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VOKIEČIAI NORI RYGOS IR VARSAVOS
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New
■ B r i taino ir Hartfordo de- 
’tektyvai vis dar neužmiršta:

J DNIESTRU.
Astrai laimėjo mūšį ties 

Dniestru. Rusų mėginimai 
atmušti austrus nepasisekė.

Montvido liūdyjimus ir sa- galviu “Montvidas tapo mi- 
ko, kad raudonrankių orga- >i°P pasmerktas”.

Plačiau apie tai parašysi-
Jei- nie kiek vėliau.

“Laisves” advokatu bus

Geriausias darbo žmonių laikraštis 
“LAISVE”
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“Laisve” traukia 
teisman “Vienybę 

Lietuvninkų”.

“Laisvės” bendrovė, “Lai
svės” redaktorius, L. Pru- 
seika ir “Laisvės” bendro
vės pirmininkas J. Neviac- 

Panedėly laukiama Brid-:taip vadinamos “raudonran- kas skundžia “Vienybę Lie- 
geporte didžiausio streiko.’kių” organizacijos. Jie pri-j tuvninkų” už straipsnį, til- 
Daugiau negu 20,000 darbi-'simena senus Bernardo pušį tame laikrašty po ant- 
ninkų išeis streikan. Maši
nistai priėmė vienbalsiai re
zoliuciją, kad reikia strei
kuoti.

Streiko vadai sako, kad 
jokie vokiečių agentai tarpe 
jų nesidarbuoja ir nesidar- 
bavo. Tai esanti paprasta 
darbininkų kova už savo bū
vio pagerinimą. Charakte
ringa šiame streike, kad pa
tįs unijistai pykstasi tarpe 
savęs. Mat, prie metalo 
darbininkų unijos prisidėjo 
ir 125 darbininkai, kurie 
dirba prie mašinų nustaty
mo. Tuotarpu, karpenteriai 
sako, kad minėti darbinin
kai turi prie jų unijos pri-

nizacija egzistuoja.
Stebėtinas dalykas! 

gu jau būtų tokia organi- ** 1*1 1 —- 1 * *zacija — tai kodėl apie ją Morris Hillquith, Amerikos 
nieks niekad negirdėjo?Net Socijalistų Partijos pirmi- 
tokie laikraščiai kaip “Tė-,n*nkas«
vyne” ir “Lietuva” netiki,' Kadangi iš priežasties B. 
kad tokia organizacija gy-,Montvido teismo ant neku- 
vuotų. Męs taip- pat neti-.ri1! laisviečių paleistos ne- 
kime. (žmoniškai bjaurios paskalos,

Detektyvai nori sutaisyti, i tai. meldžiame visų^ geros 
kad čia buvo ne paprastažu- palios ir teisingų žmonių, 
dystė, bet lyg ir politiškas kurie girdės mūsų vardą 

šmeižiant, tuojaus pranešti
Bet juk šiandien visas mums apie tai ir nurodyti 

svietas žino, kad socijalis- j liudininkus, kurie girdėjo 
tai politiškais kerštais ir žu- šmežimus.

kerštas.
Bet juk šiandien

SMARKUS MŪŠIAI LIE- !mos žemina žmonių ūpą ir 
TUVOJ IR LATVIJOJ. 
Vokiečiai vėl pradėjo 

smarkiau veikti Lietuvoje ir 
Latvijoje. Vokiečių tikslas 
— užimti Rygą. Sulyg pra
nešimo ‘‘Morning Post” ta
sai vokiečių tikslas yra la
bai rimtas. Ryga yra daug 
svarbesnis punktas, negu 
Liepojus, kurį vokiečiai jau 
laiko savo rankose. '>

Kauno gubernijoje vokie
čiai perėjo Ventą ties Kalti
nėnais. Visame fronte tar
pe Liepojaus ir Šiaulių, ku
ris tęsiasi per 70 angliškų 
mylių, vokiečiai povaliai ei
na pirmyn.

Rusų pranešimas patvir
tina, kad vokiečiai dabar 
yra drūtesni Lietuvoj, nes 
gavo daug naujos paramos.

dvasią.
Žydai labai nusigandę. 

Vyriausias kariumenės va
das jau nore ir iš Petro
grado išvarys ;vdus. Inte
ligentijos dva' .upuolusi.

GARSI VOKIEČIŲ SUB
MARINE NUSKAN

DINTA.
Garsi vokiečių submarine 

U—51 tapo nuskandinta ru
sais Juodosiose jūrose, su- 
lyg pranešimo, kuris atėjo 
iš Varnos, Bulgarija.

Tą submarine įgijo gar- 
singumą, prašlydusi pro bu
drias anglų akis Gibraltaro 
sąsiauroje.

Mašinistai reikalauja aš- 
tuonių valandų darbo die
nos ir minimum algos.

Amerikos Darbo Federa-

rty nėmis neužshma. Suvienytose Valstijose 
dar yra teises, kurios apgi
na dorų žmonių dorą vardą. 
Męs nutarėm šaukties prie 

; jų!
LIUOSYBĖS VARPAS.

___  .. Į San Francisco, ant tarp- 
cijos prezidentas Gompers tautiškos parodos, jau pri-| y ;------

pribuvo Bridgeportan ir buvo Liuosybės varpas iš LAIŽUVA, KAUNO GUB. 
darbuosis, kad būtu išveng-'Philadelphia, Pa. Daugybėj Vėl likome paliuosuoti 
ta generališkas streikas. ' j publikos pasitiko emblemą'nuo germanų, - bet ramus 

Connecticut valstijos arti-'Amerikos laisvės. "
lerija jau pribuvo čion, kad 
esant reikalui, numalšinti 
streikierius.

YEARLY SUBSCRIPTION RATE:
In the United States.......... .................... $2.00
To Foreign Countries........................... 3.50

Advertising rates on application.
All communications should be addressed to: 

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
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V Metas

Kristaus gimimo ir turi da
bar apie 3,000 gyventojų, 
tris bažnyčias ir kelis vie
nuolynus. įstatymus vals
tybei leidžia tam tikra Di
džioji Taryba, o gyveniman 
juos vykdina išrinktu iš D. 
Tarybos du nariu, kuriuodu 
sudaro pildomąją tos šalelės 
vyriausybę. Toji mažytėlė 
respublika apskelbė dabar 
austrams karę. Kariu me
nės ji turi apie tūkstantį ka
reivių ir apie 40 aficierių... •

Juokdariai sako, kad San- 
Marino nuo 1866 metų ir li
gi šiol dar tebesanti karės 
stovyj su austrais. Mat, 
tais metais San-Marino 
drauge su italais apskelbė 
karę austrams. Bet kuomet 
buvo taikos tarybos, tai apie 
“seniausią pasaulio respub
liką” užmiršo, ir ji dar ligi

CHOLERA PLATINASI.
Vengrijoje jau buvo 543 

atsitikimai susirgimo chole
ra. Mirė 281 žmogus.

Nuovada italų kareivių 
užpuolė ant austrų Falzage- 
ro tarpkalny ir užėmė aust
rų poziciją.

NUŽUDĖ ŠNIPĄ.
Londone nužudė vokiečių 

šnipą Robertą Rozentalj.
VOKIETIJOJ NEVALIA 

LAIKYT TAIKOS 
MITINGŲ.

Londonas. — Vokietijos 
socijaldemokratai uoliai pla- šiol oficijaliai nėra padariu- 
tina atsišaukimus, reikalau- si taikos su austrais... 
jančius taikos. Valdžia nu
tarė visais galimais būdais 
slopinti tą žmonių norą.

VOKIETIJOS MALNIE- 
RIAI STREIKUOJA.

Vokietijos mainieriai že- 
mutinėj Silezijoj išėjo strei
kam Nesutikimai kilo dėlei 
algų. Streikan išėjo kaip 
organizuoti, taip ir neorga
nizuoti darbininkai.

LENKŲ SUVAŽIAVIMAS.
Petrakave įvyko lenkų 

veikėjų suvažiavimas. Ta
me suvažiavime dalyvavo 
Austrijos, Prūsų ir tos Ęu- 
sijos Lenldjos dalies lenkai, 
kuri užimta vokiečiais. Su- i
važiavimas buvo labai svar- KRUPPO DARBININKAI į dvi bombi. 
bus. Jame-kalbėta apie ne- RENGIASI STREIKUOTI, šė ’ 1 
prigulmingą Lenkiją.

Mintaujos apskrityje bir- 
Įželio 3 d. priešininko orlai- 
Ivis numetė į vieną miestelį 

. Viena jų užmu- 
' “uriadninko” žmoną, kita 

suardė tvorą.

CARO BROLIS TIKISI 
LAIMĖTI.

Caro brolis, didis kuni
gaikštis Michail Aleksand- 
rovič sako, kad Rusija galų- 
gale laimėsianti. Vokiečiai

~ Essuose (Vokietijoj ren-
žlnia apie šį suvažiavimą giamas milžiniškas streikas 

Smulk- į Kruppo kanuolių dirbtuvė-
gyvenimas vis dar negrįž
ta: šaudosi visais pakraš
čiais ir baimių eibės. Ger- 
j manai susiturėjo ant Ven- 

Čia ir laikosi 
Pabėgėlių ir 

ne- melagių galybės. Pasakoja 
būtus ir nebūtus atsitiki- 

,mus, baugina visus. Aš ga
na storo kailio ir tai 28 d. 
buvau bepradedąs krausty- 
ties ir bėgti. Kur.-— neži
nau. Tačiaus susilaikiau 
ir vėl stipriai sėdžiu vietoje, 
kaip ir kiti, kurie neturi šeš
ko kailinėlių; nors patrankų 
baubimą kasdieną girdime.

Šiomis dienomis smar
kiai mušėsi aplink Leckavą. 
Ji sudegė beveik visa. Liko 

kad^)a^nyčia, klebonija su trio- 
'besiais ir mažoji dalis mies-

GAUS GERAS ALGAS.
Chicagos gatvekarių dar-'tos krantų, 

bminkai dabar gaus į valan-jki šiai dienai.DANBURY KEPURNIN-l’
K U VARGAI. ('-Q U‘is centus daugiau 

Kaip žinoma, Danbury jie ligišiol gavo.
kepurninkų unija pralaimė
jo bylą su Loewe and Comp.

Dabar iš Danbury prane-į 
šama, kad vietinis Savings 
Bank pasiuntė Loewe fir
mos advokatams $19,423.03. 
Tie pinigai buvo tai kepur
ninkų įdėliai į banką.

Manoma, kad visos Ame
rikos unijistai ateis pagel- 
bon Danbury kepurnin
kams.

TAPO NUŽUDYTAS..
Jolliet, III.—Frankas Rą- 

petto, užmušėjas kalinio 
Charles Masters, tapo pa
kaitas vietos pavietavam 
kalėjime.

IR MASSACHUSETTS 
RENGIAMAS STREIKAS.

Bostone ir kituose Massa
chusetts miestuose taip-pat 
gali kilti streikas tose dirb
tuvėse, kur gaminama ka-! 
rėš reikmenįs. Unijų vadai, 
pienuoja padaryti lygiai to
kį jau streiką, kaip ir Brid- 
geporte.

Mašinistų unija jau svars
tė tą klausimą. Vėliaus bu
vo slaptas susirinkimas uni
jos komisijos.
’ Vokiečių agitacijos ir 
čia jokios nėra.

AUSTRO VENGRIJOS 
PROTESTAS.

Išplaukė labai sensacijinė 
naujiena. Pasirodo, J 
dar pabaigoje pereito mėne-
šio Austro-Vengrija protes- telio Mažeikių, 
tavo prieš Suvienytas Vals
tijas.

Žydų prasišalinimas pa
darė ant visų dideliai skau-

29 d. birželio Austro-Ven- clų įspudg 
grija įteikė Amerikos am
basadoriui Viennoje protes
tą, kur sakoma, kad Ameri
ka turėtų liauties siuntinė- 
jus ginklų ir ammunicijos 
teutonų priešams.

Austrija kaltina Ameriką, 
kad ši nesirūpino užtikrinti 
sau laisvą pirkliavimą per 
neutrališkas šalis, bet vien 
rūpinosi ginklų pristatymu 
Anglijai ir Francijai.
Tame Austrija matanti su-ANTANAS MONTVIDAS 

PRAŠO, KAND ANT JO 
BROLIO SUSIMYLĖTŲ.
Antanas Montvidas (An

tonovas) iš Chicagos parašė 
prašymą Connecticut valsti
jos gubernatoriui Holcom- 
bui, kad jisai susimylėtų ant 
jo brolio Bernardo, kuris 
nuteistas ant pakorimo už kai traukiasi atgal. Jauna- 
nužudymą kunigo žebrio ir 
jo gaspadinės Gilmanaitės. 
Meldžiama pakeisti mirties 
bausmę amžinu kalėjimu.

DETEKTYVAI DIRBA.
Vienas skaitytojas pri

siuntė mums iškarpą
* “Meriden Morning Record”,' aficierių ir kareivių.

atejo per Berlyną.
menų nepaduodama.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
PRZASNYSZ.

Į šiaurę nuo Varšavos 
kiečiai taip-pat laimėjo. Jie

se. Streiku žada rūpinties 
metalo darbininkų unija. 
Bus pareikalauta geresnių 
algų ir trumpesnių darbo 
valandų.

x x „ Darbininkų ūpas, kaip
užėmė tvirtovę Przasnysz.’girdėt, esąs labai pakilęs ir 
Tą tvirtovę jie jau seniau jie žada net griauti maši- 
vieną kartą buvo užėmę, bet’nas, jeigu jų reikalavimai 
tuomet rusai atėmė iš jų .nebus išpildyti. 
Przasnyszą. | Laikraščiai sako,

“Į pietus nuo Kelno ir į 
pietų-rytus nuo Przasnyszo 
męs pasekmingai veikiame 
ir mums sekasi” praneša vo
kiečių štabas.

vo-

VOKIEČIŲ PLENAI.
Rusų kariški vadovai 

i kančiai išsireiškia apie I 1 • V • 1

Aš jų nelabai 
mėgau. Bet dabar jie man 
pasidarė artimesni. Per 
Laižuvą jų praėjo tūkstan
čiai, iš Žemalės, Židikų ir 
kitų miestelių. Vieni va
žiuoti, kiti pėsti. Pėsti at
keliavę, senesnieji, paėję ke
letą žingsnių, ir puola iš 
nuovargio prie žemės; pa
guli valandėlę, keliasi ir vėl 
eina. Kiti patįs įsikinkę į 
ratus, traukia savo skarma-| 
lūs, vaikus, ligonius. Visi

se- 
vo-

kiečių pienus.
Vokiečių tikslu yra 

vien užimti Varšavą, 
taip-pat ir suvienyti dvi 
lingas vokiečių armijas-ge- 
nerolo Mackensen ir genero
lo Hindenburgo. Macken- 
sen turės prasimušti linkui 
Brest - Litovsko, o Hinden- 
burgas eis linkui Narevo, 
ton vieton kur minėta upė 
įteka į Vyslą ties Novogeor- 
gijevsku.

Rusų karės kritikai sako, 
kad didžio kunigaikščio ar- 

Imija galėsianti suardyti vo
kiečių pienus,

ne 
bet 
ga-

kad 
Kruppo administracija turi 
kuogreičiausia išpildyti dar
bininkų reikalavimus, kad 
nekiltų bereikalingo triukš
mo.

BATVINIAI CHINIJOJE.
Chinijos provincijoje

Quantune ir Quanei upės iš-'turėjo viltį sumušti mus į 
siliejo iš krantų. Sunaikin-’tris menesius—pasakė jis—-, 
ta dešimts miestų. Dešimts,bet dabar jie mato negalėsią 
tūkstančių žmonių žuvo, tai padaryti.
Daugely vietų kilo didžiausiI -------------
gaisrai, kas dar labiau ap-j BULGARIJA BUS NEUT- 
sunkino ir taip jau 
minga padėjimą.

Kantone gaisrai
dešimtį miesto kvartalų.

Elektriška stacija aptvino 
ir miestas yra be elektros.

Ugnyje ir laike patvinio 
žuvo daugelio amerikiečių 
turtas.

Sunaikin-’tris menesius—pasakė jis—,

verks-;

apėmė

RALIŠKA.
Bulgarijos pirmasai mi

nisteris vėl davė prižadą, 
kad Bulgarija iki galui šios 
karės liksis neutrališka.

NAUJAS NARYS ITALI-

Rymas.—Karalius pasky
rė naują minister} Barzdai. 
Naujas ministeris bus be 
portfolio.

Neseniai buvo pranešta, 
kad Barzdai liksis civilišku 
gubernatorium tų provinci
jų, kurios bus atimtos nuo 
Austro-vengrų.

TURKŲ PRALAIMĖ
JIMAS.

Galipolio pusiausalyje an
glai ir francūzai atmušė 
nuo turkų dvi apsidrūtini-

Iš GUDŲ DRAUGIJOS 
NUKENTĖJUSIEMS DĖL 

KARĖS ŠELPTI
Esame gavę atsišaukimą 
lietuvių kalba. Gudų drau
gijos komitetas, kurin įeina 
g. g. V. Ivanovskis—pirmi
ninkas, A. Luckevičius ir V. 
Lastovskis—pirmininko pa
dėjėjai, P. Aleksiukas ir J. 
Bindzinskas—sekretoriai ir 
V. Stolygva—kasininkas, — 
kreipiasi į gudų visuomenę, 
kviesdamas jos veikėjus, už
jaučiančius dr-jos uždavi
nius, prisidėti darbu ir au
komis prie tautos sušelpimo 
ir savitarpės pagelbos dar
bo.

Pirmiau, kuomet dar 
karės nelaimės nebuvo sta

lčiai palietosios Gudų žemės, 
Gudai noriai šelpė visus dėl 
karės nukentėjusius pabėgė
lius be jų tautos ir tikybos [karė, 
skirtumo ir veikliai dalyva- TTr' 
vo tame šelpimo darbe.

Francūzai paėjėjo pir
myn ir dabar jų pozicijos 
randasi ties upe Kereve De
le.

Veikiant ant sausžemio, 
laivynas, taip-pat darbavosi, 
bombarduodamas Aki Baba.

Sulyg privatiškų praneši
mų iš Berlyno Balkanuose 
prisiartina krizis. Turkija 
negalės ilgiau taip energiš
kai darbuoties. Dabar vis
kas priguli nuo to, kokią po
ziciją užims Rumunija.

PASITRAUKĖ UŽSIENI
NIŲ DALYKŲ MINIS

TERIS.
Londonas.—Ch. Zogra* 

phos, užsieninių dalykų mi-. 
nisteris Graikijoj, pasitrau-i 
kė iš savo vietos.

ATSIVĖRĖ UNIVERSI
TETAS.

laužymą neutrališkumo dva- j status, kaip žvakės, .tary-
sios.

eina

150,000 MAINIERIŲ 
STREIKUOJA.

Anglijai gręsia naminėTURKŲ KARĖS 
LAUKE.

Galipolio pusiausalyj 
dideli ir kruvini mūšiai.Tur-

RESPUBLIKA SAN - MA
RINO APSKELBĖ KARĘ 

AUSTRAMS...
“L. Ž.” rašo:
Vidurinėj Italijoj, jos ry

tų krašte, Apeninų kalnuoto ARMĖNŲ NUŽUDYTA, 
yra mažytėlė respublika Turkijos armėnai, kaip 
San-Marino, turinti apie 12 matyt, gana smarkiai bruz- 
tūkstančių gyventojų ir vie- da prieš Turkiją ir daugelis 
ną miestą San-Marino, kuris jų simpatizuoja Rusijai,

turkiai nutarė ginti svar
biausiai Konstantinopolį. 
Vokiečiai, kurie dalyvavo 
jaunaturkių pasitarime,pri
tarė jų naujiems pienams.

Paskutinėmis dienomis 
per bulgarų žemę nuvažiavo 

iš . į Dardanelus 170 vokiečių

turn, trumpai supančiotom 
kojom. Paprastai nesilen?' 
nei viėnas jų narys.

Męs čia darėme, ką galė
jome, ką turėjo daryti kiek
vienas pilietis. Nevalia 
plėšti svetimas turtas! Mū
sų miestelio gyventojai, iš
keliavus žydams, laikėsi pui
kiai. Nė latvis, nė žemaitis 
nei pirštu nepalietė svetimo 
turto. Visi išvien saugoja- 
me miestelio garbę, ir iki 
šioliai dar nepatekome 
skaitliun plėšikų.

Garbė laižuviečiams!
(“R. Garsas”).

KAS DEDASI RUSIJOJ.
Paryžiaus “N ase Slovo” 

patalpintas laiškas iš Petro
grado, kuriame pranešama 
daug įdomių dalykų.

Maskvoje buvo žymiau
sių biznierių suvažiavimas. 
Pirmininkas to suvažiavimo 
Gužonas tkpo areštuotas. 
Suvažiavime daug kalbėta 
apie politiką, skųstasi, kad 
kareiviai neturi patronų ir 
kad viršininkai pagatavi 
parduoti visą Rusiją, jeigu 
tik jie 20 d. kiekvieno mė
nesio gautų savo algą.

Valdžia savo bjauriu elgi-

Welsh’o mainieiriai susto
jo dirbę. Išviso streikierių 
skaičius siekia 150,000.

Karalius išleido ediktą, 
draudžiantį streikuot, bet 
mainieiriai edikto nepaklau
sė.

tapo išvaryti nišai, taip 
greitai atsivėrė university 
tas.

Mokytojai ir studentai 
sugrįžo. Pranešama, kad ir 
Lvove pradėjo siausti cho
lera.

TURKIJA JAU NORINTI 
TAIKOS.

Bukarešte gauta žinių, 
kad turkų vyriausybė jau 
tikrai norinti pradėti taikos 
tarybas. Per italų pasiun
tinį markizą Garroni ji pra
šanti italų kabinetą patarpi
ninkauti jai tarybose su ka
riaujančiomis valstybėmis.
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga Bridgeporto streikas

- Šį mėnesį Z. Aleksa užbai
gia savo terminą Pskovo ka
torgoj ir išeina į Sibirą, kur 
turės būti iki gyvos galvos.

Kun. Kemėšis, šnekučiuo
damas “Ateity”, pasakė,

tai nykštukas, palyginus jį 
su Amerikos stambiuoju ka
pitalu. Ir šitie socijalistų 
nurodymai jau seniai išsipil
dė. Juo labiau artinasi pa
baiga Wilsono prezidentavi
mo, tuo labiau jisai darosi 
švelnesniu su didžiuoju biz- 

'niu. '
dar neva varinėjamos bylos 
su trustais, bet ir čia val
džia prakiša. Užtenka tik 
atsiminti, jog dar visai ne- 
seniai plieno trustas sukirto 

d Vol* 1 1 v •

poor busi- va^cJZ1^:

kad katalikai tik dabar pra- į 
deda atgyti. Tik dabar 
jiems išaušta atgimimo era.

Na, jeigu jau katalikai tik 
dabar atgyja, po dviejų 
tūkstančių metų nuo savo 
atsiradimo, — tai jau, atsi
prašant, labai “[ 
r.ess”.

