nueiti į bažnyčią ir pa
žiūrėti, kaip kūdikius krikštija.

Vos Karštuolė spėjo išeiti, visi suėjo į

cieris elgiasi labai mandagiai ir yra dorai
- , išauklėtas. Galimas daiktas, kad jis seniai 

Ponia nematė moteries ir dabar galėtų bile kurią

ŠIŲ METŲ RUDUO.
.Visi žino, ką tai reiškia 

šių metų ruduo, — tai prezi
dento rinkimai, tai svar
biausias momentas dėl dar
bo žmonių klesos.

Kadangi tas momentas 
jau pradeda artinties, tai 
vertėtų ir mums suprasti, 
vertėtų pradėti agituoti už 
Socialist Party kandidatus. 
Visos LSS. kuopos ir tie, ku
rie socialistams simpatizuo
ja, privalo pradėti darbuo
tis, privalo agituoti darbi
ninkus, kad jie, sulaukę rin
kimų dienos, balsuotų už 
Socialist Party kandidatus. 
Kuopos privalo rengti pra
kalbas ir kviesti gerus kal
bėtojus, kurie miniai galėtų 
nuosekliai aiškinti socialis
tų programą ir jų tikslus, 
prie kurių einama. Kad kal
bėtojai galėtii darbininkus 
pertikrinti, jog Socialist 
Party kandidatai, tai jų už-c 
tarėjai. Kuopos turi dar-

pro- buotis, kad laike rinkimų 
Žinok dabar tų su- suagitavus kodaugiausiai 

sikompromitavusių kalbėto- balsuotojų už Socialist Par- 
’j-, Juk ir musujty kandidatus. Kuopos ir 

pavieniai nariai privalo pa
sidarbuoti, kad šiais rinki
mais mūsų kandidatai dvi
gubai gautų balsų, kaip kad 
pareitais rinkimais buvo ga
ve. K. Armonas.

kad 
kurie

Na, sakykite gerbiamieji, Mockaus pamokslus stato 
ar tai gėrymas naudingas? augščiau už socializmo ide- 
Ar po tokio atsitikimo gali- alą,—mums neprilips, nes

Pilkos, 
visi tie socialistai,

APIE ATLYGINAMĄ Už 
KARĖS NUOSTOLIUS.
Rusijos finansų ministeri

ja pripažino šitokią tvarką 
gavimui atlyginimo. Norint 

ma sakyti, kad reikia gerti? j męs dar jokių pamokslų ne--gauti atlyginimą už nųosto- 
Niekados! Aš manau, kad statom augščiau socializmo, liūs lig 500 rub., galima bus 
tokių, kaip kad aš, tarpe lie-1 ir teisybės jieškotojų princi- kreipties j pavietų atlygini- 
I vnnflnoi iii noi o I h* no mno nnnnlmVnm /y rrnl iv mn Imm i L/iii i o rlirlnonno ndtuviu randasi tūkstančiai ir 
dar daugelis jų taps nelai
mingais. Dabar aš netekau 
sveikatos, esu neapkenčia
mas ir tų, kurie mane pir
miau mylėjo ir vaišino tais 
nuodais ir gailiuosi praei
ties, kad visą laiką pralei- 
džiau besivalkiodamas po

pa męs nepalaikėm, o gal ir mo komitetus, didesnes gi 
nepalaikysime sau už ide- sumas išduos augštesnieji 
alą.

3) Tiesa, LS§. IV R. kon
ferencija buvo sausio 16 d., 
kurioje 147 kp. gavo leidi-1 ingaliotiniai. Atlyginimą ga
mą dalyvauti rengime Moc- Įima bus reikalauti per 1 nie
kui prakalbų, kurios turėjo | tų laiką nuo taikos padary- 
įvykti sulyk sutarčia, apie mo karei pasibaigus.

komitetai. Pinigus galės gau 
ti arba patįs nukentėjusieji, 
jų tiesieji inpėdiniai, arba

mus paimti. Bet jis to nedaro, jis nori 
isiganėdinti tik ta, kuri visiems priklauso.

. Tik jūs pagal
vokite, juk čia jis gaspadorius ir gali elg
tis taip, kaip tik jąm patinka. Užtenka jam 
pasakyti: — Aš noriu! — ir jis gali visas 
mus išgėdinti, o paskui dar savo kareiviams 
atiduoti!

Abidvi moteris, išgirdę tokius žodžius, 
iš baimės pasipurtė. Ponios Lonazienčs 
akys žvilgėjo, ji pabalo, tartum jautėsi jau 
išgėdinta.

Vyrai, kurie tarpe savęs kalbėjo tru
putį nuošaliai, taipgi priėjo prie moterų. 
Lonazas taip įsikarščiavo, kad neišsilaikė ir 
sušuko:

— Šią nelaimingą mergpalaikę surišti 
ir atiduoti priešui!

Bet grafas, paeinantis iš trijų pasiun
tinių gentkarčių ir gamtos apdovanotas di
plomatų gabumais, tam pasipriešino ir pra
dėjo nurodinėti, kad ją reikia geruoju pri
versti prie atsidavimo aficieriui. Jis pa
sakė :

— Taip negalima pasielgti. Reikią ją 
įkalbinti, kad ji geruoju tą atliktų.

Sū tuo visi sutiko ir nutarė visokiais 
būdais darbuotis, kad tik Karštuolę priver
tus prie to.

ir išreiškė nuomonę, kad jis dai- gerbia vedusias moteris.

dabar padarius, kad išsigelbėjus iš šio pra
garo. Lonazas tuojaus duoda įnešimą: pa
tarti aficieriui, kad ją vieną sulaikytų, o 
kitus paleistų.

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityt

Darbo žmonių Istorija
(SU PAVEIKSLĖLIAIS)

Parašė J. BERLIN. Vertė BARABOŠIUS.

II.
III.
IV.

VI.
VII.
VIII.

ŠIOJE KNYGUTĖJE TELPA SEKANTI SKYRIAI:

Žmonių gyvenimo pradžia.
Vergija ir jos atsiradimas.
Turčiai ir skurdžiai.
Draugijos žemesnės ir augštesnės luomos 
Baudžiava ir baudžiauninkai.
Miestų ir amatninkų atsiradimas.
Manifacturos ir fabrikų atsiradimas.
Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
Baudžiavos panaikinijnas.

Kaina tik 25 c.

Reikalaukit šiuo adresu:

Retežiais surakintas 
Rorneny vergas ap

dirba žemę. '

183 ROEBLING STREET 
Brooklyn, N. Y.

ergą Plaka.
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MOTERIMS NAUJIENOS
Pėtnyčiomis.
Brooklyn, N. T 
Kooperatyviška 

183 Roebling St., 
Pirmininkas Ch.

kite, bet stokite prie darbo! 
Lai žodis stojasi kūnu, o 
tuomet męs turėsime gerus 
vaisius. K. B—te.

E. Arlington, Vt. Eina du sykiu savaitėj 
U tam inkai s ir 
Roebling St., 

Lietuvių

J. Reda.

Gimtuvių naktis
(Iš pusinteligentų gyvenimo.)
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Antanas, mano ypatiškas draugas, kas
met iškilmingai apvaikščiodavo gimtuves. 
Naktį, 23 ant 24 liepos, būdavo toks lipšnus, 
priimnus’. šykštus,^’ienok, tuom laiku kėlė 
nepaprastas vaišes.

Nemažiaus linksminomės ir męs. Šė
lom, kaip tik kam išmintingiau rodėsi: 
kortavom, dainavom, gėrėm.

Kartą, aplaikėme užkvietimus tik arty- 
miaųsi, ištikimiausi jo draugai.

Antanas atrodė daug linksmesniu, nei 
kasmet. Pasipuošęs šventdieninėm drapa
nom, prie krūtinės prisegęs žiedą. Ruimas 
iškašiytas kvepiančiom gėlėm, kas atrodė 
geriau į lietuviškas sekmines, negu į gim
tuves. Ant stalelio, stiklinėj, bukietas baltų 
lelijų, kurios reiškia nekaltybę ir kuriomis 
labai myli pasipuošti kaltieji, bei kaltosios. 
Gaspadinė irgųpasipuošus — vietoj tarnai
tės.

Vincas įdomavo. Nerimom ir kiti. To
kios nepaprastos permainos! Nei kortų 
nei... Gaspadinė nusišypsojo, lyg ką slė- 
pdma.

— Kas yra pas tave, Antanai? — ne
kantriai paklausė Adomas. — Apvaikščioji 
laidotuvių naktį, ar ką panašaus? Taip liū- 

\ dna!
Antanas, nusijuokęs, išėjo žodžio neta-

Gaspadinė įėjus pradėjo trust: prislin
ko 6 kėdes. Atnešė 6 stiklus. Ką tik tai
sė, vis dėl šešių ypatų, nors mūs ir su An
tanu skaitant, tik penki. Kas tas šeštas, 
kur jis randasi — visai nežinia.

— Burtai, ar gaspadinė apgirus, — ty
kiai prabilo Juozas.

— Jis paliko spiritualistu. šešta vieta 
dėl kokios nors dvasios, — atsakiau.

! — Dvasios dar visos *kūnuose, — nusi
juokė Vincas. /

Gaspadinė viską reikalinga suruošė.
Męs, užėmę kas savo vietą, laikėme lyg 

nesavybčj, nei patįs nežinodami kam.
Laikrodis išmušė pusę po vienuoliktai. 

*Tai yra Antano gimimo valanda. Staiga 
atsidarė durįs. Męs visi nustebom. Anta
nas, už rankos įvedė baltai pasipuošusią, su 
dideliu bukietu žiedų merginą.

Mergina išrodė ant 21—22 metų am
žiaus senumo. Apskrito, dailaus veido, žyd
rių akių, vidutinio ūgio, dailaus liemens. 
Bet geriausia ją dabino ilgi, palaidus plau
kai.

Galite suprast, kiek vedusiam darbo, 
ypač tam, kuriam moteris yra papuošimu 
gyvenimo. Naktį neišsimiegosi, ramiai ne-> 
atsilsėsi. Vandenio paduok, apklostyk, ar
ba šilimoj atklok, pravėdyk. Ryte atsikė
lęs aprengk. Gorseto pati n^suvaržys ir 
kitokių prietaisų pagražinimui bei prilai-. 
kymui kūno, kad nesudribtų — neužsidės. 
Vien tik dėl to daug lietuviškų moterų išro
do nedailiose figūrose — vyrai tinginiai.

Antanas Juozapiną vedė ne dėl to, kad 
prasilavinus, apsišvietus, pusinteligentę, to
kią, kaip jis pats — ji mylėjo grožybę, dai
liai atrodė. Kiekviename jos judėjime tas 
žymu.

Kiekvieną traukia kvepiančios gėlės...
Kas teisybė. Tą vakarą visai mažai a- 

pie gyvenimą, ateitį užsimindavom kuris.
Vincas mažai kalbėjo, mažai juokėsi, 

buvo labai nesmagu, nejauku, baugu. Jis ne 
seniai sirgo sunkia nerviška liga. Kas yra 
toji baisi nerviška liga, gali žinot tik tas, 
kuris ja sirgęs.

Vincas sirgęs ir pasveikęs keli mėne
siai, bet kai kokiuose atsitikimuose, jam, 
reikėjo gerai išsitraukt, kolei apmiršta liga.

Sergant, apėmus nakties karščiui, iš
girdo negirdėtą maloniai skambantį grieži
mą muzikos. Žavėjančius balsus, dainuo- « 
jant negirdėtų dainų. Gale lovos pasiro
dė, lyg angelas, lyg dvasia, pavidale dailios, 
šviesiai, pasipuošusios moteries. Priėjus 
prie lovos, dainavo kokias tai linksmas dai
nas. Rankas ištiesus tiesiai ant pagalvio : 
ant galvos maloniu balsu kalbėjo: — “Tu 1 
kantrus, iškentei. Daugiaus nekentėsi. Aš 
tavo, iš toli atkeliavus. Daviau skausmų ’ 
dėl persitikrinimo, ar tvirtas esi?”

Jis, akis išvertęs, žiūrėjo į ją. Ji šyp- : 
sojosi. 
syse. Ranką pakėlus, “žiūrėk!” pasakė. Jis, 
galvą pasukęs, pamatė, lyg pažįstamus, lyg 
draugus. Visi linksmais veidais, laimingi. 
Jam rodosi, kad randasi stebuklingoj šaly, 
stebuklinguose palotinose. Vien žiedai, 
puošnumas, laimė. Tik gyvent... Bet są
monės visai nepamatęs, kad jis serga,Jde- 
joja. Ji ramina. Aš galinga. Sėsimės stebū- 
klingon valtin, skrisime toli-toli, augštai, 
stebuklingose vietose. Vien tik laime. Jis, 
klejodamas, juokėsi, džiaugėsi — tiki. Tuoj, 
tuojau^ tik.,, Ji užduoda sunkius klausi
mus.

Telephone Greenpoint 5231.

