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ŠIAULIAI, KAM AJAI IR 
PUMPĖNAI SUDEGĖ.

NORI SIŲST $2000 
[ LIETUVĄ.

KAMAJAI, EŽER. PA V.
Gaisro ugnyje išdegė vi-

junga ir Liet. Komitetu dar
buosis bendrai steigiamuose 

sas miestelis. Tšliko tik baž- punktuose, rinks žinių apie 
nyčia ir kelios bakūžės. Gy- karo nuostolius, tvarkys ant 

• ■ ’ • 1 ‘vietų savitarpinę pagelba
ir tt.

Draugijos vidaus gyveni
me dar eina tolimesnis tvar
kymasis į atskiras sekcijas: 
agronomijos, informacijų ir 
statistikos biuro, teisininkų, 
darbo biuro, namų statymo 
i>’ tt.; rengiama visos drau
gijos ir atskirų sekcijų są
mata.

ventojų miestelyje buvo a- 
pie tūkstančio.

ŠIAULIAI.
Nuo smarkaus šaudymo 

gegužės 31 d. Šiauliuose vėl 
ištiko gaisrų, šį kartą su
degė pats miesto vidurys — 
Didžioji gatvė: Krečino, 
Goco ir kitų namai, Centra
lis viešbutis, Kauno 
Draugijos Sindikatas, 
ve (prie rinkos ir tt.). 
ventojų mieste beveik 
nebeliko.

Ūkio 
cerk-

visai

ŽEMAITĖS VARDU FON
DAS PRIE “ŽIBURĖ

LIO” DR-JOS.
Žemaitės 70 metų sukak

tuvėms pagerbti Vilniaus 
lietuvių būrelis yra sumanęs 
padaryti, pradžią jos vardo 
fondui, prie “Žiburėlio” • 
draugijos ir tuo tikslu yra! 
jau sumetęs kiek pinigų. Su
manytojų noras buvo, kad iš 
sumetamųjų aukų darytųsi 
pamažu fondas, iš kurio

gainiui skirti pašelpos ar 
stipendijos besimokinančiai 
jaunuomenei. Toksai būdas 
mūsų rašytojai pagerbti ro
dėsi sumanytojams -vienas 
tiksliausių, juo labiau, kad 
j» pati yra atsisakiusi nuo 
visokių iškilmių dabar ir ne
begali dabar, sunkiai susir
gusi, nė šiaip nieko beprim- 
ti, kurie buvo norėję išreikš
ti jai savo linkėjimus ir pa
garbos jausmus.

PANEVĖŽYS.
Iš Panevėžio apskričio 

kraustyta visi esantieji 
policijos priežiūra.

— Vedama tarp pumpė- 
niečių tardymas, kurie įta
riami vogime prekių iš žydų 
krautuvių ir miestelio pade
gime.

— Panevėžio skyrius 
draugijos nukentėjusioms 
dėl karo šelpti laiko dabar 
du maitinamu punktu, kurie 
dabar išduoda 1500 pietų. 
Manoma atidaryti dar du 
nauju maitinimo punktu. 
Pabėgėliai daugiausia nuo 
Šiaulių pusės.

— Besimaudydamas, pri
gėrė Nevėžyj kontrol-asis- 
tentas Kazys Staškus, 20 
metų, tarnavęs prie Radvi
liškio gyvulių auklėjimo są
jungos. Palaidotas

LI EPO JUS.

iš- 
PO

Draugas K. Gugis, prezi
dentas Lietuvos Šelpimo 
Fondo, praneša mums, jog 
jisai gavęs telegramą iš 
Vilniaus, kurioje prašoma 
piniginės pagelbos nukentė- 
jusiems nuo karės mūsų 
broliams Lietuvoje. Tele
grama pasiųsta vardu Lie
tuvių Draugijos agronomi-J 
jos ir teisių pagelbai teikti. 
Po telegrama pasirašo pla
čiai žinomi visuomenės vei
kėjai M. Biržiška, F. Bort- 
kevičienė ir S. Kairys.

Drg. K. Gugis padavė į- 
nešimą siųsti tai draugijai 
$2.000?

Pagelba, ištiesų, baisiai 
reikalinga. Męs pilnai pri
tariame tam sumanymui ir 
norėtume, kad Lietuvos Šel
pimo Fondas kuogreičiausia

Kaizeris sako, kare pasibaigsianti Spalio menesyje
35 PRANCŪZAI ORLAIVI- 

NINKAI ATAKAVO 
VOKIEČIUS.

35 francūzų orlaivininkai 
padarė užpuolimą ant kariš
kų reikmenų sandėlio Vig- 
neulles - Hattonshatel. Už
puolimas padarė daug nuo
stolių vokiečiams. Tą fran
cūzų orlaivininkų žygį pri- 
skaitoma prie pačių didžiau
sių žygių šioje karėje.

KIEK ŽMONIŲ KA
RIAUJA.

Laikrašty “Over Land 
and Sea” tūlas William Mi
chaelis apskaito, kad šiose 
pasibaisėtinose ristynėse da
lyvauja 21 milijonas žmo
nių.

Karė kiekviena dieną kaš
tuoja $42,250,000.

BAISIAUSI MŪŠIAI.
Dabar Francijoj eina to- 

’ kie baisus mūšiai, kokių ne- 
T’ buvo nuo pereito rudens. 
111 Vokiečių šrapnelės ir kulkos 

kad kaip lictUS *Ūa> bet?i.
-- šiol francūzai, anglai ir bel-

IR ITALIJAI TRŪKSTA 
AMUNICIJOS.

Ir Italijai jau trūksta a- 
municijos ir ginklų, nors, 
rodosi, ji gana ilgai rengėsi 

Kaip žinoma,

PRANCŪZAI SKOLINA 
PINIGŲ.

Jau vedamos tarybos tar
pe New Yorko bankierių ir 
francūzų valdžios. Franci- 
ja nori gauti čionais pasi
skolint $20,000,000.

VOKIEČIAI LAIMĖJO 
TIES KALVARIJA.

Rusai tyli apie mūšius 
kurie įvyko tarpe rusų 
vokiečių netoli Kalvarijos 
Bet vokiečiai praneša, 1— 
n“ jiems pavyko ir jie. ; ; , a’tsil^iko.
uzeme rusų pozicijas pus- 
trečios mylios ilgume, 
sai su dideliais nuostoliais! 
turėjo pasitraukti. Į

Ru-

KA

Arras ir Soissons buvo 
vėl bombarduoti. Francū- 

įzai tikisi atlaikyti savo tvir
tovę Verdun.

CUKRAUS TRŪKSTA.
Kas diena Vilniaus gy

ventojų vis labiau pajunta- prie karės, 
ma cukraus nedateklius Vii- Italija rengėsi prie karės 
niuje. Jau kelios dienos net per 10 mėnesių. Bet po 
daugelyje krautuvių ir net i dviejų mėnesių karės jai jau 
didesniuose sandėliuose nė- visko pritrūko, 
ra nė svaro cukraus. Ma- Dabar ginklų dirbtuvės p . . v
žose krautuvėlėse, kur dar dirba diena ir naktį . Daug:į}.ieT Amerikos Kivirčus, su

GATVEKARIŲ BOSAI 
PARDUOS SAVO BIZNĮ 

MIESTUI.
Detroito gatvekarių bosai 

sutiko parduoti savo bizni 
miestui.

ra nė svaro cukraus. Ma

SAKO, NEUTRALIŠKOS 
ŠALIS TURI SU

SIVIENYTI.
Buenos Aires. — Dienraš

tis “Diario”, kalbėdamas a-

jo yra, svaras kapoto cuk- šiaip jau dirbtuvių paversta 
raus parduodama po 23 — į amunicijos ir ginklų dirb- 
25 kap. tuves.25 kap.

Dinaburgo karo apygar
dos vyriausis viršininkas į- 
sakė Vilniaus policijai su
žinoti tų prekininkų vardus,

Vokietija, sako, kad visos 
neutrališkos šalįs turi susi
vienyti, idant atremti pasi
kėsinimus ant jų teisių.

Iš “LIET. I)R. AGRONO
MIJOS BEI TEISIŲ PA- 

GELBOSTEIKTINU- 
KENTĖJUSIEMS 

DĖL KARO”.
Pasidalinusi savo parei

gas ir vidaus tvarka, naujo
ji draugija pradeda imties 
gyvojo darbo. Didesniam 
darbo našumui, stengiasi jį 
derintis su kitų šelpimo 
draugijų veikimu, k. t. Liet. 
Dr. nuk. šelp., Suv. Kom. 
Žemaičių Sąjunga ir tt. Ar
timesnių ryšių pavyko už- 
megsti su Žemiečių Sąjun
ga, kuri plačiai ėmė steigti 
maitinamuosius punktus Su
valkų gub., dabar gi kelia 
savo veikimą ir į Kauno gu
berniją.

Draugija sutartinai su 
Žem. Sąjunga ir Suv. Kom. 
yra pasiuntusi tam tikrus 
žmones (g. g. Lekecką, Ab- 
raitį ir Liubiną) į Suvalkų 
gub.; mat, čion pradėjus ga
benti gyventojus u* 30 vior- 
stų nuo fronto, atsirado di
delis pagelbos ir jos sutvar
kymo reikalas. Iš tų įga
liotinių jau gauta žinių apie 
ištremtųjų suplūdimą Prie
nuose ir Balbieriškyje: 
Prienuose jų esą jau apie 10 
tūkstančių, Balbieriškyje li
gi 5 tūkst. Draugija nuo 
savęs skiria pinigų įgalioti
nių kelionėms. Paskutinia
me vėl valdybos posėdyje 
gegužės 31 d. paskirta ligi 
300 rub.dr-jos siunčiamiems
Kauno \gub. žmonėms, ku

rie sutartinai su Žem. Są-

papasakojo šitokių žinių: 
pačiame mieste vokiečiai 
maža esą tematomi, tik po 
kaimus jie rankioja vyrus ir 
varą prie darbų: kasimams 
dirbti ir vielos tvoroms 
tverti. Moka už dienos dar
bą 75 k. Kas sutinkąs, ei
nąs į darbą, kas nenorįs, tas 
nesąs verčiamas.

Prekyba mieste visiškai 
apmirusi, fabrikai nustoję 
dirbę, tik Ispanijos konsulio 
odų fabrikas sumokėjęs dalį 
100,000 rb. kontribucijos,už
dėtos ant Liepojaus miesto, 
gavęs leidimą darbuoties ir 
pirkliauti po senovės. Nau
jų įstatymų vokiečiai dar 
nesą išleidę. Javus ir kitus 
produktus vokiečiai iš visos 
apielinkės “rekvizavę” ir iš
gabenę savo “Vaterlandan”. 
Pieno produktų likę apielin- 
kėje visiškai maža; todėl la
bai maža teatvežama mies
tan ir dėlei to labai pabran- 
gę šitie produktai. Saky
sim, mėsos (kiaulienos) sva
ras—60—75 kap. Duonos 
kepimu užsiėmusi pati mies
to valdyba ir parduodanti 
po 5į kap. svarui. Vienai 
šeimynai išduodama tik 2— 
4 svarai vienam kartui.Kuo
met vokiečiai įėję • miestan, 
radę daug įvežto rusiško 
cukraus, bet visą tą krovinį 
tuojau išgabenę Vokietijon; 
dabar esą atsivežę savo cuk
raus, kuris turįs tamsią iš
vaizdą ir nesąs taip saldus. 
Parduoda tik už skamba
mus pinigus. Iš vietinių gy
ventojų išrinkę visus vyrus 
ir išgabenę Vokietijon nuo 
18 iki 45 metų amžiaus.

Pane- kuriems Vilniaus ir N. Vi
leikos stotyse yra atsiųsta 
cukraus, ir įsakyti jiems 
tuojau atsiimti jį iš stočių ir 

P (pardavinėti. Jeigu per tris 
.. dienas prekininkaineatsiims

Ali n T1C L ... . 1savo cukraus, tai jisai bus 
rekvizuotas.

SANTIKIAI SU VOKIE
TIJA.

Amerikos santikiai su Vo

ligi diplomatiškų ryšių per
traukimo dalykas dar neda- 
ėjo.

Wilsonas ypatiškai rengia 
atsakymą Vokietijai.

EDISON TARNAUS FE- 
DERALIŠKAI VALDŽIAI.

Washington, D. C.—Tho
mas Edison sutiko būti pir
mininku biuro, kuris įkuria
mas prie laivyno ministeri
jos ir kurio uždaviniu bus 
teikimas reikalingų žinių.

LAWSON NEGAUS ANT
RO TEISMO.

Trinidad, Colo.—Teisėjas 
Hilair atsisakė pripažinti 
Lawsonui antrą teismą. 
Kaip žinoma, Lawson buvo 
vadovu mainierių streiko 
Colorado valstijoj.

Tasai pats teisėjas buvo 
pirmininku teisme, kuris iš
nešė Lawsonui tokį baisų 
nuosprendį—būti iki gyvos 
galvos kalėjime. Tasai pats 
teisėjas savo laiku buvo 
kompanijos advokatu.

- «iM> »*■**•

VOKIEČIAI SUBRUZDO
FRANCIJOJE.

Vokiečiai atakavo francū
zų pozicijas Belgijos fronte. 
Visos tos atakos, sulyg cių kareivių jau pribuvo
francūzų pranešimo, atmuš-■ Plymouth.

2,000 KANADIEČIŲ 
ANGLIJOJ.

Montreal. — Iš Anglijos! 
pranešta, kad 2,000 kanadie-i

RUSIJA RENGIASI 
RIAUT SU RU

MUNIJA.
šiomis dienomis vėl paki

lo klausimas apie prisidėji-į 
mą prie karės Rumunijos iri 
Bulgarijos. Ligišiol talki
ninkai turėjo viltį, kad Ru
munija bus su jais. Dabar 
ta viltis jau pradeda nykti. 
Rumunija vis labiau ir la
biau pradeda, pritart Vokie
tijai ir Austrijai.

Berlyno laikraščių kores
pondentai praneša, kad Ru
sija didžiausiu skubotumu 
stiprina savo rūbelių su Ru
munija. Tūkstančiai val- 
'stiečių kasa griovius, ___ ,
•tranšėjas ir vielų tvoras, kelti 20 žmonių, keturis kul- 

" Rusija traukia linkui Ru-, kosvaidžius ir vieną auto- 
J munijos būrius kariumenės. matišką kanuolę. Ligišiol

LAIKRAščIŲ SUTARTIS.
Toledo, Ohio.—25 laikraš

čiai Ohio valst. 'padarė su
tartį pavaryti kuoplačiausią

dienių vaikučiams būtų į- 
taisvta vasarnamiai, •z

NAUJO TIPO ORLAIVIAI.
Vokiečiai pradėjo budavo- 

t: naujos rūšies orlaivius, 
taiso! Tie oro milžinai galės pa-

taip-pat mano VOKIEČIAI VISTIK NORI!
n - • I 1)D AOTMIT.^rrY T)I>TT?

Vokiečiai i 
prasimušti per francūzų ei-! 
les linkui didžios tvirtovės 
Verdun. Tonais vokiečiai

Prancūzai veik neatsilaiko.
Keliose vietose jie pasitrau-

AIRIJOS “RESPUBLIKA”.
Amerikoj yra slapta airių 

draugija, 
“Jaunąja 
draugija turi 
komitetą, kuris yra sykiu ir 
reprezentatorium būsian- 
č'^s valdžios, . ♦ ■ •’

Šiomis dienomis 10 airių 
patriotų, įsėdę į valtį, pri
plaukė prie “Liuosybės Sto- 
vylos” ir surengė ceremoni
ją krikšto Airijos “respub
likos”.

Tarpe airių Amerikoj yra 
labai daug tokių, kurie sim
patizuoja Vokietijai ir bai
siai nekenčia Anglijos.

kuri vadinasi
Airija”. Toji

savo centro

PATVINIAI CHINIJOJ.
Iš Pekino praneša, jog u- 

pės Zikiang, Pekiang ir 
Tougkiang išsiliejo iš kran
tų ir patviniai pridirbo di
džiausių nuostolių.

nieko nesigirdi. roplanai.
PRASIMUŠTI PRIE 

LIETUVIŲ BRA-

Kaip žinoma, austrų ka-

krikščionybes rėmė
jų SUVAŽIAVIMAS.

Chicago, Ill.—Šiuomi lai
ku čionais atsibūna krikš
čionystės rėmėjų suvažiavi
mas. Delegatai nutarė įgy
ti savo sektai tūkstantį nau
jų narių ir surinkti'milijonų 
dolerių ant įvarių misijų.

KAIZERIS SAKO KARĖ 
PASIBAIGS SPALIŲ 

MĖNESYJ.
Londonas.—Kaizeris, kaip 

praneša dienraštis “Times”, 
priėmė bankierių deputaci
ją. Bankieriai nurodė, kaip 
bus pavojinga Vokietijai, 
jeigu karė dar vieną metą

Kaizeris atsakęs, jog jo 
aprokavimu karė tęsis dar 
iki spalių mėnesio.

NORĖJO NUŽUDYTI 
BULGARIJOS CARĄ.

Du žmonės, kurie norėjo 
carą 

vina, žemę Padunojuj iki lerdinandą, nuteisti miriop. 
Geležiniu Vartų ir Rusi jos, Tarpe areštuotųjų yra ir va- 
Besarabiją, kuomet šioji bus oovas i A _
užimta teutonų kariumene.

Bet Rusija taip-pat gali 
pasiūlyt Rumunijai Besara
biją. Tuomet Rumunija ga
li nusvirti Rusijos pusėn. 
Kaip matot, Rumunijos po
litika paremta ant aiškaus 
išrokavimo. Kas daugiau 
duos — su tuo ir eis.

KĄ SIŪLO RUMUNIJAI.
Jeigu Rumunija prisidėtų 

prie karės prieš Rusiją, tai1 _ 1-14. t • i r 1 ° 1 v . . o \riumene sulaikyta Liublino jai siūloma Veik visą Buko-. nužudyti Bulgarijos
gubernijoj. Ties Krasniku 
rusų laimėjimas buvo aiš
kus. Austro-germanai pasi
traukė per liniją, kuri ap
ima 40 mylių.

Šioj seredoj naujų žinių 
apie padėjimą Liublino gu
bernijoj kaip ir nėra, bet 
matyt, kad austro-germanai 
vėl jau pradeda atsigauti.

Generolo Mackensen ka
riumenė gavo paspirties ir 
pradėjo labiau darbuoties.

Apie mūšius Liublino gu
bernijoj paskutinis rusų 
pranešimas skelbia: “Liubli
no rajone būta tik smulkių 
susidūrimų. Mūsų kąriu- 
menė užbaigė savo kontr
atakas ir apsibuvo ant deši
niojo sparno Urženduko.

Krakove atsibuvo kariš
kas pasitarimas, kuriame 
pirmininkavo erchercogas 
Ferdinandas. Tenais kal
bėta apie sulaikymą rusų 
ties Krasniku. Jeigu ru
sus nepavyks sulaikyti tuo
met reiks pasitraukti ant 
viso fronto. Tačiaus pas 
vokiečius ir austrus vis tik 
yra viltis, jog jiems pavyks 
prasimuši linkui Liublino, o 
paskui ir linkui Lietuvių 
Brastos (Gardino gub.).

RUSIJA SIUNČIA KARIU- 
MENĘ Į DARDA

NELUS.
Manila. — Patirta, jog 

daugybė rusų kareivių ga
benama iš Vladivostoko į 
Dardanelus. Kareiviai ga
benama francūzų laivais.

; “rusų” partijos buvęs 
ministeris Genadijev.

RUSIJOJ VIS LABIAU 
PUOLA ŽMONIŲ 

ŪPAS.
“Svenska Dagbladet” da

ro ištraukų iš “Ruskij Inva
lid”, kur sakoma, kad nėra 
vilties taip greitai laimėti, 
nes priešas dar labai tvir
tas.-

Maskvoj ir Petrograde 
jau atvirai kalbama apie di
džiausius rusų nuostolius.

Žydų laikraštis “Novy 
Voschod” tapo sustabdytas.

VOKIEČIŲ KARIUMĖNĖ
PRIEŠ ITALIJĄ.

Geneva, Šveicarija. —Ap* 
link Miuncheną (Vokietijoj) 
renkasi nauja kariumenė, 
kuri turės kariauti su Ra
liais ir ginti Trentino. • -

Šveicarijos laikraščiai sa
ko, kad italams esą labai 
sunku kariauti su austrais. 
Ant savo kelio jie atitinką 
daugybę kliūčių.

ANGLIAKASIAI GRĄSI- 
NA STREIKU.

Londonas.—42,000 anglia
kasių pietinio Walliso žada 
išeiti streikan, jeigu bosai 
atsisakys pakelti algą.

Valdžia pranešė angliaka
siams, kad ji skaitys streiką 
prasižengimu prieš naują į- 
statymą apie ammuniciją. 
Tasai įstatymas liepte liepia 
darbininkams ir darbda
viams sutikti ant išlygų, ku
rias paskirs tam tikra val
džios komisija.

BUVĘS MINISTERIS KA. 
RIAUJA.

Paryžius. — Leopoldas 
Borchtold, buvęs Austrijos 
užsieninių dalykų ministe- 
riu, dabar pastojo į kariu- 
menę, kaipo liuosnoris.

ITALAI PAĖMĖ 2 MY
LIAS TRANŠĖJŲ.

Geneva.—Italai paėmė dvi 
mylias Austrijos tranšėjų 
Carniškuose Alpuose.

Tokią telegramą gavo 
Rymo “Tribūna”.

KONSTITUCIJONALIS- .
TAI MEXIKOJE. i

Mexikos konstitucijona* 
listai viešai praneša, kad 
Mexico City-jau yra jų ran
kose.

Mūšiuose ties Mexico City 
žuvo suvirs 3,000 žmonių.
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Ir Francijoj agituoja už taiką
(Nuo mūsų korespondento ir Paryžiaus).

“Šventoji Sandora”, kurią straipsnyje “Mūsų pozici- 
padarė Francijos buržuazi- ja”, tilpusiame žurnale “Me- 
ja su socijalistais ir sindika- talistų Sąjunga”. 31 d. ge- 
listais dėl kovos su Prūsų gūžės Nimos darbo birža ir 
militarizmu, visiškai panai- sindikalistų sąjunga Herdo 
kino skirtumą tarpe prole- departamente atsisakė daly- 
tariškų ir buržuazinių par- vauti “tautos apgynimo” 
tijų. Nuo socijalistiškos komitete. Pagaliaus ir Lu- 

? kaipo apgynėjos aros departamento unijų 
darbininkų klesos reikalų,'sąjunga užgyrė tarptautiš- 
nuo sindikalistų (industria- ką Merheimo poziciją ir pa
lįstų), kurie visuomet taip sakė, kad ta pozicija sutin- 
smarkiai kovojo prieš mili- ka su nutarimais tarptau- 
tarizmą, veik nieko neliko. 
Negana to. Yra klausimų, 
kuriuose socijalistai eina to
liau, negu buržuazija, padė
kime, klausime apie santai
ką. Dabar jau nekurios 
buržuazinės partijos kalba 
apie susitaikymą, tuo tarpu 
socijalistai i»‘ užsiminti apie 
susitaikymą nenori, nors da
bar jau visi mato, kad iš 
šios karės proletariatas nie
ko išlošti negali.