Jeigu jie tik dabar atran-i 
da savo doktrinose gaivi- kais nurodė, kad

dus? Ar pavelys?
Kodėl tokie prasižengė

liai, kaip Thaw, kuris užmu
šė Whitą, kodėl toksai 
Charles Becker, kuris kalti
namas surengime užmušimo 
Rosenthalio, kodėl toksai 

: kunigas Schmidt, nužudęs

Šiomis dienomis genera- 
liškas prokuroras savo pasi
šnekėjime su laikraštinin- 

1 “trustai 
taisosi ir eina ant gero ke
lio”.

Tie žodžiai labai ženkly- 
vi. Vadinasi, valdžia pasi
tampys dar po augščiausius 
teismus, užbaigdama seną
sias bylas, bet naujų jau ne- 
užves.

Federališka prekybos ko
misija, kuriai pavesta dabo- 

valią, griežtai atmetančią'įį trustų veikimą, neparodo 
kares. [mažiausio noro eiti su jais į

Mūsų politiška stiprybė " 
auklėjama mūsų politišku 
aktyviškumu. Juo labiau 
veiksim, juo labiau agituo
siu!, juo labiau kelsim savo 
balsą — tuo labiau keros ir 
augs mūsų politiška įtekmė. 
Rezoliucijas, kurios bus pri
imtos susirinkimuose, pasiu
skit prezidentui Wilsonui.

nančio balzamo — tai męs 
tvirtinanti, kad tos doktri
nos jau spėjo seniai supe-

18 d. liepos yra protesto 
diena, protesto diena prieš 
karę. Susipratę Amerikos 
darbininkai dar sykį turi iš
reikšti savo nesulaužomą

LeKė, KAIP SAKALAI...
Laikraščiai spėjo urbi et 

orbi paskelbti, kad gerb. S. 
Šimkus susipyko su kleri
kalų generolu Rutkausku, o 
tuomi pačiu jau ir su taip 
vadinamu Tautos Fondu. 
Tautininkai, pono B. Balu
čio ypatoje, paėmė p. Šimkų 
savo išimtinon globom Iš
sirodo, kad tarpe tautininkų 
ir klerikalų kils audra ir 
tautininkai 
r.iais. Tiesa, 
let tai buvo 
vandens.
susitaikė. Savieji savuosius 
pažino. Pasirodė jau ir 
oficijališki pranešimai, 
kad tautiškai - klerikališ- 
l'oj šeimynoj įvyko santai
ka.

Męs taip ir žinojom, kad 
taip bus. Jų keliai perdaug 
arti susiėjo, kad jie galėtų 
vieni kitus pasimesti. Soci- 
jalistai darytų didelę klaidą, 
jeigu kuomet nors norėtų 
gaudyti žuvis vandeny, kurį 
sudrumsčia klerikalai ir 
.tautininkai. Socijalistų ke
lias yra nuošalus ir jie turi 
nustatyti savo taktiką, va- 
duodamiesi principų grynu
mu, bet ne dešiniųjų kaimy
nų ginčais.

Kalbėdami apie p. S. Šim
kaus atsiliepimą (pereitame 
“Laisvės” num.) męs pasa
kėme, jog ir aukų rinkimo 
klausime socijalistai neišsi
žada savy stovy bes ir negali 
duoti užhipnotizuoti save 
gražiais žodžiais apie tautos 
“vienybę”, kurios ištikrųjų 
niekuomet nebuvo ir nėra. 
Ir aukas rinkdami, męs ne
galime išvengti politiškų te
mų, todėl kad negalima rū- 
pinties medžiagišku Lietu
vos šelpimu visiškai aplei
džiant svarstymą politiškų 
klausimų.

Ar susipyko p. Šimkus su 
p. Rutkausku ar susigerino 
— tai mažmožis. Nuo to 
negali mainyties mūsų tak
tika.

:aps kaires- 
audra buvo, 
audra stikle 

I iskį pašumijo ir
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Tiesa, dėl svieto akių,[jauną merginą — kodėl jie 
11 --’taip greitai neina ant ■ 

kartuvių? Kodėl jiems duo- ' 
da šimtus progų pasiliuo- 
suoti nuo kilpos? Kodėl 
kapitalistų spauda juos už
taria, apie juos rašo, bet ty
li, lyg vandens burnon priė
mus, kada nekaltai kankina
mi darbininkų klesos vado
vai?

Amerikos darbininkai! J. 
Lawson yra mūsų žmogus. 
Jeigu jūs norėsite, kad jisai 
būtų liuosas — pakelkit sa
vo balsą, šaukite mitingus, 
reikalaukite Lawsono pa- 
liuosavimo ir naujo teismo. 
Siųskite protesto rezoliuci
jas Colorado gubernatoriaus 
vardu.

Atsiminkit, jog kalėjimas 
iki gyvos galvos — tai pra
žūtis. O mums brangi Law
sono gyvastis, nes jisai bū
davo j o darbininkų galybės 
rūmą. Jeigu Rockefelleris 
išplėšė iš mūsų tarpo Law- 
soną, tai Rockefellerio ga
lybė pakilo, o mūsų susilp
nėjo. Užtat Lawsono pa- 
liuosavimas bus mūsų laimė
jimas ir mūsų šventė.

Netik ant šios ašarų pa
kalnės J.D.Rockefeller mau
dosi turtuose, bet dangaus 
agentai ir tenais jau jam 
paruošė šiltą kampelį.

Chicagoj buvo suvažiavi
mas krikščionybės rėmėjų. 
Įsiplepėję kunigužiai pradė
jo kalbėti ir apie Rockefel- 
lerį. Charles Fillmore, ži
nomas rašytojas evangelijos 
giesmių, štai kaip išsireiškė: 
“Rockefelleris nekaltas, kad 
jisai turtingas žmogus. Aš 
tikiu, jog jisai doras, širdin
gas ir filantropiškas. Jeigu 
nuo manęs prigulėtų, tai aš 
jam pasakyčiau: gerai dar- 
bavaisi mano ištikimas tar
ne — įeikie į dangaus kara
lystę”.

Kogi bereikia daugiau? 
Rockefelleris jau taip, kaip 
danguj, nes negalima gi da- 

, leisti, kad šventas Petras 
užprotestuotų...

Bet čia nebuvo ir nėra jo
kio vokiečių papirkimo. 
Darbininkai suprato, kad 
kapitalistai be pasigailėjimo 
lupa nuo kariaujančių ša
lių už jų padirbtus ginklus 
ir kitas karei reikalingas 
reikmenis, tai, gavę progą, 
ir jie pareikalavo didesnės 
algos. Kiekvienas supran
ta, kad tarp darbininkų ir 
darbdavių visuomet eina ko
va. Prie kiekvienos progos

I
■L. -id

kovą.
Męs matome, kad prezi

dentas Wilsonas jau rengia
si antru sykiu pakliūti į Bal
tąjį Namą. Jisai ir jo pa
tarėjai supranta, kaip svar
bu turėti už savo pečių 
“bubnų tūzų” paramą.

O darbininkai? Jiems iki 
gyvo kaulo dasiėdė “gerie
ji” Wilsono laikai. Sunku 
rasti žmogų tarpe darbinin
kų klesos, kuris džiaugtųs 
dabartiniais laikais.

LAWSON TURI BŪTI 
PALIUOSUOTAS.

John R. Lawson, Colora- ' 
do kalnakasių vadas ir žy- . 
mus veikėjas mainierių or
ganizacijoj, nuteistas iki gy
vos galvos prie sunkių dar
bų. Nuteistas todėl, kad 
kariavo už Colorado mai
nierių reikalą ir nesibijojo 
tarti viešos papeikos žodį 
karaliui Rockefelleriui.

John D. Rockefeller valdo 
Colorado. Jisai yra didžiau
sias bosas tų mainų, kur ki
lo streikas. Jo rankose ne- 
vien medžiagiški turtai, bet 
ii visa politiška mašinerija, 
kuri valdo Colorado. John 
R. Lawson tapo nuteistas 
amžinan kalėjiman teisėju 
Granby Hillyer, kuris dar 
visai neseniai buvo apmoka
mu Rockefellerio advokatu, 
tai yra žmogum ypatiškai 
užinteresuotu palaikyme 
Rockefellerio dinastijos ga
lybės.

Dar vieną kartą kapitalis
tiškas teisėjas parodė savo 
nagus. Tai jau ne pirmie
na, kad Amerikos darbinin
kų vadovai visuomet tik per 
plauką randasi nuo elektriš
kos kėdės. Atsiminkim Hay- 
woodą, Ettorą, Giovanitti, 
Quinlaną ir dešimtis kitų 

|vyrų. Atsiminkim, jog da
bar New Yorko darbininkų 
vadai sėdi kalėjime ir lau
kia klesinės justicijos nuo
sprendžio . Reakcija Ameri
koj kįla ir geležinė kapitalo 
kumščia visų pirmiausia 
krinta ant darbo vadų.

Už teisėjo Granby Hillyer 
pečių stovėjo patsai John D. 
Rockefeller, kuris viešai pa
sakė, kad Colorado mainie
rių unija turi pelenais pa
virsti. Ir Rockefellerio no
ras stojosi kūnu. Kada 
Ludlowe tapo nužudyta ne
kalti vaikučiai ir moterįs, 
tai visa Amerika pamatė, 
kad tame yra Rockefellerio 
pirštas. Bet Rockefelleris 

, ligišiol nesuareštuotas. Ro- 
• ckefellerio dinastija tvirtu- 

tėlė. Rockefelleriai išvažia
vo ant vakacijų, kuomet J. 
R. Lawson savo vyriškų spė
kų žydėjime turi pūti tam
saus kalėjimo urve.

Ar Amerikos darbininkų 
klesa pavelys kapitalistams 
smerkti kalėjiman savo po-

Juo la-

WILSONAS TAIKOSI SU
DIDŽIUOJU BIZNIU.
Jau daug laiko praėjo, 

kaip liovėsi šnekos apie Wil
sono administracijos santi
kius su “didžiuoju bizniu”. 
Kaip žinoma, pradžioj savo 
prezidentavimo, Wilsonas 
buvo “ant peilių” su di
džiuoju bizniu, tai yra trus
tais.

Socijalistai nurodinėjo,
kad Wilsonas, galų gale, yra litiškus priešus, unijų vado-

TRAUKUTIS J FARMAS.
Mūsų laikraščiuose vis 

dažniau pasirodo straipsnių, 
raginančių lietuvius užsiim
ti ūkininkavimu.
Mau blogėja darbo sąlygosi 
miestuose, o patįs darbai 
mažinasi, tuo labiau rūpina
mas farmomis. Kaip “Lai
svės” skaitytojams žinoma, 
tai Pittsburge susitvėrė net 
tam tikra Vilniaus kolioni- 
zacijos draugija. Michiga- 
no valstijoje įsikūrė pirmoji 
lietuvių ūkininkų draugija. 
Pusėtinas lietuviškų farme- 
rių skaičius yra Connecticut 
valstijoj.

Paskutiniame “Tėvynės” 
N-ry p. D. Protapas sako:

“Ar nebūtų gera, jai 
mūsų Susivienyjimai pa
dėtų taip svarbiam darbui 

j pamatą? Tai yra, kad 
aprinktų lietuviams tin
kamos žemės ir užpirktų 

: nors porą sekcijų, apie 
1328 akrų žemės. Tą že
mę išdalinus į ukes po 40 
akrų duoti lietuviams 
mažturčiams ant mažų ir! 
lengvų išlygų. Tiek že
mės perkant kartu ir mo
kant pinigus ant karto, 
galima gauti geros žemės 
neišdirbtos po $12 už ak
rą”.
Tuo tarpu, tai tik suma

nymas. Žinoma, męs ne- 
priešingi esame tai tenden
cijai, tam veržimuisi į far- 
mas, tik mums rodosi, kad 
ir į ūkininkavimą nereikia 
žiūrėti per ružavus akinius. 
Ir farmeriai turi1 savo var-

Kaip tik Europos padan
gė pradėjo niauktis, kaip 
'tik pasigirdo pirmi armotų 
baubimai, tai Suvienytų 
Valstijų kapitalistai nudžiu
go, kad jie iš tų žmonių 
skerdynių pasipelnys. Ir 
štai, bankieriai pradėjo ka- 
riaujančiom šalim skolinti 
pinigų, imdami didžiausius 
nuošimčius, fabrikantai pra
dėjo nuo kariaujančių šalių 
gauti užsakymų dirbti 
žmogžudiškų ginklų ir kito-[darbininkai apšaukia savo 
kių karei reikalingų reik-1 “viešpačiams’’ karę, kad nuo 
menų. I 
kantai,gaudami nuo kariau
jančių šalių užsakymus, kai-[kompanijos gavo nuo ka
nas ant visko pakėlė trigu- liaujančių šalių didžiausius 
bai ir net daugiau. Pavyz- užsakymus ir padarė kont- 
džiui, prięš karę padirbdavo raktus kogreičiausia tuos 
šautuvą už $15, o dabar už užsakymus padaryti, dar- 
padirbimą to paties šautuvo bininkai pasinaudojo ta pro- 
ima $62. " Pirmiaus karei- ga ir apskelbė streiką. Dar- 
viams batus siūdavo už bininkai pasakė, kad ir jie 
$1.50, o dabar už tuos pa- nori gauti nors tūkstantinę 
čius batus Rusija moka po dalelę to pelno, kurį kompa- 
$3.00. Francija moka už hi ja gauna už jų padirbtus 
Amerikoj padirbtus orlai
vius ant 75 nuošimčių bran
giau, negu kad pirmiau mo
kėjo. O kainos ant armotų, 
kulkosvaidžių ir kitokios rų- 
šies žmogžudiškų įrankių Į 
pakilo iki tokio laipsnio, a-l 
pie kurį pirmiau tik pasako
se galėjo pasakoti.

Visi uždirba, visi naudo
jasi iš Europos kruvinųjų 
skerdynių, visi pila auksą į 
savo didelius kišenius. Bet 
kiek pelno tie darbinin
kai, kurie išdirba tuos visus 
žmogžudiškus įrankius? Ar 
jų darbo sąlygos nors kiek 
pasigerino? Ar tie kapita
listai, kurie gauna užsaky
mus daug didesnėmis kaino
mis, pakėlė darbininkams 
algas nors ant dešimtuko?

Nieko panašaus! Kapita
listai, pasinaudodami krizio 
metu, dar numušė darbinin
kams algas.

Kaip žinoma, kariaujan- 
čiom šalim ginklų ir kariš
kų reikmenų išdirbystės 
centru ;
Conn, valstijoj. Šiame mie
ste randasi didžiausia gink -Į £ anatikai^^ wwlowivu<w 
lų dirbtuvė Remington Taįp mums pasakoja ir į 
Union Metallic Cartridge galvą kala klerikaių 'ir de. 

I 1 • 1 i "J /X /"V šiniuju tautininku spauda,
dirbtuvę dar yra 102 ma- Bet męs, socijalistai, esa- 
zesnes dirbtuves,kurios taip- me kantrus nors mums kas 

Igi ginklus duba Reining- ir kaiad:i ant galvos tašytų, 
ton Union Metallic Cartnd- jie sav0 0 męS savo jr ga.

, ge Co. dirba apie 16 tuks- na
’ | tančių darbininkų, kurių Grigaitis - fe, tai fanati- 

dauguma priklauso^ prie j- kas, tai demagogas, tai užsi- 
vamų unijų. Ir štai, tie vertelis — šaukia visais pa- 
darbininkai pamatę, kad. ka- kampiais tautininkai ir jų 
pitahstai uz jų padirbtus draugai
ginklus nuo, kariaujančių Michelsonas — e, tai žy- 
salių lupa trigubai, o jiems das, tai biznierius, tai neap
moka dar mažiau, negu pir- tašytas žmogus - 
miaus mokėjo, apšaukė tautininku štabas.
streiką. Jie tamgi pareika- kia šnekėt,

Suprantama, fabri-|jų išgavus didesnį duonos 
šmotą. Ir dabar, kuomet

čū>4 “Vienybės” konferen- streikuojantiems baltimoriš- 
Bją. “Lietuva” vėlei užgie- kiams. Jų prašo duonos, o 
da apie vienybę. Visiems jie akmenį duoda. Jūjų lai- 
rūpi, ką pasakys socijalistai. kraštis net nemini apie nau- 

Man tik juokai. Juk dar jai kilusį streiką.
prieš kelias dienas tuos so-; Jeigu dalykai išrodo taip 
cijalistus plūdo, niekino, “ei- liūdnai, tai reikia rūpinties, 
cilikais” vadino, o dabar vėl kad jie dar liūdnesniais ne
prašo: tik dirbkite, broly- virstų. .
čiai, tik dirbkite. • _ ......... _

Matote, ]

žmogžudiškus įrankius.
Nors dabar sunkus laikai, 

nors bedarbių labai daug ir 
kompanijom daug lengviau 
streiklaužių gauti, bet gali
ma tikėtis, kad darbininkai 
kovą laimės, nes visi amat- 
ninkai priklauso prie unijų. 
Streiklaužiai gi negalės at
likti amatninkų darbo. To- 
' u būdu kompanijos bus 
priverstos išpildyti darbi
ninkų reikalavimus, nes jas, 
’š dalies, vers kariaujančios 
šalis, su kuriom padarė kon
traktus, pasižadėdamos ko- 
gre i ėmusia atlikti paimtus 
užsakymus.

švenčioniskis.

Socijalistai negeri, 
bet jų darbas oi 

kaip geras!

. Męs manome, kad 
Baltimorėj turėtų rasties 

___ , męs negeri, bet žmonių, kurie ištirtų viršuj 
mūsų darbas — oi kaip ge-1 paminėtą incidentą visu ga
ras!____________________ [limu bešališkumu ir pa-

Argi ne tas pats ir Susi- skelbtų apie tai plačiai vi- 
vienyjime Lietuvių Ameri- suomenei. Tuomet visuome- 
koj. Męs ten vis dar esą- nė žinos, kas reikės daryti, 
me “second hand piliečiai” (kuomet industrialistai ap- 
( o pirmos rųšies piliečiai, šauks kur nors streiką. Jei- 
tai tie, kurie išgauna S. L. gu jie duoda akmenį vieton 
A. narių adresus!) . “Tėvy-!duonos kovojantiems strei- 
nė” dešimts sykių cituoja pienams, tai kodėl ir jiems 
“Lietuvą”, “V. L.” ar “Jaun.1 tuo pačiu saiku neatsimokė- 
Liet.”, o tiktai vienuoliktą ti, jeigu jie šauksis pagel- 
sykį cituoja “Nauj.” ar bos? Ve koksai išvedimas 
“Laisvę”. Susivienyjimo, noroms nenoroms prašosi 
valdyboje sėdi dideli ponai, 
tikri chinų mandarinai ir vis 
niurna,kad socijalistai nege-'net trijų unijų sistemą ta
ri, niurna visais pakampiais.. me pačiame amate. Tai sta- 
Mūsų žmogui begalo sunku čiai peilis darbininkų judė- 
pakliuti į S. L. A. viršinin- jimui tasai baisus susiskal- 
kus. Mat, męs negeri, męs dymas, bet jeigu toksai fak- 
nuobradai, męs nenuora-[tas jau yra, tai su juo rei- 
mos.

Bet mūsų darbas... oi kaip kio nors išėjimo iš to klai- 
geras. Kas iškėlė Worces- daus labirinto. Jeigu nori- 
terio kuopą, jeigu ne socija- ma, kad bent ateityje unijos 
listai? Kas iškėlė S. L. A. galėtų susivienyti, tai reikia 
Pittsburgo apygardoje, jei- jau dabar ruošti kelią tam 
gu ne Baltrušaičiai, Kon- susivienijimui.
dratavičius, 
socijalistai?

Męs apgailim dviejų ir

kia skaityties i. ieškoti ko-

Bakanas ir kiti
Kas uoliausia [ manom, kad norint tą kelią

Bet kaip jį ruošti? Męs

Amžina giesmė, amžina 
nuobodžių pasaka nesiliau
jama kartoti, kad lietuviai 

~ i socijalistai yra negeri. Jie 
yra ^ridgeportas, šiokie ir tokie ir dar kitokie.

. . I Jie perdideli užsispyrėliai ir
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remia S. L. A. Luzerne pa-1 rasti, reikia švelnint unijų 
i ne socijalistai? įsantikius bent jau kovos 

momente. Tuomet 
viešai demonstruoti darbi
ninkų solidariškumo jaus
mus.

Jeigu taip nebus, jeigu ir 
toliau draugai industrialis
tai norės vartoti tokią ap
gailėjimo vertą taktiką, ko
kią jie pavartojo šiuo žygiu 
su Amalgamated unijos na
riais — tuomet lai jie nesi- 
divija, kad ir jiems tuo pa
čiu bus atsimokėta.

Męs visi labai gerai ži
nom, kad daugiausia aukų 
Lawrenc’o, Patersano, Bal- 
timorės ir tt. streikieriams

ne socijalistai?! 
nurodyt didelę1 

daugybę naujų pavyzdžių.
Taigi, męs niekai, bet mū

sų darbas — oi kaip geras.
Ta pati istorija ir Tėvy

nės Mylėtojų Draugijoj. 
Kiek jau tas Širvydėlis ne- 
priplūsta ant mūsų, kiek jau 
ta “Vienybė” neprirašo kar
čiausiu užmetimu tiems “ci- 
cilikams”, bet kada nors vie
nas sočijalistas apleidžia T. 
M. D., tuomet tautininkai 
šaukia: ei, brolau, palauk, 
kur bėgi?! Būkie čia, padėk 
dirbti! Aha, vėl tas pats. 
Męs niekai, bet be mūsų 
darbo tautininkai liktųsi, sudėta po įtekme socijalistų 
kaip tas laivas ant seklumos i agitacijos. Bet socijalistai 
užkliuvęs. J”

viete, jeigu 
Aš galėčiau reikia

ir jų spauda nėra gi tasai
Na gi, broliai socijalistai, j Evangelijos Jėzus, kuris no- 

jeigu mūsų energija ir dar-.ri, kad kas nors jam j žan- 
bas ir pasišventimas taip;dus skaldytų. Męs galime 

tai neaikvoki- ir permainyt savo taktiką ir 
jo taip daug sveti- nemanome, kad tai būtų 

bet dirbkime labui , sveika ir naudinga L W. W. 
Lietuvių Socijalistų Sąjun-1 organizacijai, kuri nuo savo 
gos. , lenciūgo paleidžia į sveitą

čiru-Viru. [net tokius žmogpalaikius, 
kaip tūlas Grikštas.

branginama, 
me 
miems,

Deki musų unijų 
santikių.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

šaukia 
Bet ka 

. , . .. . _____ , visi jie niekai,
lavo, kad kompanijos ir juk jau seniai tokį nuo- 
jiems pakeltų algas. sprendi išdavė “V. L.” kom-

Ir štai, darbininkai ne- panija.
spėjo apšaukti streiką, kaip Bet man dyvai iš tų tauti- 
jau^ kapitalistai ir Jų. spau- ninku ir klerikalų. Jeigu 
da šaukia, būk vokiečiai pa- jau socijalistai tokie negeri, 
pirkę unijos vadovus,, kurie tai kodėlgi tautininkai taip 
ir išvede darbininkus į strei- nori naudoties socijalistų

Kompanija tuojaus parei
kalavo Burns’o biuro detek
tyvų. Kaip tik detektyvai 
pribuvo, tuojaus su portu
galais darbininkais buvo su
sirėmimų. Reikia tikėtis, 
kad bus didelių susirėmimų 
ir tas streikas apims ne vie
ną Bridgeportą, bet visas 
Suvienytų Valstijų dirbtu
ves, kuriose tik dirbama ka- 
riaujančiom šalim ginklai ir 
amunicija. Dabar į Brid
geportą suvažiavo unijų va
dovai ir jie varo plačią agi
taciją, kad darbininkai vie
nybėj laikytųsi. Kapitalis
tai .irgi nesnaudžia: jie 
traukia detektyvus, samdo 
visokius provokatorius, ren
ka streiklaužius ir deda vi
sas pastangas, kad tik strei- 
kierius nuveikus. Jie net 
nesigėdi skelbti, būk vokie
čiai papirko unijos vadovus, 
kad tie išvestų streikan vi
sus tuos darbininkus, kurie 
užimti išdirbimu ginklų ir 

I amunicijos.

darbu?
Paimkime tik kelis faktus 

iš lietuvių gyveninio. Štai, 
pereitą rudenį šaukia visuo
tiną seimą. Visi socijalistų 
priešai sužiuro, ką pasakys 
socijalistai. Bematant, “Tė
vynė” jau džiaugiasi socija- 
listais, “Lietuva” šaukia 
juos prie vienybės, Matot, 
jau socijalistai geri, jau ir 
darbštus ir veiklus ir šiaip 
visokių cnatų pilni. Mato
te, tautininkai manė,kad jau 
seime socijalistai bus užkin
kyti į “tautiškos vienybės” 
vežimą ir taps nekalti, kaip 
karveliai.

