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Rusai pradeda atsigaut Galicijoj*

Vokiečiai užėmė svarbų gelžkelio punktą Švenčionis. Susinėsimas su Vilnium nukirstas
AUSTRŲ NEPASISEK 

M AI VOLLN1JOJ IR 
GALICIJOJ.

toties agitacija už karę su f skolint pinigų Europos vals- pakeltas [ 
arba jeigu jau sko- klausimas. Turkai

skolinti vi-i “Daily Mail” praneša,kad ką naikina.
Tos knygos labai'siems, vadinasi ir Vokieti- pirmasai ministeris vėlei Iš Athenų laikraščiai pra-1 

....________ smarkiai platinasi po visą'jai. Jeigu tik Francija ir paprašysiąs pinigų iš parla-(neša, būk
gubernijoj šalį ir stiprina karės ūpą. Anglija gaus pasiskolint mento.

jiems nesiseka, bet Galicijoj'Tų knygų išleidinėjime da- tūkstantį milijonų, tuomet pysiąs $1,250,000,000. 
ir Volinijoj i 
atsigauti ir kaip-kur jau a- demokratai, 
takuoja austrus.

Rusai atmušė austrus nuo demokratų kuopa prašalino 
upės Gorin, netoli Rovno ir: juos iš savo tarpo, 
paėmė nelaisvėn 200 aficie 
rių ir 13,000 kareivių. Tai 
gi, ir Volinijoj rusai gali pa- karės su Rusija, 
sigirti šiokiu tokiu laimėji
mu. Kitose 
i.ijos gubernijoj, ties Zwiz- 
die ir Klewan, austrai taip- 
pat tapo atmušti. Mūšyje 
ties sodžium Oneszna rusai 
suėmė 1,300 belaisvių.

šią savaitę rusai pusėti- knygas”, 
nai laikėsi ir tebesilaiko.1 smarkiai 
Tiktai Vilniaus

Rusija.Karės šalininkai pra-J tyliems, j 
įdėjo išleidinėti net “Karės Į Ima—tai turi

parlamente tasai dino ant Gallipoli pussalio.' 
:Turkai, atsitraukdami, vis-'

rusai pradeda Ivvavo ir trįs žymus socijal-1ir Vokietija rūpinsis gauti!------------
• ’ • ’ ’ ■ * ' paskolę. (PETROGRADAS

Washingtono administra
cija labai susirūpinusi tuo
mi klausimu.

Už tai Stokholmo socijal-

vietose

Tas parodo, kad Švedijos 
socijaldemokratai nenori 

Jie yra 
nuosekliais karės priešais.

turkų-vokiečių i
Šiuo žygiu papra-'kariška taryba pranešus į 

i Berlyną, kad jeigu iš Vo- 
įkietijos nepribus pagelbos, 

NEBUS’tai jie ilgiau Dardanelų ne-
PAIMTAS. |galės išlaikyti, kaip tik iki!

Rusų generolas Russki, 125 rugsėjo.
kuriam taip sekasi sulaikyti | Konstantinopoly , kaip 
vokiečių antpuolį ant Rygos, praneša iš Graikijos, bai- 
'pasikalbėjime su korespon-:šiaušia suirutė. Gyventojai

sai \ Minijoj atsigauna, nes 
gavę gana daug naujų spė
kų.

PALIUOSAVO POLI
TIŠKUOSIUS.

Vokiečiai, užėmę Varšu
vą, tuojaus paliuosavo iš 
kalėjimų 40 žymesnių politi
kos prasikaltėlių, vienok 

į daugelis dar ir ligišiol nepa
ini osu o ta.

Rusų štabas praneša ir a- 
pie pasisekimus TarnopolioĮ

vu rusai

BULGARIJA NEPRITA
RIA TALKININ

KAMS.
Londonos. — Bulgarija

/ostoka. Ties Gonto-:jau nebepritaria talkinin- 
suėmū kams. Bulgarija nesusitai-

nelaisvėn 7,500 austro-veng- kė su Serbija, bet padarė
Įsutartį su rurkija. Taigi, 

au-; vokiečių ir austrų diploma-
Įtams pasisekė patraukti 
į Bulgariją į savo pusę.

Rumunija būk tai
gu- pritarianti talkininkams ir-menė jau 

kaip tik austrai pamėgins į Baltavėžio

ru.

i bėga nuo rusų

ii niaus
bernip

Suvalkija ir Kauno 
bėru i ja sunaikintos. Tų

GIRIA AMERIKOS DAR
BININKUS. | dentu “Times’o” pasakė,kad; baisiai neužsiganėdinę ka-' 

Dabar jau tikrai paaiškė-1 Retrogradui negręsia jokis Į rėš vadovais. Kad išreiškus 
a- ! pavojus, kadangi rusų ka-i karės vadams protestą, atsi

usti kiek- sakė nuo vietos vyriausia' 
Turkų dvasiškijos galva 
Šeich-Ul-Islam, o paskui jį 
atsisakė gubernatoriai ir 
Konstantinopoloio miesto 
galva. Pranašauja, kad vi
durinis sukilimas neišven-.

jo, kad austro-germanų ;
gontai mėginę papirkt tūlus riumenės padėjimas 
unijų vadovus, kad sukėlus' viena diena eina geryn, ir 
Amerikoj streikus. Ypač'ammunicijos jai jau greitai 
jie norėjo sukelti jūrininkų visai nebetruks.
ir dokų darbininkų streikus. 
Buvo paskirta galybes pini
gų tiems streikams sukelti. I 
Buvo siūlyta geri į ' 
keliems unijų vadams.

Gompers
bo Federacijos prezidentas, jau išgabenta 
sako, kad unijų vadovai ga
lėję gauti pusę milijono do
lerių, jeigu tik būtų pasi- 
gūndę ant pinigų.

Bet unijų vadovai puikiai 
pasielgė, kuomet griežtai at
metė papirkimą.

I

mečius. Dabar atėjo ir vil
niečių eilė. Vokiečių kariu-; 
mene jau įsigi iove į Trakų, ■ 
Vilniaus ii 
vietas.

Vokiečių .kariumenč, va
dovaujant von Hindenbur- 
gui, jau pasiekė Švenčionių, 
stambaus gelžkelio centro 
tarpe Vilniaus ir Dvinsko. 
I; ž ė m i nu is Š v e n či o n i u vi ‘a1

AS PASITIKI LAI
MĖTI.

RYGOS LIKIMAS.
Kaip bus su Ryga,dar nie 

pinigai ko tikro negalima pasakyti, giamas.
|bet Rygos likimas išsiris ‘ Dabar talkininkai turi iš- 

Amerikos Dar- šiomis dienomis. Iš Rygos’sodinę ant Gallipolio pussa- 
viskas o vis-jlio apie 180,000 kareivių.

kas, kuo tik galėtų pasinau-1 Iš to visko matosi, kad 
doti vokiečiai. " i Turkijai prisieina riestai, į

Ties Dvina (Dauguva) ei- bet ji tikisi, kad Vokietija' 
na didžiausi mūšiai ir valan- atsiųs pagelbą.
da iš valandos b ū kiama, 
kuo jie pasibaigs.
paaiškės ir Rygos likimas.

Daugybe Rygos gyvento
jų jau išbėgo į kitus mies-'GARDINO GUBERNIJOJ

Vokiečiu ir austru kariu-Įtus"

Tuomet RUSIJOJ PRANAŠAUJA^ 
IMA KARIŠKA REVOLIU

CIJA.
Durno/

ai eina

1kirtimai.
lies /jeiwianKa visos vo

kiečių atakos tapo atmuš- 
Caras pasiuntė telegramą tos.

Švenčionių pa-i Anglijos karaliui Jurgiui, 
kurioj išreiškė pasitikėjimą, 
kad rusai turi laimėti, o sy
kiu su jais laimės ir talki
ninkai.

Jurgis atsakė tokio pat 
turinio telegrama.

Rusams gana gerai sekasi 
liams svarbus. | tame kampely rytų Gallei-

Dabar jau nutrūko susino-1 joj, kurį jie dar turi savo 
Šimas tarpe Vilniaus ir Be-! rankose. Austrai turėjo pa-į 
trogrado. Dabar vokiečiai,'sutraukti labiau į vakarus, 
veikiausia, mėgins apsiausti Rusai juos atakuoja. 
Vilnių ir užimti tą seną Ge- ---------------
dimino sostapylę. Rusų ka- ZEPPELINŲ UŽPUOLI- 
riumenė pasitraukė nuo j MAS ANT ANGLIJOS. 
Švenčionių linkui Pabradės, j Zep 
kur, kaip manoma, 
didelis mūšys. Netoli šven-įglijoj. 
čionių vokiečiai paėmė 5,300 
rusų į nelaisvę.

Į pietus nuo Alytaus (Tra
kų pav.) vokiečiai taip-pat 
padarė progresą.

Dalis vokiečių eina linkui 
Lydos (pavietinis miestas 
Vilniaus gub.) ir yra jau 
pusiaukelėje tarpe Gardino 
ir Lydos.

ARMĖNAIS.
Rymas.—Popiežius 

ėmė audencijoj <" 
arcivyskūpą, vyriausį dva-

ir paprašė jo surengti ra
portą apie armėnų persekio
jimą Turkijoje.

Popiežius žadąs padėti ar- 
i menams.

kilsiąsjles kartą apsilankė rytų An- 
“ Press Bureau” pra- 

kad Zeppelinai nepa
darę jokių nuostolių.

Londonas jau 
rengiasi pasitikti Zeppeli- 
nus.

KAUNO GUB.
Pranešama apie mušius 

ties Abeliais ir Panemunė
liu. Nieko svarbaus neįvy
ko.

PALIEPIMAS.
Rusų generalis štabas iš

leido paliepimą evakuoti 
Vilnių, .Minską, Žitomirą ir 
Dvinską. Matomai, visiems 
tiems miestams gręsia vo
kiečių pavojus.

ŠVEDIJOS SOCIJALISTAI 
PRIEŠ KARĘ.

Švedijoj pastaruoju laiku 
labai smarkiai pradėjo plė-

’i AMERIKAAPLINK RUSIJOS 
DŪMĄ.

Pereitame “Laisves” 
num. buvome padavę ži
nią apie rezignavimą 

j senosios rusų ininisteri- 
Ijos. Pasirodo, kad ta 

žinia buvo peranksty- 
va. Rusijos ministeri
joj eina didžiausia vi
durine kova. Atžaga- 
reiviški ministerial su 
savo vadu Goremikinu, 
jokiu būdu nenori nusi
leisti Dūmai. „Goremi- 
kiną palaiko senoji ca- 
riene ir visa caro dvaro 
kamarilė. Dūmai pri
taria tiktai kares minis
teris Polivanov ir vidu
rinių reikalų ministeris 
ščerbatov. Dūma, kaip 
žinoma, reikalauja mi
nisterijos iš visų parti
jų ir ta ministerija tu
rėtų atsakyti už savo 
darbus prieš Dūmą ir 
carą.

Goremikin net buvo 
nuvykęs į frontą pasi
tarti su caru. Kokios 
buvo pasekmės to pasi
tarimo, negalima tuo 
(arpu sužinoti.

Tačiaus laikraščiai 
pagarsino, kad senoji 
ministerija mano, jog 
Dūma perdaug karš
čiuojasi, ir jog dabar ne 
laikas reformas vykinti, 

j Iš to aišku, kad caras, 
: h jo ministerial ir šiaip 
|Į jau visi atžagareiviai 
į' nepritaria pirmeiviška- 

jai Dūmos didžiumai.
Laikraščiuose pilna 

gandų apie permainas 
ministerijoje.

atstovas pranešė anglų lav Į 
ikraščių korespondeiltui, kad į! 
i kareiviai labai įnirtę ant 
augštesniųjų valdininkų ir 

i jis persitikrinęs, kad pasi- 
agenturos korės-’ baigus karei kilsianti revo- 

liucija.
“Mano nuomone”, pasakė 

atstovas, 
“armija ir žmonija yra pasi

žmones apleidžia
GARDINO GUBER-

pondentas Minske sako, kad
i minios žmonių kasdien ap- .
įleidžia Gardino guberniją. I Valstybės Dūmos i 
Šimtai tūkstančių bėga linko*. ” ' v

(. (šimtus viorstų, nešdami _su tik pasibaigs karė, tai kils j 
L.11’'savim klamšius, kur sudėta revoliucija, prie kurios ir 

Bolocmos likučiai turto. [armija prisidės!” i|į
Padėjimas tų vargdieniui 

•stačiai baisus.

LINK JUODŲJŲ MARIŲ. 
Juodosiose mariose pasirodė 
vokiečių submarina. Mano
ma, kad ji dasigavo į Juodą
sias mares per Dardanelus.

Sprendžiama, kad vokie
čiai nori atkreipti didesnę 

-.v , latydą ant užėmimo Juodma-
isanKst°|rių įr turtingų miestų, 

’ kurie randasi pajūryje.
Neveltui ir austrai taip 

uoliai veikia Voliniaus gu
bernijoj. Užėmę Lucką ir 
Dubno, jie jau rengiasi už
imti Rovno, o paskui, kaip 
sprendžiama, per Besarabi
ją patrauks linkui Odesos.

Kad taip bus, žinoma, ga
lima tik spręsti. Tikrinti 
negalima.
APIE PRIVERSTINĄ KA
REIVIAVIMĄ ANGLIJOJ.

Anglijos parlamente kilo 
diskusijos apie įvedimą pri
verstino kareiviavimo, kad 
“pasekmingai užbaigus ka
rę”. Pirmasai ministeris 
Asquith paprašė atstovų su
silaikyti tuomi tarpu nuo 
diskusijų, kadangi ministe- 

vienos

K o r e s p o 11 d e n t a s p r i d u r i a, 
kad tarpe žmonių eina atvi
ros kalbos apie parsidavimą 
rusų augštesniųjų valdinin- 

SIJOJ. 'kų, niekas valdžiai neužsiti-
Londonas.—Persijoj kįla ki ir tamsiausi žnmneliai 

nauja revoliucija. Anglai kaltina nepasisekimuose 
sako, kad tai esąs suokalbis, augštesniuosius valdinin- 
Revoliucijonieriai daugely kus. Peterburgo gyventojai ( 
vietų sumušė valdžios ka- bandė surengti demonstra-1 

:cijas prieš augštesniuosius 
valdininkus, bet ginkluota 
policija demonstrantus iš
vaikė. I

REVOLIUCIJA PER-

BL vieną uos tipper kurį 
gali susinešti su plačiu 
pa -i a Ii u—t a i A r r ha n - 
gclskąs, bet tas uostas

Į 
« s te

LIETUVIŲ AMERIKIE-

NIGŲ LIETUVON.
New Yorke susitveręs 

Lietuviu-amerikiečiu fondas 
įteikti pagelbos nukentėju- 
’siems nuo karės mano gręi- 
;tu laiku pasiųsti Lietuvon 
'apsčiai pinigų karės au- 
įkoms sušelpti. To fondo 
headquarters randasi po N 

j39 E. 28th St. (Lith.-Ameri- 
can war relief fund).

! Pinigai bus siunčiami per 
IAmerikos Raudonąjį Kry- 
Ižių.

Pirmininku to fondo yra 
p. Vilmontas. Jisai veikliai 
renka aukas.

“The Evening Mail”, pra
nešdamas apie tą fondą ir 

,aukų siuntimą, nurodo, kad 
I Lietuva baisiausiai iš visų 
įšaliu nukentėjo nuo tos ka-

i

. KUNIGAS TRAUKIA 
TEISMAN DRAU

GIJĄ.
“Laisvei” rašoma iš Cam

bridge, Mass.:
Kunigas patraukė teis

imai! švento Stepono drau
gystę už tai, kad jam neati- 

;duoda savo pinigų ir kuni
gą nerenka už kasierių. 

c Jisai susirūpino dėl blogų

mat, kardinolas Brightono 
miestelį priskyrė prie So. 
Bostono. O taipogi kaip 
negali gauti vargonininko 
ir nėra kam grajinti bažny
čioj, tai bažnyčia beveik tuš
čia ir pinigų mažai.

num. 40 Prospect St., Cam
bridge, Mass., bus prakal-

Lietuvis.

riumenę. Užmušta gana 
daug švedų aficierių, kurie 
tvarko persų kariumenę.

Francūzės ir anglės misi
onierės apleido Ispahan! ir 
nukeliavo į Teheraną.

IR VOKIETIJA NORI 
SKOLINTI PINIGŲ 

AMERIKOJ.
Jau rašėme “Laisvėje”, 

kad New Yorkan pribuvo 
francūzų, anglų ir rusų at
stovai užtraukti šioje šalyje 
didžiausią paskolę karės ve
dimo reikalams. Jie nori pa
siskolinti tūkstantį milijonų 
dolerių, ir, rodosi, jiems pa
siseks gauti ta paskolė.

Tiktai vakarinių valstijų 
bankieriai, kur vokiečių į- 
tekmė labai didelė, atsisakė 
dalyvauti surengime pasko
los vokiečiams.

Vokiečiai sako, kad jeigu 
Amerika duos pinigų Angli 
jai ir Francijai, tai tuomi ji riai nepriėję prie 
sulaužys neutralitetą. Anot nuomonės tame klausime, 
vokiečių šalininkų, Amerika Bet kaip tik ministerial su- 
ar visiškai turi atsisakyti sidavadys, taip greitai bus

KIEK ŽUVO ANGLŲ?
Londonas.—Atstovų na

me pranešta, kad nuo pra
džios karės užmušta, pra

anglų aficieriai ir kareiviai.
Šią vasarą anglų žuvo, 

mažiau, negu balandžio iri 
gegužės mėnesį.

KAIZERIS IR LENKAI.
Laike ingreso naujo arci- 

vyskūpo Gniezne (Prūsų 
Lenkijoj) kaizeris pasakė, 
kad arcivyskūpas turįs au
klėti kuniguose ir parapijo
nuose ištikimybės dvasią 
kaizerio familijai ir taikin
ti vokiečius su lenkais.

JAPONIJA ATSISAKĖ 
SIŲSTI KAREIVIŲ 

Į RUSIJĄ.
“Laisvėj” buvo minėta, 

’kad Japonija siunčia savo 
381 983 kareivius Rusija^ į pagelbą. 
-’ ’Dabar iš Tokio atėjo žinių, 

kad Japonijos valdžia per
mainė pirmą savo nutarimą 
ir kereivių jau nesiūs. Ja
ponijos valdžia sako: “Ru
sija užtektinai turi karei
vių, tik jai trūksta amunici
jos ir kitokios kariškos me-

Reiškia ir Japonija pama
tė, kad su lazdomis negalės 
kariauti.

TURKIJAI PRISIEINA 
RIESTAI.

Iš Mitilenos praneša, kad 
talkininkai atvežė daugybę 
naujų kareivių ir juos išso-

RUSAI NORI ATGAUTI 
TVIRTOVES VO

LINIJOJ.
Rusai turi viltį atgauti nuo 

austrų tas dvi Volinijos 
tvirtoves, kurias šie paėmė 
prieš kelias savaites.

. jį.'

žiemą užšąla ir per jį 
tokiu būdu negalima į- 
gabenti ta vorų.

Rusijos valdžia mano 
kovoti su žiemos šal
čiais ir ledais. Archan
gelske jau yra trįs di
džiuliai ledamušiai, ku
rie mėgins skaldyti le
dus per visą žiemą. Ma
noma, kad tokiu būdu 
pavyks apsaugoti Ar
changelską nuo ledynų 
ir palaikyt jį atviru na
vigacijai per visą žie
ma, c.

ii
j STREIKAS ELIZABETH,

POLITIŠKI PRASIKALTĖ
LIAI PALIUOSUOTI 

RUSIJOJ?
Londono “Morning Post” 

praneša, kad caras suteikė 
amnistiją. 100,000 politiškų 
prasikaltėlių.

Jokios oficijališkos žinios 
tačiaus apie tą caro 
dar nėr.

E Ii za 1 ie t h o da i'bi ni n kai 
pasekė pėdomis Bridgepor- 
to ir Waterburio darbinin
kų. Pusė didesniųjų mašin- 
šapių turėjo sustoti, kuomet 
sustreikavo mašinistai ir jų 
padėjikai. Streikas išpra- 
džių prasidėjo Charles 
Brown mašinų išdirbystėje. 
Čia pirmiausia sustreikavo 
molderių padėjikai. Be jų 
'darbas negali eiti.

Streikieriai laiko savo mi
tingus Kless Hali ir išsirin- 

jko savo komitetą.
Reikalauja . trumpesnės 

darbo dienos, geresnės al
gos ir atlyginimo už viršva*

c

aktą

ŠVEDIJA.
Per Švediją pravažiavo 2 

rugpjūčio apie 300 rusų su
žeistųjų kareiviu visai karan 
nebetinkančių. Juos pasiun
tė mainais Rusijon vokiečių 
valdžia. Invalidus labai ma
loniai priimė ir palydėjo 
švedai.

KVIEČIA MOKYTOJUS 
ORGANIZUOTIES.

Samuel Gompers, prezi
dentas Amerikos Darbo Fe
deracijos, išleido atsišauki
mą į visus publiškų mokyk
lų mokytojus Suvienytose

Jisai šaukia juos stoti į 
unijas ir nesiduoti išnaudo
ti.

PRIPAŽINS CARRANZA.
Wilsono administracija 

jau rengiasi pripažinti lega- 
liška Mexikos valdžia gene
rolo Carranzos valdžią.
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
‘mokyklose. Tokį pieną pa-[to, suteikimas miestams dL 
davė fabrikantas Gary, ku- dėsnių šavyvaldos teisių 

'ris pereitą žiemą buvo pa- (sutinkant su valstijos tei- 
kviestas New Yorkan, kad semis), reforma civiliškų 
pasirūpinti apie bedarbius, teismų procedūros, apsaugo-

Bulgarija ir Serbija
(Nuo mūsų korespondento iš Balkanų).

_____ ... ir mokyklas.
- - - -- | New Yorko mokyklų ta-

■ ■ ’ ir latviu lryba Plenu°ia dar vien&
’ 12 kenksmingą, suma-

1893^metais laike nymą’ Ji J’aU besutinkanti metais laiKt paVesti dalį mokinių bažny
čių globai. Keli desėtkai 
kunigužių, kurių bažnyčios' 
liko be kostumerių, sutinka- 
priimti vaikus ir mokinti 

i juos ar bažnyčiose ar na- 
'muose, kurie priguli bažny
čioms.