Toksai socijalistų ir sindi
kalistų elgimasis turėjo iš
šaukti kritiką. Sveika dar
bininkiška sąmonė visuo
met veda socijalistus ant 
tikro kelio. Kaip Vokieti
joj, taip ir Francijoj pakilo 
murmėjimas prieš patriotiš
kųjų socijalistų elgimąsi. Iš
pradžių tik pavienės ypatos 
iš socijalistų tarpo išrodinė- 
je socijalistų daugumos 
klaidas, bet dabar tasai ju
dėjimas eina vis didyn.

Pirmiausia prieš socijal- 
patriotus pradėjo kovą sin
dikalistai. Monat, narys vy
riausios darbo konfederaci
jos, pamatė, jog negali veik
li tame komitete, kadangi 
komitetas eina su socijal- 
patriotais. Apie savo išėji
mą jisai pranešė viešai. Ki
tas to paties komiteto narys 
Merheim dar labiau nesu
tinka su daugumos veikimo 
pakraipa.

'Puodu du sindikalizmo 
vadovu daug maž kalba se
kančiai. Šioji karė nėra tai 
karė liuosavimo, nėra tai 
rasių karė, bet paprasta im
perial istiška ir kapitalistiš
ka karė. Jeigu šioji karė 
yra kapitalistiška, tai ir at
sakomybė už ją puola ne 
vien ant Vokietijos ir Aus
trijos, bet lygiai ant Fran
cijos, kaip ir ant kitų ka
riaujančių šalių. Ta karė 
vedama ne vardan paliuosa- 
vimo mažųjų tautų ir ne 
vardan panaikinimo prūsų 
militarizmo, bet už tam rik
ius kapitalistų reikalus: už- 
ęrobimą naujų teritorijų, 
įtekmę ant naujų rinkų ir 
taip tojaus, 
šioje karėje 
nieko nelaimi, bet dar labai ■ 
daug pralaimi. Jie pralai
mi tą viską, ką užkariavo 1 
.?dit ekonomiškos ir politiš- - 
kos dirvos, pralaimi savo ; 
klesinį savystoviškumą. O 
jeigu taip — tai šalin karė 
ir tegyvuoja taika ant se- < 
kančių pamatų: jokių už
grobimų, politiška ir ekono
miška neprigulmybė kiek
vienos tautos, visuotinas nu
siginklavimas, priverstinas 
trečiųjų teismas visuose 
tarptautiškuose kivirčuose.

Tokios pažiūros tųdviejų 
industrialistų vadovų ne
pasiliko be pasekmių. Dau
gelis darbininkų juodviem 
pritarė. Romos departamen
to (gubernijos) unijų sąjun
ga išleido manifestą, kuria
me pritaria Monat’ui. Pil
dančioji komisija metalo 
darbininkų unijos pilnai su
tiko su vokiečių darbininkų 
manifestu, užginančiu drg. 
K. Liebknechto taktiką ir 
kviečiančiu pradėti visose 
šalyse agitacija už taiką. 
Negana to. Metalo darbi
ninkų unijos komisija nuta
rė išplatinti tą manifestą 
tarpe visų unijos narių ir 
kreipties prie vyriausios 
darbo federacijos, kad ir 
šioji agituotų už taiką ir iš
leistų tam tikrą manifestą. 
Dar aiškiaus pozicija meta
lo darbininkų yra išguldyta

. partijos,

tiškų kongresų.
Moterįs socijalistės eina 

dar toliaus kovoje prieš ka
rę, negu sindikalistai. Bu
vusioji sekretorė moterų so- 
cijalisčių kuopos draugė Si
mono išleido francūzų kal
boje Klara Zetkin atsišauki- 

imą, raginantį prie taikos ir 
iš savo pusės pridėjo dar at
sakančių pastabų. Toji pa
ti draugė Simono organiza
vo Paryžiuj komitetą, kuris 
rūpinsis agituoti už taiką ir 
tildint patriotiškąjį šoviniz
mą. Draugė Simono daly
vavo ir moterų socijalisčių 
konferencijoj Berne, kur 
pirmą sykį, nuo karės pra
džios, francūzė socijalistė 
susiėjo su vokietėm socijali- 
stėm. Vyrai socijalistai li- 
gišiol dar neišdrįso žengti 
tokį draugiškumo žingsnį.

Tarpe pačių socijalistų 
opozicija prieš karę prasidė
jo daug vėliau. Išpradžių 
prieš patrijotiškąjį socijaliz- 
mą agitavo tik vienos pro
vincijos laikraštėlis. Bet 
štai, 9 d. gegužės pasirodė 
pranešimas 
federacijos
Vienuos, po kuriuo pasirašo 
penki parlamento atstovai, 
septyni municipališki valdi
ninkai ir keli socijalistiški 
miesto majorai su jų drau
gais. Tasai dokumentas y- 
ra labai svarbus. Jame nu
rodoma, kiek daug aukų 
prarija karė, ypatingai 
Francijoje. Paskui kriti
kuojama centraiinės parti
jos įstaigos, kurios darė nu
tarimus, griežtai priešingus 
n u ta r i m a m s ta r p ta u tiškų
kongresų. Partiją suklydo, 
atsisakydama agituoti už 
taiką, atsisakydama daly
vauti tarptautiškoj socijali
stų konferencijoj ir taip to
liaus. Paskiaus reikalauja
ma sekančių dalykų: socija
listų partija, ypatoje savo 
žurnalistų, neturi virsti pa
triotiškų pagyrų puodu. 
Partija turi nepraleisti pro 
ausis jokio balso, šaukiančio 
prie taikos. Centralinis 

i komitetas turi

tiški sindikalistai bei socija^ 
listai.

Niko ir Monat, taip lygiai 
kaip Vokietijoj draugas K. 
Liebknecht, tapo nusiųsti 
frontan kariauti. Kada su
kilo viršpaminėtų trijų pul
kų kareiviai, tai tapo sua
reštuoti 34 socijalistai ir nu
teisti sušaudyti. Tiesa, ant 
jų susimylėjo, bet po teisy
bei, tai nemaino dalykų sto
vio.

Centro komitetas atsisa
kė svarstyt pranešimą Aug
štosios Viennos ir pareikala
vo daugiau žinių. Visgi, 
nepaisant to visko, opozici
ja nepuola, bet tolydžio vis 
kįla ir kįla.

B. Ka—in.

Jisai sakosi galįs pekloj tiek 
pajiegos sutverti, kad už
tektų visai visatai apšviesti.

Dievas: Pekla yra panai
kinta.

Jėzus: Gerai, bet kas tai 
buvo pekla?

Dievas: Kokios jo išly
gos?

Jėzus: A] 
nekalbėjome.
jog

vo vardą, mano sūnau. Tai 
viskas. Vien tik vardą.
• Jėzus: Ach, žiūrėk ten 
žvaigždė nupuolė. .

Dievas: Vėl susidūrimas. 
Tik atsitrauk ant valandėlės 
nuo valdymo rato ir jau 
kas-nors atsitinka! (Skubiai 
eina į savo vietą prie visa
tos valdymo rato).

J. Stropus.
(Iš “The Masses”).

Laisvoji Sakykla

socijalistiškos
Augštosios

Darbininkai partijos ________ ___
absoliutiškai ankščiau susijungti su par-

Pasikalbėjimas 
danguje.

Dievas stovi prie visatos: 
rato, kuriuomi valdoma' 
žvaigždžių keliai. Įeina Jė
zus.

Jėzus: Tėve, ar męs esa
me žydai?

Dievas: Dėl mano malo
nės — cit!

Jėzus: Kodėl? Kas yra?
Dievas : Kur Petras?
Jėzus: Jis yra prie var-

Dievas: Tai rūpestis apie 
tuos vartus! Tiesiog kokia 
tai manija nuolat prie var
tų džiūti.

Jėzus: 
darbiau j a.

Dievas:
visas amžius, kaip jokia vė
lė čion nepasirodė. Pašauk 
jį rato valdyti.

Jėzus: Ar liepti jam už
dą ryt vartus?

Dievas: Ne. Dėl mano 
vardo, leiskit į vidų visus, 
kas tik nori įeiti. Pasakyk, 
jog jis man reikalingas.

(Jėzus išeina ir tuoj vėl 
sugrįžta su šventu Petru. 
Dievas užleidžia Petrui vie
tą prie rato ir, pamojęs Jė
zui sekti paskui, pasitraukia 
į tolimesnį kampą).

Dievas: Dabar, mano sū
nau, sakyk, ką tu klausei?

Jėzus : Ar męs esame žy
dai?

Dievas (atsargiai apsidai
rydamas) : Taip. Męs esa
me vienatiniai gyvi tyro 
kraujo žydai.

Jėzus: Bet aš maniau, 
kad žydų...

Dievas: Taip, jų yra; 
bet męs esame vienatiniai 
žydai, patekę augščiausion 
draugi j on.

Jėzus: Bet jeigu tu ir aš 
esame užtektinai 
krikščioniems...

Dievas: Taip, aš žinau.. 
Bet tavo žmonės, mano sū
nau, yra labai nepastovus.

Jėzus: Aš tą žinau. Bet 
ana va Petras yra žydas?

Dievas: Žinoma. Ir Ma
tas, ir Markus, ir Lukas, ir 
Jonas, ir Paulius, ir visi ta
vo mokiniai.

Jėzus: Ar mano motina 
buvo žydelka?

Dievas: Taip.
Jėzus: Bet jeigu- krikš

čionįs paėmė nuo žydų tave- 
ir mane, ir motiną, ir kitus,, 
ir tikėjimą, ir biblija, tai 
kodėl žydai blogi? Ar tai 
visai nėra gerų žydlą?

Dievas: Yra, daugelis, 
bet žydai tave atmeta.

Jėzus: Taip-pat ir krikš
čionįs. Pirm dviejų tūks
tančių metų, jjuk nevisi žy
dai mane atmetė, vien tik 
plutokratai (didžiūnai) ir 
kunigai. Ar nebuvo Mar-

Jisai tuomi už- 
Tai jo muitinė. 

Et! Štai jau

Jisai sakė, 
jisai priimsiąs tokį 

'kontraktą - sutartį, kurio 
laikas baigsis tiktai jam ar
ba tau numirus, bet aš jam 
pasakiau, kad jis yra neti
kėlis ir męs jokių tarybų su 
juo nedarysime.

Dievas: Ką jis ant to at
sakė?

Jėzus: Jis sakė, jeigu 
męs duosime jam gerą kont
raktą, tai jisai prisirašysiąs 
prie bažnyčios. L 
si turįs daug draugų bažny
čioje ir sakė, kad jam tas si irias. 

;nieko nekenksią, nes juk tai! 2) Pasikalbėjimas 
tik paviršutinis formališku- 1 
mas.

Dievas: Per mano paties 
vardą, jis yra gudrus vel
nias. Toliaus.

Jėzus: Tai jau veik vis
kas. Jisai sakė, jog jis 
melstųsi sykį į savaitę, kaip 
ir kiti, taipgi ir per šventes, 
jei tik męs prirokuosime 
jam už viršlaikį, bet aš pa
sakiau, kad męs turime rei
kalus vien su krikščionimis.

Dievas: O, taip. Su ari- dai 
glais, vokiečiais, rusais, tur-!])risižadėjo laikyties santi- 

prie-

Naujas laikraštis
Tiktai ką gavome naujų 

savaitinį laikraštį “Pažval- 
gą”, einantį iš Chicagos. 
Laikraštį redaguoja gerb. 
A. Rimka ir gerb. Z. Vit
kauskas.

Pirmame num. randame
Jisai sake- šiuos straipsnius:

kais ir kitais tokiais. Ką 
jis ant to atsakė?

Jėzus: Jis tik juokėsi ir 
juokėsi, o paskui tarė: “Tai 
yra amžinas juokas. Žydų 
dievas, žydų Kristus, žydų 
biblija, žydų religija—ir tu
rės reikalus vien su krikš
čionimis. Meldžiamasis, sū
nau, gi krikščionįs susirin
ko trupinius nuo žydu sta
lo”.

Dievas: Jisai ištikrųjų 
yra gudrus vyrukas. Ką tu 
jam atsakei? ,

Jėzus: Aš atsakiau, jog 
męs esame ne žydai, o jisai 
sako “Cha! Eik paklausk 
savo'-tėvo”. Taigi aš ir atė
jau pas tave. ‘

Dievas: Ir gerai. Kaip 
aš pradedu apie tai mąstyti, 
aš nematau, ko čia gėdytis. 
Taip, mano sūnau, męs esa
me žydai. Aš užgimiau žy-
du.

Jėzus: 
už gi me i ?

Dievas:

Ar tai tu, tėve,

gerais

Žinoma; žydai 
mane pradėjo. Aš buvau 
žydų pradėtas ir žydu gi
miau.

Jėzus: 
tėve?

Dievas: 
niaL Aš

Kada tas buvo

1) Lietuvos šelpimo klau- 
(A. Rimkos).

Šimkum.
3) V-Sis laikraštininkų 

suvažiavimas.

5) Įvairios žinios.
“Pažvaiga” nurodo, kaip 

negražiai pasielgė “Katali
kas”, vadindamas socijalis- 
tus vieno plauko žmonėmis 
su žmogžudžiais. “Pažvai
ga” ■1 viis’a :“kiek toksai pa
sielgimas su.tinka su laik- 
reštine etika, kurios rybose 

n e s eni ai “ Katal i kas”

“Laisvoji Sakykla” atvira visiems 
—draugams ir priešams. Jūs galite 
gauti čia balsą ir išreikšti savo nuo
monę, nors redakcija ir nesutiktų su 
jumis.

[tašykite, betgi, mandagiai ir 
trumpai. StengkitSs mažai rašyti, 
bet daug pasakyti.

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

Redakcija neatsako už nuomones 
“Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

tuvoj, badas, vargas ir ligos, 
kada moterįs ir maži vaike- - 
liai neturi ką valgyti — ba
du miršta, kada jų nameliai- 
bakužėlės sudegintos; kada ’ 
jie likosi be pastogės, ne
sveiki, susilpnėję, kur išme
sti didžiausius vargus ken
čia. Ypač dabar, kada atė
jo darby metė, reikia žemę 
apdirbti, pasilikę silpni se
neliai, moterįs ir kūdikiai 
retur kam nei su kuo dirbti, 
jų duonpelniai ant žudyklių 
išsiųsti; jų gyvuliai atimti, 
laukai nuterioti. Kada ba
do debesys apsiautė mūsų 
brolius ir seseles - lietuvius 
ir kada baisiausia šmėkla 
stovi jiems prieš akis jau 10 
mėnesių, o aukų vos per vi
sus fondus randasi tik $30- 
000.

Tautos namui renkant au
kas, niekas nekentė badų ir 
vargą, nebuvo jokio greito

L.„.j jų rinkti. Aukos 
galėjo išlengvo plaukti, o

DRAUGAI! 
Darykime šmeižimams galą.

Kaip praneša paskutinio
sios savaitės mūsų laikraš
čiai, tai matyt, kad mūsų 
darbininkiško judėjimo ir 
politiški priešai, klerikalai 
ir taip vadinami, atsipra
šant, tautininkai, prarado 
jau gedą ir paskutinę savo 
sąmonę ir griebiasi už kuo- 
bjauriausio įrankio šmeiži
mui.

Nepajiegdami atsilaikyti I reikalo 
prieš socijalistų faktus ir1 galėjo 
argumentus, jie mėgina ko-jVjenok ten daug greičiau jos 
voti suokalbiais ir intrigo-1 plaukė. Plaukė jos ten gi ci-

Iriuose su savo idėjos 
šals?”

Mums naiviu išrodo 
“Pažangos” klausimas, 
gi t-ii d-re nežinoma, kokiuo 
laikraščhi yra “Katalikas?”

Padėkime, “Kataliko” lei
dėjas yra pirmininku tautiš
ko lail-raštininkų susivieny- 
jimo . Jisai dalyvavo pas
kutiniame laikraštininku 
suvažiavime ir... į antrą die
ną po suvažiavimui pasmer
kė visus nrincipiališkesnius 
j t nutarimus.

Socijalistai jau ne sykį 
nurodinėjo tau t i n i n kam s, 
jog jiems reikėtų atsiskirt 
nuo klerikalų. Bet mūsų 
dešinieji draugai vis dar 
laukia iš... “Kataliko” laik
raštinės etikos!

Tuščia viltis, tuščia lūkes- 
stis!

A bei n ai gi, naujas laikra
štis švarus turiniu ir forma.

tasai
Ar-

Tarpe ateitininkų.

I

mis, nors prieš atskirus tos 
organizacijos narius.

Įtarimas drgg. Pruseikos 
ir Neviacko prigulėjime 
prie kokios ten niekam neži
nomos ir negirdėtos “Rau
donosios Rankos Organiza-

čiau ir didesnėmis sumomis 
todėl, kad biznieriai auka
vo. Žnoma, aukavo dėl sa
vo biznio apga’ rimo ir dėl 
garbės.

Taip-pat galima sakyti ir 
apie jųjų šelpimą beturčių

cijos Amerikoj” turėtų apei-'streikieriu ir t. p. (Žinoma 
ti visiems socijalistams ir jų fia] kokį vieną išskyrus).
simpatikams, o taipgi ir vi
sai mylinčiai teisybę visuo
menei.

Intrigavo minėti gaivalai 
ir seniaus, bet dar nebuvo 
lyg tiek biauriai priėję, kaip

Kur tik koksai varo išgar
sinimas, tai ten visi turtuo
liai gausiai aukauja, o kur 
ašaros ir vargas, kur neat
būtinai reikia pagelbos grei
tai — dabar, tai jie to rei-

kad dabar jie bandė išdary- |kalo nemato ir jiems tas ne-
1- . I . 1 L -A — * » T "> X 1 «•»ti. Jau bjauriau ir negali 
būti.

Jiems, mat, nepakako da 
jieškojimo šnipų tarpe soci
jalistų ir įtarimo žydais 
“Keleivio” leidėjų.

Mano nuomone, kad minė
ti gaivalai nesikėsintų nei 
ant visuomenės veikėjų, nei 
ant pirmeiviškų ir socijalis- kuoti. 
tišku laikraščiu, reikėtų visi 
draugams nepraleisti taip 
lengvai pro ausis tuos šmei
žimus, bet pirmiausia pa
kelti apkalbėjimui tas klau
simas kuopų ir draugijų su
sirinkimuose ir, ilgai nelau
kus, patraukti atsakomybėn 
visus intrigų iniciatorius.

F. Petrašiunas.
Elizabeth, N. J.

rūpi. K. B-tė.

Naujas įstatymas prieš 
darbininkus.

tijos kuopomis. Partija tu
ri kuoenergiški ausiai pro
testuoti prieš cenzūrą, kuri 
vis labiau ir labiau pradeda 
šėlti.

Tasai dokumentas, kuria
me, kaip matot, dalis Fran- 
cijos socijalistų jau nebeno
ri kariauti, buvo išsiuntinė
tas į visus partijos skyrius, 
iššaukė kuodidžiausius pro
testus ir, be abejonės, prisi
dėjo prie susilpninimo soci- 
al-patriotiškų jausmų. | 

Kaip matote, tai “šventoji 
vienybės sandora” pradeda 
plyšti. Ir ji plyšta ne vien 
tarpe socijalistų ir sindika- 
listų, ji plyšta f abrikose ir 
tranšėjose. Jau ir kareiviai 
nelabai tetiki į “tautišką 
vienybę”. Paryžiuj jau bu
vo kriaučių streikas, o Hav-Į tos ir Marės Magdajietės, ir 
re streiko vežėjai ir šo- apaštalų ir visos daugybės 
feriai. Darbininkai abiejuo- beturčių, kurie mane garbi- 
se atsitikimuose laimėjo, no ?
Fronte jau daug buvo tokių Dievas: Tau visai nepri- 

' atsitikimų, kad kareiviai at- tinka su manim ginčytis, 
sisakė eiti į atakas. Ligi- Kalbėk savo krikščioniems. 
šiol atsisakydavo tik pavie-|Kas tau pasakė, jog męs žy
niai kareiviai, bet neseniai 
net trįs pulkai vienu sykiu 
atsisakė eiti į atakas.

Tai tokie faktai opozicijos 
augimo Franci j oje. Žino
ma, tiems draugams, kurie 
kelia savo balsą prieš karę,

O, jau gana se- 
pamirŠau. Bet 

dabar aš daug kuo persi
mainiau. Daugeliu atžvil
gių aš pasitaisiau ir aš ma
nau — dabar aš esu gerės
imu dievu; bent aš< taip vi
liuosi;.
i Jėzus/. Bet kaip) tas at
sitiko., kad tu tapai krikščio
nių dievu?

Dievas: Mane pavogė- 
Jezus: Pavogė?
Dievas: Taip, krikščionįs, 

arba tie, kurie dabar krikš
čionims vadinasi, nemokėjo 
pasidaryti sau dievo,, todėl 
jie pavogė mane.

Jėzus: Ar jie^ tėve, nie
kad neturėjo jokiųi savo die
vui?

Dievas: O, twejo. 
sybę pasakius, tai tavo

Tei- 
kal-

dai?
Jėzus: Velnias.
Dievas: Velnias! Ar jau 

jis sugrįžo?
Jėzus : Jis atėjo, bet jisai 

nenori čia būti. Sako, kad 
jam ir užmokėtum ir tai 

yra labai sunku, kadangi jis čia nebūtų. Bet jisai no- 
prieš juos protestuoja ir ri padaryt kontraktą kas- 
valdžios atstovai ir patrio-link žvaigždžių apšvietimo.

Jėzus: Mam kaltė?
Dievas: Tačp. Apie šim

tas metų po tavo mirties jije 
pasiutusiai ėmė tave garbin
ti ir pasisavino tavo motiną 
ir mane, kadangi mudu bu- 
vova tavo gimdytojais. Ir 
aš turiu pasakyt, jog tie ta
vo žmonės sudarė galingiau
sią mašineriją, kokią tik aš 
žinau. Jeigu ne jos atvira, 
bet nelemta niektikystė, tai 
jinai būtų didžaausia die- 
vašninkiškumo 
kokią pasaulis 
matė.

Jėzus: Tėve, 
nieko -gero bažnyčioje, kuri 
nešioja mano vardą?

Dievas: Jinai nešioja ta-

sankrova, 
kada nors

tu nematai

Mumsi praneša iš So. Bos
tono, jog šiomis dienomis 
turės išsirišti likimas laik
raščio “Ateitis”. Kaip jau 
žinoma, tai tarpe to laikraš
čio šėrininkų yra. labai žy
mi dalis (bene dauguma 
tik?) klerikalų. Atvažia
vus So. Bostonan kunigui F. 
Kemešiui', vietos klerikalai 
pradėjo darbuotfes. Tuo
met “Ateitis” pakrypo lygir 
kairesnion pusėn ir kelis sy
kius užvežė klerikalams. 
Dabar tarpe So.. Bostono! 
klerikalų yra dvi sriovės. 
Vieni nori, kadi įkurti naują 
laikraštį, kiti gi, kad paim
ti į savo rankas dabar ei
nančią “Ateitį”, kuri tokia
me atsitikime; turėtų tapti 
aiškiu klerikalų organu. 
Kaip pasielgs tautininkai — 
vairiai kalbama. Vieni,kaipi 
girdėt, norv ant žūt-būt už
laikyti savo laikraštėlį, kiti 
jau besutinką pavesti jį kle
rikalams,, jeigu šie atpivktų 
jų šėrus..

