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BAYONNES STREIKAS. New Yorko ir New Jersey B. Montvido VaFSaVfl dar
400 LIETUVIŲ STREIKUOJA

STREIKIERIŲ DVASIA 
(J ERA.

Pereitą pėtnyčią 
nėj apsilankė 
daktui ius L.

Visi darbininkai reikalau
ja algų pakėlimo ant 15 pro- 

Bayon- centų. Reikalauja taip-pat 
Laisvės’’ re- žmoniško elgimosi. 
Piūseika ir Lietuviai darbininkai nori 
Jie ns rūpė- kovoti ramiai, be prievartes, 

. ; suiiacija. bet tankiai Rockefellerio 
su daugeliu bernai (samdomi sargybi-

Lietuviams Socijalistams

Juodu šnekėjosi 
streikierių ir šiaip jau žmo- niai) išveda žmones iš kant- 
nių. Irybės.

Padėjimas Bayonnėj Visa Bayonne panaši į 
toksai. karės lauką. Visur ant gat-

Išviso streikuoja apie vių minios žmonių. Visur 
5,000 darbininkų. Streikas slankioja detektyvai ir po- 
apėmė Standard Oil komp. licmonai. Pasirodžius tū- 
(lietuviai paprastai vadina lam lenkui su plakatais, ku- 
“stenderiu”) ir Tide Water riuose buvo kviečiama pasi- 
komp. (taidvoteris). Lietu-(liauti streikavus, tasai vy- 
vių streikierių y * 1 -..i—~ •’ —
300—100. Darbininkai lai-'tas. 
kosi solidariškai. Pasakoja, Seredoj buvo uždegta ke-1 
jog iš lietuvių yra tik 2 jli freitkariai su aliejumi.1 v z 
streiklaužiai. j Buvo ir daugiau padegimų, ’ vdetosne'^

Didžiausi mūšiai buvo pe-lbet streikieriai ~"1'~ 1"'J

L. S. S. IV-to Rajono pas
kutinėj konferencijoj likosi 
nutarta surengti išvažiavi
mas. Visas darbas buvo pa
vestas L. S. S. 19-tai kuopai. 
Taigi, dabartės 
visam rajonui, jogei išva
žiavimas įvyks 1 d. Rugpjū- į forts Ave. 
čio, 1915 m., I 
Maple Grove Parke 
mond Boulvard, J

Myrtle Ave., Richmond: 
Hill, kuris nuvežš iki galui. 
Galima važiuoti ir eleveite- 
riu Cypres Hills. Važiuoti 
reikia

likimas
BERNARDAS MONTVI- 

DAS BUS NU
BAUSTAS.

Jau buvome minėję, kai
Antanas Montvidas raš

nepasidavė
Vokiečiai bombarduoja

Sunkioji austro-germanų 
bombarduoja

I Vyriausias rusų karvedis 
išleido atsišaukimą į kariu
menę. Tame atsišaukime 
sakoma, kad caro vaiskas 
galų-gale visgi laimės ir 
nuveiks priešą. Laimėti ru- 

r ir 
'dėlto, kad caras prašys ir 

. Argu men-

artilerija
Ivangorodo fortus. Varša-

Įvos likimas priguli nuo to,
, kaip greitai Ivangorodas sai tarp'kitko turį dar 

; pasiduos vokiečiams.
į Sakoma, jog austrų kariu- dievo laimėjimo.
■.menė jau taip-pat perėjo tas gana keistas.
per gelžkelio liniją, einan- j
čia tarpe Liublino ir Chol- ’ 

’ .mo. Jeigu taip, tai tuomet’
’rusų susinešimų linija tarpe
l x i ml i iiv 11 Vz.j, iv. vi i i ii uv v ia 

(ties Būgų ir kariumenės Pa-

, , sustos, paimt prašymą į Connecticut val-
pranešame jtransferą ant Jamaica Ave. -stijos gubernatorių Hol

comb, kad Bernardo Mont- 
vido mirties bausmė būtų

- . _ x______ amžinu kalėjimu.
,kar^Pey.simaįnant Pasirodė, jog prašytojas ne-l

- . . žinojo, kad Connecticut;
N' Y' 9els}lna’_.kad.J^.°’ikuris Privežš Prie Pat Par-,valstijoj gubernatorius ne-l 
. - " 1 . gaii nej baUsmeS dovanoti,!
kytų ant virsmmėto isyazia-l Iš New Yorko. 8th Ave.|nei jos pakeisti, todėl guber-l
------------------ nu. .      ---------------- ------------ ---- 1 • - 1 •  J K t _ J • vi 1 O m. oil A Vi natorius įsake exekutiskami.i _ i r. i j iKaiiumenes

ŠI: YB’ntrdui? ,kaili vySyjeyra P^kirata'.
kuriq* /rU7'- ~."’1 Connecticut Fieidmarsaias iviackem

' I jogj tikisi tuoj užimti Liubliną.1... | Atleidimų Komitetas (Board )Baisi k()va verda ant Ch()fj

tai padaryti ir viskas, ką j

'karo, kuris davežš iki Lef-
Iš Great'Neck ..........

(nedėlioję), i ir Port Washington paimt pakeista 1 • 1 i 1 • 1 • • j
AVAV/AA JL J U011111& 11C11 01111CH11C111 U

Brooklyn,(ant Jamaica station karo,

daugiausia draugų atsilan- ’ ko.

gubernatorių

vimo. Taipgi yra rengiamas karais su persėdimu ant 59 __
labai platus programas. Bus St. Crosstown karo, kuris klerkui Frank D. Rood at- 
kalbėtojų: vyrų ir moterų, davežš iki Longilin. Išlipę,’< ' _

• . t , v- 'yra užkviesta du chorai— eikite po tiltu ir paimkit Ja-;dalvkni qfovi
yra tarpefrūkas tapo gerai apkuldasy-|p,roOklyno ir Newarko. Bus, maica Station karą, puria 
linkai lai- tas. ’deklamacijų ir juokingų'davežš iki parko. i

upyčių. Nepamirškite atsi- Kam būtų sunku pačiam of pardons) tik turįs galę 
,vežti ir užkandžių, nes ant surasti, tai atvykit į “Lais- 
----- - ve”. Ir čia važiuos daugy- 

... • i i L sako, kacL----------- rinvqzinnii i n-irkn- he žmonių. Bus taipgi iri-eitoj seredoj ir četverge. tai ne jų darbas. \ I KaiP (lavaziuolii pan v - k • 1)arodvs Dar. 
Pirmas mūšys įvyko ant’ Lietuviai ir lenkai biznie-jsenojo tilto (Park n! „m U?
22nd St. prie “stenderio” riai, kurie daro pragyveni- Row) paimt Myrtle Avė. ka- 
vartų. Darbininkai atėjo mą iš darbininkų, užsistoja' rą, kuris davežš iki stabelių, 
pikietuot. Kada juos prade-,už streikierius. Jie reika-'persimainyt taipgi antį 
jo varyt atgal speciale gvar- lauja, kad kompanija nusi- ..__
dija. Besitraukiant piketie- leistų. Namų savininkai 
riams atgal, subėgo daugy-]nuo 22nd St. ir artymųjų 
be svieto. Prasidėjo šaudy-' gatvių taip-pat eina už 
mas. Streikieriai, neturėda-1 streikierius.

i plytga-i Iš lietuvių jau keturi yra^i7ka'ftytiolalke streiko, 
iterįs per j sužeisti. 1 ' 
gvardijos 
Tą mūšį Urniežius ir J. Kiverukas.

ką. Pradžia 10 vai. iš ryto.
L. S. S. IV Rajono Išva

žiavimo Rengimo
Komitetas.

STREIKIERIAI GALI 
GAUT “LAISVŲ”.

Kas iš BayonnėS streikie
rių nori gauti “Laisvę” pa-

I ” V? - -----------v " J’ i laiivu oliviiyv, flll-per į sužeistu Štai jų vardai: M. i^į į pas bučerių Lukai t j 
ijos Grigaliūnas, K. Nirbaka, J.lant 22nd St. ir pasiimkite.

. ! Gausite veltui.
i . kad strei-; “Laisvė” pritaria streikie-

čet-.kieriai išloštų šį streiką irįr padės jiems kovot. 
M ū -su s i o rga n i z u o tų į u n i j ą. J ų ; 

. "i.- • • . -.'T; „vhs ,ii,i,Ve’lAMERIKOS DARBO FE-
i streikieįiai pi įmušti, is jų n^bc taipe jų labai didele. idfRACIIA UŽSISTOS Už

LAWSONĄ.
Washington, D. C.—Sek-) 

rotorius Amerikos Darbo | 
Federacijos Frank Morri-! 
son pasakė, kad A. D. F. pa-' 
darys viską, kas tik bus jos 

kad išliuosuoti

tai ginklų

laimėjo strt

ties c• ardu.
g žmonių, reikalavimai nedideli.

Amerikos Darbo Federa-tik 1 bepagijo. Tris ant vie-j
tos užmušė. Gvardija elgė-cija nori organizuoti darbi-
si kuobjauriausia. ninkus. ‘

Pėtnyčioj vėl atsikartojo’seks—pamatysime.
Kaip jai tai pasi

Connecticut

ti, tai atidėti Bernardo 
bausmę iki tol, kol tas ko
mitetas turės posėdį ir gales 
išklausyti Bernardo pasitei
sinimus ir prašymus. Bet 
gub * natorius manąs, jog
teis a
todėl

! bausmę atidėt. Taigi, Ber-
iš tik imu’ naudas Montvidas liks nužu-

s

LIETUVOS SOCIJALDE-
MOKRATAI VEIKIA.

Sužinojome iš
šaltinių, jog Lietuvos soci-' dytas 6 rugpjūčio, jei jis 
jaldemokratai veikia, nors pats neprašys, kad Atleidi- 
delei kares ylinkybių nių Komitetas jo išklausytų 
jų veikimas yra labai sun- ir jei jo prašymas neliks at
kus. ; mestas.

Yra žinių, jog Lietuvos 
socijal demokratai neseniai 
turėjo savo konferenciją.

Męs manome, jog greitu!
laiku galėsime paduot dau
giau žinių apie socijalde- 
'mokratu veikimą.

V V

jis atsisakąs mirties

MŪŠIAI TIES KAZLŲ 
RŪDA.

Suvalkų gubernijos Giri- 
kuri kovoja n inkuose, ties Kazlų Rūda, 

prasidėjo atkaklus mūšiai. 
.. . .. |Mūšys eina ant gelžkelio li-

Fieldmaršalas Mackensen; nijos, Vokiečiai sakosi lai
minėję tą mūšį.

Vokiečiai sako, jog visoj 
į Panemunėj jiems sekasi.

Šiaulių apygardoje vokie
čiai suėmė 4,150 rusų į ne- 

i laisvę. Vokiečiai paėmė dar 
ir 5 kulkosvaidžius.

mo-Liublino linijos.
Į vakarus nuo Varšavos 

rusai pasitraukė prie savo 
antros apsigynimo linijos 
ties Bloni. (tik 12 angliškų 
mylių nuo Varšavos).

“Laisvėje” buvo minėta, 
kad vokiečiai jau paėmė No- 
vogeorgijevsko tvirtovę. Pa
sirodo, kad ta tvirtovė dar 
nepaimta. Rusai mėgino da
ryti užpuolimus iš tvirtovės, 
bet tas jiems nepasisekė.,
Novogeorgijevskas randasi t į 
nuo Varšavos tik 20 viors- 
tų atstume.
•Vakarinis kraštas Vyslos )ŽJ i vai’’atplaukė Į An 

ties Kazimierz jau liuesas ' uostus ir išplaukė iš jų 
nuo rusų. j Apie

Apie Hindenburgo veiki- geliuose 
mą, kuris eina ant Varšavos’ menes vadas praneš

VIENO LAIVO.
Pastarąją savaitę vokie

čių povandeninės valtis ne
paskandino nei vieno Angli-

fai pirmutinė savaitė, ku

nas neturėjo nuostolių.
Bėgyje tos savaitės

operacijas Darda- 
.vyriausias kariu- 

ša, jog 
iš šiaurių-rytų, jokių žinių'anglams ir francūzams po- 
nėra. i valiai sekasi.

Viennos laikraštis “Naci-i RUSų povandeninės val
onai Zeitung” sako, kad ru-'tis labai veikliai darbuojasi 

,sų didžiausias pasiryžimas ’juodosiose Jūrėse. Jos nu- 
kuris vežė pustrečio sustabdyti priešus ant 1ron-, skandino daug 

kurie

Nuskendo 920
zmomų.

Chicaga nusiminusi. Pe-
Ri-j

ver apsiverto laivas “East-i 
land”, 1 
tūkstančio žmonių piknikai! į 

i į Michigan City, Ind.
Ligi vakaro ištraukta

i 920 lavonų. 1
E ksku r sa n ta i važiavo

turkiškų 
gabeno

Pereitos pėtnyčios vaka 
į Bayonne pribuvo fedeso

vietą—tai Mydosh rališka komisija, tyrinėjanti;
Vyriausia streikierių 

eigos 
Hall, 
kams.

larbo su kapitalu santikius. ^Pe u)se’ .. v. .
Fai lenkiškų “saka- Rockefellerio agentai ga- (^^soną is. amžino kuleji- 

lų” sueigos vieta. Užtat vie- bena daugiau streiklaužių ir mo’ “J, ^P°. an
tinis kapitalistų laikraštis didina Standard Oil Comp. į^as a?lu kocke eilei m ziau- 
“The Bayonne Evening gvardiją. rumui.
Times” tyčia paleido gan-; Ligi subatos dar nepa- 
dą, kad Mydosh svetainėje (šaukta valstijos milicija, 
yra ginklų sandėlis. Jokio ( Vietiniai kapitalistų laik- 
ginklų sandėlio ten nėra, raščiai, o taip-pat ir New 
Tenais tik susirenka strei- Y orko kapitalistiška spauda 
kieriai.

Besišnekant su streikie-]kierius.

Morrison pasakė, jog vi- 
įsoj Amerikoj bus surengta! nėj. 
'daugybe protesto mitingų.Į---*4" 
Federacija prašys visų laik-' 
rascių, L__  x______ u —

įrašo daug melų apie'strei-!tikslams,'. agituoti už Law- 
Jau išmislijamos |Sono Pahuosavimą. 

riais apie uniją, teko patirt, nebūtos istorijos apie “di- į -------------
kad apie uniją mažai žino, namitą” ir tt., nors apie tai NEW YORKO VALSTIJOJ 
Daugelis neatskiria Ameri- rūpinasi tik detektyvai, 
kos Darbo Federacijos nuo _________
I. W. W. Taigi, streikas ve
damas kol kas neorganizuo- GALI KILTI GENERALIš- 
tai, bet darbininkai nori li
nijos, nes vienur kitur jaui Streikieriai sako, jie tol 
kalba apie ją. Streiką ve- nenusileis, kol Standard Oil 
da tam tikras komitetas,su- j neišpildys jų reikalavimų, 
sidedąs iš 28 žmonių. Fra- Jeigu kompanija nenusileis- 
džioj streiko rodėsi tūlas tų, tuomet gali kilti genera- 
lenkas advokatas iš Jersey .1 iškas streikas visose dirb- 
City Sufinski. Jisai buvo lyg tuvėse, kurios priguli Stan- 
ir streiko vadu. Dabar jo dard Oil . (Elizabethe, Jer

sey City ir kitur).
Šerifas Kinkead prižadė

jo prašalint iš miesto Rock
efellerio valkatas-sargybi- 
nius, bet ligišiol neišpildė to 
savo pasižadėjimo.

Streikieriai pasakoja,kaip 
baisiai slegia darbininkus 
Standard Oil Comp, dirbtu
vėse. Ypatingu bjaurumu 
pasižymi superintendentas 
A. Hennessey.

rūpinasi tik detektyvai.

KAS STREIKAS.
jie tol

ROCKEFELLERIS UŽ
DRAUDĖ PARDA- 
DAVINĖT “THE 

CALL”.
Rockefelleris uždraudė 

pardavinėt

■to tarpe Liublino ir Cholino transportų, k....
nepasisekė. STurkijon anglies.

jau

pa-
; socijalistiška silinksminti, o patiko baisią 

dienraštį “The Call” Bayon- Ekskursija buvo su- 
. Mat, tasai dienraštis rengta darbininke- Western 

užtaria streikierius.
Standard Oil Comp, nesu- 

kurie pritaria^ jos’ tinka su federališkų tarpi
ninkų propozicijom užbaigti 
streiką.

Eleetric Com p.

darys tyrinėjimą.
šita baisi nelaime padarė 

visoj Amerikoj baisų -pūdį.

MŪŠIAI VOLYNIJOJ.
Austrų kariumenė, įsiver

žusi Volynijon, smarkiai ei
na pirmyn.

RANDASI TIK 4,451 
INDIJONAI.

1 New Yorko valstijoj ligi
šiol beišliko tik 4,451 indi jo
nas.

Sulyginus su 1905 metais 
indi jonų skaičius nupuolė 
ant 609.

Yra dar tokių tautelių, 
kurios nieko nežino apie sa
vo pylietystę.

ir streiko vadu, 
jau nesimato.

Dauguma lietuvių dirba 
“stendery”, nors yra dirban
čių ir “taidvotery”. Prasti 
darbininkai dirbanti ant 
yardo, gauna tik $1.75. Už 
tuos pinigus beveik negali
ma pragyventi. Naktiniai 
tankiai uždirba daugiau, bet 
jų darbas baisiai sunkus ir 
tankiai tęsiasi net 12—14 
valandų. Sunkiausiai dirba 
tai “stilsiniai”, kurie lenda į 
pečius. Jiems reikia pakęst 
baisiausias karštis. Ilgiau 
ten negalima išbūt,, kaip 10 

, —15 minučių. Išėjus ant o- 
' ro, reikia apsidengt veidas, 
sies jeigu veidą paliečia sau- 

' " tuomet reikia pakęst bai- 
i sopėjimas.

DALYVAVO LAIDO
TUVĖSE.

Bayonne, N. J.—Ant lai
dotuvių nušauto streikierio 
John Stranchik dalyvavo a- 
pie 4,000 draugų streikierių.

4,000

VISOS AMERIKOS META
LO DARBININKAI REN

GIASI STREIKAN.
New Yorke bus pasitari

mas žymesnių unijos vado
vų. Tame pasitarime bus 
apkalbamas klausimas apie 
visuotiną streiką tose fabri- 
kose, kur gaminama kariš
ka medžiaga.

Manoma, jog dabartinis 
momentas yra parankiau
sias dėl iškovojimo astuonių 
valandų darbo dienos meta
lo pramonėje.

Unijų vadai sako, kad 
šiuomi laiku, jeigu tik reik
tų, galima išvesti streikan 
350,000 darbininkų, dirban
čių metalo pramonėje.

VICTOR ADLER.
Viktoras Adler — žymiausias vadovas Austrijos so

či jaldemokrati jos: jisai uoliai agituoja už taiką.

VOKIEČIAI IŠSODINO 
DAUG KARIUMENĖS 

TIES LIEPOJUM.
Privatiški laiškai iš Ry 

gos praneša, jog 
išsodino visą armijos korpu
są ties Liepojum. 
rodėsi, 1 
tą kariumenę prieš

BŪSIANTYSIS LENKIJOS 
KARALIUS.

Jeigu talkininkai laimės, 
tuomet manoma padaryti 
Lenkijos karalium kuni
gaikštį Poniatowskį, kuris 
šiuo tarpu gyvena Paryžiuj;

VOKIETIJA TEIS SAVO 
PILIEČIUS.

vokiečiai

_ ,__ Išsykiol Visi Vokietijos piliečiai,
kad vokiečiai pasiųs,kurie dirba Amerikos gink- 

‘ /j Rygą, lų dirbtuvėse, bus teisiami, 
Dabar gi pasirodo, kacf ta jeigu sugrįžš Vokietijon, 
kariumenė eina pietų pusėn Apie tai Vokietijos vai- 
ir jai pavesta perkirst rusų džia išleido oficijališką pa-

■ ................ "T v . rėdymą.susinėsimų linija su Varšu
va.

RYMAS PRANEŠA APIE 
LAIMĖJIMUS.

Rymas.—Ant Isonzo fron- 
to vis dar tęsiasi mūšiai ir

RUSAI DEGINA KURŠO 
SODŽIUS.

Rusų kariumenei įsakyta 
vartoti tą pačią taktiką, ko- italams vis labiau sekasi, 
kią vartota prieš šimtą me- [“ 
tų, kuomet Rusijon buvo į-. kariumenė smarkiai progre- 
siveržus Francijos kariame- jsuoja linkui Muzkica Ridge, 
nė. Pasitraukdami rusai; Priešai smarkiai kariauja, 
nepalieka vokiečiams nieko, bet italamas labiau sekasi. 
Sodžiai ir miesteliai degina-j 
mi, maistas naikinamas, kad 
vokiečiams nieko nebepalik
tų.

1 Laikraščiai praneša, kad 
veik visas Kuršas nuterio- 
tas pasitraukiančia rusų ka- 
riumene.

Miestas Vindava (Vents- 
pylė) dega. Nakties laiku 
ugnis matoma per mylių 
mylias.

Link Rygos prisiartina 
drūta vokiečių armija.

Iš Berlyno praneša, kad

Monte Nero italų Alpų

Manoma, jog austrai tu
rės apleisti Gorizia.

AUSTRU KARĖS LAIVAI 
BOMBARDAVO ITALIJOS 

MIESTĄ.
Austrijos laivynas bom

bardavo Italijos miestą Ar- 
dona, gulinti ant Adriatiko. 

Užmušta du italai.

