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Lietuvis nusižudė ir mirti
nai sužeidė kitus du.

NAUJA TRAGEDIJA 
AĖVVARKE.

ikarui prašinėjus buvo visai 
pairęs, paimtas keliems mė- 

Mums praneša iš Newark, nesiams lietuvis profesiona
las”. Reikia pasakyti, kad 
nuo 1907 m. mūsų draugai 
priklauso ten broliškai Lat
vijos s.-d. partijai. Savo 
reikalams aprūpinti jie tik 
turi kultūros centrą, o šiaip!

N. J. - J ui gis Valavičia, 
visiems Newa^kieciams ži
nomas kaipo i'čitiKŠtelis, nu
sižudė save, mirtinai sužeiz- 
Gciixicis zuu« į a idiiaitį ir 
Jvną Misunskį. ,.................. „ __ ,,,

“Newark Evening News” įeina į bendras Latvijos s.-d. | 
sako, kad Valavičia buvo‘organizacijas. Ir ką Latvi-' 
pusėtinai įsigėręs, 
p«Ai t J I 
St.

į , kuomet jos s.-d. veikia, tą veikia ir 
namo po N. 248 Elmlmūsų draugai. Pajamos iš 

Prie to viso tą dieną bu- jų yra pažymėtos C. K. a- 
\o begalo karšta ir tas taip- pyskaitoj. Išleista du atsi- 
pat turėjo įtekmę ant žmog- šaukimu lietuvių kalba: dėl 

Valavičia, sugrįžęs balandžio 17 ir gegužės 1 d. 
įdomu tas veikimas suly- 

Tuomet ginti su Vilniaus inteligen- 
už-Įtų s.-d. veikimu. Negalime 

Jeigu tamsta;apie visus to pasakyti, bet

žudžio. 
namo, pradėjo trankyties ir 
priekabių jieškot. 
Pranaitis, šeimininkas, 
protestavo, “d 
nenusiraminsi, tai policma- jų didžiuma težino tik libe-; 
ną pašauksiu” r— pagrumo-'ralų draugijų veikimą, 1:~ 
jo Pranaitis. Tuomet Vala- 1 
vičia sugriebė revolverį iš su lietuviais-belaisviais mez- 
kambario, kuriame Misų ns-[ girną, J 
kis miegojo. . 
mirtinai sužeistas, 
vės” korespondentas 
kad vargiai jisai beišgis. sąjungų atstovams... Tam 
Kuomet Misunskis nubudo, jiems užtenka noro ir laiko 
tai norėjo gražumu Valavi- dirbt, bet ne tikram s.-d. 
čią perkalbėt, bet žudikas ir darbui. O to darbo visur 
jį mirtinai sužeidė. 'pakankamai yra, tjk veltui

Tada, nuėjęs į frontruimį, darbininkai “vadovų” lau- 
Valavičia sau pasidarė ga- kia. Męs žinome, kad ir Vil
ią. niaus darbininkai gyvai

Karolius Vidutis, Pranai- svarstė bedarbės klausimą

G’
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VARSA V A VIS DAR NEPAIMTA
DIDŽIAUSI MŪŠIAI

LIETUVOJE.
rcik visa Kauno guberni- atiduoda jiems garbę.

n ta vokiečiais, i
tiktai Ežerėnų dienomis

'spąstų. Rusai mušasi labai pradeda elgties švelniau, 
energiškai. Net vokiečiai Bureevas galės grįžti iš Tu- 

I" 1 . irachansko.
Vokiečiai rengiasi šiomis 

Veikiausia, tiktai Ežerėnų dienomis šturmuoti pirmą 
(Zarasų) pavietas tebsiran- eilę rusų pozicijų ties pačia 
da rusų rankose. | Varšava.

Į rytus nuo Panevėžio ei- gabenama tos sunkiosios ap- 
na didžiausi mūšiai. Prane-1 gulimo kanuolės, kurios su-1 
šaina, kad vokiečiai jau pa- ardė Lježo, Antverpeno ir 
sieke Vabalninku ir Suba- Mobežo fortus (Belgijoj), 
čiaus. -------------

Mūšiuose ties Panevėžiu AUSTRAI PRANEŠA A- 
lie- vokiečiai paėmė suvirs 1000 PIE LAIMĖJIMUS.

tuvių bankus, ryšių su Prū- belaisvių. 1 Ties Nowo - Aleksandria
............ . Mintauja (Kuršo sostapy- irisai smarkiai laikėsi, bet 

kooperacijų kūrimą lis) taip-pat jau vokiečių jti linija tapo sulaužyta.
. Dabar jau vokie- Ties Lenczna (Liublino g.)

Prie Varšavos

KIEK RUSŲ PAIMTA Į 
NELAISVĘ?

Pasibaigus pirmiems ka
rės metams, Vokietijos šta
bas praneša, jog Vokietija 
ir Austrija paėmusios nelai
svėn su virš tris milijonus 
rusų kareivių ir aficierių.

Rusu kanuolių paimta 
8,000.

ir Varšavinis UŽDĖJO $25,000 BAUDOS 
ANT VINDAVOS.

Vokiečiai, užėmę Vinda- 
vą (Kurše), tuo jaus uždėjo 
ant to miestelio $25,000 pa
baudos. Žmones verčia 
dirbti prie fortų.

Farmeriams liepta uoliai 
darbuoties laukuose, kad jie 
galėtų paimt gausų derlių. 
Visą derlių areštuos vokie
čių valdžia. Tiktai penktą 
dalį paliks vietos žmonėms.

Vokiečių kareiviams už
drausta ginčytis apie karės

pat susidarė
piliečių komitetas. Tuose 
abiejuose komitetuose pir
mininkauja kunigaikštis 
Liubomirski.

Organizuojama ir miesto 
gvardija, kuri susidaro iš 
20,000 žmonių. Jie palai
kys mieste ramybę.

Varšavą apleido jau apie 
200,000 žmonių, kurie išva
žiavo į Rusijos gilumą.

Varšaviečiai jau pripratę 
prie kanuolių baubimo ir 
todėl neišsigąsta.

Varšavos arcivyskupas ir'reikalus su Vindavos gyven- 
piliečių komitetai prašė di- tojais.

SEPTYNI MILIJARDAI.
Petrogradas. — Finansų 

ninisteris, kalbėdamas Du
rnoje, pasakė, kad ligišiol 

Riaukti, Ties Lenęziną aus-(kai ė Rusijai apsiėjusi 7 mi- 
vokiečiai nuo trai sakosi paėmę 2,000 rusų ijai dus ir 242 milijonus ru

blių.

| RUSIJOS DUMA REMIA ! KIEK LAIVŲ NUSKAN- ■ 
DINT A?

Londonas. — Admiraltija 
skelbia, jog nuo karės pra
džios, per metus laiko, Ang
lija neteko 350 prekybos ir 
žuvininkų laivų.

Daugiausia jų tapo nu
skandinta vokiečių submari- 
nom. Kiti užėjo ant minų.

Tuo pačiu laiku iš Angli
jos uostų išėjo ar įėjo 69,072 
laivu.

Pranaitis tapo išvien su liberalais, darbo! rankose. ....... ( y
Lais-'biurų steigimą, kuriuose vi- čiams į Rygą tiktai kelios, rusai taip-pat turėję pasi 
sako,'sai nėra vietos darbininkų mylios. 1 11 1 ....... .

Šiaulių nusivarė į rytus, lin- į nelaisvę, 
kui Panevėžio, tai Šiaulių! —
apygardoje dabar mūšių ne-; 
ra. šiuo laiku daugiausia . 
nukenčia Panevėžio pavie
tas. - [stybės Durna į extra pose-

Generolo von Buelovo rai-; džius. Atidaryme dalyvavo 
teliai nuo Keidainių eina visas ministeriu kabinetas

VALDŽIĄ.
Petrograde' susirinko Val-

naiuilllb V KIURIS, X I Ullill- Ui S IV UVUČII UVS niausinilį, j Iiviuaiiuiį vaiki vioao hhjuoicj iii JtYct Milte veto
čio burdingierius, išliko gy-[organizavo darbininkų susi- linkui Vilniaus, vienok kaip 1.1. .ScXllVl d, 111 l^ctSc^cl. 0

, v i • 1 1 1 • v • 1 • ' * — I _ X T*1 ■ • •irti jie
kad ėjo darbas darbi- niaus, kolkas jokių žinių nė-

randasi nuo Vii-' riai.
Durnos pirmininku ir vėl 

• !ra. Apie rusų veikimą Kau- išrinkta Mykolas Rodzianka 
žinome, kad į trikotinin-1 no gubernijoje yra labai iš Ekaterinoslavo. Už jį pa- 

Kokie genero- duota 296 balsai, prieš 24.
j Rodzianka pasakė karš-

vas. šelpimą, darbo biurą; žino-
Valavičia jau nuo sausio'me, I 

mėnesio buvo be darbo. Ji-! ninku sąjungose, ligos kaso- 
sai buvo pas Pranaičius se; f’ 1 į ' ” " 

jau beveik kų ligos kasos vaidybą, vie-j mažai žinių. 1
, buvo lai vadovauja rusų kariume-į

•bi-’ne—taip-pat nežinoma. Vo- čiausią prakalbą apie karės
Po diskusijų Du-1

......  ,______ „__________ __ priėmė vienbalsiai.(? j __ ___ ___ _
Iją tarpe Petrogrado ir Vii- Red.) rezoliuciją, kuri rodo, i Vengrijoj buvo 178 atsitiki- 

pa-!niaus. Kuomet jie tai at- kad Rusija kariaus iki tol,'mai susirgimo cholera. Veik £> k I r

Kurd ingi erių m 
metus laiko ir nemokėjo už toj klerikalų surašo, I 
burdą. .išrinktassusipratusių dar

Mūsų korespondentas sa-! ninku surašąs; žinome dar-1 kiečių tikslas — kokiuo nors' reikalus, 
ko, kad Valavičia buvo žmo- luninkų nepasitenkinimąJmdu pasiekus gelžkelio lini-’ma 1 
gus be pažiūrų. Blaivu bū- mažu darbo mokesčiu, kilo
damas eidavo bažnyčion, o'met viskas taip baisiai ; 
pasigėręs niekindavo viską, brango; žinome, kad jie sa
kas jam ant liežuvio užkiiu-'ve reikalavimus statė (Šiau
davo. Pranaitis buvo lėtas diliose prieš vokiečių atėji- 

Misuns- mą dargi streikas buvo be- 
žinomas, kįląs); iš Peterburgo rašė, 

kaip Muncius ir nekurį lai-1kad Lietuvoj ir Baltarusijoj 
ką prigulėjo prie L. S. S. 11 [prasidėjęs darbininkų judė- 
kuopos. Jo pati su vaikais jimo atgijimas, bet jaučia- 
liko Lietuvoje. U 
nai su ja persiskyręs. [stoka... < t ;

Tikriausia to atsitikimo'mūsų inteligentų didžiuma? 
priežastis, sako

CHOLERA VENGRIJOJ.
Nuo 12 d. liepos iki 18 d.

davo.
katalikas žmogus, 
kas visiems buvo

Jisai galuti- ma darbininkų ir literatūros 
O ką tuomet dare

“Laisvės”, Dirbo įsikinkę į liberalų ve-

džio kunigaikščio Nikola
jaus Nikolajevičio nenaikin- 
tj privatinės nuosavybės. 
Jisai prisižadėjo. Vokiečiai užėmė 

Kupiški.
(Vėliausios žinios iš

BAISUS ARMĖNŲ PA
DĖJIMAS.

Armėnai taipjau nelai
mingi, kaip ir lietuviai. Jų! 
šalis padalinta tarpe Turki- 
jos . ir Rusijos,. kuriuodvi Kupiškio bažnytkie-

Ukmergės paviete.' Ku-
“ 27” yra gerai žinomas

v . n PaiTB0S Lietuvos miestelis ir jo apy- 
raso į 1 aryziaus igar(jos |a|)aį turtingos.

Užėmimas parodo, kad 
jog: turkai I vokiečiai varosi vis labiau 

į rytus ir jųjų tikslas yra 
užėmimas Dinaburgo(Dvin-

Iš Berlyno praneša, jog 
vokiečiai, besivydami rusus,

Varazdate, narys armėnų pj£kis yra 
socijaldemokratų ~
komiteto, 
socijaldemokratų dienraštį j 
“L’ Humanite”, 
išskerdė veik visus armėnus 
Bitlis apygardoje. Jie su
rinko 9,000 moterų ir vaikų, 
privarė prie 
kranto ir, be 
Įėjimo, ginė į

upės Tigro 
jokio pasigai- 
upę. Daugy- 
daugybė tapomai susirgimo cholera. Veik bė nuskendo, 

sieks, tuomet rusų susineši- kol laimės šią karę. Durna .visi ligoniai mirė. 'sušaudyta,
ino linija bus perkirsta ir tikisi, kad visos Rusijos tau-j------------- |
Rusijos armijai gręs di-. tos, kaip vienas žmogus, rū- PRANCŪZAI ATAKAVO Jijoj taip-pat" baisiai perse- 
džiausias pavojus. pinsis laimėti šią karę. Du-

Vokiečių kariumenė vis ma mano, kad .visos nacio-

Armėnų gyventojai Cici-

BAVARAI ATAKUOJA
\ ARŠAV Ą.

Princas Leopoldas su ba
varų pulkais pradėjo ata
kuoti išlaukinius Varšavos 
fortus.

Rusu ambasadorius Ha- 
agoj (Olandijoj) praneša, 
jog rusai jau apleidžia Var
šavą, tačiaus patsai rusų ge
ne ralis štabas apie tai nieko 
nesako.

Austrų kariu menė užėmė 
jau vakarinę dalį Ivangoro- 
do tvirtovės.

rfaugiau nei 40-
- francūzų orlaivi- 000 gyventojų tapo nužudy- i 1 Al’

STRASBURGĄ.
Anglo

labiau artinasi prie Kauno nališkos pajiegos turi būti į-'ninku flotilija atakavo Al-; ta.
1.1 — 1*1 • V 1’1 1 1 T i • 1 T • —• 1 * Z-M 1 i W

korespondentas, tai suirusi žinią. Ką veikė L. S. D. P.? kyti. 
iMums trūksta apie tai žinių. 1 | 1 1 M £ * * * * 1 — •seimyna.

tvirtoves — tik ne iš rytų temptos, kad atsiekus laimė-' zaso sostapylį Strassburgą. 
pusės, bet iš vakarų. Pa- j imą. i Talkininkų orlaivininkai
čioje Pakaunėje (Suvalkų Rezoliucijoj sakoma, kad metė 25 bombas.
gub.) eina didžiausi mūšiai, visi partijų ginčai šiame' Kiek padarė nuostolių — 
Kaip tvirti rusai Kauno momente turi būti užmiršti, dar nežinia.
tvirtovėje—sunku būtų paša-j Visi Rusijos piliečiai, be'
1 J‘. Aišku, kad rusai da-tskirtumo tautų, kalbos ir, 
bar pusėtinai sudemorali-, religijos, turi eiti išvien. i 

Durna mano, kad reikia!ji jau pradėjo zuoti, per tai ir ginties

Dvidešimts nariu Armėnu 
socijaldemokratų partijos 
taip-pat nužudyta, nes jie 
reikalavo, kad Armėnija 
taptų laisva.

KAIZERIENĖ RYTŲ 
PRŪSUOSE.

Vokiečių kaizeriene ap-Galbūt, ir
krutėti ? Bent neseniai męs jiems yra pusėtinai sunku, rūpinties, jog kariumenei lankė sudegintas ir išnaikin- 

• turėjome žinių, kad rengia-' 1 /» • • ZA • • •• • •
UŽMUŠĖ 15 MEXIKOS

RAZBAININKŲ.
Brownsville, Texas. — Su- ma konferencija.

vienytų Valstijų kavaleris-1 da tebemiega, tai Rygos i šiai. Apie juos taip-pat ma
tai mušėsi su Mexikos raz-[ draugai turi pasirūpint,kad žai žinių.
baininkais ties Brownsville, išplėtus savo darbą ir Lietu-1 Kaip matot, tai visa Lie-

*1 i • • i I • i i t 7" K • • ♦ i v* >• • x 1 • •

Ant plento tarpe Suvalkų nepritruktų amunicijos imtas Prūsų Lietuvos sodybas.
O jei ji ir Gardino eina dideli mū-'ginklų. -’j---1-- t- v- 1 -- TZ—1-
• r w • • a • • i • i « •

15 Mexikos razbaininkų' voj, bent Kauno gubernijoj, 
tapo užmušta.

Mexikos reikalus dabar 
perkratinės S. V., Brazilija, 
Chili ir Argentina bendro
mis spėkomis. Taip nori 
Suv. Valstijų prezidentas.

Lietuvos Socijalde- 
mokratija.

Didžiausias Lietuvių Dar
bininkų centras—tai Ryga, 
ir ten pasidarė jų judėjimo 
centras. Atsiminkite “Gied
ros” 
gos darbininkai krutėjo, 
kuomet dar kitur, 1

Soc.-dern.”.)

NU-KAME BAŽNYČIOS 
KENTĖJO?

Papilyje—mūrinė bažny
čia tebestovi tik kiek apar
dyta. Netiesa, kad buvo 
sugriauta.

Kuršėnuose—medinė; jos 
dalis sudegė. Mūrinės prie- 
kys su varpine tebestovi.

Micaičiuose,—Kuršėnų fi
li jose, medinė bažnytėlė su 
visais trobesiais sudegė.

Viekšniuose—-mūrinė baž-
draugiją, “Vilnį”. Ry- nyčia su trobesiais sudegė.

, Mažeikiuose—medinė baž-
tamsios nyčia ir klebonija apdaužy- 

reakcijos prislėgti, nedrįso, ta, bet nesudeginta.
lietuvių darbininkai nei gal
vos pakelti. Ir dabar tą pa
tį matome: tai didelio pra- 
monijos miesto iiitaka. 
“Sinotajs” N4 męs skaitome 
tarp Rygos konferencijos 
nutarimų: “Kad pakėlus lie
tuvių draugų darbą, kuris

Mažeikiai ir Viekšniai la
bai skaudžiai kenčia šiais 
laikais—jie visai sudegę. 
Mažeikių dalis už gelžkelio, 
kur bažnyčia, Liackavos 
link, buvo likusi. Bet 13 d. 
birž. vokiečiai uždegė iš ar- 
motų ir tą dalį.

tuva šiandien virto baisiau
sių mūšių scena.

APLINK VARŠAVĄ.
Pranešimai iš Berlyno 

skelbia apie naujus vokiečių 
ir austrų armijos pasiseki
mus. Vokiečiai sakosi suė
mę 1.0,000 rusų į nelaisvę.

Generolo Machensen ar
mija smarkiai eina į šiaurę 
nuo Cholino ir Liublino. Tos 
armijos tikslas pasiekti 
Brest Litovską, kad atkir
tus kelią pasitraukimui rusų 
armijos nuo Varšavos. Mat, 
vokiečių pienas yra ne tik 
tame, kad paėmus Varšavą, 
bet kad apsiautus rusų var- 
šavišką armiją ir privertus 
ją pasiduoti. Iš rytų šiau
rių prie Varšavos artinasi 
generolų Galwicz ir Hinden- 
burgo armijos.

Paskutiniai pranešimai iš 
Petrogrado liudija, kad ru
sų armijai ties Varšava pa
siseks pabėgti nuo vokiečių

Visi valdininkai, i Ji parašė laišką Karaliau 
l.urie bus prasikaltę, turi čiaus miesto \ L
būti atiduoti teisman.

Tame pačiame Durnos po- gražų priėmimą, 
sėdyje vidaus dalykų minis- ’ ’ 
te ris pranešė, jog caras jam 
liepęs pasakyti, kad Lenkija 
gaus autonomiją po skipet- 
ru rusų imperatoriaus. Mi- 
nisteris labai išgyrė lenkus, 
kaipo garbingą ir ištikimą 
tautą.

viršininkui ir
tame laiške dėkavojo už

RUSELY NESIPYKSTA 
SU ANGLIJA.

Rusijos ambasadorius An
glijoje, grafas Benckendorf, 
skelbia, jog Rusija nesipyk
sta su Anglija. '

RUSAI PRANEŠA APIE
VOKIEČIŲ SUMUŠIMĄ.
Oficialis rusų pranešimas

; rusai sumušę

Ji džiaugiasi, kad rytinių 
Prūsų gyventojai vėl ėmėsi 
darbo. Jie kelia iš griuvė
sių savo gyvenimus ir dir
ba laukuose. Darbininkai 
grįžta į savo sodybas. Kai- 
zerienė tikisi, kad rytų Pru
sai vėlei atgims.

V. BURCEVĄ PALIUO-
SUOS Iš SIBIRO.

Durnoj tapo pranešta, kad 
Vladimiras Bureevas, Rusi
jos revoliucijonierius ir pat
riotas, jau amnistuotas ir 
galės sugrįžti iš Sibiro.

Kaip žinoma, Bureevas 
grįžo iš Paryžiaus Rusijon, 
kad pagelbėti rusams kovo-' 
ti su teutonais. Bureevas' 
manė, kad ši karė yra “visos si susilaukti pagelbos. 
tautos karė”.

sta su Anglija. Mat, buvo (skelbia, jog 
pasklidusios žinios, kad Ru- vokiečius ties Narevo upe. 
sija šnairuoja į Angliją.

Ambasadorius užtvirtina, 
kad Rusija turi tuos pačius 
tikslus, ką ir Anglija.

MĖTĖ BOMBŲ ANT 
KONSTANTINO

POLIO.
Rusų aviatoriai vėl mėtė 

bombų ant Konstantinopo
lio. Jie pusėtnai pagadino 
uosto apgynimus.

NORI, KAD GRAIKIJA 
KARIAUTŲ.

Italų, francūzų, rusų ir 
anglų ambasadoriai matėsi 
Athenuose su pirmuoju 
Graikijos ministeriu ir pra
šė jo, kad Graikija kuogrei- 
čiausia įsikištų karėn.

KAS DAROSI VAR- 
ŠAVOJ ?

Nors Varšava veik iš visų 
pusių apsiausta priešais, 
nors tiktai vienas kelias pa
siliko liuosas į rytus — tai 
per Brest Litovską, vienok kaip ir be pasekmių. Vie- 
Varšavos general - guberna- ni kitų neįveikia, 
torius likosi 
pildo savo urėdą.