Šitas pasiulijimas turėtų 
Šariinlfstiška 'būti griežtai atmestas. Jau 

-. , . - f • v .t°c - ir taip New Yorko įvairiosemintis, kaip žaibas, nusvie e parapijįnėse mokyklose mo- 
pHka latviškų būrų.gyveni- <osi apie 100,000 vaiku, kur 
iną. Prasidėjo soeija ištiš- ■ - ' ’ - skfe’ ija.
ka agitacija tarpe inteligen-klerikališka dvasia. šios 
tų, kuri vėliaus persimetė į - ,. TI _ _ T * f* I OCLIaU-

i v 4 . i • • r .. ;ir į Kuršo sodžius bei dva-
. a - . keliatą įdomių inf ormacijų i

kai]) mus informuoja, drau-įapĮe nauja religiška sekta, 
gijos komitetas — J - - -£’
k i a u s i t n a teisman, k-

Tilžėje, kaip rašo kun. 
Gaigalaitis gerb. A. Rimkai, 
žada pas i rody t laikraštis, 
skiriamas Didžiosios Lietu
vos lietuviams.

Kas jį leis ir kokios 
kraipos jisai bus, tuo 
pu nežinia.

Atėjo bylų gadynė.
Męs girdėjome, kad

pa- 
tar-

jiems būtų užkirsta kelias 
prie to darbo prisidėti.

3) Savystovei organizaci
jai visuomet geriau sekasi, 
negu kokiam nors skyriui 
prie kitos organizacijos.

Manome, tasai draugas 
sutiks, kad tokia savystove 
ir plačiai miniai mūsų prita
rėjų prieinama organizacija 
yra L. D. L. D. Tuomi, ži-

džiausią Newarko, N. J. lie- noma, męs nenorime pasa
tuvių draugija, Palangos 
Juzės draugija, reikalauja 
iš vietos kunigo Dobužinsko 
pasiaiškinimo, kodėl jisai 
Šmeižiąs tos draugijos žmo
nes, šmeižiąs nepadoriau
siais būdais.

Jeigu kunigas nepadarys 
užgana draugijai — - tuomet,

kyti, kad Sąjunga visai ne-

dinėjo ir išleidinės. 
tik, kad tam tikros 
jos negali atstoti.

Tiek 
draugi-

Jaunoji Lietuva“ skelbia

latvių tautininkams; ji, ta 
diena, yra įžymi ir 
darbininkų istorijoj 
rugsėjo L___ ___
Mintaujos iškilmių, studen
tas marksistas J. Jansons 
perskaitė savo garsųjį, da
bar jau istorišką, referatą 
“inintįs apie naujų laikų Ii-, 
teratūrą”, kame jisai išgul-! 
dė Karoliaus Markso moks- į 
lą. Jansono referatas išju
dino susnudusią latvių inte-

T3- . t • • “ r u -i oanes publikos mokyklosRygos ir Liepojaus fabrikas ■J|ieko b'n(]ro neturf ggbaž.
[nyčia. Taip buvo, kuomet

i . I jos įkurtos, tokia j u tradici-12 d. rugsėjo tap-pat gi-;[a hl. šitamį jų gegmasJei., Vi p' K V JI i V* * v A A » k ' v

peiKels i;urį atsirado Chicagoiv. ia mi-m,-. nmiw 'Ja 11 oiucunv ju gviumao.ejw- v
sekta - tai švento Fašto ty-P Y T „mokyklas pradeda šelpti Buffalo,

. ... Irinėtojų draugija. Ji įsigi-Į ‘
Lame paskutinio Anglijos jus jan įr savo laikraštį1 

Žmonių Sakykla”. 
“Pirmasis Nr.

Sakyklos” išplatintas ga
na plačiai. Chicagojc 
nuolat daroma susirinki-L inhiiain lPd jmai ir girdėjome, kadsavo jumitjų 12 d. iugs„ būti vietos! inui ųi .visuomet buvo rimtas spau-žmonių lankomi ga.nal(W ni.„.,nns k„,.k 
skaitlingai. Kaip susirin-1 1* 4 * * * iiiuL nepaikukiniuose, taip ir Žmonių i 
Sakykloje” aiškinama ne- [ 
aiškios arba prieštaringos 
Šv. Rašto vi.etos ir priro- 
dinėjama įvairių tikybų 
bei religijų bei filosofijos 
sistemų jų tariamosios 
klaidos. Pati svarbiausia 
“Žmonių Sakyklos” min-

mainierių streiko Londono 
dienraštis “Daily Express” 
paleido paskalą, kad streiką 
surengė vokiečių šnipai ir 
pasiūlė $25.000 už informa
cijas apie šnipų ypatas.

Tuomet socijalistų laik
raštis “The Plebs Magazi
ne" pasakė, jog tais šnipais

kus Engels ir Juozas Dietz- 
gen (visi seniai mirę moks
lo sucijalizmo pamatuoto-

Puikiai pasakyta. Pini-, 
gai priguli “Plebs Magazi
ne”. tik vargiai jis juos 
gaus. Buržujai ir čia pa-

PERSEKIOJIMU

kokį tai naują pa-

“Neleiskime, kad tie, 
kurie ardo mūsų kuopas 
ir atkalbinėja žmones nuo 
mūsų organizacijos, turė
tų atitraukti mus nuo 
darbo. Jie, matyt, kokiu 
nors būdu vis mėgina pa
kelti mūsų draugijnj kokį 
nors naują “šturmą”, ma
tydami, kad mūsų draugi-

1”

šturmuos
priešai”, kurie
M. I).? Soci- 

roūosi, toj draugijoj

t e paskutiniai Mogikanai 
duoda šventą pakajų tauti
ninkų organizacijai. Ar tik 
jau nerengia šturmą “išti
kimieji?” Bet-vargiai taip

žmogus gema-žn eiįs kurios kitos 
|hais gabumais, kurio plunk-! . fa;

visuomet būva didžiau-111 - V.. V ’ii 5 „------------ž sna visuomet būva aidžiau- 1 -v, . , . .y r. • T
. 'siu ginklu latvių darbininkų Y . YkP X

Žmonių ,.annos(> ‘jdoti mokyklas savo tiks-
‘ Eoci-nniškio “qtr-ihd-iliin,s ■ i'digiškiems ar poli- BOot misK.s _ strand-j tiški O politikai ir kle- 

neeks , kuris aip-pat sven- jk H

Tai dvi slaviški seserį pie
tų Europoj. Tikėjimas vie
nodas — pravoslavų, kalba 
viena kitai labai panaši, su 
vienodomis slavų kalbos 
šaknimis. Ir gamta maž
daug vienoda; didžioji dalis 
abiejų valstybių kalnuota su 
didžiomis uolomis ir 
nentališku klimatu, 
biją ir Bulgarija 
žemdirbystės šalys, 
smulkių ūkininkų. Dvarų ir dėt daug aukų>, o po tam ant 
didesnių ūkininkų suvis ma-’savęs pajuto iš visų pusių

Jei5atkreiptas kanuoles, tai Bul- 
žemės'parijai nepasisekė sugriebti 

tarp Makedonijos ir ji pralaimė
tai tan- jo. Tuomet tie buržuaziški 

kiausia klioštorių ar valsty-1“laisvės kovotojai” išrėžė 
binei dvarai su valstybiniais'Bulgarijai keletą diržų iš 
uždaviniais — ūkio mokyk-[nugaros: Serbija atsirėžė 
los, ūkio gyvulių veisimas ir'sau šmotą, Graikija — sau, 
tt.—didesnių ūkininkų kiek [ Rumunija, Įjamačius savo 
tankiau randasi naujai pri- kaimyną apdaužytą, atsirė- 
jungtose šalyse) kurios ne- žė sau gerą kavalką bulga- 
perseniai nuo Turkijos at-[rais apgyvento krašto, o 
imta ir da ne performuotos. [Turkija pasijutus, kad ją 
Abi valstybi neperseniai jau nieks nemuša, vėl grie- 
atsikratė nuo Turkijos jun-[bės už ginklų ir pasistengė 
go; jodviem, — ypatingai atsiimt bent dalį nuo jos 
Bulgarijai — tame padėjo'atimtų žemių. Per Balkanų 
“geradaringa” Rusija, lūkė-[buržuazijos “gudrumą” Bul-

dos organas, kuris niekuo- 
įmet nepaisė sensacijų ir 
efekto ir i
europeišką rimtumą.

Patsai miestas, visi mies-

mokėjo išlaikyti i iaokykLas- jeig'u ^abar^“ 
mat mušti miestų tėvai 
tuo nesirūpina, ar per pirš

lė d. rugsėjo suėjo 10 me- tus^iūH į jaunuomenės mo
tų nuo “Dilgėlių” pasirody- ikinini() klausmią, tai tik pa- 
mo. Iš tos priežasties “Dil- 1(a °?- <a( vie^a tun Pa“ 
gėlės” apskelbė “manifes- k.elSbl 
tą”. Kas užsirašys “Dilgė- 1 y

nėra kalbama apie užgra- 
biiiį gyvenimą ir kad, su- 
lyg Šv. Rašto, Dievas ir 
Ž m e gus, Dangus ir Pra
garas yra ant žemes, pa
čiuose žmonėse. Be to,

numeris pasižymi dar

lietuvių kalba bei švelnu
mu ir tolerantiškumu, 
kuomet kalbama apie kitų 
žmonių tikybą ar įsitikini
mus”.
Porgyvenamasai momen

tas yra gilaus visuomeninio 
krizio momentas. Dabar 
niekais verčiama' senos 
šventinyčios ir jieškoma iš-

mą. no v įsiems vieno-

ginio fanatizmo ir scholas
tikos peikiu. Daugelis žmo
nių, apleidę parapijas, vis- 
tik nepajiegia išsykio pra
blaivėti ir sykį ant visados 
atsikratyti semi protavimo

i nauji žmones, ku
riems tas klausimas labiau 

;arpe 15 — 30 rugsėjo, 'rūpėtų.
• — • • • V r* Z\ | JTTJ  V  - - ■ - -T  ---, r,- į- I- -Į— . - , — -W , - y    Į ,

Yorko valsti-
tai gales gauti jas už 50c. 
per i"
2029 Fifth Ave., Pittsburgh,

“Ddgėlės” savo laiku bu
vo žymiu satyros laikraščiu. 
Dar ir dabar mylėtojai mū
sų praeities laiko, kaipo di
delę brangenybę, anų metų 
“Dilgėlių” numerius su tom tai 
šauniom karikatūrom. [vai

. Vėliaus “Dilg.” virto abel- nubalsuoti naują valstijos 
no turinio laikraščiu ir, nors konstituciją. Dabar jau žo- 
laikraštis nedidžiausias irylis ...K .... -...i-., -_i
retokai išeina, t;
n i e k u o m et n e st o ku o j a m i n - t a i' 
ties originališkumo ir vy 
kušių pastabų.

New Yorko valstijos kon
stitucijos konvencija pasi- 

, baigė. Ko .ivcnc Įjos delega- 
,„i jau išsiskirstė ir šios

MOKYKLOMS ATSI
DARIUS.

;ia savaite atsivėrė

miršta, kad abi šalįs tik ką 
draugavo ir, neužbaigus ka
rės su turkais,pradeda krau- 
jingesnę karę tarp savęs, 
nes ramiai nepasidalino iš
plėštu lobiu- Taip pasirodė, 
kad po buržuazijos skraiste, 
“laisve” vadinama, slepiasi 
senas buržuazijos godumas: 
užgrobti, užgrobti ir už
grobti. Kadangi karėj su

jimas gamtos turtų ir įstei
gimas darbo ir industrijos 
departamento.

Darbininkams nieko! As
tuonių valandų darbo diena, 
minimum alga, laisvė orga- 
nizuoties; unijos, teismų, be
šališkumas streikų metu — 
tokie dalykai konvencijoj 
nerūpėjo ir naujoj konstitu
cijoj męs su žiburiu nerasi
me tų teisių.

Tik’ moterims balsavimo 
teisės sumanymas, kuris tu
rės būti išrištas 2 d. lapkri
čio vyrais piliečiais, yra 
jirogersyvis sumanymas, bet 
tai jau ne konvencijai pri
guli padėka. Tas sumany
mas ir be konvencijos žinios 
būtų ėjęs ant nubalsavimo.

New Yorko valstijos kon
vencijoj darbininkai teturė
ję tik tris savo atstovus. 
J'ieną iš Brooklyno, antrą iš 

, trečią iš Oneouta, 
į bet ir tie buvo išrinkti ne 
kaipo sąmoningi darbininkų 
reikalų užtarėjai, bet su 
pritarimu demokratų ar re- 
publikonų. Mat, Amerikos 
Darbo Federacija dar vis 
šunuodegiauja prieš kapita- dama iš to sau naudos. Kaip garija nustojo Makedonijos, 
listus ir tai vienur, tai kitur Serbijoj, taip ir Bulgarijoj kurios 
išstato kandidatūras taip 
vadinamų “darbininkų”, 
prieš kuriuos ir republiko- 
nai su demokratais nieko 
blogo nesako. Bet jeigu fe
deracija laike rinkimų į 
konvenciją būtų ėjus išvien 
su Socijalistų Partija, tuo
met darbininkų atstovybė 
konvencijoj būtų buvusi ir 
didesnė ir patvaresnė. Ant 
nelaimės, to nebuvo.

Taigi, bent dabar, tegul 
susipratę darbininkai pilie
čiai išdrįsta nesutikt su 
nauja konstitucija ir pasa
kyt savo “ne”, kuomet ateis 
balsavimo diena.

konti-
Ser-
yra - - šalys! turkais bulgarai turėjo pa

žai ir taip kaip nėra, 
atitinki kur didesnį 
plotą neišdraskytą 
smulkiu ūkininku, C c- ’

laukė, Dobrudžos, 
įvykdinta gana plati konsti- kurią turėjo lig tol, Adria- 
tucija ir tuodvi laisvi sali 'nopolio su dideliais plotais, 
rėdos parlamentariškai, kai-[kurį per kraujo praliejimą 
po ir laisvos valstybės va- nuo turkų buvo atėmus, 
karų Europoj. Kultūra, (Taigi, 
abelnai, stovi augščiau už bet neslepia savo pagiežos 
Rusijos, bet žemiau už va-[jausmo. Ta buržuazijos 
karų Europos kultūrą, [“gudrybė” nepradingo, tai 
Šiurkštus senovės ir turkų [ir dabar vieni į. kitus šnai- 
viešpatavimo laikai paliko' ruoja. Bulgarija laukia 
gilę, sunkiai dįlančią įtek- patogios progos, kad ką iš 
mę ant visoko. Ir čia, kaip pavei žlų šalių susigrąžint, 
ir pas mus, trūksta apšvieti-! u anie gina savo “šventas 
mo minioms, trūksta kultu-[tiesas” ir “krauju išliuosuo- 

tus kraštus” ir nenori klau
syt a]) i e sugrąžinimą, bet 
mielai svajoja apie da dides
nį praplatinimą savo rybų į 

eną ar kitą pusę, — žo- 
:iu eina tuom pat keliu,

p pakišo

Lietuvos.

ačiaus jame'stijos piliečiams. Norės — 
i priims naują konstituci- 
, nenorės — tai atmes.
Nors minėto j konvencijoj 

'o šnekėta apie 
valdžią”, tačiaus 
onstitucija nieko 

; neža
lė o n v e n ei j o j v a d o v a v o 
žmones, kaip Etilui 
vienas iš pranašų A-

■daug n 
į “žmonių 
i r.-mi i e ii

pub- gero darbo žmonoms

, metodų. Jie vis dar sukasi
Mums išsirodo, kad'močiutes Biblijos rate, kni- 

p. Balutis stačiai serga per- Lsasi joje ir tos pasenusios i 
sekiojimų manija. Jam, knygos temas nori paversti J . .
tam buvusiam aficieriui vi-[šios dienos temomis. [karnai pinigų kares laivams 
sur vaizdinasi “priešai 
“šturmai”, pavojus, “at; 
kos” ir kiti extra žygiai. 

Nusiraminkite, vąše bl;
i n !

Tuščias,

SIMPATIŠKAS, BET NE
PRAKTIŠKAS IR NE

NAUDINGAS SU
MANYMAS.

Vienas L. S. S. Veik Kom. 
narys paduoda sumanymą:

“Kiekvienas sąjungietis 
turi mokėti 50c. į metus 
Sąjungai; c) tie pinigai 
turi būt pakvituojami, 
kaipo literatūros fondas; 
d) jie negali būt naudoja
mi niekam, kaip tik išlei
dimui raštų... kiekvienas 
pirmam pusmetyj įstojan- 
tis Sąjungon turi sumokė
ti į literatūros fondą, o 
kiekvienas, kuris išstos iš 
Sąjungos, netenka teises 
gauti raštų”.
Tai simpatiškas sumany

mas, bet jis bus sunku įkū
nyti dėlei sekančių priežas- v • cių:

1) Negalima priverst 
kiekvieną sąjungietį mokėti 
specialius mokesčius, nes 
Sąjunga visųpirmiausia yra

o ne

i
1

ko; čia buvo dirbama, bet1 
tas vaisingas darbas tau-' 
kiai pertraukiamas ir iš ]ia- 
matų griaujamas karėmis : 
Nors bulgarų ir serbų būd ,___ ___ ___
yra daug ko bendro, nors ■ ką ii’ kitos dideles kapitalis- 
kalba daugelyj vietų pinasių tiškus valstybes. Kadangi 
viena su kita, serbai maišos čionykščiai dalykai taip su
su bulgarais ar atbulai, nors [sipainioję, tai labai lengvai 

„„(randa proga didžiom- 
sioms valstybėms spraustis 
i vietinius reikalus ir juos 
savaip išnaudot. Taip Ru-

s., v
le ei11

abi valstybi turi daug ben-! atsi 
drų reikalų, vienok, šian
dien rodos, kad todvi tauti 
nebėgai gyvuot viena šalę 
kitos, trokšta' viena kitai

A. Rimka gavo laišką iš I 
dr. Gaigalaičio, Prūsų Lie
tuvos veikėjo. Tame laiške 
Gaigalaitis praneša, kad 
Prūsų Lietuvoj tuo jaus su
sitvarkys komitetas 
pai teikti Didžiosios 
vos lietuviams.

Pinigus pašelpai 
ma iš Amerikos siųsti tuo- 
jaus, nes jie 
ateis, o pašelpa labai reika
linga.

“Kadangi, — rašo dr. Gai-i. , . . .
galaitis, - rusai pasitrauk- UJ.kaimynal. ky- 
danu viską išnaikino ir iš
degino — reikės netik mais
to ir kolionijalių daiktų, bet 

[taipgi ir drabužių

gia, neapkenčia, 
ikanta vienui prie

prašo

laikas praėjo ir vaikams ve- tokie 
lei reikia stverties už kny- Rott, 
gos.
visi vaikai besutelpa į mo 
kyklas. Mokyklų yra per-[sos reikalai 
mažai, pagalinus tūlose vie-[svetimi.
tose ir pačių mokytojų per 
mažai.

Mūsų valdžia turi užten- besiplėtojančio kapitalizmo. |d-iuma ji} yra gudeginta ir g 
jo tik su 
ant kūno, 
kūdikiams ’ v_

Tik visa bėda, kad ne merikos kapitalizmo, žmo- 
Igtis, kuriam darbininkų kle- 

i visuomet buvo 
Naujoji konstitu

cija atsako ne darbo žmo
nių reikalams, bet reikalams

Tūlais žvilgsniais naujoji

lininkams dabartines politi- i 
užtruks kol a,s Yra )llt‘nai ydinga 

tą neapykantą palaikyt irusia, 
praskleist po plačiausią mi-[trija 
nią, kad gražiai dienelei atė- 'jiems

kitą der- minysta su pietų slavais, 
Neapy-[stengias visą Balkanų pus- 

i kitus sė- salį su juroms ir taupjuriais 
turėt jei ne išimtinai savo 
‘ globoj”, tai bent podraug

Gi Vokietija ir Aus- 
nori, kad Balkanai 
būt prieinama išnau- 
r kad per Balkanus, 

didžiausiu įnirtimu muštis, per jų uostus (Solnuą) ir 
Tiktai susipratę Bulgarijos tt. galėtų vėliaus žengti da 
ir Serbijos darbininkai—[tolyn; tuodvi valstybi čia, 

uV sucijalistai, kuriu spėka au- kai]) ir pirmosios, neriasi iš ntb ui- . . . , • g v ....

Įbas. Žiūrint iš darbininkiš
ko taškaregio, tokių draugi
jų veikimas net pragaištin- Į 
gas, nes atitraukia žmones 
nuo gyvųjų, bėgančiųjų rei
kalų į padebesinių abstrak
cijų ir senų, senų pasakų 
srytį.

“STRAHDNEEKO” 
JUBILĖJUS.

12 d. rugsėjo suėjo 10 me
tų, kaip iš Bostono eina lat
vių socijalistų laikraštis 
“Strahdneeks”. Iš tos prie
žasties mums broliškas lai
kraštis išleido jubilėjinį nu
merį, kuriame telpa daug į- 
domių straipsnių.

“Strahdneeks” pažymi, 
kad 12 d. rugsėjo latvių gy
venime yra labai žymi die
na.

12 d. rugsėjo (pagal seną 
kalendorių 30 d. rugp.) Min
taujoj metas į metą rengia
ma latvių tautininkų šventė. 
Ta tradicijinė šventė visuo
met, būdavo, sutraukia Min
taujon didžiausius latvių 
būrius — kaimiečius, litera
tus, dainininkus. Kasmeti-

mo organizacija.
2) Šalę sąjungiečių, męs 

Amerikoj turime 25,000 so- 
cijalizmo simpatizatorių, 
kurie dar nėra ąjungoj ir

primena lietuvių radikališ- 
kos jaunuomenės šventes 
Šiauliuose, garsiąsias Šiau
lių gegužines. Bet 12 dieną 
rugsėjo yra miela ne vien

statyti ir kariumenei didin- konstitucija yra net atžaga 
ti, bet mokykloms pinigų vi
suomet trūksta. Viename Konvencija užgyrė tai]) va- 
tik New Yorke 40,000 vaikų [dinamą sutrumpintą balsa- 
šiemet liekasi už mokyklų ,vimą (short ballot), renkant 
durų, o apie šimtas tūkstan-[valstijos viršininkus. Sulyg
čių vaikų galės mokinties 
nepilną laiką — vietoj pen
kių tik keturias valandas, 
kad užleisti vietą antrai vai
kų eilei. Viename tik New 
Yorke trūksta apie 1000 mo
kytojų. Juos negali pasam
dyti dėlei ištekliaus stokos.

