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V Metas

AMERIKAfortų.
Vienas aeroplanas tapo 

pašautas.

PLENUOJA UŽPULTI 
ANT KIJEVO.

Manoma, kad pietinė au-

UŽPUOLĖ ANT ANGLI
JOS.

Londonas.*—Ir vėl vokie-

jKaukazą. Vokietija nešel
pianti Turkiją ir pinigais.

DIDIS KUNIGAIKŠTIS NIKOLAJ NIKOLAJEVIČ NUKELTAS ANTJCAUKAZO
=^'ro vietininku. Caras Mika- 

PRADŽIA RE VOLIŲ- i j įlojus bus vyriausiu koman-
cijos Rusijoj. iL„_:____

Petrograde prasidėjo J į vyno spėkų.
sumišimai, kurie, laikui 
bėgant, gali nuvesti 
prie revoliucijos. Tar
pe žmonių pasklydo 
gandas, kad Ryga jau 
paimki. Visur prasidė
jo didžiausias sujudi
mas. Minios svieto su
plaukė ties laikraščių 
ofisais ir pradėjo šauk
ti: “pasakykite mums 
teisybę! Jūs slepiate 
teisybę nuo žmonių”.

Valdžios agentai pra- 
} dėjo areštuoti žmones. 

/ d. rugsėjo tapo areš
tuota 80 ypatų.

Tik vakare pasirodė 
valdiški pranešimai, 
kad Ryga dar nepaimta 
ir generolo Russkio ar
mija dar nesumušta.

Iš Berlyno praneša, 
kad dideles žmonių mi
nios šturmavo bankus
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i
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idierium kariumenės ir lai-

Nikola j Nikolajevič bū
siąs vadovu tų Rusijos ar- 
Imijų, kurios kovoja su tur- 
[kais. Šitas perkėlimas jo 
; Kaukazan yra pusėtinas pa
žeminimas. Didis kunigaikš- 
itis užims vietą grafo Vo- 
ironcovo Daškovo, kuris ligi 
[šiol buvo Kaukazo vice-ka- 
iralium (vietininku). Voron- 
[eovas Daškovas yra jau pa
liegęs senis ir visais reika
lais Kaukaze tvarko jo žmo
na.

Didis kunigaikštis, pasi
traukdamas is savo vietos, 
išleido atsišaukimą į karei
vius, kuriame išreiškia vil
tį, jog Rusija vistik laimė
sianti.

Caras, apimdamas vy
riausią komandą, ir vėl pa
sitiki dievo valia ir pa-

sidabrinių pinigų. “Bu- 
maškų” niekas nebenori 
mainyti.

Petrograde dabar 
amžinas neramumas. 
Vienas gandas pamaino 
kitą gandą.

Iš Athčnų praneša, o 
Berlyniškė “Oversea r
Agency” tai atkartoja, Hi

■ - _ ■■ « w V ti ’
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jog Petrograde užmuš
tas policijos viršinin
kas. Ta žinia parodo, 
kad Rusijoj jau prasi
deda revoliucija. Beda 
tik, kad tiesiai iš Petro
grado neateina teisin
gų žinių. Valdžia viską 
slepia.

Labai svarbi naujiena 
atėjo iš Paryžiaus. Pat
sai caras eina vadovauti 
savo kariumene. Vadi
nasi, didysis kunigaikš
tis Nikola j Nikolajevič 
turės eiti otstavkon. 
Caras praneša laišku 
Francijos prezidentui 
Poincare, kad jisai pats 
eisiąs vadovauti savo 
kariumene ir tikisįs lai
mėti. Nekurie patrijo- 
tiški rusai jau seniau 
reikalavo, kad caras už
imtų vietą vyriausio ko- 
mandieriaus. Mat, to
kia jau tradicija pas 
Rusijos carus. Veik vi
si jie buvę karvedžiais. 
Tiktai mažasis Mikalo
jus laike japonų ir da
bartinės karės sėdėjo 
užpečky arba vežiojo 
kareiviams “šventas i- 
konas”.

Pereitą siibatą Pet
rograde, caro palociuj, 
buvo pasitarimas minis- 
terių ir kitų valstybės 
veikėju. Caras pasa
kęs prakalbą, jog reikia 
kariauti iki pergalės. 
Ministerial ir veikėjai 
jam pritarė.

joj, kaip tik tuo pačiu lai-[Amerikos ambasadoriaus
ku Ryman pribuvo kariška 
japonų delegacija.

Laikraščiai mato tame la
bai didelį atsitikimą ir pra
deda šnekėti, kad japonai 
prisius kariumenės Euro
pon.

Laikraštis “Idea Naziona- 
le” sako, kad Joffre šnekė
josi su karalium ir generolu 
Cadorna apie tai, kaip at
remti galimą austrų užpuo
limą ant Serbijos.

DIDŽIO KUNIGAIKŠČIO 
ŽVAIGŽDĖ GĘSTA.

Rusijos kariumenės vy
riausio karvedžio didžio ku
nigaikščio Nikolajaus Niko-

globa.
Dabar ambasadorius pra

neša, kad italų gyvastįs ir 
nuosavybė yra pilnai apsau
goti. Turkų valdžia jokių 
pasikėsinimų nedaro.

VON TIRPITZ LIKSIS
LAIVYNO BOSU. p

Berlynas.—Didysis Vokie- 
tijos laivyno admirolas von 
Tirpitz liksis vyriausiu gal- 
viniu.

Jisai tik truputį susirgo ir 
išvažiavo ant vakacijos.

DARBO LAUKAS.
Waterbury mašinistų pa- 

gelbininkai ir kiti reikalau
ja algų pakėlimo. Tie, ku- į * i • •v • i i (T» -i f* r istro-germanu armija, vado-,d <\Ųaiviai pasirodė rytų’ _

vaujant generolui von Mac-Anglijoj. Daugely vietų jie ne ligisiol gaudavo !}>1.6o,da- 
kensen, stengsis prasimušti '.nete bombas. Yra žinoma, bar reikalauja $2.00. _ _
linkui Kijevo. F’_ ’"'2'jog kaip kur kilo gaisrų.

deda gęsti. Rusijoj jau mė
gina jį kritkuoti.
nuo gegužio

įgelba ir sako, jog Rusijos 
garbė reikalaujanti, 
vokiečiai būtų išvyti.

Šita didelė permaina 
ido, kad Rusijoj visi jau su- 
p rauta, jog reikia extra 
priemonių, kad apsigynus 
nuo vokiečių.

kad

ro-

’ RUSAI LAIKYSIS 
RYGOJ.

Rusai nutarė iš paskuti-
Vokie-

DIDIS KUNIGAIKŠTIS 
NIKOLAJ NIKOLAJEVIČ 
NUKELTAS KAUKAZAN.

.čiams yra begalo svarbu tu- 
i rėti Rygą savo rankose. 
iMat, atėjus žiemai, jie ga
lėtų paversti Rygą juros 
baza dėl savo veikimo.

Visame Rygos rajone vo
kiečiai veikia labai smar
kiai. Jie laiko savo ranko
se pozicijas ties Friedrich- 
stadtu ir atkirto susinėsimą 
su Ryga iš pietų puses.

Vokiečių orlaiviai labai 
tankiai pasirodo virš Rygos.

Laukiama, kad vokiečių 
i laivynas vėl pasirodys Ry- 
Igos užtakoję.

Rusai apleido salą Dago, 
h kur turėjo savo geras pozi

cijas.

Waterburio darbininkai 
[naudojasi šia proga, ir čia 
darbuojasi Amerikos Darbo 
Fede raci j os orga n i zato ri ai.

Albany ir Troy prasidėjo 
gatve karių darbininkų 
streikas. Judėjimas pasi
baigė Albany, Troy, Cohoes 
ir Watervliet. Išviso strei
ke dalyvauja daugiau, negu 
1,600 darbininku—t 7 C

<800 kunduktorių. 
viskas eina ramiai, 
riaušių nebebuvo.
kompanijų atstovų ir darbi- 

,'ninku eina tarybos, kurios, 
[rytinės Anglijos miestelių kaip^ tikimasi, pin ves prie

Wilmingtone, Akrone ir 
kitur įvyko ekspliozijos tose 

gaminama

CHINIJOJ NEBUS RES
PUBLIKOS.

. Chinija jau tik iš vardo
sakojimą tūlo austrų ąficię- |pus respublika. Yuan-Shi- 
rio, kaip elgiasi rusai, pa- j ^apS prezidentu ligi gy- 
sitraukdami nuo savo prie- vos gaiVOs.
šų. Jisai sako, kad rusai j rrn sa.i pudras noli ti ki erius

RUSAI VISKĄ NAIKINA 
PASITRAUKDAMI.

“Daily News” talpina pa-

ISPANIJOS KARALIAUS
PRANEŠIMAI.

Ispanijos karalius Alfon
sas, pasikalbėjime su žurna-[ Austrų kariumene, įsiveržu- 
listu “Espana Review”, pa- si į Voliniaus guberniją, ra-

naikina i_r . degina. tap0 dabar tikruoju Chini
jos vienavaldžiu.

Pradėjus’Sakė, jog jisai nevažiuosiąs do tik sudegintus miestelius 
kon iš priežasties Eu- ir sodžius ir tik retai kur jmėnesio rusų I Ameril 

kariumene gauna smūgį po : ropos karės. Jisai sako,kad koki žmogų, 
smūgiui.

DUBNO IR ROVNO DAR
RUSŲ RANKOSE.

Dvi antralaipsnės tvirto
vės Dubno ir Rovno dar vis 
randasi rusų rankose.

Austrai darbuojasi Voli
niaus gubernijoj, bet veikti 
jiems yra labai sunku. Jie 
patįs vos-vos beajisigina nuo 
rusų kontra-atakų.

; UŽPUOLIMAS ANT 
BADENO.

Londonas. — Freiburgas, 
vyriausias Badeno miestas 
(Vokietijoj), vol tapo aplan
kytas francūzais orlaivinin- 
kais, kurie mėtė ant jo daug 
bombų.

EINA ANT PINSKO.
Generolo von Mackęnseno 

armija jau artinasi prie 
j Pinsko (Minsko gub.). Ru
sai jau apleido miestelius: 
Drohysmin ir Chomsk.

Vokiečiai dabar koncent
ravo savo spėkas upės Tri
plet rajone. Tenais yra be
galo daug pelkių. Tose pel
kėse kas nors turės įklimpti 
— rusai ar vokiečiai.

Princo Leopoldo armija 
maršuoja ant Volkovysko 
(Gardino gub.).

Abelnai, visoje Gardino 
gubernijoje eina didžiausi 
mūšiai. Vokiečiai pėda po 
pėdai stumia rusus atgal, 
nors rusai ir labai smarkiai 
kovoja ir, kaip drūti, gina 
savo pozicijas.

nėra duonos, nieko nėra.
Toksai rusų elgimasis vis

10 YPATŲ UŽMUŠTA.
Londonas.—Laike pasku-

Itinio Zeppelinų žygio ant

į tapo užmušta 10 žmonių h’^treiko .užbaigjnur 
gyve-i46 tapo sužeista. Tarpe nu-1

Jokių
Tarpe

Freiburgas nėra jokia 
tvirtovė, bet francūzai todėl 
jį atakavo, kad atsilyginus 
vokiečiams už bombardavi- 
vimą dviejų neapsaugotų 
miestų Franci j oje — St. Die 
ir Gerardmer.

Francūzai atakavo ir dau
giau vokiškų miestų, būtent 
— Saarburg, Lens ir Perro
ne.

Ispanijai reikės ateityje su
lošti labai svarbią rolę.

Alfonsas XIII tvirtina,
kad po karei valstybės dar'sidėti žmones, kurių
labiau ginkluosis, nes Belgi- nimai sudeginami, o laukai'kentėjusių yra 19 moterų ir 
jos pavyzdys parodė, kad išpūstinami? Rusijoj
šiandien jokia tauta nėra taip jau pilna pah'"g K t # .. . 
apsaugota nuo priešų už-( Antra vertus, jeigu Rusija'pasipiktinimas prieš 
puolimo. Dabar didelės ir ,tikisi atgauti atgal tas vie-* ~"'~ 

tai ji pati ras tik vie
nus degėsius.
PRIVERSTINAS KAREI

VIAVIMAS.
Londonas.—Anglijos mi

ni storiu kabinetas rimtai 
svarstė klausimą apie įve-; 
dimą priverstino kareivia-į 

j. Karės mi- 
inisteris Kitchener uoliai rė
me tą pieną. Manoma, kad 
tasai klausimas bus galuti
nai išrištas sekanti mėnesį.

j uz-1
Dabar didelės ir,tikisi atgauti atgal tas vie 

mažos tautos supigsiančios, tas, 
kad jos turi dar labiau gin
kluot i e s.

Karalius tikisi, kad soci- 
jalistai pripras prie dabar
tinės valstybės ir taps jai iš
tikimi. Užtat valstybė- iš
pildys teisingus socijalistų 
reikalavimus. . _

Tai taip šneka karalius, vimo Anglijoj.

ir'vaikučiu dirbtuvėse, kur gaminama
p ' Angliįoi vėl pakilo didelis ginklai talkininkams. ,

1 iviiip saK.o faui ..xiiiitaijek- 
splioziją surengėcius. tie, ku
riems rūpi, kad būtų paga
minta kuomažiąusia ammu- 
nicijos Franci jai ir Angli-ANGLIJOS UNIJOS

Anglijos unijistų suvažia- jai.
vimas pripažino, jog Anglį-j Brooklyn© irgi prasidėjo 
ja teisėtai veda šią karę. U-l mašinistų streikai Aismano 
nijistai tikisi, kad teisybė, fabrikoj. Metalo darbinin- 
ims viršų. Unijistai savo re- kų sąjunga per dvi savaiti 
žolinei jose piktinasi, kad vo-.vedė derybas su darbdavais, 
kiečių kariumene žudo ra-,bet tarybos buvo ’

Tik vargiai taip bus, kaip ji 
sai šneka. .

'mius gyventojus — moteris 
lir vaikus.

pasekmių.
Darbininkai

be jokių

apskelbė

KODĖL NUSKANDINO
“ AR ABIC Ą”?

Komandieras vokiškos 
Isubmarinos, kuri nuskandi
no “Arabicą”, praneša, kad 
tas darbas atlikta apsigyni
mo reikale.

IR VĖL RIAUŠĖS PET
ROGRADE.

Iš Berlyno praneša, kad

AMERIKIEČIAI AREŠ
TUOTI KAIPO ŠNIPAI.
Washington-, D. C. — Du 

amerikiečiai, vienas mana- 
geris ir vięnąs keliaujantis 
agentas iš Bostono tapo are- i J 
štuoti Maskvoje, kaip rapor- ; 
tuo ja Amerikos konsulis,

Maskvoj ir Petrograde vėlei NESISEKA KELIAUTI Į 
------  1 ‘ RYGĄ.

Generolo Russkio artileri
ja. muša kiekvieną vokiečių

ANGLIJOS UNIJISTAI 
GRĄSINA.

Bristol, Anglija. •— f *
mieste įvyko kongresas Bri-j Mat, buvo pagarsinta, ja. muša kiekvieną vokiečių 
tanijos unijistų. 610 delega- [kad Dardaneluose laimėję’pasistengimą persikelti per 
tų, kurie atstovavo 3,000,000 [talkininkai. Vėliaus paaiš- upę Dviną, kad paskiaus už- 
darbininkų, vienbalsiai pa
sakė, kad jie yra priešingi 
privertsinani kareiviavimui, 
kurį norima įvesti Anglijoj.

Jeigu Anglijos ministerija 
ir parlamentas mėgintų įve
sti priverstiną kareiviavi
mą, tuomet galima laukti di
delių suiručių, o mažu ir re
voliucijos.

buvo didelės dcmonstraci- 
Šiame jos.

i venuus paaiš
kėjo, kad tas pranešimas y- 
ra melagingas.

Minios žmonių, sužinoju
sios apie tai, susirinko gat
vėse
“Mus apgaudinėja, 
nesako tikros teisybės”.

Policija ir kariumene ta
po pavartota, kad nurami
nus riaušininkus,

ir pradėjo šaukti:
mums

unijistai 
kurie su-

KAS BUS SU AUSTRIJOS 
AMBASADORIUM?

Austro-Vengrijos amba
sadorius Dr. Dumba kaip 
tvirtino, taip ir tvirtina, jog 
jisai turįs teisę sulaikyti 
Austrijos pavaldinius nuo 
darbo ginklų fabrikose 
(žiūrėk straipsnį šiame

PENKIOLIKA METŲ Už 
APGAVYSTES.

Vienna,—Karės teismas 
nuteisė ant 14 metų kalėji- 
man čebatų pardavėją A- 
dolfą Neuroną, kuris par
davė tūlam kareivių pulkui 
netikusius čebatus.

Tokių apgavikų karės lai
ke yra labai daug.

JOFFRE TARIASI SU
ITALAIS. . [“Laisvės” N-ry ant 3 pusi.).

Francijos kariumenės Prezidentas Wilsonas dar . -------------
karvedįs Joffre aplankė Ita- galutinai nenusprendė, kaip BOMBARDAVO VENECI- 
lijos štabą ir tarėsi apie pasielgti su ambasadorium. JOS FORTUS, 
bendrą veikimą visų talki- Eina gandas, kad Dr. Į Rymas.—Austrijos aero-

Petrograd, 8 d. rugsėjo, ninku. Pienuojama pradėti Dumba apleis Ameriką. planai bombardavo Venecir
Rusijos kariumenės vadas,, didžiausias užpuolimas ant 
didis kunigaikštis Nikola j vokiečių ir austrų. Užpul-I 
Nikolajevič, atstatytas nuo ti turėsią francūzai, italai iri 
vadovystės ir ’’į/” ..................... ‘ *
Kaukazan, kur jisai bus ,ca-

jos fortus. Tai jau penktas 
sykis jie bombarduoja tuos

Chicagoje visi 
remia mokytojus, 
si jungė į mokytojų federa
ciją. Miesto board of edu
cation atsisakė pripažint tą 
uniją. Tuomet visos mies-

ANYKŠČIŲ APIE- 
LINKĖ.

“L. ž.” rašo:
Šiemet pas mus nekokie 

metai. Ilgai nebuvo lietaus.
kai-ku- to unijos išreiškė mokyto- 

niai jams giliausią simpatiją.
Newarko karpenteriai ga

vo pakelti algas net ligi 
($4.50 į dieną. 1,000 karpen- 
torių dar vis streikuoja. Al- 

jgos ligi streikui buvo ma
žesnes. Karpenteris gauda
vo $4.00.

Streikas labai gerai vyk-

V ašarojus išdžiuvo, 
rie javai, kaip antai 

(pradėjo balt, avižes 
mažos išplaukiojo. I 
palijus kiti javai gal ir pa- 
[sitaisys. Visgi šiemet vasa
rojaus užderėjimo laukia- 
ima prastesnio už pernykštį. 
Pievos visai neprižėlė; dobi-- 
lai prasti vietomis nereikė-1 
jo nei pjauti. Todėl su pa
išam ateinančią 'žiemą ūki- 
Ininkams bus riestai. Ru-

1

■

upę Dviną, kad paskiaus už
ėmus Rygą.
NUSKANDINTA FRAN- ^ens sujaukus reiks puse gy-freikalau j a tokių algų, ko 

' ' T išparduoti, nes žiemą buvo cziiir.v.- V
- - *- V Šienapjūtė meįu algos tapo numuštos.
u apielinkėje jau baigia- Darbininkai turi savo 
Pj kmiŲ dienų prasidės nlaSs-mitingus.

£frZŲ LAIVAS. . Į
Paryžius. Francūz^Į 

garlaivis Guatema?3 ftięo j 
torpeduotas vokiečių SUO-’S1 
marina. Garlaivis nusken
do, bet žmonės tapo išgelbė-

ivUi-ų
- Inebu ; kuo šerti.

- inaibu apielinkėje jau baigia-

INDIJOJ NERAMU.
Berlynas. — Privatiškos 

žinios skelbia, kad Indijoje 
vietos gyventojai jau kįla 
prieš anglus. Gelžkelis į 
Travanoors tapo išardytas.

Neramu ir Beludžistano 
parubežy.

SULTONAS PRIEŠ KAI
ZERĮ.

Londonas.—“Times’o” ko
respondentas praneša, jog 
vokiečių! ambasadorius Ho- 
henloe aplanke Turkijos sul
toną. Sultonas jam išmeti
nėjo, kad Vokietija užmir-SAUGOJA ITALUS. ___ _________

Kuomet Italija apskelbė fortus-' nuo karės pradžios, susi’ Turki j ą "ir* nededanti 
rara 'Tnvu-iim r.ni italu TZ^U m n • •' i* v i n

A • r i*. —■ -r w w*' ttnt w M>,•• ■ g j, ■ - , g g jį g g, g M ■ ■ ■ ■ ■ 1 j I, Į g g . **

Kuomet Joffre buvo Itąli-. valdiniai Turkijoj pateko po tmetė bombų ant Lagoon ir ni turi ginti Dardanelus ir
' y .•>. . • -A.".' .z.'- • • - ,■

perkeltas anelai bendromis spėkomis, karę Turkijai, tai italų pa- Keli austrų orlaivininkai jai. Turkai, girdi lūtis vie-

■^įgiapj.:^. žiemkenčiai 
šienu;*/£•.• -v>u viduti- 
tų metų pzaerejii.. A/iflsu 
niai, vietomis Jr geri, \ ‘ 
apielinkės žmonės aimanuo
ja dar ne tiek dėlei prasto 
užderėjimo, kiek dėl to, kad 
neatsikraustytų “prūsokai”, 
tada jie sako, būtų “amži
na ubagystė”. Apielinkej 
prasiplatinę įvairios kalbos, 
ypač žmonės nusigando, kai 
birželio 17 d. buvo sušaukta 
viso valsčiaus sueiga, kad 
išrinkus žmonių ir arklių 
važiuoti kasimą kasti į Ja- 
navą. Išviso valsčiaus buvo 
išrinkta 513 žmon., 240 ark
lių ir 222 vežimu (vežėčios). 
Reikėjo tenai dirbt dvi sa
vaiti. Anykštėnai jau pa
grįžo iš darbo, jų vieton iš
važiavo aluntiečiai.

Patersono šilkų audėjai 
vėl jau rengiasi į kovą. Jie 

i* 
seniau, Krizio

Darbininkai

Angliakasių unija renka
t, nelyginant su praei- medžiagą, kad patraukus

teismo atsakomybėn 
Rockefellerį, kurį nori ap*

1 tinti ruošime kriųiįnalisv 
ha.. ^‘kaitimu laike an^ 
kų prab.. *
liakasių stren^ *

UžKAUKAZYJE. >
Pamariais tiktai šaudo

mas!. Ypatingų atmainų 
čia neįvyko. Jūrose rusams 
pasisekė paskandyti 69 tur
kų vėjalaiviai, kurie buvo 
prikrauti miltų. Rusų laU 
ve pagavo vieną turkų vėją-' 
laivį, vežusį daug kukuru- 
zos. Oltos linkui eina pap
rastas šaudymos. Labiau į 
pietus nuo Oltos rajono ei
na mūšiai Mušo linkui. Ru
sai paėmė Naziką. Kitose 
vietose atmainų neįvyko, j

•i
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Pernai šiuomi laiku lietu

vių progresyviški laikraš
čiai rašė apie partijų vieny
bę ir bendrą tautos darbą. 
Mat, tuomet visi laukė 
Brooklyn o seimo.

Šiemet laikraščių lakštin
galos nečiulba. Sriovių ap
sisprendimas įvyko ne tik 
politikos, bet iš Lietuvos 
šelpimo dalykuose. Dabar 
tasai apsisprendimas įvyks 
ir apšvietos dalykuose.

tikslus. Tas ir nesvarbu. 
Bile tik S. L. A. nariai žino 
apie naujos draugijos tiks
lus.