Ir kas būtų iš seimo buvę, 
jeigu ne socijalistai? Ir 
kiek būtų buvę pinigų su
rinkta Lietuvai, jeigu ne so- 
cijalistiškas Lietuvos šelpi
mo Fondas?

Na, gana bus apie tai. 
Eikime toliaus. Atvažiuoja 
St, Šimkus aukų rinkti. 0- 
gi žiūrim tik atpleška į 
“Laisvės” redakciją tūlas 

^klerikalėlis kviesti laisvie-

Pereitame “Laisvės” num. 
tilpo korespondencija iš 
Baltimorės, kurioj praneša
ma apie streiką, kilusį vie
noj kriaučių šapoje. 
šapos darbininkai yra

Mums, kaipo katalikams, 
svarbu žiųot pora dalykų, 
kuriuos kunigai teiksis pa
aiškinti: Kada mūsų išga- 

Tos nytojas ponas Jėzus Kristus 
na”l paliko ir kur jis sakė ar pa

ri ai Amalgamated Clothing Hepe, kad būt kunigai, džia- 
Workers unijos. Tarpe jųjkonai, monsignorai, vysku- 
esama. bene 20 lietuvių.' pai, patriarchai, kardinolai 
Streikieriai, suprantama, arba popiežiai. Jei nepaaiš- 
patįs vieni negali laikyties. kins mums to, tad męs visi 
Jie šaukėsi pagelbos. Tarp.galime pilnai tikėt, jog visa
kitko, jie kreipėsi ir prie 
taip vadinamų industrialis
ts Korespondentas liūdnai 
skundžiasi, kad iš industria- 
listų negauta jokios pagel
bos, bet turėta tik nesma
gumų, labai nemalonioj for
moj apsireiškusių.

Mums rodosi, tasai inci
dentas turi ne vien lokalę 
svarbą. Jisai privalo apeiti 
visiems lietuviams darbinin
kams.

Męs atsimenam, jog tuo
met, kuomet streikavo Bal- 
timorės kriaučiai, prigulį į 
I. W. W. uniją, tuomet juos 
rėmė visi Amerikos darbi
ninkai. Aukas rinko visų 
sriovių žmonės. Rodosi, ta
sai pamokinantis patirimas 
turėjo ateiti galvon Balti- 
morės industrialistams, kuo
met Amalgamated Clothing 
Workers nariai šiuo laiku 
šaukiasi jų pagelbos. Bet 
deja! Taip nebuvo ir nėra. 
Industrialistai norėjo gauti 
pašelpos iš kitur ir iš visų, 
bet patįs jos nenori duoti

ta šaika yra begėdžių ge- 
šeftmakerių.

♦

Fritzas.
♦

*

“Liet. Ūkininkas” prane
ša, jog Žagarės uredninkas 
liepė laikyti švarume išeina
mas vietas.

Vadinasi, ligi vainos išei
namas vietas galima buvo 
laikyti ir nesanitariškai.

Tik pamislykit, kokias 
baisias reformas įveda Ru
sija iš karės priežasties.

Čiru-Vira.
♦ ♦

Buvo pasklydus žinutė, 
kad klerikalų “Tautos Fon
das” paskyrė Paryžiaus Ga
briui 2000 dol., vietoj siųsti 
tuos pinigus pašelpimui ba
daujančių žmonių, nukentė
jusių nuo kayės Lietuvoje.

Gabrys nėra joks nuken
tėjėlis. Dėlto manėm, kad 
ta žinia yra tik išmislas, tai 
nė neminėjom. Bet dabar ji1 
yra patvirtinama. Apie tai 
rašo ir ‘“Tėvynė” ir kiti laik
raščiai. “Dilgėlės”.

i
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FLETCHES1ZMAS. Ištautčjimo
Horace Fletcherio kramymo teorija. klausime.
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Laisvė

(Pabaiga).
Kokie gi negerumai paei

na iš nepakankamai su
kramtyto maisto? Pasižiū
rėsime.

Dėlei nepakaktino su- 
kramtymo, žmonės suvalgo 
daug daugiau maisto, negu 
jų organizmui sveika ar 
reikalinga. Kietus valgius 
žmonės valia - nevalia šiek- 
tiek sukramto ir apseilina. 
Bet jau minkštus ir skystus 
valgius vartojant, tai nė vie
nas iš kelių tūkstančių at
sakomai neapseilina, ir kaip 
greitai įdeda į burną, taip 
greitai skubinasi nuryti. 
Tokiu būdu, suryjama du ar 
daugiau sykių, negu kūnas 
reikalauja.

Tai yra kuoplačiausiai 
praplitusi didelė klaida, būk 
minkšti ir skysti valgiai ne
reikalauja kramtymo nė sei
lėmis suvilginimo. Net pie
nas ir tai reikia palaikyti 
burnoje. Greitai, be su- 
kramtymo valgant, yra ap
sunkinama virškinimo or
ganai. Daug, maisto, tokiu 
būdu sugrūsto, eina niekais; 
dėlei maisto nesuseilinimo 
burnoje didelė jo dalis nega
li būti kūno sunaudota. O 
kuo mažiau iš to sugrusto 
valgio bus sunaudota, tuo 
žmogus daugiau nori val
gyti.

Smulkiai sukramtant ir 
susvilinant maistą, męs jo 
daleles suvedam į artimą su
sidūrimą su virškinamais 
syvais, sumažiname skilviui 
muskulinį darbą ir paleng
viname pereiti tam maistui 
į mūsų kraują. Juo labiau 
maistas yra susmulkinamas 
ir suvedamas į artimą susi
dūrimą su virškinimo sy
vais laike valgymo, — tuo 
mažiau męs suvalgome, tuo 
greičiau maistu esame paso
tinti, nes iš tokio prirengto 
maisto kūnas tuojaus gauna 
peno.

Visai kas kita yra su pra
stai sukramtytu ir menkai 
susvilintu maistu: •

Didesni nesukramtyti 
maisto gabalai, per kuriuos 
mažai tegali persigerti virš
kinamieji syvai, dažnai skil- 
vyje susilaukia nepaprastų 
chemiškų permainų; suerzi
na skilvio plėvelę ir neretai 
yra priežasčia skilvio užde
gimo; arba gali suparali- 
žiuoti nervus ir pasilikti 
skilvyje visai nesuvirškinti 
per valandas, o net ir die
nas. D kiek galvos skaudė- 
jimų paeina nuo nesukram
tyto maisto kimšimo į skil
vį ! Kiek žmonių gauna 
nervų suįrimą iš tos priežas
ties!

Bet gali būti ir dar blo
gesnių pasekmių. Tūli dak
tarai mena, kad ir vėžys ne- 
retai esti pasekmė nesužleb- 
čioto maisto. Sakoma, kad 
Napoleonas, kuris buvo la
bai įžymus savo greitu val
gymu, nuo to gavo vėžį ir 
mirė, turėdamas 52 metus 
amžiaus. Daugelis atsižy
mėjusių fiziologų mano, kad 
Napolebnas pralaimėjo ir 
garsųjį Waterloo mūšį to
dėl, kad ant greitųjų buvo 
perdaug prisiglemžęs mais
to, beveik nesukramtyto, ir 
tuomi didžiai apsunkinęs 
savo skilvį, — o męs visi pa
tyrėme, kad su prikimštu 
skilviu žmogaus protas tam
pa apsnūdęs, praranda grei
tumą, sumanumą. Visi bu
sime matę, kaip Lietuvoj 
žmonės bažnyčioje snau
džia. Davatkos sako, kad 
tai velnias žmones gundo 
per “nobaženstvą” snausti. 
Bet kas, ištikrųjų, verčia 
žmones per pamaldas snau
sti, — tai drūtas prįsivalgy- 
mas. Mat, Lietuvos žmone- 
liai šiokią dieną, nors ir sun
kiai dirbdami, nedavalgo, 
kad tik šventą dieną tikrai 
pilnai pilvą prisikimšti. Y- 
ra lotinų patarlė: Satur 
venter non studet lubenter.

* Lietuvių kalbon tai išvertus, 
išeina: Sotus pilvas nenoriai 
besimokina;—rusiškai: Pol-

noje briucho učeniju glu- 
cho.

Skaitytojai turi suprasti, 
kad aš nenoriu pasakyti, 
kad reikia pusiaualkiai gan- 
gariauti. Sakau, reikia val
gyti, kiek tiktai nori, bet 
pirm nurijimo atydžiai su
kramtyti, o niekada nebus 
persivalgoma ir niekada ne
bus viršminetų pavojų nė 
perdidelio proto apsunkini
mo po valgiui.

Vienas didesniųjų pavojų, 
paeinančių iš maisto neuž- 
tektino sukramtymo, — tai 
yra pavojus appendicitis, 
kuomet maisto gabalai iš
trūksta iš skilvio nesusmul
kinti į taip vadinamą akląją 
žarną.

Dėlei neganėtino sukram
tymo skilvys ir žarnos es
ti užtvenktos nesuvirškintu 
krakmolu. Krakmolas, rūg- 
damas, išdirba tam tikrus 
nuodus, kurie per skilvio ir 
žarnų sienas susisunkia į 
kraują, tokiu būdu įnešda
mi nuodų į kraują, nusilp
nindami jį ir žmogaus kūną 
padarydami prieinamesnį 
daugeliui ligų. Nuo užsi- 
tvenkimo virškinimo organų 
dideliu krakmolinių nesu
virškintų maistų daugumu 
atsiranda perdidelis droch- 
lorinės rūgšties bėgimas į 
skilvį, kas yra priežasčia vi
duriu nevirinimo. Šitokia
me gi atsitikime protas taip
gi silpnėja, žmogus tampa 
palinkęs viską pasaulyje 
matyti juodose spalvose.

Tonsilai, kaip sako Hora
ce Fletcher, irgi tankiai pa
eina nuo to, kao mažai 
kramtoma maistas arba, 
kad dėlei didžiumos minkštu 
maistų kramtymas rodosi 
žmonėms mažai reikalingas.

Kaip jau augščiau minėta, 
be nuodugnaus kramtymo 
žandai ir kiti aplinkiniai or
ganai, surišti su maisto nu- 
ryjimu ir su kvėpavimu 
(per nosį), — negauna pa
kaktinai prasimankštinimo, 
tatgi negauna nė tiek, kiek 
reikia šviežio kraujo, kuris 
taip reikalingas sveikatai 
visu kūno daliu, v v

** *
Tai yra trumpai išdėstyta 

svarbiausi Fletcherizmo te
orijos pamatai. Reikia pa
žymėti, jog šios teorijos lai
kosi ir savo bandymais ją 
patvirtino tokie įžymus 
mokslo vyrai, kaip:

Cambridge’o universiteto 
profesorius M. Foster.

Turino universiteto prof. 
Angelo Mosso.

Berno universiteto prof. 
Hugo Kronecker.

Berlyno universiteto prof. 
N. Zuntzt.

Brusselio universiteto
prof. Paul Heger.

Sorbonnos universiteto
prof. A. Dastre.

Harvardo universiteto
prof. H. P. Bowditch.

Yale universiteto prof. R. 
H. Chittenden.

Johns Hopkins universite
to prof. W. H. Weltch.

Peterburgo kariškos me
dicinos akademijos, garsiau
sias pasaulio fiziologas, pro
fesorius J. P. Pavlov ir daug 
kitų.

Casum Videns.

Atsakau į “Laisvės” an
ketą.

Abelnam žmonijos labui 
nutautėjimas kenksmingas, 
bet jis pats sustos, kuomet 
žmonės bus daugiau kultū
riškais, kuomet mokslas ir 
menas plačiai žmonėse vil- 
niuosis. Ištautėjimas turi 
būt stabdomas dėlto, kad jis 
žmogų pažemina ir nupuldo 
jo vertę net medžiagiškąja 
akia žiūrint. Tamsesnių šei
mynų vaikai tik jau grei
čiausiai ir ištautėja; nutau- 
tėliai naujoj tautoj gal ir il
gam laikui pasilieka juodes
nių gaivalu, — tai skriauda 
jiems patiems, o žmogus 
žmogui turi būt lygus.

Kelt kultūrą! Apsi
švietęs žmogus turi žinot 
daugiau kaip vieną kalbą, 
turi žinot savo istoriją ir is
toriją visasvietinę. Reikia 
mokyties, studijuoti pasaulį 
ir jo tvarką, kitą gerbt ir 
savęs nežemini, tuomet bus 
atsiektas pažangos idealas 
ir žmogus taps tuomi, kuo
mi jam būti pridera: bus 
tautos nariu ir visasvietine 
vienute.

Mikas Petrauskas.
15 d. liepos, 1915.

bažnytinis šliūbas nekenkia, * Ilgavyžis. 
labai klysta, nes jie pailgi
na juodosios partijos vieš
patavimą. Kunigai paskui 
išnaudoja tą savo įtekmę 
palaikymui alginės vergijos.

Męs, darbininkai, baisų 
skurdą velkame! Mūsų bro
liai bedarbiai nuvaikomi, 
kuomet sustoja ties dirbtu
vių vartais.

Tie, kurie kovoja su bado 
šmėkla, turi skirtis su šiuo 
pasauliu pirm laiko.

Tie, kurie šiandien kau- 
jas ant karės lauko — ką gi 
jie bloga vieni kitiems pada
rė?

Kas tą viską pagimdo, jei
gu ne šitas surėdymas, ku
ris tūkstančiu ryšių surištas 
su bažnyčiomis. Juk vysku
pai ir kunigai laimina ka
reivių ginklus. Kunigai juk 
sako, kad kiekviena valdžia 
yra dievo leista ir kad pra
sikaltimas prieš valdžią yra 
prasikatlimas prieš dievą.

Todėl tikri gi socijalistai 
turi vesti kovą su visais šios 
sistemos palaikytojais, o ne 
remti tas visas įstaigas, ku
rios palaiko vergijos tvarką.

Džiovukas.
St. Louis, Mo.

0 jie sugrįžo...
(Aukauju J. Giliui, socijalistų kuopos 

likvidatoriui).

“saloon”. Įėjęs į vidų, pa
ir ištariau — “Beer”, 

rymo t. 
vientaučių ir pra-
tamista lietuvys?” 
tt ir tt. Tuojaus

Lenkų legionai

NORĖJO SPAUST ANT 
LIETUVIŠKO LIEŽUVIO.

Vienas Illinojaus lietuvys, 
užsidegęs Amerikos armijos 
didumu, rašė spaustuvėms 
šitokį klausimą:

“noreco klawsti apei pa- 
spawdinimo. Kningeles The 
United Sates army noreco 
parspawdinti ant Letuviško 
lezuwo”.

Gavęs atsakymą, kiek tas 
viskas kaštuotų, nieko dau
giau jis nesako. Turbūt su
siprato, kad būtų blogai, jei
gu tokią knygelę uždėjęs 
ant lietuviško liežuvio, imtų 
retkarčiais “paspaudinti” jį.

“Dilgėlės”.

Laisvoji Sakykla.
“Laisvoji Sakykla” atvira visiems 

—draugams ir priešais. Jūs galite 
gauti čia balsą ir išreikšti savo nuo
monę, nors redakcija ir nesutiktų su 
jumis.

Rašykite, betgi, mandagiai ir 
trumpai. Stengkitės mažai rašyti, 
bet daug pasakyti.

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

Redakcija neatsako už nuomones 
“Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

MANO ŽODIS APIE BAŽ
NYTINIUS ŠLIŪBUS.
Daug kalbama dabar apie 

bažnytinius šliubus. Mano 
nuomonė tokia. Mokslo pro
gresas dideliu žingsniu eina 
pirmyn. Socijalistų judėji
mas taip-pat nestovi ant 
vietos, bet žengia sykiu su 
„progresu. Socijalistiškam 
judėjimui besivystant, vis 
labiau kįla darbininkų kle- 
sa.

Tuo tarpu, krikščionystė 
pasiliko ant vietos. Ji ry
mo ant senų pamatų ir neži- 
nystes. Jinai pasiliko už
pakalyje civilizacijos. To
dėl yra labai negerai, jeigu 
tūli darbininkai remia tas 
įstaigas, kurios pasiliko už
pakaly progresyvio judėji
mo. Dvasiškijos būtis tam
priausia surišta su kapita
lizmo egzistavimu. Todėl, 
kas palaiko dvasiškij ą, tas 
palaiko patį kapitalizmą. 
Todėl tikrieji (?Red.)socija- 
listai ir kovoja su juodąja 
gauja, nes ji yra mūsų prie
šas. Bet yra dar tokių 
draugų, kurie užtaria juos 
ir mėgina teisinti, sakyda
mi “ką tai reiškia, jeigu pa
vienė ypata paima bažny-^ 
čioje šliūbą ir už tai uW 
ka keliatą dolerių”. Bet’ vai
sos organizacijos tik ir su
sideda iš vienučių, taip kaip 
ir iš tų draugų, imančių 
bažnytinį šliūbą, susidaro 
didelis skaitlius ir tuom pa
laiko savo priešą.

Kiti sako, kad socijalizmo 
veikimo dirva tėra tik poli
tikoj. Bet socijalizmas ne
ša savimi ir laisvą mintį, 
jisai suteikia progą laisvai 
protauti, jisai blaško dievy
stės ūkus ir viską išveda 
nuo tam tikrų materiališkų 
priežasčių. Taip, socijalis- 
tai turi kovoti ir su prietarų 
palaikytojais, kurie drabsto 
mus purvais.

Faktiškai yra prirodyta, 
kad bažnyčios su Vatikanu 
yra vienintelė įstaiga, kuri 
palaiko milijonų žmonių 
vergiją, neduodama žmoni
jos dvasiai pakilti, bet sten
gias palaikyti žmonių protą 
paralyžiuotam stovyje. Štai 
kodėl męs turime milžinišką 
aimiją neprotaujančių žmo
nių. Todėl tai socijalistai 
jokiu būdu negali remti tą 
įstaigą!

Tie, kurie tvirtina, kad

“Dziennik Ludowy” tan
kiai paduoda labai įdomių 
žinių apie lenkų legionus. 
Legionai — tai lenkų tautiš
ka kariumene, kuri randasi 
po globa Austrijos valdžios.

Lenkų legionierių, anot 
“Dziennik Ludowy”, yra jau 
net 50,000. Tai liuosanorių 
kariumene. Pradžioj karės 
į legionus rašėsi tik Galici
jos lenkai, dabar gi juosna 
rašosi daugybė lenkų iš ka
ralystės, tai yra, iš tų jos 
vietų, kurios užimtos vokie
čių ir austrų.

Legionai dalinasi į tris 
batalijomis. Juose yra se
kančios dalįs: artilerija, ka
valerija ir pėstininkai. Vy
riausiu legionų vadu yra 
tautiškas socijalistas Pil
sudski. Aficieriai vadina 
kareivius piliečiais.

Pradžioj karės austrai 
nusiuntę legionus į Karpatų 
kalnus, dabar gi dalis legio
nų veikia Kielcų, Kališiaus 
ir Petrakavo gubernijose. 
Jie sako, kad kovoja už ne- 
prigulmingą Lenkiją ir norį 
nuversti Maskvos jungą.

Iš sykio į legionus karaly
stės gyventojai žiūrėjo su 
neištikimybe, dabar jau 
jiems daug labiau pritaria. 
Tiktai Lenkijos socijaldemo- 
kratai nepritaria legionams.

KAIP DANGUJ, TAIP IR 
ANT ŽEMĖS.

Visur jie tokie-pat: Aus
trijos laikraščiai jau net 
tam tikrą skyrių įvedė vi
sokiems sukčiams skelbti. 
Neseniai suėmė vieną batų 
fabrikantą (Moravijoj), ku
ris pristatė kariumenei 50 
tūkst. porų kareivių batų 
popieros ir medžio padais. 
Taip-pat yra areštuotų batų 
pirkėjų Viennoj, Grace ir 
kitur. “Rankpelnis”.

LAIVAKORTES
{ Lietuvą-Rusiją

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

užimtų jūrių.
Paeportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS I 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imama 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 11,500.000.

Kreipkitės raštu ar ypatiškai. 
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

Tai buvo gegužės mėnesio vakaras,1910 
metais. Aš, iššokęs iš traukinio, pirmiau
sia perskaičiau ant lenčiukės, primuštos 
prie nedidelio namo, parašą: Passaic, N. J. 
Valandėlę apsidairęs, patraukiau miestelio 
gilumom Paėjęs kelias minutas, pamačiau 
man paprastą “Įstaigą”, ant kurios langų 
buvo parašai
sirėmiau ant “baro” 
Nereikėjo man vienam ten ilgai 
Tuojaus apstojo būrys 
dėjo klausinėti: “Ar 
“Iš kur atvažiavai?” ir
susipažinom ir prasidėjo gyvenimas naujoj 
vietoj. Varėm paprastą mums gyvenimą 
gana linksmai. Būdavo, kuomet sulaukiam 
subatos vakaro, susirenkam į viršminėtą 
“įstaigą” ir linksminamės. Aš buvau pra
kilnus — gabus, tai greitai užsitarnavau 
simpatiją savo draugų; kuomet išsigeriu 
porą “skunerių”, tai. kaip užtrauksiu mano 
numylėtą dainą:

Začiem ty bezumnaja gubiš 
Togo, kto uvlioksia toboj? 
Navierno menia ty neliūbiš; 
Neliūbiš?—tak bog že s toboj!

