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ROCKEFELLERIS

kelias už atvykusios, maus gub. miestelių \ ilniun kraustyti iš kitų K. g. vietų >
pasitraukti be didelių nuo- bet apsistojo čionaiišgabenta

LĖS APSK.
didelis

Minios rusų kariumenes juodašimtis.

būtent

a-

JAVŲ DERLIUS.

Išrinkta

*i

rinks patįs rusai ir todėl jie keti procentus už savo sko-

■M

Ku- 
prie

riumenei, iš Varšavos išvež
ta arba sunaikinta, kad vo
kiečiams nekliūtu.4-

pinasi pavergtomis tauto
mis!

Rockefeller dėlei to atsi
tikimo labai nusigando.

New Yorko 
gubernatoriusVISAS VARIS KONFIS

KUOJAMAS.
Brandenburgo provincijoj 

(Prūsuose) valdžia konfis
kavo visą varį ir nikelį.

KAIZERIENĖ PRŪSŲ 
LIETUVOJ.

Berlynas. —- Kaizerienė 
Augusta Viktoria ir kron-

KOKIĄ TAKTIKĄ VAR
TOS RUSAI?

Rusų kariški kritikai ir

Už ŠVENTĄ KARĘ.
Indijoj vis labiau kįla re- 

voliucijinis judėjimas, 
nigai kursto žmones 
revoliucijos.

JUODKALNIJA BAN- 
KRUTIJA.

Juodkalnija atsisakė mo-

ministeris.
Pirmais ministeriais, ku

rie rezignavo, buvo Makla
kov ir Suchomlinov.

Ščeglovitov buvo

Ma
noma, kad nauja rusų apsi-į

Tai, mat, kaip Anglija rū-1 Užėmę Varšavą,

apie vokiečius:

lankydamos tas vietas, ku-

“žmonių karė”.
Rusija turinti mobilizuoti 

savo spėkas, o ypač 
Tiktai tuomet 

galima bus išvyti vokiečius.

VI YTTJM1 ' atloti dvaian. liktai pa-
KUR BUS NAUJI 

MŪŠIAI?

TREČIAS MINISTERIS 
REZIGNAVO.

Jau trečias iš eiles rusų

čiuose viešai paskelbė, kad 4.^ Baltstogę, 
rusų kariumenė apleidžia; Kauną 
Varšavą. j - ’

Viskas, kas tik tinka ka-|yj]njų

V I

ru liežuviai. Tai dega baž- 
nytkiemiai ir sodžiai.

Londono laikraščių karės

KĄ SAKO RUSIJOS KA
RĖS MINISTERIS.

Rusijos karės

6 rublius, darbininku z c
(kaip tyčia niekas nerei
11 a u i a. To del lie žemiai

na Litwie” esanti įtraukta
(indeksąn, o iš
Prapuolenio atimta praioty- vj 
stė prie popiežiaus.

Reikės paliudymų. Iš Vii- 'tiems žydams, kurie yra iš-

— t....... Iš Anykščių, Troškūnų,
paties kun. Utenos ir kitų Kauno gub.

vietų, iš kurių žydai ligi šiol 
dar nebuvo kraustomi, da
bar įsakyta išsikraustyti
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VOKIEČIAI APSIAUČIA KAUNĄ. AUSTRAI PAĖMĖ LIUBLINĄ
RUSAI APLEIDŽIA tikisi laimėti. O tuo tarpu, las.

jie povaliai vis trauksis į kėt 1 d. liepos. 
Telegramos is Berlyno, rytus.

Londono ir Fetrogrado vie-j 
nu balsu sako, kad nišai 
tuojaus apleis Varšavą. Vi-j 
si archyvai, iždas — išga-| 
be n ta iš Varšavos. Karės 
amunicija iš \’aršavos išve- mija priėjo prie Liublino- 
žama.

Rusai (h
Lenkijoj, kad gauti laikoj 
tvarkoje ir be suirutes ap-įstro-vengrai vėl pradėjo už
leisti Varšavą. . : . 1 , 1 '

kunigaikščio N i- nuo Wieprz, Chmiel apygar- riusios slaptą sutarti. Serbų
• 1 • w ■» • • * 1 • — -i «

PRIĖJO PRIE LIUBLI 
KO-CHOLMO GELŽ

KELIO.
Generolo Mackenseno ar

rocentai išpuolė mo- KAUNUI GRĘSIA PAVO
JUS.

Vokiečiai turi savo tiks-Pereitą gruodžio Franci- 
ja paskolino Juodkalnijai lu Kauno paėmimą. Kaip 
30,000,000 frankų ir nuo to pranešama, generolas von 
laiko juodkalniečių

.menė nieko neveikia.

(Cholino gelžkelio, vidury 
dar todėl laikosi tarpe tų dviejų miestų.

Tarpe Vyslos ir Bugo au-

kai iu- Buelov, veikiantis Kauno 
gubernijoj, gavo naujos pa- 

Juodkalnijos karalius lai- spirties.
ko savo kariumenę be dar-j Eidami iš pietų pusės, vo- 
bo, kad karei pasibaigus bū- kiečiai jau pasiekė Kauno 
Ii “drutu” ir turėt didesnę tvirtovės fortpostų.
įtekmę taikos tarybose.

Sakoma, kad Austrija,
| Iš rytų pusės, nuo Suval
kų, vokiečiai taip-pat arti- 

‘ puolamąją kovą. Į vakarus Serbija ir Juodkalnija pada- naši prie Kauno.
Didžio 1 

kolaj Nikolajevičiaus arini- doje, priešų linija tapo per- 
j, kuri tęsiasi veikia.

» I

Austro-vengrai užėmė ru-l 
vokie- su pozicijas ties Chmiel.

kariumenė dabar nieko ne-
ja nori pasitraukti pilnoje laužta linijoj 
tvarkoje, kad išlaikius savo 25 viorstus. 
čielybę ir, pribrendus laikui, 
išnaujo užatakavus 1 x __  _____
čius. . | Rusai, besitraukdami, Į

Iš Varšavos Maskvon jau naikino viską— degino far-i 
iš v a ž i a v o A n g: i j o s. 
jos, Italijos ir Belgijos kon-( [ 
sulini. Amerikos konsulas austrai 
Fernando de Šato likcsi perėjo per Vyslą.
Varšuvoje, kad ĮMgclfTjus Ties Bugu austrai paėmė 
amerikiečiams, jeigu jiems; Šokai, šiaipjau rytų Gali-(sigauti. 

iglai,'cijoj situacija yra bu per- 
taip-i mainu. ■ y • v

TURKAI LAUKIA PA
GELIUOS Iš VO

KIEČIŲ.
....... ____________________________ , Enver paša, Turkijos ka- 
, Franci- mas ir naikino javų laukus.1 rėš ministeris, pranašauja, 

Į šiaurę nuo Ivangorodo kad už mėnesio laiko vokie- 
___ i daugelyje punktų čiai pribus turkams pagel- 

bon.
Tuomet turkai galėsią at-

gyvenanti
t.a t išvažiavo Ąu.cVv'- 
si augštesnieji teismu 
ninkai jau išvažiavo iš Var-

lių teismo fondo.
Daug žymių lenkų, kurie 

palaiko rusų pusę, bėga Ru
sijon. Kadangi visiems ne
užtenka vietos traukiniuose, 
tai daugybė važiuoja ratuo
se pro Balstogę ir Vilnių 
Keliauti pro Lietuvišką

galima, nes visa 
imtas kareiviais

Daugybe žydą

BOMBARDAVO BALT
STOGĘ.

įvirs Varšavos ir Balstogės, 
ų vei-1 Ant Baltstogės ir Malkino 
, nes Zeppelinai metė kelias bom

bas,
lačiaus, pasitraukdami, ru-1 Tuomi vokiečiai nori la
sai degina aplinkui viską. • bai pagąizdinti gyventojus.

VISKAS DEGA.
Varšavos apielinkėse 

iausia, nebus mūšių, 
ūsai pasitrauks be mūšio.

j vii.. 1

AMERIKA
KIEK SUVIENYTOSE 

VALSTIJOSE YRA 
KNYGYNŲ?

Washington, D. C.—Fede- 
rališkas biuras, kuris rūpi
nasi apšvetos rekalais, pa
duoda labai įdomią statisti
ką apie knygynų skaičių šio
je šalyje.

Su v. Valstijose dabar
randasi 18 tūkstančių kny-vok.ecuu pasiekė r k išviso ‘ 

m. Vido kclnt IMF- e’*7.,..u’ . , „ .

pers yra tam labai priešių- niems būti, tai ir gaisrų 
gas. Gompers yra ateivių, mažiau būtų. Juk pas mus 
priešas, nors jisai pats yra | beveik visados gaisro kalti- 
ateivis. Jisai užsipuola antininkas būna tai pypkinin- 
S. P., kam šioji nenori apru-(l:as, tai ūkininko nerangu

mas, nes kaminų nevalo. 
Reikėtų būtinai turėti ug- 
negesių įrankių.

bežinoti ateivystę į Ameri
ka.

LIETUVA
Apie Suvalkų Komitetą.

Suvalkų gubernijos gyven
tojams šelpti yra susitveręs 
Suvalkų gubernijos komi te- 

Sulyginus (tas. Kaip žinoma, toj gu-jau Baurbą, vidadkelej ta r- |,milijonai knygu. Sulyginus' tas. Kaip žinoma, toj gu-’ 
pe lanevez.o n Mintaujos. Isu 1908 metais> knygų skai- ibernijoj yra du lenkų aps- 
vttq'toat TWrf i,- r j ' člus padidėjo ant 20 mili-ikričiu, o 5—lietuvių; komi-i AUSI KAI LzeYf. LkdL jonLg tetas privalo šelpti visus,,

LINĄ. 1 Pi-ikUčUna U- Ivp'iai lietuvius, kaili ir len-l
Vienna.—1 ’ e t n y č i o s vaka

re Austrijos kavalerija įėjo 
į Liubliną. 'Tasai miestas, 
pagal didumą, yra antras 
Lenkijoje.

Austrai užėmė
tarpe Ivangorodo,
ir Cholmo. Toki 1:
tine rusu arini š.
nuo centro.

za Lustrai

ir1 lygiai lietuvius, kaip ir len- 
profesijų bibliotekos turi iš- kus.

j Jo valdyba sėdi Vilniuje 
!, Pilies 

Ant vartų ir

P u bl i š k o s (v i e š o s i o s)

Liubliną.

viso 50 milijonų knygų.
Daugiausia knygynų yra'—bankininkų kliube 

New Yorke, kur randasi 213 gatvelė, No. .8.. 
knygynų su astuoniais be-1 (kii'ų parašai tik lenkiškai ir 
veik milijonais knygų. Tuo rusiškai. Lietuvių kalba 
tarpu, visoje Massachusetts meko nėra. Ar nenori, kad 
valstijose yra tik 200 knygy- lietuviai žinotų ? Ar nenori 
nų. ’ ' * j lietuvių šelpti? LLR.

! Pennsyhmnijos knygynuo-(laikraščiuose nieko jisai ne- 
se yra nepilnai keturi mili- praneša.

11 Zd Iii UI • _ • ijonai knygų, 
tris milijonai.

Rusijos karės ministeris 
Polivanov pasakė sekančiai 

“Priešas 
drūtas ir be mielaširdystės. i 
Štai kodėl. Rusi ja ir jos pra
kilnus talkininkai kariaus—i 

labai susirūpinę ministeris rezignavo. Tai į kariaus tol, iki laimes, nors' 
ar pavyks rusams' Ščeglovitovas, teisingumo (karė ir ilgus metus dūruo- 

. ministeris. tų”.

visos I
Lenkijos. Tai daugiausia j 
valstiečiai. Sakoma, jog 
šiuomi laiku \ aršavoj yra traukiasi prie Lietuvių Bra 
keli šimtai tūkstančiii pabė-s)os (Gardino gub.). MAIŠTAI INDIJOJE.

(____ , ______ „____ . ‘New York Time” kores-
Varsayos lenkų Jaikraš-' gynįmo linija eis pro Bras- pondentas sako, kad jisai 

Gardiną ir sužinojo iš ištikimų šaltinių, 
jog visoje Indijoj (ji yra po 
anglų valdžia) prasidėjo vi
sa eilė maištų.

Paskutinis sukilimas buvo 
ant Ceilono salos. Laike su
kilimo daugybė žmonių už
mušta, o 1500 ypatų paso
dinta kalėjiman.

Rusų štabas kraustosi į 
. Taigi, dabar nuken

tės ir toji Lietuvos dalis, ku
ri ligišiol nuo karės ma
žiausia nukentėjo, 
Vilniaus gubernija.

“ŽMONIŲ KARĖ”.
Rusijos valdžia ir pirmei- 

publika labai susirūpinę, ko-j vių partija uoliai platina 
kią gi taktiką ateityje var-, tarpe žmonių idėją, jog šio- 
tos rusų kariumenes gene-!ji karė yra 
rolai.

Visi jau apsirimo su tuo (visas 
faktu, kad Lenkiją reikia i pramonėje, 
atiduoti vokiečiams. Rusai 
turi atsisakyt nuo visos Pa- 
vyslės.

Rusai, traukdamiesi į ry
tus, naikins viską pakeliuj, 
kad nieko vokiečiams nepa
likus. Sakoma, jog Varša-'princo pati Cecilija dabar 
vos fortai taip-pat bus išar- važinėja po Prūsų Lietuvą, 
dyti ir išgriauti.

Kauno ir Kuršo gub. ru- rios nukentėjo laike pirmo- 
sai taip-pat trauksis. Žo- ijo ir antrojo rusų įsiverži- 
džiu sakant, rusai elgsis ly-'mų.
giai taip, kaip jie elgėsi lai-j Jos tarp kitko apsilankė 
ke karės su Napoleonu (1812 ir Allensteine, kur susitiko 
metais). " 'su feldmaršalu von Hinden-

Kuomet rusų kariumenė (burgu, 
turės užĄ^ktinai amunicijos' 
ir ginklų, tuomet ji stos į 
mūšį su nusilpnėjusiais vo
kiečiais. Mūšio vietą paši-

ANGLAI VIS DAR GIRIA 
DIDĮ KUNIGAIKŠTĮ.
Londonas.—-Anglų spau

da, plačiai kalbėdama apie 
rusų nepasisekimus, išsijuo
sus giria didį kunigaikštį 
Nikolaj Nikolajevičių.

Anglai nujaučia, kad vo
kiečiai, apsidirbę su rusais, 
pulsis ant jų ir ant francū- 
zu.c-

KAIZERIS, JO ŽMONA IR 
KRONPRINCAS REN
GIASI TRIUMFALIš- 

KAI ĮVAŽIUOTI Į 
VARŠAVĄ.

Kaizeris Vilius, jo žmona 
ir kronprincas rengiasi 
triumfališkai įvažiuoti į 
Varšavą.

Visi vokiečiai nekantriai 
laukia to atsitikimo.

MŪŠIAI TIES
Vokiečių general is štabas 

praneša apie mūšį į rytus 
nuo Suvalkų, abipus gelžke- 
lio į Alytų.

Vokiečiai sakosi pastųmę 
rusus į rytus ir paėmę 2,910 
rusų į belaisvę.

UGLININKAI, BIRŽŲ V.
Paskutiniu laiku vietos 

žmonės labai suskubo darv- 
ti turtų surašymo ir apkai- 
navimo aktus.

Pernai menkai užderi jo 
• vasarojus, bet Šiemet 
menkiau užderėti, nes v 

, ra sausa ir labai šalta, 
pievomis irgi nekaip.

Javai labai pabrangę. Ru
igių pūrui mokama kuone po 
Į 6 rublius, darbininkų gi 

a- 
r 

mažažemiai atsidūrė la'-ai 
blogame padėjime.

LEIPALINGĖ, SEINŲ AP.
Gaisras sunaikino 75 gy

venamąsias trobas ii’ 250 
šiaip trohėsų. Per 500 žmo
nių liko be pastogės. Sude-

I Įtraukta indeksan kun. krautuvės, kluonai ūkio 
I'Apuolenio knyga. “Gaz. i^kirgm. žmones liko »e 

z, / „ v ! ; v. v. . maisto, o gyvuhai be pašaro.ĮCodz. rašo, kad ji suzmoju-; ’ ______ 1
įsi, jog kum Prapuolenio (žYDUS VEJA Iš KAUNO

• lietuvių šelpti? Lietuvių 
'laikraščiuose nieko jisai ne-i •’

Illinoise—tik!

................... č .

J. D. Rockefeller is gyvena! 
dabar savo dvare ties Cleve-, 
landų. Jisai niekur nepasi-!

•rodo. Dvaro vartai užra
kinti.

į Rockefelleris todėl taip 
(apsisaugojo, kad neseniai 
kelios ypatos, ..... v. .

Įautomobily varu norėjo įva-I važiuoti liuesai galima tik 
i ---- ligi birželio 20 dienos; nuo

b„„„„„, pavyko!Uis dienos jau reikės pasi- GARLEVA, MARIJAMPO- 
juos priversti važiuoti atgal. j^n}ti tam tikras vyriausybės . LeS APSK. .

—■> z. -.a i __ i • < » 1 rJ zB Li 1 Vilniun NI ii Ir •'i urur i i 1» VAI L’’*

VOKIEČIAI ŽADA AT- 1 
GAIVINT LENKIJĄ.

, vokie
čiai žada atgaivint Lenkiją. 
Lenkija būtų valstybė tarp 
Rusijos ir Vokietijos.

Visa Vokietija rengiasi 
su didelėm iškilmėm pas
veikint atgimstančią Lenki-

AUSTRŲ STRIELČIAI 
LIKSIS BE GINKLŲ.

valstijos 
Whitman 
V. Stitt 

atim
siu vu €

iš. Little Falls 
ti ginklus visoms 
draugijoms. Čia gyvena la

ibai daug austrijokų (lenkų, 
cechų ir tt.). Jie turi savo 
gimnastikos draugijas, ku
rių nariai turi ginklų.

Gubernatorius įsakė at
imti ginklus. Kasžin kaip 
bus su lietuviškais vyčiais?

PAKĖLĖ ALGAS.
Standard Oil Comp, dar

bininkai Bayonne, N. J. visi 
gavo algų pakėlimą.

Algos pakelta nuo 10 iki 
15 procento. Iš viso pakel
ta algos 16,000 darbininkų

WILSONAS KAPITALIS
TŲ RANKOSE.

Vokiečių socijaldemokra- 
tu laikraštis “Vorwaerts” 
sako, jog Wilsonas yra be
laisvis kapitalistų interesų. 
“Jeigu Wilsonas norės būti 
nepriklausomu—tai kapita
listai ji apleis, bet jeigu ji
sai eis su kapitalistais, tuo
met jam yra proga tapti iš-

• | rinktu į prezidentus”.

KIEK ŽUVO KARĖJ?
Pagal apskaitliavimų ka

riškų ekspertų, nuo pradžios 
karės daugiau kaip 2,500- 
000 užmuštų ir 5,000,000 su
žeistų.

GOMPERS IR SOCIJA- 
LISTAI.

Prezidentas Amerikos 
Darbo Federacijos paskuti
niame num. “American Fe- 
derationist” smarkiai užsi
puola ant Socijalistų Parti
jos, kam ši nori turėti Įtek
mę ant Amerikos Darbo Fe
deracijos.

Socijalistai agituoja už 8 
valandų darbo dieną. Gom-

leidimas, be kurio Vilniun Nuo karės pradžios ir veik 
važiuojant nei bilietų stoty- ligi šio laiko visos draugijos 
se nebus duodama. buvo nustojusios dirbti. Kai-

Paliūdymas reikia prašy- kurios draugijos neteko sa- 
t: Vilniaus policijos valdy- vo vedėjų. Vartotojų drau- 
boj (Blagovieščenskaja, gija neteko savo pirminiu- 
N2), nurodžius reikalą, 
riti o norima važiuoti 
niun.

ŠIAULIAI.
Šelpimo reikalų daugiau

sia čia yra pasidarbavęs 
Rusijos Mokytojų skrajoja- 
masai būrys. Jo visi veikė
jai—inteligentai. Jo pagel-,—- 
ba—arčiausia karės ugnies. “Vyturys 
Jis išdavinėjo čia valgio 
pie mėnesį laiko.

ku- ko, kuris, kaipo laisvės me- 
Vii--tų prasikaltėlis, vyriausybės 

(įsakymu liko prašalintas iš 
šio rajono; sekretorius ir 
valdybos narys paimti į ka
rę “Skolinamoji-taupomoji 
ūkininkų kasa neteko pirmi
ninko; “Blaivybė”—-sekreto
riaus ir nario; “Žagrės” ū- 

kio ratelis—pirmininko.
;”, “Blaivybė” ir 

“Žiburys” šiuo laiku jau 
pradėjo daryti savo susi- 

I rinkimus ir po senovei dirb
ti. Savo veikimu pasižymė-

Pagal mokestų inspekto- jo ypač “Vyturys”, kuris po 
rių pranešimų ligi birž. 1 d. visuotino savo susirinkimo 
žieminių javų derlius buvo (gegužės pabaigoje) įvedė 
visai blogas Vilniaus ir daug atmainų. Išrinkta 
Trakų apskr. (Viln. gub.). nauja valdyba ir padidinta 
Vasarojus gi dėl sausumų pardavei?uis algos; parda- 
'išdžiūvęs Ašmenos, Trakų, vikui ir vedėjui paskirta po 
Vileikos apskr. (Viln. gub.)/30 rublių mėnesiui, o pagel- 
Ūkmergės apskr. (Kauno 
gub.) ir Vilkaviškio ap.
(Suv. g.)

Pumpėnų miest. (Panev. 
apskr.) gegužės 11 d. taip- 
pat kilo gaisras. Sudegė a- 
pie 100 namų. Pačtą, var
totojų draugijos krautuvę 
pasisekė išgelbėti. Geguž 
mėn. kilo gaisras ir Gruz
džių miest. Sudegė Šakinos 
gatvė. Kamajų miestelis 
sudegė beveik visas. Rei
kėtų žmonėms atsarges-

bininkei—15 rb. Pirmiau 
gi pirmam buvo duodama 
22 rb. algos, o antrajai —13 
rb. Taip-pat nutarta par- 
davikui už uolų darbavima- 
si krautuvėje ir už didelį 
prekių pardavimą, padarius 
metinę pilną apyskaitą, kas 
bus daugiau, kaip 10 tūks
tančių rublių apyvartos 
nuo kiekvieno tūkstančio 
skirti po 20 rublių dovanų; 
ir kitiems valdybos nariams 
paskirta dovanų už darbavi
mosi draugijoje. , >
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
New Yorko progresistų 

partija nutarė likviduot sa
vo kromelį.