NAUJAS RUSŲ LAIK
RAŠTIS.

Drg. L. Deyč, žinomas ru
sų soči jai demokratas, mums 
praneša, kad šį mėnesį išeis 
naujas laikraštis “Svobod- 
noje Slovo”. Naujas laik
raštis — bus mėnesinis. Ja
me bendradarbiaus ne tik 
rusai, bet ir žymesni ame
rikonai socijalistai. “Svob. 
Slovo” bendradarbiaus G. 
Plechanov, Ozol, Hillquith, 
Hurwitcz ir kiti.

Laikraštis būsiąs nefrak- 
cijinis.

Kadangi lietuviai socijali
stai neturi savo mokslo lai- 

o anglų kalba lei-

New Jersey vokiečių ka
talikų sąjunga aiškiai išsi
reiškė prieš suteikimą mo
terims balsavimo teisių. 
“Visi vokiečiai balsuotojai 
kviečiami balsuoti prieš bil- 
lių, suteikiantį moterims 
balsavimo teises, kadangi 
moters vieta namie ir jai 
nedera užsiimt politika”.

Dar sykį pasirodė, kad i ,l?se1.0’ * .
vokiški bravorininkai laiko dzialP>. magazinai daug kam 
ežio pirštinėse ponus katali- m'prieinanu, tai Svobodno- 
I uS je Slovo , i-------—

Negeresni ir lietuviai kle- „ iJ.fa"
rikalai. Tiesa, jie neparašė <........  ’’ ~
panašios rezoliucijos, bet jų 
darbas tolygus vokiečių kle
rikalu darbui.V

je Slovo”, mums rodosi, ga-

tėvynės rašy
tojai mano, kad ginties nuo 
paskalų apie raudonraukius 
esąs privatiškas L. Prusei- 
kos ir J. Neviacko dalykas. 
“Tėvynės” rašytojai nori, 
kad plačioji visuomenė ap
leistų Pruseiką ir Neviacką 
ii atiduotų juos “ant suėdi- 
mo” detektyvų ir tūlų tauti
ninkų suplenuotai provoka
cijai.

Ačiuojam už tokį “bešališ
kumą”. Mūsų laimei, plačio
ji visuomenė kitaip apie tą 
dalyką mano, negu “Tėvy
nės” egoistai. ’

ramos ir tarpe mūsų drau
gu.

Metinė prenumerata —
$1.00, pusmetinė — 60c.

Adresas: ‘ Leo Deutsch,
1398 Clay Ave., New York.

Kapitalistų . 
lonybės”

ma

Neseniai Bayonne, N. J. 
buvo iškilęs Standard Oil 
Co. dabrininkų streikas. Ka
da darbininkų kantrybė iš
sisėmė, kada jiems nusibodo 
badauti, tuomet jie pareika
lavo nuo savo viešpačių di
desnio duonos kąsnio ir 

■žmoniškesnių darbo sąlygų.. 
Ir štai, kapitalistai, vieton stų partijos. • ' • • 1 T i • 1 • i 1

gaikštienės Tatjanos ko
miteto gauna 25 tūkstan
čius į mėnesį; o kiek iš 
pašalinių aukų, to niekas 
nežino. Šelpimas labai 
platus ir augštas, o la
biausiai — garsus. Kan
celiarija plačiausia su 
daugybe darbininkų; visų 
algos didžiausios, už kiek
vieną žingsnį ar piršto pa
mojimą brangiai apmoka
ma...

“Tie mokesčiai ir trau
kia vi«ii« kain mnqplpq iauii ūmesnio uuunus šmotu 
ant medaus/ Daugybė... i^žmouiškesnių darbo sąly- 
glaudžiasi po sparnu ko- & on n„.

kiausykite, ką jums, socijali
stai sako, bet nuolankiai 
dirbkite, o męs jūsų reika
lais rūpinsimės...

Fordas irgi panašiai pasi
elgė: jo darbininkai dirba 
aštuonias vąlandas į dieną 
ir gauna po $5.00, bet ir 
Fordui dar ątlieka 50% pel
no. Ir jo dirbtuvių darbi
ninkams uždrausta prigulė-

Erelio nelaisve
Zoologiškasis sodnas. Pui

ki saulėta pavasario diena. 
Sodne pilna žmonių — visi 
indomauja žvėrių ir paukš
čių. Jei kam tamstų atsiti
ko būti zoologiniame sodne, 
tai, be abejo, atspėsiu, kas 
pritraukė jūsų akisistipra- 
sis žvėrių karalius - liūtas, 
piktoji arinoji pantera, mil-

Londono lietuviai’ 
prašo pagelbos.
Draugai amerikiečiai! At

sišaukiu į jus varde L. S. S. 
D. Br. 21 kuopos, prašyda
mas pagelbos ir tikiuosi, 
kad jūs mano prašymą iš
klausysite.

13 d. vasario š. m. West 
Croydane susitvėrė L. S. S.■t! prie unijų ir prie soeijali- žįnai Indijos _šlapiai (?j0 £ 21 ir

IOT11 nni’Tima K nnirn iOTni VATAI \ m aL/Ia L\r\rr zl m rx __

išpildyti darbininkų reikala
vimus, nusamdo sargybi
nius, apginkluoja juos ir lie
pia šaudyti tuos darbinin
kus, kurie išdrįso pareika
lauti didesnio duonos šmoto

Kapitalistai 
gerai supranta, jeigu page
rinti darbininkų būvį, tai 
tuomi sulaikoma abelnas 
darbininkų judėjimas ir ka
pitalistams negręsia toks 
pavojus. \ V. P.

1
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ATEIVYSTĖ PO KAREI.
Pro f. Johnson sako, kad po 

karei galima laukti žymaus 
emigracijos pakilimo iš Ru
sijos. Kadangi patįs pra
monini ilgiausi Rusijos ap
skričiai išpustyti ir ten įsi
viešpatavo ekonomiška sui
rutė, tai nuvargę tų apskri
čių gyventojai bėgs iš savo 
tėviškių į užjūrį laimės jieš- 
koti.

Ska i tl i n gumas em i graci
jos priderės nuo prisiruoši
mo laipsnio įvairių garlai
vystes ko mpani j ų.

Imigracijos komisijonie- 
riai Bostone, New Yorke, 
Philadelphijoj ir Baltimorėj 
taip-pat sutinka su prof. 
Johnsono nuomone. Jie lau
kia staigaus imigrantų pa
didėjimo, kaip tik pasibaigs

miteto. Pamano sau: juk 
atėjus kitokiam laikui sa
vo idėjas galės vėl iš
traukti ant viršaus, o da
bar reikia pasinaudoti 
skambučiais, ir už gerą 
pluoštą popierėlių pasi- 
samdo ar tai kur pava
žiuoti, ar pinigų kiek pa
dalinti, komiteto šelpimą 
pagarsinti... Nesunkus 
darbas, o pelnas geras, 
dagi ir žmonės pagarbina. 
Įspėjus kam — teisingai...

‘1Į taisyto s p r i e gi a u do s 
gimnazijų mokiniams ir 
mokinėms, kur prižiūri
ma, kad rytais, vakarais 
poteriautu, šventadieniais 
mišių neapleistų, brostvas 
dėvėtų... Kas priešingas 
tai disciplinai, gali sau 
patvoryje sėdėti. Kelioms 
g i m n a z i s t e m s p a b ė gėl ė m s 
atsakė stačiai kad — be
dieves negaus pašelpos”. 
Męs manom, kad p. St.

Šimkus, atstovas tos draugi-

Žemaite, negales dabar tvir
tinti, kad ta draugija esan-

MUZIKOS LAIKRAŠTIS.
Newark, N.J. įvyko suva

žiavimas lietuvių vargoni
ninkų, kuris tęsėsi-2 dienas. 
Tarp kitko jame nutarta 

eisti muzikos laikraštį, 
irio pirmasai num. išeis 
usio 1916 m. Sumanymą

leisti panašų laikraštį pada
vė p. S. Šimkus, kuris būsiąs 
to laikraščio .vyriausiu re
daktorium. Jo padėjėjais 
I us Ant. Radzevičius, S. 
Strumskis ir Steponavičius. 
Vargonininkai paskyrė iš 
iždo savo sąjungos 300 dol. 
naujam laikraščiui išleisti.

Tame suvažiavime taip- 
pat nutarta suruošti sausio .......................
men. (1916 m.) didžiausią p()S Lietuvių draugijos nu- 
(lainų šventę, kuri įvyks kentėjusiems nuo karės 
New Yorke, loję šventėje šelpti
tin-esią dalyvauti 1000 dai-j Tos- draugijos advokatai 
uininkų. luo tikslu bus _or-|Ąmei.jĮioje aštriai užsipuolė 
ganizuojama nauji chorai ir 1 -v- ’ ............
lavinama seni.
(Iš “Newark Even. Star”).

TAI BUVO TEISYBE.
Skaitančioji visuomene, 

turbūt, dar atsimena anuos 
garsiuosius laiškus, kuriuos

sūnui ir kurie savo laiku bu
vo' paskelbti “Naujienose”. 
Kaip žinoma, tuose laiškuo
se tinkamu būdu buvo nu- 
švieta politika klerikališ-

PAAIšKINIMAS.
“Amerikos Lietuvos’’ 

daktoriui
Darbininkų Literatūros Dr

re-
jau nepatinka

“Nesunku suprasti, kad 
ta nauja draugija tyčia 
kuriama, kad užkenkti 
Tėvynės Mylėtojų Drau
gijai... Kaip sykis “Ke
leivio” kompanijos politi
kieriai jau buvo mėginę 
ją ir palaidot. Tas nepa
sisekė, tai dabar norėtų 
ją išardyt”.
“Laisvė”, kaipo organas 

Darbininkų Literatūros Dr- 
jos, gali nuraminti “Ameri
kos Lietuvos” redaktorių. 
Naujoji draugija įkurta ne 
tuo tikslu, kad griauti ar 
ardyti kokią nors kitą drau
giją, o tarpe jų ir T. M. 1). 
Kas pritaria T. M. D., tegul 
rašosi prie jos, o kas prita
ria L. D. L. D., tegul rašosi 
prie jos. Naujoji draugija 
bus kitokio plauko, negu T. 
M. D. Jos tikslas ir valdy- 
moši tvarka yra kitokia, ne
gu T. M. D. Taigi, tų dvie
jų organizacijų keliai eina 
kas sau.. Kam tat rokuo- 
ties?

“Tėvynės” redaktorius sa
kosi nežinąs apie L. D. L. D.

ant Žemaitės, kam ji, girdi, 
niekinanti taip prakilnią 
draugiją. Bet Žemaite ne
priguli prie tos rūšies žmo
nių, kurie bėga nuo pirmo 
priešų šūvio. Žemaitė žino 
ir moka, kaip atsikirsti. Štai 
ji vėl rašo savo sūnui — 
studentui, o “Naujienos” vė
lei garsina jos laišką;

...“Kunigai per pamoks
lus griauna, šaukia, jog 
tai “Dievo rykštė” leista 
už mūsų nusidėjimus — 
bedievystę, niekinimą, ne
pildymą prisakymų baž
nyčios šventos, blogų raš
tų leidimą arba skaity
mą... Na, jie savo naudai 
ir darbuojasi išsijuosę.

“Lietuvių komitetą 
(Draugiją. Red.) nuken
tėjusioms nuo karės šelp
ti, atplėšę į savo nagus 
(kaip jau žinote), ištem
pė suvisu ant savo kurpa
lio. Pradėjo po senovės 
kauniškiai veikti; labai 
plačiai išsiplėtė ir labai 
augštai iškilo. Mat Lie
tuvių Komiteto guberna
torius garbės nariu, rusų 
vyskupas taipgi garbės 
nariu... Tokius šulus prie
šakyje pasistačius, ' gali
ma man d ravoti. Visi to- 

? kie didikai duoda pašel- 
pas, patarimus — bepigu 
veikti po savam: per ge
ras protekcijas pinigu 
Įdek reikiant Iš kuni-

KAS STOVI Už PEČIŲ 
PATRIJOTIšKŲ ReKS-

nių? Į ?
“Appeal to Reason” rašy

tojas F. Monroe praneša 
tam laikraščiui iš Washing- 
tono, kas stovi už pečių tų 
patrijotiškų rėksnių, kurie 
reikalaują didesnės armijos 
ir didesnio laivyno.

“Nuo 1887 metų Beth
lehem Steel Go., Midvale 
Steel Go. ir Carnegie 
Steel Co.— trįs firmos—• 
gavo užsakymų nuo vai
ri ž i o s u ž $95,628,912 . A r
gi reikia stebėties, kad tie 
ponai stoja už didesnį lai
vyną ir didesnę armiją?

“Nuo 1905 metų Du 
Pont Powder Trust — 
kuris neturi konkurentų 
pardavime bedūmio para
ko valdžiai, gavo kont
raktų ant $25,000,000”. 
Išviso gi viršuj paminėtos 

kompanijos, pradėjus 1887 
metais, gavo įvairių užsaky
mu nuo valdžios ant $150- 
000,000.

“Čia jau nekalbama a- 
pie mažesnes firmas, dir
bančias šaudykles, ammu- 
nicijas ir kitus gabalus, 
reikalingus 
kariumenės 
staigų”.
Rašytojas

jeigu karės reikmęnįs būtų 
gaminama valdžios f abri
kose, tuomet viskas apsieitų 
daug pigiau ir privatiniai 
milijonieriai negalėtų taip 
baisiai lobti.

'Pieša, ten darbininkai bu
vo neorganizuoti, bet skur
das ir badas privertė juos 
stoti į atvirą kovą, jie pra
dėjo ant gatvių taisyti bari
kadas ir kovoti su ginkluo
tais sargybiniais, ant gat
vių prasidėjo riaušės ir vi
sas miestelis sujudo.

Standard Oil Co.pamačius, 
kad tai ne juokai, nes išal
kę darbininkai eina ant žūt
būt ir ginkluoti sargybiniai 
jų negali numalšinti, griebė
si kitokių priemonių. Pa
vieto šerifas, kuris iškilus 
streikui uoliai reikalavo nuo 
gubernatoriaus milicijos 
streikierių numalšinimui, 
pradėjo darbininkams lapės 
u o degą r o dy ti i r j u o s vilio
ti. Jis pradėjo agituoti, kad 
visi streikieriai grįžtų prie 
darbo, o kompanija jų nenu
skriausianti.

Su p ran tam a, da rbi n i n kai 
patikėjo šerifo žodžiams ir 
kompanijos sąžinei ir visi 
su g r į ž o prie darbo.

Visų pirmiausiai kompa
nija parodė savo galę — a- 
pie 50 smarkesnių darbinin
kų išvijo laukan, o į jų vie
tą priėmė juodveidžius. Ji 
gerai supranta, kad juodvei- 
džiai daug tamsesni, per tai 
ir nuolankesni. Atlikus tą 
darbą, pakėlė likusiems dar
bininkams algas. Ji parodė 
savo “malonybę” —- nenuo
ramas pavarė, o nuolankes
niems didesnį užmokesnį 
davei

Bet darbininkai tuom ne- 
užsiganėdino, pradėjo vėl 
bruzdėti ir grasinti nauju

Valgykite plutą.
Daugelis žmonių nevalgo 

duonos plutos tai dėl jos kie
tumo, tai dėl kartumo, tai 
dėl kitų priežasčių. Vai
kus paprastai matome iš- 
griaužiant minkštumą ir 
numėtant plutą. Seni žmo
nės skundžiasi dantų nedrū- 
tumu arba peturėjimu ir 
plutas atiduoda jaunes- 
niem; pastarieji net rūgo- 
ja ir stengiasi išvengt plu
tos valgymo, žodžiu, plu
ta visų mėtoma ir negeisti
na ir, be abejonės, yra žmo
nių, kurie norėtų sugalvot, 
kaip iškepus duoną be plu
tos.

Visi žinome, kad miltuose 
yra daug krakmolo. Krak
molas yra maistas, bet pap
rastoj formoj priimtas jis 
nedaug naudos atneša, nes

niai), juokdarės — beždžio
nės, gražieji povai, papūgos 
ir tt.; žodžiu, visa tai, kas 
pasižymi savo Ūgiu, spėka, 
spalva arba juokingu judė
jimu.

Bet ar pažvelgė t jūs į tas 
tyliąsias figūras, kurios per 
ištisas dienas, nejudėdamos, 
sėdi ant tų pačių nudžiuvu- 
sių šakų ir dirbtinųjų uolų, 
aptemptų vielų tinklu^

Ar atkreipėt atydą?
Priėję prie vieno šitų 

Įėjimų ir pasakę: “A, 
ereliai!” nuėjote sau ramiai 
tolyn. Veltui; grįžkite at
gal prie erelio; įsižiurėkit 
arčiau į šitą didvyrišką fi
gūrą.

Nejudėdamas, kaip akme
ninė stovyla, tupi karališka
sis paukštis. Akylai žiuri 
į padangės mėlynę ir lyg ko 
jieško ten. Taip jis tupi iš
tisomis valandomis, ištiso
mis dienomis. Kiek minčių 
galvoje perslenka per šitą 
nelaisvę, iš visų šonų ap
tvertą ir atskirtą nuo lais
vojo gyvenimo!... Ką gi 
jis mato toje augštybių mė
lynėje, apie ką jis dūmoja 
per ištisas dienas ir naktis? 
Žiūrėkite, . urnai jo akyse

ka- 
čia

persikėlė į Londoną. Pra
džia labai sunki. Nutarėm 
į kurt viešą knygynėlį, bet 
kur tų knygų gauti? Nu
pirkti neišgalim, nes pinigų 
nėra, ypatingai šiame karės 
laike, kuomet kiekvienas 
laiko užgniaužęs peną, nes 
nežino, kas gali rytoj atsi
tikti.

Londone ir apielinkėse lie
tuvių yra gana daug ir jie 
paskendę tamsybėj ir gir
tuoklystėj. Kazyros ir peš
tynės — tai jų kasdieninis 
užsiėmimas. Tarpe tokių 
žmonių reikia didelės agita
cijos ne tik gyvu žodžiu, bet^ 
reikia kiek galint skleisti ir 
literatūrą — knygeles ir lai
kraščius. Apart to, reika
lingas viešas knygynas, ku
riame galėtų ant vietos pa
siskaityti arba j namus par
sinešti. Per tai ir pasiry
žom įsteigti tokį knygyną, 
kokį įstengsime: kiek galė
sime, tai nupirksime, o kita 
tikimės, kad draugai geros 
valios paaukaus mūsų kny
gynui atliekamų knygų.

Draugai ir draugės, kas 
tik turite atliekamų knygų, 
nepaisant, kad jos ir senos,

jo molekules gana sudėtinos žybtelėjo,’ užkimęs riksmas

užlaikymui 
ir laivyno į-

nurodo, kad

SEKTINAS DARBAS.
Lietuvių Socijalistų Są

jungai Amerikoje susivieni
jus su Amerikos Socijalistų 
Partija, mūsų tarpe atsira
do “šiaudadušių”, kurie pra
dėjo raukyties, kad partijos 
reikalams prisieina 10 cen
tų į mėnesį užmokėti. Drau
gijiniuose “benefituose” iš- 
siauklėjusi ir pas mūsų žmo
nes smulkiosios - miesčioni
jos dvasia, patenkinta, kada, 
ima, bet piktinasi, kada reik 
duoti. Dar permažai pažį
stam. platesnį gyvenimą ir 
jo reikalus; dar vis negali
me suprasti tos teisybės: 
“besigailint skatiko prisiei- 
da du duoti”. (“Kova”).

prašalintuosius savo drau
gus. Kompanija pamatė, 
kad greitu laiku gali iškilti 
naujas streikas, kurį jau 
negalima bus numalšinti ap
ginklavus kelias dešimtis 
sargybinių. Ir štai, ji pas
kelbia, kad nuo penkioliktos 
rugsėjo visi jos darbininkai, 
kurių randasi apie 25 tūks
tančiai, dirbs lik po 8 valan
das j dieną ir algą gaus tą1 
pačią. Paskelbdama šią ži-į 
nią, pasakė, kad, girdi, josi 
niekas neprivertė duoti to
kias “malonybes”, kaip aš- 
tuonių valandų darbo diena; 
ji pati, iš gero noro, tą su
teikianti, nes norinti, kad 
jos darbininkų būvis pasige
rintu.

Pasirodo, kad Standard 
Oil Co. turi “gerą” širdį ir 
“gailisi” savo darbininkų, 
nes iš “geros” valios davė 
aštuoniu valandų darbo die
ną. . : / '

Męs žinom iš patyrimo, 
jeigu ir pikčiausį šunį su 
lazda prispirsi kampe ir jis 
matys, kad jau kitokio iš
ėjimo neturi, kaip tik lysti 
po lazdos kirčiu, tai tuojaus 
pradės gerintis ir uodega 
vilioti, kad tik išsigelbėjus 
nuo lazdos. Panašiai pasiel
gė ir Standard Oil Co. Ji

■—ir žmogaus gromuliavimo 
kanalas neturi gana kūnų jų 
atsakančiam išskirstymui į 
smulkesnes medegas, todėl 
tik dalis krakmolo sugromu- 
liųojama, o kitas išmetamas. 
Pirma, negu krakmolas ga
li būti priimtas iš žarnų, jiš 
turi būti perkeistas į dext- 
roes (C6 H12 06) ir maltose 
(C12 H22 Oil) cukrus.Kaip 
matote, šitie cukrus jau nė
ra tiek sudėtini, šituos cuk
rus padaro kūne esančių or
ganų syvai, teisingiau sa
kant, tuose syvuose esanti 
nematomi kūneliai, fermen
tais vadinami. Juos (dex
trose ir maltose cukrus) ga
lima padaryti iš krakmolo 
laboratorijoj su žinomų che
mikalų pagėlba. Kol krak
molas pasiekia čia minimų 
cukrų laipsnį, jis pereina 
tarpinius laipsnius ir tveria 
visą eilę dextrinu ir malto
se. , Laike duonos kepimo 
krakmole darosi minėtos 
permainos ir dextrinas tve-' 
riasi ir susilaiko toj duonos 
daly, ką męs vadiname plu
ta. Dextrino chemiška for
mula yra (G6 H10 05) n. 
Mažiukė n čia reiškia, kad 
nėra tikrai žinoma, kiek 
06 H10 05 molekulų reikia 
sudėt, kad pasidarytų dex- 
trinas, bet jų reikia mažiau, 
negu krakmolo sudarymui. 
Krakmolas, kaip atsimena
te, furi šitokia formula 
(C12 H20 010) 50, nors dėl 
tikro nežinojimo da tebera
šoma (C6 H10 05) n. Kaip 
ten nebūtų, o kada krak
molas skirstomas vienokiu 
ar kitokiu būdu, jo moleku
les lieka paprastesnės ir jis 
lengviau sugromuliuo j amas. 
Bandymai maitint ligonius 
ir net sveikus žmones dex
trinu buvo gana pasekmin
gi, todėl naudingiau ir svei
kiau yra valgyt ant liepsnos 
apgruzdintą arba padegintą 
duoną, negu paprastą. Aš 
čia nesakau, kad reikia su-

išsiveržė iš nuvargusios 
krutinės, išsiplėtė galingi 
sparnai, dar valandėlė, ir e- 
relis nulėks nuo šakos; bet 
jį užtveria geležinės gro
tos...

Liūdnas paukštis, kaip iš 
miego 
glaudė savo 
nurimo
Jei paseksi erelio judėjimus, 
tai nesunku bus rasti ir 
priežastis jo nerimasčiavi- 
mo. Varnų po pušyną 
kranksėjimas ir skraidymas

atbudęs, tyliai su- 
sparnus ir vėl 

ir vėl užsidūmojo.

sai augštyn, bet geležinės 
grotos neleidžia. Tiktai su
juda nelaimingasis ir vėl 
nutyla, nusiramina ir nu
liūsta.

