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No. 59 V Metas

ŠMEIŽIMAI NEPASI
BAIGIA.

Męs vėl turime grįžti prie 
kunigo ;cebrio nužudymo ir 

n tvido teismo, 
ta' nematoma ran- 
i kės r. si įvelti ši- 
un (ū'J'i.n neku- 
•rtjr' 's. Nors
i i u pasibai-
Beu.ardas Montvi- 
. t..s, tačiaus neku-

to laiko esam, kaip kalėjime. 
Nieko nežinom, kas 
dedasi, nes nė laiškų, nė lai- į 
kraščių negaunam, 
vius matom lekiant 
kasdien, ir po kelius, 
mieji vokiečiai Ylakiuose

kitur

Orlai- 
bemaž 

Pi r-1 

ant mūsų galvos bjauriausią 'pasirodė balandžio^d'd'ie- 
provokaciją. 1 na, paskui ateidavo ir dau-

Kad “Laisvė” ar kuris gjau, mainė žmonių arklius, 
bent iš laisviečių turėjo ką gmė avižas ir kiaušinius, 
bendro su Kiaulėnu — tą .Gegužės 8 — 9 d. pasirodė 

. Net de- pirmieji rusų žvalgai Židi- 
ir Ylakių. Geg. 13 d. Viža- 
nėlių kaime pasigirdo pir
mieji žvalgų šūviai. Geg. 15 ’ 
Ylakiuose prasidėjo mūšiai, | VOKIEČIAI TIES PAČIA kurio nereikia gabent iš to- Petrogradą, 

kurie tęsės ištisą 16 d. tarp j ........ .........
Ylakių ir Židikų. Geg. 16 d. | __ __ _
rytą Ylakiuose^kilo gaisras, Varšava ir tiktai stebuklas atgabeno reikalingą žaliąją Petrogradan. 
kurs pasisekė užgesinti, gali išgelbėti Lenkijos sosti- medžiaga. 
Mušiu buvo šiuose kaimuo- — y- ------
se: Girdeniuose, Gedrimuo
se, Vižgauduose, Petraičiuo
se, Dilbikiuose ir Vyžantuo- 
se. Daugiau nukentėjo vo
kiečių užimtieji kaimai: 
Girdeniai, Gedrimą! ir apie 
Ylakius artymieji kaimai. 
Vokiečiai p jau ja karves, 
kiaules, atima geresnius ar-

si me j ų daugiau. Męs ži- 
Įnom, kad jie gali surengti

niekas nedarodys.
tektyvai ir kunigai tyli apie 
tai. Apie Bernardo Mont- 
vido darbelius “Laisvėje” 
daugelį sykių buvo rašyta ir 
mūsų skaitytojai tai žino 

”, apie 
“Galvočiaus” leidimą, apie 
“gydymus” Chicagoje ir 
tt.). Jeigu tas nelaimingas 
vaikinas būtų paklausęs 
“Laisvės” subarimo, jeigu 
būtų pasimokinęs dorai į 

’dalykus žiūrėti, tai mažu 
| nebūtų priėjęs prie to bai
saus galo.

Tai taip dalykai stovi. 
Kaip tik tapo nužudytas' žiūrime.į viską ramiai

kun. Žebrys ir jo gaspadinė, jir esarrĮe pasirengę ginti sa- i -a • va anvhn n avrVin iv (rnrhn

tari

ge. noi s 
das nu it 
rtuose’ Connecticut angliš- . . „
kuosų laikraščiuose dar ir (apm «L°. prakalbas , 
dabar telpa bjauriausių urn
s’manymų. Žinoma, tas vis
kas bus ištirta ir savo laiku 
iškelta aikštėn.

Jau nekartą rašėme “Lai
svėje”, kad kokia tai tamsi 
spėka norėjo ir nori suver
sti visą bėdą ant socijalistų. | 
Meldžiame įsitėmyti šiuos 
faktus.

tuojaus norėta mesti visą!v? garbę, o sykiu ir garbę p;jįus įr grūdus. Kai-kurių 
bėda ant New Britaino so- i viskl socijalisttj. Męs išsiun- ūkininku paskutines kar- 
cijalistų. Detektyvas Miili- priėjome 1 nekurtuos Conn.,'ves papj‘ovg.
nauskas sakęs visus socija- I kitkraseius _savo praneši- 
listus suareštuosiąs. Tuoj' !nLJ?- rtkjmes, kad visi do- 
buvo paleista paskalos, kadįir d^tuvim sutars protestuot| 
New Britaine gyvuoja I. W.! pries tą bjaurią ir baisią. 
V’., nors jokios panašios or-' provokaciją, tai yra,mėgini 
ganizacijos tame mieste nė
ra. v _ 
las, kad Waterbury esąs 
centras lietuviškų anarchis- v

Tuojįmus- NAUJAMIESTIS, PA
NEVĖŽIO PA V.

-| Karo viesulą praūžė čion 
mą įvelti Pruseiką, Neviac-' laimingai, visoj parapijoj 

i------------------- vįenį namai;
girdėtą ir nematytą rauddn-1 mat, vokiečiai, atėjo anksti 
rankių organizaciją. Męs rytą 24 balandžio ir tą pa-

Vėliaus paleista paska- M !£ šeštoką į kokią tai ne-’nesudegė

Rygieciai apleidžia miestą, nes bijosi vokiečiu
VARŠAVA. 1 liaus.

Vokiečiai stovi ties pačia | Tūkstančiai

Teismų re kor
idai ir bankų pinigai ir po-

3,000 STREIKUOJA.
3,000 darbininkų Kruppo 
brikose imi stroiknoia, C.

gu bemato- 
areštuosiąs

automobilių pieros taip-pat kraustoma fabrikose jau streikuoja. 
, I Militariškas

_ . Iš rytinių Prūsų | Valdininkams įsakyta bū- rius grąsina 
Bet stebuklų, kaip ži-'pribuvo daug gelžkelio dar-'t] prisirengusiems apleisti streikininkus.

Pastarąją savaitę _ ___ ;-----
nę. ■

, noma, nėra. Nekurtose vie- bininkų. 
tose vokiečiai randasi nuo’ Gelžkelis budavojamas di- iš Rygos pabėgo jau 10,000 KAIZERIS SU HINDEN-

BURGU.
Berlynas, 22 d. liepos. — 

randasi 17 angliškų mylių ’ Vokiečių kulkos jau siekia 
atstume. į Varšavą. Telegramos nuo

Manoma, kad šiomis die- fronto skelbia, kad Lenkijos 
nomis jiems pasiseks užimti sostapylis bematant turės 

* ~ ' ’’ J‘. Rusai rengiasi

Varšavos atstume tik 10 džiausiu greitumu, tuo pa- gyventojų, 
angliškų mylių. Keli išlau- čiu laiku veik visuose punk- 
ciniai Varšavos fortai pa- tuose, 
imti.

Vokiečiu karės v 
pi’.''neša, jog užėmė 
Ostrolenko, Lomžos guber
nijoj,kuris yra beveik 60my- čiai užėmė Vindavą ir Tū
lių nuo Varšavos. kurną. Vindava yra gana'visoj Latvijoj'^esanti labai I

Iš pietų pusės vokiečių ir stambus juros uostas, ve- menka, 
austrų kariumenė taip-pat 
eina pirmyn. Rusai apleido 
Novogeorgijevsko tvirtovę. 
Radomas, Lenkijos guber- 
nijinis miestas, taip-pat pa
sidavė austro - vokiečiams. 
Laukiama minuta iš minu- 
tos ir Liublino pasidavimo. !nėra. . . _ _ (sutartis susikeisti ’tais be-,m,s-

Is Berlyno praneša, kad! Mūšiai eina ties Papile ir 
Kuršėnais.

Nuo Mintaujos vokiečiai

štabas 
miestą1

UŽĖMĖ VINDAVĄ IR 
TUKUMĄ.

Kuršo gubernijoj vokie- Mintaują, o vėliaus ir Rygą.' pasiduoti.

tu Detektyvai landžiojo po tinome, kad detektyvai tan- cią dieną buvo priversti at- 
stubas žymesnių socijalistų.! ^iai dėl savo ypatiškos nau- sitraukti, taigi ir eibių be- 
Męs ta žinome gerai ir turi- dos^sugalvoja bjauriausius veik nepadarė. Kunigai, , . pPtr0p’rodo nartus
me faktų. Tuo pat laiku įsmislus. Siame atsitikime nors grąsč pavojus, nebėgo, L 
tano sufabrikuota biauruš m£s turime tą viską.

nepadarė. Kunigai,
caras ant žuUbūt pasirengęs 
dar gint Varšavą. Iš Mas-

me faktu. Tuo 
tapo sufabrikuota bjaurųš 
išmistai ant Bagočiaus. 
Kaip matot, užmušėjų jieš- 
kota ne ten, kur jie galėjo 
būti, bet ten, kur jų nebuvo 
ir nėra. Detektyvas Mali-' 
nauskas pasakęs teisme, jog[nių apie nuostolius

linija kraustyties.
1 Kaizeris jau atvyko j H in

dent) u r go headquarters.
| Kaizeriene nuvyko į Pozna- 

Manonia, kad kaizeris 
su kaizeriene sykiu trium- 

' fališkai įžengs į Varšavą.
Vokietijos žmonės labai 

nudžiugę. Laikraščių ofisai 
permainų Rusijos h" Vokietijos įvyko (apstoti didžiausiomis minio- 

.................... ; Laikraščiai išreiškia 
laisviais, kurie jau negali jjtuomonę, kad kare greitai 
stoti karėn. Labiausia tame būsianti pabaigta, nes rusai 
atžvilgy pasidarbavo Ame-!Jau nęiP’ėS atsilaikyti.
rikos ambasadorius James’ Vokiečių generolas Gall- 
W. Gerard. i*1*35 artinasi prie tvirtoves.

Belaisviai bus gabenami Pti.tusko ir valanda is Na
šavo tėvynėn per Švedija,‘landos laukiama, kad ta

I tvirtovė pasiduos.
Iš Petrogrado praneša, 

kad tenais viešpatauja dar 
užsitikėjimas didžiu kuni
gaikščiu Nikalojum Nikola- 
jevičiu. Rusija nebus dar 
karės pralaimėjusi, nors 
reikės ir atiduoti Varšavą.

Rusų apsigynimo

<!ąs plačią prekybą.
■ Tukumas yra pavietinis! KAIZERIS IR CARAS NO-J nių. 
mietas Kuršo gubernijoj. RI SUSIKEIST BELAIS-

T..ugi, Kurliandijoj vokie
čiams sekasi.

Kauno gubernijoj vis dar 
ligišiol svarbių 
nėra.

VIAIS.
Berlynas.—Overseas A-

gency praneša, kad tarpe

KIEK ŽUVO TIES DAR
DANELAIS?

Londonas. — Dardanelų 
mūšiuose ligišiol žuvo 43- 
434 anglai.

Tokį pranešimą padarė 
pirmasai Anglijos ministeris

ta Varšavos ginti caro ypa- 
tiška gvardija, kuri ligišiol 
karėje nedalyvavo.

Ant Narevo upės vokie
čiai užėmė Novogrod. Čia 
labai puikiai pasižymėjo 
vokiečių landšturmas. | Asquith.

Į pietus nuo Vyslos vo-' 
kiečių - austrų kariumenė 
pasiekė Bloni ir Grojec. 
(Bloni randasi tiktai 17 my
lių tolume nuo Varšavos).

. r qV] v i - ! Austru pranešime plačiau Toliau nąsias vezes. lik žydus is- , - 1n-e R„dom' Daė.Kuni- krausčius (gegužės 4 d.) i ka bama apie Kadomo pae- - - - - I J1 I 111 c t.

bet visą laiką sėdėjo ramiai 
savo vietoje — tegul būna 
jiems garbė už tai! Suvi
sai kitaip pasielgė Krakia- 
navos kunigėliai: tie parodė 
savo dvasios silpnumą, nes

IS LIETUVOS
PALANGA.

Birž. Vied.” paduoda ži-T
t____ _______ , ..... kurių pamatę tik vokiečių žvalgus

jisai buvo net Worcestery ir esą pridarę vokiečiai Palan-Į balandžio) spruko lauk 
taip-pat lankęsis socijalistų go j 
mitinge.

Iš to aiškiai matosi, kad

Karungi keliu.
Danų komisijai pavelyta 

aplankyti kaip Rusijoj, taip 
ir Vokietijoj koncentracijos 
punktai, kur randasi belais
viai. Danų komisija tyrinės 
jų gyvenimo sąlygas ir kaip 
su jais elgiamasi.

NUSKANDINO ITALU 
LAIVĄ.

Austrų submarine 
skandino Italu karės 
“Giuseppe Garibaldi”, 
vas nuskendo į 15 minučių. į 

Ties Sokolu austrai į Iš Rymo pranešama, kad ‘

! iš miestelio. Krasa nevaikš
čiojo nuo balandžio 16 d. li- 

(Tos pakelyje nukentėjęs nuo gegužės 4 d.; tolesniai 
kokia tai nematoma ranka Vokiečių gr. A. Tiškevičiaus 'gyvenimas vėl Jžengū į se- 

Prišmantu dvaras. ----- - - ........-
visiškai sudeginti ____
giškių ir Užpelkių kaimai,!ka!!<uri^a<įf.ygerkel^skitIPagm6 3’000 rusų į nelais-,italams pavyko nuskandinti 

'fe > \i > ' vę 2 1,11 Lm-va

Iš Londono praneša, kad' 
rusai jau besirengią apleisti 

i Varšavą. Londono laikraš
čiai, kurie, žinoma, visuo-

1 met eina už Rusiją, yra la-!

norėjo mesti juodą dėmę 
ant socijalistų. Bet tas ne
pavyko. Užmušėjai patįs sa
ve išsidavė ir pasirodė, kad 
jie nieko bendro neturi su 
socijalistais. Tada atkusta į Pačioj Palangoje ties 
dantis ir išmislyta istorija muitine sudegę apie 60 var- 
apie raudonrankių organi- gingesnės gyventojų dalies 
zaciją. _ ’namų. Gr. F. Tiškevičiaus

Apie panašią organizaci-! rūmas išlikęs sveikas. Li- 
ją nieks iš lietuvių nėra gir- kusi sveika ir Kristaus sto- 
dėjęs. Laikraščiai atmeta 
tą bjaurią paskalą apie rau- 
donrankius. Laike Bernar
do Montvido teismo proku
roras sakęs, kad tos organi
zacijos centras esąs New! 
Yorke. Dabar jau detekty
vas Malinauskas perkėlė tą 
centrą į Brooklyną, o sky
rius padarė Chicago j, Wor
cestery, Bostone ir kitur.

Jeigu svietas ligišiol nie
ko o nieko negirdėjo apie 
panašią plėšikų organizaci
ją ir lietuvių visuomenė a- 
pie ją nieko nežino — tai 
bepigu detektyvui Malinaus
kui ir kitiems, už jo pečių 
stovintiems, bjauriai meluo
ti amerikiečių visuomenei a- 
pie raudonrankius. Juk a- 
merikiečų publika nieko ne
žino ir nesupranta apie lie
tuvių visuomenės gyvenimą.

Todėl, draugai ir draugės, 
jūsų priedermė per vietos

kurie buvę bombarduojami galima 
iš jūros.•

Pačioj

vyla ties rumu, apie kurį 
matyti šovinių išraustos 
duobės. Tačiau Birutės kal
ne išgadinta koplyčios vi
dus. Vasarnamių labiau
siai nukentėję tie, kurie bu
vę niekuo nepridengti iš jū
ros pusės. Labiau suardy
ta abu Kauno daktaro Ston
kaus vasarnamiu, didelis 
Novickiu vasarnamis ir kt., 
cukrainių sankrova palei 
jūrą, vanų triobesys ir kiek 
kurchauzas.

Senajam mieste sugriauta 
apie 20 namų, tam skaičiuje 
Palangos gimnazijos namai, | 
policmeisterio Nikitinskio 
namas ir didelė žydo Gut- 
mano sankrova.

Palangą bombarduojant, 
žuvę keli jos gyventojai. Jų! 
skaičiuje užmušta švento-1 
riuje mergaitė Kairiūtė. Už-i 
ėmę Palangą vokiečiai api- į 
plėšę apylinkėje Valteriškių' 

anglų spaudą griežtai at-Į ir Varštininkų dvarus. Iš 
remti tuos bjaurius išmislus. Klaipėdos per Palangą į 
Rašykite protestus į anglų' Liepojų pastatę siaurąjį 
dienraščius ir praneškite gelžkelį; jį statyti varę ra- 
jiems teisybę apie dalykų mius gyventojus.
stovį lietuvių visuomenėje. ——?-----

Netylėkite, o męs taip-pat YLAKIAI, TELŠIŲ PAV.
netylėsime. Męs traukiame Balandžio 16. d. pasitrau-

irų ir k.). Naujamiestyje i 
dabar turime 3 lietuvių už-Į 
laikomas krautuves, kurios' 
šiaip taip ir rūpinas prista-1 
tyti reikalaujamu prekių —( 
tik vis bijos karo; nes Dubi- 
sa. nuo čion ne uz kelių kai- .tinig mvomcntas ’rusų ka. ■ pasisekę 
nU"’ riumenei yra labai kritiš-. kamputi.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA, 
TELŠIŲ PAV.

j Vokiečių užplūdimas suardė 
ir šio ramaus kampelio gy
venimą. Nors ir netaip se
niai tas atsitiko, bet visi 
žmonės jau lyg apmirė, vei
dai išblyškę, nelinksmi. Vi
si laukia karo galo. Vokie
čiai šeimininkauja kaip no
ri. Nuostabu, kad vokiečių 
tvarkingumas apsireiškia 
visame kame. Jie kai užsi- 

{sėda kokį sodžių, tai ir bai
gia jį iki galo. Sakysim, iš 
mano artymiausio kaimyno 
(jis kito sodžiaus) atėmė 
geruosius arklius, karves, 
grūdus, varo “į pormankas” 
— vešk juos iki pat Klaipė
dos. Na, o iš manęs atėmė 
tik avižas. Jaunimo mažai 
teišėmė, tik Telšiuose buvo 
įsakyta susirinkti vyrams 
nuo 20 iki 47 metų. Juos iš
varė Vokietijon išviso apie 
90 vyrų. Mūšių buvo apie 
Žemalę, Rupeikius, Nigron-

austrų submarinas.

nu-'
laivą į
Lai- MŪŠIAI ANT BESARABI-

JOS RUBEŽIAUS.
Austrijos štabas praneša. . 1 _v. Uducvi, icpiV4.ciiiuujaiiw4.vv,-

apie pasibaisėtinus musius qqq Walliso angliakasių, jau
ant Besarabijos rubežiaus. 
Rusai čia gavo labai daug 
naujų spėkų ir laikosi labai 
drūčiai. Nekurtose vietose 

Netik italai užėmė dalelę rusai veda užpuolamąją ko- 
, bet ir austrams vą. Atakuodami austrus 

užimti 7 
Austrai

j i Venecijos provincijos žemės 'me punkte.
Iš Petrogrado praneša,|kuiis sudato 11 ket-

AUSTRAI ĮSIVERŽĖ 
ITALIJON.

kad visose Rusijos dirbtuvė- kilometrų.
se skubiai dirbama amunici
ja ir ginklai.

KAIZERIO LAIŠKAS.
Vokiečių kaizeris būk tai 

rašęs laišką savo 
Graikijos karalienei.

MAINIERIŲ STREIKAS 
PASIBAIGĖ.

Cardiff, Anglija. — Dele
gatai, reprezentuojanti -200,-

susitaikė su bosais.

STREIKAS BAYONNE,

Standard Oil Comp, dar* 
ibininkai apskelbė streiką.^ 

j iš ryto buvo riau- 
,w.v. Keli streikieriai labai 
I smarkiai sumušti. Policijos 
I inspektoriaus arklys tapo 

RYMAS PRANEŠA APIE pašautas. Bayone’n pribu* 
LAIMĖJIMUS. ! vo 75 specialiai policmanak 

Rymas.—Smarkus mūšiai! didžioji dirbtuvė tapo uždą, 
ant Izonco fronto, į šiaurę11 Va per generaliską mana, 

pasi-igerj George B. Gifford^ 
dirbtuvių administracijos ir j baigė labai laimingai dėl i-1 Kompanija sakosi turinti 

' 1 ’ ’ ' 1 ‘ ' ■ • i i pasisekė i užtenkamai aliejaus.
os Čio-' 5,000 darbininkų streikuo-

Italijos keturias naktis, rusai prasi-, Sercdoj 
užėmė,mušė į austrų eiles viena-!r

KRUPPO DARBININKAI
ŠIEK TIEK LAIMĖJO.
Geneva. — Tarpe Kruppo nuo Triesto užtakos,

seserei, darbininkų atstovų įvyko italų. 
Laiš- svarbi konferencija.

Geriausia
____ ____________ ___ Dar- ant Gorso augštumos. 
ke sakoma, kad po dabartį- bininkų atstovai repręzenta- 

kariu- vo 100,000 ypatų.nių smūgių Rusijos 
menė negalės atsigauti ko-1 
kius šešis mėnesius.

Kaizeris pasinaudosiąs 
tuomi laiku ir užduosiąs 
smūgį francūzams ir ang
lams.

Rusai sako, kad kaizeris 
meluojąs. Rusų kariumenė 
nesanti suparalyžiuota.

1 Kruppo viršininkai sutiko 
| išpildyti dalį darbininkų rei
kalavimų.

nais paimta daug tranšėjų 
ir 500 belaisviu.

Italų kareiviai suspėjo ap- 
sidrūtint naujose pozicijose. 
Veikimas plėtojasi tolinus 
dideliu pasekmingumu ita
lams.

Inžinieriai jau pabudavo- 
jo tiltą ant Izonco upės tar
pe Cervignano ir Monfalko- 
ne.

“The Call” praneša, kad 
kompanija jau parsikvietė 
kazokų “gunmenų”, kurie 
pereitą utarninką jau palei
do į minią 150 šovinių.

Dabar Bayonnėj visko ga
lima laukti, nes Rockefelle- 
ris žada parodyt savo kumš
čių. s

Ligišiol tapo suareštuota 
35 žmonės. Penki iš jų pa
sodinta kalėjimam
Darbininkai reikalauja pa

kėlimo algų ant 15% ir žmo
niško apsiėjimo. Jie tikisį 

'laimėti.
Mums praneša draugas 

Trakimas, jog seredoj tapo 
smarkiai sužeisti keturi lie
tuviai. Išviso sužeistų apie 
50. Tarpe streikierių ir po
licijos buvo vėl didelis susi
rėmimas.antra — ten daug žvyro,

GELŽKELIS TARPE 
KI YIPĖDOS IR 

LIEPOJAUS.
Rusų laikraščiai praneša, 

jog gelžkelis tarpe Klaipė
dos ir Liepojaus skubiausiai 
budavojamas. Gelžkelis bū

dą, Apie Plinkšės dvarą davojamas pačiu pajūriu, 
(apie 8 vioystainuo Sedos) ,Tame yra daug patogumo, 
ir Sedą dažnai šaudos žval- Pirma — pajūris yra tiesus, 

teisman šmeižikus ir trauk- kė rusų valdininkai. Nuo gai.

ITALAI TIKISI TUOJ 
LAIMĖTI.

Italai mano greitu laiku 
atmušti austrus nuo Izon- 
co.

Pirmasai Italijos ministe
ris Salandra buvo ant karės 
fronto ir likosi pilnai užga
nėdintas kariumenės veiki
mu ir dvasia.

ŽMONĖS IR VALDININ
KAI BĖGA Iš RYGOS.
Sulyg pranešimų iš Ber

lyno, rusai apleidžia Rygą. 
Visi valdiški dokumentai 
skubiai transportuojama į' nuolės.

