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PO VOKIEČIU 
GERIAU?

Ar geriau po 
sais? Nežinome, 
paklausykite, ką 
vienas ūkininkas

pru- 
bet 

sako 
nuo

Marijampolės, kuris pa-

Jisai sako, kad gy
ventojai jau atsibuda- 
voja, bado nemato, ūkio 
padargu užtenka ir bu
vę net surengę spektak
lius Vilka visky ir Mari
jampolėj.

Taip rašo tūlas kuni
gų laikraštis, einąs iš 
Vilniaus.

GALĖJO ILGIAU AP
GINTI GARDINA. 
Korespondentas

Iv no

izicijas ties širvintais (Vil
niaus paviete).

Trakų paviete vokiečiai 
užėmė Varėną. Apie nau
jus mūšius Trakų paviete 
nieko nesigirdi.

Bavarijos princui Leopol
dui gana gerai sekasi Gardi
no gubernijoj. Teutonai už
ėmė pavietavą miestą Vol- 
kovyską, kuris randasi 75 

■ viorstų tolume nuo paties 
Gardino.

Volkovysko miestas turi 
didelę svarbą. 1386 metais 
tame mieste didis Lietuvos 
kunigaikštis priėmė Lenki
jos karaliaus titulą. Tame 
miestely tankiai atsibūdavo 
didžios Lietuvos kunigaikš
tijos seimai, šiuomi laiku

RRsoctok'l
Bialystok ••

—- Ka.n a iri a "
•• Ratusz

giuoja ant Sarny, stambaus lieti ir mokina vokiečius, 
kaip koks profesorius savo 
klesos mokinius”.

Wilsonas, anot Herve, tu
rįs smarkiau elgties.

gelžkelių centro. Nuo 
vietos iki Kijevo yra . 
viorstu. c

tos
200

KARĖS IŠLAIDOS.
Ligišiol Rusija išleido 

rėš reikalams suvirs 6 mili
jardus rublių.

Sekantiems metams bu- 
džetas siekia dešimties mili-

ka- SKANDINS KIEKVIENĄ

Ber-
Lokal Anzeiger” 

sako, kad rusai galėję 
laikyt ies 

Gardine, negu jie laike-
daug ilgiau

Gardinas buvo mo
derniška tvirtovė. Ka
rei prasidėjus, tapo pa
statyta daug naujų for
tų.

Gardinas buvo
? pat apginamas 30 
į kiųjų kanuolių.

Kodėl gi rusai

taip 
sun

. na;fc.-

jj Volkovyske yra apie 16,000 
n i ^gyventojų.

DIDIS KUNIGAIKŠTIS 
NUVYKO KAU

KAZAN.
Didis kunigaikštis Niko

la j Nikolajevič jau nuvyko 
! Kaukazan “mušties su tur
kais”. Caras patsai paly
dėjo kunigaikštį ant stoties 

, kad taipi ir dėka v o jo jam, 
j gerai “gynė” Rus

gub.), kurią neseniai užėmė vokiečiai.

I TURKIJA TAIKYSIS TIK 
SU VOKIETIJA IR AUST

RIJA.
Turkija nori dar kares1 

Ui c tu padaryti sutartį su 
Austrija ir Vokietija. Ji 
mano, kad dabar galės išsi-

Vokietijos ambasadorius 
Suvienytose Valstijose išsi
reiškė, kad jeigu tarpe Su
vienytų Valstijų ir Vokieti
jos nutruktų dipliomatiški 
ryšiai, tuomet vokiečių po
vandeninės valtis skandins 
kiekvieną laivą, kurį tik pa
matys.

Panašiame atsitikime tuoj 
gali kilti kare.

‘derėti geriausias dėl savęs 'rRONPRINCAS SUSTAB-
sąlygas. Su Franci ja ir 
Anglija Turkija nenorinti 
tarties.

LATVIŲ PABĖGĖLIAI.

DYTAS.
Pastaromis dienomis Vo

kietijos kronprincui gana 
pasisekė. Francijoje. Pro
vincijoj Argonne vokiečiai 
norėjo prasimušti pro fran- 
cūzų eiles, bet neturėjo pa

lšų radžiu jiems
pagal visa jonu doleriu dėl Franci jos. rytieji tebeplūsta 

Lubano gatve 
Daugybė gyvulių 
ir išbadėjusių krinta. Dau-1 

j guma pabėgėlių pjauna ant ., 
kelio gyvulius ir čiapat, išddojo nuodingus gazus. 

’skriodę vidurius, vežasi mė- -------------

lai nustojo 15,840 aficierių. nors pakelėje
Iš jų 4,790 tapo užmušta, o Rygos-Orlo
9,698 sužeista. Kiti žuvo be ' miestai perpil 
žinios. j Vilniaus mokslo ir valdiš- kavojant Morganui. •

j kasios į 
įMogiliavo, Minsko ir Viteb
sko gubernijų gilumom Vil
niaus teismo rūmai (sudeb.

įstaigos kraustoma

ir keliu.'Sisekimo.
nuilsusių pavyko užimti tranšėjų, bet 

vėliaus francūzai veik visas 
jas atsiėmė. Vokiečiai nau-

AUSTRAI PAĖMi 
DUBNA.

. ___, Austro-vengrų ' gene...... .
persikėlė štabas praneša, kad 9 d.rug-1 Smarvė nuo pūvančių 

sėjo austrai paėmė gana gi\ėbų j r kritusių gy vulių 
pose-ųh’iitą rusų tvirtove Dubuo 

per dziai paskirti 29 liepus at-((Voliniaus gub.)
Duonų yra viena iš tų 

tvirtovių, kuri gina kelią į 
Kadangi austrai 

jau seniai buvo paėmę Luc-į tusių gyvuli. j šveicarai taip-pat sutrau-
ęosci lj> tegehai po Keliatą jikeiai kariumenės, kad 
vė. ivaicių nemainę drabužių,1 
kad gyvena ant vežimų ir po ;

, aptekę gyviais, 
j serga kokliušais ir 
[mis kitokiomis 
Pastaruoiu laiku

MILIJONAS ANGLUOS 
KAREIVIŲ.

Anglų frontas Francijoj 
ir Belgijoj žymiai prasiplė
tė. Tenais randasi jau veik Minskan; apskričio teismo' 

ORLAIVIAI BOMBARDA- Julijonas Anglijos kareivių rūmų kriminaliniai ] 
ir jų pozici 
100 myliu.

Patsai caras jau apleido 
Petrogradą ir vyksta į vei-

taip Į! i kiančių kariumenę. ■

j ATSIDĖKA VOJA.

! Klaipėdos miestas pa
skyrė ge n er a 1 i s i m u s ą
von Hinderburgą ir ka
ralaitį Joachimą savo 
pirmaisiais piliečiais.

Tai yra didžiausia į 
| garbe, kokią tas mies- į 

• tas galėjo suteikt aniem s 
1 vyram. j

j H

karės ofisas

Mūsų oriai vynas mete vi
sų eilę bombų ant Rygos. 
Ataka turėjo geras pasek
mes. Vokiečiai 
neturėję.

UKMERGĖS FA Vii 
MIESTELIAI IšDE 
Baisių naujienų iv

nuostolių tik ką gautas “Ry X T n /•so” N86. .
Kupiškio ir 

miesteliai išdc

įmainyta, lygiai civilinių by-:
•Iv posėdžiai, paskirti rug
pjūčio ir rugsėjo menesiams Kijevą.

I—nukelta tolesniam laikui.
q 'Vilniaus akcizo valdvba išsi-|ka, tai

miestų 
Panedelio l)erkelta Mogiiiavan.

tų

ŠVEICARIJAI GRESIA 
PAVOJUS.

Bazei, Šveicarija. — švei- 
. ....... :vyrijai gresia pavojus. Mat,
1 ę. Daug ki mta u kai iu- j j jes šiauriniu Šveicarijos 
iiicnei lekvizuotų gy \ unų.ruųežium susirinko labai 

1ol/?anlzac11‘)°? jdaug franeuziškos kariume- vieskehams valyti nuo kri- 1 I I < ‘ *>»

GERAS DARBAS.
Vilniaus karės ap

skričio viršininkas išlei
do p r i v e r s l i na į šaky m ą, 
kad Vilniuj nevalia kel
ti randas už ruimus.

LIETUVIS ŠNIPAS.
“Kova” rašo, kad lie

tuvis Mateušas Mikulis 
pakartas už šnipinėji
mą vokiečių naudai. Ta
sai vyras prigulėjo prie 
tos išdavikų kompani
jos, kurios vyresniuoju 
buvęs pulkininkas Mia- 
sojedovas.

NAUJAS ATSTOVAS 
Iš LIETUVOS.

“Am. Lietuva” prane
ša, kad iš Lietuvos at
vyksta Amerikon nau
jas delegatas aukoms 
rinkti. Juomi yra p. 
Žmuidzinavičius, Dailės 
Draugijos prezidentas.

Jisai rinksiąs aukų 
tai pačiai draugijai, ku
riai renka aukas p. S. 
Šimkus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Iš 
LIETUVOS.

Subata, 11 d. rugsėjo. Vo
kiečiai praneša apie mūšius 
ties Ukmerge. Rusai pra
neša, kad ties Abeliais (Za
rasų pa v.) taip-pat jau buvę 
susikirtimų. Vokiečiai nori 
prasimušti linkui Dvinsko.

Ukmergės distrikte ties 
TZ" 1 1 • • j • • • J • 1 1 •

VARŠAVOS PREZI
DENTAS.

“Nauja Liet. C ei tu n ga” 
rašo, kad Varšavos prezi
dentu vokiečiai paskyrė ži
nomą lenkų didžiūną kuni- diškis, Anykščiai 
gaikštį Zdzislovą Lubomir-

mažėjus: Londone
!Dubuo puolimas esąs didelis jais, 

smūgis Rusijai. Į......

pgynus savo rubežius.

MŪŠIAI UKMERGĖS PA
VIETE.

Vokiečiu feldmaršalo von 
H i n de n b u i *go k ari u menė
mušasi su rusais ties Uk
merge.

Jau kelios savaitės tęsiasi 
i mūšiai Ukmergės paviete, 
bet vokiečiai nepasivaro pir
myn.

mūšiai. Rusai būk tai su
laikę vokiečius.

Tarpe šventosios ir Vili
jos vokiečių infanterija ir 
kavalerija atakavo, rusų po-

Amerikos valdžia neužsiligomis.REIKALAUJA AMBA
SADORIAUS DUMBOS 

ATŠAUKIMO.
Suvienytų Valstijų val

džia reikalauja iš Austro .. . 
Vengrijos, kad šioji atšauk- ;Tremboylia jie sumušė teu-p Latvių 
tu savo pasiuntinį Washing- tonus ir . i.
.tone Dr. K. Dumba. Dumba:7,000 kareivių ir 36 kulko 
j nusikal to tuomi, kad norėjo j svaidžius.
[sukelti streikus ginklų irinomis_ ryl 
ammunieiįos dirbtuvėse. Ji- paėmė 17,000 vokiečių ir au- juodą žemę.

įsai rašęs'tuo tikslu laišką[strų belaisviais. . [išspauzdino
savo valdžiai į Vienną ir --

Pastaruoju prašęs pinigų. Tasai laiš- i’ytų .... . ...
L_^daiė labai kas tapo nučiuptas Anglijoj, jiems daug ūpo, ypatingai čioms jų nenaikintų, _ 

baigštus. Pirmiaus būdavo o Dumba nei nesigynė nore-[dar ir todėl, kad vokiečiai įtenkindami jiems paveda- 
• '• j ė ‘ \ . 1 • Ameri- vis dar negali pereiti perimomis pievomis. Atsišau-

.’ gi išgfrdę apie prie-Ikos valdžia užsigavo, kad'Dviną (Dauguvą) ir tokiu Rimas nedaug tegelbsti.
— čRics ambasado- j būdu jiems atkirstas kelias, Prieš pabėgėlius ir dar kai 

kišasi į industrijalinį ,į Rygą- kas urzda.

/arsko miestelis 
miesteliai ir so-1

ai nukentėjo

dienas, 
tarp 
ges.

Vi

)ar eina 
Panevėžio ir Ukmer- 
Kai-kurie miesteliai 

tame tarpe eina, per rankų 
rankas. Tečiaus žmones, 
kiek galėdami kenčia ant 
vietų. Išvažiavo visi senti
kiai ir rusai atėjūnai, taipo
gi dvarponiai.

NORI PAIMTI KIJEVĄ.
Londonas.—Kijevas ant, 

j Dniepro—yra tikslas austro 
■germanų veikimo pietuose. 
Taip bent sprendžia žymes
ni rusų strategai.

Iš Kijevo jau dabar iške
liama tūlos įstaigos: mokyk
los, knygynai, muzėjai, kad 
nekliudytų karės operaci
joms.

GRAIKIJA NEPRISIDĖS 
PRIE TALKININKŲ.

Athenai.—Graikija jau 
buvo belinkstanti prie talki
ninkų. Jau buvo sakoma, 
kad ji tikrai imsis už gink
lo, bet pastarieji Rusijos ne
pasisekimai sulaikė tą šalį 
nuo prisidėjimo prie talki
ninkų.

Graikijos karalius, patsai 
vokietys, labiau pritaria 
Vokietijai ir dabar, kada
Rusija sumušama, jam la 
biau sekasi agituoti Vokie 
tijos naudai.

KIEK AFICIERIŲ ŽUVO?
Nuo pradžios kares ang-

atsirado ganėdino Vokietijos paaiš- 
įkruvinė ir girdėti choleros,kiminu dėlei “Arabico” nu- 
atsitikimai. Kas bus, kai < skandinimo. Iš tos priežas- 

Ties'Tarno])oliu iriužstos ruduo? i ties vokiečių ambasadorius,
'■ ““ ' 1 ......................................... ' 'grafas Bernstorff pasakė,,

kad jeigu tarpe Vokietijos 
ir Amerikos nutruks diplo-

RUSAI LAIMĖJO TIES 
TARNOPOLIU.

Rusai atsigavo rytų G

nesi- 
paėmė nelaisvėn liauna skundęsi ant pabėgė- 

iliu nežmoniškumo, kad jie 
i nugano svetimus laukus ir 

, palikdami ]lakelyje 
“Jau n. Siu.” 

atsišaukimu i c. 4.

Pastaromis die
Galicijoj rusai jpie\

Tasai rusų pasisekimas;Ku>šo pabėgėlius, kad pasi- 
tu svetimu Lauku ir tv- 

pasi-

indiški ryšiai, tuomet į ke
lias dienas gali kilti ir karė.

Tą nuomonę grafas iš
reiškė korespondentui dien
raščio “The Evening Sun”.

juokias iš bėgančių žmonių, ,jęs taip padaryti, 
dabar 
šo artinimąsi, bėga patįs 
pirmieji. Pabėgėliais pri
pildyta Vilniaus gubernija, 
tarp Kauno ir Vilniaus y- 
patingai Švenčionių ir Tra
kų pavietai. Čionai Lietu
vių Komitetas atidarė savo 
maitinimo vietas. Kaiku- 
riuose miesteliuose k. va: 
Širvintų, Maišiogalos, Mus
ninkų, Žaslių, Kernavos,Čio- t 7 c 7 7
biškio, Joniškio ir kitur.

ivis dar negali pereiti perimomis pievomis. Atsišau- 
kad'Dviną (Dauguvą) ir tokiu'kimus nedaug tegelbsti.

svetimos šalies 
riti s 
šios šalies gyvenimą ir da
bar reikalauja jo pasitrau
kimo.

Dumba išbuvo ambasado
rium su virš du metu. Tame 
suokalby sukelti i 
ginklų ir aminunicijos iš- 
dirbystėje įmaišyta dar ir'ministerija.

NAUJA MINISTERIJA 
RUSIJOJ.

Senoji ministerija
Latvių žvejai,4, v 7 C

rezig- Novgorodo gubernijon prie 
.. ____ navo. Dabar bus sutverta Jlmenio ežero ir Volchovo
streikus j ministerija iš įvairių parti- upės sugauna daug žuvų 
’j > iš-|jų, taip vadinamoji kares savo pagerintais tinklais, ir 

' . Manoma, kad'motorinėmis laivėmis. Žuvį
daugiau asmenų — vokiečių šalę kitų ministerių būsiąs'augštomis kainomis parda- 
ambasados kariškas atašė ir ammuiiicijos ministeris 

Kauno valdiškosios įstai-j kapitonas von Papen, Alek- lygiai kaip Anglijoj yra.
1 , į Bobruisko Sandras Pereked, Austrijos Dūma nebus paleista,

generalis konsulas New j 
Yorke, tūlas vengrų dien-‘ 
raščio redaktorius ir James; 
Archibald, 1 
kuris vežė, i ____ -
D-ro Dumbos laiškus į Aus- pastarąją naktį, 
t riją.
Ką pasakys Austrija—dar į 

nežinia. Veikiausia kaip:ZEPPELINAi LONDONE, -v-* z-x Ji Irn n 4- o 4- '  - >. -   « * . . -

RUSAMS TRŪKSTA AFI
CIERIŲ, AMUNICI

JOS IR GINKLŲ.
Ziuricho dienraštis “Neue 

Zeitung” piešia vaizdingą 
Rusijos kariumenės paveik
sią. Tankiai didelis kareivių 
būrys maršuoja be jokio afi- 
cierio, kuris dabotų tvarką. 
Kareiviai tik apie taiką rū
pinasi. Yra pulkų, gerai ap
ginkluotų, bet yra ir visai 
beginklių.

gos perkelta į Bobruisko 
miestą Minsko gubernijos. 
Kauno gubernatorius gyve
na Ežerėnuose (N. Aleks.).

Dvinskas pastaruoju 
laiku ėmė tuštėti. Bankai 
ir paskolos draugijos keliasi 
Vitebskan. Miesto obivate- 
lių komitetas padeda bailes
niems gyventojams ir tiems,

kitur. Gaisrininkai padeda 
policijai palaikyti tvarką. 
Trūksta smulkiųjų 
Per Dvinską nuolat 
pabėgėlių J r išvarytųjų iš 
savo gyvenamųjų vietų bū
riai. Jie gabenami toliaus,

Pinigų, 
plūsta

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
. ..... ITALIJOJ.

laikraštininkas, i Rymas.—Smarkus žemės
bet nedayežė drebėjimas įvyko Aquilla

Žmonių,

vinūja Petrapiliui. Vietos 
žvejai, žvejodami venteriais, 
n e tol pakraščių daug ma
žiau sugauna. Abelnai ap
sukrus ir prasilavinę latvių 
a m a t n i n k a i, darbininkai,
Rusijoje gauna geresnį už
darbį už vietos gyventojus.

betgi, nežuvo. FRANCŪZŲ SOCIJALIS- 
TŲ VADAS PEIKIA 

WILSON Ą.

100,000 VOKIEČIŲ ŽUVO.
Jeigu tikėti franeuzų pra

nešimams, tai pastaromis 
dienomis vokiečių kronprin- 
cas, norėdamas prasimušti 
link Verdunio, palydėjo 100- 
000 savo kareivių — sužeis
tais, užmuštais ir belaisvėn 
paimtais.

Franeuzų taip-pat daug 
žuvo.

šaukimo ambasadoriaus

NORI $750,000,000.
Amerikon jau pribuvo 

Franci jos ir Anglijos atsto
vai, kuriems pavesta pasi
skolintu Amerikoj septynis 
šimtus penkesdešimts mili-

lankė jau ir pačiame Londo
ne. Bombos mesta ant pa
ties vidurmiesčio. 10 ypatų 
užmušta.

NUO KIJEVO TIK 200 
MYLIŲ.

Paėmę Rovno, austrai žy

žinomas
francūzų socijalistų vado

pasikalbėjime su “The cijonierių minia užpuolė ant 
Globe” korespondentu, bai- redakcijos monarchistų lai- 

nupeikė prezidentą kraščio ir išgriovė visą už- 
Wilsona, kam tasai neap- vedimą.
skelbiąs karės Vokietijai. Tas parodo, kad preziden- 
“Wilsonas panašus į provin- tui Yuanui daug kas nepri* 
cionalą, bet ne į pasaulio pi- taria.

va s

šiai



■

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Bedarbe Argentinoj
(Nuo mūsų korespondento).Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga

Rusijos durnoje susidaro 
“progrcsyviška didžiuma”. 
Profesorius Povilas Miliu
kov ir kairieji spalininkai 
bus tos didžiumos lyderiais.

Bėda, kad Rusijoj visuo
met vėlinamas! atlikti tą, 
kas gera. “Ruski čeloviek 
zadnim urnom kriepok” — 
sako patarlė. Taip ir yra.

“Šaltinis”, “Ryg. Garsas”, 
“Viltis” ir “Liet.Žinios” vie
nu balsu šaukia lietuvius ne
bėgti nuo vokiečių pavo
jaus ir likties savo šalyj. 
Tasai šaukimas ir nuoširdus 
ir išmintingas.