Prisiminė sau plačią tėvy
nę, upę, ant kurios augštų 
krantų, kalno viršūnėje, 
riogso ąžuolas - didvyris, 
kurio viršūnėje lizdas jo 
motinos — erelienės. Ten 
sėdi jiedu savo broliu ir 
žiuri aplink. Stebuklingas 

; i jiems išrodo visas pasaulis. 
Ten už upės toli žaliuoja 
lankos, dirvonai, miškai. 
Ten erelis su ereliene nardo 
augštai padangėmis, o ere
liukai visą laiką seka juos 
akimis ir laukia, ar greit 
atneš jiems vakarienės.

— Kur tu, kur tu, upe ir 
praeities liuosybe? — atsi
duso erelis. Čia prisimena, 
kaip negailestingi žmonės 
atėjo ir išardė jo lizdą, juos 
gi užrištomis akimis nune
šė į sodžių, toli nuo gimtinio 
ąžuolo. Pikti ir nedori vai
kai nužudė jo broliuką, o jį 
pardavė ponui; šis nuvežė į 
miestą ir atidavė į zoologinį 
sodną. Ir prasidėjo erelio 
sunki nelaisvė. Ištisas die
nas jis tupi savo kalėjime ir 
dūmoja liūdnas durnas: 
“Laisve, laisve, plačioji upe, 
— kur jūs?...” Užsimąstė 
erelis apie praeitą liuosybę,

siųskite. Kas reikalaus per
siuntimui lėšų — užmokėsi
me. Kas siųs knygų, malo
nėkite atsiųsti pilną savo 
vardą, pavardę ir adresą.

Laikraščių ir knygų leidė
jai malonėsite paaukauti sa
vo leidimo po vieną egzem- 
pliorj, už ką būsime labai 
dėkingi. Jūs su mumis,. o 
męs su jumis! Jūs atliksite 
du naudingu darbu: pagar
sinsite savo biznį ir sykiu 
platinsite apšviętą tarpe 
Londono lietuvių. Visgi vie
nas, kitas užsirašys laikraš
ti ir nusipirks kokią nors 
knygelę.

Siųsdami laikraštį ar kny
geles, siųskite sekančiu ad
resu: John E. Vasaitis, 97 
St. Jame’s Rd, West Croy- 
dan, England.

Būtų gerai, kad ir kiti lai
kraščiai šį atsišaukimą per
spausdintų.

J. E. Vasaitis.
Londonas. ‘ .

pamatė, kad antru sykiu iš- beginti duoną kepant. Ang- 
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gali būt blogai, tai pasisku
bino iš savo “liuoso” noro 
suteikti “malonybes” — aš- 
tuonių valandų darbo dieną. 
Jūs, darbininkai, būkite 
nuolankus, neklausykite jo
kių agitatorių, nestreikuoki- duonos dalis. Už ją reikėtų 
te, nes męs rūpinamės jūsų .varžytis, o ne mėtyt vienas 
reikalais, męs jums iš geros nu0 kito. Vidurių užkietėji- 
“valios” pakeliame algas ir (mas tankiai gali būt praša- 
^arbo'^dieną^dliodame’mt }inta,s Plutos arba
tą, ko socijalistai reikalau- ^os duonos valgymu. Ji ir 
ja! Bet jūs neišdrįskite apetitą neretai pataiso.
prie unijos prigulėti, ne- Medicinos Studentas A. M.

lai vadina toastu taip apsvi
lintą duonos riekę. Ji gerai 
stimuliuoja vidurius ir leng
viau patenka į kūną. Dex- 
trino yra gana daug plutoj, 
todėl pluta yra geriausioji

gaiš sparnais ir iš visų spė
kų dūmė i geležinę grotą, 
kuri tiktai ir skiria jį nuo 
taip brangios paukščiams 
liuosybės. Bet ir vėl veltui... 
Ilgai žiūrėjau. Gaila buvo. 
Taip ir norėjos prabilti į jį. 
“Nelaimingas tu, karaliūne! 
Ir tave šioji nelaisvė taip 
sunkiai kankina... Sunkus 
ir pilkas tavo gyvenimo ta
kas. Daug dar visokio luo
mo žmonių, į tave šaltai pa
žvelgę, nueis pro šalį; bet 
ar daug tų praeivių supras 
ir pažins tavo širdies skaus
mą, ilgesį ir troškimą”?!
„ _; , (Iš UR. G.”)

«
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Įvairumai.
“American Socialist” pra
neša, kad Butte, Mont., pra
dėjo išeidinėti “The Ameri
can Negro Socialist”. Ne
seniai pasirodė to laikraščio 
pirmasai numeris.

Tas bus pirmas laikraštis, 
kurį leidžia negrai socijalis-. 
tai.

Redaktorius esąs drg. J. 
E. Reed.

“ Soči j al demokra to ” N4 
greitu laiku jau pasirodys 
Tame numery, tarpe kitų 
straipsnių, bus dar straips
nis apie Amerikos lietuvių 
liberalus. Užtat amerikie
čiai būtinai turi įgyti tą nu
merį pasiskaityt.

Tcxase įsikūrė Socijalistų 
Mokytojų organizacija. Iš- 
sykio prie organizacijos pri
sidėjo 140 narių.

Jeigu ne socijalistų spau
da, tai vargiai industrials 
komisijos raportas būtų bu
vęs pakeltas visame pilnu
me.

Latvių šaulių batalijonak 
V irsi ausi s karvedį s leido 
sudaryti karės metui latvių 
batalijomis, vieną Ust-Dvin- 
ske, kitą Rygoje. Latvių 
batalijonai skaitysis, kaipo 
tikros rusų kariumenės da
lis. X-

■I

=

■r

Medicinos Studentas A. M.



LAISVĖ

Pienai Austrijos 
ambasadoriaus.

Ir vėl naujas skandalas. 
Bet šiuo žygiu centrališka 
figūra naujame skandale y- 
ra ne grafas Bernstorf f, bet 
Austro - Vengrijos ambasa
dorius dr. Dumba. Angli
jos šnipai nutvėrė Dumbos 
pasiuntinį Plymouthe ir su
rado jo portfely kompro
mituojančių laiškų, kuriuos 
jo pasiuntinys gabeno Aus
trijos užsieninių dalykų mi- 
nisteriui. Tuose laiškuose 
Austrijos ambasadorius 
Dumba reikalavo iš Vienuos 
valdžios pinigų ir žadėjo už 
tuos pinigus surengti strei
kus tuose fabrikuose, ku
riuose gaminama karės am
municija Anglijai, Francijai' 
ir Rusijai; Dr. Dumba ra
šė: “męs galime dezorgani
zuoti ir daugeliui mėnesių 
sulaikyti gaminimą ammu- 
nicijos Bethleheme ir vidu
rinėse vakarų valstijose”. 
Reikia, esą, tik pinigų.

Austrijos ir Vokietijos a- 
gentai jau seniai darbuoja
si, kad Amerika nebesiųstų 
ginklų Anglijai, Francijai ir 
Rusijai. Bet ta agitacija 
neturėjo ligišiol veik jokių 
pasekmių. Tuomet Austri
jos ir Vokietijos ambasado
riai pagarsino, kad visi Vo
kietijos ir Austrijos pilie
čiai, kurie darbuosis aminu- 
nicijos gaminimui, bus bau
džiami sulyg savo šalies tei
sių, jeigu kada nors po ka
rei sugrįš namo.

Austro - Vengrijos amba
sadorius Dumba išleido di
deles pinigų sumas, garsin
damas laikraščiuose prane
šimus, kad austro - vengrai, 
gyvenanti Amerikoj, neitų 
dirbti į tas fabrikas, kur 
dirbama ammunicija, nes už 
tai jiems gręsia didelė baus-

Bet, turbūt, tie prane-

tai vienur tai kitur mėginti 
papirkti darbininkus, o ypač 
jų vadovus, kad šie suruoš
tų streiką, tai reikia linkėti, 
kad darbininkai atsisakytų 
imti kyšius ir apie kiekvieną 
panašų mėginimą, tuojaus 
praneštų per spaudą. Tuo- 
mi jie pasirodytų klesiniai 
susipratusiais darbo žmonė
mis. Tuomi jie parodytų, 
kad vokiečių ar austrų auk
sas jiems nieko nereiškia ir 
kad jie ir be to aukso moka 
kovoti su kapitalu.

Darbininkai niekuomet 
negali atsisakyti nuo strei
kui, nors tas ir dar taip ne
patiktų tūliems laikraš
čiams ir francūzų bei anglų 
agentams, kuriems rūpi, 
kad tik streikų nebūtų.

Darbininkai savo kovoje 
už geresnį būvį vaduojasi ne 
kariaujančių valstybių 
žvilgsniais, bet savo klesiniu 
išrokavimu.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Sakoma, kad vokiečiai 
smarkus. Ką jie giliuoja 
prieš mūsų lietuviškus did
vyrius! Kiek čia vokie
čiai užėmė žemės! Kur 
dar Maskva! O mūsų Al
girdas, ] 
howitzeriu, be 42 centimet-

me
Šimai nedaug ką pagelbėjo, 
jeigu dr. Dumba sumanė 
siųst savo pasjuntinį į Vien
na ir prašyti pinigų, už ku
riuos pienavo sukelti strei
kus. Ambasadoriaus Dum
bos nelaimei, tie pienai pa
kliuvo Anglijos šnipams ir 
dabar jisai turi daug nesma
gumų.

Amerikos kapitalistiška 
spauda reikalauja, kad 
Dumbai būtų sugrąžintas jo 
ambasadoriaus pasportas ir 
jisai išvažiuotų iš Ameri
kos. Patsai Dumba važiuo
ja iš savo vakacijų namo į 
Washingtona ir žada aiškin- 
ties. Jisai sakosi turįs teisę 
taip elgties, nesą jo prieder
mė esanti persergėti austro- 
vengrus nuo gręsiančio bau
smės pavojaus.

Kitaip apie tai kalba tie 
laikraščiai, kurie yra prie
šingi Vokietijai ir Austri
jai. Jie sako, kad dr. Dum
bos agitacija yra nepaken
čiama, nesą jisai kišasi į vi
durinius Amerikos reikalus 
ir “drumsčia šios šalies ra-

svarba Ispanijos? Šios bai- namas ant žemlapio “ozero 
sios suirutės laike, kada ma- Kupis”.
žiukės valstybes, kaip Hol- 14. Kaip vadinama lietu- 
landija, Šveicarija arba viškai upę, kuri išplaukia iš 
Graikija lošia rolę, milžiniš- ežero prie Kuklių^ ir plaukia 
ka Ispanų imperija nesi- pro kaimus: Kiečiai, Buda- 
duoda apie save girdėt.°4’ ' T 1.....
Vargšė, iščiulpta jėzuitų ir 
klero, Ferrero užmušėja ir 
šventos inkvizicijos au
klėtoja, rymo kaip iščiulb- 
tas citrinas!

** *
Šios šalies politiškoji ko

va yra trikampinė: kapita
listų partija, kuri turi val
džią ir nehor jos paleist, nes 
labai pelninga; kapitalistų 
partija, kuri nori tos val
džios, su tikslu traukt iš to 
sau pelną, ir socijalistų par
tija, kuriai rūpi, idant viena 
dalis žmonių negalėtų ’ sis- 
tematiškai apiplėšinėt ant
ros dalies. Prie kurios par
tijos tu, skaitytojau, pri
klausai: prie vagių, kurie 
vagia, prie vagių, kurie lau
kia progos vogt, ar prie 
žmonių, kurie nori idant 
kiekvienas žmogus naudotų
si tuorni, ką jis per triūsą ir 
darbą sau pagamina?

Fritzas.

Stewart Ferniss.

Lynčo Teismas
Vertė J. Stropus.

vietis, Stanoviskas, Jelena- 
vas, Kuodžiai ir Studžian- 
ka; rusiškai ją vadina “Ma-

“Zelva”,
rycha”.

15. Ežeras 
kaimo Zelva. 

! 16. Ežeras 
Gibų.

17. Ežeras
kaimo Bialoversnė ir Bialo- 
gury, į pietus nuo Seinų.

Kas paeina iš tų vietų ir 
žino, kaip tikrai lietuviškai 
vietiniai žmonės juos vadi
na, meldžiu kuogreičiausiai 
pranešti žemiaus pasirašiu
siam, kad galima būtų dar 
įdėti teisingus lietuviškus 
vardus. Už patarnavimą 
būsiu širdingai dėkingas.

Su pagarba,
B. K. Balutis,

3252 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

“Gėrėt”

“Biala”,

prie

prie

prie

Naujokus šaukia

mūsų gatvėse; raguočių, šimtai 
pjovyklose; gauruotųjų žvėrių 
besiblaškančių spąstuose ir kilpose; gražių 
paukščių, su išrautomis plunksnomis ir 
mirštančių kraujuose, nelaimingų, atskirtų 
nuo gimtinės Kongo gyventojų; apiplėštų 
Kanados indijonų; biednųjų po turčių val
džia; paliuosuotų Amerikos negrų!

Išlengvo aš atsipeikėjau ir pradėjau 
mąstyti, bet mąstymas — blogas ramin
tojas.

" Man norėjos išvažiuoti, nors aš žino
jau, kad Europoj manęs laukia mirtis ir 
tuom-pat laiku aš troškau pasilikti, nors 
čia manęs laukė dar baisesnė dalis. Džent- 
lemanai,pasaulyje yra galingesnė spėka,ne
gu Lynčo įstatymo baimė, negu apšviesto 
negro stenginios priversti baltuosius apsi
eiti su juom, kaip su lygiu žmogumi; ta 
spėka apgalėjo mane. Pilnos sąjausmo 
akis, palietimas mažytės švelnios rankutės 
į dvi sekundas nukalė retežius, kurie buvo 
drūtesni už visus kitokius pančius.

Aš pasakoju jums ne idilliją, o tamsią 
neapykantos ir kraujo pilną, tragediją.

Visi męs žmonės einame vienu keliu. 
Netikėtas susitikimas, nevisai netikėtas, 
paskirtas pasimatymas, auganti simpati
ja, malonus žvilgiai... Ji pamylėjo mane, o 
aš... Gal būt, jums, baltiemsiems, bjauru tas 
klausyti? Aš jūsų nekaltinu, tik pasi- 
stengkit mane suprasti.

III.
Laikas ėjo. Atėjo diena, kurioje Edit 

pasakė, kad už savaitės jos brolis, jo pati ir 
jinai išvažiuos Europon. Apsivesti šitoj 
A.tlantiško-okeano pusėj buvo negalima, ir 
mudu nusprendėva, kad už keleto dienų, 
jiems išvažiavus, aš važiuosiu paskui juos. 
Tenai, Anglijoj, išvežšiu ją ir ji taps mano 
pačia. Paskui užstos darbo ir meilės die
nos. Ateities aš nesibijojau. Man gyve
nant Europoje, daugelis leidėjų norėjo at
pirkti nuo manęs mano šokius, negrų dai
nas ir tt. Mudu susitarėva apsigyventi 
kur-nors pietuose, ant Kapri salos, ant Ma- 
iorkos, kur mudu saulė kaitintų,kur gydan
tis jūrų oras duotų man progą ir dirbti ir 
gyventi dėl mudviejų meilės.

Tik savaitė! Per savaitę mudu netu- 
rėjova susitikti. Mudu padarėva pienus, 
mudviejų širdis buvo ramios; mudu neno- 
i’ėjova išstatyti pavojui visą mudviejų atei
tį dūlei keleto trumpų susitikimų. Mudu 
kalbėjova labai atsargiai. Mudu susitikda- 
vova nakčia, mažoje dauboje, užpakalyjė 
Nikolsonų namo. Dangaus sluogsnis ry
tuose jau pagelto; reikėjo persiskirti, nes 
mudu susitikdavova tik tamsoje. Aš pasa
kiau, jog parašysiu jai iš Liverpool’io; 
Edit žadėjo pasitikti mane Londono stoty
je. Mudu juokėvosi iš to, kaip gabiai slė- 
pėva mudviejų pasimatymus. Pirmu kar
tu aš pabučiavau jos kaktą, padėkavojau 
jai už tą rcyų, kurį ji man davė, ir puoliau 
prieš ją ant kelių. Edit maloniai glostė ma
no galvą ir urnai tyliai šūktelėjo:

— Palauk! — Ir jinai ko-tai jiėškojo 
savo krepšelyje. Greitai aš išgirdau leng
vą čerrškėjimą; jinai-gi juokdamosi pri
dėjo. — Jau viskas; aš pavogiau vieną tavo 
plaukų garbaną, tam tyčia aš ir žirkles at
sinešiau, o paskui buvau užmiršusi...

Aš pareikalavau tokios-pat dovanos, 
bet jieškant jai sriuogutės, kurią galėtų 
man atiduoti, žibintuvo šviesa urnai apšvie
tė mudu, ir moteriškas balsas aštriai ištarė 
viena žodi:

— Gana!
Džozefina Stivens stovėjo keliuose 

žingsniuose nuo mudviejų, ir mano išgąs
čio išplėstos akis pamatė šešias tamsias 
žmogystes, besiartinančias prie mudviejų 
išaugusių daubos pakarščiuose, cukrinių 
lendrių tankumyno, šviesa atsimušė ant 
•jų šautuvų vamzdžių. Koliai tie žnumės 
tyliai apsupo mus, niekas nekalbėjo. Ėjo 
mirtis... O Edit? Aš apėmiau ją ranka ir 
jaučiau, kaip ji drebėdama prie manęs 
spaudėsi. Tas mane padrąsino. Džoze^fi- 
na Stivens tyliai šypsojosi negera šypsą;

(Tąsa).
II.

Ji įėjo šypsodamosi. Džozefina taipgi 
juokėsi, juokėsi ir mano senelė motina; aš 
gi nesijudinau, stovėjau ir stebėjaus.

Ką jos kalbėjo nežinau, aš tik mačiau 
jos veidą. Bet urnai aš supratau,'kad ma
no motina aiškina Džozefinai, kas aš, o po
ni Stivens stengiasi mane atsiminti. Aš 
antsyk nusileidau iš debesų ant žemės. Ma
tykite, džentlemanai, aš pirmu kartu vėlei 
pajutau save naminiu šunyčiu ir daiktu, ir 
man pasidarė skaudu, baisiai skaudu. Pa
nieka kitų baltųjų manęs nekliudė, aš pri
pratau prie jos. Aš galėjau užleisti kelią 
baltiemsiėms, galėjau filozofuoti apie tai. 
Bet kuomet moteris, kurią aš vaikystėje 
karštai mylėjau, kuri šokdavo man žai
džiant ant smuiko, kuri prašydavo manęs 
užverti kirminukus ant jos meškerės kabu
čių, išaugusi, pažiūrėjo ant manęs taip-pat, 
kaip ant visų kitų negrų, aš pajutau degi
nantį skausmą. Ant numestų man, taip- 
sau, klausimų, aš atsakinėjau negrų tarme, 
bet mano liežuvis led-tik judinėsi. Aš pa
likau Džozefinai skaityti mane tikrai tuom, 
kuom ji mane skaitė ir prie pirmos progos 
išėjau iš kambario virtuvėn. Gal būti pa
dėjimas buvo juokingas, bet man nesinorė
jo juokties. Žinote, džentlemanai, Alabama 
prasta vieta negrui, gavusiam diplomus 
augštosiosę Europos mokslo įstaigose...

Aš puoliau ant kėdės. Raudonos be- 
spėkio pykčio bangos temdė mano akis. A.š 
mačiau savo beprotystę, bet nesijaučiau 
nuo to ramesniu. Ašaros tekėjo per mano 
veidą, aš iki kraujo kandžiau sau lūpas ir 
spaudžiau iki skaudėjimo rankas, idant ne
suvaitoti garsiai.

Aš maniau, kad aš vienas, bet apsiri
kau. Toje silpnumo valandoje sale stovė
jo gyva esybė, kurios karšta širdelė pasi
rengus buvo plyšti dėlei manęs. Kaž-kas 
palietė mano petį; aš pakėliau galvą ir pa
mačiau dideles mėlynas akis, pilnas ašarų, 
sąjausmo ir liūdnumo. Mažytė rankutė 
nusileido ant mano rankovės ir malonus 
balsas paklausė manęs, kas yra.

Tenai, Sibbi’es kambaryje ji iš mano 
veido patėmijo, kad aš kenčiu ir, kadangi 
buvo anglė ir nesuprato pietų politikos, tai 
daleido savo širdžiai vesti ją prie manęs. 
Ji mane, kad baltoji mergina gali apsieiti 
su negru, kaip su žmogišką esybe...

Bet aš greit pasikėliau nuo;, kėdės ir at
šokau nuo jos.

— O, aš tamstą išgązdinau, — tarė 
— Kokis tamstos veidas! Kas tamstai?

Aš atsakiau:
— Tamsta neturi su manim kalbėti.
— Kaip? Kodėl? — nusistebėjusi klau-

Liepos 15 d. paskelbtas 
vyriausiojo caro insakymas 
senatui, remiantis 87 pama
tinių inštatymų straipsniu, 
sušaukti naujokus, gimu
sius 1896 metais. Pirmąją 
šaukimo diena paskirta 
1915 m. rugpjūčio 7 d. Šau
kiamieji jaunikaičiai turi, 
'stoti toje vietoje, kame kas 
gyvena šaukimo metu. Kas 
yra užsieniuose, turi sugrįž
ti ir stoti artimiausioje ap
skrityje. Šaūkiamiemsiems 
šiuo insakymu netarnauja 
jokie palengvinimai (Igo- 
tos) ir atidėliojimai dėl šei
mynos ir turto stovio; taip- 
pat nebus niekas paliuosuo- 
jamas del-asmens stovio ir 
užsiėmimo rūšies. Tarnavi
mas negali būti atidėtas ir 
tiems, kas dirba ypatingą 
darbą: geležinkelių tarnau
tojams ir darbininkams (iš
skyrus tik tarnaujančius 
geležinkelių telegrafo in- 
staigose), tarnaujantiems 
pačto, telegrafo instaigose 
(ne karo srityje), prekybos 
laivuose^ uostų laivuose ir, 
transportuose, sanitarijos 
organizacijose, f abrikose ir 
dirbtuvėse, taip-pat pramo
nės ir technikos instaigose. 
Šaukimas tarnauti gali būti 
atidėtas dirbantiems ir tar
naujantiems Dono anglių 
kasyklose, taip-pat iždo ir 
privatinėse instaigose, ku
rios dirba valstybei ginti 
reikalingus daiktus, tarnau- 

” tarp jautiems karo laukų pačto- 
Rudos, Jakonių ir Radzvilo- telegrafo instaig je ir gele- 
niu (netoli nuo Veisiejų).

4. Ežeras “Hanča” 
tu s nuo Veisiejų.

5. Ežeras “Veisice”, prie' jęs į minėtas įstaigas ir vie-

Pagelbękit!
Šiomis dienomis bus 

baigtas didelis žemlapis 
valkų gubernijos, kurio 
taisymui man prisiėjo dar-| 
buotis apie 6 motus. Nežiū
rint to, kad medžiagą šiam

uz- 
ŠU- 
su-

be geležinkeliu, bė žemlapiuį rinkau iš visų ga- 
Ui hmų šaltinių nežiūrint to,uuyviL/^iių, be 42 centimet- , V . ąiibiGvmni nv-n O’ol riniu kanuoliu, be Zeppelinujb?? U.81’td.isy"?u{. ““J' 8C1' \ ■ V tvtc/ be o Lietuviu Moksio Drau-ir orlaivių net tris syk Mas-1-Z. Viini,no‘i>. vUa oils iu.

kvą paėmė! Kol vokiečiai 
susilygins su lietuviais, 
jiems dar daug reiks alaus 
gert!