Visa panaši į dvasią, ne į gyvą.
Priėjus, nuskynus po žiedą, kiekvie

nam padalijo. Antanas, trumpai, vis dar 
laikydamas už rankos, perstatė savo būsi
mą gyvenimo draugę. Paaiškino, kad jam 
šioj valandoj kimba net dvi laimės: gimimo 
valanda ir dailioji Juozapina. Juozapina, 
pakračius kiekvienam ranką, užėmė šeštą 
vietą, apie kurią taip galvojom prieš kelias 
minutas. Atsisėdus, pažvelgus į mus, nusi
šypsojo. bet męs to visai netėmįjom, nesu
pratom šypsos. Juk merginos visos šypso
si. Gaspadinė, nors prasta, bemoksle, vie
nok mandagumą suprato geriau už mus. 
Stovėdama prie durų, mirkčiodama, ranka

DAR ŽODELIS DĖLEI 
MOTERŲ LAIKRAŠČIO.
“Laisvės” N 62 J. Jas— 

nis iš Binghamton rašyda
mas apie moterų sumanymą 
leisti savo laikraštį, sako: 
“Pirma, negu tie gerieji su
manymai bus įkūnyti, ar ne
reikėtų mums plačiau pakal
bėti — ar jis turės geras pa
sekmes? Ar atsieks savo ti
kslą?” Labai linksma išgirs
ti netik moterų, bet ir vyrų 
balsą, prisidedant prie ap
svarstymo apie mūsų laik
raštį. Bet man rodosi, kad 
nevisai galima sutikti su S. 
J. išreikštom mintim. To
liaus S. J. rašo: “Bet aš ne
galiu įsivaizdinti, kokią nau
dą atneš tas laikraštis mote
rims arba mūsų socialistiš- 
kam judėjimui? Ar daug 
moterų rašo pačips apie ša
šo reikalus?” Taip, tiesa, mo 
terįs mažai rašo apie savo 
reikalus ir mažai svarsto. 
Daug mažiau, negu reikėtų. 
Bet čia kaip tik ir vietoje 
moterų laikraštis. Išlei
dus laikraštį, kurį kiekvie
na moteris galės vadinti sa
vo organu, be abe
jonės, bandys kuomi nors jį 
ir remti. “Mūsų laikraš- 

Muzikos balsai atsimušdinėjo au-jtis,” — sakys, — “bandysiu 
" T* ir aš ką nors parašyt, o gal 

ir patiks.” Dabdr gi kiek 
man teko kalbėti su mote
rims ir raginti prie rašymo 
ka nors i laikrašti, tai ant 
paraginibų sako: 
drįstu rašyti.” 
vo laikraščiui, 
moteris rašys ir bandys, 
kaip nors išreikšti savo nuo
monę drąūau.

I Taipgi tokį laikraštį būtų 
Jis riša, neįstengia... milinasi. Galva'daug lengviau įkalbinti ir 

kvaišta, bet, riša, kartoja paskui ją. Ji pyk- tamsesnei mūtų sesutei už- 
sta, keikia, grasina ir vėl atsileidžia. Rytui sirašyti.

“aš tau tis!” Jau ją tas žodis užinte- 
resuos ir pritrauks užsipre- 

Juf)zapinai netikėtai, tokioj vietoj, šven numeruoti daug greičiaus, 
toj, kurią girtuokliavimu švenčiama, pasi-'Juk kiekvienas žmogus ge- 
rodžius, Vincas susijudino. Keli stiklai su--Viau mėgsta skaityti tą. kas 
ramino, apmalšino. Apie 1-mą valandą bu- paliečia jo gyvenimą. Mote-

, viskas išnyko, su žodžiais 
iu, neapleisiu. Kentėk!”

‘Aš ne
lesa n t gi sa- 
jau tokios

“Moterų laikraš-

ris, prikalbinta užsiprenu- 
kuris daugiau mylėjo kalbėt,ųH^cruoti tokį laikraštį, išpra- 

; ar džios gal būt tik pavartys, 
atsi- paskiaus stengsis perskaity

ti trumpėsi'! raštelį, — to-

Adomas, 
negu kitus kalbant klausyt, paklausė 
nenorit visi paklausyt iš jo netolimų . 
tikimu. Pritarus, jis pasakojo:

“Keturi metai atgal Jonas, Albinas it lll:,us ir tain pri-
aš suderėjom dirbt ant ūkės. N. H. valsti-W™tymo. As esu 
joj. Nors nepratę buvome, greitai pripra-į 
tom. Darbu ir ūkininku užsiganėdinome. |

lankos, Pripratom prie arkliu

prįę

čio, kuris atsakytų jų dva
siai ir supažindytų su vie
šuoju draugijiniu gyveni
mu.

Toliaus S. J. rašo: “Kad 
ir dabar turime “Kovoje” ir 
“Laisvėje” moterų skyrius, 
kuriais gali pasinaudoti ap
kalbėjimui savo reikalų.” Aš 
niekad nenorėčiau, kad mo
terįs nustotų naudotis šiais 
skyriais ir nemanau, kad 
juos reikės apleisti. Męs 
kaip rėmėme, taip ir toliaus 
turėtume juos remti. Argi 
moterų gyvenimas yra toks 
jau siauras, kad negalima 
būtų dėlei laikraščio gimi
mo užpildyti šiuos skyrius? 
Man rodosi, nors moterų dir 
va neišdirbta, bet ji labai-la
bai plati, daug platesnė už

ANSONIA, CONN.
13 d. rugpjūčio bus pikni

kas Lietuvių Moterų Pro- 
gresyviško Susivienyjimo 15 
kuopos, pas drg. Bieliauską 
ant farmos Ford St. Taipgi 
bus visokių pamarginimų ir 
prakalbų: kalbės žymesnieji 
kalbėtojai.

Kviečiame visus vietos ir 
apielinkių lietuvius atsilan
kyti. Komitetas.

WORCESTER, MASS.
Bėgy kelių paskutinių sa

vaičių apsivedė 10 narių S. 
L. A. kuopos ir 7 jų ėmė ci
vilišką šliūbą. Keturios po
ros apsivedė su tos pačios

■ jųvyrų. Moterų gyvenimas bu- kuopos nariais ir trįs jų 
vo neaiškus, mažai supran- gmg civilišką šliūbą, o tik
tarnas, ypač pačioms mote
rims, todėl turėtų būti ga
na daug reikalų svarstoma 
ir gvildenama. Argi jau 
prie viso to negalima būtų 
dėlei vieno mėnesinio laik
raščio užpildyti ir esančius 
moterų skyrius? Man rodosi 
prie gerų norų ir pasidarba
vimo viskas galima pada
ryti.

Na, jei jau taip blogai su 
moterims rašė joms, kaip ra-

vienas ėjo pas kunigėlį.
Pasirodo, kad vietos jau

nimas pradeda suprasti ir 
nesiduoda save išnaudoti.

Linkėtina jaunavedžiam 
laimingo ir linksmo šeimy
niško gyvenimo.

P. A. Dėdynas.
i

GARDNER, MASS.
6 d. rugpjūčio buvo pikni

kas moterų draugystės Bi
rutės finų socialistų parke. 
Diena buvo daili, todėl ir 
žmonių susirinko nemažas 
būrelis, Reikia pažymėti, 
kad šiame piknike dalyvavo 
prakilnesni žmonės, todėl ir

siai vyrai rašo prisidengę 
moterų vardais, tad, man ro- C 7 7

dos, ir ant toliau nereikėtų 
jiems atsisakyti prigelbėti 
mus, tad tie skyriai kaip bu-J 
vo, taip ir galėtų būti. Drg. piknikas buvo pavyzdingas. 
S. J. sako, kad be vyrų pa-[Birutės draugystė turės ke- 
gelbos neapsieisime. Išjiatą dolerių pelno, 
pradžios galbūt ir
gel bos

reikės

yra nemažai dirbusių visuo
menės naudai, tad prigelbėti • 
rodos, ir mums vyrai turėtų.

Toliaus S. J. rašo, būk 
tai esą skaldymas jiegų, 
daugiau nieko. Ne, drauge. 
Męs, sukvietę daugiau mo
terų Į savo tarpą, leisdamos 
savo laikrašti, neskaldysime 
jiegų, bet atpenč sudrūtinsi- 
me jas. Atminkite, kad to
ji moterų minia, kurią su
trauks laikraštis, rems tik 
pirmeivišką spaudą ir laik-

dabar galėtume

ti nuo leidimo laikraščio?

Korespondentas.
WATERBURIO BIZNIERIAI.

J. D AN DERK)
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

Savininkas 12 metų praktika
vęs Čeverykų dirbtuvėje ir turi 
puikų patyrimą.
PUIKIAUSIOS RŪŠIES 

UNIOS ČEVERYKAI.
869 BANK ST.,

WATERBURY, CONN.
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Sunkus dabar laikraščiam 
laikai. Retai kada buvo to
kie sunkus, bet užtat juo 
smagiau, kada yra nuošir
džių draugų, kurie tą sunkų 
darbą paremia, prie jo pri
sideda. Gerų draugų, nuo
širdžių bičiuolių “Laisvei” 
niekad netrūkdavo. Štai ko
ki laišką gavom iš Hartford, 
Conn., nuo V. E. Bagdonie
nės:

“Gerb. Administracija!
Šiuomi prisiunčiu čekį ant 

$2.50 už prenumeratą “Lai
svei” metams ir nuoširdžiai 
linkiu gerų pasekmių mano 
mylimiausiam laikraščiui 
“Laisvei” ir trokštu iš šir
dies, kad žėdna viena lietu
vė moteris ir vyras neapsei- 
tų be taip brangaus laikraš
čio “Laisvės,” kuris visada 
užstoja darbininkų reikalus,, 
o labiausia rūpinas materų

Su gilia pagarba —
V. E. Bagdonienė.

turim prisisegi prie krūtinės. Pas mus bu
vo priešingai. Žiedus priėmę be mandagu
mo. padėjome ant stalo. Vinco nušildavo 
po stalu.

Netrukus, mažai-daug apsipratę, pra
dėjome drąsiau juokaut, gerdami stiklas 
po stiklo, viens antrą, garsiais vardais pra
vardžiuodami, kaip ir visados. Adomas 
išgėrė ant Juozapinos sveikatos. Ji ir-gi 
tą pat darė, ant visų sveikatos. Už valan
dos laiko Juozapina išlošė karalių. Ji bu
vo tokia prie mūsų drąsi, lyg kad būtume 
kartu augę arba vaikai vienos motynes. 
Antanas — maršalka, aš raštininku, An
tanas mėšliniu. Nors paskutiniam neprisi- 
dėrėjo kortudt, Vincui su Juozu atsisakius 
lošt “karalium,” turėjo užimt jų vietą.

Visi buvom linksmus, tik atsiminus An
tano likimą, pasidarė gaila jo, kaipo geriau
sio draugo. Apsiveda. Išsiskirs iš tarpo 
mūs. Permainys gyvenimą. Taip bus 
sunku! Mylėjo gyvent pilnoj to žodžio 
prasmėj: ko tik pageidavo, ką tik pamis
imo, stengėsi, kaip galėdamas, užsiganė- 
dint.

— Gyvenimas yra saldus, — kalbė
davo.

Gyvenkime kaip tik galima linksmiau.
Nuo šio laiko lieka visas linksmumas, 

visi užsiganėdinimai vien tik šioj Vilniaus 
gimnazistėje Juozapinoje. Turės jos valdo
nu, tarnu, vergu, žodžiu sakant, visuokuom 
būt Tarnaut be mažiausio užmokesnio.

dint žmonėmis. Apspitus is visų šonų, se 
riant jas, Įėjėdavo: “Tai negražu. A jajai;, 
Žmoniškumo nei per plauką. Tai begėdės, Į 
be civilizacijos — girioj augę.” Penint jas, 
virstam iš juoko. Jis ne nusijuoks nei per

“Ūkininkas laikė tarnaitę vardu Kora. 
Kokios tautos ji —: nežinojom; tik ne ame
rikietė. Patogumą jai pripažinom visi trįs.

“Kaslink proto, doros bei pasivedimo, 
kuriuos kiek kartų mėginom dažinot, tiek 
kartų iš virtuvės pamazgom ar kitokiom 
išmatom tapom išlydėti. Nei jos prajuokin
si, nei prakalbinsi; visad rūsti, užsimąs- 
čius. Pabaiga bus.

PAMYLĖJAU...
Pamylėjau aš ryto skaidriąją aušrinę, 
Tą burvišką spalvą, ką dangų apkloja, 
Tuos rytmečio garsus dainos pirmutinės, 
Ką sūkuriai aido padangėm’s nešioja.
O rasos lašeliai ant žolės nukritę
Pagirdė man sielą it vystančią gėlę, 
Pradžiugino širdį mažoji paukštytė 
Ir žūstančius jausmus padangėn iškėlė.

Saulės Brolis.

Jei paukščiu-lakūnu pavirsčiau, 
Jen dangų pasiekti galėčiau, 
Ten visą gražybę surinkčiau 
Ir liaudžiai po kojų padėčiau.

Saules Brolis

nors gaspadinčms pamoki
nančio, patariančio, tai kas 

i kita būtų užsiprenume
ruoti.” 1

Štai tame ir atneš naudą 
laikraštis mūsų judėjime. 
Juo daugiau moterų skaitys 
tuo daugiau męs jų prie sa
vęs pritrauksime.