ŠVEICARIJA LAIMINGA.
Berlynas.—Šveicarija lai

minga, kad ligišiol išvengė 
rusai besitraukdami dina- karės pavojaus, vienok atei- 
mituoja viską, kas tik jiems tyje ji nuo to pavojaus ne* 
ant kelio pasitaiko. apsaugota galutinai.
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L AI S V E

Kiek žmones perDabar Bayonnes eilė. ja, tai jau nejauti to karš
čio, nejauti tvankaus oro, 
nes tave apsvaigina gatvinė 
tabako dūmų smarvė ir tu 
skubi kogreičiausia išeiti į 

Męs tankiai pasmerkiame, tokią gatvę, kad išsigelbėjus 
girtuoklius, kad jie labai nuo užnuodyto oro. Ir kuo-

Juk tai buvo toks apleistas slegia darbininkus Standard raštija nuolatos nurodinėja/kur nejauti tabako smarvės, 
L—‘ 1 ‘ -----s ... ............ v ................
nenorėjo nei girdėti apie u-Įšale New Yorko. 
niją. 7“
onnę valdo Rockefelleriai. Viešas žodis dabar galės ge-'gą darbą — į rūkymą. Su- 
Standard Oil Comp. (žibalo riau ir greičiau iškelti aikš-1 prantama, rūkymas pripa- 
trustas) ’ taip įsigalėjo Bay-i ten visas Rockefellerių šu- žintas neblėdingu todėl, kad 
onnėj, jog darbininkai neUnybes. Plačioji visuomenė pypkorius, berūkydamas, 
cyptelti negalėjo. Jie dirbo turi reikalauti federališko (nepameta savo proto, o gir- 
baisiausiose sąlygose, dirbo tyrinėjimo Bayonnes žibalo tuokjis, kaip tik pasigeria, 
po 12 — 14 — 16 valandų už 
mažiausią atlyginimą. Ap
siėjimas su žmonėmis buvo 
neapsakomai blogas. For- 
manai elgėsi su žmonėmis, 
kaip su gyvuliais. Darbi
ninkai buvo paskendę tam-;kų visuomenė visoj Ameri- 
soje ir daugelis jų jieškojo ko j turi jiems 
susiraminimo sunkiose va- < 
landose degtinėje -ir ;
Italai, lenkai, lietuviai —' komisija, kuri tyrinėja dar- 
visi jie buvo neorganizuoti, bo sąlygas šios šalies pra- vartojime pirmą vietą uži- 

Žibalo trustas per paper- monėje, tuojaus pribūtų į'ma Suvienytos Valstijos.
F. Walsh yra Pagal valdiškus pranešimus, 

Suv. Valstijos į metus su
naudoja 786 milijonus sva
rų tabako; Indija sunaudoja 
481 milijoną svarų; Vokie
tija — 222 milijonu svarų; 
Austro-Vengrija — 209 mi
lijonus svarų; Rusija — 179 
milijonus svarų; Did. Brita
nija — 98 milijonus svarų; 
Franci ja — 96 milijonus 
svarų; Japonija — 91 mili
joną svarų; Italija — 54 mi
lijonus svarų; Olandija — 
43 milijonus svarų.

Kiek suvartoja kitos vieš
patystės, ant nelaimės, po 
ranka neturiu statistikos, 
per tai užsiganėdinsime sta
tistika viršpaminėtų viešpa
tysčių.

Dešimts viršpaminėtų 
viešpatysčių .į metus sunau
doja 2 milijardu, 259 milijo
nus svarų tabako! Reikia 
atsiminti, kad tiek suvarto
ja ne viso pasaulio žmonės, 
bet tik dešimties didesniųjų 
viešpatysčių.

Kiek tat žmonės išleidžia 
pinigų? Suvienytose Val
stijose pasiturintis darbi
ninkas už unciją tabako mo
ka 15c. Reiškia, jis moka 
už svarą tabako $2.40. Tie
sa, yra biskį pigesnio, bet 
vra ir daug brangesnio. Ap- 
skaitliuokime, kiek už sva- 

Pamatas nau- cą tabako užmoka tie, kurie 
jos sutarties, daug maž, rūko gerus cigarus?
toksai: darbininkams pake- daugelis moka po dolerį už 
liama alga ant 12—15 proc.; cigarą! Rusijoj vidutinės 
įvedama tam tikras apkai-; klėsos rūkoriai moka po 8 
nojimas, kuris' sustabdys ir 10 rublių už svarą taba- 
konkurenciją tarpe pačių ko. Darbininkai ir tai mo- 
darbininkų. ' Tuomet turės 'ka po 1 rublį už svarą. O 
pasiliauti tasai nuolatinis 'juk Rusijoj skaitoma pi- 

------- rr Visi!giausias tabakas.

g metus suruko?
Kas galėjo tikėties, kad Bayonnes streikas duos pro- 

Bayonnėj kils streikas Stan- gą visai Amerikos visuome- 
dard Oil Comp. darbininkų? nei pamatyt, kaip^ baisiai ■ daug išleidžia pinigų. Laik- met atsiduri tokioj vietoj, 

..... v v ,, kur nejauti tabako smarvės, 
kampelis, kur darbininkai1 Oil Comp. Bayonnė čia jau,‘kokią blėdį neša girtuoklia- tai imi pilna krūtine kvė- 

“"jc -U girdėti apie u ‘žale New Yorko. Tai jau vimas. Bet labai mažai at- puoti ir rodosi, kad tu atsi- 
Faktiškai, visą Bay-1 ne tolyma Colorado valstija, kreipia atydos į kitą blėdin- dūri kokiam tai pąrke — ir 

o~z.uzu?zui_:„:...................................i....v., „.-i----- o., tas miesto tvankusis oras iš
rodo tau labai lengvu ir net 
maloniu.

Negana to, kad pypkoriai; 
išleidžia dūmais milžinišką 
sumą pinigų ir už tuos pi
nigus nuodija savo organiz
mą, bet dar kankina tuos, 
kurie nerūko. Tokiu būdu 
reikia kovoti ne vien su gir
tuoklyste, bet ir su rūkymu. 
Aš nesakau, kad męs turim 
apskelbti kovą suaugusiems 
pypkoriams — jų jau nega
lima bus nuo to atpratinti— 
jie “suaugę vaikai”. Bet 
męs privalom saugoti dar 
nesuaugusius vaikus, kad 
jie, paliovę papuką žindę, 
nepradėtų cigarėtą čiulpti. 
Jeigu męs apsaugosim nesu
augusius vaikus nuo rūky
mo, tai, be abejonės, suaugę 
jie nepradės rūkyti, nes jų 
organizmas nebus užnuody
tas ir jie supras, kad rūky
mas yra bledingas.

švenčioniskis.

onnėj, jog darbininkai 
cy p teiti negalėjo. <___

Tai jau vimas. Bet labai mažai at-

dirbtuvėse. Visa Amerika 
turi pamatyti, kaip1 baisiai 
išnaudojami Bayonnes pro
letarai.

Streikieriai tegul laikosi, 
nes jųjų teisybė. Darbinin-

tai netenka proto. Bet vi
sai neatkreipiama atydos į 
tai, kiek pypkoriai išleidžia 
ant nieko, vėjais, pinigų?

Pirmiausia męs pažvelg- 
kime, kiek didesnės viešpa
tystės pagamina ir sunau-

kJj vu.l jkuj pritart žo- doja tabako, tuomet galėsi- 
džiu ir darbu ir sykiu su tuo'me spręsti, kiek žmonės su- 

aluj. reikalaut, kad federališka rūko.
d — komisija, kuri tyrinėja dar- Tabako išdirbime ir su-

kamąją spaudą garsinosiĮ New Yorką. x. 
puikiausiai apsieinąs su'atsakančiu žmogum ir jisai 
darbininkais. Rockefelleriai sugebės suvaryt Rockėfelle- 
gyresi, jog Bayonnėj strei
ko nebūsią, nesą žmonės už
ganėdinti. Kompanijos a-

rius į ožio ragą.

New Yorke, ant West st,
gentai ir klapčiukai šaukė, yra keli saliuniniai urvai
kad Bayonnėj unijos nerei
kia, nes jai nėra kas veikti.

Bet visi šitie pasigyrimai, 
kaip dūmas, išnyko, kuomet 
5,000 Standard Oi) Comp. 
darbininkų išėjo streikan. 
Šalę mažesnių reikalavimų 
darbininkai išstatė du di
džiausiu reikalavimu — pa
kelti algas ir žmoniškai su 
jais elgties. Sujudo visa 
Bayonnė. 1 
kovą. Išėjo į kovą tie, apie 
kuriuos sakyta, kad jie ne
moka kovoti.

Ir štai, jau prasidėjo ne
kaltų žmonių žudynės, 
iicijai pagelbon pribuvo spe
cialiai sargybiniai, rezervas. 
Męs pasakysime, kad tai y- 
ra žmonijos atmatos, tai 
kriminalistai, kuriems ne
brangi žmonių gyvastis. Jų 
suplaukė iš New Yorko ur
vų ir iš New Jersey užkam
pių. Sako, jog tarpe tų spe
cialių sargybinių yra daug 
tų, kurie žudė- Roosevelto 
streikierius.

Kiekvieną dieną įvyksta 
kruvini susirėmimai. Jau 
yra apie šimtas sužeisti! 
darbininkų. Tarpe jų yra 
jau ir sužeistų lietuvių. įsiū
tosios kazokų minios užpuo
la ant ramių streikierių. 
Kaip ir visur panašiuose at
sitikimuose vartojama pro-

Proletarai išėjo iistų. „ : i___ A:, I T

kur Standard Oil Comp, 
renka padaužas ir gabena į 
Bayonnę. Tenais tie pa
daužos pasiverčia Rockefel
ler! o gvardija ir šaudo į 
streikierius.

Pereitą četvergą vėl buvo 
susikirtimas streikierių ir 
Rockefellerio bernų. Už
mušta viena mergaitė ir du 
vaikinai, apie dvylika sužei-

fai matot, koks tas Ame
rikos “rojus”!

0-

Jau šaukiama pulkas New

Pirmas laimėjimas 
naujosios kriau

čių unijos.
Naujoji kriaučių unija, 

Amalgamated Clothing 
Workers, gali pasidžiaugti 
pirmu dideliu laimėjimu. 
Ji parodė bosams savo spė
ką, savo organizacijos galę 
ii privertė juos nusileisti be 
didelių streikų.

Tarpe unijos ir darbdavių 
įvyko sutartis, kuri tvers 
metus laiko.

Juk

v, pasiliauti tasai nu 
Jersey milicijos. Guberna-, algų numušinėjimas. 
torius, veikiausia, sutiksiąs streikieriai grįžta darban 
pasiųst! į Bayonnę valstijos. kaipo unijos nariai, 
miliciją Ramiai svarstanti rauzčs įduoda darbo 
savo reikalus darbininkai iš- jskebšapes. 
vaikomi ginkluota spėka., yįSų smulkmenų sutarties 
A Lesto vah.zia randasi po'c|ai. nepaskelbta, bet viršuj' per metus tu dešimties vieš-

Tokiu būdu nei kiek ne-
Ve- perdėsime, kad vidutiniškai 
i į tabako svarą paskaitysime 

2 doleriu.
Dabar pažvelgksime, kiek

Teisybe apie Serbiją
(Nuo mūsų korespondento iš Balkanų).

Serbijos pamatiniai įsta-( vieno - kito “klaidą”, “nesu- 
tymai suteikia gyventojams sipratimą” ir man, kaip ir 
sąžinės, žodžio, spaudos ir daugeliui kitų žmonių, teko 
susirinkimų laisvę ir šalis atspurti serbų kalėjime, 
valdosi parlamentariškai. Kameros buvo kelis kart la- 
Tokia tapo Serbija per pas- bjaus prikimštos, negu rusų 
butinius dešimtmečius ir'kalėjimuose; lovų ar šieni- 
'jos įstatymai panašus į į- kų čia nėra; visi sėdėjo ir 
statymus kitų laisvų šalių, gulėjo ant akmeninių grin- 
kaip tai Franci jos, Belgijos uų, o žmonių buvo tiek, kad 
ir kitų; tarp ko kito įsta- kojas nebuvo gamua ištiest, 
tymais čia uždrausta išduo-‘Nekurie buvo sunkiai susie
ti kitai valstybei politiškus gę, bet ant to nebuvo at- 
nusikaltėlius. Bet turkų kreipiama nė mažiausia aty- 
jūngas paliko visuomenėj da; maistas — į 

leidžia ir leidžia “Moteris ir j gilias .dėmes ir jos neišdilo Juo duonos į parą i 
Socijalizmas”. Bet neeut”? ' 
ria ir neišleidžia! Einas čia į 
ir socijabstains taip, kaip

*

tautiškumą, primena jiems 
Balučio moterį — rusę. 
Hm !... Kodėl tad neprimint 
Gedimino vaikus, Algirdą ir 
Keistutį, kuriuodu abudu 
pravoslaunas ruses už pa
čias vedė?

* *
Tautiečiams nesmagu, 

kad katalikas Montvidas už
mušė jį pakrikštijusį kunigą 
Žebrį. Bet apie tai, kad 
garsus tautietis Jagella pa
smaugė net savo dėdę Keis
tutį, tai jie nė gugu!

♦* *
Socijalistai tveria ir 

ria “Darbą”, taip kaip
tve- 
kad pusė kilogra- 

ir van-
Bet nesutve-'Lgišiol, o kerojantis kapita- dens, o daugiau ką tai ir uz 

"• ■ "■ ”■ 'lizinas ir militarizmas vėl pinigus retai tebuvo galima
i reikalauja sau aukų. Pa-1 gaut; už tai kumščių nuo 

,. v. . , .v, :sekinė to matosi žemam, su- žandaro kas antras gaudavo
tautiečiams su bepartyviska iygįnant sukitomislaisvomis užtektinai, 
partija arba klerikalams su 
išganymu dūšių.

Fritzas.

Žinotina arčiau pozicijų 
gyvenantiems.

MARGOS MINTIS! 
APIE VISKĄ.

Buvo irkrimi- 
| šalimis, kultūros stovyje ir nalistų, bet didžiuma buvo 
Isunkiose ekonomiškose sąly- jokio nusidėjimo nepapil- 
Igose. Be to šalis, kuri nese-. džiusių žmonių, bet apie 
niai atsikratė nuo sa^ęs juos buvo šis ar tas abejo- 
turkų jungą, įveda naujai jama, tai buvo laikomi čia 
prijungtuose kraštuose į- per savates ir mėnesius ir 
vairius apsunkinimus ir ap- nors kaltės daugelis jokios 
Ūbavimus politiškų tiesų I neatjautė, bet r • nojo, ka- 

Mat, ’ da juos paleis ar teis; pasi-Jau nekarta buvo minėta, viet.lni4, g^entoju. .
kad vokiečiai dabar labai i norima>kad Serbijos ne gry- skųst bent kam nebuvo gah- 
dažnai vartoja nuodingusIna\ ?Yb.lskl. W ma nes niekur neišleido;

i kitataučiams mokinti mo
kyklose savo vaikus prigim
toj kalboj, o ant neprielan
kių gyventojų pilasi įvairus 
persekiojimai. Ir šiandien, 
kuomet šalis yra didžiai 
sunkiam ir kritiškam padė
jime, kuomet šaukiami visi 
kovon už laisvę savo ir savų 
tautiečių, ir dabar vedama T • • 1 S/ w • •

serbiškais, tad uždraudžia > čia buvo diktai užsieniečių, 
; kure norėjo susinešt su sa
vo konsuliais, bet juos laikė 
už štangų, po raktu, nepai
sydami ant jų norų ar pra
šymų. Ir mane patupdė 

Ivien dėlto, kad aš norėjau 
protestuot prieš pasielgimą 
vieno viršininko, kuris nelei
do man iš Serbijos išvažiuot, 
nors turėjau tam reikalin- 

Serbijos pakraščiuose prie-j gus dokumentus. Vienok, 
į yna-,turėjo tuoj paleist, kaip tik

gazus. Pasirodo, ! 
gazai gali labai toli eiti, apie! 
30 viorstų prie tinkamų san- 
lygų. Taigi visu tuomi plo
tu galima ten esančius žmo
nes nuodinti. Kareiviai da
bar turi tam tikrus prietai
sus, kuriais prisidengę bur
ną ir nosį, gali ramiai sėdė- 

. Bet tie
Ponas švents Juozapas, 

gyvendamas danguj ir ture-itf‘užimtose vietose! _____
damas tmrus> laikus, visai :gazai gaii pavėjui nueiti ir 

toliau, kur žmonės gyvena 
ir jie gali visi išmirti.

Kad nuo to gyventojus 
apsaugoti, Lenkų Sveikatos 
Draugija pardavinėja prie
taisus, kuriais galima būtų 
nuo tų nuodingų gazų apsi
saugoti ir kaip tokiuose at
sitikimuose daryti.

damas gerus/ laikus, Vioal;j 
užmiršo, kas yra reikalinga Į j
vargšams darbininkams ant i 
šios mūsų ašarų pakalnes? 
Matydamas tokį apsileidimą 
tūlas Romos vergų verbuo
tojas iš Vabalninku sumisli- 
no pajudint tą miegalių-ap- 
sileidėlį šventą Juozapą, su
tverdamas “susaidę” iš lie
tuviškų bernų, kurie kad už
riks, tad šventas Juozapas 
tuoj supras, kas darbinin
kams yra reikalinga.

♦* *
Ar Amerikos lietuvių tar

pe nesi rastų kokia ypata, 
kuri surinktų į ateinantį S. 
L. A? kalendorių statistika 
visų tų “garsių revoliucijo- 
nierių”, kurie atvažiavo į 
šią šalį už socijalistų pini
gus ir dabar šoką tautišką 
klumpakojį?

**
Pasklydo gandas būk pp. 

Sirvydas, Liutkauskas ir 
Norkus pradės važinėt po 
1 i e tu vi ška s n au j o ky n e s, t v e r- 
dami socijalistų Sąjungos 
kuopas, kad paskui jos ga
lėtų “triukšmingai išstot”. 
Ar matėt, kas buvo su 
Frankfordo, Pa. kuopa? 
Tad ta pati garsioji Gaigalo 
13-ta kuopa, kurią admini-

>1:

spaudos politika, kas ypa-, turėjo tuoj paleist, kaip tik 
tingai atsiliepia Makedoni-.susižinojau su konsulu.— 
joj. Neužsiganėdinimas da-iTaip dedasi dabartiniam 
bartiniu padėjimu Makedo-j Serbijos centre Niše, kur 
nijoj yra didis, o rašančiam’sueina valdymo vadžios, kur 
šias eilutes teko atitikt'sušaukiamas parlamentas, 
daug žmonių, kuiie skau-1 kur veikia spauda ir tt. Kas 
džiai nusiskundžia savo pa-1 dedas-tolymesniuos Serbijos 
dėjimu. Jie sako, kad po kampuos, kur neužganėdinti 
turkų valdžia būk buvę len-1kitataučiai gyvena? Ne- 
gviau ir liuosiau gyventi. 
Serbai-tautiečiai, da nepa
siekę pilnai savo idealo—su
jungimo visų serbų į Serbi
jos valstybę, jau mindžioja, v
tą idealą, užgrobdami apie-giamasi ir mindžiojama jų 
linkės su kitataučiais, su-1 pamatinės tiesos, 
naudodami juos : 
tikslams ir neduodami jiems 
liuosai plėtoties. Kaip Ser
bija, taip ir kitos Balkanų!
mažos valstybės 
godžių valstybių 
Kuomet šaukiama “Už tau
tos laisvę!” tai ir šičia pasi
rodo senieji vilko nasrai, 

tai visi kas'Į{ad ir vilkai pramoksta 
gyvas kuogreičiausia lipkite gražius žodelius vartoti,ma- 
kuoaugščiausia ant stogų, tytis ir iš daug ko kito; pa- 
ant kūgių, į medžius, kur tie minėsiu bent šitą; buvo lai- 
gazai nesiekia ar bent jų te- pas 

• 1 v •

apie Šiaulius vokiečiai šau
dė bombomis su nuodingais 
gazais, tai ir Lietuvos gy
ventojams, ypač arčiau po
zicijų gyvenantiems, nau
dinga žinoti, kas tokiuose 
atsitikimuose daryti.

Vokiečiai iš nuodingų ga
zų dažniausia vartoja chlio- 
rą. Kadangi chlioras yra 
už orą sunkesnis, tai jisai 
teka-lekia pažemiu nelygi
nant kaip vanduo. Jisai re
tai kada pakyla augščiau, 
kaip 5 — 7 aršinus. Taigi 
kaip tik pajuntate tuos nuo
dingus gazus,

nai daug mažiau.
Kas turi nuo tų gazų ap-

Piktiška Kockefellerių kon- suminėti laimėjimai turės patysčių žmonės pinigu ant stratorius Dubickas 1908 m. 
trele ir jai nenipi streikie- pake]ti unijos vertę --------
nų reikalai . Sužeisti darbi- L, 
ninkai negauna skubios me- kriaučiai

smagios žinios iš ten ateina. 
Bet tunu pridurt, kad ir ki
tose kariaujančiose valsty
bėse ne švelniau, ir gal da 
bjauriau su gyventojais el-

, nors ir 
saviems' šaukiama,. kad ux laisvę 

žmonių kovojama.
Lakštas jau išrašytas, 

nors ir labai svarbių dalykų 
neapkalbėta; bet vėliaus,eina kitų

keliais, bekalbant apie kitas Balka
nų valstybes, papildysiu šį 
piešinėlį.

kada didžiausią vertę 
turėjo balsas žmonių ar jų 
atstovų, bet šiuo lai- 

pasirūpi- 
paleisti namo. Iš i

P. Keleivis.

Red. Prierašas, šalinin
kai taip vadinamos “apsigy
nimo” karės paprastai nuro
dydavo į Serbiją ir Belgiją, 
kaipo į šalis, kurios turėjo 
ginti savo “laisvę”, bet iš 

tei- augščiau talpinamos kores-
saugą, tai ją privalo tuojau ku atstovus 
užsidėti ant burnos ir no-j no 
sies. < 
ri, tai tegu ištirpina stikli-'mais laisvių 
nėję vandens porą šaukštų 1 trupiniai tebeliko gyvenime, 
sodos (natrum bicarboni-. didžiuma pražuvo/Nors čia 
eum) ir tame skystime su-1 ir rūpinamasi varguolių ir 
šlapinę palutę ar skepetaitę pabėgusių nuo karės lauko 
užsideda ant burnos ir tik šeimynų šelpimu ir daroma, 
per ją kvėpuoja. Jeigu so- be abejo, daugiau, nekaip 
dos po ranka neatsirastų, Rusijoj, vienok suteikiama 
tai sušlapinti palutę vien tik pagelba jiems toli permaža, 
vandeniu, pridengti visą nors buvo galima varguolių 
burną ir tik per ją kvėpuoti, reikalus geriau aprūpinti, 

Žmonės, kurie jau užsi-, Darbininkų laikraščiuose (o 
nuodino, reikia tuojaus neš- ir kituose) tankiai atrandi 

■ išgraužtas cenzu- 
paguldę jį kelti ir vėla glau- ros — vietas, nors, tiesa, tai 

Ln Rnmrn andia “nnnn” sti rankas prie krūtinės, kad nenaujiena ir kitose kariau- 
dlrvt P P l tokiu l)ūdu iššaukti jų kvė-i jančiose šalyse. Nors išda- 

J 11 ipavimą. Kada žmogus pra- vimas politiškų pagėgė-
jdės patsai jau kvėpuoti, tai.lių pamatiniais įstaty- 
1 dėl pastiprinimo reikia duo-' mais čia užgintas, vienok 
ti kas 20 minučių po 10 — 15 orieš karę buvo atsitikimas,1 KUGIKIUI Kas is-isvą, ue jokios naiuos. imu-,q v ; 1 Tninom kad viena toki žinoma na-lupų papuką, jis seniai ji buvo ant baisaus,',al?nJa"0 1 ąipogi kad vieną Iokį, žinoma, pa-r“ f p j - - - • . galima duoti juodos kavos, | gal Rusijos norą, čia sulai-

Tn« natą'kaboūi^int^nlauko11 eatavns stiprios arbatos, po truputį kė, ir patyla, kad nebūtųLaNP±lr±i? degtinės, konjako. Bet vi- triukšmo, jį išsiuntė... Ką-
sados reikia šauktis kuo- Įėjimuos, ypatingai pakras- 
greičiausia feldšerio ar dak- čiuose, kur yra kitataučių, 
taro, kurie greičiau gali 
žmogų nuo mirties išgelbėti.