ANGLAI LAIKOSI.
Londonas. — Feldmarša

las John French praneša,kad 
anglai atlaikė visas vokiečių 
atakas ir vienoj vietoj ties 
Ypres laimėjo net 150 jar
dų vokiečių tranšėjų.

Tame veikime tapo paim
ta 15 vokiečių kareivių į ne
laisvę. Paimta ir dvi ka-
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* R. Luxemburg.

Internacionalo 
atnaujinimas

miausia klesų kovos laikme-j laike yra _____ o___
tis, kuris pastebimas per'prieš ‘Tautos reikalus”,! 
darbininkų klesos solidariš-1 prieš “faterlandą”.
kurną ir konfliktus valsty-1 Vienas iš dviejų, ar klesų 
bes viduriniam gyvenime, kova, arba klesų harmonija 
Tada visos tautos solidariš-1 turi būt svarbiausiu pamatu

prasižengimas'na po dienos, minutė po mi- da už $1.10, o darbininkui'Policistai-
nutos, valanda po valandos, kaštuoja $2.50. Už kiauši- 
savaitė po savaitės, mėnesiu nius Suvienytų Valstijų far-

kumštininkai
___________ c c Tarpe Danijos policietų • 

po mėnesio, metai po metų, meriai gauna apie 6 milijar- pastaraisiais metais užsi- 
žinau, kad lieki senas,ateina' dus dolerių, b miestelėnai už mez£ė .idėja lavinimosi 
paskutinė diena apleist pa-‘juos išmoka 13 milijardų kumsčiavime. Mat, jie pa- 

Laikas eina greitai, dolerių.___________ j U3 zĮno Sana gerai ir atjau-
Metai po metų ir tas laikas, Daleiskime, kad New kad nevisuomet jie .mo
kinis praeina, negrįžta at- Yorko gyventojai kas metai.ka atsakančiai pavartoti sa- 
.. ■ išleidžia ant maisto 645 mi-!v? kar??cia\ lalP’ 3 metal

Mano gyvenimo laikas su- 'lijonus dolerių, tai iš tos su- a*KaĮ Kopenhagoj buvo su- 
i — kiekvienas( mos nemažiau 150 milijonų Is .®1.vę tiamvajų dąrbi- 

pradėjus važinėti 
.... New Yorko gyven- streiklaužiams daugelyj
eik'tojai į metus išleidžia 146 vietų kilo sujudimas, de- 

dolerių pirkimui monstram jos, nei s tąsyk ap- 
.tl.cibulių ir gynimui streiklaužių pohei- 

"r bulviu, tai iš tos sumos tik stai gana atkakhai vartojo 
.'save kumscias pries demon-

AilIAIlViiU UlAVAiJLV -*• VA-A AAAVz J J J V* • • ••

riai, o 96 milijonai eina į ki- strantus, taciaus gi ir jiems 
uvi v<€ iiicv/xcv - - - ’ jnaciivių u j u pici- tlltvėl, IVUIlb I1UU1JUJO ULIIIILI bCIULlb IVfcUFlU pčlIUčlVVjų. . - v.
tarne vakar bet labiau panašios į daug šalinimą ir iki šiol vartotos1 gyvastį. kun. J.' Žebriui iri Dabai’ kila* klausimas, kas 'atjojančios minios.SocfalizmaŠ arba im- dienos žodžiu ir šios dienos kart.U atsikartojusį blašky- taktikos' atmetimą — męs moteriai, jis nebijojo atirii- kaltas mlisto brangume? j'n da,,?.’a" 

i* n vvi rl n ■v* hi i rt Iri i i 1 1 - • 1 - - - • ~ I--- —------ - j T vau » 

Jis buvo bjau- kad trustai,

niose padarė jas paklusniais' ^umo laikmetis ir darbiniu-mūsų draugijiniam gyveni- šaulį.1. IHVot UclUdlę JO’b paiAlUblliaib i . , . . .. ... . .1 / . °* v . .
4 diena rugpjūčio 1914 m. ir veikliais imperiajalistiš-' kU k esos internacijonahniaim^,kaip ramiam laike, taip 
okietijos socijaldemokrati-kos valstybės lekajais. konfliktai ir taip toliau ir kares laike.
įteikė savo politišką re-'Marksas, Engelsas ir Laša- vlEk .... . ..A1, mtemacijonalas po gal.

gnaciją. Sykiu su tuom'lis, Liebknechtas, Bebelis ir Draugijinio gyvenimo pa- šiai karei turi likti tik gnu- .
& matai, kokie jie nebūtų, ra-'vešių krūvą, arba jo atnau- skaitliuotas ...vm ..............

.s idant Hinden- miam.laike turi visai kitokį jinimui reikia dėti pamatan momentas ir ateis paskutinė' eina į įvairių perkupčių ki- n,inka‘:
juos dabar galėtų pobūdį, negu karės laike. Po klesų kovą, kas buvo pama- diena, kada pašauks mane: senius

- - karei, tame momente, kada tu pirmam internacijonalui. “Bernardai Montvide < ” 1 ‘ '
» 1— j t • •11 • v v y

Vokietijos socijaldemokrati- kos 
ja įteikė savo politišką re
zignaciją. 7^™ ----------
tame pačiam laike sugriuvo Singeris pamokino vokiečius 
ir visas internacionalas. Vi- Į proletarus, idant Hinden- 
sos tos priemonės, visi bū- burgąs „ . 
dai, kurie vartojami to fak- komanduoti ir vesti, 
to užginimui arba paslėpi
mui, vien tik pailgina tas 
apystovas, kurios buvo prie- 
žasčia internacionalo su
griuvimo.

Istorijoj nėra atsitikę nie
ko panašaus tam sugriuvi
mui. LL-L.L___  ___  L
perializmas—tai buvo šauk
smas, kas praeityj paskirs
tydavo įvairias darbininkų 
partijas .visam pasaulyj. 
Ypatingai Vokietijoj tas bu
vo pamatu nesuskaito
miems programams, disku-r 
sijoms ir raštams. Viena iš,klausimo, ką daryti tada, 
svarbiausiu socijaldemokra-; kada karė jau prasidėjus”, 
tijos užduočių buvo teisingai Būdama pasirengus išpildy- 
i r aiškiai išdėstyti pažiūras ti kiekvieną prisakymą, to
link to klausimo.

Prasidėjus karei, visas 
pasaulis tapo apimtas krau-> 
jo praliejimo geismu. Da
bar tas šauksmas nuo isto
riško krypsnio perėjo į poli
tišką situaciją. Šiame mo- 
111 e n te soc i j al de m ok r a ti j a, 
kuri pirmiausia tą klausimą 
pajudino ir išaiškino darbi
ninkams, be mažiausios ko
vos atmetė socijalizmą ir di
deliu smarkumu traukė link 
imperializmo pergalės.

Dar nei kuomet, kaip tik ( 
prasidėjo sąmoninga klesų 
kova, kaip tik gyvuoja poli
tiškos partijos, nebuvo to
kios partijos, kuri po 50 me
tų ilgo ir nepertraukto kili
mo, kada įgijus įžymią spė
tą ir įtekmę, būtų pati savo 
veikimu ištrynus save nuo 
pasaulio žemlapio.

To veikimo teisintojai ir 
atstovai, tarpe kurių randa
si ir Kautsky, laikosi to, jog 
socijalistų pareiga karės lai
ke esanti — tylėti.

Socijalizmas esąs geras 
ramiam laike, bet ne prieš 
karę. Vienok yra logiškas 
išvedimas, kurio nei vienas 
negalės užginčyti. Kaip tik 
socijalistai perstoją priešin
tis karei, tai jie, žiūrint iš 
logiško matimpunkčio, lieka 
kares rėmėjais.

P ro fesi j onal ių sąj ungų 
nariai, jei jie perstoją kovo
ti dėl darbo sąlygų pageri
nimo, moteris, kurios atsisa
ko nuo socijalistiškos agita
cijos, idant savo tylėjimu 
pagelbėti sumažinti karės 
pavojų, socijaldemokratijos 
vadovai, kurie sunaudoja 
savo laiką dėl to, kad suras
ti valdžiai reikalingą para
mą ir prigelbėti užgniaužti 
kiekviena ir mažiausia kri
tiką — visi tie jau nėra pa
prasti tylėtojai. Jie remia 
dabartinę karę taip-pat nuo
širdžiai, kaip ir bile vienas 
konzervatyvus valdžios šali
ninkas.

Kada ir kur matyta karė, 
kuri galėtų parodyti tokį 
paveikslą? Kur ir kada y- 
ra buvęs toksai konstitucijo- 
nalių teisių paniekinimas su 
tokiu pažeminimu? Kur ir 
kada buvo nors kokios par
tijos opozicijos taip karštai 
pritarta tam, kad yra įvesta 
aštriausia spaudos cenzūra?

Nei kada ir nei kur dar 
nebuvo tokios politiškos 
partijos, kuri būtų pasiau
kavus tikslui, prieš kurį ji 
daug sykių prisižadėjo ko
voti iki paskutiniam kraujo 
lašeliui. Galinga socijalde- 
mokratiška organizacija, su 
savo augštai iškelta discip
lina, davė apie save geriau-

būna parašyta taikos sutar- Jis nei kada nesugrįžš per sell 
-mncsii Us, jie ir vėl sugrįsta savo žaidimą ant tų pačių stygų, įįaj 

kUHOS ŪipnOtlZUVO VISU UH- Ateis
II.

Nežiūrint viso to 
teoretikai yra pasirengę iš
aiškinti tokio apsireiškimo, . . . .
priežastis už nesvarbias. Jie J’a nuo vienos paskui 
pasirengę išlyginti tą mažą kl tų 1selHanc1^ 
nesanveiksma i

pirmesniam stovyj.
Šios mintįs, matomai, nė- šaulį prieš 4 d. rugpjūčio.

Tavo paskutinė žinia milijonus dolerių pirkimui monstramjos, ąsyKap-
Tu turi mirti šiandien. Ipieno, kiaušinių, cibulių ir gynimui streiklaužių pohci- 

paskutinė minuta ir (_______  ________
numirsiu absoliutiškai 50 milijonų gauna farme- 

Tiktai per viešą pripažink1 nekaltas. Už tą bjaurų žu-'r*1, ‘ ---; 1--
mą mūsų klaidų ir jų p ra- diką, kuris nebijojo atimti senius įvairių pardavėjų.

— męs moteriai, 
perbuda- ti gyvastį tam darbininkui ’ Veik 

draugija vystosi lyg ir Je-|vojimą naujo internaciona- jmiicistui. 
rus, i 

Pirmu žingsniu toj link- jis nebijojo 
tirpstant, ledas sukasi, ver-'mėj turi būt agitacija, kad bile kam... V» • • . 1 1 • • 1 • v • •'l—i T •

darbų. Jų aiškinimas yra <mosi. Jos daleidžia, kad galėsime pradėti 
toks: “Nors socijaldemokra- 
tija yra atkreipus daug do
ruos link to klausimo, I 
reikėtų daryt, idant sulai
kyti karę, vienok ji nei kuo
met nebandė išgvildenti

’do šmotas, kurį neša šilta To. 
p ’sriovė. Apatiniai daliai i 
i • 1

kia teorija mums aiškiai pa

čiasi ir toks procesas tęsiasi (kuogreičiausia būtų užbaig- 
vis tolyn. ■ ta karė ir įvykdinta taika

Žmonijos istorijoj, kaip,ant tokių pamatų, kokie yra 
mums žinoma, faktai kalba' viso internacionalio proleta- 
visai priešingai tai naujai rijato interesuose, 
teorijai. Jie rodo, jog yra' 
tvirtai ir liogiškai prietikiai' 
tarpe klesų ir karės. Klesų I

Vertė Barabošius.

rodo, kad mūsų partijos da- Klt^U 11 Kares. . mesųi . .vi
bartinė taktika sueina har-1kova Pavirsta j karę ir kare LaiSKaS DemaraO

' o t t t 4- t Irlrvmi Irrxxrn rrtlriil

monijon su mūsų senesnėms 
teorijoms.

pavirsta į klesų kovą, tokiu 
būdu jų savitarpiniai prie- Montvido

nekartą kliuvo nuo demon- 
j ‘ . Kad

to daugiau nebūtų, tad no- 
kiekvienas atsakys, I [ima .tail> ,vartoti

nes iie 1)i(riai kumscias, kad kiekvienas 
nerviškas žudikas, jei superka nuo farmeriti mais-jkil:tls.k!ilJt'ų.ten’/yr reikja- 
’■■ ■ atimti gyvastį ta 0 paskui nuo žmonių luj Susll™kę.tam tarose vie- 

'pa trigubą kainą. Reiškia, i to.s<?’ kartais’ mokyklose, .r 
Viskas gerai. Aš myliu reikia su trustais kovoti. primovę tam tikromis pir-

V isus tuos kalėjimo darbi- Bet kaip valdžia su jais nusistovėje. Bet nevisada ' 
ninkus. Visi geri del ma- kovoja. Ji neva baudžia įokįos baikos laimingai pa- 
•>ęs- justus uz susitarimą ir ke-' ibaigia. dažnai pasitaik0)

Nerašau daugiau, gal ma- hmą kainų. |jOg besidaužydami vienas
tvsiu tave, jei atvažiuosi pas' valdžia ištikro no- kitam tai dantis išpoškina,
mane. Aš žinau, kad tu gy- !ūPas P^k?lia> alJba an’
veni toli, daug kaštuoja.

Sudiev.
Tavo brolis ,
Bernardas Montvidas”. diškus (miesto) sandėlius ir 

'pati nuo farmerių pirkti 
Įdedame visą laišką, nes produktus. Paskui įvairio-

iio nicrioi ivuiiiovicioj iycXU isiciyviviido 
.' ■in Laic1! kirtis kliūtų ten, kur reikia.

gu jai rūpėtų žmonių gero
vė, tai štai ką ji turėtų pa

sibaigia: dažnai pasitaiko,
i vienas

takius nusidaužo. Mat, čia 
nebaikos! Kiekvienas nori

daryti: visųpirmiausia kiek- savo spgkas ir gabumą pa-
'viename mieste įsteigti val- rody ti 1!

Neseniai vienam mieste
lyj, Odense vadinamam, taip 
policistams bcsikumščiuo- 
jant, vienas kad smogė savo 
draugui, tai tas ant vietos 
krito; tiktai nugabenus Į li- 
gonbutį už keletos valandų 
atsipeikėjo; daktarai pripa-

Toji teorija yra taip-pat tik2ai. b?na darodyti.
pasirengus išaiškinti ir pa- .7 - '
teisinti mūsų internacionalo .laike roformacijos karių, ____  ______  ___

v__. Francūzų revoliucijos,flamų proĮį Antaną Montvidą jis kuoaiškiausiai da sykį se miestu dalyse įsteigti
kruvinose karese.del laisves,, (Chicagoj) rašytą angliškoj paliudija, jog tik jis ir Kiau- marketus 
Amerikos pasihuosavimo kalboj. Tr 1 ’ - - ° - - -
karėj ir Rusijos revoliucijos nežino

orH/'nennjAK7e/LVn7Sireiši<’il?la.i skaml?a • ne7f' b/buVo'ilievotč Bernardas tuose valdžia bando steigtijžinod^g šieninė" sSkrtfc- 
01 Ija nepadeda nei vieno gerai> pet męs jo ir netal- tiki, kad dievas davė jam miesto marketus. m '
pamatinio akmenio Markso pįntume, jei jame nebūtų iš- trumpą amžių, jei reikės 
mokinime. Marksas mok:- vedamas į aikštę paties Ber- 
kLnTLnLinbA tvirtinimas faktas ' Si, jei jo mirties bausmė lik- be?sandčliah
Li t", J.ls„yra *ev?,ta? ™°gu?:' a tmai n y ta, jis dirbtų ir bus sandėliai

. _ . „ „ galima
Teisme jo du broliai steigti".

Bet apie te i 
sapnuoja.

pasirengus išaiškinti ir pa- Taip buvo viduramžiuose,

dabartinę poziciją sąryšy j 
su jo praeičia: “Internacio
nalas tiktai išgvildeno klau
simą kas link karės praša- 
linimo. Bet dabar, kada jau 
karė iškilo, pasirodo, kad 
socijalistai turi vaduotis vi- 

Lsai naujais principais”.
Po tam, kada karė iškįla, 

kiekvieno darbininko lozun
gas turįs būt: “Pergalė ar
ba išnykimas!” Arba kaip 
tūlas austrų marksistas išsi
reiškė: “Kiekvienai tautai 
taip-pat, kaip bile vienam 
organizmui,reikia užtikrinti 
savo egzistaciją”. Papras
tais žodžiais sakant, prole- 
tarijatui nėra vieno aiškaus 
ir nusakyto principo, kas iki 
šiol buvo randama moksliš
kam socijalizme, bet yra du 
'pamatiniai principai: vienas 
ramiam laike, antras — ka
rės laike. Ramiam laike 
proletarijatas turi vesti kle
sų kovą savo šalyj ir palai
kyti solidariškumo prieti-(karės reikalingos pramoni- 
kius su kitų šalių gyvento
jais. Karės gi laike klesų 
kova savo šalyj pavirsta į 
solidariškumą ir lieka svar
biausiu faktorių valstybės 
viduriniam gyvenime, bet 
kova prieš kitų šalių darbi
ninkus lieka svarbiausiu sie- 

į kiu ir užduočia. Prie Ko
munistų manifesto istoriško 
šauksmo: “Visų šalių darbi
ninkai vienykitės!” pride
dama svarbus dapildymas,

kime, kada 4 milijonai žmo
nių leidosi prirakinti prie 
karės ratų mažai saujalei 
parlamentariečių pakvietus. 
. Pusė šimtmečio ilgo prisi
rengimo iš socijalistų parti
jos pusės pradeda dabarti
nėj karėj nešti vaisius. Mū- 

jsų apšvietos nešimas mi-

Beižemiau talpiname 
nardo Montvido laišką į jo'

l Antaną
_ _t - x v , „ u, _______ s ir iš tų sandelių

Kadangi rašejas lėnas buvo pas kun. Žebrį, siųsti supirktus produktus, 
anglų'jog jokios organizacijos na- Tokiu būdu maistas atpigtų.

Tiesa, nekuriuose mies-
atsakančiai ;

| kalbos^ tai vertime tūli jo iš-Iriais jiedu nebuvo i/jog a-l

vedamas į aikštę paties Ber-

bet tai pagamina ekonomi- /Lai mūsų klerikalai ir tūli' 
nes sąlygos, lodei tie aP_ i tautininkai skaito jį ir tėmi-’ 
sireiskimai negali laikas ja> Netrumpiname ir nie- 
nuo laiko dingti, kolei nėra į<0 nemainome, nes norime,

Tas ge-ita. Mat, ne kiekvienam ir 
. . , ._ v. .. rai. Bet pirmiausia reika- kumštininku būti S.

įnirti p rugpjūčio; jis sako- ]inga marketai steigti,'
kuomet jau 

įsteigti, tuo- 
ir marketus

______ , nes norime, 
kad publika matytų, jog kle- 

• tūli tautininkai
,prašalintos jų priežastįs.

Proletarijato klesų kova rjkalai ir 
yra neišvengiamas apsireiš- tikrai ir tyčia melavo, būk

Bernardas turėjęs ką bend
rą su bedieviais ir socijalis- 
__  Štai jo laiškas:

Wethersfield, Conn.,

kimas prie alginės sistemos, 
bet karės laike toji alginė 
sistema visai nemano pra- tais, 
nykti. Visai atbulai, tos 
priežastįs, kurios iššaukia1 
klesų kovą, karės laike dar į 

labiau būna pastebiamos.
Spekuliacija, naujų kom

panijų atsiradimas vedimui

A. Montvid,
Bennett Medical College, 
Dept, of Loyola Univ., 

Chicago, Ill.
Brangus broli: — 

klesų! girdėjai visą istoriją 
i ir tu žinai, kad aš esu nekal-

Aš gelbėjau savo gy-

jos šakos, militarizmo galė
— visi tie ir daugelis kitų 
faktorių paaštrina j \ 
prietikius karės laike.

Taip jau ir buržuazijos 
galė nesusimažina, i______
atbulai. Visos teisės būnap9v^ i mane

tiketų, jog dievas taip jam met 
davė. 7 
liudijo, jog jis buvo katali-j 
kas ir lankė bažnyčią. Jis valdžia ne ne-

Suprantama, ar-

Gaisrų epidemija 
Kopenhagoj.

Pereitą rudenį ir visą žie
mą Kopenhagoj beveik die
na iš dienos, ar naktis iš 
nakties atsikartodavo pade-

. . • i -n ocvj./i i uv j cv. k cvi i j net, et i

pats irgi pasisakė esąs Ry- ęi'ta vaidžia> kuri priklau- 
mo katalikas. Ar da kur _____ b
gali rastis begėdis, kuris ir , j valdiškus sandelius ir tuo- 
dabar tvirtintų, jog Bernar- in; gau piznį gadinti? Nie-

Kaip Suvienytos vįetinė policija jokiu būdu 
Valstijos rūpinasi maisto1 jų negalėdavo surasti, no-

das Montvidas buvo bedie- kadOs! 
vis bei socijalistas?

s? gima> įvairiose miesto daly-
se. Padegėjai darbavosi ne
paprastai gudriai, kadangi

__ _ i reikalais, galima suprasti iš rįnį jį jr gana rūpinosi tuo-
Kas kaltas maisto 1 °? kad tik de,š,mty valstijų lmL ' Pailgimai buvo atlie- n dlldb dlbiu valdiški inspektoriai prižiū- 'kama labai (lrasiai ir ne tik

ui skerdyklas. Ir tai New liak(jmis, bet ir pačiam vi-
I \ orko valstijoj tik 35 mies- Lįurcpenyj ir tai padegama 
j tų skerdyklos neva valdiškų keliose vietose beveik vienu 

Su-, inspektorių prižiūrimos.' kartu. Padegimai buvo tai- 
-J visai ae;'somi visose miesto dalyse: ir 

k°kie gyvuliai kur turtuoliai gyvena ir 
ir kokia mėsa tose vietose, — kur vargo 

lame da- žmonės darbininkai. Pade-
i

- . i gama buvo arba skiepuose
, • kliši- arba ant viršutiniu lubų, o

l;-i reikalingųjų maisto joj visi gyvuliai, kurių mesa kai kas ras(]avo stačiai pas 
reikmenų kainos pakilo ant pardavinėjama žmonėm, igavo duris ant trepu sukur- 
75 nuošimčių! Bet ar paki-Įpjaunami miestų skerdyklo-‘įa kauža. Tokia gaisrų epi

demija, siausti Kopenha
goj beveik pusę metų, įva-

pabrangime?
mi. Padegimai buvo atlie-

Paskutiniais metais . ,....  Mllu. . „u.v —
vienytose Valstijose maistas Daugely valstijų visai ne-lsomi visose miest0 dalyse: ir 
taip pabrango, kad dar- paisoma, L„L 
bininkams prisieina pusba- skerdžiami ir 
džiai gyventi. Reikia atsi- pardavinėjama.

Dar net! vasti- Kada jis (Kiaulčnas) minti, kad nuo 1899 metų, t. lyke Suvienytos Valstijos ir 
,w - • privertė mane Y per penkiolika metų, pa- nuo Rusijos atsilikę. P.ucį 

apkirptos ir buržuazijos ga- Pas kun. J. Žebrį. Aš bi- čių 
lė pavirsta į diktatūrą. Jaiaa mirties, ėjau su juo ir pni 

Bet jeigu klesų kovos niačiau, ką jis padare. Aš 
priežastįs karės laike esti i sakau teisybę,‘žodis į žodį, 
ypatingai padidintos ir su-!ką aš žinau, ką aš mačiau, 
drūtintos, kaipgi tad būt 'Aš manau, Dievas davė man 

1 1 j • v v* /trumpą gyvenimą, jei aš tu
riu mirti už bjaurų nervišką 
žmogžudį P. Kraką, kuris 
įstūmė mane į tokį pa
dėjimą, kada aš netikėjau, 
jog aš būsiu tokiame bloga
me padėjime savo gyvenime. 
Aš netikėjau gaut tokį bjau-

* __ jojau mirties, ėjau su juo ir
klesn kovos mačiau, ką jis padarė. Aš 

laike estiisakau teisybę,‘žodis į žodi,

kuris pagal Kautsky skam-! galima, kad tų priežasčių 
Visų šalių darbi- pasekmės galėtų pranykti?