Varšavos viršininkai tiki-

ISONZO UPĖ PILNA 
LAVONŲ.

Mūšiai tarpe austrų ir ita
lų ant Isonzo upės ligišiol

Betgi 
ant vietos ir! žmonių—kii jau daugybės 

žuvo.
Vienas Berlyno laikraščio 

Jie korespondentas sako, kad 
tautos karė”. Bet valdžia sako, kad jeigu Varšava dar mūšiai ties Isonzo yra taip 
suareštavo Burcevą, kaipo savaitę nebus paimta, tuo-!jauJsraujingi, kaip ir ties 
seniai jai prasikaltusį revo- met ateis pagelba. 
liucijonierių. Teismas jį iš
trėmė Sibiran.

Bet dabar, I 
blogai prisieina, valdžia Įneš ir buržuazijos.

ILa Shapelie ar Ypru. Ison-
Varšavoj dabar valdo zo upė pilna lavonų. Puikus, 

centralis piliečių komitetas, i žaliuojanti tos upės krantai 
I • J J • V 1 f 1 1*1 • j | • «.

BANKAI PERKELIAMI 
IŠ RYGOS.

Ryga, per Petrogradą. — 
Valdiškos įstaigos skubiai 
keliamos kitur. Valstijos 
bankas keliamas į Tūlą. Ir 
kiti bankai perkelti. Mo
kyklų įstaigos perkeltos į 
Dorpatą.

Daugybe fainilljų keliasi 
j kitus miestus.

REVOLIUCIJOS POR- 
TUGALIJOJ.

Iš Portugalijos ateina ži
nių, jog tenai iškilo net trįs 
skirtingos revoliucijos. VL

užpuolimai.
kada Rusijai į susidedąs iš lenkų diduome- pavirto puvėsiais—kapinė- sur riaušės ir ant žmonių uyj- r-a v....* Taip- mis. ' ..i*—

....
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Amerikos

Kryžius 
darbą 
spalių. Pinigų nėra.

Sena istorija, 
darbams niekuomet pinigų 
nėra.

Raudonasis 
likviduoja savo 

Europoje nuo 1 d.

Geriems

Profesorius Scott Near
ing tvirtina, kad Amerikoj 
yra dešimts milijonų famili- 
jų, kurių metinės įeigos ma
žesnės negu 500 dolerių.

Dabar suprantama, kodėl 
kapitalistai išvarė jį iš uni
versiteto.

“Darbas” jau turbūt nesi
keis iš numirusių. Dabar 
tegul jį pelės kritikuoja. 
Kitos išeigos nėra, kaip su
tverti naują darbininkiš
koms knygoms leisti draugi-

prekyba, o pakilus pramonei 
ir prekybai, šuoliais turės 
paaugti ir darbininkų judė
jimas. Kaip matot, tai tieji 
unijistai jau užmiršta apie 
savystovius darbininkų rei
kalus. Jie nori paversti 
darbininkų klesą priedu ka
pitalistų klesos . Jų filoso
fija yra prasta ir aiški — 
ponui bus gerai, tai ir dar
bininkas bus sotus!

Kaip matot, tai konser- 
vatyviški unijistai jau per- 
toli nuvažiavo. Jeigu pa
našios pažiūros ir toliaus 
plėtosis tokioje jau tenden
cijoj, tuomet gali skilti vie
nybė Vokietijos unijose.

Męs viską darėm, ką tik 
galėjom, kad atgaivinus 
“Darbą”. Bet pasistengi
mai buvo be pasekmių.

Kunigui Kaz. Prapuole
niui popiežius atėmė pralo- 
tystę ir įtraukėindeksan (su
rašąs uždraustų raštų) jp 
knygą Lenkų Apaštalavi
mas Lietuvoj. Tą knygą 
francūzų kalboj išleido Lie
tuvių Informacijos Biuras 
Paryžiuje. Tos knygos iš
leidimui tarpe Amerikos ku
nigų buvo renkamos net 
specialės aukos ir Biuras, 
išduodamas savo metų ra
portą, nurodė į kun. Pra- 
puoleniaus knygos išleidimą, 
kaipo į didelį nuopelną.

O dabar ta knyga pra
keikta.

Kaip matot, tai Paryžiaus 
i .i u ras dar neužkariavo Va
tikano. Ten dar lenkų vir
šus. Well..: reikia daugiau

ITNAI SOCIJALISTAI 
PIRMOSE EILĖSE.

Finų socijalistų spaudos 
bendrovė iš Fitchburg. 
Mrss. prisiuntė $100, Socija
listų Partijos centran dėl 
rinkimų kompanijos 1916 
metais.

“American Socialist”, mi
nėdamas tą auką, sako, kad 
finai visur pirmutiniai — 
kovoje, agitacijoj ir auka- 
vime partijos reikalams. To
ji spaudos bendrovė, lei
džianti dienraštį “Raiwaja”, 
yra centru finų darbininkų 
judėjimo rytinėse valstijose.

Finų pavyzdžiu visi turi
me eiti. Kiekviena Sąjun
gos kuopa lai paaukauja 
rinkimų fondan bent 2 dole
ri!. Tuomi ir męs prisidė- 
sim prie didelio politiško

ŠERIFAS HUDSON PA
VIETO.

Šerifas Hudson pavieto 
turės būti sekančiu New 
Jersey gubernatorium—šau
kia N. J. laikraščiai. Jiems 
turavoja New Yorko “di
džioji” spauda, kuri negali 
atsigerėti šerifo Kinkead 
drąsumu ir sumanumu.

Kame dalykas? Kuomi 
pasižymėjo šerifas Kin
kead ?

Jisai sulaužė Bayonnės 
Standard Oil Comp, darbi
ninkų streiką. Buržuazija 
nesigaili komplimentų strei
klaužių pravadyriui ir kelia 
ji į padanges.

Bijomos, kad šerifo Kin- 
kead’o pėdomis nepasektų ir 
kiti šerifai, jeigu jų paviete 
kiltų streikas. Todėl nepro- 
šalį bus paminėjus, kuo atsi
žymėjo Kinkead. Jisai su
kvietė streikierius į mitin
gų salę, apstatė ją policija. 
Salėj išskleidė Amerikos vė
liavą, pasakė patrijotiška 
“spyčių”, liepė eiti darban, o 
jeigu geruoju neisią, tai ji
sai globosiąs streiklaužius. 
Pirm to, sumušė streiko va
dovą Baly, nors jisai buvo 
visų stroikieriy išrinktas 
streiko vedimo komitetam 
Baly ir Tannenbaum tapo 
pasodinti kalėjiman.

Sakykit, ar tas žmogus ne 
brutafiškai pasielgė? Jisai 
panaudojo savo spėką (net 
ir kumščios spėką), kad ne
prileisti darbininkų prie sa
varankiško reikalų svarsty
mo. Jisai neleido jiems ap
kalbę t savo reikalus. Ma
tomai, ta gudri lape nujau
tė, kad pradėję savo reika
lus gvildenti žmonės susi
jungs unijom štai kodėl ji
sai nutarė sulaužyt streiką, 
iškaulijęs nuo kompanijos 
streikieriams menką algų 
pakėlimą.

retežius ant jo iniciatyvos ir 
energijos. Todėl “Naujie
nų” ::
visai be pamato. Be jokio 
veidmainiavimo, be jokio 
slapstymosi “Jaunimas” turi 
pasakyti, jog simpatizuoja 
soc. idėjai ir nori eiti tuo 
pačiu keliu, kuriuo eina L. 
S. S. Tai dar nereiškia, kad 
“Jaunimas” ir L. S. S. turi 
bendrą darbą dirbti. Čia 
gali būti darbo pasidalini
mas. Jaunimas liuesai gali 
užsiimt lavinimosi darbu ir 
kitais kultūriškais uždavi
nius, nes Sąjunga niekuomet 
nebuvo tam priešinga. Jei
gu męs kalbame čia apie 
Jaunimo prigulmingumą 
nuo L.S.S., tai vien prasmė
je pripažinimo idėjiškos ko
operacijos tarpe abiejų or
ganizacijų. “Jaunimas“, 
mūsų nuomone, turi talki
ninkauti Sąjungai. Tą jisai 
ga-i atlikti įvairių įvairiau
siais būdais.

Męs nenorėtume, kad 
“Jaunimas” nueitu savais 
keliais, išsigandęs socijalis
tų globos, kuri niekuomet 
nebuvo ir nebus močiakos 
globa. Jeigu jisai parody
tų tą tendenciją, tuomet bū
tų labai nesmagu su juo 
persiskirt.

Lietuviai socijalistai ir 
taip jau perdaug išsiblaškę, 
jie turi labiau koncentruoti 
savo spėkas.

^...n^ėjo mušti Galicijoj, juoda-'tas žmogus, kuriuomiSuvie- klerikalų spauda, kuri taip 
rerseKlOJimaS rusų šimčiai vėl pakelė savo su- nytos Valstijos didžiuojasi greit p--’--;- -------- 

. • • D v* ’ [muštas galvas. Po praloši-1 ir kuris savo išradimais veik Kaiėio bankrutų (ant apie ateivių raryziuje. |mui Przemyslo ir Lvovo ant visą pasaulį stebina. Edi- j $3000 $4000), o visai už-
(Nuo mūsų korespondento).' rusu ateivių gaivu pradėjo’sonas irgi liepia Suvienytom'miršo apie kataliką - tautie- 

_______ L i jau šunis karti. Dabar jau' Valstijom rengtis prie kajtį Valentanavičių iš Scran- 
Ligi karės, jeigu nerokuo-! varyta agitacija be jokios rėš. Jis pasakė nei ton ir kitą panašų dorinin- 

ti. Šveicarijos, Francija buvo gėdos. 'kiek neabejojąs, jog Suvie- ką is Gaiy, Ind.
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kad visi ku reikėsią kariauti su ku-rašytojaus baimė yra svetingiausia šalis dėl Rusi
jos politiškų emigrantų. Ko- niginej 
dėl jinai buvo tokia — tai rusai yra 
antraeilis klausimas. Fak- 1

Tulas Montorelle rašė ku-Į nytom Valstijom greitu lai- 
Šviesoj”, 1„

*
* *

Tautiečių ir klerikalų

f

JAUNIMAS IR “GLO
BĖJAI”.

Chicagoj po “Naujienų” 
globa gimė “Jaunimo” orga
nizacija. Vienas “Naujie
nų” bendradarbis rašo apie 
tos organizacijos tikslus:

“‘Jaunimo’ tikslas bu
vo ir yra lavinties savy- 
tarpy, kad atitraukus jau
nuomenę nuo ištvirkimo 
vietų, kaip pavyzdžiui 
karčiamų, pool-roomių ir 
tt. Tokiose vietose jau
nuomenė praranda dorą 
ir lieka vietoj pasaulio bu- 
davotojų, pasaulio griovė
jais”.
“Jaunimas” turi ir dau- 

giaus pienų:
“Jaunimas” turi viltį ka

da nors įsteigti net savo 
liaudies mokyklą, kame 
toji jaunuomenės dalis 
kuri neturėjo progos lan
kyti mokyklas, galės švie- 
sties”.
Tie tikslai pagirtini. Bet 

mums nesuprantama, kodėl 
autorius to straipsnio bijo
si, kad “Jaunimas” nebūtų 
po socijalistų globa. Kiek 
męs žinome, tai amerikiečių 
Young People Soc. League 
veikia ranka rankon su S. P. 
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juo didesnis bus vokiečių Patsai jaunimą^ nori talki; 
laimėjimas, tuo labiau pa- ninkauti partijai ir visiškai 
įkils pramonė ir išsiplėtos nemano, kad partija uždės

PAVOJUS VISAM DARBI
NINKŲ JUDĖJIMUI.

“New Yorker Volkszei- 
tung” atkreipia atydą, kad 
suskilimo pavojus gręsia ne 
tiktai Vokietijos soči j M de
mokratų partijai, bet ir uni
joms.

Nuo pat karės pradžios 
dauguma unijistų, o ypač jų 
vadovai, visu smarkumu rė
mė valdžią ir tą dalį social
demokratijos, kuri palaikė 
oficijališką valdžios politi
ką. Atsiminkim, kad unijų 
laikraštis “Grundstein”(Pa
matinis Akmuo) savo laiku 
reikalavo net, kad K. Liebk- 
nechtas būtų prašalintas iš 
partijos. Tuomet “Vor- 
waerts” pasakė drąsuoliui, 
kad ne jo reikalas kišties į 
politiką. Tasai pats laikraš
tis be jokios čienios užsipuo
lė ant Bernsteino, Haazės ir 
Kautskio ir jų paskutinį at
siliepimą, reikalaujantį 
kos.

“Grundstein” yra ne 
nintėlis unijų organas, 
ris remia valdžią. Jų

tai-

vie
ku
os 

ir daugiau. Unijų lyderiai 
dabar jau viešai šneka, kad

tinginiai ir vėją- ria nors iš stipresniųjų vieš-
mergu kompanijoje”, nytos Valstijos privalą nejjalistamsKiaulėnąirM~ont- 

taip rengtis, kaip Vokietija,! vidą. Stebiuos, kodėl jie ne-

vaikiai, kurie praleidžia die- patijų. Jo nuomone, Šuvie-, spauda mėgino primest soci- 
tas tokis, kad ačiū tam sve- nas

“ v > kaipo Priskyręs visus prie dezerti 
centre politiško, ekonomiško tu, jisai sušuko: J . 
ir kultūriško krutėjimo, su- ......
sirinko daugybė rusų, kelios , nėra daugiau vietos, 
dešimtįs tūkstančių žmonių. 
Gyvenimas jų čionais buvo 
labai sunkus. Vienas tik 
buvo gerumas. Juos čia 
niekas nekliudė ir jie gyve-

tingumui Paryžiuje, bet visai kitokiu būdu. Už- mėgina pranešt, kad nuteis- 
laikymas nuolatinės kariu- tas žmogžudy
menės jokios naudos nene- tenantas Beckeris yra soci- 
šąs. Visųpirmiausia reika- jalistu. Juk ir jį tik katali- 
linga esą turėti sandėliuos' kų bažnyčios dora padarė 
nemažiau poros milijonų žmogžudžiu.
šautuvu, užtektinai amuni-4.

: “dezerti- 
ramš visų ■ tautų F ran ei j oje

Tegul 
jie stoja kariumenėn ar va
žiuoja sau laukan”. Dar 
bjauresnį straipsnį apie a- 
teivius pagamino paminėtas 
jau parlamento ;

no taip jau ramiai, kaip ir Halli laikrašty -------  — _ . . ,. , . . _ v. .
kiti francūzai. sai prasitarė: “tūli iš rusų užtektinai būsią amunicijos, atgal sake man Sirvydas i

Karė iškrikdė ta ramybę, tarpo sako, jog jie yra rusai ginklų, tai užteksią karei-. .........  . 4,1

Ar tik nėra jų'rių), kurie energiškiau ko-’gaHie) kad:

policijos lei-

Juk ir jį tik katali-

LENKIJOS ATEITIS.
“The New York Call” 

svarsto Lenkijos klausimą. 
Klausimas apie Lenkijos at
gaivinimą rūpi susipratu
sioms darbininkams dar nuo 
Markso laikų. Marksas bu
vo didelis šalininkas nepri
klausomos Lenkijos. Jisai 
mane, kad Lenkija galėtų 
būti ta spėka, kuri sulaiky
tų Rusiją nuo besiveržimo 
vakarų Europon.

Šiandien Lenkijos likimas 
priguli ar nuo vokiečių ar 
nuo rusų generalių štabų. 
Liaudies balsas vargiai 
daug ką reikš taikos tary
bose.

Kaizerio Viliaus štabas 
nesiskaitys su socijaldemo- 
kratu balsu, kuris reikalam 
ja neprigulmingos Lenkijos. 
Neseniai Vokietijos zubrai 
(bajorai) ir piniguočiai pra
nešė valdžiai, jog jie prie
šingi neprigulmingos Lenki
jos įkūrimui. Daugių-dau- 
giausiai, ant ko jie sutinka, 
tai pavertimas Lenkijos į 
melžiamą karvę vokiečių 
pramonei. Vokietijos val
džia yra reališkos politikos 
vykintoja ir ji veikia taip, 
kaip liepia jai veikti stam
biųjų dvarponių ir kapitalis
tų interesai.

Nuo Rusijos Lenkijai sun
ku ko tikėtis. Grafas Bob- 
rinski, buvęs Lvovo general
gubernatorius, pasakė, kad 
vakarinė Galicija— tai “iš
tino ruski kraj”. Tuomi ji
sai išsklaidė svawnes net 
lenkiškų patrijoti/ linkusių 
Rusijos pusėn.
pažadėjo lenkams net auto
nomijos, nekalbant jau apie 
neprigulmybę.

“The Call” netiki, kad 
Lenkijai galėtų pagelbėti 
Francija ir Anglija. Tuo- 
dvi šalįs (jeigu laimėtų) 
turi daugybę savo reika
lų Alzase, Turkijoj, Afrikoj 
ir kitur.

“Valdančios klesos di
džiųjų tautų nesirūpina 
paliuosuoti skriaudžiamas 
tautas. Joms terūpi tik 
savo spėkos auklėjimas”. 
Tiktai demokratijos augi

mas užtikrins laisvę skriau
džiamoms tautoms.

usija ne-

Rusijos valstybes dūmą 
nutarė kariaut “iki galui”.

Tai reiškia, jog karė dar 
bent metus turės užsitęsti, 
nors tie patįs dumininkai 
žadėjo, kad ji užsibaigs šie
met.

*
*

Apie aštuonis metus tam 
s ir 

tai užteksią karei-! atkartojo tą patį laiškuose 
volontiorų” (liuosno- Jonas Grinius (su klinikos 
irie energiškiau ko-,£arbe) kad: “Bagočius yra 

, kol mokslą pa- 
| baigs. Toliau męs jo nema- 

Tokius tai patarimus duo- tysim”.
da Edisonas — Suv. Vaisti-! Well, aš vis dar ma
jų mokslo žvaigždė. ^au nors kaip kada Bagočių 

Ką gi ant to susipratę kalbant yiž socijalizmą, o 
darbininkai turi atsakyti? prieš jį niekad. O kaip yra 
Ar jie privalo prisidengti su mūs pranašais? Kuomi 
patrijotiška skraiste ir sy-T^tsižymi” Sirvydas, Gri
kiu su kapitalistais šaukti, 
kad Su vieny tom Valstijom 
gręsia pavojus ir kad reikia 
gaminti ginklų, skleisti pat-

• atstovas ei jos ir kitokių karei reika- 
ty “Laisvė”. Ji- lingu dalykų. Kuomet

U

Reikia pasakyti, kad Fran-^r lenkai, bet jie kalba tikjVių is 
cijoj yra visuotinas ėmimas vokiškai, 
kariumenėn ir kad tasai tarpe prasižengėlių ir vokiš- 
ėmimas daug kuo nepana-įkų agentų”. Leonas Dodet 
šus į Rusijos kareiviavimo stačiai vadina visus rusus ir 
priedermes. Rusijoj yra žydus parsidavėliais ir kvie-
įvairių palengvinimų (Igo-1 te Išvaikyti juos kareivišką 
tų). Ar tai dėl šeimyniško spėka. (Pabaiga bus).
padėjimo ar tai įgijus tam 
tikrą mokslą galima pasi- 
liuosuoti nuo kariumenės. 
Francijoj to nėra. Kadangi 
Francijoj gyventojų skai
čius sistematiškai mažėja, 
tai čia visi turi tarnauti ka- 
riumenėj. Jokių palengvini
mų nėra, žinoma, tiktai tuo
se išėmimuose, jeigu žmogus 
raišas, berankis, 
tt.

Taip kad, kuomet kilo ka- kraujas lietis, tai Suvienytų 
re, visi sveiki vyrai stojo po (Valstijų kapitalistai pradė- 
ginklu. Likosi tiktai rusai, jo peklišku juoku juoktis, 
kaipo svetimtaučiai ir jų bu-1 Jie tuojaus suprato, kad ga
vimas visiems puolė į akis ■ les savo milijonus dvigubai 
aptuštėjusiose Paryžiaus 
gatvėse. Tiesa, pačioje karės 
pradžioje keli tūkstančiai 
rusų užsirašė, liuosanoriais. 
Bet dėl francūzo buržujaus, 
kuris toliaus savo kromelio 
ir karčemėlės nieko nemato, 
buvo labai nesuprantama, 
kaip tai tokia daugybė rusų 
netarnauja kariumenėje. Iš 
jo taškaregio žiūrint, tiems 
rusų išeiviams negalima tu
rėt specialių privilegijų. 
Kiekvienas turi tapti karei
viu ir kiekvienas Francijos 
gyventojas, kuris naudojosi 
jos kultūra ir laisvė, turi 
ginti savo šalį.

Dabar lengva suprasti, 
kodėl Paryžiuj nebuvo ruso, 
kurio nebūtų paklausta, ko
dėl jisai nevažiuoja ant 
fronto. Buvo daug tokių 
atsitikimų, kada policija 
reikalavo, parodyti kareivy- 
stės popieras, o jeigu tokių 
nesirasdavo, tai tariamąjį 
kaltininką areštuodavo. Bet 
policija tapo sudrausta aug- 
štesniąja vyriausybe ir tū
lam laikui rusų išeivių per
sekiojimas apsistojo. Tik
tai retkarčiais koks nors 
reakcijonierius ar kunigų blogyn, dar labiau pradėjo 
laikraštis patalpindavo šaukti, 
bjaurų straipsnelį prieš ru- prie karės, kad reikia būti 
sus, bet greitai tuos straips
nelius užmiršdavo.

Tikroji kryžkarė prieš a- 
teivius prasidėjo tuomet, 
kada šaukta karėn “opolčen- 
cus” pirmosios eilės. Mažai 
radosi liuosanorių vykti į 
Rusijos kalėjinjus ir ginti 
patvaldišką valdžią, taip be- 
gailestingai išvijusią juos iš 
tėvynės. Tada visa juodoji 
spauda subruzdo šaukti ant 
rusų. Parlamentan tapo į- 
neštas užklausimas, kodėl 
Francijos valdžia neišveja 
rusų arba ■ 
čia juos tarnauti Francijos 
kariumenėje? Ant užklau
simo atsakė vidurinių reika
lų ministeris Malvi. Jisai 
pasakė posėdyje 3 d. balan
džio: “męs negalime priimt 
reikalavimą deputato Halli. 
Jeigu rusai nenori tarnauti, 
męs negalime juos išsiųsti”.

