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CARO PALIEPIMU DUMA IŠVAIKYTA. KAIRIEJI DŪMOS ATSTOVAI SUAREŠTUOTI
VOKIEČIAI UŽĖMĖ

Nedeldienį, 19 d. rugsėjo, nebus dar baisiau, jeigu nuo neša, kad caras buk tai su- kad tos italų atakos

savo

Į kariškas priėmimo vie-

taip-pat žiūrėjimo

aust- 
nepa-

tapo atmuštos.

BĖGT AR NEBĖGT. 
Baisus vokiečiai,

‘Rygos Garsui”, 
liksis ant vietos.

VOKIEČIŲ ŠNIPAI 
RUSIJOJ.

Ant Samos fronto, lygiai 
prieš Belgradą, tarpe mūsų 
ir austru

! teikęs amnistiją 100,000 po
litišku kankiniu, vienok iš 
paties Petrogrado apie tai 
nėra jokių žinių.

iŠ Berlyno atėjo žinia, kad jų pabėgti? Kur bedingsi 
vokiečių kairumene įžengė į i tuomet?

kilti revoliucija. [kamąją karę ant Typoliaus •
bet ar /tūli italų laikraščiai pra- piubežiaus. Vienna tvirtina, i 

visgi'

GARAS ŠAUKIA OPOL- 
-ČHNIJĄ.

Petrograde išleistas caro 
ukazas, kuriuo šaukiama 
stoti po vėliavomis opolče-

Apskelbus karę, pasirodė, jus, bet žmonių vos trečia ;vo poleriškose šalyse, kovo- 
i su ledynais. Buvo

Geriausias darbo žmonių laikraštis 
“LAISVĖ”

Eina du sykiu savaitėj*: Utaminke ir Pet- 
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ratyvi&ka Spaudos Bendrove.
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To buvo galima ir laukti, 
nes jau per kelias pastarą
sias savaites feldmaršalo 
von Hindenburgo kariu me- 
nė buvo pasistačius 
tikslu užimti Vilnių.

Pereito j subatoj jau ir ru-

skelbęs, kad 
klausia, papuls 
rankas. Rusai pranešė, kad 
'Vilnius nėra jiem taip svar
bus centras.

\ įsi ru ų činovninkai, vi
sos įstaigos, daugybė civiliš
kų žmonių spėjo išsikraus- 
tyt iš Vilniaus. Rusų val
džia paliepė iškraustyt iš

Tą klausimą uoliai svars
to latvių laikraščiai. Dau
guma latvių žurnalistų pa
sakė: liksimės ant vietos, 
nebėgsime, nors ir čia dar 
taip.

“Lidums” rašo: męs turi
me likties namie, nors mums .
ir gręstų didžiausias pavo- niją antrosios eilės.

Vilnius, vei-!jus. Į kariškas priėmimo vie-
1 į vokiečiui Rygos lietuviai, patariant tas turi ateiti dėl antro ap-

I b/.inrnjin'iO: ' visi OpolČenCai i
pirmosios eilės ir visi zapas-l 
nieji, kurie ligišicl dėl ko

VOKIEČIAI UŽĖMĖ VYD-jkiu nors klinčių nebuvo pri 
ŽIUS IR KAMAJUS. |imti kariumenėn.

Berlyne

AUSTRAI ATMUŠTI, 
Nish, Serbija. — Serbijos 

karės ofisas išleido sekamą 
paskelbimą: ■

12 ir 13 d. rugsėjo smul
kios austrų nuovados mėgi
no persikelti per Drinos upę 
ties Višegradu, bet 
rams tas mėginimas

Vilniaus ir fabr 
kad vokiečiams 
paliktų. Lietuvių 
draugijos komitetas 
pat apleido Vilnių