Mums,, socijalistams, šita 
visa “turbacija” parodo, kad 
pricipialiai klerikalai vis tik 
negali gražiuoju sugyventi 
su tautininkais. Tautinin
kai dabar gavo praktišką 
lekciją, kuo yra klerikaliz
mas. Tik ar mokės jie pa
daryti iš to praktiškas išva
das? Tie mažo mokslo, 
menko patirimo ir menkų 
gabumų vyrukai per pu
santrų metų stiprino So. 
Bostone klerikališkas ten
dencijas lietuvių tarpe. »Ir 
įsigalėjęs klerikalizmas ne 
tik įeina į seklyčią, bet vi
som keturiom jau ant stalo 
lipa. Yes!

MŪSŲ TURTINGIEJI BIZ
NIERIAI IR AUKOS 

LIETUVAI.
Kiek laiko atgal drg. K. 

Liutkus, rašydamas “Lais
vėje” apie biznierius, pasa
kė, kad jie atlieka daug nau
dingų darbų, aukaudami su
šelpi mui beturčių, streikie-

Norvegijoj rengiama įve
sti naujas įstatymas, užgi
nantis darbininkams strei- 

Sulyg to Įstatymo, 
nesusipratimai tarpe

darbininku ir darbdaviu tu
rėtų būti nagrinėjami ir iš
rišami tam tikros teismo 
komisijos. Išrišimas visų 
nesusipratimų ramiu būdu 
turėtų būti priverstinas; su
streikavusieji darbininkai 
būtų baudžiami. Išleidimas 
tokio įstatymo reiškia ne ką 
kitą, kaip tik kėsinimąsi ant 
darbininkų teisių, kadangi 
visiems žinoma, jog streikas 
yra vienas iš svarbiausių 
darbininkiškų ginklų kovo
je su savo išnaudotojais dėl 
pagerinimo savo būvio. Tik 
per streiką ir pasidėkavo- 
jant organizuotų darbinin
kų vienybei, galima priver
sti kapitalistus nusileisti. 
Tą gana gerai supranta

rių, nukentėjusių nuo karės > Norvegijos darbininkai ir 
ir tt., kad tarpe savo tautos j todelei jie subruzdo protes- 
žmonių visuomet pirmutinę cijų tapo pasiųsta Norvegi- 
pagelbą rasi tarpe biznierių. į rengiama milžiniški mitin

gai ir išnešama protesto 
rezoliucijos. Neseniai vie
na iš tokių protesto rezoliu
cijų tapo pasiųsta Norvagi- 
jos Stortingui (parlamen
tui) su 60,000 darbininkų 
parašų. Jeigu gi šis įstaty
mas būtų pravestas, tad 
darbininkai žada apšaukti 
generališką streiką visoje 
Norvegijoj. S.

Bet pažiūrėkime, ar tas 
tiesa, ypač dabar, aukavime 
lietuviams nuo karės nuken
tėjusioms. Pasižiūrėkime į 
mūsų fondus; ir ar daug iš 
tų pinigų yra turtuolių- 
bizuiėrių aukos? Tos aukos 
yra surinktos mažomis su
momis nuo beturčių—darbi
ninkų. Darbininkai - var
guoliai šelpia kiek išgalėda*- 
mi. O kurgi yra mūsų biz
nierių,. visų turtuolių ir na>- 
mų savihinkų aukos? Jei
gu darbininkas galėjo pa- 
auk<iuti kiek, tai jie gagėjo 
šimtą sykių daugiausb nes 
darfeihinkui centas, o tur
tuoliui doleris tą patį reiš
kia. Bet ar aukavo, ar da- 

pirmutinę pagelbą?
Štai kada anais metais 

Mokslo Draugijos pasiunti
niai. buvo atkeliavę aukų 
rinkti tautos namui, kada 
už didelę auką aukso raidė
mis ant sienos prižadėta iš
mušti vardas ir pravardė, 
kada laikraščiuose buvo tal
pinami paveikslai ir biogra
fijos, tai mūsų biznieriai bu
vo “pirmieji”, dar net lenk
tynėmis ėjo ir po šimtinę 
aukavo. (Iš vieno tik Wa
terbury, rodos, net du biz
nieriai po $100 aukavo).

Į šešius mėnesius Basana
vičius su Yču surinko 21 
tūkstantį dolerių dėl tautos 
namo. O dabar, kad Lie-

♦
* *

Jau anuotų duslus balsai 
Per orą tyrą tolyn nuriedėjo 
Ir dūmų mėlynų pulkai 
Išlengvo pavėjui atėjo. 
Pravirko širdužė jauna...
Kiekt kančių, žiaurumų čia 

buvo 
Ką veikia žmonelių ranka, 
Kiek galvų čia jaunų pra

žuvo.^ 
Štai gailis tėvelis sūnaus, 
Jo vaikas galiūnas—galybė. 
Jo rauda motulė, brangaus, 
Nes jaučia čia sūnaus silp

nybę...
Verkšlena mergužė jauna 
Jaunučio meilužio bernelio, 
Nes jojo užšalusio ranka 
Neb’maus jai jau aukso žie

delio...
O armotų baisus trenksmai, 
Tik švilpė, liūliavo, juoką’ 
Tarp žmonių rūstybės

žibėjo-tviksėjo,, juodavo
££T P!



LAISVĖ

FLBTCHESIZMAS
Horace Fletcherio kramtymo teorija.

šventę pirmos gegužės ir riaušes,iššauktų įsimaišymą ’ šaukimas paremtas tik ant

Pirmiausia kramtymo už-1 rios tuo laiku iš krakmolo 
duotis, tai yra susmulkinti darytų cukrų. Juo daugiau 
maistą taip, kad jis būtų 
lengva nuryti, o kas dar 
svarbiau — tai palengvinti 
virškinamiems syvams arti
mai susidurti su maistu ne 
tik burnoje, bet ir visuose 
kituose virškinimo organuo-

bus skilvin nuėję seilių, tuo 
pasekmingiau galės būti 
krakmolo virškinimas atlie
kama. Jeigu maistas neat- 
sineštų su savimi seilių iš 
burnos, tai skilvyje krakmo-

1899 metais tarptautiškas 
socijalistų kongresas, įvy
kęs Paryžiuje, 
vo” tą šventę! Tarptautiš
kas socijalistų kongresas 
pasakė, kad pirmos gegužės 
šventė—“socijalistų - darbi
ninkų” šventė.

Suprantama, iki šiol anar
chistai nei nesapnavo, kad 
socijalistai nuo jų “pavogė”

“užpatenta-

lai, tai yra didžiausia dalis b? “užpatentavo” šventę pir- 
maisto, pasiliktų ne nepra- mos gegužės, bet dabar 

. Jeigu gi tik (vargšai susigriebė.

j “Rabočeje 
Znamia” N. 3 štai ką anar
chistai sako:

“Socijalistų metraštis vi
sai neteisingai sako, būk 
šventimas pirmos gegužės 

i prasidėjo nuo 1890 metų ir 
ikad tas šventimas rišasi su 
'Amerikos Darbo Federaci- 

iš 'jos konvencija, įvykusia 1 d. 
'skilvio sienų kitų virškina-'gruodžio 1888 metais mieste 

tuo daugiau maisto jau, mųjų syvų ir tuomi pageri- St. Louis ir kad Tarptautiš- 
. . i.C.i.C— kas Socijalistų kongresas, į-

.... i.’ tuo goriau yra Kuo ilgiau maistą kram- vykęs 1889 m. Paryžiuj, įm
inami žandkauliai ir ki- tome, tuo daugiau virškina- tarė tą šventę švęsti’’.

ti artimi jiems sąnariai ir'mąjtJ syvų prisirenka skil- toliau anarchistai pusi- 
vyje ir tuo nuodugniau es-,sbundzia, kad 1 ąrptautiskas

I V V A
'ręs rubežių, atskirdamas re- 
1 voliuci jonišką darbininkų
taktiką ir padaręs pradžią 
valdiškai-oportunistiško ju
dėjimo. Tą bedarydamas 
visai užmiršęs darbininkų 
i ev<)!ueijinio judėjimo isto
riją, tradicijas ir pasisavi
nęs šventę pirmos gegužės, 
paversdamas ją į paprastą 
demonstracijos šventę, rei
kalaujančią ne panaikinimo 
nuosavybės, bet tik aštuonių 

stų dantįs gauna per maža valandų darbo dienos, 
darbo. Tai labai. retas at
sitikimas, kad penkių dešini-1 
čiu metu žmogus turėtu vi- pirmos gegužės šventė pri- 
sus ir sveikus dantis, kuris klauso jiems, o ne socijalis- 
nuo savo jaunystes gyvena tams? štai ką jie sako: 
mieste. Vienok, rupestin-l “Idėja švęsti pirmos go
gai kramtant maistą, ir mie- gūžės nieko bendro neturi 
sto gyventojai galėtų tižiai-j nei su Amerikos Darbo Fe-

se.
Be to, kramtymas turi ir dėta virškinti, 

kitas didžiai svarbias už
duotis. Juo geresnis kram

mažai seilių nueina į skilvį, | Rusų anarchistų kome
tai irgi nekiek virškinimo, nistų laikrašty 
esti atliekama skilvyje, nes 

seilių priplaukia, ir tos sei-'ūalį seilių dar sunaikina 
les geriau suvilgo smulkiau (geriau sakant, palieka be 
sukramtytą maistą. Kram- veikmės) hydrochlorinėKram- veikmės) hydrochlorinė 
tant atydžiai, daugiau seilių j rūgštis, kuri yra vienas iš 
nueina su maistu į skilvį;'skilvio virškinamųjųsyvų._ 
širdies veikimas ir kraujo’ b)ar daugiau; seilės, nuė- 
cirkuliacija (tekėjimas po jusios į skilvį, paakstina, pa- 
kūną) pasidaro smarkesni; Į varo pirmyn , plaukimą D 
juo geriau maistas kramto
ma, t

pačios burnos sugeriama na virškinimą abelnai. 
į kūną ir tuo geriau yra ‘ 
maiti

kas Socijalistų kongresas, į-
M

Toliau anarchistai nusi-
organai.

N e perkramtyti gi valgio 
gabalai tankiai 1 negali būti 
kiaurai pergertam i virški
namųjų syvų, ir iš tos prie
žasties dažnai nukenčia 
žmogaus viduriai.

Yra valgių, kurie išrodo, 
buk jie dėlei savo chemiškų 
ypatybių yra sunkiai vidu
riu suvirškinami, kuomet, 
ištik rujų, viduriai atsisako 
juos virškinti tiktai todėl, 
kad tie valgiai nėra tinka
mai sukramtom!. Visi gal 
busite girdėję apie šviežios 
duonos nesveikumą. Gal ne
vienam jūsų daktaras už
draudė valgyti šviežią duo
ną. Bet, po teisybei, švie
žia duona yra nesunkiai su
virškinamas maistas, jei tik 
ją pakankamai sukramčius. 
Mat, šviežia duona burnoje, v . . ..
lengvai susidaro i slidu Lyti visus dantis sveikus iki deracijos konvencija, nei su 
gniužulą ii- męs, kaip rei- giliai senatvei, jeigu, žino-1 Paryžiaus tarptautišku so- 
kiant neperkramtę ir nesu-',na- (lar pi’iegtam rūpintųsi cijalistų kongresu. Kaip 
seilinę, jąją nuryjame, oi'1' švariai užlakyti dantis. Amerikos Darbo Federaci- 
tokius’ neapdirbtus burnoje sKaipo pavyzdį, paduodu ši- ja, taip ir tarptautiškas so- 
gabalus negali atsakomai 
persisunkti virškinimo sy
vai. Kopūstai taipogi yra 
pašaukti, kaipo sunkiai su
virškinamas valgis, bet jei 
kopūstus atsakomai ; ..... ................. ........ ..
kramtysime, tai bus geras penkių dešimčių metų žmo- tą šventę įkūnijo anarchis- 
maistas. Suris, kaip męs jį gaus. Daktaras, nieko Ii-■ tai. 1886 metais Chicagos 
paprastai valgome, yra sun- SonLu apie dantis nesaky- • darbininkai nutarė pirmą 
kiai suvirškinamas, bet, ge- f 
rai jį sukramčius, jis leng-! . . __ v
vai pasiduoda virškinimo CaiP> kaip kad žmogus pa-|vo 
gaiei/ Abelnai, beveik visi prastai kramtydavo. 7— - 

lygiai

ti visas maistas suvirškina-.socijalistų kongresas pada
lų as.

Gerai kramtant maistą, 
labai sveika dantims. Kuo 
daugiau kramtome, tuo 
daugiau ateina kraujo Į 
dantis, tuo dantįs esti geriau 
maitinami ir tuo sveikesni 
jie užsilieka iki vėlybam 
amžiui. Visokių ponelių ir 
miestų gyventojų dantįs 
greitai sugenda ir atsisako 
tarnavę todėl, kad prie 
minkštu ir susmulkintu mai-

Bet ar žinot, kokius fak
tus anarchistai stato, kad

tą atsitikimą. Pas vieną cijalistų kongresas pirmos 
r J daktarą Londone atėjo ligo- gegužės šventę pasisavino 

nis. Daktaras, beegzami-,neteisuotu būdu.
'nuodamas jį, nusistebėjo vi-į “Idėja švęsti pirmą ge- 
'sais jo tobulai sveikais dan- gūžės priklauso pirmai 

sU. ;timis, nors ligonio jau butą tarptautinei, bet gyveniman

Daktaras, nieko Ii-'tai. 1886 metais Chicagos

darnas, padavė jam duonos gegužės apskelbti genera-
! šmotelį ir liepį jį sukramtyti lišką steriką ir kovoti su sa-

i išnaudotojais. Tuom
Žmo-^ streiku vadovavo draugai

.......... ,.....................lengvai'Sins kramtė, o daktaras iš,anarchistai. Numalšinimui 
suvirškinami, jeigu tik jie šalies žiūrėdamas, skaitė, ir,to sukilimo valdžia pavarto- 
prideramai i......    (
Jeigu iš tos taisyklės ir ran- :I^0 sykių. .--------  ------
dasi išėmimu, tai tokiu išė- įtekme kramtymo buvo pui-jsius vadovus, 
mimų nedaug. . ” Riaiu__iŠ?ivyiSČ.^si°?

Kaip daug seilės veikia į 
baltinius - proteidus ir rie
bumus, — dar galutinai ne
ištirta. Bet fiziologai jau 
seniai patyrė, kad seilių 
veikmė į krakmolinius mais
tus yra labai didelė. Prie 
daugiausiai vartojamųjų 
krakmolinių maistų priguli 
duona, bulvės ir t. p. Sei
les verčia krakmolą į cukiTj. 
Kuo daugiau maistas kram
toma, tuo daugiau burnon 
ateina seilių ir tuo daugiau'chistai 
krakmolo paverčiama cu- mo”. Jeigu jų niekas nepa- 
krumi. Kaip geras sukram- sigailės, tai greitu laiku jie 
tymas ir ; 
svarbus daiktas, — matysi- mis. 
me iš to:

Žmogaus kūnas negali pa-'met ir patįs suprasite, kad 
sinaudoti krakmoliniu mais- jie “nelaimingiausi” sutveri- 
tu iki tol, pakolei krakmo-.mai. Ir kas jų neskriau- 
las nepersikeičia į cukrų.;džia ir kas jų nepersekioja? 
Krakmolinių valgių žmogus j Neužtenka to, kad jau val-

mastai yra

sukramtomi.(atrado, kad žmogus kando jo ginkluotą jiegą ir pa- 
-IOA —.i.... Pas tą žmogų po smerkė mirtin įžymesniuo- 

_ ’ . / Per tai ta
; nosies diena ir pasilieka neišdildo- 

daubos ir skyles ir nepa-jma iš mūsų sielos su atmin- 
prastai sveiki visi aplinki
niai organai.

Casum Videns.
(Toliau bus).

Vargšai, jie nu
skriausti.

Kaip jūs nesvarstysite, 
kaip nekalbėsite, bet anar- 

1 verti “pasigailėji-

čia Chicagos kankinių”.
Na, sakykite, gerbiamieji, 

ar anarchistai ne kopūstų 
galvas nešioja ant savo pe
čių? Ką bendrą turi Chi
cagos streikas ir mirtin pa
smerkimas anarchistų su 
Paryžiaus tarptautiško soci
jalistų kongreso nutarimu 
švęsti pirmą gegužės? A- 
narchistų vadovai tą dieną 
apskelbė tik streiką, bet nei 
nesapnavo, kad ta diena kas 
metai reikia švęsti, kas me
tai daryti tokias riaušes,

suseilinimas yra liks tik su kopūstų galvo- kaip kad tuomet padarė.
. Tik pažvelgkite į jų 

“vargingą” gyvenimą, tuo

valgo ir turi valgyti dau-idžia visokiais būdais perse- 
giau, negu visų kitų. Jie Iki o j a, neužtenka to, kad ka- 
yra pirmiausias darbo ener-; pitalistai reikalauja juos vi- 
gijos šaltinis. Iš burnos sai išvyti nuo žemės kamuo- 
maistas nueina į skilvį; bėglio, bet ir socijalistai, kaip

Tarp tautiškas socijalistų 
kongresas apšaukė, kad kas 
metai darbininkai apvaikš
čiotų pirmą gegužės ir nu
rodė, kokius reikalavimus 
darbininkai privalo tą die
ną išstatyti. Ir štai anar
chistai išlenda kaip yla iš 
maišo ir sako, būk socijalis
tai pavogę iš jų darbininkų 
šventę, t. y. pirmą gegužės. 
Tik jau ir protas tų anar-

įmanydami, “skriaudžia” 
nelaiminguosius. Ir su so- 
cijalistais jiems sunkiausia 
kovoti.

Štai, socijalistai išveja a- 
skilvyje virškina narchistus iš tarptautinės. 

Ar tai čia “dailus” pasielgi
mas? Bet tas išvijimas iš 
tarptautinės menkniekiai, 
sulyginus su kitais socijalis
tų darbeliais. Socijalistai 
“pavogė” nuo anarchistų

skilvys neturi tokių syvų, 
kurie virškintų krakmoli
nius maistus. Jis virškina 
daugiausiai baltimus ir bis- 
kį riebumus. Krakmolinius 
maistus
tiktai tos seilės, kurios atėjo 

ais maistais iš burnos.
Kadangi maistas užtrunka 
skilvyje net po kelias valan
das, tai labai svarbu, kad su 
maistu būtų daug seilių, ku-

M MUM

Bet neužtenka to. To- 
liaus anarchistai visu smar
kumu užsipuola ant socijali
stų, kodėl jie neap vaikščio
ja pirmos gegužės taip, kaip 
kad anarchistų vadai ap
vaikščiojo Chicago j 1886 
metais. Reiškia, anarchis
tai reikalauja, kad socijalis
tai kas metai apvaikščioda
mi pirmą gegužės keltų

ginkluotos kariumenės ir jausmo, 
kad kas metai pakartų soci
jalistų vadus, kurie suren
gia tuos apvaikščiojimus.

Ar tai neprotingas reika
lavimas? !

Bet dabar kįla klausimas, 
kurį męs turime išrišti. Pa
gal anarchistų pranešimą, 
tai jie pradėjo 1886 metais 
švęsti pirmą gegužės ir tais 
metais tapo nužudyti jų va
dovai, kurie tą šventę suren
gė. Socijalistai gi, kaip pa
tįs anarchistai pripažįsta, 
apšaukė, arba nuo jų pavo
gė, švęsti pirmą gegužės 
1889 metais ir nuo 1890 me-, 
tų jau pradėjo švęsti. Tai 
kodėl anarchistai iki tam 
laikui nesurengė daugiau 
tokių “iškilmių”, kaip kad 
Chicagoj buvo surengę? Ko
dėl jie išsižadėjo tos šven
tės, o dabar užsipuola ant 
socijalistų už pavogimą ir 
už ramų šventimą?

Męs nieko nesakytume, 
jeigu anarchistai būtu taip 
šventę 1886, 1887, 1889 ir 
net 1890 metais. Bet anar
chistai nieko panašaus ne
padarė ir, matomai, tik da
bar apsižiūrėjo, kad Chica
gos darbininkus anarchistai 
išvedė streikan pirmos ge
gužės ir kad tas streikas ne
laimingai užsibaigė. Per 
tai ir sumanė savo organe 
socijalistus visokiais žo
džiais išplūsti, xad jie dar
bininkus kvailina, kad ne
reikalauja panaikinimo pri- 
vatiškos nuosavybės, kad 
liepia darbininkams dirbti 
aštuonias valandas į dieną, 
o kapitalistams per tas aš
tuonias valandas darbinin
kus išnaudoti ir tt. Mat, a- 
narchistiška dvasia reika
lauja, kad visur būtų riau
šės, visur kraujo pralieji
mas, viską naikinti, laužyti, 
draskyti, o jeigu kas taip 
nesielgia, tai tas jų didžiau
sias priešas.

švenčioniškis.

Deki p. S. Šimkaus 
atsišaukimo.

Pereitame “Laisvės” N-ry 
męs patalpinome gerb. S. 
Šimkaus atsišaukimą į lietu
vių visuomenę Amerikoj. 
Tai jau antras iš eilės p. Š. 
patiektas atsišaukimas. Pir
mas atsišaukimas buvo la
biau šaltas, oficiališkas. Pa
starasis gi atsišaukimas pa
rašytas pusėtino susinerva
vimo stovyje. Atvykęs A- 
merikon p. S. Šimkus sakosi 
štai ką išgirdęs:

“Vieni viešai mane iš
vadino judošium ir veid
mainiu, kiti vagino, treti 
tebešokau ja, kad aš kleri
kalų tarnas ir jų misio
nierius”.
Žinoma, nemalonu žmogui 

girdėti tokių priekaištų. Ir 
kad jų nebūtų — p. Šimkus 
apeliuoja į amerikiečių jau
smus :

“Kad jūs matytumėt a- 
šaras skriaudžiamųjų, 
kad girdėtumėte verks
mus badaujančių — suvir
pėtų jūsų širdįs.

“Rankas ištiesęs 
jūsų prašau, broliai, 
praskite”.
Pabaigoje savo atsiliepi

mo gerb. Šimkus sakosi ei
siąs, kur būsiąs šaukiamas, 
bet “susirinkimuose, mano 
prakalboms rengiamuose, 
jeigu kalbėtų šalę manęs dar 
kiti kalbėtojai, neturės būti 
paliesta kokie nebūtų įsiti
kinimai”.

Męs pripažįstame, kad p. 
S. Š. buvo skaudu, kuomet 
jam reikėjo girdėt ypatiški 
priekaištai ir įtarimai vogi
me. Męs nematėm, kad 
taip būtų pasielgę socijalis
tai. Prieš p. S. Š. asmenį 
jie absoliutiškai nieko netu
ri, Męs manome, kad Vil
niškės draugijos dalegatas 
turi kūogeriausias intenci
jas ir rodo maximum beša
liškumo savo įgaliavimo ry- 
bose.

Bet vistik męs turime pa
sakyti, jog gerb. S. š. atsi-

prie 
susi-

Dėlei Passaic’o 
kuopos likimo.

ganizacijose, kas jam ir ne
pavyko, o darė tą vardan 
socijalizmo! Čia tai tavo 
kaltė, Joneli, o ar daugiau 
laimėsi, gizeliaudamas savo

, Vienybė, vienybė 
ir vienybė!