Dabartinės karės esti iš
šauktos įvairių kapitalistų 
grupų konkurencijos dėl 
padidinimo savo kapitalo. 
Tos pastangos veikia ne vien 
tada, kada kanuolės ūžia.

ba taip: 
ninkai vienykitės ramiam 
laike ir smaugkit vienas kitą' 
karės laike!” Šiandien: 
“Šalin rusai ir francūzai!” 
rytoj vėl: “Męs visi esame 
broliai!” Taip Kautsky 
“Neue Zeit” ir rašo: “Inter
nal jonalas yra geriausias 
dalykas ramiam laike, bet 
jis nėra pasekmingu ginklu 
karės laike”. '

Toji paranki teorija mus 
supažindina su visai nauju 
būdu istoriško materializmo 
aiškinime. Proletarijato 
taktika turi būt vienokia 
karės laike ir kitokia ra
miam laike. Tas rodo, kad 
draugijinės ir ekonominės 
sąlygos, mūsų taktikos pa
matai, visiškai skirtingos 
karės ir ramiam laike.

Kas link istoriškojo mate- 
rijalizmo išaiškinimo, kaip 
tą Marksas nurodė, tai visa 
istorija yra klesų kovos is
torija. Bet imant domon

lo darbininku uždarbis?
Apie tai, man rodosi, nerei
kia nei aiškinti. Darbinin- sos p_____ _ ~___
kų uždarbis ne tik nepakilo,'uždarytos. Francijoj jų nė-i 
bet dar sumažėjo. Jeigu T a nuo N-'p-1-— n-n- 1 
kur darbininkai ir buvo iš- Šveicarijoj,. Olandijoj, Dani-1 
kovoję didesnes algas,

se. Tolimuose Rytuose, E- 
gypte ir Pietinėj Afrikoj vi-

privatiškos skerdyklos: Tebemažai 'baim’ė7 ’ miesto 
. rrancijoj jų ne- gyventojams. Ir kur čia 
Mapoteotm įaik>?- tau ne bijosi !

( •’I

tai'joj, Austro - Vengrijoj, šve- voišbčgti," o k'itr'tik paši- 
dabar kompanijos pasinau- dijoj ir Norvegijoj miestai dgkavojant ugnagesiu ru
dojo krizio metais ir numu- paėmė į savo rankas visas' ' - - '

Ir kur
Daugelis vos 

vienuos marškiniuos spėda-

bet jos veikia taip-pat ir ra^ rų . draugą, kuris padare 
ra- man taip,kuris padeda atim

ti mano gyvybę, jauno ber
niuko. Aš niekad netikėjau, 
kad jis būtų blogas, pirma 
jis neišrodė man, — išrodė tus. ___  _______ __ _ !___

miam laike. Tiesiog 
miam laike daro ant mūsų 
gyvenimo tokią įtekmę, lyg 
kad karė būtų neišvengia
ma. Nes, kaip Kautsky 
mėgsta cituoti Klauzevitčio 
išsitarimą /‘Karė yra poli
tikos tąsa kitais būdais”.

Imperijalistiškasai kapi
talizmo įstatymas, per apsi
ginklavimo lenktyniavimą, 
padaryti taiką iliuzija, nes 
męs esame pavesti militariz- 
mo galei ir taip karių įvyk- 
dinimas yra užtikrintas.

Taigi, mūsų žvilgiu, toks 
materijalistiškos istorijos iš
aiškinimas pastato mus ke
bliam padėjime. Mūsų nau
jieji revizionistai randasi

geru sportu, ne bomu, bet 
paskui pamačiau, ką jis pa
darė, kad jis yra bjaurus 
žmogus. Ant Union Sta
tion (? Red.) gelžkelio, ka
da jis šovė į mano kairiąją 
koją ir tarė: “Jeigu neisi, 
užmušiu, padėsiu ant relių 
ir niekas nežinos, ar trau
kinys tave suvažinėjo, ar 
kas užmušė”. Tuomet aš 
ėjau.. Aš bijojau mirties.

Brangus broli, aš negaliu 
surašyt visą istoriją, kas bu
vo. Aš visada galvoju, už

tarpe velnio ir jūros. Ar 
vien klesu kova turi būt ir 
karės laike, Jsaipo svarbiau- 
sis prole tari j ato gyvybės 
ženklas, o socijalistų vado
vų skelbimas klesų harmo
nijos—prasižengimas prieš 
darbininkų klesą, arba —

Kautskio pažiūras, mums 
reikėtų dadėti — išskiriant 
karės laiko. Karės visada 
yra pažymėjusios žmonijos 
išsivystymą. Todėl, injant 
dalykus pagal šios naujos 
teorijos, draugijinis išsivys
tymas yra atsibuvęs veik ----------- -------- _c, -----
pagal šios formulos: Pir-1 skelbti klesų kovą ramiam

ką aš turėsiu mirti, nes aš 
esu absoliutiškai nekaltas

šė algas.
Paprastai už maisto bran

gumą yra kaltinami trustai, 
ir valdžia su tais trustais 
neva “kovoja”. Valdžia sa
ko, jog ji dedanti visas pas
tangas, kad nubaudus trus- 

, Suprantama, ta visa 
i "kova”, tie visi pasigyrimai, 
būk valdžia su trustais ko
voja, tai tik žmonėms akių lių ponas dievulis “papjau- 
apmuilinimas.

Beje, dabar daugelis ma
no, kad maistas pabrango iš 
priežasties Europos karių. 
Daugelis tiki, kad pasibai
gus karėm ir maistas atpigs.

Bet ar tas bus? Nieka
dos! Štai, pažiūrėkite, kiek 
farmeriai gauna už produk
tus ir kiek už tuos pačius 
produktus darbininkai mo
ka. Farmeris gauna 1 cen-

pesčiui, liko išgelbėti. Šio
mis dienomis policijai pavygyvulių skerdyklas.

Ką gi męs matom Suvie-'ko sugauti du specijalistu- 
nytose Valstijose? Čia ne’padegėju, todėlei yra viltis, 
tik miestai nesirūpina sker- kad šitiems padegimams tu- 
dyklas į savo rankas paimti, I rpS ateiti galas. S.
bet dar jų neprižiūri. Kas 
gali užtikrinti, kad privatiš- 
kose skerdyklose visuomet 
pjaunami gyvuliai būna 
sveiki? Gal daugelį gyvu-

na”, o skerdyklų savinifTkai 
žmonėm parduoda.

Jeigu mums prisieina j ieš
koti maisto pabrangimo kal
tininkų, tai pirmoj vietoj tu
rime pastatyti pačią val
džią, kuri sakosi, būk tai ko
vojanti su pabrangimu mai
sto. Męs matom, kad ji ne 
tik ne kovoja, bet dar prisi
deda prie pabranginimo.

VOKIETIJOS S.-D. PRO
TESTAI.

“Rankpelnis” rašo:
200 žymių Vokietijos s.-d. 

atstovų, redaktorių, parti
jos sekretorių, organizacijų 
pirmininkų ir tt. paraše 
“Atvirą laišką” partijos val
dybai ir parlamento s.-d. 
frakcijos valdybai, protes
tuodami prieš jų elgimąsi: 
tartpautinės s.-d. principų 
mindžiojimą, bendradarbia
vimą su darbininkų klesos 
neprieteliais - imperialistais 
ir paturėjimą karo “iki ga
lo”. Vokietijos s.-d. vidurio

žmogžudystės dalyke. Jei 
padėtų mane ant amžiaus, 
aš būčiau linksmas, tuomet 
aš dirbčiau per visą amžių 
atsimindamas, kad Dievas 
man taip davė 
kad laikas eina greitai: die

Aš žinau

tą už kopūsto galvą, o dar
bininkas už tą pačią kopūs
to galvą moka 11 centų. 
Bačkutę obuolių fameris 
parduoda už $2.50, o darbi
ninkas moka $5.00. Bulvių 
bušelį farmeris parduoda už 
60c., o darbininkas moka 
$1.20; cibulių bušelį parduo-

ma iš tų žmonių, kurie gina 
ne darbininkų reikalus, bet 
kapitalistų, patol darbinin
kams reikės pusbadžiai gy
venti ir nuolatos dejuoti, 
kad maistas vis brangsta...

švenčioniškis.

atstovai: Bernštein, Haase 
ir Kautski taip-pat išleido 
protestą prieš partijos di
džiumos elgimąsi ir reika/ 
lauja, kad griežtai ji stotų 
prieš anneksią ir reikal?”’'1 
karo galo 
kietijos 
“Vorwaerts” uždarytas,

Vyriausias Vo- 
■d. dienraštis

jjį
-įy

Ą
-



LAISVĖ

Dėl darbo pasidalinimo 
Prienuose buvęs pasitari-

DU BROLIAI
Vaizdelis iš gyvenimo.

LJL

Mano įspūdžiai iš 
Binghamton, N. Y.

mo be cento kišenių j.
Draugystės randasi šios: 

šv. Juozapo, kliubas, dvi mo
terų draugijos, Kooperaciją 

Į ir L. S. S. kuopa, susidedan- 
‘ , tame 

I skaitliuj 5 merginos ir dvi 
moterįs. Kuopa atsižymi 
veiklumu, rengia teatrus, 
koncertus, balius, gegužines, 
prakalbas ir šiaip kas nau
dinga visu kuom užsiima. 
Taipgi pastaroji buvo inici- 
jatorium sutvėrimo koope
racijos statymui tautiško 
namo, ir dabar daugiausia 

■tame veikia. Namas jau 
[amo pa-

Pakliuvęs į miestelį Bing- (ti virš iš 60 narių, 
hamton, N. Y., negaliu iš
kęsti nepasidalinęs su drau
gais savo įspūdžiais.

Nors trumpai pabrėšių a- 
pie miestelį, darbus, žmones, 
jų veikimą ir čionykštę a- 
pielinkę. Miestelis gana 
švarus ir labai puikiai išro
do. Namai dailus, gatvės 
medžiais apsodintos, taip 
kad iš tolo pažiurėjus, tai(-----_ ------
visai nesimato miesto, o tik; pradėtas statyti. Nr 
gludo puikiausias žaliu o- įstatymasJėšųps $13.700. Sė
jantis miškas, 
gatve, medžiai 
pavėsį, o vakare arba iš ry-jdeda visas pastangas ir ni
to malonus žaliuojančių me- pinasi visokiais būdais, kad 
džių kvepėjimas atgaivina, kuodaugiausiai surinkti pi- 
kiekvienam suvargusius t nigų. Vieni eina vakarais 
jausmus, ir apie viską tada.Per grįčias, kalbindami, kad 
užmiršti, nes rodos vaikščio-'pirktų šorus, kiti aukas ren- 
ji po Adomo rojų ir geri ka fėrams, kurie rengiami 
dangiškas saldybes. Per'padengimui svetaines lėšų; 
miestelį teka dvi upės, ku-!laikraščių agentai eina už
ries kitoj dalyj miestelio su-’sakinėdami laikraščius ir 
sivienija ir plaukia linkui (nuošimtį skiria tam tikslui. 
Pa. Aplinkui miestelį I Pažymėtina, kad agentas S. 
plačiu ratu apsupa kalnų1 Jasilionis per kooperacijos 
eilė. Kalnai apaugę aržuo-| susirinkimą pridavė virš 
/ais ir kitais žaliuojančiais prenumeratą laik-
medžiais. Iš vienos pusės1 rašČiu. Kas šventadienis
miestelio užlipus ant kalno, s beveik rengiama gegužinės, 
randi gražia giria aržuolu, kurias pelnas vis eina 
vinkšnų ir kitų medžių. Gi- svetainės statymui. Taipgi

i aukų nukentė- 
Nuo jusiems nuo karės Lietuvo-

Dieną einant linkę gi turi už Šerus ir kit- 
daro puiku ką virs $2000. l odei dabar 

‘deda visas pastangas ir ru-

negu po $10. Dabar, kad ties gyvuliai. Produktų j 
pamačius, ką mūsų draugai Prienus beveik nepriveža • 
atlieka, imdami bažnyčioj ma; viskas begalo brangu, 
šliūbą, reikia maždaug ap-Jezne žem. sąjunga rengiasi 
skaitliuoti, kiek draugų ap- įtaisyti miltų ir produktų 
siveda per metus ir kiek jie sandėlį.
išmoka pinigų savo prie
šams.

Man rodos, kad klaidos' mas, kuriame dalyvavo at- 
nepadarysiu, paskaitęs, jog stovai—žem. sąjungos val- 
mūsų sąjungiečių per me-'džios ir Liet, agron. ir teisi- 
tus apsiveda koki 45 drau-jninkų draugijos. Susitarta, 
gai, kurie ima bažnyčioj kad žem. sąjunga arbatinei 
šliūbą. Paėmus vidutiniš- įtaisyti duoda inventorių ir 
kai,tie 45 draugai,užsimokė- užkaišo pasitaikančias spra- 
dami po $13 už šliūbą, įmo- gas, gubern. valdyba apsii- 
ka kunigams per metus' ma statyti miltų, o susitaru- 
$585. si su Suv. Visuom. Komite-

Čia aš noriu padaryti iš- (tu gal ir kitų produktų,Liet, 
vedimą, pagal Puišiutės, gi agr. ir teisin. dr-ja—duo- 
Moterų Draugo ir kitų, kad da savo žmonių. Visoms 
45 draugai per ištisus metus dr-joms susidėjus, būtų ir 
pritraukia mūsų pusėn tiek'bendra firma.
pat naujų draugių ir tas' A. Liubinas aplankė Prie- 
pritraukimas kaštuoja $585. nų, Darsūniškio ir žižmarių

Pagal bažnytinių šliūbų'apielinkes. Kolkas didesnė 
šalininkus išeina, jeigu baž- pabėgėlių dalis gyvena Su-

A. Liubinas aplankė Prie-

Iš vienos pusės

randi gražią girią aržuolu, už kurias pelnas • < W • ”• • a. "IV® X** • I ZM <■ ♦ 4- r"* ■» ■Vfc Z-X ZM z~< 4- 4- w1
rioj padaryti takel'iaT vaikS- kuopa turi išrinkus komite- 
čioti, yra vietos atsisėsti ir M rinkimui aukų nukente- 
gegužinėm rengti. Nuo jusiems nuo karės Lietuvo- 
kalno viršūnės matosi į vie-lie> kuris iki šiam laikui turi 
na pusę miestelio dalis, o į susirinkęs ir pasiuntęs L. Š. 
kitų visa eilė puikiausių far- h1, iždininkui virš $200.

‘ Pastaruoju laiku prie
puošia kuopos sutvėrė mišrų chorą, 

žaliuojanti karklų krūmeliai i buris susideda virš iš 20 y- 
ir kitoki medeliai Tai vėl įimtų. Ir kas svarbiausia ir 
vietomis lankos liūliuoja, ir Pagirtina, kad kuopieeiai 
ju malonus šiurenimas, tar-|btbai draugiškai gyvena, jai 
si, susilieja su upės bangom iškįla koks nesusiprati- 
ir plaukia ten toli, toli į ju- 
rę matutę. Kada LL__
minėto kalno nueini, tai nie-p’ ertėtų kitų kuopų drau- 
kad nesinori grįžti, 
būtum, būtum, ir 
Grabus vaizdai primena tė
vynes laukus.
Kur varpos rugių, kaip jure 

banguoja, 
Apsupta lankoms žolių įvai

rių : 
Kur miške raiboji gegutė

mų. Per farmas banguoja 
upė, jos pakraščius ’

ida
y . mas, tai gražiai išsiaiškina, 
tik'ant susitaiko ir vėl viskas gerai.

me- i ---------- -~'C -------------V --------- FV

Rodos,'gams imt pavyzdį nuo Bing- 
būtum’i hamtoniečių. ...

Sesutė vainiką ten pina gė
lių.

Bet atminus tėvynę, su
dreba širdis, ir persistato
haisiausias vaizdas, kad:
Kur bangavo žalios lankos, 
Pučiamos nuo vėjo, 
Kur sesytė mėlynakė 
Rūteles ravėjo 
Ir dainavo dainuželę

Apie pinavijas, 
Ir brangiausias jai r

hamtoniečių. Tiesa, yra čia 
susitvėrus ir lietuviška pa
rapija ir svajoja apie bažny
čios pastatymą, bet vargšai 
kaip tik parsikviečia dvasiš
ką tėvelį, kad paagituotu 
žmones, tai pastarasis, kad 
nuskilta juos, tai ir nebelie
ka smulkiųjų bažnyčios sta
tymui. Tūli parapijonai už
meta kaltę socijalistams, 
kad pastarieji užlindo jiems 
už akių su tautiško namo 
statymu.

Tai tiek, ką turėjau pa
brėžti iš mano įspūdžių.

J. Sakalas.

ezetas

* *
Dabar stovi prie darželio, 

Rankeles nuleidus,
Širdis alpsta nuo gailesčio, 

Ašaros ant veido...
Papučia vėjalis, sušlama 

medžių lapeliai ir, tarsi, pri
žadina iš gilaus miego. Ir 
taip pakilęs eini namų link 
svajonių pagautas. Pa
čiam miestely gyventojų 
randasi virš 65.000; tame 
skaitliuj lietuvių randasi a- 
pie 1000. Dirba daugiausiai 
če ve rykų dirbtuvėse, uždir
ba neblogiausiai, nes beveik 
visuomet pilna laiką dirba. 
TaČiaus bedarbių irgi ne
trūksta, nes yra daug žmo
nių suvažiavusių iš kitų 
miestų. Daugumas lietuvių 
gyvena gražiai, turi nusi
pirkę grinčias, dalyvauja vi
suomeniškam veikime ir tt. 
Kita gi dalis niekur nepri
guli, nieko neveikia ir juos 
galima pavadint degtinės ir 
alaus naikintojais, nes kaip 
tik mokestį .atsiima, tai su
ėję saliūnan ir traukia ro
jaus skystimėlį, aleliuja gie
dodami. Neretai pasitaiko, 
kad prisisrėbę ir viens kitam 
per makaulę užvažiuoja, to
kiam atsitikime pribūna dė
dė, apšventina su šv. Am- 
^aziejaus žvake, nugabena 
į šaltąją, už tai ant rytojaus 
užsimoka po keliolika dol. 
ir tada eina karžygiai na-

Laisvoji Sakykla.
“Laisvoji Sakykla” atvira visiems 

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

Rašykite, betgi, mandagiai ir 
rumpai. Stengkitės mažai rašyti, 
>et daug pasakyti.

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

Redakcija neatsako už nuomones 
‘Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

KIEK MĘS SUMOKAM 
KUNIGAMS?

Keli draugai per “Laisvę” 
nori būtinai prirodyti, kad 
imti bažnyčioj šliūbą nieko 
blogo nereiškia. Z. Puišiu- 
tė prirodinėja, kad tuomi 
net gero padaro vaikinas, 
imdamas bažnyčioj šliūbą, 
nes, girdi, padaro naują 
mums draugę, naują kovo

toją prieš tamsą ir kapita
lizmą.

Nieko aš nesakyčiau, kad 
šliūbą būtų galima gauti 
bažnyčioj dykai arba daug 
pigiau, negu civilišką. Bet 
męs gerai žinom, jog bažny
čioj imant šliūbą, reikia 
penkis syk tiek užsimokėti, 
negu civilišką šliūbą imant. 

'Tokiu būdu mūsų draugai, 
imdami bažnyčioj šliūbą, 
mokėdami po 15—20 dol., 
prisideda prie kunigų turto 
padidinimo. Kiek man yra 
žinoma, Bostone ir Brookly- 
ne pastaruoju laiku apsive
dė 5 socijalistai, kurie ėmė 
bažnyčioj šliūbą. Čia ma
žiausia paskaičius, jie užsi
mokėjo po $10. Sykiu bus 
$50. Vienok, reikia žinoti, 
kad jie užmokėjo daugiau,
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Pagal bažnytinių šliūbų apielinkes. Kolkas didesnė 

nyčioj neveši, tai sąjunge- valkų gubernijoj.
čiai nustoja 45 draugų per Darsūniškyj ir Kronikose 
metus. Ve kuomi jie pama- apsigyveno tik po kelias šei- 
tuoja savo išvedimus. Bet,mynas pas vietos ūkininkus, 
jie kartu pamiršta $587, ku- j Šie pabėgėliai laukia kol kas 
riuos sukemša į kunigų aplinkybių atsimainant: jei 
kiaurą mašnelę. Jie taipgi bus geriau—grįžš atgal, jei 
pamiršta, kad kunigėliai,'ne—žada kraustytis tolyn, 
gavo tokią sumą pinigų, | Šios vietos didesniam pabė- 
vien tik iš socijalistų, turi,gėlių skaičiui apsistoti 
gerą ginklą kovoti, niekinti 
tuos pačius socijalistus.

Kunigai tik džiaugias iš 
tokių socijalistų. Kunigai 

t- kad toki socijalis- 
! prieš save kovoja, 

ž tokią sumą pi-. 
, išleisti kelis tūks- ... . .. .

ne—žada kraustytis tolyn.

nigų g 
tančius knygučių prieš soci- 
j al is tu s.

Tai matot, draugai, ką jūs 
atliekat, imdami bažnyčioj 
šliūbą. Aš gerai žinau, jei
gu kas jums pasakytų, 
draugai, paaukauki t nors po 
$5 ant užbaigimo išleisti 
knygos “Moteris ir socija- 
lizmas”, tai jūs neaukautu- 
mėt, nors čia švenčiausį dar
ban atliktumėt. Taipgi ži
nau, jūs neaukautumėt $10 
nei mūsų kovotojams, kurie 
kenčia katorgose ir Sibiro 
tyruose. Aš gerai žinau, 
kad jūs sakytumėt, jog ne- 
išgalit po tiek aukauti. Bet 
as ] 
ti, kodėl jūs išgali t kuni-'pys£
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$10 — 15 ir net $20?

ne
tinka.

žižmariūose ir jų apielin- 
kėje apsistojo pabėgėlių kur 
kas daugiau. Čia pabėgė
liams sustoti vieta daug tin
kamesnė, bet vienur ir ki
tur trūksta pašaro gyvu
liams, kuriuos pabėgėliai 
paėmę su savim. Maisto 
pabėgėliai kol - kas dar tu
rėjo savo.

Su n klausias pade j i m as 
šiose vietose yra iškrausty
tų našlių, kurių vyrai paim
ti karan, senų tėvų, išleidu
sių sūnus į kariumenę ir pa- 
liuosuotų iš kariumenės ka
reivių, kurie negali dirbti fi
ziško darbo.

(Iš “Liet. Žinių”.)

DĖL KNYGŲ LEIDIMO.
Drg. Kapsukas iš Londo

no rašo “Rankpelniui”: 
[“Mums čia ateina į galvą 

norėčiau pas jus paklaus-> purį draugiją knygoms 
v V1._ , _ . ,___  Tokia draugija čia

gams uz shūbus mokėti po galėtų rasti daug narių, ku- 
15.n’ net $20? rįų prįe socijalistų kuopos 

, . turėkit bent sy- r.eprigulės. Jei tokia drau-

Ar gi ir jūs norit mįkėuf" poTšiL
kį gėdą užgirti tokius dar
bus!...
būti avelėms, kad kunigėlis 
nukirptų jūs vilną? Man 
net sarmata daros, kad mū
sų draugai patįs neša savo 
uždirbtus centus kunigijai, 
kuri nuolat mus dergia: 
žmogžudžiais, paleistuviais, 
vagimis ir visokiais kito
kiais vardais!