Bet caro valdžia 
protauja. Ji liepia

kovoti su religijos smelki- 
mosi į politiką ir fabriką.
APSIVALYKIME PATĮS 

SAVE.
Kaip matyt iš “Rankpel

nio”, mūsų draugai Škotijoj 
’rūpinasi ne vien skelbti so
či jalizmo idėją, bet atkrei
pia labai didelę domą į sa
vo draugų dorą ir užsilai
kymą. Tokius apsireiški
mus, kaip girtuokliavimą ir 
kaži ravimą, jie nevadina

M. Hillquit pyksta ant 
Amerikos socijalistiškų 
rašytojų, kurie be pasigailė
jimo pliekia Europos socija- 
listus. Anot drg. M. Hill- 
quito, tie Amerikos socija
listai visai nesupranta, kas 
dabar dedasi Europoje; 
“Pusė pasaulio randasi ne
normaliame patalogiškame 
padėjime nuo to laiko, kada 
kilo karė. Padėjimas yra 
tokis, kokio dar niekuomet 
pasaulio istorijoj nebuvo...

i mums, amerikie-Ikos. 
čiams, gyvenant taip toli

“privatiniais dalykais”, betmepįgU
kovoja su jais. . .čiams, _____ __v __

17 kuopa L. S. S. Didžioj nuo pavojaus, taikinti prie 
? ~~ periE

viską' 
deginti ir bėgti, kur akįs ne-j 
ša. Rusijos valdžia nesi-, 

nuomo-
valdžia 

klauso visuomenės 
nes ir balso.

Clevelande, kaip rašo vie
nas laikraštis, 
tuvių pilieč-v 
(Lithuanian Citizens Asso-’ 
ciation), kuri žada atsi
šaukti į visas politikines 
draugijas ir kliubus, ar ne
būtų galima susijungti į 
vieną bendrą draugiją, “kad 
būtų geriau lavinties politi-

Britanijoj praneša 
“Rankpelnį”, jog kuopos na
rys, nutėmytas girtuoklia- 

i vinie ar kaži ravi me iš pini- 
igų, pirmu kartu bus perser- 
Į getas, antru kartu suspen- 
1 duotas, o trečiu kartu jau 
braukiamas iš kuopos. Agi
tuodama už taip aštrią dis-

IvL;™ im ciplina, kuopa sekamai san- , UvCllclIllcl liv" I . v .

siu Sąjunga 1H °, vi* mi:™ a.™ I Geistina butų, kad ir

Europos susipynusių aplin
kybių savo sveiką doros kri
terijų ir mokyti savo drau
gus, kaip jie turi elgties”.

Kaip matot, tai drg. M. 
Hillquit tvirtina, jog męs, 
amerikiečiai, neturėtume 
kritikuoti savo draugų Eu
ropoje. Su ta pažiūra jokiu 
būdu negalima sutikti.

Karės metu nenustoja 
įveikusios tos- pačios klesų

kitos kuopos sektų mūsų;kovos sąlygos, kaip ir ligi 
pavyzdį. Tai nieko, kadmis | kares. Darbininkų klesa vis 

tik liekasi išnaudojama kle
sa. Štai kodėl negali apsi-

mūsų tarpo atsitrauks1 
vienas, antras narys, bet 
užtai iiužtai apsivalysime nuo stoti ir idėjiška kritika, kuri 
žmonių, kurie savo pasiel- visuomet yra išreiškimu e- 

' gimais kenkia ne tik sau, konomišku
1 1.    • J- _ t - - . ______ I

Rusijoj
Girdėjau, kad nekurie žy

mus Chicagos inteligentai- 
socijalistai jau išbraukti iš 
Sąjungos. Neprisirengė, 
mat, užsimokėti padidintų 
mokesčių.

Kogi reikalaut nuo ma
žiukų, jeigu “didvyriai” pa
našiai elgiasi?

** *
Nesibijoki t, amžinai ne

mokėsim po 35c. į Sąjungą 
ir Partiją. Kada išsimokė- 
sim už mašinas, tada duok
lės bus, mažu, vėlei senoviš-

Naujos ir svarbios žinios 
nesiliauja plaukusios iš 
Rusijos. Tolymoji šalis per
gyvena aštrų politišką kri- 
zį, kuris gali pasibaigti di
džiausiu perversmu visame 
Rusijos gyvenime.

Valstybės dūmoje susida
rė nauja didžiuma iš kade
tų, progresistų, kairiųjų 
spalininkų, lenkų ir musul- 
manų. Naujoji didžiuma 
nutarė saugot dūmą nuo

Prasidėjus karei Europo
je, reikia nukęsti ir Ameri
kos darbininkams. Karės 
pasekmės atsiliepia ir Ar
gentinoj.

Kaip žinoma, Argentinoj 
labai įsigalėjęs svetimų ša
lių kapitalas. Čia pilna sve
timšalių kompanijų. Vokie
čių valdomose f abrikose at
leidžia iš darbo francūzus ir 
rusus. Prancūzų ir anglų

gręsiančio jai išvaikymo pa- Ifabrikose — vokiečiams ir 
Tame durnos dau- ^austro-vengrams

* *
Montellietis socijalistas 

Tuinila nuvažiavo toli, toli, 
net į Seattle. Bet ir tenais 
jisai nusivežė neapykantą 
prieš privatiškus socijalistų 
laikraščius.

Draugas Tuinila gali pa
sakyti, jog jisai turi savo 
gyvenime idėją.

** *
Gaila, kad mūsų tarpe nė

ra draugo Svotelio. Apie jį 
jau pusę metų, kaip nieko 
negirdėjau.

Nepritariam tam pienui, 
nes iš jo nieko neišeis. Yra 
pas mus kliubų, garbinančių 
tik bačkutes ir cigarus (rin
kimų laike), yra ir kliubų, 
kurie pritaria socijalistams. 
Suvienyt bendram darbe 
tokias priešginybes gali ne- 
gut tik amžini svajotojai, 
žmonės, besigraibstą gyve
nimo paviršiais.

Panašių pienų jau ir se
niau buvo. Rodosi, vienas 
kiiubas iš Conn, valstijos 
taip-pat panašiu tikslu atsi
šaukė į visos Amerikos kliu- 
bus, bet iš to nieko neišėjo.

RELIGIJA IR DARBININ
KU POLITIKA.

“Cleveland Citizen” at
kreipia atydą, kad pasta
ruoju laiku į darbininkų po
litiką vis labiau stengiama
si įvelti religijos principai. 
Tasai judėjimas prasidėjo 
vakaruose ir plėtojasi rytų 
linkui. Buffalo pasirodė 
net atsišaukimas, ]io kuriuo

Argentinos parlamente dar 
mažai yra socijalistų — vos 
tik 9 ir vienas senatorius. 
Bet jie netyli ir kelia savo 
balsą net ir prieš mažiau
sią darbininkų skriaudimą. 
Žymus socijalistas Juan B. 
Justo pasakė: “męs, darbi
ninkai, turime valgyti mėsą, 
negeresnę, kaip arkliena, o 
duoną tai tik iš sėlenų. Kas 
geresnio, tai vis vežama Eu
ropon, mat už tai gerai ap
moka”.

Socijalistų judėjimas Ar
gentinoj vis kįla, ypač šiais 

! paskutiniais metais. Jau 
viename tik Buenos Aires 
yra 20 secesionų (kuopų).

27 d. kovo įvyko didžiau
sia bedarbių demonstracija. 
Demonstracijoj dalyvavo 
70,000 žmonių. Taip bent 

U “La Vanguardia”. 
Kiek man teko eiti išvien su 
demonstrantais, tai aš gir
dėjau tik šiuos išsitarimus: 
“Mums nereikia apšarvuotų 
laivų. Mums reikia tik duo
nos ir mėsos”. Kada demon
strantai pribuvo į Plaza de 
Congreso — tai minia išro
dė, kaip įsisiūbavusi jūra. 
Tą dieną daug krutėjo ir 
valdžios šnipukai. Raitoji 
policija geležiniu žiedu ap
juosė visą publiką.

Radikaiiška partija suma
nė kepti duoną iš sėlenų. 
Tai kas iš to gero?

Draugas iš Argentinos.

vojaus. 
gumos pasiryžimas, veikiau
sia, susilauks paramos iš 
darbiečių ir socijaldemokra- 
tų. Tos visos frakcijos su
sivienija viename momente, 
kad apsigynus nuo juoda
šimčių konspiracijos, kurios 
tikslu yra durnos išvaiky
mas.

Naujoji durnos dauguma 
iškėlė sekančius reikalavi
mus: autonomija Lenkijai, 
suteikimas teisių žydams, 
sugrąžinimas Finlandijai 
liuosybės, amnistija visiems 
politiškiems prasižengė
liams, laisvas organizavima
sis darbininkų į unijas, pra- 
vedimas visos eilės reformų 
viduriniame šalies gyvenime 
ir p ra vedimas įstatymų apie 
šalies apgynimą.

Sulyg pranešimo “New 
York Times” iš Petrogrado

taip-pat 
jau nebegyvenimas. Kaipo 
pasekmė to viso — daugybė 
darbininkų atleidžiama iš 
darbo.

Užstojus karei, daugelis 
fabrikų visai turėjo apsisto
ti, kadangi trūksta anglių, 
geležies ir medžio ir medžia
gąPavarinėjant darbininkus pranese
iš darbo, ir lietuviai turi nu
kentėti. Daugeliui reikia 
gauti paliudijimus iš konsu- 
lio, kad jie yra rusais arba 
lietuviais, o ne vokiečiais ar 
vengrais.

Dėlei šitų priežasčių visas 
Buenos Aires prisipildė be
darbiais. Kur nepasisuksi 
— visur pilna bedarbių, vi
sur bedarbės žymės. Tan
kiai tenka pamatyti ant gat
vės darbininkų, kurie sta
čiai badauja. Ir man teko

** *
Binghamtono socijalistai 

jau paskyrė Lietuvos Soc.- 
Dem. Partijos užrubežio 
biurui $5.00.

Kas daugiau?
Atsiminkit, kad “Socijal- 

demokratas” bus daug 
dėsnis ir daug geresnis.

reikalų. Męs 
aiškiai matome, kad juo la
biau Europos laukuose dūko 
žvėriškumo šmėklos, tuo la
biau aiškėjo visuomenės kle
sti priešingumai, tuo labiau 
darbininkų klesos balsas sky
rėsi nuo chaotiško patriotų 
šauksmo. Panašus dalykų 
stovis tuojaus turėjo atsi
mušti laikraštijoj ir atsimu
šė. Bet darbininkų ir soci
jalistų balsas nebuvo vieno
das. Kritika ir tą apsireiš
kimą tuojaus turėjo paste
bėti ir atsakyti, kodėl taip o 
re kitaip yra?

Kodėl gi tat drg. H. Hill
quit nori uždrausti socija- 
listiškiems publicistams A- 
merikoje perkratinėti Euro
pos socijalistų klaidingus ir 
neklaidingus darbus? Męs 
Amerikoje negyvenam ant 
kokios nors negyvenamos 
salos ir nesame Rabinzonais 
Kruzoe. Kritika verda Eu
ropoj, tai ji turi virti ir A- 
merikoj.

Tarpe Europos socijalistų 
eina aštri nuomonių kova. 
Vienus iš jų Europos katas
trofa apsvaigino, kiti gi li
kosi kuo buvę — tikrais 
ta r p t a u t i e č i a i s, p r i n c i p i a- 
liais karės priešais. O ka
dangi kuomet nors Europos 
katastrofa gali persikelti ir 
Amerikon, tai męs jau iš- 
anksto turime apsidairyti, 
susivokti, pasimokinti iš 
Europos lekcijos.

Drg. Hillquit žiūri labai 
optimistiškai į dalykus. 
“Vsio blagopolučno” — ta
rytum, sako jisai ir nurodo 
į tuos socijalistų balsus, ku
rie įvairiose šalyse protes
tuoja prieš karę. Bet drg. 
M. Hillquit užmiršta, kokia 
daugybė socijalistų nekelia 
balso prieš karę — jisai už
miršta Vokietijos, Franci- 
jos ir Belgijos karinguosius 
socijalistus ir naujos gady
nės imperialistus. Tarpe 
pirmos ir antros rūšies so
cijalistų yra didelis skirtu
mas ir tas skirtumas, vei
kiausia, ne iš nykščio išlauž
tas, bet pagamintas tam tik
rų sriovių, kurios egzistuo
ja socijalistiškame judėjime. 
Drg. M. Hillquit neatskir- 
damas vienų nuo kitų (ka
ringųjų ir tarptautiškųjų) 
socijalistų, nejučiomis už- 
migdina kritikos instinktą 
ir nebeatsako klausiman — 
kodėl taip yra?

O atsakyti tan klausiman 
mums reikia,net ir labai rei
kia. Męs turime panagri
nėti, kodėl Vokietijos socija- 

lygią užuojautą darbinin
kams ir socijalistams, kurie 
kenčia Europoje. Męs turi
me' liauties perdaug kriti
kavę savo brolius ir turi
me laukti momento, kada 
galėsime pasiūlyt jiems sa
vo patarnavimą bendroje a- 
gitacijoje už taiką. —

bet apskritai ir visam! 
mūsų darbui”.
Nors socijalistas alkoho

likas ar nepataisomas kazir- 
ninkas yra gana retas atsi
tikimas, vienok, negalima 
užginčyti, kad tokių žmonių 

Ii*, mūsų tarpe randasi. Gar
bės jie mums nedaro, bet 
bledies padaro labai daug. 
Kiekvienas nešvarus soči j a- 
listo pasielgimas duoda pro
gos mūsų priešams paleisti 
savo kakarinę. Kiekvienas 
nešvarus soę. pasielgimas 
demoralizuoja tuos žmones, j 
kurie jau stovi ant slenks
čio į Soc. Partiją.

štai kodėl męs giriame • 
tos škotiečių kuopos pro
jektą, kurį ji jau ir pildyti

talikų ir protestonų, kvie
čiantis palikti religiją nuo
šaly politiškų problemų.

Bet kas tau davė! kuni
gai vis labiau ir labiau agi
tuoja už “krikščionišką” ar 
“katalikišką” politiką. Reli
giška dvasia pradeda 
skverbties į unijas. Katali
kiški agitatoriai, didžiausi 
priešai klesų kovos, vis drą
siau kelia savo balsą Ame
rikos Darbo Federacijoj. Di
dieji kapitalistai tyčia palai
ko tą krypsnį, nes iš to1 
jiems nauda. Kaip ilgai 
darbininkai bus paskirstyti 
į katalikus, pratęstomis, 
pravoslavus ir kitus kito
kius, taip ilgai kapitalistai, 
siundydami vienus ant kitų, 
naudosis jų tamsumu ir re
ligišku fanatizmu.

‘The Cleveland Citizen” 
nurodo, kad mėsos trustas 
Chicagoje ir plieno trustas 
Pittsburge todėl taip stip
rus, kad jų fabrikuos dirba 
tikriausias svieto mišinys— 
tautos ir religijos žvilgsniu. 
Trustams tas išeina ant 
naudos.

Tarpe lietuvių panašus 
kapitalizmo apgynėjai įstei
gė tūlą Juozapinę Sąjungą. 
Tos Sąjungos nariams visų 
pirmiausia bus įkalbama pil
dyti visas bažnytines cere
monijas. Jie turės persiim
ti pamaldumo, nuolaidumo 
ir katalikiško sektantizmo 
dvasia ne vien bažnyčiose, 
bet namie ir fabrikoje. Tik
ro broliškumo tarpe pana
šių darbininkų ir klesiniai 
susipratusių darbininkų nie
kuomet negalės būti. Paga- 
liaus, tie sudavatkėję’ lietu
viai šnairuos ir į visus kita
tikius.

Štai kodėl kiekvienas su
sipratęs darbininkas turi

MAŽMOŽIAI.
— Kaip girdėjome, nuo 1 

d. spalio Bostoniškė “Atei
tis” pradės eiti tris sykius į 
savaitę. P-nas A. Rimka 
tikrai važiuosiąs į So. Bos
toną, nors neapleisiąs ir 
“Jaunosios Lietuvos” reda
gavimo.

da išleisti Kultūros Istoriją. 
Jeigu panašią knygą išleis
tų, mažu, būtų ir naudos.

— Tautininkų Amerikos 
Lietuvių Spaudos draugija, 

j kaip rašo “Tėvynė”, nori iš
leisti dr. J. Šliupo “Lithua
nia in Retrospect and Pros
pect”. Knygos bus išleista 
5000 egz.

— Dr. Gaigalaitis iš Prie- 
i kūlės, Prūsijos seimo atsto
vas, anot “N. L. C.” — raši
nėja į Berlyno “Lokal An- 
zeiger” apie Prūsų lietuvius, 
išgabentus Rusijos belais
vėm Jam rūpi jo provinci
jos žmonės. Betgi, nei Gai
galaitis, nei kas kitas neuž
klysta nei Kauno, nei Suval
kų gubernijom Jiems nerū
pų kaip ten einasi.

DRAUGO HILLQUITO 
OPTIMIZMAS.

Morris Hillquit, pirmi
ninkas Socijalistų Partijos, 
savo pasikalbėjime su kores
pondentu “The Evening 
Mail”, išreiškė daug origi
nališkų nuomonių apie Eu
ropos socijalistų taktiką da
bartinės karės metu. Jisai 
pasakė:

— Męs, amerikiečiai, tu
rėsime daug darbo atlikti. 
Męs neturime perdaug užsi
pulti ant savo brolių Euro
poje. Męs geriausia pasi
elgsime, jeigu užlaikysime 
neutrališkumą ir rodysime

listai ne vieničnai kalba ir 
veikia, kodėl Anglijoj yra 
dvi sriovės tarpe socijalistų. 
Męs turime žinoti, kodėl ir 
Rusijoj atsirado patriotiškų 
socijalistų.

Štai kodėl gimsta kritika 
ir štai kodėl ji- taip reikalin
ga.

di-

* *
Clevelando socijalistai 

biskutėlį sau snaudžia, 
vyčiai veikia...

Ar jūs, draugai, negalėtu
mėt susieit ir pasitart, kaip 
darbuoties.

** *

vis
0

bai platus socijalistų judėji
mas, o L. S, S. kuopos ten 
>ana silpnos?

. a ----- • i view Mcivicxuja. ai iiiciil tunu
— naujai durnos, didžiumai matyti moterį su trimis ma-

' Lžais vaikučiais, kuri nakties 
M. Polivanov |iaiku gulėjo ant gatvės pa- 

Net^ toksai.ša]y ties namais tūlo burge-

išreiškė savo pritarimą du 
ministerial — 
ir Ščerbatov.
dienraštis, kaip “Novoje' 
Vremia”, kuris visuomet ei

kli r vėjas pučia, 
naują durnos di- 
Matomai, reformų 

Rusijoj baisiai pri- 
kad net “Novoje 
judošiukai suuo

džia naują politikos kursą.
Tačiaus vyriausias reika

lavimas, kuris šiandien ke
liama Rusijoj, yra reikala
vimas įsteigti ministeriją iš

na ten, 
sveikina 
džiumą. 
reikalas 
brendo,
V remi a”

so. Vaikučiai verkė — ne
buvo kur prisiglausti.

Sulyginkit dabar padėji
mą tų vaikučių su padėjimu 
buržuazijos vaikų!

Pradėjus bedarbiams ne
rimauti, valdžia leido ke
liems tūkstančiams bedar
bių apsigyventi inminigran-

ten juos gabeno ant laukų 
kur dirbama gelžkeliai ir 
akmenyčios, kur jie turi 
dirbti už mažiausią kainą ir 
ilgiausias darbo valandas.

Keno galybe?

amunicijos ministeris Lloyd 
George, kalbėdamas unijų 
suvažiavime, pa 
jumis laimėjimas 
tas, be jūsų mūsų kova bus

ke: su 
užtikrin-

Kaip matot, be darbinin-

Franci jo j.
Maskvos ir Petrogrado 

karės reikalų komitetų 
'susirinkime garsiai pasaky- 

jau laikas pereit ta, kad būtiniausias dienos 
S. reikalas yra sudarymas pa-

Nereikia ragint ir praši-[našios ministerijos. Nerei- 
nėt. Rimka ne toks žmo-;kia nei aiškinti, kad tas ple
pus, kutį galima būtų pri- nas susitiks didžiausią pasi
kalbi n t.

Kaip persitikrins, tai 
pats ateis prie mūsų.

Ri inkai

ir

4: *

Nusipirkau “Der Wahre 
Jacob” (Berlyno socijalistų 
Juokdarys) ir skaitau eiles 
“Warschau”.
“Polenlandjgefangnes Land, 
Wist du endlich doch erret- i 

tet?” 
kad Po- 

Oi 
Pozna-

Jokūbėlis tikisi, 
lėni and bus išgelbėta, 
neskanus lenkams 
niaus dūkas.

talpina 
of Eng- 
durimis

* *
“Simplicissimus” 

karikatūra “Bank 
land”. Ties banko
susirinkę — rbskių kazokas, 
francūzas, černogoras, bel
gas, serbas, italas, indusas 
ir dar keli afrikonai. Visi 
jie prašo pinigų.

Išties, jeigu ne Anglijos 
pinigai, tai talkininkai se
niai jau būtų pralaimėję ka
rę.