Ataka, tokiu būdu, tapo 
atmušta. Mat, rusų ka
riumenės padėjimas rytuose 
nors ir buvo ne taip jau pui
kus, betgi ir blogas dar tuo
mi laiku nebuvo. Rusų emi
grantus paliko ramybėje ir, 
rodėsi, jau daugiau nebe
kliudys. Bet tai taip tik iš- 
sirodė. Kaip tik rusus pra-

Suvienytos Valstijos 
privalo rengtis 

prie kares.
Kaip tik Europos padan

gėse pasirodė raudoni debe- 
kurčias ir sįs, kaip tik ten pradėjo ka- 

nuolės, baubti ir žmonių

padidinti. Ir jie neapsiriko. 
Tuojaus pradėjo iš Europos 
gauti užsakymų daryti gin
klų. Jie ginklus daro ir 
siunčia kariaujančiom ša
lim, gaudami trigubą užmo- 
kesnį.

Bet kapitalistai tuomi ne
nusiramino. Jie, prisidengę 
patrijotiška skraiste, pradė
jo šaukti, kad ir Suvieny- 
tom Valstijom gręsia pavo
jus, kad ir Suvienytos Val
stijos privalo rengtis prie 
karės.

Išsyk dar mažai kas paisė 
į tuos patriotų - kapitalistų 
šauksmus, bet pastaruoju 
laiku, kada Suvienytų Val
stijų santikiai su Vokietija 
tapo aštrus, kada Vokietijos 
patrijotai nenori nusilenkti 
prieš Suvienytų Valstijų ka
pitalistus, dirbančius gink
lus jų priešams, tai daugelis 
pradėjo tuomi žingeidautis, 
daugelis pradėjo abejoti, 
ar tik ir Suvienytos Val
stijos neįsimaišys į tą rau
donąjį Europos sūkurį.

Kapitalistai, matydami, 
kad tarp Suvienytų Valstijų 
ir Vokietijos santikiai eina

kad reikia rengtis

gataviems, nes.gal reikės su 
pagelba ginklo užtarti kapi
talistų reikalus, kadangi 
Vokietija neatsisako nuo 
skandinimo tų laivų, kurie 
vežš iš Suvienytų Valstijų 
priešams ginklų ir kitokių 
kariškų reikmenų.

Tuomet pasipylė įvairus 
patarimai, įvairus pienai; 
vieni pradėjo rekomenduoti 
daugiau kariumenės laikyti, 
kiti pataria daugiau šarvuo
čių statyti, treti — daugiau 
tvirtovių budavoti, ketvirti. ---- -- ----------- -- z

— kodėl nepriver- liepia daugiau povandeninių 
laivelių dirbdinties ir tt. At
sirado ir tokių gudruolių, 
kurie patarė pastatyti to
kius povandeninius laivus, 
kad galima būtų kariaujan
čiom šalim ginkjų ir amuni
cijos gabenti.

Suprantama, tie visi pata
rėjai, prisidengę patrijotiš
ka skraiste, neaukauja dėl 
apsaugojimo šalies savo mi
lijonų, bet liepia valdžiai 
paskirti iš savo iždo tam 
tikslui reikalingą sumą pini
gų, o jie už tuos pinigus vis
ką pagamins.

Ir štai, prie tų visų šauk
smų, prie kapitalistų balsų 
prisideda Thomas Edisonas,

-- c , ------ ---- o-“-----  --  | 
voją, negu nuolatinė kariu- su mumis, 
menė.----------------------------- i baigs. T

patrijotiška skraiste ir sy-| ‘'atsižymi 
. ................. nius ir kiti?

*

Rusijos valdžia, negalėda- 
su 

ražan-
rijotišką dvasią, kad paskui ma sumušti Vokietijos 
užtektinai būtų liuosnorių,'šventais paveikslais, 
ant kurių kapitalistai tiki- čiais, škaplieriais ir giesmė-
si?

Męs žinom, kad Suvieny
tose Valstijose yra arti 50 
milijonų darbininkų. Taigi 
mūsų, susipratusių darbi
ninkų, pareiga prirengti ta 
darbo armiją, kad ji vien
balsiai sušuktu:

“Jūs rengiatės prie karės, 
o męs rengiamės prie tai
kos! ________ „
kraujo ir ašarų, o męs ra-

mis, įsakė mužikams, kad 
per 24 vai. melstųsi prie die
vo, idant tas padėtų sulupt 
prūsą. Kaip matyt, Rusi
jos valdžia nei kiek neman- 
dresnė už mūs Romiškus ku
nigus: lįsti dievui į akis ir 
zaunyt, ką jis turi daryt. 
Kvailiai, nežino, kad dievas 

girto 
žino,

Fxxv v«x-,ir be patarimų kokio 
Jūs trokštate žmonių! djakono arba jėzuito 

1 • ką da ras.
mybėsl Jūs dedate visas pa
stangas, kad padirbti kelis' 
milijonus šautuvų, anuotų' vyskupas Quigley mirdamas 
ir. kitokiu žmogžudiškų į-' paliko $75,000. Tik vienų 
rankių, męs gi dėsime visas' šeštą dalį to turto paskyrė 
pastangas, kad sukriušinti bažnyčiai, o likusius paliko 
visus ginklus. Jūs skleisite savo giminėm ir gaspadi- 
patrijotizmą, kad gavus nem. ’’ 
daugiau 
skleisime, __  ________  ,7 i i j ylio darbininkai paduotų vie-■ turtų . 
ni kitiems rankas, kad tarp ^ad nematys, kad tikėjimas 
jų visų viešpatautų meilė, i Rd yra biznis kunigam, kaip 
brolybė, lygybė! .

Taip turi susipratę darbi- kam. 
ninkai atsakyti kapitalis
tams, kuomet jie šaukia, 

rėš. Kada kapitalistai šau-'matuotas daiktas. 
kia, kad šaliai gręsia pavo-^b^it vien piūs Chicagos 
jus, kad ant jos gali priešas dienraščius ir suskaitykit, 
užpulti, tuomet ir susipra-akušerkų rekomenduo- 
tę darbininkai i _x. 
snausti, bet budėti, kad ka-p;ad

*

Chicagos Romiškas arci- į

. Tai buvo generališkas 
liuosnoriu, ' męs'expertas Christaus mokslo, 
kad viso pašau-,kurs pasakė: “Nerinkit 

' Well, mulkiai nie-

n ii karčiama karčiamnin-
* *

Kalbėti apie išmirimą lie- 
kad reikia rengtis prie ka-!tuvilJ tautos yra visai bepa- 
rės. Kada kapitalistai šau- matuotas daiktas. Tik pa-

pitalistai ištikrųjų neįtrauk
tų šalį į pavojų.

švenčioniškis.

neprivalo'ja save- Tai J'ra ženklas, 
, , . . “biznis” eina gerai —

akušelkoms ir tautai.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Buvau bažnyčioj. Gir
džiu, visi rėkia nesavo bal
sais: “Męs tave, dieve, gar
binam”. Kaip tatai ge
rai, kad pasisako, o taip 
viešpats dievas nė nežinotų, 
kad jį mužikai garbina.

*
* *

atsisėdęs skai-Sykį 
tau “Tautos Fondo” atskai
tas. Net tris sykius sau įsi
spyriau už tai, kodėl aš ne 
klerikalas. Ot būčiau šian
dien besąs kokiu prezidentu, 
sekretorium arba kasierium, 
o gal kokio biuro atstovu, ir 
bracie traukčiau sau už 
kiekvieno piršto pajudinimą 
šimtines arba net tūkstanti
nes, nes anot Kemešio: “Ak, 
męs žinom, kad nieks dykai 
nedirbs”, o pas socijalistus 
turiu dykai dirbt!

' *
* *

Nuolankus Rymo katali
kų bažnyčios tarnas, buvęs 
New Yorko gubernatorius 
Dix subankrutino, ir “nune
šė” bėdiniem kreditoriam 
keliolika tūkstančių. Apie 
tai malonės pranešt savo 
skaitytojams tautiečių ir

* £

Socijalistai vis būdavo ne
užganėdinti iš inteligentų 
kalbėtojų ir patyloms pra- 
va r džiu o da v o ‘ ‘ pen kdole ri
mais”. Jie, matyt, jau maž
daug pasitraukė nuo arenos. 
Jų vietas užėmė išsilavinę 
darbininkai kalbėtojai: 
Kučinskas, Klinga ir Duse- 
vičius. Visi puikus vyrai ir 
su kūnu ir siela atsidavę so- 
ęijalizmui. Matysiu, kaip 
juos priims. Dusevičius pa
sižadėjo per rudenį ir žiemą 
važinėt su agitacija ir lite
ratūra. Na, draugai, jis ne 
“penkdolerinis”. Rengkit 
maršrutus, nevėpsokit.

Fritzas.

“SOCIJALDEMO- 
KRATAS\

Jau išėjo iš spaudos “So
či jaldemokra to” N. 3. Ja
me telpa sekanti straips
niai:

Klesų kova, o ne vienybe.
Lietuvos Šelpimo Klausi

mas.
Da šelpimo reikalais.
Pirmieji Lietuvos socijali- 

stai (“Narodnaja Volia” ir 
“Proletariato gadynė”).

Latvijos socijaldemokra- 
tai karo metu.

Lietuvos socijaldekratija.
Draugų atydžiai.
Tą N-rį galima gauti 

Laisvės” adm. ...
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LAISVĖ
■
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ir Haase tai - 
srioves vadovai 
rodosi, viduriui pritaria ir 
patsai “Vorwaerts” ir man 
išrodo, kad reikalų stovis so
či jaldemokra tų partijoj la
biausia prigulės nuo to, 
kaip veiks Kautskio šalinin
kai. Kautskis — tai Vetera
nas mūsų judėjimo, žmogus 
pražilęs, bedirbdamas dar
bininkų labui. Jisai pavel- 

„ dėjo Markso literatišką 
buvo pavyzdžiu, nori visos Belgijos, kampo kraitį ir dabaigė jo neda- 

Męs visi, gėrėjomės vokiečių Francijos, dalies vakarinės baigtus veikalus. Kautskio 
socijaldemokratijos discipli- Rusijos provincijų, na žino-1 žodis visuomet daug svėrė, 

:‘dų dolerių bet šios karės pradžioj jo 
Plačios mi- šviesioji galva aptemo. Ji- 

Ne tik socija- ’nios tatai mato, — štai ko- sai sustojo lyg ir ant kryž- 
lizmo draugai, bet ir jo prie- dėl kairieji socijaldemokra- kėlės, 
šai neiškęsdavo nepagyrę'tai turės dėkingiausią dirvą nių, 
tos ar kitos vokiečių socijal-'savo agitacijai. Bėda tik;7eit” Kautskis daug ką sa- 
demokratų ypatybės. jtvmo, iauu«o-.

Kas kita dabar. Karės eių mažai teturi. Valdžia
■ “ ------ “Internacionalą”
su pirmuoju numeriu. Tai- 

................: “Licht- 
strahlen” (Šviesos Spindu- 

Pereitu metu 1 d. rugp. Boto jie pi adė jo lei- 
socijaldemokratų frakcija ’ ^aptų lapelių, manifestų 
reichstage balsavo už karės ll’’ ^aip girilet, tie leidimai 
kreditus. Nudžiugo tuometplačiausią pasisekimą, 
pairi jotai, bet viso pasaulio' J V k?1?#1 neturėtų. Juk vo- 
darbininkų Tarptautinėj ta-J . - 
po pramušta baisi skylė. 
Socijalistai vienos šalies sto-/\n ' 
jo prieš socijalistus kitos ša-j rlzn10. 
lies. Kapitalistų pradėtos i^.z^aiia 
ir jų naudai vedamos karės .........
tapo užgirtos, kaipo “apsi
gynimo” karės. Šiomis die

Tris srioves Vokietijos 
Socijaldemokratijoj.

Mums negali nerūpėti tas ’ nekaltybės skraiste,Mums negali nerūpėti tas ’ nekaltybės skraiste, kaip 
krizis,kurį pergyvenaVokie- pereitais dar metais jie da- 
tijos socijaldemokratija. Gi’re. . J 
ji mums metų metais buvo j tik liežuvis žino 
modeliu, T

Dabar jau jie rėžia, ką 
jie jau

didžiavomės jos litera- ma, ir mili.
džiaugėmės jos vadų kontribucijos.

na, 
turą, 
nuoseklumu.

■šviesioji galva aptemo.

Jokių prašymų, kad pri- tą? Aš jums pasakysiu, kad ne tik jie pro
to neturi, bet ir jaučio skūrą nešioja. Štai, 
kiek męs visokių išmislų ant jų neprasima- 
nom, kiek jiems žmogžudžių neprimetam, 
bet jie nieko nepaiso ir savo darbą varo 
p’rmyn.

Dabar aš pradėjau rašyti naują straip
snį ir bandysiu prirodyti, kad kunigai: 
Šmitas, Macochas, Richesonas ir kiti jų 
draugai buvo socijalistai. “Draugui” ir 
“Katalikui” nesiųsiu, nes jie į gurbą patal
pino, o man lieps daugiau rašyti, bet pa
siųsiu tam daraktoriui, kurio fotografija 
“Kovoj” tilpo, tai tikiu, kad jis patalpins į 
savo gazietą, kaipo įžanginį straipsnį. Tik 
pirmiausiai parašysiu, kad aš būsiu jo mo
kinys, tai tuomet neatsisakys patalpinti.

Ex-Katalikas.

Jis irgi mokinasi.
(Monologas. Medega imta iš Merideno 

lietuvių gyvenimo).

- vidurinės Jokių prašymų, kad pri- 
Kaip man leistų mane prie advokatų 
‘‘ * kvotimų, nedaviau, nes to 

man visai nereikia. Aš iš
daviau egzaminus advokatu 
šiose valstijose: Massachu
setts, 1 liepos 1913 m., New 
Hampshire, 16 gruodžio, 
1913 m., ir Rhode Island, 26 
kovo, 1915 m.

Todėl jokių egzaminų ar
ba kvotimų man daugiau ne
reikia ir niekad nereikės.

Tūli dorininkai pasisten
gė mane slapta įskųsti teis
mui,kad mane kaipo“negei- 
stiną”, neprileistų prie Ba
ro. Tardymas atsibuvo, bet 
nuosprendžio dar nėra. 
Kaip jis bus, aš paskelbsiu 
viešai tų skundikų vardus, 
už ką jie skundė ir koks bu
vo teismo nuosprendis.

Šmeižtuose, kurie matyti, 
yra paremti ant “Boston 
Globe” kokio nedakepusio 
reporterio pranešimų, kurs 
matyt teisme visai nebuvo ir 
nedaugiau težinojo ką rašo 
kaip ir lietuviški komenta
toriai, pasakyta, būk mano 
advokatas paėmęs kokius 
dokumentus, ir jie prapuo
lę. Tuo tarpu aš jokio ad
vokato neturėjau, nes pats 
savo reikalus vedu. Doku
mentai buvo teismo paduoti 
p. F. L. Simpson, Bostono 
universiteto profesoriui, 
mano draugui, kuris įdoma
vo dalykų stoviu ir kaip jis 
tvirtina, sugrąžino juos tei
smo raštininkių. Jei doku
mentai būtų kur dingę, tai 
jie būtų tik užsimetę teismo 
archyvuose. Tarp doku
mentų nėra nieko, nuo ko 
nebūtų galima gauti kopijų.

Su pagarba,
F. J. Bagorius.

Visoje eilėje straips- 
il pusiu “Die Neue

i jiems, kad jie savo laikraš- kė, bet mažai pasakė. 
Karės č’k1 mažai teturi. lr 1 .................

sūkuryje daug kas persi-, pasmaugė, 
mainė. Daug kas persimai- • . ?. b 
ne ir Vokietijos darbininkų jiems likosi tik 
partijoj.

kiečių liaudis baisiai nuvar- 
Nęgi juokai pakelti 

ant savo pečių tokią milita- 
į rizmo naštą. Kairiuosius 

* t ir jų straipsniams 
'vietos duoda šveicarų “Ber
ner Tagwacht”.

Vokietijos kairieji socijal-

pradžių kalbėjo apie “apsi
gynimo” karę, vėliaus apie 
rubežių apgynimą ir teisino 
socijalistų taktiką tuomi, 
jog jie esą neturėjo sutar
ties, kaip reikia elgties ka
rės metu, žodžiu sakant, 
Kautskis nedavė plačioms 
soc.-dem. minioms obalsio, 
kuris būtų galėjęs p rikei ti- 
pajudinti spėkos netekusį

Uždanga pasikelia. Ant scenos išdi
džiai vaikščioja vyras ir rūko cigarą. Pa- 
vaikštinėjęs nusispjauna ir pradeda kal
bėti :

Kad juos ir perkūnas išmuštų tuos so- 
cijalistlis! Kaskart vis daugiau ir daugiau.- 
žmonių sutraukia į savo parengtus vaka
rus. Štai, žiūrėkite, jau ir katalikai pra
deda socijalistų vakarus girti.

Šventos susaidės narys sako: “Vyrai, 
imkime pavyzdžius nuo socijalistų!!” Ir 
ką jūs sakysite? Taip pradeda kalbėti tik
ras katalikas, kuris savo širdy gyvą dievą 
nešiojasi! (Nusispjauna). Taip ilgiau ne
gali tęstis. Reikia pradėti' kovą su tais 
bjaurybėm.

Bet kaip su jais kovoti? Atsisėdau, 
parašiau korespondenciją ir nusiunčiau 
“Draugo” redakcijai. Laukiu, kada mano 
korespondencija patilps. Bet štai “Drau
ge” randu atsakymą, kad mano korespon
dencija netilps, tik liepia daugiai! rašyti.

Ną, tik pagalvokite, mieli parapijonai, 
netalpina ir liepia daugiau rašyti!

o

Iš kur kįla nesutikimai?
as

ne-

i

ji

nomis metai sueina nuo to demokratai veda atkaklią 
Vokietijos kovą su dešiniaisiais. O tie 

' 1 * 'U bent tuom sykiu,
turi didžiumą ir centro val
dyboj ir reichstago frakci
joj. Jų lyderiais yra Hei
ne, Ziudekum ir Scheide- 
mann. Dešiniųjų leib-orga- 
nu yra “Hamburger Echo”. 
Dešinieji dar ir po šiai die
nai sako, kad Vokietija ve
da apsigynimo karę, nors vi
sas svietas jau mato, kad ji 
užgrobė tiek svetimų žemių, 
kad iš jų susidarytų dvi Ba
varijos. Dešienieji lūpomis 
tūlo Kolbo sako, kad karė 
pastatė socijaldemokratija į 
puikų padėjimą (glaenzende 
Position). Dabar, mat, so- 
cijaldemokratai esanti spe-

Iš augščiaus paminėto antgalvio 
bandysiu čionais parodyti, kad visokį 
sutikimai ir vaidai daugiausia kįla iš prie
žasties kunigijos. Kada lietuviai pradėjo 
kraustytis iš tėvynes Amerikon, jie čionais 
apsistojo vienur ar kitur mažais būreliais 
ir sutikime gyveaio. Nebuvo tarpe jų nei 
vaidų, nei prasivardžiavimų. Jie kalbėjosi 
apie Lietuvą, skaitydavo šiokį-tokį laikraš
tį ar knygą ir tarpe jų klestėjo solidariš- 
k urnas.

Taip jiems begyvenant, į ten atvažiuo
ja ir dūšių ganytojas, kuris įkalba žmo
nėms, jogei reikalinga yra bažnyčia ir jis 
tarnausiąs už mažą algą. Lietuviai, būda
mi dar pabažnais,nuperka bažnyčią ir tasai 
kunigas pasilieka jųjų dūšių ganytoju. Pa
buvęs kokį laiką, pradeda pasakoti, kad 
bažnyčia katalikų turi būti aprašyta ant 
vyskupo arba kardinolo vardo. Padarius 
taip, kunigėlis tada nuo $50 algos ant me
nesio, pasikelia $80, ir, laikui bėgant, apsi- 
šaukia,save parapijos prezidentu, kasie- 
rium ir jo alga tampa neaprubežiuota. Vi
sokį įplaukimai ir išdavimai tik jam vienam 
žinoti. Žmonės, matydami, jogei tapo ap
gautais, pradeda priešintis kunigėliui. Ta
da jis tokius iš sakyklos išvadina bedieviais, 
šliuptarniais, socijalistais ir kitokiais var
dais, nes užmiršo, kad jų pinigais prisipir
ko namų ir gyvena, kaipo kunigaikštis.

Ir nedyvai! Tu, darbininke, uždirb
damas į savaitę $15 ar mažiaus, turi išmai
tinti savo moterį, 4 ar daugiaus vaikų, ap
sirengti ir pavalgyti, o kunigui kasdien ru
giapjūtė. Už šliūbus ima po $15 ir dau
giaus, laidotuvės — $30, mišios, krikštai ir 
sakramentai yra parduodami už pinigus; 
taip, kad pabuvęs kunigėlis keliatą metų, 
tūkstančiais skaito, o tu, vargše, beklausy
damas jo, neturi nei gero gyvenimo. Tau 
rūpi darbas gauti, o kunigui rūpi, kaip ta- 
vė iškeikti ir apkvailinti visokiomis peklos 
baidyklėmis.

Nuo skaitymo naudingų knygų bei 
progresyviškų laikraščių yra draudžiama, 
nes žino, jogei žmogus per skaitymą prade
da susiprasti ir nuo jų šalintis. Tikiu, jo
gei kiekvienam teko girdėti žodžius kuni
go: “Palaiminti ubagai dvasioje, nes jų ka
ralystė dangaus”. Mat, kunigai vadina 
ubagais dvasioje tuos, kurie neskaito nei 
knygų nei laikraščių ir kurie nieko nepro
tauja, nes nuo tokių kerpa vilnas pagal pa
čia skūra.