Bedalis Vaclovas.

Žinios iš Lietuves.
MAITINAMOJI PAGELBA 

SUVALKŲ GUB.
Lietuvių agronomijos ir 

teisių pagelbai teikti drau
gijos įgaliotiniai J. Abraitis 
ir A. Lubinas suteikė tokių 
žinių.

J. Abraitis, apvažiavęs A- 
lytų, Balbieriškį, Prienus, 
Jezną, radęs daug pabėgė
lių. Ligi 28 d. geguž. buvo 
įsakyta žmonėms išsikraus
tyti nuo sienos per 30 viors- 
tų Zapiškio, Pažėrų, Mauru
čių, Juodosios Būdos (Gude
lių vals.) Pakiauliškių, Se
nosios Ūtos, Kunigiškių, 
Ivinglėnų, Mackių linija. 
Kraustomieji gyventojai 
daugiausia pasilieka už Ne
muno, nes valdžios nelei
džiama išvežti per Nemuną 
gyvuliai, be to gi bijomasi, 
kad Viln. gub. netektų ba
dauti.

Alytuje, Balbieriškėje ir 
Prienuose yra žemiečių Są
jungos arbatinė. 28—V bu
vo Balbieriškėje jau 1,000 
iškraustytųjų Su v. gyvento
jų, laukiama dar 5,000. Prie
nuose tą dieną atvyko jau 
3,000 žm., dar gali būti ligi 
10 tūkst. žm. Arbatinėje iš
duodama 2,000 porcijų kas- 
dien.Dauguma gyvena Prie
nų šiluose, kame gali gany-

rių prie socijalistų kuopos

gija įgytų 200 narių ir jie 
. metams, 

i tai jau būtų galima kelios 
knygelės išleist. Pirmiau
sia reikėtų išleist Anglijos 
ir Škotijos lietuvių istoriją 
(2 knygeli). Pakalbėkite a- 
uie tai su kitais draugais ir 
apie tokios draugijos pama
tus. Man rodos, ji turėtų 
būt kuoprieinamiausia”.

Tokią draugiją kurti kilo 
sumanymas Bellshillyje ar 
pusmetis atgal. Bet nepa
vyko. O tai būtų labai nau
dinga. Ir jeigu dabar tas 
sumanymas ir pas draugus 
londoniečius atsikartojo, tai 
ištikro reikėtų visiems 
draugams apie tai pagal
voti.

LAIVAKORTES
J Lietuvą-Rusiją

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

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS J 
LIETUVĄ piginusiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kritą su parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
£112 W 35th Street, Chicago, Ill. 
(Valdžios prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra suvirš <1,500,000.

Kreipkitės raštu ar ypatlškai.
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

Jonelis, bijodamas Rusijos kareivys- 
tės ir matydamas, kad tėvynėj negalės būti 
laimingo gyvenimo, kadangi ant nedidelės 
ūkės yra jaunesnių brolių ir kelios seserįs, 
kurioms nepoilgo reikės išmokėti dalys, su
manė keliauti svetur, kad suradus geresnį 
gyvenimą.

Vieną gražų pavasario rytą, kuomet 
visi laukai lig gelumbe aptraukti žaliuoja, 
iš namų visi gyvuliai linksmai į lauką eina, 
jauni aviukai šokinėja pulkeliais po žaliuo
jančius grabių krantus, paupyje žąsiukai 
tulena po geltonai žydinčias gėles, Jonelis 
verkdamas atsisveikino tėvus, seseris ir 
jaunesnį brolį Antaną, su kuriuom geriau
sia sutiko augdami, o dabar lyg kokios 
nelaimės pagautas, lyg prievarta kokio des
poto varomas, turi palikti tėvus ir brolius, 
turi užmiršti jaunystės dieneles ir tas 
linksmas vieteles, kuriose augdamas žaidė 
su broliais ir sesutėms. Jonelis labjausia 
kalbėjo broliui Antanaui, kad jis jį neuž
mirš niekuomet ir jeigu tik bus gerai, tai 
greitu laiku atsiims jį svetur; ir tokiu di- 

- dėlių širdies skausmu Jonelis apleido tė
vynę ir iškeliavo į Kanadą. Čia atvykęs 
darbą tuoj gavo. Pinigus labai čėdijo ir 
nepoilgo atsiėmė brolį Antaną. Manė, kad 
bus ramiaus ir geriaus abiem gyventi ir pi
nigų daugiaus galės sučėdyti, abudu išvien 
gyvendami. Jonelis mane, kad galės taip 
gražiai sugyventi su Antanu, kaip ir pas 
tėvus kad gyveno augdami, bet čia visai 
kitaip pasirodė. Jonelis, tėvų įgraudintas, 
kad pinigus labai čėdytų ir su nieku nesu- 
sidėtų, taip ir pildė jų įkalbėjimą. Niekur 
neidavo net šventadieniais, vien tik į baž
nyčią; bijojo su kuom susitikti, kad nerei
kėtų praleisti kokį centą, dirbo ilgas va
landas nevien viršlaikius, bet ir nedčlioms, 
jeigu tik gaudavo.

Antanas buvo visai kitokių pažiūrų. 
Nenorėjo visai dirbti viršlaikį, nes jis mylė
jo kur nors išeiti vakarais pas draugus, ką 
nors matyti, paskaityti ir tt.

Jonelis pradėjo vis labiaus bambėti An
tanui, kad jis neklauso tėvų įsakymo, kad 
tingi dirbti, praleidžia pinigus ant visokių 
niekų, skaito lakrašcius, neina į bažny
čią ir tt.

Antanui įsipyko brolio bambėjimai ir, 
nenorėdamas su juom pyktis, atlygino ke
lionės lėšas, pametė darbą ir išvažiavo į ki
tą miestelį, kad būtų galima laisvai gyven
ti, kad niekas nekenktų jo nuomonei.

Jonelis, likęs vienas, mąstė, kaip ir ko
kiu būdu daugiaus tik pinigų sučėdinti, nes 
ko toliaus, tai didesnis godumas jį apimda
vo ir vis labjaus pradėjo patsai sau pasivy- 
ciėti. Galų gale susirado labai pigų kamba
rį ir vienas pradėjo gyventi, valgį gaminti 
pats ir tt. Stalelį, lovą ir kitus rakandus 
turėjo susikalęs iš neobliuotų lentų, paklo- 
jimas į lovą buvo tas, ką rado kitų išmes
ta. Visus stotkus prie virimo ir nepirkda
vo, surūdijusių blekinių rasdavo miesto iš
matose, marškiniais dėvėdavo tais pačiais, 
iki suplyšdavo, kambarį šluodavo kartą per 
mėnesį, ir tai tik vidurį, o kur stovėjo koks 
stalelis, iš lentų sutvertas, tai po apačia bu
vo pilna visokių puvėsių. Maistą pirko 
kuopigiausią ir tą patį labai čėdijo.

Taip begyvendamas, Jonelis pasidarė 
keletą šimtų dolerių ir pajutęs, kad jau ei
na senyn, norėjo apsivesti, bet merginos ša
linosi nuo jo, kaip nuo kokios limpančios li
gos, nes kurios tik pamatydavo jo purviną 
gyvenimą ir suprasdavo mintis, tai per 
kiekvienos kūną pereidavo šaltos vilnįs.

Nusibodo Joneliui pinigus dėti į ban
ką. Sumanė pirkti “lotus” ir vėl parduoti, 
(nes ant “lotų” tais metais buvo geras biz
nis). Iš to Jonelis pasidarė labai turtingas 
ir vis labiaus norėjo apsivesti, bet kad to 
purvino gyvenimo nemetė, tai ir merginos 
nuo jo purtėsi, nors ir turtingas buvo. To
liaus ir namus nusipirko didelius, bet juos 
randavo j o, o pats vis taip mėšluos gyveno.

Kartas nuo karto brolis Antanas atsi
lankydavo pas jį. Jonelis, nors ir priimda
vo kaip brolį, vienok jam nepatikdavo An
tano pamokslai, kuomet tas jam liepdavo 
žmoniškiaus gyventi. Kartais, jiedu besi
ginčydami, susipykdavo, bet ir vėl buvo 
gerai.

Jonelis pradėjo aiškiai matyti, kad jau 
Čia moteries negalės gauti, todėl sumanė vi
są turtą parduoti ir keliauti į Lietuvą. Bet 
pradžioj 1914 metų Kanadoj užėjo pinigiš- 
kas krizis, visas biznis apsistojo ir darbai

sumažėjo, per ką ir Jonelio pienai išnyko, 
negalėjo “lotų” parduoti. O pabaigoj 1914 
metų iškilus Europoj karei ir sustojus vi
siškai darbams, Jonelis nors ir turėjo dar
bą, bet apie pardavimą savasties jau nei 
mislyt negalėjo. Bedarbių atsirado tūks
tančiai ir ta pati nelaimė pagavo brolį An
taną. Kadangi Antanas buvo laisvų pa- . 
žiūrų, tai iškilus bedarbei, pirmutinis buvo 
paleistas iš darbo per fanatiką užveizdą. 
Antanas, netekęs darbo, atvyko pas Jonelį, 
nes tikėjosi ten greičiau darbą gauti, o kad 
ne, tai manė, kad jį brolis šušelps kiek per 
tą blogą laiką, bet kolei Antanas turėjo pi
nigų, tai buvo vieta ir pas brolį, o kaip pa
baigė, tai negalėjo niekur važiuoti ir Jone
lis nevien kad valgyti nedavė, bet nei į tą 
pasmirdusi kambarį neįsileido.

(Pabaiga bus).
K. Rugienius.

-----------o—-------
Balis Sruoga.

(Žemaitės 70 metų pagarbai).
(Iš “L. Žinių”).

0 kaip ištryško ašaros tykios

si m bol i nė

romantiz- 
tlisu. Mic-

(Iš nepradėtos poemos).
Per ištisus amžius, žmonijos dvasiai 

besikaitaliojant, išsivystė tik trįs psicholo
gines formos. Pirmųpirmiausia radosi, 
kaip dar žmogus gyveno pilnu laisvės gy
venimu, kol dar žmoguje, ir gamtoje siūba
vo ir tviskėjo viena ir ta pati gyvenimo 
banga, — realinė dvasios psichologijos for
ma. Paskui, kai individas įgavo galybę ir 
savo keliu pradėjo ne tik gyvenimą, bet 
net jo akstinus tvarkyti, kada pajuto, kad 
tarp žmogaus ir gamtos — neperžengiama 
bedugnė, — pradėjo tverties romantinė 
forma. Galop, kaip individualizmas pasie
kė savo apogėjaus, pražydo 
forma.

Klaidinga būtų manyti, kad 
mas tėra gimęs tik sykiu su No\
kevičium, Tiecku ar Slovackiu, o simboliz
mas — su Verlaine’u, Baudelaire’u, Ibsenu 
ar Maeterlinku. Visai ir visai ne šiuose 
cvasios keliuose, kurių reiškėjais buvo tik 
paminėtieji vyrai, reikėjo jieškoti psicholo
ginės romantizmo gimimo formos. Be to 
flosofinė sistema ar literatūrinis krypsnys
— tai vienas dalykas, o psichologine forma
— visai kas kita.

Šiai tezei mokslingai išrėdyti reikėtų 
ištisi tomai prirašyt. Čia męs pasitenkįsi- 
me tik bendru sielos ritmo pabrėžimu.

Šiandien visos tos trįs psichologinės 
formos yra gyvos ir, žinoma, jos tolei gy
vuos, kol žmoguje siela klestės, tik, visai 
jau kitas klausimas, kuri forma duoda dau
giau galės tvėrybai. Destis kokia tvėrėjo 
psichologinė forma, toksai jo tvėrimo pro
cesas, tokia jo ir tvėryba, nors tiesa laips
niuotos šių trijų formų kombinaejos ir 
atmainos yra žmonėse begalinės, kaip be
galiniai yra ir sielos jieškiniai.

Simbolistas, savo sieloje auzdamas 
naujus pasaulius, ima gyvenimą, gyvenimo 
verpetų vaizdus realinėje formoj, bet juos 
simboliškai tarp savęs derina — ir išeina 
naujos gyvatos klyksmas — buvimas. Tai 
godos — būsimas saulėtas gyvenimas. Ro
mantikas nerealinius vaizdus reališkai de
rina — pas jį išeina tik naujosios gyvatos 
ilgėj i mos. O realistas realinius vaizdus 
reališkai tarp savęs derina ir išeina pas jį 
dabartinis gyvenimas su vargais ir sielvar- 
trmis, su savo palaima ir purvais. Simbo
listas — gyvenimo skelbėjas, o realistas — 
gyvenimo reiškėjas.

Gyvenimas yra amžinas. Jo formos 
neišsemiamos, jo ribos neapibrėžiamos. Jo 
apsireiškimo fazės beribės. Todėl ir gy
venimo reiškimas amžinas ir šio pastarojo 
formų skaičius galo neturi. Kurie-ne-ku- 
rie filosofai mėgina realinę dailiąją tvėry- 
bą perskelt į dvi formi bandomąją ir pa
st?’ imąją. Gal išdalies tie jų galvojimai 
ir turi šiokį-tokį pamatą, bet vis dėlto jie 
pasilieka galvojimai ir dailiosios tvėrybos 
esybės ne tik nesučiumpa bet ir nepaliečia.

Norint tverti, reikia gyventi pilnu gy
venimu, drąsiau pasakysiu: reikia, kad 
dvasioje būtų tikra anarchija, amžinas 
chaosas. O gyvenimą ir chaosą suvesk, 
kad geras, į kategorijas! Iš chaoso stojasi 
ir išvidinis pasaulis, chaosas pagimdė ir 
Mozartą, Goethę, Nietzschę, Čiurlionį... Tie
sa, “realistų” dvasia labiau disciplinuota, 
bet užtat, ir jų tvėrybos energija ne tokia.., 

(Pabaiga bus).
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jausdamas galvoj tuštumą. Aš kankinausi 
tą viską matydama ir negalėjau savo kan
kinimosi nuo jo paslėpti.

Sykį užkvietė mane su agitacijos rei
kalais ant gana ilgo laiko; to užkvietimo 
nenorėjau priimti, bet vyras pradėjo spir- 

met aš, su sutikimu vyro, pradėjau imti ra-^b kad neatsisakyčia. Kada užbaigiau sa- 
šybos ir skaitliavimo lekcijas. Vyras su-p maršrutą ir sugrįžau namo, tai jį radau 
tiko ir su tuo mano noru, kad išmokti sve-'labai silpną. Tuojaus pašaukiau daktarą, 
timų kalbų. Jis manė, kad aš, daugiau' Daktaras liepė jam gulti j lovą, iš kurios 
prasilavinus, busiu naudingesnė darbinin- jau daugiau neatsikėlė... 
kų klesai.

Kada susilaukėm kūdikių, tankiai aš 
negalėdavau dvigubo darbo atlikti. Prisi
eidavo žindomą kūdikį ant rankų laikyti ir 
straipsnius rašyti, o namų visas darbas pa
silikdavo nepadirbtas. Apart senelės mo
linos, kitokių pagelbininkių neturėjom. Bet 
ir ji menka pagelbininkė, nes jau buvo per
žengus septintą dešimtį metų ir tankiai 
sirgdavo. Nors męs ją norėjom visai pa- 
liuosuoti nuo naminio darbo, bet ji norėjo, 
kad niekas į jos reikalus nesikištų. Ji ne
norėdavo pasirodyti, kad nieko nedirba, per 
lai visuomet triusdavo namie, nors ir ne- 
pajiegdavo. Tokiu būdu man prisieidavo 
dirbti dienomis ir naktimis. Kada kūdikis 
sulaukė keturių mėnesių, tai aš taip nusilp- 
nėjau, kad sykį, bežindydama kūdikį, par
kritau ir mane apėmė nuomiris. Labai nusi
gandau,kuomet daktaras pasakė,kad aš ne
privalau kūdikį maitinti krūtimis. Jau aš 
buvau nelaiminga, bet labai bijojau, kad ir 
kūdikis nebūtų toks pat nelaimingas. Gal 
to visko ir nebūtų, jeigu aš mažiau dirbčia. 
Dar mane ir tas kankino, kad nei vienos sa
vo užduoties neatlikau taip, kaip ištikro tu
rėtų būti. Žiūrėdama į savo kūdikį, norė
davau nuo visko atsisakyti, kad tik jam pa
gelbėjus, ypatingai tuomet, kuomet jam 
motina būtinai reikalinga. Ir vėl vyras 
mane sustiprino. Jis pradėjo sakyti, kad 
vėliau.-, kuomet kūdikis nereikės krūtimis 
maitinti, aš jausiuos nelaiminga, jeigu dė
lei motiniškų savo pareigų atsisakysiu nuo

Adelaida Popp.

Tūlos darbininkės istorija.
i Vertė V. P.

(Tąsa).
Motina pradėjo iš manęs tyčiotis, kuo-

Kada gimė antras kūdikis, dar blogiau 
buvo. Vyras sirgo ir matė, kad jau jo gy
venimo dienos suskaitytos. Jis žiūrėjo į 
mane, kaipo i ateities mūsų kūdikių mai
tintoja ir auklėtoją. Dar prieš gimsiant 
antram kūdikiui jis jautėsi labai blogai. 
Jankiai apgailestaudavo, kad su manimi 
apsivedė ir tuomi užstojo man kelią dar
buotis del visuomenės labo. Jis aiškiai su
prato, kad vienai moteriai labai sunku au
klėti kūdikius. Nors buvo sunkios mūsų » V
gyvenimo valandos, bet jis niekados nesu
laikė manęs nuo visuomeniško veikimo. 
Kada man su agitacijos reikalais reikėda
vo išvažiuoti ant kelių dienų, visuomet jį 
klausdavau:

— Pasakyk man tikrą teisybę, juk tu 
nenori, kad aš tave vieną palikčiau su kū
dikiais? Geriau aš atsisakysiu nuo to dar
bo ir pasiliksiu namie.

Jis paprastai man atsakydavo:
— Apatiškai man ir kūdikiams daug 

geriau norėtųsi, kad tu būtum namie, bet, 
kaip partijos nariui, tai norisi, kad tu ne
atsisakytum nuo savo pareigų ir važiuotum 
su agitacijos reikalais.

Kada aš išvažiuodavau su agitacijos 
reikalais, tai’jis kasdien rašydavo laiškus ir 
pranešdavo apie save ir kūdikus, kad tuomi 
mane nuraminus. Nepaisant į savo sunkų 
darbą reikalaujantį didelės atsakomybės, 
jis mokėdavo surasti liuosą valandėlę, kad 
ir kūdikius apžiūrėjus. O, aš žinau, kaip 
sunkus dėl motinų, visuomeniškas darbas, 
aš žinau, kiek tas darbas reikalauja aukų! 
Bet aš irgi žinau, koks laimingas šeimyniš
kas gyvenimas, kuomet jis yra paremtas 
ant lygių supratimo ir pažiūrų pamatų, 
kuomet vyras supranta ir moka apkainuoti 
savo moters visuomenišką darbą ir neskai
to jos savo tarnaite, reikalaudamas atlikti 
vien tik narnų darbą!

Tik vargas, kad męs neilgai ta laime 
džiaugėmės. Neišgyvenom ir devynių me
tų. Ir kaip jis norėjo ilgiau pagyventi, kad 
sykiu su kūdikiais išvydus geresnę ateitį! 
Bet to sulaukti negalėjau. Aš išanksto ži
nojau, kad jis ilgai negyvens. Antruose 
metuose mūsų apsivedimo daktaras man 
pasakė, kad jis turi pavojingą ligą ir liepė 
man būti pasirengusiai prie staigaus jo mi
rimo. Per tą visą laiką mačiau jo nuola
tines kančias ir naktinis tankiai nusigan
dus iššokdavau iš lovos, kuomet išgirsda
vau jo vaitojimą. Tankiai jam užeidavo 
toks galvos skaudėjimas, kad nakčia net iš 
lovos iššok Javo.
kojų sausgyslės arba negalėdavo užmigti,

MOTERIMS 
NAUJIENOS

Aš su juomi susipažinau tubmet, kuo
met jis buvo liguistas ir baisiai suvargęs 
žmogus. Jau pasakojau, kaip aš, apsirė- 
džius, eidavau į socijalistų redakciją laik
raščių ir ten susitikdavau su dabartiniu sa
vo vyru. Jis nuolat sirgo, tankiai ateida
vo pilka šilkine skepetaite kaklą apsirišęs. 
Kada mudu tankiau susitikdavom, tai jis 
man išpasakojo apie savo gyvenimą, kad 
būna šaltam kambary, kurio niekas nesu
šildė, kad eina į restauracijas valgyti, o tas 
iabai atsiliepia ant jo sveikatos ir tt. Tuo
met aš visai nemaniau, kad prisieis būti jo 
žmona. Bet pagarba, gailestis, kad jis gy
vena ir simpatija kas-syk augo didyn. Man 
patiko jo protas ir energiškas būdas. 
Man norėjosi pagerinti jo būvį ir palinks
minti tuomet, kuomet jis būna nuliūdęs. Jis 
nuolatos duodavo man įvairius, gyvenimui 
reikalingus, patarimus ir aš juos rasdavau 
išmintingais. Labai keista, kad linkui jo 
mano simpatija prie kiekvieno susitikimo 
vis augo ir augo. Gilumoj sielos užduoda- 
vau sau klausimą, ar galėčia būti Su juomi 
laiminga ir daug anksčiau, negu jis man iš
reiškė savo meilę, 
žmona. Niekados aš nesigailėjau, kad su 
juomi apsivedžiau.

Kas griauja šei
mynas?

Kapitalistai ir jų spauda 
nuolatos būbnija, kad soci- 
jalistai, tai šeimynų griovi
kai. Girdi, jeigu tik s.ocija- 
lizmas įvyktų, tai jau su ra-

štai griauna šeimynišką gy- manykite, kad tas biuras be kapeikos nėra rublio. Au- 
venimą! (

Pakol viešpataus kapita
listiškas surėdymas, pakol 
nebus panaikinta privatiška 
nuosavybė, patol darbinin-■ slaptosios policijos 
kai turės badauti, 
darbininkai badaus, patol ma. Moterįs ______ (
nebus šeimyniško sutikimo.1 tik šnipinėjimu Vokietijos iri 

i Tik panaikinus privatišką Austrijos pavaldinių, kurie,

užsiima persekiojimu krimi- kas — galima siųsti per 
nalistų ir turi ką nors bend- “Lie*'"”'0 
ro su paprastais slaptosios'eiją, 
policijos biurais. Moterų1 “žemaites fondui” 

biuras ’

Lietuvos Ūkininko” Redak- 
tik reik pažymėti —

O pakol i panašiais dalykais neužsii- 
užsiima vien ŽINIOS

• v • • t x in puiiuiAixiup pAivuuiuni^ A1U0V11JVU iju v aiuiiiii^, aiuxav

mįu seimymsku. gyvenimu nuosaVy|)ę darbininkai už-’dabar gyvena Did. Britani- 
maiI/atii nf ai ATYAi Irmri nm ve-/ omreikėtų atsisveikinti. Kuni
gai — kapitalistų klapčiu
kai, visa gerkle šaukia, kad

tekūnai turės darbo ir gaus 
tokią algą, kad nereikės'nei 
jiems, nei jų šeimynors ba-

socijalizmui įvykus išnyks jalltL’ Tuomet vyras, atėjęs 
porinis gyvenimas, nes soči-’- ............ * •
jalistar nepripažįsta bažny-j ?.m0nai į žanda, kad ji netu- 
timo sliuoo, o bažnytinis1 • ’
šliūbas tik ir palaikąs ra-1 
mų šeimynišką gyvenimą. 
Jeigu bažnytinio šliūbo ne
būta, 
gyvuliai gyventų.

1 Iš visko išeina, kad tik ka- 
jpitalistai ir kunigai sutei
kia laimę šeimyniškame gy- j 
venime. 
kokią “laimę” suteikia tie 
“geradėjai” darbininkų šei
mynom?