Socijalistai pasirodė ge
rais pranašais. Jie seniai 
sakė, kad taip bus.

Amerikos vokiečiai 
jotai baisiai nekenčia 
dento Wilsono, bet 
Bryaną, kuris priešingas 
karei su Vokietija.

Bryaną jie žada rinkti net 
į prezidentus. Visa bėda tik 
tame, kad Bryanas blaivi
ninkas, o vokiečiai patrijo
tai randasi po bravorninkų 
kontrole. Kaip bėda, taip 
bėda.

šalį, kad nepakliuvus į Britanijos ka- 
riumenę. Jie sveikino liuosybės s lo
vy lą ir vienas iš jų pasakė: “Ameri
ka yra laisva šalis ir Kitchener mus 
čia nepagaus”.

Well., gali būti, kad patsai Kitche
ner ir nepagaus. Bet iuk Kitche- 
nerui, Asquithui ar Grey’jui duoda 
paliepimus anglų - Prancūzų ir Ame
rikos bankieriai, tie patįs bankieriai, 
kurie 1905 metais išgelbėjo carizmą,' 

I kurie sutvėrė trilypę sandorą 1907

voliucijas Persijoj, Chinijoj ir Turki
joj. Jeigu tie bankieriai nutars, kad 
ir Amerika turi kariauti, tuomet pa
matysite, kad mūsų svečiai iš Airijos 
pasijus nuo vilko bėgę 
užbėgę. Jij padėjimas 
toks, koks dabar rusų 
padėjimas Erancijoj”.

Franci joj rusų
cijonierius veja lauk, o ne 
tai į kariu menę!

patri-
preZl- ( metais, tie patįs, kurie nuslopino te

myli

Plieno trustas per pasku
tinį bertainį metų turėjo 
pelno $27,950,055.

O nabagas 
nori numirti 
gum.

Prakeiktas 
gali pasakyti

Carnegie taip 
biednu žmo-

su rėdymas — 
Andrius Car

negie, plaukiodamas aukso

AR NEVERTĖTŲ SU
RENGTI 10-METINIŲ

REVOLIUCIJOS 
SUKAKTU

VIŲ?
Šį rudenį sukanka 10 me

tų, kaip Rusijos žmonės su
kilo prieš kraujuoto caro 
valdžią. Tame sukilime da
lyvavo ir Lietuva. Taigi ar 
nevertėtų suruošti 10-meti- 
nį apvaikščiojimą to sukili
mo paminėjimui? Per tokį 
apvaikščiojimą būtų gera 
proga apkalbėti ir busimos 
revoliucijos darbą, apie ku-

(“Keleivis”).

LIETUVOS ŠELPIMO 
KLAUSIME.

Reikia kas nors extra da
ryti, kad amerikiečių pašėl
ta pasiektų įuos mūsų bro
lius, kurie dabar yra po vo
kiečiais.

Tautininkai ir klerikalai 
tuomi nesirūpina. Jie bijo 
vokiško “velnio”.

“Laisvė” ir “Naujienos” 
jau seniai pakėlė tą klausi
mą. Tuodviem laikraščiam 
jau seniai rūpi, kaip sura
dus kelią į Lietuvą per Vo
kietiją. Męs raginom ir te- 
beraginame Lietuvos Šelpi
mo Fondą veikti ką nors ta
me atžvilgy. Reikia siųst 
vokiečiais užimton Lietuvon 
savo žmogų, kuris organi
zuotų ten šelpimo draugijas. 
Reiktų susinešti tuo klausi
mu su žymesniais PrūsųLie- 
tuvos veikėjais. Męs žinom,, 
kad Amerikos lietuvių tauti
ninkų spauda savo katego
rišku pritarimu rusams už
rūstino daugelį Prūsų Lie
tuvos veikėjų. Prūsų pe- 
tuvos veikėjai sudarė sau 
klaidingą opiniją apie ame
rikiečių spaudą . Kad išdil- 
dimis tą nemalonų įspūdį, 
'“Laisvės” red. kreipėsi tam 
tikrais išaiškinimais į “Nau
ją Lietuvišką Ceitungą”, į p. 
Vydūną, Gaigalaitį ir Mortą 
Zaunytę. Męs taip-pat pra
šėme jų suteikti mums kuo- 
daugiausia informacijų apie 
dabartinį Lietuvos padėji
mą.

“Pažvalga” nurodo, kad 
norint siųsti aukų per Prū
sus, patogiausia siųsti ant 
rankų dr. Gaigalaičio į Prie-

Šiaip ar taip, o šitą daly
ką reikia sutvarkyt. Dabar 
tegul ima balsą Lietuvos 
Šelpimo Fondo viršininkai. 
Męs juos išrinkome darbą 
dirbti, ne vien viršininkauti.

NE LORDAS KITCHE
NER, BET KAPI

TALIZMAS.
“The Call” vaizdžiai pie

šia sekantį paveikslėlį:
“Tarpe pasažierių, kurie atplaukė 

iš Europos ant laivo “Philadelphia”, 
buvo suvirš šimtas jaunų airių, ku- 
jrie visai neslėpė, jog bėgo j svetimą

ant meškos 
bus lygiai 
i mm i gramų

revoliu-

KAS BŪTŲ, JEIGU KIL
TŲ KARĖ TARPE A- 

MERIKOS IR VO
KIETIJOS.

Vokiečių dienraštis “New 
Yorker Herold” spėliuoja, 
kas įvyktų, jeigu kiltų karė 
tarpe Suv. Valstijų ir Vo
kietijos. Tie spėliojimai ne- 
išrodo be pamato ir męs 
juos atkartosime.

1) Kuomet karė taptų apskelbta, 
bankų bizny įvyktų krizis. Daugybe 
žmonių išimtų pinigus iš bankų. Pi
nigų <-rkuliacijoj pristigtų metalo.

2) Įvairus spekuliatoriai pinigų 
rinke stengtųsi gaudyt žuvis drums
tame vandenyje, kaip tai buvo laike 
eivi'iškos karės.

3) Daugely vietų įvyktų vokiečių 
muštynės (kaip tai buvo Londone, 
l.iverpooly ir pietų Afrikoj). Ameri
kiečiuose dar gyva linčiavimo dvasia 
— kuomet minia teisia, o teisėjas 
l>ii-

4) Kadangi tokiame New Yorke 
yra suvirš 80,000 vokiečių balsuoto
jų (išviso vokiečių daug daugiau) — 
tai jie, žinoma, netylės. Tuomet ga
lima laukti nepaprastų atsitikimų, 
nes vokiečiai irgi netylės. Tuomet 
gali kilti karė tarpe piliečių.

5) Galimas daiktas, kad valdžia 
konfiskuotų vokiečių turtą ir pini
gus. Tuomet kiekvienas imtų iš ban
kų savo sutaupintus centus. Įvyktų 
visa eile bankrutų.

5) Jeigu visi vokiečiai, kareivių 
amžiaus, taptų pasiųsti į belaisvių la
gerius, tuomet daugybė 
šiaip jau biznių sustotų, 
tikros mechanikų klesos 
A'os vien iš vokiečių. K 
veiktų General Electric Com p., ku rios 
darbininkai v«-*i< powiom vokiečiai?

Tūlas rašytojas iš “The 
World” sako, kad kaip kur 
milicijos kompanijos suside
da iš pačių vienų vokiečių. 
Brooklyn o milicijonrerių or
ganizacija aiškiai vokiška. 
Dauguma aficierių vokie
čiai.

kė (žiūrėk “Scranton Re
publican”), jog ateiviams 
reikia tapti šios šalies pilie
čiais, jog Suv. Valstijos ne
galinčios daug padėti 
skriaudžiamoms tautoms, 
jog reikią laikyties neutra
liteto, jog ateiviai gali 
mylėti savo gimtinę šalį, bet 
savo pasišventimą visųpir- 
miausia turi rodyti Ameri
kai ir tt.

Kaip matote, kongreso 
politikas labai šaltas savo 
jausmuose. Męs gi norime 
manyti, kad visi politikai y- 
ra tokie.

O jeigu taip, tai kokie gi 
bus praktiški rezultatai 
naujos draugijos agitaci
jos? Tiesa, ir pagarsinimas 
savo idėjos yra naudingas, 
bet tai tik pagarsinimas, o 
daugiau nieko.

fabrikų ir 
Yra tam 

, susidedan- 
i, padekime,

Socijalistiškos 
naujienos.

Drg. M. Dusevičia prane
ša per “Kovą”, jog nuo 18 d. 
rugsėjo jisai vėl pradės va
žinėti su prakalbom. Pra
kalbas laikysiąs temose: 
“kova darbininkų klesos už 
išsiliuosavimą”, “slaptas 
žmonių žudymas”, 4 __ __
vaisiai dvidešimtame šimt
mety”, ir “kokią laimę 
atsiekiam, išvažiavę 
tu r”.

Kuopos ir draugijos, 
rinčioS išgirsti drg. M. 
sevičią, teiksis pranešti jam 
apie savo norą ligi 6 d. rugs, 
šiuo adresu:

M. Dusevičia,
48 Coral St., 

Worcester Mass.

*• •! t J j • 1 • ! Darbininkai “skriau-
ir nenuilstantis kovotojas 
Julijus Guesde, pasakė se
kančią prakalbą Franci jos 
socijalistų partijos suvažia
vime:

džia” kapitalistus.

“Mokslo1

męs 
sve-

no-
Du-

Ir Anglijoj yra gana daug 
karingųjų socijalistų. Kaip 
praneša “The’ World”, tai 
jie išleido savo manifestą, 
kuriame prašo visų darbi
ninkų remti šioje karėje tal
kininkus. Jie sako, būk tal
kininkai veda kovą už “Eu
ropos liuosybę ir už dvasią 
tikrojo (!) socijalizmo. “Ši
ta gigantiška karė yra karė 
už dvasią Europos civiliza
cijos”.

KOKYBĖ IR KIEKYBĖ.
Bostono apygardose pla

čiai pagarsėjo tūla pagirio 
vietelė,vadinama Spot Pond. 
Jau bus trįs metai, 
kaip Bostono draugai ren
gia ten išvažiavimus veik 
kiekvieną nedėldienį. Pir
miau į Spot Pond suvažiuo
davo šimtai publikos. Da
bar jau suvažiuoja į pusan
tro tūkstančio. Nekurie 
draugai tuo faktu labai di
džiuodavosi, ir sakydavo, 
jog tai ženklina socijalistų 
įtekmės kilimą, 
rieji atsitikimai, turėję vie
tą tame išvažiavime, parodė 
visai ka kitą. Apie tai ra
šo “Keleivis” (N. 30).

“Atvykęs iš Worcesterio drg. Duse
vičia pasakė prakalbą temoje: “Karė 
ir bedarbė”. Kalbėjo j<)ie pora va- 
landij . Prakalbos klausėsi’ apie 300 
—400 progresyviškosnos publikos. At
žagareiviai prakalbos metu, vieni žai
dė, kiti, stoviniuodami pamiškėje ty
čiojosi iš kalbėtojaus...

“Bet ko jau norėti nuo “vyčių”, 
jeigu radosi keli kuopiečiai, kurie ne
norėjo sustabdyt žaislų”.

Buvę dar ir daugiau ne
gražių incidentų.

Męs turime padaryti iš
vedimą iš šitos lekcijos. So-’jos socijaldemokratams, ku- 
cijalistai turi rūpinties ne rįe agituoja prieš karę.

Bet pasta-

Socijalistai nepaliauja 
__  ! šaukę, kad kapitalistai iš- 

“Kuomet buržuazijos naudoja darbininkus. Soci- 
valdžia nutaria duoti sa- jalistų spauda aiškina, kad 
vo eilėse (ministerijoj) darbininkas, dirbdamas pas 
vietą socijalistui, tai yra kapitalistą, gauna tik penk- 
žmogui, ant kurio dar va-!tą dalį savo uždarbio, o vi- 
kar jie užsipuldinėjo, kai-,sas kitas pelnas eina kapi- 
po ant visuomenės ir civi- talistui į kišenių.
lizacijos priešo, tai ji ta- Suprantėma, kapitalistams 
tai daro savo loenuose in-'ir kapitalistikajai valdžiai, 
teresuose, bet ne socijaliz- kuri visuomet stengėsi ka
ino labui. Valdžia nori'pitalistų reikalus ginti ir jų 

, nelabai pa- 
1 Guesde gerai'tinka tokie socijalistų tvir- 
Bet kodėl gi jisai tinimai. Ir štai

“užmigdyt” socijalistus”. I garbę užtarti, 
Draugas C—J- ---- 1,1 J 1 ’

šnekėjo.
šiandien 
terijon?

. Ir štai “National 
Civic Federation”, kuri su
sideda iš kapitalistų, kuni
gų ir kitokių “labdarių”, 
pradėjo tyrinėti, kokią da
lį pelno gauna darbininkai 
ir kokia lieka kapitalis
tams? “N. C. F.” išrinko 
tam tikrą komisiją, į kurią 

lįėjo profesoriai ir kitokie 
■įžymus vyrai.

o o A. 'darbavosi gana ilgai ir per-Palermą yra Buenos Ai- tikrįno kalbnakas> telegra- 
res dalis tai yra puikiausia f telef0no ir ^rara£ngs 
musų didmiesčio dalis, la i(ia’rbininku uždar{,iUS ir tt. 
dalis randasi gan ant augs- jį surillko statistiką iš pra
tus vietos, prie upes La Pa-'monjjo8 šakų kuH;)Se 
ta, ten gyvenimas yra a- ba . * darbininkU)
bai patogus ir klimatas la- . įk jį ketvirtos dalies 

* i i * vi I i i darbininkų, dirbančių Su- puikųs sodnai. Malonu ten ^.vįenytose Valstijose. Ir štai 
. , . , . ... i ji surado, kad kapitalistaigi tenais randasi zoologijos t,auna ^įk vįena trečdalį to 
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pats įstojo minis-

Laisvietis.

Iš Argentinos.
(Nuo mūsų korespondento)

Neapleiskime draugų 
Palcrm iečių.

vienytų Valstijų vice-prezi- 
dentas.

Bet dabar pažvelgkime, 
kiek p. Fordas gauna gryno 
pelno, mokėdamas tokias 
augštas algas už taip trum
pas darbo valandas? For
das gauna gryno pelno 50 
nuošimčių! Tai kiek tuo
met gauna kiti kapitalistai, 
pas kuriuos darbininkai dir
ba daug ilgesnes valandas ir 
gauna ne penkis dolerius į 
dieną, bet $1.50?!

Apie tokius apsireiškimus 
nei “National Civic Federa
tion”, nei Suvienytų Valsti
jų vice-prezidentas nieko 
nesako.
Bet daleiskime, komisija ir 

teisybę pasakė, kad kapita
listas gauna tik trečdalį to 
viso pelno, kurį jam darbi
ninkas uždirba, t. y., 299 do
lerius. Reiškia, kapitalis
tas iš tų $299 dolerių jau ir 
cento neišleidžia, nes visos 
jo išlaidos, surištos su dirb
tuve, apmokėtos. Jeigu pas 

Komisija i jį dirba 500 darbininkų, tai

•>
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Gražus, bet tusti žodžiai, praleisti šventadienis. Taip-’ 
reikia pasakyti apie tą ma- • • ........................
nifestą.

Tai sena ir kvaila pasaka, 
būk kuri nors iš kariaujan
čių šalių kovoja už “civiliza
ciją”. Tai yra paprasta ka
pitalistiškų plėšrūnų karė.

Tarpe Italijos socijalistų, 
kaip rašo “Secolo”, apsireiš
kia dvi sriovės. Viena — 
nori ir toliaus agituoti prieš 
karę ir pritaria tiems vokie
čiams soc.-dem., kurie agi
tuoja prieš karę, kita srio
vė jau linksta prie susitai
kymo su buržuazijos parti
jomis.

Dienraštis “Avanti” (cen
tro organas) yra radikalų 
kairiųjų) rankose.

Milano socijalistai taip- 
pat pritaria tiems Vokieti-

vien tik surinkti didelę mi- 
nią. Ten, kur daug žmonių, Bulgarijoj susiorganizavo 
tai dar toli gražu nereiškia, soči jaldemokratų mokytoju 
kad visi tinka mūsų draugi- Į Sąjunga.
jon. Męs galime rokuoti 1

Bulgarijoj susiorganizavo

Valdžia jų neper
sekioja. Išviso prie socijal-
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sodnas, kui yia puikiausias peĮno> i<urį darbininkai už- 
zvchu n paukščių rinkinys, 0 trečdaliu gauna

! patįs darbininkai.
I Komisija surado, kad 

rn . i • am n i —.mJ metais vidutiniškai 
lenais randasi tik 2 alaus jarbininkas į metus uždir- 
bravorai Viename tij bra- b s $2,420, bet kapitalistui 
vorų dirba apie trjs deset- kaštavus žalia medžiaga, 
kai hetuvių. vieta, įrankiai ir kitokie da-

. Isviso I alermų gyvena a- Įykaį $1025. Reiškia gryno 
pie 30 pavienių ir seimy-' ždarbio darbininkui neka 
nos lietuvių. Ale pazvelgki-1 q-į 
me į tą jų gyvenimą: kokioj |” ^uom tarpu komisija sa._ 
jie ten tamsybėj ir girtuok- ko> kad iš tų $1)395 kapita. 
lybėj skęsta. Apie draugi- ]jstas turi išmokėti taksas, 
jas nei manyti nenori. Ver-; nuošimčiuS, muitus, už pa- 
ciau, sako, as tą pesą Pra-'įenįus, apdraudima ir tt. 
gersiu, c ------- - • --
duosiu. Jeigu Kas užK 
na draugijon prisidėti, 
išgirsta ko negirdėjęs.
to būrio lietuvių tik 4 prigu-Įkas gauna $590 ir $299 gau- 
lį Prm “Diego ir 1 prie Su- na kapitalistas. Reiškia, 
sivienyjimo Lietuvių Argen-j darbjnįnkas savo u^dar- 
tinoj. O kurgi kiti? Ką jie;bį0 gauna 66,4 nuošimčio, t 
veikia? vv> i Į kapitalistas—33,6 nuošim

čio.

Kadangi Palermoj dirbtu- ( 
vių nėra, tai oras ten nepa-r ~ 
prastai sveikas ir lengvas.'-į

kai lietuviu.
Išviso Palermo gyvena a- 

a • • • v •

° " • ...dl „M i Kada jau kapitalistas 
................ yU viską išmoka, tuomet gryno

J darbininko uždarbio atlieka
Is. tik $889. Iš $889 darbinin-

kapitalistas. Reiškia,

NAUJAS DARBAS.
Kaip jau mūsų skaityto

jai žino, Scrantone susitvė
rė tautų lygybės ir liuosy- 
bės draugija. Apie pirmą 
tos organizacijos mitingą 
rašyta pereitame “Laisvės” 
num. Vienas iš tos organi
zacijos vadų d r. J. šliupas, 
kaip rašo tautininkų spau
da, leisiąsis po Ameriką 
prakalbų sakyti. Varde tos 
draugijos dr. J. Š. važiuo
siąs net Washingtonan. 
(Ten savo laiku yra buvęs 
ir p. J. Gabrys).

Naujoji draugija sklei- 
sianti amerikiečiuose tą idė
ją, jog kiekviena skriaudžia
ma tauta turinti teisę savi
tai tvarkyties. Nemanome, 
kad galėtų rasties socijalis- 
tas kuris būtų priešingas 
tam principui. Tiek Ameri
kos Soc. Partija, tiek mūsų 
draugai anapus vandenyno 
atkartotinai pabriežė, jog 
jie reikalauja skriaudžia
moms tautoms pilnos lais
vės. O betgi nežiūrint vis
ko, męs neisime su p. J. 
Šliupu išvien. Mums matos, 
kad jo organizacijoj susi
rinko perdaug marga publi
ka. Ten daug dekoracijų, 
daug sneniškų efektų, daug, 
labai daug žodžių, bet pro 
tą viską prasimuša šalta 
banga abejutiškumo, ofici- 
jališkumo ir indeferentišku- 
mo. Paveizdan, kada dr. J. 
Šliupas, vyskupas Hodur ir 
kiti nuoširdžiai kalbėjo apie 
tautų lygybę ir sakė, jog 
Amerikos dipliomatija turė
tų remti teisingus prislėgtų
jų tautų reikalavimus — 
tuomet kongreso atstovas p. 
John Farr visai'kitokią gie
smę užgiedojo. Jisai pasa-

savo pritarėjais ne tuos, ku- demokratų Sąjungos prig
rie važiuoja “tyran oran ", 
kad ožių balsais bliauti, bet 
tik tuos, kurie atjaučia mū
sų idėjai ir šiokiu ar tokiu 
būdu remia mūsų, socijalis
tų, vedamą kovą. Didelė 
minia dar anaiptor nėra pri
rodymu, kad mūsų idėja tu
ri daug pasekėjų. Išvažia
vimai Spot Pond kaip tiktai 
tą viską paliudija.

Išvažiavimai Spot Pond 
dar ir kitką parodo. Jie pa
rodo, kad net žaisluose ne
gali būti bendrumo,, “vieny
bės”, ] 
pratę darbininkai nori iš
naudoti pramogą, kad pasa
kius nors ir trumpą prakal- 
bėlę, tai įvairios rųšies atža
gareiviai kitokią giesmę gie
dą. Mat, pagal Jurgio 
kepurė.

930 narių.
Mokytoj ii organizacija 

veikia ranka rankon su so
či j aldemokratų Parti j a.

“New York Times” rašo: 
“Organosis”, graikų socija
listų savaitraštis, leidžiamas 
Athenuose, praneša, jog So- 
lonikuose išrinkta į Graiki
jos seimą du soči išlįstai.

Jų pavardės: Aristotelis 
Sideris ir Albertos Kouriel.

Soči jalls tas Dėmi tratos
vos-vos nesumušė rinkimuo-

nes tuomet, kada.susj- se buvusį ministerį Venize

ir

MAŽMOŽIAI.
— Nuo spalių mėn. laikr. “Ateitis” 

žada pradėt eiti tris’ sykius.
— “Dilgėlės” nurodo, jog pastaruo

ju laiku šiek - tiek sušvelnėjo tonas 
Baltimorės “Darb. Balso”. Laikraštis 
tapo lyg ir švaresnis. Męs taip-pat 
patėmijom tono permainų, bet turinys 
iiko tas pats.