S. J. teisingai pasako: 
“Juk ir dabar esantieji laik
raščiai nėra paskirti ir už
vardinti, kad tarnauja tik 
vyrams, — juose apkalbama 
visuomenės dalykai, kurie 
apeina vyrams ir moterims, 
o juk prie visuomenės ir 
moterįs priklauso.” Šventa

viu motoru, c *

kurio

ją, kada jos organizuos mo
teris ir aiškins kokiais ke
liais jos privalo eiti, nejaugi

ir nu rodyti jų klaidas, pasa
kyti, kad tie keliai, kuriais 
liepia eiti katalikės ir tau
tietės, neteisingi. Męs pri
valome nurodyti tikrą kelią. 
Jau laikas ir moterims išsi
žadėti p rietant ir eiti tiesiu 
keliu, kuris veda prig socia
lizmo. ,

Todėl, sesutės, nenūsimin-

v

GED LASKEVIČIĄ
BANK ST., Tol. 961-3 
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APDRAUDA
Biznių visokios rūšies pardavi

mas ir pirkimas.
P A TA R NA VIM A S VISOSE 

KALBOSE.
Kreipkitės prie

95
BALTRŪNAS, Menadžeris.
BANK ST.. Room 7 '
WATERBURY, CONN.

Drg. J. Januškevičius iš 
Manchester, Conn., prisira-

Atsiminkite, kad “Laisvė” 
yra socialistų visuomenės, o 
ne atskiru asmenų leidžia-
m a

Kas iš Lawrence’o, Mass., 
korespondentų sutinka tan
kiau rašinėti į “Laisvę?”

Mums reikia daugiau ži
nių iš Lawrence’o. Lawren- 
ce'iečiai myli “Laisvę.” Tat 
padėkite jai žiniomis.

Atsiliepkite!

būt visai pamiršo, kad mo
terįs yra dar labai-labai toli 
atsilikusios nuo vyrų, ypač 
jos toli atsilikusios draugi
jiniame gyvenime.

Męs turime atsiminti, kad 
moterįs nuo seniau atsili
kę ir dabar joms yra daug 
sunkiau suprasti tuos visus 
gyvenimo reikalus. Todėl 
nors jos ir galėtų iš dabarti
nių laikraščių semti peria, 
bet dėlei jų tokio atsilikimo, 
didžiumai tas nesupranta
ma, neaišku ir sunku. Tokiu 
būdu ir prisieina pagalvoti 
apie išleidimą tokio laikraš-

SUGR|Ž(> BRO()KLYN’AN SENAS

Beto inusy aptiekoj yra atskiras 
ofisas, kur akiy specialistas egzaminuo
ja silpnas akis ir pritaiko akinius.

APTIEKOR1US
DR. H. A. MEDOFF 

Buvęs ant kamp. N. 2nd ir Berry St. 
Dabar uždėjo naujoj vietoj lietuvių

500 Grand St., Brooklyn, N. Y.

užganėdinti musų patarnavimu, teipgi,Taigi visi, kurie buvote
kurie norite gauti gerą, teisingą patarimą, kreipkitės pas

Dn H, A. Medoff, Apfiekorius. 500 grand st„ Brooklyn, n. y.

Ispanijoj išeina 300 dien
raščių. Neseniai įvyko lei
dėjų suvažiavimas. Visi jie 
dejuoja dėl popieros pa
brangimo. Tūli dienraščiai 
jau pasiliovė ėję, nes pritru
ko išteklių.

Pasirodo, kad vi^ur tas

“Laisvės” skaitytojai turi 
būti drąsus. Jeigu jiems kas 
nepatinka laikraštyje, ar 
mato jame kokių trukumų, 
tegul atsiliepia, tegul para
šo redakcijai laišką. Už tai 
tik dėkingi būsime.

- ’ ■ » ■**.'.4. 'M> aw. WdMdfe



<

, ,w Ll „„ 

■
’ \ «. T V" j • •> *■,
’-.-f, ■ ' *Žt

t

_____.■ - V" ' >;**<*‘

T- 75-^7 r ■ ” -T',: 7

u

stės. Lietuviai tarpe savęs kią baidyklę. So. Bostono , surengė socialistų parke, tai 
r ... ... .-„U.... . . . . I nekaip sugyvena, vieni kitus lietuviu tvarka ir įstatai,nevažiuosime, bet geriau

V KORESPONDENCIJOS V
sugyvena, vieni kitus 

ir šmeižia. Laik- 
labai mažai pareina.

čiamerkietis.t
PATERSON, N. J. 
Mockaus prakalbos.

MONESSEN, PA.Vietos kunigas neužganė
dintas savo parapijonais, * 6 d. rugpjūčio buvo nepa-

Keliatas vietos laisvama- kad jie ramiai pasitiko Moc- 
nių, susitarę, surengė pra
kalbas ir užkvietė kalbėti 
kun. Mockų, kuris kalbėjo 
du vakaru. Žmonių į sve
tainę susirinko nemažai; 
daugelis į svetainę nėjo, bet 
stovėjo lauke po langais ir 
klausėsi. Mat, tikri katali
kai bijojo eiti į svetainę, o 
išgirsti visgi norėjo, kaip 
kun. Mockus kalba, tai pri
versti buvo po langais sto
vėti.

Tiesą pasakius, Mockus 
labai prastas tikėjimo kriti
kas; jis vieton kritikuoti, — 
įiekina. Nors argumentų 
uri įvalias, bet nemoka jų 
unaudoti, nemoka žmonėms 
lorai išaiškinti. Kalbos sti
lius — Šliupinis, perdaug 
vulgariškas. Pajuokimas 
šventųjų ir šventenybių, tar
pe tikinčiųjų sukelia neapy
kantą ir tie bėga ausis pirš
tais užsikimšę. Apie dauge
lį dalykų visiškai bereikalin
gai pasakoja. Pavyzdžiui, 
pragaras ir velniai šiandien 
mažą rolę lošia, ypatingai 
mūsų mieste, nes kun. Švag- 
ždys savo parapijonams jau 
seniai pranešė, kad nei pra
garo, nei velnių, nei dan
gaus su puikiais kambariais 
nėra. Jis sako, kad geri dar
bai — tai dangus, o blogi — 
pragaras. Mockus gi visai 
nepaiso žmonių dvasios ir 
nesistengia pagauti jų psi
chologiją, kas yra reikalin
ga daryti kiekvienam kalbė
tojui.

Toliaus. Mockus nesisten
gia žmonėms nurodyti, ką 
jie turi daryti ir prie ko ei
ti; jis stengiasi žmogų tik 
nuo tikėjimo atitraukti ir 
priveda prie neapykantos, 
tai ir viskas.

Mockus išniekina, išpurvi
na tikėjimą su visomis jo 
apeigomis ir pasako, kad tas 
daroma dėl biznio ir, girdi, 
su pagelba tikėjimo ir visų 
ceremonijų išnaudojama 
žmonės. Tuom tarpu žmo- 
rė- go^ai supranta, kad lais- 
vamanybė taipgi nepabaiga 

. bizniui ir išnaudojimui.
Laisvamaniams — Šliupo 

auklėtiniams, kurie tranko
si po karčiamas, ten laisvai 
burnoja ir tyčiojasi iš tikė
jimo ir tikinčių žmonių, gal 
Mockaus prakalbos ir labai 
patinka, bet protaujantiems 
darbininkams jos negali pa
tikti ir, abelnai, darbininkų 
klesai jos naudos neatneša.

Aš susitikau Mockų ir už
klausiau:

— Kaip tamstai atrodo 
^dabartinė mūsų lietuviu 
laisvamaniškai - klerikališka 
politika ir kaip tamsta žiū
ri į Šliupo bičiuliavimąsi su 
kunigais?

Mockus rimtai atsako:
— Aš tokiais dalykais vi

siškai nesiinteresuoju.
Na, pasakykite gerbia

mieji, ar gali žmogus ką 
nors gero bei naudingo 
liaudžiai suteikti, kuris sa
kosi, kad nesiinteresuoja to
kiais dalykais? Juk dabar 
kunigai visį tikybinę jiegą, 
o laisvamaniai — laisvama
nišką sudėjo į krūvą ir taiso 
darbininkams žabangas, kad 
ilgiau palaikius vergiją ir 

, išnaudojimą, tai kun. Moc
kus tais dalykais visiškai 
nesiinteresuoja.

Tai taip aš atsiliepiu apie 
garsųjį Mockų. Nežinia kaip 
kitur, bet

kų. Nežinia, gal kunigas ta
me ir mato kokią nors blėdį, 
bet aš pasakysiu, kad para- 
pijonai labai dailiai pasiel
gė ir jie, nesukeldami jo
kio triukšmo,pagerbė šios ša 
lies įstatus, kiekvienam su
teikiančius laisvės žodį. Moc 
kus kalbėjo du vakaru ir nei 
vienam savo kalba nenusuko 
sprandą# Jeigu būtų triukš
mą sukėlę,, tai iš jo jokios 
naudos nebūtų, o tik jo mi
sijoms daugiau svarbos pri
duotų ir parodytų silpnumą 
tikėjimo, kad jo apgynimui 
griebiamasi tokių įrankių, 
kaip kad triukšmo kėlimas. 
Pagaliaus, parapijonai už
laiko kunigą ir jo pareiga 
apginti tikėjimą, kurį jis at
stovauja. O jeigu kunigas 
nepajiegia savo astovauja- 
mąt tikėjimą apginti, tai 
kam tuomet jam ir algą mo
kėti, jeigu jis nepildo savo 
pareigų. Jis pats privalėjo 
ateiti ir stoti su Mockum į 
viešas diskusijas.

Vaikas.

CHICAGO, ILL.
Šiais metais vietos darbi

ninkų judėjimas nepapras
tai smarkus. Streikai vieni 
po kitų kilo ir plėtojosi. 
Mat, iki šiol darbai ėjo ge
rai, tai darbininkai drąsiai 
ir kovoja su savo išnaudoto
jais. Bet ne visur darbinin
kams pavyko kovą laimėti; 
daugiausiai tik dalimis lai
mėta. Visi įvykusi streikai 
neorganizuotų darbininkų. 
Suprantama, kad darbinin
kai nepriklauso prie jokios 
unijos, tai darbdaviams len
gva juos ir apgauti: pažada 
išpildyti jų reikalavimus ir 
tie grįžta atgal prie darbo. 
Tankiausiai tie prižadėjimai 
ir pasilieka prižadėjimais. 
Taipgi būna daug nesusi
pratimų tarpe pačių darbi
ninkų iš priežasties patai
kavimo, išdavinėjimų 
s k u n d i m u d arbda v i a m s 
tautiškos neapykantos.

Nors mūsų mieste nėra iš priešakį ir niekaip prie jo 
didesnių tokios dirbtuvės, | negalime prieiti. Mūsų 
kurioj nebūtų buvę streiko, 
bet ir po tų streikų darbi
ninkų organizacijos nei kiek rengimąsi prie statymo sve- 
nepakilo. Daugely vietų po 
streikų darbininkai likosi 
daugiau suerzinti ir pasida
rė didesniais priešais, negu

bos lietuviams labai prastą 
įspūdį padarė.

prastas susirinkimas LSS. 
166 kuopos. Apart kitko bu
vo svarstoma ir apie reika
lingumą aukų sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės. Ap
kalbėjus tą klausimą, tapo 
išrinktas tam tikras komite
tas, kuris rūpinsis aukų rin
kimu. Į komitetą įėjo šios 
ypatos: A. Stočkienė ir M. 
Bacevičienė. Kaip greit bus 
gautas nuo LŠF. centro ko
miteto įgaliavimas, taip grei 
tai bus pradėta ir aukos 
rinkti tarpe lietuvių ir sve
timtaučių. Geistina būtų, 
kad visi vietos lietuviai ne
atsisakytų, bet paaukuotų 
pagal savo išgalę.

Kuopietis.

WATERBURY, CONN.
6 d. rugpjūčio buvo išva

žiavimas vyčių apskričio 
Morgan Point pajūrį, New 
Haven, Conn. Dalyvavo trįs 
bažnytiniai chorai ir Aušros 
choras. Visi chorai, išsky
rus Aušros, sudainavo silp
nai, pastarasis gi porą dai
nelių sudainavo labai gerai. 
Piknikas būtų buvęs neblo
gas, bet tvarka baisiai neti
kusi. Mat, kunigėlis viską

Rusijos feldfebelis su karei
viais. Paskui kunigėlis sa
kė prakalbą, tai vėl pripa
sakojo visokių nesąmonių. 
Kas keisčiausia, kad 6 d. lie
pos toj pačioj vietoj buvo 
tautiečių piknikas, o kuni
gėlis už tai išplūdo socialis
tus, būk jie tą pikniką su
rengę ir per visą dieną gir
tuokliavę.

Mat, kas ką padaro, tai 
socialistai už viską turi at
sakyti. Bobos Vaikas.

CAMBR1DGE, MASS. 
Vietos lietuviai, tėmykite!