Well... tas gražiai skam
ba, bet kodėl gi tos vieny
bės nėra Lietuvoj, kur žmo
nės savo akimis mato karės 
baisenybes? Reiškia, nors 
karė ir baisus dalykas, bet 
visgi ji neatneša vienybės. 
Turčiai liekasi turčiais, 
vargšai liekasi vargšais.Po- 
nams karė nėra tai peilis po 
gerkle. Tas pats ir su par
tijomis. Mums aišku, kad 
kiekvienoje šalyje atžaga- 
reiviška sriovė nori sustip- 
rint savo poziciją karės me
tu. Paimkime nors ir Lie
tuvos klerikalus. Ar jie 
nors valandėlei užmiršo sa-įmano — ar bent sako, kad Sąjungos komitetuose. Ta
vo partijinį egoizmą? A- męs (socijalistai) laikysime mistai išrodo, kad tie laik- 
naiptol. Jie dar labiau pa-ljį savo priešu, bet nelaukęs!raščiai leidžiami ne dėl idė- 
briežė savo credo, parodėt kol tas įvyks, pats pasirodo jos,o dėl biznio ir biznieriam 
savo fizionomiją. !juo esąs, besišalindamas, i nenori _ atiduoti sąjungos

Argi galima tas viskas 'nes atmetė jau du kartu ma-, kontrolės. Priešingai gi 
užtylėti? Mums matosi, jog no pasiūlytą pasimatymą. tesant, išstoji iš Sąjungos, o 
ne. Jeigu kairieji elementai Draugai, kurie žinote J. K.,pristoji prie dėl “idėjos” lei- 
užmirš partyviškumą, tai iš G., kaipo pastovų žmogų, ■ ūžiamos “V. L.”, būdamas 
to bus nauda tiktai deši-■ nesistebėkite tuo, kas atsiti-; tikru, kad tenai nėra pelno, 
niems elementams, kurie nei ko. nes sanlveos vra milži-1 bet deficitas. Kame sensas?

“Vienybės Lietuvninkų” t buvusiam oponentui — abe- 
N. 25 J. K. Gilius atsako jotina!
ant laiškų, kuriuos jam ra-' Trįs tūkstančiai sąjungie- 
šyta. Kadangi esu vienas čių išleidžia vieną laikraštį 
iš tų, kurie jam rašė, tai no-' 
riu atsiliepti.

Nors netampu ypatišku J.'gali padaryti. Tamista no- 
K. G. priešu, kaip jis ma- return, kad toki energiški 
no, bet laiško privatiško ne- vyrai, kaip sąjungiečiai, iš
rašau tik todėl, kad atsaky- leistų kožnas po_ laikraštį, 
mas buvo ne privatiškas, o kaip anos vienutės. Tik, ant 
viešas per “Vien. Liet.” Sa- nelaimės, tamista baisiai ne

“Kovą”. Tai yra, padaro 
tik tiek, kiek tūlos vienutės

nelaimės, tamista baisiai ne
vo laiške aš paminėjau, kad^.pkenti privatiškų socijalis- 
noriu pasimatyti, bet J. K.(tiškų laikraščių ir nesutin- 
G. nieko neatsakė ir nors jis ki, kad jų redaktoriai būtų

niems elementams, kurie nei ko, nes sanlygos yra milži- 
nemano išsižadėt partyviš-lnu, viską pergalinčiu. 
kūmo.
kausko pasielgimas aiškiau-' kius pas J. K. G., jis su P. 
sias tam prirodymas. | Danckevičium skundėsi, kad

O šito tai momento P. Norkus nestoja pienavęs, 
gerb. S. Šimkus ir nepastebi, kaip sugriauti kuopą. P. N.

• Pas- 
D-ro Anatano Rut-ikutiniu laiku man apsilan- gališkų prakalbų rengime 

nors nėra pamatuoto užme
timo, bet užtai yra prakti
kuotas (? Red.). Mat, savo 

'laiku mudu su J. K. G. ata-
f. J A — 1Mums rodosi, kad partyviš- su Sakataucku tame klausi-‘kavome P. N. tuo argumen- 
kuma galima vyti per duris, jne darbavosi profesijonaliŠ- tu. Jonuti, kodėl nesakei to, 
tai visvien jisai per langą į- kai. Pirmiausia jie stengė- būdamas Sąjungoje?
eina. Ir dar sykį sakom— 
pasižiūrėkit į d-rą A. Rut
kauską.

Štai kodėl, mums matos,

si, kiek galėdami, susiartin- Socijalistai nori paimti 
ti su kuopiečiais ir taip jau Jietuvių visuotiną judėjimą į 
tuom laiku J. K. G. man pa-1 savo ’ 
šakojo, kad jis baisiai nesu-!savo

Socijalistai nori paimti

rankas ir ta svarsto 
susivažiavimuose—sa-

bus labai sunku ir net sta-s? S0CB.ą- ko J. K. G. per “\ . L.”,
čiai negalima visiškai vengti ;hst!skais laikraščiais, nes jie koks faktas, koks :; smūgis!

i esą turi tikslą tik save rėk-j Tik laimė, kad nebuvo su
kuriame duris 

___ ... t uždarytos nuo 
sose organizacijose ir dirbo' tokių, kaip šiandien J. K. G.

politiškų temų tuose mitin-i . . .
guose, kur bus renkamos j amuoti ir sakėsi 
aukos. Vengimas tos temos Įneskaitąs. P. N. dirbo vi-.būtu 
būtų tik savęs apgaudinėji
mas.

Pačiai pamatinei p. S Š. 
idėjai surinkti kuodaugiau- 
sia aukų męs pritariame.So-

jų visai Įsi rinkimo, • '
* * — 'J LLJIYlUj rxclljJ . 'Avll 1V41V 11 U . iv. v J •

gudriai, o savo darbu kas na ir neliko kas pasakoti. O 
kartas kritikavo J. K. G. j kas link “Darbo”, lai ar at- 
veikimą. Gi mieste Pas-. meni, Jonuti, seną karikatu- \ I —1— Hsaic lietuvių gyvena gana | ra “Dilgėlėse

tą aukų būtų kuodaugiau- *j 
šia. Męs tik norėtume, 
kad darbininkų aukos būtų! 
sunaudotos tokiuo būdu, jog 
iš to būtų kuodidžiausia 
nauda darbo žmonėms.

mažas būrelis ir didžiuma 
jų geri alkoholikai, išėmus 
P. Norkaus kompaniją ir

lp narį Sabaliausku buvo iš- IV v

MARGOS MIM ĮS 
APIE VISKĄ.

Anglijos valdininkai pri
sakė gyventojams, kad ka
da pamatys atlekiant vo
kiečių Zeppeliną, turi greit 
pripildyt maudynes, lovius 
ii kibirus šaltu vandeniu,

gint čiaudėt. Tokiam padė
jime žmonės nors ir nebus 
apsaugoti, bet už tai jie ne
turės laiko apie pavoju mis- 
lyt.

$* *
Jei norima patirt, ar ypa- 

tos esama drąsios ar kinka- 
drebio - bailio, reikia pa
klaust apie jo tikėjimą. Jei 
jis puola ant kelių, kumščia 
daužo sau šonkaulius ir bir
bina poterius, tas nereiškia, 
kad jis yra neapsišvietęs fa
natikas, bet aišku, kad jis 
yra bailys. Tokie žmonės 
protauja šiaip: “Negalimas 
daiktas, kad būt koks ten 
ypatiškas dievas, dangus ir 
pekla. Mokslas ir protas 
tam neleidžia tikėt. Bet, bet 
(čia prasideda greitas šir
dies plakimas ir kinkų dre
bėjimas)... bet jei, kartais, 
yra, tad man bus gerai, o jei 
nėra, nu tad viskas pasi
baigia ir gana!”

Drąsus žmonės prieš še
šėlius nedreba.

** *
So. Bostono “ateitinin

kai” gieda jeremijadas ir 
misereres. Mat, katalikai, 
kuriuos ex-socijalistai ir lai
svamaniai Baniulis ir Vitai- 
tis milžo, pamatė jų veid
mainiavimus, parsikvietė 
Kemešį ir užsidės savo lai
kraštį. “Vėžiečiams” jau 
rodos ir skambina “zaduš- 
nas”. Katalikai už tai vy
rai! Męs visada tikim į 
principų, nors ir mums prie
šingų, švarumą!

Fritzas.

su papu. Tau 
ji būtų neprošalį pakartoti. 
Nuo į mokėjimo, kada tik 
reikėjo kalbėti, tai daugiau 
nieko, kaip tik mano penki
nė, mano penkinė.

Aš ir stebiuosi, kad radosi 
viena kuopa, kuri nei trupu- 
|tį nesvyravo, tik viena viso
je Sąjungoje, o gal ir ant vi
so pasaulio. Tai 45 L. S. S. 
Passaic, N. J. kuopa. Ten 
visi vienbalsiai nutarė išsi- 
braukti iš Sąjungos, na o 
Sąjunga dar nesusitaike 

I klausimuose Olšausko, 
arba visuotino seimo, 
tai didelis silpnumas, 
rint, per jūsų akinius, 
dabar tamista, Jonuti,

kartų, kam tas geria. Jų 
norėta pataisyti jau insigy- 
venusias visuomenės ligas,ir 
stovint kuopai tarp panašių 
aplinkybių, reikėjo nusvirti 
ar prie karčiaminių, ar prie 
P. N. kompanijos. Kuopa 
susidėjo vos iš septynių na
rių. Didžiuma iš jų gana 
silpnučiai ir gyvenant vien 
savo tarpe, pasidalinti min
timis nebuvo galima. Kuo
pai gi nieko negalint veikti, 
r--. °- .* v;

h .° Pr*e visk° prisi- i bėda, nežinai, kur randasi—

Yčo 
Juk 
žiū- 

Štai, 
išsi-

Sąjunga pradėjo darytis į- rįnfcai pastovią frakciją, tik 
jy.11’ .° Plie t° visk° Prisi- bėda, nežinai, kur randasi— 
dėjo dar pono N. diktatory-ipas klerikalus ar tautinin- 
stė, ir dar galima pridėti, pus> Na,tik apsidairysk.kaip 
kad patįs kuopieciai jaute- tamistos partija žiūri į vi- 
S! morališkai nupuolę, kaip; suomeniška judėjimą, 
tasai Sabaliauskas ir geriau1 
tinka pasakyti, kad jie ne-l 
išstojo, bet išsibraukė, kai
po nekompetentiški.

J. K. G. straipsnis “Vien. 
L.” išrodo turįs nepaprastą 
svarbą. J. K. G. kalba var
de visos 45 kuopos. Rodosi, 
kad visa kuopa yra vienos _ 
nuomonės, o jei taip yra, tai! žvelgiame. 
J. K. G. puikiai darbavosi. 
Gi pats Gilius, rodos, kalba 
lupomis P. Norkaus ir aš 
mažai abejoju, nes žinau iš 
pasakojimti paties J. K. G., 
kad anas žmogus gudriau
sias diktatorius visoje apie-

Be
to, dabar tamista randiesi 
toje minioje, kuriai reika
lingas supratimas, apšvieta, 
ir pakėlimas — tai ir veik, 
tik pats nepaslysk, o męs į 
tamista žiūrėsime, kaipo į 
prakilnų visuomenės veikė
ją ir tada nereikės per “V. 
L.” spėti, kaip męs į tamistą

J. Dobin is.
Newark, N. J.

J. K. G. sakosi išstojęs to
dėl, kai Sąjunga neišleidžia 
knygų — užmiršta šviesti 
lietuvius ir kad trįs tūkstan
čiai sąjungiečiai pučia tuš
čią burbulą. T. M. D. pasku
tiniais laikais prispausdino 
daug knygų, ar ne? Ir ap
švietė puikiai lietuvius, o so
cijalistai ją griauja, ar ne
verta ginti ir ar ne blogi tie 
socijalistai, Jonuk?! So
cijalistai pučia tuščią bur
bulą ir tamistai ėmė net 
apie 10 metų tai įžiūrėti ir 
trįs tūkstančiai dar nema
to — mat,subrendai, brolau, 
Beto, męs nekovojame su 
tamsa, o su tamsūnais — 
bet ką aš sakau — su orga
nizacijomis. Mat, J. K. G. 
turėjo sunkų darbą, norėda
mas atimti diktatorystę nuo 
gudraus P. N. vietinėse or-

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

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

užimtų jūrių.
Pagportus parūpiname.

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

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W 35th Street, Chicago, Ill. 
(Valdžios prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra suviri <1,500,000.

Kreipkitės raštu ar ypatfškal. 
Visokias žinias maloniai su

teikiama.
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Tūlos darbininkes istorija
Vertė V. P.

(Tąsa).
rų ypatybių, patogumų nustojome. Kito
se fabrikose, ačiū gegužinei agitacijai, dir
bo tik 10 valandų į dieną, o pas mus, po se
novei, vienuolika.

Tai bu Vv Mt* wo me ttrt vtxi. rxcid męs iš
drįsom švęsti pirmą gvguz.es. Mūsų darb
davis visai nesiskyrė nuo kitų darbdavių- 
išnaudotojų. Jis skaitė save viešpačiu ir 
darbininkų maitintoju, o darbininkai pri
valo prieš jį nusilenkti už suteikiamas ma
lonybes. Jeigu męs išdrįsom pasielgti taip, 
kaip jam nepatinka, tai privalom ir baus
mę turėti. Kada aš nedirbau toj dirbtuvėj, 
tai darbo diena tapo sutrumpinta viena va
landa. Bet nuo darbininkių ir darbininkų 
buvo paimti raštiški prižadai, kad jie ne
prisidės prie socijaldemokratų partijos ir 
kad su manim neturės jokių ryšių.

Į daugelį dalykų pradėjau visai kitaip 
žiūrėti. Nors įstatymai draudė dirbtuvėj 
dirbti iki keturiolikos metų amžiaus, bet 
daugelis mergaičių neturėjo ir tiek metų. 
Kada tik laukdavo dirbtuvių inspektoriaus, 
visuomet mergaitėm kaldavo, jeigu inspek
torius paklaus kiek metų, kad atsakytų ke
turiolika. Pirmiaus kaip visos, taip ir aš 
mislydavau: “Koks geras darbdavis! Jis 
sutinka nukentėti visokius nesmagumus, 
kad tik beturčius sušelpus”. Bot nuo to lai
ko, kuomet perskaičiau knygą “Darbinin
kų padėjimas Anglijoj” — visai kitaip pra
dėjau protauti, visai kitokius išvedimus da
riau. Apart to, pamačiau, kad tos darbi
ninkės, kurios kūdykystės metuose pradėjo 
dirbtuvėse dirbti, buvo konservatorės ir ne
turėjo jokio solidariškumo, neprisidėdavo 
prie jokio veikimo. Jos save skaitė dalimi 
dirbtuves ir visai nesuprato, kokį pelną su
teikia darbdaviui ir kokią dalį to pelno jos 
gauna. Tai buvo beteisės, visų užmirštos, 
visu paniekintos moteris, priverstos many
ti, 1 
u-;.

landos ir aš galėdavau namo pareiti paval
gyti, alga taipgi ant vieno guldeno pakėlė. 
Bet aš nebuvau užganėdinta. Norėjau po
litikoj dalyvauti. Kada knygvede, kurios 
vietą buvau užėmus, išgijo, tai aš vėl nuė
jau dirbtuvėm Atėjus į dirbtuvę daug ge
riau jaučiausi, negu knygvede, nes to dar
bo negalėjau atsakančiai atlikti.

Aš tapau tokiu padaru, į kurį visuome
nė pradėjo atkreipti atydą. Apie mano 
prakalbas pradėjo laikraščiai rašyti; poli
cija pradėjo tardyti apie neteisuotą darbi
ninkių išnaudojimą ir apie žiaurų elgimą
si su tarnaitėm, apie ką buvau mitinge kal
bėjus. Vis labiau ir labiau pradėjau agi
tacija užsiimti. Tapau išrinkta moterų 
darbininkių organizacijos komitetan ir pri
valėjau dalyvauti daugely susirinkimų.

MOTERIMS
NAUJIENOS

Dar prie paminėjimo 
Žemaitės jubilėjaus.
Šiandien mūsų Žemaitei 

sukako 70 metų. Šiandien 
ji pradeda jau aštuntąjį, 
kaip sakoma, kryželį.

Puikus tai amžius, kurio 
vos retam mūsų rašytojui

prie paminėjimoKiek apsieina mer
ginoms pragy= 

venimas?
Ohio valstijoj tam tikra 

tyrinėjimo komisija surinko 
gana plačios statistiškos

.... . . _ rn ,medžiagos apie merginų tėra tekę susilaukti. Ir to
Savo likimu buvau labai užganėdinta. Ian-1 darbininkių gyvenimo saly-,amžiaus mūsų Žemaitė ne- 
kiai pasilikdavau be pietų, kad vakare už gas.
tuos pinigus galėčiau iš mitingo namo par-] Pasirodė, kad norint galą ma 
važiuoti. Kada reikėdavo eiti į mitingus,'su galu sudurti nevedusiai, nuosavaus 
lai tose dienose užsiganėdindavau sriuba Pavieniui L. . . ■ .
už tris kreicerius ir duona. Motinai nesari,, -ų ■% i i i ... -i . .i • . . SciVciicę
Rydavau, kad partijoj veikiant reikia pini- j^ent $7 94 
gų išleisti/ Aš turėjau slėpti, kad pasaky- Rad 
mas prakalbos reikalauja išlaidų.

Knygų dėl skaitymo imdavau iš darbi
ninkių sąjungos knygyno. Prakalbose . ....
aiškindavau apie naudą laikraščių, lietra- $-įq gų važinėjimo ka- metais, 
tūros, bet daugiausia kalbėdavau apie mo-^-ais, $12.63 sveikatos palai- 
terų - darbininkių padėjimą. 7 
davau iš savo patyrimų.
vo kitų vargais.

mano

m Kupliausias, tai jų viespaus ir gera- 
prieš kurį visados reikia galvą nu
jos absoliutiškai priešingos buvo 

pažiūrom,
Aš pradėjau kritiškiau žiūrėti ir į ki

lus dalykus. Męs turėjom apdraudos kasą 
laike ligos ii’ valdyboj visuomet būdavo 
dirbtuvės savininkas. Pirmiau aš maniau, 
kad taip turi būti, bet dabar supratau, kad 
męs privalom valdybą išrinkti iš darbinin-

1 akelėm klausimą darbininkų sąjungoj. 
Mums pavyko dirbtuvės kieme sušaukti 
mitingą, bet iš to mitingo nieko gero neišė
jo. Tuom laiku buvo daugybė streikų ir 
tūkstančiai darbininkų šeimynų reikalavo 
pašelpos, kad badu nenumirus. Darbinin
kų organizacijos neturėjo pinigų, spauda Į 
šaukė rinkti aukas ii* šelpti streikierių šei-j 
mynas. Aš, suprantama, pradėjau savo 
dirbtuvėj aukas rinkti, kad sušelpus nelai
mingąsias šeimynas. Bet dirbtuvės savi
ninkas apie'tai sužinojo. Jam pasirodė, 
kad aš pavojingas sutvėrimas ir vėl pasi
šaukė į savo kambarį. Jis paprašė, kad aš 
savo ranka ką nors parašyčia ir jam atneš- 
čia. Pažadėjo duoti kitą darbą. Man bu
vo gėda ir nemalonu rodyti savo raštą. Kas 
jam parašyti, aš visai negalvojau. Tuomet 
skaičiau Goethe’s knygą ir perrašiau iš 
“Prometėjaus” šį dalykėlį:

“Kada aš kūdikiu buvau ir nieko nesu
pratau, tik klaidžiojančias savo akis į saulę 
kėliau, tartum ji ausis turėtų, mano žo
džius girdėtų ir manęs vargšės pasigai-

j praleido veltui: jos gyveni- 
pilnas yra ypatingo,

: turinio, kuris 
i gyvenančiai jaunosios Lietuvos istorijoje 

i merginai, reikia pelnyti į visuomet žibės neišdildomu 
mažių-mažiausia pėdsaku.

Raportas sako,' Žemaitė pradėjo rašyti, 
vidutine , darbininkė Povilo Višinskio skatinama, 

] mergina praleidžia .per me- jau nebejauna, baigdama 
:tus $205.86 ant maisto ir penktąją dešimtį. Pirmas 
pastogės, $101.24 ant drapa- jos veikalėlio “Rudens vaka- 

ant skalbimo, ras” buvo parašytas 1894 
važinėjimo ka- metais. Toliau eina “Atža- 

'• la” — 1895 m., “Motina” — 
Medegą im-'kymui ir $17 dėl pasilinks-11896 metais ir k. x

Mano vargai bu-:minimų. | Prieš rašyti pradėdama
Iš mano lupų daugiausiai , -

teisybės skambėdavo, nes aš pati buvau vis-,^s darbininkų merginų ne-'ir tarj 
ką pergyvenus, viską mačius. Kuomet L . . c>r7O1 n ....... . > . . . . . . ,. t gos, kaip $7.94. Pasirodė, džiaussaukdavau kitus kovoti su visokiais nuoti-!jo ’ vidutiniška "
kiais, nenupulti dvasioj, tai buvo ne tuš-^darbininke gauna j savaitę jos 
čios frazes, bet ta teisybė, kurią aš pati $7.67. Tiesa, tuomet kada G ‘ 
praleidau.
kad socijaldemokratų vadai gyvena perto- A»et reikia neužsimiršti, kad 
kliuj. Motina apie tai girdėdavo ir kuomet tankiai užeina bedar- 
jai pasakodavo, kad laikraščiai mane vadi-j- - -- * -
na socijaldemokratų vadove,tai tos pasakos 
man daug kenkdavo. Ji nuolatos klausda- mafe turj priversti merginas 
vo, kodėl man nieko nemoka? Prisieida-1galvoti, galvoti ir galvoti — | 
vo visokiais būdais verstis, kad tik motiną,kaip pagerinus savo padoji-'l 
užganėdinus. Pradėjus daugiau darbuotis . Visų pirmiau si a — tai j 
ir blogiau maitintis, mano sveikata, žymiai 
sumažėjo. Vienuolika valandų reikia iš
dirbti dirbtuvėj, kokius tris vakarus į sa-

Bet pasirodo, kad dauge- Žemaitė, visą laiką sodžiuje 
1 ’ ’ ' 1 j-iir tarp sodiečių begyvenda-

gauna dar tokios menkos ai- ma, turėjo gana laiko so- 
Pasirodė, džiaus gyvenimui ir so- 
fabrikos džiaus žmonėms pažinti. Ir 

veikaluose todėl atsi
spindi tasai sodžiaus gyve- 

Jau tuomet pasklydo gandas,1 dirba vidutinė alga didesnė, nimas, įvairiais jo pavida- 
ne dirbtinis, ne prasi-

Jo su galu negalima sudurti, rytum 
Šitų skaitlinių paskclbi-

reikia įsirašyti į uniją, pas
kui į Socijalistų Partiją.. 
Reikia veikti ir darbuoties. 
nes tiktai tuomet galės pa 
gerėti padėjimas.