Kristus, kaip jie sako, nešė sunkų kry
žių, o mūsų kunigėliai velka sunkius mai
šus pinigų į bankas. Kristus jojo į Jeru- 
zolimą mokinti žmones ant stimpančio asi
lo, o mūsų kunigėliai įsisodinę, gaspadines 
automobiliais po miestą važinėja. Kristus 
neturėjo nei pastogės geros ir einant gulti 
klumpes ar vyžas pats nusiaudavo, mūsų gi 
kunigėliams einant gulti čeverykus gaspa- 
dinės nuauna, be to, laikosi dvieje su fgas- 
padine namą ant trijų ar keturių lubų. 
Man rodosi, kad toki dalykai būtų geriaus 
atlikti vyrams, ne kaip gaspadinėms. Su
prantamas dalykas, kunigai laiko gaspadi
nes dėl to, kad jiems būtų linksmiau. Bet 
jeigu jų gaspadines pradeda nuo tų links
mybių sirginėti, tada joms jieško vaikinų 
apženyti, duodami po keliatą šimtų dolerių, 
arba siunčia į vienuolyną. Lietuvoje jie 
tokias siunčia į šiltus vandenis jieškoti svei
katos. Ir vis tai daro vardan dievo, pil
dydami Kristaus mokslą.

(Pabaiga bus).
Baltimore, Md. Kazys Adomaitis.

Ar tai
ŽmogusSamsoną.

Apie Kautskio 
kairiųjų organas 
strahlen” sako sekančiai: > 

“Kaipgi elgėsi Kautskio 
šalininkai — taip vadina
mas vidurys? Idėjos 
žvilgsniu jie pametė gal
vą ir vadavosi tik viena 
mintimi: apsaugoti orga
nizaciją nuo pavojaus. 
Centras ėjo ranka rankon 
su social - imperialistais 
ir skyrėsi nuo jų tuOmi, 
kad svajojo, jog po karei 
vėl galima bus pradėti se
ną dainelę išpradžių”.
Bet juo labiau augo kai

riosios srioves įtekme, tuo 
labiau pradėjo judėti ir 
Kautskio šalininkai. Jie pa
matė, kad glūdėti letarge 
jau negalima, nes dešinieji 
perdaug toli važiuoja patri- 
jotų abazan. Ir tik po įtek
me Liebknechtiečių agitaci
jos, pradėjo smarkiau kalbė
ti Kautskis ir jo šalininkai. 
Žymiausiu politišku aktu 
vidurio srioves buvo garsu
sis Kautskio - Bernsteino ir 
Haasės manifestas, apskelb
tas “Leipziger Volkszei- 
tung”. Ligišiol po tuo man- 
nifestu pasirašė jau apie 
700 žymių Vokietijos soc.- 
dem. vadovų. Manifesto 
autoriai griežtai reikalauja 
taikos, griežtai priešinasi 
užkariavimui svetimų šalių 
ir.kviečia partiją aštresnion 
kovon su valdžia ir buržua
zija. Manifesto autoriai pei
kia tuos dešiniuosius soc.- 
clem., kurie nori išsižadėti 
revoliucijos kovų tradicijos. 
Šiaip ar taip kalbant, tasai 
manifestas privers partijos 
narius pavartoti smegeninę. 
Jo politiška reikšmė taip- 

. Tasai ma
nifestas taip-pat parodo,kad 
“viduriečiai” nenori skęsti 
buržuazinės ideologijos 
dumble ir nemano pakeisti 
k’esų kovos obalsio kle- 

d___________  d_ o_____  sų sandarbininkavimo o-
sišnekėti, todėl prie jų nepa- j| balsiu. Tai geras ženk-
prastai gerinasi. Vokiečių las ir tas tik parodo, 
valdžia tariasi galėsianti, kad jeigu dalis Vokietijos 

; nuva- 
Tiesa, kar-'žiuos pas patrijotus, tai

laiko, kuomet ---- ........... ...........
socijaldemokrati ja suvalgė j dešinieji, 
uždraustą obuolį. Nedidelis 
tai, palyginamai, laiko tar
pas, bet kiek daug permainų 
įvyko Vokietijos s-d. parti
joj. šiandien jau būtų na- 
iviška. jeigu kas norėtų už
slėpti, jog didžiausioji dar
bininkų partija skįla. Joje 
aiškiai apsireiškia trįs srio
ves. Užtylėti to negalima ir 
nėra nei mažiausio reikalo. 
Tiesa, randasi ir tokių gera
širdžių draugų, kurie sako, 
kad karei pasibaigus, vėl už-Į 
viešpataus vienybė ir brolis-! 
kūmas. Taip protaujanti: 
draugai tik veltui save ra-j 
mina. Skirtumai pažiūrose 
taip dideli, kad jų negalima guodoja visos bur-
jau užtrinti. Krizis, pra-. žuazinės partijos., Ligišiol, 
sidėjęs karės laiku, liogišku ‘ 
būtinumu plėtosis ir po ka
rei. O gal būt tik po karei 
ir prasidės patsai' tikrasis 
perkratinėjimas idėjinio ba
gažo.

Vokietijos soc-dem. šian
dien paaiškėjo trįs srioves. 
Kairieji — tai liebknechtie- ..
čiai. Anie iuos lietuviai paitija tiki oje to zo- 
darbininkai bus jau daug1 (^?^?. Prasmėje. Ji turi rū-

i pinties Vaterlando gerove 
ir net kariumene ir reika
lauti tik socijalisškų refor
mų. Iš ligšiolinės partijos 
taktikos Heine gražiai juo
kiasi.

“Hamburger Echo” talpi
no stačiai šovinistiškus 
straipsnius. (Tas laikraštis 
taip elgiasi nuo pat karėsĮpat gana didelė, 
pradžios). Kartais užsiima 
net įskundimais kairiųjų so- 
cijaldemokratų.

Gudresnieji buržujai ma
to, kad su dešiniaisiais soci-

girdėję. Aštrios Liebknech- 
to prakalbos reichstage ir 
Prūsų seime viešiems žino
mos. Jisai pirmas pasakė, 
kad principas jam branges
nis, negu disciplina. Jisai 
sulaužė discipliną ir balsavo 
reichstage prieš karės biud
žetą. Laikui bėgant aplink 
Liebknechtą susirinko visas 
burvs jo idėjos šalininkų. 
Rožė Luxemburg, Kl. Zet- 
kin, F. Mehring ir kiti — 
stojo kovon ne tik su deši
niaisiais, bet ir taip vadina-

taktika 
“Licht-

Iš Lietuvos

girdi, mus vadindavę “gize
liais be tėvynės” — dabar 
męs “bolšaja šiška”. Heine, 
savo prakalbose, dapildo 
Kolbo mintis ir sako, kad 
juo bus geriaus Vokietijos 
kapitalizmui, tuo labiau sek
sis darbininkų klesai. To- 
dėlei partija turi tapti tau-

mu.viduriu, kuris norėjo su- ’ j ai demokratais jie galės su-
vesti visus krūvon, “vieny- 
bėn” ir sutaikinti nesutaiko
mus dalvkus. Kairiųjų po
zicija aiški ■
šioji karė yra imperialistiš- 
ka karė ir todėl proletaria
tas neprivalo remti buržua
zijos. Kairioj i sriovė 
jokio pasigailėjimo kriti
kuoja partijos centro komi
tetą (valdybą)’ ir reichstago 
frakciją ir tvirtina, kad'tos 
įstaigos sulaužė kaip tautiš
kų, taip ir tarp tautiškų su
važiavimų nutarimus. Kai
rioji sriovė, nors inteligen
tų savo tarpe nedaug tetu
ri, tačiaus plačiose darbinin
kų miniose ji įgija vis dau
giau pritarimo. Daugybė 
lokališkų organizacijų aiš
kiai stoja už Liebknechto 
taktiką. Galima manyti, 
kad kairioji sriovė vis kils 
savo įtekmėje.
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_ jie sako/ kad ‘‘prijaukinti” tą ligišiol taip j socijaldemokratijos
baisią partiją. Tiesa, kar-: žinos pas patrijotus, tai 
tais ir dešinieji ir jų cent-' dauguma betgi liksis ištiki-
ras užprotestuoja prieš val-|ma seniems (bet vis nau- 

kada pamato, kad įsišoko L. Pruseika.
valdžiai, tai tuojaus puolasi.............. .. . . ——-----
atakuoti kairiuosius. i f i LJLApie dešiniųjų soc.demJ LHlSKclS Į KCudkClJcį. 
taktikos tendencijas dar, I 
veikiausia, nesykį reikės pa-, 
kalbėti. Dabar dar neužau
go visos tos piktžolės, ku
rias sėja Heine ir jo karna-! 
rotai. Bet išanksto gali
ma spręsti — vaisiai bus ne
gardus.

Dabar apie vidurinę srio- 
vę, apie taip vadinamą 
“aukso vidurį”. Pradžioj 
karės apie jį nebuvo girdėt, padavęs prašymus,

be’džią ir reikalauja taikos, bet j>ems) idealams.

G e rbiam o j i Redakci j a: — 
Pastaruoju laiku mano a- 

tyda buvo atkreipta į nau
jus ypatiškus ant manęs už
sipuldinėjimus, kuriais pa
puošė savo lapus žinomoji 
perijodiška šmeižikų spau
da. Tuose šmeižtuose su 
kokiu tai pasimėgimu pra
nešama lietuviams, būk aš 

, idant 
savo įtekmėje. Juo labiau Bet juo labiau Liebknechto prileistų mane piie^ advoka- 
sekasi vokiečių ginklui, tuo šalininkai kėlė savo balsą,'tų kvotimų __ — ----
labiau -vokiečių karininkai Ju° labiau centras vadavosi prašymai buvo atmesti, 
rodo savo dantis. Nei vai-Įgeneralio štabo žvilgsniais; — ~~ —;
džia, nei kapitalistai, nei tuo labiau judinosi vidurie- prasimanymais^ klaiamami 
dvarponiai jau nesidangsto ciai. Kautskis, Bernsteinas as noriu pranešti štai ką.

ir būk mano

Kad žmonės nebūtų tais
S

Wi
5

nenoroms pradedi galvoti, kad jau ii 
“Draugo” redaktorius išvien su socijalis
tais eina.

Parašiau kitą korespondenciją ir nu
siunčiau “Kataliko” redakcijai. “Katali
kas” atsako, kad gurbąn patalpino. Čia jau 

Kad jūs 
tuomet

Gruzdžiai (Šiaulių apsk.). 
Vokiečiams išsinėšinus, man 
teko būti Gruzdžiuose. Pėd
sakų jokių nesimatė, maty
ti ir nesimušė.

Iš gyventojų aprankiojo 
avižas, šieną, kiaušinius ir 
kitus valgomus daiktus. Iš 
krautuvių išnešė taip-pat 
valgomuosius daiktus. Šiaip 
nelabai kas tenukentėjo, ki
tur vokiečių ir būti nebuvo. 
Pažymėtina, kad vokiečiai 
labai mėgo dalinti “dova
nas”; kas buvo apsukresnis 
ir mokėjo apsieiti, tam už 
alaus uzbona ar višta, kiau- 
šinių desėtką — “dovanojo” 
arklį ar ką kitą. Tarp vo
kiečių, pasakoja, buvę ir lie
tuvių—lietuvininkų (taip jie 
save mėgsta vadinti), jie 
labai mandagus ir nudžiug
davo, jeigu pasitaikydavo 
proga ilgiau pakalbėti su 
broliais. Tuose namuose, 
kur įžengdavo lietuvninkas, 
niekas neatsitikdavo, tik 
“dovanų” būdavo. Kaime 
S. buvo atsilankę du lietuvi
ninku žvalgu; jie taip susi
bičiuliavo, kad net fotogra
fijomis apsimainė. Gailėjo
si, kad neturi su savim apa
rato drauge nusitraukti. Jie 
visi trokštą Lietuvos susi- 
vienyjimo.

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 paraSu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W S5th Street, Chicago, Ill. 
(Valdžios prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra suviri (1,500,000.

Kreipkitės raStu ar ypatlSkai. 
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

neiškenčiau ir stačiai pasakiau: 
visi kur sprandą nusisuktume!, 
mano korespondencijų į gurbą netalpin
tume t !”

Iš tos priežasties taip susirūpinau, taip 
susikrimtau, kad net naktimis pradėjau ne
miegoti. Nusprendžiau keliatą savaičių 
papasninkauti, kad dievas duotų man dau
giau proto ir aš pajiegčiau socijalistus su
kritikuoti.

Bepasninkaudamas pagriebiau vieną 
“Kovos” numeri ; mat, norėjau pažiūrėt, ką 
tie bedieviai rašo. Atsiwiciu vieną pusla
pį, kitą, ogi žiūriu, kad patalpinta fotogra
fija tautiško laikraščio daraktoriaus. Bet 
daraktoriai1 s veidas labai panašus į mūsų 
velionio kunigėlio veidą. Pasižingeidavau 
ir perskaičiau jo biografiją. Ogi žiuriu, 
kad ir aš jo pėdomis einu. Tokį pat didvy
rišką darbą atlikau. Tiesa, nors man tas 
darbas nepavyko, nes tapau nučiuptas ir 
socijalistai visa gerkle pradėjo šaukti. “Žiū
rėkite, šventosios susaidės prezidentas bak- 
są cigarų pasiėmiau”. Bet aš į tai nepaisau 
ir dar dabar tuos cigarus rūkau. Bet jeigu 
tarne amate prasilavinsiu, tai tuomet ne tik 
socijalistai, bet ir pats velnias nenučiups. 
Manau paimti nuo to daraktoriaus keliatą 
lekcijų.

Bet aš jums pasakysiu, kad socijalistai, 
tai tik ir bjaurus sutvėrimai! Ir ką tas 
reiškia, jeigu šventos susaidės prezidentas 
ir dar nuo šventos susaidės pasiėmė bak- 
są cigarų! O jie baisiausį triukšmą sukė
lė! Asilai, ar jie nematė, kaip aš atlikau 
šventą spaviednį ir suvalgiau Jėzusėlį?!

Mat, socijalistai nepaiso, kad žmogus 
eini spaviednės ir visus savo prasikaltimus 
kunigėliui išpasakoji. Tie kvailiai nesu
pranta, kad kunigėlis turi galę visus pra
sikaltimus dovanoti, o jau apie tokius, kaip 
cigarų baksas, tai ir kalbos nėra. Socija
listai šaukia, kad nereikia išpažinties eiti. 
Matai, kokie jie gudrus! Nori, kad aš už 
kelis tuzinus pasmirdusių cigarų į peklą nu
eičiau ir ten per amžių-amžius smaloj vir
čiau! Mano supratimu, jeigu jau dasilei- 
dai piktai pagundai, tai kogreičiausiai eik 
pas kunigėlį ir išsispaviedok. Tuomet ir 
sąžinė bus tyra ir dūšią neprapuldysi.

Bet tą dalyką paliksime šaly ir eisime 
prie ko kito, nes aš jau išsispaviedojau ir 
esu baltas, kaip gulbė.

Kaip sau norite, o su tais socijalistais 
visgi būda. Kada tik surengia kokias nors 
prakalbas ar susirinkimus, tai vis šaukia, 
klausimų reikalauja ir prašo, kad męs juos 
kritikuotume.

Pas mus, viernus katalikus, to visai nė
ra. Jeigu kunigėlis pasakė į ką nors įti
kėti, o tu dar paabejojai, tai smertelnai su- 
griešijai. O už papildymą smertelno grie- 
ko,—stačiai į peklą nueisi. O pas socijalis
tus visai kitaip: galima skaityti visokius 
raštus ir net bibliją ir to jie grieku neskai
to, bet pasiėmimą bakso cigarų skaito kri- 
minališku prasižengimu! Ar tai turi pro-
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ANT MANO KAPO.

ergina

tu-

Teisingas apsivedi

su- 
ne- 
gy-

MAžOJI PRAMONĖ 
(Iš “L. Žinių”).

. to- 
ap-

darymą liuosos sutarties ir 
persiskyrimo. Bet jie sako, 
kad tokią laisvę privalo tu
rėti tik augštesnioji luomą...

antro atžvilgio, 
bent didžiumos, 

sieki- 
Sena

LIETUVIŲ KARE
j 'Aukauju Lewistono Knox st. sportams.

Kaip gamta atgija, pavasariui stojus, 
Ir leidžia pasauliui malonius kvapus, 
Visokios žolelės pumpurėlius skleidžia 
Ir skrenda bitelės sau rinkti medaus —

Katrai kapelis bus mano mielas, 
Ta sujieškos ir apraudos. ' 
Ir vasarėlės gražios sulaukus 
Mano kapelį gražiai papuoš. 
“Eidama rytą, vakarėlį 
Pro šalį mano kapelio dusaus,
Ir augančias gėles ant mano kapo 
Ašarėlėms laistyti neperstos...

Lawrence. Mass. * Mažoji Varguolė.
---------- o---------- -

MOTERIMS 
NAUJIENOS

Taip mūsų jaunimas antKnox stryto švento 
Vaikščioja, Tėplioja visom keturiom.
Visi susirinkę — stogeliai, ženoti — 
Ausim nudraskytom, nosim mėlynom.

Kągi jie ten veikia, kas juos taip apdraskė?
Ar ten tiek daug yra piktų katinų?
Ne, tas neteisybė. Katinai neliečia,
Tik plytos ir bonkos praded šokinėt,

Nes nori kiekvienas karžygiu pas’rodyt 
Ir gauti medalį nuo savo draugų.
Taigi, reik nors vienų gerai apdaužyti, 
Kad gavus sau vietą danguj tarp šventų.

O kitas dar nori gauti Jurgio kryžių, 
Tai turi narsingai prieš anuos kariaut

Prided’ prie pakaušio kam nors paragaut.

Kad nebombarduotų lietuvių stabų.
Nėr to panedėlio, kad aniuols Gabrielius 
Nešauktų ant sūdo po dievo akių.

Nenori jie niekad knygon pažiūrėti, 
Didesne jiems garbė ant kampų stovėt, 
Einančias pro šalį merginas aploti,

Nors už tai jiems tankiai tenka pamatyti 
Kutelių darželis tarp mūrų šaltų, 
Dar ir paragauti šventintų lazdelių 
Ačiū malonumui aniuolų sargų, —

Bet mūsų karžygiai nieko neatboja,
Kadi r šonai skauda nuo sargų lazdų, 
Nors blakės ant sprando sau bankietus 

kelia,
Tiek reik pergyventi valandų karčių.

Bet jie savo gieda, sustoję ant kampų, 
Kaip ir salaveišiai dievo melsdami, 
Tiktai vietoj centų jie rankioja plytas, 
Stubas bombarduoja nesus’mildami.

Taigi, tik prie darbo, narsi n gi karžygiai, 
Kad subombardavus Knox stryčio stubas 
Ir palikus tuščius plotus dėl manevrų, 
Juk reik išsimiklint savąsias spėkas.

Lewiston, Me. Lakšlingales Vaikas

o

DARBININKAS.

Vargai ar mirtis — 
Tai mano ateitis,

Man niekas daugiau nebeliko.
Gyvenimas juodas,
Visai man atbodo,

Nematant rytojui aušros, 
žvaigždelė vilties 
Daugiau nebešvies,

Užgęso jau ji amžinai.
Ir aš buč’ laimingas, 
Jei gamta galinga

Suteiktu man mirti veikiaus. v v
Ten šaltuos kapuos

Laimė mano bus,
Vargai nuo pečių man nukris.

J. Sakalas.
23 birželio, 1915, Binghamton, N. Y.

o

ATMINTIS.

Tai šičia mano buvo ramybės vieta, 
Ir lai pasilieka visad atminta;
Kada šalę manęs tu drauge sėdėjai, 
Man meilišką jausmą į širdį įdėjai...

J. Sakalas.

O

PRIE KAPO.

Augk, miels ąžuolėli1
Ir nieko net’bok;
Po mirties tu mane
Lapeliais apklok!

J. Sakalas.

Mūsų žemės ūkis nevisur gali išpenėti 
savo savininką. Žemės trūkumas ar jos 
nenašumas spiria žmones kitu darbu vers- 
ties. Čia ir randa progos plėtoties mažoji 
pramone, sunaudodama vietines gamtos 
medžiagą ar šiaip ūkio produktus.

Mažoji pramonė — tai pereinamoji 
ūkio forma, bet ji krašto ūkyje nemažai 
nusveria, ypač mažai pramonei neišsiplėto
jus. Ją sudaro amatų darbas, kuomet dar
bininkas gamina prekes pačiam pirkėjui, ii’ 
smulkioji pramone, kuri stato platesnei rin
kai visą eilę dirbinių, varžydamosi su fab
rikų prekėmis.

Rusijoj tokių smulkiųjų pramonininkų 
skaitoma daugiau ne 2į mil. žmonių. Net 
pramoningoji Vokietija, Franci ja jų turi 
daugiau ne po pusę milijono.

Smulkioji pramonė ir amatai išsiplėtė 
ję yra ir mūsų krašte.

Be paprastųjų amatininkų randame 
nemažai žmonių, kurie verčiasi smulkiąja 
pramone, išdirbdami prekes platesniam tar
pui, pav., puodžių, verpėjų, audėjų, račių, 
kalvių, degančių, krepšininkų ir tt.

Vienoje Kauno gub. amatininkų ir 
smulkiųjų pramonininkų skaitoma pagal 
valdžios žinių daugiau ne 34 tūkst. Kiek 
žinoma, smulkioji pramonė išsiplėtusi Uk
mergės pav. (račių, puodžių, degučių), Kė
dainių apylinkėje (krepšininkų, lenktųjų 
rakandų dirbėjų ir tt.), Marijampolės, Tel
šių ir Šiaulių pav. (klumpininkų, dievadir
bių) ir kitur.

Visa ta pramonė ir jos veikėjai ligišiol 
nėra nėkiek susitvarkę ir susiorganizavę 
lengvai išnaudojami tarpininkų ir verteivų, 
kurie perima iš jų prekes. Be to nesant 
pas mus atsakomųjų amatui mokyklų, ji ne
gali taipgi ir pirmyn žengti.

Iš to raisto išbristi smulkiajai pramo
nei reikia susitvarkyti taip, kad ji turėtų 
savo tam tikrus kredito šaltinius, įsisteig
tų pavyzdinių dirbtuvių, mokyklų, savo dir
biniams sandelių.