Dabar visoje

atrtilerijos buvo 
Priešų kanuo- 

lės greitai tapo nutildintos. 
j . 14 d, rugsėjo austrai ne

paskelbta, kad| Pagal apskaitymą Londo- rojo pasidirbdinti fortifika- 
vokiečiai užėmė jau Vyd-[no dienraščių, naujoji rusų'ei jų.
žius, Zarasų paviete. Vyd-'armija susidės iš 8 milijonų Mis, tas jiems nepavyko, 
džiai randasi 35 angliškų, žmonių.

nieko nebe- mylių atstume nuo Dvinsko. j Francijoj pašaukta prie j
šelpimo

taip-j
Vilniaus’šiai. Mūšiai tęsėsi pačiame 

Vokiečiams sta- 
eina ties čiai reikėję šturmuot kiek-

Vokiečiai taip-pat jau pa- 'vėliavų vaikinai 18 metų. 
e:<ė Kamajus. Užimant! -------------

gubernijoj eina baisiausi miestely.
mūšiai. Mūš’ai
Naujais Švenčioniais ir ne- vieną namą.
toli nuo Vileikos. Kita vo-!-------------
kiečių armija eina link Ly-, KIEK RUSŲ PAIMTA } 
dos. Ties Molodečko taip- 
pat eina mūšiai.

Kuomet \ ©kiečiai
Vilnių, mieste viešpatavo di
džiausias vargas. Maistas 
buvo dvigubai pabrangęs, 
cukraus visiškai nebuvo.

ARI

Artilerijai pas.ida.rba-

VEZUVIJUS PLEŠKA.
U gn i akaln is Vezuvi j m

(Italijoj) vėl pradėjo pieš
Ap- i kiečių

i persimainęs šiek-tiek gyve- sios šiaurės srytis. Tą eks- 
'nimas. Miestas grynesnis pediciją surengė Kanados 

Londono laikraščiai labai palikęs: vokiečiai grynumo valdžia. r
daug rašo apie vokiškų šni- žiuri, kad ligos nepradėtų Daugelis jau manė, kad 
pų veikimą Rusijoje. :siausti. Prekyba prasidė-! Stefansson ir jo draugai žu- 

Apskelbus karę, pasirodė, jus, bet žmonių vos trečia j vo poleriškose šalyse,kovo- 
kad Rusijos karės ir laivyno dalis beliko: apie 12 tūks-• darni su ledynais. Buvo 
žinybose pilna vokiškų šni- tančių. Vaikai nuo 7 iki 13 jau ruošiama nauja ekspedi- 
pų. Daugelis tų šnipų pri-. metų priverstinai turi pra-1 cija jų išgelbėjimui, bet štai 
gulėjo prie rusų patrijotų:dedamąją mokyklą lankyt. I gauta žinia, kad Stefansson 
dr-jų ir ačiū juodašimčiam ' Jau atsiradę ir daktarų, ku-j gyvas. Ne tik gyvas, bet 
buvo labai augstai pakilę, ą

Tie šnipai, kaip dabar go, matyt, daug yra, 
tikrai pasirodė, išsprogdino Vokietija buvo ; ‘ 
Och tęs ginklų fabriką. r 
fa brikos išsprogdinimas, Šelpos. 
laike kurio žuvo keli tūks-• -------- -—-
tūnojai darbininkų, atnešė] Lenkų atstovai Vienuos 
didžiausių nuostolių. Rusi- mieste neseniai atliko posė- 
jai tuoj pritruko ammunici- jį, kuriame nutarta reika- 
iGS- 1 Jauti Lenki jai sugražitni ne

vienas žymus rusas paša-. rigulmihgos karalystės tei- šalta, bet jie nenusimin^v 
koja, kad neseniai Petro- sę.° Naujai karalystei pri-1 “N. Y. Times” sako: “Ste- 
grade tapo areštuota ypata,' į,ažinta geriausia eiti išvien !^ansscnm pranešimai skam-

v ... su Austrija. Vokietijos cie-: la(‘^vjenani, tarytuimtai 
šnipų gorius Vilhelmas norėtu len- butų balsas iš grabo. Tik-
- 1 1 . • - 1 V . “ ’