* *
Lietuvis generolas Yanuš- 

kevičius, pirmininkas di
džiojo kun. Nikolaj Nikola- 
jevič štabo gavo “otstavką”, 
ir paskirtas Kaukazo vice- 
karaliaus (namiestniko) pa- 
gelbi ninku. Nors bįra a- 
šaros iš gailesčio, bet antra 
vertus, męs, lietuviai, nors 
vice-karaliaus gizelių turim. 
Vienok, vėl Gabrio šansai 
ant Lietuvos karūnos suma
žėjo! .

* . *
Laikraščiai skelbia, būk 

“vokiečių šnipai” sprogdi
na Suv. Valstijose amunici
jos dirbtuves. Anaiptol tai 
ne šnipų darbas, bet Vokie
tijos kareivių - rezervistų. 
Dėl neprielankių aplinkybių 
jie negal pargrįžt kariaut 
už “Vaterlandą”, todėl ka
riauja čia. O pagalinus, tas 
yra daug ekonomiškiau. 
Kam vežti amuniciją į Eu
ropą, kad ten vokiečiai 
naikintų, geriau čia pat

Kad kariaut,

gija Vilniuje ir visa eilė lie
tuviškųjų veikėjų, — darbas 
yra taip didelis ir painus, 
kad ir prie geriausių norų 
visa ko negalima buvo su
linkti. Nekuriu mažmožių 
visgi dar ir dabar trūksta. 
Ir todėl, pirm išleisiant šį 
žemlapį, aš norėčiau gauti 
žinių apie nekurtuos daly
kus, kurie žemiaus yra išdė
styti. Labai prašyčiau ger
biamų skaitytojų, kurie ge
rai pažįsta žemiaus paminė
tas vietas Suvalkų guberni
joj, atsakytų man tuojaus 
ant sekančių, žemiaus pa
duotų, klausimų:

Kaip vadinama vietinių 
žmonių tikrai lietuviškai šie 
ežerai:

1. Ežeras tarp Žališkės ir 
Bagdanonių, netoli Seirijų; 
rusiškai jis vadinamas “oze
ro Seislak”.

2. Ežeras “Sigik”, 
Žališkės ir Babru.

3. Ežeras “Verneje

žinkelio telegrafo skyriuose, 
į pie- Tarnavimas gali būti atidė

tas tik tiems, kas bus insto-
se

JI

naikint, 
kariaut!

su
šil
tai

*
Atsišaukiu 

rius, kuopas 
kad priverstumėt 
maitį ir Račkauską, iš S. L. 
A. centro, kad jie išimtų 
warranta už“larceny” ir su
areštuotų tą džentelmoną, 
kurs iš “Tėvynės” redakci
jos pavogė “Tėvynes” adre
sus ir pardavė ar padovano
jo ar parsinešė tiktai į ki
to laikraščio redakciją, kad 
siuntinėt “sampelius”.

*
* * \

Lietuvių politikai bijos, 
kad Vokietijai pergalėjus, 
Lietuva neliktų Prūsų pro
vincija. Tas parodo nežino
jimą Vokietijos įstatymų ir 
santikių. Dabar kariauja 
ne Prūsija, bet Vokietija 
(25 autonomiškas valstijas) 
ir užkariavus naujus plotus, 
negalėtų nrisisavint Prūsi
ja, bet sudarytų iš jų auto
nomiškus kraštus — Reichs- 
land — kaip Alzas - Lota- 

. kad dar- ringijoj, su...tokia savyvalda, 
bininkai išnaudoja šį patogų kokia galima bus duoti, pa- 
momentą, kad išsiderėti ge- dėkime, kaip ir jėzuitų iš- 
riausias dėl savęs darbo ir čiulbtai Lietuvai.

i ♦* *
Nugi kur dingo galybė ir

Męs pažiūrėsime į šį daly
ką tik iš darbininkiško at
žvilgio. Kaip žinoma, jau 
seniai eina gandas, būk 
streikai Bridgeporte, Broo- 
kiyne ir kitur, kur dirba ka
rės ammunicija, yra sukelti 
vokiečių ir austrų agentais 
ir šelpiami jų pinigais. Li
gišiol, betgi, dar neprirody- 
ta, kad vokiečių ar austrų 
agentai šukele kur nors 
streiką. O kol tai nepriro- 
dyta, tai į panašias paskalas 
negalima tikėti. Jau tasai 
pats faktas, kad dr. Dumba 
prašė pinigų streikams kel
ti, parodo, kad ligišiol jisai 
ir jo agentai streikų dar ne
sukėlė. O kadangi tų strei
kų buvo jau gana daug, ka
dangi visose ginklų fabriko- 
se eina didžiausia darbinin
kų kova už darbo dienos su
trumpinimą ir algų pakėli
mą, tai parodo,

atlyginimo sąlygas.
Bet kadangi vokiečių ar 

austrų valdžios agentai gali

ir
L. A. na- 
pavienius, 

pp. Stri-

Petroškių ir Agradninkų.
6. Ežeras “Povesniki”, 

tarp Poviestninkų ir Sapie- 
žiškių.

7. Ežeras “Ainamanka”, 
tarp Kalvių ir Ivoškių, į va
karus nuo Kapčiamiesčio.

8. Du ilgi ežerai prie Vil- 
kanastrų, Leipalingio par.; 
vienas vadinama rusiškai 
Čarna Bilsa, o kitą Biala 
Bilsa. Kaip vadinasi raudi
nas ežerėlis ten pat, vadina
mas rusiškai Agazis.

tas lig š. m. liepos 1 dienos.
Nereikia stoti šiems: 1) 

kas serga sunkia liga, lig iš- 
gynant, 2) kas yra teismo 
nutarimu ir tardyti suimtas, 
kol bus nuspręsta byla ir at
liktas teismo nutarimas; 3) 
kas iš apskrities ir miesto 
kariumenės instaigų yra ga
vęs prolongatą (atidėjimą) 
mokslui baigti.

1 (Iš “Vairo”).

Vilkiaucinio, netoli Liške- 
vos.

10. Ežeras prie Klepočių, 
pakeliui į Kučiūnus ir vadi
namas rusiškai “Zopsie”, į 
pietus nuo ežero Gaišto.

11. Didelis ežeras tarp 
Lazdijų ir Seinų, vadinamas 
“Galodz” (prie jo yra šie 
kaimai: Galiniai, Uzdzenin- 
kai, Beviršiai, Dusnyčia, 
Žagarai, Radziuciai ir Bur
bi škiai).

12. Du ežerai prie plianto 
tarp Lazdijų ir •Seinų: vie
nas vadinama “ozero Ok- 
miany”, kitas “ozero Hol- 
ny”; tarp jų yra kaimas 
Kalviškiai ir prie pirmojo 
yra kaimas Akmianys, o 
prie antrojo palivarkas 
“Holny”.

13. Ežeras prie kaimo Ku
klių (tarp Beržininko ir Gi- 
bų) vadinamas rusiškai “o- 
zero Pomorze” ir kitas ma
žesnis ežerėlis į rytus, vadi-

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 Į 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą bu parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W,35th Street, Chicago, III. 
(Vaidilos prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra suviri (1,500,000.

Kreipkitės raštu ar ypatlškai. 
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

Aš tylėjau. Kaip aš galėjau užmušti 
jos šventą nežinę pasakojimu apie tamsų, 
nerašytą Suvienytų Valstijų konstitucijos 
straipsnį, kurio vardu teisėjas Lynch pildo 
savo kraugeringus nuosprendžius; kurio 
vardu baisią piktadėjystę vadina politiškos 
išminties veikimu; kurio vardu mano rasės 
žmonės miršta, neturėdami progos išsitei
sinti, — miršta be teismo, būdami atleidi
mo aukomis už savo kaltųjų brolių prasi
žengimus?

— Tamsta sujudintas, — tęsė jinai. — 
Ar negaliu aš tamstai pagelbėti? Ir kodėl 
aš neturiu su tamsta kalbėti? Aš nieko 
nesuprantu...

— Taip, taip, nesupranti, — patemijau 
aš, — o aš negaliu tamstai išaiškinti. Aš 
šeisiu...

Toje minu toj e iš ano kambario įėjo po
ni Stivens, o užpakalyje jos mano motina.

— Aha, — tarė Džozefina, — tamsta 
negali atsitraukti nuo juodų vaikų?

Bet ji urnai nutilo. Turbūt mudviejų 
veidų išžiūra ją nustebino. Jos antakiai 
susitraukė; ji aštriai pažiūrėjo ant manęs, 
paskui paėmė Edit’ą už rankos ir išvedė ją. 
Pas vartelius ji išnaujo atsigrįžo ant ma- 
pęs, jos šaltos akįs susitiko su manosiomis, 
ir jos žvilgesy perskaičiau grasinimą. Ji 
net nenusišypspjo senai Sibbi ir nepamojo 
jai ranka atsisveikindama. Ji nenumetė 
ne žodžio savo senovės draugui. Ji tik pik
tai stebėjosi, kad negras drįso kalbėti su 
jos kraujo mergina, kaip su lygia.

Aš jaučiausi sergąs. Toj valandoj man 
buvo gaila visų gyvų, neteisingai kenčian
čių, esybių: arklių su prikrautais virš pa- 
jiegų vežimais, krintančių ir mirštančių

— Edit, — jos balsas skambėjo panie
kinančiai — palik numirėlį!

Bet mano nuotaka dar drūčiau prie 
manęs prisispaudė.

Džozefina patraukė pečiais.
— Aš myliu tamstos brolį ir visą jūsų 

šeimyną, — tęsė jinai, — o dėlto stengiuosi 
tamstai atleisti. Kuomet-nors tamsta man 
padėkavosi, dabar gi aš reikalauju tik pa
klusnybės. Aš manau, tamsta nesupranti, 
ką darai, bet tas juodis turi dasiprotėti...

— Aš viską suprantu, — sušnibždėjo 
Edit, — ir aš jį myliu.

■ . (Dar bus). . .j
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Žioplių Jonas.
Juokai vienoj veikmėj.

veikiančios ypatos: 
ŽIOPLIENĖ, 45 metų. 
JONAS, jos sūnus, 20 metų. 
MARĖ, Jono busiančioji sužiedotinė, 

35 metų.

Veikimo vieta.
(Prastas Žioplienės kambarys.

jos durys — vienos po kairei į virtuvę, ki
tos po dešinei į lauką. Vidury kambario 
stovi prastas, aplūžęs stalas, šalę jo suole
lis. Kertėje lova, kurioje guli Jonas. Per 
dešines duris įeina motina, nešina glėby
je kelintą pundelių. Patėmijus Joną be
gulintį prakalba).

Dve-

MOTINA. Nagi dar tu bemiegi, kel
kis! Tai liurbis; aš jau visą miestą apė
jau, bažnytėlėj šventas mišias išklausiau, o 
jis dar tebesivarto. Dedamą ant stalo pun
delius). Sakau, vaikeli, jau tu nei gėdos 
neturi, nei dievo nebijai. (Jonas raivyda- 
masis žiovauja). Greičiau, nesiraivęs! (Jo
nas atsisėda ir žegnojasi). Kaip tu žegno- 
jiesi, tartum muses nuo nosies baidai! Gra-

ja). Ot, taip. Dabar apsirengk ir marš 
pietums virt malkų atnešti.

(Jonas išsitraukia iš pagalvės sudris
kusius marškinius, kelines, švarką ir skry
bėlę — apsirengia, potam-išsiima iš palo
vės eeverykus, apsiauna ir išeina. Jonui 
besirengiant motina paima iš virtuvės šluo
tą ir šluoja grindis. IšŠlavus pastato šluo
tą ties virtuvės durim į kampui, ir priėjus

žinau, padarysiu taip, kaip Maryte pada
rė: nunešiu kunigėliui gaidį, paprašysiu, ir 
duos jiems šliūbą. Tuom atsiminimu ir ei
siu; pakol Marytė ateis, aš sugrįšiu ir ta
da galėsiu jai viską papasakoti, ką nuo 
kunigėlio išgirsiu. (Išeina. Jonas, iškišęs 
galvą iš palovės, dairosi).

JONAS. (Lysdamas iš palovės). Jau iš
ėjo, reikia eit ir užvalgyt. (Išeina į virtu
vę; netrukus grįžta nešinąs didelį bliūdą ir 
taukštą, padeda ant stalo, pasiima tuzi- 

‘ną banenių, bonką pieno, keną uogų ir 
duonos bandutę. Paskui įeina į virtuvę ir 
išsineša kirvį, peilį ir kaladą. Susiraikęs 
duoną sutrupina į bliūdą, supjaustė nenu
luptas banenes ir sudeda į bliūdą, į>o tam liuota, kad Suvienytose Val- 
užpila pienu ir šaukštu išmaišęs, pradeda stijose yra 8 milijonai mote- 
vaigyti. Bevalgant patėmija keną su uo
gom, paima jį, padeda ant kalades ir kir
viu kerta iš visų jiegų. Uogos ištyška; jis 
pasiima nuo stalo bliūdą, supila iš keno Ii-'mintį kad didele 
kusias uogas, rankom susemia nuo kaladės jų ne tik pačios turi pragy- 
ii- grindi), išmaišo šaukštu, pasideda antįventi, 
stalo, atsisėda ant suolelio ir pi’adeda vai-:užlaikyti: 
gyti. Tuom tarpu įeina per duris Mare._ .. L ,- •• f . U .. .v , seseris, o trecios savo kudi-Paternijus Jonų bevalgant i^nma is krep- ,kius> ■los i11(jU1 įs vaiutiniš- 

■pudras”, nusiiepa veidų., ikaį gauna šešis-septynis 
atgal prie durų ir subel- dolerius į savaitę ir iš tos 
tik ką įėjus). [algos turi pragyventi ir dar

daugelis šeimynas užlaikyti.
8 milijonai vergių! Jos 

tankiausiai dirba lygų su 
vyrais darbą ir lygias valan
das, bet gauna daug mažes- 

... ... _ v- nę užmokestį. Kodėl taip?
, traukdama ranką): Ne-[Ataskymo ilgai nereikės jie- 
(Jonas paima vieną kendę skoti. Moteris yra atsilikę 

-- - --- - nuo vyrų visame kame, jos

8 milijonai vergių.
‘Pastaruoju laiku apskait-

rų, kurios iš savo rankų 
darbo maitinasi, t. y., dirba 
dirbtuvėse ir kitokiose į- 
staigose. Bet reikia atsi- 

didžitima

bet dar ir šeimynas 
': vienos senus tė

vus, kitps mažus brolius bei

pa< 
dži

MARĖ. Gerą dieną, brangusis Joneli!
JONAS. O kendžių ar atnešei?
MARĖ. Taip, mielasai. (Išima iš krep

šelio kendžių ir paduoda Jonui. Tas pašo
ka iš džiaugsmo ir pagriebęs jos ranką pa
bučiuoja. Mar 
reikia mielasis.
ir įsideda į burną, o kitas supila į bliūdą ir 
išmaišęs pradeda Marė valan
džiukę tėmija į Joną., paskui užklausia): 
Januk, kur tavo mamelė?

ri e t u r i s a v o o i ’ga n i z a c i j u, 
nesirūpina prigulėti prie

— Tai, rodos, turėjau viską galvoj su
sidėjus, bet agurkų užmiršau nusipirkti; 
na, o šiandien kaip ir tyčia žadėjo ateit ma
no busiančioji martelė. Ji taip agurkus

rinimą savo būvio. Jos yra
JONAS. (Pakėlęs galvą nuo bliūdo).*nuolankesnės kapitalistams, 

Mama kunigėliui gaidį nunešė
iai išnaudoja. Pastaruoju 

+ - i. .zpv t r- -- i • -r • paiku kapitalistai pradėjotas gaidys reiškia! Ji minose kunigėliui h i--, ' - r U, ž . .2 . x .. daroinmkus išmesti ant gat-
uovaną n pasitais apie mano su Joneliu[vės, o i ju vieta moteris pri- j 1 j / T \ • • r • i i - _ - v r <- . v _ 1

Prisiųsta apie 15 ar 20 skry
nių drabužių ir keletas do
lerių pinigais.

Reikia pastebėti, kad 
dauguma drabužių yra jau 
dėvėti, seni ir niekam netin
kami; tokių drabužių nega
lima siųsti Europon; viena, Imą nuo Progresyviško Liet, 
kad seni, o antra, — nesvei-iMoterų Susivienyjimo Ame- 
ka dėvėti seną daiktą ir vai-'rikoje ir jau žadėjo prie 
džia stačiai tam protestuo- Susivienyjimo prisidėti, vic- 
ja, nepaisant ar jie būtų di- nok atsiradus priešingos 
sinfektuoti, ar geri. Taigi Inumonės narėms, kurios ne
būtų geistina, kad drabu- nori didesnių mokesčių mo
žiai, siunčiami Centran, bū-'keti — klausimas vėl likosi 
tij nauji, švarus ir nedėvėti, užmirštas.

Be abejonės,dauguma mū-i Dukterų
sų moterų pasakys, kad bus'skleidimas apšvietus, tad aš 
sunku vien tik naujus dra-, (trasiai galiu patarti ir pa- 
bužius surinkti ir toks dar-1 raginti mūsų moteris, kad

progresyviškesnių moterų, ’ Ramanauskiutė ir mažiaus 
kurios turi norus šį-tą veik- kitos. Iš moterų: Žukienė, 
ti. Pereituose metuose toji. Vaičaitienė ir kt.
draugija buvo surengus vie-Į
na teatrą, o šiemet surengė 
koncertą. Taipgi toji drau-, 
gija buvo gavus atsišauki-

Pora mėnesių atgal susi
tvėrė Aušros mišrus choras, 
į kuri p rikiai wo keliolika 
P rogresy viškesnių merginų 
ii' moterų. Greitu laiku 
choras žada surengti pirmą 

M sykio choro 
buvo vargoni- 
s, vėliaus atva
ręs! City, Pa.

koncertą.
u (1 kytojum

Kadangi scvmius. bet negalėdamas 
gauti užsiėmimo, išvažiavo, 
’tokiu būdu prisiėjo ant ga

ir choristai!
i j1 linksminkite

ikalauja. Tad ar 
p i *ak ti ški au šia siųsti 
pinigus, nes

nebūtu ma šiais metais nors vienas 
vien prakalbas, pašvęstas agita- 

s pinigai kur kas ei jai už suteikimą moterims 
reikalingesni už drabužius, lygių teisių, kad moteris tu- 
Kuomet rasis pinigu, tai bus ri gauti lygias su vyrais 

Jrabužiu. teises, o mūsų lietuvės mo- 
musų inoterų teris tame darbe nieko ne

itiško namo bendrovė- 
i keli a ta s mm-g imi tu

Dauguma

be apmokėjimo. Jeigu vi- ve 
sos pradėtų siųsti drabu
žius, siuntimo lėšų neapmo
kėjusios, tai mums

(Įeina Jonas, nešinąs glėbį malkų ir 
meta palei motiną ant grindų; motina pa
šoka nusigandusi).

— O tu, netikša, nevalyvas sutvėrime, 
kąm tu Čia tas malkas atnešei?

JONAS. Tai kad mama liepei atnešti 
malkų pietums, tai ir atnešiau.

MOTINA. Tylėk, užaušėli! Greičiau 
surink ir nešk į kičinį!

(Jonas atsiklaupia, nusižiovauja ir su
rinkęs malkas išeina).

MOTINA (Išėmus iš pundelio veidro
dį). Nupirkau tam savo žiopliui Jonui zer- 
kolėlį, kad turėtų į ką pasižiūrėt ir suodi
nas nevaikščiotų. (Neša prie sienos ir už
kabina ant vinies. Įeina Jonas).

JONAS, Jau ntinešiau niūlkas. I
MOTINA. Gerai, sūneli. Tu dabar 

pabūk auzoj, o aš eisiu prirengt kičinį, ba 
šiandien ateis tavo sužiedotinė — Mariutė.

JONAS. Kokia žydo motina?
MOTINA. Ne žydo motina, ale tavo 

busiančioji sužiedotinė.
JONAS. A-a-ū! Ar ji man atneši 

kendžių?
MOTINA. Žinoma, kad atneš-. Na, 

ale aš eisiu. (Išeina).
JONAS. (Žioplinėja kasydamasis gal

vą, patėmija veidrodį, pažvelgia į jį ir pa
matęs savo paveikslą, surinka ne savo bal
su): Mama, mama! (traukiasi atbulas dre
bėdamas ir žegnojasi; įbėga motina).-

MOTINA. Kas tau, sūneli, pasidarė?
JONAS. Mama, (rodydamas į veidro

dį), velnias ant sienos yra.
MOTINA. Ei, tu, pakvaišėli, pakvai

šėli, nejaugi tu nematai, kad tenai zerko- 
las! ( Priėjus nukabina). Žiūrėk, žioply, 
aš nupirkau tau, kad turėtum į ką pasižiū
rėt ir nevaikščiotum suodinas.

JONAS. (Bailiai pasiima ir žiūri). 
Mama, žiūrėk, tenai kitas koks Jonas ma
tyt, kaip aš. (Pradeda juoktis, išsižiojęs šo
kinėt, žiūrėdamas į veidrodį. Veidrodis iš
krinta ir susimuša).

MOTINA. O tu, nevidone, suėdei zer- 
kolėlį, aš tau parodysiu! (Griebia už šluo
tos; Jonas palenda po lova. Motina užsi
moja šluota, bet nematydama Jono nulei
džia ir sako): Tai nevidonas, išbėgo lau
kan. (Grūmodama kumščia). Na, tu, ne
tikša, nesugrįši man, aš tau visą kailį nu
lupsiu... (Nusiminus). Sakau, jau tik die
vo koronė, daugiau niekas... Kad tik dievas 
padėtų greičiau jį apženyt su Maryte, gal 
tada kiek persimainytų. Ji yra jau suau
gus mergina ir tikiuosi, kad išprosis jį. Tik 
kasžin, ar duos šliūbą kunigėlis? Jisai toks 
kvailas, nemoka poterių, nei nieko. Ale

dama jo veidą sako): Jonuk, balandėlį, ar kas. Antras dalykas, tai 
tu nori su manim ženytis? 'moteris neturi lygių su vy-

JONAS. (Linksmai šypsodamasis). Ar 'rąis teisių, negali dalyvauti 
rinkimuose, negali pastatyti 
savo atstovu, kurie rūpintų-

taip laimingomis gyven
ines šiame kapitalistiška

me surėdyme, kurį valdo 
reikėtų 1 vien tik vyrai, moteris lai- 

surasti didelį iždą siuntimo Rydami verguvėje ir neduo- 
lėšoms apdengti. Todėlgi darni joms net balsavimo 
siunčiant Centran drabu-Į teisių, nežiūrint jau skiria-1 
žius, biltinai yra reikalinga mų joms pigesnių algų ir: 
apmokėti visus siuntinius ir apkrovimo dauginus darbi) 
aiškiai uždėti sekanti antra-'dirbtuvėse ir namuose auk
są: Mrs. M. Misevičiene, c o Jojant kūdikius ir atliekant1

v jeną
i rgi

r būčiau užmiršęs 
anizacija. i kuria 
i a 11 s o 11 i 111 e r į s -—

1 giaus ne-

tu turi daugiau kendžių?
MARĖ. Dabar neturiu, bet kaip ap- si ir jų reikalais. Vyrai, 

siženysime, uždirbsime pinigų, tai tada aš paprastai, nepaiso moterų, 
i neatsižvelgia į jų specialius 

Aš nenoriu nu- reikalus. Jeigu moterįs tu- 
o ieieu-tu'r®tlJ balsavimo teises, jeigu

tau daug, daug kendžių nupirksiu.
JONAS. (Rūsčiai).

pirktu, aš noriu tavo kendžių, o i
neturi, _ tai aš nesiženysiu. (Užsigula ant' į°sv0 Ttstovus taomŽĖr^s 
oliūdo ir valgo). _ [nebūtų tokiomis vergėmis,

MARĖ. Tai jau ir užpykai balandė- j kaip kad dabar.
Ii? (Prisispaudžia prie jo ir nori apkabin-( . Męs matom, kur tik mote- 

v ’ 1 ‘ 1 aš tave' RAuna balsavimo teises,
tu o j aus pradeda rūpintis 
moterų reikalais. 12 valsti- 

, v._ . , , , .. jų moteris turi balsavimo
tą vietą, pažiūri į ją, paiina kliudą ir trau- teises ir jau 5 valstijose iš-
kiasi tolyn. Mare daro tą patį. Jiems pri-įleista įstatymas, draudžian- 
sitraukus ant galo, suolelis atsivožia, Jo-|tis moterims dirbti ilgiau 8 
nas krinta ant grindų ir bliūdą užsivožia Į y3-, j jiieną.^ Kitose valsti- 
ant galvos. Marė parvirsta ant Jono. (Jo- ą’,osė dar viešpatauja istaty- 
nas, tartum, is proto išėjęs, pradeda sauk- [jjgįau dirbti 9 vai. į dieną, 
ti): Mama, mama, gelbėk!!! " ' ‘ M ’ 1 1 ’J 1

(Motina įbėga per dešines duns ir pa- 1 
mačius ant grindų Joną su Mare besivolio- <

Aukas pinigais 
šitaip: money orderį ar če
kį parašykite iždininkės Te
resės Mačiulienės vardu ir 
atsiųskite jį B r. Liet. Drau
gijos sekretorei šituo adre
su:

P. C. Jurgeliutė,
307 W. 30th St.,

New York, N. Y.