Daug-maž yra žinoma, 
kad kasmetai tokiame New 
Yorke mokinių skaičius pa
auga ant 30,000. Turint tai 
omenėje, visuomet išanksto 
galima padaryti pienai, kiek 
reikia naujų mokyklų ir mo
kytojų, bet kadangi mūsų 
miestų valdžios yra kapita
listų rankose, tai jiems ne
daug skauda galvą, kad de- 
šimtįs tūkstančių proletarų 
vaikų liksis už mokyklų sie
nų. Mokyklų namai, kurie 
turėjo būti gatavi dabar, 
bus priruošti gal už kokio 
.mėnesio - dviejų. Biurokra
tizmas ir apsileidimas sta
čiai neapsakomas!

O kas blogiausia, kad mo
kyklų tarybos daugely mie
stų nei nemano pasitaisyti. 
Ažuot rūpinusios sutvarkyti
naujų mokyklų būdavojimą, 
jos, kaip, padėkim, New 
Yorke, nori sutrumpinti 
mokinimo laiką publiškose

reiviškesnė, negu senoji

short ballot New Yorko 
valstijos piliečiai galės rink
ti tik gubernatorių, jo pa- 
gelbininką, valstijos proku
ratorių ir iždininką. Visus 
gi kitus viršininkus ne pilie
čiai nuskirs, bet gubernato
rius. Už tą sumanymą bal
savo 124 konvencijos delega
tai, o prieš 30. Įvedus short 
ballot, nepaprastai sustiprės 
Albany kamarilės galybė ir 
gubernatoriaus kanceliari
ja. Darbo žmonės visuomet 
kovojo už teisę rinkti virši
ninkus, bet New Yorko kon
vencija rinkimo principą pa
mainė paskyrimo principu.

Konvencija buvo išrinkus 
ir tam tikrą komisiją, kuri 
parašė New Yorko valstijos 
piliečiams gražiai skamban
tį atsišaukimą (adresą), ku
riame išrokuojama visi di
dieji konvencijos darbai ir 
kviečiama piliečiai užgirti 
tuos darbus, tai yra užgirti 
naują konstituciją. Pir
muoju iš naujų pamatinių 
įstatymų turi būti perorga
nizavimas valstijos valdžios

partmentų. Iš kitų pamati 
nių įstatymų paminėsime 
įsteigimas valstijos biudže

tuo, ką turėjo 
Reikia vaistu, 
maisto ir tt.

“Taipgi reikės rupinties, 
kur dabar turės gyventi be 
pastogės pasilikę gyvento
jai”.

Gaigalaitis pataria siųs
ti laivus su maistu ir drabu
žiais per Klaipėdą, o iš ten 
toliaus Nemunu į Lietuvą. 
Tas reikalinga todėl, kad 
maistas Vokietijoj pabran
go nuo 20 — 50 nuoš., o pi
niginės pašelpos jokiu būdu 
negalima suteikti.

“Gelbėkite, kol dar gelbėt 
galima”, — šaukia Gaigalai
tis.

Pabaigoj laiško Gaigalai
tis praneša, kad Tilžėje bus 
leidžiamas laikraštis Didžio
sios Lietuvos lietuvių.

Rygos miesto valdyba bu
vo užpirkusi vasario ir ba
landžio mėnesiams 80 vago
nų cukraus pietų gubernijo
se, bet 43 vagonai dar tebė
ra neprisiųsti. Kasdien 
cukraus miestui reikia 1 va
gono. Miesto valdyba krei
pėsi Petrogradan, prašyda
ma paskubint cukraus at
siuntimą, kas buvo žadėta. 
Užpirkto ir dar neparsiųsto

ver
rub. Per pastarąsias 3 sa 
vaites atsiųsta tiktai ] 
cukraus vagonas, _

ga, atvirai stoja prieš pra-(kailio, darbuojasi “geruoju” 
gariškas darbo liaudžiai ka-Ji prievarta. Po visus Bal- 
res ir skelbia brolybės idėją kanus veikia jų organizaci- 

jvienur ir kitur, ir nors ka-ijos, industrija, prekyba, lai
kraštija ir net tiesiog svai
domas auksas per papirki
mus, kad turėt įtekmę ant 
visuomenės ir ant valdomų
jų sluogsnių; tuom pat sie
kiu veikia ir su ginklais -- 
kariauja su Serbija ir su ki
toms valstybėms. Apart to, 
matant iškalno, kad be spė
kos vartojimo Balkanai 
jiems neteks, Vokietija ir 
Austrija buvo užinteresuo- 
tos, kad prieštaringa Balka
nų spėka nebūtų, didi, kad ji 
neaugtų, o silpnėtų. Tą sie
kį jos puikiai gali atsiekt su 
ar velka vietiniu vienos ar 
kitos valstybės buržujų, ku
rk1 trokšta praskėst savo ša
lies rybas. Autoriai antro
sios Balkanų karės — tarp 
sąjungiečių, turbūt, buvo 
germanų politikai, o balka- 
niečiai akli jų pildytojai. 
Austrijos ir Germanijos gy
viausias reikalas buvo, kad 
ta valstybė, kuri pastoja 
jiems kelią link pietų Euro
pos uosto Sohir o, — tai yra 
Serbija, būt^ kiek tik ga
lint apsilpninta! Dėkavo- 
jant savo galingai organiza
cijai, germanų įtekmė ant 
Balkanų yra nepaprastai 
didi, nors ji ištolo taip aiš
kiai nesimato, nes yra pri-

giama'si, jie betgi taiso ben
drus Balkanų valstybių so
cijalistų kongresus ir tuo 
būdu demonstruoja darbo 
žmonių solidariškumą šiuo
se kraštuose.

Kuomet buržuazija šau
kia žmones į kares, tai, ži
noma, prisidengia šauks
mais, būk kariaus už “lais
vę” ir už “savo gerovę”. Tu
rime į ką pasižiūrėt, kad pa
matyt, kokia ta buržuazijos 
t^vmrm “laisve” ir “gero-

ir turkų tęsėsi karščiausi 
mūšiai pabaigoj 1912 
i" pradžioj 1913 m., 
Bulgarijos sąjungiečiai ser
bai, matydami, kad negau
na pageidaujamo išėjimo 
prie jūrių per Albaniją, su
manė sau pasilaikyt pagal 
a beiną sutartį bulgarams 
pripuolančią Makedoniją ir 
griebės kasti apkasus Bul
garijos parubežiu, kad iš jų 
atmušti bulgarus nuo Make
donijos. Kaip matot, ser
bai pasielgė klastingai. Lig- 
tol abi valstybi šaukė kovot 
už laisvę savo tautiečių, bet 
paskui nė nepamanė klaus-

m.

valstybės jie norėtų prisi 
dėt, ar gal savystoviais lik 
tis. Užmiršta laisvės, už

dengta .
Petras Keleivis 

Bulgarija.



LAISVE

SEKMADIENISMainierių Taip mirė “Darbo” kuo

7•.' *r. :®..i-'-’•".rr:- ■*

žiavo Voronežan “Saules” 
kursai, kur jie veiks kaip 
veikę; ten pat bus atidaryti 
ir “Saules” buhalterijos 
kursai. Kun. kan. Olšaus- 
kis taipogi išvažiavo Voro
nežan, Adresas: Voronež,

Štai jau ir miestas. Šalygatviai pilni 
žmonių. Sutinku vieną, kitą iš savo drau
gų, draugių. Pasisveikinam. Užklausiu; 
“Kur kuprinat, mieli draugužiai?”—“Dai 
nuot”—atsako jie. Man dingt: tai šį vakarą 
praktika naujai susitverusio choro.

Einu ir aš kartu su jais. Štai jau ir

dabartinės “Darbo” sekreto
rės neapsižiūrėjimą suma
nymas perorganizuot .“Dar
bą” po užsibaigimui diskusi
jų netapo tuoj pasiųstas na
rių nubalsavimui.

Viena — jokių diskusijų

Drg. C. A. Herman “Lais
vės” No. 72 praneša visuo
menei, kad po užsibaigimui 
balsavimo kas link “Darbo” 
perorganizavimo, bus “tuo-

Prabėgo šešios dienos susmirdusioj 
dirbtuvėj prie sunkaus darbo ir štai vėl jau 
laukiamasis sekmadienis.

suvazia 
vimas Wilkes 

Barre, Pa.
Pereitame “Laisvės” num. 

korespondencijų skyriuje 
c’rg. F. Levinskas trumpai 
pranešė apie mainierių su
važiavimą Wilkes Barre, 
Pa. Dabar tasai pats drau
gas prisiuntė “Laisvei” dau
giau žinių apie minėtą su
važiavimą ir prisegė dar iš- 

* karpų iš “The North Ame
rican”.

Suvažiavime atstovauja
mi trįs distriktai United Mi
ne Workers of America.

452. Iš raporto sekreto
riaus M. Green paaiškėjo, 
kaip stovi unija minėtuose 
distriktuose.

Distrikte pirmam 
yra 2953.

Distrikte septintam
yra 11,962.

Distrikte devintam
yra 32,687.

John White, prezidentas
U. M. W. of A., kuris yra'svV

tame Klausime nebuvo, išė
mus kelių pašalinių ypatų 
atsiliepimo. “Darbiečiai” 
jokios atydos ant to suirta- 
nymo neatkreipė ir jo visai 
nediskusavo. Antra, talpin
dama organe “Darbiečių” 
konferencijos protokolą, 
aiškiai pažymėjau, kad na
riai teiktųsi prisiųst man. 
savo balsus, nelaukdami ivo. 
blankų, kurių aš išsiuntinėto ■ 
negalėjau del stokos teisin 
gų antrašų. Vienok. “Dar

Untermanno “Pasaulio Re
voliucijos” arba H. Garte- 
rio “Istoriškasis Materija- 
lizmas”. Kad neklaidinus 
visuomenės, turiu čia pate-

19. Voronežan išsikėlė tai
pogi Vilkaviškio gimnazija 
ir Lietuvių Draugijos moks
leivių bendrabuti s.

myti, kad nežinoma dar ką' 
“Darbiečiai” nutars: lik- 
viduot “Darbą”, perorgani- 
zuot, ar palikt taip, kaip hu-

Antras dalykas, jei “Dar- į 
ls” paliks, kaip buvo ir 

 .....m “DJir_! imsis išleist vieną iš virš- 
ibiečįai” jokios atydos ant toj pilnėtų knygų, tai jų tuoj iš- 
• neatkreipė ’ ’
(siuntė, o dabar rėkia, kodėl/dar 
blankų nesiuntinėjau.

Ir keno čia neapsižiūrėji
mas, drauge Herman? 

iaš kalta, kad “Darbiečiai” 
Jlaikraščių neskaito ir nema- 
G to, kas juose rašoma? Ma- 

nariu'110 adresą dauguma vie
ptos darbiečių žino, o kas ne-

KAVARSKAS, UKM. PAV.
Liepos 28 ir 29 d. išdegė 

Kavarsko miestelis. Neišli
ko nei gražioji bažnyčia, 
kurią padegė vokiečių arti
lerija. Vienas bokštas su
griautas. ,

nariu

nariu

it baisų nepri- jl^ist nebus galima, nes jos 
■' ' ’ ‘ ’ ■ neišverstos, išvertimas

Ijų lėšuos tik, kiek “Dar- 
’ę.l bo” ižde dabar randasi pini- 
Arr£U. Išleist gi 

’skolos.
“Darbo” sekretorė,

J. Benesevičiutė,
50 N. Prince Str.,

reiktu ant

ar drg. J. Šukį, kurių1 
sumanus ir darbštus vyras, adresai visiems žinomi, 
savo prakalboje konvencijos

prierašas. Mums
matos, kad neapsimoka a-

Red
. ipįe į.a organizaciją ir kai-

Drg. Herman, labai gerai |(-t parbo jaki() ncnuvei.
j, snaudė labai gerai, ir 

jeigu vienam ar kitam drau-
- , kad “Darbas”

VOKIEČI AI PANE V ĖŽY.
Apsiautę ir mūsų puikų 

miestą vokiečiai įžengė į jį 
muzikai griežiant ir sustojo 
ties miesto dūmos namais. 
Čia apsigyveno vokiečių ka
riumenes gene ralis štabas, 
veikiančios tarp- Panevėžio 
ir Kėdainių. Visųpirma vo
kiečių sapei’ai ėmė taisyti 
telegrafu susinėsimą su 
Ši au 1 ia is. M ūsų kar i u mene, 
besi traukdama Dvi nsko 
pusėn, buvo sunaikinus fe

delegatams pasakė, kad lai- Žano mano antrašą, kaip ir j;^
ke busiančios konferencijos daugelis kitų “Darbiečių”. |- ^ 

Ypatiškame pasikalbėjų- rodosi
me drg. Herman ant mano gyvuoja — tegul sau

j užklausimo, kodėl neprL Ląešijasi.
[ siuntė savo balso, pasakė, ■ L— ---------------

su mainų savininkais mai-| 
nierių unija išstatys sekan 
čius didžiuosius reikalavi 
mus: Į.. / ■ 1 . . / . i. . i....        Z' "■ --- . .. . - •

1) Aštuonių valandų dar- kad buvęs kur-tai išvažia- : ą* A
’vęs, to protokolo nematęs, • L I
ir laiko neturėjęs parašyt, o 
dabar visą kaltę verčia ant 
manęs, ar tai irgi sąžiniš- 

išrišti ka?...
1 Ant kiek “Darbiečiai 

liakasių ir kompanijų perdė- 'ia “darbštus” “Darbo” 
tmių kasyklose. ; unu n ao

Prezidentas mano, kad šie[ jį.u apie 2 savaiti, kaip til- 
reikalavimai yra pamatiniai į;0 mano atsišaukimas, kad 
reikalavimai ir ant jų reikia prisiųstų savo antrašus, o 
atkreipti didžiausią atydą. prisiųsta ligišiol tiktai 5. 
Mainierių unija stovi pusė-JKur dar 40? Snaudžia! 
tinai, gerai, bet.reikia, kad Aš dh.bau “Darbo” nau- 
visi jos nariai dirbtų, kad dai, kiek tik aš galėjau, bet 
visiems rūpėtų unijos gero- kad kiti “Darbiečiai” apšo
vė.. Anthracite mainų dar- liūtiškai nieko nenorėjo 

- ‘ veikt ir visai ta organizaci-
Auginimas tos ja nesiinteresavo, tai tegul 

organ ižam jos yra visų prie- nianęs už tai nekaltina. 
de;nne. tarpe 1902 m. ir Lapkričio 29 d. 1913 met. 
priėmimo paskutines sutar- «Darbo» Centro Komiteto 
lie.S y'uT .•.•Uly?.„a?SnUt US’ .konferencijoj buvo jneši- 

........ G'' "Y'T . Imas, , kad “Darbą” likvi- 
^uvo sekretoriaus duot. Aš tam griežtai pasi- 

W . Greeno pranesimas..1902 priešinau ir karštai agita- 
metais minėtuose trijuose kad paiaikyt “Darba”, 
chstriktuose unija turėjusi ,res mači‘au reikalingunm 

tokios organizacijos.
Apart to, yra padarytos 

- «. < . .. ; 1 as.išlaidos spauzdinant kvitas,
i 4. i i • * i 1 sanarystės darbus ir tt., už- kad. tarpe darbininkų yra tai /kcijOnieriai negalėtų 
labai daug bedarbių. gauti visus įmokėtus už ak- 
kretonus tvirtina, kad tame jCJ-jas pįnjgUS) likviduojant 

“Darbą”.
Dėl viršminėtų priežas

čių aš ir priešinaus “Dar
bo” likvidavimui, nes neno

rėjau, kad “Darbiečiai” tu
rėtu nuostolius. Po ilgų ir

bo diena.
2) Pilnas pripažinimas li

nijos kompanijomis.
3) Algų pakėlimas.
4) Naujas būdas 

ginčus, kurie kįla tarpe ang-1 ” y-i
X Cl. V.114X VIJO JL-'CVA I Cl~ |

tinių kasyklose. :kainose,pasirodo ir iš to,kad

bininkai turi savo didelę or
ganizaciją.

dermė. Tarpe 1902

bet dabar ji atbunda.

m. ir

tik 13,266 narius, 
mėnesį šių metų unija turė
jo jau 63,108 nanus.

laike, kada unijos viršinin
kai eis tarties su savinin
kais dėl naujo kontrakto, li
nija turės jau 125,000 na
rių.

Kas labiausia rūpėjo de
legatams ir, P 
turėjo, tai naujas kontrak
tus su kompanijoms, kuris 
turėtu įeiti į veikmę 1 d. ba
landžio 1916 m. ir pasibaigt 
j d. bal. 1918 metais. Indi- 
viduališkiems kontraktams 
unija griežtai priešinga.

Mainieriai išstatė reika- 
avimą pakelti algas ant 20 
orocentų ir aštuonių valan
dų darbo dienos. Jie reika
lauja taip-pat paprastesnio, 
skubesnio ir teisingesnio 
būdo skundų išrišimui.

Konvencijoj dalyvavo ir 
lietuvių mainierių. Jie bu
vo veiklus delegatai. Jie su
prato, kad mainierių unijai 
išpuls atlikti didžiausias 
darbas ir jie turi rengties į 
kova.

žinoma, rūpėti gar^u diskusijų nutarta va- n 111 n n l/Anrunlz V _ ° S _ _

APIE VISKĄ.
Draugas Šukys oficioziš 

kai skelbia “Kov 
•“Darbas” gyvuoja.

Žinoma, žinoma!
(po keturių veik metų egzis
tencijos uoliai jieškoma per 
i laikraščius darbiečių adre
sų. :

Ištiesti, juk tai didelis, di
delis darbas!

*
*

“Naujienos” 
kas čia įvyko 
kad Pruseika 
nesusišneka su 
Hermanu.

Dieve tu mano, tai tokia 
sena istorija.

O męs brooklyniečiai ne
suprantame, kaip tai “Nau
jienų” redaktorius nesusi
šneka su S. Strazdu.

Chicaga, taip, kaip Broo- 
klynas, turi savo bėdą.
ą. v. (■ m ■ *

A.Rimka klausia, kodėl L. 
S. S. nesteigia knygynus ir 
nesiunčia į svietą keliaujan
čių prelegentų.

Kaslink knygynų, tai soci- 
jalistai savo ir svetima fir
ma pristeigė jų nemažai.

Bet kągi, po šimts pypkių, 
veiks vidurio sriovė, jeigu 
socijalistai viską turi apžio
ti —• politikos, kultūros ir 
net Lietuvos šelpimo darbą?

čiru-Viru.

•>

nesupranta,
Brooklyne, 

ir Liutkus
Šukiu ir

legrafų vielas ir stulpus. Iš. 
miesto gyventojų vokiečių 
komendantas pareikalavo 
užmokėti 25,000 rub. kontri-

kęs ant 3000 rub. pinigais ir 
12,000 valgomais daiktais. 
Mieste pakilo didele brange
nybė, nes nieko iš apielinkės 
nebuvo galima privežti, 
Duonos Svarui mokėta 12—

Rytas. Laikrodis išmušė 4 valandą ir 
mane pažadino iš sunkaus miego.'

Atsikėliau. Rankos nuo darbo sustin
gę, kojas gelia, akys dar nori tūpti, bet ką 

.čia, spjaut ant to. Nusiprausiau, švarką' 
ant pečių, kepurę ant makaulės ir bėgu link 
numylėto kalno. (Tikriau aš jį vadinu ra
mybės kalnu).

Užlipau. Nusišluosčiau rankove prakai
tą, numečiau kepurę ir atsisėdau po keruo
tu ąžuolu.

Ramu, tylu, iškilminga. Medžių lape
liai, tarsi dar nepabudę iš nakties gilaus 
miego, ilsisi po vakarykščios dienos nemie- 
laširdingo vėjo blaškymo.

Pasigirsta juodojo strazdo pirma ryt
metinė giesmelė, suskamba, tarsi kanklių 
stygos, žavėjančios savo jausmingu balsu 
nuvargusią širdį, ir vėl tylu, ramu. Nejau
čiamai prasideda kova.

Pasirodo pirmi aušros ruožai mėlyna
me horizonte; apglobė žemės paviršių ir 
stumia naktį į kapus.

Išlenda saulutė - matutė iš už augštų 
kalnų, apaugusių medžiais ir. tarsi džiaug
damosi, sveikina žemę, bučiuodama savo 
auksiniais spinduliais jos žaliuojantį vasa
ros rūbą.

Sublizga ant pievų rasų deimantiniai 
karaliai, atbunda žiogeliai ir pradeda savo 
stygas taisyti.

svetainė. Per langus veržiasi dainos me- 
liodijos,sukeliančios energiją.žodžiai skam
ba: “Ant barikadų” ir tt. .Po vasaros 
karštos dienos svetainėje tvanku, šilta; nuo 
giedorių, prakaitas bėga, tačiaus visi su no- 
iu, pakilime dvasios, gieda, mokinasi. Ant 
kiekvieno veido matyti pasišventimas la
vintis dailės srytyje ir, kiek pramokus, 
kelti sušniurusią, glūdinčią visuomenę iš 
letargijos miego. Praktika tęsėsi dvi valan
das. Po praktikai susirinkimėlis aptari
mui mažų, dalykėlių choro reikaluose. Aty- 
džiai visi svarsto, kalba. Taip iš šalies žiū
rint darosi puiku, malonu ir gražu.

Po susirinkimui apleidžia svetainę ir 
draugiškai atsisveikina, išsiskirsto. Aš 
irgi, padavęs ranką vienam, kitam draugui 
ir palinkėjęs labos nakties, nudūlinau sa-

Laikrodis rodė U vai. nakties, tad nu- 
iu eiti gulti. J. Sakalas

Krokodilių nesutikima

i, mėsa 40 —- 45 kap. sva-

vėsna nuo 8 vai. vakaro iki 
8 ryto. Už mažiausi vokie
čių kariumenes paniekinimą 
prigrasyta bausti mirtinai 
kaltininką ir stropais aplin
kinius gyventojus. Policijos 
vieton pastatyta miesto mi
licija, kurion prisirašė mie
stelėnai vyresnieji 45 metų. 
Visus vyriškus nuo 17 iki 45 
metų pristatyta tranšėjų 
kasti.. Kariumenėn mūsų 
vyriškių neima. Tas pat 
pranešama ir iš Liepojaus. 
Už darbą mokama po 1 
markę (70 kap.) ir duoda-

paslaptingas dainas, žavėja, linksmina ir 
atgaivina suvargusią, nuslopintą sielą. 
Papučia ramus rytmečio včjalis, sušlama 
žali medžių lapeliai, susilieja su plaukian
čios upės bangomis ir supynę ramybės vai
niką, neša ten, toli toli Į jurę motutę.