Ligoniams duoda tik pie
no, selterinio vandenio, ar 
vandens su soda. Be gydy
tojo pagelbos sunku apsieiti, 
taigi norėdami nuo mirties 
išgelbėti, siekitės gydytojo.

(Iš “L. Ūk-ko”).
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Jei tos apsaugos netu-i kiamų -pamatiniais įstaty- pondencijos lengvai galima
šiandien vien suprasti, kad Serbijos vai-, 

džia visiškai neišsirodo to
kia jau nekalta, kaip tai tū
lam gali pasirodyti. Serbi
ja buvo Rusijos politikos į- 
rankiu. Tą seniai suprato 
Serbijos socijalistai ir, su
prasdami tai, jie balsavo 
prieš karės biudžetą.

Jie surūko į išbraukė ir sukėlė triukšme- 
Dabar ji vėl “išstojo”...

** *
Gavom sąrašą Paryžiaus

uvivi H1A1JV7O vėjo išleidžia? uic omunuj—
Brooklyno ir New Yorko 4 milijardus, 518 milijonų U- 

dolerių!
Tai baisi suma pinigų! Ir 

kokią naudą turi rūkoriai, 
kuomet jie tokią sumą pini- advokatų. Jų yra išviso a- 
gų dūmais išleidžia? Jo- pie 2500. Iš tų apie 2000 pa- 
kios naudos neturi, apart stojo į kariumenę. Gabrio- 
džiovinimo savo sveikatos. | Paršaičio vardo ten nėra. 
Pypkorių visas organizmas j Pasirodo, kad iš jo toks ad- 
užnuodytas tabako nuodais, vokatas, kaip iš klerikalų 
ir jie nuolatos žinda tabako>tautos mylėtojai: viens žiū- 

Im zJ 4-IK z^x.z^.r, v. IItvJ 4-iV o <r» 11 i Iriaciniii n _

mui daugiau suteikus tų liežuvius išleidę vaktuoja, 
nuodų. Pypkoriai niekuo1"' D ”
nesiskiria nuo mažų kūdi
kių, kurie nuolatos įsikandę 
guminį papuką čiulpia ir ti
ki, kad iš to čiulpimo naudą 
turi. Jeigu kūdikiui kas iš
traukia iš ! _ J
pradeda pykti, pradeda nėr- Į prapulties kranto ir 
vuotis ir verkti. ' 
būna ir su^pypkorium: kada nupult ant jos. Pabučiavus 
jis neturi tabako, kada ne- į Yčui carienei į ranką—pra*- 
gali įsikandęs į dantis čiulp- pultis pranyko, o dabar, ka
ti tabako sulčių ir tuomi da Gabrys pabučiavo į pan- 
nuodinti savo organizmą,1 taplį to kardinolo, kuris po- 
tai darosi piktas, nervuojasi piežiaus puodą valo, tad ir 
ir visokiais būdais stengia-, kardo neliko. Net linksma 
si įgyti tabako ir nors bis- ant širdies! 
kutį pačiulpti.

Jeigu pasitaiko dideliam 
karšty eiti tokia gatve, kur

turėjo puikią 
progą dar vieną sy-diciniškos pagelbos. t

^kfe^uoti šalę dirbtuvių jų pamatyti, kokią didelę 
draudžiama. ... rolę lošia šiandien unija.

Štai koksai pasibaisėtinas Jeigu ne unija, tuomet su 
kriaučių amatu būtų buvę 
visai blogai, nes visur algos 
baisiai pradėjo nupulti ir 
kriaučiams atėjo blogesni 
laikai, negu buvo prieš didį
jį streiką. Tiktai unija pa
laikė nupuolusį kriaučių u- 
pą didžiam jam New Yorke, 
tiktai unija apsaugojo juos 
nuo galutino iškrikimo.

Męs manome, kad dabar 
atėjo patsai laikas dar la
biau rūpinties unija, negu 
ligišiol rūpintasi. Unijistai 
privalo lankyties mitinguo
se, privalo kalbinti unijon 
naujus narius, privalo gerb
ti vardą savo unijos ir prie 
kiekvienos progos rūpinties 
jos gerove.

Iš New Yorko gali imti 
pavyzdį Chicaga, Bostonas 
ir Baltimore su Philadelp
hia. Jeigu tik tarpe darbi
ninkų bus sutarimas, tuo
met viskas bus gerai.

Atsiminkit, jog ateityje 
bus dar didesnių kovų!

paveikslas galima šiandien 
matyti Bayonnėj. Ir nega
lima stebėties, jeigu išvesti 
iš kantrybės darbininkai 
taip-pat pavartoja prievar
tą. Padėkime, kada di
džiausia minia matė, kaip 
policijos inspektorius pir
mas paleido į minią šuvinį, 
tuomet jau nebuvo susival
dymo ir streikieriai atakavo

Darbininkai, po mass-mi- 
tingui Mydosh svetainėje, 
nutarė laikyties iš paskuti- 
nosios. Žinoma, visos soci- 
jalistų simpatijos yra su 
darbininkais.

Matėme męs Lawrenco, 
Patersono, Colorado ir Mi- 
chigano tragedijas.
atėjo Bayonnes eilė. Kaip 
Colorado, taip ir Bay
onnėj vyriausiais kaltinin
kais riaušių ir žudynių yra 
Rockefelleriai, kurie nenori 
nusileisti prieš darbininkų 
norą. Bet męs manom, kad

Dabar

ALGOS PUOLA.
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* * * |dės patsai jau kvėpuoti, tai.lių
Dabar tai Lietuva bus lai-’dėl pastiprinimo reikia duo-1mais 

svą, be jokios kalbos. Ne-,lsaus ' — —' ~ lasų. ——jį- — f-} — — z x
kardas 'galima duoti juodos kavos,'gal Rusijos norą, čia sulai-
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Laiks nuo laiko socijalis- 

' labai daug žmonių vaikščio- tai, nurodydami tautiečių

yra užtektinai nelaimingų 
žmonių, kurie atiduoti ant 
didžiausios sauvalės kokiam 
nors sužvėrėjusiam žanda
rui. Stebėtis reikia, išgir
dus, kad tai gali būt ‘‘lais
voj” šalyj, o gal daug kas ir 
nepatikėtų, bet man teko sa
vo akimis tai pamatyt. Per

Jeigu tamstos dalyvausite 
tarptautiškoj parodoj San 
Francisco, tai atkreipkite 
savo atydą ant tūlos vietos, 
kuri paskirta Su v. Valstijų 
Darbo statistikos biurui. 
Faktai ir skaitlinės papasa
kos jums baisią gyvenimo 
istoriją.

Tai yra istorija apie al
gas. Jūs pamatysit, kad 
pradėjus nuo 1907 metų tik
roji 1,500,00 darbininkų al
ga vis puolė ir puolė. Tai 
yra jau senas faktas, jog al
goms nominališkai kįlant, 
faktiškai jos puola.

1907 metais už dolerį gali
ma buvo nusipirkti 121 mai
sto vienučių, o 1913 metais 
jau tik 100.

Apie tą faktą reiktų kiek
vienam žinot. '

(Iš Pearsons Magazn ? j
1
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Kas “Laisvėja” buvo rašyta 
apie Bernardą Montvidą?
“Laisvė” visuomet stovėjo 

ant visuomeniškos doros pa
mato. Jeigu ji matydavo ką 
nors blogai elgianties — vi
suomet subardavo, papeik
davo. Štai, kodėl “Laisvė” 
įgijo taip daug priešų. Tei
sybės žodis daugeliui nemie
las. Jeigu tasai nelaimin
gas vaikinas Bernardas 
M o n tvidas būtų paklausęs 
“Laisvės”, mažu jam nebū
tų reikėję eiti ant kartuvių.

Kadangi po bylos dėl kun. 
Žebrio nužudymo blogos va
lios žmonės paleido paska
las, kad Montvidas buvęs so- 
cijalistu ir vos ne “Laisvės” 
auklėtiniu, tai męs pasiveli- 
jam perspausdinti iš “Lais
vės” tulus kavalkėlius, ku
rie parodys, kokie santikiai 
buvo tarpe mūsų ir to žmo
gaus.

Štai “Laisvės” N. 15 pe
reitų metų (3 d. kovo) ra
šoma :

minti taip neapkenčiami lai- 
svečiai. Sakome, galėjo būti, 
mes tvirtint negalima,Galėjo 
būti ir taip, kad viską nuę 
pradžios iki pabaigos sumiš
ti j o detekt. Vėliaus detek
tyvai tą viską bjauriausia 
išpūtė ir pridirbo visokių 
fabrikacijų, nes kalėjime jų 
negalima sukontroliuoti. 
Bet apie tai bus vėliau.

Šiuo tarpu prašome savo 
skaitytojų kuoplačiausia pa
skleisti šį straipsnį. Norė
tume, kad jį perskaitytų 
kuodidžiausias žmonių bū
rys.

nėti po Illinois valstijos 
kuopas tokiems smaliavi- 
riams, kvailiems analfa
betams ir žinomiems suk
čiams, kaip Bernardas 
Antonovas? Ar vėl rei
kės aprašinėti biografijas 
tų bomiškų kalbėtojų? 
Jeigu dar tasai niekšas 
sukinėsis 
tai reikės iškelt aikštėn, 
kas tai per paukštis... kad 
toks Bernardas gali būti 
nachalų karalium — nėra'už patalpinimą teismo re- 
dyvų. Bet į ką panašu I kordų ir to, ką sakė detek- 
duot jiems lipt ant pa- tyvas Malinauskis. 
grindų!”

po kuopas, “Vienybė Lietuvninkų” 
sako, kad “Laisvė”, jos re
daktorius ir pirmininkas 
traukia tą laikraštį teisman

cagoje”. Paskutiniu lai
ku Chicagoj prasidėjo ap
sireikšti garsus “artistas 
ir daktaras” — B. B. 
Montvidas, žinomo Anto
novo brolis. Jis žmogutis 
valkiojasi po s tubas, ren
ka prenumeratą savo 

t “Galvočiui”, giriasi esąs 
“artistu” (moka dešras 
kimšti) ir... stebuklingu 
daktaru. Neperseniai at
silankė l>as Šlajų (1607 
Wabansia Ave.) ir užtiko 
dvi sergančias mergaites. 
“Galvočiaus” tėvas tuo- 
jaus pasisako esąs dideliu 
daktaru, baigusiu “augš- 
čiausius mokslus 
rančiu operacijas (bl 
kėnis. — Korė 
sus žmoneliai jam patikė
jo. Montvidas paliko 
savo “Galvočių”, davė 
“vaistų”, padalė “operaci
ją” (mergaivės šašus ant 
rankos nupjaustė, išlupo 
kelis dolerius ir išsinešė). 
Pasisakė važiuosiąs į Phi- 
lapelphia “milijonieriui” 
oDcraciją 'daryti . Lai 
skaitytojai nuo to dakta
ro aps;sat’goja. Jisai pa
našus į nigerį, daug kal
ba, giriasi ir visiems “Gal
vočių” siūlo. Aš nieko ne
turiu prieš “Galvočių”, 
bet panašios operacijos 
perdaug žemos ir labai, 

. labai peiktinos; jos reika
lauja sustabdymo”.
Tai matote, kokia kores

pondencija tilpo “Laisvės” 
N. 15. O štai “L.” N. 19. 
ČiiTi - Vi ra rašo apie “Gal
vočių” ve kokį pajuokimą:

“Galvočius” pradėjo 
skelbties “Saulėje”. Toks 
tokį pažino... Ir kurgi 
begausi daugiau skaityto
jų, jeigu ne iš sauliečių”. 
“Laisvės” N. 21 (24 d. ko

vo) vėl rašoma apie Barnar- 
dą Montvidą sekančiai:

“Galvočiaus” d a k t a r a s 
turbūt jau vėl į Chicagą 
sugrįžo, bet operacijų dar 
nedaro, nes dabar blakių 
nėra. Visas “Galvočiaus” 
štabas dabar keikia soci- 
jalistus, nes jie, mat, drįs
ta mokslo vyrus kritikuo
ti ir apgavikų biznį gady- 
ti. Girdėjau, kad visa 
“Galvočiaus” spaustuvė 
ketina antru sykiu pradė
ti kelionę apie žemę. Pir
mutinė stacija būsianti 
Bostone. Dieve padėk! 
Mat, jau laikas “Galv.” 
sustabdyt. Jau du num. 
išėjo — jai dar du išeis, 
tai bus sumušti visi pir
mutiniai rekordai”.
Už tas pastabas Bernar

das Montvidas buvo baisiai 
įpykęs ant “Laisvės”, o y- 
pač ant jos redaktoriaus 
Pruseikos. Bet dar labia -s 
jisai supyko už sekantį 
gabalėlį, kuris tilpo “Lais- 

x vės” N.23 (31 d. kovo) Mar- 
gOb“ Mintįse:
Ą ’^Ar galima leisti važi-

ir da-
nu1 a in

Visai ne už tai.Inkriminuo- 
]a_ j amam straipsny yra daug 
’ ‘! “filozofijos”, kurią išreiškė 

na. Jam buvo proga pasitai-l uV. L” redakcija, bet gin- 
syt. Užtai jisai “Laisvę” čyties su tuo laikraščiu męs 
labai niekino.. Jeigu ir kiti neturime noro, 
lietuvių laikraščiai būtu su- P—----
draudę B. M., taip kaip su- ™ery patalpinta vėl būk tai 
draudė “Laisvė”, mažu, iš jo nmija. Bernardo Montvido 
būtų kas kita išėję. Kaip /^pažintis”. “V.. L.” paduo- 
žinoma, .1____
vedė uolia ir aštrią kova su ----
įvairiais nekviestais kalbė-! viena jš^ tų; devynių “išpa- 
tojais. Štai kodėl męs ir į-ižinčių 
gijome priešų. | figure

“Laisvės” N. 24 rašoma a- 
pie Bernardo M. prakalbas Guura 
E. St. Louis. Tuomet jisai 
pasivadino save Antonovu. 
Kaip matot, tai tarpe socija- 
listų nelaimingam Bernar
dui nebuvo pasisekimo. 
“Laisvės” N. 34 (geg. 8 d.) 
Margose Mintįse vėl sako
ma, kad Bernardą reiktų iš
vyti iš “Galvočiaus” su 
šluota.

“Laisvės” N. 37 (19 d. ge
gužės) yra didelis J. N. 
straipsnis, kur tarp kitko 
rašoma apie Bernardą, ku
ris buvo “nepaprastas su
tvėrimas, agentas, koopera- 
torius, moksleivis, stebuk
lingas operacijų darytojas, 
bu ceris ir dievas žino, kas 
tai žmogus, kurio akįs dūmų!

Kaip matot, “Laisvė” 
bai smarkiai barė tą vaiki-

Paskutiniame “V. L.” nu-

“Laisvė” visuomet'da tą išpažintį, kaipo “švie
žieną”. Tuo tarpu, tai yra

”, kurios jau teisme 
ivo. Tą “išpažintį” 
skaitėme “Hartford 
m t” dar laike teismo.

Chicagiškė “Amerikos 
Lietuva”, paminėdama, jog 
“Laisvė” skundžia “V. L.”, 
sako:

“O visgi begalo bjauru, 
kuomet jau prigyvenome 
prie tokių laikų, kad tar
pe savęs pradeda bylinė- 
ties tie, kurie turėtų kitus 
pamokinti, kaip nuo bylų 
pasisaugojus... Berods, 
tai bus pirmas atsitikimas 
mūsų presos istorijoj, kad 
redaktorius vieno laikraš
čio skųstų už “kriminalį 
šmeižimą” kita laikrašti. 
Ir tuomi negalima pasi

Į Tiesa, jeigu jau dalykai 
nebijo”. |daeina iki teismo, tai iš to

Tuomet dar “Laisvę” ir į nėra ko džiaugtis. Bet lai 
teismą norėjo traukti. Pe-! teikiasi “A. Liet.” sutikti su 
įeitų metų vasarą Bernar-1 mumis, jog kartais būna at- 
das Montvidas jau kalbėjo sitikimai, kada kitaip nega- 
katalikų draugijom, b 
“Laisves” 57 N-ry telpa ko-Į teisman, 
respondencija iš

Štai, ūma elgties, kaip tik eiti 
Tegul “A. Liet.” 

Detroit, I redaktorius dar kartą per- 
Mich., kur pranešama, kaip skaito tą “V. L.” apžvalgą 

ii* jisai pamatvs ten tikra 
“V. L.” veidą.’

Bereikalo taip-pat “Am. 
Liet.” kalba apie palaidą

B. M. kalbėjo švento Juoza
po draugijai. “Laisvės” ko
respondentas smarkiai nu
peikia ir tas prakalbas.

Dabar, rodosi, kiekvienas stilių nekuriu liet, laikraš- 
sveikai protaujantis žmogus čių. Tas dalykas neturi ry- 
gali suprasti, kad “Laisvė”; šio su B. Montvido byla. Ką, 
mokino B. M. doros, bet ji- ką, bet jau “Laisvę” negali- 
sai, ažuot taisęsis, tik bai- nia kaltint, kad ji būtų pa- 
siai pyko ant “Laisvės”. Ir taikavusi ir lepinusi Bern, 
pyko ligi pat paskutinių lai- Montvydą. 
kų. Veikiausia atsimenat, veik 
kad “Drauge” ir, rodosi, kuris norėjo vesti B. M. ant 
“Vien. Liet.” buvo tūpęs doros kelio. Perskaitykit 
Antano Montvido laiškas, viršuj talpinamas ištraukas, 
rašytas Bernardui į Stough- o persitikrinsit patįs, 
ton. Tonais ir kalbama a-' 
pie nepaisymą į “Laisvės” apie 
pliauškimus. Reiškia, jog dymą.

“Laisve” buvo
vienintelis laikraštis,

“Am. Liet.” dažnai kalba 
; laikraščių nesusival- 

pliauškimus. Reiškia, jog dymą. Tiesa, visuose mūsų 
ir tuomet Bernardui M. bai- laikraščiuose būna šiurkš- 
siai netiko “Laisvės” žodžiai tumų. Bet argi apie lai- 
apie jį. . ; raštinę etiką gali kalbėti tie,

Dabar pasakykit, mel- kurie taip daug šnekėjo apie 
ūžiamieji, ar galėjo būti kas konkolauckijadą, “Kel.” žy- 
nors bendra tarpe “Laisvės”(dus ir kitus dalykus? Jei- 
redaktoriaus, kuris taip gu jau kitus kaltint, tai rei- 
prastai ir sistematiškai atsi- kia ir savęs neužmiršti, 
liepdavo apie tą nelaimingą I 
žmogų?

Gal būti, kad ir neišpultų 
dabar to viso priminti, nes 
tą žmogų laukia baisi dalis, 
bet męs privedam tuos fak
tus, kaipo dokumentus, kad 
užkimšus burną mūsų poli-1 
tiškiems priešams, kurie

! raštinę etika gali kalbėti tie, 
mel- kurie taip daug šnekėjo apie

tvirtu, proporcijonališkai, 
pag^l savo dydį, kaip musė, 
tai jis pasiėmęs už skersbal- 
kio, augščiau jo galvos esan
čio, su savo rankomis, ir 
jam būtų galima, prie kojų 
dviejų tonų geležies vogą 
pririšt, jis savo rankomis 
galėtų prie skersbalkio leng
vai prisitraukt, ir tuos du 
tonus geležies, prie kojų pri
rištus, nuo žemės atkelt.

Šisai išrokavimas, tai nė-1 
ra tuščias išgalvojimas ar-' 
ba spėjimas: jis yra parem
tas ant pasekmingai pada
rytų eksperimėntų per bel
gą gamtininką, Feliksy Pla
teau, kuris sukinkęs: muses, 
vabalėlius ir mažus gyvulė
lius visokios giminės, kad iš
tyrus jų tvirtumą. Patirta, 
kad juo mažesnis gyvūnėlis, 
juo jisai yra tvirtesnis už 
didžiuosius; o kuo didesnis 
gyvūnas, tuo yra silpnesnis 
už mažuosius gyvūnėlius.

Panašiai, kas jau augš
čiau yra pasakyta, jeigu 
musė būtų tokia didelė, kaip 
žmogus ir turėtų proporci- 
jonališką tvirtumą, tai ji 
lengvai galėtų tigrą užmušt 
su savo rankomis ir perplėšt 
liūtui nasrus ..daug lengviau, 
negu Samsonas padarė.

Kad žmogus būtų taip 
greitas, kaip musė, tai galė
tų atsigulęs ant gelžkelio 
relių, atbėgant ekspresiniui 
traukiniui, darančiam mylią 
į minu tą — gulėt, daleid- 
žiant traukiniui tik vieną 
pėdą pribėgt ir žmogus ga
lėtų paspėt pabėgt — išsi
gelbėt. Šisai musės greitu
mas yra ne prasimanymas. 
Ji pati sau užsitiki ant gerai 
išvystytų muskulų.