Jeigu dr-ja Mar. Mag

brangiausias, nepyktl).
taip myliu, taip... (bučiuoja veidan).

JONAS. (Nušluosto rankove pabučiuo-

jant, griebiasi už galvos ir pradeda šaukti:
— Del dievo malonės, kas čia do ste

buklai? (Marė ir Jonas atsikelia. Jonas 
krapštosi akis ir balsiai verkia).

JONAS. Mama, Marė mano pieną pa

MARĖ. Mamyte, čia nieko blogo neat
sitiko, aš tik norėjau prisiglaust prie Jonu
ko, o jis pasislinko ant galo suolelio ir mu
du nukritova ant žemes.

MOTINA. Ak, tu, dieve, mieliausias, 
o aš taip persigandau ir misliau, kad čion 
ponas dievas žino kas atsitiko.

MARĖ. Nusiramink mamyte, (žemes
niu tonu). Na, o ką pas kunigėlį girdėjot?

MOTINA. Viskas kuopuikiausiai. (Jo
nas žiuri išsižiojęs ir klausosi). Liepė po 
piet ateit užsakus paduoti. (Jonui). Ko da
bar čia žiopsai išsižiojęs, paimk skudurą ir 
sušluostyk pieną nuo grindų. (Jonas pasi
ima skudurą, pirmiau surenka banenes, o 
paskui šluosto palietą pieną).

MARĖ. (Su nusistebėjimu). Ar taip? 
Tai ačiū dievui ir tau mamyte. (Bučiuoja 
motinai ranką).

MOTINA. Dabar, vaikeliai, prieš ei
siant pas kunigėlį aš jums duosiu palaimi
nimą, klaupkitės. (Marė atsiklaupia). Jo
nuk eikš klauptis. (Jonas numetęs skudurą 
i kampą prieina ir atsiklaupia šalę Marės). 
Susiimkite rankas. (Abudu susiima). Lai
minu jus, vaikeliai, velydama nuo pono die
vo zgados, meilės ilgo ir laimingo gyveni
mo. (Marė palenkia galvą žemyn; Jonas 

(Dar bus).

Bet jos tikisi, kad greitu lai
ku iškovos ir tose valstijose 
8 vai. darbo dieną.

Tose valsti. ošė, kur mote
ris neturi balsavimo teisių, 
išskyrus Mass, valstiją, mo
terįs dirba po 10, 12 ir net 
14 valandų į dieną.

Iš virš paminėto fakto 
aiškiai matosi, jeigu visur 
moterįs turėtų balsavimo tei- 
|ses, tai, be abejonės, ir dirb
tuvėj gautų lygias su vyrais 
i teises, t. y., už lygų darbą— 
.lygią ir užmokestį, 
kuomet moterįs neturi ly
gių su vyrais teisiu, kuomet 
jos negali savo reikalais rū
pintis, bet jas neva atsto
vauja vyrai, tai jos randasi 
vergėmis dvidešimto šimt
mečio.

Bereikalingai vyrai pyks
ta, jeigu moterįs juos vadi
na savo despotais, prispau
dėjais ir tam panašiais var
dais, nes faktiškai taip ir y- 
ra. Aš pati.

ŽINIOS

nieko
kaip tik pakeikti 

tus, bedievius,, laik
us ir tuštini i alaus kie

kines — daugiams nieko.

u

Svarbi naujiena vietos 
moterims.

is s:!>s' ite |cnos tuomi nieko nesirūpi-
na, tap nors L.iet. uuKteris cjn]<t.yjėiu |)US prakalbos, 
turėtų prisidėti prie kovos kll,.ias ia vietos kelios 
uz lygias moterims teises. iietuvaitčs. pakalbu tiks- 

Keliolika moterų priklau- las — sutverti Lietuvių Mo- 
so ir į pašelpinį Kliubą, ku-lterų Progresyviško Susivie- 
name yra šiais metais mo-Įnyjimo kuopą. Kalbės 
teris N. Žukienė ir pirmi- draugės M. M. Račiutė-Her- 
ninkė. 'man ir K. Petrikiene, abidvi

Keliatas merginų priguli New Yorko.
prie L. S. S. kuopos ir jos į-| Sesytės, visos pasistengki- 

viena,

buvo kviesta M.1 jų reikalus, o antra męs tu-

na, tad nors Liet. Dukteris1 z c

rieše, jog reiAannga pa^\ re- te atsilankyti, nes viena, 
sti moterį kalbėtoją. Už kad bus kalbama apie mote- 
kalbėtoją buvo kviesta M.'ni reikalus, o antra męs tu- 
Račiutė - Herman iš NewĮrime sutverti Lietuviu Mo- 

tpru Progresyviško Susivie
nyjimo kuopą. Jūs žinot, 

sveti m tautės moterįs 

dirvos, per tai ir.męs 
jų neatsitikime.

Rengėjos.

Yorko, bet ji atsisakė pas 
mus pribūti dėlei stokos lai
ko. Paskui kviesta dr. J. T. 
Baltrušaitienė iš Pitts
burgh, Pa., kuri sutinka at
važiuoti. Bet esant didė
lėms kelionės lėšoms kuopa 
viena neįstengia kalbėtojos 
parkviest!, todėl nutarė 
kreiptis į L. S. S. VU rajono 
kuopas, kad jos prisidėti) il
su rengtų maršrutą, kuris ti
kimasi, jog gali atnešti ge-

BINGHAMTON, N. Y.
Rodos dar niekad “Lais

vės” Moterų Naujienose ne
buvo kalbama apie mūsų 
miesto moteris, todėl aš 
nors trumpu žvilgsniu noriu 
apibriežti mūsų moterų gy- 
vmimą.

Čion yra dvi moterų pa- 
šelpinės draugijos. Viena 
draugija, šv. Marijos Mag
dalenos, yra, taip sakant, 
šventa ir neužsiima visuo
menės darbais. Jų konsti
tucijoje net yra pažymėta, 
jog “draus kožną savo sana
vę laikyti namuose ir skai- 
f “ 1 1 ’ ‘ ‘ v’-----
katalikiškam tikėjimui raš-1 U q^j.' Simoliuniutė, V. 
tus . Pereituose metuose ........ ..j.. ........... j - r-

Dabar, susitvėrė vietos dpaiigijii 
Sąryšis ir Mar. Magdalenos 
dr-ja prigulėjo Sąryšyje, bet 
toliaus matydamos, jog Są-| 
ryšyje dalyvauja dauguma 
socijalistų, tad jos, kaipo su 
bedieviais nenorėdamos tu
rėti reikalą, atsisakė ir Są-1 
ryšio.

Antra draugija yra Lie-, 
tuvos Dukterų po priegloba 
motinos dievo nenustojan- 
čios pagelbos. Toji draugija,! 
nors ir yra po priegloba mo- Į 
tinos dievo, vienok savo! 
konstitucijoje neturi pažy-! 
mėjus jokių religiškų ap-i 
eigų palaikymui tikejimiš-; 
ko fanatizmo tarpe savo na- ’ 
rių. Atpenč, jų konstituci-Į 
joje yra pažymėta, kaipo 
draugijos mieris: “skleidi-Į 
mas apšvietos rengiant pa- ’ 
skaitąs, prakalbas ir tt.”i 
Nors tas jų mieris dar ne-) 
buvo praktikuojamas, nes

darbuojasi ant visuomeniš
kos
nuo

Moteris dalyvauja 
“Grand Jury”.

Iki šiol Suvienytu Valsti- •Z V
ras pasekmes, kadangi mo- ijų istorijoj nebuvo tokio at- 
teris kalbėtoja, rodos, dar Įsitikimo, kad moterįs daly- 
pirmu sykiu būtų mūsų a-; vau tų Grand Jury. Bet da- 
pielinkėje, tad gali patrauk- bar tas įvyko.

teris kalbėtoja

t i skaitlingą publiką.
Scenoje dauginus pasiro

tyti kokius nors priešingus (lo merginOs: P. Tvarijoniu- vaus i 1.-o P o 1 i Iri eVn m fiVcmmin voc. 1 . _ ? ^«. i» • 1 - ir ! T__ >>

Kansas City, Mo. atsida
rius teismo sezonui daly- 

ir moterįs “Grand 
Jury”.

Tas jūsų naudai!

šelpti.

Darbininkai, skaitykit visi!

Kazimieras W. Žiurinskas and Co.

Kostumieriškas Kriaučius.
1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

i

Dar žodis į Ameri
kos lietuvaites.

Didžiuma mūsų lietuvių 
moterų ir merginų jau pri
valo žinoti apie pradėtąjį 
Brooklyno Lietuvaičių 
Draugijos darbą, reikale 
rinkimo drabužių ir aukų 
nukentėjusiems nuo karės nebuvo surengusios dar nei, 
šelpti. Ikišiol darbas eina vienos paskaitos, nei prakal- j 
pirmyn, bet ne taip sparčiai, bos, vienok toje draugijoje 
kaip galėtų ir turėtų eiti, yra priklausančių keliatas

Siuvu siutus, overkotus ir reinkotus, o taipgi 
ir kitokius drabužius pagal naujausią madą ir už 
pigiausią kainą. Todėl, draugai - darbininkai, 
kreipkitės prie manęs, nes aš esu jūsų draugas. 
Jūs tankiai’remiate savo priešą, sustiprinate jį savo 
centais, o jisai jumis persekioja. Aš gi esu darbi
ninkų partijos žmogus ir visada su jumis darbuo- 
siuosi. Man nerūpi jumis išnaudot, bet jums pa
tarnaut. Turiu viltį, kad perskaitę šį apgarsini
mą jūs, draugai - darbininkai, pasiusi t man atvi
rutę ir savo adresą, kur gyvenat, o aš atvažiuosiu 
pas jumis ir atsivežšiu 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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KORESPONDENCIJOS
' E. B-niene suareštuota už 

pardavinėjimą slapta svai
ginančių gėrymų ir užsimo
kėjo $75.00; V. Z-cevičia— 
užsimokėjo $50.00; K-cejus 
užsimokėjo $100 ir tris me' 
nesiūs kalėjime išsėdėjo; K.

Su- ^?“as—užsimokėjo $75.00; O. 
l apie J.—bavįčienė užsimokėjo
kokiu $100- $i°s visos garbingos 

. esybės priklauso prie para- 
ti“" Buvo TneštafkaT kiek- P'jos, moka duokles irneku- 

! vienas unijos narys įmokėtų ,riH moterjs priklauso

šelpos fondą, kuriame turi 
būt nemažiau $100,000. f 
si rinkime buvo plačiai apie 
tai kalbama, kaip ir L__l„ 
būdu i tą fondą pinigu gau
ti k ‘ '

CHICAGO, ILL.
Rūbsiūviai rengiasi prie ge

neravo streiko.
Mayer Bros, firmos dar

bininkų streikas, kuris tę
siasi apie dvi savaiti laiko, 
ar tik nebus pradžia gijnera- įP^neliy”.

IJK z.as?\n jTaipgi buvo įnešimas, kad 
rubsiuviu Sti ciku, kui m kiekvienas narys nuo savai- 
kas nuo laiko tm vienur^ tai m n|Q u2darbio įneštų į įni
ki tu r jskį a, yia numažini- n-^a fon(]ą dešimtą nuošiin- 
mas uzmckestiefy. 1 agaliaus, Nutarta rekomenduoti 
rubstuviai peimitiki ino ^a(L visiems unijų skyriams, kad 
per streikus atskirų firmų įąekvįena$. narys užsimokė- 
darbimnkų .negalima įvyk- t t viena (l()leJrį< - 
dinti kokias nors permai- ( -
nas, kurios užganėdintų " 
darbininkų reikalavimus, i
Darbdaviai susiorganizavę į "(Tiicago i bus vet 
savo reikalus gina su Poiici- smaYkesnė agitacija, kad iš
jos paged ba. Kada Mayer l^,ukus generališka streiką. 
Bros, firmos darbininkai su-1 ~‘ -

apvaikščiojimą ir išstato sa
vo reikalavimus—tai pirmos 
gegužės. Tuomet viso pa
saulio darbininkai parodo 
savo galę ir išstato savo rei
kalavimus. Bet į ką pana
šus toks apvaikščiojimas? 
Priešaky neša vėliavą, ant 
kurios nupieštas žmogus su 
ginklu ir visi tą paveikslą 
garbina. Už ką, ar už tai, 
kad jis rankoj ginklą turi?

Gediminietis.

nė tą fondą dešimtą nuošim
ti Nutarta rekomenduoti

Tam tik
slui bus sušauktas viešas su
sirinkimas ir paduotas nu
tarimas dėl užtvirtinimo.

persikėlus paprastu būdu. 
Bet dabar nusisamdę triuk
šmingą muziką (beną), pir
mininkas pasiėmė knygą ir 
kūjį, o board direktoriai už
sidėjo ant pečių didelę šėpą 
ir muzikai griežiant, o na
riams lydint, leidosi iš seno
sios svetainės į naująją. Ka
da pribuvo į naująją vietą, 
tai savininkas irgi pasitiko 
gana iškilmingai: pastatė 
bačką alaus ir pakvietė nau
jai atvykusius svečius. Sve
čiai suėję pradėjo programą

VIENTAUČIAI!
Pirma, negu pirksite LAIVAKORTĘ, siųsite ar mainy

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

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

JIS PRIIMA PERSIUNTIMUI ANT SL'ČĖDIJIMO | 
VALDIŠKĄ TAUPOMĄJĄ BANKĄ AR KASĄ ir įteikia iS- 
siunfusiani BANKINĘ KNYGUTĘ. Jo bankas po nuolatine 
valdžios priežiūra, todėl tavo pinigai gvarantuoti.

BRIDGEPORT, CONN.
26 d. rugpjūčio buvo pra

kalbos vyčių. Pirmas kalbė
jo diakonas Petraitis apie 
kares. Kalbėtojas nurodė,

I] _ 1 _____ ,_1__________________ 1..

(lytų, kiek yra,n:U. kurios Europoj eina, 
’ * v privedę bedieviai. Štai jo

■ faktai: Vokietijoj visai ma-
|žai esą katalikų; vokiečių ti-;koJionijose

t esąs i i;:::______ _ _______ }
į Vokiečiai neseką Kristaus kodėl jie koncentruojasi, tai : L ....2__ 1...................! ’ 1 . 1.1 !

Apart to, buvo daug lie
tuvių nubaustų, kurie nepri
klauso prie jokių organiza
cijų, bet karštai pildo katali-

Kasžin, ar tokios apeigos' 
mūsų jaunam kunigėliui pa-! 
tiks?... Į

į Royal Tailor kirpėjams su
siorganizavus į uniją, firma 

kus iš 
Yra viltis, kad liku-

1
.. .. . __ , . prašalintuosius darbininkus,

panija liepų. Kuriuos koin- 1jeigU ju kompanija geruoju 
panijos ppiegai nurodė,tm>s; nesutiks priimti. Ta priežas- 
poliei ja ir areštavo, visai ne-j p. gajį ųup pradžia ge- 
tiirūdama prirodymų, kuo lrera]^ko streiko, ši firma 
jie prasikalto. ‘dirba speciališkus darbus

tsi don gusi a m sezo
nui, tai gali būti parankiau
sia prona panašiam strei-! 
Imi. JcipTi Chica go i 
i’i g one’’Mišk r 
jis apims apie 
muk”. 
doviai ] 
•m’ia ir sutrumpindami dar
bo valandas, tik, žinoma, ne 
geruoju bet per kovą.

“ L. K ores po n d e u t a s.

dč savo brutaiiškumą. areš- j rašalino f, darbinini 
tuodama streikierius be dėl-!jarų0 __ 
to, kad jie pipš valdžią pra- pf darbMiikai~ūžstos

Dabar norėčiau, kad kun. Į kad prie dabartinių skerdy- 
Jakaitis parodu 
socijalistų nubaustų už par 
davinėjimą svaiginančių gė 
rymų?

Pasirodo, kad mūsų kuni-Lpjjnias esąs 
gai daugiau nieko nežino,!
kaip tik šmeižti sau nepa- ne,myH artimo, per,ji
tinkamas ypatas. 

*
5 d. rugsėjo buvo vaka-

* * 1I 
Lietuviška karitimenė (vy- 
iai) j-au pradėjo ir mūsų 

i koncentruotis. ■ 
bedjev iškas, i Kada tūli lietuviai užklausė, rus kooperaciją, ji nupereit

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

lietuviu

generolas paaiškino, kad 
laukią iš generalio štabo

balius,

sakė, kodėl Italija išėjo t ėjų ir Lietuvą išgelbėti.
irę? _ • Dieve jiems pade’
Toliams kalbėtojas nurodė, kilnu darba atlikti, t 4 vz • • 1 *1 • • v vj lošta du veikalėliai: “Jauna- kad valdžia susidedanti vien 

tik iš bedievių. Ant pabalir

Dieve

Kada laikraščhi repe;rte-'r,«mjai 
riai nuėjo pasikalbėti su 
?4ayer Bros, firmos gusjia- 
dorium ir užklausė apie 
streiką, tai gavo atsakymu, 
kad pas ii jokio streikn nė-

ninku nedirba tik 4(1. Kada 
reporteriai norėjo įeiti į 
dirbtuve ir persitikrinti, ar 
ištikro tiek darbi ninku dir
ba, tai gaspadorius ju neįlei
do. Mat. tą diena, nei v'umo 
darbininko nebuvo — visi 
streikavo. Suprantama, ka

raciją pastačius ant gerų koncertus ir prakalbas ir 
pamatu, galima ir vaisiui su- pelną skiria nukentėjusiems 

mm karės lietuviams. O 
męs glūdime ir nieko nevei
kiame. Ar jau užsiganė
dinsime tuom vienu baliu-

vena susispietę į vieną vietą 
■ir visi prie kooperacijos pri-

* '!
Pribuvus naujam kunige- ;

krautuves
mgos remia pa- 
Š. F. vietos komi-•gos jšnludo laisvamanius ir Jiui mūsų moterėlės net išsi-į Apie tai lur 

socijalistus; Šliupą išvadino juosusios darbuojasi: vienos .“Vargdienio” < 
'didžiausiu nedorybių moky- i renka aukas, kitos bažnyčią rariid rūpintis, b< 
toju ir tt. Liepė savo šąli-'puošia,trečios kitokius tink-ų^ fietuvi ii nes 
rrinkams lavinti protą, ir tt. 'sus atlieka. Bet tas nenau-!vi's;(>ins naudingas. Taigi, L. š. F. kasieriui, o aukau- 

Antras kalbėjo Al. Kac-jjiena. Pora metui atgal irgi \ jfųos lietuviai, prie darbo, toju pavardžių■ nepagarsina.
Atsisto- buvo toks pat sujudimas. j() 
pasako: |Tuomet dar rinko aukas!

“Aš nesu koks ten zakristi-: varpo nupirkimui ir dangų-1 
jonelis arba vanronininkeĮis ma aukavo net po $10, bet: f 
ai klapčiukas^kaip sočijalis-1 varpo ir po šiai dienai notų-1 

Š’ino: kartais visai nevietoj tų laikraščiai išsireiškia”. i rim.
prakalba nei kiek

kliuvo”.
Lošime dalyvavo šios y 

patos: J. Stočkus, O. Ra

l’is, P. M. Balsys, M. Kun-i
drotienė ir P. Mockapetris. I
Nors abudu veikalų lošta kus, vyčių vadas, 

jjau antru kartu, bet visgi ies prii'š publiką
į vyk-i lošėjai verti pagyrimo. Tik 

.as'tai reikia pastebėti, kad publika 
40 000 darbi- nemoka užsilaikyti laike lo-

4 i-^uHiSi, kad darb-,‘ ---- - ------- -
n u si 1 e i s.p r i p a ž i n da m i kaip pi ra (leda

29 d. Lietuvių 
surengė prakal
ėjo M. Dusevičia 

Dabar firmos meta bėda, jorcester, Mass. Kalbė
jo dviejuose atvejuose: “Eu
ropos žmonių skerdynė” ir 
“20 šimtmečio progresas”. 

Kiek man atrodo, tai drau-

pital’stn laikraščiai apie tai i Rugpjucm
nutylėjo—varnas varnui i Knygynas

• _ I . r r i i

. juoktis,
net langai braška. Buvo ir nesiskyrė nuo garsiausio sa- 
monologas “Kiemsargis”, liūninko Tareilos prakalbos, 
kuri gerai sulošė P. M. Bal- Jis nieko gero nepasako, tik 
sys; taipgi buvo ir deklama-i rėkė, kad vyčiai neskaitytų 
ei jų, kurias gerai atliko O.'socijalistų ii- laisvamanių 
Vinkšnauskiūtė. Sakyta ir raštų, nes skaitydami tuos 
“Džian Bambos” spyčius —Iraštus visai pražūsiu, iš- 
atliko P. Urbonas. * Įžanga ikrypsią iš doros kelio ir iš
buvo dykai, tai publikos pri-įsižadėsią katalikų tikėjimo.
si rink o pilna svetaine.

Keistutis.

*

Pastaruoju Stan-
i

įme.

net ii

Midi.

J u

jau seniai perduoti

isvėj” buvo pa
tu Ii sab’ūninkai, 

kavo po butelį deg
tines ir tūla mergina, auka
vusi paduškaite, bet kurgi

< i lesa, i 
karšinta

perai doleris, liet žmonių su- < 
sirinko nemažai. Die’ia ’

— -_.T , vo Įvairiu žaislu,įsejus \ ei į Suieiką. Mat, a- choras, i

kiti dingo? Kaip aš paty
li. lai tūli aukautojai 
įdeda nerimauti ir sako, 
un s: d i ū ninko degtinės 

geresnis už mano 
Daugelis pradeda

ehs

būk Amalgamated Clothing 
Workers of America unijos 
agitatoriai sukėlę visa be
tvarkę, iššaukdami darbi- ,v.
n inkus i streiką. Bet tie Ras Dusevičia atsakantis 
firmų tvirtinimai neturi jo- kalbėtojas. _ .
kio pamato; agitatoriai ne- temos ir tarpuose _vartoja 
kurstė darbininkų streiku o- ihumonstiką, kas mūsų pub- 
ti, bet visuomet sakydavo, likai patinka. Pasitaiko pn- 
kad darbininkai vengtų I eit ir prie tikejimiskų daly- 

reiku,jeigu galima išveng-;Kų, bet kada kalbėtojas mo
ka atsakančiai išaiškint, tai 
ir karščiausias katalikas pa
mato savo klaidą.