O mano draugai, apstoję apie mane, 
klauso su pasigėrėjimu. Aš gi, varydamas 
dainą pirmyn, nespėju “skunerius” tuštint, 
kuriuos draugai stato prieš mane—vieną, 
paskui kitą ir taip begalo. Puiku — tiktai 
gerk ir dainuok ! Aš tuolaik turėdavau tą 
mintį, jogei už mane nėra sviete gudresnio, 
puikesnio... Buvau puikus — išdidus — 
“katalikiškas sportas!” Bet anaiptol nevi- 
siems patiko mano dainos; ant rytojaus at
sirado jau tokių draugų, kurie vietoj gė
rėtis — pasipiktino! Vienas jaunas vy
ras, pilnas drąsos ir energijos, prisiartino 
prie manęs ir štai kaip pradėjo kalbėti:

“Drauge mano! Esi jaunas, dailus vai
kinas, bet tavo pasielgimai yra bjaurus ir 
kenksmingi! Kelias, kuriuo tamista dabar 
eini, yra bjaurus, purvinas, be tikslo, be vil
ties, be idėjos!

“Agi gražu taip elgtis? Leidžiant 
laikas — branguš laikas, ant nieko, nuodi
jant nuolatos protas alkoholiuj?!... kodėlgi 
nepradėt protauti?... Pamesk šį purviną 
kelią! Eik šen pas mumis. Įstok į mūsų 
kelią. Mūsų kelias yra erškėčiuotas kelias, 
bet tai idėjos kelias, kuris eina prie tikslo: 
laisvės, meilės, lygybės ir brolybės!...”

Aš, klausydamas jo įspūdingos kalbos, 
mislijau sau: “jau čia cicilikas”. Ir jau 
buvau besirengiąs duoti atsakymą — kata
likišką atsakymą t. y. su bonka į kaktą. 
Bet tuo tarpu man užėjo mintis: “Mylėk 
priešą savo”, ir aš vietoj “katalikiško atsa
kymo”, su pasityčiojimu atrėžiau: “Tamis
ta meluoji! Pas jumis nieko daugiau nėra, 
kaip tik kvoteris užsimokėt ir į dievą neti
kėt!” Bet jisai, neatkreipęs ant to jokios 
atydos, tęsė savo įspūdingą kalbą toliau.

“Žiūrėk — sako jisai — ten toli už kal
nelio koki dailus matosi šviesos žiburiai. 
Tai yra žiedai laisvės, meilės, lygybės ir

Ar matai kokios ten gražios, 
rožės!... Kodėlgi

Ir taip toliau ir

brolybės! 
raudonos kvepiančios 
mums neiti prie jų?!...” 
taip toliau kalbėjo tas drąsus, pilnas ener
gijos vyras, kad aš nei nepasijutau, kaip 
padaviau jam ranką ir drebančiu balsu pra
tariau :

“Drauge mano! sutinku pamesti šį 
purviną kelią! Einu kartu su tavim prie 
to erškėčiuoto kelio!...”

Išėjau kartu su juom. Tuojaus įėjom 
į man nepaprastą vietą, kurioj atradom 
gražų būrelį draugų, svarstančių, kaip pa- 
sekmingiau laužyti erškėčiai ir sparčiau 
žengti pirmyn idėjos keliu, prie tikslo: lai
svės, meilės, lygybės ir brolybės. Draugai 
pasveikino mane malone šipsa ant veidų 
kaipo naują narį — naują kovotoją. Ir 
taip, kartu pradėjau laužyti erškėčius — 
čystyti idėjos kelią ir žengti pirmyn prie 
tikslo!.... Bet štai, nepoilgam, dangus pra
dėjo niaukties. Užėjo juodi — baisus de
besiai, nešdami didelę audrą — audrą nea
pykantos draugų vienų prieš kitus! Mano 
draugai pradėjo apilsti; pradėjo dalintis 
neužtarnautos garbes vainiku... Pradėjo

abejoti apie teisingumą šio kelio ir vienas 
po kitam pradėjo grįžti atgalios, į aną pur
viną kelią!... Bet pirmutinis mano drau
gas tuokart neatkreipė ant to jokios aty
dos! Jisai vietoj nusiminti, pradėjo dar 
energiškiau veikti, kartodamas: “Nenusi- 
minkim, drauge, nes tai yra veidmainiai!” 
Laimingas aš buvau, turėdamas tokį drau
gą! Aš maniau, jogei jo jokios bangos ne
galės parblokšti — negalės nustumti nuo 
erškėčiuoto kelio ir su didžiausia vilčia sku
binau eiti paskui savo draugą! Jis man 
suteikdavo naudingiausių patarimų, kaip 
kovot su žiaurioms gyvenimo bangoms, ko
voj su užpuolusiais priešais, ne kumščia, ne 
ginklu, bet sveiku — tyru protu!...

Betgi dabar! Kas pasidarė mano 
draugui?! Kokios bangos jį galėjo par
blokšti, nustumti nuo taip prakilnaus idėjos 
kelio?!!

Štai, vieną nedėlios rytą saulutė vos 
prašvito ir vėl apsiniaukė, užleisdama vie
tą juodam debesiui, nešančiam didžiausį 
šturmą, kuris užėjęs parbloškė mano drau
gą. Aš, pamatęs parblokštą draugą, sku
binau į pagelbą, su nepergalima vilčia. Aš 
buvau užtikrintas, kad pajiegsiu apgalėti tą 
baisią audrą ir vėl žengsim sykiu prie tiks
lo: laisvės, meilės, lygybės ir brolybės! 
Prie tų raudonų, gražių kvepiančių rožių!... 
Bet veltui buvo mano viltis! Mano drau
gas, vietoj priimti nuo manęs pagelbą — 
atstūmė mane — paniekino! Ir vien tik 
atkreipęs rūstų veidą, tarė: “Prakeiktas li
kimas!... Nedrįsk man kalbėti to, ką aš 
tau nuolatos kalbėjau, nes atmink, kad tu 
tiek nežinai, kiek aš užmiršau! Šis kelias 
neina prie ano tikslo, ne! Tai vien išmis- 
las gudrių biznierių, kuriuom vien tik ga
lima prieiti prie užgrabinių pragaro kan
čių!” Atsikėlęs, apsidairė ir pamaži 
pradėjo žingsniuoti. Aš stovėjau, 
visas apimtas baimės ir su didžiausiu nusi
stebėjimu akimis lydėjau savo draugą, iki 
jisai įžengė į aną purviną kelią, iš kurio 
vakar mane išvedė.

Sugrįžęs — gi tarė: “Ačiū tau dieve, 
kad mane sugrąžinai ant gero kelio”. Ma
ne apėmė dar didesnė baimė, dar didesnis 
nusistebėjimas, nes vakar jisai mane išve
dė iš to kelio, vadindamas jį purvinu keliu, 
o šiandien ačiuoja dievui ir vadina “geru, 
keliu”. Aš pasilikau tie vilties!...

Ir jau buvau manęs grįžti paskui sa
vo draugą, bet tuo tarpu užėjo man ant 
minties jo paties žodžiai: “Nenusiminkim, 
nes tai yra veidmainiai” ir pats nepajutau, 
kuomet išsiveržė iš mano lupų šie žodžiai: 
“Grįžti?! O, kaip tai bjauru!’

Besikankinant ant vietos, bekovojant 
su visokioms mintimis, pasigirdo tūkstan
čių draugų balsai: “Pirmyn, draugai, prie 
tikslo idėjos keliu!...” Mano širdis pradėjo 
plakti — plakti didžiausiu džiaugsmu ir aš 
pradėjau žengti, idant pasivijus anuos tūk
stančius draugų, ir kartu su jais žengus 
pirmyn prie tikslo: Laisvės, Meilės, Lygy
bės ir Brolybės!!!

O jie sugrįžo!...

Sielos Skausmai
Kiek tai skausmų mano širdį 
Šioj valandoj palytėjo, 
Nieks nejaučia, nieks negirdi, 
Bet mane jie pamylėjo.

Jie aplanko man’ kasdieną, 
Tartum, džiaugias apkabinę, 
Regis vien tik mano vieno 
Slegia, drasko jie krutinę.

Bet išties ne mane vieną 
Nuolat laiko jie apglėbę, 
O kiekvieno vargšo sielą
Be atvangos spaudžia, slegia.

Ten toli už okeano,
Kur siela nuolat skrajoja, 
Ji buvoja šaly mano, 
Kur namiškiai vien vaitoja.

Kur liepsnose jau nameliai 
Seniai žuvę, sunaikinti. 
Kur seni mano tėveliai 
Skausmais ašaroms maitinti.

Ten kanuolės nuolat gaudžia, 
Minioms neša žiaurią mirtį, 
Šaltas kapas juos tik glaudžia, 
Suramindamas jų širdį.

J. Žebrauskas.
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MOTERIMS
NAUJIENOS J

Adelaida Popp

Tūlos darbininkes istorija
i Vertė V. P.

N (Tąsa).
agentai ateidavo į namus ir teiraudavosi 
apie mane. Motina labai susirūpino mano 
likimu. Aš irgi rūpinausi: kas buš su mo
tina, jeigu mane suareštuos? Bet atsisa
kyti nuo velkina mgalėjau, nes labai Į 
vau persiėmus sadjalizmo dvasia ir įUgl 
linus į tą idėją. Sykį man dirbtuvėn at
siuntė laikraštį, kuriame buvo pasakyta, 
kad policija nusprendė mane areštuoti. 
Perskaičius tą pranešimą, pirma mintis 
puolė į galvą: “Ką motina pasakys?” Lai
krašty buvo perdėta. Buvo tik paskirta 
tardymas, kuris vėliau užsibaigė be jokių 
pasekmių.

Užsibaigus tardymui, nusprendžiau 
bendradarbiauti moterų leidžiamam laik
rašty ir užsiimti vien tik propaganda, tai 
darbdavis išdavė man kogeriausį paliūdy- 
jima, kad aš buvau p°rr darbininkė. Iduo- 
damas tą paliūdyjimą pasakė:

— Linkiu jums kogeriausio pasisekimo 
darbuotis ant naujos dirvos.

Dabar buvau neapsakomai laiminga. 
Priešais mane stovėjo plačiausia ir bran
giausia veikimo dirva,' prie kurios pirmiau 
neturėjau vilties prieiti. Bet motina visai 
nesidžiaugė, kad aš permainiau savo užsiė
mimą. Ji norėjo, kad dirhčia dirbtuvėj, o 
paskui apsivesčia. Mano motina, kurios vi
sas gyvenimas buvo vieni vargai, kas du 
metu gimdydavo ir paskui krūtimis kūdikį 
maitindavo po 16 — 18 mėnesių, kad ilgiau 
apsisaugojus nuo naujo naštumo, — dabar 
nori savu dukteriai tos pačios laimės — ap- 
sivedimo ir tokio šeimyniško gyvenimo, 
kaip kad ji turėjo. Ji daugiau nieko ne
troško, kaip tik mane išduoti už gero vyro 
ir tuomi paliuosuoti iš dirbtuvės. Su ta 
jos nuomone negalėjau sutikti. Jos nuo
mone, ištekėti už vyro ir gimdvti kūdikius 
— tai moters pareigos. Pirmiaus dar gė
rėdavos’, kad mane giria, kaipo visuome
nišką veikėją, bet dabar jau visai kitaip 
pradėjo žiūrėti. Juc aš smarkiau veikiau, 
tuom labiau motina ant manęs pyko.

Nors motina nebuvo dievota, nes-per 
visą savo amžį neturėjo laiko užsiimti mal
domis, bet visgi prie tikėjimo turėjo pa
traukimą. Mano pažiūros, kurios dabar 
laba’ toli nuėjo nuo tikėjimo, ją neužganė
dino ir ji nuolatos atkartodavo visokias ne
sąmones, kurias girdėdavo pasakojant apie 
socijalistus. Nuolatos užsipuldinėdavo ant 
socijalistų partijos ir tuomi mane, kaipo 
partijos narę, labai įžeisdavo. Mano vei
kimas vis ėjo platyn ir tankiai pareidavau 
namo vakarais labai vėlai. Ji sakydavo, 
kad dora mergaitė neprivalo vakarais tran
kytis. Kada aš pavargus sugrįždavau na
mo, tai motina visokiais žodžiais mane iš
plūsdavo . Jeigu aš ateidavau namo links
ma, kad atlikau naudingą darbą, tai moti
na pradėdavo iš manęs tyčiotis ir visą ma
no linksmumą užnuodydavo. Tankiai gu
lėdama lovoj ištisas valandas verkdavau, 
kad mano nelaimingas likimas. Dabar tu
riu tokį darbą, kuris man suteikia laimę, 
bet priversta kankintis, kad motina sena ir 
nesupranta tos mano laimės, nepritaria 
mano idėjai.

Nors daug turėjau nuo motinos nuken
tėti, bet nei sykį neatėjo galvon mintis, kad 
ją apleidus. Męs išvien pergyvenom dau
gelį karčių dienelių ir dabar, kada gyveni
mo sąlygos truputį pagerėjo, aš ją negaliu 
apleisti. Pradėjus savystoviai gyventi, 
pradėjau užmiršti ir pergyventas dienas, 
kurios buvo labai liūdnos. Jaučiausi svei
ka, stipri ir galėjau pildyti visas užduotis, 
kurias pati pasiskyriau. Tik motinos atsi- 
nešimas linkui manęs kas syk ėjo aštryn. 
Ji visuomet kenkė man lavintis ir, galima 
sakyti, laikė surakinus kojas ir rankas.

Čia turiu priminti, kad norėjo motiną 
pertikrinti ir kiti partijos vadai, bet tas 
nieko negelbėjo,

Į Vienna buvo atvažiavęs Fridrichas 
Engelsas ir aš su juomi susipažinau. Tai 
buvo draugiškas ir geros širdies žmogus ir 
kalbėdama su juomi visai nesijaučiau, kad 
tunu reikalą su tarptautinės vadovu. Tuom 
laiku labai mažai moterų partijoj darba
vosi, tai Engelsas norėjo patirti mano iš- 
eilavinimą ir supratimą. Bekalbėdama su 
Juomi pasakiau ir apie tai, kad nuo moti
nos reikia daug nukentėti. Jis prižadėjo 
mano motiną pertikrinti ir tuomi man pa
gelbsti. Sykiu su Augustu Bebeliu atėjo

pas mane ir stengėsi motinai įkalbėti, kad 
ji privalo didžiuotis, turėdama tokią dukte
rį, bet motina, nemokėdama skaityti, nie
ko negirdėjus apie politiką, visai nesuprato 
jų gerų norų. Jiedu buvo garsiausi vyrai 
visoj Europoj, jų revoliucijinis darbas su
drebino viso pasaulio autoritetus, bet tam
si, nieko nesuprantanti,nieko apie juodu ne
girdėjusi senelė visai šaltai klausė jų žo-

Ką papasakojo pa
nelė J. Adams?

Žymi veikėja moterų tar
pe, panelė Jane Adams, jau 
sugrįžo iš Europos. Jinai 
papasakojo •reporteriui 
dienraščio “The Gali” ką 
mačiusi, ką girdėjusi krau
juose paplukusio j Europoj.

Žmonėse auga taikos troš
kimas, nors karės upas dai 
nėra galutinai išgaravęs. 
Tiesa, sunku atsipeikėti nuo 
tos kariškos audros, kuri 

'taip baisiai įsisiūbavo, ra
čiaus patsai pavojingiausias 
momentas jau praėjo. So- 
cijanstai jau atranda savo 

Ipoziciją ir visur pradeda a- 
Igituoti už taiką. Socijalis- 
’ tų Įtekme visur smarkiai 
! pakilusi. Jie veikia, ne vien 

1 . v. i savo organizacijose, bet ir
Nito busiančio savo vyro j buržuawiese organizacijų- 

se.
Taikos agitatoriams iš- 

Ir tokios laimės puolė labai sunkus darbas. 
Daugelis jų tarnauja kariu- 
menėj. Per tai yra labai 
sunku susižinoti savo tarpe. 
Panelė Adams šnekėjosi su 
daugeliu taikos šalininkų, 
kurie dėvėjo pilną kareivių 
uniformą. Jie neapkenčia 
tarės, bet yra priversti ka
riauti.

Vieną nepaprastą ir labai 
domų dalyką papasakojo 

panelė Adams “The Call” 
reporteriui. Ji pasakė, kad 
kareivius, pirm siųsti ant 
atakų durtuvais, pirm to 
taisaus darbo — nugirdo. 
Sveiku, blaivu protu žmo
gus niekuomet neis ant dur
tuvų. Nugirdymas prakti 
tuojama kaip anglų, taip 
francūzų, taip vokiečių kr 
riumenėse.

Būdama Vokietijoj pane- 
ė Adams kalbėjosi su dau
geliu žymių socijalistų. Ita
lijoj jinai taip-pat matėsi su 
žymiais socijalistų vadais. 
Italai didžiuojasi tuo, kad jų 
draugai parlamente balsavo 
prieš karės biudžetą.

Europos moterįs dikčiai 
darbuojasi, kad taika įvyk
tų kuogreičiausia . Haagos 
suvažiavimas paskyrė tam 
tikrą komisiją, kuri apva
žiavo visus Europos sosta- 
pylius ir vedė tarybas su 
valdžių atstovais.

Panelė Adams turi didelę 
įtekmę ir garsų vardą visoj 
Amerikoj. Ji yra viena iš 
tų, kuri idealiai pasišventė 
moterų ir žmoniškumo rei
kalus ginti. Ji mano pasa
kyti daug prakalbų, kuriose 
agituos už taiką.

Ji yra tvirtai įtikėjus, kad 
jeigu Europos moterįs būtų 
turėjusios balsavimo teises, 
tai karės nebūtų buvę.

Dėdienė.

svečiai apleido mūsų kambarėlį, 
t?4 — * pasakė:

— Ir tokius senius tu užkvieti pas 
save!

Jeigu tik. koks vyras ateidavo į mūsų 
kambarį, tai motina į jį žiūrėdavo, kaipo į 
mano jaunikį. O čia atsilankė vienas vi
sai žilas, o kitas galėjo būti man tėvu, per 
tai motina ir nusprendė, kad jiedu neatsa
kanti jaunai mergaitei.

Aš noriai būčia išpildžius motinos troš
kimą, t. y., ištekėjus už vyro, bet negalė
jau atsisakyti nuo savo idėjos vien tik dėl 
to, kad materijališkai apsirūpinus savo gy- 
venimą. , Labai savystoviai mąsčiau, giliai 
buvau persti krinus, kad soči jai izmas ne 
vien istoriškai reikalingas, bet jis sykiu ža
da žmonijai išganingą ateitį. Kadangi tvir
tai tikėjau į socijalizmą, tai ir apsivesti ma
niau tik su tokiu žmogumi, kuris sutiks sy
kiu su manimi dirbti, kuris nesipriešins 
mano pažiūrom.
laukiau ne vien šeimyniškos laimės, kad 
mudu būsime vienų pažiūrų, bet dar padė
jimo labiau išsitobulinti.
susilaukiau. Žmogus, su kuriuomi aš su
rišau savo likimą, buvo tokių pat pažiūrų 
ir sykiu su manimi stengėsi žengti prie to 
paties idealo. Jis visai nesidžiaugė, kad aš ( 
su dūšia ir kūnu atsidavus partijos reika
lams, nes jis daug anksčiau už mane pažino 
partiją ir taipgi buvo jai atsidavęs. Jis 
sykiu su manimi dalinosi visokiais vargais 
ir iš visų pajiegų stengėsi man padėti. 
Nuo daug ko atsisakydavo, kad tik tuomi 
davus man progą tarpe moterų varyti agi
taciją. Linkui moterų jis atsinešdavo su 
(iidele užuojauta ir tankiai man sakydavo, 
1 ad jis negali žiūrėti, kuomet mato silpnas 
moteris, dirbančias sunkius darbus. Visuo
met pasipiktinančiai kalbėdavo apie tuos 
vyrus, kurie pusę savo uždarbio prageria 
arba prakazyruoja, priversdami savo žmo
nas su kūdikiais badauti. Jis ne tik fabri
kų darbininkes skaitė vergėmis, bet tas mo
teris, kurios atlieka namų darbą, ir kurių 
vyrai karčiamose sėdi. Jis.piktindavosi, 
kad vyrai žiūri į moterų naminį darbą, kai
po į žaislą. Kada mudu ryte išeidavom iš 
namų ir prieš išeisiant aš tvarkydavau 
kambarį, o jis skaitydavo laikraštį, tai nie
kados nemanydavo, kad tai aš privalau 
daryti, bet apgailėdavo, kad mane apsun
kina, uždedamas ant mano sprando dau
giau darbo, negu jis pats atlieka.

Motina prižiūrėjo mūsų namą. Ka
dangi ji buvo tokios nuomonės, kad mote
ris neprivalo niekuo kitu užsiimti, kaip tik 
namų prižiūrėjimu, tai ir ant manęs netu
rėjo geros akies, kad nepildau to, ką mo
teris “turi” pildyti. Kad išvengus nemalo
numų, priversta būdavau padirbėti keliatą 
valandų namie, nors tą darbą pilnai galė
davo kiti padirbti. Paskui praleistą laiką 
prie namų darbo turėdavau nakčia atgauti, 
nes užsivilkdavo literatiškas darbas ir ne
norėdavau praleisti tų valandų, kurias kas
dien pašvęsdavau dėl lavinimosi.

Išsyk motina labai pyko, kad aš išsi
rinkau sau tokį vyrą, kuris gali tikti tėvu, 
bet paskui nusileido, pradėjo jį gerbti ir 
net mylėti. Kada jis aiškindavo socijaliz
mą ir prirodinėdavo, kad socijalizmas, tai 
žmonijos išganymas, ji su tuomi sutikdavo, 
bet ant rytojaus vėl taip mąstydavo, kaip 
ir pirmiau. Mat, jau buvo persena, kad 
supratus jaunąją idėją.

Ketvirtais metais po apsivedimui tapau 
nėščia ir, laukdama pirmo kūdikio, privers
ta buvau atsisakyti nuo agitacijos, per tai 
užsiėmiau namų darbu ir motiną nuo vir
tuvės paliuosavau. Ir štai, ko pirmiau ji 
taip troško, dabar jau nenorėjo. Kada pra
dėjau dirbti namų darbą, tai jai pasirodė, 
kad aš ją atstumiu nuo to visko. Nors ji 
ir norėjo, kad apsivesčia, bet kada apsive
džiau, tai jai vėl nepatiko, kad užsiimu vi
suomeniškais reikalais. Kada mudu su vy- 
ru sugrįždavom vėlai vakare, tai ji sėdė
davo lovoj ir mumsdšmėtinėdavo, kad tran
kėmės naktimis ir nežiūrim savo namų. Vy
ras niekados nepasakydavo jai rustų žodį, 
bet daug turėdavo nukentėti savo sieloj.

t ; (Toliau bus).

UHH

l praeitį ir palyginkime kaip 
paraleliškai su kilimu mūsų 
susipratimo kilo ir brendo 
Žemaitės talentas.

Sukruskime. —

Katalikes žcdelis.
Štai ką rašo viena dievo

ta moteriškė dienrašty “Ka
talikas”.