Dėdiene.

tokiu gyvu su

mą pasekti, kaip Žemaitei,’vaičių. Minėta draugija į- 
kurios ga» ,ei reikia pasaky-taisė apie tuziną tam tikrų 
ti, kad jei ir teko mainyti vasarnamių New Yorko, 
jai nuomonės, tai vien atsili-] Conn, ir New Jersey valsti- 
kusios pažangesnėmis, se- jose, kuriuose darbininkes 
nesnės naujesnėmis. Ir ne- galės prabūti po 2—3 savai- 
nuostabu tad, kad ji taip tęs ir be jokių rūpesčių pa- 
pamėgusi yra jaunuomenę, 
tą visuomet naujųjų idėjų ir, 
naujojo gyvenimo skelbėją, gavo vietų tuose

...Žymėdami šičia bent 
. 'is keliais žodžiais bran
gias mums ir ilgam atminti
nas mūsų gerbiamosios ra- 
šytojos* 70-metines gimimo 
sukaktuves, męs karštai ir 
širdingai linkime jai kuoil- 
glausiai dar sveikai tarp 
mūsų pagyvent ir nudžiu
ginti mus nevienu dar dai
lės veikalu ir nevienu geru

silsėti.
Jau apie 1,000 darbininkių 

vasarna
miuose. Savaitė laiko pra
kusti tuose vasarnamiuose 
kaštuoja ne daugiau $10.00.

čios / darbininkės, o dalį 
draugija iš surinktų aukų.

Labai gerai toms darbi
ninkėms, kurios dirbo visą 
laiką ii* dabar gavo vakaci- 
jas — jos gali nuvažiuoti ir

Gyvenk mums, Žemaite!
J. Bekampis.

vatkauskąs, tai jiedu nuola
tos užsipuldinėja ant vaiki
nų, kad jie apsileidę ir tuo- 
jaus rodo pavyzdį iš živi]ie
čių. Jie nuolatos sako:

“Štai mūsų tautos žiedai! 
štai mūsų laikštingalės! Bet 
kur. musu vyrai, kur vaiki- v v z

ti tos, kurios po septinius- 
aštuonius mėnesius švenčia 
“vakamjas’ ir neguli jų už
baigti? Apie tas niekas ne
sirūpina.

Moteris konduktoriai ir

d i ja neseniai pra
ari ti, bet jau vyru

m<; A u Hu ii’ nia-
' užima niote-

loteris surengė patriotišką 
demonstraciją.

Londone, An-

kad

(lavo labai vėlai. Vienu tarpu man pasi
darė visai blogai. Subatos vakare skaičiau 
referatą apie moterų klausimą ir namo su
grįžau apie 12 vai. naktį. Penktoj Valan
čiuj ryte turėjau atsikelti ir važiuoti į pro
vinciją prakalbą sakyti, Namo sugrįžau 
vėl vėlai vakare. Visa diena išbuvau ne
valgius. Sugrįžus namo, vos išsilaikydama 
nuo verksmo, turėjau motinai papasakoti, 
kad važinėdama ne tik savo pinigų nepra
leidžiu, bet dar uždirbau. Jeigu provinci- pus įr pažaisti, per tai jie j1 ’’ 
jos draugai būtų žinoję mano aplinkybes, spiečiasi žiūrėti krutančių p ? 
tai, be abejonės, jie būtų prie to nedalei-; paveikslų, kurie pastaruoju j

i dę, bet jie apie tai nieko nežinojo, o, aŠ- 
I jiems nieko nesakiau. Ant rytojaus anksti; 
turėjau e'ti dirbtuvėm Dirbtuvėj valandą 
išdirbus pasidarė blogai ir pripuolė nuoma
ris.

buvo tarytum 
žarnas lietuvių inteligen

to sielai, — inteligento, ku
ris, dėlei ypatingų mūsų gy
venimo sąlygų, po svetimas 
mokyklas besimokydamas,

Vaikinam nelabai malonu 
darosi, kad nuolatos atkar
tojama panašus šauksmai.

\nnie kenny 
Jovė. Paro- 
ymiausia An
ie Parkhurst.
griežė apie

sų vaikinai atlieka dar dau
ginus, bet į jų darbą neat- 

po svetinius kraštus besiba- kreipiama jokios 
i a-' Pavyzdžiui, mūsųstydamas, buvo, ypačiai

stinriai nutolęs ir nuo savų
jų žmonių ir nuo jų kalbos.

Žinoma, Žemaitės raštai 
ne tik dėlei to minėtini yra, 
kad jiems teko taip žymų ir 
garbingą

Kūdikiams neužUnka 
krutančių pa

veikslų.
Mūsų kūdikiai gyvendami; 

didmiesčiuose, absoliutiškai
z I 1neturi jokių pasilinksmini-1 ę ■ 

mų, negali išvažiuoti į lau- J* •
-- __ x.-- ----- , x.--- --  a- - | 

spiečiasi žiūrėti krutančių *

laiku labai madon įėjo. BetĮ(1; 
ir čia kūdikiai nesuranda A •' 

! užsiganėdinimo, nes nėra’k” 
atsakančių paveikslų, kurie: 
L 

Mane atvežė namo, pašaukė daktarą, sa 
Daktaras jokių vaistų nedavė, tik liepė ge- imančios pristatymu kru-j 
riau maitintis, daugiau būti ant tyro oro ir tančių paveikslų, i 
daugiau turėti poilsio. Aš gi tik vieno 
troškau — išgyti, įgyti dangau mokslo, kad( 
geriau išpildžius savo užduotis. !
liga atėjo ir pirmoji baimė. Vidury pra- 1914 metais išleista Suvie- 
kalbos pasidarydavo negera, rodydavos,: nytose Valstijose 37 milijo- 
kad ot, ot, pulsiu, užeis nuomaris ir kad tą|nai dolerių tik ant nutrau- 

'kimo vienų plastinkų.
Suvienytose Valstijose 

kasdien vidutiniškai lanko- 
žmoniu

mūsų atgimime 
lyti. Męs ne

imi mūsų rašti- 
teks jiems ir

veikalams vie- siu pasekmių.

vaikinai

30 benų.
Pasirodo, kad ir Pankhui- 

stienė užmiršo reikalauti 
moterims lygiu teisiu, bet 
rūpinasi rengimu patriotiš
kų demonstracijų. Supran
tama. susipratę darbinin
kės ir šiaip jau moterjs ne-

parengdami prakalbas, teat
rus, kurie gana tankiai pas 
mus pasirodo. Daugelis 
vaikinų priklauso prie įvai-. 
rių organizacijų ir ten dar-' 
buojasi. Pastaruoju laiku' 
vaikinai susiorganizavo i 
Įkūrė knygyną, iš kurio ti- tuojam įvairus agentai, ku- 1Z l /V C* nil n 1 1 n 11Ir1 r ri’zA m n i i • v • • a • — • •

Ant rytojaus man liepė užimti vietą 
susirgusios knygvedės. Keliatą metų at
gal labai nenorėjau būti paprasta dirbtuvės 
darbininke. DabSr'visai kitaip į tai žiurė
jau. Neturėjau jokio noro dirbti tą darbą, 
prie kurio nebuvau prisirengus. Tiesa, 
minčia skaitliuoti galėjau, bet kaip tą 
skatliavimą paišeliu ant popieros padaryti, 
tai nežinojau. Kiek buvau pramokus liau
dies mokykloj padauginti ir išdalinti, tai 
dabar visiškai užmiršau. Suprantama, jei
gu bučiau branginus tą. vietą, tai, be abejo
nės, bučiau ir pasimokinus skaitliavimo, 
bet dabar tos vietos visai nebranginau, man 
buvo labai nesmagu,kad tapau atskirta nuo 
savo draugių. Aš negalėjau varyti agita
ciją. Po pasakymui pirmos prakalbos, tan
kiai mane kviesdavo į susirinkimus. Abel-

“Gyvasis tavoras”.
astaruoju laiku Rusijoj 

ir tai vienur, tai kitur, suareš-

kimės susilaukti kogeriau- ne užsiima pardavinėjimu
I “gyvojo tavoro”. Ypatingai

Pasirodo, kad mūsų vaiki-:tie agentai darbuojasi Kiję- 
nai irgi nesnaudžia, bet dar- ve; jie agituoja jaunas, dai- 
r.ymoc.: i.-?3 mergaites žadėdami
dirvos. joms geras vietas, kaip tai į

Aš nesakau, kad merginos; ‘'čigonių chorus”, į “Kape-1 
nedirba — jos irgi ne- lijas” ir tt. Suprantama, 
atsilieka. Živilietės taipgi; atsiranda daugybė lengvati- 
pasižadėjo remti knygyną ir kių, kurios sutinka užimti 
laio parengtų fėrų paauka- tas vietas ir agentai jas iš- 
vo vienos dienos pelną. Bet siunčia į paleistuvystės na- 
jos nieko bendro neturi su mus. 
agitacijos reikalais, kuri la-i 
bai būtų pageidaujama tar- tūla Podolską, 
p e mūsų moterų.

Aš čia nedarau užmetimų, kalbinus važiuoti į Tomską 
bet tik pasiaiškinu, kad vai-1 tris 
kinai nėra jau taip apsilei-1 
dę kaip kalbėtojai sako.

Kuopietis.

1*1 op: lai u 
i (bules 
ūmiųjų vietų paskirti, 
č’au męs norime šian- 
pagerbt' Žemaitėje ne buojasi ant visuomeniškos lias 

"‘.šyieją dailininkę, bet
■ v' sum n e n ė•- v e i kė j ą. 

_______ _____ ______ _ Gimusi dar baudžiavos
ji pačioje mūsų liau- 

nors kompanijos, užsi-i «ies atgimimo pradžioje,
• ’ nors pati ir iš bajorų kilusi,

vc.v.M išleidžia j nesidrovi sujungti savo liki-
labai daug pinigų, bet iki į mo, tekedama už • buvusio 
šiol jos visai nesirūpino jgy-| baudžiauninko, su zemiau- 
ti tokių paveikslu, kurie ga-jsiu anuomet ir paniekintu 

Ir 
tolesnis Žemaitės gyveni
mas patvirtina tik ir papil
do kartą jos padarytąjį 
žingsnį.

Žemaitė buvo ir yra ne 
tik paprastas pasyvis visuo
menės narys, bet gyva jos

Sykiu su lčtų kūdikius užganėdinti. I visuomenės sluogsniu.

baimę pergalėjus, reikėdavo labai daug 
energijos.

Kada man reikėjo antru sykiu važiuoti si po 10 milijonų
į provinciją prakalbą sakyti, tai prikalbi-1 žiūrėti krutančių paveikslų'veikėja, visuomet gyvai da-h
nau sykiu ir motiną važiuoti.
užeis nuomaris mane ne taip kankino, jau
čiaus daug geriau, kada šalę manęs motina 
buvo. Ji pirmą sykį buvo susirinkime ir 
pirmą sykį matė, kaip aš išėjau prieš di
džiausią minią. Ji matė mano pasisekimą 
ir girdėjo, kaip žmonės apie mane kalba. 
Ji veik visą laiką verkė — tik ne iš turinio 
mano kalbos, kaip dauguma verkia, bet gai
lėdama manęs. Jai rodėsi, kad tos prakol- 
bos labai kenkia mano sveikatai. Prakal
bos turinio ji visai nesuprato. Apart to 
silpnai vartojo vokiečių kalbą. Man labai 
liūdna būdavo, kad motina, kurią aš karš
tai mylėjau, visai nesuprasdavo mano 
idėjos.

Dirbtuvėj dėl manęs atmosfera vis da
rėsi sunkesnė. Darbdavis laukė progos, 
kad mane prašalinus. Valdžia irgi labiau

Baimė, kad i*’ tarpe jų būna 15 nuošim
tis kūdikių. Tuom tarpu 
visose Suvienytose Valstijo- 

jse randasi vos 150—200 to
kių paveikslų, kurie supran
tamai kūdikiams ir gali jų 
jauną dvasią užganėdinti.

Dabar Generate Federaci
ja moterų kliubų pradėjo 
rūpintis, kad įgijus daugiau 
krutančių paveikslų, kurie 
galėtų užganėdinti kūdikius. 
Tūluose miestuose manoma 
vakarais net mokyklose ro
dyti krutanti paveikslai.

Apie tai pirmiausia turė
tų miestų valdybos pasirū
pinti dėl darbininkų kūdikių 
įkurti krutančius paveikslus 
už dyką. Dabar, einant į 
patį prasčiausį krutančių 
paveikslų teatrą reikia už
mokėti penki centai, kurių

ly vau jauti, visuomet gyvai 
prisidedanti prie visų nau
jai iškilusiųjų reikalų. Že
maitė visuomet buvo ir yra 
gyvas visuomenės žmogus, 
karštai atsiliepiąs į visus 
gyvenimo apsireiškimus.

Ir Žemaitė, kaipo visuo
menės žmogus, nėra beveidė 
ir bespalvė, ko iš jos nevie
nas padebesių svajotojas gal 
norėtų. Priešingai, ji uži
ma aiškią visuomenės gyve
nime vietą ir mėgsta taip- 
pat aiškiai ir drąsiai reikšti 
savo nuomones.

Žemaitė niekuomet nėra 
ėjusi prieš gyvenimą ar jo 
vien uodegoje; ji visuomet 
žengė su tais,'kurie skina 
visuomenei naujus kelius. Ir 
ėjo ne naudos sau jieškoda- 
ma, — ėjo vien prakilnių

I • • X • 1 1 "1

(Toliau bus) nebūna Retam tenka taip gyveni

mergaites žadėdami 
joms geras vietas, kaip tai j

Neseniai tapo suareštuota 
atvažiavus 

net iš Tomsko. Ji buvo pri-

mergaites — vieną 13 
metų, o dvi —17 metų, bet 

j išvažiuojant iš Kijevo poli
cija nučiupo agentę ir atė
mė mergaites.

SPRINGFIELD, ILL. ’
“Naujienos” rašo: ,
“Liepos 7 d. Circuit Court 

rūme kalbėjo senelė “Moth-! 
e r Jones”, apipasakodama; pini o kliubo nariai pradėjo 
Colorados angliakasių strei-j civiliškus šliūbus imti. Mat, 
ką. Energiškoj kolboj iš- jie nori, kad dvasiškas tėve- 
dėstinėjo kokias įmones var-! lis nekirptų jų vilnų iki pat 
tojo angliakasių baronai, skūros.
prisiųsdami kariumenę, žu- Pastaruoju laiku apsivedė

NAUJOS POROS.
Amsterdam, N. Y.

Simano Daukanto Pašei-

Pastaruoju laiku apsivedė
dymui streikuojančių darbi- šie kliubo nariai: 
ninku ir jų šeimynų. Pa- D_.B r. Lobašauskas su Vero- 
baigoj priimta rezoliucija niką Rabačalskiutė, Jonas 
prieš laikymą kalėjime drg. Margis su Ona Jakiniūte ir 
J. Lawson’o. i Antanas Sagaitis su Elzbie-

“Publikos atsilankė gana ta Muraukiute — visi ėmė 
daug, buvo keliatas ir lietu- civiliškus šliūbus. 
viu’5 c

Minėtos 
poros nepripažįsta bažnyti
nių prietarų, bet padarė su- 

Pašelpa gavusioms darbi-' tartį pasižadėdami vieni ki
tiems būti ištikimais drau-ninkėms vakacijas.

New Yorke yra taip vadi-'gaiš iki grabo lentos. . 
narna “Vakacijinė Draugi-] Linkėtina naujoms, po- 
ja”, kuri rūpinasi sušelpti roms kogeriausio pasiseki- 
tas merginas, kurios dirbda- mo šeimyniškame gyvenime, •t • V i » v A J 1 • A •mos dirbtuvėse gauna vaka 
cijas ant dviejų - trijų sa

gvguz.es


>• I
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KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILL. teto v

Sulaukus vasaros, lietuvių Yy^iai sumušė žmogų,kuris
judėjimas lyg ir apmirė 
Tiesa, nors vasara ir vėsi,; 
bet žmonės labai mažai in
teresuojasi viešu judėjimu.

Neperseniausiai šiaur-va- 
karinėj miesto daly buvo 

• pradėta organizuoti lietuvių 
kooperatyviška bendrovė į- 
kū rimui valgomų daiktų 
krautuvių. Išpradžių dar-

” narį. Turėjo būti:

daly v av o “Žmonių Universi- 
jteto” piknike. Reiškia, su
muštasis nepriklauso prie «r> IT >>

VIENTAUČIAI!

K

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

Pirma, negu pirksite LAIVAKORTĘ, siųsite ar mainy
site PINIGUS, kreipkitės per laišką ar ypatiškai pas visiems 
gerai žinomą LIETUVIŠKĄ BANKIERIŲ

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

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

LAISVĖ
čia ne vieno darbininko I peržengimą ^Suvieny tų Vai-
skriauda—streikuoja apie J
150 ir tarpe jų yra apie 20 
lietuvių.

nusipirkti už dešimtuką į- 
žangos ženklelį, tai jis atsi
sakė pirkti. Priėjus prie du- 

Irų, kontrolieriai pareikala
vo ženklelio, bet mūsų ban
kierius, nieko nesakęs, įsi
veržė į vidurį. Mat, kontro
lieriai buvo mandagus ir pa
griebę už sprando neišvilko 
poną bankierių.

Bet to dar neužteko. Mū
sų bankierius ir svetainėj 
pradėjo triukšmą kelti. Ka- šmeižus ir socijalistų laik- 
da tvarkos vedėjas paprašė raščių redaktorius išplūdus.

'Jeigu kurie darbininkai ne 
pagal jų dūdą šoka, tai tuos 
visokiais būdais ir šmeižia.

Gintaras.

Tai taip “D. B.” rūpinasi 
visų darbininkų vienybe: 
jeigu vieni streikuoja, tai 
kiti gali būti streiklaužiais, 
apie tai “D. B/’ neapeina. 
Jis rūpinasi visai kitokiais 
dalykais: jam rūpi, kad 
kaip nors socijalistus ap-

stijų teisių.
Tai matot, kaip mūsų ka

talikai kovojo su laisves
niais žmonėmis. Jeigu ne
gali žodžiu įveikti, tai jiegą 
pavartoja.

nusiraminti, tai bankierius 
atsakė: “O kas tu per vie-Liepos 5 d. buvo piknikas';

L. S. S. 64 kuopos savanfnas?!” 
parke. Iš priežasties lietin- 

į gos dienos jaunuomenės ne- ; turėjo svetainės savininkas
Nenurimstant bankieriui,

bas buvo labai smarkiai va-i buvo tiek daug, kiek tikėta-' įsimaišyti ir paprašyti arba
romas. Ijie bendroves p n- jSį turėti—vos apie 150 ypa-į nusiraminti, arba svetaine! XUŪV(UUU)U 
sirašė apie aO nanų.^ Buvo tų yietos daktaras Miko-!apleisti. Bankierius pasi-'mieste neturi rubežių dailė 
išrinkta ir valdyba išėmimui JajGs pasakė labai puikiąj rinko pirmąjį—nusiraminti. ‘ ...................... ~ ‘
čai terio.. rl aipgi buvo _ iš- jaunuomenę pamokinančia, I Dabar rengėjai žada per
rinkta komisija susižinoji- prakalbą. LL J \........................ ......................
mui su gyvuojančiomis koo-ipo vadovyste p. A. Jankaus- 
peracijomįs, kaip joms se-p puikiai sudainavo kęlia- 
l.asi ir su nariais subankrū-ua lietuvišku dainelių. Vė- 
tijusių, kad ištyrus, kokios liaus panelė Bujūtė iš Low- 

lė prie ban- e]pj0 nepaprastai užgavėjo

NEWARK, N. J.
Pastaruoju laiku mūsų

♦ *
Simano Daukanto pašelpi- 

nis kliubas darbuojasi gana 
smarkiai, tik ne taip, kaip 
kitos draugystės, rengda
mos piknikus, balius ir par- 
davinėdamos svaiginančius 
gėrymus. Kliubas stengia
si kuodaugiausia išplatinti 
darbininkiškos literatūros, 
surengti prakalbų ir tt.

Amsterdamietis.

kruto. , z . publiką dainuodama solo.
Po šio triukšmingo susi-j Apje pikniko puikumą ne- 

rinhim 'nebuvo šaukta per 3(rašysiu, nes tikiu, kad sve- 
mėnesius susirinkimai. Pa-(čiai-korespondentai, kaip ir 
p1 Jaus, 6 d. liepos įvyko su-j visuomet, norės savo nuo- 
sirinkimas. J susirinkimą mones išreikšti: noriu tik

Liaudies choras, Į duoti bankierių kolektoriui, 
kad iš jo iškolektuotų de
šimtuką.

Patartina tokiam bankie
riui elgtis truputį žmoniš
kiau. Jeigu jau dešimtuko 
neturėjo, tai nors mandagu
mo reikėjo turėti už tą de
šimtuką, bet dabar nei de- 
šimtuko, nei mandagumo.

si rinkimas. Į susirinkimą mones išreikšti;
atvyko vos 13 žmonių. Pir- maž-daug parašyti apie ki- 
mininkavo D. Kulikauskas, tus,svečiams nežinomus, da- 
Atidarius susirinkimą ir lykus.
perskaičius protokolą, pa-| Pereitą metą, 4 d. liepos,pershaicius pioioKoia, pa-; pereitą metą, 4 d. liepos,;Goldman 
kelta klausimas, kas daryti,turėjo piknikus L. S. S. 61\, 
su pr 
ar toliaus varyti. >

Patyrimų komisijos neiš-!ūkėsų

•adėtu darbu—ar mesti,'kp. ir S. L. A. kp., šį metą— sekanti 
..L, S. S. 64 kp. ir Lietuvių'dirbtuvėj'tli

davė jokiu raportų, per tai 
nesužinota, kaip kooperaci
joms sekasi ir kokios prie-

Simono Daukanto 
Kliubas. Pereitą metą tar
pe minėtų kuonų kad ir bu
vo įvarių vienų kitiems iš-

BALTIMORE, Ml). 
Kriaučių streikas.

30 d. birželio Fineman and 
dirbtuvėj įvyko 
Ji ’( kastis streiko 

kadangi minėto j 
tvirtai darbinin

kai laikosi prie A. C. W. of 
A.unijos, tai darbdaviai pri
versti buvo su darbininkais 
žmoniškiau elgties ir atsa-

kruto. S. Danilavičius įne
ša, kad visas veikimas bū
tu pertrauktas arba visai 
likviduoti piadėtą darbą. 
Anie Dnnilevičiu reikia pa
sakyti tik tiek, kad jis pir
mutinis pradėjo kooperaty
višką bendrovę organizuoti i d. liepos ten bus 
ir dabar pirmutinis agituo-’tie žmonės \ 
ja, kad ta bendrovė likvi-AIat, du metu atgal tame 
duotus. (parke buvo piknikas lenkų

Pra^idėio diskusijos. Bu- ir 20 žmonių peiliais 
vo daugvbė įvariu nuomo-1 pjaustė.
niu. Vieni prirodinėjo, kad cija išpasakojo socijalistų

mėtinėjimų, bet nors polici- kantesnę alga mokėti. Kad
jai skundų nebuvo, gi šį me
tą tūli žmonės, neįmanyda-l 
mi kaip socijalistams už-

j išsigelbėjus nuo unijos dar- 
ibininkų, kompanija sumanė 
tokia baika iškirsti: savo

kenkti, nuėjo pas policiją su darbą pradėjo išsiuntinėti į 
plakatu ir pasakė, kad ta- mažesnes dirbtuves, o savo 
me parke visuomet yra par- darbininkams duoda dieną, 

1 pusantros į savaitę dirbti.
5 piknikas; pirmiau darbininkai nieko 

pardavinės alų. nesuprato, bet paskui paty-

davinėjamas alus ir kad

ir pasilinksminimai. Pasi
linksminimo vakarus rengia 
draugystės, kuopos ir net 
atskiros ypatos. Prie tų 
pasilinksminimų pridedama 
iš dailės sryties pamargini- 
mai. Už vis labiausia atpi
go dainos. Mat, šv. Cicili- 
jos choras visur pradėjo da
lyvauti ir dainuoti. Tiesa, 
nors jis dainuoja gerai, bet 
nuolatos ir medus valgyti 
nusibosta. Dabar, ar tai ba
lius—Cicilijos choras dai
nuoja, ar tai prakalbos — 
Cicilijos choras dainuoja, ar 
tai keno vardadienis—Cicili
jos choras dainuoja, žodžiu, 
kur nepasisuksi, visur iš
girsi Cicilijos chorą dainuo
jant, per tai išrodo jau net 
keistai.' Bet kaip girdėti, 
tai choras pėrduosiąs visą 
savo darbą vyčiams, o pats 
užsiimsiąs tik bažnytinėmis 
dainomis.