Šiomis dienomis Philadel- 
phijoj štai kokia tragedija 
atsitiko: Rožė Lista gavo 
nuo savo vyro į žandą; tuo- 

, ......... . Su pagelba jo, aš, iš met ji pagriebė didelį peilį
liūdnos mergaitės, tapau linksma, gyveni--ir smeigė savo vyrui į Imū-U'ū’m ii tt. .... .. v

Tik kuomet supratau I ^9- Beilis pasiekė širdį ir tankia! pyksta, keikia, ,pes- 
jo pavojų, tuomet vėl sugrįžo pirmasis ma-| - -
nu liūdnumas. Mane daktaras perspėjo, 'baisios* trngedi jos? 
kad aš saugočia ir neduočia jam nusimin- g 
ti, nes mažiausias susigraužimas gali būti tai bedieviai, 
priežasčia mirties, 
stengdavausi jį raminti ir pati nuduoda
vau, kad esu visai rami. Bet tas išpildyti 
negalima buvo. Jis niekuomet nepaisė sa
vo sveikatos, bet darbavosi iš visų pajiegų. 
O juk partijoj dirbti iš visų pajiegų, pasi- 
šventus, tai reikia turėti geležinius nervus!

Jeigu mūsų materialis padėjimas būtų 
buvęs geresnis, jeigu jis būtų galėjęs pasi- 
liuosuoti nuo tokio didelio užsiėmimo ir pa
silsėjęs, tai dar būtų galėjęs gyventi kelia- 
tą metų ilgiau. Bet nei poilsio, nei ramu
mo, nei gydymosi neturėjo — iš dalies ir 
per tai, kad jis buvo labai prisirišęs prie da
lykų. Jis nepamatė galingos socijaldemo- 
kratų partijos, kurios tvėrimui ir gyvastį 
paaukavo.

j iš dirbtuves, nekirs savo

l ri iš ko vakarienę pagamin
ti. P—tė.

* U Ud/jilj Lili 1U D11U.UV UL" * k v * ♦ v 1
i, tuomet žmones kaip Kas gimdo SMliynisku

mo pilna moteriške.

save jau skaičiau jo

neįtikimus?
“Dilgėlės” rašo:
“Daug yra priežasčių, ku- 

Bet "pažvelgkime,' rios gimdo šeimyniškus ne- 
1 sutikimus. Bet man rodos, 
kad svarbiausia priežastis— 
tai skurdas. Skurdas veja 
meilę iš žmonių, o be meilės 
negali būt laimingo
mo. Skurdas, pers ‘bi- 
mas, rūpesčiai padart { mo- 
gų piktu, paniurusi’ z/Jiau- 

• boksai žmogus

Generalis moterų slapto
sios policijos biuras randasi 
Londone. Tame biure dir
ba kelios dešimtis liuosnoriu 
ir aj) m o karnų moterų ir 
tvarko visus to biuro sky
rius. Generalis biuras iš
siuntinėja visiems skyriams ; ■ ■ ■ '
ir atskiriems savo nariams nįmum $6.00. 
tam tikras blankas, į kurias pyklų 
rašoma visas vokiečiu ir au-1 
strų kiInoj imąsis.

Kasdien generalis biuras 
gauna šimtus laiškų, ku
riuose liuosnorės moterįs 
praneša, kad nakčia matė 
tokioj ir tokioj vietoj nu
žiūrimą laivą, kad vokiečiai 
ir austrai tankiai lanko to
kias ir tokias vietas ir tt,

Generalis biuras, pasinau
dodamas gautais laiškais,'

Mass, valstijoj skalbėjos 
gaus ne mažiau $8.00 

. j savaitę.
Nuo 1 d. rugsėjo Mass, 

valstijoj įeina į galę įstaty
mas, kad moterims, išdirbu
sioms skalbyklose nemažiau 

j metų, būtų mokama mini
mum $8.00 į savaitę. Nau
jai pristojančiom dirbti mi- 

,___ Iki šiol skal-
darbininkės, nepai

sant kiek jos laiko bu ve iš
dirbusios, gaudavo maxi
mum $0.00 į savaitę. Vals
tijos komisija ištyrimui dar
bo sąlygų pripažino, kad 
moterįs, išdirbusios metus 
laiko, privalo gauti nema
žiau, kaip $8.00 Į savaitę.

kova su prostitucija.
Chicago, 111. — Komisija

. Peilis pasiekė širdį ir 
vyras ant vietos krito.

Kas privedė prie
ko įvairių priekabių, pats 

tokios nežinodamas, kodėl jis tai]) 
_ _____ Kimi-1 daro. O iš to ir kyla šei- 

gai, suprantama, sakys, kad ni-.Yno.i nesutikimai.
' Jie niekados! . “Jeigu vyras . uždirbtų

Per tai visokiais būdais! nepasakys, kad prie tokių tiek, kad butų galima su šei- 
' tragedijų priveda kapitalis-1m.vna žmoniškai pragyvent, 
"V1 " 1 _ _ Įr gi'tada moteriai nereikėtų lai-

įvyko dėlei kyt burdingierių. Ji tada 
" ; Vyras galėtų švariai užlaikyt na- 

ilgą laiką buvo be darbo, mą, vaikus ir pati save. Ta- 
Kasdien vaikščiodavo darbo !<’a j'- galėtų but linksma, ka- 

'da vyras pareina sunkiai 
nusidirbęs. Tada ir vyrui 
kutų linksmiau ir jis nebėg
tų į karčiamą jieškot susira
minimo. Tada ir moteris 
mokėtų naudotis laisve: ji 

pavargęs ir išalkęs, i neatsisakytų eit su vyru pa- 
] si vaikščiot, į teatrą, į pra- 

pati pasakė," kad nteko’va- kalbas ir kitur, nes'ji žino- 
karienei neturi. Tuom tar- tlJ, kad parėjus dar _turės 
pu vyras kirto jai į žandą, J

gė į krūtinę.Kada * vyras daugiau meilės ir lai-
** *

tiškas surėdymas. Ir 
baisi tragedija į 
sekančių priežasčių: V.\

jieškodamąs, bet niekaip ne
galėjo surasti. Nelaimin
gojoj dienoj nuo ryto iki 
vakarui vaikščiojo darbo 
jieškodamas ir vakare, pusė 
po septynių, atėjo namo 
baisiai į_________ _____ .
Kada paprašė valgyti, tai ^.vaikščiot,. i teatrą,j jpra-

o pati pagriebė peilį ir smei-

ant vietos krito, tuomet pa
ti baisiai persigando ir

■ turės 
gana laiko pasilsėt. Jei ne- 

’būtų šeinivnose skurdo, tai

m c ?.
‘'Taigi nekaltinkime vieni

šaukdama išbėgo ant gat- kitų, jieškokime priežasčių, 

mei. Kaip ji bi angino ir gerbė mano vy- p pasodino kalėjiman, ka po
Išsyk motina labai atjautė mano nelai- - rr-,. . v,-J . ves. Vėliaus ją suaresta ')

rą, galima suprasti iš šių jos žodžių.
— Geriau būčia aš numirus vieton jo!
Motina stengdavosi mane nuraminti 

tuom, kad aš dar galėsiu ištekėti už jau
nesnio.

žmogžudę.
Ar ir čia socijalistų. kaltė, 

kad vyras negali dr bą gau
ti, ir abudu su pat a badau
ja? Ar tai soči j a stų kal-

kas gimdo skurdą, ir tąjį 
Istengkimės prašalinti. Iš- 
nyl'”s skurdui, išnyks ir 
vaidai šeimynose, o kad ir 
bus, tai ne toki ir ne 
daug, kaip dabar”.

tiek

te, kad vyras suvargęs ir 
Mane kankino kūdikių likimas ir pati išbadėjęs pameta kantrybę,

nupiešia baisiausi paveikslą kovai su prostitucija pradė- 
apie vokiečių šnipų veikimą 
Did. Britanijoj.

Kasdien biuro
eina platyn ir ..
randa naujų bendradarbių. j

Kaip matot, tai Anglijos

jo smarkiai dirbti. Ji ren- 
.ka žinias kuriuose namuose 

veikimas užlaikomos prostitutės ir 
“kasdien atsi- Paskui praneša tų namų sa- 

- -- ivininkams, kad 
! namuose bus 
prostitutės, tai 
dama neseniai I 
tijos išleistaisėmimo nepabūna, bet dar

buojasi, kiek tik galėdamos. 
Bet jos nieko gero negali iš
kovoti dėl moterų darbinin
kių, nes jų reikalai daug 
skiriasi nuo moterų darbinin
kių reikalų. Tokiu būdu mote
rims darbininkėms prisieina 
pačiom rūpintis savo reika
lais; moterįs darbininkes 
pačios privalo organizuotis 
j tam tikras organizacijas! 
ir kovoti už pagerinimą sa
vo būvio.

jeigu jų 
laikomos 

ji. pasireni
ui nois vals- 
įstatymais, 

į konfiskuos ta narna ant čie- 
lu metu.

Jau 24 namų savininkai 
.gavo tokius perspėjimus.

Dilgeles rašo:
“Kingston, Pa. Čia lie

tuvių gali apsčiai rasti, bet 
jas ištinku rasti skaitytojų tar

pe jų. Mažai kas teskaito 
laikraščius arba knygas. 
Katrie ir skaito, tai yra 
persekiojami davatkų. Man 
pačiam net kelis kartus grū
mojo visai, akis išlupti, su
sitikę ant gatvės, už skai
tymą 
Sako:
tinti bedievystę, męs tave 
išvysim!”

Dele i Žemaites 70 metų 
sukaktuvių.

“L. Ūkininkas” rašo:
Kiekvienam mūsų Žemai

tės vardas yra žinomas, 
kiekvienas mūsų yra skai
tęs ir gėrėjęsis Žemaitės 
veikalais. Neseniai minėjo
me šios garbios rašytojos 70 
metų sukaktuves, bet kaip?

Nuo visokių iškilmingų tų 
sukaktuvių apvaikščiojimų 
Žemaitė atsisakė, 
laikraščiuose tas 
ves paminėti, bet 
Kiekvienas, kam 
kaipo rašytoja ir 
nes darbininkė 
negali tokiu paminėjimu pa
sitenkinti.

Reikia, tas brangias su
kaktuves paminėti taip, kad 
jos niekuomet nebūtų už
mirštos. Tam yra vienas 
tokių būdų, kuris jau vyki
namas, būtent: Vilniaus L_ 
tuvių būrelis sumanė dėti 
aukas, kad paskui tų aukų 
nuošimčiais galėtų naudo- 
ties neturtingi moksleiviai. I

Taip sakant, prie “Žiburė
lio” draugijos (šita dr-ja 
šelpia neturtingus mokslei
vius) susidarys 
vardo fondas, 
žinąs

laikraščių ir knygų. 
‘Tu čia pradėsi pla-

Moterų batalijonas.
Paryžiuj organizuojasi 

moterų batalijonas. Garbės 
komandierium bus Belgijos 
karalienė. Į organizuojamą 
batalijoną priimama fran- 
cūzės ir belgės. Bus suor
ganizuota keli skyriai, kaip 
tai: automobilisČių, velosipe- 
disčių ir tt. Vienos saugos 
vežimus, kelius ir kaimus, 
kitos užsiims raštinėse ir tt. 
Moterims bus išduota gink
lai. Moterų batalijoną or
ganizuoja aficierių likusios 
pačios. '

Ką jos veikia?
Tankiai man. ateina min

tis į galvą, ką dabar veikia 
Anglijos garsiosios sufragi- 
stės, kurios metai tam atgal 
kėlė baisiausį triukšmą rei-

save raminau tuom, kad niekas neturi pil
nos laimės. Socijalizmas tiek daug jiegos 
man suteikė ir taip sustiprino mano nėr- taipgi badą kenčia ir netu- 
vus, kad galėjau visas nelaimes pernešti. D iš ko vyflii vakarierm pa

gaminti? Ar tai socijalistų 
kaltė, kad išbadėjus moteris kalaudamos lygių su vyrais 
užsidega kerštu ir pati ne-1 teisių? Atsimenu, kad jos, 
žino, ką toj valandoj papil- vardan šventos idėjos, 
do?.,. sprogdino bažnyčias, draskė

Man rodosi, kad kiekvie- muzėjuose brangius paveik- 
nas protaujantis žmogus sius, naikino ^pačtos dėžėse 
pasakys, kad šis kapitalistiš-1 laiškus, daužė langus, ap- 
kas surėdymas griauna šei- daužydavo susitikę ministe- 
mynišką gyvenimą, kad jis pns- nesigailėdavo nuo ko- 
priveda prie vaidų, peštynių j°s nusimauti paauksuotą 
ir net žmogžudysčių. Bet ičeveryka ir teisėjui paleis- 
kapitalistai visai ką kitą davo į plikę, kuomet tas, sė- 
gieda. Jie nepasakys, kad dėdamas už stalo, teisdavo 
iš jų priežasties įvyko ta prasikaltusią sufragistę. Tą 
baisi tragedija. Jie, pasi- Ivisk^jos darė tuom tikslu 
remdami įstatymais, suareš-jkad išgavus . balsavimo ter 
tavo ta moterį ir teis, kaipo. ses> kad greičiau išsiliuosa- 
užmušėją. Jie šauks, kad ta.vus iš po vyrų “vergijos”, 
moteris vra užmušėja ir ja1 k>et kur dabar jos dingo?

Kodėl apie jas nieko nesi
girdi. Argi jau jos atšalo 
ir metė tą savo darbą ir da
bar sėdi ramiai? O, ne. Jos 
ir dabar darbuojasi, tik ne- 
išsiliuosavimui iš po vyrų 
“vergijos”, bet dėl labo “tė
vynės”.

Kada Anglija pradėjo ka
riauti su Vokietija ir Aus
trija, tai Anglijos sufragis- 
tės sutvėrė moterų slapto- 

* ’ Ne

Atsidavimas prakilniems darbams taip 
žmogų sustiprina, tiek priduoda energijos, 
kad didžiausias nelaimes galima pergyven
ti ir dvasioj nenupulti. Tą viską aš pati 
ant savęs patyriau.

* *
Man norėjosi aprašyti, kaip aš tapau 

socijaldemokrate, kad sustiprinus dvasioj 
ir paakinus prie darbo tas darbininkes, ku
rios trokšta viešo veikimo, bet neišdrįsta, 
o tokių yra labai daug. Jos neužsitiki sa
vimi, nejaučia, kad gali būti tame darbe 
atsakančios ir turi tam tikrą gabumą. So- 
cijalizmas iš manęs padarė vsai kitą sutvė
rimą, tapau tvirta, galinga, savo idėjoj, — 
tą patį jis gali padaryti ir su kitomis. Juo 
mano protas tobulinosi, pažiūros tvirtėjo, 
juo lengviau galėjau pergalėti įvairias kliū
tis, pastojančias man kelią. Mano tikėji-

nei sykį neatėjo galvon mintis, kad nukry
pus nuo to tikėjimo. , ,

Tuojaus po apsivedimui parašiau kriti
ką dabartinių šliūbų ir už tai pakliuvau ka
lėjiman. Būdama pavienėj kameroj nei 

Nuolatos jam traukdavo kiek nesigailėjau, kad tą kritiką rašiau ir 
(Toliau bus.

pameta lygsvarą ir kerta 
savo moteriai į veidą, kuri

gaminti? Ar tai socijalistų

do?...

nas protaujantis žmogus

užmušėją. Jie šauks, kad ta,vus P° vVri} 
moteris yra užmušėja ir ją 
reikia ant elektriškos kėdės 
nužudyti. Kada ta nelai
mingoji bus nuteista mirtin, 
tai ateis kapitalistų klapčiu-

4

Liko tik 
sukaktu- 
to maža. 
Žemaitė, 
visuome- 

yra brangi

Žemaitės 
Jis bus am- 

tik jo nuošimčiais

Keistas testamentas.
Į Šiomis dienomis New 
Yorke mirė tūla Miller. Ji 

lie”’paliko testamentą, kuriame 
paveda savo dukterei plotą, 
žemės, verta 50 tūkstančių 
dolerių su ta išlyga, jeigu 
duktė visą amžį pasiliks ne
vedus. Jeigu ji apsives, tai 
žemė pasilieka jos broliams.

Kaip sau norit, bet toks 
testamentas visgi keistas.

zjiiicvk?j vin jv nu V01111V1C110 - 4 1 *1 -r v*

naudosis neturtingi mokslei- 1 mc’us “*[ie Sllvo pačią
viai, uždaręs.

New Yorke tūlas Joseph
loks nnnetų sukaktuvių • pianata keturis metus išlai- 

paminėjimas ir bus geriau- uždaręs savo pačią Tere- 
sias, nes 1) pagerbsime kaipiSę gu kūdikiu ir niekur ne
pridera Žemaitę ir šituo pa- (išleidOt Tik užvakar polici- 
ciu sušelpsime gal ne vieną ja apje ^aį sužinojo ir nelai- 
neturtingą moksleivų jmingąją paluosavo iš “kalė-

Taigi, kam Žemaitė bran- jimo”. 
gi, aukokite jos fandan, ne-

mas į socijalizmą buvo tvirtas, kaip uola ir kuris gave pasiVadins

IU bUllliy ni&nu veniniu iii — Z . •-------,
išdrįsta šaukti, kad soeijali-lsios policijos biurą..

Taigi, kam Žemaitė bran- jimo”.
gi, aukokite jos fandan, ne- Pasirodo, kad ne tik val-7 
sivkržykite aukų didumu, džia gali į kalėjimą pasodin- 
dėkite tiek, kiek galite, nes ti, bet ir vyras...

Kristaus įpėdiniu ir prieš 
nužudymą palaimins tą ne
laimingąją moterį.

Ir tokią tvarką, tokį elgi
mąsi kapitalistai ir jų klap
čiukai ■- kunigai vadina do
ru šeimynišku gyvenimu ir



If -

r

f.

Bedalis Vaclovas.^KORESPONDENCIJOS VIENTAUČIAI!
tų mokesties klausimą ir ki-CHICAGO, ILL.

ViptAQ krinnnin nniin dn *tas darbo sanlygas. Pasta- zai-. Aukų padengimui lėšų Vietos kriaučių unija de-| . ., •”? 500 ž surinkta $2.80.
visas pastangas, kad tik y a 1 P A. Maksimanis ir j. Ka.

organizavus vietos kriau- zakevičius aukavo po 50c.

pienų suorgani- Per visa diena c c

ei ją apgailestaudamas, kad Paskui buvo paskaita drg.

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

negalima p~~: 
Ekonominis pa- 
indust rijos su

7 •/ X O

Tuomet ir lietuvių suvažiuo-'
Darbą gauna ir gerai'

E. VANDERGRIFT, PA.
17 d. liepos buvo vakaras 

. S. S. 96 kuopos. Suloš- 
veikalėlis “Kerštinga 

Korespondentas Meilė”. Lošimas nusisekė ir

** *
Rūbsiūvių judėjimas da

rosi vis žymesnis, kada New

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

Al. Belža aukavo 25c.
4 d. liepos kalbėjo Scran

ton, Pa. Žmonių buvo ne- 
Įžanga buvo 10c. 

žinoma, nekurie Kiek eis į Rajono iždą—ne-

"7 7^77 7 'kam užbėgti už akių. Tik įApsvarsčius tuos dalykus,

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

JIS PRIIMA PERSIUNTIMUI ANT SUČĖDIJIMO Į 
VALDIŠKĄ TAUPOMĄJĄ BANKĄ AR KASĄ ir įteikia i§- 
Hiuntusiam BANKINĘ KNYGUTĘ. Jo bankas po nuolatine 
valdžios priežiūra, todėl tavo pinigai gvarantuoti.

29 d. kalbėjo Inkerman, 
Pa. (Valley View parke), 

'žmonių buvo nemažai. Au
kų lėšų padengimui surink
ta $1.85.

2 d. liepos kalbėjo Luzer
ne, Pa. Žmonių buvo nema-

jo visas pastangas, kad tik 
suorganizavus vietos kriau- 
čius į uniją, bet nieko iš to 
neišėjo. Nors daug kriaučių 
priklauso prie unijos ir pati 
organizacija tvirta, bet kad 
ji būtų nuveikus darbą, ku-^ 
rį buvo pasiėmus ant savo 
pečių, tai 
džiaugti, 
dėjimas ir 
mažėjimas 
ant unijos 
zuoti visus darbininkus, dir
bančius kriaučių pramoni- 
jr.j. Buvo net pora streikų. 
Pirmutinis streikas buvo iš
kilęs Continental Tailoring i 
Co. Ši firma priguli prie’ 
darbdavių associjacijos, per 
tai negalima buvo priversti 
išpildyti streikierių reikala
vimų ir streikas likosi pra- apleido Jersey City, N. J 
laimėtas. O tas prąlaimė- I___ _.
jimas—unijai didelis smū-’te ir, pagyvenęs porą savai- 
gis. ičių, išvažiavo į Worcester,

Kitų firmų darbininkai • Mass. Ten mano išbūti iki 
mažai supranta savo užduo-’naujų metų, o paskui ban- 
tis. Jeigu kur ir dirba uni-!dys mūsų mieste gauti kle
jos darbininkų, tai ir tie’bono vietą. Mat, mūsų kle- 
nutyli prieš darbdavių šuny-1 bonas nori iš čia kraustytis, 
bes.

Cohn Rissman firmos dar-i
bininkai buvo sustreikavę.* Neseniai tūlas parapijo- 
Kadangi ši firma nepriklau-'nas, prikankintas dvasiško 
so prie darbdavių associjaci- • tėvelio, paėmė civilišką šliū- 
jos, tai ir darbininkams bu- bą, bet pagyvenęs tris 
vo daug lengvau kovoti, vai 
Streikas tęsėsi tik 8 die- tas 
nas ir darbininkai laimėjo— parapijonas padavė

|Yorko rūbsiūviai sustreika-; daug.
i vo. Čia,
, fabrikantai norės imti iš 

P^J iNew Yorko darbą dirbti, 
tai per tai Amalgamated 
Clothing Workers of Ame
rica jau išanksto pranešė

j vietos darbdaviams, kad jei
gu bus tik gabenama ir dir
bama iš New Yorko darbas, 
tai Chicagoj taipgi bus ne- 
išvengtinas streikas.

“L.” Korespondentas.

žinau. Viso aukų (be Scran- 
tono) $11.23.

Iš priežasties karščių šis 
maršrutas nebuvo taip pa
sekmingas, kaip kad pir- 
mesnieji.

VII Rajono Organ.
V. Andrulevičius.

pakelta klausimas, kuriam 
fondui surinktas aukas siųs
ti? Kilo didelės diskusijos. 
Po ilgų diskusijų nutarta' 
pasiųsti L. Š. F. kasieriui K.! 
Šidlauskui.

14 d. liepos buvo susirin-

ATLANTIC CITY, N. J.
Šis miestelis labai dailus 

ir dailioj vietoj randasi. Per < 
vidurį miesto bėga upė. Yra ’

ATHOL, MASS.
Kunigas Raštutis, kuris 

buvo atsilankęs mūsų mies-

*

sa-

pervinčiavojo. Kitas 
ųžsa- 

kompanija pakelė algas. kus, bet neišsiėmė valdiško 
Šis streikas buvo pasek- pavelijimo šliūbą imti. Ka- 

mingas. Nors oficijališkai ida užsakai :■ 
firma nepripažino r—‘ 
bet yra viltis, kad darbiniu- Į ti. Bet Mass 
kai laikysis prie unijos ir’penkių dienų laisnio 
vėliaus firma turės pripa,-! duoda, o mūsų katalikas bū- 
žinti uniją. ! tinai norėjo apsivesti

Abelnai darbai eina silp-'met jis nuėjo pas kunigą ir 
nai ir bedarbių skaitlius di-!tas be valdiško laisnio davė 
delis. Rūbsiūvių padėjimas šliūbą. Bet čia vakare atei- 
blogas ir bedarbės labai at-’na pas naujavedžius polici- 
siliepia ant organizavimosi, ja ir liepia persiskirti, ne- 
Nors ir kitose pramonių ša- pripažindama kunigėlio 
koše darbai eina visai silp-; šliūbo. Toks policijos paši
nai, per tai labai plėtojasi leigįmas labai sujudino mūsų 
užpuolimai, apiplėšimai, va-; parapijonus

i išėjo, tai tik 
unijos,' tuomet nuėjo laisnio. išsiim-

neiš-

Tuo-

NASHUA, N. H.
“Laisvės” N52 tilpo mano 

koresp. apie prakalbas, pa
rengtas L. S. S. 203 kuopos 
iš Lowell, Mass., kurią drg. 
J. Pušinis nupeikia, pava
dindamas neteisinga ir užsi- 
puolančia ant socijalistų.