“Mano vyras sirgo, karšo 
čielus metus; tris mėnesius 
gulėjo ligonbutyje. Urnai 
išėjo visi sutaupyti pinigai, 
reikėjo jau ir pas kitus su- 
šelpimo prašyti. Bet kiek 
gausi tokiais sunkiais lai
kais. Paskui išsirūpino šio- 
kio-tokio sušelpimo iš mies
to. Pati dar uždarbinėja 
skalbdama ir patarnaudama 
turtingesniems lietuviams.

“Štai baigėsi velykinės 
laikas. Vaikeliai, lankiusie
ji čia-pat esančią airių kata
likų mokyklą, be jokio var
go atliko tą katalikišką pa
reigą. Gi ji pati, nemokė
dama angliškai, ėjo į lietu
višką bažnyčią prie lietuviš-, 
to klebono. Prie klausyk- 
os pareikalauta kortelės. 

Varguolė pasiguodė apie sa
vo bėdas, vargus ir prašė 
debono, kad nepavarytų, iš
rausytų išpažinties; girdi, 

. os kūną pagelbsti papenėti 
miestas, o bažnyčia tegul 
oadaro, mielaširdystę ir te- 
ap rūpina jos dvasios veika
us. “Ne, ne, vaikuti, be 

Kortelės nieko nebus”, tarė 
Klebonas. Ir moteriškė grį
žo namo be niekur-nieko.

to ją toks gailestis apė
mė, kad ji atsisakė eiti iš
pažinties bent prie kokio ku
nigo”.

Bet ar praregės šita mo
teris? Ar pamatys ji, kad 
jie visi tokie?

NEWARK, N. J.

Męs nepaminėjome Že
maitės jubilėjaus.

Perdaug pas mus tuštaus 
lermo, perdaug skandalų... 
Ir nuo to baisiai nukenčia 
mūsų darbas ant kultūros 
dirvos. Daugelį svarbių at
sitikimų mūsų gyvenime 
męs stačiai pražiūrime. Pa
ėmus kad ir Žemaitės jubi- 
lėjų. Mūsų laikraščiai pa
sitenkino perspaudinę kelius 
straipsnelius iš “Liet. Ži
nių”, “Lietuvos Ūkininko” 
ir “Vairo”. Mūsų moterų 
draugijos nesurengė jokių 
prakalbų, jokių vakarėlių 
pagerbimui mūsų Žemaitės, 
kuri juk yra pažiba ne Vien 
mūsų literatūros, bet ir mū
sų jaunučiame moterų judė
jime.

Bet geriau vėliau, negu 
niekad. Bent dabar pami
nėkime Žemaitės jubilėjų, 
prisiminkime mūsų liūdną žiuos.

Bent dabar pami-

Galų gale prieita prie šio- 
kios-tokios tvarkos. Pikni-

LEWISTON, ME.
11 d. liepos buvo piknikas

ke dalyvavo pirmeiviškas ir Lietuvos Dukterų draugys- 
pasiturintis žmogus p. Vai-jtės. 
čeliunas. Jis nuvažiavo ir 
užstate po $500 kaucijos ir 
moterįs tapo paliuosuotos.

Publikoj girdėjosi šauks
mai: “Tai katalikų darbas!” 
Išsyk į tą šauksmą neat
kreipta jokios atydos ir ma
nyta, kad tai detektyvų dar
bas, bet paskui paaiškėjo vi
sai kas kita—-Lietuvos Duk
terų draugyste buvo įskųsta 
policijai. Kaip tik draugys
te atvažiavo, tai jau pamate 
tuos “svetimtaučius” aplin
kui beslankiojant. Viso la
bo detektyvų būta devynių.

Mat valdžios uždrausta 
nedėldieniais daryti biznį ir

Publikos buvo gana 
Per visą dieną links

mintasi, žaista ir tyru oru 
kvėpuota. Buvo ir pamargi- 
nimų. Už deklamacijas skir
ta dovanų vyrams ir mote
rims. Pinna dovaną, “Lais- 
vę” ant pusės metų, gavo J. 
Jurėnas. Kadangi jis “Lais
vę” jau skaito, tai pamainy
ta “Keleiviu”. Antrą dova
ną, kak Jarais j, laimėjo D. 
Janulionis. E. Vaitekunai- 
tč laimėjo čeverykus ir A. 
Malinauskiutė — “vejerą”. 
Taipgi ir už šokius buvo 
skil ta dovanų, kurias laimė
jo J. Jučikera ir Belerkie-

čekiai buvo duodami prie į- Piknikas buvo svuif,*i- 
• angos tikietų, bet atskirai; nahčių gėrynių. Užtai rei- 
pardavinčti nevalia. Kada^kia mote

P i k y i k

draugystę

U., didžiausia Lietuvos 
Dukterų draugystės prieše, 
tai šalę jų stovėjo du sve
timtaučiu. Tuomet n. U.

išvažiavime.

nusipirkti dar daugiau če
kių”. Reiškia, detektyvams 
davė suprasti, kad čekiai y- 
ra pardavinėjami.

Reikia pažymėti, kad dau
gelis frakcijinių davatkų 
neapsiėmė nei į komitetą,nei 
dirbti tame
Reiškia, tūlų ypatų buvo 
jau anksčiau skundas 
ruoštas ir apie tai žinojo tū
los davatkos.

Bevažiuojant iš pikniko J. 
G. pamatė pažįstamą detek
tyvą ir pradėjo klausinėti, 
is kur jis važiuoja. Detek
tyvas atsakė, kad policijai 
tūlos ypatus įskundė Lietu
vos Dukterų draugystę, tai 
policija ir jį siuntė į girią, 
'kur draugystės piknikas at
sibuvo.

Kada viršminėtos moterįs 
tapo suareštuotos, tai tūlos 
klerikalės nežinojo nei kaip

SU-

girti.

i-

k p Įinknb l. motey?S ant< 
toliaus taip darbuotųsi.

Moteris — mokyklų, 
viršininke.

ai buvo puikus laimėji-
mas Milwaukees socijalistų 
kuomet draugė Meta L 
Berger tapo išrinkta pirmi 
nlnke mokyklų

atsitiki“ 
visuomenės 

gyvenime, kada moteris tu
rės užimti taip svarbią rolę. 

Tai yra puikus atsakymas 
Amerikos susipratusių dar
bininku ant kapitalistų už-

i ai

Drauge Berger jau šeši 
metai kaip darbuojasi toje 
dirvoje. Ji bus kompeten-

12,000 mokytojų užtaria 
sufragiznią.

Tris tūkstančiai mokyto-

Ii u. liepos buvo išvažia-, 
\ mias .Lietuvos Dukterų1 
.u augysi.es. Kadangi pas
tai uuju laiku draugystėj ei
na smarm Kova progresy- 
višKesmų moterų su kleri- 
naiėm - davatkom, kurios 
nori būtinai sugriauti drau
gystę, tai frakcijinės davat
kos nedalyvavo tame išva
žiavime. Žmonių susirinko 
apie 400 ir visi dailiai link
sminosi. Bet apie 6 vai. va
kare įvyko nepaprastas 
triukšmas. Mat per visą 
dieną slankiojo keliatas sve
timtaučių ir prašinėjo, kad 
jiems parduotų kokio nors 
valgio arba gėrymo. Paga
linus prisiprašė prie pirmi
ninkės ir ta liepė parduoti 
už 10c. čekį, už kurį galima 
gauti gėrynių. Tie čekiai 
buvo parūpinti speciališkai 
tam išvažiavimui. Po išga
vimui čekio tie svetimtau
čiai pasirodė esą detekty
vais ir pradėjo komitetą a- 
reštuoti. Be jokio manda
gumo pirmiausia pegriebė 
Stanislavą Paltanavičienę, 
pardavinėtoją įžangos bilie
tų ir čekių. Ji nėščia ir ga
na aiškiai tas matosi, bet 
detektyvai į tai nepaisė, į- 
metė į keno tai privatinį au
tomobilių ir nusivežė. Kiti 
gi pradėjo jieškoti pirmi
ninkės, kurios vietą buvo 
užėmus Stanelienė. Kada 
Stanelienę surado, tai de
tektyvai ją apsupo ir nieko 
neprileido. Kada jos vyras 
prisigrūdo, tai detektyvai 
sušuko, kad ir jis areštuoja
mas už betvarkės kėlimą. 
Bet šis pasakė, kad ir nea
reštuotas neleis vieną mote
rį vežtis, bet sykiu su ja va-

jas pajuokdamos.
Kaip męs nekalbėsim, bet 

skųsti policijai savo politi
škos priešus gana bjaurus 
darbas.

Kasžin, ką dvasiškas tė
velis pasakys, kuris mokina 
“mylėti artimą savo, kaip 
pats save?”

taria sufragizmui. Tie mo
kytojai, vasaros metu, kur 
galėdami, agituos už sutei
kimą moterims lygių teisių.

Narva.

CHICAGO, ILL. 
Telefonistės organiauojasi.

Kaip visur, taip ir mūsų 
mieste telefonistės neorga
nizuotos. “Bell” trustas 
valdo visus Suvienytose 
Valstijose telefonus ir “ope- 
raitoriais” samdo tik mergi
nas, kurios yra baigusios 
High school. Užmokestis 
labai maža. Kompanija už
laiko tam tikrus šnipus, ku
rie nuolatos maišosi tarpe 
telefonisčių ir kaip tik suse
ka, kad tarpe jų atsiranda 
tokių, kurios pradeda vesti 
agitaciją, tai tas prašalina 
iš darbo. Taip buvo Chica- 
goj pasielgta kelis sykius, 
bet negeriau elgiasi ir ki
tuose miestuose.

Pastaruoju laiku Wo
men’s Trade Union League 
pradėjo varyti smarkią agi
taciją tarpe telefonisčių. W. 
T. U. L. organizuoja į uni
jas visų pramonės šakų mo
teris darbininkes. Yra vil
tis, kad pavyks suorgani
zuoti merginas - telefonis
tes, kurios iki šiol buvo ne
organizuotos ir jas kompa
nija baisiai išnaudojo. Jei
gu tik pasiseks jas suorga
nizuoti, tai iškils kova už 
pripažinimą unijos. Su
prantama, kompanija neno
rės taip greit pripažinti ir 
tuomet turės streikas iškilti.

“L.” Reporteris.

Našlės gaus pašelpą.
Našlės motinos New Yor- 

ko valstijoj gaus pašelpą sa
vo vaikams auginti tiktai 
nuo 1 dienos sausio sekančių 
metų, nors įstatymas turėtų 
veikti jau nuo 1 d. liepos.

Ėmė ir nusuko visą pus
meti.

£•

Pardavė merginą už $15.
Tūlas Michael Miller, ru

sas, patrauktas teisman už 
pardavimą merginos Lizos 
Volocky dėl nemorališkų 
tikslų.

Jį sugavo Natalija De Bo- 
gery, kuri tyčia persistatė 
esanti savininkė paleistuvy
stės namų. Miller pasiūlė 
jai nupirkti merginą už 15 
dol.

Miller areštuotas ir pas
tatytas po kaucija $2,500.

Saulė vėl nušvis Phi- 
ladelphijoj.

Laikraščiai praneša, kad 
Philadelphijos kriaučkos 
jau pradeda organizuoties į 
uniją. Padėjimas jų baisiai 
liūdnas.

SENELĖ BRĖŠKOVSKIE- 
Ne SERGA.

Pastaruoju laiku senelės 
E. K. Breškovskienės svei
kata žymiai pablogėjo Iki 
šiol ji buvo Irkutske, bet da
bar, iš priežasties ligos, val
džia pavelijo jai apsigyventi 
Balaganske. Kaip tik gavo • 
valdžios leidimą persikelti 4 
Balaganską, tai tuojaus ir 

‘apleido Irkutską.

%
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KORESPONDENCIJOS
dalaike iki šiam laikui savoCHICAGO, ILL.

“Kunigo” Mockaus misijos.
8 d. liepos šiaur-vakarinėj 

miesto daly buvo prakalbos 
Mockaus. Kalbėtojas aiški
no biblijos ištraukas, kur 
yra daug dalykų supintų a- 
pie dievą, kurį žmonės taip 
karštai garbina ir maldauja Viešpatauja

Pagal betvarkė. 1
tai pats jvo, taip ir besitęsia. Finan

,41 ‘“’rS

LAISVE

1 dentai. Lošta veikalėlis' kun. Mickevičius. Kun. Gri- 
| “Nutrūko”. Sulošta irgi su- tinas yra baigęs mokslą šv. 
trūkusiai, Nebuvo nei nu- Stanislovo dvasiškoj semi- 
davimų ir negalima buvo nari j o j, Scranton, Pa. Pub- 
suprasti, ką aktoriai kalba, likos buvo pilna bažnyčia. 
Paskui du studentu, L. Vai- 

!čekauskas ir
Pamokslus sakė lenkų ku-

J. Beraissis, nigas ir kun. Mickevičius.
1 11 «— 1 • f •egzistavimą. Žmoneliai vis kalbėjo. Abudu kalbėtoju’Po visų ceremonijų naujas

tikėjosi, kad 
pasitaisys.

jų “business”įkalbėjo po 8 minutas laiko,! 
bet, veikiausiai, ir jie patįs
nesuprato, ką kalba.

Buvo renkamos aukos 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui-

! kunigas suteikė žmonėms 
palaiminimą.

Bačių Juozas.

visokių užtarimų.
Mockaus išvedimus, -> - * — ----- «,— - --—
dievas liepia žmonių kraujų siškas stovis taipgi nesigeri- 
lieti. Tą savo aiškinimą pa-1na-

$
T 1 n 1 •• MVIMUIUUV A V11UU1.

Labdarystes draugijos tautiškam fondu/ bet 
stovis nei kiek nesigenna.1 surįnko . J 7

' Y^sa.m.e . ^a,nie i Reikia pažy
Vaidai kaip bu-1 vįr§mįnėtos draugystės pri

klauso keliatas socijalistų. 
Man rodosi, socijalistams, 0- 
pu priklausyti prie tokių

sakė.
Į prie

_____________ Turbūt dalykų stovis ir į
rėmė karėmis, kurios įvyko 'uepasitaisys, kol valdyboje draugysčių, kurios klerika- 
prieš Kristų ir po Kristaus, hus toki žmones, kurie žiuri' 
Tos visos kares buvo veda- ne visuomenės, bet savo rei-i

1 1 o t y . .j • — 1 ?_ I1 Į

darJnii'galvoja, kaip išgelbėti draū- 
t mm I’aVih ixnvlirjnn ,

(bibii- i t1?.11 P1 tui iu pi i- v j u Literatūros i r 
. minti, kad valdyba baisiai 1 j,.',---

ka nusijuokė, kada kalbėto- j užsigavo kad porą menesių J - - 
jas pradėjo pasakoti, kaipita'natga1 parasi auajiie tik-1 

5 karalius, atiduoda-| 
evui garbę, pusnuo-

lūs remia.
1914 m. buvo prakalbos 

šv. Juozapo draugystės ir 
kalbėjo tie patįs studentai, 

i kurie dabar kalbėjo Lietu-
Mokslo 

sykiu 
su jais dalyvavo ir B. Male- 

. , , , . TZ . . Iras (Montvidas), kuris da-
*ą da > ų stovį. Kaip gn - pasrnerktas mirtim Tuo- 

. dėjau, ta. ketą atsakyti net!nlet Montvidas išplūdo so- 
gis šoko akyvaizdoje dau- Per laikraseius. Ęyvo jau.
1 ,bės žmonių. ineva atsakyta per ‘Vienybę
"Paskui aiškino tas bibli-1Li?U’; bet su tokiais laik- 

. jos nesąmones, kur yra pa-1 rašteliais skaitau sau perže- 
sakyta, kad dievas liepė vi-į1™ da'ktu _ polemizuoti ir 
sus naujagimius vaikučius,rašinėti atsakymus, nes 
apipjaustyti, nes neapipjau- jlS visuomenėje jokios svar
styti negalėsią Įeiti į dan- ')os neturi, 
gaus karalystę. Bet Kris
tus pasakė, kad nieko ne
reiškia apipjaustymas ir už
tikrino, kad ir neapipjaus
tyti galės įeiti į dangaus ka
ralystę. Žmonės iš to aiški
nimo irgi gardžiai pasijuo
kė.

Nors ir įžanga buvo, bet 
žmonių prisirinko labai 
daug. Atėjo pasiklausyti tų 
jo misijų ir karštų katalikų.

Dar vtiriu priminti apie 
viena atsitikima. Vietos v

Tos visos kares buvo veda- ne visuomenes, bet savo rei- 
mos dievo varde. Visi krau- įkalus? Išmintingesni nariai 
jo praliejimai yra daromi1 galvoja, ka,p išgelbėta drau- 
yarde švento tikėjimo..arba, gystę „nuo_tmaų 
zytuskų balabaikų (__
jos). Labai gardžiai publi-

JL/u V dūda 
mus d j met Montvidas išplūdo 

cijalistus,išvadindamas juos 
mušeikomis 
deliais.

ir kitokiais žo-

* 
paminėti a-

♦ * *
Pastaromis dienomis Bos

tone lankėsi “sorkiu krėti- 
kas” p. Leonas Grikštas. 
Kas su juonijdarosi, tai ne
žinia? Pirmiaus, kelinta 
metų tam atgal, dar buvo 
žmogus šiek-tiek su liogika. 
Dabar, kaip teko patirti iš 
pasikalbėjimų su juo, tai vi
sai negalima susikalbėti. 
Viešai net pasigyrė per 
Labdarystės draugystės su- 

bankierius M. Vabalas atėjo sirinkimą, kad jo galva ne- 
p ra kalbų pasiklausyti, bet dirba, jokių argumentų jau 
atsisakė mokėti įžangą, mo-1 neturįs, nes viską iš galvos 
tyvuodamas tuom, kad čia j sudėjęs į baksą.

Jonas Guoga.
tyvuodamas tuom, kad 
esąs tikėjimas niekinamas.! 
įėjęs į svetainę mūsų ban-' 
kierius sušuko: “Ką tu čia 
kalbi?! Aš noriu kalbėti”. 
Publika sužiuro į bankierių, 
o jis vis po nose ką tai niur
nėjo. Kadangi bankierius

DORRISVILLE, ILL.
Kunigas veja laukan be

dievius.
Visi kunigai šaukiasi prie

Dabar noriu
pie vietos bepartyviškąjį ir 

1 miegamąjį fondą, kuris ne- 
įso prie jokios parti- 
iesą pasakius, tai jam 
hkia pre partijų pri- 

nes iki šiol veik

RUMFORD, ME. 
Nelaimingas atsitikimas. 
Šiomis dienomis atsitiko 

nelaimė International Paper 
Co. dirbtuvėj tapo sunkiai 
sužeistas Jonas Paltanavi
čius. Jį pagavo mašina ir 
sulaužė ranką, krūtinę ir 
koją išsuko. Kada męs jį 
išėmėm iš mašinos, tai gulė
jo . kaip negyvas. Dabar 
randasi ligonbuty; daktarai 
sako, kad pasveiks, bet var
giai jau galės dirbti. Da
bar kompanija darbuojasi, 
kad tik išsisukus. Buvo su
šaukus visus darbininkus ir 
kiaušinėj o, kaip tas viskas 
atsitiko.Kompanija nori nu
versti visą kaltę ant darbi
ninko ir tuomi išsisukti nuo 
mokesties.

Paltanavičius guli ligon
buty, o jo moteris su 3 kū
dikiais atsidūrė blogiausia- 
me padėjime.

Kapitalistai nepaiso dar
bininkų gyvasties, bet tik 
rūpinasi, kad da 
pelno susikrovus,

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

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

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

JIS PRIIMA PERSIUNTIMUI ANT SUČfiDIJIMO I 
VALDIŠKĄ TAUPOMĄJĄ BANKĄ AR KASĄ ir įteikia iš
siuntusiam BANKINĘ KNYGUTĘ. Jo Rankas po nuolatine 
valdžios priežiūra, todėl tavo pinigai gva rantuoti.

kus šiai draugystei, vietos 
kunigas susitarė su šv. Ci
nos narėm ir surengė iš
važiavimą. Tokiu pasielgi
mu pasipiktino net protin
gesni parapijonai. Jau ir 
moterįs pradėjo pasakoti, 
kad kunigas kenkia L. S. ir 
D. draugystei už tai, kad ji 
neduoda ant mišių ir never
čia savo narių ausinę at
likti. Bet kunigas pradėjo 
teisintis. Jis tą daręs var
dan blaivybės. Jeigu L. S. 
ir- D. draugystė būtų ren
gus pikniką be svaiginančių 
gėrynių, tai jis nebūtų ren
gęs išvažiavimo. Net tūlas 
merginas išmetė iš choro, 
kurios dalyvavo L. S. ir D. 
draugystės parengtam pik
nike. Mat, merginas, var
dan blaivybes, meta iš cho
ro, bet vyrų-choristų, kurie 
nuolatos sėdi karčiamose, 
nemota.

Bet to pasiaiškinimo ne
užteko. Buvo susirinkimas 
Labdarių Draugijos ir čia 
visai pašaliniai žmonės pri
spyrė kunigėlį pasiaiškinti, 
kodėl jis taip pasielgė, už- 
kendamas L. S. ir D. drau
gystei. Kunigėlis besiaiš
kindamas padarė tokį išve
dimą, kad L. S. ir D. drau
gystė esanti netoli nuo 
juodrankių.

Nors kunigėlis visas pa
stangas dėjo, kad užkenkus 
L. S. ir D. draugystei, bet 
nieko
buvo gana daug ir draugys-

VIENTAUČIAI!

lis lietuviu nenori tokia 
proga pasinaudoti.

Abelnai apšvieta stovi la
bai žemai, bet sulyginus su 
pirmesniais laikais, tai da
bar daug augščiau pakilus 
ir daugelis 
jaunuomene, 
čius.

lietuvių, ypač
skaito laikraš-

tomis priežastimis ir buvo 
jo “bosas”.

Virbickas sako, kad Gra- 
jauckas mokina nuosekliai 
ir kas vakaras išmokina po 
vieną dainelę. Argi aš nesa
kiau, kad Grajauckas to
kias daineles mokina, kaip 
“Garnys turi ilgas kojas”, 
“Jojau per šilą” ir tt.? Mo
kinant tokias dainas gali 
per vakarą vieną dainą iš
mokinti,nes tas dainas kiek
vienas Lietuvos piemenukas 
moka dainuoti ir čia nuola-

*
Birželio mėnesy mirė nuo 

džiovos Petras Petruškevi
čius, narys šv. Jono Krikš
tytojo draugystės. Velionis(
paėjo iš Vilniaus gub., Tra-'tos lietuviškuose saliūnuose 
kų pav., Domontonių so- lietuviai dainuoja, 
džiaus, turėjo 25 metus am-j 
žiaus. 
palaidojo.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė!

Pirmasis narys.

pau sau 
Jeigu jie 

taip rūpintųsi apie darbinin
kus, kaip apie savo kišenių, 
tai, be abejonės, surastų ir 
būdus apsaugojimui nuo ne
laimingu atsitikimu.

Viską Malęs.