Taip susitvarkius, ji išvengtų tarpinin
kų ir įgytų jėgos, su kuria labiau skaitytus! 
stambieji vartotojai, pav. intendantūra, 
\ aidžios įstaigos ir kitokie. i

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

VILNIUJE.
Lietuvių Globa Šelpti mūsų broliams 

lietuviams belaisviams iš Prūsų Lietuvos 
yra įteikusi mūsų atstovams laišką, kur at
stovų prašoma išalkinti vyriausybei, kad ne 
visi Lietuvos evangelikai yra vokiečiai, kad 
jų dalis yra tikri lietuviai savo būdu, pa
pročiais ir bendrais visiems lietuviams sie
kiais. Tokie evangelikai visai nemoka vo
kiečių kalbos ir nėra mūsų krašto kolionis- 
tai, nes Lietuvoje nuo amžių gyvena.

Draugija prašo atstovų pasirūpinti, 
kad vyriausybė tokių lietuvių evangelikų 
tikėjimo daugiau nebeišsiuntinėtų iš Suval
kų ir Kauno gub., kad išsiųstiesiems leistų 
sugrįžti, kad neturintiems, kur besugrįžti, 
leistų apsigyventi visose Rusijos imperijos 
vietose.

Draugija prašo atstovų pasirūpinti 
taip-pat ir Prūsų Lietuvos ramiųjų gyven
tojų lietuvių likimu; draugija prašo, kad 
vyriausybė, laikanti slavus ir lietuvius be
laisvius lygiais, duotų ir lietuviams belais
viams tokių jau palengvinimų, kaip sla
vams, būtent: leistų liuosai apsigyventi vi
soje Rusijos imperijoje ir suteiktų kitokių 
palengvinimų, kaip ir slavams.

EŽERĖNAI,
Vokiečiams užėmus Telšių, Raseinių ir 

Šiaulių apskričius, atplūdo ir čia pabėgėlių. 
Jų padėjimas ne iš gerųjų. Nuo balandžio 
25 d. įsteigtas Did. Kun. Tatjanos Komite
tas,, kuris išdavinėja veltui pietus. Pabė
gėlių yra dar apie 50 žmonių. Pirmiau bu
vo apie 200, bet daugumas išvažinėjo ir iš
vaikščiojo toliau.

Moteris ateity.
(Iš A. Bebelio knygos.

“Moteris ir Socija- 
lizmas”). 
(Pabaiga).

Kliūtis, prieštaraujan
čias gamtos įstatymams 
dabartiniame moterų padė
jime, kassyk platesnės mi
nios pradeda suprasti ir yra 
išreiškiamos kai]) socialėj, 
taip ir beletristikos litera
tūroj, nors tankiai visai ne
nusisekusioj formoj. Kad 
dabartinis ši i ubas nėra atsa
kantis, neužginei na nei vie
nas protaujantis žmogus, 
per tai nenuostabu, kad ir 
tie žmonės, kurie visai nesu
tinka su tuom, kad dabarti
es surėdymas būtų permai

nytas, pripažįsta pilną lais-

aprašo vyrą, kuris teisia sa
vo žmoną už neištikimybę 
sekančiu būdu: “Nėra tokio 
gyvio, kuris galėtų meilę 
pergalėti ir nieko negalima 
kaltinti, jeigu jis ją jaučia ir 
paskui netenka... Šliūbo įsta
tymai ne tuomet yrą per
žengiami, kuomet moteris 
atsiduoda savo numylėti
niui, bet tuomet, kuomet ji 
po to atsidavimo pirmą nak
tį praleidžią su savo vyru”. 
Autorius daro išvedimą, jei
gu jo moteris įsimylėjo į ki
tą, tai jis k greičiausiai pri
valo nuo . jos atsitraukti ir 
toliaus jis sekančiai filoso
fuoja: “Borelis (jo pačios!

pirmtakunių gyvenimą, ku- kus, taip-pat, jau neišpučia, 
rios taip-pat apsivedė ne su įr vaikina* vietoje, ką vedė 

gražiausią panelę, į savaitę 
laiko pamato tik tos panelės 
sudžiuvusią skurdę. Vaiki
nas apsikirto, ir jau “sku
rdę” nori išmainyt ant mer
ginos, kuri jam tiktų, kad ir 
priedo pridėdamas. Jau vai
kinas gauna daugiau patyri
mo ir kitam patarimą duo
da.

Mergina turi žinot,

savo amžiui tinkančiu vaiki
nu, tada draugija daug svei-1 
kesnė būtų nuo tų opų, ku-į 
riomis šiandien serga.

Suaugusios merginos, 
nors ir daugiau patyrimo už 
jaunas turi, bet taip-pat pa
daro klaidi.!. Suaugusiai 
pasitaiko šioks ar toks Vai
kinas. Ji jų jau ne vienų 
pergyvenus, bet kimba prm 
per jauno dėl jos vaikino. 
Vyrai turi didesnį patrau
kimą prie gražiosios lyties, 
o suaugusi mergina, žino, 
kai]) galima apsukt vyriškio

siyeda vaikinas su persena 
dėl jo, arba jam už motina 
tinkančia mergina. Tokių 
gyvenimas neilgai laimin
gas ir linksmas esti. Šių 
didžiausių klaidų privalėtų 
kiekviena mergina vengtu 
nedasileist ir kitas perser- 
gėt. Geriau visą amžių ne
vedusią būt, negu tokį ne-j 
lemtą gyvenimą turėt.

Daug pajieškojimų lail

mylimasis), būdamas mano'ęjs vyrąs 
vietoj, ramia sąžine apdau
žytų savo žmoną ir paskui, 
nei kiek neparausdamas iš 
gėdos, apkabintų ją ir pabu
čiuotų. Yra tokių vyrų, ku
rie nieko nemąstydami, pa
gal rytinių įpročių, žiūri į 
savo moteris ,kaipo į įstaty
mišką nuosavybę. Yra ir 
tokių, kurie kovoja su savo 
konkurentu, užmuša arba 
prašalina jį, o paskui prašo 
pas savo moterį, kurią sako
si mylį, meiles ir bučkių, 
tuom tarpu, kuomet moteris 
traukiasi nuo jo, kaipo nuo 
užmušėjo arba iš baimės pa
siduoda. Tai paprastas ap- 
sireiškimas, kuris nuolatos 
atsikartoja tarpe vyro ir 
moters ir man.. rodosi, kad 
1 aulių meilė daug teisinges
nė ir nėra tokia nachališka, 
kaip viršminėtų žmonių”.

Brandesas, c i t u o d am as 
\ išminėtus žudžius, sekan
čiai sako:

“Ši teisybe dabartiniam 
civilizuotam pasauliui rodo
si elementarine, bet 50 .metu 
atgal buvo stačiai pasibjau
rėtina”. Bet atvirai pasa
kyti, kad ir dabartinis “civi
lizuotas pasaulis” pilnai 
tinka su Zand, vis dar 
išdrįsta, nors faktiškai 
vena taip, kaip jis.

mui amžius.
Kiek yra nelaimingai ap

sivedusių porų, o vis dau
giausia pamatinė priežastis 
nelaimingumo, tai neteisin
gas apsivedimo amžius.

Merginos, senos ar jaunos 
ir norinčios apsivest, jeigu 
pažvelgtų rimtai į savo atei
tį, tai daug blogo išvengtų, 
kuris šiandien ant kiekvieno 
žingsnio atsitinka ir skaito
mas paprastu. Kad mergi
nos, abelnai imant, pasi
stengtų tą klaidą vengt, t. y., 
kad gaut jauną, gražų vai
kiną, bet pažvelgtų į savo

Jeigu norite ansivest, tai 
veskite vaduodamies minčia, 
kad susijungiatK visam am
žiui, o ne trumpain pasilink
sminimui. Darykite visai 
kitokį išrokavimą, negu iki 
šiol darėte.

P. Silpnutis.

Lietuvių Moterų Pro- 
gresyviško Susivieny- 

su jimo reikaluose.
kuom susitikus, k:} kalbėt ir'Įnešimas L. M. P. Susivieny- 
'.........' ‘ '.......  | jimo referendumui.

1 L. Al. P. S-mo Centrališ- 
kojj Valdyba savo posėdyje, 

(laikytame 10 d. birželio,

Taipgi, kada ir

da, o niekada negali me i gi
na išteket už vyro, kuris 
daug senesnis. Niekad, o, nutal.g išleisti lictuviš- 
niekad negali mergina pil- koje kalboje Suvienytų Vai- 
nai tikėt, nors ir vyias sN‘jsi’i'i Darbo Departamento 
kvtų, kad ja myli ir mylės. Vaik„ Biul.o išleĮsta knygų- 
mergina turi svarbiausiai ‘‘Infant Care” (“Kūdikiu 

‘žiūra”), parašyta Mrs.
turi svarbiausiai 
singą apsivedimui 

amžių, o vėliau i kitus- da 
kus: protą, mandaguimi, 
pročius ir tt. tikslui jau gautas), bet iš 

111., i.v 11 ų; xtcvS t cilt-al^ts 
mergina susipažis- vr;) pana didelis (lietuviško- 

ta su sau tinkančiu pagal je laidoje bus apie 150 pus
amžių vaikinu, •— turi atvi-lapių), ir jo išleidimas lė- 

raščiuose matome, kad vy- rai padraugaut nors metus šuos gana daug, tai Centra- 
. Jei per tą laiką vie-įlinkoji Valdyba randa nei

nąs antrą pasimeta, tai turi kalingu tą dalyką paleisti 
is to džiaugtis. Pasimeti- viso Susivienyjimo užtvirti
nąs, anksčiau ar vėliau būt 
turėjęs įvykt, bet geriau, 
kad įvyksta pirm apsivedi
mo. Draugaujant, niekuo- 

■ met mergina negali klaust 
vaikino, ar tu mane myli ir 
ar mylėsi? Jo paties pasi
elgimas, link merginos atsi- 
nešimas parodys aiškiausia 
ar myli ir kaip myli. Jeigu 
vaikinas ant kelių parpuolęs 
prisiegauja, kad be galo, be 
krašto mylįs, -— geriau ap- 
leiskite jį. Tokia meilė yra 
bizniška, arba pagal išroka
vimą. C

Kada mergina jau turi O U
vaikiną ir mano apsivest,

ras “parunijo”, nepalikda- laiko, 
mas pačiai su dviem ar tri
mis vaikais nei vieno cento 
pragyvenimui. Tai vaisiai 
merginų nežinos bei pasidi
džiavimo. Tokie vyrai 
rojo būt apgautais pirm 
sivedimo.

Turime pripažint, kad 
kie vyrai netiesotai 
sivedę su sau nelygia pačia 
pagal amžių, greitai apsi
džiaugia. Ilgainiui, neturi 
užsiganėdinimo namieje, — 
pradeda vyras girtuokliaut, 
kazyruot ant laiko namo ne- 
pareidinėt, na, ir jeigu to- 

! ir nepameta pa
čios, tai jau gyvenimas die
na iš dienos brenda gilyn į 
prakeiksmo ir suirimo pel
kes.

Kiekviena mergina turi į-

romui ir todėl paduoda or
ganizacijos apkalbėjimui ir 
nubalsavimui sekantį įneši
ma:

Kad L. M. P. Susivienyji- 
mas išleistų knygelę “Kūdi
kių Priežiūra”.

Minėtos knygelės turinys 
apdengia sekančius daly
kus:

Prirengimas • atsakančios 
vietos ir dalykų kūdikių 
sveikam auginiui. Priežiū
ra kūdikių maudynes, žais
lui, jų specijališkų organų, 
kaip ve: akių, burnos, au
sų, nosies ir tt. Kūdikių 
maitinimas, ji miegas ir ■ 

tada negali sarmatytis gaut blogi papročiai. Kaip at- 
žinių nuo rimtų moterų, (ne pratinti kūdikius nuo jų blo-

I 

nokite tai: apsiveda todėl, pripratinti prie gerų papro- , 
kad vienam antras gražus ir .čių. Apie kūdikių bausmę, 
patinka, o prie tam prigim- Kai]) užlaikyti kūdikius 
tasai instinktas pritraukia, sveikais. Vaikų ligos. A- 
Bet apsivedant reikia rimtai, beina sveikatos priežiūra, 
žiūrėt į ateities gyvenimą. Kaip pagaminti tulus val- 
Apsivedus yra daug vargo, • gins vaikų maitinimui, 
rūpesčių, nelaimių. Todėl, gis įnešimas galima 
ir turi iškaino apsvarstyt kalbėti organe bėgyje 
gerai, ar abudu esate ganė- dienų, paskui jis bus 
tinai tvirti tą naštą panešt, ūžiamas Susivienyjimo 
Ar nesuklups kuris iš jūsų rėms nubalsuoti.

11- V . A." • I . .

reikia didelio apskaitliavi-j dyti čion paduodamo įneši
mo.

Merginos 
-j savo

sitėmyt tai, kad neužsiimtų |nuo kūmučių), patarimo. Ži- gų papročių, ir kaip juos 
su vyru, kuris jai netinka iš' 
vieno ar 
Merginų, 
yra ant šios pasaulės 
mu — apsivedimas. 
o jauna, sveika ar 
tik pradėk apie apsivedimą

tė‘\ kaip žvakutes.
Daugelis merginų apsive

dė. m tosotai, pagal savo ap
sirikimą. Vienos nori pri- 
skuhmt apsivedimo terminą 
ir “subytyt” savo drauges, 
kurios jau turi vaikinus, 
bet dar nesiveda. Tokios 
išteka, kad ir už Pilypo išiįis 
kanapių. Antros-gi, tai kaip džiaugtis, 
yra sakoma iš metų išėję, ai ' 
bet turinčios dar apsivedi- gali džiaugtis,, kada ___
mo geismus, na, kokis vyras kacj mej]g jr taika tarpe ju 
nebūtų, bile tik su kelinėms 
ir teka už jo. Apie savo a-p1 ' 
teiti visai nepagalvoja, kas ~ 
jas laukia.

Iš daugelio moterų girdi
si nusiskundimai, kad prieš 
apsivedimą jom buvo ge-! 
riau: 
rūpėjo ?

Šis įnešimas galima

Visi

ap- 
45 

iei-
na- 
su-

po sunkenybės našta, čia ir,manymai pataisyti ar dapil- 
rpikin didoko anskaitlinvi-Llyti Čion paduodamo įneši- 

|mo turi būt siunčiami Susi- 
negali didžiuo- j vienyjimo sekretorei.

apsivedimu, ir' Sekretorė Lietuvių Mote
tą rų Progresyviško Susivieny-kad gauna i 

ukso obuolį - vyrą. Tada jimo,
K. Petrikienė,

799 E. 150-th St.,
New York City.

mato, i

Darbininkai, skaitykit visi! Tas jūsų naudai!

nevedusiai kas man ; 
Dabar rūpi, dirbt i 
reikia, nelaisva i 

11. Už poros mė-i i 
nešiu po apsivedimui taip 
kalba, o po poros metų, sun-’ 
ku būt atrast laimingą, ar-' 
ba daikte gyvenančią tokią 
porą. i

Viena baisi mūsų merginų' 
yda — tai sportavimas. Vei- j 
dus kvarbuoja, kad būtų 
gražiai raudoni, plaukus pu-1 
čia, šukuoja, rąito. Uždėta! 
ant veido kvarba paslepia 
merginos senumą. Svetimas' 
vaikinas susitinka tokią' 
merginą, na, jam ta kvarba 
ir patinka. Nuo susipažini-' 
mo tokios poros, į savaitę* 
laiko jau ir vestuvės. Ap- i 
si vedus, kvarbos nuo veido 
nubyra, nes, viena, jau tingi 
aptept, antra, juk tai negrą- j 
žu moteriai pentuotis; plau- IĮ

Kazimieras W. Žiurinskas and Co. 
Kostumieriškas Kriaučius.

1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

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

Priegtam, važinėdamas po miestus ir mieste
lius, užrašinėsiu darbininkiškus laikraščus, kaip 
tai: “Laisvę”, “Kovą”, “Keleivį”, “Naujienas” ir 
kitus.
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S.—Buvau išvažiavęs namo.
ant vikeišinų, nagi, bracia,
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Tas žmogus—pil 
katalikiško 

ko ir
HENRIKAS C. ZARO , Bank ieri lis

Metropolitan Saving Bank Building
No. 1 Third Ave., cor. 7th St., New York City

NEWARK, N. J.
Istorija vyčių armijos ir da- v0> tai nieko

eikvojęs. Bet kaip išvažia- 
"1 ir 

musų armija ligišiol be vy
riausio generolo.

Pater Nos ter.

stebė- '!yičitj. Mudu ilgai kalbėjom klikos buvo nepatogus oras

ir reikalaukite jo kurso, o tuom sučedysite daug pinigų.
JIS PRIIMA PERSIUNTIMUI ANT SUČĖDIJIMO I 

VALDIŠKĄ TAUPOMĄJĄ BANKĄ AR KASĄ ir įteikia iš
siuntusiam BANKINE KNYGUTE. Jo bankas po nuolatine 
valdžios priežiūra, todėl tašo pinigai gvarantuoti.

aš jums vėliaus per “Lais- ]erjs at)iks. 
ę” pranešiu.

Pirma, negu pirksite LAIVAKORTE, siųsite ar mainy
site PINIGUS, kreipkitės per laišką ar ypatiškai pas visiems 
gerai žinomą LIETUVIŠKĄ RANKI ERIŲ

Henriką C. Zaro

dau gi au—kad ra šy da mas 
korespondenciją padėčiau 
savo tikrą vardą.

Taigi pranešu, kad ašį 
varde jokios organizacijos

vatkų su dr. Rutkausku.
(Pabaiga).

Bet teisingai pasakius, 
tai ką tie visi kalbėtojai gi
liuoju prieš daktarą Rut
kauską, 
nas 
ro. Nėra 
tis, jeigu jis neatsižymėtu1!' lalnuB. ta
savo smarkumu, tuomet ku-.kia pie tai ko.
nigai nebūtų paskyrę jį ku- -
niginio tautos fondo prezi-Į 
dentu. Jeigu aš neklystu ir 
jeigu dievas padės Rusijos- 
carui karę išlošti, tai mūsų i 
kunigai šmakšt ir pakiš 
daktarą Rutkauską lietuvių' 
karalium, nes jis to užsipkl-' 
nijo savo inteligentiškumu ir 
nieki, imu bedievei, 
jis pas mus k J bėjo

SO. BOSTONO NAUJIE
NOS.

Trijų L. S. S. kuopų drau
gai, būtent: 67, 71 ir 60 su
rengė 31 d. liepos pikniką, 
kuris atsibuvo Lily Pond 
Ground. Publika buvo vien 
rinktinė, t. y. beveik vieni 
socijalistai. Dalyvavo išvi
so apie 160 draugių ir drau
gų, kurie linksmai praleidę 
laiką ant tyro oro sugrįžo

binghamtoniečių. Labai ge-1 užganėdinama. O juk cho
rai, jeigu jie taip pavyzdin- rą sutverti nėra taip sunku, 
gi būtų. Ir gal būt taip at- kaip apie jį nekurie drau- 
rodo pažvelgus iš vienos pu- gai kalba. Ir aš tikiu, kad 
sės, bet giliaus į mūsų kuo-. tas greitu laiku pasiseks į- 

I piečių gyvenimą pažiūrėjus,1 kūnyti. I ' i • 1 1 1 1 • •

_ _______ tokio mažo
susitinku ir kunigą Stakne- skaitliaus atsilankiusios pu-
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ir praeitus laikus taip ap- kadangi iki pietų lijo, todėl 
daugelis ir nevažiavo,nes bi- 

įjojo sušlapti. Pelno nors ir 
dėl jis iš Newarko pabėgo, uedmig, bet vienas, kitas do-
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pamatai, kad daug dar jie 
padaro klaidų, ypač tai už
siėmimas dirbti “overtime” 
per naktis (prie kazyrų). 
Nors nevisi draugai tuom 
užsiima, bet kelintas, ’ 
nok negražu tuom užsiimti,, buk 
ypač socijelistams ir dar sa
ve vadinantiems susipratė- 
liais. Tuomi jie daro gėdą 
ir kitiems draugams. .

Binghamtonietis.

* *
Ar tik nebus vietoje pasi- 

aiškint prieš nekuriuos 
draugus ant sekančių užme-

vie-ltimų: tūli draugai užmeta,
L aš, pasirašydamas' 

“kuopiečiu”, rašau varde L. 
rS. Š. 2 kuopos ir griaunu 
visuomenišką darbą (eina 
kalba apie knygyną) ir dar: 
rlnnn'inn Iznzl ott/1 n r. I

CHICAGO, ILL.
Liepos 28 tai buvo laido

tuvių ir nuliūdimo diena. 
Cicero, III., visas miestelis 

‘buvo pilnas laidotuvių ir 
1 mieste viskas buvo uždaryta 
! nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų.

J Cicero j ir Norton Parke 
pį’pasirodė daugiausia žmonių, 

kiaule, tai šuva ir tie žodžiai t°kių namų, kur visos 
faktais paremti! Pirmiau-:^;1,nyn()S ZUY() an\ \a}Y0, 
šiai parake, kad bedievišku j Lietuvių nedidelis skaitlius 
laikraščių redaktoriai, tai lyra z.uvusių. Kiekvieną su
simes, kiaulės,kates ir pelės.; (Jrebma tas atsitikimas,, ka- 
Jis pasakė: “Bedieviai nori i c’a žmogus paims hm apie tą 
iš jūsų krūtinių išplėšti tą 'kapitalo godumą. Pranėj o 
tikėjimą, kurį jums kunigai į tynnet!, kas kaltas. Čia y- 
per tūkstantį metų dėjo”, j užmetama kalte ant val- 
Kada davatkos tuos žodžius diskų inspektorių, kurie da- 

išgirdo, tai iš baimės net pa- P. . -. ..............