Lvie šiaip žmones gydo. Var- įjam pavyko atrasti naują 
nes į žemę tolymiausioje šiaurė- 

Vokietija buvo prispirta ' je. Ta žemė būk tai esanti 
Tos 'duot 90 tūkst. markių pa- aštuonius sykius didesnė, 

kaip New Yorko valstija.
Taip bent rašo patsai 

Stefansson “New York Ti
mes”. Keliaunjnkams rei- 

Ikėję pergyventi didžiausias 
vargas, žiema buvo baisiai 

ilta, bet jie nenusiminė.

kuri buvo pirmininku orga
nizacijos vokiečių i 
gaudymui, bet pasirodė, kad 
ir toji ypata, kuri gaude vg- ;

i šnipus,

.1 Austrija. Vokietijos cie

1 v ydžius, buvo didžiausi mū-1 , - - - 7 !keti ugnia ir pelenais.
RaUILAS gnuVGSIlUOSC. Illnkinių kaimelių gyvento- į kitu, kaip vokiečių šnipu, 

'jai bėga toliau dideliame iš- 
gąstyje.

—-----------
IPETROGRADE IR MASK-;

.. .........   VOJ AREŠTAI.
ys“ 'i'akonia, i . šiuomi laiku Maskvoje at-1 ................
ad rusai žada'neleisti Vil-iR)buna suvažiavimas įmes- ‘ nesmų, žinių is Londono, ką; 

■ane-'ttĮ ir žemiečių įstaigų atstu-i ten pridarė vokiečių Zeppe- 
lis iš^v1L Valdžia bijosi, 'kad iš linų užpuolimas. Nuostoliai 
rusu 1 priežasties durnos uždary- buvę labai dideli. Išviso ta- 

suvažiavime neį-'po užmušta 37 ypatos — 
moteris ir vyrai — 

ne kareiviai.

nesinori tikėti, 
užėmė jau keturi milijonai ru

sų paimta i nelaisvę vokie
čiais ir austro-vengrais. To- 
'kį pranešimą paskelbė Šyei- 
icaru laikraštis “La Suisse”.

1 ‘ Lai s v ės” k o re sp on d e n tas 
Danijos praneša mums: 
Vokiečiams užėmus Kau-

...lis patraukti savo pusėn ir i tai; retas žmogus tikėjosi 
|girdėti žadąs jiems apvaini- Tuomet nors dar apie jį iš

yra ne Kuo; kunti karalium Karolių Ste- i girsti. Jau sukako metai, 5 
ifana. Austri jos kunigaikšti.'menesiai ir 10 dienų, kada 

k atradėjas apleido Alaska”.Dabar lengva suprasti, . Sako Varšuvoje jau rengia 
kodėl Rusijai taip nesiseką, [si prie vaininkavimo.

DIDELI NUOSTOLIAI 
LONDONE.

Tiktai dabar ateina p
ŽIUOTI 1 EUROPĄ.

Buvęs valstybės sekreto
rius Bryan žada važiuoti į 
Europą agituoti už taiką. 
Šiuomi laiku Bryanas ran
dasi Washingtone. Bryaną 
ragina keliauti i Europą ir 

akė, kad kaip į tik bus .įves-^agituoti už taiką susivieni- / ■ 
j imas svetimkalbių laikraš
tininkų.

Bryanas sakėsi važiuo
siąs Į Europą savo ekspen- 
sais. Koki gi svetimkalbių 
1:1 k r aš t i ui n k a i ragi n a B rya-

i ANGLIJOS DARBININ
KAI GRĄSINA.