Žmoniu Virbickas sako, būk cho- 
Velionį draugystė ras nutaręs skirtis dainas ir 

' mokintis. Tiesa, choras nu
tarė tuomet, kuomet moky- 

Įtojo nebuvo, bet kada moky
tojas apie tai sužinojo, tai 
laike repeticijų pasakė, jei
gu kuris iš dainininkų iš- 

1 drįs pasakyti kokią dainą 
'jis turįs mokinti, tai tuojaus 
ir duosiąs tam dainininkui

L 
klausyti 
nieko neveikė ir nėra vilties, 
kad ateity ką nors veiks, nes 
tūlos draugystės pradeda 
nuo jo atsisakyti.

Minėto fondo viršininkais 
yra šios ypatos: pirm. K. 
Abišela, sekr. D. J. Kaspar- 
ka, ižd. J. Šulas. Minėtas 
Abišela yra pirmininku ir 
Lietuvių Literatūros ir 
Mokslo draugystes ir jis 
varde šios draugystės daly
vauja bepartyviškame fon
de.

Dabar kįla klausimas, ko
kis jų fondo beparty vis
kamas, jeigu jie renka au
kas tautiškam bei klerika- 
liškam fondui? Tiesa, prie 
viršminėto fondo priklauso 
ir socijalistų kuopa ir šiaip 

1 progresyviškesnių 
ri- 

susi- 
pratusių darbininkų, kaip 
tai: Piliečių kliubas, D. L. 
K. Keistučio draugystė, I. 
W. W. ir tt.

Man rodosi, kad progre- 
syviškesniųjų draugysčių 
nariai privalo apkalbėti apie 
bepartyviškumą minėto fon
do ir turėtų ką nors pradėti 
veikti. Juk taip negalima 
miegoti, kaip iki šiol miego
ta.

BATAVIA, ILL.
Čia lietuviu randasi

nenustojo niurnėjęs,tai pub- Į čyas‘os.šventos, kad bedie-: Į;epaįas i y v 
llk;i pradėjo kmšėiuotte.bet.viai apverstų n- pradėtų’(h.augysčilĮ, p^ie įurių pl 
tuom tarpu bankierius buvo J,in^ t! svynU bažnytėlę,bet, Į;]auso nemaįa dalis 
parašytas nurimti arba!mflslI kunigėlis visai kitaip 
svetainę apleisti. I’rispir-' elgiasi—jis veja laukan iš
tas orie sienos pasižadėjo,' 
kalbėtojui netrukdyti... Ka
da kalbėtojas pradėjo aiš
kinti, kad daugelis karštų 
katalikų visai nežiną, ką tas 
tikėjimas reiškia ir net dau
gelis poterių nemoka, ku
riuos privalo kasdien kalbė
ti, tai mūsų bankierius kuo- 
gveiciausia smuko per du
ris. Matomai, pasibijojo, 
kad ir jį nepaklaustų pote
riu. ♦ 

Kada kalbėtojas pabaigė 
savo kalbą, tai žmonės tarp 
savęs kalbėdami gardžiai 
pasijuokė iš prakalbų.

Reikia pripažinti, kad 
Mockus Chicago j turi gerą 
pasisekimą. Žmonės skait
lingai lanko jo prakalbas ir 
dauguma įgauna teisingą 
supratimą apie tikėjimą. 
Jeigu ir ilgiau taip bus, tai 
greitai katalikiškos bažny
čios visai pasiliks tuščios.

“L.” Reporteris.

SO. BOSTONO MARGU
MYNAI.

Nors seniai eina gandas 
apie pasirodymą naujo kle- 
rikališko laikraščio, bet iki 
šiol dar nesimato; taipgi ir 
jo vardas laikomas slapty
bėj. Bet kad jis užgims, tai 
negali būti menkiausios abe
jonės, kadangi klerikalai 
nuo seniai darbuojasi tarp 

' davatkų ir renka tam tiks
lui pinigus, kurių užslopini- 
mui “kramolos” jos nesigai
li.

i elgiasi—jis veja laukan 
bažnyčios visus bedievius.

Štai jums pavyzdys: 11 d. 
liepos buvo lietuvių vestu
vės. Jaunieji šliūbą ėmė 
bažnyčioje. Mūsų kunigė
lis nedėldieniais šliūbų ne
duoda, bet už gerus pini
gus galima gauti ir nedėl
dieniais. Ir šiai porelei da
vė šliūbą apie 6 vai. vakare.

Norėdama pamatyti jau
nųjų, nuėjau bažnyčion. 
Man bestovint bažnyčioj, at
ėjo dar viena moteris ir ke
turi vyrai, kurie priklauso 
prie L. S. S. kuopos.

Ateina ir kunigėlis, užsi
dėjęs šventą kepuraitę. Ap
sidairė ir pamatęs, kad baž
nyčioj stovi tie bedieviai, 
kuriuos kunigėlis pažino. 
Tuojaus leidosi prie jų ir vi
sus keturis išvarė laukan. 
Paskui atėjo ir pradėjo jieš- 
koti bedievių tarpe moterų. 
Pirmiausia pamatė tą mote
rį, kuri sykiu su vyrais at
ėjo ir pradėjo ją laukan va
ryti. Aš pabijojau, kad ir 
manęs su visomis ceremoni
jomis neišvarytų už durų ir 
kogreičiausia nešiausi per 
duris.

Ar tik nebus “dievo sū
dąs” ir kunigėlis pradeda 
skirti “piktuosius” nuo “ge
rųjų”? Bet, rodos, skirsty
ti

ne
mažas būrelis, bet dalis jų 
daugiau nieko nežino, kaip 
tik girtuokliauti, kazyruoti 
ir peštis. Tiesa, nors mūsų 
miestas “sausas”, bet lietu
viai neužtrokšta ir susiran
da sau skystimėlio. Ypatin
gai dalis lietuvių atsižymėjo 
apvaikščiojinie šventės 
“Fourth of July”. Užsior- 
deriavo po keliatą bačkučių 
ir girtuokliavo per visą lai
ką. Kada jau bačkutes iš
tuštino, tai pradėjo “žaisti”. 
“Bežaidžiant” vienam vaiki
nui galvą pramušė ir reikė
jo šauktis prie daktaro, kad 
užsiūtų.

Tai taip mūsų lietuviai 
darbuojasi ant visuomeniš
kos dirvos.

A. Studentas.

Reikia pažymėti, kad ku
nigėlio ir šv. Onos bobučių 
išvažiavimas buvo į tą pačią 
vieta, kurioj turėjo pikniką 
I. W. W. Pas I. W. W. už
tektinai buvo rudžio,, tai 
mūsų blaivininkai nuolatos 
bėgiojo pas I. W. W. bačku
tes, kad pavilgius išdžiūvu
sią gerklę. Rodosi, kad I. 
W.W. daug pavojingesnė or
ganizacija, bet kunigėlis ir 
bobutės nebijojo.

Moteriške.

Kazys.

SCRANTON, PA.
Birželio 27 d. buvo

no jo “biznis”.
M. D.

DETROIT, MICH.
Pabaigoj birželio buvo va

karas su perstatymu ir pra-

su
rengtos visuomeniškos pra
kalbos tuo tikslu, kad suves
ti lietuvius, be skirtumo i 
partijų, vienybėm

Pirmas kalbėjo Jurgis 
Mocevičius iš Plymouth,Pa., 
kaip airiai išnaudoja lietu
vius, kaip nuo jųjų reikia 
apsisaugoti ir kad Rymo 
Katalikams buvo žydas ku
nigu per daugelį metų, o 
paskui išdūmė su 85 tūks
tančiais dol. į platųjį svietą.

Antras kalbėjo kum Jo
nas Gritinas. Išgyrė airius 
ir atidavė jiems pirmenybę, 
kad jie yra gabesni už lie
tuvius, nes vargingai gyve
no savo tėvynėje ir buvo 
spaudžiami Anglijos val
džios. Atėję į šią šalį, mo
ka išnaudoti kitus, o labiau
sia lietuvius, atimdami jų 
bažnyčias.

Trečias kalbėjo kun. Mic
kevičius. Aiškino apie dar
bininkų priespaudą, jų ne
susipratimą ir tamsumą. 
Kalbėtojas pasakė: “Jeigu

PATERSON, N. J.
Vietos klebonas galutinai 

nusmuko su savo prakilniais 
idealais ir viešai pasirodė, 
kad priklauso prie širvidy- 
nės kuopos.

Visųpirmiausia jis apskel
bė socijalistams kovą. 21 d. 
birželio surengė mitingą ir 
apskelbė tą šventą karę. 
Atliekant tas ceremonijas, 
tarnavo Širvy do klapčiukai: 
Sakatauckas, Gilius ir Nor
kus. Buvo išleistas “uka- 
zas” neskaityti socijalistų 
laikraščių, nesilankyti j so
cijalistų susirinkimus, su
rengtas pramogas ir tt. Už
drausta visai su socijalistais 
nieko bendro neturėti.

19 d. birželio buvo pra
kalbos socijalistų. Kalbėjo 
L. Prūseika. Pirmininkas 
padarė keliatą pastabų ir 
tarp kit-ko pasakė, jeigu so
či j alistai būtų laisvamaniai, 
tai jie vietos kunigą laisva
manių “žvaigžde” apšauktų, 
nes jis agituoja už šliupinę 
partiją. Bet dabar soči j alis
tai kovoją prieš šliupinę 
partiją, tokiu būdu prisiei
ną kovoti ir su vietos, kuni
gėliu. Į šias prakalbos ku
nigas buvo atsiuntęs savo 
klapčiukus. Bet mūsų pub
lika labai nemandagi ir ne
pagerbė tų klapčiukų. Mat, 
klapčiukai iėio į svetaine, o

FITCHBURG, MASS.
5 d. liepos buvo krikšty

nos pas tūlą kataliką. Kad 
iškėlus geresnę puotą, buvo 
atvežta kelios bačkutės a- 
laus ir sukviesta daugybė 
senbernių. Per visą dieną 
“linksminosi”, o vakare, ka
da jau bačkutes ištuštino, 
pradėjo dainuoti. Apačioj 
gyvenantieji žmonės nebuvo 
girdėję tokių dainų, tai pa- 
mislija, kad juos kas smau
gia ir tuojaus pašaukė po
liciją. Kada pribuvo polici
ja, tai šeimininką ir svečius 
nugabeno į šaltąją. Ant ry
tojaus nekurie turėjo užsi
mokėti po dešimtuką.

YONKERS, N. Y.
“Laisvės” N25 buvau pra-

Užgimimas naujo laikraš
čio neša neišpasakytą bai
mę ateitininkams. Iki šiam 
laikui ateitininkai dėjo visas 
savo pastangas jo palaiky- 
nhii, dėjo kuris kiek galėjo. 
Pasidėkavojant nekuriems 
turtingiems šėrininkams, jis

čio neša
kalbomis Lietuvių Literatū
ros ir Mokslo draugystės. 
Nors iš vardo draugystė tu
rėtų būti progresyviška, bet 
ištikrųjų ji yra* atžagarei- 
viška. Kaip aktoriai, taip 
ir kalbėtojai buvo kviesti iš 
Orchard Lake, Mich. sto

darbininkai susiprastų, tai 
ant žemės kamuolio į kelia
tą valandų kitokia tvarka

Liepos 4 d. buvo primicija 
naujo kunigo Jono Gritino. 
Laike pirmų mišių prie mi
šių tarnavo lenkų kuriigas ir

“vierni” katalikai už durų 
pasiliko, tai ir nebuvo kam 
pagerbti.

4 d. liepos Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų draugystė pa
rengė pikniką. Kad užken-

MINERSVILLE, PA.
11 d. liepos vietos kunigas • 

pasakė pamokslą, išbarda
mas savo parapijonus, kad 
jie girtuoklystėj paskendę.- 
Kunigas pasakė, jeigu visi 
jo žodžių klausytų, tai ne- y 
reikėtų nei apie socijalizmą į-' 
svajoti, nes jis pats įvyktų. 1 

Pasakymas labai r
Bet ar gali darbininkai susi- biekas nei apie dailę 
laukti socijalizmo paliauda- pje koncertą 
mi gėrę svaiginančius gėry- ppanta.
mus? Niekados! Neužten- mokytojas nesibaręs ant lo- 
ka darbininkams paliauti sėjų, bet tik baręs rengėjus, 
gerus, bet jie Sykiu turi ko-'kad jie i programa idėję 
voti ir su tais, kurie parda- į “Motinos Monologą”, kuris 
vmeja tuos gėrymus; dar-’niek0 bendro su daile netu- 
bininkai turi kovoti ir supą. Pirmiausia, kas tą kan
tais, kurie juos išnaudoja.jcertą rengė? Man rodosi, 
O kas darbininkų neišnau- kad tie patįs choro nariai 
doja? , Darbininkai yra, iš- rengė ir tie patįs choro na-

nia, dainininkai, girdėdami 
nuo mokytojo tokius žo
džius, neišdrįso tą savo nu
tarimą gyvenimai! vykdin-

Dabar kasi ink koncerto, 
geras.; Labai apgailėtina^ kad Vir- 

2, nei a- 
nieko nes’u- 

Jis užginčyja, kad

naudojami darbdavių, įvai
rių krautuvninkų, saliūnin- 
kų ir kunigų, kurie už ma
žiaus} patarnavimą išlupa 
po 15 ir 25 dolerius.

Pagaliaus, ar gali darbi
ninkai panaikinti svaiginau- aktorius ką nors atsakančiai 
čius gėrymus, kuomet tuos atlieka, tai tame apsireiškia 
gėry mus palaiko valdžia ir ir dailė. Matomai, mokyto- 
įvairųs politikieriai? Ar ku- jas ir Virbickas skaito daile 
nigėlis neprisimena, kad tik tą, kas jiems patinka, o 

ne

riai lošė. Reiškia, mokyto
jas ir barė lošėjus-rengėjus. 
Antras dalykas—argi “Mo
tinos Monologo” sulosimas 
negalima priskaityti prie 
dailės? Man rodosi, jeigu
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nesęs, kad sv. Jono Knksty-, rinkimų net kunigai kas nepatinka, tai jau 
tojo draugystėj eina dideli j ]iepe saVo avelėms balsuo-, dailė.
vaidai tarpe pažangesniųjų galiūnus ir keikė tuos,! Aš patarčiau ponui Vi r-
narių su klerikalais. Mat, 
klerikalai norėjo padaryti į- 
statymą, kad visi draugys
tės nariai po prievarta at
liktų ausinę, o kurie to ne- 
išpildys, tai bus prašalinami 
iš draugystės. Kova tęsėsi 
gana ilgai. 11 d. liepos bu
vo susirinkimas šv. Jono 
Krikštytojo draugystės ir 
progresyviškesnieji nariai 
kovą laimėjo. Didžiuma nu
balsavo, kad ausinė ir kiti 
tikėjimiški dalykai—tai pri
vatinis narių dalykas ir 
draugystė neprivalo į tai 
kištis. Reiškia, dauguma 
draugystės narių suprato, 
kad jie gyvena ne žjlos se
novės gadynėj, bet XX am
žiuj. Už tokį pasielgimą 
verti pagyrimo.

♦< * *
Nors čia randasi lietuvių 

gana daug ir yra L. S. S. 
kuopa, bet prie jos priklau-
so tik 9 nariai. Tiesa, ir 
tie 9 nariai daugiau nuvei
kia ant visuomeniškos dir
vos, negu kitos, daug dides
nės draugystės. Kuopelė 
turi knygynėlį ir duoda vie
tos lietuviams knygas skai
tyti. Tik gaila, kad dauge-

kurie agitavo už panaikini- bickui pirmiau apie dalyką 
mą saliūnų. 'pagalvoti, o jau tuomet ra-

Aš nepeikiu kunigo pa- syti, tai nereiktų bereika- 
mokslo, kad jis bara savo (liūgai polemizuoti, 
parapijonus už vartojimą' 
svaiginąičių gėrynių, bet sa-1 
kyti, kad tuomet jau įvyks 
socijalizmo tvarka, tai tikra 
nesąmonė.

V. Ponaitis.

Vandrauninkas.

WORCESTER, MASS.
4 d. liepos buvo piknikas 

Lietuvos Sūnų Draugystės. 
Diena buvo daili ir publikos 
susirinko gana daug. Buvo 
užkviestas ir lietuvių benas, 
kuris publiką palinksmino. 
Aukų surinkta nukentėju
siems nuo karės $3.20.

Pustaplaukis.

PITTSBURG, PA. 
žodis p. Virbickui.

“Laisvės” N55 p. Virbic
kas užsipuola ant manęs, 
būk aš “L.” N52 parašęs ne
teisybę apie Birutės chorą. 
Nesinorėtų užvesti polemi
ką su tokiu žmogumi, kuris 
tik aplinkui save mato, bet 
tolinus visai nepažvelgia,bet 
nenorėdamas melagium pa- įijos priversti esame apleis

RED. ATSAKYMAI.
Dilgini.—Dėlei tūlų prie

žasčių, kurios ne nuo mūs 
priklauso, dalį koresponden-

silikti, priverstas esu atsa-' 
kyti.

Virbickas pats pripažįsta
tuos faktus, kuriuos aš pa
sakiau apie Birutės choro 
mokytojus, tik stengiasi 
juos kitaip, savotiškai, išaiš
kinti. Jeigu Pranckaitis 
plūdo dainininkus, tai, be a- 
bejonės, buvo tam priežas- 
tįs, kurios vertė jį plūsti, o

ti.
Jurgeliūtei. — Patalpino

kite, kad negalėjom sunau
doti.

Bobos Vaikui.—Tokie pra
nešimai yra uždrausti laik
rašty talpinti. Apart, to, 
tamsta nei pavardės nepasi-
rasei



JUOKŲ KĄSNELIAI

ORAKULO

tą į kuopos susirinkimą atė
jo du nariai gerai prisi- 
šmąukę. Iš tos priežasties 
kuopa padarė šitokį nutari
mą: “Kuopos nariai, ku
rie tik nusigers, turi išstoti 
iš kuopos”. Kada šis nuta
rimas liko perskaitytas tie
dviem prisišmaukumem na
riam, jiedu išstojo iš kuo
pos.

Praslinko metai, o nutari
mas vis buvo stropiai pildo
mas.

Vieną gražią dieną Didy
sis Adolfas sumanė apsives
ti ir iš to džiaugsmo sukvie
tė visą “istų” kuopą. Šumi- 
iio, ūžė. Kada visi “istai” 
prisišmaukė sulig ausų, tai 
kuopos organizatorius palie-

PATARIMAI. pė sekretoriui perskaityti 
‘ pereitų metų nutarimą.
Kaip tik sekretorius per
skaitė protokolą, tai visi 
kuopos nariai išstojo iš kuo- 

Nutarimas išpildytas! 
Narva.

Klausimas: —
Galingas ir nesmertelnas 

Orakule! Kai tu esi žino
vas visokių tinksų ir sutei
ki visiems geras rodąs, tai 
prašau neatsisakyt ir man 
šiek-tiek patlumocyti. Štai 
kame t rūbelis:

Vieną gražų subatos va
karą, po pėdės, męs, kelia- 
tas tavoryščius, susitarėm ir 
parsitraukėm apie 10 baksų 
alaus ir keliatą bonkų degti
nės ir pradėjom šmeruoti. 
'iltims begeriant, 
partneriai pradėjo ginčytis: 
kas pas žmogų stipresnis:!kolei jie priėjo 
rankos, ar kojos? •

Tada męs visi įsimaišėm į 
jų kalbą: vieni sakom, kad 
rankos i 
kojos, 
ėmęs Į ranką alaus bonkų, vo su kumeliu pasivažinėti 
kad parodyti savo priešui,! ir nesugrįžo. Kas ją ras, 
jog rankos stipresnės ir be- tegul sau pasilaiko radybų, 
veik buvom nutarę ant vie
tos išbandyti, kas stipresnis. 
Bet vienas iš mūsų pulko su-į 
suko: 
reikia

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

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

LAISVE

16c

20c
■<

20c

O 
M

m 
iW

o

Paaiškino.
Caras (prie Galicijos ru- 

bežių): — Kodėl jūs pralai- 
mėjot mūšį?

Generolas: — Vokiečiai 
užpuolė mus iš užpakalio.

Caras: — Bet man sake, 
kad jie užpuolė jus iš pry-

mano du šakio.
Generolas: — Taip, bet 

,tai jiems 
buvo jau atsuktas užpakalis.

. , . . J Pabėgo!
stipresnės, o kiti —I Mano pati, Agota Pliur- 
Jau Čalis buvo pasi- zienė, 26 d. rugsėjo išvažia-

Serenada.
Aš kartą nakčia ties nier- 

vyrai, nesifaituokite,1 ginos langu giedojau sere- 
paklausti Orakulo,1 nadą: “Eikšią, paukšteli, 

kuris išekspleinina visokias eikšią”. — Antryt likausi 
kvestijas peT “Laisvę”. Vi- suareštuotas už vištų vogi- 
si sutikom ant to ir faitas mą. 
išnyko. • j

Nutarėm susibečyti, kad 
kas pragrajis, tai tas turės 
statyti 6 tuzinus šlico ir ke-lrus ūkininkas, 
lėtą bonkų nomber six.

Taigi paekspleinyk, kas 
stipresnis: rankos ar ko
jos?

Laukdami nuo tamstos 
atsakymo, pasiliekame tavo 
vierni padonai.

Šlico naikintojai.

Laisves” knygo
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ ĮKŪNYTI

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis, šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad 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. Parašė V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
Jierskaitykit šią knygelę. Čia 
ūs atrasit, su kokiu žvėriš

kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina ......

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

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

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

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

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

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

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

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS ......

PASLAPTIS ................................
GYVENIMO BANGA ...............
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI .. 
KONTROBANDNINKAI ...........
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 
KANKINIŲ..................................
PILENIEČIAI ..............................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ............................................ 40c.
Iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina .........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

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

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

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

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS.
... .Kaina ......................................... 60c

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

dink save, tik parsitrauk mūs “KLEENKUT” BRTTVAPUSTO. O 
kaip ištepsi ant diržo ir patrauksi kelis kartus britva, tai taip ge
rai išpustis, kad malonu bus skustis. Prisiųsk 25c. suvyniojęs į 
laišką ir adresuok:

MA SPETH, N. Y.
BERGEN MFG. CO., Dept. A.

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojam 
LEONIDO ANDREJEVO

ir šią
16c

Tai yra 
Hetuviš-

16c

10c

ATPIGO RUSSKI PINIGAI Raudonas
SIUNČIU PINIGUS Į RUSIJĄ, LIETUVA IR LENKIJA PA
GAL PIGIAUSIA PINIGŲ KURSĄ, G VA RANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUP1NIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingi] atsitikimų. Visokiose rodose. patari
mai DYKAI. Išrandavoju boksus laiškams.

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

Juokas

parduodiTFarMAs

| Akušerka
Pabaigusi kurną Woman# Medical* 

College., Baltimore, Mil
Pasekmingai atlieka savo darbu prie 

srpndymo, taipgi suteikia visokia# rodąs ir 
pagalba invairioso moterų ligose.

W

| F. Stropiene,.6,'| 
K S* SO. BOSTON, MASS. »

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

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

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

“Laisvės” Administracija.

KAINA

35 centai.