Kada 
tautos 

fondui, tai kad jūs žinotu-, 
mėt, koks jis puikus kriti-, 
kas. Jis nei vieno žodžio 
pūstai nepasakė—jeigu

leido taip daug žmonių leis-
stiro, o paskui visos griebėsi 
už krūtinių ir pradėjo grai- 
haliotis ar bedieviai nesitai- 
ko prie tikėjimo. Mat, da-, . ■ v. .
vatkos kiaulių, šunų ir ka-:įai.l£ gyvasčių, kurios žuvo, 
čių nebijo, nes su tais gyvu- į 
liais yra apsipratę, bet su j 
toms nelabosioms pelėms,tai ^kalingas
tikras vargas: visuomet žiū
rėk, kad jos kur neužlystų ir

mi ant to laivo netikumo. 
Nubaudimas kaltininkų jau 
negelbės atgaivinimui taip 
Ii V • 1 • v

[Taip tai šiame surėdyme— 
I nėra to prižiūrėjimo, kokis 

i apsaugojimui 
gyvasčių.

“L.” Korespondentas.

CHICAGO, ILL.
Priežastįs apvirtimo laivo 

Tas davat-. Chicagos upėje, kur žuvo į

Paskui kalbėtojas pasiū-| 
le saviškiams po kupiną 
bliu dą mėšlo 
koms nepatiko ir jos tuojaus 1,304 žmones, tai darbdavių 
pradėjo galvomis purtinti, godumas ant pinigų. Čionai 
nuduodamos kad nenori vai-'yra jau seniai praktikuoja- 
gyti. Tuomet kalbėtojas sa-.ma firmų rengti tokius pik-
ko: “Matot, jūs mėšlo valgy-tnikus. Gal Western Elec- 
ti nenorite, o tuos bedievis-j trie Co. yra net pirmutinė 
kus laikraščius, ta 
pasidedate ant stalo, gerbia
te, skaitote ir džiaugiatės”.
Ant pabaigos, kada jau kai- ko j

1 d. rugpjūčio Lietuve 
Didžio

BINGHAMTON, N. Y.
Prabėgo kiek laiko, kaip 

jau mūsų buvo nustota rū
pintis L. š. Fondu. Dabar- 
gi vėl tas klausimas atnau-

Kun. Vytauto dr-stė 
savo susirinkimą. 

Tarp kitų, svarstytų reika
lų, buvo pakeltas klausimas 
apie išnešimą užuojautos 
draugams Neviackui ir Prū- 
seikai, kurie begėdišku būdu 
tapo apšmeižti per “Vieny
be Lietuva.” ir kitus tam 
panašios rūšies laikraščius, 
kurie tik žiūri, tik. jieško 
progos drėbti purvų maišą 
ant sau nepatinkamų ypa
tų priešingos s rievės, kad 
tuomi pažemint socijalizmo

nerašau. O kaslmk kores- 
P°ndencijų, jeigu kas mato 

jintas per draugijų Sąryšio ,11O1S ne1^e?1s^nįa.’ }aj . ^a 
konferenciją, kuri įvyko 281 aa 
(1. liepos. .li.VUJ.VA VUV4 IV IV I _ . . ■ . . . .
pranešta, jog gautas iš‘L. Š. knresjiom entą kriti- 

j kuoja. Juk tai labai panašu 
kuris! •" davatkų “telegramas”.

*

ųies jis nieko nesupranta ir
d. liepos. Konferencijoje !?.ne pakampėse keliems su-l

Fondo Centro komiteto tam 
t i k ras atsišauki m as, 
nutarta patalpinti į vietos 
anglų laikraščius.1 Taipgi 
išrinktas naujas vietos ko
mitetas rūpintis L. Š. Fon- 
du. Pirmininku J. Charna, 

ISekr. St. Jasilionis, ižd. J.
Klekūnas. Geistina, kad ko
mitetas tvirtai pasidarbuo
tų rinkime aukų dėl mūsii 
suvargusiu jų viengenčių į
Lietuvoje. Patartina, kad 
kom i tetas pask i rtų kolekto
rius pereiti per lietuvių stu- 
bas.

Taipgi konferencijoje nu
tarta pagaminti protesto re- į 
zoliuciją prieš neteisingą 
pasmerkimą angliakasiu va
dovo Lawsono Coloradoje ir! 
tas rezoliucijas įduoti vietos 
draugystėms, kad jos pa
siųstų kur reikalinga.

Viską girdėjęs.

Tai taip ponas komandie- 
ras paaiškino, kas tai yra 
vyčiai.

10 rotos feldfebelis.

Karės auka.
Liūdna man pranešti 
>ms mano draugams

Na, ir vėl turime vieną 
naują bažnyčią. Tai jau net Į 
trįs bažnyčios Scrantone. i , _ , .
Tūli žmones iš to labai <,r!luPel12sZ1’“;. T ; 
džiaugiasi, bet didelio kauko brolis J. A
džiaugsmo čia negali būti, I(Suvalkų gub., sod 
nes bažnyčia visuomet savo 

mulkina žmo-

n

karės lietuviams. Progra
mas buvo gana žingeidus. 
Pirmiausia buvo prakalbos. 
Kalbėjo P. Rausius apie Eu- 
roj)os karę. Kalbėtojas aiš
kiai nupiešė karių baiseny
bes ir dabartinį Lietuvos pa
dėjimą ir kvietė aukauti dėl . 
L. š. F. Paskui tapo su-

žuvęs i Has”;
i. ■ .

yra naudingo ir progresy- 
mūšlą'savo užmanymu tokias eks-į visko, bet jų balso nieks ne- 

kursijas daryti, nes jau 7 j klauso. šiame klausime 
metai, kaip tas yra prakti-Į taipgi prisapaliojo visokių 

j. Taipgi kitos firmos ir nesąmonių ir dėjo ant stalo 
betojas gerokai įsikarščiavo,; yra pasekusios tą pavyzdį, net $5, kad tik nebalsuotų 
tai kaip pradėjo bedievius 
mėšlu ir purvais šveisti, tai 
net svetainės sienos pasinir- 
do. ,o davatkos įkaito ir su
kėlė tokį lermą, kad rodėsi 
sprogs svetainė ir visi į pa- linksminimų tarp savęs, kur'gams 

kai.

ypatingai tos, kurių darbi
ninkai nėra organizuoti.

C ’‘'ėlus š' klausimą, iški
lu eana ilgos ir karštos dis
kusijos. Mat. atsirado dar 
tokių “žmonių”, kuriems la
bai patinka, jeigu išvadina 
viešai per spaudą juodran- 
kiais arba raudonrankiais 
niekuo nekaltus žmones. Jie 
ir patįs tą aiškiai žino, nes 
draugai Neviackas ir Prū
se ika' buvo ir yra šios drau
gystės nariais ir veikė jos 
labui su pasišventimu.

Didžiausia begėdystė už
tarti ir agituoti dar kitus 
tam pritarti aiškiai žinant, 
jog tie draugai su panašiais 
įtarimais nieko bendro ne
turi.

Šioj draugystėj randasi du 
tautiečių “viziru”, būtent 
Kazmauckas ir Norkūnas, | kūną kad ir mūsų draugų, 
kurie priešinasi viskam,kas' Vienok pasidarbavus šutvė- -i • • - • i n » • • m •

už įnešimą atjautimo. Bet 
tas viskas nuėjo ant vėjų ir 

Afat, firmos nori darbiniu- niekas nepaklausė ir (Įrau
kus taij) kontroliuoti, kad gystė 
jie neturėtų atskirų pasi-Įjautą

C x — I v, t »

Likusis galėtų liuosai kalbėti apie 
komitetas °avo reikalus be kompanijos 

prie šnipų. Jie, rengdami tokius

dangės i šlekius
Staknevičiaus
prisidėjo abidvi ranki
krutinės, labai žemai nusi-; pasilinksminimus, netik ką 
lenkė ir ėmė šaukti: “Vieš-■ neduoda tokiu išvažiavimu 

užmo-
lenkė ir ėmė šaukti
patie, viešpatie, dar pirmą uždyką, bet atlupa 
sykį tokį nuoseklų ir gabų kesnį tokį, kokį patįs paski- 
kalbėtoją girdime!” ria. Eastland laivą nusam-

Kada tas visas lermas nu- dė kompanija su ta išlyga, 
rimo, tai rodėsi, T 
prakeikto bedievio i 
Bet čia vienas iš kampo iš
lindo ir prašo balso. Mūsų 
pirmininkas atsistojo ir ap-! daugiau, negu jis galėjo at-1 
znaimino, kad nei vienas ne-, laikyti. Tikietu parduota 
gaus balso, nes dr. Rutkaus-' ant to laivo 2.500. neskai-! 
kas kalbėjo tikrai katalikiš-■ tant mažu vaikų ir laivo j- 
kai, o katalikų prakalbų ne- gulos. O laivas gali tik vež- 
vlia kritikuoti. Prie to pri-lti ne daugiau 2,000. ml~1_
sidė j o kelios davatkos ir

nutarė išnešti užuo- 
apšmeižtiems drau- 

Neviackui ir Prūsei-

jonas Guoga.

BINGHAMTON, N. Y.
Tūlas J. Sakalas “Laisvės” 

No. 59 rašydamas savo įspū
džius iš Binghamton, N. Y., 
padarė keliatą klaidų, ku
rias, aš manau, reikalingakad nei kad jiems būtų duota 50 rj

j neliko. 'nuošimčių,kaip susekė State atitaisyti,'’nes’vietos" lietu- 
Taigi, čia ir buvo|Viaį žino, jog taip nėra.

Buvo vienas veikėją tar- Į 
čia nepri-‘Pe Kauno lietuvių visuome- 

' Į vis’nčs. Dalyvavo lošimuose, 
geresnė! Bet tik taip rodo- choruose ir šiai}) jau veiki

me. Taip-pat puikiai galė

i biznį varo, 
nes ir tiek.
gulminga bažnyčia, tai

SCRANTON, PA.
Tankiai mūsų draugai be

sidarbuodami prie pašalinių 
reikalų ir savus užmiršta, 
kurie keltų mūsų gerovę.

Vasaros laiku didžiuma 
mažai atkreipia atydos Į vei-

attorney, raigi, čia ir huvo.vįai jOg pajp nėra,
suvaryta ant laivo daug| pj - ~ - - - ■

‘prie L. S. S. kuopos priklau- 
. so 5 merginos ir dvi mote1 
j rįš. Ištikro gi priklauso L 
i merginos, o moteries nei 

Tiek' v*enos‘ r..™„mJ Antra, sako, jok kuopa bu BHivju nvHuo uct v a, n\ur> ii, i gyvasčių pati otyta vien tik .... 
pasiremdamos katalikiška1 dėl to. kad darbininkus su-1

Lošimas išėjo viduti- 
Gal būt ir geriau iš

ėjęs,be t nekurie aktoriai ne
mokėjo rolių. S. Naudžius 
puikiai sulošė monologą

Jonaitis ir J. Baltrūnas su
lošė dialogą “Pasikalbėji
mas Maikio su tėvu”; T. M. 
D. choras sudainavo keliatą 
dainelių, kurios išėjo gana 
gerai. Puikiai dainavo P. 
Varnas solo ir tarpais grą- 
jmo lietuvių be n as. Žmonių 
atsilankė neperdaugiausia. 
Mat, tą pačią dieną, mato
mai ant keršto, šv. Jurgio

si.
Kuomet kun. Mickevičius .1° skambinti ant kanklių ir 

pradėjo savo “idėja” skleis- ine kartą pasirodė ant sce- 
ti tarpe serantoniečių, tai išimos. Gyvastį užbaigė, turė- 
jiradžių paaiškino,, kad. jo-C1 °° ”
kių velnių ir karštosios kep-j 
L„ .1—1 Ogi dabar; 
jau randasi velniukai ir. 
kepla, nors dar tikrai neap
čiuopiami, bet tol i aus gali-! 
ma tikėtis, kad velniai ir 
kepla išsivystys.

Pirmiaus pats pripažino, 
kad bažnyčia ir kunigai, tai i 
tik ir didžiausi žmonių ne-! 
viduriai, f 
geliui nepatiko, I 
draugi! pasakė: “Ką į 
šiandien męs gero turim, ar 
tą, kad bažnyčių prista
tėm?” 
nes savo l 
ginti. 'jas pradėjo kalbėti ir dar!

Laikas bėga ir viskas niai-‘nieko apie tikėjimą nepasa- 
nosi! Pirmu kartu visi sa-'kė, o jau svetainėj kilo di
ldydavo prakalbas, kaip džiausiąs triukšmas. Alato- 
tai: Šliupas, Živatkauskas ir ųnai, buvo susiorganizavę, 
kun. Mickevičius. Dabar jau kad suardyti prakalbas. At- 
ir Živatkauskui užvežė, kad, sirado tokių “narsuolių”, 
girdi, “ nepastovi žmogys-(kurie, sugniaužę kūmščias, 
te”. Lindo prie socijabstų, pradėjo šaukti: “Už tikėji- 
iš ten tapo išmestas, dabar'mą męs ir gyvastį nesigai- 
prie mūsų parapijos—čia tą losime padėti!” 
patį sutiko. Ir iš to matyti ‘ 
jau ko yra vertas”. t

Nors iš anksto negalima mūsų “narsuoliai” nurimo.
ir 

mums žinomas, nors ’suprantamai išdėstė tuos 
Mickevičius, kartais,1 biblijos punktus, kurie vieni 

kitus sukritikuoja ir prieši
nasi socijalizmo ir laisvama
ny bės mokslui.

19 d. kalbėjo apie praga
rą. Aiškino, kiek pragare

ilos visai nėra.

damas 23 metus amžiaus.
Lai bus jam lengva ta 

krauju paplūdus žemelė.
Nuliūdęs brolis

SO. OMAHA, NEB.
M. X. Mockaus misijos.

Toks draugystės 
mas labai nedailus.
ra, tai nebuvo atsakančiai
išgarsinta. Nors plakatai

O ani

rėm knygyno draugiją. Tai 
darbas, kuris reikalavo 
daug triūso. Prie tvėrimo 
knygyno prisidėjo ir J. Š. B., 
kuris, susitvėrus knygynui, 
persikėlė į jį, t. y., visi J. Š. 
B. nariai persinešė į knygy
ną, o senąjį savo draugijos 
vardą padėjo į šalį. Reiškia, 
jie rūpinasi gerove tik vie
nos organizacijos, neturėda
mi nieko kito omenyje.

L. S. S. kuopa tankiai pa
rengia prakalbų maršrūtus 
VII Rajonui ir kad ką ant 
vietos uždirbti, tai tankiau
siai reikia pridėti. Tuom 
tarpu labai mažai atkreipia
ma atydos į savo kuopos ge
rovę. Nors draugų skaičius 
kas kart auga, bet iždas la
bai menkas.

Buvo įnešta nekuriu drau
gų kuopos susirinkime, kad 
sutverti chorą 1

Šiomis dienomis ir pas jr buvo atspauzdinti, bet ne- 
- e — ,mus Mockus apsilankė su įstengta ju atsakančiai iš- 
Dabar visgi kum- savo misijomis. 18 d. liepos dalinti. Aiiku surinkta pen- 

kad tidas buvo pirmos prakalbos. Kal-.kj doleriai su centais ir už 
Ką gi bėjo temoj: “Kodėl Rymo įžanga surinkta 13 dolerių 

' Katalikų tikėjimas priešių- įu centais. Viso labo liko 
. - - gas socijaiizmui ir laisvama- apie 19 doleriu.

Čia nieko įstabaus, nybei?” žmonių susirinko čia bus neprOšali paminė- 
bizm reikalinga Aipm 300._ _ Kaip^tik kalbėto-j jus pOra žodžių ir apie patį 

vietos L. š. F. komitetą, ku
ris gyvuoja net nuo rugsėjo 
mėnesio pereitų metų. Bet 
jis nieko nėra nuveikęs, a- 

Penki 
tai ir 

Bet

Bet tuom tarpu įsimaišė į 
I jų tarpą dėdė su kočėlu ir 
.....__i “narsuoliai” 

spręsti, bet bažnyčios tiks- Kalbėtojas labai aiškiai 
las ......... ”------- ' • -- -
kun.
gali ir daug gero žmonėms 
suteikti. Tą pamatysim... 

Kuopietis.

ATHOL, MAS.S
T c , , , • ouvvriv, bet tūlas' Mūsų vyčių 10 rota sulo-

unia J Sakalas sako,jog (lraugas paaiškino, kad, gir- še du veikalėliu: “Velnias ne ii. Sk Sk IrnmAfAC’ nv^ilrlnii. J 7 /o 1 K V • 4-di, dabar pritvėrėm draugi- boba”
- jų, į kurias reikalinga užsi- mazgas
■ ‘mokėt, o kada dar sutver- į lošimas prasidės 7:.3O

ir “Neatmezgamas
”, Garsinta_buvo,kad dasi’ir' U.

čitid, cun suvver- j . .^J,
sim chorą, tai visai negalė- i vyčiai, besimušdami bažny-į 
sim išsimokėt. Tokiu būdulčioj, užtruko ir daug vėliaus'

pd&ll VlllUdlilvo RdVdiinioAd UVi vi’, neiti Udl UHUllhUb BU- l-nnno •• f f ’f
etika, sumetė kalhčtoiui po laikyti nuo organizavimosi, I h?,pe,aclJ0S 7?,.ymul ... dangi inešėjas nuo 
keliata kiaulių. Bedievis,' Čionai yra praktikoj nevienn‘im£; 1S51K1° S1 ini’ nuomonės neatsisak 
gavęs po keliata kiaulių,, tokios ekskursijos, i kurias J“ /JI |choro tvėrimas liko
daugiau nereikalavo nei bal-, nei vienas darbininkas ne- ' ■’ ’ . , .. ‘ ’ tas ant kito susiri

part minėto vakaro, 
mėnesiai praslinko, 
su si r i n ki m u neda rė.
paskui komiteto pirminin
kas subruzdo, sušaukė mi
tingą, išrinko kolektorius ir 
pažadėjo darbą pirmyn va
ryti. Bet deja! Ligišol ko
lektoriai dar nepradėjo au
kų rinkti. Kas menuo būna 
mitingai ir kolektoriai pa
aiškina, būk jie laiko neturį 
vaikščioti ir rinkti aukų. 
Minėtas komitetas buvo su
sitveręs iš šešių draugysčių: 
L. S., S. D., šv. Juozapo, Š. 
L. A. 60 kuopos, L. S. S. 51 
kuopos, T. AI. D. 58 kuopos. 
Šv. Jurgio draugystė atsisa-

augštumo ir platumo; davė kė ir prisidėjo prie T. F 
visiems žemlapį su nurody
mais, kur tas pragaras ran- 

. Dabar jau dau-

Kada visos aukos buvo nu
tarta siusti L. š. F., tai T. 
AI. D. 58 kuopa ir S. L. A. 60

bet į gelis lietuvių suprato, kaip kuopa atsisakė iš komiteto, 
dvasiškija mulkina žmones, Alat, jos norėjo, kad aukos 
pasakodama apie pragarą, būtų siunčiamos L. G. ir A.

. . .. r . j pasakė, kad sutverti choras, pradėjo lošti. Bet kas svar- Amoniu buvo nemažai ir vi- F
,vo inicijatonum sutvėrimui taį nega]jmas jaiktas Ra- blausia, kada pradėjo lošti, s: atvdžiai klausėsi Bet' 
, ...................... . savo tai kunigo šuva pirmiausia čia staiga «kata]ikiškas i>er-

tai j PJ'adėjo svetainėj loti, o pa-1 kanas” trenkė plyta per
pi y-

neatsisakė,
šv. Juozapo.choro tvėrimas liko atidė-Jskui užbėgo ant steičiaus ir j 
i vi m n nra a n _ I i , . • . .... 1 i. _ „ - - 1 „ x 1. „ i1,..

Tuomi visas vakaras ir ! Rali atsisakyti nevažiavęs, Yar.du Pamatyti svetainę 
- . ... n .. . .... u U ir plečiu savo vardu jau bu-

|vo nupirkusi, bet kada prisi
ėjo klausimas apie pinigus, 

Tada jos rūpesčiu tapo suor
ganizuota kooperatyviška 
bendrovė, kuri pradėjo par- 

i Šerus ir šv. Juoza- 
i po dr-stė daugiausiai pirko 
i serų, rinko aukas ir pati 
daugiausiai aukavo.

Trečia, sako, jog kuopa 
turi išrinkus komitetą rin
kimui aukų nuo karės nu
kentėjusioms Lietuvoje. Gi 
po teisybei, tai komitetas 
buvo išrinktas ne kuopos, 
bet draugijų Sąryšio.

Ant galo Sakalas pataria 
ir kitiems imti pavyzdį nuo

so. 
užsibaigė. Bet daktaro! nes jis turėtu nustoti dn”bn. | 
Rutkausko garbė neužsibai- bet dar tveriamos našelpi- 
gė. Ant rytojaus vyčių ge-;nės draugijos ir kiekvienas 
nerališkas štabas sušaukė turi prie tokių draugijų pri- 
susirinkimą ir nutarė ger-Įgulėti. Tai tokią taktika Į>VI1U1UV( 
biamą daktarą Rutkauską vartoja.' darbdaviai prieš 
UŽkvieSti vyriausiu vyčiu darhininRiiQ dpJoi ill nnvnr-1 , .
armijos generolu. Kada a- 
pie tai pranešė Rutkauskui, 
tai jis sutiko užimti skiria
mą jam vietą tik su ta išly
ga. jeigu jam bus leista nu-

darbininkus dėlei iu paver-1 
irimo, i Žmonės vis dar nesu-1 
pranta savo reikalų. Atei-1 
ty turėtu patįs darbininkai 
pasvarstyti ir nesiduoti iš
naudoti. Daugiau žmones 

važiuoti į Chicago, nueiti i (turi atkreipti atydps į. sayi- 
švento Čalio klioštoriu ir famine apšvietą be jokios 

darbdaviu pagelbos. Gal 
kaltininkai ir bus nubausti,

pasiimti “štono”, nes beva
žinėdamas visa “stoną” iš-

V ■ v

baigęs ir jau su bedieviais bet gyvastis žmonių jau ne
kovoti nebegalįs, nes vakar,bus gražintos.
kalbėdamas paskutinį iš-5 “L.” Korespondentas.“L.” Korespondentas.

susirinkimo, i ten ėmė loti. Alat kaij) ku
nigo šuva, tai niekas neiš
drįso iš svetainės išvyti

Paskui išėjo rotos koman- 
dieras, kuris pereitais me
tais laike manevrų atsižy
mėjo ir pasakė: “Dabar bus 
parodyta, po kuo vyčiai gy- 

Atsidarė scena. 
| Ant scenos nupieštas žirgvai- 
. kis. Tas pats komandierasj 
užsimovęs ant ausų kepurę, 
pradėjo aiškinti:

“Vytis, vyčiai yra, kada 
didysis Vytautas buvo. . Da
bar vyčiai yra geriausia ir 
naudingiausia draugija. Ki
ti sako, kad prie vyčių pri
gulėti nėra jokios naudos ir 
vyčiai esą niekai. Bet kuris 
taip sako, tai nieko nežino,

Antrame ir trečiame kuopos 
susirinkime tas pats atsiti
ko, kas ir pirmame ir dar 
su dadėjimu, kad tas klausi
mas liktų panaikintas.