— Kunigai leis So. Bostone kleri- 
kališkų “Darbininką”.

—- Ponas B. Strimaitis sako “Tėvy
nėje”, jog Sus. Liet. Amer. neskundė 
Rymo Katalikų Susivienyjimo Mary
land© valstijos Mielai atitaisome 
klaidą.

— Škotijoj manoma sutverti darbi
ninkišką knygų leidimo draugiją 
Tam pienui pritaria “Rankpelnis” ir 
drg. V. Kapsukas.

— Naujas savaitraštis “Pažanga” 
(redaktoriai A. Rimka ir Z. Vitkaus
kas) stovės viduryje tarpe socijalistų 
ir tautininkų. Vienok, kaip mus in
formuoja, tai nebus sėdėjimas ant 
dviejų kėdžių... Laikraštis varys savo 
liniją...

— Mums praneša iš Chicagos, jog 
vienam tęnykščių davatkinių laikraš
čių gręsia didžiausias džiovos pavo
jus.

— Klerikališki blaivininkai leis sa
vo laikraštį “Tautos Rytas”. Redak
torium būsiąs kun. Jakaitis iš Wor
cester, Mass.

veikia?- r
Laikraščių neskaito. Dau-1;

gelis sako: a
tis duonos duos?
per “Laisvę” J
d r au gu s a r ge n tin ieči u s, 
Susivienyjimą ir Sąjungą 
gal pasisektų Palermo su-1 k; ‘ 
tverti šių draugijų kuopą ir įjk anį

Kas i.® Palermiečių sutvers dabar kapitalistai ir trečda- 
paselpimo Susivienyjimo bo negauna, kiek darbinin- 
kuopą ar L. Socijalistų Są-! 
jungos kuopą, tas gaus 
prakilnų vardą įsteigėjo.

kapitalistas gauna gryno 
pelno $149,500! Gera kapi
talisto mielaširdystė — 
pats gauna $149 "00, o dar
bininkui duoda tik $590!

Kapitalistai ir jų rėmėjai 
šaukia, kad dabar darbinin
kai gauna dideles algas ir 
jie privalo būti kapitalis
tams dėkingi.

Už ką? Ogi už tai, kad 
kapitalistai, pagal komisijos 
ištyrimo, pasiima nuo kiek
vieno darbininko po $299.

Jeigu būtų panaikinta 
privatiška nuosavybė, jeigu 
visą tą išdirbystę valdytų ne 
kapitalistai, bet patįs darbi
ninkai, tai pagal pačios ko
misijos išskaitliavimą jie tu
rėtų gauti ne 590 dolerių, 
kaip dabar kad gauna, bet 
889 dolerius, nes jie tuomet 
patįs pasiimtų po $299 vir
šaus, kuriuos dabar kapita
listas pasiima ir liepia dar
bininkams būti nuolankiems 
ir dėkingiems.

Jeigu p. Fordo dirbtuvėj 
darbininkai dabar gauna po 
$5 į d’.jną ir dar Fordas tu
ri 50 nuošimčių pelno, tai 
panaikinus privatiška nuo
savybę, darbininkai gautų 
ne po 5 dolerius, bet po 10 
dolerių, nes jie pasiimtų ir 

o, tą penkinę, kurią dabar p.
Fordas ima. <4

švenčioniškis.
?oianriJa-^-ra^ I Apart to, komisija nuro- 

laigi, us do> kad per paskutinius 60 
kreipiuos! į; metų darbininkų algos pa-

parengti prakalbas.

1( kilę nuo $247 iki $519, tuom 
"itarpu, kapitalistų normališ- 

i nuošimčiai susimažinę 
_ vieno ketvirtdalio. 

Pagal komisijos išvedimą,

Beckeris nužudytas.
Buvęs New Yorko polici

jos leitenantas Charles Be
cker tapo nužudytas kalėji
me Sing Sing ant elektriš
kos kėdės. Egzekucija įvy-

Jisai apskelbė prieš pat 
savo mirtį, jog esąs nekal
tas. “Prieš dievą ir prieš 
žmones aš skelbiu, jog esu 
nekaltas. Jūs tuoj pamaty
site, kaip mane nužudys val
stybė, kuri įkurta, kad glo
boti gyvybę nekaltų žmo- • M mų .

Kalėjimo viršininkas atsi
sakė dalyvauti išpildant ek- 
zekuciją, nes jisai yra prin- 
cipiališkas priešas mirties 
bausmės.

Skaitant aprašymus apie 
paskutines Beckerio gyve
nimo valandas, nenoroms 
norisi sušukti: šalin mirties 
bausmė, ta baisi barbarizmo 
laikų liekana!

Jeigu yra nors mažiausia 
abejonė žmogaus kaltybėje, 
tegul jisai gauna amžiną ka
lėjimą, bet ne mirties baus
mę.

Kitą pėtnyčią taps nužu
dytas Bernardas Montvidas. 
Tasai nelaimingas vaikinas, 
lygiai, kaip ir Charles Be
cker, sako, jog yra nekaltas. 
Jisai prašo susimylėti ant jo 
ir pakeisti jam mirties baus
mę amžina katorga. Jisai 
sako darbuosis visą amžį ir 
dėkavos dievui.

Visa šviesioji žmonija 
priešinga mirties bausmei. 
Jeigu žmogus pavojingas 
žmonijai — 
į kalėjimą ir 
dirbti, bet neatimkite jam 
gyvybę.

New Yorko Socijalistas. ,

kas uždirba.
Suvienytų Valstijų vice

prezidentas, pasiremdamas 
“National Civic Federation” 

----------------------------------- ’ komisijos pranešimais, sako, 
Visi Žmones sukvailios.1 darbininkai privalo būti 

| labai užganėdinti, nes jie 
(jak --- 'daugiausia pelno.
- ’ - I Reiškia, kapitalistai dar- 

ibininkams suteikia didžiau- 
___ šią “malonę”, kad duoda

San Francisco
Kunigas F. Esert, vienas iš - - 
žinomųjų Amerikos prele-l^' 
gentų, pasakė, kad už 250 jiems darbą ir pelnu dalinas, 
metų visi amerikiečiai su- pasilikdami sau tik trečdalį, 
kvailios.

Protligės užauga ant 22 - - v - .v, .
procentų, o tuom pačiu lai-‘^\?^ 
ku gyventojų skaičius užau
ga ant 12 procentų.

Tuo pat laiku, kai gyven
tojų skaičius pasidvigubina, 
pamišėlių skaičius keturius 
sykius užauga.

Proto ligos todėl auga 
taip baisiai Amerikoj, kad 

Dalis Olandijos socijaldemo-; žmonės veda nenormališką 
kratų balsavo už

los. ,
Tas Graikijos socijalistų 

laimėjimas vertas pažymėji
mo, nes tai dar pirmu sykiu 
jiems pavyksta pravest savo 
draugus į seimą.

Graikijoj baisiai perse
kioja socijalistus. Padėki
me, du socijalistai dar ir da
bar sėdi kalėjime jau nuo 
1913 metų tik už tai, kad 
jie norėjo organizuoti taba
ko darbininkus.

Ant Olandijos socialde
mokratijos žymiai atsiliepė 
krizis, kurį pergyvena viso 
pasaulio socijaldemokratija.

išlaidas Į gyvenimą. Anglijoj ir Vo- 
ant kariumenės“šalies apgy- į kietijoj bepročių skaičius 

taip-pat labai smarkiai au
ga.

šešesdešimts penki pro
centai girtuoklių tampa gir
tuokliais, pirm negu susilau
kia 21 meto. Kas gali būti 
iš tokios žmonijos? Dabar 
jauni vaikinai jau vengia 
saliunų, nes labiau pamylėjo 
prostitucijos namus.

mmui .
Tam labiausia priešinosi 

nauja sriovė, kurią suorga
nizavo draugė Roland Holst 
(autorė žinomos knygos a- 
pie visuotiną streiką). Nau
joji sriovė pasivadino “revo- 
liuci joniškai socijalistišku 
susivienyjimu”.

Kaip tas laikas permaino 
žmones!

1890 metais vadas Franci-

Visųpirmiausia mums 
vertėtų pažvelgti į tas kapi- 

l kurias jie padaro, paimdami 
iš $1395, ar jos visos teisin
gos. Bet dėl stokos vietos 
tą klausimą paliksime šaly, 
nes tuomet prisieitų perkon- 
troliuoti ir tas išlaidas, ku
rias komisija priskaitė prie 
žaliosios medegos. Kad ge
riau dalyką supratus, męs 
paimsime pono Fordo dirb
tuves.

Visi sako, kad p. Fordo 
dirbtuvėse darbininkai 
trumpiausias valandas dir
ba ir didžiausias algas gau
na. Jo dirbtuvėse darbinin
kai dirba 8 valandas į die
ną ir gauna po $5. Reiškia, 
p. Fordas už visus kapitalis
tus gauna mažiau pelno. 
Man rodosi, kad tas dalykas 
labai aiškus ir negali būti 
nei ginčų, nei abejonės. Su 
tuom mano išvedimu pilnai 
sutiks ir “National Civic 
Federation” komisija ir Su-

uždarykite jį 
priverskite

j

is



Žinios iš Lietuvos.

nevedusiam, negu pasiduoti

NAUJOS KNYGOS

Lietuvių Tautos klausi-

už vyrą socijalistą daug ma
žesnė visame kame (kasžin?

Šiauliai. Pabėgėliai pasa
koja, kad gegužės 26 d. vo
kiečiai šaudę ties Rekijevo 
ežeru bombom-s, kurios sa
vyj turėjo nuodingų dūmų.

Aš pilnai pritariu visame 
kame V. A. Zosytei. Apsi- 
vedus su laisva mergina, 
nereikės rū pin ties perversti

nėtose dienose.
Keistutis Šliupas, 

1419 N. Main Ave.
Scranton, Pa.

(“Tėvynė”).

Teisėjas, įlipęs į automobilių, nu-
Miesto kasa pasidaugino ant 25

Lipčius.

St. Markauskas (Youngs
town, Ohio). Todėl netal
pinsime jūsų rašto, kad ben
dradarbiaujate atžagereivių

Aš ir pats turėjau mergi
ną ir mylėjau, bet kad ji bu- 

ivo fanatikė ir nenorėjo ma-

Lipčiui (Lynn, Mass.). 
Perdaug ilgai nusitęsė tos 
diskusijos. Bus jau gana. 
Nepykit už tai.

sybės keliu, tai apleidžiau ją 
— lai ji sau gyvena, o 
sau. Aš niekad į bažnyčią

Druskitis. Eilės “stok į 
kovą” negalės tilpti.

prieš tamsybės apaštalus ir 
jiems nemokėsiu už apkvai
linimą žmogaus proto.

“Laisvėj” J. Julius pasa
kė, kad korte sumokėti pini-

Gyvulių Protas. Dr. T. 
Želi. Lietuvių kalbon vertė 
Juozas Laukis. Chicago, Ill. 
Amerikos lietuvių dienraš
čio “Kaatliko” lėšos ir spau-

atvira visiems

- Ar tai tu rup... sakai, kad dievo nė 
Aš tau po vieną išrankiosiu dantis...
- Misius! Ei, misius!!! Nagi, kibą

tu pasiutai! Už ką taip darai? ,
— O kam tu sakai, kad dievo nėra?...

Mirė kunigas J. Am 
braziejus.bis. Turinys atviručių yra 

tokis:

RED. ATSAKYMAI.
F. Andruškevičius (Col

ver, Pa.). “Į darbininkus ir 
darbininkes” netilps. Silp
noka.

25 dolerių istorija
(Aukauju Lyniečiams).

Meilė. M. Gustaitis. Po
ema. Spauda ir lėšomis 
“Kataliko”, 3249 So. Mor
gan st., Chicago, Ill. 1914 
met.

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

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

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

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

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W 85th Street, Chicago, III. 
(Valdžios prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra su viri 11,500,000.

Kreipkitės raštu ar ypatiškal.
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

ATSIŠAUKIMAS.
Jau metai sukanka, kaip 

mūsų tėvynę apsiautė karės 
baisenybės ir iš puikių kai
mų, sodžių, miestelių liko 
tik griuvėsiai ir tyrlaukis, o 
mūsų viengenčiai likosi iš
blaškyti po įvairias vietas, 
ir kenčia vargą ir badą. 
Tai-gi, męs amerikiečiai, 
matydami savo brolius mir
štančius, stengkimės paduo
ti jiems brolišką ranką ir 
nors kiek pašelpti juos.

Męs, Worcester’io L. Š. 
F. skyrius, išleidžiame atvi- 

\ rates keturių rųŠių, kurias 
Uųpieše gerai žinomas lietu-1

ją ant savo kurpalio ir be- mas Europos karės metu, 
reikalingai laikas nereikės Parašė A. Rimka. 1915 m. 
eikvoti. Vietoj mokinti sa-! “Tėvynės” spaustuvė New 
vo moterį, kad ji eitų tiesiu York City, N. Y. 
keliu, galima bus ką nors 
naudingo veikti.

Aš žinau, kad merginoms 
yra atviros durįs lavintis ir 
suprasti socijalizmo idėją, 
kaip ir vyrams. Bet jos, 
išėmus mažą dalelę, rūpina- ■ 
si saldainiais, blevyzgomis, 
šokiais ir su i— 
paukščiais lakstyti. Tokių 
merginų aš nenoriu, bet ger
biu susipratusias.

Venus.

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

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

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

Redakcija neatsako^už nuomones 
"Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

DRAUGAMS.
• Draugai socijalistai, ar il

gai dar juodoji armija užsi- 
puldinės ant mūsų? Ant 
“Keleivio” buvo visokie pa
sikėsinimai. Dar visai nese
niai rinkta prieš jį parašai 
ir norėta sustabdyti. Ig. 
Stankus dar ir dabar tampo 
“Kovą” po teismus, kas ati
ma mums taip daug lėšų. 
Dabar vėl pradėjo šmeižti 
Pruseiką ir Neviacką, norė
dami paskandinti “Laisvę”. 
Męs matom, kad “Laisvės” 
bendrovė, jau traukia teis
man “Vien. Liet.” už bjau
rų įtarimą prigulėjime prie 
raudonrankių organizacijos.

Jeigu męs miegosime, tai 
supraskime, kad kiekvieną 
mūsų laukia bjauriausios 
rūšies šmeižimai. Męs turi
me stoti išvien ir kovoti.su 
melagiais ir šmeižikais, sto
dami teisman. Tokie purvi
namai tai jau ne juokas. 
Jeigu męs pratylėsim, tai 
priešai pradės medžius ant 
mūsų galvos tašyti. Kiek
viena socijalistu kuopa turi 
apsvarstyti tą dalyką. Tik 
supraskim, draugai, kas 
mus laukia ateity, jeigu męs 
prisiimtume purvinus dar
bus.

Taigi, draugai ir draugės, 
stverkimės teisybės ginklo 
ir kovokime.

Z. J. Bagušis.
Gardner, Mass.

X7 U1VUUVU, MUX 

gadynėje, bet žengė prie 
apšvietos, kuomet karė pa
kirto jai kelią.

2) Šiandieninė bado šmėk
la Lietuvoj.

3) Lietuvos gyvenimas 
pirmiau ir dabar.

4) Motina, turinti kūdi
kį ant rankų, žiūro į karės 
įrankius, kurie žudo žmoni
jos sūnūs.

Atvirutės yra labai pui-'jį'etuvfškai - 
kios, niekas nesigailės jas, sįšKą žodyną. Vienas pir- 
nusipirkęs,o pinigai surinkti Į rnųjų ii* uoliausių lietuvybės 
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Birželio 17 d. palaidota 
Vilniaus Rasos kapuose, 
pirma pamaldas atlikus lie
tuvių šv. Mikalojaus bažny
čioje, kun. J. Ambroziejus, 
miręs 14 d. naktį Vilniuje. 
Gimęs 1855 m. Suvalkijoj, laikraščiuose. Galite pasi- . rįn^ — ar juog ar muSt 

Dviem dievam negalima • 
tarnaut.

1880 m. įšvęstas kunigu Sei
nuose, 1905 leido mėnesinį 
“Lietuvos Bitininką” paskui 
dvisavaitę “Šviesą”. Para
šė bičių knygelę lenkiškai, 

■ lenkiškai - ru- 
Vienas pir-

jų pardavime eis dėl šelpi
mo badaujančių brolių.

Męs tankiai bile kur iš- 
leidžiam kelis centus, todėl 
nors dabar susipraskime. 
Kaina atviručių labai maža. 
Kas prisius 10c., tas gaus 4 
atvirutes, o kas prisius 25c 
-r-tas gaus 12 atviručių ir 
męs apmokėsime persiunti
mo lėšas.

Laiškus ir pinigus siųski
te P. A. Dėdynas, 1 Worth 
St., Worcester, Mass.

NEIKIME ATGAL!
Nežinau, ką mano tokie 

draugai, kurie, įstoję į Soci
jalistu Pai tiją, nenori atsi
žadėti dalyvauti atžagarei
vių draugijose.

Kaip jums patink? tokie 
draugai, kurie sandarbinin- 
kauja ii’ remia Tėvynės My- voti' n. 
lėtoji] Draugiją. Męs gi ge- draugu*.

AR IŠTIES PAVOJINGAS 
BAŽNYTINIS ŠLIŪ- 

BAS?
Aš neabejoju, kad bažny

tinis šliūbas yra pavojingas 
ir žinau, jeigu kuris žmogus 
yra tikru socijalistu ir pil
nai supranta savo idėją, 
niekados nepasiduos pagun
dai bei merginos meiliam 
nusišypsojimui ir užmiršęs 
savo priedermes nešoks 
merginai į glėbį, nors ji bū
tų gražiausia, maloniausia 
ir turtingiausia. Pilnai su
sipratęs socijalistas visuo
met žiūrės į jos apsiėjimus 
ir žiūrės, ar galima bus su 
ja gyventi.

Kas gi iš tokio žmogaus 
yra, kuris, kaipo smilga, 
krypsta į tą pusę, į kurią vė
jas pučia? Toks žmogus vi
suomet veidmainiauja ir aš 
su tokiu žmogum nenoriu 
nei draugauti, nei sykiu ko- 

. nes jis nėra ištikimu

kėlėjų Vilniuje, daug dėl jos 
iškentėjęs. Daug rūpinosi 
lietuvių spaudos atgavimu.

Kun. Ambraziejus lietu
vių gyvenime išvarė labai 
plačią vagą. To neprivalės 
užmiršti mūsų kultūros is
torijos rašytojai. Gaila tik, 
kad asmeniniai jo dalykai 
labai aptemdo viešuosius 
dalykus ir neleidžia, kol kas, 
ramiai atiduoti jam, kas 
pridera. Praeis tačiaus kiek 
laiko. Kam reikės blogybių, 
susijieškos jų. Kam reikės 
gerumų, praeis nepamatęs 
blogybių.

Nabašninko silpnybė — 
tai nepastovumas, blogas, 
šiurkštus būdas ir neperdi- 
delis dabojimas, kas yra šlo
vinga. By tik bųtų garbin
ga ir naudinga. Sako, dėl 
nemokamų skolų reikėję 
jam išsinėšinti iš Seinų vys
kupijos į Varšavos. Dėl- to 
pat iš Varšavos į Vilniaus 
vyskupiją. Čia pat vėl tie 
piniginiai dalykai daug jam 
šlovės pagadino. Dėl to da
lyko didžiuma lietuvių pas
kutiniais laikais nuo jo vi
sai atlyžo. Niekas jo ne
belankė, niekas nebežinojo, 
jog kun. Juozas jau metai, 
kaip paraližiuotas. Niekas 
jo neužtarė, kai vyskupas 
Roppas atėmė jam teises 
pildyti kunigo pareigas.

(Iš “R. Garso’’).

J. Brazauskui. Dėl kal
bos — tai šneka, kaip kas 
nori. Dėlei to, kad nekurie 
išsigėrė — paduokit ant jų 
skundą draugijai, jeigu kas 
negražiai elgėsi. Patalpinus 
korespondenciją, kiltų pik
tumai ir tas užkenktų drau
gijai. Todėl netilps.

rai žinome, kad ta draugija; 
yra po kontrole mūsų poli
tiškų priešų! Męs matome, 
kad ji jau pradėjo išleidinė
ti aiškiai klerikališkus raš
tus.

Kuomet padarai užmeti
mą draugams, dalyvaujan
tiems T. M. D., jie tuoj at
kerta, jog socijalizmas yra 
laisvas ir jo išpažintojai ga
li prigulėt, kur nori. Mat, 
jie mano, kad jeigu socija
lizmas nedraudžia, tai gali Ke’. Ka? Kort? symoKeu pini- 
ir veidmainiauti. Negana ’8ai eina palaikymui milici- 
to, kad nekurie socijalistai j0?’ Stetektyvų jr neteisingų 
mėgina įsisėst į tautiškas 
roges,‘bet tūli jau pradeda 
net bažnyčias užtart. Kuo
met Zosytė pabarė tokius 
soči jai is tus, tai atsirado ga
na daug apgynėjų bažnyti
nių šliūbų. Jiems išrodo, 
kad tai yra nepavojinga. 
Štai, kadir Julius prašo nu
rodyt socijalistu programe 
punktą, kuris draustų imti 
bažnytinį šliubą. Bet aš pa
klausiu, kokie yra socijalis
tu principai? Manau nesu
klysiu atsakęs: Kova prieš

PAJIEšKOJIMAS.
Forest City, Simpsono bei 

Scrantono lietuviai norėtų 
žinoti, kur dingo p. St. Šim
kus. Buvo surengti susirin
kimai Forest City ir Simp- 
sone ant 24 bei 25 d. liepos,

Pašvintinis (Šiaul. apskr.) 
Teko ir mums vokiečių ma
tyti. Netoli miestelio prie 
Tubinu kaimo buvo susirė
mimas. Liko čia nušauti 
vokiečių aficieris ir 2 karei
viu. Vokiečiai ėmė avižų, 
kumpių, kiaušinių, duonos, 
sviesto ir kitų valgomųjų 
daiktu. Beveik niekam ne
mokėjo, nei kvitų davė, o jei 
ii davė, tai jos neturi jokios 
vertės. Vienas ūkininkas 
beturįs tokią kvitą: “Vokie
čių viskas, o rusai už viską 
užmokės”. Nors čia vokie
čiai ir trumpai tebuvo, vie
nok jau buvo įsitaisę daugy
bę telefonų. Atsitraukė vo
kiečiai labai staiga. Trauk
damiesi išsivarė su savim 
daugybę vežimų. Kai-kurie

j vežėjų dar ir dabar nesu
grįžo. Pačiame miestelyj 
labiausia nukentėjo suvar
totoji! krautuvė.nęs klausyti ir sykiu eiti tei-1 o Scran tone, sakoma, turėjo 

- - Į būti susirinkimas 22 d. he-
pos, — bet stebėtinas daly- 

__ _ kas! ; - •
neisiu ir nelenksiu galva j110 p. Šimkaus ir jokiu bū- . _ ... , . v i n urn rvo 11 o cni ia r

kas! Nebuvo jokios žinios X. •’ 1 • i 1 • 1 -
du nebuvo galima su p. St. 
Šimkum nuo 22-ros iki 25' 
dienai susinešti. Ypatingai 
Forest City lietuviai buvo 
skaitlingai susirinkę ir lau
kė p. Šimkaus atvažiuojant 
dvi dieni. Ir entuziazmo ne- 
stokavo! Pėtnyčioj, 23 d. lie
pos, važinėjo atstovai iš 
Forest City į Scrantona ir 
apielinkes jieškodami iš Lie- 

įtuvos prisiųsto atstovo. Te- 
įlefonavo jie be saiko į visas 
puses, jieškodami p. Šim- 

• kaus. O jo kaip nėr, taip 
nėr!