Nežinau, ar galima būtų 
surasti antrą tokią lietu
viais apgyventą koloniją, ku 
ri būtų taip nerangi kaslink 

bei įgijimo nuosavos svetainės, 
ir (kaip kad mūsų. Pas imus 

Iltie '.’’onciHVic i i \ 1 i miluinnj

prieiti.
ž'nones sako, būk dabar esą 
negalima nei svajoti :ap'e

tainos.
Aš nesuprantu, kokių „lai

kų” vietos lietuviai mano su7.

ty niaKad išlaimėjus streikus, 
darbininkai privalo organi
zuotis. Kada jie susiorgani
zuos, tai tuomet galės ap-(tris dienas suorganizuos vi- 
ginti savo reikalus, kitaip . sus lietuvius ir pastatys sve- 
streikai jokios naudos ne-itainę? Juk tai negalimas 

Tūli tvirtina, būk

kokia tai

atneš

FITCHSBURG, MASS.
6 d. rugpjūčio buvo pik- kaip

nę į partijas ir tokis darbas, 
statvmas svetainės, 

is negalimas, nes tarpe
kas pavyko labai puikiai, lietuvių nėra vienybes 
tik žmonių susirinko neper- 
daugiausiai. Mat, šv. M. 
P. moterų draugystė, kad 
užkenkus mūsų piknikui, tą 
pačią dieną ir gi parengė. 
Suprantama,jos ne tik nelai
mėjo, bet car pralaimėjo, 
nes į jų pikniką susirinko 
labai mažai žmonių.

LSS. 134 kuopos piknike 
buvo įvairių žaislų, už, ku
riuos skirta “Kova” ir 
“Naujoji Gadynė” dovanų.

Lietuvaitė.

SO. BARRE, MASS.
Mūsų miestely lietuvių

nemažas būrelis, bet tarpi 
jų jokio veikimo nėra; taip

Jei vietos lietuviai išsi-

lietuviu tvarka ir įstatai, nevažiuosime, 
mums visiškai netinka. Ten tuos_ pinigus pragersime.
gal tuo tikslu ir buvo pri- Qėda tiems, kurie pana- 
imti tokie įstatymai, kad šiai kalba. Nejaugi nuva- 
paskui vieniems nuo kitų žiavus į socialistų parką ga- 
paglemžus. Męs privalome kma užsikrėsti kokia nors 
visai kitaip elgtis ir kitokius Hga? Juk socialistai negrie- 
įstatus padaryti. So. Bos- bia už sprando ir netempia 
tono Labdarybės Draugija P™ savęs tų, kurie atvyks- 

bepartyvė,” ta i jų parką. LŠF. pelno vis 
todėl taip ir atsitiko. Dabar- 
tinėj gadynėj, kuomet lietu-

sutverta neva “
31 d. liepos, ant Elm St.,

viai tarpe savęs veda kova keturių metų amžiaus vai- 
ir dalinasi į partijas, bepar- |kui, lietuviui, gatvekaris nu-' 
tyviškumui nėra vietos ir pjovė ranką ir 1 d. rugpjū- 
apie jį negalima nei kalbėti, čio vaikas mirė.
Bet jeigu atsiranda žmonių, 
kurie pradeda skelbti neva 
bepartyviškumą, tai reikia 
manyti, kad varoma gudri 
politika.

Kadangi vietos lietuviai 
partyviški, tai privalome vi
si susidėti ir partyviškai 
svetainę statyti. O kad tą 
darbą pradėjus, pirmiausiai 
reikia padaryti “partyviš- 
kus” įstatus, kurie galėtų 
gvarantuoti teisę naudotis 
svetaine kiekvienai lietuviu 
sriovei bei partijai.

Męs turime užtek
tinai jiegų, nes čia gyvuoja 
13 įvairių draugysčių ir 
kuopų, nepriskaitant bažny
tinių, kurios naudojasi ir 
bažnytine svetaine. Tokiu 
būdu imant atydon: 1) Ka
dangi viena bile kuri sriovė 
negali pastatyti ir užlaikyti 
nuosavą svetainę; 2) kadan
gi laukti, kad tarpe lietuvių 
įvyktų vienybė negalima; 
3) kadangi jokia viršgamtiš
ka jiega nepastatys svetai
nės; 4) kadangi dabar dar
bai eina gerai ir patogus lai
kas tą darbą pradėti; 5) 
kadangi vietos lietuviams 
būtinai reikalinga svetainė 
ir 6) kadangi svetainės pas
tatymas reikalauja daug 
jiegos ir pinigų, todėl aš į- 
nešu:

Pakelkime šį klausi mą bi
le kokios draugystės ar kuo
pos susirinkime ir atsišau
kime į kitas draugystes, kad

Mūsų mieste neseniai su- 
* Įsitvėrė LDLD. ,37 kuopa. 

Gyvuoja vidutiniškai; narių 
turi 23. M. M. Našlaitis.

MONTELLO, MASS. 
Smulkmenos.

Jau buvau rašęs, kad L. 
T. N. D. nutarė per ateinan
tį sezoną rengti kotankiau- 
siai prelekcijas. Rodos, 
kiekvienas protaujantis žmo 
gus gali tuomi tik pasi
džiaugti. Tačiaus, mūsų 
sandariečiai ir šliupiniai lai
svamaniai labai neužganė
dinti. Sandarietis p. A. Vait
kus “Piliečių Kliubo” mitin
ge visa gerkle šaukė: — 
“Mūsų Tautiškas Namas pa
vojuj, socialistai rengs savo 
naudai prelekcijas. Prieš 
tokį nežmonišką kėsinimąsi 
ant mūsų tautiškos nuosa
vybės, turime protestuoti!” 
Šliupinis p. J. Skučas prita
rė: “Reikia, reikia stroš- 
niausiu būdų protestuot 
prieš rengimą prelekcijų!” 
Tik ačiū tam, kad kliube ran 
dasi ne vieni 
viai,” tai ir 
nešė.

tokie “pirmei- 
pnitesto neiš-

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

( KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pažįsta

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokietijos Banka
Berline, todėl galime persiųsti pinigus j tas vietas ant sumos ne- 
augščiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINĖ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankieriua
Metropolitan Saving Bank Building

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

CLEVELAND, OHIO.
6 d. rugpjūčio buvo pikni

kas LSS. 3 kuopos. Reikia 
pažymėti, kad mūsų mieste 
dar pirmas tokis piknikas, į 
kurį tiek daug publikos pri
sirinko. Tiesa, vieta ir gi 
buvo gera — farmerio so
de. Iki trečios valandos su
sirinkusieji žaidė ir linksmi
nosi, paskui prasidėjo pro
gramas. Pirmiausiai kai-, 
bėjo mokinys J. Kvišis apie

Galima pasidžiaugti turint 
tokius kalbėtojus.

žvalgas.

Darbai
N. S. Pittsburgh, Pa. — 

Geležies dirbtuvės dirba pil
ną laiką ir darbininkų trūk
sta. Mokama paprastam 
darbininkui nuo $2 iki $3 į 
dieną. Amatininkai uždir-

karių baisenybes ir darbi-.nuo 
ninku išnaudojimą. Antras 
kalbėjo V. Andriulevičius. 
Reikia pažymėti, kad jo kal
ba publikai labai patiko, nes. . . - . -
turi gerą iškalbą ir vartoja gęi’iau, negu pereitais. Taip- 
humorą. Buvo garsinta, kad pį daugiau apmokama n dar 
kalbės ir A. Žagaras, bet pa-1 
storasis nepribuvo. Mirtos ■ 
choras gerai sudainavo ke-j 
liatą dainelių. Užsibaigus 
programai, vėl prasidėjo 
žaislai ir tęsėsi iki vakarui.

Dvasia šventa.

Cleveland, Ohio. — Šiais 
metais darbai eina truputį

Įbininkams, bet kad tuomi 
darbininkai užsiganėdintų, 

Į tai negalima sakyti. Mat, 
algos pakilo ant labai mažo 
nuošimčio, o pragyvenimas

Vietos kapitalistų laik
raščiai iš to labai džiaugiasi 
ir šaukia, kad dabar vietos 
darbininkams “auksiniai” 
laikai. Taipgi nepaliauja 
garsinę, kad čia reikalingi 

Suprantama, 
darbininkai, perskaitę to
kias reklamas, važiuoja į šį 
miestą tikėdamiesi darbo 

Aukos, surinktos Mirtos gauti. Bet kada atvažiuoja 
choro i

>os. Aukavo šios ypa- 
P. Rimkus, L. Baltru-

šiai, tik geistina būtų, kad 
kitą sykį rengiant pikniką 
iv spausdinant plakatus, tu
rėtų būti daugiau informa
cijų, kaip galima tą vietą j

T. M. D. 85 kp. vėl atsi- surasti, nes dabar daugelis darbininkai.
Nors gaivintojaigaivino.

jos gyrėsi turį 40 narių, bet 
į mitingą susirinko vos ’8. 
Susirinkimą laikė ne Tautiš
kame Name kaipo progresy- 
viška draugija, bet ro kle-

Kukas.

CLEVELAND, OHIO, j 
.. ......................Mirtos _ 
piknike, buvusiam 9 paklausia pas darbdavius

darbo, tai pastarieji atsako, 
kad dabar turi užtektinaijos išrinktų po 2 ar 3 atsto- '^ono pantapliu tažnyti-įtos: ................ , -------- . . .. .

vus, o tie atstovai susirinks «!am skįePe-, lr ®erai> ,nes U'nis- D- V- Miviulis ir R. Xfw f
■pirmeiviški elementai nebus

plena, kuris bus visoms 
draugystėms persta tyla ir 
jeigu mums patiks, tai galė- 
simę užtvirtinti ir pradėti 
tą darbą.

, Manau, kad vietos drau
gystės apie tai pagalvos ir 
prad ė s da rbu o tie.

j ti. Tokiu būdu bedarbių vi- 
pjsuomet randasi nemažas 

Pe- I skaitlius ir jie kasdien vaik
ščioja nuo vienos prie kitos 
dirbtuvės ir negali darbo 

Prie tūlu dirbtuvių 
stovi policija ir arti nepri-

Krisiunas — po $l.oo; 
Stančikas, J. Šleris, H. 
ITatkionis, B. Rimkus, 
vardis, B. Skauronis, M. La-

Vaikų “Žiburėlį” būtinai ■ vinskas, V. Skinkus, J. Vaši-(
užsimanė sandariečiai pa- {liauskas, K. Gudis, A. Ja-;^auti«
imti į savo rankas; atakas'siunas, F. Tuūiosa ir J. Tri
daro pašėlusias. Per rnitin- įbas — po 50c.: J. Aitutis, V. .leidžia darbininkų: jeigu ku

ran as.
ris pasipriešina, tai gauna 
(kmda į galvą. Darbdavis iš- 

D. Petrauskas. J. <nna iš dirbtuvės, prieina 
Blaškeviė’ius, V. Kvedaravi- prie darbininkų ir sušunka, 
ėius, J. Virbyla, V. Botiras. kad jam darbininkai nerei- 
J. Šilinis, J. Valentą ir J., kalingi.

tekia. Pečiulis — po 25e. Smulkių j l ai matot, kaip kapitalis- 
mada: jei nori ką i šk o-l i o t, 

j tai eik į “kliubo” ar “roko” 
mitingą ir šauk visa burna, 
o pirmininkas pripažįs tą 

j “rimtu” svarstymu. Tik 
|“look out,” vardo žmogaus 

..................... , nes 
: busi nuštriopuotas. Štai 
faktas: “sandarietis” J. B. 
“kliubo” mitinge išvadino 
“Žiburėlio” pirmininką ir 
vietos socialistus juodadir- 
žiais, paršeliais ir tt., o 
kliubo pirmininkas išdidžiai 
pasakė: “Jis nieko neužgau-

B. net kumštį norėjo 
leisti darban; vos spėjo■ \ __________________________

NORWOOD, MASS.
30 d. liepos buvo draugiš

ka vakarienė Lietuviu Lab
darių Draugijos. Svečių at
silankė gana daug. Buvo į- 
vąirių žaislų. M. Akelaitis! 
pasakė prakalbą, kuri susi
rinkusiems labai patiko. Sve 
čiai labai linksmai laiką pra
leido.

Geistina būtu, kad. LLD.! neminėk, kuri kolioji, 
ir tankiau tokių vakarėlių

šuntskiniukas.

LAWRENCE, MASS.
Vietos lietuviai, ypatingai 

socialistai, darbuojasi gana 
smarkiai. Štai, 4 d. liepos

kia, kad jie darbuojasi ir buvo piknikas LSS. 64 kuo- 
žengia progreso keliu, todėl pos. N 
nereikia to ir bijoti. O kad 
tom partijom reikalinga sve 
tainė, tai niekas negali už
ginčyti.

Tūli sako, kad iš to jokios 
naudos nebūsią ir kaipo fak
tą parodo So. Bostono lietu
vių veikimą. Girdi, So. 
Bostono lietuviai darbavosi, 
dėjo visas pastangas ir kaip 
tik nusipirko svetainę, tuo
met tarpe sriovių kilo kova 
ir socialistai tapo išvyti.

Nors tą dieną lijo, bet 
žmonių susirinkblnemažai ir 
kuopai liko virš $30 pelno.

15 d. liepos buvo piknikas

cialistų Bendrovės parke. 
Piknikas pavyko labai gerai 
ir Rajonui liko $66 pelno.

29 d. liepos, Socialistų 
Bendrovęs parke buvo pik
nikas LŠF. vietos komiteto. 
Nors diena buvo daili, bet 
žmonių susirinko mažai. 
Matomai užkenkė tas, kad 
piknikas surengta socialis

su-
I ’et renis, 
mošiunas,

Montello’j
u rinka 80c. Viso — $14..8.