Tokiu būdu kįla klausi
mas: kodėl męs vieton savo , 
organizaciją pastatyt antįViioja”. 
kojų, gimdome kitas?

Ir tik tame priežastis, kad 
męs bedirbdami įvairose or
ganizacijose, svarbumą sa
vo užduoties užmirštam.

Jeigu męs būtume sutve
rę chorą, tada galima būtų 
tikėtis, kad daug daugiau 
publikos pritrauktum ant 
parengtų pramogų, negu 
kad dabar. Juk mūsų pub
lika nėra jau taip bile kuom

atydžiai klausėsi. Bet, Kada L. Š. F. snaudė, tai 
, tuomi klerikalai pasinaudo
jo, nes jie rinko aukas.

** ♦

n
Ilangą. Tik ant laimės 
ta atsimušė j stulpą.

22 d. liepos -kalbėjo 
šventus išradimus.

apie ■
Pastaruoju laiku susitvė- 

apie rė mišrus choras L. 6. S. 51 
žmogaus dūšią ir kas tiki į kuopos ir jau turi apie 20 
Kristų, tam tūkstantis do-'narių. Daugelis dainininkų 
lerių. Bet iš publikos neat-;yra pergjushj iš t. M. D. 
sirado žmogus, kuris .būtų choro Kadangi T. M. D. 
tikėjęs į Kristų., lokiu bu- . . . . ® A . .
du pasirodė, kad mūsų kuni-jc 101 atsisakė ant laisva-
gėlių mokslas visai smunka 
nuo koto.

Anykštieties.

GRAND RAPIDS, MICH.
25 d. liepos buvo vakaras,

nlanių parengtų pramogų 
dainuoti ir turėjo nesutiki
mų su socijalistais, tai iš tos 
priežasties ir tapo sutvertas 
choras.

Linkėtina naujam chorui

v

. e'žii įuįjft

kurį parengė vietos L. š. F.; £ero pasukimo darbuotis 
komitetas. Visas pelnas, dėl visuomenės labo, 
skirtas nukentėjusiems nuo! “Laisvės” Reporteris.
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Žemiau paminėtas gyduoles galima15c

LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.

.e»ee*e»e»e»e»ie»e»e><cs-»ei»
U«M«

15c

Iftc

avino grai-

15c

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

šia šventa turėjo būt vyras.

20c

10c

25c

50c

AR

W»’!

25c
10c

75c
75c
85c
20c

Tai yra 
lietuviš-

10c
50c

$1.06
$1.00

15c.
15c
15c

. 15c
20c

Nuo
Nuo 
Nuo
270 BĖK R Y ST., BROOKLYN, N. Y.

Kaina už 
. Cho- 

už

ŽEMAITIJOS MER- 
....... 40c.

BANKIERILS JOHN KOVACS
36 GRAND STREET Filija: 155 CLINTON ST

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

Pan mug galite gauti «ka- 
niaunio alaus, puikios degtinės ir 
ekanaUB vyno. Pątarnavima? 
persitikrinsite.

| Akušerkal 
įL Pabalimui kurtu; WoniatiK 5'leklica’' « 
2) College, Baltimore. Md
jį Pasekminę®! atlieka navo darba prie £ 

gimdymo, taipgi suteikia vlsokiao rodae T 5 
z pagelta, invairiose moterų ligose į;

s F. Stropiene/’,;1,| Nuo Reumatizmo .. .
Kraujo Valytojas. ....
Vidurių Reguliatorius
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.

y

JUOKŲ KĄSNELIAI Laisves” knygo 
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI IKCNYT?

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis, šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitę! 
iią 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 ŠLLSSELBURGO BASTI
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

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

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

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

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

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

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

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

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklu raSte* 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą b« 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui, Kaina tik . ................. 19

MOKSLAS RANKŽINYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuorni mokslu 
Intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina .....

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS .....

PASLAPTIS ................................
GYVENIMO BANGA ...............
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI .. 
KONTROBANDNINKAI ....... 
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 
KANKINIŲ.................................... 20c.
PILENIEČ1AI ................................ 35c.

Marija yra moteris, tai dva- velnias kulkas gaudo. !geleIL.Ė’.....................
Paukštis niekad į kiaušinį iš dvasiškų Teveliu gyve

PATARIMAI.

susilaikyti iš juoko.
“Kas darosi?” aš jo už

klausiau; “man tavo padėji
mas visai neišrodo juoki
nanti!

“Ištikro ne, daktare, bet 
atleiskite man, — aš nete
kau rankos labai juokingu 
būdu ir, kada tik į dirste
liu, negaliu išsilaikyti juo
kais”.

“Na, ir kaip gi?” užklau
siau.

“Matot, mūsų seržentas 
norėjo nusiskusti barzdą, 
todėl man teko tas darbas 
atlikti, nes aš esu kapralas. 
Mudu abudu nuėjova į jo 

išmuilinau jam 
. ; už ne

norėjau pridėti

šėtrą, as j 
smakrą ir, paėmęs 
sies, jau
I ritvą, bet tuo tarpu tik — 
dzinkt, anuotos kulka; tai 
laivo paskutinis sykis, kad 
aš mačiau jo galvą ir savo 
ranką. Atleiskite man, dak
tare, už tokį neišsilaikymą 
juokais, bet ištiesų, aš nie
kada dar nebuvau matęs

Klausimas: —
Pašlovintas Orakule! Pa

sakyk man, iš kokio medžio 
buvo padarytas Jėzaus kry
žius? Aš išverčiau visą bi
bliją ir niekur neradau pa-(™........... ........... .
tlumočyta. klausiau kuni- tokio juokingo dalyko pir- 
go, bet ir tas nežino. Ka-lmiaus”. 
dangi man viena davatka 
sake, kad tu esi mokytesnis 
ir už kunigą, tai kreipiuosi 
prie tavęs. čalis.

Atsakymas: —
Tas medis dabar neauga. 

Kada Jėzus tapo nukryžia- 
votas, tai ponas dievas už
leido amara, kad tą medi su
naikintų. Jeigu tas medis 
būtų, tai kunigai darytų di
džiausią biznį, pardavinėda
mi jį žmonėms, kaipo šven-

Klausimas: —.
Pasakyk, Orakule, kokios 

tautos buvo tasai rojaus A- 
domas, kurį dievas sutvėrė? 
Gal lietuvis? Jieva.

IKc

20c

t/)
<»

u: 
o

M islys.
Kada mergina panaši į 

vandenį?
Tada, kada teka.
Kas esti kišenių j e, kad 

nieks nesilaiko?
Skylė.

vandenį ?
Kempe.

Riestai Joneliui!
“Joneli!” rašė jo numylė

toji mirdama; “aš einu į 
dangų... Jau tu manęs u au
giau nematysi...”

Atsakymas: —
Suprantama, kad lietuvis.

Argi tamista negirdėjai tau-, -----
tininkus kalbant, kad lietu- kando, 
vių tauta yra seniausia už 
visas kitas? Na, o už ro
jaus Adomą gi senesnio 
žmogaus niekur nebuvo.

Klausimas: —
Kokios lyties yra dvasia 

šventa: vyriškos ar moteriš
kos? Samotna.

Ožka ne galvijas, merga 
ne šeimyna.

Nekviestam po suolu.
Koks puodelis, toks dang
telis.
Besimylėdami nosis nusi-

Kas pirmesnis, tas geres
nis.

Atsakymas:—
Argi tamista neskaitei, 

šventam rašte, jogei “< 
žus buvo pradėtas iš dvasios 
šventos, o gimė iš panos 
Marijos?” Vadinasi, jeigu 

ar ■ a . • . • t

bos. - J
Sens protu, jauns gvoltu. 
Lenksiu jį saulės lenksimi. 
Kokia galva, tokia kalba.
Iš miego duonelės nekepsi.
Skubink: ir šiandien bus 

vakars.
Gyriaus puodas netaukuo

tas,
Je-| Ilgai jiešmą bedrožiant, 

* lįšava kepsnį pagaus.
Girtam ir jūrės iki keliu.
Kada žmogus šaudo, tai

Klausimai: —
Išmintingasis Orakule! 

Išekspleinyk man šituos du 
klausimu:

1) Kodėl vyrams ant bur
nos auga plaukai ?

2) šventraštis sako, kad 
Jievą ponas dievas sutvėrė 
iš Adomo. Tai kodėl dabar 
Adoniai negimdo Jievų, bet 
Jievos Adomus?

Untrabrolis.

Murma, lyg ubagas trupi
nius pabėręs.

Ka mačina raudonumas 
obuolio iš viršaus, kad vidu
rys sukirmijęs.

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

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

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

Reikalaujame pardavėjų! Atsakantis uždarbis ir geras nuošimtis.

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS I RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ’ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI. Išrandavoju baksus laiškams.

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

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.

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojam 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

KAINA

35 centai.

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

Reikalauk šiuo adresu:

INJ Roebling St., Brooklyn, N. T

OOI/OI O nereikia jieskotiI’tfi 8 P sC > B I i Dello, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglį Ewe O O it U kalbą, aritmetiką ir lietuvių kalbos gramatiką savo na- 
b hm n * raa v muoseliuosame laike, nsi išmoksta. Nurodymai ir

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperntrlci Marij 4- 
kušerkų mokyki? Peterburge h 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekme?' 
praktikoje prie gimdymo, taip 
gi gerai apsipažinus su aimpt® 
nuris visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
.i»\ imą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

815 Walnut St., NEWARK, N. J
Telefonas Markei

"DIDELE DOVANA
Zira pakelio priešakys vertas |c pinigais 

Visas Kuponas verias įc pinigais

■.ran ■ ■ -r* <«-«■••• w. *»*•»—

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOSMMW

VIETA PAS

A. SHRUPSK1

61 S.2nd st., Brooklyn,

Mass.

109 Grand St.,

Jonas MATHUSf
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS

IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ-
NAS VISAME 80. 

BOSTONE.
Sveiki cf-HaUbIok rūšie! gėry- 
mal ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atnllankykite, 
® parsltikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvi® Savininkas)

342—344 W, Broadwaj
So. Boston, JMhm

(Dašimta žingsnių nu® Lietuvių 
Labdarystė! Draugijea namo).

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

Lietuviškos Dainos!
II Sąsiuvinys. Keturiems 

mišriems balsams; tinka cho
rams ar kvartetams, 
septynias dainas 25 
rams duodama 30 knygučių 

dol.
Petrauskų Mikas.

Rašykit:
M. Petrauskas

395 W. Broadway
So. Boston,

Cigarette*

C' c f-

J; į
B?5T

* r & |

visas Kuponas ir patelio priešakls turi tą 
ci 'Ją vertę. Gall bull išmainomi į pinigus 

arba j verias dovanas.
*j dovana bur ducrbiTB iki Dec. 8), 1615)

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi’pasi rinkti pagal 
savo norą.

Atsakymai: —
1) Tamista žinai, kad po

nas dievas sutvėrė žmogų- 
vyrą ant savo paveikslo. O 
kadangi pats dievas su barz
da, tai ir visiems vyrams 
turi augti barzdos.

2) Kadangi Jieva rojuj 
daug daugiau prasikalto, 
negu Adomas, tai dievas, iš
varydamas juos iš rojaus, 
pasakė: “Tu, Adomai, knisi 
žemę ir prakaite savo valr 
gysi duoną tavo, o tu, Jieva, 
didžiausiuose skausmuose 
gimdysi vaikus”. Taip da
bar ir yra.

Atkirto.
Vienas kunigas, norėda

mas pašiept žydelį, šitaip 
jam sako:

— Ar tu žinai, Maušiau, 
kad Anglijoj, kuomet paka
ria žydą, tai šalę jo karia 
ir asilą.

— Nu, kunige, tai abu dė- 
kavokim dievui, kad negy
venau! Anglijoj.

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 ...
MOTERIŠKE IR MEILE ..........
GALUTINIS KLESŲ KOVOS....

TIKSLAS ............................... *
KAIP PADARYTI MONUS ....
MORALYBES IŠSIVYSTYMAS.

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

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBES IŠSIVYSTYMAS.

Kaina ......................  Me

Kas užsirašy* 
pas man* 

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

“Amerikos 
arba knygų ver-

Telephone 595 Greenpoint
Daktaras J. Misevičia

SPEC MAUSTAS ŠIRDIES IR 
PLAUČIŲ LIGŲ.

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

Dievota mergina.
Kiekviena dievota mergi

na visą dieną bažnyčioj iš
būna, o nakčia, kad būti ar
čiau šventos vietos, kleboni
joj nakvoja.

Aštri priežiūra.
Mergina: — Mane motina 

labai aštriai prižiūri. '
Vaikinas: — Nejaugi?
Mergina: — Tikrai. Jei

gu vakare nepareinu namo 
ant 10, tada galiu pareit tik 
ryte.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijulistau Moterišku Ligų. 
314 E. 50th New York

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

Nedėliomis pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti- 

rlame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Ii 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.

baKę 
tos $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pabrinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau
jienas” gausi dar vieną visai dykai p«r 
metus laiko. Tai būk pirmas prlo do 
vanos.

J. BRAKNIS 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

TURI TIKIETĄ I DANGŲ?

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 HOTELIS NEW YORK CITY.

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

RIŠKA ŠVIESA, Maudyklė, Elevciteris, TELEFONAS ir kitokį įran
kiai, priklausanti prie viešbučio. Prie to užlaiko puikią svetainę dil 
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, 261 W. Broadway
Corner Spring Street SOUTH BOSTON, MASS.

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

-t

Kvailas juokas.
Vienas kariumenės dakta

ras papasakojo laikraščių 
reporteriams šitokį juoką:

“Atmenu, vieną dieną, 
man besidarbuojant karei
vių ligonbutyje laike karės, 
tapo atgabentas kareivis su 
nuplėšta ranka. Man apie [jas turėtum mazgot... 
jį betriūsiant, jis negalėjo1 Svirplys.

i LABAI AKYVOS KNYGOS KIEK
VIENAM LIETUVIUI.

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

Kovotojas už
Savonorolla .

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

Baisus prakeikimas.
Ickus, supykęs ant Joše- 

lio, šiataip jį keikė:
— Kad tau išaugtų tūks

tantis rankų ir kad tu visas

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

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

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

Čia 
kių

ligonio Šeimynos padėjimas jei jisai nepriguli prie

Jei ne, tai 
tuojaus už
sirašyk juo
kų bei saty
ros laikraštį 
“Šakę.” 

“šakę” 
užsirašęs tu
rėsi progfi 
susipažinti 
su šv. Bibli
ja, su šventu 
Petru ir vi
sais šventais
danguj, ant žemės ir pragare. Turėdamas “Šakę” savo namuose gali 
but užtikrintu, kad jokia pikta dvasia į tavo namus neįeis. Skaitant 
“Šakę” tavo visa šeimyna jausis kaipo Juokų Danguje.

Su 1-ma Gegužės, 1915 m., “Šakė” eina 16-kos puslapių didumo 
ir du sykiu į mėnesį, su daugybe įvairių paveikslų.

“Šakės” prenumerata metams tik $1.00. Pavienis numeris 5c. 
Siųsk Pinigus ant šio adreso:

ŠAKE”, 149 Millbury St. —Worcester, Mass

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

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

307 W. 30th St., New York City.
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SU PILVO SKAUDĖJIMU -
Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi 
duok suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok

SEVERA S BALSAM OF LIFE ft
R

[SEVEROS GYVASTIES BALSAM AS]
ir ūmai pajusi jo sveikinančių ir stiprinančių veik
mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusią jakną. Senstantieji, 
silpni žmonės ras jį labai geru.

B

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

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

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

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

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

Laisvės“ AGENTŪRA
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO.

Patarnavimas kuoteisingiausias.
seni ir 

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagac iš Mo- 
quail, Wis. mums ne
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko
ti už just; Severą’s 
Balsam* of Life. Aš 
turėjau trukdėsi su 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jus 1 butelį Severn’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pio tai laikraščiuose 
del naudos tij, kurio 
panašiai kenčia.’’

Visi aptiekininkai parduoda Severn’s Preparations 
(Severos gyduoles), žiūrėk, kad būti; Severos. Jei 
savo apylinkėj negalėsi ji; gauti, tai rašyk tiesiog

W. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, Iowa

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.

t HI b ■ 
[B:i 
M

R R 
i
V 
v 
L®" i, M M 
bS

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

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

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRA UG YSTfiS, ROCK FORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkai) P. G. Alekslnai 

1436—7th Are.
Vice-plrminlnkaa F. Raškevičius

539 Inland Ava.
Protokolų raštininkai Ona Užbaliūtė 

1214 West ~
Finamą raštininkas J. Stružaa 

1125—Bth 
Iždininkas St. Buzlnukls

589 Island Ave.

St.

St.
B ; 
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ketvirtos kuopos už išmokė- 
ijimą vienam nariui $90.00 
pašelpos už ligą. To nario 
ligos priežastis buvo girtuo
klystė. (4-tos kuopos ir ki
tų delegatų netalpiname pa- 
liūdyjimus organ, kad neuž
kenkus kliubams. Sekr.)

Susivažiavimas nutarė, 
i kad centrališkas pirminin
kas ištyręs dalyką pareika-

Įlautu 4 kuopos kliubą su- A .
grąžinimo pinigų į A. p. l. PAJIESKOJIMAI 
A. pašelpos skyrių. Jeigu 

j kuopa elgtųsi savotiškai, tu-!va 
’!”i tiesą suspenduoti visą1-1

Riukas; leista ant slapto, s.tno Vn „nvOBtn
balsavimo;
bal. liko išrinktas susiva
žiavimo pirmininku. J. 
Parčevskis ir J. Riukas ga
vo balsų po 8. Pirmininko 
balsas paskyrė už pagelbi- 
ninką susivažiavimo pirmi
ninko J. Parčevskj; susiva
žiavimo sekretorium išrink
tas S. Kirmius;
Sutkus.

Perskaitytas protokolas iš 
4 susivažiavimo; 
priimtas, bet neužtvirtin
tas; atidėtas ant metinio 
susivažiavimo. Sekretorius 
išdavė raportą iš — _. _. — 
viso finansinio stovio; ra
portas priimtas. Pirm pra
dėjimo svarstymų centrališ
kas komitetas paaiškino, ko
kiam tikslui sušauktas šis 
susivažiavimas; nurodė, 
kaip nekurios kuopos aikvo- 
ja A. P. L. A. turtą, išmo- 
kėdamos ligos pašelpą ligo
niams netaip, kaip A. P. L. 
A. konstitucija rodo; nuro-i x .
dė, kad reikia A. P. L. A.'P0,.atmestl arba 
d r-jai tvarkytis kokiu nors ■ 
būdu, kad užbėgus kelią' 
tiems nereikalingiems aik- 
vojimams A. P. L. A. tur
to. Centro sekretorius pa
davė šiuos įnešimus:

1) Kad visi įstojimo mo
kesčiai ir mėnesinės eitų į 
centro kasą, o centras išmo
kėtų pašelpą ligoniams ir 
posmertinę. Įnešimas po il
gų svarstymų ir diskusijų li
kos priimtas vienbalsiai.

2) Kad kuopų kasoj lik
tųsi pusė įstojimo mokesčių 
nuo naujų narių, kaipo už
laikymui kuopoms ir pa
dengimui lėšų kuopos 
reikalams. Antras buvo pa
duotas įnešimas, kad kuo
pos turi padengti lėšas iš 
kliubų. Po ilgų diskusijų 
leista balsavimui. Už 1-mą 
įnešimą, kad pusė įstojimo 
liktųsi kuopoj, balsavo 32; 
už antrą įnešimą,—4 balsai. 
Trečias įnešimas—vietoj 
mokamų mėnesinių mokes
čių 50c. mokėti 60 centų; 50 
centų eitų į pašelpos skyrių 
(kaip lygšiol buvo) iš tų de
šimtukų būtų apmokama 
1.00 už organą, 10 centų ei
tų tautiškiems reikalams 
(kaip dabar yra), o 10 cen
tų būtų į metus paskirta vie
šiems reikalams per susiva
žiavimą. Už įnešimą bal
suota 33 bal., prieš 3 bal.

Ketvirtas. Leisti šiuos 
tris nutarimus referendu
mui visų kuopų A. P. L. A. 
Jeigu būtų priimta referen
dumu A. P. L. A.visų kuopų, 
turėtų nauja tvarka užstoti 
a. P. L. A. dr-joj nuo spalio 
1 d., 1915 m.

Kuopų įnešimai.
3-čia kuopa padavė įneši

mų, kad visi centro pinigai 
rastųsi padėti ant trijų ko-

žeiki

kauskas; 4-tcs k 
sinskas, St. Piku 
kauskas, 
Čepaitis;
rijauskas

100 rub 41.50
Adresuokite taip:

Kaso* Globjėali
M. Geruliūti

1109 S. Winnebago St.
Ona Savrasevičiūtė

539 Island Avo.
Maršalka A. Noverauskai

411 So. Church St.

K. Daubaras, K.1
5-tos kp.—F. And-! 

Meškauskas; 6-'
St. Kundrotas; 7-( 

tos kp.—S. Kirmius, V.Mar-i 
kūnas, J. Zaronskis. ----
susivažiavimo pirmii^Rko 
perstatyta trįs kandidatai:, n 
K. Varašis, J. Parčevskas,J. b 

r

TZ v v. -42į Skunda 5-tos kp. pavesta K. Varasis 18įjiems pajiems išti^tihnes A
F. L. A. centras nieko bend
ro neturi su kuopų kliubais.

Į Skundas 2-ros kp. ant J. 
|Parčevskio už kokį tai čekį. 
Skundą paduota ne su fak
tiškais prirodymais, todėFl 
likos atmestas.

pirmesniųjų 
susivažiavimų tarimų.