Todėlgi, kad žmonėms' 
Bet’ bažnyčia“ dar. žingeidumą užganėdinus, 

meldžiame pranešti laikraš
čiuose apie p. Šimkaus apsi- 

mi-

Tas teisybė. Bet 
ir čia skirtumas yra. Baž
nyčioj šliūbą imant reikia • 
mokėti palaikymui tamsy
bės po 15 ir 20 dolerių, o 
korte po 1 ir 2 doleriu.Taip
gi milicija, detektyvai ir ne
teisingi teisėjai nėra jau 
taip baisus, nes kįlant žmo-i 
nių susipratimui, keisis ir 
valdžia. ;
ilgai trauksis, jeigu męs ją 
palaikysime,. .. - . -

Man rodosi, geidaus būti ’ stojim° yieta,s augsciau

visus skriaudikus ir išnau- P° merginos pantapliu, kuri 
dotojus. Yra daug socija
listu iš vardo, bet pildančių 
principus nedaug.

M. P.
Kewanee, Ill.
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ritrx., ik.

Gegužinas (Vilniaus gub.). 
Tamsumo bei neatsargumo 
aukos. Šioje apielinkėje y- 
ra išsiplatinęs paprotys gy
dytis kažkurių ligų trūkžo- 
lių šaknimis. Taigi viena 
sirginėjanti 1 moteris iš Ja
šiūnų kaimo irgi sumanė to
mis šaknimis pasigydyti. 
Vieną gražų rytą jinai išsi
kepė sau tų vaistų ir pra
dėjo valgyti. Čia-pat buvo 
ir jos vyras. Nors jis ir 
sveikas buvo, bet kad būtų 
dar sveikesnis, tai jinai ir 
vyrą pasikvietė valgyt, pas
kui ir vaiką. Jie tuoj paju
to negerumą. Vyras su 
žmona čia pat ir mirė. Vai
kas likosi gyvas, nes mažiau 
valgė, bet apsirgo.

Subatos pavakarė. Surūkę, nuvargę 
darbininkai, po darbo dienos skubinosi na
mo. Daugelis jų ėjo Cottage gatve. Jei 
būtų atsistota ant kampo Sjummer ir Cot
tage gatvių, tai į 15 minutų galima buvo 
priskaityt keliatą tūkstančių. Kiekvienas 
skubinosi, lyg-kad didelį reikalą turėda
mas. Kaip kurie nešėsi tuščias, juodas 
skrynutes,kuriose buvo atsinešę pietus. Kiti 
ėjo tuščiomis rankomis.

Viduriu gatvės važiavo daugelis veži
mų, automobilių ir darbininkų ant dvira
čių. Visur matytis judėjimas. Niekas ant 
vietos nestovėjo, išskiriant medžius, stul
pus ir namus.

Cottage gatvė atrodė, kaip kad būtų 
didžiausia turgavietė visame mieste. O čia, 
kaip tik priešingai. Šalygatvių visai nėra, 
tik kaip kur pas gražesnę stubą įkasti ak
menis, kad neprivažiuotų vežimai ir neiš
verstų sienos ar tvoros. Tarpe daugelio 
vežimų, matėsi vienas labai navatnas. Jis 
buvo apkrautas bačkutėmis ir “keisais” pil
nais alaus. Vežimas priklausė visiems vie
tos lietuviams gerai žinomam Viliumui. 
Alus buvo atvežtas dėl Balandėlio, kuris 
rengė savo švogerkai iškelt “didės - šiau
rias” pragertuves, o paskui ir vestuves.

Gal Balandėlis ir nebūtų orderiavęs 
tiek daug alaus, jei “švogerka” būtų ženi- 
jusi su socijalistu, bet dabar su karštu ka
taliku - parapijom], ir dar šventos draugys
tės sekretorium. Ot, tokios tai priežastis 
ir privertė Balandėlį orderiu o t 48 “baril- 
kas”, kad parodyt, jog čia nekokios “cicili- 
kiškos” vestuves, bet tikrai katalikiškos.

Balandėlio stuba turėjo nepaprastą iš- 
veizdą. Stalai išnešti ant “jardo”; krėslai 
irgi visi išstatyti, kad padaryt didesnę vie
tą dėl alučio, kuris turėjo būt suneštas į 
stubą, o dabar stovi vežime.

Vakaras. Žmonės jau ne taip tankiai 
ėjo Cottage gatve. Vežimai irgi paliovė 
važiavę. Saulė jau visai rengėsi prie nusi
leidimo. Išpradžių dar matėsi šviesios me
džių viršūnės ir stubu stogai, kas liudijo, 
kad dar saulutė nebuvo visiškai nusileidus. 
Neužilgo visai nesimatė tu šviesiu medžiu 
viršūnių. Viliumas, išllodavęs bačkutes iš 
vežimo, pradėjo vieną po kitos rišt per kie
mą Į stubą. Suritęs pasakė gudbai ir, įsė
dės i vežimą, nuvažiavo.

Už pusės valandos pasirodė keliatas 
žmogysčių. Jie, pamatę vaiką, klausė, kur 
gyvena Balandėlis. Tai buvo muzikantai, 
kurie turėjo grajįt per “švogerkos” prager- 
cuves. Kiekvienas iš jų turėjo šit savim 
muzikališką instrumentą. Daugiausia ar
monikų ir smuiku.

Jau ir temti pradėjo. Kokia tai ne
matoma galybė gatvėj, iškarto užsidegė vi
si žiburiai. Ir vėl žmonės pradėjo rinktis, 
tik jau nesiskubino taip, kaip kad pirmiau. 
Ėjo palengva. Visi buvo linksmi. Ant kiek
vieno veido matėsi šypsą. Vaikai ėjo švilp
dami, rėkaudami ir stumdydamiesi. Tai 
buvo svečiai, kuriuos suprašė “švogerka” 
su savo jaunikiu. Jie buvo prašomi ne dėl
to, kad dalyvautų vestuvėse, bet kad per 
vestuves suaukautų daugiau dolerių ir su
muštų “dišių”.

Balandėlio stubos langai užleisti tam 
tikrom užleidom. Kaip kurie net langiny- 
čiom uždaryta. Stuboje girdisi armonikų 
muzika, daugiaus panaši į kiaulės žviegimą 
įstrigusios tvoron, negu į muziką. Žmo
nės - svečiai, seni ir jauni, vyrai ir moterjs, 
visi šoka. Kiekvienas iš jų stengiasi smar
kiau užduoti kojomis į padlagą, kad aptu
rėjus garbę už atsakantį šokimą. Sunku 
aprašyt tuos įspūdžius, kokius matai tame 
kambaryj. Kas nori persistatyti to kam
bario išveizdą, lai pripučia į butelį dūmų, 
sugaudo keliatą šimtų tarakonų, suleidžia į 
tą butelį ir žiūri, tuomet pamatys natūra
li šką to kambario išveizdą.

Jau 11 valanda. Naktis... Cottage 
gatvėj jau nesimatė nei vieno žmogaus. Vi
sur buvo tyku, išskiriant Balandėlio stubą, 
kurioj kas kartas vis darėsi didesnis uži
mąs. Kaip kada net armonikų balsus per
viršydavo. Visų stubų žiburiai pagesinti. 
Visi miegojo. Bet štai, kokia tai neišaiš
kinama galybė Balandėlio stuboj pasidarė 
lyg kokis griaustinis. Išsyk muzika palio
vė griežus. Pasigirdo keiksmo žodžiai. 
Prasidėjo moterų klykimas. Pasigirdo ir 
bonkų skambėjimas, kurios, atsimušusios į 
galvas, vėl puolė žemyn.

— Kana as tau samau...
— A, tu, var..., šše tau!...
— O, Jėzau!... Vyrai, gelbėkit... (Ji 

mane užmuš...
Užimąs, klykimas, rėkimas... Bonkos 

tik lekioja, kaip kaizerio kulkos. Už pu
sės minutos apie stubą jau buvo prisirinkę 
keli šimtai žmonių. Iš artimesnių stubų, 
net baisu, be kepurių ir tik vienais marški
niais atbėgo. Didelis nusistebėjimas. Visi 
žiūri...

Din, din, din... Tai policijos vežimas.
Ei, get out of the way!... Come on, 

you... Never may... Get out I say!... Din-, 
din-din... Nuvažiavo. <

Iš susirinkusios minios pasigirdo klau
simai:

— Ar tai ir Roką nuvežė?... Nabagas...
— Ale tu nematei, kaip jo galva per

skelta — net kepurė trūko...
Tūli atsiliepė:
Tai, brolau, katalikiškos vestuvės.
Po visų apeigų. Minia pradėjo skirs

tytis. Už kelių minutų jauvisi išsiskirstė.
Tyku. Visur ramu. “Kurrrrnmiau-u!!! 

Pffru-fu, prru... Tai katė ant Balandėlio 
stubos laiptų. Ir vėl tyku...

* 
Jįc jįc '*

Panedėlis. Jau ir 9 valanda. Pusė va’ 
landos, kaip teismas traukiasi. Teisėjas 
jau ne vieną nubaudė tai už vagystę, tai už 
kitokius prasikaltimus. Daugiausia už gir
tumą ir muštynes. Viskas eina geriausioj 
tvarkoj. Viskas paeiliui. Sekretorius šau
kia:

“Next, Balandėlis ir Rokas”.
Stojos abudu. Teisėjas klausia-
— Balandėlis, esi kaltinamas už per

mušimą Rokui galvos ir už didelį girtuok
liavimą. Ką turi prieš tai pasakyti.

“Orait”, — atsako Balandėlis.
Sudžia vėl varo savo litanija.
Už tokį nedorą ir bjaurų pasielgimą, 

sulyg Suvienytų Valstijų teisių knygos, jūs 
turite pasimokėt 25 dolerius. Ar prisiimt 
bausmę?

Ponuli, mieliausias, širdele, pasigailėk 
manęs biedno. Jau du mėnesiai, kaip ne
dirbu. Neturiu darbo. Nėra kuom nei 
randa užsimokėt. Vaikai verkia... Pati 
basa, neturi kuom apsiaut... Ponuli, pasi-

“O, come on”, — pertraukė policisto 
balsas.

Už dyką maldavimas.
“Ot prakeiktas surėdymas”,—tarė Ba

landėlis. Neužmokėsi, tai ant 30 dienų....
Po teismui. 25 doleriai užmokėta. Ne

turėjo — paskolino. Visi žiūrėtojai išsi
skirstė, 
važiavo 
doleriu.

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

DAVATKA
Apsikrovusi rąžančiais, 
Švento Juozapo medaliais, 
Taipgi dar visokiais pančiais 
Ir relikvijų kryželiais —

Mano žmona Kunigunda,
Kad ji galą kur nors gautų,
Kaip iš miego tik išbunda, 
Vos tik spėja atsikelti —

Neapvalo sau nei grįčią, 
Tuojaus meldžias, poteriauja, 
Paskui bėga į bažnyčią, 
Ir dievulio ten maldauja.

Iki sutemos ten tupi,
O namuose gi betvarkė,
Jai tas visiškai nerūpi
Pasakau, ką — tuoj sukeikė, 

Visa gerkle iškoliojo 
Nuo gyvačių nuo perkūno 
Ir kalbas dar išnešiojo, 
Kad aš žmogus “griešno” kūno.

Nes jau mano dūšia žuvus
Kam už maldas ją baruosi. 
Ir į peklą man pakliuvus 
Kankins velniai išsijuosę.

Ir visaip ji šneka, loja, 
Kaip liežuvis josios gali, 
Namų darbo nedaboja, 
Tiktai laksto po miestelį.

O parbėgus, mane bara, .
Kaip katė pasiutus dūksta, 
Mušas’, mėto ką tik stveria, 
Kad net sienos braška, rūksta!

Focus-Pocus,

kovoti.su


Nausodes šuliniai
pagražinta ir tai ne bet kuo, tik aūgšta 
smailiu galu šiekšta. (Sako, jos dabar ne
besama: tikri tėvynės mylėtojai, nuo gat
vės prisižiūrėję, tame pagražinime pamatę

(Pabaiga).
jau vyriškas ėmėsi rato sukti, ir eilė vienu 
žmogumi sumažėjo, gi viltis, o kartu su ja 
ir ūpas kiekvienam padidėjo.

— Gera tamstos vyro širdis! — kalbė
jo ilgakojis išblyškęs kiemsargis. — Leisti lazda, 
savo žmoną prie tokio sunkaus šulinio! Sa
viškės aš niekuomet vandens neleidžiu...

— Tai vienok nekliudo tamstos pačiai 
nuolat sirginėti — vietoje užkalbintos atsi
liepė kita. — Gal, kad kasdien prie šulinio 
pasimiklintų, ir sveikesnė būtų. Žiūrėk 
tamsta: visos, kurios čia vandens vaikščio
ja, raudonos, sveikos...

— Et! Jau ir gėda'būtų sirgti ten, 
kur namuose burtininkas gyvena. Kad taip 
man, tai aš neduočiau jam ramumo, kol li
gos iš manęs neišvarytų: ne duona — drus
ka, ne druska — kuo kitu. O kad ne, tai 
jis visų savo bičiuolių nustotų.; gi dabar jų 
pilnas prieangis. Net čigonas su pačia ir 
krūva vaikų vakar atvažiavęs, ir tas buvo 
— kalbėjo trečia moteriškė.

— Pamėgink jį užkabinti — pražado 
pirmoji: — tokiomis ligomis apleis, kad ir 
nebeišsikrapštysi. Tik akysna jam pažvel
gęs, žmogus, bijai kokio priepuolio. Va
kar, eidama vandens, sutinku jį kieme; pa
žiūrėjo žvairiai į kibirus ir nuėjo sau. Pri
ėjusi prie šulinio, aš, kai visuomet, ėmiau 
sukti. Kad laikas pasirodytų trumpesnis, 
aš išlengvo poterius pradėjau kalbėti, šeš
tus poterius baigiant, aš pajutau nepapras
tą lengvumą rankose. Neveltui sakoma: 
‘ Su dievu ir našta lengva” — galvojau sau. 
Jau štai ir kibiras tamsumoje pasirodė, 
bet... tuščias tuštitėlis, tik ant dugnw gal 
pora stikliniai vandens! “Monai ar kas?” 
galvoju sau. “Kad tu prasmegtum, vėl iš
naujo varyk, o čia namie tik maži vaikai li
ko”. Antrąkart sukant jau ne be poteriai 
galvoje buvo. Kad žinotut, ir čia nepilnas 
kibiras prisisėmę, bet, kantrybės nustojusi, 
aŠ trečiąkart jau nebesukau.

— Ir su manim taip-pat buvo, — atsi
liepė antroji.

— Su manim irgi, — pritarė trečioji.
ūkio tarpu kibiras, pabaigęs savo ilgą 

kelionę, vėl pasirodė iš bedugnės. Buvo 
pilnutėlis.

— Štai kam pavyko! — tarė keli bal
sai.

— Reikia tik mokėt, kiekvienam pa
vyks, — tarė ilgakojis kiemsargis ir, norė
damas parodyti, ką kiekvienas turi mokėti, 
priėjo prie šulinio rentinio, sugriebė abiem 
lankom surūdijusį retežį ir ėmė jį kilnoti. 
Gilumoje pasigirdo retežio žvangesys, o 
kiemsargis, tarsi kokis varpininkas, vis 
dar retežį tampė. Tarp jo ir tikrojo var
pininko skirtumas buvo tik tas, kad var
pas čia buvo apačioje, o jis skambino jį iš 
viršaus.

— Štai kaip, — ištiesęs savo ilgą lie
menį ir svėpuodamas pratarė mokytojas.

— Kas taip galės padaryti? Jaučio 
stiprumo reikia, — kalbėjo viena.

— Užtenka dviejų kartų: kad tik kibi
ras galėtų prisisemti.

— Dar šulinin galima inkristi, taip be- 
lapatuojant, — pridūrė trečioji.

— Neduok die! Lig nenulėkęs iš bai
mės numirtum. Kas čia anądien man sa
kė, kad šito šulinio giluma 20 sieksnių.

— O kiek tai gali būti? — insikišo į 
kalbą antroji.

— Bus kai į tuos antai namus, — at
siliepė užpakalyje stovįs vyras.

— Dievuliau tu mano! — Ir pamanyti 
baisu — pasigirdo balsas. — Bijosiu net 
prie jo stovėti. Geriau jau Botagevičienės 
namuosna eiti: ten nors pumpuoti ir sun
ku, bet iš viršaus uždengta.

— Vakar, sako, didelių muštynių tarp 
Juozupienės ir jos vyro būta! — tarė atė
jusi ir stodama eilėn nauja žmogysta.

Kadangi kalba nukrypo kiton pusėn, 
tai pametę ją eisime prie p. Botagevičienės 
šulinio, apie kurį, galima sakyti, buvo tik 
prasižiota, bet nieko dar nepasakyta. Vie
na tik aišku, kad jis uždengtas ir turi ne 
ratą, bet pompą.

Einame. Šulinys ištikrųjų dengtas ir 
ne taip, kaip ką tik aprašytasis, kame pro 
tam tyčia padarytas dureles žmonės eina 
po paties dangčio rato suktų: šis apdengtas 
taip, kad ne tik žmogui, bet ir uodui no
sies nėra kur kišti. Dangčio viršūnė net

stiprumo reikia,

MOTERIMS
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stilių ir draugiškai patarę p. Botagevičie- 
nei nukelti šiekštą). Iš vieno dangčio šo
no pro plyšį buvo išsikišęs geležinis su už
riestu viršun galu pompos kotas. Užries
tas jis buvo labiau, negu vietinių klasčių 
(frantų) lazdelės, ir mažiau, negu vyskupo 

Ant paties galo buvo irgi geležinė 
galvelė. Iš kito šono styrėjo truputį apa
čion užriesta geležinė tūta vandeniui te
kėti.

Man taip bežiūrinėjant, išbėgo basa

NAUJIENOS
JMoteris. ateity

(Iš A. Bebelio knygos 
“Moteris ir Soči j a- 

lizmas”).
...Moteris naujam draugi-

jiniam surėdyme, kaip soci- 
trumpoku sijonėliu mergina, dešinėje ran- jališkai, taip ir ekonomiškai 

ir stačiai prie šulinio-, visiškai neprigulminga, ji 
Pamačiusi, jog mano rankose visai kibiro nei šešėlio nejaučia, kad kas 
nėra, ji tartum gailestaudama pastatė polan^ viešpatautų ir iš- 
p-eležinės tūtos kibiro nžeio kit-in šonan ir'naudotU, JJ Yra 11U0Sa ir > geležines tūtos kiblią, uzejo kitan šonan n , . vyrui ų pati vaiaOnė ant 
sugriebusi pumpos kotą eme dirbti. Mer- .savo

ko j e kibiru nešina,

Ji taip lyginai 
gina, turbūt, užmiršo, jog j i į mane ne prie-' auklėjasi, kaip ir vyras,, iš- 

„ _ • Iš- skiriant tuos dalykus, kur
'___  j' 1' j priverčia skirtis lytiški or-

Rankoms pavargus, j ganai ir jų funkcijos. Gy- 
- - Ivendama naturališkose gy-

Kodo liemeniui ivenimo aplinkybė, ji gali fa- 
. ’ __ . ^Įvinti fizišką ir dvasišką jie-

i gą ir savo gabumą, taikan
tis prie savo reikalų; ji pa
sirenka dėl savo veikimo to
kią dirvą, kuri geriau pa
tinka ^norams ir patrauki- 
įmams ir prie vienodų išlygų 
įveikia taip, kaip ir vyras, 
i Dalį dienos praleidžia prie 
! kokio nors praktiško darbo, 
kitą dalį dienos praleidžia, 
kaipo auklėtoja, mokytoja, 
prižiūrėtoja, trečią dalį die
nos praleidžia prie moksliš
kų dalykų ir paskutinį laiką 
praleidžia,pildydama kokias 
n o r s a dm in is tr a ty visk as

funkcijas. Ji užsiima mok
slu,'dirba, naudojasi visais 
smagumais ir linksminasi 
moterų bei vyrų draugijoj, 
kur ir kaip jai geriau patin
ka ir kada gauna progą.

Pasirinkime mylimo sau 
žmogaus, ji, panašiai vyrui, 
kuosa ir neprigulminga. Ji 
pasirenka, arba ją pasiren
ka, vienok ji padaro s-ijun
gą ne dėl kokių išrokavimų.

ryta sutartis pradeda irti,'jaunumas ar senumas, gra- apatine puse girnų, 
pradeda gyvenimą nuodyti žumas, mandagumas ir tt.
ir sukelia vieno prieš kitą' PažvelgKime nors į šito- 
neapykantą, tai dora rei-jkias apsivedusių poras: vy- 
kalauja pertaukti tą sutartį,' ras 28 ar 30 metų, o mergi- kabiau ^Yimnatc^savo 
nes ji pasidaro neteisinga ir na 16 ar 18. Kiek męs po- ■ padarytas klaidas,

ąlsai, ištekėdamos už persenų dėl
1 abegimai moterų saVęS Vyrų. Apgailestauja, 

. Ji 
ipati save nusiteisė ir nusi- 
■ baudė.