Aš nemaniau ir nemanau 
užsipulti ir šmeižti, bet ma
tydamas tokį draugų nashu- 
jiečių pasielgimą, negalėjau 
tylėti ir tikiuos, kad tame 
nesu Į) rasi žengęs. Tiesa, e- 
su kaltas, kad nepažymėjau, 
kokio buvo duodami klausi
moj. Bet tie klausimai ne
buvo su tikslu, kad nuste
binti publiką, kaip panašiai 
daroma, bet kad sukritikuo
ti kalbėtoją.

Ir turėjau tiesą pasakyti, 
kad kuopa liko neatgaivin
ta per kaltę nashuečių soci
jalistų: vieni neatėjo į pra
kalbas, o kad J. Pušinis at
ėjo į prakalbas, tai kodėl ne
pritarė sutvėrimui kuopos? 
Ar jis jau užmiršo, kad nie
kindamas kalbėtoją, atstū
mė keliata vaikinu, . kurie v v 7

,■ norėjo prie kuopos prisira
šyti? Man rodosi, kad Pu
šinis atsimena savo šiuos 
žodžius: “Man nereikia nei L. Štrombergas ir A. Dūda' 
tų prakalbų, nei aš dalinsiu dailiai paskambino keliata' 
plakatų. Loweliškiai rengia gabalėlių ant balalaikų, c' 

i ir tegul sau žinos”. Plaka- merginos sudainavo keliata ] 
Įtus išdalino visai nesąjun- dainelių. Taipgi G. Koka-! 
( gietis;kitus pabaigė patįs lo-Jas griežė ant smuiko prita-'

kimas Lietuvių Kooperaty-, dįdehs tdta-s, ant kūno zmo- 
viškos bendrovės, kuri turi ^ės susirenka ir kvėpuoja • 
uždėjus valgomų daiktų tyru °XU; Dirbtuvių jokių 
krautuvę. Šis susirinkimas nera> vieną salt-
buvo gana juokingas. Pir- smetones dirbtuvę. Lietuvių 
mininkas, atidarydamas su-,randasi W šeimynos, ku-. 
sirinkima, paprašė ramiai D’ios nuolatos gyvena. Va-,i 
užsilaikyti ir pasakė, kad ?arą 1 čia suvažiuoja daugy- ? 
bus išduodamos atskaitos.turčių, tai ir.darbų atsi- 
Prasidėjo atskaitų išdavi-. t
mas. Pirmiausia pasakė po J, ...........
kiek mėsos svarą perka ir Ja- . . _ 1 _ .. .
po kiek parduoda. Pasiro- uždirba. Bet kaip musų he- 
dė, kad ant kiekvieno svaro tuviai_ gyvena, tai net grau-J 
uždirbama nuo 2į iki 5 cen-,d? ziure^; er. V1SJI dieną (įj 
tu. Bet per visą mėnesį ant dB’ba, prakaituoja, o vakare, 
mėsos buvo $1.73 nuostolių, igiriuoklitiuja ir visos (benos, 
nepriskaitant darbininkų aį_ uzdai'bi praleidžia. Daugu-(dziais. Malonu butų girde-1 
gų. 'Paskui pasakė, kad nia per vasarą išdirba, o ru- ti, kokiais žodžiais įsvadi- 
žmonės krautuvei skolinei denį, kada jau vasarinis se- no? Korespondentas dau-.l 
apie $750, o krautuvė fir-.^as. užsibaigia, daugelis giau parašė, negu ten buvo,ta . 
moms skolinga apie $3.000. nei kur isya- kalbėta. , v . . _

iziuoti. Yra keliatas lietu- užbaigia savo koresponden-, žmonių buvo pilna svetaine.Ir viskas! i .v. . . . . . . t
Ar tai galima' užsiganė- vaicių, kurios taipgi, otehuo-< ...... ■

se dirba. Bet jos taipgi sy- tūli pirmeiviai seką klerika-*K. bizausko. bkaite apie 
kiu su vaikinais naktimis lų pėdomis. Geistina, kad karę ir jos apaštalus. Dalis 
puotauja. Neseniai išjPhi- korespondentas nurodytų, pelno skiriama L. š. F. Pub- 
ladelphia, Pa., atvyko jau-!kur ir kada pirmeiviai sekė lika užsilaikė ramiai, už ką vnilzio ictarfi eivrlmcra

dinti tokiomis atskaitomis? 
Ar męs žinom, kaip krautu
vės dalykai ištikrųjų stovi? 
Mums visai nepasakyta,kiek 
kooperacija turi turto ir ar 
jos tas turtas padengia sko
las? O gal jau ji visai prie 
bankrūto ?

Apie tai turėtų 
riai daugiau pagalvoti ir a- 
tydžiai žiūrėti, kaip ten vis
kas vedama, ] 
pervėlu.

Reikia pažymėti, 
prisiėjo rinkti gaspadorių 
tai niekas neapsiėmė ir pa 
siliko senasis.

Mekstinis.

na, vos 17 metų amžiaus, klerikalų pėdomis?
mergaitė. Išsyk buvo rimta | Draugai ir koresponden- 
ir nesusidėjo su girtuok- ] tai, paliaukite rašę neteisy- 
liais, bet paskui pakliuvo 

direkto- darP dokių draugių, kurios 
nuo seniai vesdavo nedorą 
gyvenimą, tai ir ji pradėjo 

nes paskui bus naktimis trankytis..
| Laikraščių veik niekas ne- 

kada s^a^° ir aP*e apšvietą nesi-

reikia ištarti širdingą ačiū.
Draugas.

imai—jeigu civiliškai apsive
ja, tai policija nieko nesa
ko, bet jeigu kunigėlis suri
ša, 1 
skiria. ’

Gatvekariai streiką laimėjo, tikėjime pasakyta “Ką ku-' 
darbininkai uigėlįs ant žemės surišo, tai 

išrišti”. į

Reporteris.

CHICAGO, ILL.

bę, tuomet nereikės vesti 
tuščią polemiką.

Komitetas atšaukimo 
respondencijos:

D. J. K a sp arka.
K. Baltakis. 
J. Liubartas.

Nuo red.—Šis atšaukimas 
buvo sumaišytas su kores
pondento ypatiškais ir net 

, nie- 
neturinčiais su 

tilpusią korespondencija, bių 
per tai tuos punktus bei už
metimus ir apleidi 
Lai keistai išrodo, 
šaukimo komisija, 
faktų paminėjo net kores
pondento šliūbą ir kitus da
lykus. .

rūpina.
i Abelnai, mūsų mieste
i žmonės labai ištvirkę. Va-(1_.____ ______  „
ikare, jeigu pasitaiko eiti šeimyniškais reikalais, 
I tamsesnėse gatvėse, tai ne-’ko bendro 
'galima pereiti dėl merginų: 
'lenkės, žydelkos ir kitos net 

Liepos 18 d. buvo koncer- kepures nuo galvų traukia 
tas L. S. S. kuopos, kuriame ir nešasi į stubas, kad tik 
sulošta keliatas monologų, vyrai užeitų. Jau nenuosta- 
dialogų, deklamacijų ir vie-’bu, kad panašiai elgiasi tū
no veiksmo veikalėlis “Tar- los merginos, bet nuo jų ne- 
nas įpainiojo”. Lošimai atsilieka ir vedusios mote- 
pavyko gana gerai. Tarpais rįs.

BINGHAMTON, N. Y.

į^ty-Siaf r -
Kad jis taip aiškinasi e- kiutei. 

sąs “šventu” socijalistų ’ ir 
veikėju, kodėl taip pasielgė?tal policija ateina ir per- KodglJ • g dal. pHkaišioja pa- 
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Gatvekarių
užbaigė savo streiką laimė- tą niekas negali 
jimu. Arbitracijos teismas D čia policmanas ateina ir 
privedė prie santaikos. Dar-1 išriša.
bininkai reikalavo maxi
mum užmokesties 36 centų į 
valandą 
35 centus, o 
tus.

Reikalavo 
bo dienos 
Taipgi reikalavimas išpil
dytas.

Reikalauta, kad būtų'
duota 10 minutų laiko dėl Kalbėjo kun. Kemėšis. Jis

O Juk katalikiškam pj korespondencijos a_ 
- - - --- ? pie griuvimą ir ginčus kuo

pos, kurių aš visai nežinau* 
ir apie ką mano korespon
dencijoj nebuvo rašyta?

Nashuaetis.
* *

12 d. liepos buvo katali
kiškos vestuvės. Viskas bū
tų buvę labai gerai, bet tik 
užsibaigė nevisai smagiai— 

nedėldieniais. i v^enas “vestuvninkas” ga
vo 3 mėnesius kalėjimo.

* *

4 d. liepos buvo prakalbos.

Šiais metais gaus 
kitais—36 cen-

ko-
DARBAI

St. Louis, Mo.—Čia dar
bai pastaruoju laiku eina vi
dutiniškai. Paprastai kas 
metai prieš 4 liepos veik vi
sos' drbtuvės sustodavo, tai 
ir šiemet daugelis dirbtuvių 
visai sustojo dirbę ant ne- 
aprubežiuo.to laiko. B e dar- 

armija iki šiol buvo di- 
, bet dabar dar didesnė. 

La- Patartina iš kitur nevažiuo- 
at-1 ti darbo jieškoti.

\. T. Baisa galis

Rochester, N. Y.—Pasta
ruoju laiku darbai truputį 
pradėjo geriau eiti, ypatin
ga mašinšapėse. Bet be
darbių yra užtektinai ir iŠ 
kitur pribuvus darbo negali
ma gauti.

V. A. Lentinas.

B. Mazonas. i
DETROIT, MICH. 

Atsakymas M. Mosiui.
D. L. R. R. draugystė mė- 

. . tt r» " • nešimame susirinkime svar-nant pianu V. Ramanaus- tilpusias -Laisvėj” ir 
! “Keleivy” M. Mosio kores
pondencijas ir pripažino 
jas neteisingomis, per tai ir 
nutarė atšaukti. Atšauki
mui tų korespondencijų ta
po išrinkta komisija.

Korespondentas.sako, kad 
7 draugystės sugalvoja ket
virtą fondą. Neteisybė. Iš
syk buvo tik keturios drau
gystės ir jokio ketvirto fon
do nesugalvojo, nes tik 4 
delegatai buvo nuo laisves
nių draugijų, o 6 nuo bažny
tinių, t. y., 2 Chicagos sei
mo, o 4 vietinių. Kadangi 

, tuom tarpu jokiu būdu ne
galima buvo prisidėti prie 
Brooklyn© seimo, tai nutar
ta bepartyviškai rinkti au
kas ir tiesiai i Lietuva sius
ti. Jeigu būtų kilęs triukš
mas, tai tuomet mūsų mies- 7 C'

te visai negalima būtų buvę 
rinkti aukas vaikščiojant po 
stubas.

Toliaus korespondentas 
lietuviai, kaip ir svetimtau-' sa^o, būk per Gugio pra- 
čiai, gana gerai tuština bač-1 kalbas buvę renkamos au- 
kutes. Man beviešint, teko,kos, praslinkę keliatas mė- 
patirti nuo

o.

MERIDEN, CONN.
5 d. liepos mūsų lietuviai 

apvaikščiojo šventę “Fourth 
of July”. Susirinko būrelis: 
karštų katalikų į plikio sa- 
liūną ir ten pradėjo gerti. 
Begeriant susiginčijo Pra
nas su Steponu. Pranas spy
rė Steponą, o Steponas pa
griebė “skūnerį” ir drožė 
Pranui. Pranas krito ant 
žemės ir negyvas. Steponas 
labai nusigando, tuojaus at
siklaupė, persižegnojo, su
kalbėjo tris “Tėve mūsų” ir 
tris “Sveika Marija”, apliejo 
jį šaltu vandeniu ir tas, su 
dievo pagelba, atgijo.

Dabar žingeidu žinoti, ką 
pasakys ponas M., kuris 
persekioja šv. Kazimiero 
draugystėj nužiūrėtus “1 
dievius”? Juk taip elgiasi 
jo draugai. O gal parašys 
korespondenciją į “V. L.”, 
kad taip socijalistai elgiasi?

Kralikų Augintojas.

Herrin, III. — Darbai eina 
labai silpnai. Nekurios ka
syklos dirba po 2—3 dienas 
į savaitę. O trįs kasyklos 
jau antri metai, kaip nedir
ba. Jeigu kuri ir pradeda 
dirbti, tai padirbėjus kelia- 
t ą d i e n ų i r vėl susto j a. Y ra 
ir bedarbių. Iš svetur pri
buvus darbo negalima gauti.

Angliakasis.

Nors vasaros laiku kitur, 
draugai apsistoja veikę sve
tainėse, bet pas mus dar ne. 
Publika, nepaisydama šilu
mos, irgi skaitlingai lankosi 
į tokius koncertus.

Reikia tarti ačiū . drau
gams mėgėjams, ypač tiems, 
kurie, neprigulėdami prie 
kuopos, daug padeda veikti.'

Sekantis kuopos koncer
tas atsibus rugpjūčio 1 d. 
Slovakų svetainėje, kuriame 
apart smulkesnių veikalėlių 
bus sulošta juokinga kome
dija “Vienas iš mūsų turi 
apsivesti”, taipgi, girdėjau, - - - - «Mr/

NASHUA, N. H. 
žodis J. Pusiniui.

“Laisvės” N55 drg. j. Pu
šinis bando save pateisinti 
prieš užmetimus Nashuajie- 
čio tilpusioj “L-vės” N52 ko
respondencijoj, būk jis ne
norėjęs užkenkti rengti 
prakalbas Lowellio drau
gams.

Bet aš galiu paliudyti 
tiek, kad Lowellio draugai 
atsiuntė ant mano adreso 
plakatus, tai aš pusę plaka
tų nunešiau dr-gui J. Puši- 
niui, kad pagelbėtų išplatin- 

gi 7 ti. Bet dr-gas J. Pušinis ne
negalime norėjo priimti, sakydamas: 

“Kad aš nieko bendro netu
riu su šitais plakatais ir 
kam jie • prakalbas rengia 
nesiklausę mūsų?”.

Bet, kiek aš žinau, tai

Wilburton, Okla. — čia 
kitokių darbų nėra, kaip tik 
anglių kasyklos. Dvi anglių 

be_ Į kasyklos jau dveji metai ne-8 valandų dar-

A. Bimkūnas.

^ū.s}| .katalikai pasiliko vet dabar truputį pagerėjo.

neteko.

| X \>O0 XY V7 1 L 1 | J d l 1 1J vJ O j o c v k *

I nedidelį miesčiuką, tik virš-i kad renkant aukas nebuvę t • “• i • i i ' n o Irirrn Irn /J i zm r< i 4- zk Ir i 1 kad privatiško biz-

kos nesą, 
kas reikia

jo nariai būtų tikri ūkėsai 
Korespondentas.

Buvo nurodyta, 
pagerinti ir tt.

žinomų buvo1 nešė, kad vietos lietuviai tu- 
Aukų lėšų padengi- ri svetainę, bet jokios tvan kais elgiasi taip, kaip čigo

nas su arkliais.
A. Vergas..

agitavo prisidėti prie jo 
naujai tveriamos organiza
cijos leidimui laikraščio.

: “Jei-

JERSEY CITY MARGU
MYNAI.

kad net į savo
žmones samdo!

O kas bus toliaus?!...
B. Sūnus.

♦ 
♦ *

našlaičiais: pirmiaus išva
žiavo kunigėlis, o paskui jį 
pabėgo ir zakristijonąs. padaryti 100 garvežiu, 
Reiškia, parapnonai turėjo skubi„a dil.bti. 
dvi galvas ir dabar abiejų kad naktimis pradės dirbti. ■kk z\ I r z\ ’ A _

kad užkviestas ir 
Džian. Bamba”.

Viską girdėjęs.

American Locomotive Co. 
gavo nuo Rusijos užsakymą 

tai 
Girdėjau,

Schenectady, N. Y. —Iki 
šiol darbai labai silpnai ėjo,

* * ______ _
socijalistų pabėgo Detroit, Mich.

patirti nuo American Ex-1 nešiu ir nežinia, kur tos au- 
press kompanijos, jog į šį kos dingę. Ir dar priduria,

minėtas expresas pristato, šaky ta, kad jos eis į tokį 
per savaitę laiko 400 bačkų fondą. Ir vėl neteisybė, 
ir 800 keisti alaus. Bet kiek! Perskaitykite “Laisvės” N5
1 ... ..,.1.1 iv. “NT., ” NT1O

išdavimo dieninės apyskai
tos. Pripažinta 7 minutes. 

Reikalauta buvo dėl dir-
bančių prie karų dirbtuvė- Apart kit-ko'“pasakė: 
oex:?aM?:ir?0.,m5.7?*'™?-.nu°i£u socijalistai leidžia laik- 

raščius ir rūpinasi darbinin
kų reikalais, tai kodėl i 

tmęs, katalikai, 
taip daryti?”

** *
Pas mus susitvėrė Lietu

vių Ukėsų Kliubas. Linkė-

3-čio iki 5-to nuošimčio — 
taipgi pripažinta.

Pietų laikas nuskirta
20 iki 25 mi-
Už tą laiką kompa-’ 

Kompanija 
metus1

EXETER, N. H.
Lietuviai girtuokliauja.
Nors šis miesčiukas yra 

priskaitomas prie “sausų”, < 
bet praktiškai pasirodo, kad ■

dirba. Kitos kad ir dirba, 
tai tik po 2—3 dienas į sa
vaitę. Daug yra bedarbių, 
tarpe kurių randasi ir lietu
viu. A

rfutu
nija mokės. ‘ 
turės išmokėti per 
daugiau $1,000,000. vi

. Senesni ir pastovus dar-1 tįna naujam kliubui gero drg. J. P. ir mano adresą 
bininkai gaus daugiau uz- pasisekimo ir geistina, kad rengėjams buvo suteikęs.
mokesties į metus $100.00.

Organizacija turi galę ir 
tik per ją gali darbininkai 
ką nors laimėti.

Eleveiterių darbininkai j 
dar neužbaigė savo ginčų su 
darbdaviais. Skirtingumas 
tarp darbininkų ir darbda-! 
vių bus išrištas arbitracijos 
teismo.

PASEKMES L. S. S. VII 
RAJONO PRAKALBŲ 
MARŠRUTO DRG. T.

J. KUČINSKO.
25 d. kalbėjo Wilkes Bar

re, Pa. Žmonių buvo ma
žai, nes tą dięną smarkiai li-

I jo. Aukų lėšų padengimui 
Iškilo streikas tepi i orių ’surinkta $1.20.

bet jie taipgi mano taikytis] 27 d. birželio kalbėjo Pitt- 
"u pagelba arbitracijos teis-1 st on, Pa. Žmonių buvo 
mo^ Taipgi ir Electrical daug. v _
Workers sutiko perduoti ar-! mui surinkta $5.38.
bitracijos teismui, kad išris- * P. Klevelis aukavo 50c.

Būčiau nieko apie tai nesa
kęs, bet kad “Laisvės” re
dakcija nuo savęs pridėjo 
pastabą, pateisindama J.Pu- 
šinį, tai turėjau atsiliepti. 
Manau, kad ir Lowellio 
draugai užtai netylės.

Karolis Barauskis.

DUBOIS, PA.
12 d. liepos buvo sušauk

tas visuomeniškas susirinki
mas, kad apsvarsčius tūlus 
reikalus. Pirmininkas pra-

kiti expresai pristato ir kiek 
patįs degtinės parsiveža.

$* *
Čia yra ir socijalistų kuo

pa, tik, ant nelaimės, ji nie
ko neveikia. Net susirinki
mų nelaiko. Nors čia socija- 
listams būtų gana gera dir
va dėl veikimo. Žmonės dar 
nėra sukurstyti vieni prieš 
kitus, nes čia nėra dvasiško 
piemenėlio.

Draugai, nenustokit ener
gijos, bandykit veikti! Kaip 
man matos, čia jūs veikda
mi galėsit turėti geras’ pa
sekmes, nes čia nesiranda

ir “Naujienų”7N13 ir tuo
met pamatysite, kas buvo 
pasakyta. Platesnės atskai
tos, kur, kas ir kiek aukų 
surinko, bus vėliaus pagar
sinta.

Korespondentas nusiskun
džia, būk draugystės nieko 
nežinoję, ką atstovai vei
kia. D. L. K. K. draugys
tės atstovai M. Mockus ir D. 
J. Kasparka buvo išdavę iš 
viso veikimo raportus. Ki
tų draugysčių delegatai irgi 
tą patį padarė.

Korespondentas sako, būk 
“Laisvę” ir “Naujienas” iš
vadinę šlykščiausiais žo-

, — Kadan
gi mūsų mieste bedarbių la
bai daug, tai nekuriu dirb
tuvių savininkai įvedė madą 
nepriimti darbininkų be 
daktaro apžiūrėjimo. Ir 
štai, kada prie dirbtuvės 
vartų susirenka daugybė 
darbininkų, tai darbą gauna 
tik tie, kurie sveiki, stiprus. 
Bet tie, kurių kapitalistai iš
čiulpė visą jiegą ir dabar iš
rodo sudžiūvę, jau neprii
mami.

Iš dirbtuvių silpnesnius 
irgi atleidžia, o į jų vietą 
priima sveikus, daktaro is- 

Reikia sulaukti tokių laikų, egzaminuotus, žodžiu, da- 
piknikus bar darbdaviai su darbinin-

Nuo 
Duben, 
nio negalėjo “runyti”.

* *
Dabar pas mus tikra rug- 

pjūtė—visos šventųjų susai- 
dės rengia piknikus ir ski
ria parapijos naudai. Nors 
parapija.be galvos, bet žmo
geliai į tai nepaiso.

**
Katalikiškos senmergės 

landžioja po stubas ir sam
do žmones, kad važiuotų į 
parapijos parengtą pikniką.

Vargšai tie katalikai!

parapija.be
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JUOKŲ KĄSNELIAI
mais visus užganėdins: vieni 
beklausydami prakalbų su
migs (reiškia, tas yra svei
kam žmogui ant sveikatos), 
kiti pasigers, (nes šiltame 
laike neprošalį išsigert), 
treti namo išvaikščios ir tt.

Sakau, tik vargšai tie bul- 
veskutalogijos veršiteto stu
dentai... už rūgusio pieno 

t torielką apsiima chemija iš- 
ekspleinyt.

Tai dar sykį vargšai. Y. 
M. C. A. bažnyčioje nedėl- 
dieniais iš ryto tupi, tai di
džiojo dzūko pasekėjai, o 
tas dzūkas, p. B. Alučio pa
sekėjas. Tasai didysis dzū
kas garsus tuomi, kad per 
“Lietuvą” išvadino socijalis- 
tus pasaininkais, iš užsaspa- 

, ros purvais drabstytojais 
ir tt.