Narys, išstojęs iš drau-

; maršalka A. Atnaujinimai

nrotokolaslgystSs> turi išnaujo įstoti ir, pi OtOKOldS išpildyti įstojimo aplikaciją.
Kuopos neprivalo aikvoti 

nei jokiems reikalams pa- 
^išelpinių pinigų, vientik pa-

šelpai.
Sekantis susivažiavimas 

nutarta laikyti North Side, 
Pittsburgh, Pa., 18 d. bal.

Susivažiavimą uždarė su 
trumpa kalba pirmininkas 
K.Varašius 7:15 vai. vakare.

J. K. Mažiukna
A. P. L. A. centro sekr.

P. S.—Smulkiųjų tarimų, 
kurie be jokių svarstymų ta-

įtoliaus, organe netalpiname.
J. K. M.

Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau tetos Staniokienės, Su 
valkų gub., Kalvarijos pavieto, pir 
miau gyveno Kingston, Pa. Turiu 
svarbų reikalų, malones atsišaukti.

Mary Geruliukė
1109 So. Winnebego St., Rockford,Ill.

■ ■ 
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BĮ

Pajieškau savo dėdės Konstantino; 
Juškos Suvalkų gub., Naumiesčio ap- ( 
skričio, Zyplių valsčiaus ir dvaro.; 
Dabar gyvena mieste Brooklyn, A-Į 

i menkoje.
ar kas apie jį žino, mel-| 

io adreso, nes tu-j 
svarbų reikalų su juo susi- |

džiu pranešti ant 
riu labai 
žinoti.

11 View
J. Juška

Park, By Bellshill,
Scotland.

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., Baseinų pav., Minkš
tučių kaimo. Praneškit šiuo adresu: 

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

(62—63)

PINIGAI.
“Laisvė” siunčia pinigus į i 

Lietuvą žemiau nurodytu' ■ 
kursu. Tas kursas pinigų |“ 
tik

Tal. MM Graanpolnt.
Pwikiaasia lietuviamu vieta paaP.DRAUOEL1

Skanus alus, 
gardi arielka, 
žilus, visokiu 
vynas, kvepan- 
tl cigarai, ir 
pulkųu užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit ŠlOH 
atsakančios 
vietos, o būsita 
užganėdinti.

Broooklyn,
Palei Wythe Ava.

73 Grand st

i

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriški; aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. Pas mane ta
vo ras geras ir kainos žemos.

K. LIUTKUS
St.,

N. Y.
st.)

131 Grand 
BROOKLYN,

(Arti Berry

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,M ASS.

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

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tia receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptieks 

1 Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
; Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
• saulyj yra vartojamos. Galit rei- 
1 kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
Į per expresą.
; K. ŠIDLAUSKAS
> Aptiekorius ir Savininkai
J 226 Broadway kamp. C Street
> SOUTH BOSTON, MASS.
! Telephone So.Boston 21014 ir 210.18

ant trumpo laiko.
5

10

20
25
30

40 
45 
50 
60 
70 
80 
90

rub. — $2.30 
rub.
rub.
rub.
rub. 
rub’.
rub.
rub.
rub. — 19.10
rub. — 21.20 
rub 
rub 
rub
rub. — 37.80

4.40
6.50
8.60

10.70
12.80
14.90
17.00

25.20
29.40
33.60

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszką
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 Yotką arba 
iš New Yorko, neužmirškite ap
silankyti pas mus.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

JAU IŠĖJO iŠ SPAUDOS KNYGA

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepuii, 226 

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

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

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

M. Urlakis,
231 Forbea St., Pittsburgh,

P. Samulionis,
Box 63, Mc Kees Ročka,

12 
Pa.

p*.

Pa.

Pa.
.Kuopų sekretorių adresai:

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

2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O. 
Box 68, McKees Rocks, Pa.

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

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

5 kuopos, P. Petrauskas, Post office 
Cuddy, PM.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

St.

st.

St.

ADRESAI VIRŠININKĘ! “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jcnne 
Vicę-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

818 Jenne St. 
Iždininkas J. Sereijds, 670 Jenne St. 
Iždo globojai: 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
Vėliavų 

Caledonia 
Main St.

313 Quince 
nešėjai: P. Miliauskas, 
St. ir J. Jurevičia,

st.
301
152

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

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

..Rugpjūčio (August) 18 d.“CARICA”

Laisvės4 SPAUSTUVE
Yra įrengta pagal naujausios technikos reikalavi
mus, todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS atlieka 
greitai, gražiai ir pigiai. Taigi, draugijos, kuopos 
ir biznieriai, jeigu norit, kad jums reikalingi ap
skelbimai būtų atspauzdinti aiškioj, gražioj formoj 
ir teisingoj, visiems suprantamoj kalboj, tad neškit į 

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

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

bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad remkit ir pla
tinkit ją! “LAISVĖS” pakraipa yra užtikrinta, nes 
ją leidžia ne pavienis kokis nors biznierius, bet 
darbininkų kooperacija. Todėl “LAISVĖ” neturi 
reikalo prieš ką 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,

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

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

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS ’ 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
S. Karvelis, 111 Ainslia St., 

Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J Butkevičia,

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

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

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

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

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 jaunystes 
svajonių . :: :: :: :: :: :: :: ::

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
J. Neviackas (pirmininkas)

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

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

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

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.,

Simaitis,
174 Broadway, 

Parulis,
183 Roebling St.,

DIDŽIOJO 
VišKŲ 

GOS

v.
K.

K.

J.
New York City.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

K A INA 20c.
Reikalaukit šiuo adresu:

u
183 Roebling St Brooklyn, N. Y

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jus as,

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

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

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

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

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

Knygyno iždininkas J. Dainidavičia-

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

NINKĘ! ADRESAI: 
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.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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., 
New Britain, Conn; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
i LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
I FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin-

Brooklyn, N. Y.

ir

ir10c.

Nuo

Nuo

ir 
ir

.50 

.50 

.60 
1.00 
.25
.10 

8.00
.25 
.25 
.50 
.25 

50c. ir 1.00

25c.
rbą Expellens.

50Č.'
50c.

brangiaus,s žmoga^ wnTAS!
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laime ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių i.‘.edikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: (
Kraujo Valytojas.....................?1.00
Gyvasties Balšamas.........................75
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 1.00 
Vaistas del Vidurių.: ,50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas..................
Nuo kosulio...................25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos......... 10c. ir
Pifculk'os del kepenų.................
Plakta naikintojas?...................
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui.......... ..
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti. mostis.........
Antiseptiškas muilas 
Gūinbo lašai..............

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroe
■ffaippat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. MftiJ 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. --e-*—
MF’Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių apraiymrif^Bi „ 

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

falgtt Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydMail irflB I 
atsilankydami j Lietuviiki} Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, AptiAon...
M* Bedford Avenue Xunpu North rmk Brooklyn * * •

Nuo palvos skaudėjimo.10c. fr 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo... «... • 
Nuo peršalimo..... 
Plaukų stiprintojas. 
I.inimenta^arba E> 
Nuo plaukų šilimo’. 
Nuo Reumatirmo?.. 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio..........

kirmėlių.,...,. < 
eptiška, mostis 

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

.ts 

.21 

.10 

.20

.50 

.25 

.50 
1.00 
1.00
.50 
.25 
.25 
.25
.25 
.25 
.1®

Box 566, Steger, Ill.
_ __ «K«»O u. IZaiUlUBV1V1B) | A V 1XX ^/aox^OVX XXXlCWlQtf XVCXOVXX1XX1-

Box 407, Steger, Ill. I kui T. L. Dunduliui, Box 511, West- 
Susirinkimai atsibūna po pirmam I ville, Ill., kuris yra po kaucija 

kiekvieno mėnesio nedė’ioj, P. A. Sa-1 $1,000.00, o jis įrašęs j knygas pasiųs 
lasevičiaus svetainėj. »iždininkui. i

Susirinkimal atsibūna
kiekvieno menesio ne 
lasevičiaus svetainėj.

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

i

■
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8 LAISVE

VIETINĖS ŽINIOS
Atydai lietuvių kriaučių. 

EAboard komitetas, ma-

Tokiu būdu lietus neleido ir .draugai malonėkite atsilan- * tos ir apielinkių lietuviai 
programą užbaigti. I kyti, nes turime daug svąr- malonėkite susirinkti.

Buvo leista išlaimėjimui bių dalykų, kuriuos būtinai i 
ir atramentinyčia. reikia apsvarstyti, 
apie $7.00. Atra-|

Rengėjai.

Surinkta Turtų Sekretorius. KRIAUČIŲ STREIKO
Ičet- kevičius iš Great Neck. To

kiu būdu dar keliatas dole
rių liks pelno. 1

Reporteris.

Lietuviški plėšikai.
ubatos naktį, kaip 11:15

d. rugpjūčio bus pikni- Četvergo ryte, jau lei-
Vienatinč mokykla amatų, šo

ferių lenkiškoj kalboj Vasa-* 
rą visada yra reikalaujama

I daug šoferių, todėl kam būti
• darbo, jeigu galima už-

| dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip
i šoferiu

tikru šoferiu per keturias 
dčlias.
nomis
jame,
Ratuoja tik $15.00.

I NT E RN ATI O N A L SCH OOL 
OP \UTOMOBILE 

ENGINEERS
’ I 17 E. 10th St.. New York,N.Y.
k™---- ---

kas šv. Jurgio draugystės (džiant “Laisvę t
Washington Casino parke, sužinojome, kad visuotino I Y 
Maspeth, L. I. Pradžia 2 va- . kriaučių streiko nebus, nes 
landą po pietų. Įžanga 25c. I Ladies Garment Wor- 
Griežš puiki muzika lietu-,kers, unijos viršininkai 

iviškus ir i
Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai malonėkite atsilanky
ti.

Washington Casino parke, sužinojome,

angliškus šokius, priėjo prie sutarties su ina-

Šita mokykla išmokina 
ne- 

Galima mokintis die- 
ir vakarais. Gvarantuo- 
jog laisnius gausite.

tarė sušaukti ant šio 
vergo visų trijų lokalų ex
tra susirinkimą: siuvėjų, 
preserių'ir merginu. Prie
žastis sušaukimo šio extra 
susirinkimo—atėjo jau lai
kas išrinkti naują arba pa
likti seną delegatą. Viršmi- 
nėtas susirinkimas - mi
tingas atsibus 5 d. rugpjū- Juozą Patapą"’ ant ‘ Berry 
čio (August), 1915 m., Tau- tarpe N. 4-tos ir 3-čios gat- 
tiškame Name. Taigi, ger-|Viu. Plėšikai J. Patapui su-i 
biamieji unijistai ir unijis-įplėšė drapanas ir smarkiai1 
lės, neužmirškite atsilanky- sumušė, bet apiplėšti jiems 
ti, nes delegato rinkimas nepasisekė, nes J. Patapas 
yra svarbus. Manome, čia'ištrūko iš jų šaikos. Tarpe 
mums nėra reikalo tai aiš-,tos gaujos plėšikų buvo ir 
kinti, nes jūs patįs gana ge- i lietuvių, kuriuos iš matymo 
rai žinote, kad delegatas, ’ " 
tai yra, nelyginant, kaip ir 
karvedys. Ateidami ant šio 
susirinkimo, nepamirškite 
pasiimti ir knygutes Amal-

nufaktoriais.
Susikirtimai tarpe manu- 

faktorių ir unijos vadų buvo I ?

Komitetas.
prieita prie sutarties.

Ramus.

Panedėly, 9 d. rugpjūčio, 
[bus mėnesinis susirinkimas 

gamated Clothing Workers L. S. S. 19 kuopos Tautiška-
unijos. Taipgi būtų geisti
na, kad tos knygutes būtų 
pilnos, nes dabar dar yra 
laiko užsimokėti į uniją. 
Taipgi būtų geista i na, kad 
ant šio susirinkimo ateitų 
kiekvienas unijistas ir tini ji- 
stė ir kiekvienas nešikąrš 
eiliodamas svarstytų unijos i 
reikalus.

me Name. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi nariai malonės 
atsilankyti ir atsinešti mo
kesčių knygutes, nes jau iš 
S. P. gauta stampos ir rei
kės prilipinti tiems, kurie y- 
ra užsimokėję į Socialist 
Party.

Sekret. A. Jurevičius.

Komitetas. 1 Subatos vakare, 7 d. rug- 
įpjūčio, bus mėnesinis susi- 

Baisus karščiai pradžioje linkimas L. S. S. 59 kuopos 
’ ; Jersey City, N. J. Visišios savaitės pavirto seredos 

paryčiu į baisią audrą, kuri 
siautė visu Atlantiko pa
kraščiu. Audra, kokia buvo 
seredos ryte, tai seniai gir
dėtas dalykas vasaros laiku.

New Yorke žuvo 7 
žmonės.

Iš visos Amerikos prane
ša, kad audra pridirbo la
bai daug nuostolių.

Erie, Pa., kada trūko de
besys, žuvo 50 žmonių.

Sukatoje, 21 d. rugpjūčio, 
bus didelis piknikas Lietu
vių Gimnastikos Kliubo Cy
press Hills parke. Parkas

Griežš puiki muzika po va
dovyste J. L. Sullivan. Į- 
žanga 25c. Visi vietos ir a- 
pielinkių lietuviai malonėki
te atsilankyti į mūsų pa
rengtą pikniką, nes parkas 
kibai puikus ir svetainė dėl 
šokių daili. Kas atsilankys, 
tai užtikrinam, kad nesi- 
graudins.

Reikalų Sekretorius
A. Ankudavičia.

Ant gatvės prakalbos.
Pėtnyčioj, 6 d. rugpjūčio, 

ant Roebling St. ir kampas 
Grand St., bus prakalbos L. 
S. S. 19 kuopos. Kalbės J. 
Jukelis temoj: I. W. W. uni
ja ir socijalizmas. Visi vie-

bus mėnesinis susirinkimas 
Liet. Gimnastikos Kliubo po 
N375 South 1st St., Brook
lyn. N. Y. Pradžia 8 vai.
vakare.

Visi kliubo 
atsilankyti, 
daug svarbių

Reikalų sekret.
A. Ankudavičia.

nariai privalo
nes turime

Lietuvių Kooperatyviškos 
Spaudos Bendrovės pusme
tinis susirinkimas atsibus 
nedėlioję, 15 d. rugpjūčio 
(August), 1915 m., Laisves” 
spaustuvėje, 183 Roebling

džia 10 vai. ryte.
'Kviečia Komitetas.

Maskvos :: Muzikališku:: Instrumentų
— sssffiš KRAUTUVE - — -
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Vienuos dvieiliais Armonikas: 21 klavišis, 12 bosų, plie
niniai balsai, 16 dumplių, kampai apkalti tvirtai. 

uAI?iA $15.00. $12.50 su 12 lietuviškų dainų.

muzikališku instrumentų. Perkant armoniką duodame dovanai sava- 
Užžiūrčtojas M. TERESCENKO.

PARSIDUODA SALIUNAS
Už pigią kainą iš priežasties savinin
ko nesveikatos. Saliūnas randasi lie
tuviais, lenkais, rusais ir vokiečiais 
apgyventoje vietoje, 927 Grand St., 
kampas Catharine St., Brooklyn, N. 
Y.

JURGIS PALUBINSKAS.
(63—91)

taipgi užlaikome dirbtuvę visokiu 
niokslį, is kurio labai lengva išmokti.

Reikalaukite iliustruoto kalaliogo.
Dept. M.

MOSCOW MUSIC CO.

\T43n

SERGANTIEJI!NAUJAI ATIDARYTA

Ar

visokias

1 (L rugpjūčio buvo išva-

Kaina tik 75c.
Tykiai Nemunėlis teka.

ĮGYK ŠIĄ KNYGELĘ!

Mazurka.
- Polka.

rašymo 
pirsių-

rekor- 
seniai 
mane.

puikesnio iš- 
$25.00 galima

me-
kaina $10.00.

vai. ryto iki

New

Tokios pat mašinėlė 
darbio nuo $15.00 iki 
gauti pas mane.

M. PETRAUSKO įdainuotus 
dus, kurių visuomene jau nuo 
pageidavo, galite gauti pas

356: Lietuva Tėvyne Mūsų.
Birute. Kur banguoja Nemunėlis.
Darbininkų Marsaliftč. Sukeikime kovų.

Visiems žinomi lietuviški šokiai.
Nemuno vilius, Valcas. Sudiev —
Varpelis — Valcas. Mano mielas

E 2360:
E 2360:

Jeigu norite gauti kokius kitus rekordus arba šiaip muzikališku 
instrumentus, auksinius daiktus, knygas ir visokias laiškams 
popioras, rašykite pas mane reikalaudami pilno kataliogo, kurį 
sim dykai.

NEW YORK CITY Y.

L. 10
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Kriaučių streiko pavojus 
dar nepraėjo. Šiomis dieno
mis įvyko daug kriaučių mi
tingų New Yorke.

General Executive Board 
International Ladies Gar
ment Workers taip-pat sto
ja už streiką.

Dabar laukiama atsaky
mo nuo manufaktoriu. Jei
gu jie nenusileis, tuomet

Kuopiet prasidės streikas, 
tatai unijų vadai laiko dar 
dideliam sekrete.

Maple Grove Parke. Žmonių 
susirinko gana daug. Apie 
ketvirtą valandą prasidėjo 
programo išpildymas. Pir
miausia “Aido” choras su
dainavo porą dainelių. Dai
nos išėjo gerai ir publika li
kosi užganėdinta. Paskui 
kalbėjo L. Prūseika. Bekal
bant jam užėjo lietus ir pri
siėjo prakalbą pertraukt. 
Žmonės nenorėjo apleisti 
parką ir pradėjo nuo lietaus 
slapstytis, manydami, kad 
greitai pereis ir paskui ga
lima bus programą užbaigti. 
Kadangi lietus neperstojo li
jęs, tai visi susirinko į sve
tainę, kur “Aido” choras su
dainavo keliatą dainelių ir 
publika pradėjo skirstytis.

Užsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien..

NAUJIENOS” praneša naujausias n teising’.au 
sias žinias iš karės lauko r abelaai iš 
pasaulio — kasdien.

NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis jos' 
vedamos darbininkų dvasioje.

"’NAUJIENOS” talpina darbininkams nan'.ngus 
straipsnius ir žinias.

NAUJIENOS” leidžiamos daugybės dar įninku, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o n* avienios 
ypatos ir darymai pašalinio bizn»r

Pren umeratos kaina*
Chicagoje—pc šnešiotojus 1' c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chic-J^ie metam $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cn-ca^nD metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem me,. 1.00. Europoje 
ii Kanadoje met. $7.00. PavienitĮ num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką irpristųsk kartu su pinigais.

1841 S. Halsted St., Chicago, III.
Šiuomi prisiunčiuj--------—už "NAUJIENAS”-

jietus ir meldžiu jas siųsti Jiuo adresu:

Brukuojama 
Masinime.

Ši mašinuke labai 
vota ir labai gražiai drukuoja. 
turi 30 raktų su visais ženkleli; 
numeriais, taipgi labai puikaus

a

2357:
2358:

W. S. W Al DELIS 
112 GRAND STREET.

ZENYBA
ir

mogaus Gyvenimo Siekinys
ir

i

Lytiškoji Etika.

ANTRA PADIDINTA LAIDA.

Kaina tik Inc.'A^

i • -n 183 Roebling St. LaiSVe . Brooklyn, N. V.

BROOKLYN, N. Y.

KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Speeijališkas nužeminimą- 
kainos ant trumpo laiko. Pa 
siskubinkite įgyti šitą grama 
lomi su 12 lietuviškų dainų 
500 aditų, kaštuoja $12.50 
Gvaranluotas ant 10 metų, ši 
tą gramafoną siunčiame _kiek 
vienam su tiesa ąpžiūrčjimt 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite pilna! 
užganėdinti.

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

NEW YORK, N. Y.

ĮDOMI KNYGA.
lik ką išėjo iš spaudos 
Z. ALEKSOS parašyta, 

knygelelabai žingeidi

LIETUVA SUSALS.
GADYNE ARBA 
BEI PRAEITIS.

BUVUSIOJI LEDŲ
ŽMONIŲ ATEITIS

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

Kaina tik 20 centų.
Adresuokite:
“Laisve”, 183 Roebling Si., B’klyn,N.Y

M. & V. Furniture Co
Maliauskas Ir Vedžiunaa navininkai.

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

C0R‘ 2,-"‘ s‘r^ So. B’klyn, N.Y.687 - 3 AVĖ. Telephone 4263

Diena 
užsiimu 
Persistatykite 

kiek 
jumis 
visokias 
blogiau,

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

sau, kiek aš išgy- 
palink: minau gy venimą, 
gyvenimas įkirėjo var- 

gyduoles ir jaučiate 
tuomet, nieko ne- 

pkis pas gerai SU

džiau,
Jeigu 
lojant, 
nuolat 
laukdamas,
prantantį daktarą ir specijalislą

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 

ligas u didžiausiomis pa-
sckmenr's, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir 11.

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8
1. vakaro. šventadieniais nuo 10

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

4 po pietų.

York City

Naujausi = Lietuviški

Columbia^
Rekordai

Su lietuviškomis 
Dainomis ir Šokiais.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

E

E

E

E

E

E

2889.

284(k

2841.
<4

2842.

2348.

2223.

2224.

2225.

2226.

2227.

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

Neleisk šilumai sugadini valgiui- 
nes jie prekiuoja brangiai. Suga 
dyti arba bloga! užlaikomi valgia’ 
yra pavojingi žmogaus sveikatai. 
Jai surokuotum už klek pinigų su 
sigadina valgių per karščius, tai 
būt galima lengvai nusipikti gera 
aisboksj nuo Maliausko ir Vidžiūno 
ir bus ant visados. Pasiimk an< 
Išmokesčio, jie pigus pas mus.

E

E
E

2228.

2356.

2357.
2358.
2359.

<c

2360.

ŽĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetae.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLI.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava ■ 
Kapeli ja.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
1 SVEIKATA. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija. 
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GI RIALŲ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU. 
ŽYDAS STATINĖJE. 
SAULELĖ 
Kapelija.
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTĖ ir
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ.
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka.
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.

Polka. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.