Kitas dalykas: musės kū
nas susideda iš labai lengvų 
medegų. Kad jos kūnas 
būtų taip tankus bei sunkus, 
kaip kad žmogaus, jos da
bartinės kojalės neatlaikytų 
jos.

Ta pati metodą spigina
mojo tvirtumo nemažiau in
teresuojantį rezultatą iš
duoda apie spėką ir kitų 
mažų arba smulkučių gyvū
nėlių.

Bitė, po aprokavimiui, pa
sirodė esanti trišdešimts sy
kių tvirtesnė už arklį. Ka
da tapo užkinkyta, dėlei iš
mėginimo jos tvirtumo, tai 
pasirodė, kad visas spėkas 
įtempus, gali patrauki 180 
kartų daugiau, negu ji pati 
sveria.

Skruzdės ir vabalai pasi
rodo nustebinančiu tvirtu
mu savo kasdieniniame dar
be. Maža skruzdėliukė užsi
deda akmenuką ant galvos 
daug sunkesnį, negu ji pati 
iv gana toli neša be pailsio.

Dar męs atrandame, kad 
tarpžeminiai vėžiai gali pa
kelt 492 kartus savo sunku
mo. Kad žmogus galėtų 
tiek atkelt, kiek vėžys gali, 
galėtų nešt ant savo pečių 
36 A tonu sunkumo.

Kantrumas vabalėlių ir 
kitų mažų gyvūnėlių pailsi
me taipgi stebėtinas. Tūli 
į kitus kraštus žiemavot iš
lekianti paukščiai gali ant 
plunksnų lėkt tūkstantį ir 
tūkstančius mylių be poilsio.

P. Silpnutis.

Beje, atitaisome dar vieną
i faktišką “Am. Liet.” klaidą.! 
Prieš “V. L.” užvesta ne dvi, | 
bet trįs bylos (ir pačios, 
bendr., ne tik L. P. ir J. N.).1

G. P. Servis.
Kad muse butų taip 
didele, kaip žmogus.nio.

Nelaimingasis Bernardas 
Montvidas iš visų lietuviškų 
laikraščių baisiausia neap
kentė “Laisvės”, nes nei vie
nam kitam laikrašty apie jį 
nebuvo tiek rašyta ir taip (kalingai išnaikina ir kiek- 
blogai rašyta. Štai kodėl 
gali būti, jog kuomet jį kan
kino Wilmingtone ir, mažu, 
žadėjo palengvinimą, jeigu

Užmušk musę, bet ir stu
dijuok ja. Tai yra stebėti
nas sutvėrimas, kurio visi 
neapkenčia, jų daug berei-

vienas tykoja ant jos mažos 
gyvasties.

Jos muskulai taip tvirti, 
kaip plienas; jos nervų veik-

jisai išduos ką nors, jam mė taip greita, kaip žaibas, 
galėjo visųpirmiausia p risi-1 Jeigu žmogus būtų taip
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DU BROLIAI.
Vaizdelis iš gyvenimo.

(Pabaiga).
Antanas dar kartą kreipėsi su prašy

mų prie brolio, nors tas jau nekartą jam 
drabstė purvais į akis, išmėtinėdamas, kad 
jis esąs bedievis, nenutyli prieš kataliką 
užveizdą, nemoka gyventi, todėl atsisakė

draugų uždėti tą nesmagumą, kurį būti> 
girdėję nuo fanatikų. Kiek pamislijęs An
tanas grįžo dar pas savo draugus, su ku
riais praleido visą diena kalboje. Nuėjęs 
pas draugus, papasakojo apie savo likimą. 
Draugo moteris pasakė: Tegul buna pas 
mus ir kiek turėsim, tai valgysim visi, o 
kaip pabaigsim, tai kur dingsim, tai vėl 
visi.

K. Rugienius.

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

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS i 
LIETUVĄ pigiausiomtH kaino
mis. Imame pilną atsakomybe. 
Pristatome kvitą su paraSu ap
turėjusio.

CENTRA ly 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W 35th Street, Chicago, IB.
(Valdžios prižiūrimas bankas).
Jo turtas yra suvirž (1,500.000.

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
Visokias žinias maloniai su

teikiama.

K
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sušelpti. Vienok, Antanas vis dar netikė
jo, kad brolis jį galės atstumti visiškai. 
Manė, kad jį tik baugina kokį laiką, bet 
vis gelbės.

Nuėjęs pas Jonelį, meldė pašalpos, pri
žadėdamas jam atlyginti, kaip tik bus ge
resni laikai, bet Jonelis stačiai pasakė:

— Eik kur nori ir -dink kur nori. Aš 
nekartą sakiau, kad nieko negausi nuo 
manęs.

Antanas, užsigrįžęs, ėjo nedideliais 
žingsniais, mąstydamas ir labai giliai min
tyse paskendęs. Kas tame kaltas,kad bro
lis pasidarė toks beširdis? Jam prisiminė 
kūdikystės laikai, kuomet juodu augo tė
vynėje. Jis matė tą ramų upelį, kuris link
smai bėga pro tėvų sodybą. Tam upely jie 
braidė, pliauškė ir linksminosi. Jam prisi
minė ir tos liūdnos dienos, kuomet Jonelis, 
verkdamas atsisveikino visus ir iškeliavo 
svetur. O kaip jam buvo liūdna gyventi, 
pasilikus vienam be taip mylimo brolio. 
Tą viską apmąstęs, jis mate pas brolį vien 
tik netikusį krikščionybės mokslo suprati
mą, antra'— jis suprato galybę mamonos, 
kuri šitame netikusiame surėdyme taip 
įsigalėjus.

Nuo savo brolio mintimis nubėgo net 
ant kares lauko ir jam nebuvo taip keista 
žiūrėti į kareivius, kurie vienas kitą dras
ko, ,kaip laukiniai žvėrįs, bado, kapoja net 
ir ramius gyventojus. Jis nesistebėjo, kad 
kareiviai pavirto Į draskančius žvėris, nes 
jis matė, kad jie taip pat užaugo, prisigė
rę žvėriško patrijotizmo.

Jisai buvo taip giliai užsimąstęs, kad 
nejautė nei kur jis eina, nors buvo visą die
ną nevalgęs. Vienok, jam valgis buvo ne 
ant mislių. Jis užmiršo viską, tik staiga iš
girdo balsą savo draugų, kurie nustebo iš 
jo nenormališkos eisenos ir melancholijos.

— Antanai! kas tamistai yra, kur ei
ni, kodėl taip liūdnai atrodai?

—A, taip sau buvau užsimąstęs apie 
karę, juk žinai dabar kaip apie ją imi mis- 
lyti, tai plaukai ant galvos stoja!

— Na ir kaži kas čia bus toliaus? Eu
ropoj žmonės išsiskers, o męs čia tai badu 
turėsim išstipti. Darbai visai stoja, pra
gyvenimas vis brangsta.

— Kamgi tamista bijai mirties, juk ži
nai, kad mirtis yra galas mūsų visiems var
gams ir rūpesčiams?

—Tas tiesa, bet žmogus kasžin dėl ko
kių aplinkybių dar vis nori gyventi, nors 
ir didžiausiuos varguos būdamas. Tau, An
tanuk, visgi bėdos nebus, nors ir per žiemį, 
negautum darbo, nes brolis Jonelis gana 
turtingas, o kaip ■ tamista vienas, tai labai 
lengva išmaitinti nors ir metus laiko, bet 
mums su šeimyna tai gali prisieiti tikras 
galas.

— Apie mano brolį tai geriaus man nei 
nekalbėkite.

< Antanas visą dieną praleido kalbėda
mas su draugais apie dabartinį padėjimą ir 
visą dieną išbuvo nevalgęs. Tik vakare 
apie devintą valandą atsisveikinęs su drau
gais, vėl ėjo pas brolį Jonelį pernakvoti, 
nors valgyti nesitikėjo gauti. Kuomet An
tanas prisiartino prie durų, pajuto, kad du- 
rįs jau užkabintos, vienok pabaidęs į duris, 
užklausė:

—Ar jau nėigulti nepriimsi?
Pasigirdo už durų balsas:
— Tai ne! Pas mane vietos nėra dėl 

tavęs.
Antanas keliatą žingsnių atsitraukęs 

nuo durų, ilgai stovėjo ir mąstė. Jis norė
jo kur prapulti iš šio pasaulio, kad niekas 
jo nematytų ir nežinotų, kur dingo. Jis 
troško atsilsėti, kur jūrių gelmėse. Jis no
rėjo keliauti į okeano tolymiausią dugną, 
ten kur vien tik jūrių lelijos jį būtų pri- 
glaudusios. Jis jautė širdyje ramumą, 
mislydamas apie tas vietas. Jis manė sta
čiai eiti ant tilto ir leistis į linksmai bėgan
tį upelio vandenį, kad tas jį nuneštų į di
dįjį okeaną, kuriame jis galėtų atsilsėti ir 
persiskirti su visais pasaulio vargais. Ant 
miestelio užviešpatavo amžina tyla, tik per 
mėlyną dangų slinko balti debesėliai. Jį 
baugino ir tas, kad pakils didelės kalbos iš 
fanatikų pusės. Jis nenorėjo ant savo

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

SŪKURIUOSE.
(Pabaiga). (Iš “L. ž.”)

Žemaites, tosios seniai visų pripažinto
sios talentingos realistės, dvasioje nėra 
chaoso, bet užtat nėra ir disciplinos. Ji, iš
ėjusi iš liaudies sluogsnių gilumos, pasiliko 
liuosa dvasia, išlaik^žydriausius sielos vir
pėjimus iki gilios senatvės. Psichologines 
lietuvių tautos formas turime ieškoti tik 
liaudyje, ii' tai ypač sergiamoje nuo svetim
taučiu intakes.

Žemaitė mūsų raštijoje stovi visai at
skirai ir savo tvėrybos rūšyje sau lygios 
neturi. Ne tik savo darbų finalu, bet pa
čiu tvėrimo procesu. Apie Žemaitės tvėri
mą galima pasakyti tik viena: žemaitė gy
vena. Ar tai neapibrėžia jos, kaipo daili
ninkės? Tiesa, neužtenka gyventi, reikia 
tverti... Bet kas šiandien beabejos, kad Že
maitė tvėrėja. O kad dauguma mūsų tvė
rėjų (ir pripažintų!) negyvena, o tik kny
gas rašo — tai faktas. Žemaitė, kaip Puš
kinas, pasakytų: “neprotauja vilingai”, ne
turi pretensijų žmonių mokinti, nesiima ko- 
kių-nors tendencijų ir moralių propagan
dų'. Ji jaučiasi gyvenimą, myli jį, tik gy
vuliškųjų jo ištraišką nekenčia, ir piešia, 
tai, ką jos siela apreiškia savo gyvenimo 
lūkesčiuose.

Apskritai, Žemaite yra vertinama, kai
po tiksli ir teisinga išreiškeja žmonių bū
do, žmonių papročių, paprastosios žmonių 
buities. Tame randama yra visa jos ver
tybė. Bet tai tiktai tvirtinti ir tame pasi
likti — reiškia paniekinti Žemaitę, kaipo 
beletristę, reiškia ją, kaipo dailininkę, nuo 
Parnaso nutraukti. Kam, meldžiamieji, ra
šyti apie papročius, apysakas, kad tą patį 
galima kurkas trumpiau,aiškiau ir išsamiau 
išdėstyti monografijoj — aprašyme? Kam 
man iš knygų (dailės veikalų — beletristi
kos) jieškoti buities — papročių aprašymo, 
kodėl gi aš pats negaliu po sodžių dairy
ties, švilpinėti ir stebėties į tai, kuo ponai 
natūralistai pasitenkina pas Žemaitę! Ar 
gal Žemaitė rašo tik miestelėnams, kurie 
negali kaiman atvažiuoti, ar svetimtau
čiams, ar iš geros širdies busimajam istori
kui medžiagą gamina?!

— Gana to jungo!
Laikas pas Žemaitę išvysti ne tik bui

tį, bet ir gyvenimą (juk sąvokų “buitis” ir 
“gyvenimas” šiek-tiek inteligentiškas ir są
žiningas žmogus neidentifikuos!).

Laikas nustoti Žemaitėj — dailininkėj 
matyti pavargėlių ir išglebėlių užtarėją, 
laikas jau išvysti joje lietuviškumo dvasios 
skelbėją! Kas svarbiau? — R’škit, kaip 
norit. Tik mūsų gerbiamoji “kritika”, 
anot tos pasakos, vabalus surokavo, o 
dramblio taip ir nepastebėjo, Žemaitę-re- 
porterę išgarbino, o Žemaitę-dailininkę taip 
ir pražiopsiojo.

Žinoma, pagal Jurgio ir kepurė. Bet 
nejaugi “inteligentai” Žemaitės tipuose iš 
“Nuo audros pasislėpus”, “Gera galva”, 
“Mūsų gerasis”, “Valsčiaus sūdąs”, “Apsi
riko” ir d. kt. temato ir tejunta tik papras
tosios plikosios buities padarus?!

Žemaitės raštuose kaip tik jausti pir
mykštė lietuvių psichologijos forma — bū
tent realinė. Pas ją viskas taip grubu — 
ir stilius, ir vaizdai, ir žmonės veikėjai, ta
rytum kokie tai žvėrys susirinkę. Bet tik 
praskeskiplačiau akis, praverki plačiau sie
lą — ir išvysi žydriausius slėpinius: girių 
pirmapradžią.

Žemaitės tipai — tai laiptai, kuriais ji 
veda į tautos sielos žinyną. Kad ir keis
tai ten atrodytų, vis dėlto visos mūsų kai- 
taliojimos pastangos, visi mūsų taip daili- 
ninku, taip ir filosofų sielų siekimai aiškiai 
ten apsireiškia. Ir aišku, kad iš įvairiau
sių apsireiškimo rūšių svarbiausia ir galin
giausia, jei tik ne vienintelė: “visų tikslų 
tikslas”, tai yra tautos dvasios apsireiški
mas. Ir garbė tiesiems, kurie skina kelių, 
erškėčiais nuklotą, į tautos dvasios slėpinį!
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Adelaida Popp.

Tūlos darbininkės istorija
i Verte V. P. •

(Pabaiga).
kad dabar sėdžiu kalėjime, bet atbulai — 
žingsniuodama po kamerą mislijau, kaip 
atgauti praleistą laiką, kaip paskui pavaly
ti pirmyn visą agitaciją, kurios dabar ne
galiu varyti? stengiausi daugiau
įgyti supratimo, skaičiau tokias knygas, 
kurių pirmiau skaityti neturėjau laiko. Ne
kantriai laukdavau partijos' organo,, kurį 
man vyras, ateidamas pasimatyti, slapta 
perduodavo. Suprantama, nesmagu buvo 
sėdėti tokioj kameroj, į kurią nuolatos žiū
ri sargas ir mato tavo kiekvieną pasijudi
nimą. Kada išeidavau į kiemą pasivaikš
čioti, tai kaipo politiška prasikaltėlė, turė
davau nuošaliai laikytis nuo kitų kalinių. 
Jeigu kas iš kalinių paklausdavo, už ką aš 
čia pakliuvau, tai sargas pradėdavo ko-

kaip akmenį ii

Tvirtai tikėjau, kad proletarijatas, bekovo
damas už pasiliuosavimą iš po kapitalistiš
ko jungo, įvykdins gyveniman Georgo Her
cogo žodžius, kurie laike darbininkų šven
čių puošia sienas:

“Ko męs trokštam ir ateity sulauksim? 
Duona ir darbu visuomet turėsim, savo kū
dikius mokinti galėsim ir senatvės sulaukę 
bado nekentėsim”.

Kas ištiktųjų nori, kad Hervego žo- 
išsipildytų, tas neprivalo nusiminti,

Tikslas toks
džiai
kuomet jį patinka nelaimės.
puikus, taip patraukiantis, kad jo atsieki- 
mui viską galima pergalėti.

-r ■ ---------—O------------*—-

Teodor Dostojevskį.

Kunigas ir Velnias.
Puikiaasioj nuo aukso ir sidabro bliz

gančioj bažnyčioj stovėjo prie altoriaus 
kunigas, aprengtas elegantiškai brangiais 
rūbais, išsiuvinėtais auksu. Buvo įsiganęs, 
riebus vyras, raudonais skruostais, gražiai 
sušukuotais plaukais. Jo balsas buvo grau
dingas, išdidus. Išveizda irgi pritaikinta 
prie bažnyčios išveizdos, kurioj auksas upe
liu l ėgo ir savo blizgėjimu kiekvienam tem
dė akis. Visai kitaip išrodė publika, kuri 
bažnyčion susirinko. Ten buvo įvairių la
vonų: ubagų, darbininkų, kaimiečių, senų 
bobų ir apdriskusių vaikų. Apsirengę irgi 
prastai, veidai išblyškę. Tas viskas liūdi
mo. kad darbo žmonės kenčia. Juodos ran
kos, apdengtos žaizdomis nuo sunkaus 
darbo. 1

Kunigas, dūmais apsmilkęs altorių ir 
paveikslus, pradėjo pamokslą sakyti ramiai 
U ž s i 1 a i k a n č i a i p u b 1 i k a i.

“Broliai ir sesers Kristuje! Mūšių 
mylimas viešpats davė jums gyvenimą, to
dėl jūsų pareiga būti juomi užganėdintais. 
Bet ar jūs tą pildote? Ne. Jūs gyvenimu 
nesate užganėdinti. Pirmas dalykas, per- 
hiažai tikite į dievą ir jo šventuosius ste
buklus. Toliauš nesate paklusnus valdžiai! 
Priešinatės vietiniai valdžiai ii’ viešpatau
jančiai monarchijai. Niekinate įstatynida- 
vystę, kuri visą tvarką daro.

Biblijoj šventoj yra parašyta: “Kas 
yra caro, atiduokite carui, o kas dievo, die
vui”. To anaiptol jūs nepildote. Ar žino
te, ką tas reiškia? Tai yra baisus, smer- 
telnas griekas! Teisybę jums sakau, kad 
tai velnias priveda jumis prie to, idant jū
sų dūšią greičiaus pagaut į savo nagus. 
Velnias jus gundo, o jūs jo klausote ir pil
dote tą, ko jis trokšta. Velnias tik laukia 
jūsų smerties, idant dūšią greičiau pagaut. 
Nelabasis iš džiaugsmo šoks pragare, žiū
rėdamas į jūsų spirgančias1 dūšias. To 
dėl aš perspėju jus,mano brangieji’.Primenu 
jums, idant grįžtume! iš blogo kelio, kuris 
yra klaidingas ir trumpas. Dar užtektinai 
yra laiko! O dieve, dieve, susisimilk ant

Žmonės klausė ir iš baimės drebėjo. 
Jie karštai tikėjo kunigo žodžiams. Dūsau
dami žegnojosi, poteriaudami parpuolė ant 
kelių ir bučiavo grindis. Taipgi ir kunigas 
persižegnojo. Kada nusisuko nuo žmonių 
— gardžiai nusijuokė.

Kada kunigas žmonėms sakė pamoks
lą, tai šalę bažnyčios vaikštinėjo velnias. 
Išgirdęs savo vardą, atsistojo prie bažny
čios lango, kad pamatyt, kas ten darosi.

Matėsi nuolankus žmonės, kurie bučiavo 
kunigo ranką; paskui pamatė, kaip kunigas 
rūpestingai rinko pinigus nuo'nuskurusių 
žmonelių. Tas velnią labai supykino, ir ka
da kunigas ėjo iš bažnyčios, velnias skubiai 
prisiartino prie kunigo ir paėmęs už “šven
tos suknelės” jį sulaikė.

— Tu, storasis klebone, — velnias pra
bilo — ką ten primelavai tiems nelaimin
giems žmonėms? Pasakyk man tuojaus, 
kokiomis ten pragaro kančiomis juos bau
ginai? Argi tu nežinai, kad jie dabar jau 
kenčia pasiutusiai dideles pekliškas kan
čias? Argi jau pamiršai, kad tu pats ir 
šiandieninė valdžia esate mano įpėdiniais 
ant žemės? Tai jūs rengiate tiems varg
šams pragarą ant žemės! Jeigu tu iki šiol 
apie tai nežinojai, tai dabar eik su manim 
ir aš tau parodysiu. (

Velnias griebė dvasišką tėvelį už 
sprando ir, iškėlęs augštai į dausas, nunešė 
dirbtuvėn, kur virinama geležis. Ten dar
bininkai priversti yra dirbt vidury pekliško 
karščio, jų gyvastis didžiausiam pavojuje. 
Oras tvankus ir karštas nepakenčiamas dėl 
riebaus dvasiško tėvelio.

Kunigėlis taip įkaito, kad verkiančiu 
balsu pradėjo maldauti:

— Susimylėk ir pavelyk man apleisti šį 
pragarą.

— Palauk, mano mielas, — tarė vel
nias, — aš privalau tau parodyti ir dau
giau tokių įstaigų, kuriose darbininkai kan
kinami.

Nieko nelaukęs, velnias pagriebė kuni
gą ir nunešė ant pleciaus.

Ten darbininkai kūlė javus. Jie buvo 
pavargę, išalkę ir dauguma jų, nuo sun
kaus darbo, negalėjo ant kojų stovėti. Už- 
veizda vaikščiojo aplinkui ir šaukė, kad jie 
dar labiau skubėtų.

Paskui velnias paėmė dvasiška tėveli i auklėti 4-4-
ir nunešė į tas stribas, kuriose darbininkai. . ,V1 . .

z,. , . . t visuomeniškame darbe,gyvena. Čia velnias parode, kaip darbi-__ .• :............ ..
ninku šeimynos gyvena susikimšę į mažus, 
šlapius ir šaltus kambarėlius, negaudamos 
nei tyro oro, nei saules spindulių. Velnias 
pirštu parodė į tas šeimynas ir tarė:

— Ar čia ne pekla?
Per visą kunigėlio šventą kūną perbė

go šiurpuliai. Jis atsisuko prie velnio ir 
drebančiu balsu tarė:

— Kogreičiausiai vesk mane iš čia. Aš 
pripažįstu, kad čia yra pekla!...