Klaidą padaro kiekvienas, 
senu-'Bet, jei klaidą padaro liuos- 

; noriai, kitokia atsakomybė, 
Męs jau seniai žinome, bet jei kitų verčiamas arba

Nekaltinu merginų arba 
Ijau moteriškių šiame atvė- 
jyj. Tokia, geriau sakant

kiu bet užpakaliu buvo atsigręžusi. Iš-j 
pradžių pumpos kotu mosuodama ji dirbo 
daugiau rankomis.
pradėjo lankstyties ir liemuo, o vandens vis! 
kaip nebuvo, taip nebuvo.
pavargus, jau ir kojos prisidėjo, pasirodė 
ilgai laukiamas vanduo, bet tekėjo tartum 
iš didžiausios prievartos — plonu, plonu la
taku. Mergina trumpame sijonėlyje atro
dė tartum kokia balerina, o jos tursojimas 
truputį panašus į toreadoro šokį Kamieno 
operoje; skirtumas buvo toks, jog ji tupėsi 
ir šokinėjo viršun toje pačioje vietoje ir bu-, 
'vo mergina, o ne vyras. Ir vandens semti 
šiuosna namuosna ėjo daugiausia vis jauni
mas, kuriam be šokio kartais pats gyveni
mas nemeilus. Kasžin? Gali būti, kitai 
garsiai šokėjai p. Botagevičienės šulinys 
yra buvęs pradedamoji mokykla, kuri tuo 
jau gera, kad žmogus čia miklinasi ne kam
baryje, bet gryname Nausodes ore, ypač 
dar, jei vėjas sumanys ne iš miesto, bet 
miestan pūsti.

Kiek aš taip galvojau, nepamenu. Ka
da, pakėlęs galvą, apsidairiau, merginos 
jau nebebuvo. Užriestas pumpos kotas ne
sijudindamas iš plyšio styrėjo. Iš apačion 
užriestos geležinės tūtos kaskart vis rečiau 
vanduo ant žemės lašėjo. Dar truputį pa
žiopsojęs aš nuėjau savo keliu.
žemyn, aš praėjau pro tą šulinį, kuris savo 
vandenim visus Nausodes samovarus pil
do; nieko daugiau, tik žemas geležiais stun- 
bris su tiesiu kotu iš šono. Koto gale di
džiulė geležinė galva. Čia tai jau tikrai 
viešas kliubas, ir visi juo be mokesčio nau
dojasi. Vandenį semiant, irgi neužtruksi: 
pastatei po trumpute tūta kibirą, pakėlei 
viršun su didžiule galva kotą — ir už pu
sės minutės ar da greičiau kibiras pilnutė
lis. Šiame kliube yra net keletas garbės 
narių. Kad juo patekus, ypatingų nuopel
nų nereikalaujama: užtenka išbūti jame 
paskirtas metų skaičius — še tau ir gar
bės narys. Iš visų garbės narių garbin
giausias vienas, — tai mažutė susikūprinu
si senelė. Kiek ji iš šito šulinio kalnan 
vandens išnešiojo — vargiai kas pasakytų. 
Karta kartą maino — maži auga, seniai 
miršta, — o mūsų senelė vis ta pati. Ly
giu žingsniu eina ji kalnan ir nuo kalno, 
tuščiais ar pilnais kibirais nešina. Kryžiš
kai sudėti balanai neleidžia vandeniui lais- 
tyties. Švendatieniais ar šiaip liuosu lai
ku seka paskui ją būrys visokio amžiaus 
vaikų. Kitamjam pratarus: “Panele Jad
vyga ! Atiduok rublių!” — senelė stato ant 
žemės kibirus su vandeniu ir koliojasi su 
jais tiek laika, kiek jų kantrybės tenka. 
Kartais išėjusi vandens nuo ryto ji vos vi
dudienį pirmą kart atneša. Visi ją pažįs
ta; gal ir ji taip-pat. Senelei kada nors mi
rus, Nausodėje atsiras didžiulė spraga.

net blėdinga. Ir taip, kuo-'rų rasime laimingų? 
met išnyks tos visos aplin- mažai.
kybės, kurios ligišiol didelį nuo vyrų, tai paprastas ap-, bePiaiZbuva no laikui" 
skaitlių moterų priverčia J 1
arba pasilikti nevedusioms, 
arba pardavinėti savo kūną, 
tai vyrai tuomet negalės pa
rodyti savo galės. Iš kitos 
pusės, visiškai persimainius mas, o mėginus jaunumas.
draugijiniam surėdymui, iš-: Męs jau seniai ....... ■ —----------- ■-----
nyks daugybe tų kliūčių, ku- kad moteriškės yra daug verčiama ir per savo neap- 
rios dabar atsiliepia ant po- jautresnės, galingesnės ir sižiurėjimą padaro klaidą, 

ir tie kurie verčia prie to, ir

si reiškimas dabartiniame 
laike, tai persiskyrimais 
teismai užversti — negali 
apsidirbt, o vis tai svarbiau-! 
sios priežastįs vyro

rios dabar atsiliepia ant po- jautresnės, galingesnės 
rinio gyvenimo
padaro jį visai negalimu, ai
ba neduoda jam plėtotis.

(Toliau bus).

ir tankiai greičiau pasiduodančios ki
to įtekmei, negu vyrai. Su- mato kad prie klaidos pada- 
augusiam vyrui, jeigu pati- rymo verčia, tada visa atsa-
ko jauna mergina, tai jis ir komybė turėtų pult ant tą, 
stengiasi jos atydą atkreip- per kurių priežastį klaida 

!ti; daro visokias kilpas per j esti papildyta.
į draugus ir drauges, kad tik' Suaugės vyras, vesdamas 
įjos galvą apsukus. Mūsų-'per jauną merginą, yra tik 
gi 35 ar 38 metų jaunikaitis:piktos pagundos įrankis.

i;,,., -------- '‘’■'Pagunda, 'tai kaip piktoji
dvasia, kužda į ausį ir pri
spirta vyrą padaryt tą klai- 

, per kurią gyvenimas

Teisingas apsived ir.ui 
amžius.

Pirm visko, turiu atsipra ... ...
šyt, kad kartkartėmis ne vi- sujudina savo paskutinę ir 
siems gali šisai mano rasi- kaigiančui nykt meilę. Mer- 
nelis patikt. Neatsižvel- 8llla> VkSll kurstoma, prade- 
giant ant.to — kam patiksl(la užsnnteresuot,^ jsimyli, (]ą, į ' \ _ 

ar ne, reikia pasakyt teisy- na i1’ apsiveda. Po metu, tampa suardytu; tada ta pa
kęs žodis ir nurodyt daly-'ar ‘langiau laiko, dideliais 

- - yra žingsniais prisiskubina se-
nje_ r.atvė; meilė visiškai aplei

džia jo tuščius kambarius, 
daugiau nuvargsta, daugiau 
merginos jam nerūpi, nie- 

Ikur neišeina, su žmonėmis 
i nesusieina — o jo moteris, 
kaip tik paeiame smagume:! 
ji nori išeit, su .žmonėmis 
susieiti, pasilinksmint, vienu 

nori gyvent, bet jos 
tautas, Tr-gi'gyvenimo Oraugas jau so- 

Tas vie-!nBii savo sezoną pergyveno.
Jis nieko nenori — perso
nas. Na, ir sakykite, ka to-

I 7 V ? k-

Ikia nelaiminga 
'turi daryt?

kus tikroje šviesoje, 
patirta,' kad visiems 
kuomet negalima jtikt. O l

Įvairaus amžiaus 
nes ,įvairiu tautu, įvairiai į 
žiuri į amžių, tinkamą pasi-| 
vedimui. Nevien tas yra Į 
pas lietuvius, kurių, 
lygius su kitomis 
tomis, visai mažai

zmo-

su- 
tau-

gunda džiaugiasi savo dar
bo vaisiais. Vyras, iškalno 
žino, arba jo vaidentuvėje 
abejonė vaidinasi, jis nujau
čia, kad nespėjęs apsivest, 
greitai liks panašiu į apžėlu
sį kelmą, bet jis ant fco neat
kreipia atydos.

Šiame trumpame rašinė
lyje apibudinau vieną pusę. 
Toje pat temoje apkalbėsi
me ir antrąją pusę trumpojeskaitlingesnes 

tą patį matome, 
nąs neišaiškinamas ar už
kerėtas dalykas egzistuoja 
pas visas tautas. ' !ki;l nelaiminga moteriškė

Didele dalis jaunų vaiki-l11]1'1 daryt? Ji turi surast 
nu didesni patraukimą turi į budus: draugus bei drauges, 

z . ipTie daugiau
ne sutartimi be jokio įsimai- j merginu. Jeigu jaunam ne-į^m^B gyvent, 
šymo viešpataujančios ypa-!pasiseka apsiVest, tai turint na greitai priveda prie savo 
tos, panašiai tam, kaip iki ūaugia.u metų, išsivysto ge- seno pamiršimo.

Tuomet Bilt gyvenime audros, nesą-, 
taikos ženklas apsireiškia ir 
auga* didyn ir jai vieta tar
pe tokios poros darosi kas
kart didesnė. Kada nesatai- 
kos audra tarpe poros siau
čia, 
ma jos išlaikyt, turi šauk
ti es 
kus

Nusileidęsi j3eį ųįk iš patraukimo.
1/iww cinvA I •______ ... • -vi • •

sąjunga apsireiškia privati-

viduraiųžių šliūbas buvo 
privatine sutartimi. Čia so- 
cijalizmas nieko naujo nesu
tveria, bet tik išnaujo iške
lia ant augščiausio kultūros 
laipsnio ir prie naujo visuo
meniško surėdymo tą, kas 
buvo visuomenės pripažinta 
tuomet ,kuomet dar tai we 
jos neviešpatavo privatvka 
nuosavybė.

Su ta išlyga, jeigu užga- 
nėdinimsfc žmogaus reikalų 
niekam neatneš ': Dedies, tai 
jis privalo pats ; avė valdy
tis . Užganėdir m aš lytiškų 
reikalų — yra 
žmogaus tokiu pat privatiš- 
ku dalyku, kaip ir užganė- 
dinimas kitų gamtos reika
lų. Niekas neprivalo apie 
tai niekam išdavinėti jokių 
atskaitų ir nekviestas nepri
valo į tokius dalykus kištis. 
Kaip aš valgau, kaip geriu, 
kaip miegu ir kaip apsirė
dau — mano privatinis da
lykas, lyginai, kaip ir susi- 
nešimas su ypata kitos ly
ties. Protas ir apsišvieti
mas, pilna ypatos neprigul

kiekvieno

suauagusiu'su kuriais galėtų pasilinks- r, £ag ja

resno nuomone.
vaikinas žiūri į sau lygaus 
amžiaus merginas. Jai ta-. 
me laike nėra svarbių prie
žasčių, kurios sulaikytų nuo 
apsi vedini o, laimingiausiai 
apsiveda, bet, jeigu neapsi- 
ve lė užaugęs, bet dar ne
peraugęs ir sulaukia “sen
bernio” amžiaus, tada nors.

Pradeda

ir moteriškė, negalėda-

pagelbos — tai ji, suti- 
savo amžiaus draugą,

Po Danijai — Olandija.
Danijos moteris šiemet 

įgijo politiškas teises. Olan
dijos moteris uoliai seka jų 
pėdomis. Jos irgi varo la
bai smarkią agitaciją.

Olandija greitu laiku turi 
permainyti savo konstituci
ją ir Olandų moterų sąjun
ga darbuojasi, kad konstitu
cijoj būtų įdėtas punktas a- 
pie suteikimą moterims ly-veda mergina bet tai jau ei-'apleidžia savo pirmąjį vyra\cua mci gilią, oet uujau ei t nwri11nrin LianDn no/ gia politiškų teisių su vy-giasi priešais save, ir veda :c\iba paduoda teisman pei-ą 

merginą ne pagal savo am- 'siskyrimo reikalavimą. Ka-

tada žmonės ir plaka liežu-

rais.
žiaus, bet daug jaunesnę už da moteriškė apleidžia vyrą, 
save# tada žmonės ir plaka liežu-

Pavyzdžių ir apgailėtinų.viais, kryžiavoja ir visaip, 
pasekmių iš apsivedimo to- apkalba, buk tik ji esanti 
kių porų būtų galima daug .kaita, su visais susidedanti, 

kad toki!na ir dabar su kokiu Pily- ne

liž valandos prieš šliūbą kė
sinosi nusižudyti.

Šiomis dienomis Brookly- 
priparodyt, bet, kad tokijna dabar su kokiu Pily- ne darbininkas Lall prieš 
nuotikiai yra gerai visiems Pu -išrunijųs. Jos vyras, pat šliūbą bandė nusižudyti, 
Žinomi . 1 * ’ * ’ ' - 'acioo -Kiwii-nc rvonrio iš/rnvrlomoo Ir n vlinli nZa v»Ti rro_
toliau.

Didele didžiuma vyrų, su
laukusių 30, 35 ar 40 metų, 
nežiūri į 25, 30, 35 ar 40 me
tų amžiaus merginas, bet 
žiuri į 16, 18, o kartais, dar 
ir iki 20 metų amžiaus. Kaip 
matome, tokio amžiaus mer
gina netinka tokiam “jauni
kaičiui”, bet bandyk ką nors 

i ar perspėjančio 
kad jieškai to,

apleisime ir eisim 'esąs rimtas žmogus, geras— išgerdamas karbolinės rūgš- 
tik ji esanti kalta. Vyro ties. Jaunikis paguldytas 
rimtumas tame ir apsireiš- ligonbutin. Daktarai tvirti- 
kia, kad jis link jos tapo na, kad pasveiks.
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rnybė, visi įpročiai kurie pa- į priešingo 
eis nuo auklėjimo ir aplin- Į pasakyt, ■ 
kybių, bus prie naujo drau- ko nepametei, kad ant tavo 
gijinio surėdymo atsakan- pakaušio jau mėnulis švie- 
tesni, kiekvieną apsaugos čia”— tai baisiai supyksta, 
nuo tų prasikaltimų, kurie Kodėl gi negali susirast pa
jam pačiam blėdį neš. Atei- gal savo amžiaus merginos? 
ties draugijinio surėdymo Ar tu manai, kad tavo gyve- 
kaip vyrai, taip ir moterįs nimas, su per jauna dėl ta
bus tvirtesnėj dvasioj išauk- vęs mergina bus malonus? 
lėti ir geriau supras savo Ar tikras esi,, kad meilės in- 
vertę, negu vyrai ir moterįs j dai bus sklidini dėl jūsų vi- 
dabartinio surėdymo. Jati są amžių ir tt.? Ant tų ūž
tas faktas, kad tuomet iš- metimų su įsižeidimu atsa- 

... ,nyks kvaila ir juokinga bai- ko: nors ir esu suaugęs me- 
paėmusi Elbasano ir Tiranos miestu ir ei- kalbėti apie dalykus, pa- tais, bet mano siela, dėl jos 
nanti į Duracą. Serbai esą susitarę sutliečiančius lytišką gyveni-'yra jauna ir tinkanti, ir ga- 
Esad-paša. Kita serbų ir juodkalniečių ar
mija einanti į Alesi jos miestą. Tirano re- 
voliucijonierių vadas, sukilusių pernai prieš 
Vidą, dabar pasiskelbęs vidurinės Albani
jos prezidentu.

(Iš uVairon).

ALBANIJA.
Pakursčius Austrijai ir Turkijai, alba

nai buvo ėmę puldinėti serbų žemę. Serbų 
vyriausybė pasiuntė gana daug kariumenės 
albanų puolimams atremti. Serbų kariu- 
menė, kaip rašo anglų laikraščiai, dabar 
jau užėmusi daug vietų pačioje Albanijoje,

kaip vyrai,

I -------- ------ ------------- ------- M

lytišką gyveni-'yra jauna ir tinkanti, ir ga
mą, apie ką dabar bijoma Įima tvert laimingą gyveni- 
prasitarti, kaipo apie pas- mą. Ką rlQllgjQ11’ fA- 
lapčiausius daiktus, taps ly- kiam atsakyt? Nieko. Ty
čių susinėsimas daugiau1”1'"’^"” —-
gamtiškas,. negu kad da
bar. Jeigu tarpe dviejų

!mą. Ką daugiau ’ gali to

tymą dalykų apgailestauk. 
Čia nevien siela lošia visą

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, pasiusi t man atvi
rutę ir savo adresą, kur gyvenat, o aš atvažiuosiu 
pas jumis ir atsivežšiu įvai'iausių 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. x



NEWARK, N. J. lingas ir vadovas. Be gene-
Istorija vyžių armijos ir da- rolo mūsų divizija negali gy

* . c * tniAfri V no fi m n'o i Iziliia Izovm

vatkų su dr. Rutkausku. 
(Tąsa).

vuoti. Ypatingai kilus karei, 
reikalinga atsakantis gene
rolas. O kad karė gali kil-

“Dar ne prošalį bus pami- ’ gyvena. O toliaus apsigyve- ta. Bet kurie atsilankė į tą 
nėti keliatą žodžių, ką aš nusius užpuolė milicija ir gražiai gamtos papuoštą 

’pats mačiau ir girdėjau. 26 žudė be jokio pasigailėjimo(vietą, tai linksmai praleido 
d. liepos, 7 vai. vakare, atėjo'kaip vyrus, taip ir moteris, laiką. Vieni vaikščiojo po 

'ir mažus kūdikius; tie žiau-!gražiai žaliuojančią girią ir

Prezidento pagelbininkas Ai, tai to niekas neužginčys, 
vanagas, nemanyki te,ge rbia-’nes Jau i'r dabar mūsų orga- 
mieji, kad tai tas piktasis/azatorius kelis sykius turė- 
vanagas, kurį Lietuvoj ma-Jo susirėmimus su priešais, 
tydavot vištas draskant, čia Bet kas iš tų susirėmimų iš- 
katalikiškas vanagas ir vi- ’ ėjo ? Koks tai bedievis mi
sai neužsiima vištų drasky-. veikia mūsų organizatorių, 
mu, bet uoliai pildo Dūdos į-| Neužtenka to, kad kare 
sakymus. Tiesa, savo pn-.pralaimėta, bet dar_ kokią 
gimto charakterio nepame- į£Čdą apturi visa mūsų ar
ta, jeigu paukščių nedrasko; niBaJ 
tai nors pirmeiviškų drau- v Musų, armijos i , . iw-r/iMvo

ni m i m stabas jau. seniai teiraujasi j \ ± vgjseių apgaismimus suma j n-onerola bet vis Ant rytojaus savo žodį ispil-sko. Musų vanagas, jeigu gauu.gerą gentįoią, oet vis 
tik pamato vaiką netoli baž-1 uepasitmko.. Mūsų vyčiams 
nyčios su spalvuotais a^gar-, llž vis geriausiai patinka 
sinimais, tai jau ir žino, kad gerbiamas daktarasRutkau- 
lietuviški, tuomet lik svei-’s^a?- Kada jis čia buvo at
kas, vanagas pradeda ta važiavęs ir sakė prakalbas, 

Ti d nepa-Aal pasirodė džentelmonu . 
perpykęs le-’^uk Pas mus tų kalbėtojų 

............. ......  Jo salę ir jieš- buvo tiek ir tiek’- Buvo at“ 
ko, ar neras kur nors paka- važiavęs tėvas kapucinas ir 
CL.v,.......................... L "J d kaloėjo veik per visą savai-
randa, tai tuoj aus sudrasko. 
Bet jis geras katalikas iri" 
męs didžiuojamės turėdami 
tokį vanagą.

Žmonės šneka, kad už 
kiekvieną sudraskymą pir
meivių apgarsinimų, mūsų 
vanagas gaunąs nuo Dūdos 
po 500 dienų atlaidų.