D. Petrauskas.
Aukas priėmiau. —

T. L. Dundulis, 
LŠF. Fin. Sekret.

LEWISTON, ME.

TMD. 34 kuopos. Supranta
ma netrūko ir svaiginančių 
gėrynių. Apart kit ko kalbė
ję p. J. Dailyda. Nieko rim
tesnio nepasakė, apart iš
plūdimo socialistų ir jų' 
laikraščių. Liepė neskaityti 
“Laisvės,” “Kovos” ir “Ke
leivio,” nes, girdi, tie laik-. 
raščiai apsvaigina žmogaus 
protą. Reiškia, kalbėtojas

tai tyčiojasi iš darbininkų! 
• Laikraščiuose garsina, kad 
į darbai eina gerai ir darbi
ninkai reikalingi, o kuomet 
pastarieji atvažiuoja, tai 
pastato prie dirbtuvės vartų 
policiją ir liepia neprileisti 
darbo jieškoti.

S. šilkasparnis.

toną męs negalime imti pa 
vyzdžiu ir laikyti kaip ko

*

atsakydama
koresponden- pripažino, kad geriau bač- 

agaliaus

New Haven, Ct — Maši
nistai rengiasi prie genera- 
lio streiko; priejų prisidės 
ir amunicijos dirbtuvių dar
bininkai Winchester Repea
ting Arms Co. Šioj kompa
nijoj dirba apie 18.000 dar
bininku. T. A.

Lawrence, Mass. — Dar
bai čia eina neblogiausiai. 
Tūlos dirbtuvės buvo pradė
ję dirbti po 5 dienas į savai
tę, bet dabar vėl dirba pil
ną laikąt Keturios dirbtuvės 
per visus vakarus dirba

šiai: vakare, kurie skaito ‘viršlaikį. Iš kitur pribuvus 
“Laisvę,” “Kovą,” “Keleivį”, darbą galima gauti, bet iš-

vienam
tui sako: “Pagaliaus net 
“Ateiti” skaito labai maža 
montelliečių dalelė.” Taigi. 
“Vien. Liet? ’ir “Lietuvą” 
dar mažiau skaito. Tuom 
tarpu socialistų laikraščiai 
“Keleivis,’ “Laisvė,” “Ko- AAu^vę, nvicivj gdixiua ^auvi, ucv ie
va” ir kiti sykiu paėmę turi ir kitus laikraščius, blaiviu syk mokestis maža — $8 į 
virš 2.000 skaitytojų. Vie- protu pradėjo skirstytis na- savaitę. Moterįs vidutiniškai 
nok tautininkų lyderiai vis mo, o tie, kurie švietėsi už- uždirba. Neseniai tapo įkur- 
kalba ir veikia visų vietos girtu kalbėtojo raugu, pra- ta čeverykų dirbtuvė ir rei- 
lietuviu vardu. dėjo peštis. » kalaujama

Ar nepuikus pasielgimas?)J. Svyrūnėlis

kūtes tuštinti, negu darbi
ninkų laikraščius skaityti, 
nes kada piknike gėrė, tai 
nepraeitai ė, kad negertų.

t



ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Cudaunas Orakule!
Aš esu persitikrinęs, jogei 

tu viską žinai, taigi vierinu, 
jogei būsi loskavas pasakyt, 
man tą, ko aš nežinau.

Eastono mieste aš atra
dau žmones, kurie pamena 
senovės 
kuriuos 
daug štukaunų dalykų. Sa
ko, kad ir dabar 
dar yra tokių, 
rėčiau pamatyt burtininką. 
Taigi pasakyk, Orakule, kur 
aš galėčiau jį matyti?

Smilga.

buitininkus, apie 
anie nupasakoja

Lietuvoj 
Xs labai no-

Atsakymas: —
Kad atradai tokius žmo

nes, tai greitai važiuok į

tentuok. O kaslink burti
ninkų, tai jų yra plenty ne
tik Lietuvoj, bet ir Ameri-

tininka. tai nueik i kleboni
ją arba stačiai į būrtinyčią

Peranksti praust, 
vas: — Kodėl tu. mo

tin, nenuprausi tam vaikui 
durniukės? Tik žiūrėk: tik-

Motina:

leisim.

Daktaras: — Ar tamsta 
nebijosi žiūrėt, kuomet aš 
tamstos žmonai darysiu o- 
pe raciją?

man nepirmiena.

Mokytojas: — () tu, Jo
nuk, kodėl vakar nebuvai 
mokykloj ?

Vaikas: — Kad vakar pas 
mus buvo krikštynos.

Mokytojas: — Kaip tai?

Temykite LIETUVIAI!

Ant fizikos lekcijų.
Mokytojas: — Ir taip, aš 

paaiškinau jums, kad nuo 
šalč’o kūnai susitraukia, o 
nuo šilumos išsiplečia. I vigu 
supratot, pasakykit man ko-

Mokinys: — Žiemą dienos

Tikejimiškas klausimas.
New Yorke ant 5 milionų 

gyventojų yra 2.000 bažny- 
či. Pasakykit, kiek Į tas

aviu?
c

Prieš šliubą.
Kunigas (jaunajai):— Aš 

negaliu judviem duot šliu- 
bo, nes tavo jaunikis visiš-

Jaunoji: — Bet, kuomet 
jisai išsipagirioja, tai neno
ri su fnanim ženytis.

(; raina fonas.

Pirk tamsta gramafoną, bus 
linksmiau gyventi.

Farmery s: — Aš jau tu
riu.

i . 7 .......... .....
kėjai ?

Farmery s: — Visai ma
žai! Daviau 10 dolerių už

Skirtu irias.
>

Jurgis: — Koks skirtu
mas tarp tavęs ir durniaus?

Baltrus: — Durnius klau
sia, o aš atsakau.

Atkirto.
Vaikinas:—Aš niekuomet 

neprašysiu merginą ženytis, 
niekuomet!

Mergina: — Ir gerai pa
darysi, nes visviena gautum 
• per nosį.

Baisi meilė.
Vaikinas: — Miela Onu

te, aš tave taip baisiai my
liu, kad rodos jeigu galėčiau 

Juk tavo tėvas jau penkti praleisti drauge su tavim šį 
metai kaip Amerikoj!

Vaikas: — Bet pinigų jis 
prisiunčia mamai per pač-

Tiki į laimę.
Mergina: — Ar tamsta ti

ki į laimę?
Vaikinas:

ma! Jeigu netikėčiau, 
seniai būčiau apsivedęs.

Supranta
tai

Įspėjo.
Mergina: — Ko tamsta į 

mane taip žiūri, ar gal ma
nai, kad aš kvaila?

vakarą, tai atiduočiau pusę 
savo gyvenimo.

Mergina: — Kas gi tau 
kliudo praleisti su manim šį 
vakarą?

Vaikinas: — Matai, Onu
te, šį vakarą aš turiu eiti į 
draugijos susirinkimą, nes 
jeigu nepribūsiu, tai nubaus 
mane ant 50c.

Mergina: — Ar tai 50c. 
yra brangesni už pusę ta
vo gyvenimo?

su

stebuklas! Kaip tamsta 
Įėjai įspėt mano mislį?

pa-

Karta mane teko būti 
reikalais viename nedidelia
me miestelyje. Aš paklau
siau lietuviškos bobelės, kur 
yra gelžkelio stotis. Ji man 
sako:

— Eik tamsta tiesiai, kol 
prieisi mūrinį namą, paskui 
pasuk po kairei, paskui vėl 
po tiesei ir vėl po kairei. Kai 
daeisi karėdama, tai iš ten v 7
matytis stotis.

bar gi, kada dirba TĖVYNĖ” PRIE MAUPA- 
SANTO APYSAKOS. 
Vienam “Tėvynės

“Vienas už visus.”
Dirbtuvės savininkas 

sikvietė savo darbininkus ir 
sako jiems.

— Vyrai, pakol pas mane 
dirbo 50 žmonių, tai aš ga
lėjau kas nedėlia duot vie
nam žmogui “vikeišin.” Da- 

100
žmonių, tai “vikeišin” duoti 
negalėsiu, nes metai neturi į 
tiek savaičių, kiek aš turiu' Vienam “Tėvynės" rasy- 
žmonių. O jeigu vieniems tojui labai nepatiko Maupa- 
duočiau, tai kiti pyktų. Tai- santo apsakymėlis “Muse- 
gi, kad palaikius tarpe jūsų lė.
santaiką, aš nutariau išva^ 
žinoti į Califomiją ir pats selė” labai nepatikusi Scran- 
vienas atbusiu “vikeišiną” (tono Gilbaitienei.
už visus. Gražus supuolimas.

Męs girdėjom, kad “Mu-

Kurie^ turėjote arba turite gimines gubernijose 
užimtose vokiečiais.

JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ
GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ant 4% metams nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STE1TO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
P AL IRAU AI DI AUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug- 
1«J 1«'A1 t t. lė R AN PAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GRU M ATOM S.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintas.

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
SC Grand Street, maspeth, l. l n. y.
NEW YORK, Borowgh Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

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

ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

DAKTARAS

daktarų, 
aptieks

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS 

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

Nuo 7—9 vai. vakare 
Šventadieniais nuo 10—4 po piet.

>AR TURI TĄ NAUJĄ < 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

J ei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :š»ibaigt.

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie jau ją turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

I paveikslais, kurie palengvina aprašo*- 
inus dalykus suprasti.v aim a■ Tie rn,.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

Įvairios Dainos.
Tai yra stora, 216 puslapių, knyga, 

kurioje telpa daugybė įvairinusių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
juokingos, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

KAINA 50c.
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet Kokį 
įie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimas,— parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

Šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St,
i So. Boston,

eiųskite

Mass

Juozas Garšva
GRAB0R1US (Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS. 
Išbalsamuoju ir Inidoju numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn, N. Y.
144 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.
Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Main

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterbarge k 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinua su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIEN6
Jauniškaiti

Walnut St.,NEW A R, N.J.
m . • 8052T.Ufona. 4085
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GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių .Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo
tam pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir Čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su juodxemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didufho plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokje»S 
žemės pasiimti, ir dirbdamajc-rrtleste 
išmokėti, į ydamas tokkroūdu ge
riausią farmą. J2atfiskubinkite nusi- 

I pirkti žemės,^rrės ji greit eina bran- 
1 gyn. Atvaduoki* pas mus, męs už- 
tikrinapie jus, kad surasit farmų pa- 
gaL^savo 
dėkingi, 
bininkus 
gražiame
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, api linkę pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich.' Nusipirkite mūsų kb- 
lionijose farmas, ir jums taip pa 
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Turė
site ant fannos alų užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pat: 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu 
vių Kolionijos mapą ir farmų kata 
togą dovanai. Tik įdėkite už 4c

Tikras adresas:A.KIEDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILL E, MICHIGAN.

norą, ir už ką būsite mums 
Kvie ame visus miestų dar- 
ir bi nierius apsigyventi 
ir sveikame krašte, kur yra

PERSKAITYK 1
Kiekvienas nau
jas skaitytojas 
kuris užsirašyi 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsūmokės $2.50, 

tas gaus dovanų 
knygų 
1 dolerio
“Kardą” ant me 
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 

Kas iš neskaitančių
“Keleivį” $1.50, gaus 
, senas skaitytojas 
25c. Kas prisius už 

75c.;

vertės
arba

knypu 
dar pr

' ;nygų už 50c 
/aus knygų už 
‘Kovą” $2.00, gaus knygų už
<as prisius už “Kardą” $1.00,tas gaus 
<nygų už 35c., senas skaitytojas už 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.5(į), tas 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuos laik
raščius per mane. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamui. Knygas 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS

2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.

IAkušerkai
Pabaluuni kursą Womans M c d Kai L 

College, Baltimore, Md.
Pasekmiiųral atlieka savo darba prte 2 

irlmdyma, taipgi nuteikia visokiaa rodąs ir Y 
pagelba invnirioso motoru Hgoae, 2

„ F. Stropiene,^X£ 1 g 80. BOSTON. MANS. *

Tik ką liejo ii npawdoa

JUSTINO TUMĖNO

Aitas veikalaii tari rautis kiekviena 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai ai save kal
ba. KAINA 30 centų. Kreipkitės | 
“LAISVŲ”, 183 ROEBLING STR., 
BROOKLYN, N. Y.

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką ir 
lietuvių kalbos gramatikų savo namuose liuesam e laike. Visi išmoksta.

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresą.,:

Lietuviu Korespondencijiie Mokykla, 1327 N.Robey$L,Chicaji

Telephone Yarda IS! »r lit

TIKRA LIETUVIŠKA APTIFKA
CHICAGOJE . Ari lEA.A

Męs užlaikome MuogeriaBslua valetai. Su didele atyda lipilde» 
receptas kaip Amerikos, taip Ir Earopoa daktarų. Patarimą* pa? 
laiškus ■■teikiam dykai.

Savin'nkaa Ir Proviaoria*
F. A. JOZAPAITIS

i«il 30. HALSTED STREET, CHICAGO. ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

CIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVE” j
------ --------------------------------------- ----------- ----------------

1 III .N —. ............................................        1

LIETUVIŠKA APTIEKA.
šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 60c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos Ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietaviškan Aptiekoriui
410 So. 2nd Street kampan Union Avė

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

LIETUVIŠB A

APTIEKA
I.IBTUVIŠKA

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

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos, galiąia gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
fOSEPH LIPMAN. M. D.