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

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVE”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

LIETUVIŠKA RS ft 1/ f* I B
APTEKA MUftdlu

Žemiau paminėtas gyduoles galimi 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo....................JI. Of
Kraujo Valytojai........................ $1.00
Vidurių Reguliatorius...................5<»
Trojanka.......................25c, 50c ir $1.01

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

P. A. URBANAVIČIUS
ĮSI Metropolitan Av®nat»

Brooklyn, N. Y,

NEREIKIA JIEŠKOTI
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglę 
kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo ša
muose liuosame laike, visi išmoksta. Nurodymai ir

LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.

"DIDELE DOVANA 
■..............   ■■■.... . ———II.... . .................................. ...

Nebo pakelio priešakys vertas ic pinigais 
Visas Kuponas vertas įc pinigais

croS 
C

iv
co

Tek 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

NEWARK0
AKUŠERKA

PabatgunJ Imperntricl Marij A- 
kuŠerkų mokyklr Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g ra! apsipažinufi su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galit* gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniskaiti

H6 Walnet St., NEWARK, N. J.
Telefoną, 8.0^ MarkH

2? £ k

3»c Ok
2 “ -T B

turi tą

c r®
e, *?•

- c N-

Visas Kuponas ir pakelio priešakis I \ 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j phniguš 

arba į vertas dovanas.
<Sį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

iEB©"' 

ftGAWnriS 
cow

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Jonas MATHUS

61 S.2nd st., Brooklyn,

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y109 Grand St

(r.

20c

10c
Lietuviškos Dainos! I

5

26c

60c

15c.
15c
15c 

. 15c
20c

20c.
35c.

26c
10c

i > 
$ 4.

Lietuvį”, ar “Šakę”
Nuo
Nuo
Nuo
270 BERRY ST., BROOKLYN, N. Y.

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

76c 
75c 
85c 
20c

KOVOS.... 
........... 10c 

60c

v

-jaaag>

Tai. 2884 Kraanpoint.
Puikiausia lietuviams vieta pas 
P. DRAUGELI

Skanu« alus, 
gardi arielka, 
šilus, visokia 
vynas, kvepan- 
ti cigarai, ir 
puikųa užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit žios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
užganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wytha Ava.

Akinių verte.
Petraitis buvo labai gud- 

Jis turėjo 
! tik šiokią-tokią triobelę ir 
karvę, kuriai neturėjo ko 
duoti ėsti. Taigi jis karvei 
uždėjo žalius akinius, per 
kuriuos jai viskas žaliavo, 
ii toji per žiemą suėdė vi
ją jo mėšlyną.

Atsakymas: —
Pas šlico naikintojus vi

suomet būna stipresnės ran
kos, o pas bailius — kojos. 
Jeigu jūs esat tikri šlico nai
kintojai, tai išgerkit po bač
kutę šlico ir bandykit vaikš
čiot, o tuojaus pamatysit,! 
kad kojos pradės dvilinkotis 
ir negales pakelti bačkutės 
šlico. Kad pareit namo, jūs 
turėsit pavartot ne tik ko
jas, bet ir rankas ir eisit ro- 
pomis(ant keturių). Tuomet 
rankos palieka taip stiprios, 
kad net stalus ir krėslus su
laužo.

Su bailiais gi yra visai ki
taip. Jų rankos taip silp
nos, kad prie kiekvieno pa
vojaus pasideda rankas į 
kišenius, o paleidžia darban 
kojas ir taip bėga, kad nei 
devyni šunes nepagautų.

Pas blaivus ir protingus 
žmones rankos nebytina ko
jų, o kojos nebytina rankų.

Senbernių himnas.
Męs sau cnatoje kentėsim,

Žemės dukrų nemylėsim,
Bet po smert laimingi bū

sim,
Kai į dangų jau p.akliū-

sim.
Ten sėdėsim darže rūtų

Tarp panelių nekaltųjų;
Tarp panelių nekaltųjų, 

Lelijėlių tų baltųjų.
Jos papuoš mus vainikėliais,

Iš gėlelių kvepiančiųjų,
Ir linksmės mūsų širdelės

Nuo žodelių jų meiliųjų...
Juozas V—s.

Stropiai pildė nutarimus.
Viename Amerikos mieste 

gyvavo “istų” kuopa. Kar-

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
, IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 

NA8 VISAME 80. 
BOSTONK.

Sveiki geriausios rūšiai gčry- 
imai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
• persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

342—344 W. Broadwaj 
So. Boston, Mas*.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijas name).

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

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

Visai ne stebuklas.
Aną metą daktarams ir 

mokslinčiams buvo labai dy- 
vai, kad penkių mėnesių kū
dikis pradėjo kalbėti. Nei 
vienas negalėjo išaiškinti to 
nepaprasto dalyko. O vie
nok tai buvo tik nedidelis 
menkniekis: tasai indomus 
kūdikis buvo mergaitė.

Įvairumai.
Dentistas — tai toks žmo

gus, kuris pagamina savo 
dantims darbą, ištraukinė
damas kitiems dantis.

Viltis — tai instinktyviš- 
kas jausmas šuns vuodego- 
je, išreiškiamas krutinimu, 
kuomet manoma gauti kau
las.

------------- i
žingeidžiausiu ant svieto 

dalyku yra moteris, kuri ne- 
žingeidauja.

Jei nori but pagerbtas, tai 
mirk.

Vienas nemaloniausių pri
siminimų, kokie kartais a- 
teina į galvą, tai yra — apie 
neturtėlius prisiminimas.

Kad supratus, kokį didelį 
skirtumą žmoguje padaro 
maža permaina, galima iš
bandyti su akiniais: pasika
bink akinius po nosia.

Minklos.
Kokie metai yra trum

piausi?
Nauji Metai.

Kada rugiai panašus į lai
vą?

Tada, kada plaukia.

Telephone 595 Greenpoint
Daktaras J.

SPECIJALISTAS 
PLAUČIŲ 

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

II Sąsiuvinys. KetuJeans 
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

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienrašti

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

’NAUJIENOS" praneša naujausias ir teisingiau* 
sias žinias iš karės lauko ir abelnai iš "rts-.-; 
pasaulio — kasdien.

"NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis ’ jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

"NAUJIENOS" talpina darbininkams naiv’ .ngus 
straipsnius ir žinias,

"NAUJIENOS’’ leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne pavienio:* 
ypatus ir darymai pašalinio biznio .

Prenumeratos kaina:
Chicago}*—pei išnešiotojus 1' c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chica^oje metam pusei
metų $3.50. Kitur, ne Cn’cagoic naciams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mev ,1.09. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

"MAUJIENOS" 1841 S. Halsted Si., Chicago, III
Šiuomi prisiunčia $------------ už "NAUJIENAS

metus ir meldžiu jas siųsti žino adresu;

K>h užidrašy* 
pae mane 

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

“Amerikos 
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 per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

KIEKVIENAI MOTERĖI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijali«ta« M<rt«riaku Ligų.
814 E. 50th Mew York

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs i*ti- 

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

DR. J. LIPMAN
814 E. 60th St., NEW YORK,N.Y. 

Kalbamo lietuviškai.

-

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA HOTELIS 
AR BUVAI KADA NORS

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

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

RIŠKA ŠVIESA, Maudykle, Eleveiteris, TELEFONAS ir kitoki įran
kiai, priklausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę d*l 
VEŠTUVIŲ, 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 tokie:
GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS

498 Washington Street,
Corner Spring Street

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

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

S. L. A
Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo - Lietuvių 

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašaipos ligoje.

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

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



Busiantis Lietuvos 
karalius.

Sulyg pranešimo “Novoje 
V remia”, princas Joakimas 
būsiąs Lietuvos karalium. 
Kaip žinoma, jisai vadovau
ja vokiečių kariumene, vei
kiančia Kauno ir Kuršo gu
bernijose.

Tūlas Joniškio gyventojas 
ve ką pasakoja apie kuni
gaikščio Joakimo atsilanky
mą Joniškyje.

Atvykęs Joniškin, princas 
kreipėsi su prakalba į būrį 
susirinkusių žmonių, saky
damas, kad vokiečių kariu
mene plėšimu neužsiima. Jo
akimas nurodė, kad vokie
čiai apsaugos žmonių turtą 
ir gyvastį ir todėlei vokie
čių nereikią bijo ties.

Paskui lekiosi jieškoti at
sakančios vietos. Tuo dar
bu užsiėmė jo palydovai, o 
jisai pats tuomi laiku sėdėjo 
automobily. Atrado namą 
vietos aptiekininko. Iš pra
džių išgriozdė visus pakam
pius. Vietos žmonės turėjo 
lipti į skiepą paliudyjimui, 
kad fenais nėra paslėptų ru
sų kareivių.

Radę vietą, pradėjo rekvi
zuoti maistą ir vyną. Su
rengė gerus pietus. Bet 
tuomi laiku pasigirdo, kad 
rusai jau atpleška, tai Joa
kimas su saviškiais tuojaus 
išdūmė.

BARA MASSACHUSETTS 
SOCIJALISTUS.

Drg. J. Repšys rašo “Ko
voje” apie Mass. Socialist 
Party konferenciją, kuri at
sibuvo Fitchburge. Iš 26 L. 
S. S. kuopų dalyvavo tik 5.

“Nors vertos visos kuopos 
už neprisiuntimą nors po 
vieną delegatą pabart, bet 
kadangi nekuriosyra silpnos 
narių skaitlium ir materija- 
liškai, tai dar joms šiap-taip 
atleistina, bet jau Bostono 
ir Lawrence’o kuopoms ne
gali būt atleistina. Ypatin
gai Bostono 60-tai kuopai, 
kuri yra viena iš dručiau- 
siu, kaip nariais, taip ir ma
teriališkai; kuri turi net to
kių vyrų, kurie ir anglų kal
boj gali svarstyt reikalus 
taip gerai, kaip ir lietuvių. 
O juk dabar esam Socijalis- 
tų Partijos nariais. Labai 
abejoju, kad tas Bostono so- 
cijalistams nebūtų žinoma. 
Na, o jeigu žinoma ir neat
silanko tyčia, tai jau pasiro
do visuomenės akyse amži
nai apsileidę.

Kodėlgi finai, latviai ir 
žydai prisiunčia įžymiau
sius žmones — daktarus, ad
vokatus bei redaktorius, o 
juk ir mūsų tarpe yra tokių, 
ir kurie vadina save socija- 
listais, tai kurgi jie?

Rodos, kad šioj konvenci
joj turėjome dalyvauti kuo- 
skaitlingiausia, kadangi ji 
buvo dar pirma mums po 
prisidėjimo prie Socijalistų 
Partijos”.

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

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]

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.

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

SEVERA’S 
MEDICATED SKIN SOAP

[Severos Gydantis Odinis Muilas]

dol kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, maudantios, galvą trenkant.

Kaina 25c.

Visi aptiokininkai parduoda Severą’s 
(Sevoros gyduoles). žiūrėk, kad butą 
savo apylinkėj negalėsi ją gauti, tai

W. F. SEVERĄ CO.,

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagac iš Mo- 
quali, Wis. mums ne
senai parašė: *‘Aš 
noriu jums padėko
ti už juaą Severn’s 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdėsi su 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jus 1 butelį Severą’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
dol naudos tą, kurio 
panašiai kenčia. ’ ’
Preparations 
Severos. Jei 
rašyk tiesiog

Cedar Rapldsu Iowa

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau duktės Jievos šilaliūtes, 

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
lonės duoti žinią.

K. šilalienė
315 E. Broad St., W. Hazleton, Pa.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės pas

D. BOCZKŲ

Laiškas Anatoliaus 
France’o.

Garsus Francijos rašyto
jas ir socijalistiškas veikė
jas Anatolius France rašo 
laišką į Amerikos “New Re
view”.

“Męs neturime ko bijo- 
ties laiko ir karės užsitę- 
simo. Laikas neša mums 
naudą“.
Anatolius France smar

kiai barasi ant tų socijalis
tų, kurie reikalauja taikos. 
Jisai sako, jog kiekvieną 
francūzą, kuris šiame mo
mente reikalautų taikos, 
reikia vadinti valstybės par
davėju. Vyriausia karės 
priežastis — tai Prūsijos 
militarizmas. Kol tas mili- 
tarizmas neparblokštas, tol 
negali būti kalbos apie ka-

Taip rašo draugas Anato
lius France, bet gyvenimo 
Logika visai ką kitą sako. 
Štai Gustavas Herve jau 
pripažįsta, kad sunku bus 
laimėti. Aukų baisiai daug 
paklota, o pasekmių kaip ir 
nėra.

Vienintelis išėjimas — tai 
susitarimas su vokiečiais so- 
cijaldemokratais ir bendras 
veikimas už taiką, už karės 
pabaigą.

KURŠĖ.
“L. Žinios” rašo:
Šiomis dienomis, kaip 

še “Rieč”, vokiečiai Kuldy-| 
gos apskrityje daugelyj vie
tų mėginę persikelti į kitą 
Ventos upės pusę. Šiaip to
ji upė negili ir per ją gali
ma perbristi, bet šalę negi
lių jos vietų pasitaiko gana 
daug ir gilių vandens išrau
stų duobių. Vokiečiai no
rėję perbristi per upę nak
tį. Tačiau kitoj pusėje į 
esanti rusų kariumene tą 
vokiečių žygį smarkiai atrė
musi; vokiečių kareiviai 
greitai puolę atgal, norėda
mi sugrįžti į savo pozicijas! 
kitapus upės, bet nakties) 
tamsoj bebėgdami, nepatai
kę sugrįžti senu keliu, daug’ 
jų Ventos gilumose prigėrė.

Paskutiniu laiku vokiečiai 
iš vidurinės Žemojo Kuršo 
dalies einą par Kauno gu
berniją Ventos linkui. Tam 
rajone rusų būrys sugriebė 
bęs vieną vokiečių “abazą”, 
kuris, priplėšto turto pri
krautas, ėjęs iš Pikelių į 
Liepoją. Ties Grezeno dva
ru rusų kariumene atrėmė 
vokiečius.

Hazenpoto rajone vokie
čiai apiplėšė turtingą Ha- 
zenpot - Padderno dvarą, 
kurio, savininkas yra baro
nas Osten - Sakenas; tdje- 
pat apylinkėje esą daug ir 
ūkininkų nukentėjusių. ’

ra

Pajieškau draugų V. Rimavičiaus ir 
V. Kuličausko. Rimavičius iš Rat- 
kūnų kaimo, Papilės volosties, 
ličauskas iš Juknėnų, Kvetkų 
ties.

o Ku- 
volos-

P. J. Stalun 
Hotel Washington, Aberdeen, Wash.

Pajieškau dėdes Vilimo Vaioekaus- 
ko, Kauno gub. Pirmiau gyveno 
Waukegan, Ill. Meldžiu jį patį atsi
šaukti arba kas žino pranešti.

P. Brawn, 
c|o Keiser & Bosberg

E. Windsor Hill, Conn.

Pajieškau savo draugo Jono Bu- 
dzinausko, paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., iš Kuršėnų miestelio. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas apie jį žino, malonėkite praneš
ti sekančiu adresu. Būsiu labai dė
kingas

Stanley Šiurkus
152 Weeger St., Rochester, N. Y.

PARSIDUODA NAMAS.
Parsiduoda namas labai pigiai ir 

puikioj vietoj, ant geriausios gatvės, 
netoli lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos. Tame name perdaug metų 
buvo storas. Kas norit pirkti, rašy
kit laišką, o aš duosiu platesnį pa
aiškinimą.

M. KIŠKIS
114 W. Carson St., Pittsburg, 

(58—59)
ra.

DRAUGAI!
Kurie gyvenote šiose valstijose: 

Iowa, So. Dak., North Dak., Monta
na ir Wyoming, kur yra lietuvių ir 
nėra nei vieno lietuviško barberio, 
malonėkit man pranešti, 
persikelti kitur, kur būt galima pa
daryti pragyvenimą.

B. C. S. 
452 Pleasant Ave, 

(57—58)

Norėčiau

St. Paul, Minn.

PARSIDUODA SALIŪNAS.
Brooklyne, N. Y., ant Grand St., 

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

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

Ką rašo kiti laik 
raščiai?

“Naujienos” nurodo, kaip 
svarbu yra remti revoliuci
jos judėjimą Lietuvoj:

“Toliaus šelpimo reikalas 
turi būti aprūpintas visai ne 
mūsų pinigais. Nukentėju- 
siems turės atlyginti tie, ku
rie juos nuskriaudė. O vi
sai gal neužilgo užvis svar
biausias reikalas bus remti 
revoliucijinį judėjimą, revo- 
liucijinį darbą.

Nuo to revoliucijinio dar
bo prigulės gal ir atlygini
mas nukentėjusių. Reiks 
gal valdonus prispirti, kad 
jie tą padarytų.

Nuo revoliucijinio darbo 
prigulės ta ateitis, kurioj 
visi žmonės naudosis laisve, 
ir kurioj nebebus karių ir 
nebėgus nukentėjusių.

Šitą tatai darbą reikia 
mums turėti omenėje. Ir 
gal dabar jau būtų kaip tik 
metas įsteigti fondą revoliu- 
cijiniam darbui Lietuvoje 
remti, ir į tą, fondą pradėti 
dėti gausias aukas”.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

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

337 Central Ave., Collinsville, 
Organo už urėtojas — V Raudonius,

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

sio 1-mą ir 8-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsvilli, 
Il’inois.

III.

III.

III.

m.

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkai P. G. Aleksinai 

1436—7th Av« 
Vlci-pirminlnkai F. Raškevičius

589 Island Av«.
Protokolą raštininkai Ona Užbaliūtė 

1214 Wist St.
Finamų raštininkai J. Btružai 

1125—«th 8t.
Iždininkai lt. Buzimkii 

589 I aland Avi
Kam Globjėalt

M. Girullūti
1109 S. Winnebag. St.

Ona Bavrasivičlūti
589 Inland Av».

Maršalka A. Naverauskaa
411 So. Church St.

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

RIŲ ADRESAI:
T. , i Centro pirmininkae P Liipui, 226J1S užlaiko krautuvę, pas Magazine St., Carnegie, Pa.

jį galima nusipirkti “Lais- , C«ntro Sekretorius J. Mažiuko., 
vę ir kitokius laikrascius. Centro Iždininkas K. Varašis, 12 
Patarnauja visame kame. «<• st., s. s. Mtuburjh, p..

D. BOCZKUS. J. Gataveckas,
211 First St., Elizabeth,N.J. M Urlakiį09 Cr‘>88 st" c*™'*1*- p*- 

......  231 ’Forbo gt" pittBburgh, pa> 
P. Samulionis,

Box 63, Me Keen Rocki, Pa.

JUSTINAS MICKEVIČIUS 
j Generališkas Agentas

Perku ir parduodu namus, lotus, 
' farmas ir tt.

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

Taipgi turiu pranešti tautiečiams,
* Tfiir-nn a nnxrmTm a kurie norit išmokti gero darbo čeve- “LAISVES” AGENTŪRA rykų dirbtuvėj. Geras uždarbis

■ l Su visokiais reikalais kreipkitės y- 
i patiškai, per laišką ar per telefoną. 

( 146 Arnes St., Montello, Mass.
Tel. 1562—M 

(51—58)

siunčia pinigus sekančiu 
kursu: >

Rublių kainos: 
už 
už 
už v u z 
už v u z 
už 
už 
už

dol. 50
dol.
dol.
dol.
dol.

5 rub.
10 rub.
15 rub.
20 rub.
25 rub.
30 rub.
35 rub.
40 rub.
45 rub.
50 rub. už 22 dol. 25 centus 
60 rub. už 26 dol. 75 centus 
70 rub. už 31 dol. 25 centus 
80 rub. už 35 dol. 75 centus 
90 rub. už 40 dol. — centų 

100 rub. už 42 dol. 50 centų
“LAISVĖ”,

183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

80
10
20
40

centų 
centų 
centų 
centų 
centų

70 centų 
— centų

9
11
13 dol.
16 dol.
18 dol. 20 centų
20 dol. 50 centų

KAM MOKĖT RANDĄ 
įmokėjus nedidelę sumą pini-jeigu 

gų, o toliaus, mokant po kelioliką 
dolerių į mėnesį, ga’i būti savininku 
locno namo? Mūsų žemė ir namai 
yra netoli New Yorko mieste Cran
ford, N. J., prie pat gePkelio sto
ties (Dypo) miestas apsiaustas dau
gybe fabrikų ir dirbtuvių. Vežkies 
drauge ir pačią, kelionė norintiems 
pirkti ne kainuoja nieko. Gera pro
ga rankpelniui. Reikalaujame agen
tų; geras užmokestis. Tesikreipkit 
prie Manageriaus (Room 310) 200

Į Broadway, New York.

Laisves“ agentūra!
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO.

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

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

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

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

SKUBINKIT, LAIKAS 
JAU NUSIPIRKTI 

ŠIAUDINES 
SKRYBĖLES.

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

K. LIUTKUS
131 Grand Street 

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

ma- 
pri- 
nuo 
pui-

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

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

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

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

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

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK
VIENAM LIETUVIUI.

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

Kovotojas
Savonorolla .............................

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne St.
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange St.
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne St.
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

DAKTARAS L,. 818 Jenne St.
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne St.

< I 54-« I globėjai: J. Silkelis, 266 Ex- IVldLVlldl L-change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
iionnvTCTANCT nnamnM MAaa St’ J> Bagvilas, 858 Dayton St. Mar- 
419 BO1 LS1ON SI., BOS 1 ON,MASS, talkos: V. Kulinskis, 261 N. Chicago 

Netoli didžiojo miesto knygyno. St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri- 
Offiso valandos: nuo 10—12 valandai, ninkas J. Žilius, 614 Market St.

“ “ “ 7—9 v. vakare. Sūdžia A. Bubelis, 313 Quince
Šventadieniais nuo 10—4 v. po pietų. Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 
-----------------------------------------------------  Caledonia St. ir J. Jurevičia, 

----------------------------------------Main st.

st.
301
152

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus bu didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar til 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. 6IDLAUSKA8
Aptiekorius ir Savininkai

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 Ir 21018

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

Patinkite “LAISVĘ’’
Kadangi “LAISVE” yra leidžiama ne dėl pelno, 

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

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

Visas sykiu už $1.00 
Čia randasi didelė sankrova ir kito
kių knygų.

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

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

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neviackas (pirmininkas),

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

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

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

241-8 Bedford Are., Brooklyn. N. Y. 
Kazlauskas.

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

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

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

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

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

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

V.

K.

V.

LIETUVIŲ KELIONEI PAšELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba:

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

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

Iž(|lrdnkaB J Butkėvičia,
'■ 1 88 So.'2-hd St., Brooklyn, N. Y. 

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos Brooklyn® — L. Deveikis,

146 , Metropolitan Ave. Brooklyn,
2 kuopos Brooklyne — V. VitkevlČia,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

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

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

864 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 nedė’ioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius, 51 Ten 

Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Protokolą raitininkai F. ®Titikai, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Flnanių raitininkai K. Kr! Mačiūnai,

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkai P. Patalini, 94 S, lit lt., 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vieo-Prialdontai 2) 8. Mankai, Cor. 
Ifth k V'no St., Philadelphia, Fa.