Publikos prisirinko pažy
mėtinai mažai. O gal dėlto, 
kad toj pačioj svetainėj bu
vo ir veselija. Prie Lietu
vių Knygyno prisirašė ke
li atas naujų sąnarių. Atsi
lankiusieji išsinešė gerų į- 
spūdžių. Lipčius.

Neiškrypsta .iš 
temos ir tarpuose vartoja

LEWISTON, ME

Kalbėtojas neužmiršo pri
minti, kad bedieviški laik
raščiai ir Montvida su

įKiaulėnu privedę prie žmog- darbininkai 
’ * tės. Bet visai nieko 

" , kas 
žmogžudysčių

29 rugp.buvo apvaikščioji- r.eprisiminė^ 
mas šv. Baltraus tlraugys-iPrie . _ - v -.
tės. Draugystė norėjo par-'čhą, Richesoną, Šmidtą

darbininkai laike streiko ne
prisidėjo prie A. F. of L. li
nijos, tai ;
išvijo visus smarkesnius 
darbininkus, o į jų vietą pri
ėmė juodveidžius. Likusieji

i užprotestavo.1
Tas gerai, bet kur jie buvo

I 4

i, ar UK Komitetas pa
jų aukas. Aš pra- 

kad vietos komitetas 
.pasirūpintu pagarsinti visų 

• v • , 1 V < d X ltd MII t U 1 [Z V 1 v. i 1 d d d . 1 1 . *-

L^yL.UzAriu/l Rengėjai buvo manę rinkti 
c adkų nukentėjusioms nuo 41

karės lietuviams, bet neži- 
,nia kodėl nerinko. Tai dar 
’pirmą sykį kuopa surengė

te p. A. Jasaičio, sudainavo i 
keliata dainelių. Tik abelna ^u> 
tvarka buvo nepergeriausia..

k i vi *.

pavardes per 
“Kovą” ar “Ke- 

Aukautojas.

privedu, pirmiau, kuomet turėjo pro-1 
Maco- gą uniją sutverti? *

* *

u

ti. Bet Mover Bros, firmos 
briitMiskumas jau peržen
gė žmoniškumo rybas: jos 
bosai prašalino tuos darbi
ninkus, kurie priklauso prie 
unijos. Tokiu būdu darbi
ninkai užsistojo už prašalin
tuosius—išėjo į streiką. Da
bar firma, norėdama visuo
menės akįse įgyti užuojautą 
leidžia visokias nesąmones, 
sakydama, būk agitatoriai 
iššaukė streiką, vartodami 
prievartą ir visokiais būdais 
niekina streikierius.

SEBESTIPOOL, PA.
1 d. rugsėjo buvo balius 

su įvairiais pamarginimais 
Lietuviu Ukėsu kliubo. Pir- 

kalbėjo F. r 
iš Scranton,

Dabar I. W. W. lyderiai
, norėdami i 

darbininkus patraukti prie i 
savo unijos,bet jiems nekaip 
sekasi. Pasirodo, kad dar-

LVO. xy X 0 LV 111/1 vj V J C 7 ----------------- C 7 ---------------------------- v l^CVMCVl -X • T V •

sikviesti kutą. Kemešį, kad kitus. Kalbėtujas_ aiškino, neriasi iš kailio,
jis pirmiau pamaldas atlai
kytų, o paskui prakalbas pa
sakytų. Bet kada nuėjo pas

jeigu tikėjimo nebūtų ir die
vo su pekla—tuomet ir jis 
taptų didžiausiu nedorėliu,

airių kun. paprašyti bažny- bet jį. palaikąs tikėjimas, j bininkai pradeda suprasti ir 
»_•__ 1_______  ___ l-x. . T/..____ y • 2. Pocį i'/i/'lri Ir ori n o c Intinc T IXT TXT X .-.I.. 1___ 1 ,__ J. - _ 1_ i 1čios, kur. galėtų Kemėšis at
laikyti pamaldas, tai airių 
kunigas atsakė, kad ir jis tą 
patį galįs atlikti. Pasirodo, 
kad visiems reikalingas do
leris dievaitis.

Apvaikščiojimas įvyko ir atsitiktų, 
pamaldas atlaike airių kuni
gas. Bet dabar pažiūrėki-

Pasirodo, kad pas tokius 
žmones nėra sąžinės, nėra 
žmoniškumo, bet juos palai
ko kokia tai nežinia. Jeigu 
jie iš tos nežinios išsiliuo- 
suotų, tuomet nežinia, kas

I. IV. W. tūlų lyderių elgi
mąsi ir į juos keisti žiūri.

BERISSO, F. C. S. AR-

Nors mūsų mieste valdžia ! miausiai
‘smarkiai baudžia už pešty-! kauskas iš Scranton, Pa., 
mes, bet mūsų lietuviai į_ tai j Paskui deklamavo Ona Kru- 
. nepaiso. . 29 d. rugpjūčio j šnauskiutė; ji publiką labai 
ant Hamilton gatvės buvo ‘ užganėdino. Po deklamaci- 
baisi karė; keturi vyrai pei-jos buvo pradėjęs kalbėti J. 
liais pradėjo vienas kitą ba->Gilis, bet jis kalbėjo labai 
dyti. Mat, pirmiau visi gė- tyliai, o publika ramiai už- 
re, o paskui pradėjo peštis.'silaikyti irgi nemokėjo, tai 

. 7 ' - suareštuo-1 nieko negalima buvo girdė- 
( F. Ant pabaigos vėl Živat-

Pasirodo, kaip vyčių ge
nerolai išsilavinę ir kaip jie

me, kiek draugystė išleido mokina savo armiją.

Vienas peštukų i
tas, o kiti dar nesuareštuoti.!ti. .

Gėda lietuviams panašiai kauskas kalbėjo, 
elgtis. TK-Vlžl--------

4 d. liepos buvo visuotinas 
susirinkimas L. S. D. “Varg
dienio”. Dalyvavo apie 24 
teisoti nariai. Svarstyta a- 
pie užsimokėjimą mėnesinių 
duoklių. Pasirodė, kad dau-1
bedarbės neužsimokėję jau 'Y° treciųjų teisino. \ ienas gos; tikieto kaina - doleris, 
no kelis mėnesius I.1'-1 karstas tautietis, o kitas Pelnas buvo skiriamas Tau-

Draugystė turi‘60 nariu.ine-. Supjantama ir teisėjus,tos Fondui. Jeigu kliubas 
Pastaruoju laiku 6 draugys- ^Pasiskyrė pagal savo paziu- butii parengę^ paprastą ba
tes nariai apleido Argentina JU 20 d- 'W1?0.. P'UP1-1’ be gėrynių ir 
ir išvažiavo i Suvienytas teismas. Kada teisėjai, uz-(įžanga . butų buvus kokie 
Valstijas, bet'laike visūoti-lb.a.1Re tardymą irmuųo į at-^oc., tai be abejonės dau- 
no susirinkimo nrisirašė 6 skir^ kambarj išnešti savo.giau butų likę ir Tautos 
n n n ii narini , nuosprendi, tai tarpe savęs ■ b ondui. Bet dabar kiekvie-

Buvo pakeltas klausimas 
apie draugystės dideles iš
laidas, bet susirinkus mažai 
nariu, tas klausimas atidė- į 

tas iki sekančio susirinkimo.' 
Reikia na žymėti, kad pasta
ruoju laiku buvo daug ligo
nių ir vienas narys mirė. 
Tiesa, yra nutarta, kad mi-

Publikos užsilaikymas bu
vo labai peiktinas. Reikia 
pažymėti ir rengėjų netak- 

Tarpe vietos draugystės,tiška pasielgimą: nutarė, 
Ačiū uctu- ('vJeikl narKi iškilo nesusi-:kad kiekvienas kliubo narys 

Didežastlešl131^111113'8, Jiedu Pared<ala-'privalo pirkti tikietą įžan- 
p J ivo trečiųjų teismo. Vienas gos; tikieto kaina — doleris.

*

Podliubiškis.surengimui to apvaikščioji- 
mo? Kunigui užmokėjo už 
atlaikymą pamaldų $15.00; 
nusamdymas francūzų be- 
no $50.00; nusamdymas ke
turių policmanų—$8.00; iš-'na. 
gavimas pavelijimo gatvė-1 
mis maršuoti—$2.00; 
mi į bažnyčią visi 
(virš šimto) turėjo užsimo
kėti po 10c. Tokiu būdu vi
sas apvaikščiojimas kaštavo 
apie šimtą dolerių.

Ir kokią naudą draugystė 
su panelėm pasigarsino,kad j turėjo iš to apvaikščiojimo? i

MONTELLO, MASS.
Nors mūsų mieste viešų

Koks smuklių nesiranda, bet _ už 
toj firmoj darbininkų pade- tai slaptų įvalias yra.
i imas, galima suprasti vien miau vietos progresyviškos 
iš to, kad merginos, dirbda- draugystės bandė kovoti su 
mos no 52 valandas i savai- slaptomis smuklėmis, ’__J,

Pir-

bet 
vietos valdžia mažai į tas 
smukles atkreipia atydos, 
tai ir draugystės liovėsi ko
voję. Kada draugystės pa
liovė kovoję, tai mūsų vyčiai .... —i...

eida- 
nariai

te, uždirbdavo po $4 ir ma
žiau. Firma net valstijos į- 
statymų nepaisė, nes įstaty
mais uždrausta moterims 
ilgiau dirbti, kaip 10 valan
dų į dieną, o firma privers
davo dirbti po 12 ir 13 va
landų. Tūla mergina po 
prisieka papasakojo fabrikų 
inspektoriui Nelsonui, kad 
ji pradėdavo dirbt nuo 6 vai. 
ryte ir baigdavo 7:30 vai. 
vakare. Kada laikas priei
davo eiti namo, tai bosai už- 
ženklindavo ant kortos, bet 
ji pasilikdavo bedirbdama. 
Išdirbdavo po 12 ir 13 va
landų į dieną ir gaudavo še
šis dolerius į savaitę. Sykiu 
su ja dirbdavo ir daugiau 
merginų.

** ♦
4 d. rugsėjo buvo susirin

kimas visų skyrių pildomų
jų tarybų Hod Carriers sve
tainėj. Susirinkimas buvo ną 
šauktas tuo tikslu, kad man išduotų tų lietuvių pa- D. L. K. Gedemino draugys- 
apkalbėjus apie finansišką vardes, 
pagelbą dėl organizacijos, 
kuri veda agitaciją tarpe 
neorganizuotų darbininkų.

MIDDLEBORO, MASS.
Čia lietuvių randasi apie 

100 ir kolkas sutikime gyve- 
. Pirmiaus buvo susitvė- 

'rus L. S. S^, kuopa, bet pa
staruoju laiku jau mirė. Li
kusieji nariai ramiai sau 
miega, nors ir laikas būtų 
nubusti ir pradėti veikti.

Neseniai vyčiai buvo su
rengę prakalbas. Kalbėjo 
vyčių generolas iš Montello, 
Mass. Jis gyrė vyčius ir no-ou pcuivivui j i.m ici iv cip v ciiixovi vj i1 uvi ; i ividor>. dlo Jį J1 v vj'VJUo 11 11U-

jie būtinai išnaikinsią tas! Ar negeriau būtų buvę, kad Irę jo mūsų mieste sutverti 
Z'* W1 1 Z* T ‘V* X 4* 1 4- VV1 4"v1xsm1i<*£ ! kl « i v 4- zxz'. -*-v4 »z-» t Z-WW i /N L 7”^ I L.. z-ksmukles. Ir štai tam tikslui | draugystė tuos pinigus bū- 

tų paaukavus nukentėju
siems nuo karės lietuviams, 
kurie dabar kenčia badą ir 
neturi kuom apsidengti. 
Matomai, šv. Baltraus drau
gystė norėjo pasirodyti sve
timtaučių akyse, kad Lewis
tone gyvuoja lietuviai. 
Man rodosi, kad ne tiek vie
tos svetimtaučiai, bet ir a- 
pielinkių žino, kad Lewisto
ne gyvuoja lietuviai ir net 
Knox St., kuris lietuvių ap
gyventas,vadina Nojaus gat
ve. Kada lietuviai pradėjo 
maršuoti, tai svetimtaučiai 

, juos pajuokė.
nuėjau pas policmaną Ale- šv. Baltraus draugystė 

_ . ir paprašiau, kad jis giriasi, kad ji aplenkus ir

parengia prakalbas ir už- 
kviečia kalbėtojom žinomą 
blaivininką kun. Jakaitį. 
Kalbėtojas vieton kovoti su 
girtuoklyste, vieton nurody
ti, kaip vyčiai turi panaikin
ti slaptas smukles, visą sa
vo kalbą pašventė socijalis- 
tų keikimui. Jis pasakė,kad 
ne vien Montelloj, bet ir vi
sur socijalistai esą didžiau
si girtuokliai ir užlaiką 
slaptai smukles.

Norėdamas patirti, ar iš- 
tikrųjų dvasiškas tėvelis 
teisybę sako, kad socijalis
tai slaptas smukles užlaiko,

vyčių kuopą.
Juozas Krancevičius.

TORRINGTON, CONN.
Čia lietuvių yra pusėtinas

i iškėlė tokį triukšmą, kad 
publika norėjo pareikalauti 
policiją teisėju numalšini
mui. “L.” Reporteris.

nas narys, nusipirkęs po 
prievarta už dolerį tikietą, 
stengėsi už jį ir “atsiimti”.

Sebestipoolietis.

KLAIDOS ATITAISYMAS. 
St. Louis, Mo.

“Laisvės” N. 70 tilpo ma

BINGHAMTON, N. Y.
L. S. S.kuopos susirinki

me, rugsėjo 5 d., buvo per-
i no korespondencija, kurioj'skaitytas ' laiškas nuo drg.

būrelis, bet tarpe jų jokio rus nariui, kiekvienas turi Padaryta nemaloni klaida; V. Kapsuko, kuriame P^ašo- 
Dauguma užsimokėti po pessa, bet tas Pasakyta, kad besilei- ]

,nie_jdziant j mainas nupuolė _ke-Į jos leidžiamą organą “Soci-
_______v ■ kas nemoka. Visi skundžia- i žmonės... Turėjo būtL
Yra net trįs drau- si ant bedarbės. Jeigu dar-1 Bestatant namą nupuolė 

keturi žmonės . ? , ~~ —*
jšydamas nepaminėjau nuo

veikimo nėra. i
nieko kito nežino, kaip tik, nutarimas nepildomas— 
lankymą karčiamų ir kazy- 
ravimą. ’
gystės. Stipriausia jų—tai 
šv. Vincento, kuri turi ne
mažai turto, bet jos nariai 
nesirūpina 
veikimu.

22 d. rugpjūčio susitvėrė mi darbu rūpinasi M. Poske- 
iš penkių narių L. S. S. kuo- vičius ir M. Grinis; pasta- 
pelė. Linkėtina naujai kuo
pelei pasekmingai darbuotis 
ant visuomeniškos dirvos.

Max Gooldinas.

ma remti L. S. D. Partiją ir

, kurie pastaruoju tę. Mat , Gedemino drau- 
laiku buvo areštuoti ir nu- gystė nerengia tokių ap
bausti už slaptą smuklių vaikščiojimų, kaip Baltraus, 
užlaikymą. Rekordus ga-* Aš nieko nesakyčiau, jei- 
vau tik vieno mėnesio. Štai gu šv. Baltraus draugystė 
pavardės lietuvių, kurie tik būtų surengus apvaikščioji- 
per vieną mėnesį buvo sua- mą tuomet, kuomet viso pa

tarta įsteigti streikierių pa- reštuoti ir nubausti. šaulio darbininkai rengia

kos tarybos konferencijoj 
mieste Baltimore, Md., nu-

jai demokratą”. Tiems tiks
lams paskirta iš kuopos iždo 
5 doleriai ir išrinkta komisi
ja parinkimui aukų iš drau
gų, kurie atjaučia darbą 
mūsų draugų Europoje.

Taipgi buvo apkalbėta a- 
pie nelaimingą padėjimą ra
šytojo B r. Vargšo Chjcago- 

jje. Jam paaukauta iš kuo- 
mus yra išrinktas vietos ko- pos iždo 2 dol. ir paskirta 
mitetas L. š. F. Tik nežinia komisija parinkti daugiaus 
kas per priežastis, kad jis aukų.
nesirūpina rinkimu aukų| Kuopa išrinko komisiją, 
nukentėjusiems 'nuo karės į kuri rūpinsis surengimu te- 
lietuviams. Jau metai lai- x ,?yl X“L *" 
ko, kaip jis gyvuoja ir per 
tą laiką vos įstengė sureng
ti vieną baliuką.

Draugai, męs matom iš 
laikraščių, kad kitų miestų

Mat, aš rabai pradės geriau eiti, tai ir.
draugyste susitvarkys. L- .. ■ __

....... Kas svarbiausia, tai buvo,k??1’ nupuolė, tai redak- 
visuomeniškuįkalbama apie kooperatvviš- 'clJa manė, ką į mainas įpuo- L. « - .i - • > 1T T Tl-foc?

BAYONNE, N. J. 
Margumynai.

Šv. Petro ir Povylo drau
gystė persikėlė iš vienos vie
tos į kitą mitingų laikyti. 
Nieko nuostabaus nebūtų 
buvę, jeigu draugystė būtų

kus krautuvės įkūrimą. Tuo-

rasis “Vargdienio” pirmi
ninkas. Labai būtu pagirti
nas daiktas, jeigu vietos, lie
tuviai susiorganizuotų ir į- 
kurtų kooperatyviška krau
tuvę. Tik geistina būtų,kad 
ta kooperacija būtu prieina
ma visiems darbininkams, t. 
y.j nebūtų dideli. Šerai. Ko
operacijos tvėrėjai turėtų 
pasirūpinti išdirbti geras 
taisykles, kad paskui sutvė-

SCHENECTADY, N. Y.
Kaip visur, taip ir pas

atrališkų perstatymų sekan- 
čame sezone.

Tarpe kuopos narių gir
dėtis noras sutverti Litera
tūros Draugijos kuopą. Lin
kėtina ! Viską girdėjęs.



JUOKŲ KĄSNELIAI

telegramos.

kad bus daug geriau, jeigu 
jisai užpirks mišias, tuomet 
dievas jam veršį sugrąžins. 
Prūsas sutiko ir davė pen
kinę ant mišių.

Paskirtoj dienoj, kada ku
nigas turėjo atlaikyt už ver
šį mišias, prūsas nuėjo į 
bažnyčią ir laukia, kada pa
sirodys veršis. Kunigas 
laike mišių užgiedojo “Ore- 
mus” Prūsui gi nusigirdo, 
kad kunigas klausia: “Ar 
riebus?” 'todėl prūsas ir
sušuko:

— Riebus, riebus, 
puts kunigas!...
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[DOMI KNYGA.

nes netrukus išparduosimo visus.
Iš Kanados ir kitų viešpatysčių j
Adresuoki!: t

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

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

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

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

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

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

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

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS l RUSIJA, LIETUVA IR LENKIJA PA
GAL PIGIAUSIA 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 rudose patari
mai DYKAI. Išrandavoju baksus laiškams.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU 1 SAVAITĘ IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS 1 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 Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

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

BOROUGH OF BROOKLYN MASI’ETH, L. I. N.Y.
NEW YORK

parduodu Varmas

Temykit, Draugai Darbininkai! i
Draugai, aš nupirkau 1,000 laikrodėlių nuo vienos firmos Chi-j 

cagoj, kuri buvo finansiškai prispirta, šitie laikrodėliai per amžius 4 
buvo paradviriėjami po 20 dol. ir yra parduodami po 20 dol. visur, v 
Aš taipgi galėčiau tuos laikrodėllius pardavinėti krautuvninkams po 1 
$12 ar $13 kiekvieną, bet tas man imtų daug laiko ir būtų uždarbis j 
didesnis, negu parduodant tiesiai vartotojui po $5.75. 4

20 DOLERINIS LAIKRODĖLIS TIK Už $5.75. j 

Aš nesakau, kad tas laikrodėlis yra vertas 40 dol. ar 50 dol., bet sa- C 
kau, kad tai yra 20 dolerinis laikrodėlis, bet aš parduodu kožną j 
po $5.75. Tie laikrodėliai yra paauksuoti, gvarantuoti ant 20 metų, i 
iš abiejų Įiusių uždaromi, puikiai išbraižytas, ant 21 akmens. J

Prisiųsk man 1 dolerį į konvertą įdėjęs ir savo adresą, o męs 1 
pasiųsim Jums tą laikrodėlį dėl apžiūrėjimo. Jeigu patiks, užmokė- 1 
site pačtoriui likusius $4.75 ir laikrodėlis tavo, o jeigu nepatiks, tai j 
grąžink mums, o męs Jums sugrąžinsime dolerį su mielu noru. 4

Rašyk mums šiandien tuojau, 
Taigi, draugai, naudokitės proga.

WALTER YURKEVICH
807 W. 19-th St.. Chicago, Ill.

Susiramino.
Vienas kunigas, skaity

damas šventraštį, užtiko 
šiuos žodžius: “nekrąukit 
turtu ant žemes”...

— Hm... — galvoja sau 
kunigas, — mano turtas ne 
ant žemes, bet geležinėj šė
poj, tokiu būdu man grieko1 
nėra,

Cd

Brooklyn, N. Y. Dauge
lis brooklyniečiu teiraujasi,

organizaciją, kurios nese
niai užgimė negyvomis. To
mis nabašninkemis yra “Be- 
parlyviškoji Partija” ir ka-

jų “Sąjunga”. Visas infor
macijas galite gauti pas vie
tini katalikiškai - laisvama-
nišką graborių.

So. Boston, M 
go Kaįnašo diet 
bininkas” žada užgimti toj 
pači' j “stainęlėj”, kur užgi-

Kuni- 
“ Dar

mt
ve . Kad apsaugojus ne
kalta “Darbininko” 
nuo pt'kusu, “i

‘ padaryta gene 
va” ant bedie\

bus

Bažnytinėj mokykloj.
Kunigas: — Na, pasakyk 

man, Džianuk, kaip vadino
si pirmutinis žmogus?

mgtonas.
Kunigas: — Na, o apie 

Adomą ar tu nieko negirdė-
ii?

aikas: — Taip, kunigė- 
girdejau, bet jis grino-

Č-Čcllvvumas.

Ir ftlą

Tai yr* 
lietuvlš- 

deklamacijų,

Petrogradas. I 
metų atgal Rusijos 
Mikė prie kiekvienos mal- 1 
dos pridėdavo: “Viešpatie, 
užleisk marą ant gelton- 
skūrių japonu”. Dabar gi, 
kada Japonija duoda Rusi
jai pagelbą, caras poteriau
ja: “Viešpatie, duok japo
nams sveikatą, o vokiečiams 
mirtį”.

savo , boba išger- 
pantes alaus Bet 
arą jisai gazieioj 

kad alus parsiduo
da bačkomis ir tas perpus 
pigiau atsieina. Tą naujie
ną generolas parodė savo 
bobai ir pasitarę nusipirko

davo po ’.

LIAUDIES DAINOS.
rinkinėlis gražiausių 
kq dainelių ir 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes 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....................................