*♦ *
Worcesteriecius aš myliu, 

nes Worcesterieciai mane 
myli. Žiūrėkit, jie sako, kad 
L. D. L. D. turės ten 300
narių.

* **
Socijalistai Stasiulevičius, 

Pruseika ir Slesarūnas kal
bėjo Philadelphijos Sus. L. 
Am. kuopoms ir agitavo už

visu visuomenės srioviu, to- K • C '
kią ministeriją, kokios da^L-io.-nnci-nc '
i • . * ą . • 1 j 1 cl ll o 1 et o Lieti mU v ciicii i vi cio.
,J,ai čgzistuoja Anglijoj n qar žmonės buvo link-

priešinimą iš reakcijonierių 
pusės.

A įžymiausioji ateitis pa
rodys, kokius politiškus re
zultatus turės liberalų ir 
spalininkų politiškas susi- 
vienyjimas.

Rusi j os soči jaldemokra- 
tai jau seniai lūpomis 
Čcheidzės ir Čhenkeli'pasa- 

įkė, kad dėl Rusijos nepasi
sekimų karės lauke reikia 
kaltint ir pačią durną, ku
rios dauguma visuomet ėjo 
už valdžią. Tiktai nuverti
mas caro valdžios ir pama
tinis permainymas viso val
stybės sutvarkymo gali at
gaivinti Rusijos liaudį ir 
suteikti nuvargusiai šaliai 
jiegų ginties nuo vokiečių ir 
austro-vengrų užpuolimo.

Vienok, jie vistiek gaus 
dar nesykį pipirų iš “Tėvy
nės” redaktoriaus lūpų.

čiru-Viru.

snū, bile gavo darbo ir prie
glaudą.

Bet ar visus valdžia aprū-

darbių skaičius vis auga. 
Jau ir pereitais metais mi
nia bedarbių surengė de
monstracija, bet raiti poli- 
cistai tuoj išvaikė minią, o 
keli bedarbiai dar tapo su
areštuoti.

Pragyvenimas taip - pat

Argi ne taip-pat gali pa
sakyti ir Vokietijos minis
teris savo šalies darbinin
kams? Be įu pagelbos ši

Argi ne taip-pat gali kal
bėti ir Francuos ministeris? 
Vadinasi — karės likimas 
pačių darbininkų rankose. 
Kodėlgi jie nesinaudoja sa-

Italijos ginklų trustas nu
pirko didžiausią Italijos did- 
lapį “Messaggero”. Tasai 
dienraštis panašus į Ameri- 
kas Hearsto 
“Journalus”.

Dabar tai 
giau kariško 
gu ligišiol.

Patrijotiški latviai, taip 
lygiai kaip ir lietuviai, gul
do galvą už rusus.

O Latvijos socijaldemo-

“Americanus”

bus dar dau- 
triukšmo, ne-

kratai sako: kaip rusų, taip miestan 
ir vokiečių valdžia slėgs ' 
mūsų šalį.

Tūlas “Draugo” 
pondentas iš So. Boston 
(No. 35) pasigiria, kad jis į 
6 metus pragėręs $744.50. 
Nieko įdomaus, klerikalų a- 
baze apart silpnapročių ir 
pijokų nedaug padorių žmo
nių ir rasi. Nestebėtina to
dėl, kad lietuviški katalikiš
ki karčiamninkai sukrauna 
puikaus pinigėlio.

Fritzas.

brango mėsa. Reikia pasa
kyti, kad ta mėsa labai p ra
sta. Geresnioji mėsos rūšis 
išvežarna Europon.

Buenos Aires mieste butų 
(stacijų) brangumas yra 
neapsakomas. šeimynai į 
mėnesį reikia mokėt už bu
tą nuo 20 iki 25 pesų, pavie
niui nuo 12 iki 15 pesų. Bet 
ir tie patįs kambariai labai 
maži. Taigi, susikimšimas 
gyvenamose triobose stačiai 
neapsakomas. Net baisu 
pažiūrėti, įėjus į tokį gyve
nimą. Jeigu, padėkime, dar
bininkas uždirba 70 pesų į 
mėnesį — o 20 atiduoda už 
randą, 50 ant maisto, tai iš 
ko užsimokėti už drapanas 
ir kitus mažmožius?

Tai gerai dar, kol yra 
šioks-toks darbas, o kas da
ryti, kada darbo nėra? Ta
da badas jau stačiai į akis 
žiūri.

Kol dar vasara, tai vis 
pusė bėdos, 
važiuoja 
gauna pavalgyt ir kambarį, j 
bet kas daryti, kada ateina 1 
šaltoji

Socijalistų suvažiavimas
Berne, Šveicarijoj, prasi

dėjo tarptautiškas socijalis
tų suvažiavimas. Tasai su
važiavimas sušauktas inici
atyva italų ir šveicarų soci- 
jalistų ir, kaip rašo “The 
Evening Mail”, jame yra at
stovu iš visu saliu.

Apie sąstatą to suvažia
vimo labai mažai yra žino
ma. Taip vadinamas tarp
tautiškas socijalistų biuras 
su Vandervelde priešakyje, 
nepritaria tam suvažiavi
mui.

Iš Amerikos kongrese da
lyvauja Meyer London iš 
New Yorko. Daug kas ten 
prigulės nuo Amerikos dele
gatų atsineši mo.

Iš Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos. 

Naujos kuopos:
Dvyliktoji kuopa susitvė

rė Pittston, Pa. Išsykio 
prisirašė 8 nariai. Kuopos 

j virsim ūkais laikinai išrink
ta:

Daugumas iš-: 
ant farmų. Ten'

Pirm. M. Valinčienė.
Sekr. J. Vaškevičius.

kores-

Tryliktoji kuopa susitvėrė 
žiema? Sugrįžus Easton, Pa. Apie tai pre- 

______ — nebus išganymo, neša drg. V. <T. Stankus. Iš
neš pramonėj sunkus krizis, sykio prisirašė 10 narių. Te- 
o prekyboje taip-pat sustoji-^gul kuopa kuogreičiausia iš- 
mas, kadangi apsistojo susi- 
nešimai su Vokietija, Turki
ja, Austrija ir tt. Ypatin
gai sunkus padėjimas vedu
sių žmonių, o ypač dar tu
rinčių dideles šeimynas.

Valdžia bedarbiais, nesi
rūpina. Jeigu kas užjaučia 
bedarbiams, tai tik socijalis
tai. Jie nuolat rengia pra
kalbas ir aiškina darbinin
kams, kas yra jų išnaudo
tojai. Tik apgailėtina, kad rių.

sirenka valdybą ir prisiun
čia Centran sekret. adresą.

Projektas konstitucijos 
jau gatavas. Greitai tilps 
“Laisvėje”.

—Šią savaitę visos kuo
pos gaus paragininmus no
minuoti kandidatus į centro 
valdybą.

— Per pirmą mėnesį į 
draugiją prisirašė 220 na-
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XL’ TkvAiv/tfiio susirinkimo vietą valdyba 
liauja AJlaUglJa. praneša tam tikrais pakvie-

nuotakos atmintį, išrėkiau jiems visą tie
są, o paskui pradėjau vėlei melsti jų mane 
užmušti .

Bet jie atsisakė. Jie glostė mano petį 
ir apibėrė mane kvailais maloniais žodžiais. 
Vienas jų pasakė, jog jam skaudu, kitas 
pasiūlė man pinigų. >

Net piktoji moteris pamatė, kad ji pa
darė užtektinai daug. Juk sulyg jos pa
valgų tas, kas atsitiko, būt buvę daug 
prasčiau, jei būtų mane užmušę. Mano 
nuotaka mirė, štai ir galas, džentlemanai.

*

Stewart Ferniss.

Lynčo Teismas
Vertė J. Stropus.

kad paskui perkalbėsi, tai 
visuomet pasirūpink pirma 
perkalbėti. S. Pikšrys.

Pittsburgh, Pa.

Negaliota išteisinti 
už bažnytini 

šliubą.

timais nariams, suteiku
siems valdybai savo adres- 
sus, ir paskelbia vietiniuose 
laikraščiuose.

12. Jeigu į visuotinąjį su
turi tikslą si rinkimą neatvyktų penkta 

nukentėjusius dėl karės ū-, dalis visų narių, gyvenančių 
kius gaivinti. Savo siekimui Vilniuje, tai susirinkimas tas “Duokime jiems laisvę 

nevė- nors apsivedime”. L

-1. Draugija vardu “Lietu
vių draugija nukentėju
sioms dėl karės gyvento
jams agronomijos ir teisių 
pagelbai teikti”

įvykdinti draugija:

b) tiekia ūkio inrankių, c) 
rūpina sėklos, d) įieško pri
einamo ir pigaus kredito nu
kertėjusiems dėl karės, e) 
rūpinasi, kad pašauktųjų 
karėn šeimynų žemė būtų į

ilniuje, 
esti neteisėtas, bet

“Laisves” N. 56 tilpo Pui- 
šiutės straipsnis, užvardin-

Kaip rusai Varšavą 
apleido? (Pabaiga).

Poni Stivens nusijuokė, sakydama: — 
Myli? Gana jau. Eik šalin. Eikime. Šie 
žmonės turi darbą.

Aš pašnibždėjau jai ausin: — Eik, eik, 
Lik sveika, bran-

Valdiškosios įstaigos liko 
nepaliestos. Viršiausis kar- 
vedis telegrafu kreipėsi į

Perskai- 
a) Perka arklių ir galvijų, liaus, kaip po savaites šau- čius tokį užvardijimą pasi

rodo, kad ištikrųjų yra var- piliečių komitetą paimti sa- Eli; t v c.injųQ11 v 1 * - ■ 1 * ’ v. Iv ' 1040 (tcU ^inhldU.
kiaraas antras susirinkimas,, ' ' ..... ..
kuris laikomas teisėtu, ne- žoma laisvė tų/"kurie baž- 
žiurint kiek draugijos narių nyčioi šliūbą ima. Man režiūrint kiek draugijos narių Inyčioj šliūbą ima. 
bus prisirinkę.

vo globon valdžios namus ir 
naudoties jais reikalui užė- 

. Universiteto, politech-..................... dosi, kad jų niekas nevar- jus. ___ ______ 7
13. Visuotinasai susirinki- žo; jiems yra nurodoma tik hikos, veterinoriif akademi- 

u,nias renka ir papildo drau- klaidos, o nevaržymas.
dirbama, 1) steigia ūkio, su- gijos valdybą, patikrinti są-
vartotojų ir kredito koope- skaitoms ir kapitalams ren-| t _ _____
racijos įstaigų gavusi tam ka tris draugijos narius re-,nes jis, imdamas bažnyčioj ji teatrai perėjo piliečiu ko- 
tikrą valdžios leidimą, k) vizijos komisijai, tris jai šliūbą, remia i.„...

biurus kandidatais ir sprendžia a-į Jeigu socijalistas ima šliu- atliekama kaip visados. Be- 
pie draugijos įstatymų pa-!bą bažnyčioj, tai moka ma- veik visi gyventojai paliko

joje, gimnazijų rūmuose lei- 
Tikras socijalistas nepri- sta talpinti lenkiškąsias 

valo imti bažnyčioj šliūbą,! mokslo įstaigas. Valdiškie-

tris jai šliūbą, remia savo priešus, imite to žinybom Vaidinimai

darbininkų ir d. 
kančių jų reikalam 
suteikia agronomijos ir tei
sių pagelbos patarimus vie
tos žmonėms, nukent ėju
siems nuo karės.

Savo tikslui pasiekti — 
draugija siunčia nusima
nančių agronomų ir šiaip 
jau žmonių sodžių ir miestu nūs 

tirti

tenkinti, I vddymą ir pakeitimą, apie 
; draugijos likvidavimą, pa
tvirtina sąmatą i

14. Visi visuotino susirin-

žiausiai 15 dolerių, bet jei- ant vietos.
gu civilišką, tai penkis. To
kiu būdu jis duoda dešini- ______________  o./■ ...... ..n-
tį dolerių savo priešams, t. naudai visus valgomuosius

giausia.
Ji apkabino rankomis mano kaklą.

— Tegul jie mane užmuša! — tarė ji.
— Eikime, Edit, — prakalbėjo Džoze

fina. — Man sunku, bet tas žmogus prasi 
žengė ir jį turi prašalinti; nemanyk, kad aš 
džiaugdamosi pasiutusius šunis užmušinė
ju. Eikime, be skandalo. Tamstos brolis 
nieko nedažinos. Eik gi, Edit.

Jis nutilo.
Daktaras pertraukė užstojusią tylą.
— Vargšas! — tarė jis. — Aš manau 

tamsta neilgai pragyvensi.
— Užtektinai ilgai, — atsakė negras. 

— Man reikalinga dar keliūtos dienų, ir aš 
jas turėsiu. Aš dar padarysiu su ja at-

f.

s1

Piliečių komitetui leista 
rekvizuoti miesto gyventojų

ki mo ir valdybos dalykai tu- y., duoda dešimtį dolerių, į daiktus, kurių kai nos buvo 
ii būt r.ucįiręcti didžiuma kad mūsų priešai sustiprin-, trigubai pakilusios. Rekvi- 
dalyvaujančių narių balsų; tų savo pozicijas. Jeigu vi/zuoti maistą padėjo policija, 
balsams lygiomis pasidali- si socijalistai imtų civiliškus j ” ~ ~ ‘

pirmininkaujančio r'~...................................................

ūkių buvusių tirti vietose 'jalsas yra sprendžiamas., šimtinę, ___ _ __ ____ .......
nukentėjusiose dėl karės, ta-Kjūdybos posėdžiai esti tei-1kunigui imdamas bažnyčioj j Varšavą užimsiąs’ generolas 
riasi su ūkio būreliais ir sėtais, jeigu be pirmininko šliūbą, paaukautų apšvietus Makenzenas, stovėjęs 28 lie- 

draugo ir sekreto- reikalams,., tuomet apšvies-'pos už 10 viorstu nuo Var-

ri but nuspręsti didžiuma kad musų priešai sustiprin- > trigubai pakilusios. Rekvi-

j Varšuvon žada įžengti 
šliūbus ir kiekvienas tą de- Bavarijos kariumenė, sosto 

kuria atiduoda inedinio Leonoldo vedama.

būreliais ir sėtais, u _ 
šiaip jau žmonėmis ir or- (arba jo draugo .

vietoje gyvento-1 riaus, dalyvauja ne mažiau tesnių merginų daugiau at- išavos. t -r « /-x v-x o ri 4- i • j x z-1 1 ■» i.t i '_*_ —1_ - -
. | _1Į>. Draugijos pinigai turi) Pagaliaus, veik kiekvie- apskelbta paimta, į ja įženg 

Vii-, būti sudėti draugijos vardu nas socijalistas kovoja sir šią 25 tūkstančiai 
tas: G mistypes banke arba kredi- 'dvasiški ja; bet kada tik įsi- ‘ ‘ ■

i į katalikę merginą, 'romis 
pasirenkant; be to, tie pini- įtuojaus meta kovojęs sujDraug 

Draugijos Jūū gali būti išduodami, tu-' dvasiški ja, bėga pas kunige- į 
abieju ly- j rintiems čekį arba raštelį p ' 

tikejinio irt6U pirmininko arbo jo drau- Ar
.... 5 turintieji^0 arba kasininko parašais. Ne tik tokis : 
kovo 4 d. įsta-j 16. V isokias koresponden- tampa veidmainiu, bet dar' 

______  _ cijas:_ paprastas,apdraustas, suteikia progą i " \ ’ 
kuriamas tuo įstatymu pinigines perleidžia krasa ir įšams pasijuokti iš socijalis-

telegrafu. siuntiniai Jr kiti, i tų, kad jie vienaip kalba, o jaučia riisams' I 
įstoda- adresuoti draugijai arba kitaip elgiasi. Tuomet kiek- 'menė sušaukė 
i viena valdybai, paimama vieno iš ■ vienas mūsų priešas pasako: į ........... .

rubli ir nemažiau kaip 25 k. j°s narių, gavusių valdybos ..............................
kas mėnuo. . i įgaliojimą su pirmininko ar-

5. Įstoti į draugiją nariu 1 ba jo draugo ir sekretoriaus 
arba iš jos išstoti galima tik 
kreipianties į valdybą, kuri 
priima narius arba išbrau
kia iš narių skaičiaus.

6. Draugijos turtą suda
ro: 1) tikrų narių-įrašai, 2) 
aukos, i 
kvitoms ir tam 
Draugijos narių tarpe pas-1 
kleistais lapais, č) t ..j . ,
nuo koncertų, lekcijų, pas- visuotinam susirinkimui, ką 
kaitų, i 
mų. spektaklių ir tt. kelia
mu, gavus tam tikra leidi- 
i) i ą, 5) n u o į r e n g i m o rinklia-' 
vu, kiekviena 
valdžios leistu.
gijos pajamos liekasi drau- valdybai, vietinis draugijos cijalistai vaikinai? 
gijos naudai. skyrius. E _ . t , "j * „

7. Turtu ir visais Draugi-j1’ visame savo veikime si į balių, tai už kelių savai-

ganizuoja 1___ -________ , . - . v
jams savitarpinės pagelbos |kaip vienas trečdalis narių, sirastų. 
visokiais galimais būdais. I. 15- Draugijos pinigai turi Į P—

2. Draugija gyvena
niuje. Jos veikimo plotas: P aisty bes banke arba kredi-' dvasišk 
Vilniaus. Kauno, Gardino ir/0 įstaigose pačiai valdybai ^lyli į 
Suvalk j gubernijos. ■

vestųjų žmonių, — aš matau, prisieis pa
vartoti spėką. Daleiskitc man ir Harvey- 
rui nuvesti jauną panelę.

— Eikim, Edit, — atkartojo Džoze
fina.

Mano nuotaka tylėjo ir greitai ir 'sun- 
pavo. Aš stengiaus išskėsti jos 
bet negalėjau. Baisi buvo mano 

Aš norėjau numirti; mirtis išro- 
saldumu sulyginant su tuo, ką aš 

galutinai busianti vokiečių Kentėjau.
Kaip tik Varšava

r anka s, 
kančia, 
dė man

nariais gali būti

tautų skirtumo, turintieji 
teisės 1909 m. i
tų steigti ir stoti į draugi
jas, 1

4. Tikrieji nariai, 
mi i draugiją, inmoka vi

draugijai arba ' kitaip elgiasi

parašu ir su draugijos ant
spaudu.

17. Draugija turi antspau
dą su savo vardu.

18. Revizijos komisija, iš
rinkta šių įstaigų 10 ir 13

- jos šaulių, stovėjusių pasta- 
' ; dienomis Grodziske.

; su šauliais atvyks 
Tatrų gvardija”, suside- 

ir maldauja palaiminimo.‘panti iš Tatrų kaliui gyven
tai ne veidmainystė? j toju. Šita gvardija rodysis 

+ socijalistas įtiktai per didžiąsias iškil- 
Jo”imes; paprastai gi sergės se- 

mūsų prie- nobės karališkus rūmus. Pa*
• sirodė, kad nevisi lenkai pri- 

r _ . Lenkų diduo-
Tuomet kiek- menė sušaukė iškilmingą 

I posėdį, dalyvaujant grafui 
Zamoiskiui. Komitetas pa
sisakė politika neužsiimsiąs, 
tiktai rūpinsis gelbėti žmo
nes nuo vargo.

— Na kaip ji nori, — aštriai ir trum
pai patėmijo Džozefina. — Atitraukit ją.

nuscociau proto, Dėt ją atplėšo nuo manęs.
— O dabar, — tarė kitas vyras, — 

g r e i č i au ųžbai gk i m e.
Poni Stivens suriko: — Padėkit man 

nuvesti ją namon! Aš nenoriu to matyti, 
nenoriu.

— Na broli, — patėmijo Smis, — tu tu
ri paaiškinti, kaip šičion pakliuvai.

— Ar tas reikalinga? — paklausė ne
gras. — Aš ir užmiršau. Paprastas išaiš
kinimas: piktadarė dar gyvena...

— Toli nuo čia? — paklausė Smis.
— Aš dasigausiu prie jos, kaip d . ,i- 

gavau nuo Liverpoolio iki čia, kaip nusi
gavau iki laivo, kuris mane nunešė Angli- 
jon, kaip aš pereičiau pragarą, idant tik ją 
pasitikti. O tuomet...

Jis pasigraibė kišeniuje, ištraukė sku
stuvą ir, parodęs jį visiems, kaip pasiutęs 
išbėgo iš karčiamos. Šaltoj migloj girdė
josi jo kimus kosulys, ir kolei jis neužmi- 
rė tolumoje, niekas nepratarė žodžio.

— Aš išeinu, — tarė galop Kenesi. —

1

i

i “Žiūrėk, kaip socijalistai 
veidmaniauja! Jie kriti
kuoja bažnyčias, kunigus, 
tikėjimą, nepripažįsta visų 
bažnytinių ceremonijų, o 
dabar klūpo prieš altorių ir 
prašo kunigo palaiminimo”.