Kitas iš chemijos sky
riaus, 1913 m. mieste Chica- 

bai meldžiu tavu didybę ant go, Ill. viename susirinkime 
tiek būtie maloniu ir išaiš- išdryso pasirodyt žmonėms, 
kyti man šią tikėjimo pas-'ant kiek jis moksle pasiva- 
laptį: . l | ręs ir kaip gerai su zoologi-

Ar dievas tėvas dangų- ja susipažysta: “dulko, gir- 
je yra vedęs ar “singelis” ir Ji, šuva sutvertas?”—-“Kad 
kas per viena jo pati, kad lotų” — pats atsake. “Ką 
apie ją nieko negirdėti?, jam padarysi, kada jisai lo- 
(Mergelė Marija nėra jo pa-ja, r...  '1'1 1~‘: — ~
ti, o tik duktė, juk ir baž-įyra.
nyčioj gieda "Būk sveika^ocijalistais negalime pada

ryt, nes jie esą irgi dėl to 
mierio sutverti”. Na, ma
tot, ar ne puikus oratorius? 

. t Kalbėdamas jaučiasi, kaip 
. . , . i -i e ir voverė ant aržuolo šakos, kiekvienas dvasiško stono! 
žmogus, yra singelis. Skir-!
tumus tarp dangiškojo die-

■ žemiškųjų kunigų yra 
tame, kad dievas tėvas,!

ORAKULO

Klausimas

PATARIMAI.

tiek būtie maloniu ir išaiš-' 
kyti man šią tikėjimo pas-1

nes jis tik dėl lojimo ir 
. Todėl męs ir nieko su

duktė tėvo amžinojo”).

Atsakymas: —
Dievas tėvas, kaip

Dar vienas įžymus. Kas 
nori dzūku kalbos pramokti, 
(rasi, po karei dzūkai turės

tik
sau už tarnus laiko nigerius, i 
o žt aiškieji kunigai OS

Telegrama.
Anglija. Čia pora savai

čių atgal tapo suareštuotas 
lietuviškas piemuo kun. S. 
Veistris su kokiu tai ka- 
rabelninkų St. Helene, iš ku-

VALGAS.
(Iš ‘‘Tikru Juoku”).

Kas do smagumas valcą šok-

ir i > u tupi i ū i s a i t ą j ą. I.) a b ar 
kun. sugrįžęs į Škotiją orga
nizuoja ežininkų armiją,kad 
uždrožus tai liuteriškai po-;

Tu netiki?! Ak, eik išmokti, 
Eik, eik, pašokt bandyt!

Pamislyk: kiek džiaugsmų 
praleidi, 

Jei šokt nemėgini!
jeigu šitaip apsileidi, 
Tai kam dar gyveni?...

Ir

tak-kas, tai mūsų ežininkai ne ■ 
kokiu jovalu maitinasi, ir v^.
nusimano, kad vieni nieko Merginai žiūrai tu į kaktą 
nepadarys. Todėl jie pa-Į 
siuntė prašymą Amerikos' 
vyriausiam vyčių ; j 
štabui, kad pasiųstų extra' 
pagelbą.

Dabar viskas priklauso 
nuo vyčių armijos štabo at
sakymo. Jei sutiks paduoti | 
Škotijos ežininkams i 
tai tuojus bus vėl nauja Vai
na. Liverpool.

Vėliaus pažiūrai į akis... 
Bet kas tą viską apsakis!

vyčių armijos Ji spaudžia prie tavęs krūti-
nę, 

Su kojoms daro sutartinę...
Tu apsiglėbęs ją laikai, 
O tai! Ak tai, geri laikai!

Naudokitės iš vakacijų 
laiko.

Šįmet, kasžin, ar iš at
žvilgio Europoje karės, ar 
taip jau žmones išsitobulino, 
kad vienas po kitam virsta 
ir virsta į “gabius” ir “gar
sius” speaker’ius. Eini gat
ve, tai žiūrėk, ant kampo, 
pasistojęs ant soap box’io 
spycių sako; prieini kitą 
kampą — kits panašus spy- 
keris, ir taip begalo.

Dar viena proga atsitai- 
ko, kurios vertėtų nepra
leisk Nors jau žemos ver
tės mokyklose vakacijos tę
siasi antras mėnuo, bet di
desnės vertės mokyklos 
duos vakacijas savo studen
tams tik nuo rugpjūčio 12 ir 
tęsis kokį mėnesį laiko. To
dėl, norintieji vakacijų lai
ku pasinaudot, rengkite 
prakalbas, paskaitas, na ir 
viską, kas tik jums papuola, 
o geni spy kerių ir gabių 
prelegentų bus kaip šieno.

Jei norite išgirst “gerai 
moksle pasivariusių”, “ga
bių kalbėtojų”, “darbščių a- 
gitatorių” prakalbas, užsi- 
kvieskite Valparyžiaus bul- 
veskutalogijos verši te to stu
dentus — oratorius, kurių 
net penki siūlina savo “mok
slo pasivarymą” parodyt tik 
už rūgusio pieno torielką. 
Ai bečiu, kad savo gabu-

ranką,;Jei neįstengi meilę rasti — 
Eik, skubink, valcą šokt!

Juk tai nesunku susiprasti, 
Jog tau tą reik išmokt.

Čia bus proga susipažinti, 
Glėbiuotis ir bučiuot, 

Paskui galėsi, pamažyti, 
Lengvai apsipačiuot.

Muzykė,kaip vilnis,liūliuoja, 
Lyg, tartum, meile kas kvė

puoja; 
švelnus, 

dailus, 
ir mei

lus!... 
šoka,

Jos taktas taip

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

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 
(ią 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 ........ I

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

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

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 apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kaa 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

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

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

LEKCIJOS APIE 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

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

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

PASLAPTIS ................................
GYVENIMO BANGA ...............
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI .. 
KONTROBANDNINKAI ...........
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 
KANKINIŲ.................................... 20c.
PILENIEČIAI ................................ 35c.
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ............................................ 40c.
iŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina .........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOK RATŲ MOKS

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

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

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

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

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

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

ir šią

Tal yra 
lietuviš- 

deklamacijų.

15c

20c

20c

15c

15c

......................... 10c
ATSKYRIMO....

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvie- 
koresponden- 

.......................  10

15c

154. 
15c 
15c 
15c 
20c

25c
10c

20c

10c

O

m
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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” BRITVAPUSTO. O 
kaip ištepsi ant diržo ir patrauksi kelis kartus Oru va, tai taip ge
rai išpustis, kad malonu bps skustis. Prisiųsk 25c. suvyniojęs į 
laišką ir adresuok:

NAUJA KNYGA

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

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS I RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS ST EITO NEW YORK, užtat jus pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. V T"”'
KILIS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje 
kalbose, 
nuo 
mai

PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO- 
ir Angliškoje 

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

LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS f AMERIKĄ PER F1NLIAN- 
D1JĄ. Visiems pasažieipams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

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

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

PARDUODU TERMAS

Akušerka g .... . .
2)

Pabaigusi kursų Womans Medlcar 
College, Baltimore. Mil

Pasekmingai atlieka savo darbą prir 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 

», pagclba invairiose moterų ligose 

| F. Stropiene,^^,?.1,.
SO. 15OSTO5N. MASS.

G 'A

%

N

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.

LIETUVIŠKA

M
(Z.

H

Žemiau paminėtas gyduoles galim 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo.......... ................$1.0
Kraujo Valytojas......................... $1.0(
Vidurių Reguliatorius....................... 60.
Trojanka.........................25c, 50c ir $l,0(

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

P. A. URBANAVIČIUS
LM Metropolitan Avanct

Brooklyn, N. Y<

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS S A LIŪ
NAS VISAME 80. 

BOSTONE.
Sveiki gerismeloB gėry-
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. A tai lankykite 
• persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dašimts žingsnių nuo Liotnvią 
Labdarystės Draugijos name).

Telephone 595 Greenpoint
Daktaras J. Misevičk

SPECIJALISTAS ŠIRDIES IR 
PLAUČIŲ LIGŲ.

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

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

VIETA PASA. SHRUPSKI

75c 
75c 
85c I
20c

10c
50c

Lietuviškos Dainos!
II Sąsiuvinys. Ketuxiems 

mišriems balsams; tinka cho
rams ar kvartetams, 
septynias dainas 25 c. 
rams duodama 80 knygučių 

dol.
Sutaisė Petrauskų Mikas.
Rašykit:
M. Petrauskas

395 W. Broadway

Kaina už
Cho- 

už
5

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojau^ 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

KAINA
35 centai

Toje knygoje aprašoma 
visos kares baisenybes. J9 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant kares lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per
skaityti.

Reikalauk šiuo adresu:

183 Roebling St.,
“LAISVĖ

Brooklyn, N. Y,

M O i/ I ft NEREIKIA JIEŠKOTI :: ::I i IC ’’ i II Delio, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti angH
E tę g gi kalbę, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo na-
& w K W M u ai itan muose liuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai ir

knyga DYKAI. įdek stempą. Adresas;
LIETUVIU KORESPOKDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St CHICAGO.

Tek 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

““DIDELE DOVANA“!
Zira pakelio priešakys verias 

Visas Kuponas vertas įc

rjCCMTHUlf

N

turi tąVisas Kuponas ir pakelio priešokis 
pačią vertę. Gall bull iSWlnorni j pinigus 

arba j verias dovanas. * 
(Sį (lovniin bus.du<>'!aiii/S >i<i Dec. 31, 1615)

Pan mus galite gauti »ka- 
niausio alaus, puikios degtinės ir 
fikanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

61 S.2nd st., Brooklyn,

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.
Kas užsirašy* 
pas man* 

dienrašti 
“Naujienas”, 
tasai gaus e® 
kančias dova 
nas: “Laisvę’ 
ar “Keleivį” ai 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ai

“Amcrikoi 
arba knygų ver-Lietuvį”, ar “šakę” 

tęs $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 p®i 
metus laiko. Tai būk pirmas pri® do 
vanos.

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

NEWARKO
AKUŠERKA

Paha’gufii Inin^mtricl Marti A- 
kūšprkų mokykla Peterburge Ir 
DipHcmuota New Jersey valati- 
įoj Turi puikiau paaekmea 
praktikoje prb gimdymo, taip
gi g-ii' apsipazinus fu s imp ta
rn ai h visų r .'Otertškų ligų ir rei
kalui ®«ant, ga it® gauti palar- 
ja\imą.

O. STROLIENe
Jauniškaitė

Walnut St., NEWARK, N. J.
T«l«fonap 84035 Markai

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eįk j J. MARTINAIČIO 
Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsijjpasirinkti pagal 
savo norą.

109 Grand St.,
IUOZ. MARTINAITIS

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
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 kitokį įran
kiai, priklausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dėl 
VESTUVIŲ, šokių, Susirinkimų ir dėl visokių draugiškų suėjimų.

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

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

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

498 Washington Street, 261 W. Broadway
Corner Spring Street SOUTH BOSTON, MASS.

NEW YORK CITY, N. Y.
821) Bank St., Waterbury, Conn.

25c

50cIr taip priimnas
50c

L. 10

Tel. 1J584 Sreenpelnt.
Paikinusia lietuviams viete pa« 
R. DRAUGELI

Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvėpin
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
užganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn, 
Palei Wythe Ave.

NAUJIENOS"

Visi, sukibę, sukas, 
Visi linksmi, jog šokti moka.

Sukibę vis po du, po du... 
O tai saldu, o tai saldu!

Kaip tai smagu, kada pri
spaudė : 

Širdis tik:tuk-tuk-tuk...
Išrodo tartum perlais audi— 

Vis: tuk-tuk-tuk-tuk-tuk..
O jausmai, akįs! Ypač akįs, 

Tikrai, lyg koks medus!
Bet, joks medus taip nepa

kakus, 
Nes taip nėra saldus!...

Ar tu žinai, ką tu praleidi, 
Jei šokt nemoki,—apsileidi? 

Tu neišmanėlis visai: . 
Praleidi visą laimę! ai!...

Tikrai, tikrai, tie daug iš
manė, 

Kurie šokimą prasimanė:
Nė viens tolygaus neišras, 
Nors galas žino kiek su

pras! 
Vis—kas.

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienraštį 

“NAUJIENOS” 
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

praneša naujausias teisingiau 
sias žinias iš kares lauko ir abelnai iš > 
pasaulio — kasdien.

’‘NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis jos 
vedamos darbininką dvasįoje.

’’NAUJIENOS” talpina darbininkams nau * .ngus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS” leidžiamos daugybes dar uninkų. 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o n? avienios 
ypatos ir darymai pašalinio bizn’c

Pren <meratos kaina:
Chicagoje—pe . išnešiotojus 1 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chicajoje metam $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Ch‘—metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mci. ,1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir'pristųsk kartu su pinigais.

‘MAUJIENOS” 1841 S. Halsted St.. Chicago, Ilk
Šiuomi prisiunčia $------------ ui "NAUJIENAS

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu;

* l l

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

SpecijaliHtaH Moterišku Ligų.
314 E. 50th jjfew York

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

Nedeliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

ligonio Šeimynos padėjimas jei jisai kepriguli prie

■

Visi lietuviai rašykitės 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 pašalpos ligoje.

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

307 W. 30th St New York City.
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Atskaita Lietuvos Šel
pimo Fondo finansų 
sekretoriaus nuo 1 
birželio iki 1 lie

pos, 1915 m.
Birželio 1 d. 1915, balan

sas ................  $8936.27
Per J. K. Valinską, Chi

cago, Ill., nuo Birutės 
Kalno dr-stės $5, smul

kių aukų $4, ....... 9.00
Per aukų rinkimo komite

tą nuo Terre Haute, 
Ind. lietuvių ir svetim- ' 
taučių . ............... 22.48

Per S. Krudą, Chester, 
nuo Vytauto Lietuvių 
Pašelpimo kliubo fo
rų ... . ..................27.30

Nuo gegužinės šventės 
parengtos per Nauga
tuck ir Union City, 
Conn., Lietuvių Ukėsų 
Poetikos kliubą ...

Per J. Pilkauską nuo Šv. 
Petro ir Lt* v ii o dr-stės 

G ■”5 rd ne r,

Viso be balanso 
Su balansu ....

$613.34
$9549.61

Išlaidos.
L. Š. F. finansų sekreto

riui už smulkias išlaidas 
nuo sausio 6 d. 1915 iki 
gegužės 8 d. 1915 $12.33

Už išmainymą privatiškų 
čekių ......................... 32

Pasiųsta į Lietuvą $1500 
rublių prekė $38.50— 
$577.50 ir postage 15 
centų ................ 577.65

Viso per šį mėnesį išmo
kėta ...................$590.30

Liepos 1 d. 1915 lieka pas
L. Š. F. iždininką K.
Šidlauską......... $8959.31

Įgaliojimai išduota per bir
želio mėnesį sekanti:

Joseph Galginas, Laupu
rex, Pa., Joseph Čirvinskas,

•Inas, Ignas Balis, Juozas De- 
20.14 mentis, Grand Rapids,Mich., 

' J. Užkuraitis, J. Kazievas, I.
Rasinskas, N. S. Pittsburgh, 

i Pa., J. K. Mežiukna, 10 įga- 
Mass. . ................... 28.70 galiojimų, N. S. Pittsburgh,
?r A. a •!.h ano 8 ra
jono L. S. S. prakalbu, ,
W. Pittston, Pa........ 2.00 noy City, Pa., K. Baltruny-

(tė, E. Arlington, Vt., J. A. 
Chapas, J. Andri jauskis, 
Aurora, 1111.

1*1 i1

Pa., P. Kasparas, A. Saba
liauskas, V. Kričinas, Maha-
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SU PILVO SKAUDĖJIMU -
Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi
duok suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]

ir ūmai pajusi jo sveikinančių ir stiprinančių veik
mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusių jaknų. Senstantieji, seni ir 
silpni žmones ras jį labai geru.

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

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

fSeveros Gydantis Odinis Muilas]

SU
N ii

del kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, maudantioa, galvą, trenkant. 

Kaina 25c.

Visi apliekininkai parduoda Severais 
(Šovoms gyduoles). žiūrėk, kad butų 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai

W. F. SEVERĄ CO.,

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin J’agac iš Mo- 
quah, Wis. mums ne
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severn’s 
Balsam of Tufe. Aš 
turėjau trukdės; su 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jus 1 butelį Severn’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdčsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pio tai laikraščiuose 
dol naudos tų, kurie 
panašiai kenčia.’’
Preparations 
Soveros, Jei 
rašyk tiesiog

Cedar Rapldsz Iowa
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PAJIEŠKOJIMA1.
Ta-

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

500 S. Clinton St., Collinsville, Ill. 
Iždininka» — J. Willumat,

337 ( entral Ave., Collinsville, Ill. 
Organo už určtojas — V Raudonius, 

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

sio 1-mą ir 3-čią nedčldienį, 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
Il’inois.

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas 

1436—7th At* 
Vtce-plrmininkas F. Raškcvičlus

639 Island Ave 
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 Waist 8t 
Finansų raštininkas J. Btružas

1125—8th 8t 
iždininką* St. Buzinskis

539 Island At.
KanoB Globjėal:

M. GeruliūtA
1109 S. Winnebago St

Ona Savraaevičiūti
589 Island Avė

Maršalka A. Neverauska*
411 So. Church St

Tais ves u AGENTŪRA
SIUNČIAME PINIGUS | 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 
Agentūroj.

“Laisvės”

Per M. Maciyauską nuo 
Šv. Juozapo dr-stės su
sirinkimo. Dr-stė auka
vo $10 ir smulkių aukų 
surinkta, Wilburton, 
Okla.......>............. 23.70

Per L. Š. F. Komitetą nuo 
Norwood, Mass, lietu
vių ......... . ..........  25.00

Simano Daukanto dr-stė, 
Pittston, Pa. aukavo 25.00

Per M. Spaičį, Elizabeth, 
J. nuo dr. Bacevičiaus 
$5, nuo Somon Mack $5 
ir kitos aukos nepažė- 
ta kaip surinkta, vi
so ...................... 240.00

Per V. Kavaliaucką, Ta
coma, Wash. D. L. K. 
Vytauto dr-stės nariai 
suaukavo ............. <

Per “Naujienas”; nuo L.
S. S. 4 kuopos baliaus 
surinkta $17.15, krikš
tynose peš Vagulį su
rinkta $3.00, prakalbose

Angliški atsišaukimai:
Joseph Galginis 10 atsi

šaukimų, Laupurex, Pa. Jo
seph Dementis 20 atsišau
kimų, Grand Rapids, Mich. 
J. K. Mažiukna 10 atsišau
kimų, N. S. Pittsburgh, Pa. 
W. Žemaitis 3 atsišaukimus, 
Mahanoy City, Pa. J. Stan- 
kevich 2 atsišaukimu, New 
Haven, Conn. J. A. Chapas 
3 atsišaukimus, Aurora, Ill. 
Extra angliški paliudijimai:

K. Baltrunytė, E. Arling
ton, V t. J. Galginas, Lau
purex, Pa. J. Čirvinskas, 

'a.
Lietuvos Šelpimo Fondo 

sukerto rius,
Tadas L. Dundulis.

Westville, Ill.

Pajieškau Antano Bražinsko ir 
mošiaus Kvedaravičiaus. Abudu 
va'kiečiai, pirmiau gyveno ;>pring- 

. Meldžiu aisišav.kii arba 
pranešti.

E. Paškevich,
Arnold City, Pa.

ka.s

>ox 1G4,

Aš Kazimieras Dikšas pajioškau 
savo švogerio Juozo Jablonskio, apie 
29 m. amžiaus; Kauno gub., Rasei- 
nų pav., Grigališkių sodžiaus, Alek- 
sandravo volosties. 9 metai kaip A- 
merikoj Apie 5 metai atgal gyveno 
'Ixeter Boro, Pa. Turiu labai svar

bų reikalą, todėl meldžiu atsišaukti 
arba kas apie jį žinote, malonėkite 
pranešti, už ką būsiu labai dėkingas.

Marijona ir Kazimieras Dikšai 
1075 Wyoming Ave.

httston I’. O., Exeter Boro, Pa.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų iiprėdaly, 

kaip tai 4krybelių, marškiniu, 
kalniečių ir t. t. Pan mane ta- 
voras trora ir prekės pigios.

ml Grand St .
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepua, Ž26 

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

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

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

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

IVf PI rlfilciR
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

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

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina
■‘KURSK” ........................ Ruffpiūčio (August) '

“CARICA” Rugpjūčio (August) 18 d

Laisves4 SPAUSTUVE
.Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 
Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.

2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O. 
3ox 63, McKees Rocks, Pa.

8 kuopos, J. Galdinas, P. O. Box 
118, Laupurex, Pa.

4 kuopos, Ig. Rasinskas, 2104 
Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P. Petrauika*, Foit office 
Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

Yra įrengta pagal naujausios technikos reikalavi-j 
mus, todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS atliekai 
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 i 

“LAISVĖS” SPAUSTUVUDAKTARAS
Minn.107

6.00 Carnegie, P Platinkite “LAISVĘ
Šventadieniais nuo 10- po pietų. St.

St.

131

1
pa-

2

Pa.

JAU 1SEJO IŠ SPAUDOS KNYGA

V.

v.

J.

J.

daktarų, 
aptiek*

ir 
ir

25c. 
■20c. 
15c. 
15c. 
10c.

ZIENES 
and Insurance

Brooklyn, N. Y.

st.
301

st. 
st

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Matui ait is
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS

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

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

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

WHNMHMHKiiMK

rinkta $3.15, šeimyniš
kame vakarėlyje Melro
se Park, Ill. $2.60, ves
tuvėse p. Grigaliūno su 
panele Akeliute, Ro
chester, N. Y. 5.72, vi- | 
so ............................31.62 i
, L. K. Vytauto dr-stė, 
Throop, Pa. aukavo 2.00

Per “Naujienas” nuo 
krikštynų pas Mačiu
lius, Steger, 111...... 4.50

Per “Naujienas” nuo dr- 
stės D. I j. K. Gedimino, 
Batavia, Ill., dr-ja au
kavo iš iždo $10, surin
ko po stubas $19.20 29.20

Per aukų rinkėjus, M. 
Matčiulį ir Juozą Bag- 
danskį nuo Christopher, 
Ill. svetimtaučių biznie
rių .............. ......$23.25

Per F. Lukaitį, Bayone, 
N. J., nuo J. Marcin
kaus su p-le Ona Bur- 
buliute vestuvių ... 5.65

Per F. Lukaitį, Bayone, 
N. J. pelnas nuo D. L. 
K. Vytauto dr-stės ba
liaus ir smulkių aukų 
surinkta ............. 68.50

KLAIDOS ATITAISYMAS. 
Lawrence, Mass.

“Laisvės” N 57, tūpusio j 
is mūsų miesto korespon
dencijoj, įvyko klaida. Ten 

'pasakyta “... ir kad 5 d. lie- 
Ipos ten bus piknikas; tie 
žmonės pardavinės alų. Mat, 
du metu atgal tame parke 
buvo piknikas lenkų ir 20 
žmonių peiliais supjaustė”. 
Turėjo būti “...ir kad 5 d. 
liepos tie žmonės turės pik
niką su alum (tai buvo len
kai), kurie du metu atgal 
laikydami pikniką 20 ypatų 
peiliais supjaustė”.

Mat, du metu atgal dar 
• ten visai parko nebuvo. Ka- 

! da tapo įtaisytas parkas, tai 
panagių operacijų nebuvo.

Vaidotas.
Su visokiais reikalais 

kreipkitės pas
D. BOCZKŲ

Jis užlaiko krautuvę, pas 
jį galima nusipirkti “Lais
vę” ir kitokius laikraščius. 
Patarnauja visame kame.

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

MOTERIŠKE ir MEILE
^pOJI knyga reikalinga perskaityti 

ne tik jauniems, bet ir seniems.
Jaunimas joje ras daug gražiu, naudin
gu pamokinimu apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių

K A INA
Reikalaukit šiuo adresu:

183 Roebling St

20c

Brooklyn, N. Y

J. ROZHKOFF

Pas jį galima nusipirkti “I 
r visokių knygų.