Taipgi prie generalio šta-! 
bo priklauso ir Dūda., Ga
lima sakyti, kad gerbiamas 
Dūda yra vyriausia genera-’ 
lio štabo galva, visiems ko-; 
mandierams ir vaiskui duo-’ 
d a patarimus ir mokina, 
kaip reikia su bedieviais ko-,puria kad

Mūsų armijos generalis.- - - - • • •

(skas. Kada jis čia buvo at-

vaiką vytis ir jeigu nepa-Jai pasirodė ‘ džentelmonu . 
gauna, tai

bintų apgarsinimų ir jeigu

buvo tiek ir tiek. Buvo at

kalbėjo veik per visą savai-

į mitingą sherifas su visa 
savo valdyba. Visųpirmiau- 

I šia ištiesė Suv. Valstijų vė- 
‘liavą, paskui liepė komite
tui prisiekti, kail jie sutin
ka, idant darbininkai grįž
tų prie darbo, o paskui pra
dėjo., prie darbininkų gerin
tis. Jis pasakė, kad jam: 
daugiau niekas nerūpi, kaip ant senų sanlygų, ir toliaus | pildymas. Pirmiausia kal- 
tik darbininkų gerovė ir jis pasikėsinimas ant streiko,bėjo T. J. Kučinskas. Jis 
nori, kad darbininkai grįž- vadovo John R. Lawson’o, savo kalboj aiškiai nurodė 
tų prie darbo, o kompanija pasmerkiant jį ant viso am-(visų mokslo vyrų darbus ir 
pakeisianti algas. Bet jeigu ‘ žiaus 
darbininkai negrįžšią prie

I darbo, tai jis būsiąs privers
tas atidaryti dirbtuves var
tus tiems, kurie nori dirbti. 
Darbininkai nesutiko ir she
rifas perpykęs išvažiavo.

rus persekiojimai liudija gėrėjosi gamtos dovanomis, 
pasikėsinimus suardyti dar-1 kiti važinėjosi valtelėse 
bininkų vienybę, išžudant ant vandens, o treti maudė- 
juos, ir kada žudymais ne- si.
kaltų moterų ir mažų kūdi- Apie trečią valandą poApie trečią valandą po 
kių negalėjo sugriauti vie- pietų visi pradėjo rinktis į 
nybės tarpe darbininkų, pri- vieną vietą. Kada susirinko, 
verčiant juos grįžti į darbą tai prasidėjo programo iš-

P<XD1IYV<O1111111<XD dili ūllClIYUi v. ikuuinoncio. M1D

vadovo John R. Lawson’o, I savo kalboj aiškiai nurodė

VIENTAUČIAI!
Pirma, negu pirksite LAIVAKORTĘ, siųsite ar mainy

site PINIGUS, kreipkitės per laišką ar ypatiškai pas visiems 
gerai žinomą LIETUVIŠKĄ BANKIERIŲ

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

JIS PRIIMA PERSIUNTIMUI ANT SUČĖDIJIMO I 
VALDIŠKĄ TAUPOMĄJĄ BANKĄ AR KASĄ ir įteikia iš
siuntusiam BANKINĘ KNYGUTĘ. Jo bankas po nuolatine 
valdžios priežiūra, (odei tavo pinigai gvarantuoti.

dė. 5:30 vai.ryte pristatė ant 
gatvių ir apie dirbtuvę 
daugybę policmanų ir viso
kių padaužų,kurie darbinin
kus varinėjo dirbti. Kas at
sisakė eiti dirbti, tą varė na
mo. Už mažiausį pasiprie
šinimą areštavo. Vakare

ambasadorius Paršelis, taip
gi nuolatos kalba Dūda. Tu
riu prisipažinti, kad ' man 
Dūdos prakalbos už vis! 
geriausiai patinka. Jis ne-1 
kalba po kelias valandas, 
kaip kiti kalbėtojai, bet kas 
penkios minutes padaro per
trauką ir ką nors naujo pu
blikai parodo, kaip tai: be
dievius pagrąsina, kinkas 
patampo, davatkom liežuvį 
parodo ir paskui vėl savo 
kalbą varo. Bedieviai sako, 
būk Dūda nežinąs ką saky
ti, tai taip darąs ir dar pri- 

,n . . ta- i ii greitu laiku
J] h.. ^aiP»l Buda duoda klumpakoji pradėsiąs šokti, 
lekcijas is gerbiamo Parse-■ *• * “ -L • 
lie geografijos apie Lietu- kad 5ddos“toi 
vos grožybes, aiškina, ko j-- - 
kios ten gražios pievos, kaip pyį£Sta> tai »ei žodžio negali 
jos dailiai prie dirvų priei- h. tu()mfet prade(la 
na, kaip Nemunas ^ej\nedavimais rodyti, o jau 
visus Lietuvos laukus issi-imęS žįnorn, ka jis nori pasa- 
vlngiuoja, įierplaukia per p A j 
Baltijos jūres ir įpuola į J 
Juodąsias jūrės. Taip ir 
gerbiamo Paršelio žemlapis 
parodo. Mūsų vyčiai moki
nasi ir džiaugiasi, kad da
bar žino į kokias jūres -Ne
munas įpuola.

Apart to, visą diviziją pa
skirsto į atskirus skyrius:’ ir A. Bukaitis, kad 
raitelius, strielkus, gimnas-l liepos Standard Oil Co. bar
tus ir giedorius. Visi daro bininkai grįžo prie darbo, 
muštrus. Pakol kas arklių nieko nelaimėję." Drg. Lu- 
neturime, bet raiteliai savo'kaitis rašo: 
muštrą atlieka jodinėdami, “Nors Bayonnės darbinin- 
ant kėdžių ir stalų, striel-.kai narsiai kovojo ir išsyk 
čiai irgi užsislepia ir ranko- stipriai laikėsi, bet nesant 
mis darbuojasi, neva šaudy- gerų vadovų ir neturint jo- 

;, streiką 
pralaimėti. Prie 

streiko pralaimėjimo dau-

i Bet tie kvailiai nesupranta, 
. j ju-'vtv.vzk? vvzkie nu davimai. 
.’ĮKada jis ant bedievių* per-

(Toliaus bus)
Peter Noster.

BAYONNE, N. J.
Darbininkai streiką pralai

mėjo.
Mums praneša A. Biretta

l 28 d.

Pakol kas arklių, nieko nelaimėję." Drg. Lu- K Zk t" 1 ■frz’.l i <1 ?' o rv T, A i 1 t 4. ‘ ~  X ,
“Nors Bayonnės darbinin-

darni, o gimnastai prakti-ikios organizacijos 
kuojas! šokinėdami per sta- turėjo —1-’-- 
lūs ir kėdės.

Viskas būtų gerai, kad tik giausia prisidėjo sherifas 
tie žmonės nebūtų tokie Kinkead, kuris paskutinė- 
kvaJli ir nors kiek stengtųsi mis dienomis ant kiekvieno 
suprasti mūsų armijos rei- ’ skersgatvio pristatė netik 
kalingumą ir jos veikimą.'policmanų ir šiaip menkos

i kalėjiman; kadangi' kaip jie buvo persekiojami 
primetama žmogžudystė ne- valdžios ir dvasiški jos, nie- 
buvo niekad teisme priro- kinami ir net žudomi. Kal- 
dyta, kad John R. Lawson bėtojas sako: “Bet tie drau- 
būtų joj dalyvavęs,—todėl gijos parazitai ir tamsos a- 
lai būna nutarta sekančiai:!paštalai tuomi mokslo nesu- 

Męs lietuviai Rūbsiūvių1 stabdė, mokslas kaip ėjo, 
Unijos skyrius 269 Amalga-1 taip ir eina pirmyn evoliu- 
mated Clothing Workers of|cijos keliu, naikindamas 

tamsos galybes. Todėl ir so-| 
cijaįizmas, kaipo naujas j 
mokslas, turi įvalias priešų | 
ir nors socijalistus despotai j 
visur persekioja ir kemša į 
kalėjimus, bet tuomi nenu
slopins socijalizmo, nes tą 
parodo milžiniškas socijaliz
mo augimas”.'

Antras kalbėjo ixovus i—/-v";."""'" ---- —redaktorius J. B. Smelsto-1 dirbti apšvietus la- se užtenka svaiginančių ge-

būtų joj

America, susirinkę liepos 24 
d., 1915 m., Mėldažio svetai
nėje, 2244 W. 23rd Place, 
mieste Chicago, Ill., vienbal
siai nutarėme išnešti užuo
jautą John R. Lawson’ui ir 
išnešt viešą papeikimą prieš

susirinko būris streikierių i neteisingą teismo nuospren- 
prie mitingų svetainės. . 
važiavo komisijonierius 
Hugho A. Mara ir pasakė, 
kad darbininkai privalo 
grįžti prie darbo, nes kom
panija pakeisianti algas. 
Susirinkusieji sutiko grįžti 
28 d liepos \ i si streikieriai 
grižo prie darbo. Kas iš to 
išeis, pranešiu vėliaus”.

Ir taip kruvinasis Bayon
nės streikas užsibaigė. Da
bar viskas priklausys nuo 
kompanijos malonybių. Jei
gu kompanija norės, tai ke
liate centų uždės, bet jeigu 
nenorės, tai nieko neduos. 
Jeigu darbininkai būtų buvę 
organizuoti, jeigu būtų buvę 
atsakanti streiko vadovai, 
tai, be abejonės, darbininkai 
streiką būtų išlaimėję.

CHICAGO, ILL. y
Protesto susirinkimas.

Liepos 24 d. atsibuvo pro
testo susirinkimas Mėldažio 
salėje. Susirinkimą rengė

At-įdj ir reikalaujame atnauji
nimo teismo dėl nuodugnaus 
ištyrimo užmetamos kaltės.

Ši rezoliucija turi būti vie
šai pagarsinta ir kopijos 
pasiųsta federalei valdžiai gijų bei organizacijų ir ko- 

kia organizacija gali galu- 
i tinai panaikinti dabartinę 
’ žmonių alginę vergiją.

Pertraukomis labai pui
kiai padeklamavo šios drau
gės: O. Elinskiūtė, M. Juo- 
džiavičiūtė, E. Juškevičiūtė 

___  „__ ir J. Mikolavičiūtė.
manęs užsipuola ir dar pa-1 Publika viskuo likosi už
sako, kad Lowell’io draugai ‘ ganėdinta.
netylėsią. Štai kaip dalykai 

įbuvo: 29 d. gegužės nuva
žiavau j pikniką Lowell’io 
draugų parengtą. Lowell’ie- 
čiai užklausė, kas per prie
žastis, kad mūsų kuopa mi
rė. Aš paaiškinau, kad 
draugai atšalo nuo veikimo, 
o man daktaras uždraudė 
dalyvauti visokiuose veiki
muose, per tai ir kuopa mi
rė. Lowell’ieciai sutiko sa

lvo lėšomis parengti prakal-
re-

ir valstijos gubernatoriui. -
P. Galskis, pirmininkas, 
P. š vein is, sekretorius.

NASHUA, N. H.
“Laisvės” N59 Karolis Ba

rauskas visai neteisingai ant

Lietuvių Rūbsiūvių unijos prašė suteikti adr
Amalgamated | sa> ^as ga^tų plakatus išda- 
H?-4° • ^nviei 1-|Hnti. Kadangi aš ' norėjau 

 prisilaikyti daktaro patari- 
. . i n • . ,v. .’ r>iu, tai ir neapsiėmiau rū-
kuns savo kalboje vaizdžiai plakatų išdalinimu,

ca. Pirmas kalbėtojas buvo 
Frank Rosenblum, anglas

HENR1KAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

nės. Ir šta'i kas įdomu, kad 
moterų ir merginų atsilankė 

i nemažai ir atydžiau klause
isi, negu nekurie vyrai.
1 Labai geistina, kad vieti-’ 
'nes draugijos parengtų] 
I daugiau panašių prakalbų 
’ir viešų susirinkimų ant 
Penn Avė.

Laikas jau ir Penn Ave’- 
“Kovos* nes lietuviams sukrusti ir

čios: šis miestelis yra sau
sas ir visi rengiamieji vaka
rai būna be svaiginančių 
gėrynių, bet valdžia išrado, 
būk laike parengtų balių, 
apie svetainę, ant gatves, 
} r da v i nė jam a svaigi n an ti 
gėrymai, per tai ir uždrau-

Tiesa, lietuviai savo pasi
elgimu atsižymi: jų stubo-

rius. Jis nurodė, kokia 
žmonėms nauda vra iš drau-

' bui. I rymų ir nuolatos būna šauk-
Draugai Alegheniškiai smai, cypimai ir visokie 

verti pagerbimo, kurie savo (spiegimai, 
darbštumu pradeda jau su-, 
judinti ir Penn Avė. lietu-’ 
vius.

Draugės E. Juškevičiūtė 
ir O. Merčaičiūtė t____
aukų $6.00. Aukavo šie

Čionai 
drūtuolis

randasi lietuvis 
Alex

Dabar miestas išleido nau- 
! Įstatymą,kad nevalia sve- 
moj šluboj gerti. Jeigu 
tūboj bus atrastas be

geriant svetimas žmogus, 
į nepaisant, kad ir svečias,* 'B ar tašius, tai savininkas turės užsimo- 

4 kp. ir S. keti $25.00, o svečias $8.40.
L. A. 214 kp. ant Penn Avė. Kasžin, ar tas sulaikys nors 
Jis yra paprastas darbiniu- kiek girtuokliavimą, tai sun- 

uviviuceikas B* dirba kas dieną. Bet ku pasakyti.
surinko kada atvažiuoja į Pittsbui- čiausia, kad nekurie blaivy 

‘ bes sai’gai 
girti.

Bet kas keis-

Laužurgas, V. Arbačauskas, 
A. Markis, J. Čudinas, J.Ka
ri opskis, V. Balčiūnas, A. 
Baniulis, V. Žemaitis, V. 
Aj/ch ir A.Arbačauskas—po

įe gą kokie nors drūtuoliai,tai 
iis eina rištiniu (ne kad į- 
veikti kitą, bet atlaikyti pa
skirtą laiką). Man teko 
matyti atlaikant po 10 ir 12 
minutų^gerus drūtuolįus.

Bimbos parapijonas.

patįs vaikščioja
Z~M K* >'Simus L-o.

ROCKFORD, ILL.
25 d. liepos įvyko didelė 

katastrofa pas tūlą parapi
joms. Prisitraukę rudžio, 
])radėjo muštis ir tris liko
si peiliais supjaustyti. Su
žeistieji tapo nugabenti li- 

Igonbutin ir gal reikės pas 
j poną dievulį nukeliauti. Po
ll i e i ja pribuvus turėjo nema
žai darbo: vienus reikėjo 
gabenti Ii go n bu tin, kitus į 

Kada su tais ap- 
tai atvažiavo ir 

! bačkučių išsivežti. Mat, čia

Visiems aukavusiems var
de L. S. S. V Rajono ištariu 
širdingą ačiū.

L. S. S. V Rajonas leido 
ant išlaimėjimo knygų Ven
tės $6.15. Išlaimėjo M. Jan
kauskas.

Nutarta, kad antrą L. S. 
S. V Rajono išvažiavimą 
parengtų Minersvillės kuo
pa rugpjūčio mėnesy.

Aš nuo savęs patarčiau 
tankiau rengti tokius išva-

HARRISBURG, ILL.
Iš L. S. S. kuopos gyva

vimo.
L. S. S. 187 kuopa 

džioj šhi metų pilnų 
turėjo 24. liki 1 d.

pra-, 
nariu ’ 
liepos 

prie kuopos prisirašė 5 mo
teris ir 3 vyrai. Dabar kuo- VnisUivm 
pa turi pilnų narių 29. Kuo-! • i- ą 
poj piliečių yra 6 vyrai ir

kur^ vYiai Y1 a į tokia mada,kada girtuoklius 
suareštuoja, tai teisman ve
ža ir svaiginančius gėry- 
mus.. Bevažiuojant bačku
čių, vėl pasivijo keliatą lie
tuvių grįžtančių nuo pikni
ko. Mat, jie buvo išvažiavę 
j pikniką ir ten turėjo ke
liatą bačkučių. Kada jas iš
tuštino, tai taip linksmi pa
sidarė, kad eidami namo su
taisė ožių koncertą. Polici
ja ir juos sukimšo į savo ve
žimą. Kada atvažiavo bač
kučių pasiimti ir atsivežė 
vėl tris lietuvius, tai žmonių 
subėgo baisi galybė ir žiū
rėjo, kaip į kokius aktorius.

Ar tai gražu taip elgtis? 
Reikia pastebėti, kad vienas 
tų aktorių priklauso prie 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystės.

Tą pačią dieną L. S. ir D. 
draugystės buvo piknikas, 
bet tūli jos nariai važiavo 
ten, kur gali bačkutę rasti.

Geda taip elgtis.
Antanas iš Naudžių.

perstatė tuos pasikėsinimus 
! prieš darbininkų klesą, ku- 
’ rie buvo Coloradoj, kur dar
bininkai buvo žudomi be jo
kio pasigailėjimo. Pasmer
kimas J. R. Lawson’o į ka
lėjimą, ženklina, kad laukia 
toks pat likimas ir kitų dar
bininkų. Protestai ir reika
lavimas nuodugnaus ištyri
mo prasikaltimų tų, kurie 
yra kalčiausi išžudyme dau
gybės darbininkų, tai mūsų 
priedermė. ^Rockefelleris y- 
ra kalčiausias tose žmonių 
žudynėse ir jis turėtų būt, 
pasmerktas miriop. P. Du- 

ibickas kalbėjo lietuviškai, teisingai B. sako, būk aš sa- 
kčs» kam Pe tas prakalbas

čių klesos.’
P. Galskis kalbėjo apie 

rūbsiūvių organizaciją ir 
r__  darbdavių pasiryžimus ne-
Pir- ’ daleisti darbininkams susi-

bet padaviau adresą Barau
sko, kaipo buvusios kuopos 
sekretoriaus. Sutikęs,1 Ba
rauską pasakiau, kad jo 
vardu atsiųs plakatus, bet žiavimus, nes jie atneša di- 
jis man nieko neatsakė —’dėlę naudą. Męs išvažiavę 
tylėjo. Už trijų dienų’pakvėpuojam tyru oru, susi- 

tuomi 
stipriname draugiškumą ir 
energija.

, L. S’. Š. V Rajono V. K-to 
narys J. Vilkelis.

prieš prakalbas atėjo pas įeiname į pažintį ir 
mane Barauskas ir atsinešė 
plakatus,kad aš padėčiau iš
dalinti. Tiesa, tuomet aš pa
sakiau, kad nieko bendro su 
tais plakatais neturiu, bet ir 
Barauskas tą patį atsakė ir 
dar pridūrė, kad jis negalės 
ir prakalbose būti,nes tą va
karą bus užimtas. Visai ne-

PITTSBURGH, PA.
26 d. liepos buvo prakal

bos A. P. L. A. 4-tos kuo-

piliečiais. i
1 d. sausio š. m. kuopos 

ižde buvo $45.03; iki 1 d. 
liepos įplaukė $80.92. Viso 

| $125.95. Išleista $79.79. 1 
d. liepos kuopos ižde buvo 
$46.16.

Knygų kuopa turi už $11 
15c.vertės; šiaip įvairių reik
menų už $4.90. Viso labo 
kuopos turtas siekia $62.21.

Tai su tokiu skaitlinių na
rių ir su turtu p risi dejom

pos. Kalbėtojum buvo drg. prje Socialist Party.
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Bet dabar ateina, pažiopso, reputacijos žmonių, bet sve- sas šelmystes, daromas tur- 
kaip mūsų armija muštrą- taines uždarinėjo ir darbi- 
vojasi ir nueina nieko nesu-'ninku vadus suareštavo. 26 
pratę. Ir kas aršiausia,kad d. liepos pats sherifas sū
dai* eidami kalbasi, girdi, šaukė susirinkimą ir pats 
čia jau kvailių susaidė susi-jame 
tverus. Protingi žmonės ne- miausia liepė 
užsiima tokiais dalykais.

Ir ką tokiems bepročiams tiems, kurie nėra Standard 
padarysi? Generolas Dūda Oil Co. darbininkais. Kū
pa tarė muštrus daryti prie, rie nepaklausysią, tai tuos 
uždarų durų, tai tuomet tie areštuosiąs. Reikia primin- 
žiopliai negalės ateiti 
žiopsoti.

Bet reikia pripažinti, kad pašaliniai negalėjo jam pa
mušų vaiskui nepergeriau-1 sipriešinti. Jis kvietė dar- 
sia sekasi muštrai. Mat, bininkus grįžti prie darbo ir 
neturime atsakančio gene- žadėjo, kad kompanija pa- 

Nors dabar jo taip kelsianti algas ir jie būsią 
nes Dūdos užganėdinti”...

gaspadinė priklauso prie! Draugas A. Biretta rašo; 
mūsų armijos, tai Dūda iš ...“Kaip visur, taip ir čia 
savo geros valios pamuštra- policija prievarta darbinin- 
voja. Bet ant toliaus gal kus vertė grįžti prie darbo, 
gaspadinei pasidarys per- Kada darbininkai atsisakė, 
sunku lankytis ant visų tai tuomet policija iš visų 
muštrų, tai tuomet gali ir — 

.Dūda atsisakyti muštravo- 
ti. Tiesa, nors jis vožna 
asaba, bet visgi gali netek
ti energijos, kuomet nema
tys eilėse savo gaspadinės.

Nors ir smarkų turime or
ganizatorių, bet visgi reika-

girdi, šaukė susirinkimą
pirmininkavo.

prasišalinti: organizuoti.
iš svetainės socijalistams ir j

ir ti. kad jis agitavo po di- 
| džiausią policijos apsauga ir

šia sekasi muštrai.

rolo.
labai nereikia,

pusių darbininkus pradėjo 
atakuoti: svetaines uždarė 
ir darbininkai negalėjo susi
rinkimų daryti; jeigu susi
rinkdavo ant gatvės ir pra
dėdavo tartis, tai ir apt gat
vės vietos neturėdavo, nes 
policija vaikydavo.

rengia mūsų nesiklausę. 
Nieko panašaus nesakiau,’ 
ir nesuprantu, iš kur tuos 
žodžius Barauskas ištrau-

Ant galo buvo perskaity
ta rezoliucija ir vienbalsiai 
priimta (Rezoliucija telpa 
žemiau.—Red.) Žmonių ne
susirinko taip daug,kaip bu
vo tikėtasi, nes čia ištikusi 
nelaimė su laivu, tai žmonės 
daug-maž buvo sujudinti 
tuom atsitikimu. Susirinki
me pirmininkavo P. Galskis. 
Sekretorium buvo P. Švel
ni s.

Plakatus gi išdalino St. 
Guzevskis. Jeigu Baraus
kas turi ypatiškumus, lai 
man pasako, bet ne per laik
raštį rašo, -kad tik apšmei- 
žus. -

Reporteris.

CHICAGOS RŪBSIŪVIŲ 
PROTESTO REZO

LIUCIJA.
Kadangi Colorados mai- 

nierių streikas buvo veda
mas už pagerinimą būvio, 
kurio ir negalėjo kitaip at
siekti, kaip tik per ramų 
streiką ir —

Kadangi mainų savinin
kai vartoja prievartą išmes
dami 
mų,

J. R. Pušinis.
Nuo red.—šiuomi užbai

giame ginčus. Jeigu tarp 
draugų yra kokie nesusipra
timai, tai geriausia pareika
lauti trečiųjų teismo ir vi
sus nesusipratimus išrišti. 
Per laikraštį tokių dalykų 
išrišti negalima, nes ir vie
na ir kita pusė “teisios”.

D. Klinga.
Nepribuvus kalbėtojui į| 

laiką, kalbėjo apie pusę va-; 
landos J. Alexis, kuris pui- £ad fcUOpa daugiau atkreip- 
kiai paaiškino naudingumą t atydos į savo narių doriš. 
A-. P' B A- (J''ąugijos ir tas Pa e]gimasi, Dar yra prie ■w-\ in nry n rt r i n rl a I m Iru 11 t-vi nn v € VA

i kuopos pora narių, kurie vi- 
] sai kuopai daro gėdą.

Per šį pusmetį kuopa su- 
Pradžioje trumpai kalbėjo j rengė trejas prakalbos, tre- 
apie draugiją ir įMcnn.v, u— ---------
kuomi ši draugija skiriasi ną veikalą, 
nuo kitų pašelpinių draugi-1 nemažai.

apie karę, kurių

Per tą laiką iš kuopos iš- 
0 braukta du nariu už girtuo- 
’(kliavimą. Reikia pastebėti.

priežastis, dėlei kurių męs 
esame priversti organizuo-l 
tis į panašias draugijas.