— Bet tu juos baugini kokia tai kitokia 
pekla, kurios nei pats nežinai.’ Jie ir taip 
suvargę kūniškai ir dvasiškai, o tu juos dar 
labiau vargini. Dar ne viskas, eikime to
liaus! Aš tau turiu dar vieną pragarą pa-

Velnias pagriebė kunigėlį ir nunešė į 
kalėjimą. Jis jam parodė tamsias kamė
jas, kuriose ant grindų gulėjo išbadėję 
žmonės. Jie buvo panašus į šešėlius. Vel
nias rūsčiu balsu sušuko:

—• Nusivilk savo šilkinius drabužius, aš 
tau retežiais surakinsiu kojas, atsigulk sy
kiu su jais ir tuomet pasakok apie pragaro 
baisenybes.

Kunigas pradėjo šaukti:
— Ne, ne! Aš nieko baisesnio negaliu 

sau persistatyti. Susimylėk ir paleisk ma
ne ir čia.

— Gerai, — tarė velnias, — jeigu tu tą 
viską, ką aš tau parodžiau, pripažįsti pra
garu, tai kur gi tas pragaras, kuriuomi tu 
nuolatos žmones baugini? Tu turi atsi
minti, kad jie ir dabar pragariškas kančias 
kenčia.

Dvasiškas tėvelis pradėjo drebėti. Vel
nias ironiškai nusišypsojo ir tarė:

— Taip, dvasiškas tėveli, tu visus no
rėjai apgauti!

Kada velnias kunigėlį paleido, tai tas, 
pasikėlęs sutoną, nešėsi, kaip drūtas, o vel
nias žiūrėjo ir gardžiai juokėsi.

Vertė V. J. Stankus.

vaičių.

MOTERIMS
NAUJIENOS
Kada aš tik ten nu

eidavau, tai beveik visados 
rasdavau susirinkusias vie
nas mergaites. Vis taip pa
sitaikydavo, kad aš, vyriš
kis, būdavau vienas tarp ke
leto mergaičių.

Sykį kalbėjomės apie mū
sų jaunuomenę ir viena iš 
susirinkusiųjų, jauna, iš
mintinga mergaitė, tarė į 
mane:

— Man rodosi, kad tarp 
kitų mūsų jaunuomenės 
kliūčių yra dar ir ta, kad, 
jaunimas skirtingų lyčių! 
perretai suseina.

Matėsi^ jog tą būrelį, kan
kino' tarytum vienuolyno 
gyvenimas; matėsi, kad ne
sant jų tarpe jaunikaičių, jų 
susiejimuose stokavo gyvu
mo.

Tarp vyriškių tokių vien
gungių susėjimų

Moters žodis.
Daug rašoma ir kalbama 

apie moterų reikalus, daug 
išreiškiama įvairių nuomo
nių, daug nurodoma, kaip 
moterįs darbuojasi ant vi
suomeniškos dirvos, bet už 
vis daugiausia moterįs pa
smerkiama, kad jos tamsios, 
paskendę fanatizme, girtuo
kliauja ir tt. Bet ar tie visi 
pasmerkimai teisingi? Man 
rodosi, kad jie neturi jokio 
pamato.

Kodėl? Męs gerai žinom 
ir matom, kuris tik vyras 
apsišvietęs, ne girtuoklis, 
tai ir jo moteris nėra jau to
kia tamsi, fanatikė ir gir
tuoklė. Suprantama, ji ga
li mažiau už savo vyrą su- 

' prasti, bet jaučia tą patį, ką 
i ir jos vyras, nes kapitalistiš
koji sistema lygiai spaudžia 
kaip vyrą, taip ir moterį.

Bet čia daugelis pasakys, 
kodėl jos neveikia ant visuo
meniškos dirvos?

Aš jau minėjau, kad mo
teris gali būti supratime 
daug silpnesnė už savo vy
rą, per tai ji ir neišdrįsta 
pradėti veikti ant visuome
niškos dirvos. Antra — mo- 

iteris yra apsunkinta šeimy- 
I niška našta: ji tu G kūdikius 

’ 1-1 i, namus prižiūrėti ir 
per tai negali dalyvauti 

.......0 
[trečia —- argi jau visi vyrai, 
kurie save 
sipratusiais, 
ant visuomeniškos dir
vos? Ar tai galima 
pavadinti darbu, kad jie pri
klauso prie kokios, nors pro- 
gresyviškos draugystės ar
ba socijalistų kuopos, nuei
na į susirinkimus ir ten pa 
sėdi? Juk tą patį ir mote
ris atlieka, tik skirtumas; 
tame, kad vyras sėdi svotai-j . - . .
nėj, o moteris namie. Bet1 kurstymo susi vesti į 
kaip vyras nieko neveikia, 
taip ir moteris. Pažiūrėki
te jūs į tuos vyrus, kurie sa
ve vadina susipratusiais, ar 
jie rūpinasi paprasčiausiais 
dalykais, kaip tai išsiėmimu 
pilietiškų popierų? Nei kiek 
neapsiriksiu, jeigu pasaky-lvo 
siių kad pusė taip vadinamu 
susipratusių vyru visai ne ;men poetai iš tos priežasties 

džiovą įgauna, bet ir vi
siems abelrai jauniems 
gamta nemažą dožą to 
“traukučio” suteikė; tas ir 
ant jų ne pergeriausia atsi
liepia. Gal ir ne taip tan
kiai, kaip poetai, gal ir ne 
džiova, bet kitą kokią — ne
galę ir paprastai jaunimas 
dėl tos priežasties suserga. 

(“Naujienos”).

vadina su-
darbuojasi

lieposna smarkiai. 31 d.
bus balius, o 1 d. rugpjūčio 
bus prakalbos L. S. K. ben
drovės parke.

Linkėtina, kad kliubietės 
ir ant toliaus darbuotųsi ant 
visuomeniškoš dirvos.

M. M. S. Našlaitis.

laiku tapo atidengta mokyk
la namų apžiūrėtojom. Mo
kykla randasi pirmam nuo
vade ir visos to nuovado na
mų apžiūretojos privalo tą 
mokyklą lankyti.

Mokykloj aiškinama, kaip 
reikia namus apžiūrėti ir 
užlaikyti švarumą.

DeL KUN. OLŠAUSKO.
“Vilties” N. 116 p. Z. sako, kad kun. 

Olšauskas neprisipažino neteisybę skelbęs, 
o tik paaiškinęs negerai suprastą jo skel
bimą. Žinoma tą Olšausko paaiškinimą 
“Viltis” gali visaip aiškinti, bet kiekvienas 
galvojantis žmogus tą aiškinimą supras 
taip, kaip buvo rašyta “Lietuvos Ūkinin
ke”. Juk tie visi “Vilties” skelbiamieji pro
testantai irgi tikėjo, kad kun. Olšauskis tei
sybę skelbęs, tai yra, kad kun. Michalkevi- 
čia griežtai uždraudęs rekolekcijas lietu
viams šv. Petro bažnyčioje daryti. Kitaip 
tos protestantų litanijos būtų nesurinkęs.

paiso į pilietystę ir nesirūpi
na išsiimti pilietišku iv m- 
rų. Ir kas iš to, jė1 męs 
visos moterįs p - dėtume 
šaukti, kad mums ; ^patinka 
ši valdžia, kad r ,s kapita
listai išnaudoja, J ;gu mūsų 
vyrai sėdi ir pypk rūko?

Man rodosi, jeigu tik vy
rai pilnai būtų s sipratę, 
jeigu jie ištikrųjų darbuo
tųsi ant visuomeniškos dir
vos, tai ir moterįs ruo jų 
neatsiliktų. Suprantama, 
aš nesakau, kad visi vyrai 
nesidarbuoja — daigelis 
darbuojasi, bet didžiuma jų 
tik didžiuojasi, kad jie susi
pratę, bet darbuotis visai 
nesidarbuoja. .

Tiesa, atsiranda ir mote
rų, kurios nepameta savo 
fanatizmo ir persekioja vy
rus, kad jie darbuojasi ant 
visuomeniškos dirvos, bet 
tai būna retai, galima saky
ti, kad tai išėmimas.

Taigi jūs, kurie visuomet 
šaukiate, kad moterįs tam
sios, fanatikės ir girtuoklės, 
pasirūpinkite pirmiausia jų 
vyrus apšviesti, o jau paskui 
šaukite ant moterų, jeigu 
jos nepaliaus girtuokliavę 
arba neatsikratys nuo to 
fanatizmo. Man rodosi, jei
gu jūs vyrus apšviesite, tai 
ir su moterų tamsumu jokio 
vargo neturėsite.

Davatkėle.

Jauniejie^abiejų lyčių, 
tankiau susieikime.

Neperseniai man tektavo 
atlankyti vieną būrelį lietu-

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerbiama Redakcija!

Aš myliu tūlą merginą; ji 
taipgi mane myli ir yra lais
vų pažiūrų. Bet jos motina 
labai karšta katalikė ir nie
kaip ją negalima pertiknn-1 
ti, kad ji mestų tą fanatiz- 
ma, nes jau labai sena ir ne- 
supranta jaunosios idėjos ir | Aukaut()ja sak kad jai 
prakilnumo. Kad nejzeuhis tokk] būduJpavyks;a išgell<. 
motmos mergina maldauja tj j 5TO ()00 kū-
imti skubą bažnyčioj. mum nmtUuA.mnctiKių u motinų. Manoma, 

kad panašiai pasielgs ir kiti.
Laivas įtaisytas su visais 

naujausiais mediciniškais 
įtaisymais. Ilgio turi 215 
pėdu; ant jo nuolatos gali 
būti 1,200 kūdikių ir moti
nų.

Ant laivo randasi įstaty
mai del visokių žaislų, bė
giojimų ir saulinės vanos. 
Į; aisyta atskiros “palubes” 
dėl mažylėlių, motinų, dides
nių ir jau paaugusių.

Ligoniams duodama pil
nas užlaikymas; vieni turi 
mažą dalelę primokėti, o ki
ti visai dykai gauna.

Jeigu pati anketuoja

Vaikams ligonbutis.
Ponia A. D. Juilliard pa

aukavo 100 tūkstančių dole
ri ų ir už tuos pinigus Wil- 

j'mington, Del. pabudavojo 
dėl New Yorko ligotų ir 
silpnos sveikatos kūdikių

susėjimų užtikau' e ą as turiu daryti; Ap- 
dar tankiau, ypač tarp piyhmą mergaitę tik |
biau prasilavinusios, pažan-|Per tai, kad ji, mylėdama sa- i 
gesnės jaunuomenės. Teko; . nesutinka imti
ii'laikraščių korespondenci-1civilišką šliūbą, nesinorėtų 
jose patėmyti aimanavimus j ’1* perdaug skaudu būtų, 
“kad. esą. su merginomis tlet atsiranda tokių drau

gų, kurie sako, būk tai di
džiausias prasižengimas im
ti bažnyčioj šliūbą.

Meldžiu patarti, ką aš tu-, 
riu daryti, ar išsižadėti my
limos mergaitės, ar sutikti 
imti bažnyčioj šliūbą?

Su pagarba, -
Vienas pirmeivių. 

Cleveland, Ohio.

Nuo red. Labai gerai 
daro tie, kurie vengia baž
nytinio šliūbo, bet išsižadėti I 
mylimosios vien tik dėlto,'

"kad, esą, su merginomis 
mums vargas, jų trūksta”.

Ir nestebėtina, kad tokie 
viengungiški susėjimai slo
gina ir vienos ir kitos lyties 
jaunimą. Jau toksai gam
tos surėdymas, kad viena ly
tis turi patraukimą prie ki
tos. Vienos lyties ypata dar 
neturi visti žmonijai gamtos 
suteiktų ypatybių, ji yra 
dar ne pilna, Apie tai Liu
teris taip išsitarė: 
vyras, tai dar ne 
viena moteris, tai 
žmogus, bet vyras 
ris tai vienas žmogus”.

Kad sutverti tą vieną čie- 
lybę — žmonių, jaunuomene 
skirtingu lyčių ir skverbiasi 
viena prie kitos. Anot mū
sų nagerbto rašyto jaus V. 
Kudirkos žodžių: “Dėl pa

perą 
dėdienė — gamta suteikė 
toki '“traukutį”, kuris len
kia moterišką prie vyriško, 
o vyrišką prie moteriško; 
kurį žmonės vadina “mei
le”, anie kurią bėgiodami 
tūkstančiai poetų džiovą ga-

V

Aš gi pasakysiu, kad ne

“Vienas 
žmogus, 
dar ne 

ir mote-

ŽINIOS

randasi 1,570,000 uolai min
ioj kūdikiu ir motinų, o ant 

. jos laivo tilpsta tik 1,200. tai
mylėdama savo mo- paUgU}na kūdikių belaukda

mi vietos ii’ pas Abraomą 
nukeliaus.

Dcmokratai rems moteris.
Norintis patapti Massa-

ną, nesutinka imti civilišką 
šliūbą, irgi būtų neprotinga. 
Mergaitė visai protingai ei- i 
giasi, jeigu ji mato, kad sa
vo motinos negalės pertik
rinti ir imdama civilišką 
šliūbą dar gali sukelti ne-į
smagumų ir net motinai su- chusctts valstijos guberna- 
trumpinti amžį. . įtorium kongresmanas Deit-

Emimas bažnyčioj šliūbo riek jau agi tuo ia už moterų 
„j-1 teises.
Įsi-! Tai jau gana geras ženk

las. Reiškia, jog ir demo
kratų partijos vadai su
pranta, kad reikia progre
suoti bent tame klausime.

nėra jau tokiu prasižengi 
mu, kaip dauguma sau 
vaizdiną.

Champ Clark padės 
moterims. '

Champ Clark, speakeris 
atstovų buto, pasakė, jog ji
sai prigelbėsiąs moterims 
kovoje už įgijimą balsavimo

Jisai pasižadėjo sekančia
me kongrese paremti sufra- 
gisčių reikalavimą suteikt 
balsavimo teises visoms A- 
merikos moterims.

SCRANTON, PA.
Mūsų korespondentai tan

kiai nusiskundžia, kad mo
terįs nieko neveikia. Mato
mai korespondentai mažai • 
seka moterų judėjimą. Štai j 
16 d. liepos dvi lietuvės sto
jo teisman už peštynes. Ar 
tai čia n eatsi žymėjimas? 
Reikia pasakyti, kad tokių' 
gabių yra ir daugiau. Jos 
visos susirenka į vieną stu- 
bą, pradeda girtuokliauti, o 
paskui ir susipeša. Mat,I 
kada jos nueina į bažnyčią, j 
tai dvasiškas tėvelis liepia1 
šalintis nuo “bedievių”, ne
skaityti bedieviškų laikraš
čiu ir tt. fu

Vietinė.

LAWRENCE, MASS.
18 d. liepos buvo išvažia

vimas moterų Birutęs kliu- 
bo. Birutės kliubas užkvie
tė ir L. S. S. 64 kuopą. Kuo- 
piečiai vist dalyvavo ir dai
liai praleido laiką.

Reikia pažymėti, kad Bi
brutes kliubas darbuojasi ga-

Lygios globojimo teises.
Massachusetts valstijoj 

praėjo teisūs, suteikiančios 
tėvui ir motinai lygią globą 
ant vaikų. Ligišiol, padėki
me, persiskyrime, vyras tu
rėjo išimtinas teises. Kad 
tasai įstatymas praeitų la

ibai daug pasidarbavo susi
organizavusios moterįs.
i Organizuotai spėkai vis

ikas galima atsiekti, neorga-

Mokykla namų apžiurę- 
tojom.

New Yorke randasi įvai
rių mokyklų. Pastaruoju nizuotai— nieko!

Tas jūsų naudai!Darbininkai, skaitykit visi!

Kazimieras W. Ziurinskas and Co.
Kostumieriškas Kriaučius.

1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

Siuvu siutus, overkotus ir reinkotus, 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, pasiųsit 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.
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KORESPONDENCIJOS
ir šviesties. Bet dalis lietuvių randasi tik viena mergina “Kur didžiuma nutars, tai 
visai nesupranta tųs naudos, ir drg. Januška tuoj praųe- ten bus ir pasiųstos”. Reiš- 
kurią tautos namas neša, ša, kad neteisybė, nes kuo- kia, jeigu didžiuma nutars 
Suprantama, pykti ant tų' poj randasi 3 merginos ir 3, siųsti klerikališkam vadui 
žmonių negalima, nes jie į moterįs. Aš juk nieko ne-.Gabriui, tai bus pasių- 
nesupranta, ką daro. Jų rašiau apie moteris, prieg- stos. Jūs karščiuojatės ir

! Nėra reikalo kalbėti apie 
'girtuoklius, kazyrninkus, 
’bolių badytojus, nes jiems 
tautiškas namas, laikrašti- 

I ja ir, abelnai, visas kultūros

LAWRENCE, MASS. |
“Didžiausias streikas”! į girtuoklius,

18 d. liepos dalis “viernų”( 
parapijonų pradėjo strei-, 
kuoti. Priežastis streiko se- v... v - , . v. ..
kanti. Kunigėlis su pagelba ma^a ro^ i°sia >. 
tūlų parapijonų, savo ave-1 tckn,ls .darbVs. skalto ^visai 
lėm pradėjo labai plikai vii- 11 I •|1}()S neatkrei-
nas kirpti ir kad pasekmių- fia i-K10S utyuos. Bet la-

nesupranta, ką daro, 
reikia tik pasigailėti.

J. Pakarklis.

VIENTAUČIAI!
SO. BOSTON, MASS.

Atsakymas ant atsakymų.
“Laisvės” N57 patilpo 

laiškas ir nors jis labai ma
žos vertės, bet kadangi jo 

mnn tTūnrhn varine išmo 1 Dai nuaria uarosi, Kati aisi-1 rašėja “Vis Nuliūdus” prisi- giau tą dai bą varius, įsme-1 - d . kj k ž. pažįsta buvusi 60 kuopos 
te senuosius kolektorius ir n. . 1IVU . y * • * •vietoto tnkinQ kurw inm Simui nei girtuokliavimu,nei naie u dabai stengiasi pai-> pastate tokius, kuue jam kazyi.iavimu nei boli„ stūm- nioti dalykus, į 
patinka. Dalis parapijonų / y v. 4 i . /.•Jnu nncidmmn ' dyniu, liet dar aršiau perse-.ne taip, kaip jie yra,tOrdU pasielgimu paSlplLtl i • . , nnmi dėlei fliŠkllYDO. nmnPŠi

tam moterįs tai ne mergi- pykstate už tai, kad para- 
nos, o merginos tai ne mote- šiau teisybę. Ar negeriau 
rįs. Tiesa, moterų kuopoj butų, kad męs visi pažan- 
turime, bet ne 3, o 2, tai gesnieji veiktume išvien rin- 
dr-gės: Ramanauskienė ir kime aukų ir siųstume 
Doviereuskienė. Kur gi L. š. F., 
daugiau? ------ ~

, nesusidėdami 
klerikalais?

jas 
su

i bai liūdna darosi, kad atsi

Šalę dr-gės Mairioniūtės, Pagalvokime, draugai 
tiesa, yra ir kita mergina, veikime linkui geros pusės, 

tada nebereikės mums tarp

ir

no ir 18 d. liepos, .eidami> ,°Ja taa..^ ^mną, 
bažnyčion, atsisakė naujai 
išrinktiems kolektoriams i 
dešimtukų mokėti. Supran-i 
lama, kilo triukšmas, buvo' 
pašaukti policmanai ir 
rie nemokėjo dešimtukų, 
tuos laukan vijo.

M. M. S. Našlaitis.

perstatyti na mergina,nes antra, dr-gė 
todėl Kaulynaičiūtė, yra jauna,15 

negu'dėlei aiškumo, pranešiu ger-,me^lL nepilnametė mergina, 
ir kazyrninkai. | biamajai į 1 ’V1 ,

i aršiau, taipgi ir kitiems, kurie per-1 
persekioja įsistatė, jog 60 kuopa visame 
skleisdama, kaųie kaltino laisviecius ir

tai Raulynaičiūtė. Bet aš
turėjau liogišką teisybę ra-'savęs taip karščiuotis ir pa
šyti,' kad kuopoj’ yra tik vie-1 sėkmės bus daug geresnės.

Siųskite visas aukas į Lie
tuvos Šelpimo Fonda.

M. J. Masys*

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

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

JIS PRIIMA PERSIUNTIMUI ANT SUČfŠDIJIMO Į 
VALDIŠKĄ TAUPOMĄJĄ BANKĄ AR KASĄ ir įteikia iš
siuntusiam BANKINĘ KNYGUTĘ. Jo bankas po nuolatine 
valdžioj priežiūra, todėl tavo pinigai gvarantuoth

• girtuokliai j
Ta kompanija, kuri
už girtuoklius

i tautiška narna,
■ ku-1 v^ck*as paskalas, •

iš atskilėlių Chicaginės tau-Jo

autorei to laiško, už ,kurU duoklę tėvas už- 
moka is atjautimo, is prisi
rišimo prie socijalistų orga
nizacijos, tai yra tėvo nuo-

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

5 d. liepos buvo 
L. A. 188 kuopos.

tos tarybos, po vadovyste 
dvasiško tėvelio. Mūsų dva
siškas tėvelis nespėjo į pa
rapiją koją įkelti, kaip jau 
visu smarkumu pradėjo 
darbuotis. Tuo jaus prasi
tarė, kad Liet. Lab. drau
gystę, kuri rengėsi tautišką

leisdama uaųie Kaitino laisviecius ir —
susideda būk kuopa tuom laiku neki- pelnas bet ne draugų—pa-, susirinko nemažai 

>. Laisviečiams esant Bos-1 viemU, kurie galėtų viens uz dailiai užsilaikė.
« - - - I T ♦ z v ■*/-» 1 r D-rs 1 I X L i n i ti 11- "I 1 X

ILL.
balius S.

Žmonių 
ir visi

DAR APIE LAWRENCE’O 
STREIKĄ.

Mūsų korespondentas
Dilgė štai ką rašo:

Pas mus dabar siaučia [nanig, statyti, išgriausiąs iš 
streikas. Nemanykite, kati;:painatu. Bet tie jo žodžiai 
mdustrialistai streikuoja V£/jaįs ‘nuėjo.

s. O, 
■ x Kada jau namas buvo pra- 

Kalp dėtas statyti ir aiškiai ma-!
girdėt, tai nuo’senų laikų tesi, kad bus pastatytas,!kuon(V/'n^Xil 
tūli parapijonai pykšta.kad j tuomet kunigėlis per pa-. J Xi 
mūsų kunigėlis nekeikia so-.mokslus pradėjo sakyti, kad'’ 
cijalistu, nevadina jų žrnog- tas namas greitu laiku tek- 
žudžiais, paleistuviais, kaip.siąs “reksmanams”. Čia rei- 
kad kiti kunigai daro, bet Ua priminti kunigo Delia- 
prisiiaiko dievo žodžiu: ™> žodžiai; jis pasakė:“Jei- 
“Mylėk artimą savo, kaip gu šis namas paklius auts- 
pats save”. Tas tamsiems 
parapi jonams nepatinka.
Nekurie stačiai sako: “Mū
sų kunigėlis socijalistų pri
veisė”.

ne! Parapijonai streikuoja 
prieš dvasišką tėvelį. 7"

pijos komitetas buvo mitin-

vėjais nuėjo.