Specialitsas Moteriškų ligų 
H4 E. 50th St., New York, N. T, 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas Ugaa ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, mea 
apžiūrėsime ir duosime prieteliŠką ro
dą. Patarnavimas visai pigus. Neui- 
mirškite mano antrašo.

DR. J LIPMAN
314 N. St.. NEW YORK. N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Viena delko mes norime, kad jus tukytumeft 
ZIRA Cigaretus, lai todėl, kadangi jie padaryti 
iš Geresnio Tabako, negu bent koki kiti cigarc- 
tai, — užtai jie yra geriausi.

Suprantama, kad už savo piningus kožnas nori 
įgyt ką geresnio, ar ne?

JEI JUS TO GEIDŽIATE, PIRKITE ZIRA CIGARETUS

- . JHK V' ’- <i
Brammsraw®
I STEBĖTINAI GERI

CIGARETTES
Will m m................

P. Lorillard Co., Inc.ĮftfĮEstabi i shed 1760
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Aukos L- S. F

Severą’dalyvavo nemažas būrelis laikraštyje šias aukas.
žmonių. Bet visi buvo už-

*>>

Nervoton 111.

III.

III.

III.

Augai

Vaiva-

Andru-

PAJIESKOJIMAI

<»

(Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo 
jų nervų suirutės. Toji gyduolė yra visiš
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairių 
nervų ligų, ji t rumpaine laike parodys sa-’ 
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei
daujantį palengvinimų nuo

proto slėgimo
insomnijos bei nemigto 
nervų išsėmimo
histerijos ir nerviškumo, RaStuel. $i00

Rašykite ir reikalaukite musų eirkuliorių: ‘*8overofl Nervotonas” 
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai.

Severos I’reparatai parsiduoda visur aptiekosc. Reikalauk vardą Seve
ros. o tuouii apsisaugosi nuo prigavystow. Negalint gauti Severos Prepara
tų savo apiolinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Nerviški Žmones
džiaugsis dažinojus, kad jų sveikata gali 
būti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų 
systema bus pastebėtinai sustiprinta t. y. 
jeigu tokie žmonės vartos

E. VANDERGRIFT, PA.
Liepos 23-čią, 1916 m., at

sibuvo Lietuvių Dramatiško 
Ratelio piknikas, kuriame

$146.15 priėmiau liepos 10,
1916. K. Šidlauskas, 

Iždin. L. Š. F.

Medicine Hat, Altą.
Gerb. “Laisvės” red.: —
Meldžiu patalpinti jūsų

žmonių. Bet visi buvo už- Aukos surinktos per Su- 
ganėdinti su tuom pikniku vienijimo Lietuvių Kanado- 
ir visi gražiai pasielgė per je 1-os kuopos parengtą pik-
visą laiką.

Ant vakaro taipgi buvo 
priminta, idant padaryti ko- 
lektą dėl mūsų brolių nu
kentėjusių nuo karės Lietu
voje. Tas įnešimas buvo 
priimtas.

Aukautojai:
P. Kemėžiytė, 

tis — po $1.05;
A. Rukštalla, 

da — po $1.00;
B. Ganiekas,

kauskas, G. Krasauskas. F. 
Kauniackis, A. Karčiauskas, 
J. Kemėža, M. Kauneckiene,
L. Mockus — po 50c.;

L. Sožinis, A. ^idlauskis,
M. Česnulevičiūtė, R. Švag- 
ždžiutė, M. Nausėdienė, F. 
Kemėžiutė, J. Kalanta, J. 
Barch — po 25c.

Viso-$11.10.
Nuo red.’ — Gauta ir par

siųsta L. š. F.*

STOUGHTON, MASS.
Per prakalbas DLK. Ge- 

demino draugijos:
St. Žvirzdinas — $2.oo;
H. Press, K. Gricius — 

$1.00;
A. Urbonas, A. Kroncevi- 

čienė, K. Kroncevičius, J. 
Kučinskas, V. Jonuška, A. 
Jonuška, A. Milčius, J. Bui
vidaitė — po 50c.;

M. Jezukevičius, J. Siluns-

V. Grigas, B. Mockevičius, 
Ant. Verkutis, P. Pušinskis, 
J. čenčiukas, J. Stulgaitis, 
O. Stockienė, O. Gugienė, S. 
Gugis, J. Silanskienė, A. 
Poškevičius, A. Pušinskiene, 
O. Perėkšlienė, U. Pocevičie- 
nė, O. Pocevičiutė, J. Ma- 
šinskas, A. Raila, K. Valen- 
tukevičiutė, O. Valentukevi- 
čiutė, Z. Pinskaite, J. Mačiu
kas, A. Advilienė — po 
25 centus.

Viso su smulkiomis auko
mis, surinkta $17.90.

STOUGHTON, MASS.
Per Bulotos ir žemaites 

prakalbas surinkta:
W. Yanus, S. Jaskunas, 

A. Byliunas, P. Poškevičius 
— po $2.oo;

J. Neverauskas, F. Kuli
kauskas, K. Pluta, A. Ru
peika, A. Pocius, L. Norvai
šaitė, J. Strimaitis, O. Kai
rytė, V. Radvilaitė, M. Ka
zakevičiūtė, S. Keblis, J. 
Buividaitė, P. Sarkis. J. Ma- 
čunas, A. Jurčius, J. Gudi
nas, A. Mugėnas, J. Stulgai
tis — po $l.oo;

A. Juškeviče, A. Raila, A. 
Statkienė, A. Antolonienė, 
V. Valantukeviče, J. Januš- 
kis, J. Valončevskis, K. Va- 
lončevskienė, J. Valontuke- 
viče, V. Rauka, A. Kirailis, 
F. Lonkutis, A. Verkutis, P. 
Kibirkštis, F. Adomavičius, 
O. Strimaitienė, M. Vaisvi-

Iždininkas J. Valaitis,
11 Oak St., Ansonia, Conn. 

Knygius O. Radzevičiūtė.
264 N. State St., Ansonia, Conn. 

Knygiaus pagelbininkas A. Yakštys,
103 Liberty St., Ansonia, Conn. 

Knygiaus raštininkas P. Labanauskas 
491 Main St., Ansonia, Conn.

DENTISTAS

niką 18 d. birželio.
Aukavo po $1: J. Gerulis, 

M. Ja rusimas;
Po 50c.: J. Bacinskas, G. 

aKlnius, M. Bauman, Ida J. 
Baker, F. Rudolf;

Po 25c.: J. Sniečkutis, K. 
Rugienius, U. Bačinskienė, 
M. Rugienienė, A. Užkurai
tis, J. Žebrauskas.

Viso $6.00.
Atiku rinkimo komiteto 

iždin. Jonas Benekeraitis.

I’ajieškau -avo dėdės Antano Nor-
kūno, Vilniau.^ gub., frakų pav.,
Jezno valsčiaus ir miesto. Jis pats
arba ka- žino ma 'ones atsišaukti, nes
turiu labai svari

John
>ų reikalą.
Sheris,

Box A. 8741. N. S. Pittsburgh, Pa.

Aš J. Vilkelis turiu labai svarbų
reikalla pas savo pusbrolius V. ir Ka-
zimiera Matejunus. Pora metų at
gal gyveno apie Schenectady, N. Y. 
Paeina iš Vilniaus 
Musniku valsčiaus. 
Meldžiu atsišaukti, 
nančių apie juos,
būsiu labai dėkingas!

J. Vilkelis,
Sehnandoah,

gub. ir pavieto, 
Paberžių kaimo, 

arba draugų 
pranešti,

1135 W.

Pajieškau 
nauskio,

ką

Pa.

pusbrolio Prano Čer- 
Kauno gub.. Raseinių pav., 
valsčiaus, Kazbarinų kaimo. 

Malonėk jis pats atsišaukti, arba ži-

Geo. Černauskis,
O. Box 1», Klein,

Pajieškau drg. Augustina 
sykiu iš

Mont.

Va r kai a. 
A*važiavome sykiu iš Prūsų i New 
Yorka 1909 m. Meldžiu atsisaukt, ar
ba kas žinoto suteikite jo antrašą.

V. Szymkevicz, 
li>;2 W. Monroe St., Chicago, III.

Pajieškau savo draugių Teofilė 
Onos Baliukoniutė 
valku gub., 
rapijos, 
kaimo, 
meldžiu 
apie jas

81

paeina iš Su-
Seinų pav., Metelių pa- 

V'aickuniškės arba Akaocių 
Turiu svarbų reikalą, todėl 
atsišauktia arba žinantieji 
pranešti šiuo adresu:

Mikola y.enka,
Grand St., Brooklyn, N. Y.

,65—66

au savo vyro Antano Ur- 
metų amžiaus, 6 pėdų ir 2bono.

coliu augščio, geltonų plauku, švie
siai raudono veido. Jis prasišalino nuo 
manes 6 dieną augusto, palikdamas 
mane su 3 mažais kūdikiais ir 15 
dol. ninigų, paėmęs burdingieriaus du 

trejus 
dolerių, 
gaus 5

siutus, reinkotą, skrybėlę 
marškinius, dziegorėlį ir 60 
Kas praneš apie tą ypatą, 
dolerius dovanų.

Leosia Urbonienė,
381 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

65—66

Ar nori but gražus?
AR NORI BUT GRAŽUS

Jeigu taip, tai, nusipirkite Mosties, 
kuria išdirba Mentholatum Co. ir vi
si daktarai ir aptiekoriai pripažįsta 
goriausia.

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

mės ir ūkių, kuris rūpinasi 
savo tautiečių gerove ir pi
giau galima pirkti, negu 
nuo ko kito. Duodu 
visokias rodąs, patarimus 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
farmų dykai.

II. WALENCIUS
P. O. Box 4, 
Scottville,

324 Berriman St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią, 

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

DRAUGIJA ŠONŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrose Park, Ill.

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park, Ill.

Protokolų raštin. Alek. Morkus.
907—22nd Av*., Melrose ParK OI

15OX OUU.

Michigan.

Fin. raštin. W. Strumilla,
1814 So. 50th Ava., 

Iždininkaa F. Lapinskl,
P. O. Box 1109,

Clear*, Ill.

DRAUGIJOS
KŪMOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
KOMITETAS:

K. Gugis, 1840 S. Existed St., 
Chicago, m.

Vlce-Preridentas 8. Mankus, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 

Susinešimų - Sekretori-us 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.,

Philadelprla, 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, 78 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
$1,000.00, • jis įrašęs į knygas pasiųs 
Iždininkui.

M elr*ee AK
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill.
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose 
Park, Ill.

Maršalka: A. Plėštis, P. O. Box 
676, Melrose Park, 111.

Susirinkimai atsibūna kas trečią 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

Prezidentas L. Bačkis,
668 Northampton St., Easton, Pa. 

Prez. pagelbin. B. Davidonis,
1820 Fairow Ave., Easton, 

Protokolų raštininkas ir organo 
žiūrėtojas Alex Vituris,

139 Bank St., Easton, 
Finansų rašt. Mar. Urba,

606 Northampton St., Easton, 
Kasierius J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave., Easton 
Kasos globėjai:

A. Biga, 1021 Itlm St., Easton, Pa.
A. Meškauskas, 1222

Pa. 
pri-

Pa.

Pa.

Pa.

Pine St., 
Easton, Pa.

kuria yar po kaucija

Mkiršalka J. Garnis, 
634 Ferry St., Eatsoa, Pa.

Susirinkimai atsibūna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno menesio anglų so
cialistų ruime po No. 439 Northamp
ton St., Easton, Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,! 11. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas, 

1121 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis, 

1349 Lincoln St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis, 

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
Ill.

St. Bučis, 1408 So. Park Ave. 
Waukegan, Ill. 

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, Ill. 

Pagelbininkas J. Werdauskis.
Susirinkimai atsibūna kas trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 

 

pietų, Liuosybės svetainėj ( 801—8th 

 

St. & Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

 

COLLINSVILLE. ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. čebenauskas
420 So. Chestnut St.

Collins/il le, Ill. 

 

Pirm, pagelbininkas P. Paprika, • 

 

424 So. Chestnut St., Collins\ille, Ill. 
Nutarimų raštininkas A. Dzi

358 E. Wickliff Ave.,
Collinsville, Ill. 

 

Fin. Raštininkas F. Skamarakas,

416 Wickliff Ave., Collinsville, Ill. 
Iždininkas J. Willimat.

837 Central Ave., Collinsville, Ill. 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio 1-mą ir 3-čią nedėldionį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj, kampas 
E. Main ir N. Morrison Ave. Collins
ville, Illinois.

likas,

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, ILL., 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Pirmininkas F. Raškevičis,
1012 So. Main St.

Vice-pirmininkas B. Vosylius,
535 Island Ave.

Protokolų raštininkas O. U^baliūtė, 
622 Hulin St.

Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 
Avė.1516—14 Vh

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Lincoln 

Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Ave.
P. Kazokeviėius, 1530 West St.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall St.

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

Ave.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
3015 Stayton St., N. S. Pittsburgh,Pa. 
Centro Sekretorius J. Mažiukna 
1111 Market St., N.S. Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K.

& Carson Sts.,S.S.
Turtų Kontrolės

Urlakis,
313 Sixth St.,

12

F.