Toliaus kalbėjo D. Klinga.

is na
kuriuose darbininkai

L. S. S. V RAJONO IŠVA
ŽIAVIMAS.

18 d. liepos buvo išvažia
vimas L. S. S. V Rajono j 
“Lake Side”. Tik apgailėti
na, kad ne visi rajono drau
gai dalyvavo išvažiavime. 
Priežastis nedalyvavimo — 
neva nežinojimas, nes nebu
vo per laikraščiui išgarsin-

aiškino, I jus diskusijas ir sulošė vie- 
Žmonių buvo 

Prakalbose lite- 
Toliaus visžt kalba buvo natūros išparduota už $14 

‘ ‘ i kilimo 50c; “Kovos” gegužinio nu-
priežastis Ir kaip ‘ jas gali- nterio išdalinta dykai už du 
ma panaikinti. Nurodinėjo I doleriu. Kuopiečiai užrašė 
faktiškai, kad kariu nepa- ’ socijalistiškų laikraščių apie 
naikins nei krikščionybė, | 00. Iš kuopos Edo paaukau- 
nei joki karūnuotom galvom (ta $5 “Kovos” preso, fondui, 
valdonai, kares panaikins Galėtų kuopa ir daugiau pa
tiktai socijalizmas. Publika aukauti, bet dabar nėra jo- 
gana žingeidžiai klausėsi, y- * kįų šaltinių, iš kurių galima 
pač, kada kalbėtojas primi- būtų kuopos iždą papildyti, 
nė socijalizmą. Mat, mūsų kuopa visokias

Paskui trumpai kalbėjo J. pramogas rengdavo Doris- 
Mažiukna, kuris kvietė lie-jville, III. Bet dabar valdžia 
tuvius aukauti į L. Š. F., ka- uždraudė rengti balius ir ki- 
da kolektoriai lankosi po tokius pasilinksminimo va- 
stubafe. ' karus, kuriuose yra muzi-

Ant galo pukiai padekla- ka. Dėl veikalų statymo nė- 
mavo J. Kaževa. ra svetainės, o kurios ir yra,
, Tai, rodos, pirmos tokios tai neprieinama kaina'. Už- 
prakalbos ant Penn Avė., draudimo priežastįs sekan-

RED. ATSAKYMAI.
Apie iš-Ič. Uolionhii. 

važiavimą talpiname anks
čiau gautą. Atleiskite, kad 
negalėjome sunaudoti.

Stanley Wernis. — Tai 
paprastas atsitikimas, apie 
kurį neverta į laikraštį ra
šyti.

Talpina
Atleis-

Vingenundui. — 
me anksčiau gautą, 
kite, kad negalėjome sunau
doti.

IftML 'WM



ii

s

6

Reikalauk žino adresu:

M 
W 
<72

“LAISVE”

ORAKULO PATARIMAI.

JUOKŲ KĄSNELIAI

15c

.0

O
20c

20 c

(2

cu
IW

met daryk šitaip:
1) Jeigu prašymą rašai 

merginai, tai parašęs per
skaityk, potam nusijuok, pa
galinus suplėšyk tą prašymą 
Į smulkiausius kavalkučius; 
nupirk porą svarų aiskrymo 
ii tuos prašymo kavalkučius 
sumesk į aiskrymą ir su
maišyk taip, kad nebūt ma
tyt. Kada tas viskas bus 
rodi, tai duok tai merginai 
aiskrymą suvalgyt ir būk 
tikras, kad tavo prašymas

Klausimai: —
9999-dev i n es dešimts de v y - 

nių galybių Orakule! Brc- 
luk tu mano, jau aš nei ne
žinau ką daryt, ai e tik ant 
galo pagalios trokštu, kad 
man atsakytum į šiuos klau
simus. Mat, aš, gerai neži
nodamas rūlio šitoj kontrėj, 
paklausiau savo gero bo
des, kad jis man pasakytų, 
kaip galima rašyt prašy
mus, kad jie pasiektu širdis 
tų, pas kuriuos siunti. Jis 
man gerai išekspleinino ir 
aš ko nesudurnavojau iš 
džiaugsmo, kada pasakė, 
kad tau, Orakulčli, reikia 
siųsti gromatą su kvesti- 
joms. Ant tos gromatos 
reikia prilipyt už kvoterį 
štampų ant koncerto. Mat 
)>as mus Scran tone mai nose

2) Jeigu gi reikalą turi su 
vyru, tai savo prašymą su
maišyk su tabaku ir tegul 
jis surūko, o pasekmės bus 
geros.

Dabar kaslink gurbo.
Gurbas — tai netikusių 

(griešnų) raštų pekla. Jei
gu tik raštas griešnas, tai 
redaktorius pasiunčia jį į 
gurbą - peklą, iš kur jis ne
išeina per amžių - amžius.

Dabar tamista gali leng
vai suprast, ką tavo raštai 
gurbe 
už...
ma.

veikia. Jie kenčia 
rašėjo neišmintingu-

36 kiaulės.
Advokatas turėjo bylą už 

kiaules dideliame teisme, 
kur buvo dvylika prisaikin-

rinu.

tą užlipdžiau, o ant tų štam
pų parašiau adresu tiesei

gerai įsitėmytų kiaulių skai
čių, advokatas taip darodi- 
nėjo:

“Guodotini ponai teisėjai! 
Tojo kaiminėje buvo trisde
šimts šešios kiaules; viso 
trisdešimts šešios. Aš no
riu. kad jūs tą skaičių atsi- 
mintumėt Trisdešimts šešios 
kiaules; — tai yra tris syk 
didesnis pulkas negu .ponų

tau, Oraktuėli, o paskui par
lėkiau namo ir ėmiau savo 
kvestijas dėstyt ant popie
riaus, kad tau pasiuntus iš- 
ekspleinytie. Ale matai, gė
lai k vesti ją parašyt, tai ima 
daug laiko. Tai aš ir variau 
lig pirmai adynai nakties ir 
tik iki pusei darašiau. Bro
lau Orakule,1 prakaitas per 
Žandus ir per visą kūną, tai

Vie-

giai išgirdau, kad kas eina 
prie durių. Žiūrau, kad ga- 
spadinė, kaip smakas akis 
išvertus. Kad gi ims ji plū-

— O tu.gangalvi, bjaury
be, iš kur aš tau užpatapy- 
siu to kerosi no! 
tą lempai jau 
reiks nupirkti 
nigus ir dėk, o jis ana ant 
nedėlios primeta po dolerinę 
— tai tau ir uždarbis! Kad

Ana kna- 
vėl naują 

Vis dėk pi-

Mūsų amerikonai.
Kas nežino, kaip mūsų 

“amerikonai”, sugrįžę į Lie
tuvą, yra didžiausiais svieto 
žinovais ir galvočiais,
nas tokių amerikonų, sugrį
žęs kur ten jš tarpo P 
sylvanijos “durbankių”, 
šakodavę, kad Amerikoj vi
sur perdėm mediniai namai, 
sukalti iš balanų. Bet visgi, 
tas nesusilygins su kitu, ku
ris pasakodavo, jog jis Ame
rikoj mate nukertant galvą 
žmogui, su surištoms užpa
kalyje rankomis, kuris pas
kui pasigriebęs galvą užsi
dėjo ant pečių vėl į tą pačią 
vietą. Vienas iš klausytojų, 
nusijuokęs iš tokios pasa
kos, užklausė:

“Na, ir kaip jis galėj‘0 už
sidėti galvą, jeigu turėjo su
rištas rankas užpakalyje?”

“Kaip galėjo užsidėti?”

enn-
pa-

Laisves knygo
SOCIJALIZMĄ S — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI JKŪNYT?

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
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 laisvės kovotojų 

’ žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
jūs atrasit, su kokiu žvėriš- . 
kurnu 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 patu Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

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

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

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

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO. 
ŽENKLUS. Parašė A. MontvI- 

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

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožu», Kas tuomi mokslu 
Intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina . .... 15c

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

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

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

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

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

TIKSLAS
KAIP PADARYTI MONUS .... 
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

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

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

. . . Kaina ...................................... 50c

L

Ir šią
15c

Tai yra 
lietuviš-

15c

10c

nesuprantamą 
Ypač šią kny* 
įgyti kiekvle* 
koresponden-

10

15c.
15c
15c
15c
20c

20c.
35c.

40c.

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

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

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

MA SPETH, N. 
BERGEN MFG. CO., 

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.
Dept. A.

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

PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO- 
ir Angliškoje 

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

Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
Taipgi su absoliutiška atsakomybe

DU
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS f AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. — • — -
dypo ir palydžiu ant laivo.
peisiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj ar Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

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

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

PARDUODU FARMAS

į Akušerka
Pabaigusi kursų VVomana Medica* 

College, Baltimore, Md
Pasekmingai atlieka savo darbų prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokiao rodąs ir 
pagalba invairiosc moterų ligose

« F. StropienejXJX'.'.
* SO. BOSTON. MASS.

APTIEK A
e) M

m

GALI GAUT “SOCIJAL- 
DEMOKRATĄ”

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

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

“Laisves” Administracija.

Donas MATHUSl
GERIA I jSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS BALIO
NAI VISAME 80. 

BOSTONE.
Sveiki geriaUBioB gėry-
mai Ir Užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atailunkykito. 
9 nc-^itlV^ngite.

JONAS MATHUS 
(įdėtuvis Saviniakas) 

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

(Dešimts žingsnių nu# Lletavią 
Labdarystės Draugijas aama).

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau! 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

KAINA
35 centai.

183 Roebling St.,

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

Brooklyn, N. Y.

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ..................... $1.00
Kraujo Valytojas ....................... $1.00
Vidurių Reguliatorius ............... 50c
Trojanka ................. 25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių l:gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

R0 1/ n | ft NEREIKIA JIEŠKOTI llfl I I K w I II ^e^0, mes nurodome kaip lengvai išmokti anglįIii U l\ L U ar'tmc*iką ir lietuviu kalbos gramatiką savo na* 
" " 1 v w w muose liuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai if

LIETUVIU KORESPONDENCI JIN E MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.

Tel. 2884 Graanpalnt.
Pnikiaueiit lietuviama virtu paa

DRAUCJEUI
Skanini alua, 
gardi arielka, 
ėliu8, vhokia 
vynas, kvrpen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
ažganėdinti.

73jGrand st., Broooklyn,
Palei Wythe Ava.

Tel. 885 Grėenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSK1
Pas> milH galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinėm Ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
nernitikrinsite.

j 61 S.2nd st., Brooklyn,i ______ __

Lietuviškos Dainos!
II Sąsiuvinys. Ketuiiems 

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

Sutaisė Petrauskų Mikas. ' _
Rašykit: .Z
M. Petrauskas

395 W. Broadway
' So. Boston, Mass.

NEWARK0
AKUŠERKA

Paba*gual Imperntrlci Mari] A- 
kušerkų mokyki? Peterburge ir 
Dipllomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekme* 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-rai apsipažinus bu simpto
mais visų moteriškų ligų Ir rei
kalui esant., galite gauti patar- 
aavimą.

O. STROLIENE
JauniUcaiti

Hi Walnat St., NEWARK, N. J.
Telefonas Markai

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

109 Grand St
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn. N. Y

20c

10c

f

25c

50 c.

314

Čia 
kių

25c 
10c

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

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

F. MILAŠAUSKAS
25 — 2nd St., So. Boston, Mass.
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tu kur supleškėtum jau toks]— su panieka atsiliept ame- 
bestija! Ar neisi gult?! rikonas; — “jei esi toks
Ana kaip paimsiu šluotražį, 
tai tuoj nueisi stervėt...

— Orait, orait, gaspadi- 
hėle, — sakau jai, — einu 
jau, einu*

Ir kaip aš ją nusibovinaū 
nuo savęs, tai vistiek nemi- 
savau, parašiau viską ir in
dėj au į tą vienų štampų 
konvertą, nunešiau į baksą 
ir įmečiau gromatą pas ta
ve.

Daug laiko praėjo ir da
bar aš jau žinau, kad mano 
kvestijos nuėjo į gurbą 
(taip man sakė viena labai 
kytra galva). Tai dabar 
mažu man pasakytum, ką 
tos mano kvestijos veikia 
tam gurbe ir kaip tas gur
bas išrodo, ba aš nežinau 
kas tas gurbas per tinksas.

Prakonas.

kvailas, tai kam dar kišiesi? 
Jis galvą pasigriebė danti
mis ir užsidėjo”.

Teisme.
Sūdžia:—Jau penktu syk 

šįmet stovi prieš mane.
Valkata: — Ne mano tai 

kaltė, ponas sūdžia.
Sūdžia: — Kaip tai?
Valkata: — Nes ponas sū

džia nei kartą neprašėt ma
nęs atsisėsti.

Atsakymai: —
Žinai ką, bratku,-jeigu tu 

kitą sykį tiek daug prirašy
si, tai gausi pilt ne tik nuo 
savo gaspadinės, bet ir nuo 
Orakulo sekretoriaus. Tu 
berašydamas gaspadinei ke- 
rosiną su knatu sudeginai, o 
mano sekretorius, beskaity
damas man tavo gromatą, 
gavo į šoną dzieglį.

Dabar apie kvestijas.
Jeigu tu nori, kad tavo 

prašymai pasiektų širdis tų 
kuriems tu rašai, tai yisuo-

Lietuviški priežodžiai.
Susirietęs, kaip perkūno 

oželis.
Šuns būdoj duonos nerasi.
Devyniese gaidį pjauna.
Kukuosi, gegute, neku

kuosi — vis pavasaris bus.
Paklydusiam ir vilkas 

draugas.
Uždaryk velniui duris, tai 

išlys per augštinį.
Iš velnio gegutė nebus.
Su meška pasitikęs pote

rių .nekalbėsi.
Kas savo negiria, tą iš 

turgaus meta.
Pačiam kelmui šaknįs pa- 

smirdo.
Ak tai drūtas! Ant pa

stipusios vištos su kuolu šo
ka.

Teisingas kaip žydo bez- 
mėnas.

Ne nosis tabokai, bet ta
boka nosiai

75c 
75c 
35c 
20c 

KLESŲ KOVOS....
10c 
50c

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J. Misevičia
SPECIJALISTAS ŠIRDIES IR 

PLAUČIŲ LIGŲ. 
Valandos:

8—10 ryte
12—2 po piet 
6—8 vakare

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA.
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijalistau Moterišku Ligų.
E. 50th 8i„ Mew York

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. p«Iki . .

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

riame 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 prletelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK
VIENAM LIETUVIUI.

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

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

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

F aa užairaiya 
i aa mane 

dienraštį 
Naujienas”, 

tasai gaus se
kančias dova
na: "Laisvę” 
ar ‘ Keleivį” ai 
“Kcvą”ar "Tė
vynę” ar "Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
"Lietuvą”, ai 

"Amerikos
Lietuvį”, ar "Šakę” arba knygų ver
tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį "Naujienas” ir dai 
galit pasirinkti prie "Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs "Nau
jienas” gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

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.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NEW YORKE

UŽEIGOS NAMAS ARBA KOTELIS
AR BUVAI KADA NORS

Jei nebuvai, tai užeik Ir persitikrink, jog yra PUIKIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS KOTELIS NEW YORK CITY.

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

RIŠKA ŠVIESA, Maudyklė, Eleveiteris, TELEFONAS ir kitokį 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 tokis:
GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS

498 Washington Street,
Corner Spring Street

NEW YORK CITY, N. Y.
820 Bank St., Waterbary, Conn.
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Kaip darbuojasi 
I.W.W.?

BALTIMORE, MD.
(Pabaiga).

Daugiausiai pas Schlosą 
dirbo italų, o kad jie gana 
užjaučianti yra saviškiams, 
tai jie gavo dabar progą pa
daryt jiems ką gero: tuo
jaus prisivedė visokių pase- venti; gi padauginus vago 
nusių moterų suvirs 70 me- 1 *v‘ 1 1 ‘ ’ *
tų ir užtikrino, kad jos dir
bo Schloso darbą, o lyderiai 
paskyrė joms pašelpą mo
kėt, nežiūrint, kad jos jokį

■ darbą negalėjo dirbti, nes 
nieko nematė, gatve vos ma
tydavo pereit; o kada parei
kalavo lietuvių šeimynos su- 
šelpimo iš savo pinigų, tai 
buvo atsakyta, kad nuo ita
lų neliko. Kuomet kartą 
pareikalavau aštriau, kad ka kreivasis” ir tt 
neatbūtinai turi mokėt lie
tuvių šeimyhoms pašelpą, 
tai lyderiai

įvairumai
Vagilių prašymas.

nas laikraštis rašo
Vie- 
jog 

Charkovo vagiliai kreipėsi į 
miesto galvą prašydami ne
dauginti tramvajų vagonų. 
“Kol žmonės krušasi tram
vajui sustojus”, rašoma ta
me prašyme, “kol tramvaju
je spūstis, męs galime gy-

>

nu skaičių, keleiviai išsi
sklaidys, tai tada ir mums 
nebebus darbo. Męs žmonės 
su šeimynomis, o dėl karės 
žmonių kišeniai tušti. Sun
ku mums jau ir dabar, o kas 
bebus padauginus vagonų 
skaičių. Reik ir apie vagi
lių reikalus pagalvoti. Juk 

Sekair męs “abivateliai”. 
keliolika parašų:

“Sauka studentas”, "Van-

Visaip kovojama.
1 tada nemokėjo'zų kalnai (Elzase) 

nė vienam, o sulaukus nak-|augšti. vietomis siekia net 
ties slaptai išnešėjo tik sa- 525 sieksnių. Dėl gilaus 

sniego sunku ne tik kariu- 
menei tais keliais vaikščioti, 
bet ir valgį atvežti. Kaip 
tik tuose kalnuose reikia 
francūzams mušties. Už- 

ir tai čia ir kovojama dėl ma
tai '

Voge- 
gana

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

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]

ir urnai pajusi jo sveikinančių ir stiprinančių 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.
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Odos sveikumas daug priguli nuo mui- 
’o gerumo. Mes patariamo vartoti

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

[Severos Gydantis Odinis Muilas]

del kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, maudanties, galvų trenkant. 

Kaina 25c.

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

W. F. SEVERĄ CO.,

Šiauliai. Geguž. 31 d. Vo
kiečiai dar kartą šaudė į

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagac iš Mo- 
quali, Wis. mums ne
senai parašė: "Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severą’s 
Balsam of Life, 
turėjau trukdėsi 
savo pilvu, buvau 
pna ir neturėjau 
kio apetito. Suvarto
jus 1 butelį Severą’b 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
del naudos ty, kurio 
panašiai kenčia.”
Preparations 
Severos. Jei 
rašyk tiesiog

Cedar Rapldsz Iowa

Aš 
su 
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LAlSVfiS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE I 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

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

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

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

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

Ill.

Ill.

m.

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

1486—7th Ava.
Vice-plrmlnlnkas F. Raškevlčlus

539 Island Ava
Protokolų raitininkas Ona Užbalifitė 

1214 West St.
Finansų raitininkas J. Btružas

1125—Bth 8t.
Iždininkas 8t. Buzlnskls

589 Island Ava
Kasos Globjėai:

M. Garuliūti
1109 8. Winnebago 8t.

Ona Savrasovičiūti
539 Inland Ava

Maršalka A. Neverauskan
411 So. Church fit.

Laisves4 ‘ AGENTŪRA
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO.

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

Jeigu nori 
kviest iš 
Agentūroj.

PARDUODAME LAIVAKORTES.
važiuot į Lietuvą arba gimines parsi-
Lietuvos, Laivakortę pirk “Laisves”
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vo sėbrams, o mane aplenkė, 
nors labjau buvau reikalin
gas pašelpos. Tai tokia tei
sybė pas I. W. W.

Kada Knabelis, berėkau- 
damas, visai nusidėvėjo 
jam vienam nusibodo, 
parsitraukė iš furnišruimio 
kokią mergą, neva agitator- 
ką ir ta mums ėmė spiegt: 
“neškit viską, ką tik turit į 
pantšapę ir streikuokit, kad 
ir metus laiko, turi tuos fe- i 
dereišius pavaryt” — nežiū
rint, kad pašelpos jokios jau 
nebuvo mokama, dirbtuvės 
buvo užpildytos darbinin- 1 
kais, o bedarbių jau pulkai 
pradėjo vaikščiot be darbo.

• Kuomet aš kartą užklau
siau Knabelio, kada užbaig
sim šį streiką, tai jis man 
atsakė: “girdi, užbaigsim 
tuojaus, nes dabar organi
zuoja gatvių darbininkus, 
tai susiorganizavę jie išeis 
streikuot, o Schloso streiką 
tada baigsim”. Bet kad 
gatvių darbininkai nesusior
ganizavo ir ąįreikuul neišė
jo, tai mums jų vietoj reikė
jo atsistreikuot, kolei Kna- 
beliui ir jo pakalikam buvo 
iš ko algos mokėt.

Tai tokią sistemą vartoja 
I. W. W. vedime streikų. 
Jiems negalvoj, ar reikalin
ga kur streikas ar ne. ar at
sakančios tam aplinkybės ar 
ne, ar kas nori, ar ne, bile 
tik yra pinigų iš ko jiems al
gas mokėt, tai ten jie tikrai 
iššaukia streiką, neatsi
žvelgdami nė kiek ant to, 
kad tūkstančius šeimynų su 
mažais kūdikiais įtrauks į 
vargą. Ir aš pats per to
kius “geraširdžius” išsival- 
kiojau 14 savaičių, turėjau 
atitraukt savo kūdikius nuo 
mokyklos ir pasiųst į dirb
tuvę, kad badu nenudvėsus, 
nors tie mažiulėliai da taip 
norėjo įgyt daugiau šviesos. 
O vis dėlto turėjo nukentėt 
tie nekalti kūdikiai, kad I. 
W. W. vadovam pasinorčjo 
Federacijos vadovus praša
lint, o patiems užimt jų šil
tas vietas. Tai kaip einasi, 
kas sau vietas taisosi, o kas 
turi streikuot ir vargą 
vargt! Ar ilgai darbinin
kai da to nesupras?