‘vieną, kits už kitą ir tt. už
mokėti į kuopą duokles, jei
gu merginos neturi kuom 
užsimokėti ir tokiu būdu 
merginų ir narių skaitlius 
pasidaugintų. O ar tai pa
vieniai—viengugiai draugai pinigų surinksiąs, tai sugrį- 
daro? O mano pranešime, Į žęs statys bažnyčią, 
kuris tilpo “Laisvėje”, buvo 
kaip tik ir paminėta, kad 

nesistengia prie

tone, 60 kuopa buvo paki
lus iki augščiausio laipsnio 
savo gyvavime, turėdama 
123 narius ir apie $400 pi
nigų savo ižde. Taipgi lais- 
viečių nekaltino, kada jie 
sakė prakalbas, lošė teatrus, 
koncertus ir dalyvavo vieša
me lietuvių kultūriškame 
gyvenime, bet kaltino visai 
dėl kit ko: kad jie prisidėjo draugai . _
prie sutvėrimo naujos kuo-lkuoPos Pritraukt siuom tar- 

j pu merginų, o tos labai leng-
Toliaus sakoma, kad T? Padaryti. Na, tik pasi-

;pos tam pačiam mieste.
stengkite!

Jonas Guoga.

karininkui, tai jūsų dabarti
nis probaščius pas tą auts- 
karininką siūlus iš autska
rių paišios”.

Reikia pažymėti, kad tū
li katalikų vadovai val
džiai įskundė D. L. K.

gą sušaukęs, bet kunigėlis Keistučio draugystę už tai, 
irgi nesnaudė—pašaukė po-j kad jį paskolino $500 Lab. 
lieiją ir iš pobaznytinės svq- - 
tainės visus išvijo.

.draugystei dėl statymo tau
tiško namo. Ir tie patįs va-

tuomet abidvi socijalizmą. Jie visai nesu- 
, kad socijalizmui į- 

vykus nereikės nei pašelpų, 
nei posmeitinių, nes tuomet 
visai kitokia tvarka įvyks. 
Jie nesupranta, kad socija- 

_____ ______ € t listai kovoja ne tik už pasėl
iu, kuris rūpintųsi sušelpimu’pą ir posmertinę, bet už 
Rusijos politiškų kalinių, ubelną žmonių gyvenimo pa- 
Ratelis tapo sutvertas; pri-1 gerinimą.
sirašė 17 žmonių. Išrink-! Man rodoši, kad prie L. 
tas komitetas iš 5 ypatų. S. S. kuopos prigulint nerei- 
Į komitetą įėjo 3 lietuviai, 1 kia daug išlaidų padėti. Rei- 
latvis ir i žydas. Nutarta kia tik viena vakarą i mė- 
kas mėnuo mokėti po 6 pe- nesį neiti į karčiamą ir ga
nus. Ratelis turės susinę- Įima bus mėnesinę duoklę 
Šimus su centru, kuris da- užmokėti.

j bar randasi Šveicarijoj. Ra- 
metais aplinkiniai miesteliai Į te]i0 užduotis: apąrt 
pasiliko “sausi”, o pas mus - • • ’
užtektinai yra rudžio, tai iš 
kitų miestelių atvažiuoja iš- 
troškėliai ir geria be jokio 
saiko, o paskui pradeda peš
tis ir net už grotų atsiduria. 

Lietuviai irgi neatsilieka 
panašiuose darbuose,jau ke
li atas buvo suareštuotų ir 
u žsi m oke j o pabaudaą.

Orang ietis.

i pradėjo sykiu veikti. Pasta- pranta, 
i’uoju laiku ir susirinkimus 
laikydavo sykiu. Latvių kp. 
gavo iš Londono nuo bepar-

. K1}11, VvrkoJ?as Jau i tyviško kaliniu šelpimo rate 
ladojo. Išvažiuodamas pa- Lo sutverti čia tokį pat rate 
sake, buk tai keliaunąs pasi- - - - .....................
pinigauti, o kaip užtektinai kabini u

Pažiūrėsime, ar jis išpil
dys savo prižadus.

Eržvilkietis.

ORANGE, MASS.
Iki šių metu mūsų mieste

ly buvo labai tyku, bet šiais Suprantama, jeigu męs 
savo į visuomet giedosim savo į- 

rinktijgimtą dainelę “Vargely gi- 
aukas, rengti vakarus ir ki- niiau, vargely :.......

tokias pramogas ir visą pel- ' 
ną skirti sušelpimui Rusijos 
politiškų kalinių.

I Linkėtina naujai įstaigai 
kogeriausios kloties.

A. Orangotangas.

P l)a" 'moficmd nors laisviečių 
! jau nėra ir kuopa nekįla,bet 
puola, viešpatauja visur be
tvarkė ir tą betvarkę suran
da neatradime draugės 
kuri norėjusi užsimokėti 
vo mėnesines mokestis 
nansų knygų surašė.

Jeigu taip būtų, tai ištik- tik draugysčių susirinkimų, 
ro tą būtų galima pavadin- Fondo nariai rengėsi 
ti didžiausia betvarke.. Bet kailį gerai išperti, o kiti žin- 
ne, taip nėra, tai pirmas 'geidavo, kas iš to viso išeis, 
tokis atsikimas girdima,kad j Socijalistų kuopos susi- 
narė nebūtų įtraukta į. kny- j rinkimas atsibuvo ir visai 
gas. Čia pat kįla klausimas, nieko apie tai neužsiminta, 
kaip ta nare galėjo gauti L. Bet štai, kiek vėliaus, t. y., 
S. S. organą, juk pinigus į 27 d. birželio, buvo susirin-

Keistučio 
knygų? Gal jį administra-'draugystės, kuriame ir iški- 

baisiausias triukšmas.
T fon- 

įrašytas į do komiteto nariai, atsine-

DETROIT, Midi.
Triukšmingas susirinkimas.

Kada “Laisvės’ ’ N44-tam
sa- patilpo mano koresponden fi- ei j a apie Detroito “beparty- 

višką” fondą, tai visi laukė

centrą siunčia iš finansų, kimas D. L. K.

pasiliko “sausi", o pas mus m ė n e s i n i u mokesčiu, 
a ir mirsiu”, 

geresnio ir 
Bet paliau- 
dainavę ir

tuomet nieko 
nesulauksime, 
kime ta daina 
griebkimės prie darbo.

man

-, J ; leP0?. Parapijonai, (|ovai nepaprastai šūkauja
('l.knn,ūfz'nn^nk5tipra ?pie ^Mtos k61im^ - .ToUe' tortas siuntmė.10 už dyką? do

•’1,1 P? • ni. .n,w Pa. ™ones nuo tautos užsipelno,Nėra menkiausios abejonės,.'Mat, “bepartyviškojo
M.'kJ'-i-ii/ hn-'innin' i>- -l’al SOUtatU vardą. | kad jos vardas įrašytas į do komiteto nariai,____

iirie ‘durti insfilč kel' s gu- tal tle. s.kuJ?d1' knygas, tik gal ne šių, o pe- še tą korespondenciją, ir vi-put iiuių pasuiu_ Ktus gu- kai tie^ pelnys, kiek Zab- reitų metų. JK .. .L Z '
j v. . , ........................ ......... Keis- d. būtu ilgiau palaukus su-h’u
desimtuki»s,:tuėio draugystei padarė ne-; sirinkime,^'o ne 5 ‘ 

smagumui ir bereikalingai tai sekretorius jos 
ištrauks keliatą dolerių. ’

Nors jau tautiškas na-L . . , . .VJ.. . - J •. .
seniai pastatytas bet ^ei^u Jau taiP istikro buvo, i nubaustų arba visai prasa-

eidami bažnyčion, 
dešimtukų nemokėti. __ Z1
kunigas jau apie tuos špo- nelabai

, PITTSBURGH, PA.
“Laisvės” N56 tiipusioj 

iš mūsų miesto korespon
dencijoj visai neteisingai

HAZLETON, PA.
Geras uždarbis.

d. liepos kunigas per

vi etos 
rink i -

zikuoeius su buožėmis. Ku- lackaš 
rie mokėjo <’ 
tiems nieko nesakė, bet ku
rie bandė įeiti be dešimtu
kų, tuos grąžino atgal. i

“Man nerupi nei kunigą' 
pate’s'ntų nei parapijonų 
pasmerkti, tik noriu i 
nuomonę išreikšti. I. _

rie
ant muilo. Jeigu dr-gė sus savo “faktus” kaslink 

. i “gero” veikimo ir ręįka- 
sirinkime, o ne 5 minutas, Javo, kad draugystė už juos 

’“v vardą'užsistotų, nes, girdi, baisus 
ibūtų suradęs ir būtų galėju- esąs “šmeižimas”. Jie 
Isl užsimokėti savo duoklę.'pradėjo prašyti, kad mane 
: IaIa.,, u.....  i—i_ .'..4-.. .• • __

,j savo iki šiol nei viena tautiškai- 
" Man la-!klerikališka draugystė ne-į 

bai gaila tų žmonelių, kurie laiko tame name mitingų ir 
kruvinai uždirbtais centais nerengia įvairių pramogų, 
pasistatė bažnyčią ir dabar | Jie, dėl “labo savo tautos”, 
policmanai juos iš tos baž- viską atlieka^ svetimtaučių 
nyčies veja laukan, 
jie savo bažnyčią 
vyskūnui ir tas dabar gas-.vo pakėlusios klausimą,kad 
padoriau ja. Bet iš kitos pu -' mitingus laikyti tautiškam 
sės neverta ir gailėtis. So- name, tai didžiuma drau- 
cijalistų kalbėtojai nuolatos gystės narių jas visokiais 
aiškindavo, kaip Romos a-' žodžiais išplūdo. Iš tos prie- 
gentai neteisingai elgiasi,! žasties buvo priverstos 
bet jie kalbėtojų neklausy
davo”...

tai kodėl nepranešė viešai Jintų iš draugystės, 
susirinkimui, bet pasakojo tesni nariai užsistojo, 
draugams? Man rodosi,kad tindami ir ramindami 
kuopa jau ant tiek būtų tu- takraujus, kad ten nieko 
rėjusi nuoseklumo, kad jš- blogo nesą parašyta, apart 
rišti ir sutvarkyti tą dalyką, teisybės. Bet visgi tie fon-

Rim- 
tvir- 

karš-

Mat svetainėse. Kada moterų čia, turbūt pe tame da- diečiai nenusiramino. brau- 
pavedė draugystėj tūlos narės bu-lW*8": .čia aiskiai Ieškoma gystes pirmininkas paaiski-l 

bar gas- vo pakėlusios klausima,kad Pakabių ir daroma užmeti- no, kad jie patįs parašytų ji 
Vitnc nn imitinmis laikvti tautiškam mai kuopos sekretoriui laikrascius atsakymus ir mi

dr-gui Audickui, kuris atsa- rodytų teisybę, jeigu mato, 
kančiai veda knygas. Taip- kad neteisybė parašyta.

MANCHESTER, N. H.
Čia yra susitveręs komite

tas auku rinkimui nukentė- 
jusiems nuo karės, 
mitetą išrinko visos 
lietuvių draugystės;
me. dalyvavo ir L. S. S. 171 
kuopa. Buvo nutarta, kad 
aukas rinks bendrai, bet ko
mitetas klausė kiekvieną au
kautoją, kokiam fondui jis 
aukauja ir paskui surinktos 
aukos bus išsiuntinėtos! tuos 
fondus, kuriems aukautos. 
Aš aukavau penkis dolerius 
L. Š. F. Komiteto knygose 
irgi užrašyta: “Nuo A. Z. 
$5.00 L. š. F.”. Bet štai 
“Draugo” N29 patėmijau, 
kad mano aukos perduotos 
Tautos Fondam Labai ne
gražu, kad komitetas sauva- 
liškai pasielgia, siųsdamas 
aukas ne ten, kam jos au
kautos. Aš reikalauju, kad 
mano paaukauti pinigai bū
tų perduoti L. š. F., bet ne 
į kitą fondą.

A. Zupkus.

- . . , .... .......kuris tik turi savo
pasmerkiama buvusis pikni-] s;ul()j tikėjimo nors sulyg 

n-i .?k agunonos grūdu, gali kai 
Iiknikejnus nuversti. Aš tvirtai ti

kiu, kad mūsų pamokslinin
kas turi tikėjimo ne sulyg 
aguonos grudu, bet sulyg 
geru jaučiu, per tai aš jam 
duodu $500 dolerių, kad jis 
nuo mano farmelės nuvers
tų kalną. Tik, suprantama, 
neprivalo panaudoti darbi
ninkų j i egos.

Man rodosi, kad kunigėlis 
gali lengvai uždirbti pen-

ten buvę peštynių.
nieko panašaus nebuvo. 
Tiesa, buvo įvykę peštynės, 
bet tai kely bevažiuojant į 
namus, per tai rengėjai ne
gali atsakyti, kas atsitiko 
kely. Kaltinti rengėjus už 
tai, kad važiuodami nuo pik
niko kur tai susipešė, tai vi-i 
sai neteisingas paseilgimas.

Labai nemalonu, kad pas 
mus atsiranda tokių korės- 
pondentų kurie dalyko ne- ^‘šimt^ doleriu.' 
ištiria, bet tik nugirdę, ra- p, žemaitis
šo laikraščiams ir tuomi pa-!____________ ' ' *
daro daug nesmagumų. '.. .... L“.... . .........?.... ;

A. P. L. A. 4 kuopos sekr.'
Ig. Rasinskis. DARBAI

Matydami, kad dr-stė pa-

Hartford, Conn. — Pas
taruoju laiku darbai trupu-MONTELLO, MASS.

15 d. liepos buvo koncer-Į 

rėlio”. Programas buvo la
bai įvairus, susidedantis iš 
dainų, deklamacijų ir kito
kių pamarginimų. Taipgi * 
sulošta veikalėlis “Tarnaitė 
pamokė”. Viskas išėjo ne
prastai. Buvo kviestas iš 
So. Bostono 12 metų am-i 
žiaus vaikas, kaipo įžymus 
deklamatorius, J. Vervečka., 
Jis publiką labai užganėdi-j 
no. Paskui P. Vizbaras pa-. 
sakė prakalbą, i 
mas kokią naudą neša

tas vaiku draugystės “Žibu-!\lPaS'eJ?Jo; kelios dirbtuvės

gi ir pereitų metų sekreto
rius drg. Plepis negalėjo pa- lieka viską ant fondo komi- 
d.aryti tokios klaidos, nes teto rankų, pasakė: “Męs 
buvo vienas iš atsakančiam rezignuojam ir paliekam vi
slų sekretorių visoj Sąjun- sus tuos pinigus ir visą vei- 
goj, taip bent administrate- kimą vieniems katalikams”!
rius Jakštys viešai per “Ko
vą” paskelbė.

Jeigu draugė “Vis Nuliu- -rėjo ir dabar nori, kad tasai . • v _ , . .
dus” mato kokius ten fondas siųstų aukas Lietu-1 SY- Petro n’ Povylo drau- ------ ----- ----- _ ----- _

senosios moterų ’draugystės: triukšmadarius, tai kame vos šelpimo Fondui. Bet ■ auklėjimas, kaip
Reiškia, jie nepažino savo narės atsisakė ką nors pirk-|Be, būtų žingeidu žinoti? į viena draugyste nieko nega-!

NORWOOD, MASS.
Kada Kristus atėjo išgany
ti izraelitus, tai tie patįs iz
raelitų sūnai jį paniekino, 
apspjaudė ir net nukankino.

i su
tverti kitą moterų draugys
tę, kuri gerbtų savo tautą. 
Ir šiandien iš priežasties 
klerikalų tamsumo, jau tu
rime naują moterų draugys
tę (šv. Katrinos), kuri prisi
dėjo prie tautiško namo ir 
rūpinasi, jo palaikymu. Bet

Reikia priminti, kad pa
staroji dr-stė yra laisva, no-

GRAND RAPIDS, MICH.
18 d. liepos buvo pašventi

nimas kapinių Rymo-katali- 
kų. Nors oras ir neperge
riausias buvo—išrodė į lie
tų, bet žmonių susirinko ga
na daug. Pašventinime da
lyvavo šv. Jurgio draugys-

išganytojo. |ti nuo tų biznierių, kurių Taipgi apie kuopos,puolimą]h padaryta
Kada pradėjo artintis nau- moterįs priklauso prie šv.

josios gadynės išganytojas Katrinos draugystės.
—socijalizmas, kad paliuoj Dar nėra metų, kaip tau- 
savus darbininkus iš po ka- tos namas įsteigtas, bet apie 
pitalistiškos vergijos, tuo- jį susispietus pažangesnioji 
met patįs darbininkai pra- visuomenė jau labai daug 
dėjo jį niekinti, išjuokti ir nuveikė dėl pakėlimo savo: 
visokiais būdais persekioti

Kuomet

išganytojo. b

tautos. Tautos name ran-j

Ir to fondo 
arba ir jos veikimą ką galite nariai vis aiškino, kad tai 
žinoti, jeigu jos tarpe nėsa-'osą labai gerai, nes jie pa
te ir susirinkimu nelanko- darę “bepartyviškai” ir rei- 
te? —Aš pasakysiu, kad į kalavo, kad dr-stė rašytų 
kuopa veikia, tik gal gale-, prieš korespondentą 
tu dar daugiaus veikti? liestą”, ;

vietos lietuvių dasi viešas knygynas, iš ku- j raportas socijalistų svetai-

“pro- 
j testą”, arba atšaukimą, ki- 

Nekalbant apie pereitu me-1 taip jie atsisakysią visai nuo 
tii veikimą, o jos veikimo “veikimo”.

Žinoma, kiti dr-stės na-
apšviestesnė dalelė įsteigė rio kiekvienas lietuvis gali učjp ant sienos užraše pa- riai,. matydami jų uzsikars- 
Lietuvių Narna (svetainę), gauti knygų ir laikraščių|kabintas, galėjotejnatyti —Įdavimą^ir norėdami nura- 
kaipo apšvietos ištaigą, ku-|pasiskaityti. Tautos name dabartiniame karščio laike j minti, išrinko tani tikrą ko- 
riame kiekvienas darbinin- lavinasi choras x ir benas. kuopos draugai mokinasi du .misiją, kuri surinkus iak- 
kas vali išauti sunratima. Tautos name gerb. kompozi- prakilniausius teatrališkus Aus parašys į laikraštį.

moterų draugystė. Grajino 
lietuvių benas. Dabar lie
tuviai turės nuosavas kapi
nes. Labai pagirtinas daik
tas. Tik reikia apgailestau
ti, kad jų tą turtą kontro
liuoja dvasiškas tėvelis ir 
parapijonai, įgiję kapines, 
neturi ant jų jokios valios— 
kunigas bosas. Daug ge
riau būtų buvę, jeigu vietos 
lietuviai būtų įsteigę tautiš
kas kapines, bet ne katali
kiškas.

“Žiburėlio”.
Šis koncertas tapo s” 

rengtas ,paminėjimui trijų 
metų sukaktuvių nuo susi-l 
tvėrimo vaikų draugystės 
“Žiburėlio”.

Abelnai, 
gana gerai 
kad vaikų 
plačiausiai 
vintusi.

dirba dienomis ir naktimis. 
Mat, tos dirbtuvės dirba a- 
municijąEuropos kariaujan- 

.į čiom šalim. Kurios dirbtu
vės nedirba amunicijos, tai 
darbai eina labai silpnai, 
dirba tik po 5 dienas į savai
tę. Bedarbių skaitlius su
mažėjo, bet visgi yra daug 
ir be darbo. Iš kitur atva
žiavus darbas negalima 
gauti.

nurodvda-^ pažymėti, kad tū-
1 įy.jlns dirbtuvės kas metai va- 

( saros laiku duoda darbinin- 
ikams vakacijas ant poros 

su_' savaičių, tai šiemet, silpniau 
š>1" i darbams beeinant, gal duos 

ir ilgesniam laikui.
Patartina iš svetur darbo 

j ieškoti nevažiuo ti, nes patįs 
nieko nepelnysite, apart to, 
kad paskutinius centus išlei- 
site ant važinėjimu.

F. F. Naunčikas.

viskas pavyko 
ir reikia linkėti, 
draugystė ko
pi ė to tusi ir la-

A. Liutkus.
COLLINSVILLE, ILL.

RED. ATSAKYMAS.
Socijalistui, Lewiston, Me. 

—Jūsų pateisinimo negali
me talpinti, nes nepaduodat

kas gali įgauti supratimą, 
tuomet patįs darbininkai 
pradėjo prieš tą namą kovą 
vesti, pradėjo jo neapkęsti, 
visokiais būdais persekioti. 
Ii jeigu tas

Tautos name gerb. kompozi
torius M. Petrauskas pasta
tė ant scenos keliatą operai- 
čių. Kiekvieną vakarą ir 
šventadieniais tautos namo

ir* Dar priminsiu, kada tas 
' i, tai

veikalus, tai “Kainas” i ,.
“Erškėčiu Taku”. Taipgi (fondas tapo įsteigtas 
veikiama ir daugiau, bet čia minėtą draugystę atstovavo 
nėra reikalo minėti. Pvienas socijalistas, antras

Vietinis.