Bet šešetas lakesvilliečių jau negalėjo 
susivaldyti. Trumpa kova aptemdė juos. 
Jiems norėjosi greičiau pakabinti negrą, 
pareiti namon ir nusiplauti nuo to darbo. 
Jie buvo rimti piliečiai, džentlemanai, geidė 
išpildyti tą, ką skaitė savo priederme, poli-

— Eikite, — patėmijo Smis. — Jeigu 
tamsta, malantis žurnaliste, nori jį susekti, 
tamsta, malonus žurnaliste, nori jį susekti, 
su nebus malonu, kad negras papjaus bal
tąją. Eikie, jei nori, policijon; juk tamsta 
nepirmutinis iš mūsų draugijos, einąs te
nai be kvietimo. Taigi, laimingai.

Ir nuskurėliai jį išleido.

o

mas užkenkia visiems soci- 
jalistams, pertai męs ir pri
valom juos kritkuoti, priva
lom nurodinėti jų klaidas, 
bet netylėti, kaip Puišiutė 
rekomenduoja.

Puišiutė sako, būk dėl so- 
cijalistų nėra užtektinai ap
sišvietusių merginų, kurios 

__________  , __ galėtu sutikti imti civiliška 
karta vietos žiau,kaip 5 draugijos nariai, šliūbą. Tas tiesa. Bet kas 

Visos drau- gali būti atidengtas, sutikusiame kaltas? Ar tik ne so- 
Jeigu

3) rinkliavos knygų straipsnių reikalavimais, vi- 
ir tam tikrais suomet gali tikrinti kasą, 

! kapitalą, turtą ir draugijos
> lapais, 4) pajamos ■ dokumentus, ‘' pranešdama

mokslo pasikalbėji- Yra atradusi gero ar nege
ro.

19. Kiekvienoje vietoje, 
kur nuolat gyvena nema-

*^^*--**-' J | V1JC11JLO IXVJL V CL1IY1 11CV1 .

skyrius. _ Savo organizaci- jsocijalitsas vaikinas rengia-

jos dalykais priveizėtoju y- skyrius prisilaiko draugijos 
susirinki- įstatų ir valdybos instrukci

jų. Apie kiekvieno sky
riaus atidarymą valdyba 

pranešti Vilniaus

ra Visuotinasai 
mas ir valdyba esanti Vil
niuje ir susidedanti iš 12 na-
rių, kurie iš savo tarpo dau- privalo
gumu balsų išrenka pirmi
ninką. jo draugą, sekretorių 
ir kasininką. Be valdybos

Pastaba, a) skyriai netu
ri teisės turėti nejudinamo-

nariu, renkami keturi kan- jo turto, b) skyriaus gauna-

čių užkviečia merginą, nu
siunčia jai įžangos ženklelį 
ir baliuj leidžia su ja pini
gus, pirkdamas saldainius r* 
kitokius menkniekius. Bet 
jeigu socijalistasvaikinas ei
na į prakalbas,diskusijas ar
ba viešus darbininkiškus su
sirinkimus, tai niekados ne-

tam pačiam laikui, niteji pinigai skaitomi drau- įužkviečia merginą, net jai
i • v • • v . • • n’i i no mi nonxTTrnn r\ \ 4*o i o o w 4*  __________ ~ Y _ 1 1 1   _. 1 _ _ 1

didatai M 
kurie pakeičia išstojusius 
dėl įvairių priežasčių valdy
bos narius.

8. Valdyba renkama me
tams. Vieton išstojusių 
dėl įvairių priežasčių valdy
bos narių, visuotinasai su
sirinkimas reikale išrenka 
naujus.

9. Į valdybos narių kom
petenciją ineina: 1) draugi
jos kapitalų valdymas; 2) 
rengimas rinkliavų ir aukų

gijos nuosavybe, e) taisant nepraneša, kad bus prakal- 
susirmkimus, literatūros va- bos ir tt. Jeigu socijalistai 
karus, vaidinimus, viendie- rūpintųsi užkviest merginas 
nines rinkliavas ir tt., sky- į prakalbas, kaip ir į balius, 
riai prisilaiko visų esančių jeigu jie pirktų joms kny- 
šiame dalyke teisių. ' "y

20. Kiekvienas/draugijos saldainių, tai, be abejonės, 
skyrius savo uždaviniams. daugelis merginų taptų lais- 
vykinti renka iš savo narių 
skaičiaus vietinę valdybą 
nemažiau kaip iš 3 žmonių.

21. Draugija nustoja vei
kus, neesant reikalingumo

su tam tikru leidimu; 3) au-,jos organizacijose, visuotino

karus,

kų ėmimas; 4) apyskaitų 
davimas; 5) visuotino pami
nėtų paragr.6 koncertų, lek
cijų, susirinkimo šaukimas; 
rengimas paskaitų, mokslo 
pasikalbėjimų, spektaklių, 
ii tt. viendieninių rinklia
vų taisymas, 7) draugijos 
ingaliotinių ir organizaci
joms prižiūrėti ir 3) apskri
tai visų draugijos reikalų 
sulyg šių įstatų vedimas.

10. Visuotinas susirinki- 
kimas šaukiamas valdybos 
kas trįs mėnesiai ir daž
niau pareikalavus vienai 
penktai visų draugijos na
riu daliai. Visuotiname su
sirinkime pirmininkauja 
kiekvieną kartą tam tyčia 
renkamas iš draugijos narių 
skaičiaus žmogus.

11. Apie laiką ir visuotino tomobiliais — 6.

ir laikraščius vieton 
be abejonės,

vomis.
Toljatis Puišiutė sako, kad 

keista būtų, jeigu socijalis- 
tas įsimylėjo į tikinčią mer
giną ir su ja persiskirtų 
vien tik dėl to, kad toji ne
sutinka civilišką šliūbą' imti. 
Tas tiesa. Bet dar keisčiau 
išrodo, jeigu socijalistas įsi
myli į tokią merginą, kuri 
jo visai nemyli ir apsiveda. 
Jeigu mergina taipgi mylės 
vaikiną, tai, be abejonės, su
tiks imti ir civilišką šliūbą, 
nas ji visuomet pasiduos 
vaikino agitacijai. Jeigu so
cijalistas įsimyli į katalikę 
merginą ir ji nepasiduoda jo 

1, tai be abejonės, 
po apsivedimui sėdės ant jo 

_____ ________________ sprando ir visame kame 
Per rugpjūtį mėnesį tik tampys už nosies.

viename New Yorke tapo1 Beje daugelis sako, kad 
užmušta 36 apsivedus merginą galima 

perkalbėti ir padaryti laisvų 
pažiūrų. Man rodosi, kad 
daug geriau perkalbėti pir
ma apsivedimo,bet ne po ap- 
sivedimui. Jeigu tu manai,

susirinkimo nutarimu.
22. Likusiuosius nuo likvi

davimo draugijos pinigus ir 
inventorių, atsilyginus su 
visais interesantais, sušau
kus likvidacijos visuotinas 
susirinkimas atiduoda esan
čioms ūkio draugijoms arba 
rateliams savo nuožiūra.

Prisiekusis advokatas Jo
nas Vileišis, agronomas 
Viktoras Ruokis, inžinie
rius Jurgis čurlis, prisieku- agitacijai 
sis advokatas Augustas Ja
nulaitis”.

automobilių
žmonės, tarpe kurių randa
si 18 kūdikių iki 16 metų 
amžiaus; “karais-automobi- 
liais”—11 ir darbiniais au-

ŽVALGO DRAUGAS.
Rusu žvalgas medyje p

Jis buvo tik viens su savo 
draugu-šuneliu, o vokiečių 
daugybė. Medyje besisuki
nėdamas, ėmė ir nukrito ant 
žemes ir užsigavo taip, jog 
negalėjo atsikelti, o ir gu
lėti buvo pavojinga, nes ga
lėjo užeiti vokiečių žvalgai.

—Ak, Dieve, prapuoliau! 
—ištarė dejuodamas karei
vis.

Šuo dejavimą užgirdęs ir 
pamatęs, kad jo mylimas

i draugas neatsikelia, supra
to, kad atsitiko kas nors blo
go ir nubėgo į rusų pozici
jas. Ten, pribėgęs prie už
kinkyto ratuose arklio, nu
tvėrė dantimis galą apinas- 
rio ir pradėjo tenmti į miš
ką. Kareiviai pamatę leido
si vytis, ir pasivijo tik tada, 
kai šuo stovėjo prie užsiga- 
vusio kareivio. Visi karei
viai gėrėjosi šunelio gudru
mu. Šuo gi, kraipydamas 
uodegą, ramiai žiūrėjo, tar
si sakydamas:

—Visą tą—tik draugui.

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 I 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą su parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 WJ5th Street, Chicago, Ill. 
(Valdžios prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra su viri (1,500,000.

Kreipkite raštu ar ypatiMud. 
Visokias žinias maloniai su

teikiamo.

— Ne, poni Stivens, — tarė vienas iš 
jų, —- ne. Negras nesipriešina, jis pasi
rengęs ant visko; ir męs neturime versti jį 
laukti, 
darei.

Prie vaizdelio “Du Broliai”.
Tamsta atvedei mus, ir gerai pa- 

Tamsta būtinai norėjai pati atlikti, 
ir męs tamstai negynėme dėlei tamstos gi
minaitės. Dabar gi arba veskis jaunąją 
panaitę, arba būki iki galo. Man gailu jū
sų, ypatingai gailu jos ir, ištiesų, aš beveik 
pasirengęs negro pasigailėti. Bet mums 
nėra laiko vaikštinėti mėnesienoje. Męs 
užimti žmonės. Na, dirbkit darbą!...

Mane privedė prie medžio. Toje va
landoje mano akis susitiko su Edit’os žvil
giu. Ji stovėjo nekrutėdama greta ponios 
Stivens ir plačiai atidarytomis akimis žiū- 
ičjo ant manęs ir ant to, kas ketino įvykti. 
Ir urnai aš pamačiau, kad tose akįse užge
so, kaip žvakė, proto šviesa, kad baisi be
protystės migla jas uždengė. Viena jos 
rankų, kuri vis dar spaudė žirkles, išlengvo, 
tartum slėpdamosi slinko augštyn. JosĮ 
žvilgis nusikreipė ant Džozefinos, kuri lai
kė jos antrą ranką ir taipgi tik ant manęs 
žiūrėjo. Žirklės iškilo ir taikė į mano nuo
takos širdį.

Mano persergstantis riksmas užmirė; 
jį užsmaugė virve. Mane pakėlė.'., aš iš
girdau baisų klyksmą; paskui mane apju
kino šviesa, mano ausįse pasigirdo trenks
mas, man pasirodė, kad mano galva išsi
pūtė. pasidarė milžiniška, rengėsi perplyš
ti... Ir urnai aš pasijutau ant žemės. Aš 
beprotiškai traukiau aštrią virvę, kuri įsi
pjovė į mano kaklą. Mane pametė, kuomet 
Edit susižeidė.

Kitoj laukymės pusėj stovėjo keletas 
pasilenkusių prie kaž-ko žmonių. Aš su
pratau prie ko. Atsistoti aš negalėjau, o 
dėlto išlengvo šliaužiau per pievutę ir ne
užilgo parpuoliau greta jos.

Toje minutėje dievas įkvėpė į mano 
teisėjų širdis mielaširdystę. Mielaširdy- 
stę!... Dabar!

Aš raičiausi, kaip beprotis, aš mel
džiau jų pribaigti mane, įleisti man kulką 
į smegenis; aš vilkausi paskui jų keliais, 
kuomet jie traukėsi išgąstyje. Aš siutau, 
keikiau juos; viskas veltui.

Aš apsigavau, kad prakalbėjau. Ty
lėk aš, jie, gal-būt, būtų mane užmušę. Bet 
išgirdę, kad biednas apgailėtinas Džim 
Krow prabilo kalba, kurią davė jam jo iš
auklėjimas, jie nusistebėjo ir pradėjo užda
vinėti man klausimus.

Ašgi, stengdamos tiktai apvalyti mano

nius piešia, kaip Jonelis skurdžiai ir pras
tai gyveno. Kaimynai, draugai ir draugės 
juokdavosi iš Jonelio taupaus gyvenimo ir 
jo brolis Antanukas, nekartą susirokuoda- 
vo su Joneliu dėl jo taupaus gyvenimo.

Vėliaus, kuomet Jonelis per savo tau
pų ir skurdų gyvenimą susitaupino šiek- 
tiek pinigų ir gal manė truputį pasiliuo- 
suoti nuo vargo, tuomet jo. brolį Antanuką 
prispaudė sunki gyvenimo našta. Anta
nukas kreipėsi į savo brolį Jonelį, tikėda
mas gauti pašelpą, bet Jonelis atsisakė jį 
šelpti.

Tuomet Antanukas paskendo liūdnose 
mintyse, ir buvo bemanąs nusižudyti, kad 
jį jo brolis apleido.

Antanukas sako, jog jis pamatęs pas 
Jonelį vien krikščionybės mokslo suprati
mą, kas Jonelį padarė begailestingu dėl sa
vo brolio.

Aš manau, ne krikščionybės mokslas 
kaltas tame, bet Atnanukas ir tie visi žmo
nės, kurie tyčiojosi iš Jonelio taupaus gy
venimo. Jie yra daug kartų kaltesni tame, 
kad Jonelis paliko begailestaingu dėl savo 
artymo. Tie žmonės su jų atsinešimais

brangią vertybę žmogaus.
Galima daugybes prirodymų (vaizde

lių) rasti iš kasdieninio žmonių gyvenimo, 
kame tūli be sąmonės žmonės sudrumstė 
jų gyvenimą, persekiodami juos, kaip ir mi-

Gaila, jeigu Jonelis nesuprato teisin
gai šiandieninio draugijos surėdymo ir ne- 
sidarbavo dėl visų gerovės. Bet Jonelis su
prato teisingai kitą gyvenimo pusę, t. y. jis 
mate, jog jam niekas kitas nepadės, jeigu 
jis pats nedirbs ir nebus taupus. Galime 
daleisti, kad Jonelis matė, jog prie šiandie
ninio surėdymo reikės būti kuosaikiausiu ir 
taupiu, kad senatvėje ar ligoje nereikėtų 
išmaldos jieškoti ar bent būsianti karta ga
lėtų geriaus pradėti gyventi.

Gal tūlam atrodys keistu mano šitas iš
sireiškimas, tad lai pažvelgia į tarpe mūs 
gyvenančią tautelę, žydus — kad ir čion 
Amerikoje. Kaip jie atvykę šion šalin gy
veno ir kaip gyvena šiandien, o tuomet rie
bus tokio reikalo peikti Jonelio gyvenimas.

Glep Lyon, Pa. Našlės Vaikas.
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J. Sakalas.

Žioplių Jonas
Juokai vienoj veikmėj.

I (Pabaiga).
dairosi, bet patėmyjęs Marę pasilenkusią ir 
jis padaro tai. Marė, pabaigus motinai lai
minimą, atsistoja, o Jonas vis dar klupo 
pasilenkęs). Jonuk, kelkis ir tik nusi
prausk burną, ba eisim pas kunigė
lį paduot užsakus.

JONAS. (Su didžiausiu nusistebėji
mu). Pas kunigėlį?! (Apsidairo ir patė- 
mijęs skrybėlę ant grindų, pasigriebia ją 
ir dumia per dešines duris laukan. Marė 
žiuri į jį su nusistebėjimu).

MOTINA. Jonuk, Joneli palauk! (Į 
Marę). Nagi kas dabar čia jam pasidarė? 
Bėgkim, dukrele, paskui, gal pasivysime! 
(Abidvi išbėga).

-- ----------------- Į.---- --- .------- .. .. -----------------  
šeimynai sykį per mėnsį. Pinigų 50 rub. 
skaitoma lygiai šimtui vokiečių markių. 
Persiuntimas telegrafu su atsakymu, ar 
adresatas gavęs siuntinį—apsieisiąs 5 rub. 
70 kap. nuo kiekvienos perlaidos. Pinigai 
siųsti reikia per užsienių reikalų ministeri
jos 1-ą j į departamentą, Petrograde (Dvor- 
covaja ploščad No. 6). ,---------------(“R.G.”).

-------------------------- 0---------------------------

Demonas Indra.
EISIU PAS MERGELĘ...

Tai gražiai šviečia mėnuo auksinis, 
Žiba žvaigždeles; rami naktelė,

Vai eisiu, eisiu aš pas mergelę.

Žinau, ji laukia manęs vienutė 
Vyšnelių sodne, kur dainužėlę, 
Grasią, jausmingą čiulba lakštutė, 
Kur rasa skaisti bučiuoja gėlę.

Tai aš nuėjęs, ;
ga, prisiveria durim koją, parkrinta, grei
tai nurėplioja prie lovos ir palenda po ja. 
Iš lauko įeina motina ir Mare).

MOTINA. Kaip ugnyje sudegė. Aktu 
dieve mieliausias, ką dabar mudvi su juo 
darysime ?

MARĖ.

Priglausiu meiliai ją prie krutinės, 
Žydrioms akelėms pasigrožėsiu. 

------------ o------------
TRIMITO GARSAS.

Mamyte, ar žinai ką, einam 
papasakosim visą atsitikimą 
kad mudvi lie jo galėsim pa-ir aš misliu, 

duoti užsakus.
MOTINA. (Pamislijus). Geras tavo 

sumanymas, dukrele, su užsakais, bet kaip 
mudvi jį nuvesime prie šliūbo?

MARĖ. Mamyte, kaip tik mudvi ku
nigėliui pasigerinsim, tai jis sutiks ateiti į 
namus ir mudu suvinčiavos.

MOTINA. Taip, tai taip, dukrele, bet

vas kaip bažnytėlėj ir paskui, dieve mylėk, 
gali būt suiręs gyvenimas.

MARE. Mamyte, juk ką kunigėlis pa
darys, tai tą žinos ir pats dievas. Na, o 
ant galo, kam čia mudviem galvas laužyti, 
kaip kunigėlis patars, taip mudvi dary
sime.

MOTINA. Gerai tu sakai, dukrele, ei
nam pas kunigėli, papasakosime apie viską 
ir kaip kunigėlis patars, taip ir pasielg
siu!.

(Marė su motina išeina, o Jonas iškiša 
iš po lovos galvą ir rodo joms amerikoniš-

Uždanga.

o

Pask. P-lei O. G-tei.
GRĮŽKIE.

Grįžkie prie mūsų,
Grįžk prie savų, • •
Grįžk prie tėvučių mylimų.

Aplankyk tuos kalnus paprastus, ;' 
Medynais, kitimais išpuoštus,
Paminklus praeities taip brangius.

Kur iš jaunystės pirmų dienų,
Kur tarp myluojančių gamtos vaizdų
Praleisdavai vasaros vakarą tarpdrau-

Grįžk prie sesučių dar mažų, [gų.
Grįžk prie pažįstamų senų,
Grįžk prie saldžių, saldžių namų.

Našles Vaikas.
------------o—---------

DŽIAUGSMO VALANDOJ.
Linksma valandėlė man laimės nukrito, 
Vargai pragaištingi nuslinko tolyn, 
Skaisčiųjų svajonių saulutė prašvito, 
Ir spindulius skleidė po sielą meilyn.

bliuze giria,
Aidas nuskrido griaudi ngas, 
Ši r d ž i a i malonus, jausmingas....

Trimito garsas!

Ir klausaus ir tyliu

Jį neša bučiuodamas vėjas.

ura :

Eit, kur skausmai nekankina.

Drąsumo duoda, vilties, spėkos
Su priešais kovoti
Ir stot prie talkos, — 

Sugriauti jiegas kapitalo,

Man linksma! Ir galingas 
Kol trimitas šaukia, 
Kovoti einu!

Ir kovosiu aš narsiai, ilgai;
Į kovą ir jūs, darbininkai draugai!...

------------o------------
VARGDIENIO SKUNDAS.

Neviliokie tu manęs, saulutė šviesi, v z 7
Nes tavęs aš pasiekt negaliu, —

>

Žibėk sau viena tarp spindulių!..

Ne man tas suprasti, ką tu vis šneki, 
Ne man... Aš vargdienis žmogelis, — 
Mane spaudžia vargai, dalužė sunki... 
Oi kamgi mane laiko pasaulis?! . ■■

Neviliok tu saulute augštumoj,
Kur žėri, lyg Gouolys ugnies, 
fen ętęro epjyej, padangėj melsvoj;

IVai neviliok, tai ne dėl manęs!...

Mano linksmybė svietur, kur klajoja, 
Mano džiaugsmus audra nutvėrė, 
O mintis ir laimę vėjai nešioja, 
Manę patį skausmuose panėrė... 

------------ 0—------

Džiaugiasi, kaip vaikas ant motinas kelių, 
Kuomet jį matutės ranka glamonėjo, 
Kad motinos lupos prie sunaus rankelių 
Karštai bebučiuojant, jo mintis auklėja.

Bet štai, vėjas rustus jau debesius gena, 
Spinduliai saulutės jau slepias vėla. 
Tie juodi šešėliai negerovę mena — 
Ir vėla nuliūdo linksmutė siela.

Vėl skaudžiai svajonės man širdį suspaudė, 
Ir verkiau, kai vaikas, netekęs matutės, 
Kuri jo svajonių gražumą išaudė, 
Bepuošdama sakmę prie laimės-senutės.