Kuomet Anglijos parla-ą 
mente taĮio pakeltas klausi
mas apie Įvedimą visuotino 
kareiviavimo, tuomet darbi- 
uinkų atstovas Thomas pa-

nių be jokių mūšių; p r. 
šama, kad visus varpi 
bažnyčių ir cerkvių i 
valdžia išgabeno į Maskvą. 
Misi auksiniai, misinginiai, 
variniai ir kiti brangus me
taliniai daigtai taip-pat iš 
visur prašalinama, kad tuo- 
mi negalėtų pasinaudoti vo
kiečiai. Sako, joge! vokie
čiai visuose užimtuose mie
steliuose išsijuosę medžioja

mo tame
vyktų priešingų valdžiai de- vaikai,
monstracijų. I- _ -

Pirmasai ministeris Gore-]
mikin išleido paliepimą tuo-[RUSAI ATAKUOJA 
jaus išvaikyti suvažiavimą,' STRUS VOLINLK 
jeigu jame kas nors pasi

i ta visuotinas kareiviavimas,?
i tai gelžkelių darbininkai
i tuojaus apskelbs visuotinąDUMA IŠVAIKYTA.

IUSIJOS ATŽAGAREI
VIŲ VIRŠUS.

r Rusijos atžagareiviai bai- 
su M]0 fsiai trokšta, kad tik durna

10 taptų paleista. Mat, durnos 
kairieji atstovai pliekė be

1 jokio pasigailėjimo ministe-; Vilniun pribuvo daug pa- 
rius, parduodančius Rusiją, bėgėlių iš Kauno, tarpe jų 
Durnos kairesni atstovai bu- randasi nemažai
vo išstatę visą eilę reikalą- sulyg pabėgėlių kalbos visas 
vinių. Jeigu tie reikalavi- Kauno miestas paverstas į 
mai būtų buvę išpildyti, tuo- griuvėsius 

į met visas Rusijos g 
mas būtų persimainęs.

Bet juodašimčiai nesnau
dė. Ministeris Goremikin 
nuvažiavo kariumenėn pas 
carą ir perkalbėjo tą šiau- 

, kad išleistu ukazą

17 DŪMOS

Petrograde arešti 1 otas so-j 
cijaldemokratas durnos at-; 
stovas Čcheidze, o 
dar 16 durnos atstovų, 
pasodinti kalėj i man.

Dūmos namas ir visos 
gel žkel i o staci jos se rgsti-' 
mos kareiviu.v

VOKIEčlAI UžėMe 
PINSKĄ.

Berlynas. GenerolaSi 
Mackensen jau užėmė Pins
ką. Miestas tapo užimtas 
šturmu. Vokiečių generalis 
štabas praneša, kad rusai 
norėję išnaudoti pelkes dėl 
apsigynimo. ‘ ’* 1

AU
STRUS VOLINIJOL.. .Į ‘‘Jeigu jus norite pramo- rusai smarkiai ‘

austrus. Austrų 
Petrograde ir Maskvoj iš-[ generalis štabas praneša, 

lipinta atsišaukimai, ragi-i kad į Austro-Vengrijos ka- 
nanti gyventojams būti ra-1 riindėnei yra labai sunku 

jjmiais. Kitaip prasikaltę- 
sužeistu; iJtai bus baudžiami sulyg ka

riškų teisių.
Kaip praneša iš Berlyno, 

Petrograde areštuota 8 du
rnos atstovai, tarpe jų Ke- 
renskis, kuris ypatingai 
smarkiai protestavo prieš 
durnos paleidimą.

daug pa-

; mat esą vokie-
gyveni- čiai bombarduodami fortus 

Ine kiek nesigailėjo paties 
miesto. S.

t akuoja nines revoliucijos, tai galite 
priimti tą įstatymą” - rū. 
grasino Thomas.

Pačiame Anglijos minis
ter: l>abinete viešp'it;• r ją 
didelis nesutikimas klaupi- 
me apie įvėdimą visuotino 

1 kareiviavimo. Už išleidimą 
[panašaus įstatymo . stoja 
' Llcvd George ir Churchill.