LIVERPOOL, ANGLIJA.
Čia nuo seniai randasi lat

vių socijaldemokratų parti-

Čia lietuviu randasi ne-į _ _
mažas būrelis ir daugelis, savo nei pavardės, nei adre- 
prijaučia socijalistams, bet s°i apart to, ar tas narys 
prie kuopos nėprisirašo. Jei-! streiklauzis, ar ne, tai turi 
gu užklausi, kodėl prie kuo-jtaiopa ištirti ir jeigu kores- 
pos neprisirašo, tai atsako, | pondentas neteisingai pra-

Ii jeigu tas namas persiver- 
stų į žmogišką esybę, tuo
met, be abejones, tie patįs 
darbininkai stengtųsi jį nu
žudyti.

durįs del visų atdaros. Tau
tos namas kiekvieną lietuvį 
žadina ir žadins paliaut gir
tuokliauti, Kazyruoti ir pa
mesti kitokias ydas,bet ateiti

m Mlrin'riiMftuiOrrt'ii

♦ ♦ Kada aš užklausiau, kur
Kasžin kodėl draugai greit ištikrųjų jie mano aukas 

užsigavo dėl mano teisin- 'siųsti,ar į vietos kokį fondą, 
go pranešimo, kad kuopoj ar į Lietuvą, tai atsakė:

S. S. D. B r. kuopos, tai lat 
viai bandydavo šį bei tą 
veikti ir tarpe lietuvių. Ka- tinės._ 
da jau susitvėrė L. S. S. D. žmonės

kad is prigulėjimo jokioj
naudos nemato, nes nei pa
šelpos negauna, nei posmer

Liūdna, kad darbo į knygynų, bet ne pašalinių 
taip pasakoja apie i ypatų.

PanašiusA. Straigiui 
tsišaukimus talpiname tik



LAISVE ' '‘

JUOKŲKĄSNELIAI.
nutarė bėgti tris sykius 
smarkiau, kad tik išsigelbė
jus nuo maraunos. Bet... 
tuščias tai darbas. Atbu
lam sunku toli nubėgti.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Ponas Orakule ! Jeigu tu 

esi viską žinantis, tai pasa
kyk man, kodėl Stirbis pra
dėjo piešti žmones su uode
gom? Tautietis.

Atsakymas: —
Todėl, kad žmonės pradė

ję* elgtis, kaip keturkojai. O 
antra vertus, vasaros laiku, 
turint uodegą, yra didelis 
parankumas nusibaidyt mu
ses.

Norwood, Mass. Kaip 
jau buvo “Laisvėje” minėta, 
nekurios Norwoodo moterįs 
sustreikavo nuo valgymo 
lietuviškos duonos. Šiuomi 
pranešu, kad streikas liūd
nai užsibaigė, nes striekie- 
riai pralošė. Mat dievas už
leido. ant streikierių savo 
rūstybę už “pazgordinimą” 
savo tautos.

t.
'i* 't’

Taip-pat skubinuosi pra
nešti, jogei šiomis dienomis 
įžengė į stoną moterystes 
Norwoodo klerikalų “glav- 
nokomandujušči” J. Pėža. 
Jo šliūbas atsibuvo South 
Bostone su visom blagoslo- 
venstvom. Iš tos priežas
ties Tamošius linksmas, bet 
Andrius liūdnas. Mat už 
šliūbą gavo ans, o ne šis.

Jaunavedžiai žada smar
kiai darbuotis ant katalikiš
kos dirvos. Reikia tikėtis, 
kad parapi jonų skaičius 
smarkiai pakils. Dieve 
jiems padėk!

-w
aw

ps
ip

Bma

Klausimai: —
Garsus profesoriau, Ora

kule! Aš girdėjau nuo savo 
tvcryščiu, kad tu esi labai 
razumnas vyras. Jeigu taip, 
lai i -'tiškvk man šituos du 
v rprosu:

1) Kur buvo mano dusia 
tuomet, kuomet daktaras 
uždavė man yterio ir darė 
operaciją?

2) Ar pekloje velniai šven
čia kokias nors šventes ir 
nors kada liaujasi dūšias 
kankinę, ar be poilsio smalą 
verda?

Atsakymai: —
1) Kuomet tamistai dare 

operaciją, tai tamistos dūšia 
buvo užpentyje. Jeigu tik 
būtum kojas pakratęs, tai 
būtų išrunijus į peklos ka
ralystę.

2) Peklos gyventojai ne
pripažįsta jokių švenčių. 
Jie yra žmonės darbštus. 
Dirba visi, bet ne daugiau, 
kaip po 8 vai. ant dienos. 
Pekloje smalos jau nebeliko 
ir todėl ten jokių kankinimų 
nebėra. Visą smalą nuo 
velnių atpirko žemės kapb 
talistai ir kunigai.

TELEGRAMOS.
(Svirpilu agentūros)

Petrogradas. Caras Mi
ke aną naktį sapnavo, kad 
rusai sumušė vokiečius. Da
bar augščiausiuojU įsakymu 
paliepta visose cerkvėse, 
bažnyčiose, sinagogose ir 
kitose “šventose vietose” lai
kyti pamaldas, kad ponas 
dievas caro sapną padarytų 
tikrenybe.

Berlynas. Šiuo tarpu Vo
kietijos dentistai “very bi- 
zy”. Mat junkeriai aštrina 
dantis ant Lenkijos, Lietu
vos ir Latvijos. Juk tai 
gardus šmoteliai!

Limberger suris.
Daugumas lietuvių neži

no, kas tai do sūris tasai 
Limberger.

Tasai sūris yra labai pa
garsėjęs savo kvapsniu. 
Juokinga, ar ne, kad kvaps
nys gali būti garsus? Męs 
žinome, kad balsas gali bū
ti garsus, bet kvapsnys, tai 
jau perdaug stebėtina. Vie
nok, to sūrio kvapsnys yra 
taip didelis, kad jei jį pa
slėptum kur kambaryje, tai 
namų savininkas tuojaus įš
aldytų padlagas jieškcda- 
mas padvėsusios katės. Ne
veizint į tai, jį kaikurie vo
kiečiai tai į) mielai valgo, 
kad net po svarą ant syk 
suvalgo. Lietuviai jį nei 
mirdami nevalgytų.

Limberger sūrį galima 
padayrti sekančiu būdu:] 
Pirmiausiai pasirūpink la
bai seno pieno puodą. Ar 
jis jau gana senas, galima 
ištirti taip: užvarvink jo la
šą šuniui ant nosies; jei šuo 
kaukdamas išbėgs ir sugrįžš 
ne ankščiau kaip į antrą die
ną, tai pienas bus geras. Ta
da tą pieną užkask į žemę 
ii laikyk šešis menesius. Iš
buvus tiek laiko, jį išimk iš 
žemės, gerai’suplak ir padek 
ant saulės. — Sakoma, kad 
labai tankiai į tą sūrį per
kūnas muša; bet toks muši
mas, žinoma, jam visai nie
ko nekenkia. —. Lauke jį lai
kyk per kiauras naktis ir 
diena, tegul puola ant jo ra
ra ir saulė jį kepina tol, 
kol jo paviršius bus gerai 
sutirštėjęs. Tada turėsi tik
rą Limberger sūrį.

Vienas vokietys nekurį 
laiką sirguliuodavo; tikrai 
nežinia, bet gal būt, kad la
šinių buvo persiėdęs Kaip 
ten nebuvo, vistiek, bet dak
taras jam prisakė valgyti 
viską, ką jis tik gali užsima
nyti. Jis todėl pasišaukė 
savo pačią ir sako, kad jis 
manąs, jog jam labai patik

liu Limberger. Pati buvo 
i labai širdinga žmonelė; ji 
'nuėjusi nupirko visą dešim-

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

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

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

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

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

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė musų 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 Lietuvon 
tarnaites. Vos pražydusi,voe 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo' purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

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

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

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

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

MOKSLAS R A NK ŽIN Y ST ĖS
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 .. ............................ . .
PILENIEČIAI .......................r...
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER- 
GELĖ t......................... . .
Iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina...
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

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

10c 
50c

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

- - - -.    , o
kalvus uuvva, lai taip ge- 
Prisiųsk 25c. suvyniojęs į

dink save, tik parsitrauk mūs “KLLENKUT” BRITVAPUSTO. 
kaip ištepsi ant diržo ir patrauksi kelis 
rai išpustis, kad malohu bus skustis.
laišką ir adresuok:

Y.
Dept. A.

MASPETH, N. 
BERGEN MFG. CO., 

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS I RUSIJA, LIETUVA IR LENKIJA PA
GAL PIGIAUSIA PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. ------ -- 
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje 
kalbose, 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų, 
tnai

2(k

20<

ir šią
ISc

Tai yra 
lietuvlš-

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

15c. 
15c 
15c 
15c 
20c

20c.
35c.

40c.

25c 
10c

10c

75c
75c
35c
20c

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojam 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

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

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

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

I

25c

50c

50c

Washingtonas. Prezi
dentas Wilsonas gavo pra
nešimą, kad vokiečių “fišes” 
jau pradėjo rodytis ir Ame
rikos pakraščiuose. Iš tos tį svarų to sūrio ir parne- 
priežasties Washingtone di-' Susi namon, visur, visuose
delis nusiminimas. Mat! kampuose, ant stalo, ant 
Washington© ponams dabar > langai ir kėdžių pridėliojo 
yra pavojinga važinėtis ant'po šmotą, kad kur tik Jis 
jūrių, nes vokiška “fišė” į nepasisuktų, visur galėtų 
savo uodega gali botą ap- j atrasti šmotą ir valgyti, ka- 
versti. da tik jam užeina noras.

------------- j Po nakčiai daktaras atėjo
Brooklynas. “V. L.” pra- pažiūrėti, kaip jo ligonis pa

neša savo skaitytojams, jo- siląiko. Suskambino gar
gei ji apskusta. Tai yra ne- pelj. Kada pati pravėrė du- 
teisingas pranešimas. Da- ris, daktaras atbulas, tary- 
bar tiktai muilinama, o sku- turn kulka, nuo durių atšo- 
tama bus truputį vėliaus. į ko. Bet po valandėlei, at- 

-- sipeikėjęs, nusišluostė nuo 
So. Bostonas. Tautiškas kaktos prakaitą ir užklausė: 

“Vėžys”, išgirdęs apie baisų “Kada jisai numirė?” „ 
pavojų iš juodvarnių pusės/ Iš “T. J.”

i

PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO- 
ir Angliškoje 

PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
Visokiose rodose patari- 

DYKAI. Išrandavoju baksus laiškams.
PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 

DU SYKIU J SAVAITE IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT IŠ RUSIJOS J AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
įlypo 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

BOROUGH OF BROOKLYN
NEW YORK

Fili ja: 155 CLINTON ST.
MASPETH, L. I. N. Y.

PARDUODU KARMAS

i Akušerkal§ (2

§ Pabaigusi kursą Womans Medical u 
College, Baltimore. Md

2? Pasekmingai atlieka savo darbu prie Š 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 

jį pagelba invairioso moterų ligose W

§ F. Stropiene,!,1;^:.^. |
• SO. 1JOSTOIN. MASS.
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.GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

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

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

“Laisves” Administracija.

LIETUVIŠKA

APTIEKIA
Žemiau paminėtai gyduoles galimi 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumntizmo....^................... $1.1
Krauju Valytujap.........................
Vidurių R eguliatoriub      50 
Trojanka............... ...... 25c, 50c ir $1.0*

Ir visokias kitokias gyduoles nut 
vist kiy ligų, kurios čia dar nepaminė 
tos galima gauti per pačtą

P. A. URBANAVIČIUS
Metropolitan
Brooklyn, N. Yo

»it»—»n» rr -vtaiaii m n>ri miihn* ■ i-wii — —mb.n* —.-»ww

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PASA. SHRUFSK1

KAINA
35 centai.

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

Reikalauk šiuo adresu:

Roebling St.,
LAISVE”

Brooklyn, N. Y

■1 n 1/ OI n NEREIKIA JIESKOTIIW1 I I K I II ^e^0’ mes nuro(lorne *<a'P išmokti angfę 
Ik E II I u t jį I II kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo na* ■ va m muoseliuosame laike, visi išmoksta. Nurodymai ir

LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO
VMBNamwicMnmaaanaMr^

“DIDELE DO VANA
............................................ _ 1

Nebo pakelio pričiąkys vcr*as {Jrigsls
Visas Kuponas verias / pinigais

--------------------------r

p&HfSnKS’;

r j,l * 
C QN’

................................. j

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALO
NAS VISAME SO. 

BOSTON N.
Sveiki gerlMuaioe rūšio# fėry- 

imai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
e persitikrinsite,

, JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway
( So. Boston, Mass.
(Dašimts žingsnių h»o Liatavlą 
Labdarystėm Draugijos same).

Telephone 595 Green point

Miseviči'-
ŠIRDIES U 
LIGŲ.

Daktaras J.
SPECIJALISTAS 

PLAUČIU 
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

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

Lietuviškos Di nos!
£1 Sąsiuvinys. Keturiems 

mišriems balsams; tinka cho
rams ar kvartetams. Kama už 
septynias dainas 25 c. Cho
rams duodama 30 knygui ų už 

dol.
Sutaisė Petrauskų Mikas.
Rašykit:
M. Petrauskas

395 W. Broadway
So. Boston, Ma 38.

5

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

'NAUJIENOS” praneša naujausias x leisingtati 
sias žinias iš kares lauko Ir abelnai iš -;« 7 
pasaulio — kasdien.

‘NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis jo» 
vedamos darbininkų dvasioje.

‘NAUJIENOS” talpina darbininkams na<> 1 .ngus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybės dar -įninku, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o v avienios 
ypatos ir darym ai pašalinio bizn’r

Prer m c uitos kaina
Chlcogoje—pei ;šnešiotojus 1 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chic^nje metam $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cn'-auoi ' metams $5 00; 
pusei metų $3.00; dviem n:?». ,1.00. Europoje
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

‘MAUJ1EN0S” 1841 S. Halsted St., Chicago, Ilk
Šiuomi prisiunčiu$------------už ‘‘NAUJIENAS’'. — ....

metus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresus

L. 10

P*s mus galite gauti aka-
nlaufdo alaus, puikios degtinės! ir 
kanauc vyno. Patarnavimas 

persitikrinsite.

61 S.2nd st., Brooklyn,

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.
Kas užslrašy» 
pas m»r* 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus «• 
kančias dov» 
nas: “Laisvę’ 
ar “Keleivį” ar 
“Kovų”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ai 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos 
arba knygų ver

tes $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 
metus laiko. Tai būk pirmas prie 
vanos.

J. BRAKNIS 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N.

Lietuvį”, ar “šakę”

pei 
do

Tai |M Gr^anpninfc.
Puikiacsia betuviams vieta pa«

Skanus alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokis

X.vynas, kvepen- 
'lllW cigarai, ir 

r A jĮjĮll puikus užkan- 
džIai‘ Salė dėl 

L’ mitingų Nepa-
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o husitu 
užganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

KIEKVIENAI MOTEKEI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Speci ja Imtina MotariHku Ligų.
314 E. 50th .'H., York

' ■ X.SO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryto; nuo 1 iki 2 vai. pe 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedeliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męa ištl 

rlame ir pasakome 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 pigug. Neužmirš
kite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.
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IINEWARK0
AKUŠERKA

Caux’guei Imperetricl M ari j A- 
kušerkų mokykit Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valitl- 
Joj. Turi puikias pasekme* 
praktikoje pri - gimdymo, taip
gi g-r*i apeipažinufi su aimnta- 
maib ribų moteriškų ligų ir rei
kalui e«ant, galite gauti patar- 
aavimą.

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. GnJI būti iš nainorni j pinigus 

arba i vertas dovanas.
(Ši di vjina bus duodauih iki Ik'.'.31, lk!5)

Jounikkaitė
m Wainwt St., NEWARK. N. J
Toiefor.a? Market

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 

-k eik į J. MARTINAIČIO V
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi^pasirinkti pagal 
savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y.

« &

109 Grand St.,

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

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

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

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

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

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

Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.60 į savaitę pašalpos ligoje.

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

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



LAISVE

Žinių=Žinelės
Francijos • laisvamaniai 

pradeda smarkiai protes- 
tuot prieš klerikališką agi
taciją kariumenėje.. Pasi
rodo, kad karės metu Fran
cijos klerikalai subruzdo 
smarkiai veikti. Laisvama
niai primena ministerijai, 
jog Francijoj dar yra sąži
nės laisvė ir religijos daly
kuose negali būti prievar
tos.

Gerb. Redakcija!
Pereitais metais mano bro

lis iš Suv. Valstijų užrašė 
man “Laisvę”. Pirmą nu
merį priėmiau 69 (praeitais 
metais). Kadangi mano 
prenumerata pasibaigė, tai 
mielai atnaujinu ją. Pri- 
siunčiu $5.00. Už likusius 
prisiųskite knygučių.

Su pagarba
J. Lengvenis.

Montevideo, Republica 
U ruguay

“Congressional Record” 
primena sekantį įdomų fak
tą. Kuomet kanuolių fab
rikantai žinojo, kad karė 
tarpe Amerikos ir Ispanijos 
tikrai įvyks, tuomet jie pa-1 
statė valdžiai griežtą reika- ■ 
lavimą (ultimatumą), kad
už kiekvieną karės reikmenį m
valdžia turi mokėti $100 c ’
daugiau, negu buvo nusky- 
rusi kongreso komisija.

Gerbiamieji!’ Nenoriu 
persiskirt su “Laisve”. Siun
čiu nors $1.00. ?’ 
nimo aplinkybės ir 
persiskirt su “Laisve”, 
stengsiuos kovot su jom.

Su socijališkais linkėji
mais

Nors gyve- 
’ • verčia 

bet

A. Kairienė.

kad tuo pačiu laiku, kada 
i nuo 
ną ginklo 
nuo savo

abriKantai re
? 11 a i i na 117 L- i <' 1

Ligišiol “Laisvę” pavie- 
niais-numeriais pardavinė
jo F. Lazauskas ir J. Pilipa
vičius. Dabar pardavinės 
ir J. Aleknavičius. Reiš
kia, sekasi.

Tai matot, koks kanuolių 
fabrikantų patrijotizmas!

Baltimore, Md.

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

SEVERA S BALSAM OF LIFE;<
[SEVER0S GYVASTIES BALSAMAS] M

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

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

SEVERA’S 
MEDICATED SKIN SOAP

[Soveros Gydantis Odinis Muilas]
del kasdieninio vartojimo, prausian- 

ties, maudantios, galvą trenkant.
. Kaina 25c.

Visi aptiokininkai parduoda Severn’s 
(Soveros gyduoles), žiūrėk, kad butų 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai

VV. F. SEVERĄ CO.,

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COŲLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

Nutarimų Rašt. — A. Dzidolikas, 
858 E. Weckliff Ave., Collinsville, 111. 
Fin. Rašt. — J. Baronas,

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

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

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

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

■laisves“ AGENTŪRA
• P -■ -■ ,Į .,■ ■...■■»,f Į j...... . . .— iii... i ., ' .....,.--.... .■|l. ■ „. ........jr^-T.. _ į, , , ,įi, į, , lĮį

SIUNČIAME PINIGUS J VISAS DALIS SVIETO.

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

SU

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. r-g~ 

Martin Pagac iš Mo- jf 
quail, Wis. mums ne- L>U 
eonai parašė: "Aš rgi 
noriu jums padėko- ;Į^į| 
ti už jūsų Severą’s ” 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdės;
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jai 1 butelį Severn’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
del naudos tų, kurio 
panašiai kenčia.”
Preparations 
Sevcros. ‘Jei 
rašyk tiesiog

Cedar R?pldsz Iowa K ■ii] ■ a

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRASAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

I486—— 7th Ak
Vlc»-plrmininkaB F. Raškevlčlus

530 Island Ave
Protokolų raAtlninkan Ona Užballūtė 

1214 West St
Finansų co.t-tlninkan J. Struža* 

1126—8th St 
iždininką* Ht. Buzlnskin

530 Island Ak 
Kasos Giobjėal;

M. Geruliūtž
1109 8. Winnebago St 

Ona Savrasevičiūtė
589 Island Ave 

Maršalka A. Neverauskas
411 So. Church St

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

Vokietija protestuoja, 
kad Amerika neprisilaiko 
neutraliteto ir siunčia gink
lų Anglijai, Francijai ir Ru
sijai.

Bet pati Vokietija reika- 
laute reikalauja iš Rumuni
jos, kad šį leistų siųsti gink
lus Turk i j on ir grasina net 
Rumunijai kare.

Tai, matot, koks keistas 
to neutrališkumo suprati
mas !

Ką rašo kiti laikraščiai?

Vienas Suv. Valstijų afi- 
cieris sušuko, kad anglai ir 
francūzai greitai išgabens 
is Amerikos visus arklius. 
Per vieną tik karės metą 
talkininkai išgabeno Euro
pon 249,157 arklius ir 52- 
872 mulus.

išviso Amerikoj pereitais 
metais buvo 20,962,000 ark
lių ir 4,449,000 mulų.

Linčiavimas žmonių Ame
rikoj auga ir auga. Per 
paskutinį pusmetį vienoj tik 
Georgia valstijoj nulinčiuo- 
ta 8 žmonės, o visose S. V. 
34 — tai bus 13 nulinčiavi- 
mų daugiau, negu pereitais 
metais tuo pačiu laiku.

Tarpe nulinčiuotų yra 24 
negrai ir 8 baltieji.

“L.” Ūk.” rašo:
Iš “Lietuvių Globos” šelp

ti mūsų broliams lietuviams 
belaisviams iš Prūsų Lietu
vos”. Iš stambesniųjų pa
šalpų “Globa” yra suteikusi 
šių miestų belaisviams: Sa
ratove 600 rublių ir kelioli
ka, pūdų marškinių ir dra
bužių; Alatyriuje (Simb. g.) 
500 rub. ir keliolika pūdų 
rūbų ir drobės; Kamišine 
(Sarat. g.) 245 rub.; Oren- 
burgo 100 rub. ir rūbų; Ba-

ir į daugelį smulkesnių vie
tų. Be to, “L. Globa”, atsi
žvelgdama į belaisvių prašy
mus, siuntinėja jiems lietu
vių kalba Bibliją, laikraš
čių ir šiaip knygelių.'

Skaitytojų Balsai

Hindenburgas Licpojuje. 
Hindenburgas—tai vyriau- 
sis vokiečių kariumenčs va
das. Neseniai jis buvo at
vykęs Liepojun. Be jo Lie- 
pojuje buvo ir kaizerio bro
lis Henrikas. Pastarasis 
vielų fabriko darbininkams 
pasakė prakalbą ir ragino 
juos stropiai darbuoties vo
kiečių kariumenčs reika
lams; gi savo kariumenę ra
gino uoliai Liepoja ginti,nes 
Liepojus esantis Baltijos jū
ros raktas, t. y. turint jį sa
vo rankose, galima viešpa
tauti visoj Baltijos jūroj.