Mano širdis užmiršta viską, kas yra 
bloga, nedora ir neteisinga. Iškila, rodos, 
dvasia į viršgamtišką augštybę—ir skrajo-

Laisvoji Sakykla.
“Laisvoji Sakykla” atvira visiems 

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

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

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

Redakcija neatsako už nuomones 
“Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

ARGI PER “DARBO” SE
KRETORĖS NEAP- ..

SIŽIURĖJIMĄ?
“Laisvės” No. 72 drg. C.

ryt “Darbą” pirmyn. Nu- 
I tarta parašyt atsišaukimus 
»į L. S. S. kuopas ir šiaip 
žmonės per lai k rašei u s, ką 
apsiėmė padaryt; drg. C. A. 
Herman, o ar parašė—neži
nau, neteko man niekur ma
tyt. Rankraščių, kurie bu
vo nutarta išleist, nebuvo 
galima gaut, tada aš už
klausiau drg. Hermano, ar 
jis negalėtų ką išverst ar 
parašyt; atsakė, kad dėl 
“Darbo” nieko neversiąs ir 
nerašysiąs. - • ’

Kad “Darbiečiai” būtų 
veikę, agitavę už “Darbą” 
vioskiais būdais, daugiau 
akcijonierių būt prisidėję, 
daugiau būt buvę kapitalo 
ir būtų pasisekę ką nuveikt, 
bet “Darbiečiai” laukė, kol 
“Darbas” pats veiks, be jų 
pagelbos, už tai ir susilaukė 
krizio.

Buvo susitvėrusi Brookly- 
ne“Darbiečių” kuopa dėl pa
rankesnio veikimo ir agita
cijos, ta kuopa turėjo 2 su
sirinkimus, kur tapo nutar
ta surengti vakarą dėl iždo 
padidinimui. Iš to vakaro 
buvo $5.56 deficito. Po to 
atšalo visai kuopiečiai ir 
ant susirinkimo atsilankė 
viena tik sekretorė, kuri pa
sėdėjusi tūlą laiką, turėjo 
grįžti namo, negavus pro-

A. Herman sako, kad per gos protokolą rašyt.

Žinios deki kares 
ir apie karę.

DAR APIE“LE N KŲ 
KARALIŲ”.

Lenkų laikraščiai paskui 
Lodziaus laikraščius leidžia 
gandą, būk neilgai trukus, į 
Čenstakavo Skaistų j į Kalną, 
o paskui ir į Piotrpkovą at? 
•važiuojąs Austrijos erzher- 
cogas Karolis - Steponas. 
Dar rudenį austrų laikraš
čiuose buvo skelbiama, kad 
Varšavą paėmus, Germani- 
jai ir Austrijai sutinkant jis 
būsiąs paskelbtas lenkų ka
ralium. Apvainikavimas bū
siąs Varšavos katedroje ties 
karališkąja pilimi.

Erzhercogas K a rol i s-Ste
ponas susigiminiavęs sukai- 
kuriais lenkų didikais; be to, 
pilį savo “Živec” turi len
kuose. Taigi dėlto ir 
esąs kandidatu i Lenkų ka
ralius. Rudenį šią paskalą 
patįs lenkai suniekino. Da
bar, vokiečiams paėmus 
Varšavą, gandas atgijo.

LIETUVIŲ DRAUGIJŲ IR
ĮSTAIGŲ KRAUSTY

MASIS.
Rugpjūčio 1 dieną išva-

SUVALKUOSE.
Suvalkų gelžkelio stotyje, 

kur dabar šeimininkauja vo
kiečiai, 25 liepos atsitiko di
delė nelaimė. Į Suvalkus iš 
artimiausios gelžkelio sto
ties išėjęs traukinys su šau
namais daiktais. Suvalkų 
gi stoties komendantas, nie
ko apie tatai nežinodamas 
ar apsirikęs, paleido prieša
kiu traukinį pilną kariume
nes. Traukiniams susidau
žius sprogo bombos ir kele
tas šimtų kareivių ir žmo
nių tapo sudraskyta. Mies
te išbįrėjo langai artimes
niuose namuose. Stoties 
viršininkas paduotas karo 
teisman ir pasmerktas su
šaudymui. Ištarmė pavesta 
gen. Hindenburgo nuožiū
rai.

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 
LIBTUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą bu parašu ap- 
turiSjuslo.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
IM2 W.SRtb Street, Chicago, Ill. 
(ValdMes prižiūrimas banka*). 
Jo turtas yra suvirš (1,900,000.

KrelipkftOs raštu ar ypatittmt 
Visokia* žinias maloniai au- 

telktema.

Numetęs svajones į šalį, griebiuosi už 
knygos, skaitau Kudirkos, Vaičaičio, Jova
ro, Mickevičiaus ir kitų man gerbtinų po
etų eiles, supintas iš žmonių vargų, gamtos 
grožybių ar tai keliančias liaudį prie susi- 
pratimo ir išsilmosavimo iš po žiauraus 
kapitalistų spaudžiančio jungo.

. Beskaitant užgema karščiausia meilė 
prie brolių vargdienių - bedalių. Apima 
gailestis, kad jie taip ilgai nesusipranta, 
nestoja į galingąją proletarų eilę ir nepa
deda versti tą bjaurią, supuvusią kapitalo 
tvarką. Gema noras būti rašėju ir kelti 
juos iš gilaus tamsybės miego. Rašyti ei
les, straipsnius, raginančius prie susiprati
mo, darbo, darbo visuomenės labui. Bet 
deja!... Rankos sustingę, pūslėtos, nuo kas
dieninio sunkaus darbo, mintis pavargę 
painiojasi,, trūksta ir nieko sutverti ne
galiu.

Širdį suspaudžia nesmagumas, liūdna, 
liūdna, liūdna... •

Praslenka dienelė. Saulutė paskuti
niais savo spinduliais atsisveikina su rin
guojančios upės bangomis, pievų ir miškų 
žalumais; pagaliaus, kalnų viršūnėmis ir 
nusileidžia.

Pasilieka tik ilgainiui vakaruos raus
vas pažaras. Praslenka pro jį vienas, ki
tas debesėlis - juodbruvėlis, pasirodo aplin
kui melsvoj pądangėj žydriosios žvaigždės, 
sužiba, sublizga milijonai erdvių žiburėlių. 
Žara vakaruos nyksta, nyksta ir užgęsta.

Aš pakilęs apleidžiu savo numylėtą 
vietą ir einu džiaugdamasis, kad pralei
dau d i (molę tyram o re, įspūdingoj ir puikioj 
gamtiškoj vietoj.

T Tai vėl: •
Tveriu dainužėlę, 
Erškėčiais nupintą, 
Iš jausmų sudėtą, 
Vargais apdabintą. 
Ir einu, vis einu 
Tamsiuoju keliu, 
Pro tylintį mišką, 
Upės kranteliu.
Ir vanduo vis rieda, 
Per žydrius žvirgždus;
Man širdį ramina, 
Įkvepia jausmus. 
Ir norą gyventi 
Ir dirbti, krutėti, 
Gerinti pasaulį 
Ir gamtą mylėti.
Ir kelti žmoniją, <
Iš vargo snaudulių,
Tvert naują pasaulį, 
Įsteigti brolybę.

Po bjaurų ir dvokiantį pelkyną bastė
si .įvairaus didumo gaujos krokodilių. Jie 
tai šen, tai ten sukinėjosi, didelėm akim 
žvalgėsi j visas puses, tartum ko tai ne
kantriai laukė. Jų milžiniškos žiaunys visą 
laiką buvo pražiodintos ir dantys čiauškė
jo; jie nei valandėlę negalėjo nurimti — vis 
krutėjo, virpėjo ir į visas puses žvalgėsi. M.

Šalę dvokiančio pelkyno, ant kalnelio, 
‘pasirodė gana skaitlingas būrelis niekuo 
nekaltų gyvūnėlių. Jie ramiai vaikštinėjo 
po rasotą žolelę, krūmelius, niekam nieko 
blogo nedarydami, o tik jieškodami sau 
maisto. Jie taipgi neužkenkė ir neskriau
dė tuos gyvūnėlius, kurie buvo už juos 
daug silpnesni.

Krokodiliai, nužvelgę ramius gyvūnė
lius, tarp savęs sukėlė didžiausį lermą. Jų 
didelės akis, kaip žaibai sublizgėjo, o pra
gariški nasrai dar labiau prasižiojo ir dan
tys pradėjo čiauškėti. Jie tarp savęs su
kėlė tokį triukšmą, kad daugelis galėjo pa
skaityti kanuolių šaudymu. Žiūrinti į juos 
išrodė, kad tuojaus vienas kitą pradės ryti.

Ramus gyvūnėliai į pašėlusį krokodilių 
riksmą visai neatkreipė jokios atydos. Jie 
manė, kad tie nuožmus sutvėrimai turi 
ypatiškumus ir tarpe savęs kelia triukšmą. 
Gyvūnėliai visai netikėjo, kad tie nuožmus 
sutvėrimai gali ant jų užpulti — jie grei
čiau laukė, kada krokodiliai tarp savęs pra-

Krokodiliai, kaip tik pamato auką,tuo
jaus tarp«savęs pradeda kelti pekliškas or
gijas, kad tuomi prisiviliojus prie savęs au
ką. Jie nuduoda, būk tarpe savęs kelia di
džiausius vaidus, bet visų akįs atkreiptos ir 
saugiai tėmija kiekvieną aukos žingsnį; iš 
jų nasrų varva seilės ir jie, neva besivai^ 
dindami, kas kart slenka vis arčiau prie 
nužvelgtų aukų.

Nelaimingi gyvūnėliai, kurie taip ra
miai slankiojo, nei nepajuto, kaip krokodi
liai juos iš visų pusių apsupo. Kada pa
matė pavojų, tai jau negalėjo ir pabėgti. 
Pradėjus prie jų krokodiliams artintis, ne- 
iarminguosius apėmė baimė ir jie pasijuto 
bejiegiai, viskas jįemą susimaišė, viskas 
pradėjo judėti ir jiems visur matėsi mir
as. Tik retkarčiais iš jų krūtinės išsiver
žia balsas:

- O-o-o! Ir kodėl męs nesigelbėjom 
tuomet, kuomet dar galėjom? 1 Tuomet tu
rėjom progą, bet visai neatkeripėm jokios 
it ydos, kad mums toks pavojus gręsia! O-o, 
kaip gaila to• brangaus gyvenimo!...

Tai buvo paskutiniai jų sielos išmėti- 
nėjimai.

Tuojaus krokodiliai puolėsi ant savo 
aukų; pasigirdo baisus spiegimas, vaitoji
mas, neapsakomas triukšmas. Krokodi
liai draskė tuos gyvulėlius ir godžiai ėdė 
jų mėsą.

Praslinkus tūlam laikui, krokodilių ka
ralystėj triukšmas pradėjo nurimti. Greitu 
laiku užviešpatavo tyla. Visas kalnelis ta
po nuklotas nelaimingųjų kaulais, o žemė 
garavo šiltu krauju aplieta.

Krokodiliai, skaniai ateirugdami, lėtai 
rinkosi į vieną vietą. Jie jautėsi laimingais.

O ten, kur tai už dvokiančių pelkių, 
girdėjosi verksmas, vaitojimas ir sunkus 
dūsavimas. Tai nelaimingųjų gyvūnėlių 
giminės verkė ir vaitojo sužinoję apie jų 
nelaimingą likimą. P. R.
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bet žmonių susirinko nema
žai ir visi linksmai praleido 

Geistina ir daugiau 
išvažiavimų.

Reporteris.

Ar ji gerai pasielgė?
GERA PROGA PASILAVINTI RAŠTE IR

GAUTI DOVANĄ.
Prieš kokius penkis metus viename 

Lenkijos kalėjime sėdėjo jaunas lenkas stu
dentas. Jisai buvo gana žymus veikėjas 
lenkų socijalistų judėjime. Jaunam kali
niui gręsė gana didelė bausmė. Jam grę- 
sė katorga arba, mažiausia, ištrėmimas į 
Sibii ą ant viso amžiaus. Bet studentas 
nenusiminč. Jisai, vėliau ar ankščiau, tikė
josi pasiliuosucti iš kalėjimo, nes nebuvo 
daug prirodymų, kurie būtii galėję patvir
tint jo prasikaltimą valdžios akyse.

Studentas turėjo savo numylėtinę, ku
ri buvo ant laisvės. Tai buvo jauna, graži, 
simpatiška lenkaite, kuri visais jai priei
namais būdais gelbėjo kaliniui, kurį, kaip 
rodėsi, mylėjo iš tikros širdies. Ta mergi
na rašinėjo jam laiškus, slaptai per sargus 
pristatydavo laikraščių, per ją buvo veda
ma visa slaptoji korespondencija. Ji be
galo rūpinosi bylos reikalais -— važinėdavo 
Varšavon, net Petrogradan. Mergina sa
kėsi niekuomet o niekuomet neapleisianti 
kalinio, būsianti jam ištikimu iki grabo len
tos. Kad patvirtinus tą savo prižadą mer
gina ištekėjo už kalinio ir jungtuvės atsi
buvo tarpe keturių kalėjimo sienų. Po ap- 
sivedimui jauna žmona išėjo ant lais-

žmonelių, 
Labiau- 

dai'be L. 
Pastaroji

ŽINIOS
KLARA ZETKIN.

Kiekvienas 
darbininkas žino, kad prieš 
44 metus, kuomet tarpe 
Francijos ir Vokietijos'kilo 
karė, vieninteliu du vokiečių 
socijalistų Liebknechtas ir 
Bobelis išdrįso balsuoti 
prieš karę. Už tai juodu 
tapo apkaltinti “valstybės 
išdavime” ir pasmerkti ka
lė jiman .

Jų karžygišką žingsnį pa
saulio proletarijatas niekuo-

EASTON, PA.
6 d. rugsėjo buvo prakal

bos. Kalbėjo k u n. Milukas. 
Tūli katalikai nenorėjo *į 
svetainę įsileisti socijalistų, 
bet rimtesnieji nutarė įsi
leisti. Kun. Povilionis per
sistatė save tvarkos vedėju 
i> j)erstatė kun. Miluką kal
bėti. Buvo pradėjęs pasako
ti apie karę, bet nieko ge- 

I ro nepasakęs nuvažiavo prie 
i Lietuvos neutrališkumo; iš- 
.gyiė katalikiško tikėjimo 
^konstitucijos gerumą, pasa
kojo apie laisvą katalikų ti
kybą ir tt. Atsirado kelia

mas ypatų, kurios norėjo bal
so gauti, bet, suprantama, 
balso negavo; vieton balso, 

rinkimas didesnių ./dirbtuvių j/kąd streikieriai nevaikšeio- Jiems Jmvo prižadėtas- bota- 
mašinistų. Kalbėta apie ge- ja apsiginklavę. Spėja, kad G11,(h, reikią paimti bo- 
neralį streiką. Galutinai 
nutarti atidėta keliom die
nom vėliaus.

Pastarai oju

CHICAGO, ILL.
Streikas matrasų dirbėjų.

Nuo tūlo laiko streikuoja 
darbininkai “Superior Bed
ding/ Co.” ir “Dixie Cotton 
Felt Co.”;rengiasi (?—Red.) 
išimti “injunction” hedaleis* 
ti strėikieriams piketuoti.

8 d. rugsėjo įvyko susirė
mimas streikieriu su streik-

Atėjo teismo diena. Teismas buvo bai
sus. Jauną studentą nuteisė ant astuonių 
metų kotorgon, bet jo žmona nu nusiminė. 
Ji sakėsi neapleisianti kalinį ir rūpinosi 
perkelti bylą į augštesnį teismą. Visi ka
liniai pradėjo ją vadinti “aniuolu - sargu”. 
Taip prakilnus išrodė jos pasielgimai. Atė
jo ir antras teismas — bet jisai patvirtino 
pirmojo teismo nuosprendį. Kaliniui ne
beliko jau vilties išsigelbėti, o vilties išeiti 
kada nors iš kalėjimo taip-pat nebeliko. O 
išnykus tai vilčiai jauna žmona apleido sa
vo vyrą. Daugiaus kalėjime ji nesilanky
davo, apie savo vyrą užmiršo, laiškų nebe
rašė, tiesiai sakant, žuvo kaip akmuo van
deny. Vėliaus atėjo gandas, kad ji ištekė
jo už kito.

Kalinys liūdėjo, vaitojo, blaškėsi. Ji
sai netikėjo, kad jo žmona galės jį apleisti. 
Ji buvo jo vienatinė suramintoja, viltis.

A įsakykite dabar: ar ji gerai pasielgė, 
ar ji turėjo teisę taip pasielgti?

Ar ji turėjo būti ištikima savo vyrui, 
paaukauti jam savo laimę ir laukti jo išė
jimo iš kalėjimo — tai yra išpildyti tą vis
ką, ką ji buvo žadėjusi?

O mažu ji gerai pasielgė, ištekėdama 
už kito, kuomet pamatė, kad jos vyras vis- 
viena turės žūti? Kam gi jai reikėjo atsi
sakyti nuo savo laimės vardan susituokimo 
su žmogum, kuris visviena negalėjo būti 
jos vyru ?

Teisingai ar neteisingai ji pasielgė? 
Dorai ar ne dorai?

Palaužykite galvą ir atsakykite.
“Laisvės” redakcija atsakymus priims 

tik nuo moterų ir merginų. Nuo vyrų — 
ne. Trįs geriausi atsakymai tilps “Lais
vėje”. Už tris geriausius atsakymus duo
sime dovanų.

Pirma dovana “Laisvės” laidos knyge
lių už $2.00 pagal pasirinkimą.

Antrą dovana “Laisvės” laidos knyge
lių už $1.50.

Trečia dovana “Laisvės” laidos knyge
lių už $1.25. _

Atsakykite.
—---------o-----------

kia pažymėti, kad argentiniečiai lietuviai 
myli lietuviškus vakarus, kas yra labai pa
girtina.

Lošė, abelnai sakant, gerai. Veikale 
“Agotėlės pabėgimas” geriausia savo rolę 
atliko motina — V. Rusinienė ir vaikas Vi
lu lis.

Gerai padeklamavo L. Totilaite, tik ne
garsiai kalbėjo.

Drg. Adomonis skaitė prelekciją “tur
to nuosavybė” , ir “kapitalizmo išsivysty
mas”. Labai gaila, kad atsirado 
kurie kenkė prelegentui skaityti, 
šia atsižymėjo’ tame nešvariame 
Totilaite ir ponia Pilkauskienė,
siundė savo vyrą, kad tas,, nuėjęs, uždangą 
užleistų ir tokiu būdu pakenktų skaityto- met neužmirš, 
iui. Labiausia kėlė triukšmą Totilaite ir e^£'ia-sl.
*VT •• r ... , - r u. , ... soči ialdemokrata.1Marijona Jareviciute. Jos norėjo patraukti • 1 ■ 
žmonių atydą nuo prelegento ant savęs, randa ypato 
Jos pradėjo kl ėsti visokius juokus, pradėjo 
klykauti, kad tik užkenkus publikai klau- donajai vėliavai. Prie tokių I 
syti ir girdėti. Buvo ir daugiau dar tokių .YP^Pj visiIpii’niiausia prigu-i 
triukšmadariu, č Iš vyru pusės veik nebuvo -į^-'Ldn, redaktore,
. . , v , -s.r J ■ “Glėichheit”. kaip kaip itriukšmo kėlikli. . Dums i i „ ‘

los mergaites,kurios kėlė triukšmą,pa-; jJebknoclitas buvo kaltina-1 
sįelgė labai negražiai. Jos turėtų pašilai- imi “valstybės 'išdavime 
syti ir kitą sykį taip nesielgti. Jos, mažuj 
gana tankiai apsilanko svetimtaučių teat-j 
ruošė. Tonais niekas nesielgia panašiai, 
kai tos merginos elgėsi.

Tarpe Buenos Aires lietuvaičių yra ir 
tokių, kurios nenori eiti šokti su lietuviais. 
Aš nemanau jūsų, susutės, užgauti, bet pri
minti vistik priminsiu. — štai ir tame va
kare viena mergina nėjo šokti nei su vienu 
lietuviu vaikinu, bet kada prie jos priėjo 
tūlas “Conpadre” - argentinas, tai šoko 
prie jo visom keturiom. Ta pati lietuvaitė į kas 
šoko dar ir su tulu anglu, nuo kurio nešė j 
alum ir taboka. Čia ir pasirodė nekulturin-; 
gumas. Ji, mat, aukščiau stato save, negu 
visus lietuvius. ..m k

Reikėtų lietuvaitėms šiek tiek pradėti 
protauti. Gana jau bus miegoti letargo! 
miegu. Reikia stverties laikraščių ir kny-į 
gų. Tik apsišvietusios, jūs galėsite ką nors ; 
gero nuveikti. - . ... . .-r, , v _ . < t v. , i vo simpatijas Klarai ZetkinBęto, pažymėsiu, kad šiame vakare da- rcikaiauja jos paiiU0Savi- 
lyvavo atvykęs is Rosario Juozapas Mai-'mo< 
nionis. Sakė prakalbą ir nurodė, kad vie-i Net Amerikos socijalistai 
tos lietuviams reikia įkurti savo laikraštį.'jau pradėjo agitaciją, ku- 
Anot Mainionies, tai būtų labai pagirtinas 
darbas. Bet man rodosi, kad Mainionis 
patsai norėtų būti redaktorium.

Skaisgirio Juozas.

WATERBURY, CONN.
Darbininkų streikas.

8 d. rugsėjo septynių dirb
tuvių darbininkai išėjo į 
streiką, reikalaudami trum
pesnių darbo valandų ir di
desnės užmokesties. „

Pirmiausiai į streiką išėjo
600 darbininkų Chase Metai

Works Waterville dirbtu-; ........ .......
ves; antra, pagal skaitlių'kiužiais. Kadangi sūsįrė- i 
darbininkų, tai Benedict mimas įvyko arti dirbtuvės,'
and Burnham kompanijos, j tai ir dirbtuvės užžiūrėto- Į 

susinrates 200 darbininkų, jas pribuvo, bet likosi peiliui
* A . Prie šių kompanijų prisidė-i pavojingai sužeistas. Po to

i jo sekančių firmų darbiniu- j tris streikieriai buvo sua-1 
kai: Waterbury Roebling (nešluoti iš salės si ’ ’ 1 ‘ 
Co., Pilling Brass Co ir mų, Lęį piktadariai
Speny Engineei ing Co. ;užveizdą sužeidė, nesurasi i. i

8 d. rugsėjo buvo susi-■ Unijos viršininkai tvirtina,'
apsiginklavę. Spėja, kad Girdi, reikią paimti bo 

streiklaužiai per klaidą ga-!^kUJ į^os pasven
'lej° jį sužeisti.