Scranton, Pa. žemutis Svyruoklis.
------------ o------- —

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VOKIEČIŲ 
UŽIMTUOSIUS KRAŠTUS.

Užsienių reikalų ministerija pradėjo 
priiminėti pinigines perlaidas priešininko 
užtimtųjų Lenkijos gubernijų (tat, turbūt, 
ir Kauno gubernijos) gyventojams. Siun
čiamųjų pinigų neprivalo būti daugiau, 
kaip 150 rub. vienam ■ žmogui ir 300 rub.

J. Sakalas.
SAULYTĖ LEIDŽIAS.

Saulytė leidžias už kalnelio, 
Šviesa jau nyksta pamaži. 
Prie pat upės ant krantelio, 
Sėdž’ mergužė, kaip aniuols graži.

Jos veidai gražiai raudoni, 
Akys melsvos, kaip žvaigždutės. 
Plaukai, kaip linas geltoni, 
širdis... kaip vasara karšta.

Sėdi, laukia bernužėlio,
Jos gyvenimo vilties,
Ir dainuoja dainužėlę,
Vargų, skausmo praeities.

Jos, balselis skamba tyloj,
Aidas ein’ upės bangom,
Tarsi, neša prie bernelio, 
Ar vilioja jį prie jos.

Skamba graudžiai daunužėlė
Iš krutinės sužeistos,
Laukia,* ilgis bernužėlio
Bet jau jis ne’tein’ prie jos.

Tenai toli už giružės
Kovos laukas buvo, 
Jos bernelis mylimasis 
Karėje pražuvo.

LAISVE ė

• ..
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P E R KOVĄ Į Š V J E S_ Ą IR L A 1 S V E — TAI MUSŲ 0 B A L S 1 S.

Pasikalbėjimas Rožytes su 
apie piknikus.

motina

ne tik neduoda

mus.

sia

nei, neorganizuotai miniai

A/

if

— Bet tuomet, Rožyte, 
susaidė peino neturės?

— Męs, mama, nepriva
lom i pelną žiūrėti, bet pri
valom žmonijai šviesu, blai-

nčdami svaiginančius gėry
mus, visai kitaip pasiel- 
giam: užsikviečiam žmones 
Į savo pramogas sakydami,

girtuoklystės, pa r d a v i - 
s vai gi nanči us gc i ’y -

mai laiką, o paskui juos nu
girdo m, supešdinam ir net 
už grotu pasodinam. Visos 
('Iraugystės prieš tai turėtą 
kovoti, bet neplatinti gir-

mama.
Kaip matau, tai mama šian-į 
dien esi labai geram upe. I

buvau švento Pranciškaus 
piknike, tai šiandien labai 
gerai jaučiuos

— Ar tai ii 
nikus rengia?

eji pik-

tarne: Kaip tik su tavim 
pradedi kalbėti, tai tuojaus 
šventuosius ir pajuoki.

— Kaip aš juos pajuokiu? 
Juk mama sakei, kad vakar 
buvai švento 1 Pranciškaus 
piknike, tai aš ir užklausiau, 
ar šventas Pranciškus taip
gi piknikus rengia?

— Nebliuznyk, jeigu nie-

ar tai krikščioniškos, ar tą i 
tautiškos, ar tai socijalistiš- 
kos, rengdamos kokias nors 
pramogas, neprivalo parda
vinėti svaiginančių gėrynių. 
Iraugystės, kaipo organi
ne ta ir susipratus minia,

tu amžiaus, ir nusivedęs ant 
kapinių išžagino. Mergai
tės parbėgo namo sudrasky
tais drabužiais. Tėvai tuo
jaus pranešė policijai, bet 
tas žmogus - gyvulis spėjo 
t»asisiėpti ii’ Polkas policija 
nesiranda. K. Pardavinėjo 
k ikrodėlius. Sako, pirmiau 
ūpą lauką Rygoj gyvenęs, 
turis Lietuvoj moterį ir ke- 
liat'i vaiką; jis turi apie 40 
meto amžiaus, moka gerai 
l.eikli soči jai istus ir maukti

i ui laiku ir mot e rįs gaus

moterėlės, ypatingai 
ms, pradeda džiaug-

imu lygią, teisių
t 1!

rio jau virs sesių menesių 
nutarė priimti nuo 1G iki 
15 metu amžiaus moteris ir 
merginas 1\ iriomis teisėmis.

N e k i 111 o I) r a s i d ė j i i n o P a n e 1 ė s 
Švenčiausios susaides ir 

i kai p susaidė rengs balių, tai 
pirma užprotestuosiu, kad 
nebūtu svaiginančių gėry
nių.

— Labai protingai, mama,

vietos moterims,, 
aidžia! Jei

gu jūs visuomet taip snau- 
site, tai kokią naudą turėsi
te iš to, kuomet gausite ly-

Į — Klysti, mama. Tame 
’atsitikime daugiausiai kalta 
draugystė.

— Tu, Rožyte, nieko nesu-1
r *^upašielgsi. Pardavinėjimas pas jus vra savi išrokavimai
1A ia.'i SiL tas narAP|Ai'v:liU’’:lČi’J. gėrym,! n<?’
UiLvi’e lii’ivn jblėdingas ir męs turime rite ne dėl visuomeniško vei-<aev s buvo, o pasalinis ge-l .ieš įai kovotL -Jei vyJ....................................................
ras katalikas, ir tu 'sakai,! g, (h.augystes Į tai neat- 

jkreipia jokios atydos, tai 
Į nors moterų draugystės pri
valo su tuo įpratimu ko
voti.

“ i 1 : ru draugystės ikad draugyste kalta. j ‘ ‘ ‘ ‘
— Duok man paaiškinti, oi 

tuomet ir pati suprasi, kad1 
draugystė kalta.

—Gerai, aiškink,tik mūsų 
susai dės neužgauliok, nes ji 
nešioja švento Pranciškaus

— Kaip tik, mama, apie 
tokias draugystes, kurios i 

___  . .„N šventųjų Vardus, 
Pranciškus piknikus rengia. I reikia plačiau ir kalbėti. Vi
lgėt šv.. Pransiškaus Susai- Įsos draugystės, nešiojančios 
dė. Tai aš buvau švento j šventųjų vardus, negali ap- 
Pranciškaus susaides oikni- sieiti be pardavinėjimo svai
ne. Ar dabar supranti? 'ginančių gėrynių. Jeigu

— Taip, dabar suprantu J Parengė balių — pardavinė-
išsyk ] x - * • • * *•

nesakei?
— Aš nemaniau, 

šliuptarniai tokie

ko nesupranti! Ne šventas pešioja
ŽINIOS

kimo, bet dėl kitokių tikslų?

mama taip'.K svaiginančius gėrymus, 
(parengia pikniką — parda-1 

kad vinėja svaiginančius gėry-!
kvaili, j mus-, kokią tik pramogą pa-1 

Męs visuomet sakom, kad jungia, visuomet svaiginan
čius gervinus pardavinėja. 
Vieton skleisti dorą, vieton 
rodyti kelia prie apšvietos, 
bruka į rankas čekį, už kurį 
galima gauti stiklą alaus. 
Suprantama, kada žmonės 
pasigeria, tuomet jie pra
deda pyktis, pradeda šliup- 
tarnių jieškoti ir juos muš
ti. Jeigu nepavyksta šliup- 
tarnių surasti, tuomet pra
deda tarpe savęs peštis. To 
visko pasekmės — vieni turi 
užsimokėti po septynius do
lerius už galvų susiuvimą, o 
kiti atsiduria už grotų ir 
paskui po kelias dešimtis 
doleriu užsimoka teisme.

— Palauk, Rožyte, jau tu 
labai toli nuvažiavai bekal
bėdama apie šventųjų susai
des. Jeigu tu pasmerki mū
sų susaides už tai, kad jos 
pardavinėja svaiginančius j 
gėrymus, tai kodėl visos 
šliuptarnių draugystės ir 
net cicilikai neapsiena be 
svaiginančių gėrynių ?

— Palauk, mama, duok 
man pabaigti. Aš visai ne
pagiriu ir socijalistų, arba 
laisvamanių draugysčių, ku
rios parengia kokias nors 
pramogas ir pardavinėja 
svaiginančius gėrymus. Tik ; 
tas draugystes palikau už- I 
pakalyje todėl, kad ten, ypa
tingai socijalistų pramogo
se, neiškįla peštynių. Bet 
kaip vienų, taip ir kitų pa
sielgimą pasmerkiu. Drau
gystės, kokios jos nebūtų,

švento Pranciškaus balius, j 
šv. Pranciškaus piknikas, 
šv. Pranciškaus f erai ir vi
si supranta, kad susaides, o 
ne šventojo.

— Mat, kaip jūs atbulai 
veikiate, atbulai elgiatės, tai 
atbulai ir kalbate. Pertai 
nieko nėra stebėtino, kad at
bulai viską ir suprantate.

— Netauzyk niekų ! Męs 
visuomet elgiamės pagal 
dievo ir bažnyčios prisaky
mų, o ne atbulai. Tai tik 
šliuptarniai elgiasi priešin
gai dievo ir bažnyčios pri
sakymams. Štai kad ir va
kar, mūsų piknike nebuvo 
nei prakalbų, nei bedieviškų 
deklamacijų, nei dainų, visi 
susaides nariai dailiai links
minosi, šoko ir tam pana
šiai.

— Kodėl, mama, ne viską 
pasakei, kas ten buvo?

— Aš, Rožyte, viską pasa
kiau. v

— Kodėl nepaminėjai 
kiek ten bačkų ištuštino ir 

1 kas paskui buvo ?
— Nieko baisaus nebuvo. 

Tiesa, kelioliką bačkučių iš
tuštino ir paskui susipešė, 
bet ir tai bedieviams nosis 
apdaužė. Sako, vienas be
dievis už nosies susiuvimą 
užmokėjęs septynius dole
rius.

— Ar tai mama džiaugie
si, kad bedieviui nosį sumu
šė?

— Suprantama, tegul ne

iii j f rfiiii t . ■t'

LAWRENCE, MASS.
Gyvuliškas pasielgimas.
15 d. rugpjūčio tūlas K. 

išsivedė pasivaikščioti dvi 
mergaiti — lenkę ir lietu- 

jvaitę, vieną 9, o kitą 5 me-

LIETUVIŲ MOTERŲ 
PROGRESYVIšKO SUSU

VIENYJIMO REL - 
KALVOSE.

Pranešu visoms L. M. P. 
S kuopoms, kad. pas centro 
sekretorę galima gauti pirk
ti a gi ta ty viską (už moterų' 
balsavimo . teises) lapelių. 
Kaina lapeliu: už tūkstantį 
$1.20. Reikalaukite šiuo

K. Petrikienė,
799 E. 150 St.,

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:

265 Berry Street, Brooklyn, N.Y

Tas jūsų naudai!Darbininkai, skaitykit visi!

Kazimieras W. Ziurinskas and Co.
Kostumieriškas Kriaučius.

1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

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

Priegtam, važinėdamas po miestus ir mieste
lius, užrašinėsiu darbininkiškus laikraščus, kaip 
tai: “Laisvę”, “Kovą”, “Keleivį”, “Naujienas” ir 
kitus.
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KORESPONDENCIJOS
važiavęs į Kinio, Me., ir ten 
įvyko saužudystė.

Velionis buvo jaunas ir 
blaivus vaikinas; Amerikoje 
išgyveno apie 3 metus ir per 
tą laiką nematė linksmos 
valandėlės, nes veik per visą 
laiką sirginėjo. Spėjama, 
ar tik liga nebus priežastimi 
saužu įlystos.

J. Meškėla paėjo iš Kau
no gub., Rokiškio parapi jos, |mu-VI b - 
Smigių sodžiaus. Lietuvoj1 ‘ mužm 

[paliko tėvą ir seserį. ’ J

WILKES BARRE, PA.
Iš mainierių konvencijos.

7 d. rugsėjo, 10:30 vai ry
te atsidarė mainierių kon
vencija. Pirmininku išrink
tas J. T. Kenedy. Pirmoj se
sijoj nieko svarbaus nenu
veikta.

8 d. rugsėjo tapo susirin
kimas atidarytas 9:30 vai. 
ryte. Tuom tarpu atvyko 
ir mainierių unijos prezi
dentas J. P. White ir už
ėmė pirmininko vieta. Per- - , - •
šaukus visu trijų distriktų st',ne ■'okl,J
delegatų vardus, pasirodė,^111*1, 
kad konvencijoj dalyvauja! • , • > • i
479 delegatai. I askui pre-;su: A Marcinkevičia, P. O.

j Box 51, Lewiston, Me.
•u buna jam lengva stos| jokiu b'ū(hl ne},;ll- jo 

i les žeme e. _ ,voti pas ka reikia šliA. Marcmkevicia. Iti_ T{lom t;{1.pu mci.g

ziclentas White pasakė pra

torius išdavė raportą; iš jo' 
raporto paaiškėjo, kad visi 
tris distriktai turi pilnai už-
simokėjusių nariu 77,979. 
Devintas distriktas turi pil
nai užsimokc jusiu nariu I

o p'Otu buvo

tančių paveikslų. Susirin
kimas užsidarė 3:30 vai. po 
pietų.

Delegatas 918 lokalo.
F. J. Lcvinskas.

TORRINGTON, CONN.

tarpe-. Miestelis

pa prakalbėlė ir visokių žai
slų.

Dabar Dailės draugija 
rengia vakarą; bus persta
tyta veikalas “Gudri Naš
lė”. Linkėtina gero pasise
kimo. Barsiu ko v.

mes gal būt dar valdžia pa
griebs į savo nagus.

Kaip žinoma, jau nuo tū
lo laiko čia gyvuoja T. M. 
D. kliubas, kurio mieris ko
voti su socijalistais. Tiesa, 
pati T. M. D. nekovoja su 
socijalistais, bet mūsų kliu
bas išsyk uoliai pradėjo ko
voti. Bet tiek to, jeigu jam 
būtų sekęsi pasekmingai ko
voti. Bet dabar ir jį patiko 
nepalaimos: tūli to kliubo 
nariai ir socijalistų priešai m a, vietoj Bijevičiaus, pasa- 
“atsižymėjo” tarpe vietos |kyta Bizevičius. Antra, ko- 

| lietuvių. Vienas nuėjo j wespondeneijoj 
svetimą namą ir ’

[moterį, antras pasisavino [jo būti:
.’kunigu ir laikrodėli, trečias laukė dukters”.

‘ ‘ žiles Vaikas.

ARNOLD, PA.
Klaidos atitaisymas.

“Laisvės” N70 tilpusioj 
mano korespondencijoj pa
daryta keliatas klaidų. Pi r-

i į ; ruspunueiicijoj persakyta: 
sužeidė '"susilaukė kūdikių”. Turė- 

S. Bijevičius susi-

norėtų platesnių ži-

r . ovivimmjv) mergina ir koope- 
J. ."'racijos krautuvę nuskriau- 
£'llm’;dė ;int $10.00. fr ' 

dūmė nežinia kuą.

Tūlas 
manė m

Ujimas , keliatas deklama-’ 
cijų ir ilga prakalba A. Ar-j 
bačiausko, V Rajono orga-J 
nizatoriaus. i

Dalyvavo veikime šios y- 
patos: Alena Stankevičiū
te deklamavo "Ak tu lais
ve”; P. Baniulis ir O. Luk- 
šaičiūte iš Mahanoy City,' 
Pa., sulošė dialogą “Viltis ir j 
gyvenimas”. Pasikalbėji
mas Rožytės su Motina apie 
karę; “Taikos malda” iš 46 
“Laisvės” num. atlikta O. 
Merčaičiūtes ir M. Rama
nauskienės iš Minersville, 
Pa.; deklamaciją “Moteries 
viršus”—Birutė Kavaliaus- 
kiūte; “Būt Ramu”—L. 
To n i į ) a u sk i ū tė, “K odei ’ ’—S t.

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 sučėdysite daug pinigų.

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

m

$ 
į

šil

DETROIT, MICH.
5 d. rugsėjo buvo koncer

tas ir prakalbos socijalrevo- 
1 i uc i j o n i e r i ų. Kai bė toj u m 
buvo drg. F. Dručas

savo užduotis atliko koge-. 
riausiai ir susirinkusiems ■

HENRIKAS C. ZARO. Banktcrfu*
Metropolitan Saving Bank Building

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

o policijos viršininkas’tijos kandidatus privalo bal- 
Jieach liepė jam išsinešti išjsuoti, kad paskui .nesig 

Kalbėjo apie 1905 prispirta lipt j stulpą, ka-,“ rtskW
• revoliucija ir a-jda ėjo “Rožytės su motma ‘ v‘v ...k r. Č’V ‘ r' .. 1 . .. .€ 1 - ”......iman piliečiui ir pnvoimgn.m kandidatu viršininkus,\ I •; I I r I t f . I I - 1 1 *7 4 ’ i *•

* ’ ------ ?

kuris:nekantriai klausėsi ir
n I .v,r,;,i <

ST. LOUIS, MO.
Mūsų mieste yra nemažai 
du; jie taipgi rūpinasi 

nukentėju- į ——.  -...............
Reikia pri-'pas lįuterių_ kunigą

> s ugal- ii nd.
i pas ką reikia šliūbą im-.tų Rusijos 

mergina pa- 'pie vargingą revoliucijonie- [pasikalbėjimas”; ypat 
griebė mūsų ex-socijalistą ir ;rių padėjimą. Nurodinėjo, [nepatiko, kada kalbėję 
nutempė liuterių bažnyčion; kaip rusų valdžia, pasigavus pie popiežiaus maldą, i 

lliuterių kunigas davė šliūbą.! revuliucijonierių, visokiais . tą karės sustabdymui. 
[Dabar visi juokiasi, kad jų būdais kankina, norėdama Inos moterėlės, jeigu ta

igu darbininkai išsi- 
ne iš savo partijos 

tai

si tūbas nėra
s lems nuo k
pažinti, kad tame darbe jie'Ar tik nebėgs pas katalikų 
toli nužengę pirmyn nuo lie-(kunigą užtvirtinti? Tuo-1 
tuvių; apart visokių būdų 'met galima bus pasakyti, Į 
aukų rinkimo, jie uždėjo kad šliūbas yra “all-right”.'

apart’ visokių bū^ii'niet galima bus

i Mat nepa- 
patiems pjauti 

kokį nors gyvulį, bet .turi 4
111X1 <IS ’• 1 • i )! 1 nes iki ,'

darbininku
nedidelis, i

žinomą laipsnį kari šiame 
Ir štai jie tam savo .negeistinų 
ii” moka 1c. vii 1" ’" 
kiekvieno

lešimts; daughmsiai
ir vario išdirbysti 
ma, vieni jų did< 
mažesni, bet darbi
suose lygiai išnaudojami 
Ypatinga atvda i save at

i no- $166.
j Mūsa lietuviams

kreipia dirbtuve “The Ame-Į

, nes priversti 
imtas, savo d ra

pastebėti,' žodžiai

bininkai laimi ncužgnnėdin-, pasidarys.
ti ir pradėjo dar smarkiau! Skaitant-vietos anglų 1; i- 

1 organizuotis. Taip-pat kimščius, nereikia nusisti lė- 
ikviečiami prie unijos lietu-iti, kad policija, miesto t <ry- 

nuims, o skaito “Rožvtės su ,Ie)?ka‘,.ir. t'U-'Gtai <lar- ba ir laikraštija deda visas 
bininkai. visiems susivie-‘sa\o jiastangas nuslopini- 
nyjus bus geresne proga rei-’nmi darbininkiško judėjimo, 
kalanti 8 valandų darbo die- Man rodosi, kad kiekvienas 
uos ir didesnės mokesties. darbininkas supranta, kas 

u/ tų ponų pečių stovi.
! Juozas A. Shunskis.

irbinin- mišią, lai nusiunčia j kuni- 
o sostą gų organo “Draugo” redak- 
ir kitų ciją 25c. ir atsiųs popiežiaus 
)o nu- ! _ *- *■

i Europos kares mel-
$

1

rusas
>

Šiame laike Waterbury j'
OELWEIN, IOWA.

Čia lietuvių randasi virš 
šimties šeimvnu ir 
idešimties pavieniu.

Baigianties prakalboms ir g ‘.V’11 l)US^j okeano ir 
čionai išdirbant daug am- 
municijos del sąjungiecių, 
miesto taryba 12 d. liepos

Buvo perstatyta iki 
šiam laikui jie nieko nevei
kė am \ isuomeniškos dirvos 
ii' veik niekas nežinojo, kad 
čia lietuvių taipgi randasi. 
Dauguma užsiėmė vien tik 
bačkučių tuštinimu ir kazv- 
ravimu. Bet pastaruoju 
laiku pradėjo truputį judėti.