. .Narva.

SO. BETHLEHEM, PA.
7 d. liepos buvo prakalbos 

L. S. S. 31 kuopos. Kalbėjo 
drg. D. Klinga temoje: “Ka
re, jos pasekmės, priežastį s 
ir kaip tas priežastis būtų 
galima prašalinti”. Žmonių 
buvo susirinkę nedaug, bet 

į kaip S. Bethlehem, tai dau
giau ir nebuvo galima tikė- 

...... , t , - — Prakalba, kaip rodos,
jos pasiaiškinimu, kodėl ji susirinkusieji buvo užganė- 

Issyk kompa-, (Įjntb išskiriant vieną ypa- 
kuriai nepatiko, kad

mažesnes dirbtuves, o savo

pusantros Į savaitę dirbti.

’ rū, kad jų darbą dirba jvai-
' rus kontraktoriai. Tuojaus 

s4"ibuvo pasiųstas komitetas ir
Tą viską pati poli- i pareikalauta nuo kompani-; h o c? o Ir/a i n c /a/a i t 11 oFi i • • • v i • • •> i—i •• *

reikia darbą toliau varyti,.komisijai, kuri buvo nuėjusi taįpElgiasi.
kiti sakė, kad pavesti visų policisto pasamdyti dėl apsi- nija gynėsi bet kada darbi-!
susirašiusiu narių nusnren-'saugojimo, kad, kartais, ko- n;'nkaį pri.^dįj, kad ji taipTnih^oiJ'mi'rodJk'Jn sdn‘ dimui. i Nekurie tvirtino, ■ kie girtuokliai tyčia atva- elgiasi, tuomet pasakė :“Męs' įni RušU kari-iiJi dabni’t 
kad bendrovė gali turėti la-'žiavę _ nesukeltų maišto. SU savo darbu galime elgtis'"? S 4 naXino tos

Aukų 
nuo karės nukentėjusiems 

nes męs,lietuviams surinkta $2.25. 
už

bai geras pasekmes ir savo Policija, matyt, tain buvo į-'tafp> kaip Mnims patinka, sn L„riežastis 
tv> tirn'm j. rėme y ėja, buk bauginta, kad atsisakė leis-j0 jeigu jūs neužganėdinti, nu0 'karės nukentč
darbmmkai nrivala tą dar- ti vieną policistą. Tuometį tai galite eiti kitui\ 

i nes ‘r bendrovė su-,komisija prižadėjo apmokė-1 
i tik iš darbi-! ti ir liepė atsiųsti du. Apart 

Kiti davė klausimus, dviejų policistų matėsi ir
apsieisime ,ir be jūs pagel- j Literatūros išparduota 
bos . lokiu būdu visi dar- $L50. Tas paisėdėsianti v;

ninku.
ar tekia bendrovė galės va-, detektyvas. Jie pabuvę per ėjo streikam 

*' j su tais plieną taip pikniką pamėgo __ ' ;________ ,
nis. kurie turi kopi-1 ir išvažiuodami pasakė, kad siuntė delegatus į tas dirb- 

t dar nesą matę jokios tautos, Į tuves, kurios minėtos fir- 
Atsirado to- kad taip puikiai jaunimas mos dirbo "darbą, prašyti

rvti konkurenciją su tais,dieną taip pikniką pamėgo 
hiznieri*
lala ir gerai sunranta biz-i
n in dalvkus? J
kiu. kurie tvirtino, kad rei-' užsilaikytų.
kia išrinkti teisingus žmo-'

bininkai, apart kirpėjų, iš- 
. Kada jau vie

šai apskelbė streiką, tai pa

Tas pats.

darbininkų, kad ir jie prisi-
Vakare buvo daug girtų dėtų prie solidariškumo, t

HARTFORD, CONN.
4 d. liepos buvo piknikas 

L. A. U. N. P. kilubo. Die
na buvo daili, tai ir žmonių 
susirinko gana daug. Nors 
įžanga buvo nevisai maža— 
vyrams 25c., o moterims — 
15c., bet vietos lietuviai į tai 
nepaisė ir važiavo, kad pa
kvėpavus tyru oru ir links-

nes, o biznis turės pasiseki-i atvažiavusių nuo kliubiečių yt> nedirbtų minėtos firmos
• ma. Daug kalbėta, kaip ga-(pikniko, bet socijalistai ne-!darbu. Bet kur tau, mūsų'

limo sušaukti tuos žmones,'įsileido; apie dešimtį pa- tūli sabotažninkai į tai jo-j
i”k,1,TZ' ------ kios atydos neatkreipė. Y-, .- r - , .,

draugijos, patingai atsižymėjo Amb. ■ hlai,(P1 Buvo
kiirie jau buvo prie bendro-1siuntė namo, 
vos prisidėję, kad ansvar-1 Bažnytinės 
sčius anie galutiną likimą kaip girdėt, po bausme bin! dirbtuvės darbininkai. Ka- 
konneratvviškns bendrovės, ivo nutariusios važiuot į Ja delegatai išėjo iš iu dirb- 

Tūli nariai patarė,
nėr “kunigo” Mockaus pra
kalbas neskelbti susirinki
mą, kiti tam pasipriešino, 
nurodinėdami, kad tas pa
skelbimas gali daugeliui už
kenkti. Tūlas no rys ineša, 
kad ir vietos kunigą papra
šyti paskelbti per pamoks- nenori važiuot į alum dvo- i_ __ _________ r_____
lą susirinkimą. Bet cm vėl .kiantį parką, nes jie nori bet aiškiu prirodymų netu-jkia rudį, tai maukia. Jeigu

riai galį kunigą papirkti ir. Reiškia, 
jis nepagarsinsiąs to susi- tain ir antriems negali būti 
rinkimo.

Pagalinus visgi nutarta skundėjams yra gėda. Kur- 
dar sušaukti vieną susirin- gi aštuntas dievo prisaky- 
kima ir galutinai aptarti tą mas—“Nekalbėk neteisiai 
dalyką. |prieš artimą savo”?

Snrendžiant iš visu apsi- Vaidotas.

kad kliubo pikniką. Socijalistai tuvės ir laiptais kėlėsi augš- 
už tai ant jų nepyksta. Di-Įtyn, tuomet tūlas darbinin-l
džiuma iš tų žmonių vistiek .kas išbėgo iš dirbtuvės ir 
pas socijalistus nebūtų va-'pradėjo šaukti, būk delega- 

gauna užsiganėdinimo. . So-! viai suareštavo delegatus, 
cijalistai ir jiems prijau- Teisme juos kaltino už tai, 
čianti jaunuomenė taip-pat būk jie'įsiveržė į dirbtuvę

žiavę, nes jie be alaus ne- tai sukarpę kotą. Darbada- ' n m 1 11 vo i rm/ I i yn w» r, Q . t „ I   X J  J „1 i— ~

R et č’a vėl .kiantį parką, nes jie i 
protu linksmintis. ' re 

kaip vieniems,

Snrendžiant iš visų apsi
reiškimu, tai pamatas gyva
vimo kooperacijai silpnas ir 
jos ateitis nėra užtikrinta. 
Žmonės, kurie turėtų rū- 
pinties organizavimu minė
tos kooperacijos, mažai rū
pinasi ir net patįs abejoja 
apie jos gyvavimą.

Chicaginis Laisvietis.

Klaidos atitaisymas.
“Laisvės” N54 tilpo 

Chicagos korespondencija, 
kurioj pasakyta, kad vyčiai 
sumušė “Žmonių Universi-

is

piktumo. Bet melagingiems

visokių žaislų ir atsižymėju
siems buvo duodamos dova
nos.

į Viskas pavyko kuopui- 
kiausiai.

F. F. Puskun. Sūnus.

AMSTERDAM, N. Y.
Mūsų mieste dalis lietuvių 

' dėl dievo garbės ir dėl tau- 
daug* nuostolių padarę*, ■ tos pakėlimo, kad jau mau-

irėjo. Tokiu būdu sabotaž-1katalikiškos draugystės šu
niukams nepavyko nekaltus 
žmones apkaltinti.

Kada antru sykiu delega
tai atsilankė, tai Amb. dirb
tuvėj juos pasiskubino su-j 
areštuoti. Reikia pažymėti, i 
kad delegatai dar į dirbtu
vę nebuvo įėję.

Bet kas akyviausia, kad, 
“Darbininku Balsas” ;

rengia pikniką, tai į ta vie
tą priveža alaus bačkučių 
ir snapso ir tuomet “links
minasi”, o vakare, kada jau 
bačkutes ištuština, pradeda 
tautą kelti.

Suprantama, katalikų už 
tai negalima kaltinti, nes 
jiems dvasiški tėveliai be

CHICAGO, ILL.
Bankierius neturi de

šimtuko.
Kaip žinoma, mūsų lais

vamaniai rengia misijas M. 
X. Mockui. Padengimui lė
šų ima įžangos dešimtuką, pią jokios atydosų tai, kad

9 d. lįepos buvo pareng-'kiti darbininkai streikuoja, 
tos misijos šiaurinėj miesto 1 Tai taip mūsų sabotažnin- 
daly. Misijonierius aiškino: ;kai pildo savo šauksmus, at
laidos dievo tėvo”. kartojamus veik kiekvienam

Kalbėtojui bekalbant atsi- “D. B.” numery: “Broliai, 
baladojo tūlas bankierius ir vieno darbininko skriauda, 
J<ada jam liepė prie kasos tai yra visų skriauda”. Bet

apie'pia kovoti su apšvieta, per 
tą streiką nei puse lūpų ne- tai, neturėdami ką veikti,už- 
prasižioja. Dauguma sako, siima girtuoklyste.
būk I. W. W. nariai visai į! Štai jums pavyzdis, kaip 
tą uniją nemoką mėnesinių i katalikai kovoja už savo ti- 
mokesčių, per tai neatkrei-ikėjimą. Tūlas vaikinas, 

karštas katalikas susiginči
jo su J. Stankevičių ir, ne
galėdamas Stankevičiaus 
sukritikuoti, griebė jam už 
gerklės ir pradėjo smaugti. 
Stankevičius jį patraukė 
teisman ir vargšas turėjo 
užsimokėti $10 bausmės už

pią jokios atydosų tai, kad

Štai jums pavyzdis, kaip

PATERSON, N. J.
Tai bent progresuojam!
Pas irius pastaruoju laiku .. 

draugijos pradėjo tverties, ic’os 
kaip grybai po lietaus. Bet 
nemanykite, kad jos nieko 
neveikia—veikia kaip drū
tos! Tik visas mūsų veiki-i 
mas sukoncentruotas ap- “7”? J. ''^J. r:‘ ‘"“J. J’,'~- r i i i i r , tija, bet patįs šeimyniškame turilink kleooną—jis yra asis,i„į, 
o męs ratas.. Mūsų klebonas, 
taipgi “laisvamanis” ir' 
karštas “tėvynės mylėto-, 
jas”, tai dirba, net išsijuo
kęs. Bet dabar pasikvietė 
talkon “Vienybės Lietuvnin
kų” štabą ir pradeda išvien 
darbuotis.

Viskas būtų gerai, tik 
mums trūksta svetainės,bet, 
su kunigėlio pagelba ir sve
tainę turėsime. 9 d. liepos1 
buvo susirinkimas j.... ~ 1
jos n- nutarė statyt) klebo-1. . buvau (;6 k na).c
mją ir sykiu svetainę. .Ant;^ h. n()1.ju tarti kįliaU -0. 
viršaus busuuiti.klebonija.o j.. R kaR kad 6(į k 
apacuij svetaine, } kurią u . . h.
tūpsią bent du šimtai zmo-1 1
nių, būsiąs knygynas ir g > 
lesią susirinkimus laikyti 
Kazimierinė ir Oninė drau-Į 
gystės. Patersono Skaityk-

apsiveda arba neveža darni materijališkai silpni, 
vaiko krikštyti, tai jau ir priversti esame atsišaukti į 

i laimės nėra. Tuom tarpu’plačią visuomenę ir j lietu- 
,išeina atbulai. Katalikai ir,viskas redakcijas prašyda- 
; šliūbą bažnyčioj ima ir sa- mi paramos svarbiame ap- 
jvo kūdikius bažnyčioj krikš- svietus platinimo darbe. Kas 

i atliekamų knygų, mel- 
gyvenime visuomet lermus Tižiame paaukauti mūsų 
kelia, o tie, kurie be bažny-;knygynui, už ką męs būsime 

įkibai dėkingi, o jūs, paau
kaudami knygų, atliksite 
prakilmi darbą, nes tuomi 
prisidėsite prie skleidimo 
apšvietos tarpe lietuvių.

Laikraščių redakcijų mel
džiame paaukauti nors po 
vienąi savo laidos knygutę ir

čios patarnavimų apsieina 
gyvena kopuikiausiai.

J. S. M-ka.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

iš So. Bostono koresponden- vi
1 ‘ ; i koresponden-į perspausdinti šį mūsų atsi-i ei ją, kurioje

itas apart kitko pasako, kad
i L. S. S. 60 kuopoj randasi 

pai api-1 ^k vjena mergina. Kadangi

šaukimą.
Kas malonės aukauti, tai 

meldžiame siusti šiuo a d re- v
J. Križanauskas,

1143 —5th St

Tikimės, kad atsiras gerų 
miausia visa kaltė buvo me-'žmonių, kurie prisidės prie 
tania ant laisviečių, bet da- to mūsų prakilnaus darbo.

I bar jau jų nėra. Tokiu bū-.
I du prisieina jieškot kitų kai-į 
itininkų, nes kuopos dalykai,

U nepagerėjo, bet pablogėjoj
11 Lai kas gi kaltas? Atsa-
Ikymas aiškus: nors laisvie- nelaimė: ap 
įčiai išvažiavo, bet triukšmai landą po n 
i kuopoj pasiliko, reiškia, kai-, 
'liniukai ir dabar kuopoj da
lyvauja ir triukšmus kelia.

sikraustyti į tą svetainę ir 
S. L. A. kuopa galėsianti < 
laikyti mitingus. Reikia pa-1 
žymėti, kad mūsų klebonas 
pataria savo parapijonams, 
rašytis prie S. L. A. į

Kada buvo kalbama apie | j 
statymą klebonijos ir sve
tainės, tai pirmiausia pasi
prašo balso kunigo gaspadi- 
nė ir pasako, kad kleboniją 
reikia statyti didelę, kad ne
mažiau būtų, kaip aštuoni 
kambariai, nes kitaip kuni
gėlis negalįs gyventi. Visi 
nustebo, kad kunigo gaspa- 
dinė ir taip moka protauti! 
Ji supranta, kad kunigėlis 
negali gyventi be 
kambariu, 
skundžia, kad dabar neturįs 
gerų rakandų, girdi, esanti i 
viena kėdė, ant kurios gali-' 
ma žmogų pasodinti, o visos' 
kitos sulūžę. Mat, mūsų pa-, 
rapijonai gailisi kunigėliui 
duoti pinigų ant susitaisy- 
mo gerų rakandų. Tiesa,ne
seniai buvo išleista penki 
šimtai dolerių, bet ką tas 
reiškia? Argi galima už( 
penkis šimtus dolerių gerus' 
rakandus susitaisyti? Ir tai 
dar gerai, kad kunigėlis 
nors vieną gerą kėdę turi. , , „ .

Mūsų lietuviams “spindi ,J.0S dab.al yla: . . ,1)0‘
sviesos spindulys ir jeigu, 
tik jie nesigailės pinigų, tai 
kunigėlis pasirūpins pasta
tyti kleboniją ir svetainę. 
Tik vargas tame, kad dabar 
žmonės mažai duoda pinigų. 
Bet gal dievas susimylės ir 
suminkštins jų širdis.

Parapijonas.

L K. Kreivo.

BRIDGEPORT. ('O

dirbtuvėj

vą drg. Jonui Marcinkevi
čiui. Marcinkevičius tuo- 

Kelios savaitės atgal buvau jaus tapo nuvežtas į ligon- 
atsilankius į 60 kuopos susi-’būtį ir apie penktą valandą 
rinkimą ir pamačiau, ki ' ‘ 
ten tvarka. ~ 
D. norėjo užsimokėti na 
mokestį, tai sekretorius ne-; vargingam padėjime mote- 
surado savo knygose ir pa-'ris ir šešių mėnesių kūdikis, 
sakė, jeigu nori, lai įstoja,! Marcinkevičius prigulėjo 
kaipo nauja narė. Iš to aiš- j prie L. S. S. 41 kuopos ir 
kiai matosi, kad kuopoj be- prie D. L. K. Vitauto drau- 
tvarke viešpatauja. Drg. gystės. Palaidotas be jokių

i persiskyrė su šiuom pasau- 
Draugė A. T. tliu, užbaigdamas savo var- 

1’r‘ "arinę1 gingas dienos. Pasiliko

aštuoniul-Vn VieSpa^Ujai • f - r • 
■r n‘one nnd i*• D. pranese nekuriems bažnytiniu ceremonijų.

u ig 1-Į draugams, kad sekretoriaus Nors velionis buvo doras
'knygose betvarkė,tai jie šal- žmogus, ir su visais sutiki
ntai atsakė: “Tai ką męs ga- me gyveno, bet fanatikai jo 
ilim daryti, kad pas jį kny- neapkentė, nes kaip jis, taip 
Igose betvarkė”. 'ir jo žmona, laisvi nuo baž-

Jeigu 60 kuopos visi na-■ natinių prietarų ir buvo ėmę 
riai smarkiai darbuotųsi,'civilišką šliūbą. Laidotuvė- 
jeigu jie neužsiimtų tuš-Įse jo draugai - fanatikai ir- 
čiais ginčais, ypatiŠkumais, 
tuomet, be abejonės, kuopa 
augtų ir nereikėtų dejuoti, 

'kad prie kuopos priklauso 
1 tik viena mergina. Man ro
dosi, kad pirmiau priklausė 

j ne viena ir ne dvi, bet kur 
$ 

i draugai nepasirūpino dau
giau merginų pritraukti,bet 
dar ir tas praganė, o gal 
kas pavogė?

Pasilieku jums velydama 
ant toliaus paliauti tuščius 
ginčus, mesti ypatiškumus 
ir dabruotis dėl visuomenės 
labo.

gi nedalyvavo. Tik kuopos 
ir Vytauto draugystės na
riai atsisveikino su buvusiu 
savo nariu. L. S. S. 41 kuo
pa nupirko puikų vainiką.

Lai būna jam lengva 
šios šalies žemelė.

J. P. M.

Vis Nuliūdus.
YOUNGSTOWN, OHIO.
Pereitais metais apsivedė 

L. S. S. 56 kuopos narys A- 
bazorius ir ėmė civilišką 
šliūbą. Mūsų katalikai labai 
pyko, kad Abazorius be baž
nyčios apsivedė, bet* paskui 
nusiramino ir pasakė: “Na, 
visgi jis neapsieis be baž
nyčios! O kas jam kūdikius 
krikštys?!! ’

Šiomis dienomis 
bazorius susilaukė 
ir katalikų visas 
mas vėjais nuėjo,
vai nenešė į bažnyčią krikš
tyti, bet patįs vardą pasky
rė.

Vargšai tie katalikai! Jie 
mano, kad jeigu be bažny-

Nuo red.—Mums praneša U 
drg.Januška, kad dabar prie, 
60 kuopos priklauso ne vie
na mergina, kaip korespon
dentas rašė, bet trįs mer
ginos ir trįs moterjs.

drg. A- 
sūnaus 

džiaugs- 
Mat, tė-

BELOIT, WIS. 
Atsišaukimas j visuomenę.

Jau pusė metų praėjo, 
kaip čia susitvėrė Lietuvių 
Apšvietos Kliubas, kuris per 
tą trumpą laiką jau spėjo 
parodyti savo- darbštumą 
ant visuomeniškos dirvos. 
Dabar kliubas nutarė įsteig
ti knygyną, kuriame bus į- 
vairaus turinio knygų ir jo
mis galės naudotis visi vie
tos lietuviai. Tačiaus, bū-

Ant pardavimo.
Pigiai parsiduoda kriau

čių šapukės: viena Water
bury, Conn., po num. 775 

j Bank St. , kita Bridgepoit, 
i Conn., po num. 710 Main St. 
Abi lietuvių apgyventoj vie
toj ir viskas puikiai įtasyta 
dėl darbo. Ypatingai pa
rankios dėl ženoto kriau- 

’čiaus, nes su nedidele šei- 
'myna galima ten jau ir gy
venti. Platesnes informaci
jas gausit per laišką. Ad
resas:

J. S. Pruselaitis,
775 Bank St., 

Waterbury, Conn.
i_____  (57—58)._______

PIKNIKAS!
Piknikas L. S. S. 59 kp., 

atsibus subatoje 17 d. liepos 
(July), 1915, Kroebels Bou
levard Parke, West Hobo
ken, N. J. Įžanga 25 centai.

Pradžia 3 vai. po pietų.
Kviečia L. S. S. 59 kp.

I »•
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JUOKŲ KĄSNELIAI.
—O kas vyriausias kariu

menės vadas?
—Generolas Rennenkamf.
—Pagelbininkas ?
—Generolas von Scheide- 

mann.
Puriškevičiui net blusos 

apmirė, išgirdus vienjtik vo
kiškas pavardes.

—O kas pas jumis mies
te galva?—išgąstingai klau
sia Puriškevičius.

—Meyer,—atsako jam.
Čia jau Puriškevičiui pa

sirodė ne baikos. Jis grei
tai spruko iš redakcijos lau
kan ir nubėgęs į pačtą mu
šė Petrogradan sekančią te
legramą: “Varšava vokie
čiu rankose. Gelbėkit!” e-

ORAKULO PATARIMAI
Netik “Tėvynės” Kipšas, 
t ir aš girdėjau, ka Povi-Klausimas:—

Gerbiamas Orakule! Kiek laika pasakojo apie Gabrį, 
jau sykių aš tavęs klausiau 
visokiu neišrišamu I

j Povilaika, žinote visi, tai 
klausi- Waterburio saliūninkas. O 

mij ir tu kožną sykį man ge- į Gabrys jam Paryžių paro- 
kad dė.

