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VOKIEČIAI UŽĖMĖ TVIRTOVĘ ZAMOSC, LIUBLINO GUBERNIJOJE
i sulaikyti, tačiaus taip neįvy-1 Washingtono valdžia ne- Vokiečiams pavyko pasiva-i 
'ko. Pasirodo, kad jie vidų- labai susirūpino tuomi, kad ryti pirmyn per 300 žings-1

MŪŠYS BALTUOS
JŪROJE.

)li Gothlando salos, tiniškai imant kasdien vano
jos jūroje, tarpe rusų si pirmyn net per 5 mylias, 

vokiečių laivyno įvyko Vokiečių generališkas šta- 
baisus mūšys. Iš Lon- has praneša,kad teutonų ka- 
dono praneša, kad tame mū-Tiumenė paėmė Lublino gū
syje rusai apveikę vokiečius.1 bernijos tvirtovę Žarnose. 
Rusai nuskandino vokiečių ‘ Mūšys ties Gnila Lipa ne- 
minininką “Albatrosą” ir pasibaigė, bet teutonai eina 
pažeidę du dideliu karės lai-! pirmyn visu frontu 1 
vu, I 
Kiliaus uostą.

Vokiečiu kreiseris “ 
deburg 
netoli Kuršo kranto.

Dabar apie tą mūšį visur i Žarnose, 
kalbama, kaipo apie 
rusų laimėjimą. Vokiečių mi-tai yra labai svarbus punk- 
nininkai dar buvo mėginę tas. 7

anglų pranešimai skelbia a-įvažiavo į Vokietiją darbo

19 amerikiečių žuvo .nt lai
vo “Armenian”. Mat, tai 
buvo negrai, ne turčiai.

nių ir jie užėmė dalį fran- 
cūzų pozicijų.

PROTESTAS PRIEŠ AN
GLIJĄ.

Suvienytų Valstijų val
džia protestuos prieš Angli- 

tarpe ją ir nurodys jai, kad daug 
Anglijos prekybos laivų ty-kuriuodu nuplaukė į i Vyslos ir Būgo.

Vokiečiai ir austrai šiuo- čia vartoja Amerikos vėlia- 
Mag- mi laiku turi Lenkijoj suvirš 

tapo nuskandintas1 du milijonu kareivių.
Apie užėmimą tvirtovės 

Liublino guberni- 
reikia pasakyti, jog

va, kad tik apsisaugojus nuo 
povandeninių valčių atakų.

GEROS ŽINIOS Iš SERBI
JOS.

International News Servi
ce korespondentas sakosi 
aplankęs Serbiją. Šalies iš
vaizda dabar daug geresnė, 
negu karės pradžioje. Lau
kai visur žaliuoja. Laukia
ma puikaus derliaus. Lau
kų darbą veik perdėm atlie
ka moterįs.

Sanitariškas šalies padėji
mas taip-pat pasigerino.

GAMINA AMMUNICIJOS 
—NET VISKAS RŪKSTA.

Londonas. — Įnešdamas I Karštligės epidemija pova- 
Dar anais laikais, kada ammunicijos billių į lordų 

atakuot rusų eskadrą, bet Lenkija buvo neprigulmin-' rūmą, lordas Curzon pasa- 
ir tas jiems nepavyko, |ga, Žarnose buvo viena iš.kė, kad pereitą savaitę 46,- 

: drūčiausių tvirtovių. Laike 000 žmonių užsirašė dirbti 
VOKIEČIAI BOMBARDA- pirmojo lenkų sukilimo Za- •ammuncijos dirbtuvėse.

Vadinasi, pradžia buvo la
bai pasekminga.

Lordas Curzon sako, kad 
greitu laiku Anglija, Fran

co uostą Vin-[Lenkiją nuo Galicijos rube-icijair Rusija turės daug 
” . į daugiau ammunicijos, negu

Sekantis svarbus punktas, į V okietija. Tuomet tik bū
sią galima kalbėti apie susi
taikymą.

V O VLNDAVĄ. Įmosc ilgiausia nepasidavė 
Pet rogradas. — Rusų ge- [ rusams.

neral iškas štabas praneša, | Sulyg paskutinių žinių, 
kad vokiečių laivynas bom-1 vokiečiai ir austrai įėjo į 
dardavo Kurs
davą. \ okiečiu eskadra su-'žiaus p r 30 mylių.
sidėjo iš 1 kreiserių ir kelių!
minininkui. Vokiečių trans-[kurį teutonai nori užimti, 
portai mėgino išsodinti ka- 1 
i iumenę ant krante.

Tuomet nuovada rusų mi-įupė Wieprz įteka į Vyslą.
r.ininkų atakavo vokiečiui -------------
eskadra, kuri turėjo pasi-’RUSŲ VALDŽIA SUŠVEL-

1 • k 1 1

tai rusų tvirtovė Ivangorod, 
kuri randasi toj vietoj, kur

traukti, netekdama vieno; 
minininko, kuris nuskendo.

pie užėmimą šešių tranšėjų 
linijų.

NUSKANDINO BELGI
JOS LAIVĄ.

Londonas.—Belgų garlai
vis “Boduoquest” tapo tor
peduotas vokiečių povande
ninės valtelės ir nuskandin
tas. Matrosai išsigelbėjo.

Kališiuj lenkas Prondzin- 
ski yra paskirtas landrotu 
(pavieto viršininku).

Turkijos parlamento ats 
vas Vradian. Iš tos priež 
ties areštuota daug įtekm 
gų armėnų.

PUSĖ RUSIJOS KAREI
VIŲ NETURI KUO APSI- 

GINKLUOT.
Rusai, kurie ką tik atvyko 

iš Archangelsko ant laivo 
“Carica”, pasakoja, kad pu
sė Rusijos kariumenės todėl 
negali kariauti, kad neturi 
kuo apsiginkluoti.

Vienas iš pasažierių pasa
kojo, kad daugelis rusiškų 
aficierių, vokiečiai pagal sa
vo paėjimą, gaudavo algą 
iš Vokietijos valdžios.

ITALAI PROTESTUOJA.
Jau ir graikų būriai įsi

veržė į Albaniją ir eina lin
kui miesto Berato.

Italų valdžia prieš tai pro
testuoja. Mat, patįs italai 
nori pasisavinti Albaniją.TYKIĄ KETVIRTĄ 

LIEPOS.
“A. L.” rašo:

D. P. Kingsley, pirmi
ninkas draugijos “Safety 
First” (Pirmiausiai apsau
ga) išsiuntė prašymus pas

IRGI NORI PASINAU
DOTI.

“L. U.” rašo:
Dabartės kiekviena iš ne

kariaujančių valstybių, taip 
visų valstijų gubernatorius, i ir tyko, kad ką nors sau pa- 
kad užginti pardavinėjimą’glemžti. Sako, kaip du pe- 
eksplioduojančios medegos šasi, tai trečias už kišenių.
I.i-i _______ __________________ i________ a________________i:j„ i.......... ! i,_____ :i,

Į šventės, ketvirtą
Jis nurodo, kad >vokiečius ir turkus, turi 

metą 4 d. liepos,; sklypelį žemės ir i 
1,466 žmonių buvo sužeisti, |Gibraltaro sąsiauroje (Ispa-, 

Francijoj ammunicijos iš- vartodami eksplioduojančią 
dirbimas labai gerai suorga- j medegą, 
nizuotas.

liai pasiliauja.

MILIJONAS ŽMONIŲ
DIRBA KANUOLIŲ

KULKAS. r.......  , .
Francijoj visas milijonas pos mėn. 

dirba kanuolėms .praeitą

NORĖJO N ( ŽUDYTI

žmonių 
kulkas.

idėl apvaikščiojimo tautiškos Anglija, kuri beveik visas 
į dieną lie- savo jiegas pastačiusi prieš 

, turi 
tvirtovę saĮos sav0 vasaGlen Cove, ant Ixmg Is- 

_ ____ ,__ _ irnamy 
tapo pašautas žymiausias 
Amerikos bankierius J. P. 
Morgan. Bankierius neuž
muštas, bet sužeistas. Dak

tarai sako, kad sulvidimas I- -______ .•į nėra pavojingas.
Pasikėsintojas tapo su

imtas. Jisai pasisakė esąs 
senas Morgano pažįstamas. 
Kada jisai paskambino 

'skambutį Morgano namo, 
L tai jo nenorėjo įleisti. Jisai 

partrenkė lc-kajų ir risčia 
jįbego j kambarius. Pašau
tas Morganas puolė j kėdę. 
Į Pasikėsintojas atsisakė 
pasakyti savo pavardę*. 
sai tik tiek nurodė, kad esąš 

[vokiškos kilmės ir norėjęs 
paaukauti savo gyvastį, kad 
sustabdyt karę.

Sakoma, būk jisai nuro
dęs, jog Morganas yra vy
riausias karės kaltininkas, 
nes jeigu Morganas būtų 
norėjęs, tai iš Amerikos ne* 

[siųstų ginklų į Franciją ir 
Angliją. <

Menama, kad pasikėsinto* 
jas yra ar vokietys, ar dide* 
lis jų simpatikas.

Kada šoviką nugabeno 
policijon, tai jis pasakė, kad 
esąs Frank Holt, gyventojas 
Dallas, Texas, jo, tėvai ir jis 
gimę /Imerikoj, paeinąs iš 
maišyto kraujo, L y. iš f ra n* 
cūzų ir vokiečių. 1914 ra. 
pabaigęs universitetą ir ga
vęs daktaro filozofijos dip
lomą.

Holt buvo universitete 
mokytojum vokiečių kalbos.

Policija praneša, būk Hok 
tas prisipažino, kad ir Wa* 
shingtone baltamjam name, 
senatorių kambary, padėjęs 
bombą.

nijoj). Bet tasai sklypelis 
žemės, tvirtovė ir miestas su 
27 tūkstančiais gyventojų 
turi neišpasakytą svarbumą 
Mat, Gibraltaro sąsiaura su-’ 
vieny j a Viduržemės jūres 
su Atlanto vandenynu. An- 
glikai, sėdėdami Gibraltaro 
tvirtovėje kam nori, tai lei
džia plaukyti, kam nenori, 

inuw j ui pviivj.-į tai neleidžia. 1 irmiau ta są-1 
jos leitenantas Becker, kuris (siaura buvo ispanų, bet nuo 
greitai bus nužudytas ant e-11704 metų valdo anglikai. 
lektriškos kėdės Sing-Sing Ten jie įtaisė vieną iš ge-| 
kalėjime, sąryšy su nužudy- riaušių tvirtovių. Ispanai;

Rosenthalio, kelis kartus mėginę tą tvir- 
ciovlo ............__________ • tovę atsiimti, bet nepavykę,

dums” No. 14 (kovo 20 d.),jkoti sekretus New Yorko Pasinaudodami sunkiais| 
” ' ' - ■’* T* 1 J’ ’ Anglijai laikais, ispanai da

bar pradėjo vėla 
svajoti, kad atgavus sau Gi
braltarą. Reikia spėti, kad 
ispanams šitą mintį padavė 
ir toliau dar kurstys vokie
čiai, kurie visur jieško, kur 
galima būtų savo priešui Į 
pakenkti.

POVANDENINIS TELE
FONAS.

Vieno Amerikos kapitono 
sugalvotas telefonas po van
deniu. Jis svarbus yra tuo, 

Airijos darbininku fede-|kad žmonės-narai, būdami

SAKO, AIRIJOJ KILS RE
VOLIUCIJA.

, taipgi nemažas 
skaitlius buvo ir užmušta. 
Galima taip-pat patriotiškai 
apvaikščioti dieną be spra- 
gučių ir 11.

LAUKIAMA BECKERIO 
______ __  ___  t . _____  ____ IŠPAŽINTIES.

racijos vadai sako, kad toj po vandeniu gali šnekėtis su Buvęs New Yorko polici-nėjil .. ., s i
Buvo manyta, kad šiomis šalyj kils revoliucija, jeigu esančiais ant vandens pa

dienėmis, papūtus Rusijoj , tik Anglijos valdžia pradės viršiaus. 
liuosesniam politikos vėjui, * priverstinai imti darbinin- 

itaps paleista iš kalėjimų po- l<us karėm 
'b ‘bet -------------

ŠIAULIŲ APYGAR
DOJE TYLU.

Jau kelinta lygiai diena;litikos prasikaltėliai, bet -------------
praeina, o apie mūšius Šiau-1 nieko panašaus neįvyko. Ta DĖLEI BEVIELINIO TE- 
lių apygardoje nei rusai, nei viltis pasirodė tuščia esan-' 
vokiečiai nieko nepraneša.

Paskutinis rusų praneši
mas skelbia, kad Šiaulių a- 
pygardose tylu ir naujų mū
šių nėra.

LATVIŲ KALBOS PERSE
KIOJIMAS.

Latvių laikraštis “Lih-1
niu gemblerio
žada prieš mirsiant papasa-

LEGRAFO STACIJOS 
SAYVILLE.

Valstybei sekretorius
Lansing tarėsi SU kitais mi-!aisleegschana”.
•j • • • - * • Z'l . _ j 1 - Ji

PORFIRIO DIAZ MIRĖ
Paryžiuje mirė buvęs Me- nisteriais apie paėmimą į | Centralės telegrafo k<‘mto- 

xikos prezidentas f 
Diaz. Jisai prezidentavo nio telegrafo stacijos, 

ČECHŲ VADOVAI AREš- suvirš 40 metų.
TUOJAMI. | Kaip žinoma,

Cechų tautininkų vadovas Diaz buvo Mexikos tyronu kiečiams. 
d r. Kramarž ir cechų saka-[ir todėl Mexikos žmonės pa 
lų draugijos pirmininkas dr. kėlė revoliuciją. Diaz ture 
Schreiner yra areštuoti jo bėgti iš Mexikos. 
Pragoję 22 d. geg. Kaip 
praneša Londono “Times”, 
juodu kaltina palaikyme 
draugiškų ryšių su valstybė
mis, i 
kariauja.

Vyriausias vadas Austri-'guočių. Mat, Francijoj la
jos armijos erzhercogas bai pabrango pragyveni- 
Frederikas pasakęs, kad če-'mas ir trūksta mėsos, 
chų pulkai yra neištikimi.

Jau labai seniai šnekama 
apie cechų neištikimybę Au
strijai ir kadangi nėra dū
mų be ugnies, tai veikiausia 
taip bus, kad dalis cechų 
riesimpatizuoja austrams.

Porfirio federališkas rankas bevieli-!ros valdytojas, rusas, gTiež-
1 i I • i •• i • ' i * 1 1 — sz . i i • ♦

TUOJAMI. Porfirio

FRANCUOS VALDŽIA 
PIRKS RAGUOČIŲ.

Paryžius.—Atstovų būtas 
su kuriomis Austrija!įgaliojo karės ministeriją(__
- • _ | nupirkti užsieny 100,000 ra-jtijon apie angliškų ir fran-

kuri tai uždraudė pačto valdinin- 
randasi Sayville, L. I. ikams kalbėti tarp savęs lat- 

Ta stacija priklauso vo-lvių kalba, grasindamas pra- 
. Tiktai toj vietoj sižengusius bausti atstaty- 

jie tiesioginiu būdu gauna!. m u nuo vietos. Jau keliems 
žinių iš Vokietijos ir gali su valdininkams padaryta per- 
ja susinešt.

Federališka valdžia sako
si turinti darodymų, kad ta 
vokiečių stacija laužo Suv. 
Valstijų neutralitetą, ka
dangi nuolat praneša Vokie-

praneša sekančią iš Rygos'policijos. Jisai ketina įvar- 
žinią: “Latweeschu walodas dint daug stambių “žuvų”, 

Vietinės! kurie buvo didžiausiais 
grafteriais (kyšių ėmėjais). 
Iš jųjų 7 žmonės kasmet iš
sidalindavo $10Q,000.

To Beckerio išaiškinimo 
labai nekantriai laukia.

spėjimai už latvių kalbos 
vartojimą.

;i ir

visi

ITALAI SULAIKYTI 
TIES IZONCO.

Vienna. — Karės ofisas 
jpraneša, jog generališka 
italų ataka ant Dolerdo ly
gumos pozicijų tapo visur 
atremta.

Italų atakos atmušta 
lytus nuo Manfalcone. 
tų atmušimų į šiaurę 
Izonco mūšiai aptilo.

Prasidėjus karei, mėsos 
daug daugiau suvartojama, 
negu iki karės. Reikia mai
tinti daug Belgijos pabėgė
lių, o kareiviai taip-pat 
daugiau suvalgo.

Atstovų bute daug kalbė
ta, kaip sumažinus pragyve
nimo išlaidas, bet prie jokių 
nuosprendžių neprieita.

cūziškų laivų išplaukimą iš 
Amerikos uostų. Yra dar ir 
daugiau kaltinimų.

Suv. Valstijų valdžia bijo, 
kad kilus karei su Vokietija, 
šiai šaliai būtų daug bėdos 
su vokiečių gudrumu.

Sayville stacijos savinin
kai ir užveizdos protestuoja,' 
kad juos įtaria laužyme ne
utraliteto. Viršininkai tos 
stacijos išvažiavo į Wash- 
ingtoną teisintis.

CHINAI BOIKOTUOJA 
JAPONUS.

Pekinas.—Kadangi chinai 
vis labiau boikotuoja japo
nus ir tveria savo patriotiš
kas draugijas, tai Japonijos 
ambasadorius Chinijoj iš
reiškė smarkų protestą.

Japonų ambasadorius pa
sakęs, kad jeigu ir toliaus 
taip bus, tuomet Japonija 
smarkiau pasielgs su Chini- 
ja.

ITALAI UŽĖMĖ 
TOLMINO.

Paryžius.—Italai užėmė 
sodžių Tolmino, ant Izonco 
upės, į šiaurę nuo Gorizia, 
sulyg pranešimo dienraščio 
“Herald” korespondento.

Austrai dar vis laiko savo 
rankose kaimyniškas forti
fikacijas ir bombarduoja tą 
kaimelį.

Italai atgabeno savo sun
kiąją artileriją.

KIEK AIRIŲ KARIAU
JA?

Londonas. — John Red
mond, airių tautininkų va
dovas, kalbėdamas Dubline, 
pasakė, kad iki šiol 120,741 
airys prisidėjo prie kariau
jančios armijos.

ir į 
Po 

nuo

VOKIEČIAI ARTINASI 
PRIE VARšAVOS.

Po užėmimo Lvovo buvo 
manyta, kad vokiečiai bus

VOKIEČIŲ ATAKOS 
FRANCIJOJE.

Vokiečių kronprinco ar
mija vėl pradėjo veržties 
linkui Verdun, atakuodama

VĖL NUSKANDINO 5 
ANGLIJOS LAIVUS.

Londonas.—Vokiečių po
vandeninės valtįs nuskandi
no penkis Anglijos laivus.

Tas viskas atlikta bėgyje (Le Four de Paris, Argonne 
vienos paros. giriose.

Kronprincas turi po sa- 
8 vim 40,000 kareivių. Kron

princas sumanė pavartoti 
1 1 112*1

VOKIETIJA ATSAKYS
DIENĄ LIEPOS.

Vokietijos atsakymas ant generolo Mackensen 
Suvienytų Valstijų notos ir 
laukiama 8 d. liepos.

ir sutraukė savo kariumenę 
kiek galint vienon vieton.

EKSPLIODAVO BOMBAI
Washington, D. C. — Ka- 

pitoliume ekspliodavo bom
ba. Ekspliodavimas įvyko 
10:40 pereitos pėtnyčios va
kare.

Niekas neužmuštas ir ne
sužeistas.

TURKAI ATMUŠĖ TAL
KININKUS.

Konstantinopolis. — Ofi- 
cijališkai pranešama, kad 
turkams pavyko atmušti

pussalyje.
Paskutiniai francūzų ir

POPIEŽIUS POTE
RIAUJA.

O popiežius vis poteriau
ja. Jisai pasisakė vienam 
francūzui, jog kasdien pote
riaująs, idant greičiau įvyk
tų taika.

LENKIJOJE.
Nekurie lenkų laikraščiai 

praneša, kad Čenstachavos 
klioštorius perėjo į austrų 
rankas. Ant klioštoriaus iš
kabinta Austrijos vėliavos.

Lodziuje kelios ypatos už 
ginklų saugojimą nuteista 
visam amžiui katorgom

Lodziuje keli tūkstančiai 
žmonių užlaikoma piliečių *1 ’I •komitetu. Daugelis darbi 
ninku apleido Lodzių ir iš

DAUGIAU SOCUALIS- 
TIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 

UŽDRAUSTA.
Amsterdam. — Daugelis 

socijalistų organų yra užda
ryta, tiktai todėl, kad jie a- 
gitavo už taiką.

Tarpe uždarytų laikraščių 
yra ir“Koenigsberger Volks- 
zeitung”.

ANGLIJA KARIAUS LIGI 
PASKUTINIAM KRAUJO 

LAŠUI.
ŠVEDIJA PROTESTUOJA

Kadangi pastarasis mū- 
Londonas.—Pirmasai An- šys tarpe rusų ir vokiečių 

glijos ministeris Asquith pa- 'laivyno įvyko sale Švedijos,
sake, jog Anglija kariaus iki 
paskutiniam kraujo lašui.

Iš šitų žodžių galima su
prasti, kad iki susitaikymo 
dar labai toli šaukia.

UŽMUŠTAS TURKŲ AT
STOVAS.

Tiflis.—Turkijos mieste
Melazgerd yra užmuštas

tai švedų valdžia užprotes
tavo prieš neutraliteto lau
žymą.

VOKIEČIAI TRUPUTĮ 
LAIMĖJO.

Prancūzų generalis šta
bas pripažįsta, jog vokiečių 
kariumenė šiek-tiek laimė-
jusi Vogezų kalnuose.



MKraščiy ir Gyvenimo Apžvalga Vilties Žiburėlis. JŽS SSTaSs Kodėl man patinka
------------- atsišaukimas yra tai kairio-1 „ •• _ v, .9 

jo sparno laimėjimas, yra' SOClJ<UlStl| fftStdl;

rastis “Vaterland” 
kad 90 procentų vo- 
sekančiais metais ne- 
s už Wilsona.
nielai balsuos už Bry- 
et ką gi pasakytų vo- 

bravorninkai ir sa- 
-*...ai? Gi Bryanas blai

vininkas... Nuo vilko 
gant, galima ant meškos

bė-
už-

na-Socijalistų Partijos 
riai tuoj turės nubalsuoti 
labai svarbų klausimą. Par
tijos konstitucijon norima į- 
nešti priedas, kad kiekvie
nas partijos narys, kuris už
ims kokį nors ofisą ir bal
suos už paskyrimą pinigų 
kariumenės, laivyno, ar ka
rės reikalams — būtų išmes
tas iš partijos.

Ir aišku ir išmintinga.

Bostono Central Labor 
Union mano įkurti darbi
ninkų politišką partiją.

ponai Bosto- 
Jie perilgai

Pasivėlino 
no unijistai. 
miegojo.

Darbininką 
seniai įkurta, 
tų partija, už kurią balsuo
ja apie milijonas žmonių.

partija jau 
Tai socijalis-

Penki šimtai metų praėjo 
nuo to baisaus “autodafė”, 
kuriame pelenais pavirto 
kūnas prakilnaus reforma
toriaus. Bet ar šiandien męs 
gyvename laisvo mokslo, lai
svo tyrinėjimo laikais?

Niekuomet.
Jeigu tarpe mokslo vyrų 

randasi tokie, kurie užtaria , 
darbo žmonių reikalus, tai ' 
tuojaus vadovaujanti gauja 
veja juos laukan iš mokyk
lų. “Laisvėje” jau buvo mi
nėta apie likimą Penn. uni
versiteto prof. Nearingo. 
Tiesa, jį nesudegino. Ne tie 
dabar jau laikai, kad degin
ti mokslininką, bet vistiek 
jisai priskaitytas prie “ne- 
blogonadežnų” mokytojų.