3 d. rugsėjo buvo sušauk
tas susirinkimėlis. Nors 
plakatai buvo atspausdinti 
ir išdalinti, bet lietuvių su
sirinko mažai — daugelis 
visai neatėjo. Susirinkusie
ji sutverė S. L. /X. kuopą. 
Geistina būtu, kad naujai D. . t 1*1 ATT ULC4V1|<1, V11X Otlįį 1 IO. Ll U l 11 . _ .

abartimame laike \\ a— sumin({žioti darbininku vie- susitvėrus kuopa bujotų ir 
ln'pe ' c ‘ “ Įdarbuotųsi ant visuomeniš-

Šis miesto tarybos pasiel- L ,
girnas parodo vietos darbi-1 %?1 Past;eJ)eti, kad su- i lAivi «vi ivo vi- , 1 . Širvoms knnnm imi nteirnni sunro-nniDnvo ninkams, kokią jie turi vai- 

išinistu ir ju|c‘ZKb Dabartine valdžia ne-
Socialist publikos susirinko neper- [pa-gelbininkų, laiko susirin- 

liko kimus kas dieną Garden

drama visai dienos tvarkai, perėj<», 
_ . . Su- kolektoriai per susirinku-j

Į tei- lošta gana gerai, nes geriau [sius žmones ir surinko 
er savaitę lai- siu ir narių neliogiški išsi-Jsulošti vietos aplinkybės ne 1 - - xr ' 
taksų suren- reiškimai. Kokius mūsų tu-i daleidžia.

[ii draugai vartojo žodžius, [ Buvo muzikos, kurią atli 
ko rusai. Skambino ant gi-’nos A. Juškevičiūtė ir 

Jau kelinti me- tarų, mandalinų ir balniai-iLul 
priguliu prie.ką. Atidarant susirinkimą, kaip

kuopos, bet dar nebuvau ’skambino ^Marseliete, paskui 'minusiai. Atsisveikindami ju be policijų; 
girdėjus tokių išsireiškimų, laidotuvių maršą ir daugelį'draugai atidavė vienas ki- ' ' 
Iz- i n r! n o f fin i mint .. 1 T1 * _ UT • 1 % i • • i • i _ • •

kaip tai: pirmininkas nepri
silaiko parlamentariš

reikėtų tai net svetaines sienos tu-J 
pasimokinti nuo žydų aukų įėjo rausti.
< U K J M 1 <11 V '1111 n <rinkime.

A. Tvaranavičia.

per
au-

istalymą:
Rinkime aukų pagel-
ahanoy City mergi-

O..................
si- rengimui kokių nors prakal- 

i, arba viešų demonstraci- 
pavelyjimo.

Toks Įvedimas įstatymo

palos negali naudoti gatves,

ličiu te.

■ kaip kad pastaramjam susi- kitokių gabalėliu. Muzika 
,T_ . , . ., . .. [rinkime. Draugai panašiai (publiką taip užganėdino,
Musų mieste gi eitu laiku j besielgdami užkenkia kuo-’kad muzikantus po kelis sy- 
yks E. b. S. VI _ Rajono p0S augimui. Jeigu ateina’knis iššaukė ant scenos.

;pašalinių žmonių ir išgirsta! Reikia pažymėti, kad mu- 
itokius išsireiškimus, tai ką zikantus užkvietė drg. R6s- 

|tie žmo_nės pradeda manyti ■ tovcov ir jie jokio atlygini- 
apie mūsų kuopą? . ,ni0 nereikalavo. Nors drg.

Antras dalykas, tai kuo-1 Rostovcov rusas, bet lietu- 
[pos nariai silpnai seka savo vių kalbą vartoja gana ge- 
organą “Kovą”, štai jums’iai ir tankiai ima dalyvumą 
pavyzdys: kuopa nutarė už- tarpe lietuvių.
klausti centro sekretoriaus,! Iš priežasties blogo oroT-i’ti 1,500 mašinistų 
ar ilgai reikės į č

i Party po 10c. mokėti? Mat, į daugiausiai, 
nekurie į Sąjungą užsimoka, ’$27.55. Pi 
o į Socialist Party nemoka.

Ar tai nejuokinga tas at
rodo? Jeigu visi kuopos na- voliucijos ir Kankiniu Šelpi- 
riai skaitytų organą ir sek-'nio Komitetui.

Detroito Reporteris.

WORCESTER, MASS.

kaip kitose dirbtuvėse, nes 
čia gamina ginklus kariau- 
jančiom šalim, todėl darbo 
turi jierdaug, dirba dieną ir 
rakti. Form a na i neriasi iš, 
kailio versdami darbininkus 
skubėti, kad tik daugiau ga
lėtų pagamint, nes kompa
nijai lieka gražaus pelno. 
Darbininku užmokestis la- Į 
bai maža šioje dirbtuvėje,— 
nuo $1.50 iki $2.00 į dieną, 
už dešimts valandų sunkaus 
darbo. Tiesa, čia neilgai | 
dirba darbininkai, kurie pir
miau dirbę geresnėj dirbtu
vėj—dieną, kitą, arba savai
te padirba, meta darbą ir ei
na kitur. Bet kitur dabar ;riesjus Worcesterieciams tu- 
darbai eina labai silpnai, tai lt.j0 išmokėti $260.00.

įvyks 1 
konferencija, per tai L. S. S. 
40 kuopa pradėjo prie to' 
rengtis ir mokinasi veikalą[ 

i “Nihilistai”. Mūsų kuopos 
nariai seniai pageidauja 
Rajono konferencijos. Da
bar pažiūrėsime, kaip jie tą 
konferenciją surengs.

11 d. rugsėjo A. O. H. sve
tainėj bus prakalbos L. š. F. 
vietos komiteto. Kalbės p. 
St. Šimkus.

*
S. L. A. per aštuonis mė-

Nors dr g.

Pelno 
inigus paėmė drg.

K. Tamošiūnas ir sakė pa
siusiąs per “Kovos” red. Re-

tam kuogeriatįsius linkėji- miesto tarybos su 
mus iki kitam pasimatymui, j dirbtuvių

J. Ramanauskas.

terbury’je darbininkai 
smarkiai sukruto rištis į li
niją. Organizatoriai Ame
rikos Darbo Federacijos li
nijos jau turi

svetainėje. Iš kiekvienos 
dirbtuvės darbininkai išsi
rinko savo viršininkus

ir čia nestoka darbininkų— 
vieni išeina, kiti į jų vietą 
ateina. Ir taip darbininkai 
mainosi, kaip upėj vanduo. 
Vienok dirbtuvė visada pil-1 
na darbininku,

** *

Mūsų miestas pirmiau bu
vo visai nežymus, bet dabar 
[pagarsėjo po visą Ameriką.

tų Sąjungos reikalus, tuo
met nebūtų ir tokių juokin
gų nutarimų.

Draugai, jeigu nenorime 
būti iš vardo socijalistais, 
tai atydžiau sekime Sąjun- [Ramono" i 
gos reikalus. Dabargi su: -- ~

___ ą savininkų yra
!žiaurus ir peržengia Suvie-, 
nytų Valstijų konstituciją, 
bet jie visai nepaiso į kons-l 
tituciją, bile tik sugriauti ir. 
sumindžioti darbininkų vie-.

si tverus kuopai, jau atsiran
da ir priešu. Krak. K.

I avelija socijalistams ir uni
jų vadovams nei svetainėse, . .
nei ant gatvių kalbėti. Jie. Bąltrainiejaus naktis\
deda visas pastangas, kad I ^8 d. rugpjūčio tūlas Balt-

CHARLEVOI, PA.

......... ..... ... ......... . ..... 28 d. rugpjūčio tūlas Balt- 
tik darbininkai nesusipras-11’us. apvaikščiojo savo var-

• ilgiau kapitalistu duvių dieną. Lžsiorderia- 
V vo keliata bačkučių alaus, 

Kada pažiūri šioj “laisvoj.tgal’Sus 
1V” i darbininku teises.tai «arbl"t.1 ^,n.U

•y £ Baltrų. Begarbinant įskilopaima, i • * .‘ , • • v, -1 ■ Igmcai, o paskui ir peštynes

ir 
kelios dienos atgal prisiar- W . 
tino prie darbdavių Manvil- veiTais butų, 
lės ir Farrell’s mašinų kom
panijos su pastatytom sąly- 

L. S. S. V RAJONO IšVA-lgom 8 valandų darbo die
nos ir didesnio mokesčio. 
Tuom kartu darbdaviai ne
išpildė jų reikalavimų. Dar
bininkai laukia visuotino su
sirinkimo, kuris atsibus 8 d. j 
rugsėjo. Scovill’s dirbtuvė bos. Paėjau toliau 
yra didžiausia, dirba 6,000 ant šalygatvio stovi 6 polic- 
darbininkų ir išdirba am-.manai.
mumciją Uvi ^cvjuu^xwxut., «.xv»x^^x, '-o-
Matant darbininkus organi-1 žiūriu Amerikos Darbo Fe- 
zuojant, kompanijos pasiūlė Aeracijos organizatorius at- 
darbininkams 9 valandų sistojęs privatiškame kieme i i t_  • _.i j • _ U.’.. 4...X__ 1.'.

kartais net juokai
Pereita savaitę einu po pie-'h . p Y' 11tn ir mitui kid ont North Susiskaldę galvas, issidauze ių n matau, Kati am ingiui ę.lię,1-f|rqę.i<p drabužiui Eini ir North Main gatvių įlaužė rakandus 
sustojęs būrelis darbininkų Ke;zj.' pažymėti kad ir kalbasi, kad bus prakal% ™±a _ į,az\n^ V ^a:d

ŽIAVIMAS.
5 d. rugsėjo buvo L. S. S. 

j išvažiavimu 
Mar Lin parką. Ro- 

is, šios vasaros sezone 
jau bus užbaigta išvažiavi
muose gaivinti socijalizmą, 
kadangi ant tyro oro nebus

gos reikalus.
i tokiais nutarimais save antkurie neša Turime užtektinai inteligen-1 • ia S dtalistn inn- L? a.. Juoko Pastatome.. . • 1. • AUUH1V U Zx VC IX. VA 110.1 111 VU 11 V11“

kantriai tą kapitalistų jun- išleidžiame net du laik- 
kdus ^ darbininkų raščiu (tik kasžin, ar iš tų

■ . / . F. rriie.s“ | mūsų laikraščių visuomenė
turi naudą?) ir darbuoja
mės, kaip įmanydami.

*
■t-- *

ir kalbasi, kad bus prakal- 
is, žiūriu, i vadina susi-

ir apsišvietusiu
gą. 
bruzdėjimui kituose mies
tuose, ypatingai ginklų dirb- į 
tuvėse, ir čia prasideda ju
dėjimas. 7 d. lugsėjo ren
gėsi išeit į streiką, jeigu 
kompanija nepakels mokestį 
ii nesutrumpins darbo va
landas. Kokios pasekmės iš i 
to bus, pranešiu vėliaus. I

“Hendeg Machine Compa
ny” 900 darbininkų išėjo į 
streiką subatoje, 4 d. rugsė
jo, 8-tą valandą iš ryto. Rei
kalauja 8-nių valandų dar
bo dienos,15% daugiau mo
kesties ir už viršlaikį kad 
mokėtų 50% daugiau ir t. p. 
Kaip teko patirti, tai strei- 
kieriai gerai susiorganiza
vę ir tikisi streiką laimėti.

Tarpe streikierių yra dik- 
čiai ir lietuvių. Aš nuo sa
vęs linkiu tiems draugams- 
streikieriams laimėti kovą 
su kapitalu. Tik laikykitės 
vienybėj, o priešą apgalėsi
te!

*
* *

• m r^V’S?A0 dis^usi- p-aiima nieko veikti, nes va
pos T. M. D. Diskusuota 
“Ar reikalingi svaiginanti [ 
gėrymai”? Diskusantų buvo’

saros linksmybes, kurias 
'mums gamta suteikė, ir vėl 
(rengiasi atimti, atsiųsdama

Vietinis.

'Baltrus save
'pratusiu 
žmogumi. Jeigu męs ap-x^xxxxxw ani-,manai. Pnejau aiciau p - §v|eya skleisime su pagelba 

dėl sąjungiecių.;zmreti, kame dalykas. Ogi u------bačkučių, tai vargiai kas iš 
to išeis.

29 d. rugpjūčio buvo pas 
K. V. krikštynos ir lietuviai 
susipešė su italais.darbo dieną ir subatoj nuo ir triubele šaukia publiką. | 

piet nedirbti su pilna užmo- i Susirinko darbininku. Kai-j j ..„o-niūnin bnvn vien kesčia. Bet darbininkai antfbčtojas sako nekalba, no-l 1 2UV0 visų
to nesutiko; i 
valandų darbo dienos yra vio. o darbininkai žvalgosi, 
pas visus. Daugelis čionai ar tik nepradės bože jų dau-1 
mažesnių dirbtuvių, taip pat i žyti.
dirbančių priedus prie am- drįso nuo privatiškos žemės 
municijos, panašiai reika- darbininkus vaikyti, tik žiū- 
lauja 8 vai. darbo dienos ir rėjo, kad nestovėtų ant ša- 

[lygatvių ir neklausytų pra
kalbų. Kalbėtojas aiškino 
apie 8 valandų darbo dieną 
ir apie didesnį užmokesti.

Tai taip elgiasi mūsų val
džia “laisvoj” šaly, 
kiek nesiskiria 
valdžios, kuri 
barbaru valdžia.

Štai artinasi miesto virsi- 29 dieną rugsėjo, naktį, 
ninku rinkimai. Anglų lai- ant gatvės pradėjo peštis 
kraščįai išsijuosę perstoti-1du vaikinu; išsyk pešėsi 
nėja kandidatus. Už savai- kumščiais, paskui paleido 
tės, kitos politikieriai švel-’plytas ir ant pabaigos pa

vartojo peilius. Kuom tos 
peštynės būtų užsibaigę, 
sunku pasakyti, bet ant lai
mės užvažiavo automobilius 
ir peštukai leidosi iš vidur
kelio vienas į vieną pusę, o 
kitas į kitą.

Laisves Vaikas.

žiaurų rudens orą.
V Rajonas šią vasarą ma

inė labai daug ką nuveikti 
savo išvažiavimuose. Dėlto 
išanksto nusprendė pareng

5 nigs, buvo piknikas L.S. Ralingi, o trįs priešinosi. 
■S. 40 kuopos. Žmonių susi- Diskusijos tęsėsi apie 2 va- 
nnko nemažai. . Kalbėjo landas.' Per tą visą laiką 
drg. Kučinskas apie Lietu- Įdiskusantai pačiu pamatu

Pn ’nrnknlbii ^Oajudino. Užbaigus j; fju išvažiavimus. Bet ant
“I nelaimes, mums taip nepa- 

(Vimui. Na, tik nenusigąski- jVyROi kadangi vietoj dvieju, 
turėjome daryti net keturis, 
nes abudu, pirmutiniai pa- 

jo pa
sekmingos vertės dėl lietaus, 
tai darėme antrus, kad a% 
siekt savo mierius. Antrie
ji išvažiavimai nors ir įvy
ko, bet toli ne toki, kokių ti
kėtasi, nes didžiuma kuopų 
visai nedalyvavo.

Bet visgi šitas paskutinis 
išvažiavimas bus pavyzdin
gas tuomi, kad daug miner- 
svilliečių dalyvavo ir dar ne
prigulinčių nei prie Sąjun
gos, nei prie Socialist Parti
jos. Yra viltis, kad ir tie 
draugai atkreips savo atydą 
į organizuotų darbininkų 
veikimus ir galės stoti į ei
les kovotojų už geresnį dar
bininkų klesos būvį. Suva
žiavime sulošta dialogas 
“Rožytės su motina pasikal-

Kalbėjo ]anf]as.
i sako prakalbą, P0- teismas 

šauksmas 8 licmanai stovi ant šalygat- aW
z J n /A ■v* z-x v v v t x-l t i i 1 x i r ’ X r 1 />♦ ACT ' _ • _ _

vių Darbininkų Literatūros? ‘ ■ 
Draugiją. .
si rašė apie 20 narių.
rugsėjo buvo pirmas 
rinkimas.I inkotim nnuini drniiM- — > —------ . ir.es aouiiu. Dirmuuniai. luinketina naujai ui augi tų< ^ac] svaiginanti gerymai skirtnme laike neturėi jai gero pasisekimo. — —^Kiltame iaiKe nerurej

• 1 7 i "

SUS1" i te, nubalsavo veik vienbal- 
. šiai, išskyrus trijų diskusan-1 

Fit V ori n’in nnf i* rr/SviTvn n i I
yra reikalingi. Net ir mo-1 

į torelės balsavo už svaigi
nančius gėrymus.

Reikia pažymėti, kad pir-

- ** *

Girdėjau, kad mūsų mies- ___ _
te organizuojamas koks tai [rnininkaS, atidarydamas mi- 
apsvietos kliubas. Kaip tam tingą ir perstatydamas dis- I r1 . -t -i -« Lv •» t ■» n Ittt n 4-m Ii n vi n * i _ i i •kiiubui seksis, tai ateitis pa
rodys.

Zanavykas.

GARDNER, MASS. 
Socijalistų priešams 

nesiseka.
Pastaruoju laiku įvyko 

nepeprasti apsireiškimai 
pas socijalistų priešus. Ka
dangi tie priešai be jokios 
atsakomybės išdūmė dievai 
žino kur, tai priverstas esu 
dar jų pavardes apleisti ir

kusantus, pasakė, kad tie 
diskusantai būsią geri, ku
rie prirodysią, jog svaigi
nanti gėrymai yra reikalin-

Tai matot, kaip mūsų lie
tuviai žengia progreso ke
liu.

Visi sykiu sumo- 
Tai ma

tot, kur lietuviai savo kru- 
.. .v vinai uždirbtus centus su-Bet policmanai neis- prauna

Plieno Plunksna.

FITCHBURG, PA.
Jau buvo “Laisvėje” rašy

ta, kad tūla dalis mūsų jau
nimo nieko daugiau nežino, 
kaip tik girtuokliauti, peštis 
ir kazyruoti. Pastaruoju

didesnes mokesties.
Taipgi atvyko Pasaulio 

Pramonės Darbo unijos (L 
W. W.) vadovas J. J. Etto- 
ras organizuoti visus darbi
ninkus į viena uniją, imant 
nuo augščiausio mechaniko 
iki paprasto darbininko. 
Jau suorganizavo apie 500 
italų darbininkų. Policijos 
viršininkai, matydami, kad 
Ettorui organizavimas se
kasi, pradėjo persekioti. Po
licijos užveizda pereito j se- 
redoj, bekalbant Ettorui 
svetainėj Concordia, suareš
tavo jį. Ant rytojaus buvo 
teismas ir nusprendė ant 6 
mėnesių į kalėjimą, bet jojo 
advokatas apeliavpjo į augš- 
tesnį teismą, per ; tai tapo 
paleistas po kaucija $500.00, v

Ji nei (laiku buvo truputį aprimę 
nuo rusų ir manėm, kad jau pradės 
vadinama susiprasti, bet štai vėl pra

dėjo rodyti, ką jie gali.
29 dieną rugsėjo, naktį,

niai pradės prie darbininkų 
glaustis, kad jie savo balsus 
atiduotų už juos. Jie pra
dės svetainėsę ir ant gatvių 
kalbėti; policija jų neperse
kios.

Darbininkai privalo pa
galvoti, už kokios par-

Onytė.

■$

i

LEWISTON, ME.
18 d. rugpjūčio, 10 vai. va

kare, nusižudė lietuvis Juo
zas Meškėla, paleisdamas 
kelis šūvius sau į krūtinę iš 
automatinio revolverio. 
Priežastis nusižudymo nesu-.. _
žinota, nes Meškėla buvo iš- tik paminėti prasikaltimus,

DETROIT, MICH.
29 d. rugpjūčio buvo išva

žiavimas Dailės draugijos. 
Susirinkusieji labai dailiai 
praleido laiką. Buvo trum-
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JUOKŲ KĄSNELIAI “Laisves” knygo
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI ĮKŪNYT?

Parašė O. Ameringer, aulia- 
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam,, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitę  ̂
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socija'iz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kairia tik ...........  1

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
T1N IR ŠL1SSELBURGO BASTI
LIJA. Paraše V. Paukštys. Jei

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

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

knygelė išaiškina, kokis mo-> 
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus, kurio m osklą 
skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina '

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

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

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

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO. 
ŽENKLUS. Parašė A. Mon tvi

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

0 K S L A S R A N KŽIN Y ST ĖS
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuoini mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ................. 15c

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS ................ 15c.

PASLAPTIS ........................................ 15c
GYVENIMO BANGA .................... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI . . 15c
KONTROBANDNINKAI ..............
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10

ANKINIŲ . ......................................
PILENIEČIAI ...................................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ....................................................
iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina .............................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

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

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

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

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

ATPIGO RUSSKI PINIGAI Temykit, Draugai Darbininkai!
Draugai, aš nupirkau 1,000 laikrodėlių nuo vienos firmos Chi

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

20 DOLERINIS LAIKRODeLIS TIK Už $5.75.
Aš nesakau, kad tas laikrodėlis yra vertas 40 dol. ar 50 dol., bet sa
kau, kad tai yra 20 dolerinis laikrodėlis, bet aš parduodu kožną 
po $5.75. Tie laikrodėliai yra paauksuoti, gvarantuoti ant 20 metų, 
iš abiejų pusių uždaromi, puikiai išbraižytas, ant 21 akmens.

l’risiųsk man 1 dolerį į konverta įdėjęs ir savo adresą, o męs 
pasiųsim Jums tą laikrodėlį dėl apžiūrėjimo. Jeigu patiks, užmokė
site pactoriui likusius $4.75 ir laikrodėlis tavo, o jeigu nepatiks, tai 
grųžink mums, o męs Jums sugrąžinsime dolerį su mielu noru.