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

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

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

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisves kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę, čia 
jūs atrasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su 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 dabartine mūsų dva- 
siškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

Jau nereik daugiau atšipusia britva skustis!
Reikalingas daiktas visiems vyrams kurie patys skutasi!
Kadangi britva peša ir skaudž ai skuta, nrkankinkis ir nepyk- 

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

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

20c

7.0 c

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

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS į RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUP1NIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STE1TO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. .......... ‘
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje 
kalbose, 
nuo 
mai

PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO- 
ir Angliškoje 

PADARAU APDRAUDIMUS (I nsurance) gyvasties 
ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari- 
DYKAI. Išrandavoju baksus laiškams.
PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ. KURIE 
SYKIU I SAVAITŲ IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA-DU

LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS Į AMERIKĄ PER FINLJAN- 
■ 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. 1. N.Y.
NEW YORK

PARDUODU KARMAS

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

KAINA
35 centai

Toje knygoje aprašom s. 
visos karės baisenybės. Ją 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant karės lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per-

Reikalauk šiuo adresu:

J 83 Roebling St Brooklyn, N. Y.

ra i išaiškinai. Taigi,
tavo loska, ištlumočyk man 
dar vieną dalyką, štai jis:

Aš jau .taisaus žemytis, o 
apsiženijęs misliju turėti 
daug vaikų. Tai pasakyk, 
kas mano vaikams dalins 
dūšias: dievas, ar man pa

—Nu$įveda, sako, mus i to-

gu pačiam reikės jieškoti, 
tai pasakyk, kur aš galiu jas 
gauti?

Reikia, mat, Paryžiaus 
koteliuose parodyt, kad 
Lietuva dar nenumirus.

Jieszsze Litwa nie zginęla
Pūki Gabrys žyje,
Pūki na Paryzkim bruku 
Miod i wino piję!

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
slukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

LIAUDIES DAINOS.
rinkinėlis gražiausių

Ir šią

Tavo tarnas.

Zinai, bratku, geriau tu- 
rėk vaikiu 
dūšioms v

nes su 1 nes

Poliaus pusryčiai.
Ak, kas negirdėjo arba 

neskaitė apie tas baisias ir 
nežmoniškai sunkias kelio- 

prie žieminio žemes 
’alio arba poliaus, ku-

• rias šiuose laikuose mokyti 
'žmones atlieka, kad pama
čius, kas yra tame amžinos 

žiemos krašte? Ištiesti,tai

pas kunigą, už kurią turėsi 
už mokėt penkine. Paskui 

turi rūpintis, kadvisa 
dūšia būt j nepraganyta.bet

a« f* 1/ 01 n NEREIKIA JIEŠKOTI :: :: l>Fai E S BC I H I ^8^0' mes nurodome kaip lengvai išmokti anglę BsS O i % U L ILI kalbą, aritmetiką irlietuviy kalbos gramatiką savo na* 
■■ muoseliuosame laike. Visi išmoksią. Nurodymai ir

LIEIUVISKA

APTEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
IKI Metropolitan Awk**- 

Brooklyn, N. Y.

f Akušerka
A
2)
O
s

Pabaigusi kurHfj Woman# Medical 
College, Bultimore. Aid

Paeekiniiurai atlieka savo darbu pri« 
Rimdymo, taipgi sutelkia vinokiao rodau :r 
pagelbu invairiose inoteru ligone. LIETUVIU KORESPOKDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGOTai 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 Šonan 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta ii 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys.kokioj tam
sybėj, kokioj gi'ioj nežinėj 
gvvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina .................................

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

das. Tai yra parankiausiai 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte.. 
O nemokėjimas vartoti atski- 
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertes, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač, šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden- 
tui. Kaina tik .....................10

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateiti ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi. lai perskaito 
šią knygele. Kaina ........ 15r

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS .............. !«<••

PASLAPTIS ..................................... E5c

GYVENIMO BANGA .................. 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI . . 15c 
KONTROBANDNINK AI ............
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 
KANKINIŲ.....................................
PILENIEČIAI ................................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ...............................................
IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ...........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina 
SOCIJALDEMOK RATŲ MOKS

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

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

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

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

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

EVOLIUCIJA. Kaina .....
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS. 
... .Kaina ......................................... i«c

* SO. BOSTONE MASS. %

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMO KRATĄ”

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

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

“Laisves” Administracija.
10c

DIDELE DOVANAI
Zira pakelio priešakys vertas |c pinigais 

Visas Kuponas verias įc pinigais NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperntrici Mari] A 
kušerkų mokyki? Pete-Rurge h 
Diplicmuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prh gimdymo, taip
gi g- ai apsipaAinur su aimpto- 
mais vii ą moteriškų Ilgų Ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
.ia\ imą.

O. STROLIENe
Jauniškaitė

m Walnut st.. NEWARK. N. J.

Telefoną? Markat

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ika- 

niausio alaus, puikios degtinės Ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

61 S.2nd st., Brooklyn,

U rs i': jc'-.s ir pakelio priešakls turi tą 
■ 7^ vi te. fell luti išmainomi į pinigus 

‘arbuj verias dovanas.
(ši <h vnn:i bt.s <luc<’.ain>i iki Dec. 31, 1615)

žmonių jose rado baisią mir- 
t neapsakomo 

atsitikimų, 
suvalgydavo 

bus ii’ kitokias ceremonijas, viską, ką tik su savim turė- 
Neturint gi dūšios to visko davo: šunis, čebatus, kaili- 
nereikia, gyveni sau ramiai, uitis, pirštines ir net roges 
nepaisydamas nei dangaus,'iki šynų nugrauždavo, kad 
nei peklos, nei kunigo su i prisotinus savo nelaimingus 

i kūnus... Vienai tokių ekspe- 
vaikams dicijų, kad išsibaigė visokis 
lepink ir maistas ir jau per keliatą 

mėnesių draugai maitinosi 
virtomis kūrkomis ir šutin
tomis plėškėmis i’’ kada, ant 
galo, ir savo čebatų aulus ir 
kailinių skvernus suvalgė, 
tai neišvengiama mirtis, ta
rytum šaltas ledinis kalnas, 
sėdėjo visems ant sprando.

Vieną rytą virėjas netikė
tai atradęs nendrinę šluotą 
sumanė iškelsiąs pokylį. Jis 
ją smulkiai sukapojo, išvi
rė ir padavė ant stalo*.

Visi keliauninkai, užuodę 
taip gardžiai atsiduodantį 

'valgį, kaip levai puolėsi prie 
’stalo.

“Ak!” atsiduso ekspedici
jos kapitonas, gardžiai apsi
laižęs po nuryjimui pirmuti
nio šaukšto šluotienės. “Ak, 
kaip tai ši sriuba man pri
minė naminius gardumus. O 
tai kvepėjimas! Na ir sa
kyk tu man, kokiu gi tai 
būdu męs iki šiol neužmatė-

tų išganyta, reikia mokėt į 
parapiją, duot ant mišių, už-l

Orakulas savo 
(lūšiu nepirko, 
tamista.

Kada riebus kunigėlis nu
mirs. padėkit antka
piui sekantį parašą.

Pilvu jisai protavo,

Tik pilvas jam rūpėjo,

Jau pilvo neprikėlė, 
Dėl pilvo mirtį gavo, 
Ji dievui atnašavo.

žydų karalystė.
—Sei, Jonai, ar tu girdė

jai, kad rusų kariumenės 
vadas žadėjo atimti Palesti
ną iš turkų ir atiduoti ją žy
dams? Ten įsikurtų žydų 
karalystė.

—Bijokis Dievo, Petrai.

Buvo Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS f 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- < 
NAS VISAME 80. $

KOSTO N B.
Sveiki geriamdoa rtlSIen gėry- 1 
mai ir užkandžiai. Patarnavi- 
mas prielankus. Atsilankykite, £ 
v rendtikrinidte £

JONAS MATHUS I
(Lietuvia Savininkas) A

342—344 VV. Broadwaj j 
So. Boston, Mass, Į

(Dešimts žingsnių nns Llstnvlątf 
Labdarystės Draugijos asms). 1

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

20c

20c.
35c.

40c.

25c
10c

20c

75c
75c
85c
20c

10c 
50c

25c

50c

nanae).

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?

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!
Il Sąsiuvinys. Ketuiiems 

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

dol.
Sutaisė Petrauskų Mikas.
Rašykit:
M. Petrauskas

395 W. Broadway
So. Boston, Mass.

5

Kas i užidrašyr 
pa8 man* 

dienraštį 
"Naujienai”, 
tasai gana •• 
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį” ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Listuv- 
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos
Lietuvį”, ar “Šakę” arba knygų ver
tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit 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 par 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

v* jbįtj 
o

A

109 Grand St.,

Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO v
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi^pasirinkti pagal 
savo norą.

IUOZ. AIARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

i vniu, uiiuu iru orui nvuzimaic-
tai kas tada būtų su viešpa-lnie tos skrynios, užsilikusius 
Čio grabu! Juk žydai viską!
išnevožytų.

—Oi ne, never mai! Jie, 
brač, biznieriai ir puikų biz
nį padarytų. ' šventose vie
tose įtaisytų tokias karužes 
ir imtų tiek pinigėlio, kad 
kišeniai plyštų. X. Y. Z.

su tokiu puikiu maistu? ^•Užsirašykite

Persigando.
Garsus Rusijos patrijotas- 

juodašimtis Puriškevičius 
nuvyko Varšavon, kad pa
drąsinti “viernopodannych” 
smarkiau kovoti su vokie
čiais ir surengti pogromą 
žydams. Pirmiausiai jisai 
užėjo į tūlo laikraščio re
dakciją ir klausia:

—Kas pas jumis guber
natorium ?

—Jo didenybė von Essen, 
—atsako jam.

—O kas vice-gubernato- 
rium?

—Von Korff.

Baltimore's aidoblistų 
daina.

Ūžia Šmitas,
Ūžia Grikštas,
Duoda seniui Laukiui —
Srebia vienas,
Srebia kitas
Ir visi aplinkui.

Kas smalinę geria, 
Tą lazdomis peria — 
Brašku - trašku, 
Brašku - trašku, 
Tą lazdomis peria,

Kas Laukio nemyli, 
Tą lazdomis pila — 
Bikum - bakum, 
Bikum - bakum — 
Tą lazdomis pila.

(Tąsą šios dainos pasiųs 
mister Laukis).

P. Žirgulis.

Pirmą Lietuvių Dienraštį .

“NAUJIENOS"!
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.,

’NAUJIENOS" praneša naujausias e teisingiau 
sias žinias iš kares lauko ir abeinai iš , 
pasaulio — kasdien.

“NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

'’NAUJIENOS" talpina darbininkama nau ’-.ngus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darrininktĮ, 
žmoniųapšvietai ir jų gerovei, o m avieuida 
ypatos ir darymai pašalinio biznir .

Prenumeratos kaina:
Chicagoje—pc '.^nešiotojas 1' c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicajojc metam $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cn metams $5.00;
pusei metų $3.00; dviem nie». .1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

“NAUJIENOS” 1841 S. Halsted St, Chicago, Ilk
Šiuomi prisiunčiu $------------už "NAUJIENAS"———

metus ir meldžiu jas siųsti žiuo adresu:

L. 10

Graenpeint. 
Puikiansin lietuviams vieta paa 
F*. DRAUGELI

Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokia 

i vynas, kvepan- 
il ti cigarai, Ir 

pulkui užkan- 
' džiai. Salė dėl 

mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
užganėdinti.

Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

73 Grand st.,

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijalfatna Moterišku Ligų.
314 E. 50th St., New York

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs iltį- 

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstinie. Ii 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. 

Kalbama lietuviškai.

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 vra įrengti pagal naują madą, kaip tai: EIJSKT- 

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

Parduodam LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir 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, 261 W. Broadway

Corner Spring Street SOUTH BOSTON, MASS.
NEW YORK CITY, N. Y.

820 Bank St., Waterbury, Conn.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir prieitam, mokėdami po 30 c. j 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 8t., New York City.



LAISVĖ'

Aukos Lietuvos 
Šelpimo Fondan

aei nuKentejusių oroiių nuo «
karės. ■ ' g

T. L. Dundulis pinigus "i
priėmė. "

Trenton, N. J.
Aukos parinktos per J. 

Viskošką, L. S. S. 221 kuo
pos narį.

J. Viskošką, J. Matuza, V. ( ..........—
Daunoravičiuš aukavo po desnę sumą. 
$1.00; J. Lenkus, V. Palevi- 
čius — po 50c.; A. Jekelevi- Jučiauskas, F. Januška, P. 
čius, J. Sirvytas po 25c.; K. Urbonas, J. Žernakas — po 
B. 10c.

Viso

Cleveland, Ohio.
Aukos surinktos per pra

kalbas L. S. S. 3 kuopos.
Aukavo šios ypatos po di-

A. Navikaitis —$2.00; J

kas.
Dundulis priėmė au

Cuddy, Pa.
Šioj apielinkėj L. Š. F. su

rinkta $78.80 ir pasiųsta T. 
L. Dunduliui.

13 d. vasario š. m. pareng
ta balius, Rengė A. P. L. A. 
5 kuopa, T. M. D. 109 kuopa, 
Treverhyn, Pa. 90 kuopa S. 
L. A. Bridgeville, Pa., taipgi 
dalyvavo prie to baliaus, bet 
nepilnai, nes buvo tik 7 ar 8 
nariai, kurie užsimokėjo už 
tikietus. Apmokėjus lėšas, 
liko gryno pelno $78.28. Ap
mokėjus gi pačtos lėšas, li
ko $7.80.

Apie tai nutarta pagar
sint “Laisvėje”. Aukas pa
siuntė Ignas Savukaitis.

T. L. Dundulis aukas sa
kosi priėmęs. Geistina, kad 
ir toliaus draugai darbuotų
si toje srytyje. ■

Benld, Ill.
L. S. S. 77 kuopa paskyrė 

L. š. F. 10 dol.
T. L. Dundulis gavo

Hartford, Conn.
Aukavo šios ypatos:

au-

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA: 

i?irmininkas — J. Ccbanauskas, 
420 S. Chesnut St., Collinsville, Ill. 

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

Nutarimų Rašt. — A. Dzidolika®, 
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, 
Fin. Rast. — J. Baronas, 

500 S. Clinton St., Collinsville, 
'iždininkas — J. Willumat,

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

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

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
Il'inoi®.

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

SEVERA S BALSAM 8F LIFE 
[SEVEROS GYVASTIES BALSAM AS] 

ir urnai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik
mę. .Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusių jaknų. Senstantieji, seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru. Kaina 75c.

f" ■ 1 ............. i i1 111 1 “R Skaityk, ką Mrs.
I Odos svoikiiTYins flnnrr nrfrnili nun mni. M.ll till 1 agac iš Mo- 

quah, Wi8. mums ne
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severą’h 
Balsam of Tufo. Aš 
turėjau trukdėsį su 
savo pilvu, buvau sil- 
pna ir neturėjau jo- HK 
kio apetito. Suvarto- 
jus 1 butelį Severn’s 
Balsam of Life visi | gų 
tie trukdčsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pio tai laikraščiuose 
del naudos tę, kurio 
panašiai kenčia.“
Preparations 
Sevoros. Jei

silpni žmonės ras jį labai geru.

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

SEVERA’S 
MEDICATED SKIN SOAP

ESeveros Gydantis Odinis Muilas]
dol kasdieninio vartojimo, prausian- 

ties, maudaųtie®, galvą trenkant.
Kaina 25c.

m.
F11 0 B 
r BĮ

m.
m.

‘Laisves“ AGENTŪRĄ
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO.

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas

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

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininką® P. G. Aleksina®

1436—-7th Avo.
Vice-pirminlnka® F. Raškevičiu® 

539 Island Av®.
Protokolų raitininką® Ona Užbaliūtė 

1214 West St.
Finansų raitininkas J. Struža®

1126—8th St.
Iždininkas 8t. Buzinokl®

539 Island Ava.

$1.00 Po 50c.: J. Andrius, 
K. Sirgedienė, A. Vaičiūtė, 
R. R., K. Žalvis, A. Kubiliu- 
tė, P. Baika, J. Senkus, M. 
Senkuvienė, J. Tupčiauskas, 
K. Janušis, O. Ivansevičia, 
J. Dereška, A. Cenavičia, V. 
Karinus, S. Dargis, J. Vai
rą.

Po 25c.: Z. Seimonė, A. 
Petrauskas, J. Puida, J. Ši
monis, V. Petrauskas, A. 
Kazlauskas, F. S. F., A. Ze- 
koniūtė, A. Petruliūtė, A. 
Vanagutė, K. Paliulionis, A. 

1 Smigelskienė, D. Klimka, J. 
Slančikas, J. Davidaitis, J. 
Jacikas, E. Aksamaičiūtė, J. 
Arminas, A. Čipokas, J.Stri- 
peika, J. Šilinis, S. Dama-1 5 
kauskas, J. Janušis, Aziu- 10 
kas, A. Sidabrą, J. Seneckis, | 15 
A. Grinius, 
rinkta $1.20; viso labo sy-1 25 
kiu $23.20. . 30

Aukos surinktos per “Lai- 35
svės” parengtas prelekcijas 40
Dr. Matulaičiui. Aukavu- 45
sios ypatos po 50c: F. Spu- 50 rub.
dis, J. Pečiuilis, J. Madeikis, 60 rub.
P. Dirda. Po 25c.: J. Sku- 70 rub.
das, J. Višniauskas, J. Sen- 80 rub. už 35 dol. 75 centus 
kus, J. Balis, P. Dauderis,P. 90 rub. už 40 dol. — centų
Šūkis, P. Kurulis, A. Bane- 100 rub. už 42 dol. 50 centų
lis, N. Januškevičia, E. Ja- “LAISVĖ”, 
nuškevičienė, K. Valaika, J. 183 Roebling St.,
Verbila, K. Gudas, J. Stan-| Brooklyn, N. Y.

• ,čikas. Viso $6.00. Smul-
pa- 

labo

Visi nptiokininkai parduoda Severą’s 
(Sevoros gyduoles). žiūrėk, kad butų 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai rašyk tiesiog

VV. F. SEVERĄ CO.. - Cedar Rapids, Iowa V 
KiĖSiaiHKiEiaM®J "ai "ba'.luiM “

rub. 
rub. 
rub. 

Smulkiais su-| 20 rub.
rub. 
rub. 
rub. 
rub.
rub.

“LAISVĖS” AGENTŪRA 
siunčia pinigus sekančiu 

kursu:
Rublių kainos: 

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

2 dol. 50
dol. 80
dol.
dol.
dol.
dol.

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

4

9

13

io
20
40

centų 
centų 
centų 
centų 
centų

70 centų 
— centų

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.

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
, SKRYBĖLES.

n • jų

Tirva $3 00; A. Krasnickas1 kiais ir nepažymėtom 
. $1.50; V. vardėm—$2.00. Viso
A. Kelinienė, $8.00.

Nik-j Varde nukentėjusių, nuo

$1.50;$2.00; V. Tirva 
Bagdonienė, .
M. Nikzentaitienė, J. Nik-j Varde nukentėjusių, nuo 

. zentaitis, A. K. Kelenas, J.’karės brolių ir seserų ir mo- 
Giraitis, J. Goštautas, J. Da- kinų tariu visiems aukavu- 
.mcckas, V. Kriaučiūnas, N. 
Kundrotas, R. Kafrzinski, 
F. Mockus, A. Jackus, J. 
Tarskis ,M. Jenuševičius, J. 
Kundrišiunas, O. Baltauč- 
kiutė, O. Jenkauckienė, J. 
Kulbiackas, A. Adomaitis, 
D. Bernatavičius, L. Silki
nis po $1.00; J. Kandrešiu- 
nas, A. Kiškiunas, O. Vei- 
verienė, V. Lupšis, P. Mo
ti imas, U. Klišas, A. Ra
moška, J. Kundrotas, K. 
Mieliauckienė, K. Levokas, 
J. Bakevičius, J. Venckus, 
D. Marilonis, K. Balnis po 
50c.; A. Gutauckienė 35c.;

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau dūktos Jievos šilaliūtės, 

kuri išvažiavo 26 apriliaus ir išsive
žė 4 metų mergaitę. Ji išvažiavo į 
Philadelphia, Pa. Turiu svarbų rei
kalą, todėl, ji pati, ar kas kitas, ma- 

. - , v t • .v. i lonės duoti žinią.siems konosirdmgiausį aciu. k. šiiaiicnč
Viso svkill nusiusta L. Š. F. 315 E. Broad St., W. Hazleton, Pa.

$31.20. Pajicškau draugų V. Rimavičiaus ir
D. Petrauskas V. Kuličausko. Rimavičius iš Rat-

1GQD T? 9G CJj- kūnų kaimo, Papilės volosties, o Ku-
1UOV £j. —O t ličauskas iš Jaknėnų, Kvetkų volos-

Clevelana, Ohio. | ties.
Aukas priėmiau

T. L. Dundulis.
P. J. St ai u n 

Hotel Washington, Aberdeen, Wash.

DRAUGAI!
Kurie gyvenote šiose valstijose: 
\va, So. Dak., North Dak., Monta- 

ir Wyoming, kur yra lietuvių ir 
lietuviško barberio, 
pranešti.

persikelti kitur, kur 
daryti pragyvenimą.

Stoughton, Mass.
Aukos surinktos per drg.

P. Trilio ir panos Kubilins-1 nCi'a T'1
kaitės vestuves. Aukavu
sios ypatos: jaunoji ir jau
nasis—po 50c.; A. Kielius, 
M. Juzėnas,po $1.00; S.

.. , . t Stonkienė, A. Pačkiaučas,N.i parsiduoda sai.ionas.
M. Birzinskis, J. 1 icilingis,ĮCesnulevičienė, P. Ambraza- Brooklyne, N. Y., ant Grand St., 
S- KaratėjuS, J. Gutauckas, zūnas A. Antulonis — DO parsiduoda išdirbtas biznis; lenkų, 
P. Mikalauskas, O. Veiverie-;50c; M. Jurėnas, P. Voržins- toj. Parsiduoda labai pigiai, nes sa- 
nė, D. Gailiunas, M. Jukne-,Ras, J. Maciukas, A. Juko- vininkas turi išvažiuoti į kitą miestą, 
vičius, M. ščerbinskiutč, O.'nienė, P. A. Jukonis, M. Čes- Atsišauk.i.t1,AisUs” ofisą” 
Beržinskas, A. Stambard, i.ulaučius, J. Juzėnas, J. či-l įsa Roebling st., Brooklyn, n. y.
M. Kudzika, A. Mislis, J. |gas, P. Kubilinskas, A. Ju-
Kolesinskis, J. Rudminas po konienė, P. Jukonis, A. Ju- 
25c. Mažesnių aukų negar- koničia, V. Jukoničia, 
sinam. f

Viso labo pasidaro pinigų Kirelienė—10c.
sukolektuota $46.67. Į ėmiau nuo Jono Stočkaus ,U11U

Pasaliniu pinigą pridėta iš Stoughton, Mass., Stough- kurie norit išmokti gero darbo čeve- 
— .L’.------ tono

vieno 
man Norėčiau 

būt galima pa-

St. Paul, Minu.

JUSTINAS MICKEVIČIUS 
Generališkas Agentas

__ i Perku ir parduodu namus, lotus, 
J V • t J L4 ikVl 1 IV-ACAj___________ | I jp ££

25c.; A. Jenuška — 30c; M. Nedirbantiems sujieškau darbus vi- 
AllkaS nri- šokiose visokiose vietose: ant ūkės 

1 , ir dirbtuvėse.
> I Taipgi turiu pranešti tautiečiams.

25 doleriai.
Viso labo tapo pasiųsta į’teto. Priėmiau 5-27-15. 