Čia kibai smarki kova ver
da tarpe darbininkų ir darb-Į
(laviii

nikų mūsų 
nepaprastas

o

Kitaip vokiečiai 
šioje ka

rėje, bet visgi ir dabai1 alsi- 1 
is, kurios lieka-Į 

si ištikimos socijalizmo rau- i

V

tik nepasisuksi, į 
miesto' dali nenueisi,

-..■-C-

gi i 'd i si o r gan i z ū o j a m a
l/.initikai, visur sakoma nra-įscy A 
kalbos, visur varoma agita-1 ’ 
cija. Pirmoj dienoj 500 su žmonėmis nelaimių nobir 
Idarbininkų prisirašė prie u- vo. .......

tautų padėjo bombą—nežinia. Po- 
i pribuvo organizatoriai ir vi- licija įieško ])iktadarių.

11 v 1 ' • “ ir i i *

• ;mios. uabar visuip I -
• ' Į

11 Įsi vienu balsu šaukia:
imi “valstybės 'išdavime”, 
taip dabar ta kalte prime
tama Klarai Zetkin. Ji sė
di kalėjime ir laukia teismo, 
kaipo savo šalies pardavėja, 
tiktai užtai, kad drąsiai 
skelbė pasaulio tautų broly-

ti tarptautiškoj moterų so- 
eijalisčių konferencijoj Ber
ne, kas baisiai nepatiko, vo
kiečių valdžiai. Dabar ji 
kaitinama už “išdavikiškas” 
prakalbas ir už priešvaldiš-

; rezoliucijas. Vokiečių 
valdžia su ja labai rimtai
skaitosi.

Reikia žinoti, kad perse
kiodama Klarą Zetkin, vo
kiečių valdžia kėsinasi ant 
visų tų tarp tautiškųjų soci
jalistų, kurie agituoja už 
kares pabaigimą ir tautų 
brolybę. Štai kodėl visų ša
lių darbininkai išreiškia sa-

rios tikslu yra išreikšti kuo- 
c aižiausią simpatiją Klarai 
Zetkin. Išreiškimus simpa
tijos reikia siųsti adresu 
Frau Louze Zietz, Berlin, 
S. W. 68 Lindenstrasse 3.

BINGHAMTON, N. Y.
5 dieną rugsėjo Lietuvos 

Dukterų draugystė parengė 
koncertą, kuriame buvo su
lošta keliatas monologų, de
klamacijų, dainų, keliatas 
muzikos gabalėlių paskam
binta ant balalaikų ir suloš
ta vienaveiksmis dramatiš
kas paveikslėlis “Vagis”. 
Viskas pavyko pusėtinai.

J .M. Buchinskas paaiški
no apie nelaimingą padėji- 

Imą B r. Vargšo, o Šimolio-

mato davatkų blogąsias puses, o į savę ne- Nurinko Vargšui aukų apie 
3 dol.

WORCESEER, MASS., PADANGĖJ.
Tankiai matosi laikraščiuose, kad tai 

šen, tai ten moterįs darbuojasi ir rūpinasi 
savais reikalais. Worcesterio pirmeivės 
moterįs tame darbe visiškai apsileidusios, 
tarsi, jų čia ir nėra, bet ištikimųjų jų randa
si gana didelis skaičius. Didžiuma iš jų tik 
pasigiria — pasidžiaugia savo laisvumu: 
kitos pasiganėdina šokiais ir “aiskrimu”; 
kurio jom nestokuoja iš “singelių” malonės. 
Jų vyrai, rodos, pirmutiniai veik kiekvienoj1 
draugijoj savo veikimu, bet moterįs tai tik'niutės perėjo su kolekta ir

kurią 
visur

na ir už didesni užmokesti!V -t- C

bininku ir siūlo nuo JO iki 20 
nuošimčių didesnį užmokes
tį ir su bato j po pietų ne-

LIETUVAITĖS ARGENTINOJ.
Mums rašo iš Buenos Aires:
10 d. liepos atsibuvo lietuviškas vaka

ras, kurį surengė Lietuvių Susivienyjimas 
Argentinoje. -Vakaras buvo margas, įvai
rus. Buvo ir perstatymų: penkių aktų dra
ma “Agotėlės pabėgimas” ir vieno veiksmo 
komedija “Kozobudskis”. Buvo šokių ir 
meilės krasa. Vakaro pelnas buvo skiria
mas nukentėjusiems nuo karės lietuviams. 
Publikos buvo beveik pilna svetainė. Rei-

nori pažvelgti, kad ir jos maža kuo skiria-i 
si. Pirmeiviška Lietuvos Dukterų draugi
ja, prie kurios priklauso daug ir L. S. S. 
narių, štai jau trįs metai, kaip rengia pra
kalbas, o kada surengs, tai da klausimu pa
silieka.

Jeigu buvo koks veikimas iš dailiosios 
lyties pusės, tai tik vienų merginų, (išski
riant drg. M. Bagdanavičienę). Bet pa
staraisiais metais bedarbės krizis jąs iš
blaškė, ir privertė apsigyventi svetimtau
čių apgyventose kolionijose. Rodos, neap
siriksiu pasakius, kad merginom nustojus 
dalyvauti viešuose veikimuose, sumažėjo 
gyvumas ir L. S. S. 40 kuopos. Bet, rodos, 
ne taip jau snaudžia 40 kuopa,kaip apie jos 
veikimą susirūpinę laikraščiai...

Dar nereiktų taip nusiminti dėl mažo 
merginų veikimo. Štai viena “sukritikavo” 
Zosytę klausime bažnytinių šliūbų ėmimo. 
Kita surinko “šimtus dolerių L. Š. F.” ir tt,

Lapūgas.

dol.
Viską Girdėjęs.

FITCHBURG, PA.
30 d. rugpjūčio apsivedei 

S. Sadauskas su P.Gruncky- 
te. Šliūbą ėmė civilišką. 
Reikia pažymėti, kad jiedu 
neprigulėjo prie L. S. S. 
Mergina buvo laisvų pažiū
rų, o vaikinas prisilaikė ti- 
kėjimiškų apeigų.

Linkėtina jaunai porai 
kogeriausios kloties šeimy
niškame gyvenime.

Laisvės Vaikas.

Įtinti. Paskui pasakojo apie 
_| Lietuvos bajorus ir kuni- 
Jgaikščius ir nupeikė, kad

1 dabar vieni jų tarnauja sve
timom tautom, o kiti karves 

Įganą. Ant galo kvietė, kad 
unijisto, |vietos lietuviai praneštų po

rūši nias esąs parašytas, tik 
Įveikia dviejų žmonių pasi
rašymui. Tuojaus du .para-.'

p rakai bą

J. Levandausko, 2652 Diver- l'iežiui apie savo esybę. Prą- 
name sprogo bom-, 

Namas nesugriautas ir į

Kas ir su kokiu tikslu P!joou P^^b’asė.
savo

j daug yra, bet tikiu, kad 
'šimtuką sumosite”, ir leidosi 

i Tarpe darbininku atsiranda J!1 skrybėle pinigauti. Su- 
juodrankių. j rinkęs, pinigus pasakė, kad 

Neseniai Chas. ’ Kauff- jv's’ Ve’ kurie, prie parapijos 
man lirmoj buvo streikas iidjįcpp.klauso, išeitų laukan, 
(l irbiniakai laimėjo. / Laike Dalis žmonių leidosi per du-

mas.

Aš išėjau iš svetainės 
Už virš\ralandes f irmos darbininkas■: lietuvis i į' Xūljū(lęlę užtrukau kari- 

■ w '*■- ■■ ■ ■ ■ donuj, tai išgirdau baisų
i triukšmą; girdėjosi balsai: 
a Parapijos viršininkai au- 
!zas pasistatė, o męs bažny- 
jčios ii/kunigo neturime! A- 
jtiduokite pinigus!” Ir vėl

užmokėti
duoda pusantros algos pap-įl. Černąūskas, priklausantis j 
rasto laiko. jprie unijos. Tūlam laikuii'

Tokiu būdu darbininkams , praslinkus po streiko Čer- 
orga- Inauskas gavo, laišką, kuria- 

! me rašųma:
“AŠ buvau jūsų draugu,! .

bet dabar juomi jau riėsuJPasig“'do balsai: Pinigtj 
Jūs turite ' apleisti Chas. !lic!U„nes kuniSal Juos ‘šsi- 
Kauffman dirbtuvę ir bėgy 
savaitės laiko priemenėj pa
dėti 8300. Jeigu to nepada
rysite, tai jūsų galba bus 
sudaužyta ir paskui patįs 
gailėsitės”.

Pasirašo “Black Hand”.
Spėjama, kad darbdavių 

associacijos špiegai pradeda 
vartoti tokį būdą, kad išgy
venus iš dirbtuvių tuos dar
bininkus, kurie priklauso 
prie unijos ir smarkiai ko
voja su savo išnaudotojais.

“L.” Reporteris.

nizuotis Į unijas. I
■ kpmpani j os už ve rstos 
bais, tai lengva bus iškovo
ti 8 vai. darbo diena, didės- 
nę užmokestį ir pripažinimą 
unijos. V

Amerikos Darbo Federa
cija ir I. W. \V. smarkiai 
darbuojasi, kad suorganiza
vus visus darbininkus į uni
jas.

vežė!” ■' 7
Kuom tas triukšmas už 

si baigė—n eži nau, n ės tuo 
jaus išėjau iš karidorio.

Balamutas.

J. A. Shunskis.
PHILADELPHIA, PA.

6 d. rugsėjo buvo prakal
bos S. L. A. 170 kuopos. Kal
bėjo drg. L. Prūseika dvie
juose atvejuose. Pirmiau
siai kalbėjo apie vertę orga
nizacijos, ypatingai S. L. A., 
kaipo -pašei pi nes. draugijos; 
kvietė visus prie jos rašytis 
ne dėl biznio pagerinimo,bet 
kad aprūpinti savo rytojų. 
Paskui kalbėtojas aiškino a- 
pie mūsų valdonų (carų ir 
kaizerių) ge r adai -y s tęs, kaip

NAUGATUCK, CONN.
Čia randasi vien tik gu

minės dirbtuvės. Darbai ei
na gerai ir darbininkai kal
ba apie susiorganizavimą į 
uniją. Bet darbininkai ne
apsakomai išnaudojami. Bo
sai štai , jaunus vaikėzus 
ir juos verčia skubinti, tokiu 
būdu visus darbininkus de
moralizuoja 
dirbti Į)o r 5 ir 17 valandų į 
dūmą; moka po 15 c. į va
lu ndą. Guminių čevery kų 
darbininkai dirba nuo štu- 
kių ii1 daugiau uždirba.

Lietuviu judėjimas gana 
silpnas. Gal pasibaigus va
saros karščiams pradės ir 
lietuviai judėti. Dabar Pra
no Vaičaičio teatrališka 
kuopa rengia sulošti sceniš
ką veikalą. 15 d. rugsėjo 
buvo ]) rakai bos;' kalboj o S. 
Šimkus. Politiški kliubai 
žada darbuotis politikoj ir 
rūpintis savo nariams iš
ėmimu pilietiškų popierų.

Du metu atgal šį miestelį 
valdė socijalistai, bet dabar 
jau antri metai gaspado- 
riauja republikonai ir mies
to gaspadorius yra milijo
nierius, v kuris retkarčiais 
numeta porą tūkstančių 
miesto pagerinimui. Mat, 
jis tuomi nori pasirodyti, 
kad yra geras ir mielašįr- 
dingas žmogus ir nori, kad 
jį gyventojai vėl gaspado- 
rium išrinktų. Tas pats 
miesto gaspadorius su savo 
sėbrais valdo Union C. Fon- 
dre. Tos dirbtuves darbi
ninkai baisiai išnaudojami. 
Nekurie darbininkai, išdirbę 
po 20 ir daugiau metų, meta 
darbą ir eina kitur j ieškoti. 
Jau aršesnės peklos ant že
mes negalima surasti, kaip 
minėtoj dirbtuvėj. Šioj 
dirbtuvėj pirmiausiai unija 
reikalinga, kad išsigelbėjus 
iš tos peklos.

J. A. Shunskis.

DETROIT, MICE.
5 d. rugsėjo neseniai 

muši Dailės Mylėtojų Drau-
gi

Prisieina gystė laikė susirinkimą. Išį.. .
viso ko matyti, kad ši drau-'J>e savo kalbose, kviečia mus 
gystė gimė vykdinimui jaut- j visus prie vienybės, o 
rių jaunimo, svajonių. Pa
kol kas da negalima pasaky
ti aiškiai jos kelio, kuriuomi 
stengsis vykdinti gyveni- 
man savo užduotį, bet visgi 
turi tikslą lavintis dal
ioje, muzikoje ir abelnai 
bandyti savo spėkas, norus, 
prisilaikant nuo visokių ab
surdiškų prietarų. Neužil
go bus suloštas teatras, 
tuoj po tam prakalbos ir tt; 
Nariai daugiausiai jaunuo
menė. Visi pasiryžę veik
ti su pasišventimu.

*

V v . įviji sf: ■

i bais taip pat elgiasi, kaip ir 
Ii pirmiau—kemša į kalėjimus 
Į ir siunčia į Sibiro tyrus.

Žmonių buvo mažai—apie 
80. Mat, toj dienoj buvo len
kų piknikas, tai daugelis ir 
lietuvių jame dalyvavo.

I Kalbėtojas publiką užga
nėdino. Po prakalbų buvo 
balius.

Laisvas Vaikas.

LAWRENCE, MASS.
6 d. rugsėjo Socijalistų 

Parke (Maple Park) buvo 
piknikas Lietuvos Sūnų 
draugystės. Piknikas labai

Turiu dar pastebėti, jog puikiai pavyko; žmonių Ma
tūrini naują prabaščių, lyvavo labai daug, ypač jau- 
Skripką, vieton išguito Va- nimo.
laičio, kurį, nabagėlį, per-'apie 400. _
tankiai jau saulės spinduliai gero pelno. Taipgi daugelis

Tikietų išparduota
Draugystė turės

■»
Ji

temstant parmeta į' grabę. 
Katalikai sako, būk čia ne 
saulės spinduliai kalti, bet 
fa)šyva anglyskaja “gorka- 
ja”.

Sunku teisybę įspėti.
Tilibam.

turėjo gerą progą pamatyti 
socijalistų parką.

Publika labai gražiai pra
leido laiką, bežaisdama į- 
v airius žaislus; Liaudies 
choąas, po vadovyste J. Jan- 
kaucko, sudainavo porą dai
nelių.

Reikia pažymėti, kad pir
miau daugelis priešinosi so
cijalistų parkui ir nevažiuo
davo, bet pastaruoju laiku 
vis daugiau ir daugiau pub
likos pradeda atsilankyti. 
Kada buvo piknikas VI Ra
jono, tai jau publikos daug 
atsilankė. Sekančiais me
tais tikimės dar geresnes 
pasekmes turėti. Svetainę/ 
jau užbaigėm statyti ir nu-f

BRADDOCK, PA.
5 d. rugsėjo buvo išvažia

vimas S. L. A. 3-čio apskri
čio, su pagelba 152 kuopos. 
Reikia pažymėti, kad svaigi
nančių gerymų nebuvo. Iš
važiavime buvo įvairių pa- 
marginimų, kaip tai: dekla
macijų, monologų, įvairių 
žaislų ir tt. Už žaislus bu
vo skiriamos dovanos. Nors 
diena buvo nelabai graži,

“JAUNA PORELĖ”.
Patchogue, L. I. N. Y. — 

Šiomis dienomis čia apsive
dė “jauna” porelė: jaunikis 
turi 75 metus amžiaus, o 
jaunoji—50 metų. Jie sa
kosi, kad esą laimingiausi 

’ pasauly žmonės.
• Kasžin, ar ilgam?...



*
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sodinti.

RACINE, WIS.
klierikas. Bet kaip tik spė- kuriomis jie yra priversti

Man

DENVER, COLO.

fondams, kuriems buvo a u

Vietos komi

Darbininkai, skaitykit visi!

m i notom ypato m, kad ir jų ingus u■ < J

Mikas

pa-

nusiųsti
H.

• už $6.00 ^cbaffner ir Marx kirpė- kitus ir, tt.

užsilaikymas labai netikęs.

WEST LYNN, MASS.

vių.a • A V tl uz poros savaičių.
Mažoji Varguole.

Mūsų piemenukas vos 
spėjo iš laivo išlipti, tuojaus 
davatkoms pranešė, kad e- 
sąs garsus bedievių naikin
tojas ir jeigu čia bedievių''

Taipgi kr i minai iška i 
šmeižė L 
vjacka ir 
toriu, i

L AIšK AS RE iJAKCTJ AI. 
Gerbiama Redakcija!

labai daili. Ant sekančių nierius. Nurodinėjo, kad kimus kitos savaitės pra-
maliavojom; dabar atrodo j Kemėšis kalbėjo kaipo biz-J saukti du masinius susirin 

metų manome kvietkų pri-, darbininkai yra visų skriau- džioje. Sales yra paskirtos

Chester,

Naujienas” ir

pasitaiko šermenis, tai jie 
susirenka ir visokiais bal
sais pradeda bliauti.

A. Vergas.

tik 
. savo ir narių 

, patraukti piemenėlį 
comybėn ir pareikalau

žiu j, civilizacijos ir progre- 
amžiuj, atsiranda pie

muo, kuris išdrįsta savo avi
nams ir avelėms pasakoti

nių, nes, vargšas, turėjęs??™. narmmnKų ouvo ganau-------  -------- ..
būt ant dievo sūdo be keli- įSKmthngas.^ Jvyko, jis Hod , esą, tai greitu laiku visus 
nių stoti.

Kunst Albers.

Krasnicko parapijos atbal
sius. Todėl matytis Keme- 

jšip kuopai nebus vietos.
Po Kemešiui dar antru

J<a^ tetas aukų rinkimo nukentė- į111lrĮyll.’c- 
iusiems nuo kares visas su
rinktas aukas pasiuntė Tau
tos Fondo centralinei valdv-

’ laidoti bomai ir užpuolė organiza
torius, ir vienas Hart

ia žymiai sumažintas.
“L.” Korespondentas.

lios žmones ne su kokiais į 
ten mieriais susipažinti, bet v 
maldaudama, nagelhos. Kad »' 
mano maldavimas yra tei- į;

ti.
J. J. Mažiuliukas

Dabar gi iri
Ant kiekvienoj

si, kad nepalaidojo be keli- , , ,. . ,
niu, nes, vargšas, turėjęs i1 ors darbminkų buvo ganą!

idžiami, labiausiai kapitalis- 
* į tų. Todėl jis manąs sutvert

* * 't:kią darbininkų organiza-
Moterų Birutės kliubas'ciją, kuri, jo nuomone, su 

išrinko kolektorius rinkimui dievo pagelba apgins (lietu- 
aukų nukentėjusiems nuo(vius) darbininkus nuo 
karės lietuviams. Kolekto- skriaudėjų. Manė sutvert 
riai rinks aukas ir ant gat-'kuopą, bet vietiniai lietuviai 

Mano tą darbą prade- dar ir dabar sapnuoja apie

Hod Carriers ir Wicker 
Park.

Mayer Bros, firmos strei
kas vis dar tęsiasi. Darb
davių vedama kova prieš or
ganizuotus darbininkus 
prives vėl prie, generališko 
streiko Chicagpj. Jeigu tik 
iškils streikas specialių už
sakymų, tai gali lengvai į- 
vykti streikas ir ' gatavų 
drabužių išdirbystėje (Rea
dy made). Darbininkai

viirrvUnAir/ hnvn nik™ kartu buvo išėjęs kalbėti tas skundžiasi toms sanlygoms, rugpjūčio ouvo pinui- .. /ę . . _ . . .. :
. . . l/liAMi Irn'ct l?r\r Irnin r i Ir oha Irnin Amid, ii-n xtpa tv -v»..i a mvari

į lJbet j° užlipt estrados, kaip dirbti. Daug gerų darbinin- 
’ publika, tartarų varoma, ;kų priversti dirbti pusdy- 

i tsi rintė ? radė j ° apl e; st svetainę, i r i ki ai, kadangi u ž m okesnis y- 
uvvu Kadangi ---y. ”
dauguma lietuvių buvo plo- (plepėjęs, 
nai apsirėdę ir pradėjo nuo - nin 
šalčio drebėti, tai pirmiau
siai griebėsi už rudžio ir 
baltakės, manydami susišil-

29
kas šv. Kazimiero parapijos
Viskas būtų buvę gerai, .... - 
dievulėlis perpyko ant mū- Pnbhka, tartum 
sų parapijom! ir atsiuntė ,
lietu su šalčiu. Kadangi tokiu budu turėjo pahaut

kad tas negelbsti, tai pradė
jo “žaisti”’ taip vadinamą 
“lietuvišką ausinį žaislą”, 
kad susišildžius. Reginys 
buvo labai puikus ir galima 
pasigėrėti, žiūrint į tokius 
“žaislus”. Bet tuom tarpu 
atsibaladojo policmanai ir 
su ąavo buožėm įsimaišė į 
tarpą. Tucmi viskas ir už
sibaigė.

Reikia pažymėti, kad męs 
' kunigėlio neturim, tai pa

maldų atlaikyti atvyksta iš 
Milwaukee; taigi ir piknike 
buvo, bet, rodos, nekaip jam 
sekėsi. 5 d. rugsėjo atvyko 
pamaldų laikyti, tai pamok
slą sakydamas nusiskundė, 
kad, girdi, jis nieko blogo 
nedarąs, atvykęs i pikniką 
su savo bizniu, b( 
pasakojant: “Kok 
tą kunigą atnešė!

Kaip ten nebūtų, o man 
atrodo “menki biznis” pas 
tuos katalikus. Kadą pas 
mumis kalba kokis nors kal
bėtojas iš pirmeivių puses, 
tai po prakalbai klausia pu- • 
klikos, kam neaišku, lai1 
duoda klausimus. O pas ka- 
tabkus, pirmiau negu kalbė
tojas pradės kalbėt, pirmi
ninkas paaiškina, kad neuž- 
davinetų jokiu klausimų, o 
jei jau kuris negali dalai - i 
kyt, lai parašo ant popiėros' 
ir pasiunčia? 
prošeniją. Bet kas daryt'|L 
tam žmogeliui, kuris nei ra-!vi 
švt negali, nemoka, ar po-!- 
I'iercs tuoni Įnikti neturi? j);,i su pažymėjimu, kiek iš 
Aš k'tą syki nutariau pasi-!t’.i a.
imt su'savim popiėros, at-'fondams ir prašė, kad eent- 
ramentm kelintaplunksnų valinė valdyba išsiųstų pi- 
ir F ’ ” 
prakalbas.