Haiiniiimų Sikretoriui 1) M. M, 
Rica-Harman, 14® E. lt th It., Now 
York, N. Y.

Suiinoiimą Sekretoriai 1) J. Ne- 
viackaa, IBS Roebling It., Brooklyn, 
N. Y.

T. L. Dnndulii, Bex 511,
WeitTillo, Ill.

Finansų Sokretorini 2)J. Stalini•ri
tina, 1118 B. Moyamoniing Avenno, 
Philadelphia, Pa.

Iždininkai K. šidlanikai, 22« W 
Broadwway, So. Boston, Mail.

Kanai Globijait M. čiina, Mar
ket St., Brighton, Masi.; J. Geguiii, 
2B W. Broadway, So. Boston, Maas.;

J. J. Gordamkai, 78 Wolloa St., 
New Britain, Conn.,

J. Jakelis, 895 Bait 189th St.
New York, N. Y.

Visai pinigai reikia iipirktl varde 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir naaft|ati Finansų Raitininkai 
T. L. Dnadaiini, Box 511, Westville, 
Ill., karia yra po fl.tOO.H kanrija, o 

I jli |rak« I knygai paiiųi tidlnlnkai.

BRANGIAUSIS žmogaus tuxj.^
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gyjančių Ccdikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: <

Nuo galvos skatMiejim®. įyc. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. w .2* 

:: .25 
,50 
.28 
.50 

Ir 1.00 
ir 1.00 
.. .00 
.. 
.. .«« 
.. .«5 
ir .«5 
.. .«■ 
.. .K

Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio.......... ..
Nuo gerklės skaudftjimo 25c. 
Skilvinčs proJkos.......... 10c. ir

........f 1.00 

................ 75 
50c. ir 1.00 
50c. ir 1.00
25c. ir

.00 

.00 
.00

1.00 
.25 
.10

S. 00 
.20 
.25 
.50 
.25 

00c. ir 1.00

10c.

Nuo galvos skawd8jlmo.10c.lv 
r_. \ “
Nuo dantų gėlimo.*,.............
Nuo peršalimo.............. ..
Plaukų stiprintojas..25c. ir 
Linimentas arba Expellent 
Nuo plauljų-, žilimo'....... 
Nuo Reumatiamo...... &0c, 

50c.
Nuo plau|$v>,£ilimo'. 
Nuo Reunjatiatno... 

lytiškų ligų... 
dusulio..

__ _ kirmėlių....... 
Antiseptiika, rrioetis. 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų, 
ProJkos del dantų. 
Karpų naikintojas..

Ii Illi Skilviąčs proškos..........(I HU T’iR'dkos ari kepenų...II llll Blakių naikintojas?....UmiLUJ Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui.. 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai..............

Specijaliika Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros >»e
Talppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios iolčs, šaknį* ir t. L, J 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. 1
WRcikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašytu^ I 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodamo 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligojo.

fllge jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašyli*^ 
atsilankydami į Lietuviikg Aptieki}.

VINCAS J. DAUNORA, Ap.uk.nu.,
4t* Bedford Avenue Kampu North «-m ««»•» Brooklyn * W |

N uo 
Nuo 
Nuo

10c.

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

J:

skawd8jlmo.10c.lv


■■■■Mm

redakcijos.

■Mik.

183 Roebling St, Brook
lyn, N. Y.

Eagle “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 nupalioruoti, geltonai nuda
žyti, su geriausiu raudonu gurnu, gražiai apsūdytu. Mikado yra 
aukščiausio išdirbimo paišeliai, turinti gerausį specijali.škai sudaryta 
alavą, kuris labai lygiai rašo ir ilgai nenusidčvi. Yra paskirstyti į 
kENKIUS LAIPSNIUS: No. 1 MINKŠTAS, No. 2 VIDUTINIS, No. 
21 VIDUTINIŠKAI KIETAS, No. 3 KIETAS, No. 4 EXTRA KIE
TAS, DĖL KNYGVEDŽIŲ. TAI YRA GERIAUSI PAIŠELIAI 
NAUDOJIMUI DĖL ABELNŲ REIKALŲ.

EAGLE PENCIL COMPANY,
377 BROADWAY, NEW YORK CITY.

•I praeities šios dr-jo

VIETiNESZINIOS.
DRAUGIJŲ REIKA

LUOSE.
Retai kur yra tokia dau

gy oe įvarių uraugijų-urau- 
gijėlių kaip Brooklyne. Jau 
seniai buvo pakeltas klausi
mas, kaip suvienijus tas 
draugijas, kurios turi ma
žesnį narių skaičių.

Prie didžiųjų draugijų 
priguli Ūkėsų Kliubas, Jur
gine, Juozapinė, Kazimieri- 
nė ir Joninė, kuri susivieni
jo su Dominiko draugija.

Iš mažesnių draugijų, ku
rios galėtų vienyties, yra šv. 
Petro, Gedemino, Lietuvos 
Sūnų ir “Laisvės”. Reiktų 
tik pavaryt smarkesnę agi
taciją ir nekurios iš tų drau
gijų susivienytų. Nekurie 
nariai nori vienyties, nes 
daug geriau viena stipri 
draugija, negu dvi silpnes-

irudens jubilėjinį, 10 metų'25 d. Liepos (July), 
gyvavimo šios draugijos ap-jžiavimas prasidės 10 vai. iš 
vaikščiojimą. ryto.

Draugija sau už organą Gerbiamieji' lietuviai ir 
pasiskyrė ‘'Laisvę”. Pir-. lietuvaitės, malonėkite kiek-1

K,-,,-. „ ((T • I • i m -t j. v. .v
. ............ '—v- Kmcivis . Lai- vienas atsilankyt šiame is- 
svę” pasiskyrė vien _ dėlto,! važiavime . Žingeidu būtų, 
kad ji yra vietinis ir du kart1 kad ir iš kitų apielinkės 
savaitinis laikraštis. Dr-joszmiestų, kaip tai: New Jer- 
nariai buvo pilnai užganė- sey, Brooklyno lietuviai at- 

įr j0 patar_ silankytų, kadangi bus įvai
rių pamarginimų. Parkas 

kuo- puikus ir salė dėl šokių ge-

AISOPO PASAKOS.

Geistina būtų, kad visos 
tos draugijos prisidėtų prie 
Didžiojo New Yorko lietu
viškų draugijų Sąryšio. Pa
skutiniame mitinge Juozapi
nė jau vos-vos neprisidėjo. 
Reikia tik didesnes agitaci
jos.

Šv. Kryžiaus draugija (iš 
New Yorko), kuri buvo pa
bėgus nuo draugijų Sąryšio, 
jau sugrįžo, nes pamatė,kad 
galybė yra vienybėje. Drau
gija už tai verta didžiausio 
pagyrimo.

Reikia jungties į krūvą į 
Central Brooklyno lietuvių 
draugijoms. Turtingiausia 
iš jų bus šv. Liudviko drau
gija. Paskui eina Antani
nė, Vytautinė ir Kelionės 
Pašelpos draugijos antroji 
kuopa. Nei viena iš jų ne
priguli į Sąryšį, nors iš to 
būtų didžiausia nauda.

Brooklyno draugijose rei
kia kuodidžiausios agitaci
jos, nes dirva yra labai di-

dinti “Keleiviu 
navimu,

Labai interesinga, T 
met sulygini iš kelių metų 

•s veiki-! 
mą. Kada prisiėjo “Vieny-! 
bę Lietuvninkų” atmest, o 
“Keleivį” pasiskirt už or
ganą, tai iškarto nebuvo ga
lima. Triukšmingiausi bū
davo susirinkimai. Tuo
met dar draugijoj viešpata
vo ir jo mylista J. Liutkaus- 
kas. Dabar tas jau praėjo. 
Susirinkimai kuorimčiausiai 
vedami ir be joki1! užsipul
dinėjimų.

Linkėtina dr-jai atsiekt šį 
siekinį ir vaikščiot plačiais

go.
P. Sks.

Nelaimingai žuvo kunigo 
Kuodžio brolis.

Mums praneša iš Amster
dam, N. Y., jog ten nelai
mingai žuvo kunigo Kuo
džio brolis Juozas Kuodis. 
Jisai buvo nuvažiavęs Am
sterdaman ant vakacijų ir 
išbuvo ten savaitę. 11 d. 
liepos užmiesty buvo Ams
terdamo lietuvių choro pik
nikas.

Kuodis norėjęs karą su
laikyti, kuomet rengtasi va
žiuot namo. Bet toj vietoj 
karas nestojo, nes tai buvo 
greitasis karas, bėgantis iš 
Schenectady į Amsterdamą. 

• Juozas Kuodis tapo už
muštas ties Camp. Doran 
stacija. Toj vietoj jau ant
ras nelaimingas atsitikimas 
įvyksta.

Kun. Kuodis nuvyko Am
sterdaman ant savo brolio 
laidotuvių.

(Iš “Amsterdam Evening 
Recorder”).

ra, taipgi yra gražių vietų: 
dėl pasivaikščiojimo. Bus 
labai gražus programas. 
Aido choras dainuos iš 
Brooklyno. Bus trumpos 
prakalbos, kalbės J. Neyiac- 
kas, J. Šukys ir J, Šaltys. 
Pasakys keliatą puikių mo- 
noliogų drg. Vaičekauskas 
ir drg. Sniečkus. Dekle- 
muos plačiai pagarsėjusios 
sesutės Petrauskiutės. John 
Bamba iš Bostono pasakys 
puikų spyčių. įžanga kiek
vienam už dyką.

Pasarga: Iš New Yorko 
važiuokite 8 Avė. karais su 
persėdimų ant 59 St. Cross
town ir davažiavę iki Long- 
ilin tilto išlypę eikite po til
tu, pirmutinė skyle nuo til
to ir imkite kara Jamaica 
Station ir paprašykite kon
duktoriaus, kad išleistų ant 
Maple Grove Park.

Ųžkviečia L. R. K.
Komitetas.

EXTRA PARDAVIMAS.
Naujas mūrinis namas su 4 kam

bariais, visi intaisymai ir maudynes 
už $1,000. Įmokėti $100. Kas me
nuo po $10.

Naujas mūrinis namas del 2 fa- 
milijų su 8 kambariais, visi įtaisy
mai ir maudynes už $1,800; įmokėti 
$500.

Medinis namas, 23 metai, kaip įxi- 
statytas, 8 fainilijų, po 4 
ant flooro ir bekauz.es — 
randos $80 ant mėnesio.

Parsiduoda restauracija 
storas.

Parduodu visokius laikraščius, pre
numeruoju ir priimu pagarsinimus.

Su pagarba
B. A. ZIENES

Real Estate and Insurance 
Grand St.,

Tel. Greenpoint 3355 W.
(57--59)

SU 21 AKMENIU GELŽ-. 
KELIO LAIKRODĖLIS. !
Vyriško ar moteriško saizo, apvilk- ■ 

tas auksu ant 20 metų, išbraižytas i 
ant abiejų šonų. Laiką rodo teisiu- 
gai; ypatingai tinka dirbantiems prie 
geležinkelių, kur reikalaujamas tik- : 
ras laikas.
20 METŲ.
GINIMAS.

“LAISVĖ” yra ge
riausias DARBO ŽMO
NIŲ LAIKRAŠTIS, TODĖL 
SKAITYKITE IR PLATIN
KITE JĄ. PRENUMERA
TA 2 DOL. METAMS.

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

Reikalaukit iš “Laisvės

Maskvos :: Muzikališkų:: Instrumentų
KRAUTUVE ----- —

rt £
kas ■ 
ad-;

SPECIJALIŠKAS NUPI- : 
Męs prisiimsimo 

laikrodėlį, 
prisius savo 
resu C. O.
$5.75 ir užsimo-1 
kės persiuntimo 
išlaidas su pilna 
privilegija išeg
zaminuoti. Jei
gu po peržiūrėji
mui nepaliktų, 
nemokėk nei cen- : 
to. Atmink, kad

kitur už tokį laikrodėlį užmokėtum 
$25.00. Labai GRAŽUS PAAUK
SUOTAS RETEŽĖLIS ir MEDALI- 
KĖLIS prie kiekvieno laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO.
Dept. 910.

CHICAGO, ILL.

E

s

su.. 16 dumplių, kampai apkalti tvirtai.
KAINA $15.00.

b£
c

Viennos dvicilinis Armonikas: 21 klavišis, 12 bosų, plie
nini.

Taipgi užlaikome dirbtuvę visokių 
iš kurio labai lengva išmokti.

Reika’aukite iliustruoto kataliogo.

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

Užžiūretojas M. TERESČENKO.

- 2 « U.

C

S

gi 0-J

O o

<><
O O

Dėpt. M.

C 03 
C

.WHCOW MUSIC CO.

ir kendžių

Draugijinis.
Brooklyn, N. Y.131

rei alų komitetas

Šelpimo Fondui.

M. & V. Furniture Co

Si

fe

žeme

prie D. 
nutarė 
draugų.

r a ,-r A

no ir Skirmonto.
Gerai būtu, kad tie drau

gai apsiimtų būti kolekto
riais.

GADYNE ARBA 
BEI PRAEITIS.

Pereitų mėnesį New Yor
ke automobiliai užmušė 34 
ypatas.

kambarius 
už $5,700;

New York.
L. R. Kliubo pirmas tok

sai išvažiavimas į Maple

ir reikalingas 
knygas. Y ra

ir kitos visos 
turinčios pana- 315 John st., Harrison, N. J. 

j J. H. STOVER 
'North Arlington, N. J.

Vietos agentas
E. E. MEACHAM & SON 

1039 Park Row Bldg.
Now York City 

(Savininkas).

'.WWMI

Atėjo karštos dienos. Su
katoje nuo karščio mirė 5 
ypatos.

Didžiojo New Yorko 
draugijų Sąjunga nutarė se
kanti menesį parengti gra
žu išvažiavima.

kreipties prie šių 
kad jie apsiimtų 
lektoriais Lietuvos

NAUJAI ATIDARYTA-KI IE VO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

as nužeminimaf 
trumpo laiko. Pa 
įgyti šitą grama 

lietuviškų dainų 
kaštuoja $12.50

Ši
tą gramaloną siunčiame kiek 
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš įžn.nk ijimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžint’ 

■ atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kac 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

EW YORK, N. Y.

Del kriaučių streiko.
Visiems kriaušiams liepta 

būti prisirengusiems į strei
ką, nors yra viltis, kad ra
miu būdu pasiseks susitai
kinti.

Ligišiol streikuoja tik 
21,000. Jie ir toliaus strei
kuos, o nauji kol kas strei
kai! neišeis, nes bus laukia
ma, kuo pasibaigs tarybos 
tarpe Amalgamated unijos 
ir manufaktorių.

Unijos viršininkas Hilman 
ir bosų atstovas C. Ansorge 
pasakė laikraščių reporte
riams, kad yra viltis susitai
kinti.

Iš APšVIETOS DRAUGI
JOS.

Liepos 15 d. Lietuvių Ap- 
švietos Draugija laikė savo 
pusmetinį susirinkimą. Ši
lumos dėlei narių neperdau- 
giausia susirinko, bet nuta
rimai padaryti, kurie užima 
daug platesnius apšvietos 
platinimo rubežius.

Kada ši draugija buvo or
ganizuojama, tada jos svar
biausiu ir pamatiniu sieki
niu buvo knygyną užlaikyt.

1 šią draugiją nariai mo
ka po 15c. į mėnesį; nc”do- 
jasi knygynu ir gauna vieną 
laikraštį, kaipo organą (pir
miau buvo “Keleivis” orga
nu, dabar “Laisvė”).

Dabar gi draugijos nariai 
patėmijo, kad tik knygyną 
užlaikyt tai vistiek yra per- 
siauras apšvietos platinimui 
kelias. Todėl gi, po ilgų ir 
visapusiškų apkalbėjimų,ta
po padarytas vienas didelis, 
link tobulesnio apšvietos 
platinimo, žingsnis, t. y. 
stengtis suvienyt visas Šiau
rinėj Amerikoj egzistuojan
čias ir apšvietą platinančias 
draugijas ir išleidinėt karts 
nuo karto pagal draugijų iš
galę geras,darbininkams at
sakančias 
moksliškas 
viltis, kad 
draugijos, 
sius siekinius šiai dr-jai,mie
lai sutiks prisidėti prie daug 
prakilnesnio, didesnio, ir di
desnę naudą nešančio 
darbo.

Taipgi nutarė surengi ant' Grove Park, L„ L, nedėlioj,

Mirė vienas iš žymiausių 
Amerikos redaktorių Dr. 
M’Kelway, kuris per trisde
šimts metų buvo vedėju 
“Brooklyn Eagle”.

Nabašninkas turėjo labai 
gerą vardą laikraštininkų 
pasauly.

16 d. iš New Yorko išplau
kė į Liverpoolį White Star 
linijos kompanijos garlaivis 
“Baltic” ir išvežė 15 tūks
tančių tonų amunicijos. Vi
sa ammunicija eina Anglijos 
valdžiai.

Garlaivis visus pakraš
čius ir bortus užkrovė mai
šais su žeme. Mat, jeigu vo
kiečiai pradėtų jį bombar
duoti, tai maišai su
biskį apsaugoja nuo pavo
jaus.

Pries išeisiant ant Baltic
buvo padaryta krata—jieš-1 t RANK dEM1iJ11 
kotą, ar vokiečių šnipai ne-1 
padėjo pekliškos mašinos.

Ar
500 
(Įvarant not as ant 10 metų.

SERGANTIEJI!
priežasties ligos?

Diena 
užsiimu

e“
nustojote sveikatą iš
po dienai, metas po metui 
gydymu sergančiu žmonių, 
ykite sau, kiek aš iš gy

džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gj vt nimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreip 
prantantį daktarą

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

gerai su-

DIDELIS METINIS PIKNIKAS 
parengtas triūsu draug. D. L. K. 
Algirdo, Jersey City, N. J., kuris at
sibus Subatoje, 31 d. liepos (July), 
1915 m.,Kroebel’s Boulevard Parke, 
Hudson Boulevard ir Jane Sts., West 
Hoboken, N. J.

Maloniai kviečiame visus vietinius 
ir apiclinkės lietuvius atsilankyti 
skaitlingai ant mūsų pikniko, o už
tikriname, kad būsite užganėdinti. 
Svetaine ir sodnas yra gana dideli, 
todėl vietos bus užtektinai. Kiekvie
nas svečias bus priimtas kuomanda- 
giausiai ir patarnavimas visiems bus 
kuonopuikiausias. Todėl visi: seni, 
jauni, maži ir dideli, kas tik myli 
tyrą orą, sukruskit ir rengiatės ant 
draugystės D. L. K. Algirdo pikniko. 
Pradžia 3:30 vai. po pietų. Muzika 
po vadovyste prof. Vi. Šimanskio. 
Įžanga vyrams 25c., moterims 15c.

Pasarga:—Važiuojant iš Brooklyno 
ir New York, imkit 8th St. karą iki 
Christopher ferui; pervažiavę foru, 
užlipkit ant eleveiterio ir paimkit ka
rą Summit, Hackansack pk. rd. ir tas 
daveža iki parko. Iš Newarko, Har- 
risono ir Kearney reikia gaut trans
fer ant Jackson karo ir nuo to vėl 
transferą ant Summit karo, kuris ir 
daveža iki vietai.

Nuoširdžiai užprašo
Draug. D. L. K. Algirdo.

Už $39 Įgyk LOTĄ
Kiti lotai $49, $79 ir $90 už lotą.

KEARNEY AVE. VIETA
Prieš pat vartus, kampas Kearney 

Avenue ir Front St., North Arling
ton, New Jersey.

Ga'ima matyti New York City.
Gvarantuota Fidelity Trust Co.

Newarko, N. J.

d* E* Įmokėk, Lkusius 
50c. į nedeiią

SU 6 PROCENTU.
KAIP VAŽIUOT: Iš Jersey City 

paimk Turnpoke karą iki 4-tam St. 
ir Harrison Ave., Harrison persimai
nyk ant Hackensack karo einantį į 
vakarus (North), Išlipk ant Front 
St., North Arlington. IŠ Newark 
arba Harrison paimk Hackensack ka
rą Išlipk ant Front St., North Ar
lington. Iš Paterson ir Passaic pa
imk karą į Newark, mainykis ant 
Bridge St. Newark ant Hackensack 
karo, einantį į vakarus (North). Iš
lipk ant Front St., North Arlington.

Gali budavoti namą su pirmu įmo- 
kėjimu. Augšta ir sausa vieta, 30 
minutų nuo Newark. Parašyk ar y- 
patiškai atsilankyk, suteiksime mapą 
ir visas informacijas...

ĮDOMI KNYGA.
k ką išėjo iš spaudos 
ALEKSOS

bai žingeidi

kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdie.-, plau
čių, jakmi ir tt.

Dėl gydymo ni’rvų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomų elektrišką 

i ai. per kurią 
Ne kiekvienas 

apa ratus
matyt kiaurai kūno, 
daktaras turi tokius

£HR V AN &<■ S

parašyta, 
knygele

ty r įfi ė j i m a s š I a n u m o 
ant rytojaus, 
gerai žinomą

LIETUVA SUSALS
BUVUSIOJI LEDŲ
ŽMONIŲ ATEITIS

Patartina kiekvienam tą knygelę perskaityti. 
Toj knygoj aprašyta buvusioji ledų gadynė 
ir koks Iii m s patiks musų Tėvynę-Lietuvą.

Kaina tik 2C centų.
Adresuokite:
“Laisvė”, 183 Roebling St., B’klyn,N.Y

Maliauskas ir Vedžiunag savininkai.
Pirk fornišius pas Maliauską ir Vidžiūną ant lengvų 

IŠMOK ESČIŲ ARBA UŽ CASH.

C0R- B’klyn, N.Y687 - 3 AVĖ • Telephone 4263

Šita moteris, kuri pirko keričiua 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas. 
Tamista gali nusipirkti irgi tą gra
žų keričiuką nuo Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išmokesčio po tl.Ot 
ant savaitės.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 
vai. vakaro, šventadieniais nuo 10

Naujausi = Lietuviški

Columbia^
Rekordai

Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

E 2339.
(f

E 2340.

2341.

2342.

2343.

2224.

cast

vai. ryto iki 4 po pietų.

P
Į V -.U

'Vn .-v'-V vi

.; Mr -

2225.

2226.

2227.

ICE BOX.
Nelelak šilumai sugadlnt valglun 

n«« jie prekiuoja brangiai. Suga- 
dyti arba blogai užlaikomi valgia’ 
yra pavojingi žmogaus sveikatai 
Jai surokuotum už kiek pinigų su
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipiktl gerą 
alsboksį nuo Maliausko ir Vidžiūno 
h- bus ant visados. Pasiimk ant 
iftmokeečio, jie pigus pas mus.

2228.

2356.

E
E

2357.
2358.
2359.

2360.

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas.
DIEDUKAS. Polka- Princo Vaiskava Kapelija, 
VILNIAUS RŪTA.
“DR1NOPOLJS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikoną Gvąrdijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU 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.
Į SVEIKATA. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija. 
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
PER, GIRIĄ GI RIALŲ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE.
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. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava 
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TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

bekauz.es