Pirmasai ministeris As-: 
quit h dar nenustatė savo po-

STREIKAS; ELIZABETH.
Streikas Elizabetho vis la

biau platinasi 
žada dar daugiau

Streikuoti 
žmonių. 

Tai pe stręikierių jau yra 
į .usėtinas lietuvių skaičius.

Kali) girdėjome, lietuviai 
sočijalistai žada rengti visą 
eilę prakalbų.

į Elizabetho dirbtuvėse mo
kama labai mažos algos. 
Daugiausia darbininkai už
dirba nuo $1.50 iki $2.00. 
Suprantama, jog už tokią 

i algą negalima pragyventi.
Štai kodėl, kaip tik pas

Rusai nori atgauti tvirto
ves, kurias paėmę austrai 
Lucką ir Dubno. . v
NORI UŽDUOTU SMŪGI 
SERBIJAI AR ITALIJAI.

Olandijos laikraščiai, pa- zici jos tame klausime, 
siremdami vengrų laikraš-  
čių pranešimais, sako, kad < Air f . v 
greitu laiku Austro-Vengri- Atrado HaiHa ZCIiięMURAVJOVAS-KORI-

KAS IŠSIKRAUSTĖ 
Iš LIETUVOS.

“Naujienos” rašo:
- Mat,. aplink Radusį, kad išleistu ukazą

Pinską esama didžiausių kuriuo paliestų durną. Mat,.|
• -./X/X Į durna perdaug teisių reika- ; — —.—~ o----- ----- 7

Pinskas randasi 100 ang-liaujanti, o jeigu Rusijai I kad Rusijos valdžia iškraus- 
' duoti teisių, tuomet ir pa- tė iš Vilniaus garsiojo Lie

tuvos budelio, Muravjovo- 
16 d. rugsėjo durna tapo Koriko paminklą, bijodama, 

paleista ligi vidurio/lapkri-i kad tokia brangenybė nepa
kliūtų į vokiečių rankas. 
Žmonės džiaugiasi.

Lietuvių Draugija nuken
tėjusiems dėl karės šelpti 
persikėlė su visu labu į Ru
sijos gilumą, į Voronežo 
miestą. “Lietuvos Žinios” 
paliko Vilniuje ir ragina 
gyventojus nebėgti.

pelkių.
_________ „ 

liškų mylių tolume nuo Lie
tuvių Brastos.

Pinskas gana žymus cent
ras.

čiam carui neliktų vietos.

čio. Kuomet pirmininkas 
Rodzianko pranešė durnai, 
kad ji 'paleista, tai kairėje 
pusėje kilo didelis triukš
mas. Atstovai pradėjo šauk-

KĄ VILNIUS PERGY
VENA?

Kaip tik vilniečiai patyrė, 
kad Kaunas jau po vokie
čiais, ūmai persimainė jų tirtai prasižengimas! Dar- 
dvasia ir geras upas. Ligi bietis Kerenskį mėgino pa- 
Kauno paėmimo vilniečiai sakyti prakalbą ir sušuko: 
manė, kad jų miestui nebe- šalin išdavėjai ! 
gręsia jokis pavojus. i.r.j,.

Minios pabėgėlių kasdien mainų nebus, 
pribūna į Vilnių iš Dvinsko, čiai, kurie davedė šalį iki 
Panevėžio, Ukmergės ir pražūties, laikosi iš pasku- 
Kauno. Visi turčiai aplei- tinosios.
do Vilnių.

Smulkių pinigų Vilniuj bijosi.revoliucijos.

Tokiu būdu Rusijoj per- 
Juodašim-

Petrogrado viršininkai
_____ j \ . Komen- 

jau veik nėra. Policija pa- [dantas išleido poliepimą, už
darė daug kratų pas krau- ginantį streikuoti. Vienok 
tuvininkus ir atrado dau-'daugely fabrikų vistik bu- 
gybę smulkių pinigų. Pirk- vę streikų.

j, Laikraščiai sako, kad da-

Vienok

kai nutarė likties Vilniuj

žinia

AUKA.
Šv. tėvas paaukavo Rytų 

Prūsų nukentėjusioms del 
karo gyventoj a m s 10 tuksi, 
lirų (apie 5 tūkstančiai 
rublių).