Rašyk mums šiandien tuojau, nes netrukus išparduosime visus. 
’Jaigi, draugai, naudokitės proga. Iš Kanados ir kitų viešpatysčių 
pinigai turi būti prisiųsti iškalno. Adresuokit:

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

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

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

moteris dar prašo palaukti, 
užpyko ir pradėjo į ją svai
dyti akmenais, prišnekėda
mas, jog karvę tai pasiėmė, 
o pinigų liepia dar laukti, 
nors jis ir taip jau gana il
gai palaukęs. Paukštė, nu
baidyta nuo lizdo, nulėke 
nuo medžio ir nutūpė netoli 
ant griuvėsių krūvos. To
dėl jis nusprendė, jog ta mo
teris nori užmokėti grynais

griuvėsiuose pesičpti. Kad 
taip, tai gerai. Jis nuėjęs 
ėmė versti griuvėsius ir ra-

15c

O
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o

M
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M

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

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

ruTiTu(TDTn<\TViA"s

20c

PATARIMAI.ORAKULO
na už tavo teisingumą, gera

i

28c

Ir šią
15c

15c

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

tuos pirkinius

saukdama 10c

ik

10

20c

40c.

20c

10c

JUOZ. AIARTINAITIS

25c

50c

50c

314

savo

galvis, mislydamas, jog toji vadas Nikolaj Nikolajevič.

25c
10c

“Amerikos 
arba knygų ver-

20c.
35c.

PARSIDUODA SALIUNAS 
pigią kainą iš priežasties savinin- 
nesveikatos. Saliūnas randasi lie-

JURGIS PALUBINSKAS.
(63—91)

už 
ko 
tuviais, lenkais, rusais ir vokiečiais 
apgyventoje vietoje, 927 Grand St., 
kampas Catharine St., Brooklyn, N.

Tai yra 
lietuvlš- 

deklamacijų.

109 Grand St.,

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgytl kiekvle- 
koresponden-

deli prajovai darosi: buvo

75c 
75c 
35c 
20c

KOVOS....
10c 
50c

Misevičia

Ai’/1

Lietuviška Muz kos

ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

! Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J

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

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

M A U J I E N 0 S

smili pinigu. Dabar jis pa
matė, kad ta moteris jam 
sake teisybę; taigi jis pasi
ėmęs dešimtį auksinu, kitus

Klausimas: —
Orakule! Paekspleinyk 

man, ar katalikai kareiviai, 
sėdėdami tranšėjose, kalba 
dešimts dievo prisakymų? 
Jeigu kalba, tai ar jie tiki į

sakyta ‘'neužmušk”, o vie
nok jie užmušinėja.

i arėjęs namon, pinigus 
atidavė pačiai ir papasako
jo, jog ta moteris griuvė
siuose turinti peslūptus di
delius turtus.

Jo pati, sulaukusi nakties, 
parsinešė visus pinigus na
mon; bet kvailys sako:

S Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą lepetzką
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gėryrnus. 

Su žmonėmis apsieiname kuo- 
gražiausia. Atsilankyki!,o per- 

isitikrinsite. Kitų miestų lie
tuviai, važiuojanti Lackawannos 
geležinkeliu į New Yotką arba 
iš New Yorko, neužmirškite ap
silankyti pas mus.

LIETUVIŠKA

APTIEKA

Atsakymas: —
Tamsta turi žinot, jogui 

ponas dievas, kaipo viską ži
nantis, iškalno žinojo, jogei 
bus vainos ir reikės užmuši
nėti, todėl jisai ant kalno Si
najaus davė žydeliui M ai
žiu! dvejopus savo prisaky
mus. Vieni tų prisakymų, 
kuriuos ir tamsta žinai, tin
ka ramybes laike, o kiti va
dinasi vajau nais prisaky
mais ir tinka tik vainos lai
ke. Skirtumas tarp tų pri
sakymų yra toks, jogei ra
mybes laike reikia sakyt 
“penktas — neužmušk, šeš
tas—nesveti mote riauk, sep
tintas—nevogk” ir tt., o vai
nos laike reikia šitaip sa
kyt: “penktas —- užmušk, 
Šeštas—svetimoteriauk, sep
tintas — vogk” ir tt. Taigi 
kareiviai, pildydami “pono 
dievo” vajaunus prisaky
mus, užmušinėja, svetimo
teriauja ir vagia, o kunigai 
už tai jiems danguje vietos 
prašo..

apiplėšti gerą moterį, kuri 
taip priderančiai užmokėjo 
už j ii karvę, ir, jei nesu grą-

rėšiu apie tai miesto gu
bernatoriui”.

Ji nusijuokė iš jo kvailu
mo, bet, bijodama, kad pus-

žadėjimo, sum išlijo jį su vy
liui i. Nuėjusi miestan, nu
pirko virtos mėsos ir žuviį 
u, parnešusi, paslėpė trio- Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

131 Grand St., 
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačią:

Nuo Reumatizmo ......................... $1.00
Kraujo Valytojas ........................... $1.00
Vidurių Reguliatorius .................. 50c
Trojanka ....................  25c, 50c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N.

spaūdos
Z. AIJ'KSOS parašyta, 
labai žingeidi knygele

LIETUVA SUSALS
BUVUSIOJI LEDU GADYNE ABBA 
ŽMONI U ATEITIS BEI PILA EITIS.

Patartina kiekvienam tą knygelę perskaityti. 
Toj knygoj aprašyta buvusioji ledy gadynė 
ir koks likimas paliks musu Tėvynę-Lietuvą.

lel. 88d Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSK1
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

61 S.2nd st., Brooklyn,

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

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

K o n s e r vatori j a
395 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Inkorporuota 1915 m.
Prez.ir Direk.M. PETRAUSKAS

Muzikos mokslas prasideda 11 
spalių, 1915. Mokinamos visos 
šakos klasiškos muzikos

Kvailys ir karvė.
(Arabiška pasaka).

Senuose laikuose, netoli 
Bagdado, gyveno tūlas pus
galvis, kuris taip prasigėrė, 
jog buvo prispirtas parduo
ti paskutinę karvę. Kadan
gi karvė buvo vienų kaulų, 
tai niekas jos nepirko; atsi
ėjo vesti ją atgal iš tur
gaus. Grįždamas, sustojo 
po medžiu pasilsėti ir išsi
gerti; karvę pririšo prie me
džio. Taip jam po medžiu 
beniūksant gerai prisilaku
siam, viršūnėje, lizde, pra
dėjo čiauškėti paukštė. Pus
galviui išrodė, kad tai kokia 
moteris nori išderėti jo kar
vę; sako:

“Motere Saliamono! Ar 
tu nori pirkti mano karvę?”

Paukštė vėl sučiauškėjo.
“Nu, tai gerai”, jis sako; 

“kiek tu už ją duodi? Aš 
daug nereikalauju”. •

Paukštė vis savotiškai 
čiauškėjo.

“Tiek to”, sako kvailys; 
“nors ir užmiršai pasiimti 
pinigų, bet aš drįstu sakyti, 
kad tu esi teisinga moteris 
ir prižadėtus dešimtį auksi
nų atiduosi vėliaus; aš tau 
karvę pabarguosiu, o pinigų 
ateisiu pėtnycioj”.

Paukštė atkartojo 
čiauškėjimą; todėl jis karvę 
paliko prie medžio ir sugrį
žo namon džiaugdamasis, 
jog gerai pelnė. Pati tuo
jaus klausė, kiek jis gavo 
už karvę; jis papasakojo, 
jog ją pardavė teisingai mo- 
terei, kuri prižadėjo užmo
kėti dešimtį auksinų atei
nančią pėtnyčią. Pati buvo 
pilnai užganėdinta. Atėjus 
pelnyčiai, pusgalvis nuėjo 
atsiimti pinigų. Pirmiau
siai, atsisėdęs, gerai išsigė- 
rė, paskui sako:

“Na, poniute, ar jau at
nešei pinigus?”

Paukštė sučirškėjo. Pus-

mūsa ir žuvimis! Eik pažiū
rėti, kiek yra ties durimis!”

Pusgalvis, pamatęs ties 
durimis mėsos ir žuvų, pati
kėjo. Pati jį gerai pavaiši
no išlytais valgiais; bet 
kvailys vistiek grūmojo sku
sti, kad ji neteisingai apvo
gė taip gerą karves pirkėją.

Antryt kvailys tuojaus 
nuėjo pas gubernatorių ir 
papasakojo, kad jo pati pa
vogusi puodą pinigų. Gu
bernatorius tuojaus ją su
omė ir žadėjo nubausti mir- 
čia, jeigu ji neprisipažins ir 
neatiduos tų pinigų.

Jusu valia, bet as esu ne- 
leisiu ga i a p k a 11 i n ta, n e s 
mano vyras yra pusprotis;

išklausinėsite. Paklauskite 
jo, kada aš tą piktadejystę

Gubernatorius taip ir pa
darė. Kvailys atsake:

“Tai atsitiko tą naktį, ka
da lijo virinta mėsa ir kep
tomis žuvimis”.

“Asile!” suriko užpykęs 
valdonas; “kaip tu drįsti 
man pasakoti tokias mela
gystes?! Kas mate kada, 
kad būtų liję virta mėsa ir 
keptomis žuvimis?”

“Kaip aš gyvas!” atsake 
kvailys; “aš sakau teisybę, 
nes aš ir mano pati valgėme 
tą mėsą ir žuvis, iškritusias 
iš debesų”.

Moteris užsigynė, jog tai 
neteisybė. Gubernatorius, 
pamatęs, kad skundėjas yra 
beprotis,uždare jį į kalėjimą, 
o jo moterį paleido. Po kiek 
laiko moteris pasigailėjo sa
vo vyro. Todėl, nuėjusi pas 
jį įmokino, kad niekada nie
kas nematė lyjant mėsa, bet 
tik vandeniu ir jis turįs taip 
sakyti. Paskui pranešė val
džiai, kad jau jos vyras atė
jo į protą. Kada pusgalvis 
atsakė taip, kaip buvo įšne- 
kėtas, tai jį paleido namon.

“T. J.”

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specijaliat"“ Moterišku Ligų.
E. 50th New York

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

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedėliomis pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame lietuviškai.

. .. ... ~

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks-

svctkutnais Ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu ii 

ąti, tai stenkitės apsat 
guoti Jos. l'žsakykete iliiostruta kny 
gule jusu prigemtą. kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
P:

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

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininką*

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

kliętu. Ketvirtoje savaite.
GYDYMAS DYKAI.

Męs galemc pertl- 
krenti kiekviena, kad 
gyduoles CA1. VACUKA 
sulaiko slinkimą, pla-u- 
ku prašalina plaiskotes 
ii' augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstas sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuvo
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvactira— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėto žo- 

Šeštoje savaite. atspaustą kuponą 
? ir slŲskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 645, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box 546, Union, N. Y. 
Slučiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžute Cal- 
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponą su 
dusu antrašu.)

Kai užeirašyt 
pas mane 

dienrašt} 
“Naujienai”, 
tasai gaus te
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį” ar 
“Kovą”ar “Tt- 
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar

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

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester. N. Y.

ligonio Šeimynos padėjimas jei jisai nepriguli prie

S. L. A

t

■ a

VA

.4

laiku 
šįmet

NEWARK0
AKUŠERKA

Paba’gusi Imperntrlcl Marij A 
kušerkų mokyki? Peterburge h 
Dipllomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-ral apsipažinua su eimpto- 

I m&is visų moteriškų ligą ir r*i- į kalui esant, galite gauti patar 
□avimą.

o. STROLIENft
Jaunižkaiti

HI Walnut St., NEWARK, N. J. 
j Telefonas Markei

DIDELE DOVANA
Zira pakelio priešakys vertas įę pinigais 

Visas Kuponas verias įc pinigais

1O 
Cigarette* 

5o

* 3

5 |

FE i

Visas Kųįk.vss ir pakelio p rieja k Is turi tą 
pačią vertę. Gali bull išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas.
< i «’a-v«hs bu« duodama iki Dec.31, 1615)

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

Brooklyn, N. Y

Užsirašykite

— Kas pernai šiuo 
lėkė kaip sakalas, o 
nutūpė kaip vabalas?

— Nugi rusų kariumenės

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

r
’ o

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS” praneša naujausias ir teisingiau
sias žinias iš kares lauko ir abclaai iš v’so 
pasaulio — kasdien.

"NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis i1 jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

’NAUJIENOS’’ talpina darbininkam*"nau'Ungus 
straipsnius ir žinias.

NAUJIENOS” leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne avienios 
ypatos ir darymai pašalinio biznio,

Pren tmeratos kaina*.
Chicngoje—pe, išnešiotojus 1' c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chica^me metam $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cnicagoic metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem me,. ,1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką irpristųsk kartu su pinigais.

1841 S. Halstcd St., Chicago, IIL
Šiuomi prisiuučiut------------už "NAUJIENAS

sonetus ir meldžiu jas siųsti jiuo adresui
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Pagal didumą balsų, turės 
įvykti nauja tvarka nuo 
sausio 1 d. 1916 metų. Cent
ras išmokės posmertinę; 
kuopose pasiliks pusė įstoji
mo nuo naujų narių; vietoj 
mokėti 50 centų, bus moka
ma 60c.; o Centras apmokės 
už organą.

J. K. Mažiukna,
A. P. L. A. Sekr.

Visoms A. P. L. A. kuo
poms išsiuntinėjau nomina

le! jos blankas. Kuopos ma
lonėsit nominuot viršinin
kus į centrališką valdybą 
ant 1916 metų; nominacijos 
blankas sugrąžinkit centro 

1 sekretoriui nevėliau, kaip 
spalio 15 d.

Pasarga: — Nominuotų 
narių vardus reikia pilnai 
paminėti ir paženklinti, ku
rios kuopos kiek balsų gavo 
nominacijoj ir į kokius urė
dus. Taipgi nepamirškite 
šiais metais nominuoti na
rius ir turtų kontrolės ko
misijos.

Visas centrališkas komi
tetas turi susidėti iš šios ša
lies piliečių, todėl ir nomi
nuodami žiūrėkite, kad bū
tų pilietis, nes ne pilietis bus 
išbrauktas iš nominacijos 
blanku.

J. K. Mažiukna,
A. P. L. A. Sekr.

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

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

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

PROTOKOLAS.
A. P. L. A. centralis komi- 
tas laikė posėdį rugpjūčio

Posėdy dalyvavo visas 
c ntrališkas komitetas (iš
skiriant pirmininko pagelbi- 
ninką).

Pirmiausia turtų kontro
lės komisija peržiūrėjo A. P. 
L. A. centro finansų stovį.

irų draugijos reikaluose.
Centro sekretorius pra

nešė, kad visi A. P. L. A. 
susivažiavimo nutarimai 
priimti didžiuma balsų.

1) Svarstyta, kaip užve
dus pasekmingiau naują 
tvarką. Pasirodė, kad nau
ja tvarka turi įvykti nuo 
sausio 1 d., 1916, tai yra,kad 

, L. A. centras užmokė- 
visi 

jsčiai eitų į centrą nuo
tų nariams
moki
naujų metų.

PATAISAU RAŠTUS.
Jei norite, kad jūsų kores

pondencija, polemika, strai
psnis, eilės ar kokis kitas 
rastas 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.

Pataisau draugijoms kon
stitucijas, išverčiu raštus į 
kitas kalbas ir sutaisau pa
traukiančius plakatus ir ap
garsinimus. Už smulkius 
darbus imu po 1 dol., už 
stambesnius pagal sutartį.

A. ANTONOV
1422 Fulton St, Chicago, Ill.

kutinį bertainį būtų sukon
troliuotas visas turtas A. P. 
L. A. kuopų; atspausdinta 
tam tikros blankos dėl kuo
pų sekretorių, kurie turės 
pažymėti narių užmokestį ir 
vardą užsimokėjusio nario; 
užvesti knygas ir tt.

2). Sušaukti visų kuopų 
sekretorius ant rugsėjo 26 
d., To m. A. P. L. A. 7-tos 
kp. svetainėj dėl sukontro- 
liavirno, kiek kuri kuopa tu
ri turto savo ižde: (sekre
toriai turi atsivežti su sa
vim kuopų knygas; pirm to 
turi patįs atsakančiai su
tvarkyti knygas).

pos buvo pasiųstas atsišau
kimas į centrą kaslink išmo
kėjimo pašelpos vienam na
riui (J. Paleckiui) Susiva
žiavimas nutarė, kad 4-tos 
kuopos... sugrąžinta (? 
Red.) komitetas nutarė ypa- 
tiškai atsilankyti ant A. P. 
L. A. 4 kp. susirinkimo ir 
pranešti žodžiu.

4) Tarta kaslink išmokė
jimo posmertinės mirusio 
nario 4 kp. (K. Grebliaus- 
ko); minėto nario posmerti
nės reikalauja pusbrolis 
(Grebi iauskas), bet ve
lionis yra palikęs Lie
tuvoj motiną ir brolius. 
Nutarta velionio posmerti
nę neišmokėti jo pusbroliui, 
kdl nepristatys iš teismo 
tikro paliūdyjimo, kad gali 
paimti tą velionio turtą.

5) . Išmokėti iš A. P. L. A. 
centro 100 dol. dėl A. P. L. 
A. 3 kp. pašelpos, nes trečia 
kuopa turi didelį nedateklių 
pašelpos piniguose.

6) . Atspausdinti paliepi
mai išmokėjimui rasyčių.

J. K. Mažiukna.

Sekretoriaus pranešimas. 
Rugpjūčio 15 d., 1915 m

siunčia pinigus į 
žemiau nurodytu 

Tas kursas pinigų 
ant trumpo laiko.

rub. —
rub. — 
rub. — 
rub. —

“Laisvė 
Lietuvą 
kursu, 
tik

10

20
25
30

40

50
60
70
80
90

100

rub

$2.30
4.40
6.50

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

Adresuokite taip:
“Laisvė”,

183 Roebling St

10.70
12.80
14.90
17.00
19.10
21.20
25.20
29.40
33.60
37.80
41.50

PAJIESKOJIMAI

Skaudėjimai Strėnose

[Severos Gothardiškas Aliejus]

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

I K

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

pas visus apticki-
Jei

Sovoros preparacijos visur parduodama, 
ninkus. Žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokių, 
jūsų aptickininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

W. F. SEVERĄ CO Cedar Rapids, Iowa

bu*

ti ir 
šiuo

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

h 
į

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

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

“Man skaudSjo ntr6- 
noa ir Šonai ilgiau, kaip 
per penkis motus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui aS radau Se
vern's almanac'ą ir ra
dau, jog Severa's Go
thard Oil butų goriau
sia iSbandyti. AS ban
džiau rą gyduolę ir 
skaudėjimai iSnyko. AS 
sakau, jog tas taipgi 
gerai del skaudėjimų ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurio ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus.”

Žaizdos, KJ® 
isisenOjuai skaudėji
mai, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikiniinai, apde
gintai greitai pagįja, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment 

[Severos Gydanti Mostis] 
vartojama. Kaina

knygų “Laisvės” išleistų už 75c. Tos 
dovanos bus duodama tik naujiems 
skaitytojams. Todėl, jei pats skaitai 
“Laisvę” prisikalbink kitą užsirašy- 

gausi dovanas. Pinigus siųskit 
adresu:

M. M- PURVENAS
181, E. Arlington, Vt.

(Sept. 10 to Oct. 10)
Box

DVI FA RM OS.
Viena farma turi 42 akru žemės, 

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

Antra farma, turinti 80 akrų že
mes, vieną stubą, kuri turi septy
nis kambarius, parsiduoda už 
$4,200. $2,u00 iš kalno įmokėti, o li
kusieji ant išmokesčio.

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

Bocks
P. LARKS,

Co., R. F. D.l, Box 94 
Kintensville, Pa.

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Atvirutės 4 rūšių, kurias išleido 

Worcostorio L. Š. F. Komitetas, nuo 
kurių pelnas eis sušelpimui mūsų 
brolių, nukentėjusių nuo karės. Kai
na labai maža. Kas prisius 10c., tas 
gaus 4 atvirutes, kas prisius 25c., 
tas gaus 12. Labai būtų gerai, kad 
atsiras t ų p 1 a ti n toj ų.

Pinigus ir laiškus siuskite:
P. A. DEDYNAS

1 Worth St., Worcester, Mass.

Pajieškau V. Mekšraičio, J. Apana
vičiaus ir J. Raulinaičio. Visi Su
valkų gub., Naumiesčio parapijos, 
Raugalų kaimo. Mekšraitis Rudžių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

J. Kasiulaitis
16 N. Emerick St., Shenandoah, Pa.

Pajieškau B. Bitino ir A. Naunčiko. 
Abu Suvalkų gub., Plokščių gmino; 
turiu svarbų reikalą. Jie patįs ar
ba kas žinot, malonėsite pranešti šiuo 
adresu:

A. Bendoraitis
30 Watson St., Paterson, N. J.

Pajieškau Liudviko Naino, vaikinas 
15 metų senumo, 10 menesių atgal 
išvažiavo iš Pittsburgh nežinau kur. 
Paeina iš Lietuvos, Kauno gub., Šiau
lių pavieto, Gruzdžių volosties, Kar
velių sodžiaus. Jis pats lai atsišau
kia ar kiti.
gaus

1248

Kas duos žinią apie jį, 
dovaną $5.00.