Centro kasierių $71.67.
Ištariam širdingą ačiū

vietinio T, Š F knmi- rykų dirbtuvėj. Geras uždarbis VlCLullO lu. o. I . KODU Į gu vjsokiais reikalais kreipkitės y- 
patiškai, per laišką ar per telefoną. 
146 Ames St., Montello, Mass.

Tel, 1562—M
(51—58)

K. Šidlauskas.,

JAU 1SBJO IŠ SPAUDOS KNYGA
LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK

VIENAM LIETUVIUI.
Pasaulių Ratas—aprašymas sauli

nės sistemos ............  25c.
Kovotojas už

Savonorolla
Mielaširdingi žvėrį® ................
Kova su skurdu .........................
Maižiešius ...............................
Negirdėtas Tikras AtsitikimasMOTERIŠKE ir MEILE

^pOJI knyga reikalinga perskaityti 
ne tik jauniems, bet ir seniems.

Jaunimas joje ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių :: :: :: :: :: :: ::

KAINA
Reikalaukit šiuo adresu:

183 Roebling St Brooklyn, N. Y

\ w Va. AĮįįfeją,

wMMIttiiliiNi

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

Visas sykiu už
Čia randasi didelė sankrova ir 
kių knygų.

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

$1.00 
kito-

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

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

Kaso® Globjtah
M. Garuliūtl

1109 S. Winnebago St.
Ona Savraaevičiūtt

■ 539 Island At®.
Maršalka A. Neverauskas

411 So. Church St.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepų®, E26 

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

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

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

J. Gatavecka®,
109 Cross St., Carnegie, Pa.

M. U rink i b
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

P. Samulionis,
Box 63, Me Kees Rock®, Pa.

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

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

Laisves* SPAUSTUVE

.....
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.).

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

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

K. SIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininka®

226 Broadway kanip. C Btrefei 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:

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

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

Box 68, McKee® Rock®, Pa.
8 kuopo®, J. Galdina®, P. O. Box 

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Puka®,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

St.

st.
st.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. I’akšis,

, 462 Jennc St.
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange St.
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jcnne
Finansų raštininkas K. Arlauskis 

818 Jennc
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne
Iždo globėjai: J. Sukelis, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvila®. 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Kulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, (553 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

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

Caledonia St. ir J. Jurevičia, 
Main St.

St.
301

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

Sekretorius K. čiuberki®,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

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

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

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

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

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

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

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

kuopos Brooklyne — L. Deveiki®, 
146 Metropolitan Ave. Brooklyn, 

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

i

2

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

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

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

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

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

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neviacka® (pirmininkas),

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

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

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

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

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

131 Grand St., Brooklyn, N. Y.
A. Zaperiackas,

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

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

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

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

i8LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS
SKYRIAUS A. C. W, VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. DrobiŠius, 51 Ten 

Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas F. ■▼•tikai, 

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininką® K. Kriaaėifiaaa, 

18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
IŠdlninka® P. Pataite®, 94 8. lat lt., 

Brooklyn, N. Y.

V.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

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

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 nedėHoj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Preaidenta® 2) 8. Manko®, Car. 
irth A V'n® St., Philadelphia, Pa.

Sueinešimų Sekretoriai 1) M. M. 
Rice-Hermaa, 140 K. 19th 8t, New 
York, N. Y.

Suiinošimų Bok rotoriai 2) J. N»- 
▼iacka®, 188 Roebling 8t., Brooklyn, 
N. Y.

T. L. Dandali®, Box fill,
We® tri 11 e, Ill.

Finansų Sekretorių® 2) J. Bta«ialevi- 
čiu®, Ifilfi E. Moyamonsing Avoaa®, 
Philadelphia, Pa.

Iždininką® K. Šidlauskas, 220 W. 
Broadwway, So. Boston, Mas®.

Kaso® Globėjai i M. čėana, 50 Mar
ket St., Brighton, Mas®.; J. Geguži®, 
28 W. Broadway, So. Boston, Ma®®.;

J. J. Gerdaunkas, 78 Welle® St., 
Now Britain, Conn.,

J. Jakeli®, 695 East 189th St.
New York, N. Y.

Visas pinige® reikia išpirkti varde 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštininkui 
T. L. Dunduliai, Box fill, Westville, 
Ill., kuri® yra po |l,900.W kaucija, e 
ji® |raš<® | knyga® paaių® iždininkui.

I “"SC,AKK n„tis!

H Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
W laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
$ Jau tlUO keliolikos ritėtų Brooklyne-New York gyvuoja 
fi Vienatinė ir Didžiahsia LIETUVIŠKA APTIEKA
» PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 

kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
¥ apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
5? pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil- 

pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prttirimu 

ir išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie- 
jt žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek- 

mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san- 
pZ delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės; < 
JC Kraujo Valytojas..V Gyvasties Balsatnas

Nervų Stiprintojas... .SOc. ir 1.00
Vaistas del Vidurių.. .50c. ir

Sraujo Stiprintojas...................
__ uo kosulio................... 25c. ir

KU Wl Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
lUl III l Skilvinės proškos.......... 10c. ir
Illi III I PtRulkos del kepenų..........
Mil III I ICakių naikintojas?.............
QUIUJ lu Del išvarymo soliterio.... 

Anatarinas plovimui..........
Nuo kojų prakaitavimo..

. Gydanti mostis.....................
Antiseptiškas muilas..........
Gumbo lašai...................60c.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynteroa 1U, 
ffalpput iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknį* it L L |

tik yta žinomos ir žmonių vartojamos. I
iWReikalaukite prisiuntimo katalogo ®u musų gyduolių apraiymtto'Wi1 ’ 

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

(’slgu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raiyd**« 
atsilankydami j Liftuvijki) Af>tieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekonus, .
«šš Bedford Avenue Pampas North cam gatvSe Brooidysį K J

91.00 
.is

1.00 
.00 
.00 
.50 

1.00 
•«5 
.10 

8.00 
.25 
.28 
.50 
.25 

ir 1.00

,95 
2® 
10
,25

25c. ir .50 
26 
50

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. Ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo^ 
Nuo pergalimo.........
Plaukų stiprintojas. .
Linimentas arba Expellcris

50c. ir 1.00 
50c. ir 1.00 
............... 50 
................ 25 
................25 

...................25 
10c. ir -«» 
................25 
................U

Nuo niaukų žilimo. 
Nuo Reumatizmo... 
N uo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio.............
Nuo kirmėlių....... 
Antiseptiška. mostis. 
Nuo viduriavimo... 
Kastorija del vaikų. 
Proškos del dantų.. 
Karpų naikintojas..

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



I*'tz* 5''

LAISVĖ

AISOPO PASAKOS.
19 kuopa rengia pra- > Patyla 

kurios atsibus ant r Lidglt

i

33 Roebling St., Brook*

Prakalbos ant gatvės.
Pėtnyčioj, 16 d. liepos, L.

$ V* IMF O IK U r TV n U 
XAUOM IŠ v Mirą

KAROLIS VAIRAS

Mikado” Pencil No. 174
sudėti po tuziną į susineremas dėžes ir po 6 tuzinus į storos po
pieros dėžes. Parsiduoda kiekvienoj, krautuvėj už 5c. vienas arba 
tuzinas už 50c. šešių kantų, gražiai nupalieruoti, geltonai nuda
žyti, su geriausiu raudonu gurnu, gražiai apsodytu. Mikado yra 
aukščiausio išdirbimo paišeliai, turinti gerausj specijališkai sudaryta 
alava, kuris labai lygiai rašo ir ilgai nenusidėvi. Yra pa.- k irstyti į 
PENKIUS LAIPSNIUS: No. 4 MINKŠTAS. No. 2 VIDUTINIS. No. 
2Į VIDUTINIŠKAI KIETAS, No. 3 KIETAS. No. 4 EXTRA KIE
TAS. DĖL KNYGVEDŽ1Ų. TAI YRA GERIAUSI PAIŠELIAI 
NAUDOJIMUI DĖL ABELNŲ REIKALŲ.

EAGLE PENCIL COMPANY,
377 BROADWAY, NEW YORK CITY,

Atsiveskite ir savo drau
gus, kurie “Laisves” neskai
to ir nežino, kad prakalbos

Seil1krSose pilna žinių I gatvS’kampas Grand ir Ro^; 

t * colmg Sts. Visi vietos ir a- 
’ - jpielinkių lietuviai malonėki-

j stengiasi privest prie sutar- 
J-ties, kad nekiltų visuotinas 

kriaučių streikas. Charles 
Bernheimer, arbitracijos ta
rybos vedėjas ir kun. J. L.

makanai tuojaus padarysVIETINES ŽINIOS. - :
---------  ką mano dideliuose mitm-

Atsišaukimas į Brooklyn© K'u°se, kurie šaukiama ant 
lietuvius.

Brangus viengenčiai! Pa
sklydo paS mUS gandas, kad aP1^. j.je, Zm°?leS įpivumiviu lietuviai incuvnvxvi- 
tūlas sorkių krėtikas L. (^f^didelę įtekmę^ir atsilankyti, nes kalbėto-
Grikštas dėl kokių tai šmei
žimų sau nepatinkamų ypa
tų arba dėl savo išsirėkia-1 
mavimo vartojus mūsų,!
Brightono Lietuviu Koope-, .
ratyviškos Bendrovės proto-! J*tu taiesi su unijtj
kolų knygą, sakydamas, kad yac‘ov;Įls- ./J1® jsklausinejo, 
viršminėtos "’bendrovės susi-A0 .n(Hl uniJ1^ai ir ai Jie su
rinkimas išdavė jam tą kny-itir!;va ?Les.tl „}a?Ll, 30' 
gą, kaipo paliūdyjimą. Iš- ^ais* M.aJ°i as Mitchel Pasa“ 
girdęs apie tai, tuoj krei-taipimnkams, kad ici 1a 
pjausi pas Bendrovės sekre-, b 
toriu, kur laikomos minėtos Į. . *yei.xla Pa°a#x>tb kad dai- 
knygos. Sekretorius paaiš- b‘ni1nkai gei;ai laikosi. Vie-

. kino, k?.d minėtas vyrukas,*pa k°niPamJa (,japsing and 
L. Grikštas, buvęs čia rtsi-i^uiaP^ -įau !1U?J e.į(.(2 . Pllt‘s 
lankęs ir aiškinęs, kad, gir.i^rbmmkus ir išpildo jų rei- 
di, pas jus, tai yra Brookly-; a avuni10’

• t M . • •

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

Reikalaukit iš “Laisvės’ 
redakcijos.

tu laiku susitversianti pana-' 
ši mūsiškei bendrove, todėl1 
jis norįs išimti tūlus punk-'

kriaučių upas?

šakojo “Laisvės” reporte
riui :

Kriaučių ūpas, ypač New
mai bendrovei. Knygą pri
žadėjęs Negreičiausiai su-Į 
grąžinti. Sekretorius, pati- ■ 
kėjęs tam žmogui, ir knygą* 
išdavęs, kaipo linkėdamas is£ovais# žydai laikosi gerai. 
B rooklyno lietuviams pasek-j jtaiai taip-pat pilnai prita- 
mingo suorganizavimo ko-- rįa Amalgamated Clothing 
operatyviskas bendroves. Workers unijai. Gauta pra

nešimai iš Bostono, Chica- 
i gos, Baltimorės, Philadel- 

. . phijos, Rochesterio ir kitų 
jeigu; miestų, kad tenais nedirbs 

New Yorko darbo.
Reikalavimai streikierių 

labai maži. Reikalaujama,

delė viltis laimėti. Manu- 
faktoriai jau išrinko komisi
ni, kuri susieis su unijos at-

Pati kooperacijos bendrovėj 
apie tai nieko nežino. To-I 
dėl skubiuos pranešti Bro- 
oklyno visuomenei, 
tas vyrukas vartoja mūsų 
protokolų knygą kitokiems 
tikslams, ne tvėrimui koope- .. ............... .........................
ratyviškos bendrovės, tai jis!]-aj vėrauzės nesiųstų dar- 
tą daro apgavingai ir be ko- j skebšapes, reikalauja- 
operacijos žinios. Męs tiki- ma, ųa(j būtų dirbama tik 

s rasis,.50 vai. į savaitę ir kad būtų 
1 i sugrąžintos algos, katros 

streiką.

DIDELIS MITINGAS.
čet verge, 15 d. liepos, po 

N73 Grand St. (pas P. Drau
gelį) įvyks preserių mitin
gas. Pradžia S vai. vakare.

Bus apkalbama klausi
mai, sujungti su streiku ir 
išleidimu manifesto. Nori-

į uniją būtų tik $3.60. Taip

noma, ligišiol į uniją priėmė 
už $25.00. Manifestas

New Yorko miestas 
$1,364,000,000 skolų, 
metais nejudinamas 
Yorko turtas siekė $1,254,- 
108,000. Vieni miesto par
kai apkainuojami $5552,697- 
000, mokyklos ir bibliotekos 
—$149,256,000; visuomenės 
namai, žemė ir kitokie daik
tai apkainuojami $435,119,- 
000.

r<T.6>. 
•■} u u z >

šitą

O
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“LAISVĖ” YRA GE
RIAUSIAS DARBO ŽMO
NIŲ LAIKRAŠTIS, TODĖL 
SKAITYKITE IR PLATIN
KITE JĄ. PRENUMERA
TA 2 DOL. METAMS.

$12.50 su 12 lietuviškų dainų.

muzikališkų instrumentų. Perkant armoniką duodame dovanai sava- 
(’/.žiūrėtojas M. TERESČENKO.

SU 21 AKMENIU GELž- 
KELIO LAIKRODĖLIS. I
Vyriško ar moteriško sai/.o, apvilk- . 

tas auksu ant 20 metų, išbraižytas 
ant abiejų šonų. Laiką rodo teisiu-l 
gai; ypatingai tinka dirbamiems prie 
geležinkelių, kur reikalaujamas tik
ras laikas.
20 M Ei'ij.
GINIMAS.

SPEC1JALIŠKAS NUPI- 
prisiunsime 

laikrodėlį, 
prisius savo 

O 
i r u ž:

persiuntimo : 
is su pilna ■ 
-gija išeg- Į 

aminuoli. Jei-! 
gu po peržiūrėji-1 
mui nepatiktų,; 
nemokėk nei cen
to. Atmink, kad, 

kitur už tokį laikrodėlį užmokėtum , 
$25.00. Labai GRAŽUS PAAUK-j 
SIJOTAS RETEŽĖLIS ir MEDALI-( 
KĖLIS prie kiekvieno laikrodėlio. j

EXCELSIOR WATCH CO. 
Dept. 910. 

CHICAGO, ILL. \ milinis Armonikas: 21 klavišis, 12 bosų, plie- 
.. .s, 16 dumplių, kampai apkalti tvirtai.
KAINA $15.00.

<• -i ir-laikonie dirbtuvę visokių 
k iri ; labai lengva išmokti.
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Kaina 15c

priežasties ligos

GADYNE ARBA 
BEI PRAEITIS.'

Jeigu 
lojant

kambarius 
UŽ $5,700;

and Insurance
Brooklyn, N. Y.131 Grand St.,

Tel. Green point 3355 W.

ir koks Iii m s patiks musu Tėvynę-Lietuvą.

Kaina tik 20 centą.

su 4 kam- 
maudynės 
Kas mė-

buvo laimėta per

Bedarbis Arthur Mullen 
rado $160 ir... nepasiėmė jų,

mes. kad pas jumis ------
draugu, kurie gerai :
kum jis tą knygą vartoja ir 
praneš apie tai mūsų koope- 

Męs tikimės, kad

Gerinamieji delegatai, ma
lonėkite nesivėlinti ir pribū
ti ant paskirtos valandos, 
nes patįs gerai žinote, kad 
pasivėlinę ne tik sau skriau-

4 Orchard Street, Dep. D.
NEW YORK. N. Vi.. Gi ikšto pasi-Į ffU(Įson Avė.
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NEW YORK CITY

Taipgi delegatai malo
nes išanksto prisirengti prie 

s, nes

EXTRA PARDAVIMAS.
Naujas mūrinis namas 

bariais, visi intaisymai ir 
už 81.000. Įmokėti $100. 
nuo po $10.

Naujas mūrinis namas 
mili,jų su K kambariais, •
mai ir maudynės už $1,800; įmokėti 
$500.

Medinis namas, 23 motai, kaip pa
statytas, 8 familijų, po 4 
ant flooro ir bekauzės — 
ramios $80 ant mėnesio.

Pa rs i d uodą restau rac i j a 
Storas.

Parduodu visokius laikraščius, pre
numeruoju ir priimu pagarsinimus.

Su pagarba
lt. A. ZIENES

r;
koopea rt y v i š k os be nd r o vės 
susirinkimas visai kitaip pa-

isokias gyduole 
logiau, tuomet

BUVUSIOJI LEDŲ
ŽMONIŲ ATEITIS

Patartina kiekvienam tą knygelę perskaityti.
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nas ir darbdaviai turėtų nu
sileisti.

Lietuviai kriaučiai yra 
nuvargę dėlei didelių bedar
biu. vienok pasirodo, kad 
jt igu bus nutarimas visų— 
tai ii* jie streikuos.

Motcrų atydai.
Šiuomi pranešu, kad L. M. 

P. S. A. 1-nios kuopos lavi
nimosi susirinkimas atsibus 
ketverbe, 15 d. liepos (July) 
Malonėkite visos nares pri 
būti. Kviečiame ir nepri 
gulinčias.

Sekr. A. V. Klimiutė.

■ nt. AUTUVE
•.uamafonų.
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.......oAejimą pinigų, .h-i- 
patikių, galite sugrąžinti

Reikalaudami, prisiųski- 
$1.00, likusius užmokėsite 
likę tavorą. l’asiti'.ume, ka< 

Juomi gramafonu būsite piina 
užganėdini i.

nustojote sveikatą iš
po dienai, melas po melui 
gyd.\mu sergančiu žmonių.

au. kiek ; 
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hiikr.TŠčius,
visuomenei
elgimą.

Kooperacijos narys
V. K. Rimkus,

32 Lincoln St.,

, , • , . v> ‘ litu

g.usi pamatyti didžiausią dą padarote, bet ir draugys 
kriaučių streiką, kokis kuo- tei. ....

Tiesa, dar
- - ----- , -............šiaip minėtos konferencijos, r.cc

Uiip pavyks susitaikinti, bet turime daug svarbių reika- 
streikas jau prasidėjo. 'lų, kuriuos būtinai turėsime 

Pereitą panedėlį išleista apsvarstyti, kad ir ant to- 
atsišaukimas, kuriame pra- liaus mūsų draugystė bujo- 
nešama apie tai, kad strei-, tų, kaip ir iki šiol. Jūs ži- 
kan stoja pantsmakeriai i note, kad L. K. P. P. D. — 
(kelnių siuvėjai). Utarnin- tai

10,000 prie kurios gali prigulėti vy- 
reikas'rai ir moterįs ir gauti pa- 

Kel- šelpą laike ligos, kelionės ir 
mirties.

Vietos lietuviai, kurie dar 
nepriklausote prie minėtos 
draugystės, malonėkite prie 
jos prisirašyti. Į šią drau
gystę priimama vyrai ir mo
terįs, jeigu tik jie sveiki kū
niškai ir protiškai. Kas prie 
šios draugystės prisirašo, 
tas visuomet randa globą ir 
nelaimėj gauna pašelpą.

Norėdami platesnių žinių, 
malonėkite kreiptis į cent
ro valdybą.

Čia paduodu atskaitą,kiek 
pas iždininką randasi pini-

ke išėjo streikan 
pantsmakerių ir st 
tuoj apėmė 400 šapų, 
nių siuvėjų unijos komitetas 
išleido atsišaukimą, kuria
me praneša apie savo pasi
ryžimą kovoti iki pilni lai
mėjimo. Dabar darbo sąly
gos buvo nepakeliamos, o li
nijos kaip ir nebuvo pripa
žintos. Pantsmakeriams 
prižadėta gausiausia pagel- 
ba nuo Amalgamated Clo
thing Workers of Amerik u

Kaip bus su International 
Ladies Garment Workers 
unija (moteriškų rūbų siu
vėjai) ligišiol dar nežinoma. 
Miesto majoras nuskyrė ko
misiją ir mažu, pavyks susi
taikyti. Tos unijos advoka
tu yra Socijalistų Partijos; 
prezidentas 
quith ir jisai turi viltį, kad, 
rasi, pavyks susitaikinti.

Reikia pažymėti, *kad di
dieji anglų laikraščiai prita
ria darbininkams 1 ir bosai 
randasi nelabai geram padė
jime.

Žydų darbininkų unijos 
(United Hebrew Trades) ža
da streikieriams paramą.

Seredoj prisidėjo prie 
streiko dar 11,000 vest ir 

: kneepants makerių. Coat-

Nuo senojo iždininko J. 
•Klaschos gauta $50.01; iš 

Morris Hill-jbankos — $200; nuo 2 kuo
pos, Brooklyn, N. Y., —$50; 
iždininko J. Butkevičiaus 
kaucija — $200.00. Viso la
bo $500.01.

Atmokėta posmertinės už 
Mikaliną Gudišauskiūtę 
$200.00; įvairių išlaidų — 
$7.17. Viso labo $207.17 
Liekasi pas iždininką J.But- 
kevičių $292.84.

L. K. P. D. Centro Sekre
torius

Steponas Karvelis.

Turtingiausias pasauly 
klubas yra New Yorke. Na
riai to klubo—tai vis ban- 
kieriai. Klubas turi 1,500 
narių. Visi jie labai žymus 
Didžiamjam New Yorke vy
rai.

Lytiškoji
Etika

ĮDOMI KNYGA.
lik ką išėjo iš spaudos 
Z. ALEKSOS parašyta, 
i.ibai žingeidi knygele

laukdama 
prantanii

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

ryti. kad išge’būti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis, kai]) tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čiu, jaknų ir lt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinoma elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai 
matyt kiaurai . kūno, 
daktaras turi tokius ai> 
kad labai brangus. <
tyrinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

>er kurią 
kiekvienas 
u . dėl to.

£ R . LAMP&S' ėv/cO hvG

LIETUVA SUSALS

Adresuokite:

“Laisve”, 183 Roebling Si., B’klyn, N.Y

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

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

C0R- strlh So. B’klyn, N.Y

šita moteris, kuri pirko keričlum 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas. 
Tamlsta galt nusipirkti irgi tą gra
žų keričiuką nuo Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išmokcsčio po fl.Ot 
ant savaitės.

ICE BOX.
Neleisk žilumai sugadint valgiu*, 

neg jie prekiuoja brangiai. Suga 
dyti arba blogai užlaikomi valgia 
yra pavojingi žmogaus sveikatai 
Jai surokuotum už kiek pinigų «u 
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipikti gera 
aiaboksj nuo Maliausko ir Vidžiūno 
ir bus ant visados. Pasiimk am 
lšmok««čio, jie pigus pas mus.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki S 
vai. vakaro. nuo 10 vai. rvto iki 4 po pietų.

ColumbiaOh^M
Rekordai

Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklj n, N.Y
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ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas. 
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą. 
KAS SUBATOS VAKARĖLI.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą. 
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
J SVEIKATA. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija. 
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIR1ALE.
LINKSMINKIMĖS.
PER ŠILĄ JOJAU. 
ŽYDAS STATINĖJ F 
SAULELĖ 
Kapelija.
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTĖ ir
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ. 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas.
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.

Polka. Princo Vaiskava Kapelija.

I’olka. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS 

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.