Jeigu ši caro malda bus 
išklausyta, tai ir pačiam ca
rui bus kaput, nes jis irgi

bo, rado bačką klazete. Sė
do vakarieniaut. Įsileido 
dvi pantus ir išgėrė.

— Ar žinai ką, boba? — 
sako generolas.

Washingtonas. Suvieny
tu Valstijų valdžia, kad pa
rodyt dar didesni neutralia- *7 v

prie kiekvienos kanuolės, 
siunčiamos Rusijai, Anglijai 
ir Franci j ai, pridėt dar po 
1 kareivi.

prezidento Roosevelto pilve 
iškilo baisi revoliucija. 
Hearsto laikraščiai spėja, 
jog tai bus darbas vokiškų 
šnipų.

— Matai, mums dabar 
ipante atsieina vieton de
šimtuko tik nikelis, taigi į- 
leisk dar viena. Boba įlei- 

!d°.
i Praėjo dešimts minutų ir 
generolas prašė dar vienos 
pantės, tą išgėręs, dar vie
nos ir taip be galo.

Nežinia, kiek tu “vienu- 
čių” generolas išmaukė, bet 
po dviejų vakarų boba pra
nešė, kad bačka jau sausa.

10c
LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO.... 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis Išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašt®. 
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 
kitam žmogui, 
gėlę patartina 
nam laikraščio 
tui. Kaina tik

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

2ENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS ......

PASLAPTIS ......................................
GYVENIMO BANGA ................
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI .
KONTROBANDNINKAI ...
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO

ANKINIŲ........... .. .................
P1LENIEČIAI ...........................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvio- 
koresponden-

10

20c

I LIETUVA SUSALS
20c

Ilk
Kaina tik 20 centų

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

Misevičiarupini

SPECIJ A LUST AS

LIETUVIŠKA

*■

10

15c

20c.
35c.

. 15c
20c

AI K DIES IR

kai?
Ar 

kai

Konservatorija

m į Telephone 595 Green poin t 

ii. Daktaras J.

oje randus įvairius ži
nios;

(liažybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku i-r žilumas

| -O L'-”’
! J ;.C' G ■ /r.

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

Prieš gydymų.
guoti jos. Užsr 
gule Jusu prigemtų kalba:

■‘TEISYBE AITE PLAUKUS,”

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę Cali būti Išmainomi J pinigus 

irbi i verias d o varas.
(šį \ ii tin. I iii4 i'ia ik : IJec. Sl, 1615)

jie?
Ar randus plalskntes, 

niežas <»<!<■» galvos?
Ar pi i aki, bei pra

dedi plikti?
Ar ki-nkln kas IS 

anksčiau pasakytu li
eu, tai sti-nkites apsau- 

-įkyketo iluostrota kny-

----- — -v

JUS GALETE IŠAUGU!

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas (lykai

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszką
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gėrymus. 

S Su žmonėmis apsieiname kuo- 
| gražiausia. Atsilankyk.it,o per- 
! sitikrinsito. Kitų miestui lie- 
u tuviai, važiuojanti Laekawannos 
| geležinkeliu į New Yorką arba 
!| iš Now Yorko, neužmirškite ap- 
0 silankyti pas mus.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalniečių ir tt. Pas mane ta
voms geras ir kainos žemos.

K. LIUTK
131 Grand St 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry St.)

nerolas “sučėdino” vieton 
40 c., net keturis dolerius.

Vytis.

Žemiau pamiiiūtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:

■ Nuo Reumatizmo ........................ $1.00
'.Kraujo Valytojas ........................... $J.OO
! Vidurių Reguliatorius .................. 50c
įTrojanka ........... ........ 25c, 50c ir $1.00
I '*
i Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
• visokių 1'giĮ, kurios čia dar nepaminė- 
' tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN. N. Y.

lei. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pmk mira galite gauti uka- 

niauHio alaus, puikios degtinės Ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

61. S.2nd st., Brooklyn,

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorlus ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

BUVUSIOJI LEDU GADYNE ARBA 
ŽMONIŲ ATEITIS BEI PRAEITIS.

Patartina kiekvienam tą knygelę perskaityti. 
Toj knygoj aprašyta buvusioji ledų gadyne 
ir koks likimas patiks musy Tevynę-Lictuvą.

Adresuokite:

“Laisvė”, 183 Roebling St., B’klyn.N.Y

Lietuviška Muzikos

395 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Inkorporuota 1915 m.

Mokinamos visos

NEWARK0
AKUSERKA

Faba’gusl Impcrntrici Marti A- 
kužerkų mokyklr Peterburge, ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmos 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-ra.i apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galit® gauti patar
šai imą.

O. STROLIENS
Jauniškaitt

B1® Walnat St., NEWARK, N. J.
T*l«fonaa ^<035 Markst

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

—DIDELE
Nebo pakelio priešakys vertas jc pinigais 

Visas Kuponas vertas jc pinigais

*
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Rymas. Popiežius žada 
sušaukti kardinolų konfe
renciją, kur bus apkalbama 
apie pataisymą dešimties 
dievo prisakymų. Manoma, 
kad po konferencijai katali
kai poteriaus: “septintas — 
užmušk”. Ligišiol gi pote
riavo: “septintas — neuž
mušk”.

Kas užairašy* 
pas man« 

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

“Amerlko* 
arba knygų ver-

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO 

Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi’pasirinkti pagal 
savo norą.

40c.
IA DVASIŠKŲ TEVELIU GYVE
NIMO. Kaina ...........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

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

KALTĖLIAI, kaina____ _
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

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

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

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

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

25 c 
10c

20c

km 
kiti 
žios plaukus.-žili plau
kai.—Barzda—ir dėka- 
vom-s nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles UA L V ACUBA 
sulaiko slinkimų plun
ku prašalina plidskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasoH markėms prisi
ųstus sykiu su .Irisu 
antrašu. Męs išsiiu’e- 
me kiekvienam doler
ine degute Galvaęura— 
os N. 1 ir knygai t o 
"Teisybe Apie Plau
kus.” Išpiaaiket-c že
miau atspaustų, kuponų

Kvailas dalykas.
Naujai pasamdytas tar

nas atnešė ponui apsiaut 
porą debatų, kurių vieno 
aulas buvo augštas, o kito 
žemas.

— Klausyk, Jurgi! — šau
kia ponas. Kaip tas atsiti
ko, kad debatai nelygus?

— Ir man, ponuli stebėti
na, kodėl jie nelygus, o kas 
labiausia, kad ruime paliko 
ir kita tokia pora.

10c

75c
75c
85c
20c

10c
50c

Lietuvį“, ar "Šakę
tęs $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį "Naujienai?” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų“ dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
» amintai gerinusiai patinka. Tik ta
ri ista atsimink, kad užsirašęs “Nau
jienas” gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. V109 Grand St.,peštoje savaite. . . , ■. -° ir siųskete sianden.
UNION I^BORATOBY, Box 645, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

□ ox M6, Union, N. Y.
Slučiu 1 dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu pcrsiutlmo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal- 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Basluskete sykiu kuponą su 
dusu antrašu.)

25c

50c ,w

He
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Dangus. Iš priežasties di
delės imigracijos čia pa
brango maistas ir ramios, 
atsirado pulkai bedarbių. 
Miestuose prasidėjo darbi
ninkų demonstracijos, soci- 
jalistai pradėjo žmonėms ai
škinti, kad danguje netikus 
valdžia.

Pirmą sykį.
Ponas: — Raulai!
Tarnas: — Klausau pono.
Ponas: — Apauk man ko

jas.
Tarnas: — Tuojaus, po

nuli.
Ponas: — Raulai, ar tu 

avei kada beždžionę?
Rautas: -— Dar pirmą sy

kį, ponuli. Topilis.

Riebus, kaip kunigas.
Lietuvoj v it-n am prūsui 

prapuolė veršis. Jis nuėjo 
pas kunigą paprašyti, kad

Lcnkų kariumene.
Laike lenku sukilimo 

prieš maskolius, 1864 me
tuose, viepas lenkiškų suki
lėlių pulkas pamatė atjojant 
kazokus. Pulko vadovas, 
matydamas pavojų, tuojaus 
užkomandavo:

“Panovie! Sėskite ant ar
klių ir marš do basu!”

Tuojaus viena pusė lenkų 
užsėdo ir nujojo, bet kita — 
nei iš vietos.

Vadas, perpykęs, suriko:
“Čego, jūs neklausot pri

sakymo ir nejojate į girią?”
Tie atsakė vienu balsu:
“Kiedy mūs ne arkliai,bet 

kumelės!”
n Ą ziclz-. rvlnitT-f- f“ pni'ld-n

vadas. “Kas man rupi, ar 
jūs arkliai ar kumelės! Pa-

tas užsakytų per pamokslą. įsakiau jot, tai jot!” 
Kunigas paaiškino prūsui,! ;t... “T. J.”

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y. Užsirašykite
KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
SpecijaliataH Moterišku Ligų.
E. 50th SL, New York

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

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*;
Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męa išti

riame ir pasakom* visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap
žiūrėsime ir duosime prletelišką rodą 
Patarnavimas visai pigu*. Neužmirš
kit* mano antrašo.

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

Kalbam* lietuviškai.

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

JURGIS PALUBINSKAS.
(63—91)

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

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

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

307 W. 30th St New York City.

Pirmą Lietuvių Dienrašti

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

’NAUJIENOS" praneša naujausias u teisingiau■ 
sias žinias iš kares lauko ir abelnai iš 
pasaulio — kasdien.

NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis !» jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

‘NAUJIENOS’’ talpina darbininkam* nau^ .ogus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS" leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne , avienioa 
ypatos ir darymai pašalinio biznio,

Prenumeratos kaina!
Chicagoje—pc. išnešiotojus r c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chic«t;oic metam $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Ciiicagom metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem meu ,1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir prisiųsk kartu su pinigais.

1841 S. Halsted St., Chicago, 111
Šiuomi prisiunčia $------------už "NAUJIENAS"_______

metus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresui

L. 10
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Iš Lietuvių Darbininkų kuuskas, A. Jarusmskas. Vi- 
Literaturos Draugijos, so aukų $62.05. Nuo kolek- 

--------- — torių vardan L. Š. F. tariu 
Dešimtoji kuopa L. D. L. ačiū visiems aukautojams, 

D. susitvėrė Philadelphia, i kurie atjautė savo tėvelius, 
Pa.---------------------------------'brolius ir seseris, nuvargin-

5 d. rugsėjo draugų būre-Tus nuo karės audros. Tik 
lis susirinko “Kovos” spaus- gaila, kad ne visi tuos nelai- 
tuvėj ir, L. Prūseikai paaiš-1 mingus atjaučia, netik ką 
1 ’ - i •• 'neaukauja, bet jieško viso

kių neužsitikėjimo argu
mentų, ypatingai tie, kurie 
neskaito jokių laikraščių. 
Rodos, nereikėtų nei manyt, 
kad tie pinigai būt panaudo
ti kam kitam, kaip nuken
tėjusioms nuo karės, nes 
kaip Amerikoj, taip ir Lie
tuvoj šelpimo komitetai su
tvarkyti atsakančiai.

Viktoras Januška.
Priėmiau čekį ant $62.05, 

kurį perdaviau J. Martinai
čiui.

kinus apie naujos draugijos 
tikslą,veik visi susirinkusie
ji tuoj prisirašė prie draugi
jos. Prie susitvėrusios kuo
pos prisirašė 16 narių.

Pirmininku išrinkta V. 
Jakštys, sekretorium J. Po
cius ir iždininku V. Rudai
tis.

•Naujoji kuopa mano e- 
nergiškai darbuoties. 
ladelphijoj yra labai plati 
dirva. Tenais, esant reika
lui, galės ir daugiau kuopų 
įsikurti.

Prie penktosios kuopos 
(Newark, N. J.) pereitą su
katą prisirašė 12 naujų na
rių. Mat, lietuvių svetainėj 
buvo latvių soči jai istų kon
certas. Viename kambarėly 
susirinko būrys draugų 
L. Prūseika papasakojo a- 
pie draugijos tikslą. Jau 
pirm to Newarke buvo susi
tvėrus kuopa. Dabar prisi
rašė 12 naujų narių.

Kuopos nariams išpuola 
dabar susirinkti ir pasitarus 
išrinkti valdyba, jeigu ji li- 
gišiol dar neišrinkta.

Phi-

eika-

LAI BŪNA PAVYZDYS 
BROOKLYNIEČIAMS.

matyta 
lietuvių 

Skaitai ir mastai: 
vieni automobiliuose važiuo-

Nekarta buvo 
laikraščiuose apie 

ir i vestuves.

ceremonijų, kiti ten tiek 
bačkų alaus išbuizina, kiti 
tuzinus torielkų sudaužo , ir 
tt. Bet lai būna pavyzdys 
dėl vietinių lietuvių iš ves
tuvių civiliškų.

Šiuo laiku įvyko pavyz
dinga veeslija draugo K.

Vienuoliktoji kuopa susi-‘ Kovaliuno, kursai apsivedė 
tvėrė Worcester, Mass, iš 38 4 d. Rugsėjo,_1915 m. su pa- 
nariu. Pirmininkas M. Du-lnele M. Gavėniūte. yšliubą 
sevičia, prot. sekr. J. Rep
šys, fin. sekr. Vilkauskas.

įsikūrimą praneša P. Dėdy- 
nas.

Vienas draugas 
Prūseikai iš Binghamton,N. 
3Ū, jog tenykštė publika 
simpatizuoja L. D. L. I). ir, 
galimas daiktas, jog šią sa
vaitę turėsime tenais jau 
k u o p ą. N e u ž m i r šk i te,
draugai, kad prie naujos 
draugijos gali prigulėti ir 
soči jai istų simpatizatoriai,

rašo

“Keleivis” pilnai pritaria 
Liet. Darbininkų Literatū
ros Draugijai. Jisai sako, 
jog tokios draugijos kaip 
tik ir reikėjo.

mano

Rodosi, nope rdi dele—nes 
tik 75 centai. 50c būtu per- 
mažai. Reikia patėinyt,kad 
ir įstojimas veltui. Paga- 
liaus, draugija vistik nori 
leisti didesnes knygas.

Aukos L. Š. F
Surinktos per kolektorius

torą Janušką ir pagelbinin-

ėmė civilišką, ant vestuvių 
! dalyvavo 7 ypatos. Laike 
pasikalbėjimo paaukauta 
dėl nukentėsjuių nuo kares.

I Aukavo K. Kavoliūnas, M. 
Gavėniūte, J. Velecka, J. 
Medisa, J. Šulckis, A. Klaš- 

Ičius po 25c.; J. Belinskis 10c 
Viso $1.60.

Nuo red.—Aukas pasiim
tom L š F. " f

AUG. PRIEGL. LIET.
AMERIKOJE.

Penktoji kuopa Treveskyių
Penn’a.

ant 12 dienos rugsėjo F. Da-

kalbas. Prakalbos prasidės 
0:15 vai. vakare. Kalbėto
jai užkviesti iš Pittsburgo.

Kviečiami visi apygardos 
lietuviai ir vietiniai atsilan
kyti, nes tai dar bus pirmos 
prakalbos.

Taipogi ir laikas bus pa
rankus. Vėsus vakarai ne-

Kas ateis ant prakalbu, 
i nesigailės, nes išgirs

daug gero.
J. W. B.

PAJIESKOJIMAI
Aukautoju var- 
► M. & V. Fur

niture Co — Maliauskas ir 
Vidžiūnas; po $2.00: M. W. 
Shedlow ir B. Vaičiulis; po 
$1.00: V. Januška, W. Kaz
lauskas, M. Kuzmickas, J. 
Valucka, J. Bukit, S. Kiela,
J. Jasūnas, K. Petronis, S. 
Masiulis, J. Valantinas, J. 
Sinkeviče, J. Pilipauskas, J. 
Petkus, W. Maleuskas, A. 
Januška, J. Keidonas, J.Ma- 
slauskas, M. Maslauckiūtė,
K. Višinskas, A. Kasaičiū- 
niūtė, A. Bimbiras, K. Ba
bickas, P. Cvirka, J. Totilas, 
B. Maiga, A. Jonaitis, M.Be- 
niulienė, J. Ambrozeviče, K. 
Talaliūtė, O. Bakaičiūte, M. 
Sriubas, J. Jeckeviče, B. L. 
Vaičikauskas, K. Menkeliū- 
niūtė, B. Homon, J.Petraus- 
kas, J. Šližis, P. Laugmanas, 
A. Gabalis, F. Akavickis, J. 
Vyžas; po 50c.: J. Aimutis,
J. Karpius, S. Aukštuolis, B. 
Javus, A. Grigonis, J. Ilgū
nas, A. Velmus, W. Kazlaus- 
kiūtė, T. Pluškaičiūtė, T. 
Kasačainiūtė, K. Repečka, 
P. Stakauskiūtė, O. Stakau- 
skiūtė, K. Macijauskas, F. 
Baranauskas, W.naranaus- 
kiūtė, A.i Menkeliūnas, E. 
Baranauskienė, A. Maizis,
K. Daskauskas, P. Zdaniėvi- 
x,e; A. Benešis—30c.; po 25 
e.: M. Pilipauskiūtė, A. Ma- 
razas, O. Maleuskiūtė, K. 
Dalukas, J. Bartkus, W.Nie- 
nius, N. Bepirščiu te, K. Ma- 
žionis, J. Beniulis, J. Mege-

Pajieškau 
ius, paeiti

savo brolio Vinco Cil- 
iš Vilniaus gub., Trakų 

ščiii sodž. Girdėjau gy- 
t» Bostoną. Jis pats, ar 

meldžiu pranešti, nes turiu

Clermont Maspeth,

Pajieškau BUČĮERIAUS, gerai ap- 
ąipažinusio su tuo amatu, mokantis 
atsakančiai vesti biznį ir kuris gali 
vartoti apart lietuviškos gerai ang
lišką kalbą ir nors_j)iskį lenkišką. 
Mokestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukite greitu laiku.

S. T. 1*.
417 Main St., Bridgeport, Conn.

Pajieškau darbo prie drožimo iš 
medžio visokių stovylų, (figūrų) 
taip-pat ir iš gipso dirbu, taipgi su
glebtu pamalevoli ar nupiešti kas pa
pultų, Šj skulptūros darbą esu 
praktikavęs per 25 metus Europoje. 
Šioje šalyje nežinau, kur randasi to
kios išdirbystės. Meldžiu draugų 
(kurie žino tokias vietas) pranešti 
man per laišką, už ką netik dėkingas 
būsiu, bet ir atlyginsiu. Su pagarba.

JUOZAS VINIAUTAS
116th St., Kensington,..

Chicago, Ill.
(72—75)
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Skaudėjimai Strėnose
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III.
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Mr. Stephan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y., šitaip mums ra- 

' šė:

m
Sfi i

evera s
Gothard Oil

[Severos Gotharuiškas Aliejus]

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini
mo, pasižeidimo, ištinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusių sąnarių ir raume
nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo.

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

iii

"Man skaudėjo strė
nos ir Šonai ilgiau, kaip 
por penkis motus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui nS radau Se- 
vera's almanac'ą ir ra
dau, jog Severn's Go
thard Oil butų geriau, 
šia išbandyti. Aš ban
džiau tų gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai del skaudėjimų ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurio ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus."

Žaizdos,
įsisenėjusi skaudėji
mai, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nnsiplikinimni, npdo- 
girnai greitai pagijo, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment

(Severos Gydanti Mostls] 
vartojama. Kaina 25c.

Soveros preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
ninkus. Žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokią. Jei 
jusą aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

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

is” išleistų už 75c. Tos 
duodama tik naujiems 
Todėl, jei pats skaitai 

prisikalbink kitą užsirašy- 
gausi dovanas. Pinigus siųskit 
adresu:

knygų “Laist 
dovanos bus 
skaitytojams. 
“Laisvę 
ti ir 
šiuo

Box 181, E. Arlington,
(Sept. 10 to Oct. 10)

vt.

R

m ]

DVI
žemes, 
turinti 
turtas 

už

G. A. BARONAS, 
McKEES ROCKS, PA.

Mylėtojui: muziką ir dainas, 8 lek
cijos lietuviškoj kalboj išsimokinimo 
(notų) “Gaidų” ant visokių instru
mentų, kad ir nesi matęs gaidų, iš
moksi be mokytojo, kuriam mokėtum 
50c už 1 lekcijų. Knyga $1.50, par
duodu už $1.00. Adresuoki!:

G A. BARONAS
McKees Rocks, Pa.

FARM OS.
Viena farma turi 42 akru 

ir ant farmos randasi stuba, 
keturis ruimus, kur visas 
(farma ir namai) parsiduoda
$1,400. $900 iš kalno reikia įmokėti, 
o likusieji ant išmokesčio.

Antra farma, turinti 80 akrų že
mės, vieną stubą, kuri turi septy
nis kambarius, parsiduoda už 
$4,200. $2,000 iš kalno įmokėti, o li
kusieji ant išmokesčio.

Norintieji įgyti minėtas puikias 
ūkės, malonėkite kreipties šiuo adre
su :

Bocks
p. LARKS, 

, R. F. D. 1, Box 94
Kintensville, Pa.

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Atvirutės 4 

Worcesterio L. 
kurių pelnas eis sušelpimui mūsų 
brolių, nukentėjusių nuo kares. Kai
na labai maža. Kas prisius 10c., tas 
gaus 4 atvirutes, kas prisius 25c., 
tas gaus 12. Labai būtų gerai, kad 
atsirastų platintojų.

Pinigus ir laiškus siuskite:
P. A. DEDYNAS

1 Worth St., Worcester, Mass.

rūšių, kurias išleido 
F. Komitetas, nuo 
sušelpimui

Tai. 15W Rraanpointi.
Puikiausia lietuviam*! vieta paa 

DRAUGELI.
Skanua alua, 
gardi arielka, 
ėliuB, visokia 
vynas, kvepan- 
tl cigarai, ir 
puikųa užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančion 
vietos, o biudt« 
užganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn,
PaJei Wytha Ava.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

UŽGANĖDINTAS
Geru patai 

sy m u!
Gvarautuo 

tas ant
20 metų! >

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
Užplombavimas 50c ir augščiau.

Išvalymas ........................................... 50c
Užplombavimas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
vakare apžiūrėt.
SANITARY DENTAL PARLOR 

307 Bedford Ave., Tarpe 2-ros 
1-mos gatvių 

BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

o

ir

Zalposey Pinigai!
Pas mane galima gauti netikrų po

pierinių pinigų. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunku atskirti nuo tikrų
jų-

Tokie pinigai reikalingi teatrus lo
šiant, arba kas nori pasididžiuoti 
turtingu esąs.

Kas nori tokių pinigų, prisiųskite 
$1.00, o męs prisiusime visokios rų- 
šies pinigų pažiūrėjimui.

Adresuokite:
K. J. Intas

P. O. Box 73, Chicago, Ill.
(70—73)

Jonas MATHUS

NEWARK, N. J.. LIETUVIAMS.
Didelis balius Lietuvos Dukterį} 

Draugystės atsibus Subatoje, 11 d. 
Rugsėju (September), 1915 m., Lię- 
tuviškop\svetainėj, 180—2 New York 
Ave., Newark, N. J. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Vietiniai lietuviai ir 
apielinkės, kurie tik mylite linksmai 
praleisti laiką, atsilankykite ant mo
terų baliaus. Pamatysit, kaip sma
giai pasišoksime.

Užkviečia

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR SVARIAUSIAS SALIC- 

NAS VISAME 80. 
BOSTONE.

Sveiki ąerlkUfdoi rflilei firy- 
mal ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
e persitikrinsite.