Aiškino apie draugysčių rei
kalingumą ir nurodė,“ kokią 
jos naudą atneša. Kalbėto
jas publiką užganėdino.

Po prakalbti buvo priima
mi nauji nariai be jokio į- 
stojimo, tik turėjo užsimo
kėti mėnesinę mokestį. Prie 
draugystės prisirašė 13 nau
jų narių.

Liet. Jaunuomenės drau
gystė turi 90 narių. Tai 
stipriausia vietos draugys-,

sai nepažįsta, bet savo' ave
lėms įkalba, būk tikrai pa
žįstąs ir žinąs.

Pastaruoju laiku mūsų 
piemuo visai užmiršo, kad 
gyvena Suvienytose Valsti- 
josef o ne Rusijoj ir kad Su
vienytų Valstijų įstatymai 
draudžia taip elgtis, kaip 
kad jis elgiasi: jis krimiha- 
liškai pradėjo šmeižti visus 
vietos pirmeivius, o vėliaus 
nuvažiavo ir ant Palangos 
Juzės draugystės. Draugys-‘tč. Apart šios draugystės 

mūsų mieste dar randasi dvi 
pašelpinės draugystės, bet 
jos daug silpnesnės. Su
prantama, tokiam mažam 
miestely negali visos stipriai 
gyvuoti, nes ir lietuvių ma
žai yra, o antrajai tos drau
gystės verčia savo narius 
atlikinėti tikėjimiškas apei
gas, o I.-. J. draugystės na
rį ai n (wa ržom i t i ko j i m iško
šė apeigose 
lingesnč.

tę p r ad ė j o šm ei ž ti u ž tai, 
kad ji yra laisva ir nesiduo
da piemenėliui kirpti.

Per savo taip vadinamą 
pamokslą visokiais žodžiais 
apšmeižė Palangos Juzės 
draugystę; išdrįso pasakyti, 
kad tos draugystės vienas 
viršininkas išgėdinęs, mer
gaitę.

Kadangi vietos lietuviai 
nieko panašaus negirdėjo ir 
niekas tokių šposų nei sap- 

i p leIpo manoįne nesapnavo, kokius pie- 
[korespondencija, kurioj bu- genelis pradėjo .savo aviny- 
vau išnešęs papeikima vie-,či°j krėsti, tai Palangos 
tos komitetui rinkimo'auki.i [Juzės draugystei nieko kito 
nukentė jusioms nuo kares, j nebeliko, daryti, 
kad jis negerai pasielgė iš-,apsigynimui 
siųsdamas pinigus ne tiems garbes, f"'*" 

' a l sn

vilku priklauso kitiems tvėrėjais žmogžudžiu orga- 
nizacijos. Ir ta.ip savo ave
les i gąsdino, kad tūlos jų 

išdalint publikai prieš nigus i kitus fondus. ' Bet dnbar bijos susitikti su virš- lr.. r, j i • — ii i . I , \ , i mimo Tcentrahne vaidyba to nepą-r . ..
dare: ji visas aukas yiasilai- nenužiidytų.

P\DeHM\S RUBSIUVIU 
DAROSI VIS INTEM- 

TESNIS IR DAU
GIAU KRITIŠ

KAS. 
Chicago, Ill.

Organizacija skaito už 
girdi, jie jūsų pa- reigą remti tą judėjimą, kil
ikus iš gero kelio ris buvo palaikomas keliatą 

išvesiu ir tt. Ant savo pa- mėnesių suorganizavimui 
rapijonų pasibarė už tai, rūbsiūvių. Jos uždųočia y- 
kad jie ir bažnyčioj “čiū” J’a. kad tas judėjimas su
valgo. Besibardamas pagrą- teiktų naudą neorganizuo-. 
sine pelicmaną pašaukti ir tiems darbininkams pade- 
kurie valgo, tai suareštuo- dant jiems tapti unijistais.

i Kova tarpe darbininkų ir 
! darbdavių darosi vis aštres- 
inė. Kas kartas pasirodo 
! nauji apsireiškimai atvires-

velnias j 
. ... ........ - ... Su-

prantama, visą bėdą nu ve r-1 
te ant bedievių ir socijalis- 
tų, nes tuojaus juos pradėjo: 
plūsti, liepė ant bū r do nelai-' 
Lyti, nes

klauso 'kautos Fondui.
Per tai atšaukiu ta užme- 

timą, kurį buvau išnešęs 
vietos komitetui aukų rin
kimo nukentėjusiems nuo 
kares, nes jis pasielgė gana 
teisingai ir ant tol i aus* jam 
pilnai užsitikiu, bet išnešu 
viešą papeikimą Tautos 
Fondo centvalei valdybai už

N 28 mano atsišaukimui, 
maldaujant aukų išsigydy
mui kojų ligos, pradėjau 
gauti įvairių laiškų: vieni 
klausia, ar aš teisingai rei
kalauju aukų, kiti per laiš
kus rašo, būk norį su ma- 

ap-!nim susipažinti, bet nepa- 
PrūSeika, J. Ne- sako, su kokiais mieriais no- 

“Keleivio” redak- ri susipažinti.
vadindamas juos Aš atsišaukiau į geros va-

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

Tas jūsų naudai!Kązifiūcras kKnstumieriškas Kriaučius.
[ 1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS

Norėjo be kelinių i dangų darbdavių prieš darbi- 
nusiiisti? mnkus kovos. Utarmnke,

4 d. rugsėjo laidojo lenką kada organizatoriai ir kiti 
- - nuėsta- sirnpatizuojanti orgamzaci-

laidotu- -iai • organizacijos nariai 
nuėjo prie Royal ' Tailors, 
Fifth Ave. ir Polk St., kad 
pranešus apie atsibusiantį 
tu dirbtuvių susirinkimą,ku
ris įvyko vakare, Hod Car
riers salėje, atsilankiusieji 
rado pastatytus specialius 
nolicistus, geriau sakant 
žmones, nusamdytus užpuo-

A. B. Nieko nėra 
baus apie mirtį ir 
ves, jeigu nebūtų buvę kito
kių dalykų. Lietuvis grabo- 
rius paėmė nuo našlės $8.00 
dėl nupirkimo velioniui dra
bužių ir norėjo be kelinių 
palaidoti. Moteris, pama
čius, kad jos vyras be keli-1 
nių aprėdytas, pradėjo pas 
kitus klausinėti, ar vius .. . . , . -
mirusius be keliniu laidoja? °V£anizuotų arba ki- 
Pašaliniai pripažino, kad be Į'M®-8.-!.1® . raT-tie
kelinių negalima 
luomet našle atėmė is gra- 
boriaus pinigus ir . ... . v . , T_. - .
nupirko visus drabužius ir jas . °®1 sužeistas. Vienok 
kelines. ?’’ tie užpuolikai, taipgi ga-

Dabar daugelis džiaugia-ivo- . . m .
si. kad nenalaidoio be kfili.l Susirinkimas Royal Tai-

toti tokius žodžius, už ku
riuos net Suvienytų Valstijų 
įstatymai baudžia! Iš tokio 
jo pasielgimo pradeda pik
tintis ir tie, kurie pirmiau 
tikėjo jo žodžiams ir sykiu 
kovojo prieš laisvesnes dva
sios žmones; dabar ir jie 
supranta, kad piemuo 
pliauškia visokias nesąmo
nes. Suprantama, atsiran
da ir tokių, kurie dar šven
tai tiki jo tiems pliauška
lams. Ir štai tie tamsūnė- 
11 ai, prisiklausę visokių ne
sąmonių ir išėję iš aviny- 
čios, nori savo piemeniui į- 
tikti, nori atkeršyti savo 
priešams’, o priešais skaito 
tuos, kuriuos piemenėlis į- 
vardijo. Ir kokios to vis
ko būna pasekmės?

Neperseniai atsirado iš
gamų, kurie policijai įskun
dė Lietuvos Dukterų Drau
gystę ir laikė minėtos drau
gystės išvažiavimo policija 
pradėjo areštuoti komiteto 
nares. Paskui tamsus fa-

ta reikalinga pagelba, tai 
paliūdyja savo parašais vie
tos lietuviai.

Petronė Barčaičiū te.
Mos žemiau pasirašiusieji, 

liūdyjame, kad P. Barčai
čiū tei teisingai reikalinga

Turiu priminti, kad nuo 
šio laiko vietos komitetas 
nutarė pats išsiuntinėti au
kas į tuos fondus, kuriems 
jos bus aukautos. Tokiu 
būdu ir vietos komitetas jau 
neužsitiki T. F.- cen trati ne 
valdyba.

Su pagarba
A. Zubkus.

484 Willow St., 
Manchester, N.

NEWARK, N. J.
Nors ir išsyk mūsų pieme

nėlis karštai griebėsi kovo
ti su sau nepatinkamais ele
mentais, bet dar vis buvo 
kenčiama, nes pirmiau, vos 
tik pribuvęs iš Lietuvos, pri
silaikydavo nors piemeniško 
mandagumo. 
tc» neteko, iucaviuhu < i . .
žingsnio visokiais žodžiais'-natlkas draugystes susmn- 
plūsta laisvesnių pažiūrų1 
žmones, kursto vienus prieš

I Carriers salėje, tečia kalbė-1 juos išnaikinsiąs. Bet, varg
ta, ką darbininkai turi veik- šas, apsiriko. Amerikoj pa
ti toliaus, jeigu firma ne- sirodė ne taip lengva su be
priimtų šešių kirpėju, nese- dieviais kovoti. Mat, bepi- 

. K ga Lietuvoje, kur kovoti pa-
tarta laikyti kitą susirinki-Į deda davatkos ir rusų kazo- 

Kalbėjo, m . .4 ,.ir tūlas dieną. Tame susirinkime
Ibus galutinai nuspręsta, ką
I turime daryti ateityje, nes 
streikas yra neišvengtinas. 
Komitetas, atsilankęs pas

Rugsėjo 6 d. vietinė Juo- 'Ua’ Pyšalintu iš darbo. Nu- | ImlztrTi Irirn oiwimnlzizapo draugyste buvo parer.-i . v. 4
pus prakalbas. Kalbė jo ™a Panedelyje, rugsėjo 13 j kai, o čia, Amerikoj, davat- i -rr v* # ‘ ’ rliAnn Tnmn cmcn vurlrivvmkun. F. Kemesis 
Juškaitis, klierikas.

Pirmiausiai kalbėjo Juš-i 
kaitis. Kokioj temoj jis 
kalbėjo, turbūt nei pats ne-j n . v_ . . .
pasakytu. Iš visos jo kalbos. darbdavius.pranese, kad. bo- 
atrodė, kad ko nors iam|sai gneztai atsakę priimti 

Ir jei atsiras kas- prašalintus darbiniu- 
dovanas r

trūksta.
nors, kas skirs 
šmeižikams ir nepraustbur- 
niams, tai pirmas “praizas”

kos su kazokais nieko ne
gelbsti ir bedievių į kalėji
mus sukimšti negalima.

Tuomet mūsų piemenėliui 
prisiėjo griebtis kitokių ko
vos įrankių. Pradėjo per 
savo pamokslus, per laikraš
ti “Draugą” visokiais bū
dais bedievius ir socijalis- 

t tus niekinti. Dar iki šiol
sibuvo susirinkimas ir gana neturėjom lietuviško pieme-

|kime kriminališkai apšmei
žė Bečių šeimyną; tas fana
tikas pasakė, būk B. moteris 
Lietuvoj papildžius žmogžu
dystę, pabėgus iš kalėjimo ir 
į Ameriką atvažiavus. Ne
užtenka to. Fanatikai pa
reina girti, pasiima ginklus 
iv pradeda gyventojus šau
dyti, o paskui ir patįs nusi
žudo.

Ir kas tame kaltas? At
sakymas aiškus—tamsybė. 
Mūsų gi piemuo visai nesi
stengia su ta tamsybe ko
voti; bet dar ją platina, pa
sakodamas žmonėms viso
kias nesąmones ir net kri- 
minališkus šmeižtus.

Pater Nos ter.

Vincas Bartinikaitis, Juo
zas Girdaųckasy Jonas And- 
rijauckas, Jurgis Girdauc- 
kas, Jonas Naumavičia, V. 
Girdauckas, Juozas Rainis, 
Justinas Girdauckutis, P. 
Bajoras, Konstantinas Balt
rušaitis, J. Martyšius, Mo
tiejus Vekerotas, K. Saba- 
liauckas, Petras Vincaitis.

Nuo rod. — Paliūdyjimas 
nuo dr. Bass, kad P. Barčai
čiū tė serga,' taipgi gautas,

LAWRENCE, MASS.
“Laisvės” N72 tilpusioj 

mano korespondencijoj įsi
skverbė negeistinos klaidos. 
Pasakyta: “...viena geriau
sių esanti S. L. A. — turėjo 
būti: “viena geriausiu e- 
asnti L. S. S. A.” To
li aus pasakyta: “Kliubas. 
pardavinėjąs Šerus”. Turėjo. 
būti: “f 
pakol i .
sthtyti.,. M. M. S. Našlaitis.

ROCKFORD, ILL.
4 d. rugsėjo buvo prakal

bos L. S. S. 75 kuopos. Kal
bėjo D. Klinga. Kalbėtojas 
savo užduotį atliko neblo
gi ausi ar 
apie 200.

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- 
siuoši. Man nerūpi jumis išnaudot, bet jums pa
tarnaut. Turiu viltį, kad perskaitę šį apgarsini- 
,mą jūs, draugai - darbininkai, pasiųsit man atvi- 

: rutę ir savo adresą, kur gyvenai, o aš atvažiuosiu 
pas jumis ir atsivežšiu įvairiausių sampelių. Ga- 

; lesit 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” 
kitus.

Tą patį vakarą taipgi at-

priklausys minėtam klieri- skaitlingas sekamų firmų nio, kuris taip narsiai kovo-
kui. Kaip kuriuos girde- darbininkų: Fred Kauff- tų ir taip taktiškai kalbėtų,
jau kalbant: “Tfu! Skra- nian» Lam Co., ir Majestic kaip kad dabartinis. Jis ir
dzei žemi toki prakalbinin- j bailors. Reikia primintu dr. Rutkauską pralenkia.
kai! Ir reikia dar atsivo- kad sios visos firmos turi 
žyc lipe an staičio. Aš tau, specialių užsakymų dirbtu- 
Petrai, sakysiu, jis turi dzvi į ves.
burnas: vienų dėl valgymo,! Šiuo tarpu bus galima 
o kitų prakalbas sakydamas pranešti tik tiek, kad strei-^ 
vartoja

Jau
žmonės bjaurėjos, bet 
tamsesni.

Petrai, sakysiu, jis turi dzvi|Ves.
. I Šiuo tarpu bus galima

Įkas permatomas trumnoj 
netik apšviestesni . ateityje. Organizacijos Ko- 

ir^mitetas turėjo savo posėdį, 
kuriame likosi nutarta su

Be jokio pasigailėjimo 
pjudo vienus prieš kitus. 
Per pamokslus išvadina dar
be žmonių vadovus, kalbėto
jus ir darbininkiškų laikraš
čių leidėjus vagimis, žmog
žudžiais ir kitokiais vardais, 
nors jis tų žmonių nuo gimi
mo dienos nėra matęs ir vi

Laisvu nui (Rochestery). 
— Eilės “Mano gyvenimas” 
i. kitos netilps. Mėginkite 
rašinėti proza.

V. Braževičiui. — Eilės 
“O Lietuva” — netilps.

Jonui Krystanavičiui. — 
Tamstos korespondencijos 
negalime talpinti, nes ta y- 
pata gali mus teisman pa
traukti. Jeigu tamsta iš
siuntei pinigus ir jie negau
ti, o ta ypata, per kurią 
siuntei,-sako, kad tas laivas 
nuskendęs, per tai pinigų 
negavo, reikalauk jų sugrą
žinimo, nes jis privalo su
grąžinti. Jeigu nesugrąži
na, perduok tą kvitą, kurią 
jis tamstai išdavė, vietos ad
vokatui ir tas pinigus išjieš- 
kos.

Darbininkui. — Talpina
me anksčiau gautą. Atleis
kite, kad negalėjom sunau
doti.

A. J uotą u tai. — Pa talpi
nėm anksčiau gautą. Atlei
skite, kad negalėjom sunau
doti.

W. Daniaševičiui. — Ačiū 
už pastebėjimą, bet klaidą 
atitaisė pats koresponden
tas. Atleiskite, kad negalė
jom sunaudoti.

A. Liutkui. — Apie tą va
karą patalpinom anksčiau 
gautą. Atleiskite, kad ne
galėjom sunaudoti.

P. žmuidin. — Kur mies
tas randasi ir kaip jis gam
tos papuoštas, “Laisvės” 
skaitytojams nesvarbu; ne
tilps. Rašykite iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo žinu
tes.

bendrovės nariams. Tą pa-j Zanavykui. — Laišku at
sakyta.

M. Mažrymui. — Tamstos 
korespondencija labai nesu
prantamai parašyta, o ant
ra tamsta ir savo adreso ne- 
paduodi. Netilps.

Kadangi velionis neprigu- 
lejo prie jokios pašelpinės 
draugystės, o tik prie para
pijos, tai kunigėlis apsiėmė 
palaidoti suaukautais pini
gais. Parapijos komitetas 
kolektavo pinigų. Iš suko- 
lektuotų pinigų nupirko 
grabą, drabužius, o likusius 

■kunigėlis pasilaikė už dūše-
Šeru neparduos patol, Jės pasiuntimą i. dangaus 

nepradės svetainės, karalystę. Bet kaip mote- 
n s su kūdikiais gyvens, tai 
apie tai nei kunigėlis, nei 
parapijos komitetas nepa
galvoja. Vyresnioji dukre
lė, 13 metų amžiaus, jau dir
ba pančekų dirbtuvėj. Mo
tina buvo priversta bosui 

Žmonių susirinko meluoti, kad ji turi jau 16 
_ Auku surinkta metų. Ji uz 8 vai. darbo 

padengimui lėšų-$5.63. Vis- plieną gauna 30c. Kas gali 
kas būtu gerai, bet publikos su 30c. išgyventi?

Reikia pažymėti, kad mu
su lietuviai vis nemeta

FITCHBURG, MASS.
5 d. rugsėjo buvo piknikas 

Lietuvos Jaunuomenės 
draugystės. Diena pasitai
kė daili ir Viskas kopuikiau- 
siai pavyko. Tik žmonių su
sirinko neperdau giausiai; 
priežastis tame, kad pasitai
kius šventėms, daugelis iš
važinėjo į svetimus mieste
lius. Bet draugystė mano, 
kad pelno liks keliatas dole- 
ri«-- ■ .. '

* * '
6 d. rugsėjo buvo prakal

bos Lietuvos Jaunuomenės 
draugystės. rvaiueju nūn. iinetz^is huumiči 
Delianis iš Worcester, Mass, dideliame varge.

Laike prakalbų pradeda po ,su ___ „ —, ...........
svetainę vaikščioti, o jau tų indijoniškų įpročių: kur tik 
kojų sunkumas, tai apsau
gok viešpatie! Tūlos mer
ginos kalbasi apie jaunikius 
ir juokauja, kas labai ken
kia norintiems klausytis.

Antras dalykas, tai tūli 
senberniai sustoja tarpdury 
ir užkabinėja praeinančias 
merginas. Panašiai Lietu
voj ant turgaus žydai elgia
si, kuomet valstiečiai veda 
ant turgaus karves su jau
čiais. Toks pasielgimas la
bai nedailus.

7 d. rugsėjo buvo liūdnos 
laidotuvės Adomo Gybono. 
Gybonas persiskyrė su šiuo 
pasauliu, palikdamas moterį 
ir trejatą kūdikių. Velionis 
turėjo kokią tai vidurių li
gą ir nuo seniai jau sirginė- 
jo, bet paskutiniu laiku jau 
smarkiai susirgo. Tuomet 
daktarai liepė vežti į ligon- 
butį. 3 d. rugsėjo tapo nu
vežtas į ligonbuti ir po ope
racijai mirė. Moteris su

RED. ATSAKYMAI.
Mažajai Varguolei. Eilės 

“Negailėk” — netilps.
Zigmui Vitkauskui (Chi

cago). — Kadangi “Laisvė
je” nebuvo minėta apie su
tartį, įvykusią tarpe Jūsų ir 
A. Rimkos, įsteigiant Ben
drovę Lietuvių raštams leis
ti ir mūsų skaitytojams tai 
nežinoma, todėl ir apie įvy
kusias permainas nesinori 
talpinti skelbimų. Męs ne
norėtume kišties į viduri
nius tos bendrovės reikalus, 
nes tatai gali rūpėti tik tos 
j ■ “r?.,. 
tį galima pasakyti ir apie 
“Jaun. Liet.” redagavimo 
reikalus.

Jaunikaičiui.—Eilės “Ne-
ne-

i

S
-
i1

Kalbėjo kun. j mažais kūdikiais pasiliko laiminga šeimyna” 
v I tilps.

r

į.
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Kaina tik 20 centų.
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JUOKŲ KĄSNELIAI
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20c

$1,00

20c
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Bijo imt.
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lai įgy- 
yra ge- 
Vaični- 
žymes

VIETA PAS

LIETUVIŠKA

APTIEKATELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

pasakyk man, kodėl jie nuo 
vokiečių bėga?

— Jie nuo vokiečių bėga 
ne todėl kad bijo, bet todėl, 
kad neapkenčia ir nenori su 
jais susitikt.

Nesusi pratimas.
— O kur gi tamstos vy

ras, kad jo niekuomet nema- 
|tyt? /

—- E, geriau nei neklausk. 
Visuomet valkiojasi, o namų 
nežiūri. Net vaikus išeida
mas neatsisveikina. Jau aš 
pradedu abejot, ar jis yra 
tu vaiku tėvu.

Motina: — Jeigu tu, Mė
go, nesiliausi su burdingie- 
rium bučiuotis, tai aš tave 
ant visos dienos uždarysiu i 
tamsų rūmą. ;

Dūkte: — Gali uždaryt, 
bet sykiu su juom, nes vie
nai bus nuobodu. -

Rusijos žmonių dvasią, liepė 
laikraščiams paskelbti, kad 
Dardanellai jau paimti. 
Žmonės džiaugėsi ir garbino 
carą, 
dienu 
praneš

Kičiny.
G a spūdinė (sa\

Bet štai 
tie pati;

, už kelių
> laikraščiai 
Dardanellus

— Tai jūs mums meluo
jat. mus apgaudinėjat! — 
sušuko minia ir praliejo 
grūmoti carui.