Ir visur tas pats. Štai, 
dienraštis “The Call” prane
ša, kad kapitalistai jau ren
giasi atakuoti Texas“ univer
sitetą, kur keli profesoriai 
pritaria socijalizmui. Tuos 
profesorius manoma iš ten 
iškrapštyti.

Hus’as žuvo, kaipo mokslo 
kankinys, bet laisvės mokslo 
ir po šiai dienai dar nėra.

Kodėl taip yra? • Drg. W. imas.> kuriame reikalaujama 
T. Mills sako, kad daugine? užbaigimo pagimdė 

- - - j didelį atgarsį netik socija
listų tarpe. Dienraštis 
“Vorwaerts”, patalpinęs šį 
atsišaukimą, susilaukė mir
ties nuosprendžio. Vokie
čių valdžia ne juokais išsi
gando, kad darbininkų mi
nia jau prasiblaivo nuo ka
rės hipnozo. Vokiečių val
džia mato, kad visų vokie
čių vienybė skęsta užuomar
šos bangose ir darbininkų 
klesa mėgina atsikratyti 
buržuazijos globos. Štai 
kodėl kaizerio tarnai išsi
gando savystovio socijalde
mokratų užreiškimo. Jie, 
nebagai, buvo jau bemaną, 
jog socijaldemokratai sykį 
ant visados įsikinkys į bur
žuazijos vežimą. Bet ta vil
tis pasirodė tuščia esanti. 
Socijaldemokratai atsisakė 
būti priedu buržuazinių par-

Vokiečių socijaldemokra- jo
tų partijos vyriausios valdy- tai pasekmėLiebknechto,Ro
bos (vorstando) atsišauki- žės Luxemburg, F. Mehrin-

• 1 • i 1 v*'

•budavotas? Jeigu žmonės 
.nenori melstis, tai gali at
iduoti dėl krutančių paveiks
lų rodymo.

Pribuvau ant vietos, ogi 
Keli metai atgal buvau žiūriu, kad minėtas socijali-

VOKIEČIŲ SOCIJALDE- 
MOKRATŲ ATSIŠAU

KIMAS IR LIETU
VOS REIKALAI.

Kitoj šio numerio vietoj, 
straipsnyje “Vilties žiburė
lis”, męs išreiškėme savo 
nuomonę apie svarbumą Vo
kietijos soc.-dem. partijos 
valdybos atsišaukimo. Si
čio n męs pasakysime, kad 
tasai atsišaukimas užkliudo 
ir Lietuvos interesus. Vo
kietijos soc.-dem.vadai pasi
sako esanti priešais svetimų 
šalių užgrobimo. Iš to, ro
dosi, seka išvedimas, jog 
vokiečiai socijalistai yra 
priešingi ir Lietuvos prijun
gimui prie Vokietijos. Męs 
nejučiomis turime sušukti: 
argi jie norėtų, kad Lietu
vą ir Lenkiją ir toliaus val
dytų Maskvos ir Petrogrado 
biurokratija?! Tai negali
oms dalykas. Bent liirišiol

S. L. A. GALĖTŲ DAUG 
DAUGIAU ATLIKTI...
Vienas S. L. A. narys ša

šo “Tėvynėje”:
“Naujienų” numeryj 133 

tilpo štai kokis straipsnis: 
“New Yorko valstijoje, 
Catskill kalnuose, yra labai 
naudinga įstaiga, valdoma 
ir vedama darbininkų. Tai 
— sanatorija džiovininkams 
gydyties”.

Tą sanatoriją pastatė ir 
ištaisė žinomoji žydų darbi
ninkų organizacija — “Ar- 
beiter Ring” (Workmen’s 
Circle), kuri šiandien susi
deda iš 48 tūkstančiu nariu C* V
ir turi laidojimo, apdraudos 
ir ligonių šelpimo skyrius.

“Džiovininkų gydymo į- 
staigą “Arbeiter Ring” iš
statyta 5-tas metų atgal, 
kada prie jos priklausė da 
tiktai apie 7 tūkstančiai na
rių. Tuomet, vasario mėne
syje, 1910 m., nupirkta už 
$6,000 Catskill kalnuose se
ną farmą su 170 akrų že
mės. Dabar sanatorija yra 
verta jau apie $100,000”.

Tas viskas labai gražiai 
Ir galima tik no-

priežasčių susidėjo, kurios 
kenkia partijos sustiprėji
mui. Čia ir I. W. W. agita
cija, bedarbės, laikinas pa
sisekimas progresistų — vi
sa tai sutrugdė partijos ūgį. 
Bet vyriausia-priežastis, dėl 

’kurios partija turi silpną į- 
I tėkmę, yra tai ta, kad dau
gelis socijalistų žiūri į par
tiją, kaipo į religišką sektą, 
į tam tikro mokslo mokyklą.

Vieton to, drg. W. T. 
Mills rekomenduoja praktiš
ką veikimą.

“Ten, kur socijalistai lai
mėjo, jie jau nepralošė. But
te, Milwaukee, Schenectady 
ir visur kitur socijalistai ga
vo daugiau balsų dabar, .ka
da jie neva sumušti, negu 
tada, kadaV jie laimėjo. Ha
milton, Ohio, Newcastle, 
Pa., ir Readinge, kur soci
jalistai buvo užėmę ofisus, 
jie taip gerai veikė, jog da
bar vyriausiu elementu, pa
laikančių partijos spėką,y ra 

' vertybė to socijalistų darbo, 
kurį jie atliko, kada buvo 
užėmę urėdus”.

Je, tai teisybė. Ten kur 
socijalistai pasižymėjo savo 
darbu, jų įtekmė nenupuolė 
nors laikinai jie ir turėjo 
pasitraukt iš urėdų, kadangi 
buržuazinės partijos susi
vienijo.

Męs manom, kad praktiš
kasis veikimas pilnai suderi
namas su principų grynu
mu.

TRUPMENOS.
Didžiausiame

go ir kitų mūsų karžygių karštas katalikas, ir mėgau ’stas nelupa iš bažnyčios sie- 
[ pamokslų klau- nų plytų, bet kur yra skylė, 

!syt;’ juo tankiau eidavau tai net dantis sukandęs va- 
= i klausyt, juo labiau imdavo ro plytą, kad tą skylę už- 
•'mintis kalt į mano galvą: taisius.
i“Už ką jie tuos socijalistus Nusispjoviau i 
keikia?” Nors aš ir neži-1 namo> Nuo to

nenuoalsios, drąsios ir nuo- kunigėlių 
seklios agitacijos u* taiką. I • -

Draugai ir Drauges!
Jūs neužmiršote, veikiau- nojau,

ir nuėjau 
Nuo to laiko jau

. 1T.4 o .. .. kas per sutvėrimai pradėjau netikėti kunigųšia, kad Lietuvos Socijalde- įįe socijalistai, bet maniau, 
mokratų Partija buvo pasi- pad tie socijalistai, tai žmo- 
skirusi Amerikoj tris drau- gėdos, nes kunigai draudžia 
gus, kurie, esant reikalui, su. jaįs susitikti ir liepia 
kalbėtų partijos vardu Ame-,jų saugotis. Kartą užklau- 
rikoj ir atstovautų jos rei-.sjau savo draugą, ar jam 
kalus šiame krašte.^ Is tų neteko kur matyt socijalis- 

’ Jis man atsakė, kad 
j nuo tokių šalinas, nes kuni- 
įgas draudžia su jais susi-

gus, kurie, esant reikalui

kalus šiame krašte.
trijų draugų vos aš vienas ky? 
belikau . Drg. A. Baranaus
kas apleido Suvienytas Vai-'

sitraukė iš atstovybės.
Svarbus reikalas verčia

jais susitikti

jų visuomet kalbėjo, kad 
Lenkijos tauta turi teisę sa
vitai tvarkyties — nepri- skamba. Ir galima tik no- 
klausydama nei rusams, nei rėti, kad S.L.A. kuomet nors 
vokiečiams. Tą teisę Vo- galėtų atlikti tiek naudingo 
kietijos soc.-dem. pripažino darbo, kiek atlieka “Arbei- 
i? kitoms tautoms, ergo, ir te r Ring”, 
lietuviams.

Tik gaila, kad pastarame 
partijos atsišaukime apie tai 
nieko nesakoma. Partijos 
valdybai būtų reikėję pla
čiau pakalbėti apie Lenkiją, 
Lietuvą ir Baltijos provinci
jas. Jai reikėjo iškelti vir
šun ir labiau pabriežti prin
cipą, jog kiekviena skriau
džiama tauta turi teisę pati 
nuspręsti savo likimą. Tuo
met atsišaukimas būtų bu- 

labiau

Vokiečių socijaldemokra- 
tų atsišaukime ypač svarbu 
pažymėti vienas punktas, 
kur kalbama, jog socij alde- 
mokratai niekuomet nesu
tiks, kad kaizerio valdžia 
užgrobtų svetimas šalis — 
tai yra: Belgiją,dalį Franci
jos, Lenkiją ir Lietuvą. Ta
sai socijaldemokratų užreiš- 
kimas ypač svarbus šiuo 
momentu, kuomet Vokieti
jos patrijotai vis labiau ir 
labiau reikalauja “atlygini
mo” už pralietą kraują. Dar 
visai neseniai Bavarijos ka
ralius pasakė, kad Vokietija 
turi šį-tą užkariauti. Kiek 
vėliaus, reichstage ir Prūsu 7 O v

landtage konservatyvų ir 
liberalų atstovai taip-pat 
giedojo apie kompensacijas 
ir “atlyginimą” už pralietą 
kraują. Kaip žinoma, jau 
ir tuomet socijai demokratai 
jiems gerai atkirto.

Vokiečių socijaldemokra
tų atsišaukimas turės pada
ryti malonų įspūdį ant 
Francijos ir Belgijos drau
gų. Jie dabar aiškiai pama
tys, kad Vokietijos darbo 
žmonės nenori sumindžioti 
nei Belgijos, nei Francijos 
savystovystės ir teisių. O 
pamatę tai, jie vėliau ar 
anksčiau atras bendro veiki
mo taktiką. Tiesa, ligišiol 
francūzai ir belgai nenorėjo 

Jie sakė, kad vo-

New 
Yorko žydų dienrašty, soci- 
jalistiškame “Forward” 
(Pirmyn) tilpo “Laisvės” 
redaktoriaus straipsnis “Su
naikinta Lietuva”. Tame 
straipsny nurodama žvėriš
ki pasielgimai rusų rytų 
Prūsuose ir vokiečių Suval
kijoj ir Kauno gub. Straip
sny cituojama laiškas Prūsų 
seimo atstovo d-ro Gaigalai
čio į Chicagiškę “Lietuvą”. 
Pabaigoj straipsnio kalba
ma apie Lietuvoj šelpimo 
Fonda.

“Forward” žadėjo talpin
ti kuodaugiausia straipsnių 
apie Lietuvą ir liet, socijali- taikos, 
stišką judėjimą. Tatai ypač kiečiai todėl agituoja už tai-

ves pilnesnis ir 
aktuališkesnis.

SVARBIOS SUKAK
TUVĖS.

500 metų suėjo, kaip tapo 
ant laužo sudegintas garsus 
cechų reformatorius Jonas 
Hus. Apie tą prakilnų vy
rą apšviestesnioji dalis lie
tuvių visuomenės bus daug 
patirusi d-ro J. Šliupo ir ku
nigo Dembskio raštuose. J. 
Huso vardas nesvetimas 
mūsų dauguomenei.

Hus tapo sudegintas to
dėl, kad nenorėjo sutikti su 
Rymo popiežiaus dekretais. 
Jisai mokėjo žiūrėti j daly
kus kritiko akia ir kvietė 
savo bendrataučius elgties 
panašiai. Jisai suprato, kad 
Rymo kurija nesanti neklai
dinga, nes niekur nebuvo to
kio baisaus ištvirkimo, kaip 
popiežiaus rūme. Hus’as 
buvo laisvos minties pionie
rius, kelvedys. Žibintuvas, 
kurį jisai uždegė, per am
žius neužges.

Tačiaus “Tėvy
nės” rašytojas pražiūri la
bai svarbų dalyką. “Arbei- 
ter Ring” yra darbininkiška 
organizacija su aiškiom sim
patijom dėl socijalizmo. Jo
je nevadovauja tokie socija
listų nevydonai, kaip mūsiš
kiai vienybininkai, kurie pa
staruoju laiku vis labiau in
triguoja Susivienyjime. To
kiems vienybininkams rūpi 
išgauti iš Susivienyjimo jo 
narių adresus ar po jo prie
danga atlikti kokį nors kitą 
biznį, bet ne jo labas, gero
vė ir agitavimas už jį. To
kiems ponams, kaip vienybi
ninkai, rūpi ne agitavimas 
už S. L. A., bet savo krūme
lio reikalai.

naudinga gali būti Lietuvos 
Šelpimo Fondui, norint su
rinkti daugiau aukų tarpe 
svetimtaučiu biznierių, t-

— Girdėjom, jog ruošia
mi gana platus straipsniai 
apie Lietuvą į New Yorko 
anglų dienraščius.

— Lietuvos Šelpimo Fon
do sekretorė drg. M. M. 
Rice-Herman pagamino tek
stą atsišaukimų į anglų lai
kraščius provincijoje. Vie
tos komitetai greitai galės 
gauti tų atsišaukimų.

SENIAU IR DABAR.
Viens iš žymiausių Ame

rikos socijalistų, drg. Wal
ter Thomas Mills, kuris ilgą 
laiką buvo užrubežy ir ne
perseniai sugrįžo Amerikon, 
pasakoja “Milwaukee Lea- 
der’y”, kaip jam išrodoAme- 
rika dabar, po tiek metų ne
buvimo. Jisai tiktai ką pa
baigė prakalbų maršrutą po 
visą Ameriką ir buvo kalbė
to jum 115 mitingų.

“Socijalizmas virto popu- 
leriškiausiu dalyku Ameri
kos viešajame gyvenime”.— 
sako W. Thomas Mills.

Bet pati partija daugely 
vietų yra silpna, mažai vei
kia ir labiau panaši į religiš
ką sektą, negu į politišką 

I minių partiją.

— Lietuvių laikraštininkų 
spaudos draugija (tautiš- 
kai-klerikališka) išsirinko 
savo viršininkais sekan
tiems metams šiuos vyrus: 
St. Tananevičius — pirmi
ninkas, J. O. Sirvydas — vi- 
ce-pirmininkas, V. Račkaus
kas — sekretorius, dr. J. 
Šliupas — iždininkas.

Viskas po senovei...

pil-

keiksmams, nes persitikri
nau, kad kunigai meluoja. 
Bet dabar norėjosi pažiūrė
ti tų velniškų laikraščių. Vi- 
sųpirmiausia užėjau ir nusi
pirkau “Keleivį”. Kada pa
ėmiau į rankas, tai visas iš 
baimės pabalau. Parsinc 
šiau namo, užsidariau dur‘ 
atsidariau langą ir prade 
žiūrėti. Maniau, jeigu uk 

tai tuo
jaus trenksiu per langą. Bet 
skaitau, skaitau ir nieko 
baisaus nerandu. Perskai
čiau visą ir ne tik velnio ne
pamačiau, bet ir bediev**1'”- 
mo neradau. Nuo to 
pradėjau ne tik “F 
skaityti, bet ir “T 
“Kovą” ir kitus da.

Laikui bėgant, patenka pamatysiu velnią, 
.... _ i man į rankas apgarsinimomane patalpinti musų spau- lapeliį. Socijalj^ai prašo 

doj sį viešą piane si nup [visus lietuvius ant prakalbų.
Daugelis mūsiškių draugų puvo pažymeta, kad kalbė- 

mano, kad L. S.-D. P. likosi ĮOjas ^us BagOčius. Aty- 
tik ant popieros. Tasma-n^. perskaičiau, įsitėmi- 
nymas labai klaidingas. ie-, -au pa^ymgfą vietą, o lapelį' 
sa, sąlygos, kuriose veikia n*s pas^’savePbi!
musų di augai Lietuvoj, ne’įjojau palikt. Sulaukus pa- n'iiT/lnrm nnhlAnvAin Knr v r x x
U _
tija neišnyko, partijos žmo-!^]^ 
nės tai vienur, tai kitur ke- ,< 
lia savo balsą.

Užsieninis L. S. D. P. biu
ras, dėlei karės persikėlęs iš 
Krakovo į Glasgowa, uždėjo' 
savo organą “P 
kratą” ir man labai linksma 
pranešti draugams, kad 
“Socijaldemokratas” jau pa
siekia Lietuva. Galite su
prasti, kad laisvas žodis 
šiandien Lietuvoj taip rei
kalingas, kaip oras, kaip 
vanduo.

Pastaruoju laiku męs iš
sijuosę renkam aukas nu
kentėjusioms nuo karės

doj šį viešą pranešimą.

ką, kad jiems, esą, prisieina 
riestai, jiems gręsiąs badas 
ir ekonomiškas pakrikimas. 
Francūzai ir belgai manė, 
kad vokiečiai socijalistai 
trokšta taikos ne iš geros va
lios, bet iš baimės. Dabar 
gi toks manymas, kaip gy
venimas parodė, neišlaiko 
jokios kritikos, nes juo to
liau karė tęsiasi, tuo vokie
čiams labiau sekasi, o fran- 
cūzams ir rusams vis ma
žiau belieka vilties “atker
šyti”, atsigauti. Dabar tą 
dalyką pradeda suprasti net 
francūzas Ervė.

Vokiečių socijaldemokra
tų atsišaukimas bus akstinu 
tolymesniai agitacijai už 
taiką ir viso pasaulio darbi
ninkams vis tik bus malonu 
atsiminti, kad pirmą broliš
kumo žodį baisios neapy
kantos laike pasakė ne kas 
kitas, bet socijalistai. Nė 
iš liberalų ar katalikų bur
nos męs išgirdome taikos 
reikalavimą, bet iš socijalis
tų burnos.

Žinoma, męs neprigulim 
prie tų’ žmonių, kurie saky
tų, kad Vokietijos socijal
demokratų oficiališki vadai 
šiuo savo atsišaukimu būtų 
jau išpirkę visas tas klaidas, 
kurias jie darė nuo karės 
pradžios. Užtrinti tas klai
das, užglostyti Heinės, 
Scheidemano, Ziudekumo ir 
kitų žodžius ir žygius — ne
bus tai lengvas darbas ir 
vargiai dar -ar galimas... 
Perdaug toli jie nuvažiavo į 
patrijotų pusę, perdaug jau

— Męs girdėjome iš 
nai kompetentiškų ypatų, 
jog visos šnekos apie Liet. 
Socijalistų Sąjungos susilp
nėjimą nariais iš priežasties 
prisidėjimo prie Socialist 
Party yra be jokio pamato. 
Dėlei to dešimtuko labai 
mažai narių atsimeta, užtat 
kaip kur prisideda naujų 
narių. Chicago j, kaip gir
dėt, žada prisidėt prie Są
jungos Socialist Party lie-' 
tuviški skyriai, Tai ir būt 
keli šimtai naujų narių.

Tik darbuokimės,draugai, išdidžiai jie žiūrėjo į klesų 
nenustodami vilties. kovą, kaipo “romantizmo”

girdėtai, pablogėjo, bet pai- gertos dienos, einu ant pra- kus laikraščius ir k.
" . Priėjau prie svetai

nės ir nedrįstu eiti į vidų, 
nežinau, kas per sutvėrimai 
tie socijalistai, gali sumušti, 

i ar kitką padaryti. Praėjau 
c •• u įpro svetainę apie penkis 
Socijaldemo-įkartus ir nusprendžiau ant 

žut-būt eiti svetainėn, nes 
1 čia City Hali. Užlipau laip
tais augštyn, įėjau į vidų. 
Čia tuoj jaunas, dailus vy
ras mane draugiškai pasvei
kino ir sako: “Meldžiam 
arčiau”. Jis mat, nežino, 
kad mano kinkos dreba nuo 
baimės, lyg zuikio pašauto.

Pradėjus kalbėtojui kai- 
Tai reikalingas dar- bėti, klausau atydžiai ir vis

žiurėjau, kur tie socijalis
tai? Bet kada kalbėtojas 

į esame ’pradėjo aiškint, kame daly- 
Ne- kas, kad pasakė, už ką soci- 

už kny-'jalistus kunigai keikia, ir 
laikraščius, kalendo- liepia nuo jų šalintis, tąsyk 
Atsilyginkite bent da-[supratau, jog_socijalistai to- 
Pinigus siuskite Už- kie pat žmonės, kaip ir visi.

Kaip kuriuos žodžius girdė- 
76 damas, net nusistebėjau, pa-

bas, bet draugai, neužmirš
kite remti ir L. S.
Daugelis iš mūsų 
partijos skolininkais, 
kurie neatsilygino 
gas, 
rius. 
bar.
sienio Biuran, šiuo adresu.

“Socijaldemokratas”, - ------- , - .
Main st., Bellshill, Scotland. įvyzdyn: kunigai keikia soci- 

Per bėda ir aš imliu pa-Ralistus kaip tik įmanydami, 
tarpininkauti, nors būtų o socijalistai tik jiem faktus 
daug parankiau pasiųsti pi- prirodo, kas teisybė, o_ kas 
nigai stačiu keliu. 1 melas. Aš tą tik įsitemy-

JU prašyčiau draugų la« jau, jog kunigai daug rvs-
i melas. Aš tą tik įsitėmy- 

draustu la- jau, jog kunigai daug rūs-

Pasirodo, kad kun 
keiksmai nieko negelbs 
Protaujantis žmogus visuo
met persitikrina ir suranda 
teisybę.

Taigi, broliai darbininkai, 
mums nereikia bijotis to, ką 
kunigai keikia, nereikia bi
jotis pragaro, kuriuomi jie 
mus gazdina, nes jie patįs 
nežino, kur tas pragaras 
randasi. Tuos pinigus, ku
riuos atiduodam kunigam ir 
prageriant, suvartokime ant 
laikraščių užsiprenumeravi- 
mo ir knygų nusipirkimo, 
tuomet išlavinsime savo 
protą ir suprasime, kurioj 
pusėj teisybė — kunigų ar

Juozas K—mas.

Laisvoji Sakykla.
IR MANO TRIGRAŠIS. 
“Laisvės” N. 49 čiela eilė

Zosytės, kam, girdi, ji kri
tikuoja tuos socijalistus, ku-

biau temti “Socijaldemokra- čiau kalba ant socijalistų, cįįaijstu 
'ta”. Girdėjau, kad tuoj iš- negu socijalistai ant kuni- kurie į

labai stebiuosi, kad tarpe so- 
į atsiranda tokių, 

kurie užtaria socijalistus, 
imančius bažnytinius šliu- 
bus. Jeigu socijalistas su-

eis “S-D.” trečias num. Yra gų— 
viltis, kad “Soc-Dem.” bus 
padidintas, bet jeigu nori
me, kad tai įvyktų ūmiau- šeimynai: 
siu laiku, platinkime “S-D.” jalistų prakalbų! 
uoliau, nei ligišiol platinom sušuko: 
ir,progai pasitaikius, sumes-r ten nunešė?” 
kime kiek nors aukų. Aš “Noser, 
tikiu, kad laike piknikų, ek- jau!” 
skursi jų ar išvažiavimu ga- koliot, net ir nuo burdo pra-'ciialistus kovoti7 
Įima parinkti centas-kitas dėjo vyt lauk...

Kas nori gauti “Socijalde- dėjau teisintis, jog i 
mokratą”platinimui—kreip- 'ten pakliuvau. Sakau, dau- 
kitės į mane. Kas nori pla-igiau neisiu, šį sykį dovano- 
tesnių informacijų — mielai,kite, 
patarpininkausiu.

Pastaruoju laiku męs už
miršome apie rėmimą soci- 
jaldemokratiško judėjimo 
Lietuvoj. Metas būtų taisyti 
tą klaidą, nes rytojaus die
na, nors ūkanomis padeng
ta, vistik žada daug perver
smų ir permainų. Gyva so
cijalistiška agitacija čia 
daug ką gali padaryti.