, JONAS MATHUS 
(Lietuvio Savininkai) 

342—344 W. Broadwa] 
( So. Boston, Mass.
(Dalimta žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystes Draugijos namo).

Komitetas.

REIKALAVIMAS.
Reikalingas atsakantis BUČERIS 

prie pirmos klesos darbo; turi mo
kėti tris kalbas: lietuvišką, lenkišką 
ir anglišką; mokestis nuo $12.00 iki 
$15.00 į savaitę; darbas ant visados. 

‘Atsišaukite tuojaus šiuo antrašu:
LIETUVIŠKA KOOPERATYVIŠKA

DRAUGIJA.
1429 Reedsdale St., N.S.Pittsburg,Pa.

j Akušerka
H Pabaigusi kursą Woman* MedlcaH |
2) College, Baltimore, Md, į
2 Pasekmingai atlieka savo darbą prie 1 

gimdymo, taipgi suteikia visokia# rodaa it ’ 
į pagelbą invairioae moterų ligose, !

§ F. Stropiene,;x;”fh’.t.;;
§SO. BOSTON. MASS.

LAISVAS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

Pirm, pagelbininkas — M. Ražokas
Vandalia Box 160, Collinsville, 1 

Nutarimų Rašt. — A. Dzidolikas, 
858 E. Weckliff Ave., Collinsville, 1 
Fin. Rašt. — J. Baronas,

500 S. Clinton St., Collinsville, 1 
Iždininkas — J. Willumat,

337 Central Ave., Collinsville, 1 
Organo už'určtojas — V Raudonius,

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

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

m.
III.

m.

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

1436—7th Avė 
Vlce-pirmlpinkas F. Raškevlčius

539 Island Ave.
Protokelą raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West ~ 
Finansų raštininkas J. fitružaa 

1125—Mth
Iždininkas 8t. Buzlnskls

589 Island Ava

8t.

Ht.

Kasoi Globjėali
M. Geruliūti

1109 8. Winnebaga St.
Ona Savragevlčiūti

589 Island Ava.
Marialka A. Naverauskaa

411 So. Church fit.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepue, 226 

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

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

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

M. Urlakis,
231 Forbea St., Pittsburgh,

P. Samulionis,
Box 63, Mc Kees Rocki,

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

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

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

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

12
Pa.

Pa.

Pa.

Laisvės“ AGENTŪRĄ
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO

Patarnavimas kuotcisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

Jeigu nori 
kvie.st iš 
Agentūroj.

PARDUODAME LAIVAKORTES.
važiuot į Lietuvą arba gimines parsi-
Lietuvos, Laivakortę pirk “Laisvės”

KURSK

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina
DVINSK............... Rugsėjo (September) 9 d.

Rugsėjo (Sept.) 20 d.

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

“LAISVES” SPAUSTUVĘ

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirm. J. Rastis
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan, 
Pirm, pagelb, M. Ambraziūnas

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų .sekr. St. Deikus.

721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. sekr. V. Rudzinskas

1408 Victorian St., Waukegan, 
bėrius M. Kairaitis

166—-10th St., North Chicago, 
Kaso.; Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, 111. 2. M. liekis, 1329 
No. Jackson St., North Chicago, 111. 
Maršalka K. Navickas,

1120 Victorian St., Waukegan, Ill. 
Susirinkimai atsibūna pirmą ncdėl- 

dienį po 12-tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, 10th gatve,North Chicago, 
111.

St.
St.

st.
st.
st.

III.

1.11.

m.
m.
m.

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

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

DIDŽIOJO
VIŠKŲ 

GOS

J.

Platinkite “LAISVĘ

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ SAJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

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

283 Wythe Ave., 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., New York City. 

Simaitis,
174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

Parulis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush

wick banke, 726 Grand . .Street 
Gyvena 455 Keap St., Brooklyn, N.Y.

K.

V.

K.

J.

J.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakeis, 

462 Jenne
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

818 Jenne 
ždininkas J. Sereikis, 670 Jenne
ždo globėjai: J. Sukelis, 266 Ex

change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

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

Caledonia 
Main St.

St. ir J. Jurevičia,

St.
301
152

AIDO” CHORO VIRŠININKŲ

’irmininkas V. Januška,
Brooklyn, N.332 29th

183 Roebling St., Brook'yn, N. 
vasierius

803 Driggs Ave.
Miliauskas,

Brooklyn, N. Y.
L. Ereminas

324 Barreman St., Brooklyn, N. Y. 
» Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią, 
Sokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va
cate.

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

Centro Valdyba: 
’Irmininkas J. Skirmontas, 

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

Brooklyn, N. Y. 
ždininkas J Butkevičia,

88 So. 2-nd St., Brooklyn, N. Y.
Kuopų Sekretorių adrenal: 

kuopos Brookiyne — L. Develkia, 
146 Metropolitan Ave. Brooklyn, 

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

2

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

51 Ten E>ck St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas Mockevxuius, 

35 Scholes 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, Ill.

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

Susinešimų Sekretorius
Rice-Herman, • 140 E.

— New
Susinešimų Sekretorius 
viackas,

III

III

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas, 

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

Box 566, Steger,
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,

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

Box 407, Steger, Hl. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedSHoj, P. A. Sa- 
laaevičiaua svetainėj.

1) M. M. 
19th St., 

York, N. Y.
2) J. Ne- 

183 Roebling St.,
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Broadway, So. Boston, Mass.
Kasos Globėjai: M. ččsna, 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 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuris yra po kaucija 
$1,000.00, o jis jrašęs i knygas pasiųs 
iždininkui.

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 nuolankiau! arba ką nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai skai
tytojai, platinkit “LAISVĘ” kiek galėdami, kad ji 
rastųsi kiekvieno vargdienio grintelėj.

ir gaunamos

6<U.
50c.

25c.
> 2 

10c.

“LAISVE
183 Roebling Street Brooklyn, N. Y.

BRANGIAUS,S ŽMOGAUS TU!{TASf
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių k.cdikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekus san 
delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas. . . 
(įyvastivs Balsatnas.. 
NeĮvų Stiprintojas.. 
Vaistas <lel Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio...............
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvinės proškos. 
1‘igulkos del kepenų... 
Blakių naikintojas..... 
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui. .___
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydant i mostis......... ..
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai..........50c.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 
Ifldppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis J r t. (k- LiniiiDJ 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. «
JO^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių apraJymaif£icSZxi i 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam® 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimu^ kiekvienoje ligoj® 

jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, 4
atsilankydami j Lietuznškiį Aptieki}

VINCAS Je DAUNORA, Aptiek^
•S®® Bedford Avenue; Pampas North 4-t«e V4 (

sekančios gyduoles;
. .?l.oo Nuo galvos skaudėjimo.10c. ir

« » N uo kojų nuospaudų. .10c. ir
• -.0 >' no dantų gėlimo..................

ir A. VU Nuo net šalimo............
.50 1 • ■> .-ip- :ntoe>s----- 25c. ir

ir .50 1 n. ' , V- xpcllcris. •
5c. .50 Nuo 1 ’• — .1.0.........
ir 1.00 Nuo Kemna. -ino.. •.. .o0c. ir

.25 Nuo lytiškų ligų..... .50c. ir
JO N uo dusulio. ........................   . ..

3.00 N uo kirmėlių.,.. .. . .........
.25 Antisseptiška mostis. . ......
.25 N uo viduriavimo........................
.50 Kastorija del vaikų.... 10c. tr
.26 I’toškos del dantų... .......

ir 1.00 Karpų naikintojas.,

.25 

.10 

.25 

.50 
.25
.50

1.00 
1.00
.50 
25

.25 

.25 

.25 

.2t 

.M.
21 C, V

ftl m/ OI n NEREIKIA JIEŠKOTI :: n
|w| I I K \ I II Delio, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti| y | II |\ |y Į II kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką save et-
■ ■ ■ ■■ muose liuosame laike, usi išmoksta. Nurodymii W

knyga DYKAI. įdėk štampą. Adresas;
LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.,

DIDELĖS DOVANOSI
Kas užsirašys pas mane “Laisvę” 

ant metu ir prisius $2.25, tas gaus 
dovanų “šakę” ant čielo meto arba

I

I
H



o

- ...- ■ -- ‘ WV ........................ ..... .. ?

i : ' ; v r

VIVTINFQ 7INBK I 6.d- rugsėjo irgi tas 
Vilui IiiEiiJ £tlxillzD« kminkas sakė “praka

“Laisvės” N71 tūlas A. B. 
smarkiai mane pabara už į- 
vykusią klaidą kaslink ko
mi te cp i 
pilietystės. Bet aš tos klai
dos neprisiimti—tai papras
ta zeceriška klaida; aš pa
daviau 957 Willoughby Ave., 
o zeceriui klaidą padarius 
išėjo 597, per tai kurie bu
vo atvykę, tai ir turėjo pa
klaidžioti. Bet tiek to, da
bar grįžkime prie dalyko.

Socialist Party skyriaus 
kambariai randasi 957 
Willoughby Ave., o ne 597, 
kaip pirmiau “Laisvėj” bu
vo paminėta. Pėtnyčioj, 10 
Spragsėjo, vėl bus susirinki
mas minėto komiteto; pra
džia 8 vai. vakare. Kvie
čiame atsilankyti.

Bet tai ne viskas. Męs, 
matydami, kad dauguma lie-

susirinkimo linkui | D* . ož vioL1 mate, kad

PATAISAU RAŠTUS.i sor- 
prakalbą”;

bet šiuom sykiu bjauriau
siais žodžiais pradėjo plūs
ti kunigus, tikėjimą, katali
kus ir tt. Susirinkusieji pa-

1- jis ne katalikas, 
bet paprastas sorkininkas, 
tai tokį triukšmą sukėlė,kad 
ir policmanai negalėjo nu
raminti.

Mūsų sorkininkas pama
tė, kad čia jau ne juokai ir 
kad publika neduoda kulbė- Pataisau draugijoms ken
ti, bandė ją nuraminti aukuotitucįjas, išverčiu raštus i 
prašydamas, bet publikai i kitas kalbas ir sutaisau pa- 
pradėjus šaukti, kad aukų 'traukiančius plakatus ir ap- 
neduos, pagriebęs savo garsinimus. Ui:

Jei norite, kad jūsų kores
pondencija, polemika, strai
psnis, eilės ar kokis kitas i 
raštas tilptų bile katrame 
laikrašty arba galėtų būti 
spausdinamas į knygutę, 
siųskite man kad ir pras
čiausiai parašytą rankraštį, 
o aš perrašysiu ir sutaisysiu 
taip, kad jis pilnai geras 
'bus ir visur tiks.

Už smulkius! 
darbus, imu po 1 dol., už!

Kada iš publikos pasigir- stambesnius pagal sutartį.

DIDI NAUJIENA BROOKLYNO LIETUVIAMS!
Turime už garbę pranešti vietos lietuviams, kad męs jau atida

rome kitą APTIEKĄ po N410 So. 2nd St. ir kampas Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., (tirščiausiai lietuviais apgyvento j kolionijoj). Mūsų 
Aptiekoj randasi įvairiausių chemikalų, perfumų, trajankų 
įvairių guminių prietaisų, speciališkų diržų sustiprinimui vidurių ir tt.

Receptus sutaisom kogeriausia ir pigiausiom kainom.
Mūsų Aptiekoj dirba tie žmones, kurio Lietuvoj dirbo aptiekose 

ir turi gerą praktiką Kalbame Rusiškai, Lenkiškai ir Lietuviškai.
I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius

410 So. 2nd St., kampas Union Ave., Brooklyn, N.Y 
Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.

SERGANTIEJI!
priežasties ligos?

AISOPO PASAKOS.

Diena 
užsiimu

bet jiems labai neparanku į 
viršnurodytą vietą lankytis, 
pasitarę su 54 ir 58 skyrių 
kriaučių unijos 
nutarėm įkūrt skyrių kriau
čių unijos kambary, 101-103 
Grand St., (Tautiškame Na
me), Brooklyn, N. Y. Tai
gi, kurie norite pastoti pi
liečiais, malonėkite atsilan
kyti i Tautišką Namą nedė-

ko m i te ta i s

do balsai, kodėl jis į_ klausi- ą ANTONOV 
mus neatsako, tai mūsų sor- vl22 FuHon St., Chicago, Ill. 
kminkas numojęs ranka pa
sakė: “Mokinkitės patįs,jei-! 
gu manęs nenorite klausyti.' 
Aš daugiau pas jus neatva
žiuosiu !”

Tokiu būdu ir užsibaigė 
visos sorkes. Dabar jau lie
tuviai suprato, kas jis per 
sutvėrimas.

A. ANTONOV

DAKTARAS

Repečka.

New Yorke Lietuvių Ū- 
kėsų Kliubas dar niekad 
taip energiškai neveikė,kaip 
pastaruoju laiku. Vasarą 
buvo surengęs puikų išva
žiavimą ant tyro oro; tame 
išvažiavime dalyvavo virš 
400 žmonių ir visi likosi už
ganėdinti. Dabar greitu lai
ku mano sulošti scenišką 
veikalą. Vieton paprasto 
'baliaus,kurį kas metai reng- 
, lavo prieš naujus metus,da
ba r bus surengtas maskų 
balius. Nutarta atidaryti 

l;.nkvti, nes tūrime dauupakannę mokyklą kaip dėl 
svarbiu dalyku. Keikia pa-Isuaugitsni taip ir del kudi- 
sielx-ti.’ kad pLstarimju lai-|kU- trinktas apsvietos ko
ku musu draugai atšalo nuo ■ aiitetas ii pavesta per si se- 
niitingu ir mažai lankosi lzon;} surengti visą eilę pa- 
Tokie apsireiškimai labai'skaitV bei referatų. Buvo 
peiktini. Dabar kada esą- į pakeltas klausimas, kad Di-Į

te. Tikimės, kad visi atsilan
kiusieji bus užganėdinti.

Jonas Zubavičius.

susirin-
kuopos|! 
) radžiu'c 
kuopos

kimas L. S. S. 19
Tautiškame Name;
8 vai. vakare. Visi 
nariai būtinai privalo atsi-

susivienyję su Socialist WlUI ° ’ 
y, turime daug daugiau J!'

privalome visi lanky- 
s.

Komitetas.

ti nuosavą parką dėl vasari-, 
riių išvažiavimų,

iš to visko matosi., kad j 
kliubas darbuojasi kiek iš-; 
galėdamas. Tiesa, atsiran-

[i St., Brooklyn, N.
susirinkimas Lietuviu 'balais, bet tik kelia 
įlinkų Literatūros į narių triukšmą, bet tai iš-j

Y., įsirūpina visuomeniškais rei-' 
, tarpe

imtis—visur tokiu žmonių
■t- V-

\ isi nariai malonėkite at
silankyti. Taipgi kviečiame 
ię tuos, kurie šiai draugijai

Komitetas.

I j i n k e t i n a kliu bu i i r a n t 
tolinus pasekmingai darbuo-; 
tis ant visuomeniškos dir-! 
vos. M. Bilą.

su- istaruoju
siausti

Kaliniai didžiausiu džiaug

G ra j i no be n ai.

tas deda visas pastangas, 
Į kad sulaikius tą baisią ligą, 
bet kolkas nesulaiko. Titas 

.limpanti liga ir greitai gali
ma užsikrėsti.

\ iršininkas Osborne pra
vedė sayo kalėjime daug re
formų ir dar daugiau žada

Gaidu lekcijos.
Dabar kas nedėldienis bus 

duodamos lekcijos gaidų pa
žinimui. Jas duoda L. E- 
reminas. Jau du nedėldie- 
n:u mokino. Taipgi bus mo
li narna ir toliau. Per šias 
lekcijas lankės veik vieni tik 
“Aido” choro nariai, bet ga
li lankytis ir pašaliniai, ku
rie tik nori pažinti gaidas. 
Jokių iškaščių nėra. L. E- 
reminas pasišventė duoti 
lekcijas uždyką. Todėl kiek
vienam norinčiam pažinti 
gaidas yra gera proga. Lek
cijos atsibūna Sokolų sve
tainėj, 10 vai. ryte. Taip
gi būtų geistina, kad visi 
“Aido” choro nariai lanky
tus nepraleisdami nei vienos 
lekcijos.

“Aido” Ex-Reporteris.

> Central Brooklyne.
Pastaruoju laiku Central 

Brooklyne pradėjo lankytis 
tūlas sorkininkas ir ant gat
vių krėsti savo sorkes. Iš
syk jis kaip įmanydamas 
plūdo soči j alintus, tuomet 
katalikai plojo rankomis, 
manydami, kad tas sorki
ninkas geras katalikas. Mat, 
mūsų lietuviai nežinojo, kad 
tas sorkininkas viską plūs
ta, kas tik jam ant liežuvio
■' ■ ■n'.... , , . .1

Reikalinga mergina par
davėja prie moteriškų dra
panų ir siūtų. Turi kalbė
ti lenkiškai, lietuviškai ir

American Cloak & Suit Co.

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

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

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

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

Reikalaukit iš “Laisvės” 
redakcijos.

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

Persistatykite sau, kiek aš išgy-
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specijalistą

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

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

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10

Ja_________
■f) G . UAMPfci' dvfi-P m 
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183 Roebling St., Brook-
140 E. 22iul St. (Lexington ir 3rd Avė.)

Naujausi = Lietuviški

vai. ryto iki 4 po pietų.

New York City

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, kad 
visi biznieriai 
savo biznį gi
ria. Cigaras, 
nors kaip ko- ' 
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias, O 
man

tai nereikia 
žinoma, vieta atsakanti de'

Kambariai su visais 
Prašau kreiptis į tą vic-

rodos, 
gir- 
pa- 
pa-

kaip draugai kalba, 
tis.
keleivingų.
Tankumais.
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkas
291 Wythe Ave., Corn. So.1st St.

BROOKLYN, N. Y.

IlyhiLan Cramnfnmic su lietuviškomis dainomis UZldlKaU Uldinoroiius |<i;kORDAS PREKIUOJA tik 75c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai pri- 
siųsk už 3c. paulinę markę, o apturėsi 
didelį ir puikų kata'ogą, kuriame rasi 
visokių geriausių Armonikų, Skripkų, 
Triūbų, ir daugybę kitokių Muzikališkų 
Instrumentų. Istoriškų ir maldų knygų, 
kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. 
Gražių popierų groinatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis, 
su drukuotais aplink konvertais, tuzi
nas 25c., penki tuzinai už $1.00. Reika
laukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavorus. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

Columbia
Naujausias

Lietuviškas
Sapnininkas 
Dydžio 5 x 6į, su 
310 paveikslėlių. 
Kaina , , , 50c, 
Agentams duoda
me 60 %

Rekordai
Su lietuviškomis 

dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c,

W.S.WAIDELIS, 112 Grand St., B’klyn,N.Y.

PIGUS IŠPARDAVIMAS G ER1A U SI M UZ1K ALIŠKI INSTR U M ENTAI 
AM ERIKOJ E.

Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji
mo pirm užmokėjimo pinigų.

Geriausia dvieilinė Vienuos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorui ir majorui basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri p'ieno baldai. Viskas 
fcuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balvą.

KAINA 32 dol. Tokia pat armonika dviejų to-

Vienas armonikas su 21 klavišiu, 
sai.A. Kaina $8.00. Tokia armonika 
klavišiu, 12 basų, su plieniniais

Kaina $12.00.

su 21 
balsais

6 strūnų balalaika, 
mechaniški keleliai, 7 
klaponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio iš
dirbinio $4.50.

Visi užsakymai išsiunčiami ta pačia diena.Prieš išsiunčiant siuntinys pertikrinamas ge
riausiais specijalistais—meistrais, todėl nei jokio susigadinimo negali atsitikti. Reikalaukite illius- 
truoto kataliogo, kuris siunčiamai dykai.

MOSCOW MUSIC CO.
52 CANAL STREET, Dept. M NEW YORK, N. Y.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn,N.Y

2339.

E

E

E

E

E

E

E

E
E
E

F

2340.

2341.

2342.

2343.

2224.

2225.

2226.

2228.

2356.

2357.
2358.

2360.

Reikalaujame 50 merginų 
išsilavinusių ant Singer ma
sinu siūti Middy bliuzkas: 
rankoves ir kisenius.

Kreipkitės pas

347 Lorimer St.,B4dy®,N.Y.

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudos 

garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

KAINA
35 centai.

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

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVfi”

18S Roebling St, Brooklyn, N. Y

| Kas Dar Neužsisakete
Pasiskubinkite užsisakyti savaitinį darbo žmonių laikraštį

“Pažvalgą” ir “Jaunąją Lietuvą“.
“Pažvalgą“- ir “Jaunąją Lietuvą“ leidžia Bendrovė Lietuvių Raš

tams. Leisti.
“PAŽVALGA” paduoda geriausių ir naudingiausių žinių. 
“PAŽVALGO.JE” yra nuolat rašoma apie darbininkų reikalus. 
“PAŽVALGA” spausdinąs ant geros popieros.
“PAŽVALGOS“ kaina metams $3; pusei metų—$1.50; 4 mėn,— 

$1.00; vienam mėn.—30c.
“JAUNOSIOS LIETUVOS“ ėmėjai “PAŽVALGĄ“ gauna už. 2 

dol. metams, 1 dol. pusei metu.
BENDROVE LIETUVIŲ RAŠTAMS LEISTI taip-pat leidžia 

Illiustruotą, Literatūros Mokslo ir Visuomenės mėnesinį laikraštį
“JAUNOJE LIETUVOJE“ telpa geriausių raštų. “JAUNOJI 

LIETUVA“ yra 48 puslapių didelio formato knyga. .“JAUNOJI LIE
TUVA” spausdinasi ant geros paveikslų popieros.

Kartu “JAUNOSIOS LIETUVOS“ ir “PAŽVALGOS“ kaina: me
tams 5 dol. Pusei metų $2.50. “Jaunoji Lietuva“ be “Pažvalgos“ 
metams 3 dol., pusei metų 1.50 dol.; vienam men., 25c.

Mūsų spaustuve atlieka dailiai ir pigiai spaudos darbus. Mūsų 
knygyne galima gauti visokių knygų. Kataliogą siunčiame dykai.

Adresas:

The Lithuanian Pub. Co.
2257 W. 23rd PL. CHICAGO, ILL.

Pabaigusi kursą akušerijos BELLEVUE HOSPITAL TRAINING 
SCHOOL for MIDWIVES, NEW YORK. Pasekmingai atlieka dar
bą prie gimdymo. Patarimus duoda dykai. Reikalaujančios kreip
kitės šiuo adresu: <

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kdy^’ija.
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS“. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas 
1’0 D U GALVI U 
Kapelija.

Maršas. Princo V ai sk a va -^5
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija.

DRAUGE. l’olka-Mazurka. Griežė Republikonų
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
J SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS, Maršas. Republikonų Gvardijos
Orkestrą.
PER GIRIA GIRI ALE.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.

Gvardijos

Kape’ija.

ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Ko'umbijos Orkestrą.
SAULELĖ NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava 
K apelija.

ir TYKIAI NEMUNĖLIS
TEKA.
BIRUTĖ ir KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ.

SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka), Vairas. 
MANO MIELAS. Polka.

i

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimai 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainų 
500 aditę, kaštuoja $12.50 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjimą 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę t a vorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK, N. Y.

IM.&V.FURNITURECO.I
I Makauskas & Vidžiūnas, Props. ■

KODĖL LIETUVIAI PERKA F AS MUS?
Užtai, kad męs parduodame gražius, drūtus FORNIČIUS ir už 
žemą prekę. Palaukiam pinigų, jei kas nori arba gali išmokėt po 
$1.00 ar $2.00 į savaitę.

PATARNAUT AM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

687 THIRD AVE. COR. 21 STREET 
BROOKLYN, N. Y.