Varašis, 
Pittsburgh, Pa.
Komisija:

G vara n tuo tas ant 20 metų 
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... 

Užplombavimas 50c ir asgščia*. 
ito\alyman .......................................lie.
1'/plombavimas asks* .............  |1,H

įkandantį dantį duok ištraskti ry
te. o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOB
Bedford Ave^ Tarpe 

1-moi gatvią. 
BROOKLYN, N. T. 

Kalbasic lietaviikai.

Draugystėms, Kuopoms ir Kimbame!
Išdirbu visokias

K (KARDAS, “BADGES”, GUZ1KUS 
IR ŽENKLELIUS

Visokioms piknikams, šermenims ir 
Darau visokius Medalius ir vi- 

. atspaudas draugystėms.
kiekvieno pareikalavimo pri- 
sampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

Ferry St., Dept. L. Newark, N. J.

25,000 KATALIOGŲ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c pačtinę markę, o a^fc*- 
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKĄ 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokią MUZIKALIŠKŲ 1NSTRU. 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietini, 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 103 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dyJtą 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavore p«4 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu 
Škaplieriai 60c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame 60%7J

112 GRAND ST.,
BROOKEY’W. S. Waidelis 'e

rt

<v

Kamp*» North <-to« ratrfti.
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TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

trejanka
Stmdtda U įvairių gydančių tolių Ir

Sutaisyta «u degtine arĮx virintu yaodaniu 
yra geriausiu vaistu arba karkta 

vynu del^kkilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, u*mali 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, riem 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena sydaniitj

augmenų užmerkti i viena kvorta iyato aparato 
ir tiek pat vandens, arba ižvirti čy»tam«^ van
denyje ir po 14 valandų gerti y® puaft atitoal*® 
arba mažiau.

•2Ž 

c 75 
► 2 ft) 3 
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a

tži
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Charleroi,
W. Urnežis, 1429 Reedsdale St., 

N. S. Pittsburgh,
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos — J. I. Alexis, 
P. O. Box 344 N*rth Diamond

Pittsburgh, 
kuopos P. FrancikeviČius, 
222 Sagamore St., Esplein,

Pittsburgh, 
kuopos, J. Galginas, P. O. Box

Laupurex, 
kuopos Ig. Rasinskis,

205 Soho St., Pittsburgh, Pa. 
kuopos, J. Kvetkauskas,

P. O. Box 292, Cuddy, Pa. 
kuopos, A. Žvirblis,

2228 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 
kuopos, A. Palučis,

2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas,

Box 283, Arnold, Pa.
10 kuopos, V. S. Riukas,,

713 McKean Ave., Donorą, Pa.

Pa.
VALDYBA C. L. T. D. D. MIRTOS, 

CLEVELAND, OHIO.
Pirmininkas D. Petrauskas, 

1600 Organ Ave. 
Vice -pirmininkas T. Rimkus,

1330 Russell Rd. 
Nutarimų raštininkas K. Petrikonis,

SU

Pa.

Pa.
Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

Sta.
Pa.DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU

VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

J. Neviackas, pirmininkas
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

T. M. Lisajus, sekretorius
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

stubo^: 358 So. 3rd St., B’klyn.
K. Vilkas,

298 Leonard St., Brooklyn, N. Y. 
F. Čižauskas,

732—8th ve., Astoria, L. I.N.Y.
M. Byla,

58 Gansevoort St.
F. Kalpokas

183 Roebling St.,
Kriaučiūnas,

28 Powers St.,
Langaitis,
231 Berry St., 

Pavklkis
37 Stagg St.,

Bepirščiūte,
223—24th St., So. Brooklyn, N.Y. 

Samulevičius, Sąjungos rekomen-

Tėmyk, nes krautuvę 
perkrausčiaus nuo 109 
Grand Street j o numeriu

2

St. 3

4
J.31ARTINAITIS.

5
t j r u 7

8
New York City.

Brooklyn, N. Y.
K.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.
S.

Brooklyn, N. Y.
M.

St.

N. Y.

Grand

Pa.

Pa.

Viso $146.15

Ištraukiu be Jokio
Paklauskite, kaa

Pa.
113, 
Pa.

St. 
pa- 
vn-

Mass.
65—60

Skausmą dantų sustabdau 
antsyk. 
skausmo, 
pas mane dantis taisė.

J. 
duojamas perkalbėtojas (tlumočius), 
375 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.DR. LA: LEVITT

BURGEON DENTISTAS
St.
30

Ma-

sali
kai na de-

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY 

Valdybos

DYKAI!
Naudingas dėl visų, kurioj atra- 

yit didelę dovaną. Rašykit tuoj.
A. K. C. Maigis Co., 

125 E. Main St., Amsterdam, N. Y.

i

O. Ušcinas, A. Kasparavi
čius, J. Vasiliūnas, J. Šidlau
skaitė, A. Melčius, A. Rubu- 
tis, P. Jukonis, C. Koncevi
čius, P. Stapolonis, O. Gu
gienė, J. Mašulskis.

Viso $54.60;
Atėmus plakatų lėšas — 

$4.20, bus — $50.40.
17—18 kovo, 1916 per su

rengtus fėrus visų draugijų 
Stoughton, Mass, likosi pel
no $77.85

17.90
50.40

tepant moste veidą prieš einant 
per kelis vakarus padaro veidą 
ir skaisčiu. Mostis išima 
spuogus ir dėmes-p’ėtmiis 

nuodegimua ir lašus.
$l.oo.

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook,i

1527 E. 33rd
Finansų raštininkas A.’Banialis, 

1830 E. 17th
Iždininkas T. Neura, 

2202 Hamilton Ave.
Kasos globėjas V. Ivanauskiūtė, 

1452 E. 33rd St.
Dainų repeticijos atsibūna kiekvie

ną seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Star svetainės, 2041 Hamilton Ave.

Mėnesiniai susirinkimai atsibūna 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno mėnesio 
nuo 7:30 vai. vakare ant Star sve
taines, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų krautuvė, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojams 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. St.

BROOKLYN, N. Y.

SERGANTIEJI!

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

Sąmoninga ga s pad Ine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-r o Ricbtar’io

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinimui nu< 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt. 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
23c. ir 60c. buteliokM viaou aptlekoM arba 

stAČiai nuo
P. AD. RICHTER A CO. 

7*-8O Washington Stroot. New York, N. Y,

L. I). L. I). C. KOM. ADRESAI:
Pirmininkas L Pruseika,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Sekretorė J. Benes, 
1780 St. John’s Place, Brooklyn, N.Y. 
Iždininkas K. Liutkus,

131 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Literatūros Komitetas:

K. Vidikas, 229 N. 6th St., 
, Philadelphia,

P. Kurku’is, 229 N. 6th St., 
Philadelphia,

A. J. Karalius, 1840 S. Halsted St., 
. Chicago, Ill.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
832—29th St., Brooklyn, N. Y. 

Sekretorius Aleksaitis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y^ 

Kasierius S. Pavalkis, 
j 37 Stagg St., Brooklyn, N.Y. 
Choro vedSjaa L. Ereminas,

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Vice-pirmininkas V. Vitkevičius,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius F. Kalpokas,

183 Roebling St., Brooklyn,
Kasierius J. Semenas,

334—29th St., Brooklyn,
Trustisai: M. Liberie- 121

St., B’klyn, N. Y., A. Sirgedas, 188 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtė,

292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y.
Kuopos Brooklyn*—V. Vltkevičla,

29 Hudson Ave.. Brooklyn, N. Y.

CITY, PA.
adresai:

Pirmininkas W. Žemaitis
312 E. Centre St.

Pirmininko pagelbininkas P. Įsėda, 
315 E. Centre St.

Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 
1025 E. Pine 

Finansų raštiniu. P. Petčiulis, 
1227 E. Pine

Iždo trustisai: A. Račkauskas, 
Tenth St., J. Bankus, 1121 E. 
hanoy Ave., W. Simniškis, 1227 E. 
Mahan o y Avė.

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine

Susirinkimai atsibūna paskutinį 
nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. 
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ II »*»>*tAHTlES KIGOt 
Diena po dienai, netai p* ■ 
ažaiim* gydym* aerganČIą im**ią. 
Persiatatykite aaa, kiek ai ligy- 
džia*, kiek palinkaminaa gyvaalmą. 
J eiga jamia gyvenimaa įklrijo var
tojant viaokiaa gyduoles Ir jauėiatfta 
nuolat blogiau, tuomot, adeke 
laakdamaa, kreipk i a paa gerai ■*« 
prantantį daktarą ir apecialiatą 

DR. LEONARD LANDES

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖ 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

118 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Vico-pirmininkas J. Mockaitis,

P. O. Box 128, Ansonia, Conn.
Nutarimų raštin. S. Tiškevičius,

P. O. Box 176, Ansonia, Conn. 
Finansų raštininkas P. Ragaišis,

161 N. Main St, Ansonia, Conn.

AMALGAMATED CLOTHING
WORKERS of A. PRASERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

Pirmininkas A. Mačaitis,
109 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Protokolų raštin. J. A. Bekampis,
183 Roeblng St., Brooklyn, N. Y.

Finansų raitininkas VI. Jiečius,
67 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Iždininkas Kazimieras Šimkus,
IM Lorimer BL, Brooklyn, N.Y.

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kina apie ligą. Gydaa per 20 metą 
viaokiaa ligas ■■ didžiausiomis pa- 
sekmėmia, kaip tai: naailpnijimą, aš- 
aikritiaaą kraujo, pilvo, širdie*, plau
čių Jaknų ir tt.

Dšl gydymo nervą Ir lytišką ligą 
taria visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-epindaliai, per karią 
matyt kiaurai kfltn*. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dil t*, 
kad labai brangus. Chemiškas išty
rinėjimas šlapumo.
ant rytojaus, bet taojaa ateikit* paa

NeatidUioUU

DR. LANDES
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare. Šventadieniais nuo 10 v. ryto, 
iki 4 vai. po piety.

140 E. 22nd St., Lexington ir 3rd Ave., New York City.
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linu visi kunigai ant nabago

Apie programą p

ad-

JOKŪBAS
CAFE

M. Undžienč.

M&VFŪBNITĮJRE CO
687 3S!>Ave. cr&n 658 5T!JAvjk.

18 d. rugpjūčio bus ekstra 
susirinkimas Lietuvių Gim
nastikos Kliubo, po No. 375

fondą. 
rinkti

uz tautos 
paraginus 
American

Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite pribūti. 
Už nepribuvimą paskirta 50 
centų bausmės.

Komitetas.

522 Lorimer St., 
• Brooklyn, N. Y.

64—67

--------  PAS

Maliauską ir Vidžiūną.

kų. betgi aukų tai jau jie ne
surinko daug. Rodosi tik a- 

' pie 19 dol. Vadinasi, laimėjo 
ne kas kitas, bet Remeikos 
kolektorius.

Publika skirstydamosi sa
kė, kad prie tos kompanijos 
dar tik Grikšto reikėjo. 
Tuomet būtų buvęs puikus

oklyne nutarė lošti teatarą 
“Erškėčių Taku,” bet nega
lėdamos gauti knygučių 
kreipiamės prie lošusių mi-

“Laisvės” ofise randasi 
laiškų K. Jakimavičiui. Mel
džiame ateiti pasiimti.

Pak?le- 
vingus pri
imam ko- 
nogražiau- 
siai ir vi- . 

sados 
teisingą 

rodą

Baltuška ir Bielskis

Musų kainos daug žeme
snės, negu kur kitur

DUODAM ANT LENGVŲ
IŠMOK ESČIŲ

po $1.00 savaitei

Milukas kalba panašiai į 
Grikštą. Maišo žirnius su 
kopūstais. Laike prakalbos 
klausia publikos, kiek kaš
tuoja tikietas iš Siberijos ir

Išsirendavoja du geri rui
mai dėl mažos familijos ar
ba jaunavedžių. Kreipkitės 
vakare nuo 6 vai. Brooklyno ir apielinkes

I Lietuviams.
Lietuviškas Kcntraktorius.

1 Padarome visokį darbą prie naujų 
narnų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojam, iscementuojam ir t.t. la
sant reikalui, kreipkitės pas:

i P. GRAŽYS
. 522 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Milukui 
aukas i 
fondą, jį 
meikos kolektorius, kuris, 
matomai, eina už tautos fon-

Važiuojant į parką, pa
imkit Grand St. karą, kuris 
ir daveŽš iki vietos.

Komitetas.

rie turi, prisiųskit mums. 
Atlyginsime persiuntimo 
kaštus ir užmokė.ūme už

“Laisvės” ofise galima 
gauti pirkti American Eks- 
press Co. money orderiai. 
Kaštuoja tiek pat, kaip ir 
pačtos money orderiai.

VH»Til\li?ę 7INlfiQ.'ninką’ Pasakojo, kaip sun-
Y llu 1 kiai jie, kunigai, nuvargsta

Įsu savo fondu. Girdi, ne-

Povilas Gustas
557 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.
.......................  ' ....... . ...... ..................... ... JI. ■ t'l- 1 - ■ ......

icop^r.TV—• 658 5t-»Avjk.Con. JIU $T. , NEAR ĮSŲ! ST.

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN. N. Y.

iUMil ..