Siunčiu jums $2.00. “Lais
vė man patinka ir su jūsų 
laikraščiu aš niekados ne- 
persiskirsiu. Su guodone

Moterįs ginklus dirba. Iki 
šiol Francūzijoj ginklų dirb
tuvėse dirbo tik vyrai. Ka
dangi dabar darbininkų 
trūksta, tai į tas dirbtuves 
priima ir moteris. Jos dir
ba labiausia šovinius: laisto 
ir pilsto visokius mišinius, 
iš kurių darosi bombos ir 
sprogstančioji medega. Vo
kietijoj gi ginklų dirbtuvėse 
jau dirbą apie pusė milijono 
moterų, v

RUSIJOJ BUS AMMUNX-
' CIJOS MINISTERIJA.
Petro gradas.— Lauk i am a 

?aro dekreto, kuriuo bus į- 
iteigta nauja ammumcijos' 
ministerija, tokia jau, kokia' 
yra šiuomi laiku Anglijoj.

I

Klausyk mano žodžio!
Ateik vyriškų apredalų, 

kaip tm skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ■> t. t. Pas mane t*- 
vo-as gers r prekes p.gios.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 126 

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

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

and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, 
Tartų Kontroles Komisija:

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

M. Urlakis,
231 Forbes St., Pittsburgh,

P. Samulionis,
Box 63, Me Kees Rocks,

12 
Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

PAJ1EŠK0JIMAI
Aš Kazimieras Dikšas pajieškau 

savo švogerio Juozo Jablonskio, apie 
29 m. amžiaus; Kauno gub., Basei
nų pav., Grigališkių sodžiaus, Alek- 
sandravo volosties. 9 metai kaip A- 
merikoj Apie 5 metai atgal gyveno 
4xcter Boro, I’a. 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.

Pittston 1’. ()., Exeter Boro, Pa.

.1. ROZHKOFF
Pas ji galima nusipirkti “Laisvę” 

ir visokių knygų.
Kreipkitės šiuo adresu:

J. ROZHKOFF
107 — 1st St., Minneapolis, Minn.

131 Grand St., 
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,M ASS.

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

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

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

Market St., N. 8. Pittsburgh, Pa.
2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O. 

Box 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. Petrauukas, i'o*t offio* 

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

st.

St,
St

P. Burba
W. Stoughton, Mass.

KAM MOKĖT RANDĄ?
jeigu įmokėjus nedidelę sumų pini- Į 
gų, o tolinus, mokant po kelioliką ■ 
dolerių į menesį gali būti savininku 
locno 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, kelionė 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.

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

K. MDLAUSKA8
Aptiekorius Ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21018

DRAUGIJOS
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

1462 Jenne, St.
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange St.
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

818 Jenne 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne
Iždo globėjai: J. Sukelis, 266 Ex
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. Bubelis, 313 Quince St.
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 301 

Caledonia St. ir’ J. Jurevičia, 152 
Main St.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. A. Zaperiackas,
183 Rdebling St., Brooklyn, N. Y. 

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

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

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

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

vių laikraščiai rašo apie ši
tokį atsitikimą. Traukda
miesi atgal (Latvijoj) vo
kiečiai išsprogdino tiltą, o 
sale tilto upėj padėjo daug

Gerbiamieji! Prisiunčia’minų. Latvis malūnininkas 
skolą už “Laisves” parduo- 'Stovėjo krūmuose ir viską 
tus numerius $3.10. Ant to-(tą matė. Netrukus prisiar- 
liaus siuntinėkite jau ne po tino rusų kareiviai. Kadan- 
20, bet po 30 egz. kiekvieno gi tiltas buvo sugriautas,tai 
num. Manau, bus galima jie buvo bebredą per upę, 
išparduoti. Įtik malūnininkas juos su-

M. Arminas. Taikė. Ištikrųjų, upėj rado 
Waterbury, Conn. • vokiečių minų.

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,

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.

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

J

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

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

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

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

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

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

1

2

JAU IŠĖJO iš spaudos knyga

MOTERIŠKE ir MEILE

LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK
VIENAM LIETUVIUI.

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

Kovotojas už teisybę Jeronimas 
Savonorolla ........ ................

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

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

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

25c.
20c.
15c.
15c.
10c.

ne tik jauniems, bet ir seniems. 
Jaunimas joje ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės 
svajonių ::

K A INA .

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIŠ
KŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS VIEŠŲ 

REIKALŲ KOMITETAS:
J. Neyiackag (pirmininkas), 

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

121 Grand St. Brooklyn,N.Y.
W. Vikertaa (iždininkesb

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

241-8 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.
V. Kazlauskas,

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

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

188 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.

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

NINKŲ ADRESAI;
Prezidentas A. Drobišlus, 51 Ten 

Eyck St., Brooklyn. N. Y.

frotokolu rąštininkas F. ftvetikaa, 
j^oeBllng St., Brooklyn. N. Y.

Finanių raštininkai K. Krlaačiflnaji.
18 SUgg St., Brooklyn, N. Y.

Iždininkai P. Patašių*, 94 g. let it., 
Brooklyn, N. Y.

V.

J.

J.

Reikalaukit šiuo adresu:

183 Roebling St Brooklyn, N. Y

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

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

Galima mokintis die- 
Gvarantuo- 

jog laisnius gausite.

III.

III.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

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

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

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

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedėboj, P. A. Sa- 
lasevlčiaus dvetainSj.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugii, 1840 8. Halsted St., 
Chicago, Ill.

Vlca-Protldantae 2) B. Mankai, Cor 
irth & V'n. 8t., Philadelphia, Pa.

Sminežimų Sekretoriui 1) M. M 
Rice-Hirman, 140 K. 19th New 
York, N. Y.

Suiineilm^ Sekretorlui 2) J. No- 
▼ lack ai, 188 Roebling it., Brooklyn 
N. Y.

T. L. Dandulii, Box fill,
Wutvllla, Ill.

Finansų Sekretoriui 2)J. Staiiulevi- 
člui, 181Š E. Moyameming Avean* 
Philadelphia, Pa.

Iždininkai K. Šidlauikai, 220 W 
Broadwway, He. Boiten, Man.

Kaioi G'obėjai: M. Oima, 86 Mar
ket St., Brighton, Mau.; J. Geguži* 
28 W. Breadway, So. Boiten, Manx.;

J. J. Gerdauekai, T8 Willi* gt., 
Now Britain, Conn.,

J. Jukelii, 69K Bait 139th Bt.
New York, N. Y

Vilui pinigui reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir paiiųiti Finansų Raitininku! 
T. L. Dunduliui, Box 511, Westville 
Ill., kuria yra po |1,800.00 kaucija, t 
jii |rai'i | knygai paiiųi iždininkui.

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina 
“KURSK” .........................Rugpjūčio (August) 7 d.j
“CARICA”

Laisves4 SPAUSTUVE
Yra įrengta pagal naujausios technikos reikalavi
mus, todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS atlieka 
greitai, gražiai ir pigiai. Taigi, draugijos, kuopos 
ir biznieriai, jeigu norit, kad jums reikalingi ap-Į 
skelbimai būtų atspauzdinti aiškioj, gražioj formojl 
ir teisingoj, visiems suprantamoj kalboj, tad neškit jį 

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

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

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

-------------- -- --------------------—im— -------------- --  - ’ . r

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

SvtiketOl

^4$, gįBRANG1AUS1S ŽMOGAUS

Gyveninio džiaugsmai it linksmybės, 
laime 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 peronui ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno siŲ. 
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritiritiMl 
išrado daugybę specijallškų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių t..edikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvdifiss ligas Tarpe kitų aptiekos san-
delyje sukrautos ir gaunariidš sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas..
Gyvasties Ralsatnas.
Nervų Stiprintojas.
Vaistas del Vidurių
Kraujo Stiprintojas.
Nuo kosulio............... . „ „
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
"........... " " ir

50c. ir
50c. ir

25c. ir

91.00 
.75 

1.00 
1.00 

.50 

.50 
.50 

1.00 
.25 
JO 

8.00 
.25 
.25 
.50 
.25 

1.00

Nuo palvos skaudfjlmo.lOc. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo....................... ..
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
I.inimentas arba Expelleris... 
Nuo pi"“'“' I!,!—' 
Nuo R' 
Nuo lytiškų 
Nuo dusulio 
Nuo 
Antiseptiška 
Nuo vidutis

liaukų žilimo! 
-leuniatitmo... 
lytiškų ligų... 
..„-"j.............
kirmėlių....... 

, i mostis.
_ .iduriavimo... 

Kastorija del vaikų. 
Proškos del dantų.. 
Karpų naikintojas..

.25 

.10 

.25 

.50 

.25 

.60 
1.00 
1.00
.50 
.25 
.M 
,25 
.25 
.tt 
.i«

Ik

II II I II Skilvinės nroškos.... ,10c.II II I II P’gulkos Jei kepenų..........I II I II Hlakri naikintojas'...,....
UUIUiUU Del išvarymo soliterio....

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

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyniero* 
ttaippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. (L ' 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. §
MTReikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių apraiymitoriįstr (

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

fligo iums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašyi*** 3^ ’ 
atsilankydami j Lietuviikį Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Apt.^.nu., ,
Bedford Avenue x*mp*> North 4-t«« g*tvSr Brooklyn M fc ,

OOc.
50c.

ir 
ir

10c. ir

Skaitykit ir platinkit “Laisvę”, nes 
tai geriausias darbo žmonių laikraštis.

Prenumerata 2 dol. metams. z
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LAISVĖ

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

Reikalaukite iliustruoto kataliogo.

183 Roebling St., Brook-

dainų, pra- 
pamargini- 

šiame pasi- 
skaitlingai A

$12.50 su 12 lietuviškų dainų.

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

Vienuos dvieilinis Armonikas: 21 klavišis, 12 bosų, plie
niniai balsai, 16 dumplių, kampai apkalti tvirtai.
' KAINA $15.00.

K. Steponaviče, 
Box i i, Cliffside, N. J.

o 'įi 5
c c
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NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimą* 
kainos ant trumpo laiko. Pa 
siskubii.kitc įgyti šitą grama 
foną su 12 lietuviškų .dainų 
5(10 aditų, kaštuoja $12.50 
G va ran t uolas ant 10 metų. Ši 
tą gramafoną siunčiame kiek 
vienam su tiesa apžiūrejinu 
prieš užmokėjimą pinigų. .Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžint1' 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te .$1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę ta vorą. Pasitikinu', k avi 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

mažai apsišvietę, o

r"

VIFTINVQ 71NIAQ hides 8 vai. vakare. Kas i VlDlinEiiJ IiUMVJj lietuviu nori, lai atsilank
iš1 Po prakalbų buvo užduo-' rie iš tų komitetų į šį susi- j < I T TT J KT A C * 

lai atsilanko' darni klausimai, ant kurių1 rinkimą nepribus, tiems bus' I J j B Rj I j £1
1 atsakinėjo L. Prusenka ir J. duotas viešas papeikimas. | 

Daugiausia reikėjo Draugai, jeigu esat apsiėmę puikus autingas, cliffside, 1 
N. .L, GIRAITĖJ.

Rengia vietines Cliffside’o Draugi-1 
*•*. Fr-kaus Dr-ja, S. L. A. 70 

..... .. L. N. Kliubas, atsibus 1-mą 
d. Rugpjūčio (August), 1915 m. Pra
džia 1-mą vai. po pietų.

Programas susidės iš 
kalbų ir kitokių įvairių 
mų. Geistina būtų, kad 
linksminime dalyvautų 
publikos.

Svečiai, atvažiavę iš kitur, turi iš
lipti ant Cliff Si. ir eiti į vakarus, 
kol toji gatvė pasibaigs, ten jau 
matysit, taipgi ir žmogus lauks prie 
CliiT Si., kuris parodys vietą.

paklausyti.
Toliaus biuras stengsis a- Šukys.Linkui pilietystės.

Gal būt visi girdėjote tą . x. . . . - . 2 . 15 . -. . , ., , , . v-.. .,įsitikimą kuomet keliatas ^dengti skyrius visose mie- i atsakyti į klausimus apie į komitetus, tad ir dirbkite ... . I n+ /-> JnlvCA bii» 4-i V wioid nnvNtilriocr 4- n nnn rxl i f- i <5 L ne iv k i td i nntrfcilonlrvrLl W1 i
1 v ,. ‘'įjos šv. demoralizuo- i<p. )r

tūkstančių darbininkų, ne
turinčių pilietiškų popierų, 
likosi išmesti iš darbo ir į 
jų vietą priimti tie, kurie 
turėjo pilietiškas popieras. 
Ir kas su tais darbininkais 
atsitiko? Ar jie turėjo

sto dalyse, kur tik rasis santikius tarpe politiškos ir 
žmonių, norinčių lavintis ir 
tapti šios šalies piliečiais.
Tokiu būdu nereikės nei va
žinėti, nei toli vaikščioti.

Jonas Zubavičius.

ekonomiškos kovos.
Reporteris.

Pranešimas Brooklyno 
Lietuviams.

Kadangi daugelis vietos

niLčtip, neatsilankydami į 
susirinkimus, < 
jate visą veikimą.

Viešų Reikalų Komiteto 
pirmininkas

J. Neviackas.

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

Reikalaukit iš “Laisvės”

AISOPO ■
TASAKOS4

niekas nesinipino. Pasiro-į New Yorke sustreikavo lietuvių iš priežasties nemo-į 
(Jo, kad darbininkai ne pi-'laivų„Koduotojai. * Išsyk kėjimo anglų kalbos tankiai

— • ? reikaluose ima
ant i perkalbėtojus ir tie perkal-

Piečiai yra paniekinami netik streikan išėjo apie 1,600; įvairiuose 
kapitalistu-išnaudotojų, bet darbininkų dirbančių ' 1Ų . . .
ii darbininkų piliečių, kurie 36, 37, 38, 41 ir 42 prieplau- bėtojai juos nežmoniškai ap- 

tokiu'kų. Tuojaus prisidėjo prie lupa,tai pastaroji New Yor- 
' ran-!streiko 44 ir 55 prieplaukų ko Draugijų konferencija

i darbininkai. Ant rytojaus nutarė parūpinti sąžinišką 
Taipgi matome kad tar- 'sustreikavo ir kitų prieplau- perkalbetoją. Konferencija 

ne tamsiosios piliečių mi-'kų. Yiaminavo keliatą ypatų ir
nios neapykanta prieš nepi-l Darbininkai reikalauja pavedė Viešų Reikalų Ko- 
liečius darbininkus vis au- pakėlimo algos 3 cent. į va-(niitetui iš tų. nominuotųjų 
ga ir <uiga ir kas iš to gali landą paprastam laike ir ypatų išrinkti vieną. Viešų

i 15 centų į valandą už virš- ( Reikalų Komitetas, savo su- 
........... ’ . sirinkime, laikytame 23 d. 

liepos, perkalbetojum išrin
ko Joną Samulevičių, kuris 
dirba Bushwick banke, 726 
Graham Ave. Jo reziden
cija 455 Keap st., Brooklyne. 

Taigi, Brooklyno lietu
viai, kurie reikalaujate per
kalbėto jų, visuomet kreipki
tės prie Jono Samulevičiaus, 
o jis patarnaus jums sąži
niškai.

V. R. Komitetas.

ga n 
išeiti, tai niekas nežino. j
Taigi, socijalistai, kuriems valandes ir naktinį darbą, 

darbininkų padėjimas rūpi. Pirmiaus kompanijos bu- 
labiau už viską ir kuriems (vo atsisakiusios išpildyti 
darbininkai nepiliečiai yra darbininkų reikalavimus ir- 
taip lyginai brangus, kaip ir pradėjo streiklaužius sam- 
piliečiai, permatė tą visa da- dyti, bet dabar jau žada iš- 
lykų stovį, kad Amerikoj klausyti darbinonkų reikala- 
(larbininkai nepiliečiai gali | vimy, nors ir priduria, kad 
susilaukti liūdno likimo, su- jekių nusileidimų nedarysią, 
manė įsteigti taip vadinamą. Kuom tas viskas užsibaigs, 
pilietystės biurą, kuriame tai dar nežinia. Jeigu dar
bus duodama visokie patari-! bininkai tvirtai laikysis, tai, 
mai, pamokinimai, kaip ir j beabe j ones, streikas bus lai- 
kokiu būdu tapti šios šalies mėtas.

jokių nusileidimų nedarysią.
Kuom tas viskas užsibaigs,

Geistina būtu, kad ir lie- streikan ir dailydės, dirban- 
tuviai pasinaudotų šia pro- tieji prie prieplaukų tarpe 
ga. nes tai dalykas, turin- 44 ir 47 gatvių, 
lis didelę svarbą darbininkų 
gyvenime. Lietuviams, ne
suprantantiems gerai anglų ™ ant gatvės prakalbos L. 
kalbos, bus paaiškinta lietu- S- S." 19 kuopos. Kalbėjo L. 
viu kalba.

Minėtas biuras atsidarys 
6 d. rugpjūčio Socialist Par
ty office, 957 Willoughby. Bay minės ir kitų 

susirinko

Pėtnyčioj, 23 d. liepos bu-

! Prūseika ir J. Šukys. Prū- 
'seika gana plačiai aiškino 
[apie dabartinius streikus 

miestu, 
gana

tarimai—pamokinimai p ra- daug.

’0,000
K N Y G U
VISIŠKA: UZ 

DYKĄ
vyras turi pareikalauti umu 

laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti —

namluotis priimnumo gamtos-—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienu iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų.

ta pasakys kaip vyrai naikia 
yvasti, kaip jie įgauna ligas ir

30 d. liepos, pėtnyčios va- 
jkare, bus L. S. S. 19 kuopos 
'prakalbos ant Roebling gat
vės, palei “Laisvės” redak
ciją. Kalbės J. Neviackas.

Brooklyniečiai, malonėkit 
koskaitlingiausiai susirink
ti, nes išgirsite daug nau-

teto D. N. Y. L. D. 
Sąjungos.

Šiuomi pranešu, kad Vie
šų Reikalų Komiteto ir vie
tinio Lietuvos Šelpimo Fon
do Komiteto susirinkimas 
atsibus seredoj, 28 liepos 
(July), Tautiškame Name, 
8 vai. vakare. Visi tu dvie
jų komitetų nariai privalo 
būtinai atsilankyti, nes yra 
daug svarbiu reikalu. Ku-

Ar* Esi
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KAROL1S vairas
I9i4

PINIGAI.
“Laisve” siunčia pinigus į 

Lietuvą žemiau nurodytu 
kursu. Tas kursas pinigų 
tik ant trumpo laiko.

5
10

20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90

100

rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. —

Adresuokite taip:
“Laisvė”,

183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

$2.30
4.40
6.50
8.60

10.70 
12.80 
14.90 
17.00 
19.10
21.20
25.20
29.40
33.60 
37.80 
41.50

Maskvos:: Muzikališkų:: Instrumentų
—KRAUTUVE - —

4 Orchard Street, Dep. D.
NEW YORK, N. Y.

ĮDOMI KNYGA,
ik ką išėjo iš spaudos 
. ALEKSOS parašyta,

LIETUVA SUSALS
BUVUSIOJI LEDŲ 
ŽMONIŲ ATEITIS

GADYNE ARBA 
BEI PRAEITIS.

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

Kaina tik 20 centu.
Adresuokite:

Laisve”, 183 Roebling Si., B’klyn, N.Y
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SERGANTIEJI!
Diena 

užsiimu

nustojote sveikatą iš
po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių, 
ykite sau, kiek aš išly

džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimai. įkirejo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specijalislą

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

ryti, kad išge’bėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas u didžiausiomis pa
sekmėm^, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau-
čių, jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, 
mat y t k i a u ra i kūno, 
daktaras turi tokius aparatu 
kad labai brangus, 
tyrinėjimas šlapumo.
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. šventadieniais nuo 10

140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd

per kurią 
Ne kiekvienas 

dėl to, 
Chemiškas iš- 
Neat idėl iokite

vai. ryto iki 4 po pietų.

Columbia
Rekordai^

Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

M. & V. Furniture Co Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N. Y

Sifilisų arba Užnuodijimu Kraujo, 
Triperiu, Pulaviinų, Nusilpnėjimu Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusiilių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Heinoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomcs?

Ar turi skaudė Įtmus str<*nose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surūgusi pil\ :i; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negeri kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus saĮinus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, baimingas ir aržus; pasnrgis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklos 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir leiigvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 

pamokinimų. Ji yra krautovč žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katros kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vcrt( i . iera paduotas inedikališkas vai rias. Nieks ne gali žinot i kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą' Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 203, 20S N. Fifth Ave., Chicago.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.

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

IŠMOK ESČIŲ ARBA Už CASH.

687 - 3 AVE. •S.i' įF£ii So. B’klyn, N.Y.
E 2339.

E

E

2340.

2341.

2342.

2343.

stiprumas ir spėkas trumpu lai
svi maža’s kaštais. Jeigu nori

kata
k u i
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas,
cnergitiškas vyras,

Adresas

Miestas

2223.

Stiprumą ir Energija.

Šita moteris, kuri pirko keričius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas.

ICE BOX.
Neleisk Šilumai sugadint valgiu* 

nas jie prekluoja brangiai. Suga 
dytl arba blogai užlaikomi valgia 
yra pavojingi žmogaus sveikatai 
Jai surokuotum už kiek pinigų bu
sigadina valgių per karščius, lai 
būt galima lengvai nusipiktl ger^ 
aisboksį nuo Maliausko Ir Vidžiūno 
ir bus ant visados. Pasiimk ant 
išmokesčio, jie pigus pas mus.

2224.

2225.

2226.

2227.

2228.

2356.

Stejtas

žų keričiuką nuo Maliausko Ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išmokesčio po $1.0® 
ant savaites

2357.
2358.
2359.

E 2360.

ŠĖRIAU ŽIRGEL]. Doctas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOL1S”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLI.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava ■ 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
] SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo 
EINU PER DVARELJ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRI ALŲ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU. 
ŽYDAS STATINĖJE 
SAULELĖ 
Kapelija.
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTĖ ir
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELK1ME KOVĄ.
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka.
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas.
MANO MIELAS. .Polka.

Vaiskava Kape’ija. (

Polka. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS.* Princo Vaiskava

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.