I r caras tuo jaus parodę 
savo karžygiškumą. Pa
siuntė du pulku drąsios ka
ri umenčs nubausti buntauš-

kaip tik mano vyras no rėš 
tave pabučiuot, tai tu jo ne- 
sisarmatyk, bet drožk jam 
tiesiai i sauki. ?

Bu rdingie rka: —- Ačiu už 
patai imą. Bet ar tamista 
burdingieriui Džianui tai])- 
gi muši į snukį, k 
tamstą bučiuoja ?

Gas| tai
uo

čikus.
Čia carui amunicijos ne- 

tiūko ir jis laimėjo “dideli 
mūši”.

.tikinąs: — Duodu tau 
kvietkaš, mano miela,

Varšava. Lenkijos žmo
nės suteikė kaizeriui didelį 
‘‘titulą” už jo užsitarnavi- 
mą. Jį pavadino vilku avies 
kaily. Mat, kaizeris nar
siai kovojo už Lenkijos ne-

■ Y T..

Kodui gi ne-
imi

Mergina: — Bijau, nes 
jeigu tavo meilė taip greit 
nuvys, kaij) šios kvietkos...

pavergė. Dabar jis kovoja 
už žydų lygias teises su ru
sais, bet ne lygias su vokie
čiais. “Kas yra rusų, tas 
turi būti visų, bet kas yra 
vokiečių, tas turi likti tik 
vokiečiams”, šaukia kaize
ris,

Aforizmai.
Tas žmogus, kuris niekad 

nesutinka su kitų nuomone, 
yra arba labai išmintingas 
arba durnas. ; b

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

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui ■— ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaUz- 

v mas—-tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad Si knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ...... . . .

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ M1R- 
TIN IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA; Parašė V. Paukštys. Jei-, 

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurion dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne- 
firdėjo, kiek laisvės kovotojų 

uvo ant caro kartuvių-—tad 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
jūs atrasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina . . . .....

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

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristūs, kurio mosklą 
skelbia dabartine mūsų dva
siški ja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Knisa 

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

f.I AUDI ES DAINOS. Tai yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų.

, Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikurius, 
ja- šią knygelę. Joje 
riaūsioš eiles Jovaro, 
čio, Kudirkos Ir kitų 
olų poetų. Kaina tik

GYVAS GRABE . Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, pėrskalvęs šią 
knygelę, pamatys,kokioj tam
sybėj, kokioj gPioj nežinėj 

' gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina .. . a ............... č.. 

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO. 
ŽENKLUS. Parašė A. Mon tvi

das. Tai yra parankiausiais 
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
rtino ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik 
kitam žmogui, 
gėlę patartina 
n am laikraščio 
tui. Kaina tik

4OKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 

i šią knygelę. Kaina ........ 
ZENYBA IR ŽMOGAUS GYVE

NIMO SIEKINYS ......
PASLAPTIS ......... ........ ..................
GYVENIMO BANGA 
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI . 
KONTROBANDNINKAI ... 
IŠVOGIMAS IŠ P A V1A K O 

ANKINIŲ . ....... ................
PILENIECIAI ............. 
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER 
GĖLĖ . ...................... 
Iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE 
NIMO. Kaina ....... ....... 
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaiaa 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

: LO PAMATAI, kainą . .... 
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTELIAI, kaina ................... 10c
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

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

TIKSLAS ...L...........; 
KAIP PADARYTI MONUS .. . . 
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS. 

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

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

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS Į RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGU 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- 
ranuojaini 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 IŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU | SAVAITŲ IŠEINA I RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSUOS J AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasnžieriains parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčia 'pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj u, Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

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

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

PA RDUODUKARMAS

i
 Geriausia lietu via ins užeiga pas

Nikodemą Lepeszką.
IR *1Julių Germanavičių

231 Clinton St.HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gėrymus.

Su žmonomis ajisieiname kuo-
i gražiausia. Atsilankykit.o per-
i sitikrinsite. Kitų miestų lie

tuviai, važiuojanti Lackawannos 
t geležinkeliu į New Yoiką arba 
§ iš New Yorko, neužmirškite ap- 
S šliaukyti pas mus.

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačių:

Nuo Reumatizmo ......
Kraujo Valytojas ......
Vidurių Reguliatorius .
Trojanka .......... 25c

....... 50cr 
50c ir $1.00 .

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N
15c

1 ei. 88d Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

A. SHRUPSKIIfie

i

61 S.2nd st., Brooklyn,

Pas mus galit* gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

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

10c
i

131 Grand 
BROOKLYN,

(Arti Berry

St., 

N. 
st.)

FEISING1AUSIA IR GERIAUSIA '
LIETUVIŠKA i

JUS GALETE IŠAUGITI
PLAUKUS

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

cago], kuri buvo finansiškai prispirta. Šitie laikrodėliai per amžius 
buvo paradvinčjami 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 LAIKRODĖLIS 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.

I’risiųsk man 1 dolerį j■ konventą įdėjęs ir savo adresą, o męs 
pasiųsim Jums tą laikrodėlį dėl apžiūrėjimo. Jeigu patiks, užmokė
site parteriui likusius $4.75 ir laikrodėlis tavo, o jeigu nepatiks, tai 
grąžink mums, o męs Jums sugrąžinsime dolerį su mielu noru.

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

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

lik ką išėjo iš spaudos 
Z. ALEKSOS parašyta, 
labai ž i r < g e id i k n y g e I c

LIETUVA SUSALS.
BUVUSIOJI LEDŲ GADYNE ARBA 
ŽMONIŲ ATEITIS BEI PRAEITIS.

Patartina kiekvienam tą knygelę perskaityti. 
Toj knygoj aprašyta buvusioji Jodu gadynė 
ir koks likimas patiks musų Tevynę-Lietuvą.

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

Lietuviška Muzikos

Konservatorija

Ji Telephone 595 Grėehpoint

i i Daktaras J Misevičia
širdies ir

395 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Inkorporuota 1915 m

Muzikos mokslas prasideda 11 
spaliu, 1915. Mokinamos visos 
Šakos klasiškos muzikos-

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

Nuo

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

j Sutaisau receptus bu 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 Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

ETWM-TI

10

*
15c

e'

3e

10Moteris apie vyrus.

ir tokio, kuris 40c.

20c

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y
25c

50c

50c

VMMVMCM

prabilo vienas apy- vyrus.
** *

Svirplys.

25c
10c

10c
50c

75c
75c
85c
20c

15c. 
15c 
15c 
15c
20c

10 
Clį»<Mtel 

5o

20c.
35c.

JURGIS PALUBINSKAS.
(68—M)

j
tų Si

vA

109 Grand St.,

C ŽT N)

Va sekn11 ng n s, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ii’ moterių.

Ar slinka jums plau
kui?

Ar pražilę jusu plau
kai mm metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors no 
sveikumais ir limpanti 
jie?

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
i gyti kiekvie- 
koresponden-

i ■
j V: Z* S
1 p‘c;

iponas i: pakelio priešakis turi tą 
C Ji l uti i?mainomi j pinigus 

ari,a j velias dovanas.
r. na b u s. duoda ma iki Dėę. 31, 1615)

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar k<nkia kas iš 
anksčiau pasakytų II- 

stenlvites apsau- 
Uiiostrota kny-

į 
I

C - J N.

a

* ’i"
Jeigu nori nuduot išmin

tingu, tai kalbėk tik tuomet, 
kada turi ka kalbėt.

*
žiūrėtum ant 

kitų tokiomis akimis, kokio
mis žiūrim ant savęs, tai vi
sus žmones matytum labai 
gerais.

Vvashingtonas. Ameii- 
kos kapitalistai, bekursty- 
dami Dėdę Šamą va javo t su 
kaizeriu, išpašiojo jam 
pusę barzdos. Dėdė Samas, 
išvestas iš kantrybės, sušu
ko: ‘‘Jei jūs, razbaininkai, 
nesiliausit mane baderiavę, 
tai aš apskelbsiu karę jums 
patiems! O šiuo tarpu še 
jums!... — užbaigė Samas,
rodydamas amerikonišką1 Moteriškė privalo saugo- 
špygJį* itis tokio vyro, kuris nu oi a-

------------- tos šypsosi,
Vilnius, šventasis Rusi- niekomet nesišypso 

jos sinodas, norėdamas Aus
triją ir Germaniją pasiųst į 
peklą, paliepė savo žmonėms 
tris dienas poteriaut ir pas- 
nykaut. Praėjus pasnyko 
dienoms kunigas Olšauskas 
mušė šventam sinodui šito
kią telegramą: “Lietuvos 
žmonės jūsų įsakymą uoliai 
išpildė. Prie trijų dienų 
pasnyko juos nesunku buvo 
priversti, kadangi jie netu
rėjo ką valgyti”.

Moteriške gali būt vien 
kartu žmona ir numylėtinė, 
bet ne vieno ir to paties vy
ro.

* *
Pas vyrus įsimylėt-^reiš- 

kia užsimaut maską, o apsi
verst — reiškia nusiimt mas
ką. V

Frioš gydymą.
guotl jbs. I’žsakyki-I<> 
gute jusli prigeintą kali

"TEISYBE AITE PLAUKUS
Para,šita ouropbs gar

singo specialisto, kuri
oje randas Fra irios ži
nios:

G r a ž y l>e p i a 11 k u, —su
dėjimas plauko ir odos 
galios, l'rii z.-istis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir iš

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

HAVANOS.

NEWARKO
AKUSERKA

Paba’g-UBl Imperntrkl Marij A 
kušorkų mokyki? Peterburgą Ir 
D4pliomuota New Jersey valgtl 
joj. Turi puikias pasekme* 
praktikoje prie gimdymo, taip 
gi g«rai apsipažinus su aiaiBto- 
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą. V

O. STROLIENE
JauHiškaitė

818 Walnat St., NEWARK, N. J 
Talafonan ^<038 Markat

^DIDELE DOVANA’
Zira pakelio priešakys vertas jc pinigais 

Visas Kuponas vertas Įc pinigais

— X 3 
Jie?

5«cY 
3 “ c 
cYff

Kiaulės priklauso prie 
I. W. W.

Aidoblistų sorkininkas L. 
Grikštas, kalbėdamas Broo- 
klyne ant gatvės, štai kokią 
naujieną paskelbė susirin
kusiai publikai:

— I. W. W.-unija yra di
džiausia sviete. Prie tos 
unijos priklauso netik žmo
nes, bet ir bitės, avįs, kiau
lės ir tt. O cicilikai tą uni
ją boikotuoja ir nenori prie 
jos prisidėt”...

—Taip, taip, ponas Grikš
te, socijalitsai prie I. W. W. 
nepriklauso, nes nenori nie
ko bendro turėt su kiaulė
mis.
senis žmogelis.

Brakšt.

Kodėl kazokai bėga?
— Klausyk, Jurgi! Visas 

svietas sako, kad kazokai y- 
ra narsiausias vaiskas, tai

* 
. 4s ’k

Vyrai neranda laimės sa
vo namuos, todėl kad jie 
myli jieškot laimės sveti
muos.

Vyrai apie moteris.
Mažoj moteriškės galvoj 

nerasi nei krislelio abejonės 
apie ją pačią.

* • h. ’• L.
* * b

Juo daugiau žiedų ant 
pirštų, tuo tankiau plaukus 
taiso ir veidą tepa, j

* *
Priežastim moterų nelai

mės yra tas, jogei jos ban
do perdirbti gamtos tvari
nius

Moteriškė vyrus apgaudi
nėja daugiau kūnu, negu lie
žuviu.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D
SpecijalistaH Moteriškų Ligų. 

814 E. 50th Si, New York
OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 ral. p# 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomia pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

rtame ir pasakoms visas ligas ir pa- 
gelhetime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si.Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žifiretiime ir duosimo prietelišką rodą 
Ilatarnavimas visai pigus. Neužmlri 
kito mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
SU E. 501 h St., NEW YORK,N. Y 

Kalbame lietuviškai.

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

kni.—Barzda —ir dėka- 
vonus nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS" DYKAI,
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles UADVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskdtee 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasoH markėms prisi
ųstus sykiu su Jūsų 
antrašu; Męs Išsiuče- 
me kiek vienam doler
ine dėžutė Calvacura—• 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išpiatiketre že- 

Seštoie savaite miau atspaustų kuponą sestojo savaite. ir si„skete Slan(jen.
UNION LABORATORY, Box 645, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

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

kėjimo kaštu persiutimo, įgeidžiu išsių
sti man tojaus justi dolerine dėžute Cal- 
vacura N. 1 Ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskote sykiu kuponą eu 
iusu antrašu.)

Km užalrašy* 
pas \ man« 

dienraštį 
“Naujlenaa”, 
tasai gaut sa
kančias dova
nas: “Laisvę" 
ar “Keleivį" ai 
“Kovą”ar “Ti- 
vynę” ar “Vie
nybę Liatuv- 
ninku”, 
“Lietuvą”, 

“Amerikos 
arba knygų ver-I Lietuvį”, ar “Šakę

tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas" ir dai 

i galit pabrinkti prie “Naujienų” dlen- 
j raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
, tamista! 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 Hu<l«on Avenue, 

Rochester. N. Y.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE
Sb Lb jAlb

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

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

307 W. 30th St., New York City

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

Užsirašykite

Ai

Pirmą Lietuviu Dienrašti

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

’NAUJIENOS” praneša naujausias it teisingian- 
sias žinias iš karės lauko ir abeluai iš 
pasaulio kasdien.

“NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis i» jos 
vedamos darbininScų dvasioje.

“NAUJIENOS” talpina darbininkams Tian ’ ingus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne r*avieaio* 
ypatos ir darytu ai pasalinio biznio.

Pren umeratos kaina:
Chicagoje—pe. išnešiotojus L c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chic* jo j e metam $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cnlcagoie metams $6.00; 
pusei metų $3.00; dviem mu .1.00. Europoje 
ir Kanadoje met.$7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

“NAUJIENOS“ 1841 S. Halsted SL, Chioago, Iii.
Šiuomi pri«(unčiu$------------ už “NAUJIENAS”

metus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresu;
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Tel. !8M Liuatspaint
PuikiaHRia lietuviams vieta pa*

St. ir J. Jurevičia,

St.
301
152

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

Ill.
1349 Lincoln

2. M. Rekis, 1329 
North Chicago, Ill.

Severos preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
ninkus. žiūrėk, kad butų Sėveros, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Žaizdos, 
isisonėjusi skiiudėji- 
nini, Bptmgai, karbun
kulai arba nudegimai, 
imsi pliki n iniai, apdo- 
glinai greitai pagįja, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment

LSevcroa Gydanti Mostis) 
vartojama. Kaina 25c.

uueueueueiteiteatesteiteeiieeiieg 

i Akušerkaį 
*t Pabaigusi kursą Womans MedlcaS L 
2) College, Baltimore, Md, £

Pasekmingai atlieka savo darbų prie 2 
9 trimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 9 

ą pagelba invairiose motoru ligose, u

! F. i
g SO. BOSTON. MASS. 1

P. LARKS,
, R. F. D.l, Box 94 
Kintensville, Pa.

Iš Lietuvių Darbininkų Augščiausios rrieglau 
Literatūros Draugijos, dos Lietuvių Amerikoj 

reikaluose.
... ....... ........................ , Aug. 29 d., 1915 m., cen

te laikinai centro sekretorei, tro kontrolės komisija per- 
Miss J. Benesevičiūtč, 50.žiūrėjo centro knygas, kur 
North Prince St., Flushing,’atrasta taip: nuo pradžios

Pranešdami apie naujų 
kuopų susitvėrimą, rašyki-

Pristatykit kuopos valdy
bos narių adresus ir, jeigu 
galima, visų kuopos narių 
adresus. Sekretore išduos 
kuopai numerį ir suteiks pa-

Kiekvienas L. D. L. D. na
rys tegul atydžiausią temy- 
ja mūsų draugijos konstitu
cijos projektą, kurį pradėsi
me spausdint sekančiame 
“I«iisvės” num. šioj pačioj 
vietoj.

Vėliaus konstitucijos pro
jektas eis nubalsavimui: 
Konstitucijos projektą pa
rengė pirmos kuopos išrink
ta komisija iš J. Benesevi- 
čiūtės, K. Liutkaus ir R 
I’rūseikos.

Sekančią savaitę visi L.D. 
L. D. nariai gaus raštiškus 
parengimus nominuoti virši
ninkus į Centro Komitetą ir 
pasiskirti draugijai organą.

Naujos kuopos.
Keturioliktoji kuopa susi

tvėrė Minersville, Pa., iš 8 
narių. Kuopa susitvėrė lai
ke susirinkimo būrelio lietu
vių Mar Lin parke. Yra vil
tis, kad greitu laiku pakils 
kuopos narių skaičius.Tuom 
laikinė kuopos vyriausybė 
susideda iš J.čiudinio pirm., 
J. Ramanausko, sekr. ir P. 
Butkaus iždininko. Sekan
tis susirinkimas bus 19 d. 
rugs, svetainėje P. Lietuv- 
ninkienės.

Penkioliktoji kuopa susi
tvėrė >Newark„ N. J. Tai
gi dabar Newarke bus dvi 
kuopos. Viena “kalnuose” 
(penkta), o antra “pakalnė-

s. m.
Įplaukė viso
Išleista viso
Kasoje liko
Knygos vedamos geriau

sioje tvarkoje.
Turtų kontrolės komisija: 

P. Samulionis.
M. Urlakis.
J. Gataveckas.

P. S.—Čionai nepaduoda
mo kiekvienos kuopos įeigas 
atskirai, kadangi dar kuo
pos nėra susitvarkę ir vis
ką užsimokėję, kaip reikia. 
Taigi paduodame tik abel- 
ną skaičių įeigų ir išeigų.

Taipgi turime patėmyti, 
I ;ul nekurios kuopos užsi
puola ant centrališko iždi
ninko p. K. Varašiaus, būk 
jis pinigus neteisingai aik- 
vojęs. Tai yra prasimany
mas ir grynas melas. Pini
gai yra visur teisingai išmo
kėti. Neteisingai nei vienas 
centas neišleistas. Daugu
mas., žingeidau ja, kiek prie 
centrališko pikniko turėjo 
pridėti. Reikėjo pridėti 
$90.62. Taip visuomet bal
suokit: 500 už pikniką, o va
žiuokit ant pikniko 200y o 
potam kaltinkit centro ko
mitetą, kam padarė nuosto
lio. Juk, gerbiamieji, turite 
žinoti, kad C. K. paėmė val
gymų ir gėrynių dėl su- 
virš 400, o ant pikniko atsi
lankė suvirš 200. Tai kaipgi 
nebus nuostolio? Čia kaltė 
ne C. K., ale mūsų pačių, 
kad nevažiavome.

Turtų Kontrolės Komisi j a.

$1,418.00
788,95 
629.05

viai gyvena dviejuose punk
tuose ir vieniems su kitais 
gana sunku susieiti. Penk
tosios kuopos valdyba susi
deda iš pirm. A. Janušonio, 
sek r. J. Janušonio ir kasie- 
riaus J. Palubinsko. Orga
nizatorium išrinkta Marcin
kevičius. Jo pareiga kal
bint naujus narius.

Pa., gauta užklausimai apie 
L. D. L. D. tikslus. Atsaky
ta laiškais.

Laikinis Centro Komite
tas L. D. L. D.:
L Prūse i ka, pirmininkas, 
183 Roebling St., Brooklyn.

J. Benesevičiūtč, sekretorė,
• 50 No. Prince St.,

J. Dainius, kasierius,
183 Roebling St

LAISVE

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Severą s
Gothard Oil.

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

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

"Man BkaudSjo atrS- 
nos ir šonai ilgiau, kaip 
por penkis metus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskirt aš radau So- 
vėra’s almanac’ą ir ra
dau, jog Sovera’s Go
thard Oil butų goriau
sia išbandyti. Aš ban
džiau tą gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai del skaudėjimų ko- 
Jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurio ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus.”

knygų “Laisves” išleistų už 75c. Tos 
dovanos bus duodama tik naujiems i 
skaitytojams. Todėl, jei pats skaitai 
“Laisvę" 
t i ir 
šiuo

prisikalbink kitą užsirašy- 
gausi dovanas. Pinigus siųskit 
adresu:

M. M. P U R VENAS
181, E. Arlington, Vt.

(Sept. 10 to Oct. 10)

Pasiunčiau seniau prane
šimą A. P. L. A. draugijos 
reikaluose, kad nominacijos 
blankos pasiųsta visoms 
kuopoms, bet nepaminėjau 
iki kokiai dienai turi sugrą
žinti.

Sugrąžint turit nominaci
ją iki October 7 d., 1915 m.

J. K. Mažiukna.

Nauja kuopa Susivieny- 
jimo Lietuvių

* Argentinoj.
Mums praneša, jog QuiL 

mes, Argentina, susitvėrė

DVI FARMOS.
Viena farma turi 42 akru žemės,! , .

ir ant farmos randasi stuba, turinti duodu už $1.00. 
keturis ruimus, kur visas turtas 
(farma ir namai) parsiduoda už 
$1,400. $900 iš kalno reikia įmokėti, 
o likusieji ant išmokcščįo.

Antra farina, turinti 80 akrų že- j 
mes, vieną stubą, kuri turi septy-1 
nis kambarius, parsiduoda už' 
$4,200. $2,000 iš kalno įmokėti, o li- l 
klišieji ant išmokėsčio. |

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

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. Kjiyga $1.50, par- 

. Adresuoki!:
G A. BARONAS

McKees Rocks, Pa.
? t* I^IIIiQ>»»>i0iM*

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
AtvirutČB 4 rūšių, kurias išleido 

Worcosterio L. Š. F. Komitetas, nuo 
kurių polnas 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 
atsirastų platintojų.

Pinigus ir laiškus siųskite:
P. A. DEDYNAS

1 Worth St., Worcester, Mass.

Skanua alus, 
gardi arkite*, 
žilus, visokis 
vynas, kvepen- 
tl cigarai, Ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atąak&nčiofl 
vietos, o būsit# 
ažganėdlnti.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

Geru patai 
sym u!