Kreipkitės šiuo adresu:
J. ROZHKOFF

Minneapolis,

KAM MOKĖT RANDA?
jeigu įmokėjus nedidelę sumą pini
gų, o toliaus, mokant po kelioliką 
dolerių į mėnesį gali būti savininku 
oeno namo? Mūsų žemė ir namai 

yra netoli New Yorko, mieste Cran
ford, N. J., prie pat gelžkelio sto
ties (Dypo) miestas apsiaustas dau
gybe fabrikų ir dirbtuvių. Vežkies 
drauge ir pačią, kelione norintiems 
pirkti ne kainuoja nieko. Gera pro
ga rankpelniui. Reikalaujame agen
tų; geras užmokestis. Tesikreipia į 
Manager, 200 Broadway (Room 310) 
arba į V. Sirutis, 500 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y.

EXTRA PARDAVIMAS.
Naujas mūrinis namas su 4 kam

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

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

Medinis namas, 23 metai, kaip pa
statytas, 8 familijų, po 4 kambarius 
ant flooro ir bckauzčs — už $5,700; 
ramios $80 ant mėnesio.

Parsiduoda restauracija ir kendžių 
štoras.

Parduodu visokius laikraščius, pre
numeruoju ir priimu pagarsinimus.

Su pagarba
B. A.

Real Estate
Grand St.,

Tel. Greenpoint 3355 W.
(57—59)

PARSIDUODA NAMAS.
Parsiduoda namas labai pigiai ir 

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

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

(58—59)

LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK
VIENAM LIETUVIUI.

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

Kovotojas už teisybę Jeronimas
Savonarolla .............................

Mielafiirdingi Žvėris ................
Kova su skurdu .........................
Maižiošius ...............................
Negirdėtas Tikras Atsitikimas

Vienatine 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. 
nomis ir vakarais, 
jame, 
Ratuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

Galima mokintis die- 
Gvarantuo- 

jog laisniūs gausite.

j Sutaisau receptus bu didžiausia 
’ atyda, nežiūrint, ar tis receptai
> Lietuvos ar Amerikos 
} Tai vienatinė lietuviška
) Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
J Gyduolių galit gaut, kokios tik pa-
> saulyj yra vartojamos. Galit rei-
> kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 

per expresą.
K. ŠIDLAUSKAS

Aptiekorius ir Savininkai
?226 Broadway kamp. C Street 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telephone So.Boston 21014 ir 21018

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

LIETUVIŲ APŠVIETUS DRAUGI
JOS, BROOKLYN, N. Y., VIR

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas A. Petraška, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas A. Plečkaitis, 

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

Iždininkas B. Vaičekauskas,
526 39th St., Brooklyn, N. Y.

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 ik erta s (iždininkas),

11© Aiaslie St., Brooklyn, N. Y.
F. Klastaaskaa,

241-8 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.
Kasdaaskas,

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

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

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

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

174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
Parulis,

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
KUS BALSO“ DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS. 
’irmininkas A. Pakšis, 

462 Jenne 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
,'rotokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

818 Jenno 
Iždininkas J. Sercikis, 670 Jenne

266 Ex-Iždo globėjai: J. Sukelis, 
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Kulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

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

Caledonia St. ir J. Jurevičia, 
Main St.

“AIDO“ CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. A. Zaperiackas, 
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.

Repeticijoa atsibūna kas pčtnyčią 
“Sokolų“ svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., 8 vai. vakare.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

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

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

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

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

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

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius, 51 Ten 

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

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas K. Kriaašifinas,

18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas P. Patašiui, 94 S. lit St. 

Brooklyn, N. Y.

Kadangi “LAISVĖ” yra leidžiama ne dėl pelno, 
bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad reinkit ir pla-j 
tinkit ją! “LAISVĖS” pakraipa yra užtikrinta, nesį 
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.

A—___ —--------------- —______ ______ —— ---------------- ---------------------- i

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

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

Box 482, Steger, 111. 
Knygyno raštininkas J. Striško

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

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mSnesio nedė’ioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svetainei.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugh, 1840 S. Hnlsted 8t., 
Chicago, Ill 

Vico-Prozldontas 1) 8. Mankai, Cor. 
Ifth A V'no fit., Philadelphia, Pa.

SaslnoMnui Sekretoriui 1) M. M. 
Rico-Hormaa, 140 1B. 10th 8t, Now 
York, N. Y.

Sasinošimų Rokrotoriai 1) J. No- 
vlackai, 188 Roebling It., Brooklyn, 
N. Y.

T. L. Dundulis, Box 511, 
Westville, Ill 

Finansų Bokreterlui 1)J. Stasiulevi
čiui, 1815 E. Moyameniing Avenue 
Philadelphia, Pa.

Iždininkas K. Šidlauskas, W 
Broadwway, So. Boston, Maso.

Kasos G'obCjait M. člsna, 56 M ar 
kot St., Brighton, Mass.; J. Gegužis 
88 W. Broadway, So. Boston, Muss.;

J. J. Gordauskas, 78 Welles 8t. 
Now Britain, Conn.,

J. Jukelis, 505 East 18»th 8t.
Naw York, N. Y 

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL REŲIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raitininkui 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville 
Ill., kuris yra po |1,800.00 kaucija, t 
jis įrašus i knygas pasiųs Iždininkui.

Srxtkjitai

ir

__timatirmo...........50c.
lytiškų ligų...........50c.
dusulio........... ..

»«“C,AUS,S
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatine 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 pydančių t..edikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: <
Kraujo Valytojas..................... I
Gyvasties Balsatnas...................
Nervų Stiprintojas. .. ,5Oc. ir 
Vaistas del Vidurių.. .50c. ir 
Kraujo Stiprintojas..................
Nuo kosulio...................25c. ir
Nuo gerkles skaudtjimo 25c. 
SkilvinSs proškos......... 10c. ir
Plgulkos ael kepenų.................
Rlakįų naikintojas?...................
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui.......... ..
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis...................... ..
Antiseptiškas muilas.................
Gumbo lašai...................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros
ITaippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčs, šaknįs ir t. dMiftE j 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. '
^•Reikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių apraiynM^WF /

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

taiga Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raiyd**^ jdB i 
atsilankydami j Lietuvišką Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekonu*,
Bedford Avenue rampas North Brooklyn, ■dį M .

f 1.00 
.75 

1.00 
1.00 

.50 

.50 

.50 i 
1.00 

.25 

.10 
3.00 

.25 

.25 

.50 

.25
1.00

Nuo galvos skaudtjhna.lOc. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gčllmort..........
Nuo peršalimo....'.............
Plaukų stiprintoms... .25c. 
I.inimentas arb'a Expelleria. 
Nuo plaukę žilimo'. 
Nuo Refimatirmo... 
Nuo 
Nuo __________ __________
Nuo kirmčlių................... ..
Antiseptiška mostis..................
Nuo viduriavimo....................  •
Kastorija del vaikų....10c. ir 
Proškos del dantų....................
Karpų naikintojas.......... ..

.tS 

.21 

.10 

.25 

.00 

.25 

.50 
1.00 
1.00
.50 
.25 
.25 
.25 
.2* 
.2* 
.M

llo.

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



8

sai kas kitas...

•Prakalbos ant gatvės.
Pėtnyčioj, 23 cl. liepos, 

kampas Grand ir Roebling

19 kuopos. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi vietos ir apie- 
linkiu lietuviai malonėkite 
atsilankyti.

ra viltis, kad jie susitaikins. 
Darbdaviai sutinka neku- 
riuos jų reikalavimus išpil
dyti. Daugelis kriaučių 
taipgi nori geruoju susitai-

VIFTINfiQ 7INIAC I Skaityta laiškas nuo pir-'tėprivalojįprašalintibejo-V IJli 1 HiIZrtJ iullilvlMą mos kuopos. Laškas tapoikio atlyginimo.
1 ir paleistas apkal-1 cjja įnešimą pavedė kuo- ? “Mikado
bejimui. Laiškas paliete balsuoti. 1 ®dvi ypatas—centro sekreto- 1 
rių Karvelį ir M. A. LiberįJ .. . .

Konferen-
Kriaučių dalykai eina 

geryn.
Kaip girdėjome, tai kriau

čių dalykai eina geryn ir y- p0 apkalbėjimui tas dalyW Vakarinėj New Yorko da-.
ly, prieplaukoj N7, laike lio- 
davimo iš laivų grūdų, įvy-1 
ko ekspliozija.

Ekspliozija buvo taip stip
ri, kad sandėlio nuplėšė vi-* 
są viršų ir sužeidė 7 žmo
nes. Nuostolių padaryta

Aidiečių žiniai.
28 d. liepos, se redos vaka

re, bus pusmetims susirin
kimas “Aido” choro, Soko- 
lų svetainėj, 190 Grand St., 
P>rooklyn, N. Y.

Dainininkės ir daininin
kai, malonėkite visi pribūti, 
nes, kaip žinot, reikės už
baigti mūsų įstatai tvarky
ti ir jie priimti. Taipgi yra 
ir kitokių reikalų.

Komitetas.

tiškame Name, atsibus pus- 
mėnesinis susirinkimas E. S. 
S. 19 kuopos. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi kuopos nariai 
malonės atsilankyti.

Komitetas.

17 d. liepos buvo piknikas 
D. L. K. Mindaugio drau
gystės. Nors buvo laukta 
skaitlingai publikos atsilan- 

bet užėjus dideliam 
dauguma nevažiavo, 
ir buvo pasirengę, 

piknikas pavyko. Bu
vo kviesta ir kitos kelios 
draugystės su įžangos užsi
mokėjimu. Reikia pastebė
ti, kad tūlų draugysčių na
riai nesuorato užkvietimo ir 
atvažiavę norėjo įeiti be į- 
žangos. Kadangi iŠ jų buvo 
pareikalauta užsimokėti į- 
žanga, tai jie nuo to atsisa
kė ir tsugrįžo namo. Tokiu 
atsirado apie 20. Matomai, 
tie žmonės nepaiso tyro oro

pavestas išrišti taikos teis
mui. M. A. Liberis pasi
skyrė F. Kaupoką ir V. Ži
linską; S. Karvelis atsisakė 
pats pasiskirti sau teisėjus, 
paaiškindamas, kad jis vi
sus konferencijos narius, iš
skyrus M. A. Liberį, pripa- virš 70 tūkstančių dolerių. 
žįsta bepartyviškais ir tei- Priežastis ekspliozijos kol p 
singais. Tuomet jam kon- kas "nesužinota. -
ferencija paskyrė S. Gižaus-1 
ką ir F. Deveikį. Penktąjį 
nominavo Liberis. Su jo no
minuotu kandidatu sutiko !' 
konferencija ir S. Karvelis.

Nutarta, kad teismas at
sibūtų 22 d. liepos. Linkę- ' 

Ita, kad šioj draugystėj užsi- ! 
baigtų užsipuldinėjimai vie- 
nų ant kitų. I;

Toliaus buvo skaityta re- į 
ferendumai. F

1) Kuopų ir konferencijos 
priimta, kad būtų priimami d’ 
nariai su daktaro paliūdyji- 
mu.

2) Nutarta, kad kuopos,; 
privalo turėti savo daktarą. I

3) Nutarta paimti “Lais
vę” organu sekantiems me-' 
tams. !;

4) Nutarta parengti išva-‘
žiavimą. Į komisiją išrink
ta šios ypatos: M. Viltra
kiūtė, F. Kaupokas ir V. Ži- ' 
linskas. <;

F. Deveivis įnešė, kad į 
konstituciją įdėti straipsnį, 
jeigu draugystės narys 
streiklaužiaus, tai draugys-

New York.
L. P. Kliubo pirmas tok

sai išvažiavimas į Maple 
Grove Park, L. I., nedėlioj, 
25 d. Liepos (July). Išva
žiavimas prasidės 10 vai. iš

Darbininkai, skaitykit visi!

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

AISOPO PASAKOS.

Tas jūsų naudai!

>iZi o 12 
£ £

Pencil No. 174
sudėti po tuzinų į susineremas dėžes ir po 6 tuzinus į storos po- 
pieros dėžes. Parsiduoda kiekvienoj, krautuvėj už 5c. vienas arba 
tuzinas už 50c. šešių kantų, gražiai nupalieruoti, geltonai nuda
žyti, su geriausiu raudonu gurnu, gražiai apsūdytu. Mikado yra 
aukščiausio išdirbinio paišeliai, turinti gerausį specijališkai sudaryta 
alavų, kuris labai lygiai rašo ir ilgai nenusidėvi. Yra paskirstyti į 
PENKIUS LAIPSNIUS: No. 1 MINKŠTAS, No. 2 VIDUTINIS. No. 
2] VIDUTINIŠKAI KIETAS, No. 3 KIETAS, No. 4 EXIRA KIE
TAS, DĖL KNYGVEDŽIŲ. TAI YRA GERIAUSI PAIŠELIAI 
NAUDOJIMUI DĖL ABELNŲ REIKALŲ.

EAGLE PENCIL COMPANY,
377 BROADWAY, NEW YORK CITY.

Kazimieras W. Žiurinskas and Co

Siuvu siutus, overkotus ir ręinkotus, o taipgi 
ir kitokius drabužius pagal naujausią madą ir už 
pigiausią kainą. Todėl, draugai- darbininkai, 
kreipkitės prie manęs, nes aš esu jūsų draugas. 
Jūs tankiai remiate savo priešą, sustiprinate jį savo 
centais, o jisai jumis persekioja. Aš gi esu darbi
ninkų partijos žmogus ir visada su jumis darbuo- 
siuosi. Man nerūpi jumis išnaudot, bet jums pa
tarnaut. Turiu viltį, kad perskaitę šį apgarsini
mą jūs, draugai - darbininkai, pasiusi t man atvi
rutę ir savo adresą, kur gyvenat, o aš atvažiuosiu 
pas jumis ir atsivežšiu įvairiausių sampelių. Ga
lėsit išsirinkt pagal savo tikrą norą. Paimsiu mie-
rą ir bus pasiūta taip, kaip tik jūs norėsit. Darbą 
gvarantuoju.

Priegtam, važinėdamas po miestus ir mieste
lius, užrašinėsiu darbininkiškus laikraščus, kaip 
tai: “Laisvę”, “Kovą”, “Keleivį”, “Naujienas” ir 
kitus.

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

į Reikalaukit iš “Laisvės” 
redakcijos.

Kostumieriškas Kriaučius
1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

183 Roebling St., Brook
lyn, N. Y.

X c

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

Reikalaukite iliustruoto kataliogo.

Vienuos dvieilinis Armonikas: 21 klavišis, 12 bosų, plie- 
liniai balsai, 16 dumplių, kampai apkalti tvirtai.

KAINA $15.00. $12.50 su 12 lietuviškų dainų.
muzikališkų instrumentų. Perkant armonikų duodame dovanai sava- 

Užžiūrėtojas M. TERESČENKO.

Maskvos :: Muzikališkų:: Instrumentų
KRAUTUVE —

MOSCOW MUSIC CO.

o O

Dept. M.
NEW YORK CITY, N. Y.

SERGANTIEJI!lietui

priežasties ligos?KEARNEY AVĖ. VIETA

SU 6 PROCENTU.

aparatus Zd

4 po pietų.

(58—59).

išrink-

GADYNE ARBA 
BEI PRAEITIS.

BUVUSIOJI LEDŲ
ŽMONIŲ ATEITIS

nuo
Te-

Trust Co.
J.

Patartina kiekvienam tą knygelę perskaityti. 
Toj knygoj aprašyta buvusioji ledu gadyne 
ir koks Ii! m s patiks musų Tėvynę-Lietuvą.

Kaina tik 20 centų.

Ar- 
pa- 
ant 

Newark ant Hackensack

nustojote sveikatą iš
po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių.

sau, kiek aš išgv-

per kurių

Už $39ĮgykLOTĄ
Kiti lotai $19, $79 ir $90 už lotų.

Prieš pat vartus, kampas Kearney 
Avenue ir Front St., North Arling
ton, New Jersey.

Ga'ima matyti New York City.
Gvarantuota Fidelity

Newarko, N.
jaučiate 

nieko ne
gerai su-

If ADE1 — KAINOS NUPIGINTOS KARL KARE — VISKAS UZ

kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neat įdėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomų

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10
110 E. 22nd St. (Lexington ir

LA N PCS' 
CAST

vai. ryto iki

E

m

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimas i 
mos ant trumpo laiko. Pa- | 
.klibinkite įgyti šitų grama j 
nų su '12 lietuviškų dainų 
0 aditų, kaštuoja $12.50, 
•arantuotas ant 10 metų. Ši-į 

gramafonų siunčiame kiek- : j 
•fiam su tiesa apžiūrėjimo į 
ieš užmokėjimų pinigų. Jei- ' 
. nepatiktų, galite sugrąžinti 

atgal. Reikalaudami, prisiųski
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorų. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonų būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK, N. Y.

19 liepos New Yorke tem
peratūra buvo pakilus iki 88 
laipsnių. Nuo karščio mirė 
♦ i žmonės ir 18 susirgo. Vi
si susirgusieji paguldyti į li
gi > n būtį.

Gerbiamieji lietuviai ir 
lietuvaitės, malonėkite kiek
vienas atsilankyt šiame iš
važiavime . Žingeidu būtų, 
kad ir iš kitų apielinkės 
miestų, kaip tai: New Jer
sey, Brooklyno lietuviai at
silankytų, kadangi bus įvai
rių pamarginimų. Parkas 
puikus ir salė dėl šokių ge
ra, taipgi yra gražių vietų 
dėl pasivaikščiojimo. . Bus j 
labai gražus programas. ■ 
Aido choras dainuos iš 
Brooklyno. Bus trumpos 
prakalbos, kalbės J. Neviac- 
kas, J. Šukys ir J, Šaltys. 
Pasakys keliatą puikių mo- 
noliogų drg. Vaičekauskas' 
ir drg. Sniečkus, 
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 
persėdimu 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.

Užkviečia L. P. K.
Komitetas.

d* C Įmokėk, Įkasius 
50c. į nedeiią

KAIP VAŽIUOT: Iš Jersey City 
paimk Turnpoke karų 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 
ra Išlipk ant Front St., North 
lington. Iš Paterson ir Passaic 
imk karų į Newark, mainykis 
Bridge St.
karo, einantį į vakarus (North). Iš
lipk ant Front St., North Arlington.

Gali budavoti namų su pirmu įmo- į 
kojiniu. Augšta ir sausa vieta, 30 

Dėklė- i nuo Newark. Parašyk ar y- 
1 patiškai atsilankyk, suteiksime mapų 
ir visas informacijas...

FRANK BENISH
315 John st., Harrison, N. J.

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

Vietos agentas
E. E. MEACHAM & SON 

1039 Park Row Bldg.
New York City 

(Savininkas).

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

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

Diena 
u žs i i m u 
l’ersistatykite 
tižiau," kiek palinksminau gyvenimų 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir 
nuolat blogiau, tuomet, 
laukdamas, kreipkis pas 
prantantį daktarų ir špecijalistą 

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

ryti, kad išge’bėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligų. Gydau per 20 metų 
visokias ligas u didžiausiomis pa
sekmėmis, kaip tai: nusilpnėjimų, už
sikrėtimų kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų’ 
turiu visiems gerai žinomų elektriškų 
aparatų ir X-spindu" 
matyt kiaurai kūno.

rr*r***t

a

knygelė

LIETUVA SUSALS

Adresuokite:
“Laisve”, 183 Roebling St., B’klyn, N.Y

Naujausi =

Columbia
Rekordai

Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

L. K. P. P. draugystės kon
ferencijos protokolas.

17 d. liepos buvo konfe
rencija L. K. P. P. drau
gystės, svetainėj 29 Hudson 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Delegatai pribuvo šie: 
Brooklyno 1 kuopos P 
kaiza, V. Žilinskas,
Kriaučiūnienė, A. Dambrau- 
skiūtė, P. Jankauskas, F. 
Kaupokas, M. Viltrakiūtė, 
V. Deveikis, J. Marcinkevi
čius ir A. Marinauskas.

Nuo 2 kuopos:—J. Senie
nas, V. F. Vitkevičius, S. 
Čikauskis, L. TaraseUčius, 
A. L. Vonsevičius ir J. Ger- 
laidis.

Konferenciją atidarė vice
pirmininkas L. Deveikis. Vi
si delegatai likosi priimti. 
Buvo renkamas tos dienos 
pirmininkas. Tapo
tas F. Kaupokas, pagelbi- 
ninke M. Viltrakiūtė. Cent
re sekretoriui išrinktas pa- 
gelbininkas V. Žilinskas.

Skaitytas protokolas ir 
priimtas. Seka raportai. Iš 
pirmininko raporto pasiro
dė, kad dėl. draugystės labo 
visai mažai veikta. Sekreto
rius savo raporte pranešė, 
kad White Plain organizuo
jama 3 kuopa ir apie abelną 
draugystės veikimą. Rapor
tai tapo priimti. Paskui iš
davė raportus vice-pirmi- 
ninkas, iždininkas ir iždo 
globėjai. Raportai tapo pri
imti. Išdavė raportus komi
sijos. 1) Kaslink sužinoji
mo apie Čarterį, 2) kaslink 
konstitucijos. Raportai pri
imti.

r“? n

E

S'hranlni

MUS TROTINAME, JUS PELNOTE. NEREIKALAUJAME 
PINIGŲ, MOKĖKITE TADA, KADA APLAIKOTE DAIKTUS IR 
JEI JIE JUMS PATINKA. Tūkstančius dolerių išduodama tavorų, 
kad supažindinti jus su mūsų tavorų. Tas nupiginimas tiktai per 
tūlų laikų, ir pareikalavus męs jums prisiusime puikiai išbraižytų 
auksinį laikrodėlį, vyriškų ar moteriškų su geriausiais viduriais 
tik už 5.95 ir apart to, kaip matote ant paveikslėlio visus tuos 
daiktus: Skutinyčių, gražiausi Lenciūgėlį, Žiedų, Fontaninę Plunksnų,
Baksų Havanos Cigarų, 7 šūvių nikeliuotų revolverį. VEIK DYKAI! 

,VISKAS PILNAI GVARANTUOTA. Kitur už tuos daiktus užmo
kėtum tikrai $25.00. Specijališkas nupiginimas, todėl pasinaudokite 
tokia proga, kol daiktų yra, prisiųskite savo vardų ir adresų, iškirpę 
Šitų apgarsinimų, o męs jums išsiųsime šituos 10 daiktų dėl peržiū
rėjimo ir išbandymo. Jeigu jus tas viskas užganėdins, užmokėsite 
agentui $5.95 ir persiuntimo iškaščius. Užsisakykite šiandien—su- 
Čėdysite pinigus.
EXCELSIOR WATCH CO.. Bent.' 926, CHICAGO, ILL.

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

Pirk fornišius pas Maliauska ir Vidžiūną ant lengvų 
IŠMOKESŪTŲ ARBA UŽ CASH.

687 - 3 AVE. So. B’klyn, N.Y

Šita moteris, kuri pirko keričius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos drauges jai pavidi, kad ji su sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas. 
Tamista gali nusipirkti irgi tą gra
žų kcričiuks nuo Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žema prekę. Ga
li pasiimt ant išmokesčio po $1.01 
ant savaitės.

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadint valgiu* 

nes jie prekiuoja brangiai. Suga 
dytl arba blogai užlaikomi valgia' 
yra pavojingi žmogaus sveikatai 
Jai surokuotum už kiek pinigų bu 
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai uuslpikti gerą 
aisboksį nuo Mallausko ir Vidžiūno 
ir bus ant visados Pasiimk ant 
išmokančio, jie pigus pas mus.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St.., Brooklyn, N.Y
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ŠĖRIAU ŽIRGELI. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DR1NOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava • 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
Į SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija. 
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
PER GIRIĄ G IRI ALŲ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ
Kapejija.
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.

NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.