Baltimorės lietuviai, bepil- 
• dydami I. W. W. lyderių pri
sakymus, taip nusigyveno, 
kad jau nė į jokią didesnę 

«dirbtuvę nenori priimt 
dirbt, jei tik pasisako esąs 
lietuvis; mat, darbdaviai ži
no, kad lietuviai tai visi I. 
W. W. ir jie nelaukia,ar kas 

: streikuos ar ne, o jau jie ir 
kelia streiką, pildydami, 
mat, labai tiesingai I. W. W. 
prisakymus, užtad ir šiame 
bedarbės laike daugiausiai 
lietuvių - rubsiuvių vaikš
čioja be darbo. Tai tiek 
pranešu apie darbelius I. W. 
W., ką užmiršo pasigirt “D. 
B.”, bet tai toli dar ne vis
kas.

M. Neviadomskis.

Šiaulius. Šį kartą jie šaudė 
didžiomis armotomis.

Kelios bombos krito šven
to riun.

Keli žmonės, kurie meldė
si šventoriuje, sužeisti, 

žiausio žemes sklypelio, dėl Naujoji cerkvė sudeginta, 
kiekvienos, nors ir nedide- Dėl vokiečių bombų kilo gai
lės vertės pozicijos. sras.

Raiteliai - žvalgai negali naktį, 
kalno augštumomis jodinėti,!-------
už tai jie vietoj arklio turi 
šliūžes, ilgą lazdą ir tarbelę _..... .. ~......
maistui įsidėti. Taip jie po Lietuvą "žemiau 
kalnus ir vaikščioja dažnai kursu, 
kelias dienas. Vokiečiams tik 
dar sunkiau, nes jų karei
viai nepratę po tokius kal
nus vaikštinėti. Gi francū- 
zų tenykštė kariumenė susi
deda iš Alpų ir Vogezų Šiau
lių. Šie įpratę prie tokių 
kalnų, nes kalnuose augę.

Prancūzai dažnai vokie
čius apgaudinėja visokiais 
būdais. Darydavo taip. 
Prancūzų kareiviai aprišda- 
vo save pušių šakomis ir įsi
kasę sniegan laukdavo prie
šininko.

Ištolo matyti buvo tik pu
šių šakų viršūnės. Gi pri
ėjus arčiau, tas “pušynas” 
virsdavo baisiausiu priešu.

Dažnai užsivilkdavo avies 
kailį, arba šiepdavos pušių 
viršūnėse ir ten sėdėdami 
šaudydavo į priešininką.

Kartais savaitėmis vokie
čiai sėdi vienoj kalno pusėj, 
o francūzai antroj, taip ir 
dabodavo vieni antrus.

Laikui bėgant ir vokiečiai
kal-

Dege viena dieną ir

PINIGAI.
“Laisvė” siunčia pinigus į

[ nurodytu i 
Tas kursas pinigų, 
■umpo laiko, 
rub. — $2.30 
r u b. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. — 
rub. —■ 
rub. —

Adresuokite taip:
“Laisvė”,

183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

ant tr
5

10
15
20
25
30

40
45
50
60
70
80
90

100

4.40
6.50
8.60

10.70
12.80
14.90
17.00
19.10
21.20

29.40
33.60
37.80
41.50

PAJIESKOJIMAI

šgudrėjo, užtai mūšiai 
.uose darėsi baisesni.

Pajieškau A. Perevičiaus. Jis gy
vena Brooklyn, N. Y. Taipgi ir Ka
zio, Jurgio ir Povylo Astrauckų, 
Kauno gub., Ramsiškių parapijos. 
Turiu svarbų reikalą, malonėkit atsi
šaukti.

A. Stonkus
811 W. 19th St., Chicago, Ill.

30-milijoninė nuotaka.
Panelė Katrina Barker iš 

Chicagos 31 d. liepos išteka' 
už vyro. Tėvas jai paskyrė' 
kraičio 30 milijonų dolerių.

Nuotaka labai “gabi”. Ji l 
moka gerai plaukioti, šokti 
ir žaisti. Jos jaunikis irgi 
panašiais dalykais užsiima.

Ji gavo nuo savo tėvo 30 
milijonų dolerių, bet kasžin, 
kiek tėvai davė savo dukte
rim, kurie uždirbo jai tą 30 
milijonų dolerių?

Pajieškau savo giminių Juozo, Ma
rijonos, Emilijos šlančauskų. Iš 
Lietuvos paeina Kauno gub., Šiaulių 
pav., Gruzdžių volosties, Rudiškių 
filijos ir kaimo. Girdėjau, kad gy-

1 vena Philadelphia, Pa., jie patįs ar- 
1 ba kiti kas apie juos žinotumėt, 
meldžiu atsiliepti ant žemiau paduo
to antrašo.

Marijona Barzdiče - Šniukienė 
’ 929 W. 32nd St., Chicago, Ill.

Į SKAITYTOJUS.
Ar kas iš skaitytojų negalėtų pa

rūpinti darbą, arba pranešti, jei kur 
būt galima darbas gauti dėl dviejų 
ypatų Juozo ir Onos Stiegvilų. Jie 
yra Kauno gub., Raseinų pav., Minkš
tučių kaimo. Praneškit šiuo adresu:

F. Zichkus
P. O. Box61, Cary Station, Ill.

(62—63)

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KNYGA

MOTERIŠKE ir MEILE
^pOJI knyga reikalinga perskaityti 

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

K A INA . 20c
Reikalaukit šiuo adresu:

183 Roebling St Brooklyn, N. Y

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Ateik pirkti vyriškų apredalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. Pas mane ta- 
voras geras ir kainos žemos.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

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

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

and Carson Sts., S. S. Pittsburgh,
Turtų 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.

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

Rugpjūčio (August) 18 d.“CARICA”

Laisvės4 SPAUSTUVE

131 Grand St., 
BROOKLYN, N.

. (Arti Berry St.)

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

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 8t., N. S. 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. Petrauskas, Post uffice 

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

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

“LAISVES” SPAUSTUVĘ

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21018

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko ‘Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ APŠVIETOS DRAUGI

JOS, BROOKLYN, N. Y., VIR
ŠININKŲ ADRESAI.

Pirmininkas S. Vaičekauskas,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

Finansų raštininkas A. Plečkaitis,
228 Madison St.,

Hoboken, N. J.
Iždininkas B. Vaičekauskas,

526 39th St., Brooklyn, N. Y.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUN

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS:

Neviackas (pirmininkas)
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Deveikis (sekretorius),
121 Grand St., Brooklyn, N. Y.

W. Vikertas (iždininkas),
110 Ainslio St., Brooklyn, N. Y.

F. , Klastauskas,
241—3 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y. 

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

Liutkus,
131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. Zaperiackas,
183 Roebling St., Brooklyn, N.Y. 

Kreivėnas,
550 W. 52 St.,

J. Simaitis,
174 Broadway,

J. Parulis,
183 Roebling St.,

J.

F.

V.

K.

K.

SI.

st.

st.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

818 Jenne St. 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne St. 
Iždo globėjai: J. Sukelis, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinskis, 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, 
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba:

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Į Prezidentas A. Drobišius,

51 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Protokolų raštininkas F. Svetikas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas K. Kriaučiūnas, 

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
Iždininkas P. Patašius,

94 S. 1st St., Brooklyn, N. Y.

New York City.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Prezidentas S. Mankus, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia,Pa. 

Susinešimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St.,

New York, N. Y. 
Susinešimų Sekretorius 2) J. Ne
viackas, 183 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y.
T. L. Dundulis, Box 511,

Westville, Ill.
Finansų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.

Philadelphia, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas, 226 W.

Broadway, So. Boston, Mass.
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Mar

ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass; 
J. J. Gerdauskas, 73 Welles St., 

I New Britain, Conn; J. Jukelis, 695

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

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

Box 482, Steger, Ill. past 139th St., New York, N. Y.
Knygyno raštininkas F. Striško,

Box 566, Steger, Ill.
Knygyno Iždininkas J. Damldavičia,

Box 407, Steger, Ill,
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedė’ioj, P. A. Sa- 
lAievičiaus svetainėj.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuris yra po kaucija 
$1,000.00, o jis įrašęs i knygas pasiųs 
iždininkui.

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

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

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

•Vj

Šveike t m
r

I ER“GIA,BIS ž"0“®
%r Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
w laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
g* Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
K Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA5 PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
6 kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius, nuo visokių 
® apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
5? pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil-

pnybių.
® v LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
Tr išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie- 
H žiausių ir geriausių gydančių Medikamentų ir labai pasek- 
m mingai gydančių įvairias ligas Tarpe kitų aptiekos san- 

delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: <
Kraujo Valytojas....................f 1.00

V Gyvasties Balsamas.........................7®
Nervų Stiprintojas... .Wc. ir 1.00 

M3 Vaistas del Vidurių.. ,50c. ir 1.00 
Sraujo Stiprintojas....

uo kosulio................... 26c. ir
II K 1 skaudi j imo 25c.
II j Į Skilvinis proŠkos..........10c. ir
II Į Į Pigulkos Jei kepenų.................
JI į I Blakių naikintojas.....................
UUUUu Del išvarymo soliterio;..........

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

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroa ISe
■tfaippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčs, šaknis ir t. 1L. L'lrtttr ! 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. 1
MT'Reikalaukite pasiuntimo katalogo au musų gyduolių aprašymrfr*^?

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

falgii jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydaarf I 
atsilankydami į Lietuviikq Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekonus
M> Bedford Avenue Pampas North Mm gatv*» Brooklyn M ,

.60 

.50 
.60 

l.oo 
.25 
.10 

8.00 
.2* 
.25 
.60 
.85 

50c. ir 1.00

.25 

.25 

.10 

.15

.60 

.25 

.50
ir 1.00 
ir 1.00 
.. .»0 
.. .85
..
.. .25 

10c. ir .«» 
................ tf 
................14

Nuo galvos skaudfjimo.lOc. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. k 
Nuo dantų gčhmo..
Nmo peršalimo.............. •'•L*’V
Plaukų stiprintojas..25c. ir 
Unimentas arba Expelleris 
Nuo plaukų, šilimo:...........
Nuo Reumatizmo..... ,50c. 
Nuo lytiškų ligų...........50c.
Nuo dusulio....... 
Ntio kirmčlių. . .... 
Ąntiseptišką mostis 
Nuo viduriavimo..
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.

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

T
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Visi kliubo nariai privalo tuva butų karalyste. Dept. M.turime 52 CANAL STREET,MOSCOW MUSIC CO. NEW YORK CITY, N. Y.

NAUJAI ATIDARYTA

priežasties ligos?

E

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

Reikalaukite iliustruoto kataliogo.

F IOJ L" ' — Vi

Stejtas
i

KO
VV,.,-

VIFT1NFS1 7INIAQ karvedys. Ateidamiant šio v^s”spaustuveje,183Roeb-V IJu 1111ILJ £i1H1Ususirinkimo, nepamirškite ling St., Brooklyn, N. Y.
Bnbnr tai iau nra^idain ’Pasiimti ir knygutes Amai- Pradžia 10 vai. ryte.L!“ J ^a!“ated C10thte« W“rW Yiai Bendrovės i

pietų karštis pasiekė suvirs unij7S-, -įa'Pgi butų geisti- kviečiami atsilamkyti.
L laipsnių. • r..., Kad. tos knygutes butų Komitetas.

Keli žmonės New Yorke P1?]108, n,e? (a !.a! dar Y,ia 
mirė. Daugybė apalpo. ;

Apie karščius praneša ir> 
iš kitų miestų.

Ateinančią pėtnyčią (6 d. kiekvienas .. t - 
>rugp.) ant Roebling St. (ir duodamas svarstytų unijos |čiulis. 
kampo Grand St.) kalbės reikalus.
drg. M. Yukelis. Pradžia. Komitetas.
8 vai. vakare.

Prakalba bus temoj: I. W.
W. unija ir socijalizmas.

Dar fiežinia, kaip bus su 
Y. kriaučių streiku. Dalis ma- 

imfaktorių nenori pasirašyt 
Tie manu- 

Į faktoriai tyli ir nieko nesa
ko. Matomai, jie nori išloš
ti ant laiko.

Iš tos priežasties New 
Yorke įvyko daug kriaučių 
mitingų. Pilnai dar nežino- ( 
me, kas liko nutarta, bet' 
unijos vadai sako, kad jei-! 
gu rnanufaktoriai nenusi- ■ 

Pirmi- leis, tuomet gali kilti didelis! 
streikas tų dirbtuvių darbi-! 
ninku, kurių savininkai ne
pasirašė po sutartim. ■

AISOPO PASAKOS.

til roji vasara. Subatoj po £^matecLP.othing Workers Visi Bendrovės nariai ant sutartie

t laiko užsimokėti į uniją.
;Taipgi būtų geistina, kad! Prakalbos.
'ant šio susirinkimo ateitųI Pereita subata tautiška-
!kiekvienas unijistas ir uniji- me name'kalbėjo pp. J. Šliu-

; nesikarš-1 paS) p. živatkauskas ir Bra-
. Prakalbas surengė'

Moterų atydai.

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

Reikalaukit iš “Laisvės’

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

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 401 h St., New York,N.Y.

Galima mokintis die- 
Gvarantuo- 

jog laisnius gausite. redakcijos.

183 Roebling St., Brook1 uinkav o p. Ginkus. Kadan- 
'gi diena buvo nepaprastai 

Praėjusioj pėtnyčioj ant , įiaršta, tai publikos buvo ne- 
Roebling St. atsibuvo pra- daugiausia.

F. Živatkauskas kalbėjo 
0 apie S. L. A. naudingumą ir 

Kalbėjo

i kalbos, parengtos L. S. S. ,191 
kp. Išpradžių keliatą žo-! 

Ližių pratarė P. Mačys,I1anesame, kad L. M. I.: : L , .< _. T .y \ įLrinnr’fvvišknin'iS. A. l-mos kp. mėnesinis p^kul kalbeJ° J- N!?Y*ą«-|' 
susirinkimas atsibus 5-tą ^as,vv. 
Rugpjūčio (August), ket-!njj’sao 
vergo vakare, lygiai aštuo-,bcUia ,
nio? TMiitišknmp !prakalba pilnai pavyko ir- . - -nios, lautisKame iNamc,. nublika likosi užuanė- !sai nurudę, kad, padekime,Brooklyn, N. Y. Butinail\!sa PUD11Ka 11K0S1 užganė

• ». T i 1 U f I Y 1. I •. L. » v —.r —

visos nares turite susirink-,UJ11 TZI . . rinrhimnkqc-
ti, nes daugybes svarbių rei-j 
kalų reikės aptarti.

Seki*. A. V. Klimiūte.

mėnesinis

Atydai lietuvių kriaučių.
Exboard komitetas 

tydamas reikalingumą, nu
tarė sušaukti ant šio 
vergo visų trijų lokalų ex
tra susirinkimą: siuvėjų, 
preserių ir merginų. Prie
žastis sušaukimo šio extra 
susirinkimo—atėjo jau lai-:

ma-

cet-

didelio kibai trumpai.
Advokatas Bračulis iš 

‘ at daugiau- 
ia kalbėjo apie S. L. A. Ji-

Nepaisant 
žmonių klausėsi i

J. Neviackui Chicagos taip-pe

Nedėlioj, 1 d. rugpjūčio, 
Maple Grove parke pame
čiau krepšiuką su knygoms. 
Tarpe kitų knygų buvo “Se
novės istorija”, “Komunistų 
manifestas” ir tt. Kas ra
do, meldžiu pranešti į “Lais
vės” redakciją.

Maskvos:: Muzikališkų:: Instrumentų
KRAUTUVE

kiekvienas kitatautis 
Amerikoj yra 

| apsidraudęs bent ant $1000. 
Šiomis dienomis “Laisvės” į fuo. tarpu,_ daugelis lietuvių 

red. lankėsi žinomas lietu- Y^ai nesirūpina apie savo 
viii veikėjas p. Karolius Va- šeimynas, 
rašius iš Pittsburgo. Gerb. 
K.
Yorką Susivienyjimo reika
lais.

D. Pilka.

Pereita subata nuo karš-, 
čio mirė 7 ypatos. *■^1

"in

O

O' *7.

d E E

J. Šliupas kalbėjo apie lie- 
Varašius atvyko į New'tuvių praeitį. .Nurodė, kaip 

išnyko jatvingiai ir senovės 
| prūsai. Tai vis todėl, kad 
| lietuvių gentįs nerėmė vie- 

Pėtnyčioj, 6 d. rugpjūčio, na kitos. J. Šliupas mano, 
bus mėnesinis susirinkimas kad bent dabar lietuviai tu- 
Liet. Gimnastikos Kliubo po Iri gyvent vienybėje. Ame- r. .n. - r . -n 1 I.J1.VYVJ rUpįnįjeSį§_

8 vai. gaut Lietuvai autonomiją.
J. Šliūpas nenorįs kad Lie-

KAVŲ OI * * * * * • 1*11 VA> VV J K-/ J W V % A W * , į # vį-z e , e

kas išrinkti naują arba pa-|N375 South 1st St., Brook-pikieciai turi
likti seną delegatą. Viršmi-pyn, N. Y. Pradžia 
notas susirinkimas - mi- vakare.
tingas atsibus 5 d. rugpjū
čio (August), 1915 m., Tau
tiškame Name. Taigi, ger-

, biamieji unijistai ir unijis- 
tės, neužmirškite atsilanky
ti, nes delegato rinkimas 
yra svarbus. Manome, čia 
mums nėra reikalo tai aiš
kinti, nes jūs patįs gana ge
rai žinote, I

atsilankyti, nes 
daug svarbių reikalų.

Reikalų sekret.
A. Ankudavičia.

nori matyt Lietuvos-Latvi
jos respubliką. Kalbėdamas 
apie apšvietos reikalingumą,

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszlą
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gėrymus. 

Su žmonėmis apsieiname kuo- 
gražiausia. Atsilankykit,o per
sitikrinsite. Kitų miestų lie
tuviai, važiuojanti Lackawannos 
geležinkeliu į New Yofką arba 
iš New Yorko, neužmirškite ap
silankyti pas mus.

0 0

c d
n 
E

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

KAINA $15.00. $12.50 su 12 lietuviškų dainų.

muzikališkų instrumentų. Perkant armoniką duodame do vanai sava- 
Uzziuretojas M. 1ERESČENKO.

I .ietuvių Kooperatyviškos 
įaudos Bendrovės pusme

tinis susirinkimas atsibus 
kad delegatas, į nedėliojo 15 d. rugpjūčio

IGYK ŠIĄ KNYGELĘ!

ZENYBA
ir

Žmogaus Gyvenimo Siekinys

Lytiškoji Etika.

IDINTA LAIDA.

I aicuP 183 Roebling St. 
ludloVv . Brooklyn, N. V.

3OE?

KNYGŲ
VISIŠKA, UŽ 

DYKĄ
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnuino gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
cnergitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelia

tokių socijalistų, kurie at
meta apšvietę, o lanukia tik 
socijalistiško rytojaus. Su
prantama, tai nonsensas, 
nes tokių socijalistų visai

KIJEVO KRAUTUVĖ
G RAM A FONŲ-

Specijališkas nužeminimai 
inos ant trumpo laiko. I’a 

siskubinkite įgyti šitų grama 
foną hu 12 lietuviškų dainų 
500 aditų, kaštuoja $12.50 
G varant uotas ant 10 metų. Ši 
tą gramafoną siunčiame kiek 
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimų pinigų. Jei
gu nepaliktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųsiu* 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuonii gramafonų būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK

[DOMI KNYGA
ką išėjo iš spaudos 

ALEKSOS parašyta, 
k n y gėležingeidi

LIETUVA SUSALS
BUVUSIOJI LEDŲ
ŽMONIŲ ATEITIS

GADYNE ARBA 
BEI PRAEITIS.

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

Kaina tik 20 centų.

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

Diena 
užsiimu

tižiau,

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

ykite sau, kiek aš išgy- 
iek palinksminau gyvenimą.

jumis gyvenimas jkirėjo var- 
visokias gyduoles ir jaučiate 
blogiau, tuomet, nieko ne-

su-

lojant 
nuolat 
laukdamas, kreip 
prantaritį daktarą 

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
sekmėmis, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių. jaknų ir tt.

Del gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma

DR. LANDĖS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. šventadieniais nuo 10

140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.) New

h.. —-r—— -------------

ląO £AST 21-

vai. ryto iki

Naujausi = Lietuviški

Columbia
Rekordai

ArEsi Kankinamas
Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

4 po pietų.

York City

SifiUsą arba Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavinių, Niuūlpnėjimų Gy
vybėlę Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jakiių, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratijs po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; nėr 
viskas, Lamingas ii- aržus; pasargis ir 
visas siinyki.s iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, pinklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvai kalboi teip, jog galesite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katras 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 keti- 
vertos niera paduotas medikai iškas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

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

Pirk fornišiua pas MaJiauską ir Vidžiūną ant lengvų 
IŠMOK ESČIŲ ARBA UŽ CASH.

"■',s,'^So. B’klyn, N.Y.- 3 AVF** V Telephone 4263

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

E. 2339.
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Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO.. L. 203, 208 N. Fifth Ave., Chicago.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui Ir norėčiau

gauti vieną iš tų knygų, tunu laiku.

Vardas ir pavarde.............

Adresas

Miestas

Šita moteris, kuri pirko keriČius 
nuo mūsų, labai yra užganėdinta. 
Jos draugės jai pavidi, kad ji su sa
vu keričiuku atrodu didelis sportas. 
Tamista gali nusipirkti irgi tą gra
žų keričiuką nuo Maliausko ir 
Vidžiūno už labai žemą prekę. Ga
li pasiimt ant išmokesčio po |1.0t 
ant savaitės.

ICE BOX.
Neleisk šilumai sugadint valgiu* 

nes jie prekiuoja brangiai. Suga 
dyti arba blogai užlaikomi valgiai 
yra pavojingi žmogaus sveikatai 
Jai surokuotum už kiek pinigų su
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipikti gerą 
aisboksl nuo Maliausko ir Vidžiūno 
ir bus ant visados. Pasiimk ant 
Išmokesčio, Jie pigus pas mus.

SM
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2228.

2356.

2357.
2358.
2359.«
2360.

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Duetas. 
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DU GALVI U ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava ■'S 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija.
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
I SVEIKATA. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija. 
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos
Orkestrą.
PER GIRIĄ GI RIALŲ.
LINKSMINKIMĖS. Polka.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka.

NUSILEIDO ir MARŠAS.

Princo Vaiskava Kapelija.

Kolumbijos Orkestrą.
Princo Vaiskava

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

SAULELĖ 
Kapelija. 
LIETUVA 
TEKA. 
BIRUTĖ ir
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ.
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.