Gvarantuo 
tas ant

LAISVftS MYLflTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

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

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

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

šio 1 mą ir 8~čią nedėldienį, Imą va- 
landą po pietų,8allel salčj, kampas E. 
Main Ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
Il'inois.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ .
DRAUGYSTfiS, ROCKFORD, 
ILL., VI RAIN INK U VARDAI 

IR ANTRASAI.
Plnnininkafl P. G. Alekslnai

I486—7th A v*
Vic®-pirmĮninkąs F. Raškevlčlu* 

539 Island Ava.
Protokolu raitininkas Ona Užbaliūtt 

1214 West th
FlnmaaiQ raitininkas J. Stružas 

1125—8th 0t
Iždininkas Mt. Buzinskls

580 lal&nd An
Kasa* GlobjtM.li

M. Garuliūt*
1109 8. Winnebago 8t

Ona SavraaevKlut#
589 Island An

Maršalka A. Noveriiiid’s
41,1 So. C'nrreh Bt.

A. P. L. A. DR-JO8 CENTRO V AL 
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI b
Centro pirmininkas P Liepų*, 226 

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

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

und Carson Sts., S. S. Pittsburgh, 
Turtų Kontrolės Komisija:

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie, Pa.

M. Urlakis,
231 Forbes St., Pittsburgh, P* 

P. Samulionis,
Box 63, Me Kees Rocks, Pa.

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

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

Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, J. Gal dinas, P. O. Boj 

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

Carson St., 8. S., Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P. Petraur^as, Poat ufflcr 

Cuddy, Pa.
6 kuopos—-J. Pūkas,

Box Lock 476 Export, P*
7 kuopos S. Kirmius,

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne St.
V ice-pirmininkas K. Brazevičia,

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 “Laisvės” 
Agentūroj.

Laivai iš New York© į Archangelską išeina

Rugsėjo (Sept.) 20 d.

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

^LAISVĖS" SPAUSTUVĘ

Protokolų raštininkas F. Bartkus, 
1055 Jenne St.

Finansų raštininkas K. Arlauskis, 
818 Jerne St.

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

Sūdžia A. Bubelis, 313 Quince 
Vėliavų nešėjai: 1’. Miliauskas, 

Caledonia 
Main St.

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 
darbininkų kooperacija. Todėl “LAISVĖ” neturi 
reikalo prieš ką nuolankiau! arba ką noi^ užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai skai
tytojai, platinki! “LAISVĘ” kiek galėdami, kad ji 
rastųsi kiekvieno vargdienio grintelėj

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protoko'ų sckr. St. Deikus.

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

J 408 Victorian St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: J. Vach 
St., Waukegan, 111. 
No. Jackson St 
Maršalka K. Navickas,

1420 Victorian St., Waukegan, 111. 
Susirinkimai atsibūna pirmą nedel- 

dienį po 12-tai dienai kiekvieno me
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, 101h gatve,North Chicago, 
111.

CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

Sekretorius K. Čiuberkis,
183 Roebling St., Brook'yn, 

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

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

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

Uždėjimas kepuraites 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
Bedford Ave., Tarpe 2-ros 

1-mos gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

Quilmes pribuvo 4 draugai 
iš S. L. A. iš Buenos Aires.

Susirinkime dalyvavo 12 
žmonių. Pirmiausia buvo 
perskaityta įstatymai, prieš 
kuriuos niekas neprotesta
vo. Paskui prasidėjo rin
kimas valdybos. Išrinkta

Pirmininkas M. Gaižis, 
Rašt. E. Marcinkevičius. 
Iždinink. A. Stankevičius. 
Revizorius U.Baltušnikas.

/Ligonių Komisija:
J. Winkšnaitis.

Paskui liko paskirta or
ganais dėl pirmos kuopos 
“Keleivis” ir “Laisvė”.

Centro pirmininkas pasa
kė prakalbą apie dabartinį 
judėjimą Argentinoj. Dėl 
mūsų svarbiausia draugija 
Susi v. Liet. Argentinoj. Per
tai reikia stengties prie jos 
prigulėti.

Sekretorius
E. Marcinkevičius.

“LAISVE
183 Roebling Street Brooklyn, N.

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

228 Madison St., 
Hoboken, N.

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

j.
Y

New Haven, Conn.
6 d. rugpjūčio, 1915 m., 

čia atsibuvo vestuves J. Pa
rankos su p-le P. Šiaulai- 
čiūte. Svečiai besilinksmin
dami sumanė parinkti aukų
I, . Š. F. Aukautojų vardai: 
P. Keznes, L. Keznes—po 
$1.00; M. Beržinskiūtė —50 
c; J. Jasiulaitis, J. Šiaulis,
J. Paranka, P. Barčiūtė — 
po 25c; smulkių aukų $1.50; 
viso $3.65.

P. Keznes.
Nuo red.—Ačiū. Aukas 

pasiuntėm sekretoriui L. Š.

LIETUVOS ŠELPIMO 
FONDO KOMITE

TUI.
Cicero, III.

L. Š. F. Fin. Sekretorius 
atskaitoje liepos mėnesio, 
1915 m., įvyko smulki klai
da. Pasakyta: “Per L. Š. F. 
Komitetą, Cicero, III., nuo 
vietos lietuvių $20,00. Turi 
būti: “Per L. Š. F. Komite
tą nuo vietos lietuvių per p. 
St. Šimkaus prakalbas su
rinko $20.00.

Gerbiamas p. Šimkus ir 
vietiniai rengėjai prakalbų, 
malonės už tai man atleisti.

T. L. Dundulis,
L. S. F. Fin. sekretorius

f Jonas MATHUS
Į GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
t IR ŠVARIAUSIAS SALIC- <1 
f N AS VISAME SO. N 
J BOSTONB.
1 Sveiki geriausio* rOile* gėry- j 
& mai ir užkandžiai. Patarnavi- ’ 
j maa prlelankuB. Atillankyklte, g 
i • peraitikrlnaita. ’

į JONAS MATHUS y (Lietuvio Savininkas) y
I 342—344 W. Broadwaj 1 
I So. Boston, Masi.
» (Deilmta Žingsnių nue Lietuviu i 
1 Labdaryetis Draugijai narna). <

Pajieškau Liudviko Naino, vaikinas 
15 metų senumo, 10 menesių atgal 
išvažiavo iš Pittsburgh než'nau kur. 
Paeina iš Lietuvos, Kauno gub., Šiau
lių pavieto, Gruzdžių volosties, Kar
velių sodžiaus. Jis pats lai atsišau
kia ar kiti. Kas duos žinią apie jį, 
gaus dovaną $5.00.

Mr. Jos. Paleckį 
1248 Penn Ave., Pittsburgh, Pa.

(74—78)

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
J. Noviackas (pirmininkas)

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

283 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
W. Vikertas (iždininkas),

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

241 3 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y. 
Kazlauskas,

268—-40th St., Brooklyn, N. Y. 
Liutkus,
131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

K. Kreivėnas, <
550 W. 52 St., New York City. 

J. Simaitis,
174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

J P<imlis
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush- 

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

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

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

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

Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J Butkevičia,

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

kuopos Brooklyn® —- L. Deveikis 
146 Metropolitan Ave. Brooklyn,

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

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 58 
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.

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

Chicago, Ill.
(72—75)

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

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

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

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

STEGER, ILL. 
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

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

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

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

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedė'ioj, P. A. Sa- 
lasevičiaui svfetnlnij.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

Westville, 111. 
Finansų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.

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

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

ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass; 
J. J. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

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

br««:>a»sis 2M0UOS
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 huno sil
pnybių.

LIETUVISKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydanęių t'.ledikamerrtų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio. ........ . 
r. *
Skilvinės proškos..... .10c. 
Pigutkos nei kepenų,...........
Būkių naikintojas.. ._. .,.., 
Del išvarymo soliterio..... 
Anatarinas plovimui......... .  <
Nuo kojų prakaitavimo.. < 
Gydanti mostis............. 
Antiseptiškas muilas....... 
Gumbo lašai............. .... .50c.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroa 
>ff*ippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčs, šaknis ir 4. (k 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

MTReikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių apraiymsfer^S 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam® 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoj®,

■ Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, crftll
atsilankydami į Lietutnškę Aptieką,

VINCAS DAUNORA. Aptidbufaa,
Bedford Avenue įtampas North M: Vi ,

<
.25 
.10 
.25
50 
.25 
.50 

1.00 
1.00
.50
25 

.25 

.25

<2t 
•Ui

ir gaunamos sekančios gyduolės;
Nuo galvos skaudfjimo.IOe. ir 
Nuo kojų nuospaudų..10c. ir 
Nuo dantų gėlimo.,... . .. 
Nuo peršalimo.......... ..........
Plaukų stiprintojas... .2&c. 
Liniment as arba Expelleris 
Nuo nl ' »!<; ■-
Nuo R' 
Nuo lytiškų ligų 
Nuo " __
N uo ki t mėlių....... 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos dej dantų. 
Karpų naikintojas..

f 1.00 
.75

1.00 
.50 
.50 
.50

1.00 
.25

8.00 
.25 
.25 
.50 
.25 

1.00

50c. ir 1.00 
-50c. ir

.25c. ir
Nuo gerklis skaudčjimo 25c. plaukų šilimo 

leumatizmo.. 50c.
50c.

10

10c.

ir

ir

NEREIKIA JIEŠKOTI :: £ 
Delio, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglf 
kalbą, aritmetiką Ir lietuviu kalbos gramatiką save 
muose liuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymu w 
knyga DYKAI. |d6k stempą. Adresas: ’

LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.

I VI II |\ Į II kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką mvi 
■ ■■VllVfcV muose liuesams laike. Visi išmoksta. Hurodymi
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“Bobų vasara”.
Taip vadinama “bobų va

sara” šiemet veik karštesnė, 
negu UKroji vasara. 1 i

Seredoj po pietų karštis’ 
pasiekė 87 laipsnių 
žmonės mirė, „ 
po, ambulansai “busy”.

Tokio karšto rugsėjo ir 
seniausi žmonės nebeatme
na. Coney Island vis dar 
pilna svieto.

stomi, apeina visus kliubie- mi į Country Court House 
dėl išsiėmimo pirmų pilietis- 

jl<ų popięrų. x
( Tai buvo didelė žmonių

Šiuomi primenam visiems kompanija, o žiūrėtojų buvo 
Kompaniją

.V!

WoxJd. Keli Central Brooklyno drau- . dar daugiau. . “
d-mo-olN nnni- Kams s°cijalistiško judė- būsiančių piliečių lydėjo du

- k - c jimo rėmėjams, kad šią pėt- benai, kurie griežė 
nyčią, 17 d. rugsėjo, Millerio Star 
svetainėje bus svarbus su-1 Kiekvienas 
sirinkimas apkalbėjimui mažą Amerikos vėliavėlę
daugelio reikalų.

Geistina būtų, kad
_________ _________ rinkiman atsilankytų visi

12 d. rugsėjo “Aido” cho- socijalistai ir Jų pritarėjai, 
ras turėjo lekcijas gaidų I Pradžia mitingo 8 vai. va- 
riokinimos, o nuo antros .kare, 
vai. išvažiavo į girią ūži

Aidiečių išvažiavimas.

diečiai
nos:
7 vai. grįžo namo.
diečių buvo ir keliolika pa 
šalinių žmonių.

K ntKMKMMMI

SUS1-

Neužmirškite, kad šį
visa laika linksmi-o 

dainavo, žaidė ir apie''ai. vakare, bus extra susi- 
Prie ai-,l‘in^imas Lietuvių Darbinm- 

;kų Literatures draugijos 
I pirmos kuopos.

Frooklyne nėra kitos to
kios organizacijos, kaip 
“Aido” choras, kurioj būtų 
tokia sutartis. Jie, aidie
čiai, kaip matyti, tai rodos, 
kad visi tokios pat nuomo
nės. <

Teiksitės man, “Laisvės” 
skaitytojai, atleisti, kad aš,

(liūno vestuvėmis
Ju pagirtinas darbas Laisvės N73 ant, 7-to pūs
is ‘ kad rengia erus|lupio). liesa, rašiau tą, ką 

dalykus’, kaip tokius išvažia- 
vimus ir draugiškus vakare-!1’0^0?’, be klaidos, bet štai, 9 
liūs. Išvažiavimus, ant kiek: rilg3ejo,i K. Kavaliūną^ sua- 
man yra žinoma, 
kas nedėldienis, 
būtų Ii uosi. Bet, kaip broo 
kiyniečiams yra žinoma, — 
jie veik kiekvieną nedeldie 
nį važiuoja visokiom drau 
gijom dainuoti. Todėl savų

ii<> turėtu testavo kita mergina, kurią 
eigų tik!J- K- suvedžiojo.

- - i Kaip ten nebūtų, už suve
džiojimą merginos Suvieny- 

jtų Valstijų teismasMiuspręs 
I jo kaltę, už kurią ir atken
tės, bet visgi p. K. Kavai iti-

Prie progos noriu pasaky- 
kad aidiečiai gali pasi-

energišką mokintoją, kaip 
kad L. Ereminas yra. Rods, 
jau būtų senas ir numotų

tik atbulai yra.

gneže “The 
Spangled Banner”.

4 žmogus nešė

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

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

Receptus sutaisom kogeriausia ir pigiausiom kainom.
Mūsų Aptiekoj/dirba tio žmonės, kurie Lietuvoj dirbo aptiekose 

ir turi gerų praktikų Kalbame Rusiškai", Lenkiškai ir Lietuviškai.
I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius

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

SERGANTIEJI!
priežasties ligos?

r

ne

užsiimančio daugpatyste. 
Per tai gaila, kad jo vestu
vėse dalyvavo keliatas ypa
tų, kurios jeigu būtų žinoju-

ES

I

AISOPO PASAKOS.

I

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima 'už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferių per keturias nedė- 
lias. 1 Galima mokintis dieno
mis ir vakarais. Gvarantuoja- 
me, jog lajinius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
INTllRNA'ITONAL SCHOOL 

OU AUTOMOBILE

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

JOHN KULBOK CAFE
kad 

biznieriai 
bizni gi- 
Cigaras, 

kaip ko-

žinoma, 
visi 
savo 
ria. 
nors 
pūsto 
bet 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas,

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

Reikalaukit iš “Laisvės”
redakcijos. Al'Z'r’

183 Roebling St., Brook-

Užlaikau Gramofonus

AISOPO
’2i

ft,

y MMfNKO I*. I4JBTWMJ
* uvbafc *

KAROLIS VAIRAS
i?< 4

iih i

Ar nustojote sveikatą iš
Diena po dienai, metas po metui 

užsiimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išly
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarų ir specijalistą

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

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

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomų elektrišką 
aparatų ir X-spiiiduliai. per kurių 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 

; gerai žinomą ' "
DR. LANDĖS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 
vai. vakaro, šventadieniais nuo 10

t£

V j

%

kill

C‘i* U Z*
į) lį . LANPS5 OvvuOovC

I^O CAST

vai. ryto iki 4 po pietų.

140 E. 22 nd St. (Lexington ir 3rd A ve.) New York City

’ Naujausi = Lietuviški

Columbia
Jeigu neturi mano katalogo, tai pri- 

siųsk už 3c, pačtinę markę, o apturėsi 
didelį ir puikų kata’ogų, kuriame rasi 
visokių geriausių Armonikų, Skripkų, 
Triūbų, ir daugybę kitokių Muzikališkų 
Instrumentų. Istoriškų ir maldų knygų, 
kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. 
Gražių popierų gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir' dainomis) 
su drukuotais aplink konvertais, tuzi
nas 25c., penki tuzinai už $1.00. Reika
laukite visokio tavoro pas tikrų lietuvį, 
o gausite teisingus tavorus. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį adresų:

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

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

bet sako, kad j 
skaniausias. O 
man

tai nereikia
rodos, 

girkalba. ...
vieta atsakanti dė’ pa- 

Kambariai u visais 
Prašau kreiptis į tų ’ 

tų, o būsit užganėdinti.
JOHN K UI. BOK Locnininkas

291 Wythe Ave., Corn. So. 1st St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel, Green poin t 279

kaip draugai 
lis. Žinoma, 
keleivingų. 
rankumais.

pa- 
vic-

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

J. GIRDĖS
103 Grand St., Brooklyn, N.\

> '■J VV VVJ v. J .

'sios, kad jis taip elgiasi, tai Į

klyno jaunuosius chorų ve-

įii vestuvėse nebūtų daly va- 
v usios.

1 Lai skaitytojai nedaro tiž- 
j-’. metimu man, kad aš tokias i

y patas, kaip K. K. pagiriu. 
Aš patsai tą klaidą ir atitai
sau. : ■; '

Pranešimas.
ist Party lokalo 
county Centrali nio 
o posėdžiai atsibū- 
)ntra ir ketvirta ŠU

Anądien New Yorko East 
Side matė puikų paveikslą:

Gori du kambariai iš;-irarulavoja1 
už prieinamą kainų. Atsišaukite po p 

l iuimurim 24 T'ilmore Place, Brooklyn, ■ 
Y,, 3 skambutis. !

Net rot ikite vilties! J eigų pl ikas.Bilo 19 ar p’ei.kano.' ar plaukai .-lenką; t ūk- 
kuopos i minėto komitetoRAI! 
posėdžius, malonėkite lan- i Dr. Brundza ( o., Sla. A .. iriyn. N.Y. 
kytįs. Posėdžiai atsibūna ~į--- --------- ~W7^7~—

batą kiekvieno mėnesio. To- 'n. 
dėl, draugai delegatai, ku-) 
i i e esate išrinkti

919 Willoughby Ave., Mokantis 
rai dirbti, 
kastis gera

)

•Ž E 2339.

E 2340.

E 2341.

kare.

kelines ir bruslolus ge
lia rbas anų visados, mo-

A Įsišauki! tani rašų :
.S. Prūse lai Vis. ,;-V
t.. Watcrburv, Conn.

EXTRA MITINGAS, 
šioj petnyčioj, 17 d. rug
io, Lietuviu Gimnastikos

dalyvauti visi kliubo nariai.
Kiekvienam kliubo nariui 

pasiųsta atvirute su paragi
nimu būtinai pribūti mitin
gai!, nes bus svarstoma be
galo svarbus reikalas apie į- 
gijimą kliubui namo. Bus 
apkalbami ir kiti kliubo rei-

Kiekvienas kliubo narys 
lai būtinai pribūna, atsiveda

rašytų į kliubą.
Eidami į mitingą, pasaky

kit ir savo draugams, kad ir

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 

mo pirm užmokėjimo pinigų.

GERIAUSI M UZIK A L1 AK I IN ST R U M ENT AI 
AMERIKOJ E.

2342.

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
VILNIAUS RŪTA.
“DR1NOPOLLS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SI U VĖJĄ. Monologas.
PO DUGALV1U ERELIU. Princo Vaiskava •

' M

E 2343.vienų dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji-

Vienas armonikas su t 
sitis. ' Kaina $8.00. Tokia 
klavišiu, 12

Kaina $12.00.

2223.

2224.

E 2225.

E

E

2226.

2227.

2228.

E 2356.

ANT VIENOS GALVOS. Monologas:
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija.
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Poika-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
J SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija.
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos
Orkestrą.
PER GIRIA GIRI ALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE.
SAULELĖ
Kapolija.

Kapolija.

Polka. Kolumbijo. Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

PATAISAU RAŠTUS.
Jei norite, kad jūsų kores- 

ipondencija, polemika, strai- 
psnis, eilės ar kokis kitas 
raštas tilptų bile katrame

spausdinamas Į knygutę, 
:siųskite man kad ir pras- 
i ui ausiai pa rašytą rankraštį, 
jo 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.

Kas Dar Neužsisakete
Pasiskubinkite užsisakyti savaitinį darbo žmonių laikraštį

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

tams Leisti.
“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 mėn.— 

$1.00; vienam mėn.—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 raštu. “JAUNOJI 

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

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

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

Adresas:

The Lithuanian Pub. Co.
2257 W. 2 Jr J PL. CHICAGO, ILL.

Geriausia dvieilinė Vienuos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorui ir ma''orni basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskirį p’ieno balsai. Viskas 
kudtvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsų.

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

1

armonika su 21 
su plieniniais balsais

d
t

y

E

E

E

2358.
2359.

2360.

KTR BANGUOJA 
DARBININKU MARSELIETĖ 
NEMUNO VILNYS. 
SUDIEV.

ir
ir SUKELK1ME KOVĄ. 

i'Dras. V. Kudirka) Valcas.
(Dr-ap V. Kudirka). Mazurka.

( Dr-as V. Kudirka). Vairas.
MANO MIELAS. Polka.6 si runų balalaika, 

mechaniški koleliai, 7 
klaponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio iš
dirbinio $4.50.

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

MOSCOW MUSIC CO.
Dept. M52 CANAL STREET. NEW YORK, N. Y.

<0
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VISIŠKAI UZ 
DYKĄ

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vienu iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir' išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nanduotis priitnnunio gamtos—-visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš txj 
didžios vertybes inedikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyry-—stiprus, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelia.

M

9 ArBi Kankinamas
Sifilisu arba Užnuodijimų Kraujo, 

Triperiu, Pulavinni, Nusilpnėjimu Gy
vybes, Užkrečiamais I.igais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusuliu, Negruo- 
mulavimu Viduriu, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmą, Pilvo, 
Jakną, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogu a- 

si pilvą; atsiraugėjimus; 
turi tulžios užpuolimus;•v e nn

I
4 i

Kelias i Sveikatą, 
S t i p r uiuą ir Energiją.

sius ratus po akiu; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, baimingas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta: nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiskei 
ir lengvai kalimi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

^jįįSS pamokinimų. Ji yra kraUtove žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kož.nas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs i-r sveikas, turi 

Sf žinoti. ' Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokant pačtą. Ant kon-
V vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius.

Paduok sava vardą, pavardę ir adresų ai.škei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

Įfc Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 203, 208 N. Fifth Ave., Chicago.
Godotinasal:—Aš esu uŽintoresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vienų iš tę knygų, umu laiku.

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

Adresas............. ................................................................ ............................... .................. ..

Miestas Stejtas.

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ. .

Specijališkas nužeminimai 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitų grama- 
fonų su 12 lietuviškų dainų 
500 aditų, kaštuoja $12.50 
Gvarantuotas ant 10 metų. Si
tų gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimų pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te SI.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi j gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK, N. Y.
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I M.&V.FURNITURE COJ
8 Makauskas & Vidžiūnas, Props.

III
KM®

■»:

f .■

M į v
'i

II

fe

KODĖL LIETUVIAI PERKA PAS MUS?
Užtai, kad męs parduodame gražius, drūtus FORN1ČIUS ir už 
žemų prekę. Palaukiam pinigų, jei kas nori arba gali išmokėt po 
$1.00 ar $2.00 j savaitę.

PATARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

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