Mr. Jos. Paleckį
Penn Ave., Pittsburgh, Pa.

(74—78)

Pajieškau darbo prie drožimo iš 
medžio visokių stovylų, (figūrų) 
taip-pat ir iš gipso dirbu, taipgi su- 
giebiu pamalevoti 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
364 E. 116th St., Kensington,.. 

Chicago, III.
(72—75)

DIDELĖS DOVANOS!
Kas užsirašys pas mane “Laisvę” 

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

UŽGANĖDINTAS

s y m u!
Gvarantuo 

tas ant

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 lekciją. Knyga $1.50, par
duodu už $1.00. Adresuoki!:

G A. BARONAS
McKees Rocks, Pa.

20 metų!
Uždėjimas kepuraitės 22 k. . . . $5.00 

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

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
307 Bedford Ave., Tarpe 2-ros 

1-mos gatvių
* BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

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 pinigu pažiūrėjimui.

Adresuokite:
K. J. Intas

P. O. Box 73, Chicago, Ill.
(70—73)

Jonas MATHUS
| GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
< IR ŠVARIAUSIAS SALItL 
v NAS VISAME HO.
I BOSTONE.
1 Sveiki giiiausioi rfliln g*ry- 
amai ir užkandžiai. Patamavi- 
| mil prielankus. Atsilankykite, 
1 e persitikrinsite.
į JONAS MATHUS
y (Lietuvis Savininkai)
J 342—344 W. Broadwaj 
į So. Boston, Mass.
| (Dešimts žingsnių nne Lietuvių 
1 Labdarystės Draugijas name).

i Akušerka
5

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

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

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

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

387 Central Ave., Collinsville, Ill. 
Organo už urėtojas — V Raudonius, 

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

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

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkai P. G. Alekainii

I486—7th Avė 
Vici-pirminlnkai F. RaškeviČlus

639 Island Ava 
Protokolų raitininkai Ona Užbaliūtč 

1214 Wait ~ 
’Finance raitininkas J. Stružaa 

1125—8th 
Iždininkai 8t. Buclnskii

689 Island Ava

St.
fit.

Kibu GlobjCali
M. Geruliūtl

1109 S. Winnebage St.
Ona Savraaevičiūtft

539 Island Ave.
Marialka A. Neverauskas

411 So. Church Et.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 126 

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

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

and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, 
* Tirtų Kontrolės Komisija: 
J. Gataveckas,

109 Cross St., Carnegie,
M. Urlakis,

231 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 
P. Samulionis,

Box 63, Me Kees Rocks, Pa.

12
Pa.

Pa.

Laisves“ AGENTŪRA)
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

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

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

Rugsėjo (Sept.) 20 d.KURSK

Laisves4 SPAUSTUVE
Tai. RB84 <4reoMpolnt.

Puikiausia lietuviams vieta pai
P. DRAUGELI.

Skanui alua, 
gardi arielka, 
ėliufl, visokį# 
vynais, kvėpin
ti cigarai, Ir 
pulkų# užkan
džiai. Sali dėl 
mitingų Nepa
mirškit šIor 
atsakančios 
vietos, o būnita 
užganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wytha Ave.

I 

'■4

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.
Valdybos vardai ir adresai: 

Pirm. J. Bastis
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan, 
Pirm, pageli). M. Ambraziūnas

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

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

1408 Victorian St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis

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

1420 Victorian St., Waukegan, Ill. 
Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 

dienį po 12-tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, 101h gatvė,North Chicago, 
Ill.

m.
111.

Ill.

Ill.

Ill.

Pabaigusi kursą Womans Medical m
College, Baltimore, Md. £

Pasekmingai atlieką savo darbą prie £ 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir S 
pagelbą invalidose moterų ligose. K

F. Stropiene,^rJ”V.‘.z | 
SO. BOSTON, MASS. J

o*e*e*e*e*e*®«e

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

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

Box 68, McKees Rocks, Pa.
8 kuopos, J. Gahlinas, P. O. Bex 

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

Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P. Petrauskaa, Post efflce 

Cuddy, P*.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

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

DIDŽIOJO
V1ŠKŲ 

GOS

st.

st.

st.
st.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS. 
Pirmininkas A. Pakšis, 

462 Jenne St. 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

818 Jenne 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne
Iždo globėjai: J. Sukelis, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sūdžia A. Babelis 
Vėliavų nešėjai: P 

Caledonia 
Main St.

313 Quince 
Miliauskas, 

St. ir J. Jurevičia,

St.
301
152

CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. .Januška,
332 29th St., Brooklyn, N. Y. 

Sekretorius K. čiuberkis,
183 Roebling St., Brook’yn, N. Y. 

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

Choro vedėjas L. Ereminas
324 Barreman St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią, 

Sokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va
kare.

“AIDO”

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

Centro Valdyba: 
Pirmininkas J. Skirmontas,

72 Hudson Ave., Brooklyn,
S. Karvelis, 111 Ainslu St.,

Brooklyn,
Iždininkas J Butkevičla,

88 So. 2-nd St., Brooklyn,
Kuopų Sekretorių adresai:

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

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

N. Y.

N. Y.

N. Y

J.

F.

NEW YORKO LIETU- 
DR A UGI JŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
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,
186 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Draugi jų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush

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

V.

K.

K.

J.

J.

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. Malinauskai,

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

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

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

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedėHoj, P. A. Sa- 
laievičiaui įvetnlnij.
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SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

51 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas Mockevičius, 

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. Malsted St.,
Chicago, Ill. 

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

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

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

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

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

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

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

ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass; 
J. J. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn; J. Jukelis, 695 
East 189th 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( jfe įrašęs I knygas pasiųs 
iždininkui.

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 j 

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

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

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

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

tr
50c. ir 
50c

N uo pi 
Nuo K 
Nuo 
Nuo 
N uo

brangiausis ZM0GAU5

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 spccijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių i.'.cdikamcntų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės; <
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsanias. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas..
Nuo kosulio......... .....25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės nrožkos.. .... 10c. ir 
Pigulkos del kepenų.................
Blakių naikintojas........... 
Del išvarymo soliterio..........
Anatarinas plovimui......... .
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis.............. 
Antiseptiškas muilas.................
Gumbo lašai........... ....50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroi 
tfiippat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir i .

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

MFReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašynsiita'^SB j 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoj®

Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, r»ivd«a»ii i 
atsilankydami j Lietuvišką Af>tieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriut
Bedford Avenue famoas North BroofctT’V

......... fl.OO 

............... 75 
50c. ir 1.00 
50c. ir 1.00 
............. .50 

.50 
.50 

1.00 
.25 
.10 

8.00 
.25 
.25 
.50 
.25 

1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. If 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo danty gėlimo....... . .. 
Nuo peršalimo.............. 
Plaukų stiprintojas..; .25c. ir 
Linimentas arba Expelleris. ■ .

Jaukų žilinto; 
.ieumatizmo... 
Miškų ligų... 
dusulio....... 
kirmėlių.......

Antiseptiška mostis 
Nuo viduria'vimo....... . . 
Kasfotija del vaikų.... 10c. ir 
Proškos del dantų............... ......
Karpų naikintojas,............. ..

.25 

.25 

.10 

.25 

.50 

.25 

.50 
1.00 
1.00

50 
.25 
.25 
.25 
.28 
.28 
.14

Ik

u n if m n nereikia jieškoti .3 |w| I I K VI II Delio, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anR | V| II |\ 1V | II kalbą, aritmetiką Ir lietuviu kalbos gramatiką saw 
■ ■■ muose liuosame laike, usi išmoksta. Nurodymai it
■■■■■■■■■■■■■■■■i knyga DYKAI. įdek štampą. Adresas:
LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne SI. CHICAGO.
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VIETINES 7INIAQ mininku F. Kalpokas, proto- V 1 IllEw kolų sekretorium M. Viltra-
Pereita četverga atsibuvo įSTtė ii_ iždininku O. Kriau-

15 d. rugsėjo bus ekstrai inc,auuaopaicu^FHiuvjri f -i T ipfiivin Ko 1 
kuopa Liet. Darbininku Li- p:0 ‘r *b' A,u —
teratūros draugijos. "Ka- fe"?1 -1 as?lllos, d^ugystęs. štai tų viešpačių pravardes: 
dangi. buvo baisiai karšta, I.1 lkimefs> kad konferencijoj Astor, . . 
tai publikos nelabai daujbgUfeUUfeTS1 relkala’’ ^01UU’zf Ų « . . ° Irnrin ilri eini nin nnnnrmn- IVnndnl flzteprisirinko.

prakalbos Tautiškame Na 
me, kurias parengė pirmoji j

ryklės buvo truputį mažes
nės.

Trylika New Yorko kapi
talistų turi Manhattane už 
$205,404,875 nuosavybės.

Vanderbilt, J. P.
1. H. Van Ingen,

kurie iki šiol ėjo nenorma- Wendel, Goelet, Ehret, Ger- 
Prūseika papasakojo liš,korais vgžgmis’--------- ry, Charles F. Hoffman, 

apie lietuviu literatūros plė-]. Geistina būtų kad vietos William R. H. Martin, Eu- 
tojimąsi ir nurodė, kokiuoL apiehnknj hetuviai, kurie 
tikslu4 susitvėrė minėta % 
draugija. Kalbėtojas tvirti- tel’ pllt J0S p

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

rėme kitą APTIEKĄ po N410 So. 2nd St. ir kampas Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., (tirščiausiai lietuviais apgyventoj kolionijoj). Mūsų 
Aptiekoj randasi įvairiausių chemikalų, perfumų, trajankų 
įvairių gelminių prietaisų, spcciališkų diržų sustiprinimui vielučių ir tt.

Receptus sutaisomi kogeriausia ir pigiausiom kainom.
Mūsų Aptiekoj dirba tie žmonės, kurie 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!
nustojote sveikatą iš
po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių.

sau, kiek aš išgy-

Diena 
užsiimu 
Persistatykite sau, kiek aš 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirčjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko 
laukdamas, kreipkis pas gerai 
prantantį daktarą ir specijalistą 

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

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

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10

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

ne
su-

Narys.

redakcijos. vai. ryto iki

183 Roebling St., Brook-

117 E

Visi draugijos nariai pri-
da

Cen t ra1 hrookly niečių

KaAt.j -

4 po pietų.

York City

mis 
me,

skaniausias. O 
man rodos, 

tai nereikia gir-

dainomis ir šokiais

kava Kapelija.

G va r < i i j os Orkes t r a.

Vaiskava •Princo

Kapelija.

30 dienu

NEW YORK, N. Y.

Brooklynie- Pastaroji ryklė buvo 14 pė American Cloak & Suit Co.

NAUJA KNYGA
P i r m i a u s p a g a u tos dvi temperatūra pakilo iki 100

Kas Dar Neužsisakete Raudonas
tams Leisti.

KAINA
35 centai.

Brooklyn, N. Y.183 Roebling St,

Tik ką išėjo iš spaudos 
garsaus rusų rašytojam 
LEONIDO ANDREJEVO

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVE”

riausiais specijalistais—meistrais, todėl nei jokio 
truolo kai alingo, kuris siunčiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO.
52 CANAL STREET. Dept. M

Pasiskubinkite užsisakyti savaitinį darbo žmonių laikraštį 

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

Reikalu Komitetas sykiu siu 
vietiniu Lietuvos šelpimo 
Fondo Komitetu nutarė pa-1

z, JIConey, .

Kama $8.00. Tokia armonika 
klavišiu, 12 basii, su plieniniais 
vaina $12.00.

G st runų balalaika, 
mechaniški kokliai, 7 
klaponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio iš
dirbinio $4.50.

unčiant siuntinys pertikrinamas ge
nio negali atsitikti. Reikalaukite illius-

no, kad greitai draugija tu
rės tūkstantį narių. J. Ne
viackas kalbėjo apie apšvie- 
tos reikalingumą. Pirminin
kavo J. Staniškis. K

Prie kuopos tuojaus prisi- mėnesį išviso į Suvienytas 
rašė 7 nariai, o daugelis ža-' Valstijas atvyko 21,5Q4 ypa- 
dejo ateiti ant pirmo mitin- Tame skaičiuje, iš 
go ir prisirašyti. ■ Anglijos 2,787, Graikijos

Klausytojas. 2,314, Italijos—1,913, Irlan- 
__________ dijos—1,530 ir Mexikos —

Darbo departmentas pra
neša, kad šiemet immigraci- 

I ja labai nupuolusi. Liepos

Pereitoj pėtnyčioj įvyko'1,11 
prakalbos ant kampo Grand lių.

bėjo drg. J. Bekampis iš So. Tautiškame Name bus mė- 
Bostono ir drg. J. Šukys, 'nosinis susirinkimas Lietu- 
Publikos buvo gana dikčiai.'viii Apšvietos draugijos;

Visiems Central Binokly 
n o -1 i e tuviams s oc i j al i st am 
ir simpatizatoriams (prita

(17 d. rugs.) p. Millerio sve 
ta i nėję, po N 27 Hudsoi 
Avė., bus tam tyčia šaukia
mas susirinkimas, kad pasi
kalbėjus, kaip smarkiau pū
va ryt socijalistišką agitaci- 
io Central Brooklvne.

Extra mitingas.

gene Hoffman, O. B. Potter 
ir Rhinelander.

Vienatinė mokykla amatų, šo
feriui lenkiškoj kalboj. Rude
ni visada yra reikfaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias node-’ 

Galima mokintis dieno- 
ir vakarais. Gvarantuoja- 
jog laisnius gausite.

INTERNATIONAL SCHOOL
OE AUTOMOBILE

AISOPO PASAKOS.

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

Reikalaukit iš “Laisvės’

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma

ilha,

isais pa- 
i ta vie-

kaip draugai 
lis. Žinoma,

B r o o k 1 v n—1.803,191, Bronx 
-fd22,G15. Queens—398,651

ėninku Literatu-

Pus nominacija kandidatų 
centro komitetą.

Komitetas.

Fėrai Lietuvos šelpimo 
Fondo naudai.

'viena nauja 
vesti:

Manhattan, daly gyvento- 
0 visose

trankumais. Prašau krei 
į tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkas
291 Wythe Ave., Corn. St.

BROOK LY

dienų kalėjimo.
i žinoma Suvienvtu!

sekioja tuos žmones, kurie: 
’suteikia informacijas, kai Į) 
■ moterims apsisaugoti nuo’

kūdikių ?’ 
sėjas nuteisė 
užsimokėti, 1

Isutinka 30 dienų kalėjifne 
įsėdėti. Publika, kuri susi-( 
dėjo daugiausiai iš moterų,'

l-erai prasidės (i diena lapl " (lelnl-1 lUjimu. 
kričio (November) ir tęsis 
iš tisą sa v a i t ę. J a u i ši ■ i n k - 
ta keliatas kolektorių, kurie/ Island, 
vaikščios po biznierius ii

Pastaruoju laiku 
kur New 

žmonės suvažiuoja

aukautojų vardai ir paau-’pagavo.
kauti daiktai bus pagarsinti žuvis, kuri nuo žmogaus ne- i 
‘'Laisvėj”.

Gerbiamieji

Užlaikau Gramofonus Columbia
Jeigu neturi mano katalogo, tai pri- 

siųsk už 3c. partinę markę, o apturėsi 
didelį ir puikų kata'ogą, kuriame rasi 
visokių geriausių Armonikų, Skripkų, 
Triūbų, ir daugybę kitokiu Muzikališkų 
Instrumentų. Istoriškų ir maldų knygų, 
kokiui tik randasi lietuviškoj kalboj. 
Gražių popierų groinatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis, 
su drukuotais aplink konventais, tuzi
nas 25c., penki tuzinai už $1.00. Reika
laukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavoms. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

Naujausias
Lietuviškas

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

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

PIGUS IŠPARDAVIMAS GERIAUSI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAI 
AM ERIKOJ E.

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

Geriausia dvieilinė Vienuos .Armonika su vi 
alsiais, minorui ir manomi basai, 21 klavišis, 12 

basų, minornų basų atskiri p’ieno balsai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonui. Išduoda malonų balsą.

KAINA 32 dol. Tokia pat armonika dviejų to
nų KAINA 25 dol.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Uratui St., Brooklyn, N.Y

E 2339.

is 2340.

2225.

2226.

E 2357.
2358.
2359.

2360.

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Doetas. 
DIEDUKAS. Polka. Princo \ 
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą. 
KAS SU BATO.S VAKAReLJ.
N UOSTABU. Maršas. Republikonų
S1 U V ĖJ A. M onologas.
PO DUGALV1U ERELIU. Maršai
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.

Gvardijos

Kapelija.J SVEIKATA. Maršas. Griežė Princo Vaiskava 
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNES. Maršas. Republikonų Gvardijos

PER ('.IRIA G1R1ALŲ.
LINKSMINKIMĖS. Poli
PER ŠILĄ

TEKA.
BIRUTĖ ir

rinco
JOJAU

ATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS.’ Princo Vaiskava

MĖSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA 
DARBININKŲ MARSELIU T Ė 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka.
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). 
MANO MIELAS. Polka.

ir SUKELK!ME KOVĄ. 
Kudirka)

• i^Ayy*****^

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVE 
GRAMAFONŲ.

Spėri jai iškas nužeminimą* 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainą 
500 aditą. kaštuoja $12.50 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK, N. Y.

N Nuo 1884 metu dar nie-( Reikalinga mergina par- Reikalaujame 50 merginų 
C kas neatsimena New Yorke davėja prie moteriškų dra- 'išsilavinusių ant Singer ma-

1 ’’ 1 1 1'JI ............ - rn- ’šinų siūti Middy bliuzkas:
rankoves ir kišenių s.

Kreipkitės pas
C. C. Middy Co.

347 Lorimer St.,B’klyn,N.Y.

, c ; tokių karščių, kaip kad da-,panų ir siūtų. Turi Kalbė- 
u'linc Iwnnnh I,)ai> buvo. 9 \1. tu gsė j o tern- i ti lenkiškai, lietuviškai ir icius uzpuoia., pel,atūl.a buvQ pakiius iki go Į angliškai.
k'ėknnkLosiHaipsnių. New Yorke 4iA™e-k"" Z...:. ZJl 7..

'žmones mirė nuo karščio iri291 Grand St., B’klyn, N. Y.muose kokį nors atliekamą: tris valandas, pakol
L. Š.J traukė iš vandens.

Tuos daiktus at-1 jau buvo ištraukta iš van-' -T n ,
1 lens, tai ji pagriebė detek-lNew Yo(rke 9 ,<?i

- . smarkiai temPeratura pakilo iki 100.

daiktelį, paaukauki t jį I 
F. f ė rams.
neškit į “Laisvės” ofisą ir 
priduokit V. A. Zaperiackui, 
f i nansų sekretoriui.

Nesigailėkit aukauti, nes 
tas eis dėl sušelpimo mūsų 
nelaimingų brolyti Lietuvo
je.

Varde Komiteto
J. Neviackas.

13 d. rugsėjo bus susirin
kimas L. S. S. 19 kuopos 
Tautiškame Name; pradžia 
8 vai. vakare. Visi kuopos 
nariai būtinai privalo atsi
lankyti, nes turime daug 
svarbių dalykų. Reikia pa
stebėti, kad pastaruoju lai
ku mūsų draugai atšalo nuo 
mitingų ir mažai lankosi. 
Tokie apsireiškimai labai 
peiktini. Dabar, kada esa
me susivienyję su Socialist 
Party, turime daug daugiau 
reikalų, tai ir į susirinki
mus privalome visi lankytis.

Komitetas.

Lietuvių Kelionei Pašel- 
pos draugystės 1 kuopa iš
rinko naują valdybą; į val
dybą įėjo šie draugai: pir-

■įz i I daugelis susirgo nuo saules j 
c _ i spindulių. Tik 1884 metais

tyvą už rankos ir 
su že i dė. Žye j ai bu o f ė m i s
ryklę užmušė.

iki 92 laipsnių, o ant ryto
jaus, t. y., 10 d. rugsėjo,

E

“PAŽVALGA“ paduoda geriausių ir naudingiausių žinių.
‘ PAŽVALGOJE“ yra nuolat rašoma apie darbininkų reikalus.
“PAŽVALGA” spausdinąs ant geros popieros.
“PAŽVALGOS“ kaina metams $3; pusei metų—$1.50; 4 men.— 

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

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

Illiustruotą, Literatūros Mokslo ir Visuomenes 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 meti} 1.50 dol.; vienam mėn., 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.

Juokas!
Toje knygoje aprašoma 

visos kares baisenybes. Ją 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant karės lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per
skaityti.

IM.&V.FURNITURECO.I
I Maliauskas & Vidžiūnas, Props.

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

PATARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

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