L. Pruseika.

VĖL ŠNEKA, KAD PO
PIEŽIUS KELSIS ISPA

NIJON.
Iš Vatikano vėl praneša, 

kad popiežius Benediktas 
mano kelties į Ispaniją.Mat, 
Italijoj neramu ir su svietiš
ka jos valdžia nesusitaiko.

Ispanijos katalikų partija 
veda smarkiausią agitaciją, 
kad tik parsitraukti popie
žių į Madridą.

Francūzų spauda vis aš
triau pradeda užsipulti ant 
popiežiaus Benedikto. Jį į- 
taria simpatizavime vokie
čiams. Francūzų spauda 
tvirtina, kad popiežius tikisi 
politiškai pralobti, jeigu šią 
karę laimės Vokietija.

Po prakalbų parėjau na
mo ir drąsiai sakau 1

Buvau ant soci-
visai tinka eiti bažnyčion, klaup- 

ti prieš altorių, nulenkti sa-

tave velnias (jjs pirmiau niekino, tai kas 
Aš atkirtau: gap užtikrinti, kad jis ryt 

, as pats ten nuė- ar poryt nenueis pas kleri- 
ląsyk mane pradėjo | paius jr nepradės prieš so- 

____________? Tokie sė
dėjo vyt Jauk... Bet aš pra-^aiistai tik lyglaikiniai ir 

. lsnetycių | jais negalima užsitikėti. 
<1.... ]ųanalp pad faktų nereikės, 

nes męs jau daug tokių so
cijalistų turėjom, kurie da
bar tapo didžiausiais mūsų 
priešais.

Sakoma, kad męs mažai 
turim tokių merginų, kurios 
sutinka imti civilišką šliū- 
bą. Tas irgi neteisybė. 
Kiekviena mergina, kuri tik 
moka skaityti ir rašyti, gali 
sutikti imti civilišką šliūbą, 
jeigu tik vaikinai panorės. 
Suprantama, išsyk nei viena 
nesutiks, bet jeigu vaikinas 
pradės draugauti, pradės ją 
šviesti, pradės impintis jos 
dvasiškais reikalais, tai 
greitu laiku ji sutiks ci
vilišką šliūbą paimti. Bet 
jeigu pasitaiko, kad ji nesu
tinka civilišką šliūbą imti, 
tai reikia tikėtis, kad ir ap- 
sivedus ji pasiliks davatka 
ir su ja turėsi peštis.

Taigi, teisinti tuos socija
listus, kurie ima bažnytinius 
šliūbus, aš visai nematau 
reikalo. Man rodosi, kad 
jie puola davatkom į glėbius 
ir sutinka, kad juos davat
kos už nosies vedžiotų, tai 
verti ne užtarimo, bet kriti-

Sulaukęs nedėldienio, nuė
jau bažnyčion pamokslo 
klausyti. Tą sykį jau aty- 
džiau klausiau, ką kunigėlis 
kalba. Išgirdau, sako: 
“Tie socijalistai be dūšios, 
jų laikraščiai ir knygos pra
keikti raštai, nes juos vel
niai rašo. Cicilikai bažny
čias griauna”. Misliu sau, 
čia vėl kokie kiti jam nepa
tinka, kuriuos vadina “cici- 
likais”.

Išėjęs ant gatvės, užklau
siau vieno gerai pažįstamo 
žmogaus, kas per vieni tie 
cicilikai? Jis man atsako, 
kad tai tie patįs socijalistai, 
tik kunigai taip juos vadi
na, tur būt jiem lengviau 
ištarti. Tąsyk atėjo mintis 
į galvą, kamgi jie tas bažny
čias griauna?

Pažinojau iš matymo tū
lą vyrą, kuris buvo socijalis
tas, ir dirbo pas kontrakto- 
rių. Tuomet tas kontrak- 
torius taisė bažnyčią ir aš 
nuėjau persitikrinti, ar tas 
socijalistas griauna bažny
čią? Eidamas žiūriu į kitas kos ir pajuokos, 
bažnyčios ir mislinu: ir kam 
jas griauti, taip dailiai pa

Varenis.
Collinsville, Ill.
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šiokią tokią kovą, nors tai 
ir bus kovh su socijalistais. 
O kartą atbunda noras veik-

Geltonoji
organizacija. ti, darbuoties — tuomet jau

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

ninkėms (kurie pas jį po 
$6 į savaitę dirbo) pavogė 
tik kelis milijonus.

Fritzas.
ir socijalistai ghd prie jų 
prieiti su savo agitacija...

Brooklyno Dėdė.Massachusetts valstijoj 
’ pradeda kurties kuopos 
naujai susitvėrusios organi- 
zacijos, kuri pasivadino Lie- Nauja vokiečių bomba 
tuvių Darbininkų Sąjunga. 
Dvasišku tos organizacijos 
vadovu yra kun. Fabijonas 
Kemėšis, buvęs “Draugo” 
redaktorius, o vienu iš ve
dėjų kun. T. Žilinskas. Pa
kanka tų dviejų pavardžių, 
kad būtų galima spręsti a- 
pie tos organizacijos pa
kraipą.

Justinas Tumėnas.

------IŠ POEMOS-------

“Laisves Kalinys”
Epizodas iš pirmosios dalies 

“Laisvės Kalinio”.

Nors šliaužo ant žemės, bet žeme 
Kad jiems nepasiekt jos, laisvos, n 
Praplitę verpetai liūliuoja išlėto 
Ir klausosi sielos ugninės raudos! 
O siela — tai marės, tai mėlynos i 
Tai auštančio ryto pravirkę varpai! 
Klausykis sielos — išgirsi dievystę 
Ir burtus būtybės pažįsi patsai!

Tautietis Sirvydas užmo
kėjo T. M. Draugystei už 
knygutes $50.00, bet sapni
ninku garbės Olszewskis ge
riau atsilygino T. M. Drau
gystei už tūkstančius per- 
sispauzdintų knygų; jis ne
išvarė iš darbo Balučio-Ba- 
levičiaus, tuomlaikinio T.M. 
Draugystės prezidento, ka

sias naikinimo įrankis, kokį da socijalistai pakėlė “jere- 
žmogus kada nors turėjęs.' mijadą”, susekę pan Olszew-

“Skoda”.

Neseniai vokiečių išrasta 
bon.oa “Skoda” yra didžiau -

Ta bomba sveria 2,800 sva
ru ir turi 17 coliu diametre.V į

ils armotų “Skoda” iššauna- 
x Man rodos, kad būta dvie-Ima labai augštai ir kada ji 
jų stambiausių priežasčių, nukrinta, tai įlenda 20 pėdų 
kurių dėlei įsikūrė ši orga-'j minkštą žemę, ir po 2 se- 
nizacija. Viena priežastis— kundų eksplioduoja. Eks- 
tai ūgis socijalistų įtekmės pliozija būna baisi. Viskas 
tarpe lietuvių darbininkų,‘kas tik randasi aplinkui 150 
antra — tai įsigeidimas į- j mastų atstume pavirsta į 
kurti tokį “darbininkų” lai- dulkes. Nei jokia gyvastis 
kraštį, kuris būtų vedamas, negali pasislėpti net tose 
aiškiai klerikališkoje pa- vietose, kurios apsaugotos 
kraįpoje. 'nuo bombų. Gazai tos bom-

Klerikalų spauda negali,bos yra taip smarkus, kad 
■nudrasko mėsą nuo žmo-

skio “triksą
* * *

Suvienytų Valstijų gyven
tojai į vienus metus pralei
do: tabokai $3,200,000,000, 
gėrimams $3,400,000,000 ir 
paleistuvavimui $3,650,000- 
000. Well, anot tų katali
kiškų kunigų, viskas pasau
ly yra konogeriausiai ir so- 
cijalizmui įvykus nebus ko 
taisyt. Beje, socijalizmas 
dar ir šeimynas griauna, o 
tas yra baisiu daiktu krikš- 

.......   .................. ............... ____ ..... ...... čioniškai - kapitalistiškam; 
igi^o jau labai didelę įtekmę1 gaus kūno ir suplėšo drabu-' pasauly, kur į metus vos tik ‘ ' . '.................... .vi i t • ’v _ j ....... -_ ............ ....... oTiici /i Hilnnnnc /'Inlni’in
užginčyti, kad socijalistai

Organizuokites 
1916 metams.

Socijalistų Partijos Pil
dantysis Komitetas išleido 
savo sekantį atsišaukimą:

Draugai: — Mūsų susi
rinkime, laikytame 5, 8-tą 
dienomis birželno męs nuta
rėme pradėti organizuoti 
rinkimų kampaniją, rinkda
mi tuo tikslu kiekvieną at
liekamą centą. Ne dėl pa
kėlimo- algos bei padengimo 
pasididinusių partijos val
dybos išlaidų — kiekviens 
aplaikytas aukų keliu cen
tas eis organizacijos‘reika
lui.

Obalsis, kurį męs priė
mėm, yra obalsiu šalies Ko
miteto iš 1915 m. — “Orga
nizuoties 1916 metams”.

Draugai! Kapitalizmas 
apvagia mus'iš mūsų teisių, 
išplėšdamas jas vieną po ki-

Nutr redakcijos. Toji lie
tuvių visuomenės dalis, kuri 
įdomauja mūsų dailiąja litera
tūra, veikiausia, bus girdėjus 
vardą Justino Tumėno, auto
riaus veikalo “Dėdė arba Ai
nių Kančios”, ątspauzdinto 
Šveicarijoj. Tasai veikalas 
tai tikra pažiba mūsų litera
tūroj. Jisai pasižymi didžiau
siu minties ir formos origina
liškumu. Šiomis dienomis 
“Laisvės” red. gavo naują 
Justino Tumėno poemą “Lais
vės Kalinys”, apie kurios išlei
dimą jau tariamasi, 
maloniai 
“Laisvėn” 
veikalo ir
dėsime jų ir ateity.

0

ės. i

I
į

PRIE NAUJOS DRAUGIJOS 
UŽDAVINIŲ.

(Iš “L. Žin.”;. -

apie 4 bilijonus dolerių pra
leidžiama paleistuvavimui!

wt tarpe katalikiškų darbi- žius tolimesnėse vietose nuo 
ltinkų. Lietuvių darbininkų' ekspliozijos.NuOekspliozijos 
ekonominėje kovoje, streikų (būna tokis karštis, kad su
motų ir unijų judėjime, so- sileidžia šautuvų vamzdžiai, 
cijalistai vis didesnį pagau-| Nieko nėra nuostabaus, 
na autoritetą. Politiškame (kad rusai šuoliais bėga iš 
gi veiklume, nors jisai tarpe ’Galicijos nuo tokios pekliš- 
lietuvių darbininkų ir labai kos ugnies. Visą galybę to-i _ _
silpnutis, taip-pat vadovau- kių armotų, howitzer ma-jbas priagituoja, L. S. S. da

bar turėtų mažiausiai 5000 
nariu. O jei tiems garbės 
trokštantiems, kurių ant ne
laimės beveik kiekvienoj 
kuopoj yra, rūpėtų daugiau 
socijalizmas, negu “aš”, tad 
L. S. S. turėtų 15,000 narių. 
Bet žmogaus silpnų ypaty
bių tankiai

* *

Jei vietiniai “unaravi” so- 
cijalistų kuomi vadovai ne
būtų išblaškę tų narių, ku
riuos kalbėtojai per prakal-

ja socijalistai. Tankiai ten- dos, dabar gabena ant Var
ka girdėti, kad net klerika- savos. Nors rusai sutrauk- 
liškiausias darbininkas, o tų dar tiek kareivių apgyni- 
balsuoja už socijalistų kan-.mui, vistiek nieko negelbės, 
didatus, kaipo, “darbinin-1Dabar vokiečiai randasi a- 
kiškus” kandidatus. Apie pie 50 mylių nuo Varšuvos 
socijalistų spaudos įtekmę ir jiems reikia tik pasiirti 
plačiausiose • miniose jau desėtką mylių, 1 k<#r pradėt 

, Vokiečiai aiš- 
ikiai parodė, ką jie gali 
padaryti, tai bombarduoda
mi francūzų miestą Dun
kirk iš Dixmude. Nuo Dix
mude iki Durkirk yra 28 
mylios. Vokiečiai leisdavo 
bombas, viršuj galvų savo ir 
francūzų kariumenės. Kad 
pataikyti į tą miestą pir
miausia išleidžia zeppeliną, 
nuimti pienus ir išmieruoti 
tolį. Kada tas gatava, tada 
leidžia orlaivį nustatyti šau
dymą, kad pataikyti į gei
džiamą vietą. Armota bū
na įkalta į žemę, ir apmūry
ta. Nustato ją pagal palie
pimus iš tolimesnės žvalgy
mo vietos, kur duoda ženk
lus orlaivis. Paliepimus 
duoda telefonu. Kada bom
bardavo Dunkirk, bombas 
leisdavo kas penkios minu
tes. Bombardavimas atne
šė didžiausius nuostolius: 
pusė miesto išgriauta, kur 
namai stovėjo, dabar di
džiausios duobės,' kuriose 
gali tilpti po 30 žmonių. 
Miestas išrodo nukentėjęs,

daug buvo rašyta ir tai yra plėšyti fortus, 
visiems žinomas dalykas.

Suprantama, jog tokis da
lykų stovis baisiai turėjo ne
patikti sąmoningiems kleri- 
kalams. Jie pamatė, kad 
pačiu vienu socijalistų nie
kinimu

ir

*

idėja negali

jau netoli tenuva- 
Jie suprato, kad ir 

jiems reikia užsukti savo 
partyvišką gramafoną ir 
dalyvauti ekonomiškame bei 
politiškame judėjime, visuo
met ir visur vaduojantis ka- 
l deizmo principais. Kaip 
matot, tai ne gera intencija 
vertė klerikalus įkurti savo 
Są jungą, bet baimė augan
čios socijalizmo įtekmės. Jie 
paprastai tiktai tuomet pra
deda veikti, kuomet pama
to sau pavojų. 

Neturiu po ranka naujos 
Sąjungos įstatymų, bet 
sprendžiant iš to, kas yra 
jos vadais, drąsiai galiu pa
sakyti, kad tai bus geltonoji 
klerikalų organizacija to
kios jau rūšies, kokios gy
vuoja ^Vokietijoj, Belgijoj ir 
kitur. Lietuvoj kunigai 
jau pristeigė panašių drau-;Laip nuo žemės drebėjimo, 
gijų, pavesdami jas švento Gyventoj’ai išbėgioję ir vis- 
Juozapo globai. Tose orga- Las apmirę.
r.izacijose viskas po kunigų Sulaikyti tą bombardavi- 
kontrole. Savystoviai veik- franeuzai negali. Jie 
ti leidžiama tiktai tam tik- mėgino iš orlaivių susprog
tose, iš anksto užbriežtose,1 dinti tą armotą, bet kad ji 
rybose. Geltonosios organi-1 įkasta į žemes, tai viena — 
zacijos visur ir visuomet ve- sunku užtėmyti, o antra — 
da atkaklią kovą su socija- vokiečiai šaudo ^orlaivius ir 
lizmu ir, kiek galėdamos, tię negali arti žemės nusi- 
stiprina kunigu autoritetą. (leisti. Francūzų gi armija 
Su kapitalizmo sistemą pa-ineįjiegia nustūmti vokiečių 
našios rūšies organizacijos kariumenę. Taip ir bešau- 
nekovoja. Jos pripažįsta,; do vokiečiai į francūzų mie- 
jog tokis surėdymas, kaip stus. J. V—ka.
dabar kad yra, esąs geras,' - ------------- ------- --- -
nes nuosavybė esanti šven- AUSTRALIJA DeL LUSI- 
ta, paties dievo įsteigta, j TANUOS” NUSKANDI- 
Klesų kovą jos atmeta ir jos 
vieton deda klesų solidartš- 
kumo principą. Visa ką jos 
pripažįsta — tai menkas re-

*
Mūs dirvoj 

nauju darbininku - kalbė
toju: Dusevičius ir Kučins
kas. Tikėkim, kad jų dar
bo pasekmės bus' didžios ’ i r 
kad draugai neatims norą 
darbuoties, \ kaip su neku
rtais kalbėtojais padarė.

* i* * '

Baisumas karės turi sa
vo ir geras puses. Kur Vo
kiečiai užima Lietuvos mie
stelius, tad kunigus ušsive- 
ža su savim. Nauda iš to 
dvejopa. Duos tiems Lietu
vos slėgė jams ir profesijo- 
nališkiems žmonių mulkin
tojams pažint civilizaciją 
20-to šimtmečio, ir nors lai
kinai paliuosuos žmones nuo 
jėzuitiško slogučio.

** *
Suvienytų Valstijų 

džia pralošė bylą su U. S. 
Steel Corporation (plieno 
trustu). Kaip nepraloš, kad 
teisėjus ne valdžia, bet trus- 
tai renka. Kam dar su trus- 
tais provoties ir kaštuoties?

♦♦ *
Socijalistai vis reikalauja, 

kad už darbą darbininkams 
būt atsakančiai apmokama, 
o jei ne, tad protestus ir 
streikus kelia. Bet kad rei
kia savo kalbėtojams apmo- 

i kėt, tad gražiai šypsodamies 
taria: “tai draugas gali pa
sišvęst”. Ir tai kas nedėlia 
per kiaurus metelius, pasir 
švęsk, kaip Kristus ant kry
žiaus — dėl žmonijos!

** *
Anglijoj perėjo įstatymas, 

kurs uždraudžia šventint į 
kunigus vyrus, kurie yra 
sveiki ir tinka j kariumenę. 

• k . • -4 i • • • e

pasirodė du

val-

NIMO.
“L. Ū-kas” rašo:

Kaip tik Australijoj suži
nojo apie tokį žvėrišką vo- 

formaš ir tai dėl jų nekovo- kiečių pasielgimą su “Lusi-, 
ja, bet gražumu prašo. Ką'tanija”, tai tuojaus Austrą- Protingas padavadijimas! 
ponas duos — tai ve koks Hjos ministerial padarė sa-’Net sarmata matyt tokius 
geltonųjų organizacijų prin- yo posėdį, kuriame nutarė: i x
cipas.

Žiūrėsime, kaip darbuosis Australijoj daugiau kariu- 
naujoji organizacija. Mūsų i menės ir pavesti ją Anglijai, 
spauda tegul žymi visus jos;2) visus.vyriausybės fabri- 
darbus. Jos darbų pakrai- 1'"~ 
pą jau dabar galima nuspė
ti, bet vienas daiktas yra 
geras — tai pats faktas to
kios organizacijos įsikūri
mo. Naujoji organizacija, 
nors ji ir klerikališka, išbu
dins daugelį katalikiškų 
darbininkų, įtrauks juos į

1) kuogreičiausia sudaryti
vyrus dykaduoniaujant ir 
rodant mulkiams “hokus- 
pokus”.

naujoji organizacija. Mūsų i menės ir pavesti jąAnglijai, X71CS1-ICS virvimiaubūc ■faRvi- 
kus ir dirbtuves paskirti iš- 
dirbimui karės reikalingų 
daiktų, 3) atiduoti Angli
jai visus savo mechanikus ir 
metalurgijos amatninjois.

Baigiant posėdį, pirminin
kas pasakė, kad dėl tokio 
vokiečių pasielgimo su “Lu
sitania” tylėti negalima. ?...

** *
Teismas nutarė, kad su- 

bankrutijęs bankierius- 
krautuvininkas Henry Sie
gel turi pragyvent su $10- 
000 į metus. Vargšas, ką 
jis tad turės daryt tik su 
dešimt tūkstančių į metus? 
Ir ta pakuta vien dėlto, kad 
jis darbininkams ir darbi-

Teismas pagelbsti kapita
lizmui išplėšti moterims ir 
kūdikiams namus; Pažiūrė
kite į Danbury.

Balsavimo teisės atima
mos darbininkams; Pa
žvelgiate į Primary Elec
tion Laws!

Pragyvenimas darbinin
kams darosi kaskart vis 
sunkesniu; Pasižiūrėkite į 
Valdiškas Statistikas.

Darbininkų šeimynos — 
moteris ir nekalti kūdikiai 
skerdžiami nusamdytų pa
daužų, nelyginai gyvuliai; 
Pasižiūrėkite į Ludlow ir 
Calumet miestus.

Darbininkai kalinami už 
vartojimą jų pilietiškų tei
sių; Pasižiūrėkite į Quinlan, 
Lawson’a ir kitus.

Turtingieji piktadariai 
liuosi nuo atsakomybės; Pa
žvelkite į Rockefellerius.

Ir męs nesušunkame gana 
t6. Kodėl? Todėl, kad męs 
negalėtume. Kodėl męs ne
galėtume? Todėl, kad męs 
neorganizuoti!!!

vimas yra tiesuotu ir reika
lingu, jūsų obalsiu turi būt:
“Organizuoties 1916 m.!”

Męs norime, kad kiekvie
nas lokalas ar partijos šaka 
prisiųstų Nacionaliam. Or
ganizacijos Departamentui 
$2.00, kuomi prisidės prie 
tos pradėtos kovos.

Męs reikalaujame žmonių 
kongrese; męs reikalaujame 
žmonių legislaturose; męs 
reikalaujame 5,000,000 soci
jalistų ■ balsų Suvienytose 
Valstijose.

Tas turi būt mūsų atsaky
mu.

Kad davus šį atsakymą 
lai mūsų visų obalsiu visuo
met: ryte, dieną ir vakare 
bus “Organizuoties 1916 me
tams !”

Pasirašo partijos Pildan
tysis Komitetas:

A. La Suer, E Seidel,
J.Germer, G. H. Goebel, 
James H. Maurer.

(Kova).

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją 

ir iš ten į Ameriką.
Laivai eina per Archan
gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

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

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
. 1112 W.35th Street, Chicago, Ill.

(Valdžios prižidrimas bankas).
Jo turtas yra suviri >1,500,000.

Kreipkite raštu ar ypatiškal.
Visokias žinias maloniai su

teikiame.
‘ . *'J==========e=

Autoriui 
leidžiant, dedame 
ištraukų iš naujo 
kartas nuo karto

...Tokioj tautoj tai jaunikaitis, 
Neb iš kilimo bajoraitis, 
Lygybės, laisvės ir brolybės 
Šaukėjas dėl tiesos dievybės 
Sumanė tautai pasakyt 
Teisybę ir pasidalint 
Vargais su žmonėmis visais, 
O Tomas Krikštas jis vadinos, 
Ir meilės ženkleliu dabinos. 
Jis augo žinomas visų 
Gimtinėj iš tų pat vargų. 
Mokyklon leidė jį tėvai, 
Padarę apžadą šventai,

Kad jis išmelstų su tikru 
Maldingumu jiems šventą dangų, 
Nors po vargų, gojalį brangų? 
Sudėtų riebųjį skatiką, 
Gyvenimo keblaus šelpiką.
Nes čia’ant žemės taip sunku 
Ir su šiuo kūnu nejauku.
Bet buvo vikras ir šaunus, 
Taip lengvas, gyvas jų sūnus, 
Jogei auklėtinio rubus 
Ilgus perdrėkstų, kaip spąstus. 
Į laisvę veržės... Jo dvasia 
Greit augo, kilo su sparčia 
Nuo mokslo knygų daleistų 
Ir laisvių, laimiu užgintų.
Jo protas degė ugnimi 
Taip įvairiai, pamainomi... 
Tai giminės nepastebėjo, 
Kaip mokslan jis tolyn nuėjo 
Kitu keliu, norint badėjo, 
Nes tėvas jam nesiuntinėjo 
Aukselio. Atmestas liūdėjo, 
Lig’ suverpetino tiktai 
Jį brangios draugės ir draugai.

Geneva, Šveicarija. —

o

Baritas Kaunis.

KLAUSANTIS
(Iš “L. Žin.”).

Vien sielvartos dienos, ilgėjimos naktys. 
Pranykę, pražuvę, išblankę sapnai, 
Beribės klejonės, ugninės svajonės 
Ir ašarų platus priverkti klanai.

Ir maldos žinynai, supurvinti tyčia, 
Ir sielos begęstanti šventa ugnis — 
Tai kelias pramintas, praskintas žmonijos 
Žmogaus gi klajūno karti ateitis!

Ant žemės parpuolę į sielvartos guolį 
Vien šaukias, vien meldžias pagelbos dievų, 
Ir laukia, kad tamsios miglotos padangės 
Savaime ugnim ar aušra nušviestų!

O nieks neišdrįsta, kaip aras klekėti — 
Dangaus palytėti ugniniais sparnais, 
Perskrosti bedugnę drąsiausiuoju šuoliu 
Ir raižiot mėlynę išvien su žaibais!

Klajoja, dūmoja, dūmojant vaitoja
Ir skundžias, ir guodžias karionėms, skaus

mais,
O patys nejunta, kad sielų marina 
Kad veliasi tapti tik žemės vergais!

; Lietuvos ekonominis organizmas 
taip yra iširęs ir sugedęs, kad negreit jam 
lemta atsitaisyti. Jis reikalingas yra pa
matinio gydymo ne tik šią valandą karo 
metu, bet ir tūlą laiką, karui pasibaigus. 
Jį gydydami, męs turime ne tik tam kartui 
jo gyvybę palaikyti, bet ypač stiprinti ir 
gaivinti jo gyvuosius nervus, kurie įsigalė
ję paskui jau patys imtų bujoti ir augti.

Toks tat turėtų būti veikimo pobū< 
naujai besikuriančios Lietuvių Draugi j 
agronomijos ir teisių pagelbai teikti nuken- 
tėjusiems dėl karo, kuri gegužės 21 d. šau
kia savo įsteigiamąjį susirinkimą.

Ligai nuspėti ir jai gydyti reikia ge
rai pažinti patsai organizmas. Taigi, 
Draugija visųpirma turėtų pasirūpinti 
smulkiau ištirti šių dienų mūsų krašto eko
nominį stovį ir susidariusias ūkio sąlygas, 
jo trūkumus ir reikmenes, sužinoti veikian
čias mūsų krašte ekonomines įstaigas ir vi
suomenės organizacijas, kuriomis paskui 
teks remties savo veikime.

Didžiausią domą čia reikėtų atkreipti į 
mūsų kooperatyvus — žemės ūkio ratelius 
ir kredito draugijas, Platesnė agronomi
jos pagelba nebus prieinama be vietos or
ganizacijų, kurios gali būti geriausiais tar
pininkais, skirstant tarp vietos žmonių tei
kiamąsias sėklas, gyvulius, ūkio įrankius. 
Per jas tiek-pat galima būtų supirkti lie
kamųjų javų ir gyvulių iŠ tų vietų, kurias 
mažiau kliudė karo rykšte. Pagaliaus, ir 
ūkio kultūros platinimas reikalauja vietose 
susipratusių žmonių, į būrelius susiveiku
sių, per kuriuos lengviau ir greičiau pa
skleisti tam tikrų žinių ar tai su paskaitų 
pagelba ar bandomaisiais laukelaiis ir tt.

Pagaliaus, kooperacijos įstaigos dar 
turi savyje ir kitą galybę — kapitalą, be 
kurio negalimas kiek didesnis ekonominis 
veikimas. Tų laikinųjų pašelpų, kurių ga
li Draugija tikėties iš šalies, toli gražu ne
gali užtekti jos plačiau nustatytiems dar
bams. Čia gi lėšų gali duoti ta pati ko
operacija, kuri sutraukia krūvon žmonių 
turtą. Kredito draugijos tveriamuoju me
tu tai gyvasai šaltinis,iš kur gauna sultis 
visi augliai. Draugijos darbas daug lai
mėtų, jeigu jai pavyktų sutvarkyti ir dau
giau pridiegti tų kredito draugijų, ypač jų 
įsteigimui lengviai leidimą gaunant ir iš 
valdžios pašelpų. Sustiprėjusi gi kredito 
įstaiga “kalnus verčia” ekonomijos pana
šias įstaigas (Melitopolyje ir kitur),.kurios 
turi įsitaisiusios grūdų elevatorius, garo 
malimus, žemės ūkio įrankių sankrovas, 
vartotojų draugijas ir tt.

Be žemės ūkio kėlimo Draugija turėtų . 
dar padėti sodiečiams jų išnaikintąsias so
dybas atnaujinti, parūpinti tinkamų planų 
trioboms statyties, suteikti joms labiau at
sakančios kultūros reikalavimams medžia
gos ir tt.

žodžiu, jaunosios draugijos laukia la
bai plati ir dėkinga dirva. Reikia tik lin
kėti jos darbui geros pasekmės ir daugiau 
veiklių ir rimtų darbininkų.

o

NUSIGANDO...
Atsimename da, kaip Britanijos laik

raščiai šaukė, kad paimtuosius į nelaisvę 
vokiečių nardomųjų laivelių kareivius rei
kalinga esą teisti, kaipo jūrių plėšikus, p L 
ratus. Tą buvo mėginusi valdžia daryt. 
Bet tuoj tą-patį nutarė daryt su kai-ku- 
riais Britanijos belaisviais ir Vokietija. Ji 
išsirinko iš belaisvių tarpo augštųjų lordų 
ir kitų turčių sūnus — to labiausia išsi
gando Britanijos valdžia ir dabar, paėmus 
naujų nardomosios laivelės belaisvių, jūrių 
ministeris pranešė atstovų rūme, kad jie 
busią laikomi lygiai su kitais belaisviais.

i
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.MOTERIMS
NAUJIENOS

Adelaida Popp*

Tūlos darbininkės istorija
Verte V. P.

Pasigyrė 
“darbu .

Kaip žinoma pastaruoju 
laiku Chicagoj labai perse
kiojama prostitutės. Neuž
tenka to, kad jas gaudo vie
šoji ir slaptoji policija, bet 
dar yra susitvėrus tam tik
ra draugystė, kuri kovoja 
su prostitucija.

Ir štai susirinkime kovai 
su prostitucija draugystės 
komisijai, išduodama rapor
tą, pasakė, kad dabar Chi- 
caga esanti “švariausias” 
miestas iš moralio atžvilgio.

Komisijai pavykę susekti

akyse “dorininkais”, “ne- 
" avinėliais”.

poi’ite kovoti su 
rx uacitucija, tai pirmiau ko
vokite ne su “prostitutėm”, 
bet su tom priežastim, ku
rios prie prostitucijos veda. 
Pirmiau pasirūpinkite, kad 
merginos gautų tokią algą, 
iš kurios galėtų žmoniškai 
pragyventi, o jau tuomet 
bauskite, kad jos paleistu
vauja. Bet jeigu merginos 
gaus tokias algas, iš kurių 
gries pragyventi, tai ir pro
stitucija neužiims.

Valgių gaminimas

ŽINIOS
su Franci ja? Jai bus var
gas, bet vargas bus ir New 
Yorkui, kuris ir taip jau ne
svietiškai auga.

stitutes turėję prieglau- 
ir tas vietas panaikino.

Paskutiniais metais buvę 
daug namų savininkų nu
bausta už tai, kad jie išnuo-' 
muodavę namus užlaikymui 
prostitučių; dauguma mer
ginų, užsiimančių prostitu
cija, tapo į kalėjimus su
kimšta.

Tūlas komisijos narių pa
sakė, kad prostitucijos ka
raliai energiškai kovoja, 
kad visai neužgniaužus pro
stitucijos, bet komisija tiki
si, jog naujasis miesto majo
ras padėsiąs jiems kovoti su 
prostitucija.

Na, ar tai ne puiki kova? 
Kada tokios draugystės tve
riasi, tai garsinasi, kad ko
vosią su prostitucija. Reiš
kia, daugelis mano, kad jie 
kovos su priežastimis, ku
rios priveda prie prostituci
jos. Tuom tarpu jos pasigi
ria, kad gaudo prostitutes ir 
sodina kalėjimam

Ir taip, komisija pasigyrė 
savo nuopelnais, kad kelias 
dešimtis prostitučių sukim
šo kalėj i man.

Bet dabar kįla klausimas, 
kodėl komisija nepasodino į 
kalėjimą nei vieno prostitu- 
to? Kodėl nei viešoji, nei 
slaptoji policija nesuarešta
vo nei vieno vyro, kuris už
siima prostitucija? Kodėl 
visi pasipiktina tomis mer
ginomis, kurios savo kūną 
parduoda, bet visai šaltai 
žiuri į tuos, kurie jų kūną 
perka?

Kodėl męs merginas vadi
nam prostitutėm, iš jų juo
kiamės, jas paniekinam, o 
vyrų nevadinam prostitu- 
tais ir jiems nieko nesa
kom?

Ar užtai, kad mergina, 
uždirbdama tris-keturis do
lerius į savaitę, negali išsi
maitinti ir bado priversta 
eina ir pardavinėja savo kū
ną, o vyrai, kad užganėdi
nus savo gyvuliškus jaus
mus, perka jų kūną? Ar 
už tai męs merginas pa
smerkiant, kad jos užsiima 
prostitucija priverstos bado, 
o vyrus išteisinam, kad jie 
iš išdykumo paleistuvauja?

Jeigu jau męs pasmer
kiant merginas, užsiiman
čias prostitucija, tai sykiu 
turim pasmerkti ir vyrus, 
kurie su prostitutėmis susi
deda. Jei — valdžia ir “mo
ralistai” gaudo prostitutes, 
tai privalo gaudyti ir prosti- 
tutus, nes jie irgi doriškai 
prasižengia.

Bet-deja, tos visos komisi
jos, ta visa slaptoji ir vie
šoji policija, kuri užsiima 
“naikinimu” prostitucijos, 
sykiu ją ir palaiko. Neabe
joju, kad prie tos “moralis
tų” draugijos priklauso fab
rikantai ir kad jų dirbtuvė
se dirba merginos gauda
mos po tris ar keturis dole
rius į savaitę. Neabejoju, 
kad tie patįs “moralistai”, 
nuėję į viešbučius, puotauja 
su prostitutėm per kiauras 
naktis. Juk tokie daugiau
sia “rūpinas” dora, jie vi
suomet pasirodo visuomenės

Dynų liuganiina (Pump
kin Pie).

Paimti •} puoduko cuk
raus, 2 šaukštuku cinamonų, 
2 šaukštuku imbiero (gin
ger), 1 šaukštuką druskos, 
1 šaukštuką nutmėg, l.į 
puoduko pumpkin (galima 
gaut kene), 4 šaukštukus 
maleso, 2 kiaušiniu, :{ puo
duko pieno, 2 šaukštu šildy
to sviesto.

Sudek cukrų, cinamonus, 
imbierą, nutmėg ir druską, 
gerai viską išmaišyk ir su
pilk į pumpkin. Indėk ma- 
lesą ir gerai išplaktus kiau
šinius, išmaišius supilk pie
ną ir šildytą sviestą ir vėl 
gerai išmaišyk. Paimk plo
nai iškočiotos tešlos, ištiesk 
torielką dėl kepimo, supilk

30 minutų. Ant viršaus 
barstyk biskį nutmėg.

ti z-

Pyčeš su kruopom.
Išvirt ryžių kruopų 

nusunkus sudėt į torielką, 
apdėt ant viršaus supjausty
tom pyčėm, apibarstyt cuk
rum ir padėt šiltai, kad cu
krus ištirptų. Duodant į 
stalą, reikia užpilt pie
nu arba geriau saldžia 
Smetona.

ir

Kepti obuoliai su kruopom.
Numazgojus obuolius, iš

imt sėklas, padarant per vi
są obuolį skylę. Paimt į 
puoduko cukraus, Į šaukštu
ko cinamonų. Išmaišius pri
pilt į padarytą obuoly skylę, 
įpilt į blėtą J puoduko van
denio ir kept apie 45 minu- 
tas, kas 15 minutų aplais- 
tant tuo patim vandeniu 
obuolius. Iškepus sudėt juos 
į atskiras torielkutes, apdėt 
aplinkui virtom ryžių kruo
pom, apibarstyt cukrum, už
pilt pienu arba Smetona ir 
duot į stalą.

Keptos smegenjs.
Paimt 1 galvos smegenų, 

gerai ištrint, įdėt 1 stiklą 
tarkuotos duonos, biskį pi
pirų, petruškų lapų smulkiai 
supjaustytų, nedidelį cibulį 
svieste iškeptą ir viską ge
rai išmaišius daryt nedide
les bandukes, kaip kotlietų 
didumo ir kept karštuose 
taukuose ant patelnės.

Sosas su duona.
Paimti l.į šaukšto miltų, 

į šaukštuko druskos, į 
šaukštuko pipirų, lį šaukš
to sviesto ir 1 puoduką pie
no. Sudėjus viską, padėt 
ant lengvos ugnies ir mai
šyt povalei, pakol pasida
rys košė. Paimt 1 tirštai 
išvirtą kiaušinį, nuimt bal
tymą, supjaustyt ir sudėt į 
išvirtą košę. Trynį kiauši
nio ištrint per sietuką, kad 
pasidarytų smulkios kruo
pukės. Tada paimt sudžio- 
vytos duonos, aptept svies
tu, uždėt išvirtos košės, api
barstyt trynio kruopukėm, 
galima biskį pridėt petruš
kų lapų ir uždėt ant-viršaus 
vėl duonos džiovytos.

Proletarė*

W. LYNN, MASS. ■ 
Mūsų moterų tamsumas.
10 d. birželio į mūsų mies

tą atsibaladojo čigonai. Vos 
spėjo mūsų moterėlės išgirs
ti, kad čigonai yra, kaip jau 
pradėjo gatvėmis bėgti, 
idant čigonės pasakytų jų 
“ateitį”. Suprantama, či
gonė pažiūri į ranką, papa
sakoja apie jų “ateitį” ir už
tai paima po 25c. Kada aš 
atėjau iš darbo, tai mano 
gaspadinė ir sako:

“Aš buvau pas čigonę ir 
prašiau, kad man išburtų 
mano laimę.
būrė, kad aš ilgai gyvensiu federacija pritaria balsavi- 
ir greitai nusipirksiu savo mo teisių įgijimui... Ta re- 
namą. Eik ir tu. Nebran-! zoliucija tapo priimta.
giai ima, tik vieną “kvoterį” i 
ir viską papasakoja; tuomet 
ir tu savo laimę žinosi”.

Suprantama, :

Įėjo veikmčn geras 
įstatymas.

New Yorko valstijoj įėjo 
veikmėn geras įstatymas, 
sulyg kurio našlės gaus pen
sijas užlaikymui savo vaiku
čių.

Moterų kliubai už bal
savimo teises.

Marion, Mass. — Moterų 
kliubų federacija atlaikė 
čia savo suvažiavimą. Su
važiavime pasirodė, jog
tarpe kliubiečių moterų esa
ma dviejų sriovių. Buvo į- 

Tai ji man iš-1 nešta rezoliucija, kad kliubų

(Tąsa).
— Ji, matomai, nori už grafo ištekėti, 

— pasakodavo darbininkai.
Dabar, kuomet prieš mane atsidengė 

naujas pasaulis, kuomet aš pradėjau jaus
ti, kad visi privalo žinoti tą, ką aš žinau, 
pradėjau su savo draugėmis kalbėti, pradė
jau jom pasakoti, ką aš esu skaičius iš dar
bininkų judėjimo. Tiesa, aš ir pirmiau pa
pasakodavau, bet tą darydavau tik tuomet, 
kuomet mane užklausdavo. Bet dabar vi
sai kitaip kalbėdavau. Pirmiau pasakoda
vau apie ‘Kalnakasių viešpatį’, o dabar apie 
darbininkų išnaudojimą. Dabar aš pasa
kojau, kad keliatas kapit&tist i turi paėmę 
į savo rankas visus turtus, o darbininkai 
badauja, kad šiaučius siuva batus, bet pats 
basas vaikščioja, kad kriaučius siuva dra
bužius, o pats apdriskęs, neturi kuom ap
sivilkti. Liuosu laiku aš joms skaitydavau 
iš socijaldemokratų laikraščio straipsnius 
ii-, kaip galėdavau, aiškindavau kas tai yra 
sucijalizmas. 
liziną, kuomet 
chizmu.

Dirbtuvės
veikimą atkreipti atydą.

o dabar ateina apie dešimtį ir vis daro pa- 
tėmijimus. Kaip tik pamatydavau, kad 
jis ateina, tai ir laukdavau prikibimo. Jei
gu aš eidavau vandens atsigerti, tai ir jis 
mane lydėdavo ir laukdavo, kada atsigėrus 
atgal prie darbo sugrįšiu. Sykį dirbtuvės 
savininkas man pasakė, kad meisteris ma
nimi neužganėdintas ir pridūrė:

— Atsiminkite, kad jūs turite užlaikyti 
seną motiną.

Aš nusiminiau ir nieko negalėjau atsa
kyti. Vėliaus susitikau dirbtuvės savinin
ką ir paklausiau, kuo meisteris neužganė
dintas. Nurodžiau, kad nepaisant į aty- 
džią kontrolę, mano darbe iki šiol nesuras
ta jokių nedateklių. Savininkas patylėjo ir 
pasakė:

— Gerai, dirbkite taip, kaip ir iki šiol..

Aš karštai gindavau soči ją
jį sumaišydavo su anar-

Unijistes už taiką.
; Šimtas tūkstančių moterų 

Suprantama,’ susipratu- unijįsčių Amerikoj visomis 
sios moteris neina pas eigo- išgalėmis remia taikos judč- 

- jimą. Jos buvo net pasiun- 
*” bet tusios savo draugę Leonorą 

zx,ir‘--11 - - —taikos
nes savo “laimės” jieškoti ir 
neneša joms “kvoterių’ 
taip daro karštos katalikės, O’Reilly į moterų
kurios daugiau nieko neži- j kongresą Haagoj.

atėjus Daktares Onos Shaw pra-
no, kaip tik bažnyčion nuei
ti ir iš bažnyčios ;
“pantę” alaus atnešti.

Jos nesigaili “kvoterį” či- ---- —
gonkai atiduoti, bet jeigu i ^na Shaw, garsi Amerikos 
paprašytum nors nikelio ap. sufragisčių vadove. Sufra- 
švietos labui arba nukentė-' g'S^S. norėjusios parengti 
jusiems nuo karės, tai paė
mus šluotą išvytų iš savo 
stubos.

Aš nesistebiu, kad jos 
tamsios, bet stebiuosi, 1 
mūsų dvasiški j a ne tik ne-, 
sirūpina su ta tamsa kovoti, ’ 
bet dar stengiasi ją palai
kyti. Mikas.

kalba Pater šone.
Neseniai čia lankėsi d-rė

j prakalbas tame rūme, kur 
neseniai buvo kalbėjęs gar- 

i sus sorkininkas Billy Sun- 
wJday. Tuomet religiškos an- 

tisufragistės- nesavu balsu 
pradėjo protestuoti.

Sufragistės surengė pra
kalbas kitoj vietoj.

Sufragisčių orkestrą.
Brooklyn o sufragistės įsi

taisė savo puikią orkestrą, 
kuri susideda veik iš vienų 
jaunų merginų. Iš tų mer- 

iginų išeina pusėtinos muzi
kantės.

Ypač puikiai pasižymėjo
1 gegužinės 

parodos, kurią įtaisė New 
Yorko sufragistės.

EAST CHICAGO; IND.
Pati suareštavo vyrą.

“Naujienos” rašo:
“Čia gyvena A. S. su savo 

žmona. Jie laiko burdin- ■ 
gierių. Kas tai iš šalies pra
nešė yyi ui, kad jojo pati 01ą<es^ra iaipe 
žaidžia su burdingierium 
jam, vyrui, namie nesant. 
A. S. tuomet nieko nelauk
damas ir davai varyti iš sa
vo namų burdingierių. Jo 
pati tačiaus pasipriešino vy
ro užmanymui aiškindama, 
kad burdingierius nieko ne
kaltas ir jog su burdingie- 
riu ir jąja jokių blogumų 
nebuvę, ir tik iš šalies gal 
kas ką nors pramanė. Vy
ras nepasitikėjo savo pačios 
nurodymais ir pradėjo ją 
mušti, o pati ilgai nelaukda
ma nubėgo ir išpirko ant jo 
varan tą.

“21 d. birželio atsibuvo 
teismas. Teisme abudu su
sitaikė.

“Tūli gal pasakys, kad tai 
bedievių darbas. Bet ne, 
klys, toji pora yra tikri ka
talikai. Nežinau kurioj pu
sėj buvo teisybė, bet žinau, 
kad A. S. yra geras girtuo
klis. Sykį aš užsiminiau A. 
S., idant jis užsirašytų lai
kraštį, bet sulaukiau atsa
kymo, kad geriau pragerti 
tuos pinigus, ne ką ant lai
kraščio išleisti. Gazieta, 
girdi, tik į bedievį žmogų 
paverčia”.

New Yorkas “subytino” 
Franciją.

New Yorko sveikatos de- 
partmentas sužinojo, kad 
visoj Francijoj, bėgyje vie
nos savaitės (nuo 6 iki 13 d. 
birželio) 1915 metais gimė 
tik 356 kūdikiai.

Tuo tarpu, didžiame New 
Yorke bėgyje tos pačios sa
vaitės užrekorduota 2,800 
gimimų.

Viename tik Brooklyne, 
tai yra, dalyje didžiojo New 
Yorko gimė dusyk tiek daug 
vaikų, negu visoj Francijoj.

Jeigu taip — tai kas bus

vyriausybė pradėjo į mano 
Aš taipgi pradė

jau apsižiūrėti. Pirmiaus, kaip ir visos 
darbininkės, pasivėlindavau ant kelių mi
nutų, pagavus progą pastovėdavau ir tt. 
Dabar pradėjau į laiką ateiti. Darbą atlik
davau gerai ir atydžiai. Aš pradėjau jaus
ti, jeigu noriu tarnauti prakilniems tiks
lams, tai privalau ir smulkmenas teisingai 
pildyti. Kada laike pietų aiškindavau iš 
socijalistų laikraščių ištraukas, tai dirbtu
ves viršininkai praeidami galva palinguoja 
ir pasako:

— Mergaitė, o kalba, kaip vyras. 
Kas savaitė eidavau j socijalistų 

raščio redakciją nusipirkti laikraštį.

Apie moterų klausimą aš neturėjau jo- 
supratimo. Socijalistų laikrašty apie 

ko nerašydavo, o kito- 
Taipgi nežino-

kurios politika žingei- 
viena apie tai rūpinausi, 

tuomet skai- 
Labai no- 

ka užsi- 
s u teikti ii 

moterims lygias teises, aš sužinojau tik 
tuomet, kuomet austrui socijaldemokratų 
partija išleido savo programą. Bet ką mo
terįs gali partijoj veikti — nežinojau. Ir 
štai randu socijalistų laikrašty sekantį 
straipsnį:

“Buvo paroda moterų darbo. Nuvar
gusių, išalkusių plytų darbininkių darbu 
gėrėjosi kapitalistai. Mezgėjos dirba po 
16 valandų į dieną, gaudamos po 30 krei
cerų už tą savo darbą, o kapitalistai stato 
jų darbą ir rodo žmonijai: jie gėrisi, kad 
taip puikiai moka moteris išnaudoti. Ka
pitalistai rodo, kad audinyčiose naktinis

kio
moterų klausima nie 
kių laikraščių neskaičiau, 
jau tokių moterų, 
dautu. Aš tik v
Socijalį klausimą ir politiką 
ėiau vyrų, o ne moterų darbu, 
rėjosi būti vyru,kad galėčiau politil 
imti . Kad socijalistai rūpinasi

laik-

j au
čiansi, kaipo kokioj šventoj vietoj. Per- 
duodavau 10 kreicerų į Vokietijos sočijalis- 
tų rinkimo fondą, jaučiausi, kad jau ir aš 
orisidėjau prie to prakilnaus darbo; jau
čiausi, kad jau esu kovotoja, nors dar ne- 
•i t Įgulėjau prie socijalistų partijos ir nie
ko iš socijalistų nepažinojau, kaip tik tą 
darbininką, kuris tankiai ateidavo pas ma-

Savo laikrašty nuolatos matydavau 
šauksmą: “Draugai, rūpinkitės pritrauk
ti naujų skaitytojų! Platinkite mūsų laik
raštį.” Ir aš stengdavausi kaip galint tą 
d; t Lą atlikti. Vėliau aš pradėjau imti ne 
po vieną egzempliorių, bet po du, tris ir net 
po dešimts. Tuomet skaičiau save laimin
giausia pasauly. Kada eidavau paimti laik
raščių,tai dėl manęs būdavo didžiausia šven
te. Tą dieną apsivilkdavau tais drabužiais, 
kuriais pirmiau eidavau bažnyčion.

Nors socijalistų laikrašty labai mažai 
jas dar “vargingiau” gyve- lydavo apie tikėjimą, bet aš spėjau atsi- 

Jos gauna tik... $25,000, kratyti nuo visų bažnytinių prietarų. Su- 
prantama, tas įvyko ne staiga, bet laikui 
bėgant. 21š pradėjau netikėti nei į dievą, 
nei į dangišką gyvenimą, bet tankiai atei
davo mintis ir pradėdavau mislyti: o gal 
ten, kur tai ir yra kokia nors jiega, kokia 
nors gale? Dieną aiškindavau savo drau
gėm, kad pasaulis sutvertas ne į šešias die- 
ns ir kad nėra tokio dievo, kuris viskuom 
valdytų, nes jeigu dievas būtų, tai tiek 
daug žmonių nevargtų, — vakare, atsigulus 
lovoj, susinėrus rankas, žiūrėdavau į pane
lės švenčiausios paveikslą ir mislydavau.

* — Kasžin, o gal ir teisybė, kad ji die
vo motina.

Mano pažiūros vis tobulinosi ir aš da
riausi rimtesne soči jai demokrate, bet dirb
tuvėj už tai reikėjo nukentėti. Mūsų sky
riaus viršininkas, tironas visos dirbtuvės, 
pasidarė dar liūdnesnis ir žiauresnis. Da
bar jis man išrodė ne žmogum, bet velniu. 
Tai buvo pirmas žmogus, kurio neapken
čiau ir dabar kaip tik prisimenu jį, tai-ap
ima būimė. Jeigu pastaruoju laiku dirbtu
vėj darbo sąlygos pablogėjo, tai tik per jo 
pasidarbavimą.

Iki šiol jis manęs nepersekiojo. Bet 
dabar pradėjo ne tik mane persekioti, bet 
ir mano drauges. Mano pažiūros, mano 
pasielgimai jam nepatiko, per tai pradėjo 
persekioti. Negalėdamas kitaip prikibti, 
pradėjo atydžiai mano darbą kontroliuoti. 
Pirmiau į mūsų skyrių atsilankydavo sykį, 
du i diena ir nedarydavo jokiu natėmiiimu.

Vargše, negali išgyventi 
gaudama $25,000 į 

metus.
Nevien darbininkės skun

džiasi, kad jos, uždirbdamos 
po $5 į savaitę, t. y. $260 į 
metus, negali išgyventi, bet 
yra tokių moterų, kurios už inri zJ nn mi B swr-tvz-i
na.
į metus, t. y. po $480 į sa
vaitę ir ne tik pačios iš tos 
sumos turi pragyventi, bet 
dar ir vieną kūdikį užlaiky
ti! Ar tai tokios moterįs 
“nevargsta”?

Tokių “vargšių” yra la
bai daug. Štai New Yorke 
gyvena Olga Florman, 20 
metų amžiaus našlelė, turi 
sūnelį ir gauna tik $25,000 
į metus ant pragyvenimo! 
Visas jos kapitalas pervirši
ja 4 milijonus dolerių ir kas 
metai atneša pelno $300,000, 
bet globėjai našlių neišduo
da daugiau, kaip $25,000.

Ir štai, kad išsigelbėjus 
nuo “bado”, Florman krei
pėsi teisman, kad jai dar 
pridėtų $15,000 j metus, nes 
ji, gaudama $25,000, ne
galinti išgyventi ir privers
ta esanti “badauti”.

Vargše, kaip ji “nelaimin
ga” ! Tiek gaudama ji turi 
gyventi dar penkis metus. 
Kada jai sukaks 25 metai 
amžiaus, tuomet jau gaus 
$100,000 į metus. Tuomet 
gal jau nebadaus ir galės už 
penktuką “pajaus” nusi
pirkti.

Jūs, darbininkės, kurios 
gaunate penkis dolerius į 
savaitę, nesiskųskite, kad 
blogai gyvenat, nes yra mo
terų, kurios už jus daug 
“blogiau”, gyvena.

bas atliktas dailiai, bet jie neparodo, kaip 
tos moterįs turi dirbti ir kiek jos gauna. 
Kapitalistai didžiuojasi, kad moterįs vynis 
išdirba labai gerai, bet neparodo, kokios tų 
moterų rankos — sutinę, apdegintos; jie 
neparodo, kad tos moterįs visai nukankin
tos. Kodėl kapitalistai sykiu su moterų iš
dirbiniais neparodo ir pačių moterų, kaip 
jos išrodo, kaip jos dirba, kaip jos maiti
nasi ir kaip savo namuose gyvena?

“Kodėl kapitalistai neišstatė ant paro
dos mokytojų, tokių pat vergių, kaip ir- 
tarnaitės, tik pamokintų? Kodėl kapitalis
tai neišstatė ant parodos tų moterų, kurias 
jie privedė prie prostitucijos?

“Jeigu sykiu su moterų išdirbtais daik
tais galima būtų parodyti ir moterų padė
jimą, jeigu į parodos salę įsiskverbtų nors- 
dalelė teisybės, tuomet kapitalistai nesigė- 
lėtų moterų padirbtais daiktais, bet iš gė
dos bėgtų laukan.

“Bet tie visi žmonės, kurie žiūri mote
rų išdirbinius — spangį. O kurie nespan- 
gi, tai mėgsta spangius, nes jie iš tų span
gių tik ir gyvena”.

Štai ką perskaičiau socijalistų laikraš
ty, kurį aš vadindavau savo laikraščiu. 
Įspūdis buvo didelis. Tartum kokia tat 
uždanga nuo mano akių nukrito. Man no
rėjosi stoti į kovotojų eiles ir sykiu su jais 
kovoti. Namie atsistojau ant kėdės ir pa
sakiau prakalbą, tartum prieš didžiausią 
minia, nors namuose nieko nebuvo. Brolio 
draugas atnešė man knygų iš darbininkų 
sąjungos knygyno. Ir kaip aš pavydėjau 
tiems, kurie gali dirbti dėl labo žmonijos! 
“Tai kad aš būčiau vyru!” — nuolatos kar
todavau. Dar vis negalėjau suprasti, kad 
ir moterįs gali dalyvauti socijaldemokratų 
partijoj ir veikti ant visuomeniškos dirvos. 
Niekados negirdėjau ir niekur neskaičiau, 
kad moterįs dalyvautų socijalistų susirinki
me. Socijalistų laikrašty visuomet kalbė
davo apie vyrus-darbininkus ir prie darbo 
kviesdavo tik vyrus. Kada Paryžiuj soci
jalistų kongresas nutarė švęsti pirmą dieną 
gegužės ir reikalauti aštuonių valandų 
darbo dienos, aš ir tuomet buvau viena ir 
negalėjau patarnauti socijalistams. Kad 
aš platinau laikraštį ir agituodavau savo 
drauges, tai skaičiau menkniekiu ir tas 
manęs negalėjo užganėdinti. Tik vėliaus 
supratau, kad jau ir tuomet atlikau milži
nišką darbą, platindama socijalizmo idėją

Iš darbininkių sąjungos knygyno gau
davau labai daug knygų ir reikėdavo daug 
darbo į mąstymo, kad supratus ką skaitai*. 
Žurnale “Neue Zeit” perskaičiau visą, nuo-

(Toliau



KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILL.
Bankas užsidarė.

26 d. birželio State Bank 
of Italy uždarė dėl depozi- 
torių duris. Priežastis už
darymo nežinoma. Minėtas 
bankas randasi ant Halsted 
ir Taylor gatvių. Kada 
žmonės pajuto, kad bankas 
uždaras, tai pradėjo rinktis 
prie jo durų. Trumpu laiku 
tiek žmonių prisirinko, kad 
turėjo policija panaudoti sa
vo galingas lazdas.

Bankas atmoka visus pi
nigus ir depozitoriams nėra 
jokio pavojaus, šis bankas 
buvo po valdžios kontrole.

“L.” Reporteris.

kurią į girias išvažiavę pa
rodo? Jeigu taip, tai daug 
geriau būtų, kad jie jos nei 
neplatintų.

‘‘L.” Reporteris.

NEWARK, N. J.
Mūsų lietuviai nesnaudžia, 

bet veikia išsijuosę. Veikia 
socijalistai, . veikia pirmei
viai, neatsilieka ir klerika
lai. Augant visokiom drau
gijom ir kuopom, sykiu au
ga ir jų reikalai. Rengia
ma visokios pramogos ir ki~ 

’ tokie dalykai. Suprantama, 
prie tokio judėjimo, reika
linga ir svetainė. Tiesa, čia 
yra svetainė šv. Jurgio 
draugystės, bet ji daugeliu 
atžvilgių neatsako vietos 
lietuviams. Visųpirmiausia, 
tai maža. Jeigu vieną dieną 
pasitaiko kelių draugysčių 
mitingai, tai neatsiranda 
vietos. Dėl lošimų didesnių 
sceniškų veikalų irgi neti
kus, nes visai mažas stei- 
Čius. Jeigu prisieina pa
rengti balių ar kitokią pra
mogą,tai negali daugiau pu- 

. . - i blikos susirinkti, kaip 1,000
įeitais metais susiorganiza- (miestas nepavelija daugiau 
vo “Žmonių Universitetas, svetainėn leisti). Apart to i 
Gpl, savitarpio lavinimosi. vjsko, šv. Jurgio draugystės; 
Lniversiteto organizato- nariai stengiasi progre- 
rium buvo žinomas veikėjas gyyiškgsnėm draugystėm vi-

la Lietuvos Dukterų drau
gystės susirinkimuose, kuo
met tik 
apie prisidėjimą prie staty
mo svetainės. Fanatikės 
moterįs prieš susirinkimus 
vaikščioja po stubas ir agi
tuoja, kad neprisidėtų prie 
statymo namo.

Tai matote, kaip mūsų lie
tuviai darbuojasi. Jau štai 
šešti metai, kaip šiam mies
te gyvenu, bet dar nema
čiau, kad taip smarkiai tam- 
sūnėliai būtų kovoję, kaip 
dabar pradėjo.

J. A. Janušonis,
N. L. D. Sąryšio sekr.

akelia klausimą

kunigą per telefoną, kokią 
;eisę jis turi jo pavardę vie
šai vartoti, tai jis jam davė 
tokį atsakymą, kad jau laik
rašty negalima talpinti. To
mis žodžius gali vartoti tik 
dvasiški tėveliai ir jų gaspa- 
dinės.

Tūlas socijalistas, kurio 
vardą nuolatos šmeižia, pa
rašė kunigui laišką, prašy
damas nešmeižti jo vardo. 
Tai kunigas, sulaukęs nedėl-.

ku-1 čiamninkai. Iš to galimaTik pagalvokime, kiek automobilių dirbtuvės, ku- čiamninkai. Iš to galima 
tūkstančių dolerių turėtų L. rių nei neminiu, nes jų dau- Į suprasti, kaip mūsų tautis- 
š. F., jeigu visų miestų iš- gybė yra, taipgi dirba pilną ki biznieriai darbuojasi įįr 
rinktieji komitetai taip dar- laiką. Isavo brolių - lietuviu U: pla-

■ ’ ’ ‘ Bet kokios darbo sąly- tindami svaiginančiu^ gėry-
gos?! Darbininkai neapsa- mus.

11 • 1 v * • v

NORT WEST CHICAGO 
ILL.

Kaip visur, taip ir čia va
saros laiku visuomeniškas 
judėjimas nurimsta. Visi 
laukia vasaros, kad pasilsė- 

is, nors, teisybę pasakius 
.x žiemos laiku neperdau- 
giausia persidirba, bet visgi 
judėjimas būna žymesnis, 
negu vasarą.

Reikia pažymėti, kad pe-

Me KEES ROCKS, PA.
Ir dievas bijo ugnies.

20 d. birželio kunigas baž
nyčioj dalino vaikams pirmą 
kopi tini ją. Vaikai buvo ap
rėdyti, kaip prie šliūbo ir 
visi turėjo rankose degan
čias žvakes. Suprantama, 
kiekvienas norėjo greičiau 
pagriebti Kristaus kūną ir 
per tai labai grūdosi. Be- 
dalinant komuniją, viena 
mergaitė uždegė kitos mer
gaitės drabužius. Kilo di
delis sumišimas. Kunigas 
nubėgo su dievu, o parapijo
nai pribėgo gelbėti nelai
mingąją mergaitę. Mergai
tė likosi išgelbėta.

Tai tau ir dievo galybė! 
Jeigu ne para ui jonai, kurie 
buvo bažnyčioj, tai būtų 
mergaitė sudegus.

Tikras Parapijonas.
A. J. Karalius, kuris pirmu
tinis, įkūrė “Lietuvių kores- 
pondencijinę mokyklą” ir 
dabartiniu laiku yra in
struktorium tos mokyklos. 
“Žmonių Universiteto” už
duotis—plačiau visuomenę 
supažindinti su mokslu, ku
ris ne visiems yra prieina
mas. Nors paskutiniu laiku 
nebuvo skaitomos viešos 
lekcijos, bet universiteto na- 
i iai turė jo iš to naudą ir ga
lėjo lavintis.

27 d. birželio buvo išva-į 
žiavimas į Jefferson parką! 
“Žmonių Universiteto”. 
Išvažiavime bei piknike da
lyvavo ne vien “Z. Ų.” na
riai, bet ir pašaliniai. Šis 
piknikas skyrėsi nuo kitų 
piknikų tuomi, kad nebuvo 
vartojama svaiginančių gė- 
i ymų, bet užsiganėdinta 
draugiškais žaislais ant ty
ro oro. Buvo taipgi 
puikus programas, kurį iš
pildė “Ž. U.” nariai. Dides
nė dalis programų susidėjo 
iš prakalbų, o kita — iš 
muzikos.

Reikia pažymėti, kad ne
toli “Ž. U.” pikniko, buvo 
piknikas “Naujos Gadynės” 
choro.

Buvo ir trečias piknikas, 
kurio nepaminėti negali- 
i «a, nes nepaprastas pikni
kas, bet vyčių. Kadangi gi
lia didelė, tai visi joj sutel
pa, nepaisant skirtingumo 
pažiūri} arba ginčų, kurie 
nuolatos būna tarp progresy- 
viškesnės visuomenės ir kle
rikalų bei vyčių. Jų pikni
kas buvo skirtingas. Turėjo 
bačką alaus ir apstoję ap
link ją visi dainavo. Bet 
reikia atsiminti, kad jų dai
nos irgi skyrėsi nuo kitų. 
Kada jie pradėjo dainuoti, 
tai daugelis ėjo pasiklausyti 
ir “gėrėjosi” karžygiškomis 
dainomis.

Bet tas vyčiams nepatiko. 
Kada tūlas “Žmonių Uni
versiteto” narys,Ūsas, nuėjo 
pasiklausyti, tai vienas vy
čių pramušė jam galvą. Su
žeistasis bešališkas žmogus 
ir nėra niekam blogo žodžio 
pasakęs.

Mat, mūsų vyčiai bando 
parodyti savo karžygišku- 
mą. Pasirodo, kad tie žmo
nės, kurie pasivadino save 
vyčiais, pavojinga vieni leis
ti į girias, nes tuojaus pavir
sta į laukinius ir pradeda 
ant ramių žmonių užpuldi
nėti. Nors jie sako, kad no
ri apšvietą platinti, bet kaip 
tik girią 
ta apie 
ta į

c girią pamato, tai užmirš- 
apie civilizaciją ir pavirs- 
į laukinius.

O gal jų tokia apšvieta,

šokiais būdais užkenkti ir 
tankiai jos visai svetainės 
negauna. Dėlei tų priežas
čių viefos progresyviškes- 
nės draugystės pradėjo rū
pintis, kad įgijus nuosavą 
svetainę. Kaip jau “Lais
vėj” buvo minėta, susitvėrė 
Lietuvių Draugijų Sąryšis 
ir rūpinasi įgyjimu nuosa- 
vios svetainės.

24 d. birželio buvo III 
į konferencija Draugijų Są
ryšio. Tapo išrinkta komi
sija iš 5 ypatų sutaisymui 
liglaikinės konstitucijos. 
Priklausančios prie Sąryšio 

“ trįs draugijos paskyrė iš sa
vo iždų pinigų, kurių'suma 

j siekia $5,000. Greitu laiku 
i bus inkorporuota Sąryšio 
i kooperacija statymui svetai
nės.

Vietos tamsesnieji kleri- 
ikalai po vadovyste dvasiško 
piemenio, neriasi iš kailio, 
kad kaip nors užkenkus pra
dėtam darbui. Jie net tve
ria davatkų organizacijas, 
kad tos boikotuotų pirmei
viškų draugysčių ir kuopų 
parengtas pramogas. Mat, 
davatkos turi ilgus liežu
vius, tai klerikalai ir kuni
gas deda visą savo viltį ant 
jų.

Klerikalai netik nedalei- 
džia arti bažnyčios plakatų 
dalinti, bet dar drasko nuo 
tvorų, jeigu tik pamato pri
lipintus. Už vis uoliausiai 
darbuojasi tūlas S. V., bu
vęs laisvamanis.

29 d. gegužės buvo pikni
kas Vytauto draugystės.Dėl 
geresnio išgarsinimo drau
gystė nunešė plakatų į šv. 
Jurgio svetainę ir, su dalei- 
dimu svetainės užžiūrėtojo, 
iškabinėjo ant sienų. Bet 
štai atbėga S. V. ir pradeda 
visus plakatus draskyti.

♦
♦ *

23 d. birželio buvo susi
rinkimas Palangos Juzės 
draugystės. Kada buvo pa
keltas klausimas, kiek drau
gystė skirs pinigų iš savo iž
do pirkimui šėrų dėl svetai
nės statymo, tai kilo di
džiausias triukšmas. Tam- 
sūnėliai pradėjo šaukti, 
kaukti, spiegti, norėdami 
tuom viršų paimti. Nura
minus juos, buvo paleista 
nubalsuoti, ar draugystė 
prisideda prie statymo sve
tainės? Kad prisideda bal
savo 128, prieš — 31. Kada 
tamsunėliai pamatė, kad jų

HARTFORD, CONN.
27 d. birželio buvo pikni

kas Liet. Sūnų ir Dukterų 
draugystės. Ši draugystė 
yra laisva, prie jos gali pri
gulėti visi, nepaisant pažiū
rų ir tikėjimo. Per tai mū
sų klerikalamas ir nepatin
ka; jie stengiasi ant kiek
vieno žingsnio jai užkenkti. 
Štai ir dabar, kaip tik išgir-

chotos rota ant tos pačios 
dienos surengė išvažiavimą 
be jokios įžangos. Bet pa
sirodo, kad publika į tai ne
paisė ir į draugystės pikni
ką susirinko gana skaitlin
gai. Draugystė, kaip gir
dėjau, turės keliatą dolerių

Jeigu panašiai vyčiai bū
tų pasielgę su socijalistų 
kuopos parengtu pikniku, 
tai nieko tame nuostabaus 
ir nebūtų, nes jie ir tvėrėsi 
tuo tikslu, kad prieš soci- 
jalistus kovoti, bet kaip ken
kia ‘ 
tei,

bepartyviškai draugys 
tai labai keistai išrodo

F. F. Naunčikas.

randasi visai mažai, tai nu 
tilo. Draugystė nutarė nu 
pirkti už $4,000 Šerų.

Dar didesni triukšmai kį

a svaiginančius gėry' 
Kitokiais bizn'iaiM'tfie

Nors sunkus laikai, daug komai spaudžiami prie dar-'neužsiima, matomai* tiesu- 
bedarbių, bet visgi reikia bo. Daugumas darbininkų1 pranta. Nėra lietuviškos 
gyviau darbuotis ir visoki netenka kantrybės ir meta kepyklos ir drabužių krau- 
būdai panaudoti, kad dau-‘darbą, nepaisant į tai, kad^uvės. Iš to biznio galima 
giau aukų surinkus. I paskui reikės kelis mėnesius į būtų daug lengviau pragy-

Bet čia ne vien komitetų būti be darbo ir badauti. jventi, negu iš smuklės, nes 
kaltė. Kaltos ir draugystės, i Taipgi randasi keliatas smuklių randasi viena ant

’* 1 ' ’’ . Kada aš
i 1912 m., tai 

energiškiau darbuotųsi. niaujančių šalių. Tos dirb-' smuklių buvo apie 8, o jau
Nors dabar ir vasaros tuves irgi dirba pilną laiką. | dabar apie 15. Ar tai mū- 

bet visgi Tiesa, čia darbininkai gau-'sų lietuviai neprogresuoja?
J     _ t-A n zd < z-1 r\ o z-\ /vi 1 \ A T T > A

buotųsi, kaip mūsų komite
tas?

dienio, iš to laiško darė iš- kurios išrinko tą komitetą dirbtuvių, kuriose dirbama penkių gyventojų, 
traukas ir sakė pamokslą, ir dabar neparagina, kad jis ammunicija dėl Europos ka-.atvažiavau -----
Suprantama, viso laiško ne
skaitė, bet tik tas vietas, ku
rios jam geriau patinka.

Skaitydamas iš laiško 
.raukas pasigyrė, kad 
.centėjusiems nuo karės 
mviams paaukavęs net $10. 
Bet visai užmiršo pasakyti, 
kad nuo tamsių žmonelių ne 
dešimtį paėmė,bet daug dau
giau. Reiškia, paėmus ke
liolika šimtų, galima jau 
dešimts ir paaukauti.

Reikia pažymėti, kad iš
syk kunigėlis rodė lapės uo
degą. Kaip tik pribuvo į 
mūsų miestą, tai persistatė 
pirmeiviu, liepė skaityti vi
sokius raštus ir tt. Bet pas
kui pamatė, kad tuomi žmo
nių negali pritraukti, tai vi
sokiais būdais pradėjo keik
ti socijalistus ir jų raštus. 
Nuolatos liepia savo avelėm 
saugotis socijalistų raštų, 
nes galįs velnias prikibti. 
Jis sykį paėmęs į rankas so
cijalistų laikraštį, tai tuoj 
pamatęs net tris velnius. 
Nėra to nedėldienio, kad 
per savo pamokslus nepri- 
pliaukštų ant socijalistų vi
sokių nesąmonių. Socijalis
tus vadina didžiausiais gir
tuokliais ir girtuoklystės 
platintojais, bet pats nuola
tos rengia balius su svaigi
nančiais gėrymais. Reiškia, 
jis platina blaivybę, parda
vinėdamas rudį ir degtinę.

Beje, tai daroma dėl die
vo garbės, 
katalikiška v

iš- 
nu- 
lie-

energiškiau darbuotųsi.

karščiai užstojo, I
negalima užmiršti tą svar-, na didesnę mokestį, negu 
bų reikalą, kaipo aukų rin-l kitur, bet reikia, atsiminti, 
kimą nukentėjusiems nuo ,kad ir pragyvenimas daugr:

IX) WELL, MASS.
5 d. birželio buvo lietuviš

kos vestuvės. Nusisamdę 
svetainę, pradėjo gerti, to- 
rielkas daužyti, o paskui bu
teliais ir galvas. Kada iški
lo didelis triukšmas, tai pri
buvo policija ir karžygius 
suareštavo. Ant rytojaus 
buvo teismas ir turėjo po 
$20 užsimokėti.

6 d. birželio tos pačios 
kompanijos, tik kitoj vietoj, 
vėl įvyko peštynės. Policija 
suareštavo peštukus ir jie 
teisme užsimokėjo po $20 
bausmės.

Bet to dar neužteko, 
kitos gatvės vėl įvyko 
tynęs. Peštukai tapo
reštuoti ir užsimokėjo po 
$16 bausmės.

Tai taip mūsų lietuviai 
darbuojasi.

Melagių Dėdė.

Kada parengia 
balių, tai savo 

katalikams liepia nesigailė
ti pinigų, nes kiek jie nepra
leisiu tame baliuj, tai vis 
būsią dievui ant garbės. 
Reiškia, nereikia gailėtis 
pragerti, nes ir tas dievui 
ant garbės.

Kada surengė fėrus, tai 
išleido ant laimėjimo dau
giau šimto butelių degtinės. 
Ir tas viskas vadinasi blai
vybės platinimu!

Lietuviška visuomenė irgi 
sukurstyta. Kada pasako 
tokį “karštą” pamokslą, tai 
tamsunėliai ne tik progre- 
syviškesnius žmones prade
da persekioti, bet ir tarp sa
vęs pjautis. Jeigu vyras 
skaito kokį nors laikraštį, 
tai moteris eina iš proto, o 
jeigu moteris skaito, tai vy
ras pradeda dūkti. Tūla ka
talikė skaitė “Draugą”. Jos 
vyras atėjo iš bažnyčios ir 
pakėlė revoliuciją už tai, 
kad pati “Draugą” skaito. 
Taip vargšas kunigėlio į- 
baugintas, kad ir “Draugą” 
uždraudė skaityti.

Abelnai, tarp lietuvių di
delis nesutikimas ir to visko 
kaltininkas — kunigėlis.

Nenuorama.

Ant 
peš- 
sua-

HAZLETON, PA.
Mūsų kunigėlis per pa

mokslus išduoda raportus, 
kiek ščyrų katalikų pabėgo 
nuo jo žirklių, nesiduodami 
nukirpti pavasarinę. Kol 
kas, tai pasakė, kad 130 to-
kių atsiradę, bet tai dar ne 
visi esą. Tų visų pavardes 
iššaukia viešai.

Vienas žmogelis užklausė

Pittsfield, Mass. — Pasta
ruoju laiku darbai pradėjo 
eiti gerai; dirbama pilnas

brangesnis, negu kitur. 
Ir taip, kaip matot, tai1

mūsų mieste darbai eina ko-1 iaįkaSt Ret jg kitur pribuvus 
Musų mieste yra kazir- geriausiai, darbininkai dir-,sun|<u (Įarpa gauti.

ninku būrelis; tarpe jų ran- ba net viršvalandes ir tai j B. Paukštelis,
dasi keliatas ypatų, kurios regai i apsidirbti. Bet kaip, 
skaitosi neva apsišvietusios. su bedarbiais? Turbūt;
Vyručiai, jeigu jūs save daugelis mano, kad čia be-’ 
skaitote apšviestais, tai aš, darbių nėra?^ Juk ir kapi- 
jums pasakysiu, kad ne į sa- talistų laikraščiai rašo, kad 
vo vežimą atsisėdote. Ap-j darbai eina gerai ir darbi- 
šviestesni žmonės neprivalo,rinkų,trūksta? , 
per kiauras naktis kazyruo- į Aš irgi dirbu netik pilną 
ti. Jūs žinot, kad panašus laika, bet h’ 
kazyravimai valdžios drau- 1 \ \ _
džiami, tai ar dailu bus, darbininkų trūksta.

karės.

Detroit, Mich. — Tūlos 
dirbtuvės tuojaus žada duo
ti savo darbininkams vaka- 
cijas. j

Tilibem.

• viršvalandes,! Norwood, Mass.— Šiuom 
per tai galiu sakyti, kad Wu pas mus darbai eina 

Kad vidutiniškai; veik visosveik
kuomet papulsite į belangę? persitikrinus, ar ištikro dar- dirbtuvės dilba phną laiką.

* bininkų trūksta, išlikau vie-, T ik atramentine dirbtuve
ną dieną iš darbo ir prade-,dirba 3 dienas į savaitę. Be-*

$

Tūlas sutvėrimėlis,Tūlas sutvėrimėlis, J. G., jau vaikščioti nuo dirbtuves uai bių nepei daugiausia i an- 
išžagino 9 metų mergaitę O. Prie dirbtuvės. Ir štai ką dasi, bet iš svetur priouvus 
G. Dabar jis sėdi kalėjime pamačiau: pas Dodge Bros..carbą sunku gauti. A. 
pastatytas po didele kauti-‘dirbtuvę stovi bedarbių apie! ------------
ja. .4,000, pas Studibackar—! Amsterdam, N. Y.—-Dar-

Kasžin ar ir tą gyvulėlįtiek pat, pas Morgan and kai eina nepergeriausiai,už- 
katalikai priskaitys prie -Wrights—dar daugiau
socijalistų? Iki šiol jis bu-1Packard—apie, penkis 
vo karštas brolis-katalikas, Ws ir tt. Apėjau veik visas!nuo štukių ir 
bet dabar katalikai galėtų ’ dirbtuves ir prie kiekvienos $12 iki $15 į savaitę. Kurie 
pasakyti, kad tai buvo soči- į dirbtuves vartų stovėjo mi-( dirba nuo dienų, tai uždirba 
j al is tas.

O gal ir pasakys, nes jie ^tip seniai be darbo,veik vi- 
tankiai taip pasielgia. Su-,sį atsako, kad 3—4 mėne- 
prantama, tautiškai - kleri-(sbd, kaip jau nedirba. Mat, 
kališki laikraščiai pasakys, ’ daugelis patikėjo laikraščių 
kad kalti darbininkiški lai-' pranešimams ir atvažiavo 
kraščiai. U. jis svetur, manydami darbo

_________įgauti. Vargšai, užmiršo,
S. MANCHESTER, CONN. I laikraščiai

’ . niekados teisybes neparašo'
6 d. birželio buvo prakal- įr kad kapitalistų laikrašti-1 

bos L. S. S. 214 kuopos. Kai-!jai niekados negalima tikė- 
bėjo J. Mickevičius. Kalbė-įtis. Štai jums pavyzdys: 
tojas aiškino apie socijaliz-1 neseniai iš Brooklyno atva- 
mą ir dvasiškijos darbelius, žiavo tūlas Dovidaitis, kurio 
Paskui kalbėjo apie karę. ■ čia brolis gyvena, su tuom 
Pertraukoj buvo deklamaci- tikslu, kad apsigyvenus ir 
jų ir monologų. Deklama- darbo gavus. Kada brolis 
vo M. Galvosas ,V. Zokaičiu- jį nuvedė prie dirbtuvės ir 
kas, A^ Kvašis, U. Kumpiu- jis pamatė didžiausią be- 
tė, R. Zokaitienė sulošė mo- darbių armija, tai apsisuko

buV°. laimJn8?s’ nes.vtu.’ stovinčių prie dirbtuves 
. kaip jiems, taip ir

. __ man atsako, kad daugiau
Tokiems prisieina didžiausį | 
vargą kęsti. j _ ____

Taigi, kas mano važiuoti na darbininkus ir dauguma 
darbo jieškoti, lai pirmiau bedarbių, tikėdamiesi gauti 
perskaito sį straipsnelį ir darbo, išleidžia savo pasku- 
pagalvoia, ar galima va-'

pas darbiai taipgi menki. Divo- 
šim- mi dirbtuvėj veik visi dirba 

nuo

nios bedarbių. Užklausus nuo $8 iki $9 Į savaitę. Bet 
dabai* ir čia kairias numušė. 
Mat, darbdaviams pasirodė, 
kad darbininkai, uždirbdami

ti. Tas pats ir kitose dirb
tuvėse. Darbo valandos la
bai ilgos. Bedarbiui irgi 
randasi.

Grand Rapids, Mich. — 
Vietos anglų laikraščiai tan
kiai pagarsina, kad čia dar
bai eina labai gerai ir darbo 
galima gauti. Perskaitę 
darbininkai tokias žinias, 
atvažiuoja darbo jieškoti.

atvažiavau ir jau penkta sa
vaitė jieškau darbo ir nega- 

nologą Motina , Jackus ir|11; vėl s Brooklyną išvažiavo. tai randu daugybę bedarbiu 
K. Jankauskis sudainavo Jis buvo laimingas, nes tu-'b - -• ■
marselietę, U. Kumpiutė norėjo pinigų atgal sugrįžti, 
M. Valevičienė sudainavo bet daugumas atvažiuoja, ‘ man U w

Jau^.P5:gali: darbininkų nereikia.
” ‘ ................................ 1 Iš to visko matosi, kad

'kapitalistų spauda suklaidi-

CAMBRIDGE, MASS.
Kaip visur, taip ir pas 

mus yra išrinktas vietos L. 
Š.. F. komitetas. Bet vienas 
nemalonus apsireiškimas, 
kad tas komitetas nėra 
darbštus. Per visą savo gy
vavimą vos surengė vienas 
prakalbas, bet ir tos ne kaip 
pavyko.

Draugai! Visi skaitome 
laikraščius ir matome, kaip 
kitur lietuviai darbuojasi. 
Jie rengia prakalbas, kon
certus ir fėrus, vaikščioja 
po stubas ir renka aukas. 
Jie visokius būdus pavarto
ja, kad tik daugiau aukų su
rinkus nukentėjusiems nuo 
k rėš.

O ką męs esame nuveikę? 
vienos prakalbos, 
ta $36 ir atliktas

porą dainelių, 
kis pagrajino marselietę.' 
Viskas išėjo gerai. Publi
kos buvo vidutiniškai; užsi
laikymas geras.

28 d. birželio L. S. S. 214 
kuopa prisidėjo prie Socia
list Party ir užsimokėjo mo
kestis. Prie kuopos prisira
šė naujas narys.

♦
* *

20 d. birželio buvo prakal
bos vyčių. Kalbėjo kun. Ke
mėšis.
neverta nei minėti, nes tai1 
žemiau kritikos. Buvo mo
nologas, dialogas dainų ir 
dekliamacijų, bet viskas at
likta prastai. Publika užsi
laikė neramiai, reiškia buvo 
neužganėdinta.

V. iš Keplos.

pagalvoja, ar galima 
žiuoti.

Detroito Reporteris.
tinius centus atvažiavimui 
ir paskui turi badauti.

kriukis, 
girdi*

Lima, Ohio.—Čia randasi 
_______________ ______  keliatas dirbtuvių. Pasta- 
auga labai žymiai—yra už- ruoju laiku darbai pradėjo 
tektinai biznierių ir darbi- truputį geriau eiti. Naujų

* ’Nors lietuvių be-'darbininkų nepriima, bet 
darbių"mažai yra, bet iš ki-ituos, kurie pirmiau buvo 
tu r pribuvus darbą sunku dirbę, tai'jau priima. Be
gauti. Tiesa, dirbtuvės dir- darbių yra užtektinai. Pa- 
ba vidutiniškai, dauguma tartina iš kitur nevažiuoti 
dirba po penkias dienas į darbo jieškotu 
savaitę, o tūlos ir pilną lai
ką, bet tokių mažai y ra. Vie
na iš didžiausių dirbtuvių, 
tai “Winkesteris”. Dabar 
toj dirbtuvėj yra apie 15 
tūkstančių darbininkų ir 
darbas eina dieną ir naktį. 
Daugiausia dirba šautuvus 
ir ammunicija dėl Europos 
kariaujančių šalių. Minėta 
dirbtuvė turi užsakymų net 
ant kelių metų. Ton dirbtu- 
vėn veik kasdien priima po 
keliatą darbininkų, bet dar
bas labai sunku gauti, nes 
kasdien prie vartų stovi 
šimtai bedarbių ir laukia 
darbo; nuo 5 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro vis bedarbių 
armija laiko apgulus 'dirb
tuvės vartus.

Kaslink biznierių, tai čia 
jų taip daug priviso, kaipo 
šungrybių po lietaus rudens 1 T • • 1

New Haven, Conn.—Mū
sų mieste lietuviu skaitlius

Apie jo_ prakalbą ninku 
va i va n ta va n n 4- n A I _

DARBAI.
Detroit, Mich.—Visur ka

pitalistų spauda šaukia,būk 
mūsų mieste darbai labai 
gerai eina ir net darbininkų 
trūksta. Per tai aš noriu 
pabriežti, kaip čia dalykai 
stovi. Visiems yra žinoma, 
kad Detroitas, tai automobi
lių išdirbystė. Šiame mies
te kasdien tūkstančius au
tomobilių padaro. Šįmet nuo 
kovo mėnesio, pilnai di’ba 
šios automobilių dirbtuvės: 
Ford Motor Car Co., Dodge 
Bross., Packard Motor Co., 
Cadillac Motor Co., Studi- 
backar Corporation,Hudson 
«* <■ j /'"I • 1
Motor Car Co. Mažesnės

J. Petrainis.

Sparrows. Point,. Md. — 
Čia darbai eina gerai. Ma
ryland Steeel Co. turi užsa
kymų pastatyti 9 laivus. Iš 
kitur pribuvus nėra sunku 
darbą gauti. Paprastam 
darbininkui moka $1.35 už 
9:15 vai. darbo dieną. Prie 
kitų darbų moka truputį 
brangiau, bet visgi uždar
biai labai maži. Kas aršiau
sia, kad kitokių darbų nėra, 
kaip tik minėtoj kompanijoj, 
tai ir kankina darbininkus. 
Visas miestelis taipgi yra 
tos kompanijos nuosavybe. 
Nei privatiškų namų, nei 
biznių nėra. Amatninkij 
reikalaujama net per laik
raščius. Dauguma amat-z 
ninku dirba nuo štukių, tai 
uždirba neblogiausia.

J. Kisielius.



LAISVĖ

JUOKŲ KĄSNELIAI

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Gerbiamas Orakule! Ka

dangi tu turi geresnes ausis, 
negu ruskas popas, tai klau
syk, ką aš tau papasakosiu.

Kada aš buvau krajuj, tai 
man daugiau niekas nerū
pėjo, kaip tik Onutės ir Ma

ir 
Ki-

“Jei jums kas taip pasa
kojo, tai nedorai melavo”.

“Galbūt”, atsiliepė kuni
gužis susimaišęs; “bet man 
pasakojo, kad jis nuspyrė 
visą galą tvarto besimuisty- 
damas; ar ištikro?”

“Visai neteisybė”.
“Matyt, aš neteisingai 

girdėjau. — O kiek amžiaus 
jis turėjo?”

“Trisdešimts penkių me
tų”.

“E, tai jai jau nebuvo ti
kęs į darbą. Aš manau, kad 
tamstai neperdidžiausias 
nuostolis, nes pasirūpinus 
jaunesnį, galėsite daug ge- 
riaus atlikti savo reikalus”.

“Ne, niekada! Aš nieka
da jam lygaus neesu mačiu
si”.

“Kur gi! Juk jis buvo 
dusulingas”. *

“Tai visai neteisybė — jis 
neturėjo jokio dusulio”.

“Kain gi neturėjo?

riutės, o kartais di 
Barbutė prisimindavo, 
tų vardų nei neminėsiu, nes 
tau išrodvtu, kad visu šven
tų litaniją prisiunčiau. Na, 
e dabar ve, kaip atvažiavau’ 
į Ameriką, tai ot, 
kaip kapliu nukirto... 
topt apie

Juk 
aš aną dieną jį mačiau ant 
kelio ir gerai atsimenu, kad 
buvo dusulingas. Jo eisena 
išrodė, tartum būtų negalė
jęs pakelti kojų. Man ro
dosi, kad jis buvo šlubas”.

“Jis niekada nešlubuoda
vo, nes turėjo gerą korkinę

nei kam t lanki api 
sakyk. Orakule, kodėl taip 
v ra su manim?

Korkinę koją! Labai 
rodos,1 stebėtina... Betgi, iš tiesų, 

Anei sakykite, — juk jis turėjo 
Nors čia'tokį naravą, kad kartais, sa- 
bet man1 ko. apsistodavo ir imdavo a- 

. jas. Pa- biem kojom spardyti veži
mą”.

“Kaip mane gyvą matote, 
aš niekada to nesėti girdė
jusi. Jis nebuvo koks be-

Milda.

Atsakymas: — 
Hm

taip yra 
1 amista

Man taip išrodo, 
tamistą neviskas 
kaip turėtų būti. Į 
vadiniesi ' 

moteriškas vardas

“Galbūt kad ne. Betgi, 
ulyg jo būdo, jis turėjo bū-

Milda iv’sjas”.
i I “ ikiI'ikri juokai”.

“Argi jis nebūdavo visada 
• suglaudęs ausis?”

lyginai, kaip vyras. Tadka-I “Suglaudęs ausis? Visai 
gi galiu patart? Nieko dau’-1 gs;!l’ri!n J’s U'v? ^era- 
giau, kaip tik kreiptis pas -urdis. kiltas ir visana ma-

“Geraširdis, kiltas... Ne- 
įgaliu suprasti... Bet, matyt, 

*12 topui 'knd jis buvo ne betkoks su-

— ar supranti?) ir kalbi a- 
pie Katriutės ir Barbutes—

Kala kniubą, nes 
id ils v ra garsus

mergų inžinierius) 
tamistą ištiria, prie katros’ 
lyties prideri, o tuomet ži
nosim, kas reikia daryt.

tvėrimas ir turėjo geras y- 
patybes. O kiek taip, vidu
tiniškai, jam imdavo laiko 
nueiti versta kelio?”

“O, kokią penkiolika mi- 
nutų”.

“Hm, visgi prastas ėjikas. 
Visgi, man rodosi, kiek at
menu, jis buvo kūclas ir pa
sišiaušėjęs ir be botago ne
norėjo nei iš vietos pasiju
dinti”.

“Ne, tamista, tas yra pra
simanymas ir. išmislas: jį 
niekas botagu nevarinėjo ir 
jam jo nereikė, o pasišiau
šėjęs irgi negalėjo būti, nes 
buvo plikas”.

“Stebėtina”, kraipė kuni
gužis galvą.

“Ir nei kiek nebuvo ste- 
bėtinesnis už tamistą!”

“Na, meldžiu neįsižeisti”, 
teisinosi kunigužis; “aš vien 
tik apie tai kalbėjau, ką a- 
pie jį buvau girdėjęs. Bet, 

.kiek dabar patyriau iš ta- 
jmistos kalbos, tai jis buvo, 
matomai, labai geros veis
lės, tikrai geras ir protin
gas gyvulys”.

“Kaip tamsta drįsti, čia 
atėjęs, taip mane užgaulio
ti? !” sušuko našlė. “Tamis- 
tos visa kalba, nuo pradžios 
iki galui, buvo tikrai begė- 

| dišku išniekinimu mano ----- jeį jįs pęį.
jtų gyvas, tamista nebūtum 

ar išdrįsęs jį taip nužeminti! 
Meldžiu tamistos išeiti”...

Kunigužis paraudo tarsi 
Jį apopleksija nušutytas vėžys. .

Didelė klaida.
I Priekulės parapiją, Prū

suose, atėjo naujas kunigu
žis. Jis buvo jaunas, gra
žus, geras ir draugiškas 
žmogelis, bet kadangi nese
niai atvyko į nepažįstamą 
apielinkę, tai, žinoma, nebu
vo pilnai susipažinęs su sa
vo pa rapi jonais.

Kartą jis atsilankė pas 
ponią Puntaitienę, kuri ne
perseniai buvo palaidojusi 
savo vyrą. Ji, be abejonės, 
manė, kad tasai kunigėlio 
atsilankymas buvo dėlei tos 
priežasties. Todėl ji visai 
nenustebo, kuomet svečias 
užklausė.

“Tai poniutė nemalonų, 
smūgį susilaukėte?”

“Taip,” atsidusdama 
tvirtino našlė.

“Ir visai netikėtai?”
“Taip; tėveli, visai to 

laukiau”.
“Kaip girdėjau, tai tvar

te užbaigė savo dienas. Ar 
ne?”

“Kaip tai! — Trioboj, ku
nigėli”.

“Ak, taip! Jūs, matyt, jo 
labai gailėjotės”. t v ..

“Ak, kaip aš jį mylėjau ir .vargšo vyrelio, 
gailėjausi!”

“Jis pelėmis sirgo, 
ne?”

“Pelėms!” nusistebėjo na
šlė. “Ne.
užmušė”. “Ar tai ne tamista esi po-

“Ištikro? Tai, matomai, 'nia Šerelienė? ir ar ne jus 
tamstos jį perdaug šėrėte”. | vakar nusibaigė senas, žilas 
'“Ne, jis visada pats mai-> arklys?”

" “Aš niekada neesmiu tų-
Hm, tai, matyt, buvo la-. rėjusi arklio, bet tik vyrą,

1 kuris numirė nedėlia atgal!” 
! “Na ir tu šnekėk!” jis

pa-

ne-

“Laisves” knygo
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ ĮK0NYT7

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris, tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, gales lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijrf’iz- 
mas1—tai ne svajone ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ...............

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

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

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

knygelė išaiškiną, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
" siukaitis. Tai yra labai sma

gi apysakaite, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vo» 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

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

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

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

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

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogau# 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
Intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ...... 15c

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

PASLAPTIS ................................ 15c
GYVENIMO BANGA ............... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI ..15c 
KONTROBANDNINKAI ...........  20c
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 
KANKINIŲ..................................
PILENIEČIAI ..............................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELE ........................................... .
IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina...........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS- 

U() PAMATAI, kaina..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

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

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

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

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

ir šią

Tai yra 
lietuviš-

20c

20c

15c

10<

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvie- 
koresponden-
.’........................ 10

20c.
35c.

40c.

20c

10c

75c
75c
35c
20c

10c
50c

50c

’•V v’ •• • u v |

Jau nereik daugiau atšipusia britva skustis!
** Reikalingas daiktas visiems vyrams kurie patys skutasi!

Kadangi britva peša ir skaudžiai skuta, nekankuikis ir nepyk- 
dink save, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT” BRITVAPUSTO. 
kaip ištepsi ant diržo ir patrauksi kelis 
rai išpustis, kad malonu bus skustis, 
laišką ir adresuok:

O 
kartus britva, tai taip ge- 
Prisiųsk 25c. suvyniojęs į

MASPETH, N. 
BERGEN MFG. CO., Dept. A.

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS Į RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STE1TO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties nuo---------------------------• ... ,. . . .
mai

ugnies ir nelaimingi; atsitikimų. Visokiose rodose patari- 
DYKAI. Išrandavoju baksus laiškams.
PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
SYKIU [ SAVAITĘ IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA-DU

LIMA ATVAŽIUOT IŠ RUSIJOS Į AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažicriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

BANK1ERIUS JOHN KOVACS
36 GRAND STREET Fili ja: 155 CLINTON ST.

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

PARDUODU FARMA.Š

į Akušerka į 
et Pabaigusi kursų Woman* Mcdica? m 
o) College, Baltimore, Md. £
2 PaRckrnlnRtti atlieka bovo darbų prie @ 9 Rimdymo, taipgi nuteikia visokiao rodau it 3 
g paprelba invairlomi motoru ligose. S

» F. Stropiene,^!"?b’.‘; |
* SO. OOSTOIV. MASS. *

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

Kas nori gaut “Socijalde- 
mokratą” (mokslo laikraš
tis)—tegul prisiunčia 6 cen
tus.

Turime pirmą ir antrą 
“Soc.—Dem.” num.

“Laisvės” Administracija.

Jonas MATHUS?

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR SVARIAUSIAS SALIC- 

NAS VISAME SO. 
BOSTONE.

Sveiki geriausio# rtiši«* f$ry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielanku#. Atnllankyklt*, 
a persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—314 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nua Lietavią 
Labdarystės Draugija# cikx)

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

[NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau! 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas

KAINA
35 centai.

Juokas
Toje knygoje aprašoma 

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

Reikalauk šiuo adresu:
“LAISVE”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA n E/A | fį
APTiEKA IVllmoLU

Žemiau paminėtas gyduoles galimi 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.................. ?1.0(
Kraujo Valytojas.......................... $1.01
Vidurių Reguliatorius....................... 60i
Trojanka.......................25c, 50c ir $1.0(

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Aveniu

Brooklyn, N. Y.

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pmh mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtines ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

61 S.2nd st., Brooklyn

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

NEREIKIA JIEŠKOTI ::
Delio, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglr 
kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo na
muose liuosame laike, visi išmoksią. Nurodymai ir

LIETUVIU KORESPONOENCIJ INE MOKYKLA, 2019 Lc Moyne St. CHICAGO

’DIDELE DOVANA“
nam fiiv# rafWgWFra##>fi—aiiwr.miw.

Zira pakelio priešakys vertas įc pinigais ;
Visas Kuponas vertas įc pinigais

10 
Cigarettes

c t 2
§ J2

C *□

Visas Kuponas ir pakelio prieŠ3klf 
pačią vertę. Gali huti išvainotu 

arba j vertas dovanas.

turi tą 
pinigus

NEWARK0
• AKUŠERKA

Paba'gurJ Imperntricl Marlj A- 
huš.-rkų mokykla J’eterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmaa 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi £-rai apsipažinue su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
ia*, imą.

O. STROLIENe 
Jauniškaitė

818 Walnat St., NEWARK. N. J.

Telefoną- Market
4 \J Du

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

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.

Telephone 595 Greenpoint
Daktaras J.

SPECI JAUSTAS 
PLAUČIŲ 

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

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ,

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

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po 
savaitei, mėnesis p j mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkiroje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršinus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis pre seno, 
garsaus specijalisto
D-RO LEON. LANDES

Jis jums be pinigų duos rodą 
ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias liga#, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu dideliius i* garsius aparatus 
Elektrikos ir X— Spindulių, per 
kuri ms matau jūsų v’duriniu# 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, ne# 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują Ir 

šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pa# 
garsų
D-RĄ LEON. LANDES
140 E.22nd St., New York, N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryte iki 8 vakaro; nedėldieniai# 
įuo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, e 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

Kas užsirašys 
pas mins 

dienraštį 
“Naujiena#”, 
tasai gaus ## 
kančias dova 
nas: “Laisvę’' 
ar “Keleivį” ai 
“Kovą”ar “Tš- 
vynę” ar “Vie
nybę Liatuv- 
ninku”, ai 
“Lietuvą”, ai 

“Amerikos 
arba knygų ver-

109 Grand St.,
JUOZ. MARTINAITIS
Brooklyn, N. Y

Lietuvį”, ar “Šakę
tos $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dai 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tij laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau
jienas” gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas pri# do 
vanos.

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

Tsu. £834 GreeKpoiRt. 
Puikiansia lietuviam# vieta pa# 
P. DRAUGELI

Skanu# alus, 
gardi arielka, 

~ėlius, visokį# 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikų# užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsita 
užganėdinti.

73 Grand st, Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
.. AR BUVAI KADA NORS

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

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

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

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

Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir Iki kur 
nori keliaut.

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

498 Washington Street, 201 W. Broadway
Corner Spring Street SOUTH BOSTON, MASS.

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

Užsirašykite

tinosi”.
M

bai protingas. Sunkų jis tu
rėjo galą; ar ne?”

“Kaip tai — sunkų galą?” spjaudė eidamas keliu na-
“Girdėjau, kad reikėjo! mon. “Aš visą laiką snekė- 

mušti kirviapenčia į kaktą, jau apie arklį, o ta kvaila 
kad sutrumpinus kanky- avis apie savo vyrą. Tfu! 
nes” . ' iŠ “T. J.”

Lietuviškos Dainos!
II Sąsiuvinys. Ketuiiems 

mišriems balsams; tinka cho
rams ar kvartetams. Kaina už 
septynias dainas 25 c. 
rams duodama 30 knygučių 
“ dol.

Sutaisė Petrauskų Mikas.
Rašykit:
M. Petrauskas

395 W. Broadway
So. Boston, Mana.

Cho- 
už

5

nes

Su visokiais reikalais 
kreipkitės pas

D. BOCZKŲ
Jis užlaiko krautuvę, pas 

jį galima nusipirkti “Lais
vę” ir kitokius laikraščius. 
Patarnauja visame kame.

D: BOCZKUS.
211 First St., Elizabeth,N.J.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Spccijalistufi Motoriuku Ligų.
314 E. 50th New Yorh

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

Nedėliomis pjigal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

"NAUJIENOS” praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš kares lauko ir abclnai iš viso 
pasaulio — kasdien.

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

'‘NAUJIENOS” talpina darbininkams naudingus 
straipsnius ir Žinias.

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavienios 
ypatos ir darymui pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chicagoje—per išnešiotojus 12 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicagoje metams $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Chicagoje, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mėu. $1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

^MAUJIENOS” 1841 S. Halsted St., Chicago, III
Šiuomi prisiunčiu$-----------už ‘’NAUJIENAS*’. .........

metus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresu:

L. 10



LAISVĖ

Pranešimas Augščiau 
sios Prieglaudos Lie 

tuvių Amerikoj.

timo lėšas, L. Š. F. pasiųsta $56.98 
Aukas priėmiau T. L. Dundulis.

NEW YORK.
Pereitame “Laisvės” unm. praleis

ta ‘pavardė draugo Aniceto Vil- 
džiaus, kaipo aukų rinkiko L. Š. F.

Drg. A. Vildžius gražiai pasidarba
vo.Nors ir buvo pagarsinta “Laisvė

je” kad A. P L. A draugijos centra- 
liška ekskursija įvyks liepos 4 d., bet 
dėlei tūlų priežasčių likos perkelta 
ant liepos 18 d. 1915 m., tame pačia
me Kayston parke

Paimta specijališkas traukinys, ku
ris išeis iš ryto nuo 10 vai. jr grįžš 
7:30 vakare. Traukinys išeis nuo 
Baltimore Ohio stoties, tarpe 9 ir 10 
gatvių North Side Pittsburgh, Pa. 
Stotis randasi prie pat 9 tilto San
dusky st., N. S. Pittsburgh.

Atvažiavusiems iš kito miešti. į 
Pittsburgh nereikia imti kito karo. 
Tik reikia pereiti per tiltą ir tuo
jaus B. ir O. stotis. Tenais patiks 
komitetas. Jeigu kurie pasivėluosit 
ant traukinio, lai galite imti Pitts
burgh© Shurt Line Butler karą ant 
Federal st. ir pasakykit konduktoriui, 
kad išleistų ant Mantroel sta
cijos. Išlipus ant tos stacijos, rei
kia eiti tiesiog po dešine ant Kayston 
parko. Kelias eina pro kapines.

Tikietus reikalaukite pas kuopos 
komitetus. Tikietvį/kaina su nuva
žiavimu ir parvažiavimu — vyrui 
$1.50, moterei $1.00.

A. P. L. A. nariai stengkitės visi 
dalyvauti toj ekskui.^joj, nes tai dar Yoi’ko bil’Žoj. 
pirma tokia didelė ekskursija, 
rengia Pittsburgh© lietuviai . 
grama ekskursijos bus puiki—;
geriausia muzika. Bus šokių. Vai- |JU0S mokins Suvienytų Val- 
gimu ir gerymų nykai — tik uz j- .. „ , ..v. / \
žangų reikia užmokėt. Bus visokių stiju fcderaliskos kariume- 
žaiąlų su dainomis. Todėl visi na- nės aficicriai. 
riai dalyvaukite ekskursijoj ir atsi
veskite savo draugus.

J. K. Mažiukna

NORTH ABINGTON, MASS.
L. Š. F. aukavo: J. A. Valeika, S. 

Rasevičius, M. Rasevičienė, R. Zulo- 
nas, S. Zulonienė, J. Sidlowskis, A. 
Čapas — po 50 c.; A. Klinga, S. Pi- 
sorskis (Devenis), P. Resevičius, F. 
Resevičienė, W. Butėnas, S. Klinga, 
J. Kničųs, J. Sorkinas, J. Paleckis, 
J. Kalvelis, Jonas Vaitaitis, A. Šid- 
lovskis, J. Czernius—po 25c. Išviso 
$6.75. Pinigus priėmiau 2-27—15.

K. Šidlauskas, Ižd. L. š. F.

Daugiau aukautojų pavardžių tilps 
sekančiame “Laisvės” N-ry.

Kariški liogeriai del

New Yorke greitu laiku 
bus įtaisyta kariški lioge
riai dėl bankierių, bankų 
kontrolierių, advokatu ir ki- 
tokios rūšies kapitalistų, ku
rie yra atsižymėję New 

Tuose lioge- 
kp™! riuose jie per mėnesį laiko 

griežšĮ mokinsis kariško muštro. 
Bus šokių. Val- 

dykai — tik už į-

žinoti, kam 
jiems tas “mokslas” reika
lingas? Ar jie su Vokietija 

I Įmano kariauti, ar kad laikeAukos Lietuvos bankrūtų nuo depozitoriu 
Šelpimo Fnndan.

• NAUJA KNYGA.
Išsimokinimo gaidų (notų) lietuviš
koj kalboj ant visokių instrumentų ir 
dainavimo (giedojimo). Perkupčiams 
duodu didelį pelną. Giedorei ir mu
zikantai turinti tą knygą neatsiskirs 
nuo jos. Prekė $1.50. Pirmos lekci
jos pradžia 10c. Kas prisius šitą mė
nesį $1.00, gaus tą knygą. Rašykit: 
G.A.BARONAS.McKEES ROCKS,PA.

Per prakalbas, kurias parengė 
L S. S. 27 kuopa ir L. S. choras ap- 
vaikščiojime 1-mos gegužės. Aukavo 
L G. š. P. Aukštikalnis, J. J. Vait
kevičius, D. Šnaideris — po $1.00; 
P. Kukonis, A. Strelkauskas, T. Mic
kus, P. Barčiūtė, A. Krasnickas — 
po 50c.; J. Sinkevičius — 30c.; K. 
Malonia, A. Valiukevičius, J. Iroške- 
vičius, A. Klimas, 
nelis, P. Blažaičiūte 
tė, A. Talandzevičius, F. 
J. Pilvelis. Lalela, J. , 
Palšis, V. Krasnickas, F 
Vaitkevičius, L. 
dzientavičiūtė, M 
mulienė — po i 
surinkta $3.80. Viso 
aukavusios Friend — 
$15.00.

Aukas priėmiau

L. Verbila, J. Ba- 
i, A. Krisiulevičiū- 

Šimkevičius, 
Kačergis, P. 

, Aimutis,. J. 
Harmanas, M. A- 

Raižienč, M. Da- 
Smulkių aukų 

14.85. Iš šalies 
15c. Viso aukų

REIKALINGA.
Reikalinga merginų prie 

marškinių; darbas ant visados, 
darbis geras. Atsišaukite:

281 No. 6th St.,

L. Dundulis.

BRIDGEPORT, CONN.
Atskaita Lietuvos šelpimo Fondo. 
18 <1. spalio. 1914 m., per prakalbas 

J Šukio surinkta nuo šių ypatų: po 
$1.00 aukavo M. Plukes, S. Jonaitis, 
P. Petraitis, V. Adomavičius. P. Nie- 
kiūnas, F. Aksina>, J. Vasiliauskas; 
po 50c.—P. Petrauskas, P. Tamošiū
nas, P. Grigas. S. Pėstininkas, J. 
Dulbis, A. Daudaras, J. Klimavičius, 
J Laurinaitis, Andruškevičius, J.
Marcinkevičius, A. ščivinskas, A. 
Balčiūnas, M. Gumbuleviče, J. Char- 
nauskas. J. Repšis, A. Jaraševičius; 
po 25 c.—J. šūkis, A. Valaitis, F. 
Julaitis, F. Chaber, A. Kielaitis, J. 
Žukauskas, V. švereckas, švereckie- 
nė, M. Baltrėnienė, C.elbogieru\ M. 
Gelčiūtė, J. Ragickas, Z. Grusaulienė, 
A. Vaitkevičius, A. Latvėnas, J. Ja- 
rasevičius, V. Žiūraitis, M. Matule- Į 
vičius, V. Pėstininkas, V. Višniauskas, 
A. Ignatavičius—30 c. Smulkiais su
rinkta $2.15. Viso tą dieną surinkta 
$21.35.

Sukolektuota nuo biznierių po vie
ną bonką degtinės: Anufras Andruš- 
keviče, Jur. Taraseviče, J. Jalovec- 
kis, Ch. Dumschat, M. Baranauskienė, 
F. Rokowsky; po vieną bonką vyno: 
J Mileris, Z. Smilingis, Klimaitis ir 
Giedraitis; Ignataviče ir Černiauskas, 
J. Mandriejauskas, A. Baranauskas— 
po kumpį: J. P. Eringis—skustuvą; 
St. Vilčinskas—boiled ham; Kaz.Stru- 
tinskas—baksą sodės; Tho. Phenic— 
baksą saldainių; M. Plukas—6 bon- 
kas vyno; J. S. Prūselaitis—bruslo- 
tui ceikį vertes $3.00; Z. Smilingis— 
už $2.00 malkų; Teresė Pėstininkienė I 
—baksą cigarų, K. Andruškevičienė 
—pakajaus lempą; J. Ragickas — 
šventadienius marškinius. T. Segevi- 
če $1.00; Jonas Gelbuogis—25c; Su- 
aukauti daiktai buvo mainomi ,ant pi
nigų. Kad geriau būtų galima par
duoti, turėjome parengta vakarą 13 
d. vasario, 1915 m. Nuo to vakaro 
liko pelno $11.10. Antras vakaras 
buvo surengtas 8 d. gegužės. Nuo 
antro vakaro liko $15.75. Aukos $1.25. 
Viso $17.00. '

Dar liko neišleista sekančių daik
tų: bruslotas, skustuvas, marškiniai Į 
ir kumpis. Kaip 
daiktus išleisime, tuoj pinigus pa
siųsime j centrą, 
sierius turi $49.79.

Susineš. Sekr. Pius Petrauskas,
623 Broad St.

tik paskutinius

Dabar vietinis ka

EASTON, PA.
Aukos Lietuvos šelpimo Fondui.
Pašelpinė draugystė "Laisvė” 25.00 
L. S. S. 42 kuopa, nuo teatro 8.50 
42 L. S. S. kp. nuo Prūseikos pra

kalbų ............................................ 2.93
Jur. Jankauskas, J. Mickevičius, Z. 

Tarvidaitė, P. Bačkis
M. Kulaitis ir Malkaitis (abu)—$1.00

V. J. Stankus, J. Stankienė, J. 
Stankaitė, O. Chechkowska, A. Chiri- 
ca, J. M. Jankauskas, F. Linchkūnas, 
A. Linchkūniutč, A. Vielioniūtė, A. 
Mielis, A. J. Danielius, H. Tewic, J. 
Yamis, S. Drazdauckiūtė, B. Slger — 
po 50c.; M. Bigienė, J. šimkatis, 
M. Meškauskas, J. Puplėsis, J. Juš
ka, E. Puplėsaitė, L. Tilvikas, V. Ne- 
rienė, S. Rukševičius, A. Taločka, P. 
Kniukštaitė, P. Ubavičius, A. Gailis, 
Bieliavska, J. Mažonis, P. Jankaus
kienė, J. Fajmė, F. Linet, K. Jan
kauskas, Kazlauskienė, F. Pinkiavi- 
chus, K. Gročkienė, J. Lūšis, J. Ski- 
rutis, V. Viturienė, F. P. Vituris, K. 
Vituris, R. Zubrickienė, E. Matonienė, 
S Matonis — po 25c.; F. Laurinai
tis—20c.; kiti mažiau aakavo.

Viso labo $57.18 Atmetus persiun-

po $1.00;

siuvimo 
už-

Brooklyn, N

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj Vasa
rą visada yra reikalaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias ne- 
dėlias. Galima mokintis die
nomis ir vakarais. Gvarantuo- 
jame, jog laisnius gausite. 
Ratuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE

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

“L/YISVĖ” IR EURO
POS KARĖ.

5 “Laisvė” yra vienin- 
i telis lietuvių laikraštis, J kuris užlaiko savo ko-
6 respondentus žymiau- 
i siuose Europos centruo- 
įse.
? “Laisvės” korespon- 
J dentas Danijoj jau se- 
1 niai pasižymėjo puikio- 
Fmis ir interesingomis 
Į korespondencijomis. Ji- 
įsai žiūri į Europos da- B lykus iš darbininkiško 
Į atžvilgio. Jisai sutei- 
įkia pirmos rųšies žinias 
| apie Europos karę.
į “Laisvės” korespon- 
»dentas Paryžiuj jau
I stojo darban, greta ki-( 
(tų mūsų bendradarbių. 
Misai bešališkai ir nuo-1 

dugniai nušviečia Fran- 
l ei jos politiką. Kas skai- 
i te jo pirmas korespon

dencijas, tas matė, kad 
»jisai moka labai giliai < 
įžiūrėti j dalykus. 1 
I “Laisvės” korespon
dentas iš Bulgarijos, 
►kuris rašys apie Balka- 
’ nų valstybių vargus ir t bėdas, yra žinomas lie-4 
■ tuvių socijalistas, kuris 1 
papasakos daug teisy- ! 

[bės apie susipynusią < 
Balkanų politiką, šia- ] 
me numery jūs rasit jo | 

• pirmą korespondenciją.<
Jums aišku, kad Eu- j 

ropos kares ir politikos I 
’ reikalai bus nuo šiol ge- * 
riausia 
kiausia 
“Laisvėje

ir visapusis- 
gvildenami

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

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVER0S GYVASTIES BALSAMAS]

ir ūmai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančių veik
mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusią jakną. Senstantieji, seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru.

s.

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

SEVERA’S 
MEDICATED SKIN SOAP

rSeveros Gydantis Odinis Muilas]

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

Kaina 25c.

Visi aptiekininkai parduoda Severą’s 
(Sevoros gyduoles), žiūrėk, kad butų 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai

VV. F. SEVERĄ CO.,

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau dėdės Kazimiero Ubavi- 

čiaus, Kauno gub., Panevėžio pav., 
•’ompėnų parapijos, Kriklinų kaimo. 

Seniau jis gyveno Chicago, Ill. Kas 
žinot, malonėkite pranešti, nes turiu 
svarbų reikalą.

Veronika Ubavičiūtč
79 Pardee St., New Haven, Conn.

ĮVAIRUS NAMAI ANT PAR
DAVIMO.

Parsiduoda namai 15 ward’e apie 
Ainslie ir , Devoe St. ir apielinkėj, 
5 minutas eiti iki Williamsburgh til
to. Taipgi keliolika namų ii’ 3 augš- 
tais su beismentais. Galite pasirinkt 
koks tik jumis patinka.

SAMUEL J. COMFORT
134 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
Rezidencija 64 Devoe St., Brooklyn.

JUSTINAS MICKEVIČIUS 
Generališkas Agentas

Perku ir parduodu namus, lotus, 
farmas ir lt.

Nedirbantiems sujieškau darbus vi
sokiose visokiose vietose: ant ūkės 
ir dirbtuvėse.

Taipgi turiu pranešti tautiečiams, 
kurie norit išmokti gero darbo čeve- 
rykų dirbtuvėj. Geras uždarbis

Su visokiais reikalais kreipkitės y- 
patiškai, per laišką ar per telefoną. 
146 Ames St., Montello, Mass.

Tel. 1562—M
(51—58)

LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK
VIENAM LIETUVIUI.

Pasaulių Ratas—aprašymas sauli
nes sistemos ..................... . 25c.

Kovotojas už
Savonorolla . .

Mielaširdingi Žvčrįs ...............
Kova su skurdu ....................   .
Maižiešius ............................
Negirdėtas Tikras Atsitikimas

teisybę Jeronimas 
25c. 
20c. 
15c. 
15c. 
10c.

kių
randasi 
knygų.

Višas sykiu už 
didelė sankrova ir

$1.00 
kito-

F. MILAŠAUSKAS
25 — 2nd St., So. Boston, Mass.

SVARBU ARGENTI- 
NIEČIAMS.

i Broli ir sesuo! Ar priguli 
I prie Susivienyjimo Lietuvių 
I Argentinoje? Jeigu priguli, 
I kalbink kitus, o jeigu nepriguli, 
I tai prisirašyk ir prigulėk. Štai 
I dėlko reikia prigulėti prie S. L. 
I A.:
| 1) Susirgus moka pašalpą—
I pesą į dieną ir kiekvienas na- 
I rys gauna knygas ir laikraš- 
I čius, drauge ir taip naudojasi 
I visomis draugystės tiesomis, 
I kaip vyrai, taip ir moterjs.
I 2). Neapleidžia nei vieno sa- 
I vo nario,' papuolusio į nelaimę, 
I šelps kiek galint.
I 3). S. L. A., nors neseniai y- 
I ra susitveręs, bet greitai žen- 
I gia . pirmyn, nes yra progresy- 
I viška pašelpinė organizacija. 
I Prie Susivienyjimo rašosi, nes 
I ir turim rašytis kiekvienas, kas 
I tik skaitome save lietuviu ir 

kam rūpi jo brolių darbininkų 
ateitis ar jo paties šeimynos li
kimas. Todėl neatidėliokime ir 
tuojaus rūpinkimės prisirašyti 
prie šios organizacijos, tai yra 
prie Susivienyjimo Lietuvių Ar
gentinoj.

Gyvenant kitame mieste, 
tverkime kuopas, pasikalbėję su 
savo draugais, pareikalaukit iš 
centro informacijų ir sutverkit 

1 kuopą, tat gausite nario garbes 
vardą, o tuomi ir susiv. pa- 
gelbėsit.

Taipgi, draugai, rašykitės ir 
prie Lietuvių Socijalistų Są
jungos Argentinoj, nes tai yra 
darbininkiškas kelias prie ge- 
roves, i wm

Susivienyjimas Lietuvių Ar
gentinoj Calle, Coronel - Diaz— 
660,—Avellanedo.

Komitetas:
Pirmin. Motiejus Kaišenas, 

Sekr. P. Stalioraitis, 
Iždininkas Ig. Szutinis.

Draugija turi “I^AISVŲ 
organą.

Susivienyjimo Lietuvių Ar
gentinoj valdybos antrašai: 
Pirmininkas Motiejus Rušinas,

Calle,—Coronel—diaz,No. 623
Piniero.

Sekretorius P. Stalioraitis, 
Calle Puentisito No. 345, 

Dap. No. 1 Barracas.
Iždininkas Ignacas šutinis, 

Calle Coronel—Diaz, 660,
Piniero.

Su visokiais svarbiais reika
lais kreipkitės prie Sekreto
riaus.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ1 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

Pirm, pagalbininkas — M. Ražokas, 
Vandalia Box 160, Collinsville, III. 

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

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

837 Central Ave., Collinsville, Ill. 
Organo užurėtojas — V Raudonius,

306 Strong Ave.,1 Collinsville, Ill. 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. t 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, I 
Il'inois. i

Laisves*' AGENTUR
SIUNČIAME PINIGUS } VISAS DALIS SVIETO

Patarnavimas kuoteisingiausias.
Kaina 75c.

Skaityk, ką Mrs. 
Martin Pagac iš Mo- 
quali, Wis. mums ne
senai parašė: "Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severą’s 
Balsam of Life, 
turėjau trukdėsi 
savo pilvu, buvau 
pna ir neturėjau 
kio apetito. Suvarto
jus l butelį Severą ’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti fl
pie tai laikraščiuose 
del naudos tų, kurie . 
panašiai kenčia.” Kasos Globjėal:
Preparations M- Geruliutė
Soveros Jei hJ 1109 S- Winnebago bt.
rašyk tiesiog Ona Savrasevičiūtė

Fjf■ 539 Island Ave
Cedar Rapids, Iowa Maršalka A. NeverauskaB 

r -J I 411 So. Church St.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

Aš 
su 

Šli
jo-

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksmae 

1436—7th Avė.
Vfce-plrminink*« F. Raškevičiu« 

iJL Į 539 Inland Ave
e a ■ Protokolų raštlninkan Ona Užbaliūtė 

1214 West St 
L"4 Finansų raštininkas J. Stružas 
rm 1125—8th Bt.
ra ! Iždininką! St. BuzlneklB 
h ■ 589 Inland Avo

PARSIDUODA STORAS.
Kas norit įgyti patogioj vietoj ge

rą kendžių, cigarų ir knygų Storą, 
tai ateikit pasižiūrėti. F— 1  
priežastis einu j kitą biznį.

J. KARPUS
142 N. 6th St., Brooklyn, N. Y. 

(50—53)

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

Pardavimo I St., Carnegie, Pa.
1 Centro Sekretorius J. Mažhikna, 
1111 Market St., N. S. Pittsburgh, Pa. 

Centro Iždininkas K. Varašis, 12 
and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa. 

Turtų Kontrolės Komisija:
J. Gataveckas,

109 Cross St., Carnegie, Pa.
IVI Urlakis

231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.
P. Samulionis,

Box 63, Me Kees Rocks, Pa.

11 ■>ąg,-

Pas mane yra naujausios 
dos SKRYBĖLIŲ už gana pri
einamą kainą kiekvienam, nuo 
50 iki $2.00. Taipgi turiu pui
kių marškinių ir kitų visokių 
vyriškų aprėdalų. Atsilankyk, 
Tamista, o persitikrinsi mano 
geru tavoru ir žemomis kai
nomis.

K. LIUTKUS 
131 Grand Street 

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

ma-

.Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos, J. K. Mažlukna, 1111 

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

Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, J. Gal dinas, P, O. Box 

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

DAKTARAS

Matulaitis

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jsnnc Bt., 

Fremont Av«.
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, filfi Jenna St., 
vlce-prezidentas.

F. Bartkus, 1055 Jenna St., protoko
lų raštininkas.

Kaz. Arlauskas, 818 Jenna St., fi
nansų raštininkas.

J. Šereikis, 616 Market St., iždinin
kas.

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS. I Jenne St., J. Bagdonas, 822 Milwaukee 

XT ' ,.,v. . . , , Avė., J. Sukelis, 712 Park Avė.
Netoli didžiojo miesto knygyno. Maršalka V. Rulinskas, 261 N. Chi- 

Offiso valandos: nuo 10—12 valandai. caK° St-> P*gelbininkas maršalkos J.
“ “ “ 7_ 9 v< vakare Kabulis, 658 Garden St.

Šventadieniais nuo 10—4 v. po pietų Vėliavų nešėjai: P. Milewska!, 801 
 1 i ų‘Į Caledonian St. ir B. Kiga, 168 Main 

Durininkas J. Žilius, 614 Markat St.
Street. 

Metiniai 
50 Newell

l’EISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

komitetai: L. Jenelevskae, 
Bt. ir P. Beišie, 178 N.

E
Sutaisau receptus su didžiausia 

tls receptai 
daktarų, 
aptieka

atyda, nežiūrint, ar C 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21018

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. A. Zaperiackan, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

f eigų nori 
jkviest iš 
Agentūroj.

PARDUODAME LAIVAKORTES.
važiuot į Lietuvą arba gimines parsi-
Lietuvos, Laivakortę pirk “Laisvės”

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina 
“CARICA” ..... Liepos (July) 5d.

“CZAR” ..............................Liepos (July) 16 d.

Laisvės4 SPAUSTUVE
Yra įrengta pagal naujausios technikos reikalavi
mus, todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS atlieka 
greitai, gražiai ir pigiai. Taigi, draugijos, kuopos! 
ir biznieriai, jeigu norit, kad jums reikalingi ap
skelbimai būtų atspauzdinti aiškioj, gražioj formoj 
ir teisingoj, visiems suprantamoj kalboj, tad neškit Į!

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

Platinkite 44LAISVĘ
Kadangi “LAISVĖ” yra leidžiama ne dėl pelno, 

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

t ____ ______________

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

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

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

S. Karvelis, 111 Ainslie St., 
Brooklyn, 

Iždininkas J ButkeviČia,
38 So. 2-nd St., Brooklyn,
Kuopų Sekretorių adresai: 

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

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

N. Y.

N. Y.

N. Y.

1

2

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neviackas (pirmininkas),

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

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

110 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.
F. Klastauskas,

241-3 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.
V. Kazlauskas,

268—40th St. Brooklyn, N. Y.
K. Liutkus,

181 Grand St., Brooklyn, N. Y.
V. A. Zaperiackas,

183 Roebling St., Brooklyn N. Y.
K. Kreivėnas,

550 W. 52 St., New York City.
J. Simaitis,

174 Broadway, Brooklyn, N. Y.
J. Parulis,

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 18 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius, 51 Ten 

Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas F. Bvetikai, 

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raitininkas K. Krlauėiflaaa,

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas P. Patašius, 84 8. 1st lt., 

Brooklyn, N. Y.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas, 

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

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

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

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

482, Steger, Ill. 
J. Striško 
566, Steger, Ill. 
J. Damidavičia, 
407, Steger, Ill.

Susirinkimai atsibūna po pirmam 
kiekvieno mėnesio nedė’ioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus ^svetainėj.

Box 
Knygyno raštininkas

Box 
Knygyno iždininkas

Box

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugi®, 1840 S. Haleted St., 
Chicago, Ill.

Vica-Praaldantaa 2) 8. Mankai, Car. 
Wh & V'm St., PhiladalpI la, Pa.

Suilnašimų Sckratorlui 1) M. M. 
Rlca-Hiranaa, 140 E. 18th St., Naw 
Yark, N. Y.

Susinašimų Hekretoriui 2) J. Na- 
▼iackai, 188 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y.

T. L. Dundulio, Box fill,
Woitvlllo, Ill.

Fin amų Sokroteriui 2)J. 8taiiulori- 
člui, IRlfi E. Meyamanilng Avanaa, 
Philadelphia, Pa.

rždininkai K. Šldlamkaa, 228 W. 
Iroadwway, So. Boiten, Man.

Kaioi Globėjai: M. Oiina, 86 Mar- 
cat St., Brighton, Man.; J. Grgaiii, 

28 W. Broadway, So. Boston, Man.;
J. J. GordauiKai, 78 Wei lei St., 

Now Britain, Conn.,
J. Jnkolli, 69K East 18tth St.

New York, N. Y.
Visai pinigas reikia Išpirkti vardu 

LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
i'UND ir pasiųsti Finansų Raštininkai 

''. L. Dandallal, Box fill, Westville, 
Ill., knris yra po |1,800.00 kaucija, o 
jis įrašęs | knygas pasiųs išdininkal.

Sveiko too

ir
ir

ir 
ir

ir 
ir

SOc.
50c.

25c.
I.inimentas arba Expelleris. 

50c.' 
50c.

Nuo galvos skaudčjimo.10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo. 
Nuo peršalimo.........
Plaukų stiprintojas.

Nuo plaukų šilimo; 
Nuo Reumatizmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio.............

BRANGIAMS ŽMOGAUS Tu^
Gyveninio džiaugsmai ir linksmybes, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labąi pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: <
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio...................
Nuo gerklės skaudčjimo 25c. 
Skilvinčs proškos.......... 15c. ir
Pigulkos ael kepenų.................
Blakių naikintojas.....................
Del Išvarymo soliterio....... 
Anatarinas plovimui................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti _ mostis...........................
Antiseptiškas muilas........ .
Gumbo lašai

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyniero* Jie, ■ 
Talppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknį* ir i, L 1

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
MF*Reikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių aprašynas^*“^^ ' 

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

fatgu Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raAjr4e«* .’’A 
atsilankydami į Lietuviiką A ('tieką.

VINCAS J. DAUNORA, ApMoriu,
l£> Bedford Avenue Kampas North 4-u* gatvtr Brooklyn .

H.OO 
.75 

1.00 
i.oo 

.50 

.50 

.50 
1.00 
.25 
.10 

3.00 
.25 
.25 
.60 
.25 

50c. ir 1.00

Nuo kirmėlių.........
Ąntiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

.tu 

.25 
.10 
.25 
.50 
.25 
.50 

1.00 
1.00
.50 
.25 
.25 
.25 

10c. ir .25 
..................2® 
................. 1«

Skaitykit ir platinkit “Laisvę”, nes 
tai geriausias darbo žmonių laikraštis. 
Prenumerata 2 dol. metams.



LAISVĖ

tuvių kriaučių ekstra 
mitingas.

Aukos surinkta per pra
kalbas.

Liet. Ukėsų Politikos 
Kliubo rinkimo aukų nariai 
parengė prakalbas 23 d. ge
gužės Bronx, New Yorke ir 
surinko $8.17.

Aukavo šios ypatos: P. O-!

aPie 400 ir jeigu būtų
VIETINES ŽINIOS.

sako, bet kokį $100, nes ten 
dėjo liuosnoriai po 50c. Bet, 
įgalios, dar ir tos sumos

29 birželio buvo ekstra negalėjo žmogelis teisingai 
mitingas visų trijų lokalų pasakyti. Mat,jam rūpi,kad 
lietuvių kriaučių unijos. Mi-|tik didesnę skaitlinę paša- lekas, A. Banaitis ir P. S. 
tingas šauktas tuo tikslu, kius, tai bus geriau socija- Machinskas—po f
kad apsvarsčius Shliosinge-. listai apšmeižti. Jie mato Ragužinskas—75c.; J. Gi
ldo streiko i’
Mat, tan streikan yra į- tus daiktus, bet pas save ne/Mažeika, J. Poškevičia, V. 
trauktos trįs lietuvių dirb-; Paimsiu pavyzdį, kad ir S.L.1 Zdanis, J. Badalis, P. Vala- 
tuvės — viena kontrakto-; A. kuopos. Jos taipgi turė

jo parengę tokį pat išvažia
vimą, kaip ir “Aido” choras. 
Bet tie mūsų tautiečiai pa
rašė korespondencijas, iš
keldami viską į padangę, 
kad viskas atsibuvo gerai ir 

darbų neima; kompanijos gi pavyzdingai, nors jie patįs 
sako,kad ten žydai streikuo- apsėdę bačkutę “byro” trau
ka ir jie į tą streiką nepaiso.1 kė ir pinigus ant to dėjo. 
Mat, tų kompanijų veiki Bet socijalistai nešaukė: 

, broliai europie- 
taijčiai, kaip elgias jūsų broliai 

Reikia pažy- amerikiečiai”!
Šakar-Makar.

$1.00; J.]
... -------„............................................... ...... J. Gi-;
dalyku stovį. pas socijalistus visai nebū- liūs—50c.; A. Jakštonis, J.

, „ * 1 _ v j i • 1 j ii * -m rr v • i ~r ty • v • "XT

tuvės — viena J 
riaus ir dvi taip vadinamos 
kompanijų. Su kontrakto- 
rium unija jokio vargo 
neturi, bet su kompanijomis 
reikia smarkiai kovoti. Kon- 
ti aktorius nuo Shliosingerio

savičia, J. Jurevičia, L. Jan- 
čauskiūtė, P. Nariuškiūtė,J. 
Dovidaitis, J. Bajerčius, J. 
Ulickas ir Jonas — po 25c.; 
O. Koliene — 10c.; V. Svei
kata—10c.; A. Činik—15c.

$8.17 priėmiau ir perda-! 
viau vietos L. Š. F . kasie-’ 
riui p. J. Martinaičiui.

Vietos L. š. F. Sek re t.
V. A. Zaperiackas.

ĮDOMI KNYGA.
Tik ką išėjo iš spaudos
Z. ALEKSOS 
labai žingeidi

paras\1a, 
kny j<elė

LIETUVA SUSALS
GADYNE ARBA 
BEI PRAEITIS.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

<D

BUVUSIOJI LEDŲ 
ŽMONIŲ ATEITIS

visi dirbantieji darbininkai! “žiūrėkit, 
turi nusipirkę Šerus, f 
taip ir elgiasi.
mėti, kad jie visi ir prie uni-' 
jos priklauso, tai laike susi-! 
rinkimu didžiausia lerma1 k V

NEW YORKO GYVEN
TOJŲ SKAIČIUS.

Valstijos sekretorius Hu- 
, _.............. . , go pasakė, kad didysis New

ja nutarė ištirti visą da y- yorkas dabar turi 5,250,000 
ką, kaip ten streikas veda-'gyventojų. Visoj valstijoj 
inas ir tt. Tam tikslui, is- yfa 10,000,000 gyventojų, 
rinkta komisija js 11 zmo-| 1910 metais New Yorkas 
mų. Į komisiją įėjo 7 unijos tur§j tik 4766883 gyven_ 
nariai ir 4 kompanai-unijos įojUs 
nariai. | Brooklynas turi išviso

. ,a)al . ni}(2 kompanijos j ,8o8,i9i gyventoją. Queens

Jau trečias ekstra susi-i 
rinkimas ir vis be lermo ne
galima apsieiti. Dabar uni-l

Dabar
viskas prigulės: jeigu ji ras 21394851
galimu leisti dirbti, tai 
dirbs, bet jeigu atras rei
kalingu palaikyti streikie- 
rius, tai nedirbs.

V. Žilinskas.

Bomba sprogo.
2 d. liepos Brooklyne ant 

Flushing Ave., name N722, 
sprogo bomba. Visi namo 
langai išbyrėjo ir sugriau
tas skiepas, kuriame bomba 
buvo padėta.

Kaip tik bomba sprogo,tai 
policija patėmijo bėgantį 

•žmogų ir suareštavo.
Tūla kompanija tame na

me turėjo savo ofisą ir pa
staruoju laiku gavo keliatą 
laiškų reikalaujančių pini
gų-

Spėjama, kad suareštuo
tasis padėjo bombą, nors jis 
neprisipažįsta prie kaltės.
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“Lietuva Sušals” knyg. aut. Z. Aleksa.

Adresuokite:

“Laisve”, 183 Roebling St., B’kIyn,N.Y<4

Bronxe gyvena 750,000 
žmonių. Bronxe gyventojų 
skaičius kįla smarkiau, negu 

j kurioj kitoj mūsų didmies- 
ičio dalyje.

Nušovė turtingą pramoni
ninką.

Šiomis dienomis Brookly
ne tapo nušautas turtingas 
New Yorko pramonininkas 
F. Monza. Jis su dviem sa
vo dukterim išėjo pasivaikš
čioti. Kada Monza vaikšti- 

korespondencija bai plačiai kalbama apie’nėjo Garfield PI., tai priva- 
j “Aido” kriaučių streiką, bet, rodosi,’žiavo automobilius ir pasi- 

šytojui, turbūt,[streiko nebus, nes tarpe bo- girdo balsas: “A-a, nors sy- 
isapnayo, kad buvo pa-'su ir unijos įvyks tarybos, kį tu mums pakliuvai!” 

|Tuom tarpu iš revolverio 
'paleido šūvį ir Monzą ant 
vietos nušovė.

Automobilius su šovikais 
nuvažiavo. Jau nuo seniai ’ 
Monza iš savo namų neišei-j 
davo be apsaugos. . Sako,1 
kad jis turėjęs kokius tai 
reikalus su “gengsteriais”

Brooklyno I 
apie išvažiavimą

išvažiavimas

1S

Išvažiavimą rengė tik

i AR TURI TIKIETĄ J DANGŲ? į
i Tol MA *  ------------- — — — - • 'y -■ ;P

Kliaučiai nestreikuos.
Pastaruoju laiku buvo te

kalbama

Kazimierinė draugija pas
kutiniame savo mitinge nu- 

loliaus jis sako, būk susi- tarė pasiųsti 200 rublių Gy
dymo ir Maitinimo Draugi
jai geri). A. Bulotos vardu.

Buvo ir tokių, kurie agi-
i: ii'Skiečiais pirmiausia pa
darė kolektą ir nusipirko!

rudbyrio”. Ir čia Girde- tavo už klerikališką Lietu
kus sako neteisybę. Jokios vos Šelpimo draugiją, bet jų 
l.niektos nedarė nei aidie- buvo daug mažiau.
y11- nei devyniolikiečiai.1 Kazimierinės nutarimas 

Reikia žmogeliui taip aklai yra pagirtinas.
meluoti, juk ten buvo žino-' Narys.

M. & V. Furniture Co.
Maliauskas ir Vedžiunas navininkai.

t irk foridšius pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvų 
'.MOKESČIŲ ARBA UŽ CASH.

WR- i,”‘ So. B’klyn, N.Y687 - 3 AVĖ. Telephone

šit* moteris, kuri pirko keričiui 
nuo musų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su są
ru keričiuku atrodu didelis sportas. 
Tamista gali nusipirkti irgi tą gra
žų keričiuką nuo Maliausko. ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išmokesėio po |l,0t 
ant savaitės.

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadlnt valgiui 

neg jie prekiuoja brangiai. Suga 
dyti arba blogai užlaikomi valgiai 
yra pavojingi žmogaus sveikatai. 
Jai surokuotum už kiek pinigų su
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipikti gerą 
aisboksį nuo Maliausko ir Vidžiūno 
ir bus ant visados. Pasiimk ant 
išmokančio, jie pigus paa mui.

(įGARETTES
1^* CQBK TIP

NAUJAI ATIDARYTA

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

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

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

Naujausi = Lietuviški

Columbia!
Rekordai

Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

E 2339.

2340.

2341.
£ Jei ne, tai
5 tuojaus už- 
fi sirašyk juo- 
2 ky bei saty- 
P ros laikraštį
6 “Šakę.” 
fi “Šakę” 
k užsirašęs tu- 
P rėsi progą 
n susipažinti 
R su šv. Bibli- 
P ja, su šventu 
p Petru ir vi- 
Įj sais šventais
§ danguj, ant žemos ir pragare. Turėdamas “Šakę” savo namuose gali 
5 but užtikrintu, kad jokia, pikta dvasia j tavo namus neįeis. Skaitant 
i “Šakę” tavo visa šeimyna jausis kaipo Juokų Danguje.
j Su 1-mn Gegužes, 1915 m., “Šake” eina 16-kos puslapių didumo
■ ir du sykiu j mėnesį, su daugybe įvairiu paveikslų.
■ “Šakės” prenumerata metams tik $1.00. Pavienis numeris 5c.
• Siųsk Pinigus ant šio adreso:

I “ŠAKE”, 149 Millbury St.—Worcester, Mass.

KI JEVO KRAUTUVE 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimai- 
kainos ant trumpo laiko. Pa 
siskubinkite įgyli šitą grama 
fonų su 12 lietuviški) dainų 
500 aditų, kaštuoja $12.50 
Gvarantuolas ant 10 metų, ši 
tų gramafoną siunčiame kiek 
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimų pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
tc $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorų. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonų būsite pilnai . 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
> 4 Orchard Street, Dcp. 1).

NEW YORK, N. Y.

Eagle “Mikado” Pensil No. 174 
sudėti po tuziną į susineremas dėžes ir po 6 tuzinus į storos po- 
pieros dėžes. Parsiduoda kiekvienoj, krautuvėj už 5c. vienas arba 
tuzinas už 50c. šešių kantų, gražiai nupalieruoti, geltonai nuda
žyti, su geriausiu raudonu gumu, gražiai apsodytu. Mikado yra 
aukščiausio išdirbimo paišeliai, turinti gerausį specijališkai sudaryta 
alavą, kuris labai lygiai rašo ir ilgai nenusidčvi. Yra paskirstyti į 
PENKIUS LAIPSNIUS: No. 1 MINKŠTAS, No. 2 VIDUTINIS, No. 
2į VIDUTINIŠKAI KIETAS, No. 3 KIETAS, No. 4 EXTRA KIE
TAS, DĖL KNYGVEDŽIŲ. TAI YRA GERIAUSI PAIŠELIAI 
NAUDOJIMUI DĖL ABELNŲ REIKALŲ.

EAGLE PENSIL COMPANY,
377 BROADWAY, NEW YORK CITY.

Geriausi 5c. Cork-Tip Cigaretai Amerikoje
Parduodami visų pardavėjų visur.

Fountain Plunksna su kabliuku, auksinė, gvarantuota 14K.

Dykai už 75 čielus Kuponus arba Pakelių Priešakius.
Ovarantuote 

i metams 
per 

Ansonia 
Clock Co.

Už 125' 
Kupo
nus ar
ba Pake
lių Prie
šakius.

E

E

E

E

2342.

2343.

2228.

2356.

2358.

2360.

(Ai dovana bus duodama Iki Dec. 31. 1915)

Kišeninis Peilis. 2 Geležtės.

Dykai už 60 Čielų Kuponų arba Pakelių Priešakių.

Siųskite kuponus 
laiškuose ne (par
cel post) arba ex- 
presu apmokėtai, 
pas

NEBO 
DEPARTMENT 

95 First St.
Jersey City, N. J.

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas.
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maršas. Princo 
Kapelija.

Kolumbijos Orkestrą.

Republikonų Gvardijos Orkestrą.

\ aiskava

ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Repubiikor 
Orkestrą.

Gva rdijo

Princo Vai.-kava Kape'ija.

G,M LA Marša.-.

DER GIRIA GI RIALŲ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vai 
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbu-.

Kapelija.
'f Y K1A1

TEKA

DARBININKŲ MARSELIETĖ ir ŠUKEI 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) 

Mazurka.SUDIEV.

MANO MIELAS.

kava

Maskvos :: Muzikališkų:: Instrumentų
KRAUTUVE

klavišis, 12 bosų, plie-Vienuos dvieiliais Armonikas: 21
ainiai balsai, 16 dumplių, kampai apkalti tvirtai 

KAIN;\ $15.00.

Taipgi užlaikome dirbtuvę visokių 
mokslį, iš kurio labai lengva išmokti.

Reikalaukite iliustruoto kataliogo.

MOSCOW MUSIC CO.

$12.50 su 12 lietuviškų dainų.
muzikališkų instrumentų. Perkant armoniką duodame dovanai aava-

Užžiiiretojas M. TERESČENKO. i

Dept. M.
52 CANAL STREET, NEW YORK CITY, N. Y.

Specialistas visokių moteriškų ir vyriškų ligų. Geriausiai Išgydo

DR. J. C. BROWN
Jis gydo pasekmingai šias ligas: skilvio, širdies, plaučių, jaknų, ausų, 

nosies ir gerklės. Visokias moteriškas ligas gydo be operacijos, taipgi re
umatizmą, kraujo ir skuros ligas, kaip vyrų taip ir moterų.

Ar kenti kokią ligą iš augščiau paminėtų ar gal jauti kokį nesmagumą, 
jeigu taip, tai nesirūpink ir nemislyk, kad negali išgyti, kol aš nepasakysiu. 
Aš pagelbėjau tokiems, kuriems kiti daktarai liepdavo eiti ant operacijos, 
kad įgyti sveikatą. . ’ . _ , . .. ‘ ,

Aš užbaigiau mokslą 1880 su pagerbimo laipsniu Amerikos geriaUsį 
universitetą ir pasekmingai gydau visokias ligas. Mano ofisas yra įrengtas 
naujausios mados elektrikos mašinomis gydymui visokių ligų. Nepraleisk 
progos, dasižinok apie savo tikrą stovį sveikatos, o męs jums duosime tikrą- 
patarimą. Adresuokite:

50 West 36 th St., NEW YORK CITY.
netoli 6 Ave., 2-ras floras. v

Ofisas adaras paprastoms dienoms: nuo 9 A. M. iki 6 P. M.;nedėlioms nuo 10 A. M. iki 2 P. M