Nuo
Nuo
Nuo

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

6—8 vakare.
270 BERRY STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Klerikalų prakalbos. , .. . , ,
Pereita četvergą McCad- ( c ( ieni l)0 PanJaldų gale- 
n Hali turėjo įvykti tau-|tunl pypkę parūkyt ir stiklą 

'vyno išgert, o čia važiuok 
į kitą miestą ir kolektuok.’ 
Iškalbos jokios neturi. Kal
ba, kaip bažnyčioje. Publiką 
vadina “mieli klausytojai.”

Kelis žodžius pasakė ir 
kun. Kuodis. Tai dar jaunas 
\aikinas. Už juos visus turi 
daugiausia senso, bent jau 
nors gėdos nedaro.

Publika visą laiką turėjo 
juokų. Net klerikalų vadas 
Krušinskas stojo su Miluku 
į diskusijas. Matyt, kad Mi-

tos fondo prakalbos, o vy
riausiais kalbėtojais turėjo 
būti tiktai ką parvykę iš 
Lietuvos klerikalų pasiunti
niai kun. Bartuska ir Dras 
Bielskis. Bet pasiuntiniai at
sisakė kalbėti. Aiškinosi 
esą suvargę, nors buvo par
vykę seredos ryte, o prakal
bos buvo četvergo vakare. 
Matyt, kas kitas jiem ne- 

Turbūt, nenorėjo 
su kun. Miluku* ar 

Mat, buvo prisi- 
kalbėt 
kuo kitu, 
rinkę kunigų iš visos apy
gardos. Kiti vėl sako, kad 
delegatai todėl nekalbėjo, 
kad įžangos nebuvo. Jie, sa
ko, norėję nuo žmogaus do
lerio. Nesant įžangos jie tik 
pasveikino publiką ir pasa
kė. kad atvažiuosia kitu sy
kiu, jeigu tik juos pakvip
sią.
savo pasveikinimuose pasi
rodė begalo neiškalbingais.

Pirmininkavo kun. Pet-

mininkas. Tikras jau kai
mo davatkėlė, kur led neled 
stikle juoja kelis žodžius. 
Paskui kalbėjo kun. Milu
kas. Kalbėjo apie viską po 
biskį, kartais net ant stalo 
užsisėsdamas. Jisai agitavo 
už taip vadinamą American- 
Lithuanian Relief Fund, ku
ri sutvėrė New Yorko ku
nigai. Tarn fonilui labai

paskui primena apie dzūkus, 
kūne po “pono dzievo bim- 
bolu pyragų maumoja,” iš
vadina Remeikos kolektorių 
lenkberniu, prašo vandens, 
nes “jam meluot per sun
ku” (taip ir pasakė), na ir 
dar devynias galybes visko 
pripasakojo. Ar jisai pas 
Grikštą lekcijas ėmė, to tai

Kolei kalbėjo Milukas, tai 
sekantis kalbėtojas Remeika 
stovėjo už scenos ir baisiai 
nervavosi, negalėdamas su
laukt, kada baigs Milukas.

Remeika pasakė stojas už 
abudu fondu. Du fondu, a- 

rankos to paties kūno. Ir 
f privedė pavyzdžius, padū
kini sako: viena ranka imi 
skūnei i, o kita ranka tau sa- 
liūnininkas kitą paduoda ir 
visi, girdi, į tą pačią burną, 
arba vėl merginos “pentiną” 
abiem rankom tą patį vei
dą. (O jezusėli mano, ko
kie darodymai!) Žiūrint į 
tą Remeikėlį net gaila darė
si, — kaip mažai tas žmo
gus išmano apie visuomeniš
kus dalykus ir kokius prily
ginimus vartoja. Remeika 
pajuol ė Bielski ir Bartušką, 
kad nieko nekalbėjo. Ma
tyt, jisai netikėjo, kad juo
du buvo pavargę. Remeikai 
baisiai nepatiko, kad taip 
mažai suaukauta. Potam 
kalbėjo kun. šeštokas. Pa
našus į tikrą dievo mučel-

Padengus svetainės lėšas 
vargiai atliks koks centas 
kunigų fondui.

Reporteris.
“Lietuvių Darbininkų Lite

ratūros Draugijos New 

kuopų a lydai.
I kuopa LDLD. buvusia

me mėnesiniam susirinkime 
1 d. rugpjūčio nutarė sušau
kti New Yorko ir apielinkes 
kuopų konferenciją, kurio
je būtų galima išrinkti tris 
Centro iždo globėjus. Ka
dangi vien tik dėl išrinkimo 
kasos globėjų neverta šaukti 
konferenciją, nes visiškai 
mažai darbo, todėl nutarė su 
rengti kuopos išvažiavimą, 
kuriame galima bus paskir

Komisija, suradusi labai 
gražioj ir tinkamoj vietoj 
parką, nusamdė ant 27 d. 
rugpjūčio. Tikimės, kad 1 
kuopos sumanymui pritars 
ir atsilankys daugelis LDLD 
nariu. Vieta daugeliui ži
noma -y North Beach pie
čius. Apie programą pra
nešime vėliaus.

Rengimo komisija: 
J. Urbonas, 
A. Staniškis.

Pranešimai.
1 I d. rugpjūčio bus mėne

sinis susirinkimas LSS. 19 
kuopos Tautiškame Name. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
kuopos nariai malonėkite 
atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų.

________ TEISINGIAUSIA UŽEIGA
16 d. PU2'DiŪČii> bus susj- 253 AVE., kainp. North lit

rinkimas Lietuvių Apsv lotos (Telephone Grcenpoint 5311. 
Draugystės, Tautiškam Na-1-........ -
om. rrudzia « vai. vaKare.
Visi draugystės nariai ma-1 
lonėkite atsilankyti, nes šis, 
susirinkimas turės galutinai' 
išrišti, ar verta Draugystę 
palaikyti ar likviduoti.
Kurie nariai yra skolingi 
virš 3 mėnesių į draugystės 
iždą, tie jau negaus spren
džiamo balso. Norinti gauti 
balsą, turite pirmiau užsi
mokėti.

Sekrt. J. Parulis.

20 d. rugpjūčio, Washig- 
ton Parke, Grand St., Mas- 
peth, L. L, N. Y., bus 38-tas 
piknikas šv. Kazimiero 
draugystės. Pradžia 1:30 
vai. po pietų. Įžanga vy
rams 25c., moterims — 15c.

Visus vietos ir apielinkių 
lietuvius kviečiame atsilan
kyti, o męs pasistengsime 
atsilankiusius užganėdinti.

ANT PARDAVIMO.
Parsidu.oda puikiausia lie

tuviška karčiama Brookly- 
ne, puiki bizniava vieta, ge
rai įdirbtas biznis, svarbi 
priežastis dėl pardavimo. 
Pilnas informacijas gausit 
atsišaudami ypatiškai ar 
laišku į “Laisvės” ofisą, 183 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

c

Paiieškau savo brolio Juo
zo Gusto, paeina 
iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., 
Kidulių gmi- 
no, Karai iškių 

kaimo, Paskutiniu laiku gy
veno Brooklyne ir laikė sa- 
liūną. Prapuolė 13 d. lie
pos, palikdamas viską be 
tvarkos. Jeigu kas galėtų 
pranešti apie mano b 
tas gaus $25.00. Mano 
resas:

MP Parsiduoda storas
Labai puikus Dry Goods 

storas ant pardavimo lietu
vių ir lenkų apgyvento j vie
toj. Pardavimo priežastis — 
išvažiuoju kitur. Atsišaukit 
šiuo adresu:

1 )om i n i nkas J o na i tis,

KANCLERIUS

Macys & Marcin Furniture Co

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St.,

BROOKLYN, N. Y
Telephone Main 7529.

Pranešimas visą žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso

kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
ki biznį arba jį parduot, tai visuo
met kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai išdirbtas 
ir už kokią kainą norėtum parduot. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokį biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti pinigų. Taip-pat 
męs išpildomo visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas goriau
siems advokatams, kaip legališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei
name už perkalbėtoją visokiuose rei
kaluose. Visus augščlau paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas

M. BALLAS IR J. BUSH 
119 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

PILNAI busi už-

mo- 
sulyg 

pri-

VISADOS
GANED1NTAS, JEIGU PIRKSI

FORNICIUS v

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 

Fotografijų galeri
ja BROOKLYNE.

Paveikslus įvairių rūšių atliekam* 
tikrai artistiškai pagal naujausią ma
dą. Patarnavimas mandagus, kainos 
prieinamos. Galerija randasi visiem* 
parankioj vietoj—tarpe No. 4th ir 
5th gatvių.

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis Fotografistas

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Greenpoint.

Tel. Stagg 2161

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

GERIAUSIAS 
SALIUNAS

Kiekvienam smagu už
eiti j gerą vietą ir visiem* 
gerai žinomi savininkai.

441 KEAP St.
Brooklyn, N. Y.

ADAM PERIOD SUITE t

rr-T-zTii’7miHi7xrV<--« r*

Šimtas kostunferių iš vieą 
kraštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, pasi
lieka tikrais aavininkaia g*- 
riaasių daiktų.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS SSU“ KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
ČystŲ ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams *♦*»*.’

Turėdami kokį nors užsa
kymų ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

198-2OO Grand St
Tarp* Driggs (r Bedford A.v*n«**. Brooklyn, N. T.

Telephone 2S71 Green

F. MASIULEVIČIUS ir SUNA1, Savininkai
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. y

Brooklyne ir visoj apielinkėį,

APTIEKA
Gyduolės teisingos, patarnavimas 

draugiškas ir kuoman agiausias. Gy- 
duo'es galima gauti per paėtą ir ypa- 
tiškai,kokios tik pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai užlaikau puikias sekančias 
gyduoles:

Nuo Reumatizmo .............
Nuo kojų prakaitavimo ..
Nuo perša'imo milteliai
Nuo pleiskanų ir plaukų

kimo ...............................
Dėl ataugirno plaukų .. .
Nuo vištakių (užtrynimo

kojų ......... ........................

$1.00
50c.
75c.

slin-
$1.00
$1.00 

ant 
25c.

Tikra lietuviška trojanka 25 50c.ir$l
Taip-pat visokių vaistų del visokių 

lytiškų ligų kaip dol vyrų, taip ir dėl 
moterų. Visokius j>at arimus duosiu 
dykai. Klausianti per laiškus, tepri- 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymui.

Receptus sutaisau teisingai ir su 
didžiausiu atsargumu. Taigi, lietu
viai, visados kreipkitės pas mane, o 
būsite užganėdinti.
Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

FEL. KUDIRKA
64 Grand St., Brooklyn,N.Y.

Vienatinė automobilių 
kykla, kur mokinama 
naujausios sistemos tavo 
gimtoj kalboj. Į 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
nosi mažiausj dalykėlį prie ma
šinos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Kaina už kursą 
$15.00. Laisnius gvarantuoja- 
me. Kursus Ii lankyti dieno
mis ar vakarais.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILES 
147 East 40th St.,New YorkCity 
Instruktorius—Mr. Paul Gvolu.

A. Kundrotą*

Kodčl Br»* 
oklyniečiai ne
gali tarčt, kaa 
jiem* patinka 
ir reikalinga.

Jfl*ų tarpe 
7ienintžli tę
sia kraatnvfl

link*.

tri&ną, kad ii 
kitoa |at»igoa 
būtų užganė
dinti na įim
tai, bet ttka- 
> ančiai Įmanių 
visokių kleaų.

SįI -1

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS
— CAFE —

Telephone 595 Greenpeint.
Daktaras J. MISEVIČE

, Specialistas širdies ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte

Kiekvieną paaelevingą pri
imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei
ga.
542 E. 141h St.,

NEW YORK 
Cor. Ave. B.

Tel. 885 Greenpoint.

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degti
nės ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eikite, o persitikrinsite.

Jon® MATHUS
(; E R1A U ŠIA s DI1 >ŽT A U SI A S 

IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 
NAS VISAM SO. 

BOSTONE.
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

342—344 W. Broadway 
oston, Man.

ių nuo Lietuvių 
ijos namo).

(Dešimts
Labdarystė

p

Tel. 297 Grecnpoint.

JOHN KULBOK
CA FE

Didelis hotelis, gera vieta 
pakclevingiems, kambariai į- 
laisyti pagal naują madą, ir 
visi būsit užganėdinti.
JOHN KULBOK Locninink
291 Wythe Ave., Cor.So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.

55
55 (/)
SO

Tą

V. VAIVADAS
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir Svariausia

-i

Jei nori, kad gerai išro- 
dytum, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus aprėdalus pas

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tei

singumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynie- 
čiai gerai žino, kad pigiau ir 
geriau niekur negauni, kaip 
pas

K. LIUTKUS
131 GRAND STn 

Brooklyn, N. Y. 
(arti Berry St.)

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St., 

BROOKLYN, N.
Telephone Stagg 3534.

j m .a

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

I agamina geriausius lietuvišku* 
valgius. Pietus galima auti po 15c 
20c ir 25c.

Alijoi’HH Grinkevičius
2 HOPE ST.. ('or Roebling St 

BROOKLYN. N. Y

Bjaurianta— .cukrau dantų 
sustabdoma* antsyk. IŠTRAU
KIMAS dantie* atliekamas be 
mažiausio ekausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofiee už prieinamą kainų.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd SU 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai




