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Iš Lietuvos Amerikoj
Į daug apsistoję ilgesniam 
j laikui, žydelių iškeltų iš ki-

J . . a n’ vi-

BAISI AUDRA.
Missouri, Indianoj, Illino- 

• ise ir Ohio valstijose 7 d.

I VEISIEJAI.
(Seinų apskr.).

Petroškų sodžiaus vaiki- tų vietų. Apgyvendino 
nai, nuėję į netolimą girai- sas kertes, kur tik buvo ga- (]jepos siautė baisi audra, 
tę, rudo ^8 pilnns vankines Įima piisislieti net ii ciaizi- l^ike kurios žuvo 50 žmonių 
(iš rankos paleidžiamas) nėse. Valgomieji produktai (Nuostolių žmonių nuosavy- 
bombas. Keliatą jų parsi- žymiai pabrango ir jų Jau; bei atnešta ant daugelio mi- 
nešė namon, atsukinėjo ir stingsta. —•-----
išėmė paraką. Kitą dieną Vabalnike apsigyveno 
jie vėl nuėjo girion, kad Varnių daktaras Jonas Mi- 
daugiau pasirinkti bombų kniskis. Vabalnikiečiams la
ir jau drąsiau pradėjo jas bai patiko, krJ

,v ilijonų. Labiausia nukentėjo 
įs, miestas Cincinatti. Tame 

mieste tapo sugriauta daug 
namu. Daugelis Cincinatti 

• užversta išir jau_drąsiau pradėjo jas bai patiko, ?.<ad susilaukę; gaįvįų tapo užversta iš
sukinėti. 1 ik vienos negalė-1 tįkro lietuvio daktaro, ku-1 griautais medžiais. Daugė
ja ni-onVi-; Tuomet pavedė'riuo labai užganėdinti, nes ‘
ją drąsesniam, o kiti nubė- atlieka^savo priedermes la- pauties vaikščioję".

St. Louis, Mo., laike aud
ros žuvo 7 žmonės, Indiana- 
poly—3 ir tt.

jo atsukti. Tuomet pavedė riuo labai užganėdinti, nes

Šis, atsistojęs bai sąžiniškai.
i Vabalnikiečiai rengia va-

giojo toliau. :
už eglės, paleido ją į akme-i
nį. Bomba sprogdama vie- karą Brazdžiūno dvare An
na vaikiną sužeidė į koją h\tasavoje. Vaidinama bus 
užmušė du akliu. Mat, su- į“Vagys”.; Turėjo tas vaka- 
žeistas tuoni laiku buvo at-j ras įvykti gegužės pradžio- 
jojęs pasigirdyti ežere ark-ije, bet dėl karės priežasčių 
liūs ir apie draugų išdyka- perkeltas gegužės 24 d.
vimą nieko nežinojo.

LĖKĖ KAIP SAKALAS, 
NUTŪPĖ KAIP VA

BALAS.
Daug triukšmo kėlė kleri-

KLIKOLIAI.
(Šiaulių apskr.) 

Vokiečių orlaiviai aplan-

ly vietų traukiniai turėjo

Rockefellcris bijosi.
Kuomet įvyko pasikėsini

mas ant Morgano, tai J. 
Rockefelleris dar labiau

.____ _________ „__ jisai be ginkluotos apsaugos
kė ir mūsų miesteli bent ke-|mekur nevažiuodavo, bet 
lis kartus. Gegužės 11 d.Idabar dar labiau apsisaugo- 

bombas, bet'ja._ .
Ūkininkas 

vieną bombą 
Bekrapštant 
ir sudraskė

Kunigas Olšauskas Udriui rankas ir kojas. Ne- 
.  * ", Pa

našių atsitikimų buvo ir ki- 
vietose. Taigi, atkar
sti tokiais daiktais.

kalai dėl kun. Olšausko nu- numetė kelias 
popieros jos nesprogo.

Udris mėgino
baudimo, daug 
“Viltis” sudarkė protestan-, 
tų pravardžių spauzdinimui atidaryti, 
ir tas viskas pasibaigė nie-, bomba trūko 
kais. Kunigas C___
prisipažino, kad neteisybę [laimingasai tuoj mirė, 
skelbęs“Vilenskij Viestnik”, r~~‘“ 
būk Vilniaus vyskupijos vai- tose 
dytojas kun. Michalkevičia giau 
neleido daryti rekolekcijų 
šv. Petro bažnyčioje, ištik- 
rųjų kun. Olšauskui siūlė 
daryti toj pat bažnyčioj re-> 
kolekcijas po Velykų. L _

joję dvaran Forest Hill 
nebus įleidžiama pašalinių 
žmonių. Sargybinių skai
čius yra padidintas. Ant 
nekuriu sienų pravesta tvo
ra.

KIEK LIE-LĖšAVO 4 d. 
POS?

Fourth of July brangiai 
apsiėjo. Netik daugeliui iš
plikino akis, bet 27 žmonės 

U nuėjo pas Abraomą.
namai Nuostoliu padaryta 

v . - . Kai"ant $307,527.kurie namai visiškai suar- ’

KURŠĖNAI.

Miestelis sudegė beveik 
Po [visas, nenukentėjo tik 1—2| 

tokio kun. Olšausko prisipa- gatvės ir dar keli 
žinimo, kun. Michalkevičia' miestelio pakraštyj, 

nuėmė nuo jo uždėtą baus- ------ ------- -------
mę ir leido pildyti bažnyti- dyti. Bažnyčia taip-pat su
neš pareigas. “Viltis” pa- degė. Neseniai netoli inies- 
skelbė, kad protestų dau- telio buvo baisus 'mūšiai; 
giau nebespauzdysianti. A-'bet žmonių mūšio laiku mie
gais metais taip pat lygiai stelyje jau beveik nebeliko, 
padarė ir kun. Tumas. Pir-[Mat, vokiečiai buvo išanks- 
raa daug triukšmo pridarė 
o paskui, pelenais t 
sibarstęs nužemintai prisi-įjus nušauta viena senutė 
pažino kaltu. Taigi, skaity- viena mergaitė. 
J. • • V • ’I 11 • • I

, ŪLaaC, !to žmonėms pranešę išsi- 
galvą pa- • danginti. Mūšiui prasidė-

ir

net

i

3.50 ]]

V Metas

RUSAI SULAIKĖ AUSTRUS TIES KRASNIKU
Vokiečiai sumušti pietų Afrikoj

FRANCŪZA1 LAIMĖJO ĮNORI PRASIMUŠTI PRIE 30 SUBMARINŲ SEKAN- 
VOGEZUOSE.

Francijos kares ofisas 
skelbia apie didelius laimė
jimus.

Vogezuose, apygardoje 
Ban de Sap t, męs turėjome 
didelį laimėjimą. Męs ne
tik nustumėm vokiečius iš 
pozicijų, kurias jie buvo už
ėmę nuo mūsų, bet užėmėm 
visas jų apsigynimo pozici
jas net ligi Launois. Išviso 
męs paėjėjom pirmyn net 
per 700 y ardų. Męs paė
mėm nelaisvėn 19 aficieriu, 
du daktaru ir 767 kareivius. 
Visi jie yra iš 7 batalijonų.

Tarpe upių Meuse ir Mos- 
selle apsireiškia labai dide
lis veiklumas. Naudodami 
rankų granatas, mūsų ka
reiviai užėmė 150 yardų.

VARšAVOS.
Petrogradas.—7 d. liepos

ČIAIS METAIS.
Washington, D. C. — Ma- 

vokiečiai pradėjo atakuoti'noma, kad sekančiais metais 
rusus ties Bolimovu. Vokie-;Suv. Valstijų valdžia statys 
čiai, kaip paprastai naudo- ‘30 naujų submarinų (povan- 
jo nuodingus gazus. Vo-'deninių valčių.), 
kiečiai norėjo prasimušti 
per visą frontą, kuris tęsia
si aštuonias mylias.

Bet rusai sulaikė vokiečių 
užpuolimus.

Kaip žinoma, Bolimovas 
visai netoli nuo Varšavos.

Abelnai reikia pasakyti, 
kad pereitą savaitę rusams 
lyg ir pavyko sulaikyti vo
kiečius ir austrus daugelyje

ĮŽEIDĖ AMERIKOS RAU
DONĄ KRYŽIŲ.

Imrich. — Daktarai ir se
sers mielaširdystės Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
Vienoje (Austrijoje) tan
kiai būna užgaudinėjami tik 
tai dėlei to, kad jie vartoja 
anglų kalbą.

Dabar Austrijos
nasis Kryžius užsistojo už 
savo Amerikos draugus ir 

.pranešė plačiai visuomenei, 
ijog amerikiečiai dikčiai pa- 

vsidarbavo ligonių gydyme.

NORI APSAUGOTI VAR- 
ŠAVĄ.

Visos rusų kariumenės 
spėkos koncentruojamos to
se pozicijose, iš kurių bus 
mėginama apgint Varšava. 
Rusai sako, kad net tame 
atsitikime, jeigu reikėtų a- 
tiduoti austro-germanams 
Ivangorodą, visgi yra viltis 
užlaikyti savo rankose Var
šava. v

tojai žinokite, kad kunigai 
ir jų sėbrai klerikalai nega
li ginti jūsų reikalų, nes jie 
taip daro, kaip jų vyresny-1

VIEKŠNIAI.
(Šiaul. apskr.).

Čia atėjo vokiečiai šven-VCUĮ7 Vievi V, FVlVip J U

bė nori, jie taip šoka, kaip tadienį, kada daugybė žmo- 
jų vyresnybė groja. < Jeigu ’ nių meldėsi bažnyčioj. Vie- 
kuris kada ir išsišoka, tai: pas vokietis įėjo į bažnyčią 
tuojaus atsiprašo ir nutyla.' pažiurėjo už altoriaus ar 
Jie gali būti savo vyresny- (nėra ginklų. Netrukus po 
bes tik ištikimais tarnais, o 
ne žmonių teisingų reikala
vimų apgynėjais. Tik žmo
nės liuosai, nuo nieko nepri- 
gulmingi gali tinkamai žmo
nių reikalus ginti ir juos už
tarti.

Netrukus po 
vokiečių atėjimo balandžio 
23 d. dėl nežinomos prie
žasties kilo gaisras. Išdegė 
visa miestelio dalis tarp 
bažnyčios ir prekiavietės.

Iš LIETUVOS NIEKO 
NAUJO.

Apie mūšius iš Lietuvos 
nieko naujo. Šiaulių apy
gardoje mūšiai 
dar vis.

Kalvarijos

NUSKANDINTAS 
LAIVAS.

Londonas. — Garlaivis 
“Guido”, kuris plaukė iš 

Raudo-1 Hull į Archangel, tapo nu
skandintas Škotijos pakraš-

Matrosai tapo išgelbėti.

tebesitęsiaV OKIEČI AI PASIDAVĖ 
ANGLAMS PIETŲ 

AFRIKOJE.
Pretoria. — Generolas 

Botha, anglų komandieras 
pietų Afrikoje, apgalėjo vo
kiečių spėkas ir jos turėjo 
pasiduoti.

Kaip žinoma,
Bothai reikėjo užgniaužti 
sukilimą pačioje anglų ko- 
lionijoj. Atlikęs tą darbą 
pasekmingai, Botha įsiveržė 
į vokiečių kolioniją pietva
karinėj Afrikoj.

5 d. geg. jisai užėmė mies
tą Olymbingue, vėliaus ir 
svarbų gelžkelių centrą Ka- 
ribb. Dabar užimta jau ir 
Windhoch, vyriausias mies- kliudyti Amerikos laivų, ku
tas vokiečių kolionijoj. Vi- riems gvarantuojamas lais- 
sur tapo apskelbta karės tei- vas plaukiojimas. Vokietija 
sės.

apygardose 
mūšiai taip-

pat nesiliauja.
Pergalėjimo nėra nei vie

noje pusėje.

iš pradžių

SERBŲ KARAS SU AUS
TRAIS.

Paskutinėmis dienomis 
serbų žemėje vėl dažniau 
pradėjo rody ties priešininko 
orlaiviai. Gegužės 28 d. tris 
jo orlaiviai skraidė ant Kra- 
gujevaco miesto ir numetė 
kelias bombas.Užmušta tris, 
o sužeista dešimts žmonių.

Serbų lakstytu vai stojo 
mūšin su priešininko orlai

viais. Vienas pastarųjų ap-

Už CARO ĮŽEIDIMĄ.
Maskvos teisni o 

nuteisė estoną Vitu 
miman Siberijon už 
mą caro vardo”, c

rūmai 
ištrė-

MEXI-

KĄ VOKIETIJA SAKO 
AMERIKAI?

Vokietija jau atsakė ant 
Amerikos notos. Vokietija 
žada nekliudyti Amerikos 
Laivų, kurie negabens karės‘šaudyta iš kulkosvaidžių ir 
kontrabandos. Neutrališkų nukrito austrų žemėje, 
šalių prekyba nebus kliudo- j 
m a. • •

Vokiečių povandeninės 
,valtįs bus instruktytos ne-

CO CITY.
Mexikos kontitucijonalis- 

tų vadas generolas Gonza
les randasi atstume nuo Me
xico City tik 2 mylias.

VILNIUS.
Apsaugoti kareiviams 

nuo vokiečių vartojamųjų 
troškinančių dujų, greitai 
reikalingi tam tikri respira
toriai, daromi iš marlės (ga- 
zos). Tuos respiratorius ga
li lengvai padaryti kiekvie
na moteris, kuri tik moka 
siūti. Norinčios dykai pa
sidarbuoti tuos respirato
rius gaminant, kviečiamos 
ateiti grapienės Klementi
nos Tiškevičienės namuos- 
na (Pakrantės ir Antakal
nio gatvių kerčia), kur kas
dien nuo 11 vai. ryto ligi 2 
vai. dienos ir nuo 4 vai. ligi 
7 vai. vakaro bus duodama 
reikalingoji respiratoriams 
gaminti medžiaga ir sutei
kiami paaiškinimai.

IR KANADA NEATSI
LIEKA.

Kanada pasekė Su v. Val
stijas, kuriose jau, rodos, a- 
pįe 12 valstijų apvalyta nuo 
svaiginančių gėrynių. Taip 
ir Kanados Saskatchewan 
provincijoj pirmą dieną lie
pos užsidarė ant visados vi
sos įstaigos, pardavinėjan
čios svaiginančius gėrymus.

Paskutinę dieną birželio, 
prieš uždarant smukles, 
žmonės (o ypatingai mylin-; . , . . . J ......
ti svaigalus), visai pigiai I rusąi traukiasi atgal ir‘jokie 
prisipirko degtinės, taip kad1 pasipnesinimo nepadarys 
nekurie taupydami užteks apsiriko. Vienoj gi- 
dar keliems mėnesiams. Y- buvo pilna rusų ir jie 
patingai ūkininkai jos pri- 
sizopostijo, nes šiais metais 
tikisi sulauksią gero der
liaus, tad negaila nors ir 
paskutinį dol. pragerti.

Sask. provinciją seka Al
berta, kurioje panašus bal
savimai atsibus 21 dieną 
liepos šių metu.

J. ž-kas.k

tik išreiškia pasitikėjimą, 
jog pati Amerikos valdžia 

RUSAI Iš NETYČIŲ Už-' pridabos, kad jos laivai ne- 
KLUPO AUSTRUS. gabentų kontrabandos.

Austro germanų kariu
menė, po vadovyste ercher- kai savo laivų, kurie gaben- 
cogo Juozapo Ferdinando, j tų pasažierius iš Amerikos 
smarkiai žygiavo nuo Kras- 
niko linkui Liublino. Te- 
nais ta kariumenė turėjo su
sitikti su generolo Macken- 
seno armija. Ercherzogo 
kariumenė buvo tikra, jog

Jeigu nepakaktų Ameri-

TURKIJOJ.
Iš Londono praneša, jog 

turku kariumenės 
duotojas generolas 
von Sanders yra sužeistas ir‘žiburių, 
jog jo vietą užėmė ' 
Paša.

Visame pusiausaly viešpa
tauja tyluma. Britanijos 
kareiviai pradėjo taisyties 
naujų pozicijų.

Turkijos ministerija pra-

RYMAS LAUKIA ZEP- 
PELINŲ.

Iš Rymo praneša, jog ten 
laukiama Zeppelinų užpuoli
mo. Zeppelinai turi savo 
tikslu perlėkti Adriatiką ir 
užpulti ant Rymo.

koman-1 Popiežiui pranešta, kad 
Liman i jojo rūmuose nebūtų matyt 

___  Popiežius liepęs 
Enver i perkelti dailės paveikslus į

saugesnę vietą.

SUMUše AUSTRO- 
VOKIEČIUS.

Petrogradas. — Ir vėl 
pranešama, kad Liublino

Vienoj gi-

atakavo visu smarkumu au
st ro-germanų kariauną.

I Iš Petrogrado praneša, 
kad teutonai nustojo 15,000 
ir tapo sulaikyti mažiausia 
trims dienoms.

Europon ir atgal, tai Vo
kietija pavelija Amerikai 
naudoti tam tikslui keturis 
priešų laivus—tik po Ame
rikos vėliava.

Abelnai, Vokietijos atsa
kymas parašytas mandagio
je formoje. Tečiaus mūsiš
kė Washingtono valdžia ne
labai atsakymu užsiganėdi
nusi. Taikos gi šalininkai 
pilnai užsiganėdina Vokieti
jos atsakymu.

neša apie pavykusias atakas gubernijoj, ties kaimu Wil- 
ties Sedd ei Bara. iPokazgorny, tapo paimta

Sakoma, būk tarpe turkų' nelaisvėn 15.000 austro ger
manų. Jie turėjo pasi
traukti.

Kadangi iš vokiečių ir 
austrų pusės nėra jokio pra
nešimo, tai aišku, kad jiems 
nelabai sekasi.

ir vokiečiu aficieriu santi- 
kiai su kiekviena diena ei
na aštryn.

ITALAI STOVI ANT 
VIETOS.

Italai eina pirmyn linkui 
Karnik, bet tasai ėjimas 
panašus stovėjimui ant vie
tos.

Italų orlaivis bombardavo 
gelžkelio staciją Opsina, į

VABALNIKAS.
Šiame mieste labai pasidi

dino gyventojų skaičius, nes

VLADMIR BURTZKF,
Vladimir Bureev dabar 

randasi ištrėmime Siberijoj. 
Jisai tikisi, kad greitai bus 
liuosas, nes Rusijoj juoda
šimčių valdžia greitai gali 
pasibaigti.

buvo
Mine

Nu-

BLAIVININKAI NORI 
NUTVERTI WILSONĄ.
Atlantic City.—Čia atsi

buvo blaivininku suvažiavi
mas. Vienas iš jų padavė 
pasiūlyjimą .prašyti prezi
dento Wilsono, kad jisai par 
duotų pavyzdį ir negertų 
daugiau.

Tikri juokai!

JAPONŲ MINISTERIS 
TROKŠTA VOKIEČIŲ 

PRALAIMĖJIMO.
Tokio.—Japonijos prem

jeras, grafas Okuma pasa
kė, kad Vokietija galų-gale 
vistik bus sumušta,taip kaip 
savo laiku buvo sumuštas 
Napoleonas. Tuomet, 
tasai grafas, ir rytų 
toms ateis giedresnės 
nos.

VOKIEČIŲ VALDŽIA NE
NORI TAIKOS.

Berlynas. — Pusiau oficL 
ališkai pranešama, kad vo- 

l kiečių valdžia atmetė savo
šiaurių rytus nuo 1 riesto. (šalies socijalistų pasiulijimą

I r A I 11 rm I z I m n x n n Ir n I i za z-** . « . . * * « «Italų valdžia paskelbė, jog 
Adriatiko jūra uždaryta dėl 
pirkliškų laivų.

taikinties. Valdžia šaukia' 
visus vokiečius laikyties vie^

sako 
tau- 
die-

JUODKALNIJOJ.
Juodkalnijos kariumenės 

štabas praneša, kad austrų 
atakos ant Grajevo tapo at
muštos.

SMIRNA BOMBARDUO
JAMA.

Athenai.
laivai vėl bombardavo Tur
kijos uostą Smirna.

Talkininkų

AUSTRAI SULAIKYTI.
Ir patįs austrai prisipažį

sta, kad jie turėję šiek-tiek 
pasitraukti ties Krasniku

KAUNO GUBERNIJOJ 
RUSAI ATAKUOJA 

VOKIEČIUS.
Kauno gubernijoj rusų 

kariumenė visu smarkumu
balan-

MAINIERIAI KOVOS Už
8 VALANDŲ DARBO 

DIENĄ.
Scranton, Pa.—Čia 

susirinkimas United 
Workers of America,
tarta varyti kuosmarkiau- 
sia agitacija, kad gavus 
kuodaugiausia naujų narių 
į uniją.

Sekančiais metais
džio mėnesį, pasibaigia su
tartis su kompanijom. Mai- 
nieriai jau išanksto turi 
rengties į kovą. Ir jie ren
giasi jau.

Neturi būti mainierio, 
kuris neprigulėtų į United 
Mine Workers of America.

(Liublino gub.j. Austrai'pradėjo atakuoti vokiečių 
pasitraukė nuo augštumos 
ties Krasniku.

Rusai gi praneša, kad jie 
pradėjo užpulti ant austrų 
ant visos linijos tarpe Ur- 
zendowo, Krašnik ir Bucho- 
vo. Austrų armija tame 
rajone daug nuostolių turė
jo- " ' • ...... ,.^r l

kariumenę. Bet vokiečių 
kariškas štabas sako, būk 
jiems pavykę rusus atmušti.

Vokiečių oficialis praneši
mas sako, kad rusai ataka
vę juos ties Strežegovu ir 
Staro žebriais—sale Rasei
nių, bet vokiečiai ir čia ru
sus atmušę.

SAKO, NORI ATGAUT 
ŽYDAMS JŲ KARA

LYSTĘ.
Keistą naujieną praneša 

iš Berlyno. Tvirtinama,kad 
vyriausias rusų kariumenės 
vadas Nikolaj Nikolajevič 
išleido atsišaukimą į savo 
kareivius, jog reikia apgalė
ti turkus ir atimti nuo jų 
šventoji žemė. Tuomet ton 
žemėn turėtų vykti žydai ir 
su rusų pagelba įsikurtų žy
dų karalystė.

Viskas išrodo, lyg tai bū
tų kokia pasaka!

VOKIEČIAI . NETEKO VU 
SO KORPUSO KA

REIVIŲ.
Petrogradas, 12 d. liepos* 

Praneša rusų generalis šta
bas, kad jiems pavykę Liub
lino gubernijoj vokiečius su
mušti. Vokiečiai netekę vi
so korpuso kareivių. Vo
kiečiai geibią tik artileriją, 
o pėstininkų visai nepaisą.

Francūzų ir anglų kariu- 
menei pavyko sumušti vo
kiečių sosto įpėdinio kariu
menę.
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myt iki kiek žmogus gali Švedijos laikraščiai tikrina, sūtvarkyti, prašo, kad toji 
būt pasiutęs, o vistiek turėt Jog Bettulanderio automa- komisija nuspręstų ką tik-
teisę vaikščiot iš lauko pu- tiškas telefonas įvykdins 
sės durnųjų namų.

** *
Du Bois, Pa., tūlas stalio- 

rius pajieško gerbiamo ku
nigo Krasno Ickaus, kuris 
užsiorderiavo sau altorių už 
trejetą šimtų dolerių, o pats 
išdūmė į platų pasaulį, pa
likdamas visus dievus ir ne
mokėdamas už altorių nei 
cento.

įai gera, lengvai išmoksta
ma, tvirta ir priimtina mo
kyklos ir visos spaudos rei
kalui.

tikrą pervergmę telefono 
srytyje. S.Kaip pasirodo, Dardane

lai yra taip kietas turkiškas 
kad Britanija, 
Rusija ir Italija

J. Jablonskis.„„__ _ ___ , Kelei- riešutas,
tą knygelę jau išleido, I'rancija,

tik spausdino savo gerai dantis palaužys, kol
Kuomet ant “LusitanijOs” pakrypimo prideda milijonų Skerdykla”. Mat, “ 

, , a------ ------ , x---------. ................................ Įvis»
o “K.”' u_. __________ ..
špaltose. Nesusipratimas perkąs jį. 
užsibaigė gražiuoju.

Bet štai keli lygiai drau
gai rašo kolektyvišką laišką 
“Kovos” redakcijai:

“Labai esame pasipiktinę 
tokiu “Kel.” pasielgimu, ku
ris dėl savo biznio nesidro
vi brukti protestą “Kovos” 
leidėjams, reikalaudamas, 
kad jie nustotų spausdinę p. 
Mi-ko išverstą apysaką 
“Žmonių Skerdynė”. Ro
dos, nieko blogo. Rusijos, 
“Naujoji Gadynė”, “Lietu
vos Ūkininkas” ir kiti laik
raščiai daugelį knygučių 

maldoj šaukiamasi dievop ir,perspausdino, pirmiausiai! 
karštai meldžiama suteikti į leisdavo per laikraščio skil- 
laimėjimą italų ginklui. Ne-'tis, o paskui atspausdinda- 
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nuskendo keli Amerikos mi- žmonių gyvybė?
lijonieriai, tuomet pakeltai Panašiai būti gali tiktai 
triukšmas visame pasauly, kapitalizmo gadynėje.
Kuomet ant “Armenian” žu
vo daugybė Amerikos negrų
— taip-pat Amerikos pilie
čių, tuomet nei lapė nelojo.

SUNKI ROLĖ PONO 
DIEVO.

Ir mūsų lietuviški žmonės 
jau šaukėsi dievop, prašyda- 

Gerb. S. Šimkus susipyko mi karės pabaigos. Nors 
su klerikalais. Čia galima'tie prašymai ir kūdikiški ir
pasakyti: nėra to blogo, kad naiviški, vistik bent jau jų į 
nenueitų geran. Į intencija gera. Kam ne-

T LmH, n-ol! ' A’/lioi-inno rrvfli f-nc r» i C! VnvnCJeigu Lietuvoj būtų gali- geistinas greitesnis karės 
užbaigimas!

Truputį kitaip elgiasi Ita
lijos katalikai. Tenais po
piežius tiktai ką užgyrė 
maldą, kuri bus kalbama vi
soj italų kariu menėj. Toj

ma veikti taip jau viešai, 
kaip Amerikoj, tai neabejo
tina, kad ir ten klerikalų ra
gai nebūtų tokie dideli.

Žodžio liuosybė daug reiš-

ja u ir Francijoj pradeda 
rasties socijalistų, kurie at
sikrato nuo savo padų pa
triotiškas dulkes. Jie eina 
K. Liebknechto keliais. Se
kančiame “Laisvės” numery 
mūsų korespondentas iš Pa- 
ryžiaus plačiaus apie juos 
pakalbės.

NETAIP SUPRATO.
Baltimorės industrialistu 

laikraštis “D. B.” nusidžiau
gė iš šio “Laisvės” pasaky
mo:

“Amerikoj yra labai daug 
socijalistų, kurie beveik ir 
nemato kitokių kovos įran
kių, kaip tik balsavimas. 
Tiesa, męs turime labai di
delį būrį balsuotojų, bet—ar 
augštai pakilęs susipratimo 
laipsnis vidutinio mūsų bal
suotojo?”

j Naujosios Rašybos
XV I XV 1 9 W XV

*
*

Caras džiaugias, 
daug rusų kareivių išmuša 
vokiečiai, austrai ir turkai, 
nes tuomi sumažins skaitlių 
revoliucijonierių ir sostas 
bus saugesnis. Suchomlino- 
vas, jo karės ministeris, 
taipgi džiaugias, kad rusų 
tūkstančiais į nelaisvę pai
nią, nes, mat, vokiečiai ir 
taip mažai duonos teturi, 
tad rusų kareiviai pabaigs 
ją valgyt, ir vokiečiai turės 
badu mirt arba pasiduot.

$ 
J* *(•

Neseniai Strimaitis iš S.

*

kad

*

Tau t i eč* ai gal nežino, kad 
Britanijos valdžia 1891 m. 
pastatė Queen Victoria Par
ke, Niagaroj, Canadoj, pa-

Belaukiant.
(Iš “Vairo”).

Rašybos reformos daly
kas, jog gerinimas ir lengvi
nimas, yra jau gana senas 
Rusuose. 1912 m. Maskvos 
pedagogų draugija buvo 
kreiptųsi tuo reikalu į Mok
slų Akademiją. ši sudarė 
netrukus tam tikrą komisi
ją. Komisijos darbas buvęs 
įteiktas Akademijai, bet dėl
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feCW.<* vj. Katalikų vyriau-1 vo į knygutę, ir niekuomet įį. A-ras.ev. e..?SJJas pi m™ 
sybė prašo dievo, kad jisai nesijausdavo nusiskriaudę. Lendoraiciui is New 1 nila-
maloniai priimtų amžinan! Ar “Keleivis 
rojun dūšias tų kareivių, 
kurie paguldys galvą už sa
vo “tėvynę”.

Toji malda labai prakil
niose apystovose tapo at- . 
skaityta vyriausioje jėzuitų vio

mano, kad čia 
Amerikoje tas negalima da
ryti? Dėlto, kad “Kova” pa
našią apysaką kaip “Kelei
vio” išleistoje knygutėje 
spausdina, tai jau iš “Kelei- 

i” nebepirks knygutės
bažnyčioje Ryme, akyvaiz-. Bereikalinga, kaip tai tei-j
doje daugelio kardinolų. Įsingai “Kova” patėmijo — 

Tas viskas all right. I baimė.
Mums visai nėra dyvų, kad “Keleiviui”
T i 1 • • 1 • • • • "Į 11*1 *1 “"I

delphijos, kurs porą metų 
tam atgal sukurstė klerika- 
liškus indijonus ir akme- 
nais pavaišino tą patį Stri
maitį ir Birštoną, jo bendrą. 
Kada socijalistai 
girt Hoosick Falls 

j kas, išpėrusius kailį
'nui?

pradės 
mušei- 
Perku-

Vienok “Kova”, 
tai patėmijus, 

Italijos karingieji katalikai j nenorėdama, kad privatiš- 
prašo iš dievo laimėjimo. > kas laikraštis ją bombar- 
Bet kokioje gi rolėje atsi- duotų už jo biznio “griovi-griovi

mą” nustojo tą apysaką 
spausdinus, per ką kaikurie 
“Kovos” skaitytojai esti ne-

durs patsai ponas dievas?
Juk Austrijos katalikai 

tokie jau geri popiežiaus 
tarnai, kaip ir itališki. Juk 
patsai Austrijos imperato
rius Franciškus Juozapas y- 
ra “Jo Apaštališka Dideny
bė”. Ir austrai, nei kiek ’ draugai, prie ko gi nuves 
neinenkiau, kaip italai mal-'mus tie aštrus išsireiški- 
dauja laimėjimo jų ginklui. I mai? f"
Jeigu taip — tai koks čia iš- žiūrint, išrodo, tai ginčas ki- 
c:r.2 “monkey business”? L ... t 1-1 11 1

Dievystės rolė tampa la- nors “Kovai

Kaip aštriai rašoma!
Tiesa, tai ne mūsų daly

kas kišties į tą ginčą, bet,Norėtume štai ką paaiš
kint. Didelė dauguma soci
jalistų nežiūri į balsavimą, 
kaipo į vienatinį būdą kovo
je už žmonių teises. Bal
savimas dėl daugumos soci
jalistų, o taip-pat ir dėl mū
sų, yra tai tik vienas (bet ne ... o__ , ___________
vienatinis) kovos būdų, gre-'it kasdieninė. . Ir vargiai jildinių veikalus, kurie išpra- 
t,a daugelio,kitų. Paprastai,gali imponuoti protaujan- džių talpinami “Kovoj”.Taip 

paprastai priimta daryti. 
Ir būtų geistina, kad “Ko- 

,” tokiu būdu kuodaur

eina “monkey business”?

Kiek mums, iš šalies

lo visai ne todėl, kad kas 
” gintų (ir nega-

*
Italijos strubis - karaliu

kas, apskelbdamas karę, su
šuko į savo kareivius: “Ka
reiviai, jūsų yra garbė!” 
Pasiutusi garbė, nešt sa
vo sveiką kailį, kad jį pri
pildyt šruotais arba kad 
granatos ar kartečės iš jo 
padarytų kisielių. Jei jau 
tokia garbe,kodėl tas Victor 
Emanuel, pasitikęs senį 
Francą Juozą, nekimba jam 
į pavarytus? Kam tą gar
bę pavest Italijos 
kams?

muži-

. bai prasta, labai prozaiska H ginti) išleisti atskirų lei-
1 iv Ir h ti / 11/\vi i vi a 1 irn vn'i i ii I 1 1 1 _. - ~
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draugai industrialistai sako, čiam žmogui.
jog socijalistai daugiau nie-j -----
ko nežino, ;aip tik balsavi- IR AMERIKA KARIAUJA, va
mą. Kaip matote, tai nėra' “Naujienos” teisingai nu- giausia knygelių išleistų.
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fas užmetimas. Jeigu rodo, jog ir Suvienytos Vai-1 Knygų mums trūksta, bai- 
.... ....i... .'stijos kariauja: i šiai trūksta. Bet šiame at-dalis parlamentariškų soči-1 stijos kariauja: Išiai trūksta.

jalistii perdaug įtikėję į bai-j “Vokiečiai negali abejoti, sitikime ginčas kilo todėl,, 
sayimo “mačį”, tai męs juos kad Amerika su jais kariau- kad “Kovoj” ėjo veikalas, 
k i i t i kuojam. Ija, kada jie puola nuo ame- kuris seniau jau buvo tilpęs

Bet jeigu dalis darbinin-! rikiečių kulkų, kuriomis kitame laikrašty, 
k ii vadovų klysta perdaug šaudo anglai ir francūzai. I 
jau įtikėję i balsavimą, tai Amerikos valdžia irgi pui- 
dar labiau klysta tie drau- kiai 
gai, kurie visiškai atmeta

O tokiais kaip 
i Ameri-

*
Gubernatorius N. Y. val

stijos Whitman “gavo” nuo 
žmonių su pagelba taksų net 
$25,000 nuvažiuot į San 
Francisco parodą. Socija- 
lizmo laikuose tokių “laikų” 
gubernatoriai ir jų klapčiu
kai darbininkų kaštais ne
turės. Ne bereikalo jie su
sirietę keikia socijalizmą.

gai, kurie
balsavimą.
tik ir yra dauguma 
kos industrialistu.v

MORGANAS —
AMERIKA.

). A. Thomas,

TAI

garsu s 
Anglijos milijonierius, jau 
pribuvo Amerikon. Jisai 
pribuvo pas J. P. Morganą. 
Juk Morganas — tai Ame
rika! Kamgi tai nėra žino
mi? D. A. Thomas yra pa
siuntinys Anglijos valdžios-

i žino, kad ji kariauja 
prieš Vokietiją, kada ji lei
džia savo kapitalistams ap
rūpinti amunicija anglus ir 
francūzus. Jeigu vienas už
taiso šautuvą, o kitas iššau- 
ja, tai juk kariauja abu. 
Taip dabar kariauja Ameri
ka — ji užtaiso šautuvus, o 
kiti iššauja.

Koks gii 
būtų išrokavimas ar tai 
“Kovai”, ar “Keleiviui” ar' 
kuriam bent kitam laikraš
čiui dirbti dubeltavą darbą?. 
Ve kame dalykas.

Rodosi, painumo čia jokia 
nėra. Bet musų trįs drau
gai paima dar antrą temą,, 
kuri jau nieko bendro netiir 
r i su klausimu apieLamszn- 
so knygelę. Jie kalba dar 
būk “Keleivis” talpina ne

*
“Britanija yra karalienė 

įjūrių”, eina garsas jau per 
kelis šimtmečius. Jei vokie
čių submarines ir aut to
liau taip nenuoalsiai dar
buosis kaip iki šiol, tad ta 
karalienė neužilgo turės jū
rių dugnu monopolių- ir vieš
pataus tentais.

Tik ši Amerikos karė yra teisingas, tendencijines ži- 
neoficialč karė. Kariauja- nias iš karės lauko. Nekal- 
ma, bet nesakoma ir nepri- bėshn čia apie patį klausi- 
pažįstama, kad kariaujama. mą, bet męs priminsime 
Tokia karė Amerikai šioj tiems trims draugams., jog 
valandoj yra naudingesnė, literatiškas i

. Tokioj reikalavo, kad jie kreiptųsi

męs priminsime

mandagumas
O Morganas yra vyriausias negu oficiale kare. _ ... .
bankierius ir biznierius šio- karėje Amerikos kapitalis-1 tais savo nusiskundimais į 
ie salyje. Užtenka b. A. tai niekomne,n¥s,tOĮ,a> 0 dauS 
Thomas’ui susitarti su J. P. gauna, lodei Wilsonas ir
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Morganu ir jisai jau
Ameriką savo kišeniuj

. Todėl Wilsonas ir 
turi nestoja oficialėn karėn su.

Vokietija. Bet jeigu kada 
Anglijos valdžia pasisakė no{s veliau Amerikos kapi- 

- ......... paskuti- tahstams butų didesnis įsro-
Dabar kavimas stoti oficialėn ka- 

Anglijos karės ministeris r^n’ *r o/hnalė ka-
jau šneka, kad tikroji karė Wilsonas nėra koks- 
prasidės tik sekantį kovo nors taikos apaštalas. Jis 
mėnesį, nėsa tiktai tuomet tlk dar° tą,, kas yra naudin- 
talkininkai prisigamins už- nAmenkos i _ 

Kaip tams • .
1 -M A

nukęsti dėl tos karės. Pra-1

kariausianti iki 
niam kraujo lašui” 
Anglijos ’

mėnesį,

lėktinai amunicijos, 
matote, Anglijos valdžia ne
snaudžia ir nesnaus. Beti 
kad “f 1 
nepritruktų”, reikia už
kinkyti darbar ne tik An
glijos žmones, bet ir ameri
kiečius. Štai kodėl D. A. 
Thomas pribūna šion šalin. 
Su Morganu juodu turės su
daryti pienus, kam mobili
zuoti Amerikos pramonę, 
kad karė išeitų talkininkų 
naudai.

Wilsonas nėra koks-

Amerikos kapitalis-

Ir Amerikos žmonės turi

patį “Kel.”. Jeigu matai ko
kiame laikrašty ką negero— 
vely kreipkis į jį patį. Tuo
met daug geriau, Jaug gra-

Laikas Susiprasti.
Darbininkai, laikas mums 

jau susiprasti, nereikia bū
ti apsileidėlias šiame dvide
šimtame amžiuj. Pirmiau
sia jums, jauni vaikinai, bū
tų naudinga paliauti saliu- 
nus lankius ir per vakarus 
bolėmis barškinus. Jūs ma
tot, kad dabartini uo ju laiku 
milžiniškos žmonių minios 
neturi darbo ir išblyš
kę nuo ryto iki vakarui 
stovi prie dirbtuvių vartų. 
Gal dauguma kelinta diena,

minklą pulkininkui “Sir Ča- įvairių priežasčių — vis lau-
Aide-de- kęs savo eilės.- Tuo pat rei- 

___ Jis kalu buvo kreipęsi į Akade-
kilme yra iš ethnografiškos’miją 1907 m. 300 Valstybės' kaįp nevalgę, gal dauguma 

ir Gabrys turėtų j Dūmos atstovų, o 1913 m. su paskutiniu centu persi- 
uot prieš pasaulio Maskvos žemiečių ir Petro- skyrė.

simir Gzowski 
Camp to the Queen”.

Lietuvo1: Ir Gabrys turėtų!Dūmos atstovų, 
’ i vi i m f i
valdžias, kodėl nepažymėta, 
kad jis lietu vys.

*
sustreikavo 
darbininkų. 

Kompanijos, bijodamos su
irutės, paprašė valdžios ka
zokų. Vis pigiau kompani
jai išeina, kad Vermonto 
žmonės taxomis užmoka ap
saugai ju apie $500 ant die
nos, vietoj pakelt darbinin
kų algas po 18c.

Fritzas.

Barre, V t.
150 granito

Naujas Išradimas 
Telefono Srytyje. 

(Nuo mūsų korespondento 
iš Danijos).

Visiems gal žinoma, jog 
susinėsimas per telefoną at
siekiamas, pasidėkavojant 
centrai) nems telefonų kon
toroms, kuriose, pasakius 
reikalingą numerį tos ypa- 
tos telefono, 
džiame 
mums 
viela.
rinimui

Igrado mokytojų suvažiavi
mai. Bet ko griežta Akade
mija vis dėlto nedarė, 
buvo kažin ko laukiama.

Dabar į Akademiją krei
piasi rašybos reformos rei
kalu jau ir naujasis švieti
mo ministeris. Taigi reikia 
tikėtis, kad šiuo tarpu tas 
kreipimasis nepasiliks ne
atsakytas. Rusų Akademi
ja turinti šiam reikalui jau 
daug ką ir nudirbusi, ir to
dėl yra vilties, jog rusų mo
kykla ir spauda šioje savo 
darbo srityje susilauks ne
trukus ir reikalingų joms, 
seniai laukiamų naujienų.

Girdėjome, kad šis rašy
bos dalykas — jos gerinimas 
ir lengvinimas — tikrai pa
rupęs, dar anksčiaus, ir mū
sų jaunuomenei. Maskvos 
moksleiviai leidžia netrukus 
“Rašybos dalykus”, kur iš
dėstytos keliais straipsniais 
įvairios šių dienų mūsų ra
šybos su vieno kito rašybi- 
ninko pastebėjimais, ir krei
piasi tuo savo leidiniu į mū
sų visuomenę ir ypačiai į i 
Mokslo draugiją, kad išrink
tų netrukus tam tikrą žmo
nių būrelį ir pavestų jam su
tvarkyti kaip reikiant visą 
mūsų verksmingąjį šių die
nų rašybos dalyką.

Pati toji jaunuomenė, 
kiek teko patirti, i 
kad mūsų rašyba būtų visa 
daug įmanomesnė ir leng
vesnė. Jie nori pirmiausia, 
kad mūsų leidimų rašyba; 
būtų — vienos kurios įsiga
lėjusias tarmės,, ne įvairių 
mūsų kalbos-tarmių rašyba.

Męs, darbininkai, maiti- 
Y name viso pasaulio dyku- 

V1S nūs; męs jiems sukrauname 
milijonus bedirbdami ilgą
sias valandas ir gaudami 
mažiausią užmokestį. Ka
da męs dirbtuvėj prakaituo- 
jam, kada alpstam negau
dami tyro oro, kada nuo- 
mūsų kaktos prakaitas var
va, tuomet mūsų viešpačiai- 
darbdaviai ir kiti dykaduo
niai, kurie gyvena iš darbi
ninkų prakaito, važinėjasi 
automobiliuose, puotauja, 
kvėpuoja tyru oru ir mus, 
darbininkus,, tinginiais vadi
na.

Šiomis dienomis ėjau pro 
šalį tūlos dirbtuvės ir ma
čiau, kaip minia išblyškusių 
darbininkų veržėsi į tą 
kambarį, kuriame pirmiau 
darbininkus priimdavo, o 
sargas, šluotą pasiėmęs, 
juos varo atgal. Negalėda
mas atsiginti nuo išalkusių 
darbininkų, pasišaukė sau 
talkininką. Pribuvę talki-su kuria gei- 

kalbėti, suteikiama ; 
atsakanti telefono

Sujungimui ir išna- 
telefoninių vielų 

centralinėse kontorose, rei
kalaujama daug žmonių.. Tą 
darbą atlieka beveik visur 
merginos, telefonistėms va
dinamos. Jau daug metų 
daroma bandymai, kad te
lefonisčių darbą pakeisti 
mechanišku- būdu. Ypač -per 
keletą paskutinių metų, 
kaip Europoj taip ir Ameri
koj; nevienas rūpinosi šiuom 
dalyku, bet iki šioliai visi 
tie išrastieji automatai tu-1 Rašomoji kalba visur esanti' .Įijonai yra visokiu baKterijų 
rėjo savo., ydas ir nebuvo o viena kuri’ tautos tarmė, ten išgulint po kelias va- 
ant tiek tobuli, kad galima į imanti sau iš kitų kalbos landas, 
butų pilnai panaudoti juos’ 
praktiškame gyvenime.

Neseniai vienas Stokhoė- 
imo inžinierius G. A. Betų- 
hander,rodos, jau išmdo tam 
tikrą< automatišką aparatą, 
kuri pilnai atsaką: tam tik
slui.. Betulandem aparato

•| ninkai virvėmis užtvėrė vi
są kelią ir prie tos tvoros 
atsistojo sargas su šluota.

Męs, darbininkai, priva-

dieninį surėdymą, privalom 
apie jį pagalvoti. Kokią 
naudą turime, jeigu visą

norėtu Įliuosą laiką saliunuose pra-
sėdim ir prageriant kruvi
nai uždiibtus centus. Bet 
to dar neužtenka. Pasigė
rus, saliūninkai pradeda gu
ma kuprą lyginti ir išmeta 
ant gatvės arba patįs nu- 
krin tarne į purvus, kur mi
lijonai yra visokių bakterijų

sau iš kitų kalbos landas.

*
* 4:

Už pusantrų metų auklė
jimo, poni Astori^nė pralei
do ant savo kūdikio iš viso
$63,639£ ir todėl padavė į’ 
teismu skundą^ kad su $20- 
000 ji negalinti išmaitint sa
vo pusantrų metų vaikučio 
Johr-i Jacob Astor per šešis 
mėnesius, kaip' tėvo testa
mentas padavadija.

IŽieve tu mano, kiek tai 
skurdo ir ašarų šiamtr krikšs 
či oniškam pasauly nekuria 
vargšai tur panešt!’ Ką

greičiau galima darbininkai darytume

Draugai, jūs matote, kad pačius uržl&ikyt
Izlnvilrnloi c*iiivii*<*. Iin imi U — •

susikalbėjti.

klerikalai siunta. Jie jau. 
taiso net provokacijas. Jūs 
matote, kad dešinieji tauti
ninkai remia, klerikalus. Dė
lei šito bendro pavojaus 
bent męs patįs susitvarky- 
kime.

1 Męs tikimės, kad šią mū

jei męs turėtume savo vai- 
; už

mėnesį ?
$770: į

** *

ia ir liesučius. . . • i • • -n ( * .....šaudyklėms parako 'gyvenimas, taip kaip ir Eu- Sų pastabą draugai: G Bal-
ropoj, Čia labai pabrango.

LIŪDNAS APSIREIŠ
KIMAS.

Kas bus? — nenoroms 
gimsta klausimas, matant 
kaip aštrėja santikiai net 
tarpe tų pačių vienamanių, 
tos pačios idėjos draugų?

Tarpe “Kovos” ir “Kelei- » ■ ■■

čiunienė, J. Lukšys ir J.GaL 
čiunas nepaskaitys mums 
už blogą.

Vo kiečiai A me rikoji visai 
neranda sau užtarėjų, tad 
prisiėjo tūlam surusėju
siam mozūrui, George Syl
vester Viereck, “Vaterland” 
redaktoriui, prisisavint sau 
rolę mūsiškio Paršaičio-Ga- 
brio.

** *
ĮSTEIGTA DR-JA 

“SVEIKATA”.
Vilniuje įsteigta nauja 

lietuvių draugija “Sveika
ta”, kuriai ir rūpės sveika
tos reikalai. Valdyba: dr.

tarmių - tik ei e K kiek jo# pa
čios, augant kalbai, į ją įne
ša ir kiek jai tikrai reikia, 
kad ji dar galingesnė - būtų, 
dąi“ gražiausi dar patogiaus 
gaWų savo darbą vi.-^ai tau
tai dirbti'..

Rašomosios kalbos pa-
sistema liabai prasta, pamn- grinduii jie, kiek marytį tei
ki ir kiekvienam lengvai” su- kfa panenumiečių augštai- 
p run tania. Tasr, aparatas; cit# tarmę, tą mūsų krašto 
išrodo kaip ir paprastu tele- kalbos ruožą, kuris eina, 
fono, tiktai iš pryšakib pri- abypušiai Nemuno, per Prū- 
d£ta metalinė lentelė su 4 $us į Baltijos jūrą. Ilgo- 
eilemis, skaitlevaidžių nuo (bi sios ir “nosinės”’ balsės ta
iki 9 kiekvienoje- eilėje^, me Lietuvos krašte skirtumo* 
Prieš kožną skaitleraidžių- jokio, tariant žodį, neturi, b?- 
eilę randasi po vieną leng- todėl jie, toji jaunuomenė, 
v.aį pastumiamą metalinę norėtų, kad to skirtumo

eina,

Ir taip, praleidžiam kru
vinai. uždirbtus centus, nai
kinam savo sveikatą ir 
brendame per purvus į tam
sybės gelmes. Apart to vis
ko., netenkame ir savo pro
to^

Dabar' klausimas, kaip 
prašalinus tuos mūsų blogus 
įpročius, kaip pagerinus sa
vo būvį?

Atsakymas labai aiškus: 
wi'su pirmiausia privalom 
skaityti darbihinkiskus lai
kraščius, knygas, lavinti sa
vo protą, prigulėti prie tų 
organizacijų, kurios rūpina
si darbininkų reikalais, ku
rios stengiasi panaikinti šį

rankenėlę. Norint su kuom [tarp tų balsių? nė rašomorios' netikusį &ipitaEstišką strrė- 
nors kalbėlį ir žinant ano i kalbos rašyboje nebūtų da-' dymą. Nereikia mums bi- 
telefono numerį, pavyzdin, romą. Taigi^ kur dabar ra- joti socij&listu ir jų organi- 
^1199” yra,, ir nustatoma soma a) y,,iL (pykstu, rūks- zaciju, bet prie jų prigulėti. 
Šios 4 rankenėlės prieš at-|tu, pykau,, rūkau) ir b> į ų Socijalizmas, tai vieninteli®, 
sakančias skaitleraidas, ir (drįstu, drįsau, siųsti, šių- darbininkų išganymas. Tik

Nereikia mums bi-

Amerikiečių kapucinui 
Billy Sunday nepatinka, kad 
jaunuomenė šoka. Hm, reiš
kia jis geistų, kad tuos kvo- 
terius, kuriuos jaunuomenė 
praleidžia ant šokių atneštų 
jam, prisižiurėt jo ypatiš- 
kam cirkui kur Billy tur 
“chief” klauno rolę ir patė-

jau viskas prirengta — pa
kėlus nuo aparato ragelį, 
eina signalizacija į tos ypa- 
tos telefoną su kuria gei
džiama kalbėti. Laikant 
pakėlus ragelį, skambinimo 
signalizacija atsikartoja kas 
15 — 20 sekundų iki šaukia
moji ypata nepaima ragelio 
nuo savo telefono. Jeigu 
kartais pasitaiko, kad rei
kalaujamas numeris būva kaip jau sakiau, visų šio ne
užimtas, tad mūsų gi apa- to rašybų sąrašą, leidžia ja- 
ratas išduoda silpną signa-1 me rašybininkams, ypačiai 
lą: “Ta-ta-ta”... Švedijoj Rygiškių Jonui, lyg išsikal- 
šio išradimo patentą nupir-(bėti ir prašo pagaliaus mu
ko viena telegrafo kompani- su visuomenę ir ypačiai 
ja. Tiesą, panaudoti šį tele- Mokslo Draugiją, kad suda- 
foną užsieny j, nupirko Mar- rytų netrukus komisiją vi- 
koni akcijonierių draugija, sam įvairių rašybų dalykui

šiu), jiej norėtų toliams dvi 
raidi terašyti. Dabartinės 
ą, ę (ar kiti koki tos rūšies 
rašm^ns) reikštų vien tas il
gąsias a, e, kurios; ir be kir
čio panemuniečiuose yra il
gos (ąsa, gręžiau).

Moksleivių sumanyme esą 
ir kitų naujų rašybos daly

Savo leidiniu jie duoda,

socijalSzmas paliųo-suos dar
bininkus iš dabartinės kapi
talistiškos vergijos, tik soči- 
jalizmas numes nuo darbi
ninkų sprando tą sunkų 
jungą, kurį kapitalistai už
dėjo ant darbininkų spran
do.

Laikas mums atbusti iš 
to sunkaus miego, laikas ap
sirėdyti naujos dvasios dra
bužiais ir žengti prie geres
nės, šviesesnės ateities. Lai
kas stoti į kovojančių eiles 
ir sykiu kovoti už pagerini
mą savo būvio.

Taigi visi 
prie darbo!

darbininkai

Bijūnėlis.

Argi nekeistai išrodo, kad vio” kilo mažas nesusipra- Domaševičius, d-re Burbiu- 
du vyrais riša klausimus, timas dėlei vertimo Lam: tė, pp. Šleževičius, Svilas ir 
nuo kurių šiokio ar tokio szuso knygelės “Žmonių Mašiotas,

jsWirtB-msai
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“ LAISVĖ

do pasisavintojais”.I Lietuvių Visuomenę 
Amerikoje.

Brangus Viengenčiai!
Atvažiavau pas jus kupi

nas vilties ir įsitikėjimo, 
kad jums, kaip man ir mane 
siuntusiems, rūpi vien Tėvy
nės vargingas padėjimas. 
Kiekvieną patarimą čio
nykščių lietuvių veikėjų 
ėmiau su pilnu įsitikinimu, 
kad jis veda tik prie mano 
tikslo: surasti kuodaugiau- 
sia pagelbos Lietuvai.

Sutikau ant visko, ko nuo 
manęs reikalavo; ėjau vi
sur, kur mane šaukė ir vi
sur kalbėjau vien apie var
gą, apie nelaimes, visur šau
kiau: “duonos duokite ba
daujantiems”. Ir pradėjo . , .
barti, pradėjo mane skriau-‘socialistų nesiranda užtek- 
sti. Vieni viešai mane išva-| tino skaičiaus laisvų mergi- 
dino Judošium ir veidinai- "I- Reiškia, visi laisvi vai- 

kiti vagino, treti tebe- kinai negali rasti sau lais- 
klerikalu Vll draugių ir priversti yra

nigas J. Dobužinskis, teisin- tektyvaitos mano stubos du- 
Na ir ką tas reiškia? Arėdamas save per “Draugą”, L ‘

ne tą patį? Jeigu socijalis-'prieš “Draugo” skaitytojus, dirbtuvės ir ofiso, kuriame 
tas pasilieka ne socijalistų, stačiai begėdiškai šmeižia aš dirbu.
tai ir peržengia socijalizma mano ypatą. Ir už tokį, 
principus (? Red.). 
Zosytė sako, kad 
straipsny nepriskaitė socija
listų, ėmusių bažnyčioj šliū
bą, prie prasižengusių prieš 
socijalizmo principus, tai 
kodėl' jie negali būti socija- 
listais?

Toliaus Zosytė sako, jeigu 
mergina nesutinkanti imti gerai žino,

ris, kurioj aš gyvenu, arba

Nesinori užimt daug vie- 
Jeigu kaip kun. J. Dobužinskio,' tos laikraštyj išrodinėjimui 
savo'taip lygiai ir “Draugo” re- 1 T 4z' 

dakcijos nežmonišką pasiel
gimą esu privestas katego
riškai užprotestuoti.

Tai yra visai ne krikščio
niškas pasielgimas. Kaip 
kun. J. Dobužinskis, taip ly-rkui, kurio jis negali nei iš- 
giai ir “Draugo” redakcija, spjauti, ne nuryti. Ir lai 

“t Run. J. D. neužmiršta, kad 
j g nevienas hipokritiškas 
darbas nenueis nepastebė
tas . Viską iškelsiu spaudoj.

” j
kad “Laisvės” 

civiliško šliūbo, tai būtinai skiltys yra visada atdaros, 
reikią persiskirti. Jeigu taip į kaip visiems kitiems, taip 
socijalistai elgtųsi, tai 75 lygiai ir kun.. J. Dobužins- 
nuošimčiai pasiliktų neapsi^kiui dėl pasiaiškinimo bei 
vedusių arba apsivedimas savo doro vardo ir ypatiš- 
negalėtų būti paremtas antjkos garbes apgynimo nuo 
meilės. ' Juk anaiptol dėf šmeižikų. Dėlko gi kun. J.

'Dobužinskis bijosi 
je” pasirodyti?
jis nėra teisingas žmogus.Reiškia, visi laisvi vai

niu, 
šūkauja, kad aš 
tarnas ir jų misijonierius. •.šlietis prie tikinčiųjų. Da- 

Kada vieni prakalbas leiskime, jeigu ir' surastų 
man rengia — neina kiti: ■ kurios sutiktų civilis- 
kada tie :
neina. Iš vieno ir to paties' 
miesto gaunu nuo įvairių! 
si lovių laiškus. Vienos srio
vės žmonės kviečia atva
žiuoti pas juos. Kita srio- 
vė rašo: girdėjome, kad to
kia ir tokia sriovė prakal
bas rengia ir žada tamistą 
kviesti; taigi pas juos neva-l 
žinok, atvažiuok pas mus: 
mūsų daugiau. Nežinau,1 
kodėl taip daroma. Vienas rnas- ' . — 1T .
dalykas man aišku: dauge- J118 mergina turi persiskirti 
liui mūsų brolių amerikie- 'f y®s’;i Vlsal nemylimą 
čių pirmiausia rūpi kas tai'pk. . acl..^a slKmka 
kitas, o tiktai paskui Tėvy- įPltl civilišką šliūbą. Nuė- 
nė, paskui badaujantieji tė- jitnas J bažnyčią^ ir paemi- 
vai, skriaudžiamos moteris 
ir seserįs.

Kad jūs matytumėte aša
ras skriaudžiamųjų, kad 
girdėtumėte verksmus ba
daujančiųjų — suvirpėtų jū
sų širdįs.

Rankas ištiesęs prie jūsų, 
šaukiuosi, broliai, susipras
kite, pamąstykite apie 
baisią nelaimę, kuri užkrito : 
ant mūsų žemelės. I

Aš nenoriu, kad jūs už-j 
mirštumėte savo pažiūras ir( 
partijas. / ' 
bent šiame 
jaustumėtės pirmiausia lie
tuviais, nariais tų šeimynų,

kun. J. D. ir jo sėbrų “be- 
dūšiškų” darbų, tik noriu 
dar pasakyti jam štai ką: 
jau gana seniai kaip Julius 
V. Sweetra stovi lyg kaulas 

.gerklėje kun. J. Dobužins-

EKSPORTAS.
Exportacija labai padidė-

m “Laisvė*'j0 an^ karės reikmenų 
Dėlto kad1 *r v*s au&a Priskai-

tant reikalavimus maisto ir
Jau seniai ir dokumentališ- a^uniclJ°s ir sulyginus su 
kai aš esu darodęs, kad kun. metų exportacija, pasi- 
J. Dobužinskis hipokritas. IL0(^°. 1S., J.os }saug1^ias-

• 1 • 1 V v* vim Ir o 1 m Ti TXT riDėlto gi su hipokntu as čia 
į disputus neisiu; viena kad 
polemizuoti-su juo man čia 
ne vieta; antra, tai yra per- 
žemas darbas, nes pas jį nė
ra nė gėdos, nė taktikos, nė 
liogikos, nė sąžinės.

Reikalauju, kad šis mano v_ _
laiškas tilptų laikraštyj j 2?2.,SVart" £eSuzes nien* 
“Drauge”, nepermainius bei 

visai nemylimą i iškraipius nė vieną žodį, 
i šis laiškas netips 

Drauge” iki 25-tai d. birže-

kai aš esu daro

surengia_  anie'ką šliūbą imti, tai dar tas
• .... •. nereiškia, jęa(j jos kus tinka-

Imos gyvenimo draugės.
* Juk ir socijalistui negali pa
tikti kiekviena, kuri tik su
tinka civilišką šliūbą imti.

Daleiskime, socijalistas į- 
simylėjo į tikinčią merginą 
ir vesti 1 

i per tai, kad ji nesutiko ei-! Jeigu 
viliško šliūbo imti.

'tai ne keistas būtų pasielgi-Jio mėn. š. m., tai jis bus pa- 
° Reiškia, jis su myli-,talpintas “1

• , • • i • i '• * j...... .............. 1. Y Y *____  _  —
i "Laisvėje” ir ki

tuose laikraščiuose.
Julius V. Sweetra.

Birželio, 12-ta, 1915.
Newark, N. J.

Paaiškinimas.
Šis laiškas buvo pasiųs

tas į “Draugo” Red., vienok 
“Draugo” red. griežtai atsi
sakė jį talpinti. Bet “Drau
go” red. neatsisakė talpinti 
kun. J. Dobužinskio trijų 
špaltų straipsnį, nors “D.” 
redakcija matė ir gerai ži
nojo, kad kun. J. Dobužins- 
kis, savo ilgam straipsnyje 
kriminališkai šmeižia mano' 

Vely tegul y patą, sodindamas mane antį 
tarpe darbininkų di- vieno ir to pačio suolo su 

Žinoma, Krakum, Montvidu ir kitais

; Padidėję reikalavimai bent 
ant šių dalykų: akstinuotų 
dratų, plieninių štangelių, 
arklių patkavų ir mašineri
jos išdirbimui kanuolių.

D rato išvežimas pašokęs 
nuo 27,775,000 svarų gegu
žės mėn. 1914 m. iki 83,500-

I metu.
Plieno štangelių išveži

mas pakilęs nuo 98,000,000 
per vienuolika mėnesių nuo 
gegužės 1914 iki 180,000,000 
svarų, per tą laiką iki geg. 
mėn. 1915 .

Nuė-

Imas šliūbo, negali iš socija- 
listo išplėšti jo idėjos.

Z. Puišiutė.

INDUSTRl AUSTO 
BALSAS.

Gerb. Redakcija.
Aš patemijau, kad pasta

ruoju laiku “Laisvė” mažiau 
£a kritikuoja industrialists. 

v Man išrodo, kad taip būtų 
iir geriausia.
i būna
'dėsnis sutarimas.

Aš tik noriu kad W. unBa Lir daug sa- pirmo laipsnio kriminalis
te momente’ jūs! vo klaidų, bet ir Federacija'tais. Lai mato dabar visa

, t}
vių atvykdavo. Medicine Hat ateiviams 
pritruko namų, tai miestas pastate palat- 
kas ir šiaip visokias vietas užėmė dėl atei
vių vasaros laiku ir visi buvo užganėdinti, 
turėjo darbus ir vis laukė dar geresnių lai
kų, nes Kanados rekliamavimos vis augštyn 
ir augštyn kilo.

Dabargi viskas kitaip atrodo, daug bu- 
dinkų, tik pradėtų, riogso be nieko. Gy
ventojų ant tiek sumažėjo, kad nekuriuose 
miesteliuose galima ant pirštų suskaityti 
ir tie patįs be darbo vaikščioja, į katrą pu
sę tik pasižiūrėsi, visur matosi tušti namai, 
su išdaužytais langais, o kurie tik biskį 
nuošaliau iš miesto, tai nei durų nėra, net 
ir sienos apdraskytos. Viduje primėtyta 
akmenų taip, kad, rodos, turėjo būti mūšio 
vieta. Tokiu būdu dabar savininkai lei
džia randauninkus labai pigiai, visai ne
žiūri, kiek moki randos, o bile tik gyveni, 
kad tuomi užlaikyti sveikus namus.

Pastaruoju laiku jau ir ateiviai išny
ko, kurių čia buvo pilnos gatvės, o dabar 
tik bėgyje vienos savaitės visi prapuolė. 
Tai vis tie “smarkiausi” kareiviai, su ku
riais Kitchineris žadėjo pradėti karę gegu
žės mėnesį. Dabar dar matosi ilgi trauki
niai, su kareiviais, kuriuos iš vakaru a t ve- 
ža, užrašyta milžiniškom raidčmi, “Berlin 
er burst”, ii' dar kitokių žodžių. Vienok, 
jau naujų liuosnorių nesimato pristojant, 
taip kaip iš rudenio, ir, turbūt, ne juokais 
Anglijai prisieis prievarta jieškoti dau
ginus, nes kiek matosi, tai šitie kareiviai 
nestengia vokieti iš Belgijos išvyt, o kur 
dar Berlynas!?

Kuomet Kanada šaukė žmones iš visu v 
Europos viešpatysčių ir be skirtumo tautos 
ir tikėjimo, priėmė kožną žmogų, žadėda
ma laisvę ir laimingą gyvenimą, tai dabar 

►atsižymi areštavimais ir persekiojimais, ir 
kuo toliams, tuo baisiaus. N* ibejoju, ir aš 
galiu būti sunkiai baudžiamas už šiuos ke
lis teisybės žodžius ištartus, jeigu tik kas 
apskustų ir redakcija išduot į tikrą pra
vardę. K. Kaktas,

i

Gimtine Šalis.
Kaipgi nemylėti 
Mam kampelį šitą, 
Kad jis yr’ meilesnis 
Už kiekvieną kitą.

Ten esu aš gimęs, 
Kūdikėliu žaidęs, 
Ir dienas jaunystės 
Ten esu praleidęs.

Ten soduos medeliai
Man gražiai žaliuoja, 
Ant jųjų šakelių 
Paukšteliai ulbuoja.

Ten žydinčios gėlės 
Darželius dabina, 
Ir mažos bitelės 
Sau maistą gamina.

Į vidų įėjus
To puikaus darželio, 
Juo pasigėrėjus— 
Smagu ant širdelės.

O kiek čionais triūso 
Senutės padėjo, 
Kolei jas augino, 
Laistė ir ravėjo.

Gamta mūs’ kampelį 
Aprėdė puikiausiai, 
Lankas ir kalnelius 
Puoš’ kuonogražiausia.

. Nors ir sviete rasčiau 
Aš žemę auksinę, 
Bet jos nemainyčiau 
Ant savo gimtines.

Passaic, N. J. J. Galinaitis.

----------0---------- .

Užtekėk...
Užtekėk šviesi saulute,
Išblaškyk vargų audras,
Ramink verkiančią matutę, 
Siųsk dieneles jai giedras.

Gaivink nuvargintąją sielą, 
Ramumėlio širdin dėk,

Apie sūnelį jos mielą, 
Nuolat, nuolat jai kuždėk.

Kad tu viską apsakytai
Dėl vaitojančių žmonių,
Ir jų ašaras džiovintai,
Būtai viltis vargdienių.

Užtekėk šviesi saulute,
Kaip miels rytas tik išauš, 
Ramink verkiančią matutę, 
Gal jos siela atsigaus.

Passaic, N. J. J. Galinaitis

Arklių patkav j išgabeni
mas pakilęs nuo 250,000 ba
landžio mėn. 1914 m. iki 
4,000,0000 bal. mėn. 1915.

Pakilęs reikalavimas ir 
ant kitokiu metaliniu štan
gų nuo geg. mėn. 1914 m. 
iki geg. mėn. 1915 m. nuo 
22,750,000 svaru iki 83,500- 
000 svarų šių metų. Iš pas
tarųjų štangelių išdirbama 
šrapneliai.

Mašinerija išdirbimui me
talo pasidaugino nuo $1,235- 
000 vertės geg. mėn. 1914m. 

1 iki $3,762,000 geg. mėn. 1915 
m./ Ant šios mašinerijos iš
dirbama kanuolės.

Taipgi, reikalavimas bal
nų ir pakinką auga didyn ir 
didyn. Exportavimas per 
vienuolika mėnesių nuo ge
gužės 1914 m. sulyginus tą 
peri jodą su 1915 m. yra 
$722,000 prieš $16,000.

Suv. Valst. importuodavo

MOKYTOJA.
(Iš “L. Ūk-ko”).

(Pabaiga).
— Koks čia mano paikinimas?... Vai

kas mano trečių metų įgavo baisią išgąstį, 
dieną dar nieko, bet atėjo naktis... ne duok 
dieve, nė akių nesudeda — šokasi, verkia, 
drebėdamas rėkia: — bijau, bijau! velniai, 
ugnis, pragaras bijau... Kad didesnis bū
tų, galėtau rykšte apraižyti, dabar mažas 
nesupras už ką plaki... Kaip pradeda rėkti 
šviečiu, su žvake rodau, jog nė ugnies, nė 
velnių nėra, niekas nepagaus; tokiu būdu 
galiu tik truputį nuraminti. Duok ponelis 
rodą, kaip man reikia jį maldyti?

— Hm, Hm! — Kranksėjo klebonas — 
su vaikais reikia atsargiai — hm, hm! ne
išsitarti ko priešingo... ko pikto... mažas 
viską pildo, į galvelę jam mušasi... ką ma
žam įkalsi... kaip sakyti, į širdį įkvėpsi ge
ro ar blogo, tas ir užaugus ant jo atsilieps, 
reikia daboties, nieko priešingo nešnekėti...

— Rodos dabojame vaikus. Ačiū die
vui prie mūsų nė keiksmų negirdžiu, nė gir
tuoklystės nemato, nė kokių papiktinimų 
nėra.

Bet čia mano vaikui turbūt vėjas už
pūtė išgąstį, mano mažas, o Antanienės 
septynių metų mergaitė vėl taip-pat ėmės 
blūdyti; naktimis šokasi, rėkia, velnių bi
josi ir dienomis verkia: “nebūsiu išganyta, 
negausiu dangaus, įmes į pragarą”, kaip 
desperacija, rodos, kokia apnyko.

Ji didesnė, motina ir apražo ir geruo
ju ramina, nieko nepadaro...

Kunigėlis buvo prie ligonio, nusivedėm 
vaikus ir mudvi — egzortą apskaitė, ir 
krapijo, ir žegnojo — nieko nemačijo... bo
bos jau plempia, kad mūsų vaikus velnias 
apstojo. Negali būti; nekalti kūdikiai, ką 
tas velnias pasigaus? Sakyk, poneli, ką 
daryti, kaip nuo velnio gelbėti?...

— Bobų plepalo — neklausyti, verčiau 
su daktaru pasirodavoti... gal kas išgazdi- 
no vaikus, nervus sugadino... nuo nervų li
gų yra tam tikri daktarai... liga neprašoma 
ateina...

— Atnešiau ir ant mišių — tarė Motie 
jienė, siekdama į kišenę — dievas
daktaras... Kaip jo valia šventa...

— Teisybė, teisybė! — pritarė 
nas, imdamas knygą mišioms užrašyti

turi jų nei kiek nemažiau. Amerikos lietuviška visuo- 
Todėl vely unijų klausime menė, kaip šiandien elgiasi 

“krikščioniški doros apašta- 
organas “Drau

sti jiems priešingos 
sriovės žmonėmis! Argi čia

ka šiandien likę be pastogės Pasilaikyti bešališkumo. . .
Kiek as patyriau, tai ne- lai ir jų 

Ituriose vietose anglai indu- gas 
strialistai veikia išsijuosę, s

iUž tą jiems išpuola garbė, jie nėra tais besąžiningais 
Nepalarkvkite x^an matosb kad ir tarpe inkvizitoriais

ll badauja.
Savo veikimu iki šiol gal 

ką ir užgavau, nežinodamas 
jusli santikių, gal kuom ir 
nusidėjau. I 
man tai už blogą: to neno
rėjau. Iki šiol norėjau lai
kytis, o dabar griežtai lai
kysiuosi šių principų:

1) Eisiu visur, kur mane 
pašauksite.

2) Pinigus, surinktus ma-j 
no prakalbose, siųsiu patsai 
po jūsų kontrole į Vilnių 
“Lietuvių Draugijai Nuken- 
tėjusiems dėl Karės Šelpti”, 
kuri čion mane atsiuntė. 
Jeigu aukautojai išreikš 
norą nusiųsti kitai panašios 
leisies įstaigai, — išpildysiu 
jų norą ir siųsiu, kur man 
nurodys.

3) Susirinkimuose, mano 
prakalboms rengiamuose, 
jeigu kalbėtų, apart manęs 
dar kiti kalbėtojai, neturės 
būti paliesta koki nebūtų į- 
sitikinimai, sriovės, parti
jos. Stasys Šimkus.

“Liet. Dr-jos Nukentėju
siems dėl Karės Šelpti At
stovas.

Redakcija išreikš savo 
nuomonę sekančiam “Lais
vės” numeryj.

kurie tortu-|P°1rt.l?odav? P1™ kares pra- 
ruoja žmogų kriminališkaiš I sidejjrno, bet dabai amen- 

1 k°nisko sūrio daug daugiau 
dies veikti. Nevertėtų tuos nė vienu žodžiu pasiaiškin-jle*ka'aa'!anl1‘^1^xPor^as Pel 

“ " “ ' ■■ Štai kaip sistematiškai į 29!LM,1
Dobužinskis per | 

Drauga” 23 n r. šmeižia 
' : “Kadan-

lietuviškų industrialistų ra
sis žmonių, kurie nori iš šir- šmeižimais, neduodami jam'

---------- o-----------

Iš Kanados.
ti?draugus užgaudinėti.

Aš patemijau, kad varto- kun. 
ijant aštrius žodžius, 
Idos negalima prieit 
draugiškos sutarties. Vely gi Julius V. Sweetra, apart 
būti švelnesniais. Jeigu kas marmalienių, dar yra smar- 
klysta, tai ir klaidą galima kiu vykintoju “kultūros ide- 
nurodyt švelniu būdu. Tuo-1 alų 
met nauda būna daug dides
nė.

Phila. industrialistas.

nie-
prie' mane, sakydamas:

”, tai svarbu žinoti, ko
kios rųšies tas vykintojas 
pats ir kokių priemonių jis 
griebiasi savo idealams su- 
stiprint bent tame tarpe,

Į mėn. 1915 m. yra: 1,423,000 
svarai prieš 12,068,000.

Geg. mėn. 1914 m. expor- 
tuota iš Suv. Valst. 1,300 
arkliai; geg. mėn. 1915 m. 
numeris pasididino iki 33- 
500 ir musų, 273 prieš 13- 
600. P. Sinkus.

Laisvoji Sakykla.
DUOKITE* JIEMS LAISVĘ 

NORS APSIVEDIME.
V. A. Zosytė, atsakydama 

į mūsų kritikas, tvirtina, 
būk nesakius savo straips
ny, kad tie socijalistai, ku
rie bažnyčioj ima šliūbą, 
prasižengia prieš socijaliz- 
mo principus. Tiesa, Zosy
tė taip nesakė, bet tą patį 
pasakė, tik kitais žodžiais. 
Zosytė pasakė: “Tie socija
listai, kurie bažnyčioj ima 
šliūbą, negali būti socijalis- . • « • • a ■« • • 1 • i var

LAIŠKAS “DRAUGO” 
REDAKCIJAI.

Gerbiamoji “D.” Redystė:—
Absoliutiškai nesuprantu 

dėlko ir su kokiu tikslu jūs kiti, kurie ar tai tebesėdi ūži 
talpinot kun. J. Dobužins- “grotelių” laisvės šalyje, ar 
kio man atsakymą bei pasi-’dar tebeslapstos nuo detek- 
aiškinimą “Draugo” skilty- tyvų. Reiškia, kad ir aš 
se? Jeigu kun. J. Dobu- esu tokis pat kriminalistas, 
žinskis tvirtina, būk aš jį lygus Montvydui, Krakui ir 
esu apšmeižęs, tilpusioj ko- kitiems, tiktai dar neesu pa- 
respondencijoj “Laisvės” 35 gautas, dėlto kad būk aš dar 
nr., tai aš jį neva esu ap- j “tebesislapstau” ir kun. J. 
šmeižęs ne per “Draugą” ir Dobužinskas su policija ir 
prieš “Draugą” skaitančius detektyvais dar negali mane 
žmones, bet per “Laisvę” ir sučiupti. Tik dėl viso-ko 
“L.” skaitančius žmones! man čia nesinori paimti 
Juk, rodos, “Draugo” re- dvasišką tėvą už dvasiškos 
dakcija turėtų žinoti, kad burnos ir nuvedus į teismą 
kaip svetimtautiškuose lai-! pasodinti ant “bomų suolo” 
kraščiuose, taip lygiai ir lie- prieš teisėją, ir lai ten daro- 
tuviškuose yra priimta, kad do, argi ištikrųjų aš esu ly- 
kiekvienas apšmeižtas, ko-! gus Montvydui, Krakui ir 
kios nebūk sriovės žmogus,'tiems? O jeigu kun. J. D. 
kokiam nebūk laikraštyj,'ištikrųjų žino, kad aš esu 
turi pilną tiesą atsakyti, pa-1 kuomi nors nusidėjęs prieš 
siaiškinti ar pareikalauti ,visuomenę, tai man rodos, 
nuo šmeižiko teisybės, per[kad kun. Dobužinskui yra 
tą patį laikrašti, per kurį labai lengva bile kokiam lai- 
jis likosi apšmeižtas. “Drau- ke mane surasti. Newarko 
go“ skaitytojai absoliutiškai visa lietuviška visuomenė 
nežino, ar aš kun. J. Dobu- mane labai gerai pažįsta, ir 
žinskį esu teisingai, ar ne- bile lietuvis arba lietuvaitė

KAIP MUS APVAGIA?
L. S. S. išleido naują gerą 

nygelę “Kaip mus apva-kur jis tebešviečia, kad ir „ 
atsilikęs kiek nuo tokiu '&ia- . 2 . .v „ „
“draugučių”, kaip va Mont-1 Kelios pastabos is R. Ba- 
vidas - Antonovas, Kaitis irpe.r;. J?11!1/11?? ^į^na ^r" 
- - • - • . . _jsaiciute M. D. Kama 15c.

'Turtas ir spauda “Kovos”.

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

Laivai eina per Archan
gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS l 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą su parafiu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W 35th Street, Chicago, III.
(Valdžios prižiūrimas bankas).
Jo turtas yra suvirt $1,500,000.

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
Visokias žinias malonia! lu

Visas Anglijos kolionijas męs vadina
me laisvės šalimis, vienok, toli gražu nevi- 
suomet čia ta laisve galima naudotis. Jei
gu ir yra didesnė laisvė žodžio, spaudos ir 
susirinkimų, negu despotiškoj Rusijoj ir ki
tur, tai tik tuomet, kuomet ramu, kolei ša
lis nekariauja, kolei darbininkai visi dirba, 
viskas juda, kolei žmonės tik jieško, kur 
linksmiau praleisti nuo darbo liuosą laiką. 
Tai tuomet galima rašyti, kalbėti kaip pa
tinka, nes valdžia mato, kad darbininkai 
tuomet labai mažai atydos į viską atkrei
pia... Bet iškilūs didelei bedarbei ar karei, 
tai jau su tuom viskuom nepasirodyk. Ro
dos, 1908 metais Glasgowe, Škotijoj, kuo
met vietos socijalistai sušaukė milžinišką 
bedarbių mitingą ant gatvės, o kalbėtojas 
pradėjo nurodinėti, kur reikia bedarbiams 
jieškoti duonos ir drapanų, kalbėtojas tuoj 
buvo areštuotas ir turėjo išsikelti į kitą 
provinciją.

Pažiūrėkim, kas dedasi šituo kares me
tu Kanadoj. John Reid, socijalistų kandi
datas į Kanados parlamentą, tapo areštuo
tas 25 d. birželio už prakalbą, laikytą Red 
Deer ir dabar uždarytas Calgary kalėjime 
iki teismo. Medicine Hat suareštuotas vo- 
kietys farmerys Oscar Gunther ir pasta
tytas po $300 kaucijos tik už tai, kad ypa- 
tiškai kalbėdamas gyrė Vokietiją. Austri
jos darbininkai kasdien yra areštuojami — 
tai šian, tai ten po kelis; nekuriu vokiečių 
ir austrų laikraščių siuntinėjimas į Kana
dą tapo sustabdytas.

Abelnai žiūrint ,į visus dabartinius ap
sireiškimus, atrodo, kad jau visiškai ne ta 
Kanada, kaip pirma buvo. Kuomet mies
teliai lenktynes darė augimais, kiekvienas 
jų buvo pilnas žmonių, kaip skruzdėlynas, 
ir kasdien vis pilni traukiniai naujų atei-
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Adelaida Popp.

Tūlos darbininkės istorija.
i Vertė V. P.

(Tąsa).
ateis socijaldemokratai ir išvarys 
dirbtuvės. Aš to laukiau, o kitos bijojo. 
Visą dieną langinyčias laikė uždaras, kad 
demonstrantai langų neišmuštų.

Sulaukus pirmos mokesties, kiekviena 
darbininke .u w-irrnnmasa cKspauzdin- 
tas korteles su siais zuuznais: “Už ištiki
mybę ir dirbimą pirmos gegužės, visi dar
bininkai gauna dovanų: vyrai — po 2 gul
denu, moterįs — po 1 guldeną”.

Savo guldeną, kurį su mielu noru bū
čiau metus darbdaviui atgal, nunešiau į re
dakciją ir perdaviau į “Fondą nukentėjil
siems pirmos gegužės”.

Sekančiais metais jau švenčiau pirmą 
gegužės. Nei vienos dienos nepraleidau 
neagitavus už tą šventę. Ir net dabar, pra
slinkus daugeliui metų, prisimindama pasi
džiaugiu, kokią tuomet pasekmingą takti
ką vartojau. Tūlos mano draugės buvo gi
minės dirbtuvės meisterių ir štai pirmiau
sia aš jas suagitavau švęsti pirmą gegužės. 
Visųpirmiausia aš jas supažindinau su 
reikšme pirmos gegužės dėl darbininkų kle- 
sos ir jos sutiko būti delegatėm ir varde vi
sų darbininkų prašyti dirbtuvės savininką 
paliuosuoti pirmos gegužės nuo darbo. Tai 
buvo savo rūšies revoliucija! Meisterių 
pačios, seserįs ir dukterįs — šaukia, kad 
švęsti pirmą gegužės! Mano draugas vy 
rų skyriuj irgi nemažai pasidarbavo ir mu
du suagitavom švęsti pirmą gegužės, bet 
pastatėm sekančias išlygas: kas nenorės 
švęsti iš tos priežasties, kad netenka dieni
nės mokesties, tai męs tam užmokėsim iš 
savo kišeniaus. Prisiėjo turėti ir išlaidų, 
nes atsirado trįs darbininkės, kurios išdrį
so paimti tos dienos uždarbį iš mūsų sun
kiai uždirbtų skatikų.

Tuojaus po pirmos gegužės pirmą sykį 
prieš publiką išėjau kalbėti. Tas buvo ne
dėlios ryte, tūlam profesionalės darbininkų 
sąjungos susirinkime. Tą rytą niekam nie
ko nesakiau, kur aš einu; kadangi nedėl- 
dieniais tankiai eidavau’'į nruzėjų, tai nie
kas manos ir neklausė, kur dabar einu. Vė- 
liaus iš laikraščių sužinojau, kad tame su- 

1 sirinkime dalyvavo trįs šimtai vyrų ir de
vynios moterįs. Tos pramonijos šakoj mo
terų darbas pradėję lošti didelę rolę, nes 
fabrikantai vis daugiau ir daugiau kimšo 
į dirbtuves moterų, mokėdami jom daug 
mažesnę algą, tai vyrų profesionalė sąjun
ga sušaukė mitingą, kad apsvarsčius tą da
lyką. Tarpe darbininkių irgi buvo varo
ma specialė agitacija. Nors tos pramoni
jos šakos tik vienoj dirbtuvėj dirbo keli 
šimtai moterų, bet į susirinkimą atėjo vos 
devynios. Kada pirmininkas atidarė susi
rinkimą ir pranešė tikslą to susirinkimo, 
tai man pasidarė gėda, kad moterįs taip 
šaltai atsineša linkui savo reikalų. Jis aiš
kino apie moterų atsilikimą, jų tamsumą ir 
sakė, kad iš to išeina visi blogumai. Abel- 
nai, kalbėjo apie moterų klausimą ir nuo jo 
sužinojau, kad yra A. Bebelio knyga “Mo
teris ir Socijalizmas”. Kada kalbėtojas pa
baigė savo kalbą, tai buvo kviečiama, kad 
ir susirinkusieji išreikštų savo nuomones. 
Man rodėsi, kad aš privalau išeiti tame 
klausime; man rodėsi, kad visi žiūri į ma
ne ir laukia, ką aš tame klausime pasaky
siu, nes moterįs buvo apkaltintos ir reikė
jo jas apginti. Pakėliau ranką ir papra
šiau balso. Vos spėjau ranką pakelti, kaip 
iš visų pusių pradėjo šaukti: “Bravo, bra
vo!” Kada aš ėjau ant pagrindų, tai aky
se mirgėjo ir gerklę kas tai kuteno. Vie
nok, visas kliūtis pergalėjau ir pradėjau 
kalbėti. Kalbėjau apie moterų vargus, jų 
išnaudojimą ir apie atsilikimą progrese. 
Ypatingai pabriežiau moterų atsilikimą 
nuo progreso, nes, mano nuomone, iš to ki
lo visokie blogumai. Kalbėjau apie viską, ką 
tik pati žinojau ir nuo draugų buvau paty
rus. Reikalavau nuo moterų švietimosi,lavi
nimosi ir kviečiau vyrus padėti moterims 
progresuoti.

Susirinkusieji labai nudžiugo. Visi 
mane apsupo ir pradėjo klausinėti, kas aš 
per viena. Pirmiaus jie manė, kad aš dar-' 
bininkė tos pačios pramonės šakos ir pra
šė, kad parašyčia tą, ką aš kalbėjau į jų 
profesionalinį organą. Išpildyt jų prašy- 

‘mą netaip jau buvo lengva. Mokyklą lan
kiau tik tris metus, apie taisyklišką rašlia
vą ir supratimo neturėjau; apart to ir ran
ka neišlavinta — vaikiška. Bet neatsisa-

mus iš

|"#W-',

LAISVĖ
kiau ir prižadėjau pasirūpinti parašyti.

Namo ėjau apsvaigus kokiu tai laimės 
svaiguliu, tartum būčiau visą pasaulį už
kariavus. Naktį negalėjau užmigti.

Straipsnelį parašiau ir perdaviau re
dakcijai darbininkų profesionalio organo. 
Straipsnelis buvo trumpas ir menkos ver
tės. Štai jis:

MOTERIMS
NAUJIENOS K AT
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Moterų darbininkių padėjimas.
“Darbininkės! Ar jus nors sykį pa

galvojot apie savo padėjimą? Ar jūs ne
skriaudžia taip vadinamieji jūsų viešpačiai 
darbdaviai? Dauguma nusamdytų vergių 
nuo tamsos iki tamsai dirba dirbtuvėse ir 
negauna jokio poilsio, tuom tarpu jų sese
ris neturi darbo ir tūkstančiais susirinkę 
stovi prie dirbtuvės vartų, norėdamos gau
ti darbo, kad išsigelbėjus nuo bado mirties, 
kad apsivilkus. Ar jums užtenka pragyve
nimui tos mokesties, kurią gaunate nuo sa
vo viešpačių?

“Argi nelaikąs pagalvoti apie savo rei
kalus tai darbininkei, kuri negali žmoniš
kai gyventi? Ar vedus moteris, dirbdama 
dirbtuvėj ir gaudama tokį mažą atlygini
mą, gali atsakančiai savo kūdikius išauk
lėti? Ar jai neprisieina badauti, pusnuo
gei vaikščioti, kad tik kūdikius išgelbėjus 
nuo bado mirties? Dabartinis moterų pa
dėjimas labai sunkus, bet jis niekados ne
pasitaisys, jeigu męs sėdėsime rankas su- 
sidėjusios. . Atbulai, mūsų padėjimas kas
syk eis blogyn ir kapitalistai vis labiau iš
naudos.

“Darbininkes! Parodykite, kad jūs 
dar turite jausmus, kad jaučiate tuos visus 
vargus, kad jūs dar dvasiškai nepražuvu- 
sios. Nubuskite iš to miego ir supraskite, 
kad visi darbininkai ir darbininkės privalo 
vieni kitiems rankas pratiesti ir sykiu ko
voti prieš išnaudotojus. Atsiliepkite į‘mū
sų šauksmą! Prigulėkite prie mūsų orga
nizacijos, kuri ir moterų reikalais rūpinasi 
ir stengiasi jas šviesti, kad paskui galėtų 
kovoti už pagerinimą savo būvio.

“Lankykitės į susirinkimus, skaitykite 
darbininkiškus laikraščius, lavinkitės ir 
stokite į socijaldemokratų eiles”.

Turiu pažymėti linksmą naujieną. Jau 
pirmiau buvau kalbėjus,kad mano vyresny
sis brolis apleido mus. Daugelį metų aš jo 
visai nemačiau, o paskui tik keliatą sykių 
buvau susitikus. Brolis per tą laiką pasi
darė rimtu socijaldemokratų ir veikliu 
partijos nariu daug pirmiau, negu aš pa
sakiau pirmą savo prakalbą. Ėjo gandas, 
kad mano brolio keistos pažiūros, jis visus 
žmones skaitąs broliais, kad jis esąs soci- 
jalistas ir tt. Bet aš tą viską skaičiau ko
kiom tai pasakom. Tik vėliaus pati persi-, 
tikrinau, kad jis socijaldemokratas. Mo
tina visuomet pasmerkdavo brolio pažiū
ras ir visai nesuprasdavo, kad jos duktė jau 
persiėmus ta pačia dvasia, kad ji skleidžia 
tą pačią idėją.

Sykį darbininkų susirinkime susiti
kau su savo broliu ir buvau labai linksma, 
kad mūsų šeimynoj randasi narys tokių 
pat pažiūrų, kaip ir aš. Jis mane supa
žindino su tais žmonėmis, kuriuos pirmiau 
tik iš matymo pažinau.

Sykį mane pašaukė į darbdavio kam
barį. Tai pirmą sykį buvau šaukiama, 
nors jau išdirbau toj dirbtuvėj septynius 
metus. Kada ėjau pas darbdavį, tai visi 
darbininkai mane lydėjo akimis. Širdis 
pradėjo smarkiai plakti. Darbdavis mane 
pasitiko rankoj laikydamas socijaldemo
kratų laikraštį. Tam laikrašty buvo atsi
šaukimas rinkti aukų išleidimui moterų lai
kraščių ir po atsišaukimu tarpe kitų para
šu buvo ir mano vardas. Darbdavis man
dagiai mane užklausė, ar aš žinau tą laik
raštį ir ar pasirašiau po tuom atsišauki
mu? Aš pasakiau, kad žinau ir kad pasi
rašiau. Tuomet jis pasakė maž-daug se
kančiai :

— Suprantama, aš negaliu jums nuro
dyti, kaip suvartoti liuoslaikį. Bet vieno 
dalyko prašau jūsų. Mano dirbtuvėje liau
kitės varinėję agitaciją. Aš uždraudžiu 
jums rinkti aukų tuo tikslu. Aš noriu 
mybės ir sutikimo mano namuos.

Pagaliaus, jisai dar pridūrė:
— Jūs esate jauna ir negalite pilnai 

prasti, kaip klaidingai elgiatės. Bet
jumsxsakau — žinokite, politika — tai bjau
rus užsiėmimas!

Nepaisant to, jog aš ir pati norėjau 
apsistoti varinė jus agitaciją, betgi sunku 
buvo to išvengti. Daug kas mūsų fabrike 
blogon pusėn pradėjo virsti. Daugelio ge- 

(Toliau bus)..

Baltimores kardi
nolo liogika.

Navatnas tas Balti m o rėš 
kardinolas Gibbons. Jisai 
apie daugelį dalykų šneka, 
bet išmanymo turi labai ma
žai.

Neseniai jisai išreiškė ve 
kokią sentenciją apie mote
rų dalyvavimą politikoje f 
Girdi, kaip moterįs įsi

skverbs politikon, pradės 
rūpintis balsavimu ir šiaip 
jau visokeriopa agitacija, 
tuomet nusilpnės jos širdin
gumo jausmai, kurie taip 
reikalingi prie naminio au
kuro. Moteris yra karalie
nė, bet tik savo name, ne 
politikoje.

Tai taip šneka ponas kar
dinolas. Kaip matote jam 
labai rūpi, kad moterįs bū
tų lipšnios,, malonios, taip 
sakant, širdies karalienės.

Na, o kodėl jisai nieko ne
kalba apie rankpelnes mote
ris ir apie tas, kurios užsi
ima inteligentiškomis profe
sijomis.

Padėkime,darbininke turi 
dirbti 9 — 10 — 11 valandų. 
Kada ji prašo sutrumpinti 
darbo valandas, tai kapita
listas, paprastai, nesutinka. 
Tegul pasako dabar ponas 
kardinolas, ar tos ilgos dar
bo valandos švelnina mote
rų jausmus? Anaiptol! Tos 
ilgos darbo valandos netik 
pakerta moterų fyzišką 
sveikatą, bet padaro jas 
11 e r vi ško m is, žiau resnemi s. 
Tai kodėlgi ponas kardino
las tyli apie jas? Kodėl ji
sai mato pragaištį šeimynai, 
jeigu šeimynos motina ir 
dukters balsuos, o nemato 
pragaišties, kuomet darbi 
ninkės negali palaikyti šei
mynos.

Kodėl kardinolas nekalba 
apie žiaurumą ir širdingą 
jausmų menkėjimą, kuomet 
darbininkų šeimynų vaiku
čiai, kaip musės krinta nuo 
ligų. To visko ponas kar
dinolas nemato, bet darbi
ninkės moterįs turi matyti.

Jos turi žiūrėti drąsiai 
pirmyn. Dėdiene.

iiuoja.iiuoja. Tik labai maža da
lelė yra liuosa nuo kunigėlių 
kontrolės.

Suprantama, negalima 
perdaug kaltinti lietuves 
moteris, kad jos atsilikę nuo 
kitų tautų moterų, nes jos 
veik visos paskendę fanatiz
me ir bažnytiniuose prieta
ruose, kuriuose stengiasi jas 
palaikyti dvasiškija. Dva- 
siškija laiko moteris po sa
vo skvernais ir bijo joms 
parodyti šviesos spindulėlį.

Bet reikia išnešti papei
kimą ir toms moterims, ku
rios jau atsikratę nuo tų vi
sų prietarų, vadina save lai
svom moterim, bet nieko, o 
nieko neveikia. Jos bijo 
prieiti prie tamsesnių savo 
seselių ir joms paaiškinti, 
kaip reikia elgtis, kaip rei
kia progresuoti ir kaip ko
voti už pagerinimą savo bū 
vio.

Man rodosi, kad moterims 
daug lengviau prieiti prie 
tamsesnių moterų, negu vy
ram. Moteris moterį daug 
greičiau gali pertikrinti, ne
gu. vyras, bet mūsų laisves
nės moterįs labai mažai to
kiais dalykais tesirūpina. 
Jos nesupranta, kad moterįs 
lošia labai svarbią rolę, nes 
jos yra auklėtojos jaunosios 
kartos. Jeigu moteris bus 
laisva nuo visų prietarų, 
tuomet ji išauklės ir savo 
kūdikius laivoj dvasioj.

Per tai ir kreipiuos prie 
tų motorų, kurios jau pasi- 
liuosavo nuo visų prietarui 
ir kviečiu darbuotis tarp 
tamsesnių savo draugių. 
Jeigu męs ir toliau taip elg
simės, tai niekados negalė
sime susilyginti su svetim
tautėm moterim. Tiesa, 
darbuotis tarpe tamsesnių ji i 
moterų nėra taip lengva, 
reikia daug nukentėti viso
kių pajuokų, visokių pasity
čiojimų ir šmeižimų, bet su 
pasišventimu ir energija 
viską galima pergalėti.

Taigi, moterįs, prie dar
bo, o vaisiai bus šimteriopi.

žuvelė.

soliutiškai nežino kas tai 
yra gyvenimas, nieko nesu
pranta upm visuomeniškus 
reikalus, arba, trumpiau pa
sakius, tampa išlepintom 
karvaitėm ,kurios gerai mo
ka spardytis.

Bet už tai kapitalistiškoji 
spauda labai didžiuojasi, 
kad turi tokias karvaites. 
Jeigu tokios karvaitės pasi- 
•nardo, tai laikraštija kelis 
puslapius prirašo.

Bet kas keisčiausia, kad 
kapitalistai ir tokias moky
klas priskaito prie apšvietos 
ir sako, kad tos merginos, 
kurios pabaigia minėtą mo
kyklą, atneša pasauliui nau
dą. Jeigu jau jos atneša 
naudą, tai ne pasauliui, bet 
tik dykaduoniam, kurie iš 
svetimo prakaito maitinasi.

Matomai, tiktai kova ga
lima įgyti balsavimo teises.

Svarbios sukaktuvės.
Šiais metais suėjo lygiai 

50 metų, kaip pirmutinis vi
same pasauly Ciuricho uni
versitetas (Šveicarijoj) ati
da rė savo duris moterims. 
Pirmais metais tiktai dvi 
merginos mokinosi tame 
universitete.

Kuomet Ciuricho univer
sitetas padare pradžią, tuo
met jo pėdomis pasekė ir ki
ti universitetai. Bet ir šian
dien dar yra tokių universi
tetu, kur moteris beteisės.

ra-

su-
až

Žodis moterims.
Pastaruoju laiku labai 

daug kalbama apie moterų 
judėjimą. Svetimtautės mo
terįs turi net savo laikraš
čius; kad užganėdinus lietu
ves moteris — lietuviški lai
kraščiai ivedė tam tikrus 
moterų skyrius. Svetimtau
tės moterįs darbuojasi, pa
čios leidžia savo laikraščius, 
pačios redaguoja, pačios ra
šo ir pačios platina. Sve
timtautės moterįs turi savo 
galingas organizacijas ir 
veikia ant visuomeniškos 
dirvos.

Kaip dalykai stovi su mū
sų lietuvėm moterim? Jos, 
sulyginus su svetimtautėm, 
veik nieko neveikia, nieko 
neturi ir nesirūpina turėti. 
Ne tik jos savo laikraščio 
negali išleisti, bet dar savais 
reikalais negali užpildyti tų 
savo skyrių, kurie yra įves
ti keliuos laikraščiuos. Ar
gi lietuvių moterų ne tokie 
reikalai, kaip svetimtaučių? 
Ar lietuvės moterįs ne to
kias pat galvas turi, kaip ir. 
svetimtautės? Tokie pat 
jų reikalai, kaip ir svetim
taučių ir tokias pat galvas 
turi, kaip ir svetimtautės, 
tik jų smegenįs nėra išlavin
tos, kaip svetimtaučių mote
rų ir jos negali suprasti sa
vo reikalų.

Paimkime kad ir draugy
stes. Labai mažai yra mo
terų draugysčių, bet ir tų 
didžiumą kunigėliai konfro-

Irgi mokslas.
Garsi pasaulio šokėja Izi

de ra Duncan kur tik apsi
gyvena, tai tuojaus atiden
gia šoki’.į mokyklą. Ji į sa
vo mokyklą priima mergai
tes nuo šešių metų amžiaus 
su ta išlyga, kad jos apleis 
mokyklą tuomet, kuomet 
taps pilnametėm. Pirmiau 
Duncan buvo atidengus sa
vo mokyklą Vokietijoj, pas
kui Belgijoj, o dabar atsi
kraustė Amerikon ir čia ati
dengė. Jos mokykloj ran
dasi apie 50 mergaičių.

Kokis toj mokykloj moks
las?

Visųpirmiausia mokinės 
privalo gerai valgyti, nieko 
nedirbti, abelnu, visuome
nišku mokslu savo smegenų 
‘ nevarginti”, nešioti dailius, 
nevaržančius kūno drabu
žius, lankyti teatrus ir tt. 
Štai programas užsiėmimo:

Nuo 7 iki 8 vai. ryte pus
ryčiai.

Nuo 8 iki 10 vai. turi vi
sos arba kiekviena atskirai 
skaityti istoriją, poeziją ar
ba biografijas — kas kam 
patinka.

Nuo 10 iki 11 vai. vyres
nės mokinės mokina jaunes
nes skaityti.

Nuo 11 iki 1 vai. — šokiai.
Paskui mokinės ką nori, 

tą daro, kur nori, ten eina.
Dabar kįla klausimas, kas 

iš tų mokinių išeina, kuo
met jos pabaigia savo “mok
slą?”

Jos būna dailaus, stipraus 
kūno sudėjimo, sveikos, 
miklios, moka gerai šokti, 
moka kojas kilnoti, bet,ab-

♦

Chicagoj 6 tūkstančiai ne- 
normališkų kūdikių.

Pagal paduotą - valdišką 
statistiką Chicagoj yra 6 
tūkstančiai protiškai nenor- 
mališku kūdikiu ir miesto 
valdybai prisieina nejuokais 
pagalvoti apie tų kūdikių li
kimą.

Komisija ištyrimui kūdi
kių proto išegzaminavo 4415 
kūdikius ir priėjo prie se
kančio išvedimo:

1) Atskirai ir speciališkai 
mokinti nenormališkus kū
dikius liaudies mokyklose.

2) S pečiai iška priežiūra 
nenormališku kūdikiu, kada 
jie nelanko mokyklų.

3 Įsteigti nenormališkiem 
vaikam tam tikra institutą 
ir laimią.

4) Speciališka priežiūra 
silpnaprotėm mergaitėm.

5) Speciališkas prirengi- 
mas mokytojų mokinimui 
silpnapročių kūdikių.

6) Išleisti tam tikrą įsta
tymą, kad galima būtų visus 
silpnapročius uždaryti į tam 
tikra institutą.

7) Išleisti įstatymą, gi
nantį silpnapročių moterų ir 
merginų reikalus.

Ar įvedus panašias refor
mas susimažins silpnapročių 
skaičius, tai dar neišrištas 
klausimas. Norint, kad silp
napročių skaičius susima
žintų, reikia rūpintis įvesti 
reformas draugijiniame su
rėdyme. Jeigu bus atsakan- 
tesnis draugijinis surėdy
mas, tai tuomet, be abejonės, 
susimažins ir silpnapročių 
skaičius.

Kai moterįs balsuos — tada 
saliūnai užsidarys.

Atlantic City, N. J. Ka
da Suvienytose Valstijose 
moteris įgis balsavimo tei
ses, tuomet saliūnai užsida
rys — taip pasakė ponia 
Florence Richard blaivinin
ku suvažiavime Atlantic Ci- v

Ji taip-pat pranašavo, kad 
šį rudenį New Jersey mote
rįs įgis politiškas teises. 
New Jersey valstijoj prieš 
suteikimą moterims balsavi
mo teisių labiausia agituoja 
saliuninkai ir bravorninkai.

Nieko neišeina...

Socijalistai ir sufagiznias.
Philadelphia. — Kelis ly

giai sykius buvęs socijalistų 
kandidatas ant prezidento 
drg. V. Dobs kalbėdamas 
milžiniškame susirinkime 
pasakė, kad sekančiais me
tais, kada bus prezidento 
rinkimai socijalistų Partija 
atkreips didžiausią atydą 
ant agitacijos moterų tarpe.

Jisai kalbėjo apie vargus 
tų septynių milijonų moterų 
\merikoj, kurios pačios sau 
pelnosi duoną.

L.M.P.S.A. REIKALUOSE
Lietuvių Moterų Progrcsy- 

visko Sus-mo Cen.ro
Sekretorės pusme-

urbiamos Drauges:—
Turiu už garbę pranešti 

apie progresą mūsų organi
zacijos ir kiek męs su agita
cija esame nuėję pirmyn.

1914 m. nesant susivieny- 
jime centro sekretorės, aš, 
būdama L. M. P. S. 1-mos 
kuopos sekretore, turėjau 
atlikt ir Susivienyjimo tūlus 
darbus, iš kurių didesnius 
noriu čionai pažymėt.

1) Tapo išsiuntinėta I, II 
ii- III referendum, apie ku
rių pasekmes pranešiau 
kuopoms per laiškus.

2) Išėjus iš spaudos kny
gelei “Moteris ir jos ekono
minis padėjimas” išsiuntinė
jau 20 knygelių į redakcijas.

3) Parduotų knygelių iš
siuntinėjau 535.

4) Rugsėjo mėnesy, 1914 
m. tapo išsiuntinėta 164 at
sišaukimų laiškai į L. S. S. 
kuopas, kuriuose miestuose 
dar nėra L. M. P. S. A. kuo
pos.

5) Susitvėrė keturios 
kuopos 2, 3, 4 ir 5, iš kurių 
viena, 3-čia kp. Jersey City, 
mirė.

6) ’ Parašiau atsišaukimą 
linkui organizavimosi per 
organą “Laisvę”.
Nuo sausio men. iki liepos 

mėn., 1915 m.
1) Kovo mėnesy buvo iš

siuntinėta 174 atsišaukimo 
laiškai į įvairias Amerikos 
lietuvių moterų draugijas, 
kviečiant prisirašyti prie 
Lietuvių Moterų Progresy- 
viško Sus-mo. Laiškai iš
siuntinėti per L. S. S. kuo
pų sekretorius.

2) Išsiuntinėta Sus-mo 
reikaluose 123 laiškai.

3) Gavau Sus-mo reika
luose 83 laiškus.

4) Išsiuntinėjau 18 kon
stitucijų reikalaujantiems

Nors Anglijos sufragistės' platesnių žinių apie L. M. P.
tapo patriotiškomis virš 
micros; nors daugelis jų 
dirba fabrikose, kitos vėl 
agituoja vyrus rašyties ka- 
riumenėn, o kaip nieko iš to 
neišeina, tai neišeina.

Neperseniai Londone įvy
ko didžiausias mitingas, kur 
kalbėjo žymiausios sufra
gistės. Jos priėmė rezoliu
ciją, kur vėl prašė suteikti 
joms balsus. '

Bet vėl nieko neišėjo.

5) Per pereitą pusmetį su
sitvėrė tris naujos kuopos—

Narių prisirašė 51; buvo 
53. Viso narių Susivienyji- 
me randasi 104. Sus-mas 
per pereitą pusmetį daug 
pasididino.

L. M. P. S. A. Centro sek-"
retorė K. Petrikienė.
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LAISVE

j KORESPONDENCIJOS
Eikime nikai: socijalistų ir katali- Į nenaudėliais, bet jie negali pu kompanija davė vakaci-1 surengti ir kalbėtojams kal- 

prie dalyko: kun. J. Šiup-’kų. Taigi gal neprošalį bus prirodyti socijalistų blogų ją ant 9 dienų visiems dar- bėti.
šinskas išima warrantą ant'pakalbėt apie juos. Socija- darbų, tuom tarpu męs ka- bininkams, tai per tą laiką 14 d. gegužės, apie 5 vak

gaiš pliauškalais.

šinskas išima warrantą ant' pakalbėt apie juos. Socija- darbų, tuom tarpu męs ka- 
draugų, kurie buvo užkvies- listų buvo nutarta tik po 
ti kunigužį ant debatų, dėl- Naujų Metų. Kliubas nuta- 
to kad ant plakatų padėtas rė gal prieš pat Velykas. So-

kuni- kunigužio vardas. Mat, ku-.cijalistai nusiuntė savo de- 
nigužis manė, jog pakrik- legatus, kad kaip nors su- 

&V*22-Ar skolos daug turite? dys prakalbas. Bet to neat-1 sitaikint, nes viena diena du 
—Žinoma, dabar reikėjo 

įnešti apie $1,000.00, bet pi
nigų nėra, reikia imti mor- 
gičiai, taipgi ant pataisy
mo bažnyčios vėl reikalinga 
keliatas šimtų dolerių.

—Tai kur važiuosite? Ar 
jau turite vietą? ir kaip čia

—Šlėktai—atsakė 
gas.

KORESPONDENTAM^.
Daugelis mūsų korespon

dentų sykiu su korespon
dencijomis atsiunčia apgar
sinimui įvairių draugysčių 
laimėjimus ir net paagituo
ja pirkti tikietus ir nurodo, 
kur jų galima gauti. Ma
tomai korespondentai už
miršta, kad tokie dalykai 
laikrašty garsinti yra val
džios draudžiama. Net lai
mėjimo tikietų nevalia pač
ia siuntinėti. Per tai męs 
tokių pranešimų ir netalpi- 
nam.

Antras dalykas, tai dau
guma korespondentų, rašy
dami korespondencijas, ima' 
• • t v» • • i • i 'niuciJvuu uv yir Įspraudžia jvUurj korės-|kins geriau> ^>gu aš>

ta atsiminsite mano žodį. I lįstų nieKa 
—Tai kodėl gi su pavapi- katas uzkl 

jonais, tamista, nesutinka
te?

—Mat, jie perdaug mane 
mokina, nors aš ir ilgai ty
lėjau, bet netekau kantry
bės. Per mitingus jau ma
ne ir kiaulių ganyti siuntė, 
dumiu vadino, valkatos var
dą gavau ir visokių bleviz-

bininkams, tai per tą laiką
pradėjo rinkti streiklaužius, ryto, veik iš visų namų pra- 
Apart to buvo parsikviettfs dėjo šaudyti; išrodė, kaip 
iš River Falls,Mass., 25 dar- karės laukas. Iki šiol už- 
bininkus, suprantančius tą;muštų dar nėra, bet kaip 

hazletoniečiai! amatą, bet pastarieji kaip

talikų blogus darbus priro- 
dom ant kiekvieno žingsnio.

* *♦
Draugai

Kunigas šaukia katalikus į tik išgirdo, kad čia apskelb- 
kovą su socijalistais ir lie- tas streikas, tai vėl sugrįžo 

mūvi vi*iVlęs, atgal.
taipgi stosime su katalikais! Pasibaigus vakacijų lai- 

, kompanija pradėjo 
l inkti streiklaužius iš tų pa
čių darbininkų ir jau kelia- 
tą surado. Tarpe tų streik
laužių yra vienas lietuvis. 
Jeigu tas lietuvis 
natikas, tai nieko nesaky
čiau, bet dabar

’siekė: prakalbos nusisekė piknikai neparanku, 
puikiai ir nei vieno neareš
tavo, tik konštėbelis pasa
kė, kad rytoj turite būti 
teisme ant paskirtos valan
dos.

Nueinam pas skvajerą.
jau vu.itc v.vvq; u Į Prisaikdina kunigo liūdyto-
bus? —užklausiau kunigo. I ja. ii’tas pasako, kad kalbe-, ....

—Manau apsigyventi apie tojas kalbėjo teisybę, nes pikniką nuėjo tūli priešai
1 mus> darbininkus, pvvvu. n

Čionai tur-' skriaudžia ir tt. Kunigu- socijalistus, nunešdami jų šokių knygų ir tt.
_ —4...^ ----- 4.n_„ —galėsite gauti pas Petrą jau negalima užtylėti.• i • /iri r T ' i I •• t •

Bet 
kliubiečiai nepriėmė delega
tų:—“Męs rengsi,m, nežiū
rint piemenų”. Reiškia kon-.į kovą, tik ne su tokiais į-jkui, 
kurenciją varys. Taip ir bu
vo. Bet, ant nelaimės, nepa
sisekė socijalistų sukonku- 
ruot, nors jie stengės iš pa
skutinių jiegų. Prieš pat

pia būti drąsiems

Chicagą, bet atsakančios1 mus> 
vietos neturiu. < 
būt užims vietą kun. Budre- 
vičius.

matyti, tai susirėmimų bus. 
Žmonės labai įnirtę ir ra
miai neišsilaikys. Galima 
laukti nemalonių pasekmių.

** *
Dabar noriu keliatą žo

džių pasakyti apie “Mister 
Krok”. Tą ypatą daugelis 
vietos gyventojų gerai žino, 
o apielinkiniai yra girdėję, 
bet visgi aš apie jį plačiau 

priklauso'pakalbėsiu. Jo pavardė —

OU į- i

rankiais, kokius katalikai 
vartoja! Męs nuo šio laiko 
pradėsime kuosmarkiausiai 
platinti darbininkišką lite
ratūra, užrašinės!me darbi- 

] rinkiškus laikraščius, duosi- 
visi policijos stotin ir įskundė į me uždyką pasiskaityti vi-

Tą vis-'prie L. S. S. 105 kuopos, tai.Daniel Crove, bet visi jį va-
. Jei-, dina Mister Krok. Jis yra 

sti’eiklau- šios šalies pilietis ir priklau- 
bačkučių alaus ir pasigėrę z.leton, Pa. Kas nori gauti žiavęs, tai būsiu priverstas so prie konservatorių parti- 

Toliaus klausinėja kuni- mušis, pjaustysis... Mat to- 1
Kun. J. šiupšinskas,kiu būdu jie mislijo,kad val- 

tamis-]l)r^s^e^o ir sako, kad socija- džia uždarys jų kempę.
rnaip, jūs ponučiai, ant

žiui, matyt, nepatiko, nes (pikniko plakatus, 
vičius. Aš buvau negeras, žiūri į savo liudytoją ir dre-((soc.) turės keliasdešimtis Žemaitį^ 675 Lincoln St.,Ha-1 gu jis nepaliaus 
nes esu grinorius, angliškai ba jš piktumo, 
nemoku, bet Budrevičius,tai 

'American boy ir juos pamo-
knygų pasiskaityti, lai atei
na ii1 pasiima.

būtų ta

i’ pavardę pagarsinti.

pondencijos kokį nors drau
gystės pranešimą, ar tai bū
siantį balių, ar tai pikniką 
ir 11. Męs niekados neatsi- 
sakoni paminėti rengiamų 
pramogų, jeigu tik matom,] 
kad tas daroma visuomenes 
labui, bet tankiausia pami
nėjimai susivėlina, kores
pondencijų būna labai daug 
ir kada prieina jų kalcina 
talpinimui, tai tokie prane
šimai tankausia būna su
vėlinti.

Per tai visokius praneši
mus reikia rašyti ir siųsti 
skyrium. Tuomet jie nega
lės susivėlinti ir jeigu tik 
bus verti talpinimo, tai pa
talpinsime.

I listu niekad nekeikė. Advo-i 
________ lausė: “Ar tu nie- 'socijalistų pikniko nebuvo 
ko nesakei tiems vyrams,'nei lašiuko 
kurie buvo atėję tave už-! gražiausias piknikas, kokį 
kviesti?” Ar nevadinai tų' kada turėjom 

'vyrų juodrankiais ir anar-'pamarginimais: 
chistais?” Kun. atsakė, kad .žaidė blaivu protu, 
ne, t. y. nevadinęs juodran- ’ ” 
kiais ir tt. Čia ir pasirodė 
kun. J. šiupšinsko pasiel
gimas! Iškeikė bjauriau-

alaus ir buvo

įjos. .Jų partijos narys da- 
L. S. S. 105 kuopos nariai bartiniuoju laiku išrinktas 

(tuojaus privalo jį prašalinti La Platos gubernatorium.
Nuo rc(j_ Apie šv Petro'i* savG tarP°> nes kitaip bus'Grove konservatorių parti-

atlaidus ir’ kunigo šlykštų įmetimas ant visos kuopos jos prezidentas. Prieš rin- 
pamokslą yra ir daugiau Jeigu męs tą sti eik-j kimus jis daugybei turkų,
atsiųstų korespondencijų, i auzi neprasabnsinie, tai kaitra bu ir < 
bet jos visos vieno turinio, 
tai talpiname pirmiau gau
tą, o kitas pasilaikom kaipo 
dokumentus.

Pasikalbėjimas su kunigu J. 
Raštučiu.

knygyno tūlos knygos, o aš 
dagirdau, kad jau kun. išva
žiuoja,tai pašventęs tam tik
rą laiką nuėjau pas kun., 
kad atsiimti knygas, prigu
linčias L. S. S. i 
knygynui ir, žinoma, ilgoką! 
laiką pasikalbėjome apie į- 
vairius dalykus.

—Kodėl kunigas išva
žiuojate? — užklausiau aš 
jo.

—Tai gal gausiu geresnę 
v ietą—atsakė ku n i gas.

—Ar čia bloga?—vėl
klausiu.

gų prisiklausiau, tai kam gi iSiais ^ocIzkus tuos, kune hu
man tie nesmagumai klau-|vo užkviesti, o dabar uzsi- 
syti, geriau atsiskirti.

—Bet,tamista nors ir kun. 
be to gyventi negali, kar
tais reikalinga ir pastaba. 
Ar galima tylėti, kada kuni
gas bažnyčioj keikiate lais
vesnes draugijas, L. Š. Fon
dą, nuo sąryšio draugijas 
atkalbinėjat ir socijalistus 
iškeikėt net per keliatą sy
kiu.

—Pasakyti ant socijalistų 
ir abelnai aš buvau privers
tas.

—Kas gali priversti sveti
mai protauti, jei jūs nenorė-

forma?

Ar nevadinai tų ( kada turėjom su įvairiais 
jaunimas 

. Kal
bėjo dr-as Mikolaitis, dai
navo “Liaudies” choras, po 
vadovyste p. A. Jankausko. 
Jaunimo buvo iš apielinki- 
nių miestų iš So. Bostono, 
Norwood, Gardner, Lowell, 
Haverhill ir iš k’tur.

Na, pažiūrėkim, kokis 
“pas’linksminiinas buvo pas 
katalikus.Alaus turėjo, kaip 
teko žinot, av'e 70 bačkų. I ką žmogų (kapitalistai savo ]lio dvasiškas tėvelis ir ko- 
Po tokio “pasilinksminimo” i šunis geriau ir užlaiko, negu Ilektuoja po 
ėjo į karą susikibę glėbiuos darbininką. —Red.). ‘ I 11 ’ 1 ’ '' ’ ’

fanatikai pasakys?
Lakštingalčs Vaikas.

klausia:
plat

Kunigas atsako: 
“Skaičiau”.
—Ką rašo platforma?
—Liepia netikėti į dievą, 

neklausyti kunigų ir neiti

—Žinoma, žmogus be klai
dos negyvena, kartais iiV ' X—r 4, ’ l 7

59 kuopos klaidą padaro.
—Negerai ir negražiai 

darėte užsipuldami ant to, 
ant ko nereikalinga, bet nei 
kartą nieko nesakėte, apie 
girtuoklybę, peštynes, kuo
met ir tie patįs tamistos pa- 
rapijonai laužo sau kaulus.

Čionai kunigas nieko ne
atsakė, bet užvedė kitą kal
bą, kad jį parapijonai labai 

nurodinė- skriaudžia ir jo pinigų lieka 
kliūtis pavapi- <\P\e $3,000.00 (tris tūkstan-

Įčiai). Toliaus kun. sako: 
“Manau, kad viskas bus ge
rai, man dovanos, kuriuos 
užgavau, bet ponas Pilka 
nepatingėkite į “Laisvę” pa- 
briežti “katalikams - fanati
kams” keliatą žodžių”.

Nuostabu yra klausyti, 
kad kunigas tuos žmones, iš 
kurių duoną valgo, vadina 
“katalikais - fanatikais”. 
Kunigas man net įvardino 
keliatą tų parapijom), ku
riuos jis vadina fanatikais.

—Čia kunigui gyventi ne
galima, nes nėra iš ko. Pa
rapija visai maža, parapi
jom) mažai ir tie patįs ne
nori tvarkytis pagal vysku
po prisakymą. Kad būtų 
neprigulminga bažnyčia 
Rymo Katalikų vyskupas 
nevelijo ir aš to nenoriu.

Atskaitas išdavinėti, man 
vyskupo prisakyta, kad ka
da būna $500.00, aš turiu pi
nigus perduoti vyskupui, o 
parap. mitingai laikyti nuo 
vyskupo nedaleidžiama.

—Tai, vadinas, Rymo 
t rusto nei kunigai neįveikia, 
pastebėjau aš.

Toliaus kun. kalba:
—Jei lietuvių būtų dau

giau, būtų ir jeigu daugiau, 
dabargi, šiandien (tai buvo 
nedėldienis) bažnyčioj prie 
durų iš įžangos buvo $2.60. 
Kadangi aš susirinkusiems vo T. J. Kučinskas.1 • • 1 1 • * * • J 1 — 1 1 1

Visi nusijuokė ir pamatė, 
kad kunigas yra tikras 
neišmanėlis ir nėra skaitęs 
socijalistų platformos!

Teismas atidėtas ant Rug
pjūčio 16 ir kaltinamiem- 
siems nereikia užsistatyti 
kaucijos nei vieno cento.

Reikia pastebėti, kad ku
nigužis J. šiupšinskas ne
moka angliškos kalbos, nes 
turėjo vertėją.

Kada buvo nuėję kviesti 
šiupšinską ant debatų, tai 
atsakė, jeigu kalbėtojas kal
bės graikiškai ir žydiš
kai, tai jis eisiąs. Bet pasi
rodė iš to kalbu žinovo, kad 
nei angliškai nemoka.

Dabar socijalistai trauks 
į teismą kun. J. šiupšinską 
užtai, kad išvadino juodran
kiais ir anarchistais.

Šią provą veda trįs kuni- 
gužiai: Pittstono, Kingsto- 
no ir Wilkes Barre, Pa. Nes 
jie trįs buvo nuėję warrentą 
išimti.

moterįs su vyrais girti. Ki
ti stačia galva ritos nuo kal
no...

Kam, 
reikėtų nelankyti 
piknikų, 
tokių piknikų ar išvažiavi
mų, kur žaidžia, dainuoja 
blaivu protu. Dar prie 
progos turiu primint, kad 
S.. K. B. turi ant savos kem
pės kas subatą šokius, o ne- 
dėldieniais taip jau išvažia
vimus. Geistina, kad jau
nimas važiuotų kuoskaitlin- 

Įgiausia ant tyro oro 
nedėldieniais.

kam, o jaunimui 
panašių 

Reikia važiuot ant

nors
D.

PITTSBURGH, PA.
Mums praneša “Teisybės 

Mylėtojas”, kad buvusiam 
piknike A. P. L. A. 4 kuopos 
buvę daug girtų ir vakare į- 
vykę peštynės ir areštai.Tai 
labai nedailu, jeigu rengėjai 
prie to daleido.

Bet kasžin ar tai teisybė?

Detektyvas.

N. S. PITTSBURGH, PA.
June 27 d., vėlai vakare, 

vienas vaikinas J. Kartanas, 
amžiaus 22 m., pargrįžęs vė
lai iš pikniko į namus, tapo 
pavojingai sužeistas priev v • -i . i v VJlIigdl b U ZrfVJLb Idb pi Iv

Negalima uzsitiketi nelipi namų; kažin kas per- 
Linm Vilnimi? oinnrlinn nna • — % i i •> xr •jokiam kunigui šiandien,nes' 

visi jie eogistai ir garbin
tojai dolerio.

D. Pilka.

pjovė gerklę su britva. Vai
kinas guli ligonbuty, dakta
rai sako, būk pasveiks.

Kas galėjo būti pasikėsi
nęs ant vaikino gyvasties— 
iki šiol tikrai nėra žinoma. 
Vieni sako, būk patsai su 
britva persipjovęs gerklę, 

Liepos 6 d. buvo pareng-, kiti spėja, būk kas keršinęs.

Ant vaikinas kam buvęs 
pasakiau, kad išvažiuoju ir]plakatų buvo pagarsinta, prasikaltęs, tai gal kas mi- 
atsisveikinau, tai dabar ant kad yra užkviestas kun. J. pas užpirkęs, tai Dievas ir 
tikieto sumetė apie $12.00 irišiupšinskas. Trįs draugai 
viena anglė moteris č

WILKES BARRE, PA.
Kunigas provojasi su soci- 

jalistais.
\J V4 • Uvl V \J Į7L4A i X U 7 t-

tos prakalbos; kalbėtoju bu-1 Dar ir tokių šnektų girdėti 
1____ rn T T7 _ Y*1 A . x Vn rl Irn ixtac

christianų išima 
pilietiškas popieras ir nu
samdo, kad už jų partijos 
kandidatus balsuotų. Tokiu 
laidu visuomet jų partija 
laimi. Taipgi (’rove Figori-

CENTURY, W. VA.
Čia lietuviu randasi ne

mažas būrelis. Darbai eina'^co kompanijos šėrininkas. 
silpnai; yra dvi anglių ka-'/Lk jis vienas į dirbtuvę pri- 

Kaip kapitalistai savo sunis■ $ykJos, kuriose jau du mė- ima darbininkus. Prieš 
laidoja? I nešiu laiko darbininkai dir- Į streiką turėjo daugybę a-

Tankiai matydavau laik-jba po 2 dienas į savaitę.' gontų, kurie iš darbininkų, 
raščiuose, kad kapitalistai Darbininkai algas i 
savo šunis daug iškilmių- kas 2 savaiti, tai tuom laiku j ome 
giau laidoja, negu darbiniu- atsilanko iš svetimo mieste- laiku

i 50c. Reiškia, 
u«xmuu..xu;. b e t' (1 a r 1) i n i n k a i per dvi savai- ] laužiu nesiranda,
tam nenorėdavau tikėti. Bevti gauna keturias, dienas; 
štai savo akimis pamačiau ] dirbti ir dar iš to uždarbio

MINERSVILLE, PA.

gauna! norinčių pastoti į dirbtuvę, 
i laiku' ėmė kyšius. Pastaruoju

jau negalima buvo 
darbo gauti be 50 pesų.

Iš lietuvių iki šiol streik- 
Lietuviai 

pasirodo susipratusiais dar-

turi 50c kunigėliui atiduoti.
Apšvieta labai žemai sto-

tokias laidotuves.
6 d. liepos, apie 6 vai. va

kare, automobilius 
nėjo rudą, nedidelį 
Tuomet ši 
uždegė penkias žvakes i 
apstato aplink šunytį. Grei- 

įtu laiku pribuvo keturi be- darbuojasi ant visuomeniš-

suvaži- vi. Jeigu pakalbini k 
šunytį, ti užsirašyti, tai sako 

unyčio savininkas jie ne
i žvakes ir Čiu skaitymu neužsiima.

Tai kaip mūsų lietuviai

La Plato nacionalistai 
važiuoja 

konserva- 
irgi pana-

streiklaužiauti:

cicilikai” ir laikraš-
Tie kraugeriai

kos dirvos.
linius maršus. Žmonių su
sirinko apie 2,000.

Kur to šunyčio kūną pa
dėjo ir kur jo dūšelė randa
si, nesužinojau, tik mačiau 
tą procesiją, kuri lydėjo šu
nytį.

Reikia pažymėti, kad šu-|jje geras galvas ir mo
ka tą dieną iškilmingai pra
leisti. Jau nuo pirmos d. lie- 

jpos pradėjo stiprinti savo 
pozicijas, veždami bačkutes

nyčio savininkas italas — 
popiežiaus vaikas ir taip iš
kilmingai laidojo šunytį. 
Reiškia, kunigai meluoja,

Vietinis.

CLEVELAND, OHIO.
Nemanykite, kad mūsų 

tūli lietuviai yra asilai ir 
nesunranta, kaip reikia 
švęsti ketvirtą dieną liepos. 

; Jie turi geras galvas ir mo-

liucijonieriais, nieko nesu
prantančiais, nieko nežinan
čiais, apart revoliucijos kū
limo. Mat, jie mano, kad 
męs privalome prieš juos 
galvas nulenkti.

Kain viskas eis ir kuom

vėliau pranešiu.
Kaštonas.

ROCHESTER, N. Y.
Musų mieste jaunimo ran

dasi nemažai, bet dalis nie-
kad gyvuliai dūšios neturi, h-butelius. Ir štai sulaukus ko.daug.iau, nežino, kaip tik 
v. - . . . - . ..... . - ’ ketvirtos dienos liepos, pa- R11/10Siau *
sios, tai italas, ištikimas po- vakariais,kaip pradėjo bom- Dabartiniuoju nrji niin • imi l/n o _ 7 . *• *• Iz O C n t IO I111 1

Jeigu šunytis neturėtų du-

HAZLETON, PA.
Kunigai kursto savo para
pijomis prieš socijalistus.
Mūsų dvasiškas tėvelis, 

negalėdamas vienas socija
listų nuveikti, parsikvietė 
sau talkininkų. 29 d. birže
lio buvo šy. Peįro diena. Su
važiavo keliatas kunigų, lai
kė pamaldos, visi medėsi — 
dievą garbino ir tt. Bet 
štai vienas svečių pradeda 
pamokslą sakyti. Nespėjo 
persižegnoti, kaip visa gerk
le pradėjo socijalistus ir jų 
laikraščius keikti. Iškeikęs 
socijalistus ir jų laikraščius, 
kvietė katalikus kovoti su

girtuokliauti ir kazyruotk 
i laiku veik 

kas nedėldienis susirenka į 
parką ir bačkutes tuština. O 

ikada jau ištuština, tai pra- 
• deda tarpe savęs peštis.

Taipgi yra keliatas drau- 
Šiaine ir^u?pLJ;z V?

miero draugystės piknikas, mūšy daugiausia vartota 
Tai dar pirmutinis vietinių sprogstanti rnedega, kaip 
lietuvių piknikas. Būtų bu- tai:.bonkos, stiklai ir kito- 
vęs didelis piknikas, bet tas, kie įrankiai. Bet paskui pa-

piežiaus vaikas, panašiai 
nebūtų pasielgęs.

J. Banis.

WEST LYNN, MASS.
Liepos 5 d. buvo šv. Kazi-

lietus viską sutrukdė. Dau
guma nei iš namų nevažia
vo, nes nuo paties ryto pra
dėjo lyti. Bet po dvylikai 
išsipagadijo ir atsilankiusie
ji praleido laiką linksmai.

Už atsižymėjimus buvo 
duodamos įvairios dovanos.

Kadangi lietus sulaikė 
daugumą nuo išvažiavimo, 

..../. . .--.tai mažai draugystė ir pelnosocijalistais: hepe neskaityti įurgS> 
jų laikraščių ir knygų, bet 
deginti ir plėšyti; liepė būti 
drąsesniais ir progai pasi
taikius snukį sumušti

** *
Kas tai gali būti? Kada 

pritik vietinė Juozapo draugy-

ketvirtos dienos liepos, pa-

barduotis, tai net sienos 
drebėjo. Po atkakliausio 
mūšio užpuolikai pradėjo] 
pilnoj tvarkoj trauktis at- 
gal. Bet ant pabaigos tapo 
sudemoralizuoti.

vartota plytos ir kuolai, nuo 
kurių daugiausia nukentėjo 
kaktos ir pakaušiai.

Ar tai galima tokius lie
tuvius vadinti asilais? Nie
kados! Jie žino, ką tai reiš
kia “Fourth July”.

Milda.

ARGENTINA.
Generališkas darbininkų 

streikas.
Jau “Laisvėj” buvo minė

ta, kad mieste Berisso susi
tvėrė darbininkų unija “So- 
ciedad Obreros De Los Fri- 

. Dabartiniu lai-

presnė D. L. K. Gedimino 
draugystė. Ši draugystė be- 
partyviška, tai kunigėlis 
nuolatos ją keikia, bet tas 
jo keiksmas nieko nereiškia, 
draugystė vis auga ir auga. 
Dabar turi virš 300 narių ir 
savo svetainę.

5 d. liepos buvo piknikas 
minėtos draugystes. Žmo
nių susirinko nemažai ir vi- 

'si ramiai užsilaikė.
Neseniai mirė J. Baršaus

kas, D. L. K. Gedimino 
draugystės narys. Draugy
stė palaidojo be bažnytinių 
ceremonijų.

P. R. Laisvūnas.

vietine Juozapo ai'augy- v yJ
was uzpn-Kęs, tai vievas ir.fg)1a?j!ke’,ar.atllk?s M 1Ja’ stė laiko mitingą L. Ū.Kliu- gorificos 

i pakoroies Tai matot koks. tal?klsk? darbą.uz „duseles bo svetainėj, kurioj randasi ku minėta unija įsvede dar-
V 1~—r---- ~~z~ --"n?' ųini. i cysciuj kentančias afieravo- • — • • • — •• • .'n—

________  ______________j davė, buvo nuėję pas kun. J. š-ką, c‘ai tikinčių supratimas! L y J 
ant mišių. Kartais daugiau (kad ateitų ant minėtų p ra-! Dievas buk lošia rolę pirmoj 

abelnai kalbų—ant debatų su kai-. laipsnio 
įeigų po bėtojum T. J. Kučinsku. Ku- 

$15.00 savaitėj. Šliūbų ma- nigužis atsisakė eiti ir drau
giau, į pusę metif vos gus išvadino juodrankiais, 
šeši ir tie nori pigiai; mirų-'anarchistais ir kitais purvi- 
sių ir mažai, tai iš ko gi ku-]nais žodžiais, kurių negali-

surenku, ' bet 
skaitant būna

nigas gali pragyventi Kad 
nors visos draugijos pritar
tų, tai būtų kas kita, bet da
bar partijos. Party viska
mas labai daug kenkia para
pijai. Tik supraskite, ta- 
mista, išmokesčių būna la- 

’’ daug, o jeigu nei per pu- 
tiek nėra. /

— Tai kaip parapijos 
jvis dabar?—užklausiau 
nigo.

ma dėti į laikraštį. Mat, 
kunigužis bažnyčioje kelis 
sykius iškeikė socijalistus, 
išvadindamas žmogžudžiais, 
anarchistais ir tt. Todėl ir 
buvo didžiausis tikslas už
kviesti tą šmeižiką kunigą, 
kad prirodytų, ar socijalis- 
tai yra žmogžudžiais. Bet 
kunigužis nėjo, nes gerai ži
nojo, kad neatsilaikys prieš 
socijalistus su savo melagin-

i žmogžudystėj ir 
britva pjauna žmogų...

Vaikinas tą dieną buvo 
ant Liet. Kooperacijos pik
niko' ir visai mandagiai el
gėsi, nors vaikinas, kaip ka
da ir išsigerdavo, bet laike 
pikniko nebuvo girtas. To
dėl galima greičiau spėti, 
kad žmonės blogų norų no
rėjo vaikinui atimti gyvas
tį. Uralas.

i ti.

LAWRENCE, MASS.
Liepos 5 d. buvo piknikas 

L. S. S. 64 kp. Kaip jaii ži
noma iš korespondencijų,tai 
tą pačią dieną buvo du pik-

Ir štai katalikai, išėję iš j “šakės” 
bažnyčios, pradėjo panašiai 
elgtis, kaip dvasiškas tėve
lis mokino. Tūlas karštas 
katalikas ant gatvės užpuo
lė ant baptistų ir pradėjo 
juos mušti. Gerokai ap lau
žė senelį misijonierių ir no
rėjo jo knygas sudraskyti. 
Bet tuom tarpu pribuvo po
licija ir mušeiką suareštavo.

Tai matot, kaip tūli mūsų 
katalikai elgiasi. Supran
tama jų perdaug negalima 
kaltinti, nes jie taip auklėja
mi^

Kunigai socijalistus vadi
na ištvirkėliais ir kitokiais

ir “Lietuvių Knygynas”, tai i binmkus streikan. 
po mitingo nors persiplėšk, ? . .

ir “Keleivio” 
nerasi.
laikraščius
“Keleivis”, paėmęs “

_ ■ 7 ir 8 d. gegužės metė
jau darbą tie darbininkai, kurie 

Nežinau ' ar tuos (dirba konservom dėžutes. 9 
suplėšo, ar gal j d. gegužės metė darbą dar- 

Šakę” bininkai, v ' "
už rankos, apleidžia svetai- mėsos šaldymo. 10 ir 11 vi- 
nę ant visados kokiu nors si kiti dirbo.
stebuklingu būdu? Tai jau 
ne pirmas kartas.

Kas gi būtų, jei laisves- 
nieji pradėtų plėšyti “Drau
gą”, “Kataliką” ir kitus?

Lipčius.

LEWISTON, ME.
26 d. birželio išėjo strei- 

kan “Bates Mills Co.” stak
lių taisytojai. Bet tuom tar-

dirbantieji prie

__________  12 d. gegužės
1 metė darbą visi galvijų mu
šėjai ir visi Frigorifico 
darbininkai.

12 ir 13 d. gegužės dirbtu
vių savininkai pareikalavo 
daugybę kazokų ir jais bu
vo užkimštos visos gatvės. 
Jie saugoja, kad streikieriai 
neužpultų ant streiklaužių.

13 d. gegužės La Platos 
gubernatorius uždraudė Be
risso darbininkams mitingą

“LAISVĖS” AGENTŪRA 
siunčia pinigus sekančiu 

kursu:
Rublių kainos:

už 
už 
už 
už 
už vu z 
už 
už 
už

10
15
20
25
30

40
45

9

80 centų
10 centų
20 centų
40 centų 
70 centų 
— centų

dol. 50 centų
dol.
dol.
dol.
dol.

13 dol.
16 dol.
18 dol. 20 centų
20 dol. 50 centų 

už 22 dol. 25 centus
už 26 dol. 75 centus 
už 31 dol. 25 centus

rub.
rub.
rub.
rub.
rub.
rub.
rub.
rub.
rub.

50 rub.
60 rub.
70 rub.
80 rub. už 35 dol. 75 centus 

rub. už 40 dol. — centų 
rub. už 42 dol. 50 centų 
“LAISVĖ”,

183 Roebling St, 
Brooklyn, N. Y»

90
100
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JUOKŲ KĄSNELIAI
mas, šitaip pasakė:

—Darbininkai, kiti kalbė
tojai jus jau nekartą žagi- 
no, šiandien ir aš jumis ža- 
ginu: pabuskit! 
vargšas “mokslinčius” 
jo pasakyti: kiti jus 
no ir aš žadinu).

(Mat, 
norė- 
žadi-

Apgavo jį.
Pasibaigus dideliam 

šiui rusų sanitarai rankiojo 
sužeistus kareivius. Vienas 
iš sužeistųjų sušuko: “Gel
bėkit mane,nes man nutrau
kė koją”. Du sanitarai pri
šoko, užvertė sužeistąjį ant 
neštuvų ir skubiai nunešė 
į ligoninę. Jiems benešant, 
sprogo vokiečių bomba ir 
nutraukė sužeistamjam gal- 
\ ą, ko sanitarai visai nepa
stebėjo. Kada jiedu pribu
vo į ligoninę, tai daktaras 
sušuko:

—Ach jūs bepročiai, šio-

mū-

ORAKULO PATARIMAI. 
Klausimas:—

Brangus Orakule! Kiek 
man žinoma, tai tamista esi 
plačiai pagarsėjęs su savoj ___ _____

As kie ir tokie, kam jūs atne- 
šėt žmogų be galvos, juk 
aš jam negaliu pagelbėt!

—O tai melagis! — pra- 
Uas mumis, Lmiorcie, t<irė viens iš sanitarų.—Jis 

susitvėrė parapija po vado-(g, mums sakė, kad jam tik
i koją nutraukė, o čia pasiro- 

.. . nni: i do, kad ir galva...su parapiją daug kas nori 
prigulėti, tai męs priimame 
už tris dolerius įstojimo ir 
vieną dolerį mėnesinės. Lig' 
šiam laikui jokio trobelio' 
t ebuvo, bet dabar vienas 
parapijonas užsimanė kar
vę prirašyt prie mūsų para
pijos. Tai, ot dabar męs, 
senberniai, ir nežinom, ar 
galima karvę priimt ir jeigu 
galima, tai kokiom išlygom? 
Kaip tu, Orakuėli, apie* tai 
manai?
sim labai dėkingi.

Parapijonas.

manau, kad tu ir man 
ekspleinysi šį keblų klausi 
mą.

vvudo. Žinoma,

patarimą bū-

Atsakymas:—
Orakului teko sužinot, 

kad jūs į savo parapiją jau 
priėmėt ir kelis asilus. Jei
gu taip, tai kuomiK karvė 
blogesne už asilą? Priim
kit ant tokių pat išlygų, ant 
kokių priėmėt ir asilus, nes 
vlsvien “skotina”.

“Dievo kryželis”.
Mūsų žmonės tankiai sa- 

'ko: “Ką dievas myli, tam ir 
kryželį duoda”.

Ir taip, dievas labai nu
mylėjo mūsų šventą Lietu
vą ir davė jai sunkų kryžių. 
Bet žmonės jau nebnori bū
ti dievo “numylėtiniais” ir 

ivisa gerkle šaukia: “Nuo 
bado, ugnies ir vainos išgel
bėk mus, viešpatie!”

Dvasiškija gi liepia žmo
nėms su kantrumu nešti ta 
kryžių ir dėkavot už tai die
vui. Na, bet žmonės nelabai 
nori dėkavoti už suteiktą 

i jiems blogą. Ar t ik nevirs
ta i “bedievius?”

“Laisves” knygo
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JIDĮKŪNYT?

■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,-galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaUz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ...............

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
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 laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Či* 
jūs atrasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina ......

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

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina -20c

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaite, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvoa 
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

MASPETH, N. 
BERGEN MFG. CO., 

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

15c

20c

Cu, 
(Z)
IW

ir šią
IRc

Patarimas norintiems 
apsivesti.

Pirmiausiai pasimatyk su 
motina.

Apysaka.
Baisi diena; audros kara

lius, tarsi varnas išskėtęs 
savo juodus, galingus spar
nus mosuoja, vėjas švilpia, moteriškos lyties? 
tartum galingo sparno ūži-Ogiausiai būtų — 
mas, pilasi su ugnia ant 
plačios girios ir lenkia me
džius iki žemei. Visi gyvū
nai išsislapstė savo lindynė
se, tik tasai audros paukš
tis lakiojo viršum girios, 
tarsi kokia šmėkla, j ieškanti ti 
aukos; jo aštrus balsas lie- kuilį — 
josi su perkūnija ir vėjo ū- tt. Sakysime: “uodasmote- 
žimu ir darė kokį tai nykų į- riškos lyties”, bet tai per- 

Tamsa apsėmė visą'daug juokinga, nes tada mo- 
1----- Zj skubinosi terį turėtume vadinti “žmo-

prieš audrą kur pasislėpti, gus moteriškos lyties”, ka
lę — “šuva moteriškos ly
ties”, kiaulę — “kuilys mo
teriškos lyties” ir tt. No- 
roms, nenoroms reikia va
dinti: “uodė”; bet, ir vėl ne- 
taisykliška, nes tada kalę 
turėtume vadinti “šuvė”, 
kiaulę — “kiaulė”, moterį— 
“žmogė” ir tt. Gal būt, kad 
reikės “uodę” visai nauju 
vardu vadinti; pav.: “siur
bė”, arba “gylė”, nes mat 
“uodė” turi gylį ir siurbia 
mums kraują, o jo mylista 
uodas turi tik snukį, be dur
klo. Bet kaip vadinsim, vis! 
nebus teisinga, kol lietuviai, 
nematys reikalo nuimti nuo 
nekalto uodo baisų krauge
rio vardą ir jį atiduoti jo 
žmonai, tikrai kraugeriai.
Lietuviai iki šiol į tai nepai
sė: kas jiems rūpi, kas juos 
kanda, ar patinas, ar patelė, 
— jiems vistiek. Tas nepa
doru: laikas jau, laikas 
mums pažinti savo tikrus' 
priešus! Mums ne uodas 
pertraukia glamonėj imąsi 
soduose ir miškuose, mumSj 
ne uodas naktyje užkanda 
apie nosį guzus, mums ne 
uodas nedaleidžia pasi
džiaugti puikiais vasaros 
vakarais, bet jo žmona, jo 

, prakeikta uodė!
“T. J.”

Keblumai mūsų kalbos.

Tai yra 
lietuviš

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

nių poetų. Kaina tik .........
GYVAS GRABE . Parašė Senas 

Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gi’ioj 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. Mon tvi

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 nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik.................

15c

10c

10

reginį; žmonės

Visur buvo skubėjimas, vi
sur, tarytum paskutinei 
dienai ateinant.

Tačiaus ties vienu atda
ru triobos langu ramiai sto
vėjo graži mergina ir savo 
plačiomis, juodomis akimis, 
tarytum žėrinčiais deiman
tais, žiūrėjo, lyg ko laukda
ma. Nors baisi audra kas
syk artinosi, bet ji drąsiai 
prieš ją stovėjo. Vėjas jos 
drabužius, kaip vanagas į- 
nirtęs, draskė, plėšdamas 
tai į vieną šoną, tai į antrą, 
taip, kad jos žavinanti fi
gūra išrodė tarytum rožė 
siūbuojanti ant vėjo. Urnai 
jos skaisčios lūpos prasivė
rė, tarytum matant kokį su
judinantį įspūdį, ir jinai sa
vo augštu įspūdingu balsu 
sušuko: “Juozai, ar nepalei
si kiaulės vuodegos! Jei ne
siliausi tą gyvulį tąsęs, tai 
tau mama visą perkūniją 
ant sprando užleis!”

reikia vadinti uodą 
Teisin- 

uodė”, bet 
kitas ims klausti: “kas uo
dė? Ką uodė?” Sakysime 
— “uodo pati”; bet tai bus 
neteisinga, nes uodai nesiže- 
nija ir pagal to, turėtume 
vadinti vištą — “gaidžio pa- 

karvę — “buliaus pati”, 
kiaulės vyras”, ir

“Augštas” žodis.
Daugelis “apšviestų” dar

bininkų, norėdami pasiro
dyt “tiligentais”, stengiasi 
vartoti “augštus” žodžius.

Neseniai vienas “garsus” 
kalbėtojas (o dabar jų pri- moteris, 
viso gyva bala), kalbėda- Tai kas!

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuoini mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina...... 15c

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

PASLAPTIS ................................ 15c
GYVENIMO BANGA ............... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI .. 15c 
K O N T R O B A N D NIN K AI ...........
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 
KANKINIŲ............. . ..................
PILENIEČIAI ......... ;..................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER-

20c

20c.
35c.

40c.
Iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina .........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina .
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

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

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

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

TIKSLAS
KAIP PADARYTI MONUS ....
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

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

EVOLIUCIJA. Kaina ........
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS.
.... Kaina ...................................... 50c

25c
10c

20c

10c

75c 
75c 
85c 
20c

KLĖS U KOVOS....
10c 
50c

25c

KOc

“Laisve”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.

Telephone 595 Greenpoint
Daktaras J.

SPECIJALISTAS 
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.

Lietuviškos Dainos! 1
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

Cho- 
už

5

So. Boston, Mass.

NAUJA KNYGA

Dept. A.

Raudonas
Juokas

KAINA

35 centai

Reikalauk šiuo adresu:
“LAISVE

18,1 Roebling St.,

g 
W

B PI TV A PUSTO. O 
kartus ontva, tai taip ge- 
Prisiųsk 25c. suvyniojęs į

r/j

Jau nereik daugiau atšipusia britva skustis!
Reikalingas daiktas visiems vyrams kurie ,pnys skutasi!
Kadangi britva peša ir skaudžiai skuta, nekankinkis ir nepyk- 

dink save, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT " ’........... ..
kaip ištepsi ant diržo ir patrauksi kelis 
rai išpustis, kad malonu bus skustis, 
laišką ir adresuok:

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS Į RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, G VA RANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPLNIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. ........ .
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje 
kalbose, 
nuo 
tnai

PADARAU IR UŽTVIRTINU V1SO- 
ir Angliškoje 

PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari- 
DYKAI. išraudavoju baksus laiškams.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
SYKIU | SAVAITE IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA-DU

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

BANKIERIUS JOHN KOVACS
36 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST.

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

PARDUODU KARMAS

B

i Akužerka3 Pabaigtini kursą Woman* Medlca* 
College, Baltimore, Md

PasekminKAi atlieka savo darba prie 
gimdymo, taipgi nuteikia viuokiao rodąs ir 

į! pagelba invairioge moterų ligone.

1 F. Stropiene,",',"^. |
® SO. BOS rOfN. 1MA.SS. ’

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

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

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

“Laisves” Administracija.

Jonas MATHUSi
GEIBIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS BALIO
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies giry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
e persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nuo Listavlų 
Labdarystės Draugijos aanto).

LIETUVIŠKA

miau paminėtas gyduoles galime 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.......................... $1.0(
Kraujo Valytojas....................... ,..$1.01
Vidurių Reguliatorius....................... 50.
Trojanka.....................  25c, 50c ir $1.01

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

P. A. URBANAVIČIŲ?
151 Metropolitan Avenit

Brooklyn, N. Y,

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

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

SERGANTIEJI
LIETUVIAI!

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?

Diena po dienai, savaitė po 
savaitei, menesis p j mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite, kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
melinčje jkiroje ligoje. Kad* 
jums gyvenimas jkirejo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis pre seno, 
garsaus spccijalisto
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 ligai, 
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 ir garsius aparatui 
Elektrikos ir X— Spindulių, per 
kuri os matau jūsų v’duriniui 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nas 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
likroskopiškai ištiriu kraują ir 

šlapumą. Neatidėliokito antį 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
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; nedėldienlaii 
juo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, a 
gausite laba! žingeidžią kny
gelę dovanai!

61 S.2nd st., Brooklyn,

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.
Kas už«lrašy> 
pas mane 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus ne 
kančias dova 
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį” ai 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ai 

“Amerikos 
arba knygų ver-

Tik ką išėjo iš spaudot 
garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

Toje knygoje aprašoma 
visos karės baisenybes. J< 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant karės Jauko. 
Todėl pasistengk tuojau per
skaityti.

Brooklyn, N. Y.

NEREIKIA JIESKOTI
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti angfy 
kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo na
muose liuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai ir

LIETUVIU KORESPONOENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.
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Paba'gupi Imperntrici Marij A 
kuŠerkų mokyki? Peterburge Ir

didele dovana
ZIra pakelio priešakys vertas įc pinigais 

Visas Kuponas vertas Jc pinigais

jws> «r
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f Vis?; ir pakelio priešakls turi tą
į {nči.i. verię. Gi!; ru'j išmainomi j pinigus 
j . arba j veri« dovanas.
E < '•) «i|,a i,,,.; iki Dec. 31, 16!5)

SUi Walnxt S|„ NEWARK. N. J
T<l«fonar 't. Market

joj. Turi puikias pasekme* 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai np.-ipažii us su simpto
mais visų n oteriškų ligų ir rei
kalui esant, galit* gauti patar
navimą.

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO
Ceveryk’4 Krautuvę, 
kur galėsi^pasirinkti pagal 
savo norą.

109 Grand St.,
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

Lietuvį”, ar “Šakę
lės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
liauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
^alit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta- 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau
jienas” gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do 
vanos.

J. BRAKNIS
•577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

Tai. fHJU Gregu point.
Puikiansta lietuviams vieta pas

Skanini alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokiu 
▼ynas, kvėpin
ti cigarai, ir 
pulkus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šioa 
atsakančios 
vietos, o būsite 
ažganedin+i.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

P
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.

Specijaliatna Moterišku Ligų.
314 E. 50th New York

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

Nedčliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs ištl 

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

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

Kalbame lietuviškai.

■k aio, a

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 dil 
VESTUVIŲ, šokių, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.'

Parduodam LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir į vi
sas dalis pasaulio. Siunčiam ir išmainom Pinigus visų viešpatys
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,
Corner Spring Street

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

ii<

261 VV. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

51

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.
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iškai iš Lietuvos O mama ir kiti vaikai pasili
ko Seredžiuje. —

Iš PANEVĖŽIO PA
RAPIJOS.

Rašoma Aleliunui į Pitts
burgh, Pa. (rašyta 20 d. ge
gužės).

5 d. gegužės visi žydai iš
važiavo iš j
Jiems buvo prisakyta per 
24 valandas išsikraustyt. —

SKRIAUDŽIAI (MARI
JAMPOLĖS PAV.

Mano mymiausia Petro
nėle !

mūsų krašto. I Nesitikiu tikrai ar gausi 
te šitą laiškutį nuo manęs. I 

toks sumišimas
■ nežinome, kada 

bus pabaiga tų baisenybių!

- Kuomet vuianuao iooiaa uuovj v,
kad nebeliktų nei vieno. Bu- ^vieto ir

iB

vo gaila žiūrėti, kaip važia- - ,
vo. Lygiai taip, kaip bėgo dukrele, gana nore-( 
iš Egipto faraonų laikais. Ic3au s« Juml,s pasimatyt! ir 
Dabar viskas be tvarkos. I<aug ką pakalbėti, koleik, 
Panevėžy visos krautuves tla liežuvis kalba, n akįs 
uždarytos. Sako, jog žydai mato-
nori, kad germanį būtų vii- ”^7^ 

L visur aplink.šus, o męs, lietuviai, norime, 
kad rusai laimėtų. Pas mus 
nuo armotų šūvių žemė dre-

mato. Vaiskas pas mumis'

Daug žemės stovi neartos. 
Pačtas užsidarė.

Vasarojų pasėjom pirm 
laiko, nes bijojom, kad vo
kiečiai neatimtų. Pas mus 
germanų nebuvo. Jie buvo j 
tik Ramygaloj ir Krakena-

Iš KRAKIŲ (KAUNO 
PAVIETO.

Rašoma Račkiams į Eas
ton, Pa. (rašyta 19 <1. gegu-

Dabar jau vokietys buvo 
ir pas mus, nuėjo dar už 
mūs 2 mylias. Kada pribu
vo rusų vaiskas, tai vokie
čius nuvijo iki Dubisos. Da
bar ten eina baisiausi mū
šiai. Vokietys labai žiau
riai elgias su gyventojais. 
Iš Ašitėnų sodžiaus atėmė 
14 arklių ir taip viską api
plėšė. Ir iš mūsų norėjo 
atimti arklius, bet pamokė- 
jom 10 rublių, tai neėmė. 
Alena Švegždienė buvo nu
važiavus Į Dvinską pamatyt 
savo sužeistą vyrą. Sakės 
mačiusi daugybę sužeistų. 
Visus žydus valdžia iš Lie-

tik apie mus vienus, ale ir 
Tik tiek ačiū’ 

1 dievui, tuom kartu, da turi
me kuo matytis, ir ant vie
tos da gyvename. Mūs Pet
ruką išvarė prieš Kalėdas 
prie tvirtovių ir da dabar
tės nežinome, kur jis yra. 
Ii Kurtinaičių Andriuką pa
ėmė į kariumenę, ir taip-pat 
nežinome, ar jis gyvas, ar
ba mažu jau ne. Taipgi 
Draugelių žento Grinkevi
čiaus jau nėra gyvo, užmu
šė vainoj! Juozas Genys 
jau 1--- — ------  -----

Miela dukrele, tuom kart 
užteks rašyti, nes kad viską 
pradėtum rašyti apie šias 
baisenybes, tai nežinome 
kada reikėtų užbaigti ra
šius.

Pasilik sveika, mano mie
la dukrele.

i SU PILVO SKAUDĖJIMU - l 
' Be abejo, nrjio senai ieškojai palengvinimo*;. Nesi- |
! duok suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok j

i SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]

ir urnai pajusi jo sveikinančių ir stiprinančio,? veik
mę. Jisai: ypač rekomenduojama gydymuj . nerviš
kumo,. dyspepsijos, nuolatinio sukietojimoj,, laikinio 
drugio ir sustingusių jaknų. Senstantiejų, seni ir 
silpni žmoiaiės ras jį labai geru. Kaina 75c.

įkaityk, ką Mrs. 
Mart iu. Pagac iš Mo- 

Wis. munis ne
senai; parašė: “Aš 
norių, jums padėko
ti už- jii8ų Severn’s 
Balsam, of Life. Aš 

( turėjau trukdėaį su, 
j savo pilvu, buvau sih 

pna ir neturėjau ji*- 
kjo. apetito. Suvarva- 
jus, t butelį Severu,’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dpago. 
Meldžiu paskellHi a- 
pie tai laikraščiuose 
del naudos tų,., kurio 
panašiai kem)ią.’’
Preparation# 
Sovcros. Jei 
rašyk tiesiog

Cedar feplds^ Iowa, fj

Odos sveikumas daug priguli nuo miii- 
*o geruma. Mes patariamo vartoti

SEVERA’S 
MEDICATED SKIN SOAP

[Ceveros Gydantis Odinis Muilas]

del kasdieninio vartojhno, prausiaų- 
ties, maudanties, galvą trenkant, 

Kaina 25c.

Visi aptiekininkai parduodu’ Severą*& 
(Sevoies gyduoles). žiūrėk, kad butų 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti,, tai

W. F. SEVERĄ CO.,

PAJIEŠKOJIMAI

krito ant karės lauko. I n’® Philadelphia, 
šaukti.

Pajieškau Marijonos Petrauskienės, 
Suvalkų gub., Kalvarijos pavieto, 

. 7 metai atgal gyve- 
Pa. Meklž'U atsi-

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES.

tu vos

A. Bačkis.

Motina.

NAUJAS VALSTIJOS
BANKAS DĖL SCRANTO-

NO APIELINKĖS.

T.
357 W. Goodale

Pajieškau 
Kauno guh., 
kių kaimo, 
ark, N. J. 
pranešti.

201 N. 6th

Pilaitis
St., Columbus, Ohio.

brolio Mikolo Bakčio, 
pavieto Šiaulių, Liepiš- 
Pirmiau gyveno New- 
Kas žinot, malonėkit

p. Baktis.
St., Brooklyn, N.

Pajieškau dviejų brolių Jono 
Vinco Satinavų, Kauno gub., Raseinių 
miesto. Ketvirti metai Amerikoj. 
Pirmiau gyveno Chicago, 111. Turiu 
svarbų reikalą.

Z. Satinav
660 Bond St., Scranton, Pa.

i ■ i ■ . į , i |., d * g** f

Pas mane yra naujausios ma
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.).

LAISVES MYLfiTOJiŲ DRAUGYST* 
COLLINSVILLE, lUt. VALDYBAI

Pirmininkas — J. Čeban suskas, t 
420 St- Chesnut St., ColltoaviU*,. Bl.

Pirm, pagelbininkrs — M. Ra^okw*. 
Vandalia Box 160, Collinsville, Ill.

Pirm, p*gęlbinink$B — M. Rasoki 
Vandalia Box 160, Collinsville, 

Nutarimų Rašt. — A. Dzid^likas, 
358 EA. Weckliff &ve., Collinsville, 
Fin. Rsšt. — J. Baronas, 

509 S. Clinton, St., CoXUnsvlliDe, 
Iždininką* — J. Willumat, 

387 Centrai Ave., GnlHnsviiUe, 
Organo už urėMjas — V. Raudonius, 

306 Strong Ave., GoJIinarille, Ill.
Susirinkimai oūna. liįękvieao mėne- 

nio 1-mą ir 3-.čią nęd&ldieni, 1-nią va
landą po platų,Sallel salėj, kampas Ę, 
Main ir N. Morrison.Aye., Collinsville*. 
Tl’inois.

III.

III.

m.

LIETUVOS SON U IR DUKTERŲ 
DRA JJG Y STfzS,' ROCK FO R D, 
ILU VIRŠININKU VARDAI, 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G, Aleksina#

I486—7th, Avė.
Vica-{drmininJyHi F, Raškevičių#

539 Island, Avi.
Protokolų režtlnlnkai Ona UifeaJiūtė 

1234. West St.
Flnaniu r-aWMnkas J. Struma*

8th St.
Iždininkas St. Buzlnvkli

I b89 island Ava
.Kaso* Globjial:

ML Gernliūt*
1109 8. Winnebago St.

Ona Savrasevičiūsė
539 Island Ave.

Maršalka A. Neverauskae
411 So. Church St.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 126 

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

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

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

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

M I T a Vi k
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 

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

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

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

Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, J. Galdinas, 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.

“Laisvės“ AGENTŪRA
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO.

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

PARDUODAME LAIVAKORTES.
Jeigui nori važiuot į Lietuvą arba gimines parsi- 
kviejst iš Lietuvos, Laivakortę pirk “Laisves’ 
Agentūroj.

I

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina
“CZAR” ............................. Liepos (July) 16 d.

“Dvinsk” ........................ Liepos (July) 27 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

PAVIETO.
Rašoma J. Kmieliauskui į 

Cleveland, Ohio. —
Kaip pas mus pirmą sykį 

buvo vokiečiai, tai mūšių ne
buvo. Tik vieną naktį nak
vojo ir daug blėdies nepada
rė. Tik paukščius išpjovė.' 
O kaip atėjo antru sykiu, 
tai buvo ir mūšiai. Pirmu 
syk Seinuose buvo 10 dienų, 
o dabar buvo net 5 savaites. 
Juodeiiškčj antim sykiu bu
vo 10 dienų. Per tą laiką 
visko pasiėmė — arklius, ra
guočius, vežimus ir visą va
sarojų. Tik rugius paliko. 
Arklių iš mūsų kaimo paė
mė 24. Mūšiams prasidė
jus, ruskiai buvo Bubeliuo
se, o prūsai Juodeliškėje. 
Kulipkos kaip bitės dūzgė. 
Tai ir Gilius sudegino —Į 
Miką ir Paulių. Sudegė ir 
Mockevičiaus kluonas. A- 
merikoniniai išvažiavo į A- 
lytų. Seinai, tuo tarpu, dar 
yra. Prūsai laikosi Suval
kuose ir Kalvarijoj. O ant 
Seinų lekioja orlaiviai ir 
mėto ant bažnyčios bombas, 
ale dar neužkliudė.

Kaip prašai fotografijų 
nusitraukti, tai męs norėtu
me, ale nėra kur, ba visus 
žydus išvarė. Šiaip inteli
gentai išvažinėjo. Prūsai 
pamė nevalion kun. Gra
jauską ir Kmieliauską.

Iš SEREDŽIAUS (KAU
NO PAV.).

Rašoma “Laisvės” skaity
tojui į S. Barre, Mass. —

...O dabar mano mielas 
prisiegėle, atleidžiu aš tau 
graudžių ašarėlių. 19 die
ną balandžio tavo Dorikė 
mirė, 
myrio. 
Kulkos tik zvimbė, 
armotų dundėjimas aptilo, 
tai palaidojom be giedojimų 
ii* be žmonių. O dabar, ma- 
no mielas prisiegėle, atsi- 

eikinam visi vienu žodžiu.
lai daugiau jau nesimaty- 
:m. Jau antra savaitė, kaip 

namų pasitraukėme. Tuo, 
rpu apsigyvenom Vilkijoj.

Neduok dieve tokio 
Mirė laike mūšio.

Kada

Aplikacija paduota Penn
sylvanijos gubernatoriui 
per instituciją: Bankas My
kolo Bosako. — Mykolas 
Bosak bus prezidentu.

Apgarsinimuose vietos 
anglų laikrašty “TheTimes” 
pasirodė pranešimas, jog 
tuoj bus paduota aplikacija 
Pennsylvanijos gubernato
riui per Mykolo Bosako 
banką, kad tas bankas va
dintųsi Bosako Valstijos 
banku. Suma pamatinio ka
pitalo sieks $100,000, pada
linta į du tūkstančiu dalių 
po $50.00 kiekvienoj su pa
sarga, kad $10,000 bus su
dėta pat pradžioj.

Ant aplikacijos pasirašo: 
Michal Bosak, Edward A. 
Bosak, Jan Bosak, James S. 
Doherty, Joseph Hudak, 
Steven J. Cipcer, Joseph 
Kiesel, Harry S. Twarow- 
ski, Joseph H. Hizney, Wa- 
syl Gnal, George Munchak 
ir Joseph N. Yob.

Vyriausiu žmogum tame 
naujame banke bus ponas 
Mykolas Bosak, pilietis 
Scrantono miesto. Jisai, be 
abejonės, liksis prezidentu 
banko, kuomet akcijonieriai 
išrinks kompetentišką di
rektorių tarybą vedimui 
naujo biznio.

Ponas Bosak per 22 metu 
darbuojasi banko bizny ir 
savo privatiško banko reika
lus atliko labai pasekmin
gai.

Ponas Bosak buvo iždi
ninku pirmos slavokų kata
likų unijos. Per tą laiką 
valdė 7 milijonus dolerių. 
Kuomet pasitraukė iš iždi
ninko vietos ir apėmė reika
lų vedimą savo banke, tai 
sudėjo paranką už savo ban
ką suvirs nei milijoną dole
rių.

Ponas M. Bosak buvo pre
zidentu slavokų unijos.

Ponas Bosak yra prezi
dentu slavų depozitinio ban
ko Wilkes Barre; vice-prezi- 
dentu First National Bank 
Olyphante ir direktorium 
County Bank Scrantone. 
Jisai yra vienu iš suma
niausių ir gabiausių finan- 
sistų Pennsylvanijos valsti
joj. Nėra abejonės, kad 
naujas bankas po jo vadovy
ste augs ir bujos.

Bandas tuo tarpu rasis 
ant Lackawanna ir Wash
ington Ave.

Apgarsinimas.

Pajieškau draugo St. Jcsuno, Kau
no gub., Zarasų pav., Sunainiškių 
miestelio. Labai norėčiau apie jį 
žinoti, todėl malonėkit pranešti, 
kas žinot.

P. Samulėnas
160 Morgan St., Jersey City,

su- 
jei

N J.

A. P. L. A. NARIAMS, Me KEES 
ROCKS, PA.

Kas pažįstate čia surašytas ypatas, 
malonėkite joms pranešti, kad jos 
mums priduotų savo adresus. Jų var
dai: K. Balcis, P. Satkus, J. Kava
liauskas ir A. Smalieris.

“Laisvės” A dm.

PARŠU) U O D A S A L1Ū N A S.
Brooklyne, N. Y., ant Grand St., 

parsiduoda išdirbtas biznis; lenkų, 
lietuvių ir vokiečių apgyvento] vie
toj. Parsiduoda labai pigiai, nes sa
vininkas turi išvažiuoti į kitą miestą. 
Atsišaukit greit j

“LAISVĖS” OFISĄ”
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

(56—57)
183

JUSTINAS MICKEVIČIUS
Generališkas Agentas

Perku ir parduodu namus, lotus, 
farmas ir tt.

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

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

Su visokiais reikalais kreipkitės y- 
patiškai, per laišką ar per telefoną. 
14G Ame* St., Montello, Maes.

Tel. 1562—M
(51—58)

LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK
VIENAM LIETUVIUI.

Pasaulių Ratas—aprašymai sauli
ne* sistemos ..................  25c.

Kovotojas ui teisybę Jeronimas
Savonorolla ................................. 25c.

Mielaširdingi Žvorįs ..................... 20c.
Kova su skurdu ............................. 15c.
Maižiešius ................................... 15c.
Negirdėtas Tikras Atsitikimas 10c.

Vieas sykiu už $1.0® 
randasi didelė sankrova ir kito- 
kaygų.

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

Čia 
kių

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. 
Katuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,M ASS.

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

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA {
LIETUVIŠKA į

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 
vice-prezidentas.

F. Bartkus, 1055 Jenne 8t., protoko
lų raštininkas.

Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi
nansų raštininkai.

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

Kasos globėjai: J. Leščauskaa, 607
Jenne St., J. Bagdonas, 822 Milwaukee 
Ave., J. Sukelia, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskas, 261 N. Chi
cago St., Pagelbininkas maršalkos J, 
Kasiulis, 6Š8 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Mllewskas, 801
Caledonian St. ir B. Kiga, 168 Main 

Durininkas J. Žiliui, 614 Market St. 
Street.

Metiniai komitetai: L. Jenelcvi ’kas, 
50 Newell St. ir P. Belšis, 178 N.

Platinkite “LAISVĘ”

( Sutaisau receptus su didžiausia 
S atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
? Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
(Tai vienatinė lietuviška aptieka
> Bostone ir Massachusetts valstijoj.
< Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
S saulyj yra vartojamos. Galit rei-
> kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
(per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS
> Aptiekorlus ir Savininkai
)226 Broadway kamp. C Street 
j SOUTH BOSTON, MASS.
(Telephone So.Boston 21014 ir 21018

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

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. Vik ertas (iždininkas),

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

241-8 Bedford Ave., Brooklyn.
Kazlauskas,

268—40th St. Brooklyn,
Liutkus,

181 Grand St., Brooklyn,
A. Zaperiackas,

188 Roebling St., Brooklyn
Kreivfnas,

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

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

181 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

V.

V.

N. Y.

N. Y.

N. Y.

N. Y.

III.

III.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas, 

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

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

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

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

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

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

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedegioj, P. A. Sa- 
Jasevičiaus svetainėj.

“AIDO” CHORO VIRŠININKU 
ADRESAI:

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

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

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

Choro Vedėjas L. Ereminas,
824 Barrethan St., Brooklyn, N. Y.

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

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

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

S. Karvelis, 111 Ainslia St.,
Brooklyn, N. Y.

Iždininkas J Butkevičia,
38 So. 2-nd St., Brooklyn, N. Y.
Kuopų Sekretorių adresai: 

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

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

1

2

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

NINKU ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius, 51 Ton

Eyck St., Brooklyn, N. Y,
Protokolų raštininkai F. Sveti kai, 

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkai K. Kriaučiūnai,

18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkai P. Patašiui, 94 g. 1st lt., 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vlce-Prezldentas 2) B. Mankai, Cer.
& V'ne St., Philadelphia, Pa.

SusineŠimų Sekretoriui 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19 th vb., New 
York N. Y.

Susinešlmų Sekretoriai 2) J. Ne- 
viackai, 188 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y.

T. L. Dandali*, Box 511,
Westville, Ill.

Finansų Sekretoriai 2)J. Stailalevi- 
ČIui, 1815 E. Meyamemlng Avinai, 
Philadelphia, Pa.

Iždininkai K. Šidlauikaa, 22® W. 
Broadwway, Be. Boiten, Man.

Kaso* Globėjai: M. čėina, 56 Mar
ket St., Brighton, Man.; J. Gegažli, 
28 W. Broadway, Be. Beaton, Masi.;

J. J. Gerdauskai, 78 Welln St., 
New Britain, Conn.,

J. Jakella, 691 East IStth St.
Now York, N. Y.

Viaaa pinigo* mlkla lipirkti vardo 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųati Finansų Raštininkai 
T. L. Dnndaliui, Box 511, Westville, 
Ill., kuria yra po $1,906.66 kaacija, e 
ji* iraiųs | knygas pasiųs iždininkai.

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 

į reikalo prieš ką nuolankiaut arba ką nors užtylėti. 
I “LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai skai- 
Itytojai, platinkit “LAISVĘ” kiek galėdami, kad ji 

rastųsi kiekvieno vargdienio grintelėj.

i

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

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius, nuo visokių 
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 labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų a’ptiekos san
delyje sukrautos i 
Kraujo Valytojas.........
Gyvasties Bahamas.... 
Nervų Stiprintojas.... 
Vaistas del Vidurių... 
Kraujo Stiprintojas,...

__ Nuo kosulio  
flfl l r\ __ yUli II < Skilvinės proškos..........Ill 111 P'Rulkos del kepenų... 
Wil 111 niakm naikintojas?.... 
UmUJUU Del išvarymo soliterio 

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

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. L lluMtaE Į 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. J
MTReikalaukite pasiuntimo katalogo su musų gyduolių apraiynwAj^WF J 

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

(altu Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raivdftiH# jMR J 
atsilankydami į Lietuviįkg Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoiiue, ,
M* Bedford Avenue Kampas North gstvt* Brooklyn IX EU ,

50c. ir
50c. ir

35c. ir
Nuo gerklčs skaudėjimo 25c.
. ............................... 10c. ‘

ir gaunamos sekančios gyduoles:
Nuo palvos skaudėjime. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo................
Nuo peršalimo...,................. ..
Plaukų stiprintoji*..: .*5c. ir 
Linimentas arba Expelleris. 
Nuo niaukų žilimoi.............
Nuo Reumatixmo...........50c.

50c.
ir

f 1.00 
.75 

1.00 
1.00 

.50 

.50 
.50 

1,00 
.25 
.10 

3.00 
.25 
.25 
.60 
.25 

1.00

Nuo niaukų Hlimo 
Nuo Reumatixmo.. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Antisepti&ka mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

Ivtiškų ligų 
dusulio.... 
kirmčlių....

10c.

ir

,ts 
.M 
.10 
.ta 
.M 
.25 
.50 

1.00 
1.00

.50 

.85 

.«5 
,t5 
.tt
.tt 
.M

IU

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



VIETINESŽ1NI0S.
Pereitą pėtnyčią Tautiš- 

Tane Name publika turėjo 
gražių juokų. Grikštas at- 
tsjveze uu oaksu uoKumen- 
tų” ir šmeižė visus—raudo
nąsias ir juodąsias davat
kas—kaip jisai pats pasakė 
Išpradžių dar buvo žmonių, 
kurie tikėjo, kad Grikštas 
nors už dvylekį turi Logi
kos, bet pabaigoj jau visi 
pamatė, kad tai pasigailėji
mo vertas žmogus. Net tie, 
kurie iš pradžių Grikštui 
plojo, paskui tik pečiais pa
traukė. Ypatingai daug bu
vo sorkių, kada jisai rodė 
kokias tai inžinieriaus po- 
pieras. Federacijos uniją

stubų, kur prisilaikė party- nis piknikas draugystės 
viškumo ir stačiai pasakė, Švento Juozapo atsibus Ne- 
kad aukaus, tik ne L. Š. F., dėlioję, 18 July, 1915 m., 
bet kitiems. prasidės 2 valandą po pietų.

Užėjom ir tokių stubų,ku-, Dexter Park, Jamaica and 
:-:C33 p?.£?,ke, būk kunigas Drew Ave’s. Įžanga kiek- 
Hepęs aukauti tik tiems rin- vienai ypatai 25 centai. Mu-■ 
kikams, kurie turį paliūdy-1 zikantai griežš po vadovys- 
jimus su bažnytine antspau-'te Vinco Retkevičiaus. Vi-

’jda. Tiems žmonėms prisiėjo' siems žinoma, kad šv. Juo- 
’ nurodinėti “Septynis darbus' zapo Dr-stė visada parengia 

mielaširdingus dėl kūno” ir linksmiausius ir geriausius 
išreikšti abejonė, ar būtų Į piknikus, todėl kviečiam at- 
taip kunigas pasielgęs, nes silankyti kuoskaitlingiausiai 
jis pats mokina/‘Alkaną pa- kaip vietinius, taip ir iš vi- 
penėt,i trokštantį pagirdyti,! sų apielinkinių mesteliu, 
nuogą pridengti” ir tt.. To-| Kviečia šv. Juozapo Drau- 
kiu būdu ir tie žmonės buvo gystės Komitetas,
pertikrinti ir aukavo pagal • -------------
savo išgalę. i Lietuvių Apšvietus Drau-

;ina surinkti, tik reikia pasi-

razbaininkais(prįmįnti) kad New Yorke 
kokll’‘i lietuviai issisklaidę po di- 

, džiausius mūrus ir labai 
Mažesniuos1

Pasirodo, kad aukų gali- gijos pusmetinis susirinki-! 
išvadino skebais, o.visus ki-'IWn xat?lbus 15 J1' lepos tus Židikais, rązbaininkais1^“!^^^8-^ (W), ketverge, 8 vai. va- 
ir tokiais žodžiais, 
negalima į laikraštį dėti.

furbut, visoj Amerikoj unkl| surasti, lik ir yra vienas tokis zmo-1 •_Uno-vimi r“™—v miesveliuos daug lengviau sirinkiman, nes bus organo 
darbuotis. Pertai patartina i įn^Įmas jr svarbus 1,1 J I v

(klausimai, kurių paprastuo
se susirinkimuose negalima 
buvo išrišt. Todėl šiame 

'susirinkime ir yra reikalau- 
. _ jama skaitlingo narių susi-

J. Neviackas, “Laisvės ; rįnkimo. Dar venas daly- 
bendrovės prezidentas, jau |<as; kiekvienas narys malo- 
sugrjžo iš So. Bostono, kur n^s atsivesti nau ja narį pri- 
jisai buvo nulydėjęs savo r 
sergančią žmoną.

Šiomis dienomis “Laisves” 
spaustuvėje lankėsi p. A. | 
Strimaitis, S. L. A. sekreto-1 
rius, p. St. Sleževičius 
Scrantono ir J. Galinis 
So. Bostono.

gus, kaip tas pasigailėjimo 
vertas sutvėrimėlis.
>H‘t jo _ _
kad Grikštas nemoka užsi-į 
laikyti ir begalo plūstasi.Čia į 
žmogų vadina draugu, o už 
minutos jau skobu, mela
giui)! ir taip toliaus.

Teko girdėti, kad net ir 
rimtesni tautininkai pama
tė, kad Grikšto galvoj tik
ras Bobelio bokštas.

T darbuotis. J 
, . . ?u i visiems atiku rinkikams eiti1diaugai piipazįsta,1 per SįUĮ)as rįnkti aukas, o 

i pasekmės bus geros, 
i Atiku rinkikai.* C-

Kaip męs rinkom aukas?

tikos Kliubo aukų rinkimo 
komitetas nukentėjusioms 
nuo karės lietuviams pasi
darbavo neblogai. Rinkikai 
perėjo per stubas West pu
sėj miesto daly nuo Desbro- 
se iki 52 gatvei ir surinko

au

ta m dalykui at-

VIENTAUČIAI!
nelabai nori streiko, kada

Pirma, negu pirksite LAIVAKORTI;], siųsite ar mainy
site PINIGUS, kreipkitės per laišką ar ypatiškai pas visiems 
gerai žinomą LIETUVIŠKĄ RANKI ERIŲ

Henriką C. Zaro
ir reikalaukite jo kurso, o luom surūdysite daug pinigų.

JIS PRIIMA PERSIUNTIMUI ANT SUČĖDIJIMO Į 
VALDIŠKĄ TAUPOMĄJĄ BANKĄ AR KASĄ ir įteikia iš
siuntusiam BANKINĘ KNYGŲ •<> 1 po nuolatine 
valdžios priežiūra, todėl tavo pinigai gvarantuoti.

HENRIKAS C ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Biuik Building

No. 1 Third Ave., cor. 7th l’t., Lew York City

“Laisvė” vėl organas
Viena iš didžiausių drau-'p ^a^ai

gijų “Lietuvių Kelionei Pa-Į*^ 
šelpos Draugija” vėl išsirin
ko “Laisvę” savo organu.

Draugas S. Karvelis pa- 
; aiškino, kad “Laisvė” ge- 
j riausia tarnauja tai draugi
jai, nes be mažiausių iškrai
pymų talpina visus praneši
mus. Keleivinis.

Dabar tarpe kriaučių eina 
didžiausios kalbos apie bū
siantį streiką. Tasai klau
simas turės greitu laiku iš-

tiktai dabar pradeda 
dirbti.

Tas klausimas šią savai
tę, bus apsvarstomas.

Kriaučius.

Sustreikavo 1,100 darbi
ninkų prie statymo naujo 
“subway” ant Septintos 
Avenue, New York. Dar
bininkai reikalauja dides
nių algų. Ligišiol jie gau
davo tik $1.00 į uie-ią.

Brooklyne nusižudė Wal-
1 ter Orgenius, painteris, ku-

LIETUVA SUSALS

o

o

I<D

BUVUSIOJI LEDU GADYNE ARBA 
ŽMONIŲ ATEITIS BEI PRAEITIS.«

Diduma lietuviškų kriau-.
čių, o taip-pat ir unijos lie-G is neturėjo kišeniuj jau nei 
tuviško skyriaus viršininkai vieno cento.

privalot pribūt nunėtan su-

ia>

A. Petraška^ sekr.

<D
Kape! i ja.

< trkestra.O

>tn

bJO

Komitetas.
JOJAU

KOVA.

AISOPO PASAKOS.

2340.

2341.

2342.

2228.

O

Kapo! i ja. 
LIETU V. 
TEKA.

rališką streiką, kuris yra!

2357.
2358.

rdijos Orkestrą.

Princo Vaiskava

2356.

Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija. 
AREI. J.
\’ĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos

meriai ,turbūt, negaus jau 
dangau pinigų, kaip tik 15 
procentų nuo tos visos su-

• v ,
1S
iš panedėlyj, 12 liepos (July) 

11915,
7:30 vai. vakare.

Svarbiausias mitingas, i 
Extra mitingas atsibus

Tautiškame name, 
Šitas su-Į 

si rinkimas yra šaukiamas 
■kriaučių A. C. W. of A. vi-'v

Kriaučiai rengiasi prie 
kovos.

7 d. liepos buvo New Yor- sų trijų lokalų, kad apsvars-i 
ko, Brooklyne ir Bronxe mi- tyti streiko reikalus Schle-J 
tingai kriaučių, kurie siuva singer’io šapoj ir apie gene-i 
kelines. rališką streiką, kuris yra'

Mitingai įvyko laike dar-'neišvengiamas.
|bo. Veik sykiu trijų šimtų Visus neatbūtinai kviečia-!

Tik ką isUo is i 

Z. ALEKSOS įh 
labai žingeidi Columbia

Rekordai
Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

3

a>

CD 
3 
Co

cd
rO

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N. ¥

E 2339.

2343.

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava
VILNIAUS RŪTA.
•TJRINOPOL1S”. Marsas. Kolumi. o 
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikoi ; G
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas.
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava K 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. l’olka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos

.nes
iam ia. A patingai aukavo , (Pj-htuviu sustojo mašinos ir me susirinkti, 

šlubose, kuriose matėsi vjs} darbininkai leidosi lin- 
aikiascių, ypač pirmeivis-,svetainių, kurios anks- 

Lii, tie žmonės apgailėstau- ^įau |)UV() nusamdytos, 
ja Lietuvos likimą ir neatsi-į p ............
sako nuo šelpimo. j kaip pagerinus darbo sanly-

Suprantama,nors nedaug,'gas. Darbininkai 
bet atsirado ir tokiu, kurie C- ’ 
atsisakė aukauti. Bet tie 
žmonės gan° tamsus,neskai
to laikraščiu ir nieko nesu
pranta apie L. Š. F., neturi 
supratimo, kaip tos aukos; 
tvarkomos, kaip jos žmo-1 
nėm paskirstomos ir tt. Betl 
tie žmonės neužsipuldinėja New Yorko į Albany vande- 
ir ant aukų rinkikų. hiinis orlaivis (hydro-aero- 

Avsirado ir tokių, kurie planas). Pasažieriai 
užklausė, kaip męs tuos pi
nigus siunčiam Lietuvon, 
kas juos gauna ir tt. Jie sa
ke. kad aukomis pasinaudos 
ponai, o beturčiai jų negaus 
i e priduria, kuomet jie nuo 
savo giminių gausią groma- 
tas, tai patįs jiems pasiusią. 
Tokiems žmonėms prisiėjo 
aiškinti visą dalykų stovį,

. . . . . - , . i Nusibankruti jusio bankie-
Susn inkimuose svarstyta, rjaus Siegelio banko koštu-

išreiškė
savo nuomonę, kad tik vi- ‘
siems susispietus į organiza- mos ^urįa puvo padėję. | j 
Z"» a i r» rt t \ 1 a a-AA <~v l x a a -i 1 r s-\ x y za 4 a ZA’ZA • * A t/v | H M

~ , , . . “ : lai ,matot, kaip skriau- ||
iesnes darbo sanlygas u pa- (|žiami darbininkai žmonės. 
gerinti savo gyvenimą. Į________________

cijas galima bus iškovoti ge-š

Orlaiviu į Albany.
Šiomis dienomis lėk

bus
tris ir vienas vedikas. 
sažieriai turės mokėti 
vieną dolerį už minutą ke
lionės. Kelionė tęsis,kaip ap
likuojama 150 minučių.

Įdomu, kaip ta kelionė pa
siseks.

po

Prakalbos ant g) t vės.
Pėtnyčioj, 16 d. liepos, L. 

tuomet ir jie neatsisakė au- S. S. 19 kuopa rengia pra
kunti.

Užėjom ir tokių, žmonių, gatvės kampas Grand ir Ro
ku ri<‘ pasakė, kad Lietuvoj ebling Sts. Visi vietos ir a- 
neturi jokių giminių, per tai pielinkių lietuviai malonėki- 
ir neaukausią. Jiems prisi- te atslankyti.
ujo aiškinti artimo meilę ir, Rengėjai.

kalbas, kurios atsibus ant

' ‘Lietuva-Sušals

O *-s

222G. PER GIRIA GI RIALŲ. 
LINKSMI N K1 M ĖS. Polka.
PER ŠILĄ

Kandija.

Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

TĖVYNĖ MĖSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

Adresuokite:

'‘Laisve”, 183 RoeblingSt., B’klyn,N.Y
2 3 GO.

DARBININKŲ MARSELIETĖ ir ŠUKEI. 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudlika). Vairas.

Polka.

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

Reikalaukit iš “Laisvės” ■>
redakcijos.

183 Roebling St., Brook-

----— ——          — —    ~ ’

Į Maskvos :: Muzikališkų:: Instrumentų

687 - 3 AVE. Telephone 4263

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

Pirk fornišius pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvų 
IŠMOK ESČIŲ ARBA Už CASH.

cor. ;,-st So< B>k|yn> NiY.

atsirado keliatas Dvidešimts devintas meti- j

Šita moteris, kuri pirko keričius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
va keriČiuku atrodu didelis sportas. 
Tamista gali nusipirkti irgi tą gra
žų keričiuką nuo Maliausko Ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant ISmokesčio po SI.00 
ant savaitės.

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadlnt valgiu* 

nes ji® prekiuoja brangiai. Suga 
dyti arba blogai užlaikomi valgia, 
yra pavojingi žmogaus sveikatai. 
Jai surokuotum už kiek pinigų su
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipiktl gerą 
aisboksį nuo Maliausko ir Vidžiūno 
It bus ant visados. Pasiimk ant 
ISmokesčio, jie pigus pas mui.

Mikado” Pereit 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 rąudonu gurnu, gražiai apsodytu. Mikado yra 
aukščiausio išdirbimo paišeliai, turinti gerausį specijališkai sudaryta 
alavą, kuris labai lygiai rašo ir ilgai nenusidėvi. Yra paskirstyti į 
PENKIUS LAIPSNIUS: No. 1 MINKŠTAS, No. 2 VIDUTINIS, No. 
21 VIDUTINIŠKAI KIETAS, No. 3 KIETAS, No. 4 EXTRA KIE
TAS, DĖL KNYGVEDŽIŲ. 'TAI YRA GERIAUSI PAIŠELIAI 
NAUDOJIMUI DĖL ABELNŲ REIKALŲ.

EAGLE PENCIL COMPANY,
377 BROADWAY, NEW YORK CITY.

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ

Specijališkas nužeminimą.- 
kainos ant trumpo laiko. Pa 
siskubinkite įgyti šitą grama 
foną su 12 lietuviškų dainų 
500 aditų, kaštuoja $ 12.5b 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ši 
tą gramafoną siunčiame kiek 
vienam su tiesa apžiūrėjim< 
prieš užmokėjimą pinigų. Jej 
gu nepatiktų, galite sugrąžint 
atgal. Reikalaudami, prisiųski 
te $1.00, likusius užmokėsit* 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kai 
tuomi gramafonu būsite pilna 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. D. 

NEW YORK, N. Y

KRAUTUVE

O

Viennos dvieilinis Armonikas: 21 klavišis, 12 bosų, plie
niniai balsai, 16 dumplių, kampai apkalti tvirtai.

KAINA $15.00.

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

Reikalaukite iliustruoto kataliogo.

$12.50 su 12 lietuviškų dainų.

muzikališkų instrumentų. Perkant armoniką duodame dovanai sava- 
Užžiūrėtojas M. TERESČENKO.

$ 
t-

MOSCOW MUSIC CO.

° m

m 
n ,5 ~ 5 .2

Dopt. M.
STREET, NEW YORK CITY, N.

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, 
kol aš nepasakysiu, 
eiti ant operacijos,

jeigu taip, tai nesirūpink ir nemislyk, kad negali išgyti, 
Aš pagelbėjau tokiems, kuriems kiti daktarai liepdavo 
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 CIK.
netoli 6 Ave., 2-ras floras.

Ofisas adaras paprastoms dienoms: nuo 9 A. M. iki 6 P. M.;nedalioms nuo 10 A. M. iki 2 P. M 
Patarimai dykai kiekvieną Panedėlį, Seredą ir Subatą.

............ .............................. ... .