ITALAI PRADEDA 
SMARKŲ UŽPUO

LIMĄ.
Austrai- praneša, kad ita-

1 nors jie ir bijosi vokiečių. įbar Rusijoj tikriausia galiniai pradėjo smarkią apnin

NAUJA KARIUMENĖ 
RYGOS IR DVINSKO 

PAĖMIMUI.
Vokiečių fieldmaršalas 

von Hindenburg gavo di
džią pagelbą. Jo eilėsna

ja, išvien su Germanija, pa
darys generališką užpuoli
mą ant Serbijos ar ant Ita
lijos.

Vengrų laikraščiai sako,

KELIAUNINKAS STE
FA NSSON DAR 

GYVAS.
Keliauninkas Vilhjalmur Brown Bros kilo streikas,tai

stojo 400,000 naujų kareivių kad Rusijai jau užduotas Stefansson, išvien su keliais jisai. tuoj aus persimetė ki
šu puikia artilerija. Itokis smūgis, nuo kurio ji kitais draugais, pasirodo e- tu r, į kitas fabrikas.

Sustiprinęs savo spėkas' niekuomet neatsigaus. Už- ?ąs dar gyvas. _ Jisai-buvo Į Linkime Elizabetho dar- 
Hindenburgas žada paimti ėmę Ryga, Vilnių ir Minską, iškeli avęs tyrinėti tolymo- bimnkams laiky ties drūčiai

Linkime Elizabetho dar

Rygą, Dvinską ir Vilnių.

ŠVENČIONIŲ PAVIETE.
Vokiečiai užėmė Daugė

liškiu bažnytkiemį, Švenčio
nių paviete.

Dalis vokiečių kariume- 
nės eina linkui Vileikos.

GRAIKIJA MOBILI
ZUOJĄS!.

Paryžius.—Santikiai tar
pe įvairių Balkanų valsty
bių darosi vis aštresni. Kaip 
praneša Balkanų agentūra, 
Graikija jau mobilizuoja za- 
pasnuosius. . •

Tarpe Bulgari jis ir Grai
kijos eina dar tetybos, ku
rios gali pasibaigt draugiš
ku būdu. '

| teutonai galėsią pasilsėti, o 
pasilsėję visu smarkumu už- 
pulti ant Italijos ir Serbijos.

:. BULGARIJA NUDŽIU
GUSI.

Vienna. ■— Turkija sutiko 
ati du oti B ui gari j ai te rito ri- 
ją abipus Dedegač gelžkelio. 
Tai didelis Bulgarijos di-^a. 
pliomatų laimėjimas.

Visoj Bulgarijoj iš tos 
priežasties bus apskelbta 
nacionalė šventė.

Vokietija taip-pat šį-tą 
žadėjo Bulgarijai, kad 
šioji nesikištų karėn.

SUVALKAI.
“Rankp.” rašo:
Jei tikėt dievuliui, ten jau

pa
tik

Męs sužinojome, jog Ame- Galimas daiktas, kad jisai 
atstovautų visas pirmeivių 
draugijas.

Lietuvos šelpimo Fondo 
nekurie viršininkai, kurių 
nuomonės mums žinomos, 
išreiškė jau savo didelį norą 
matyti Andrių Bulotą Ame
rikoj. Jie mano, kad šiame 
svarbiame momente A. Bu- 
kri k a‘n *ik galėtų būti pa- 

Į geidaujamu žmogum, kurio 
nuomonę dideliausia atyda 
išklausytų visa Amerikos 
lietuvių visuomenė.

rikon žada atvažiuoti buvęs 
antrosios ir treciosios du
rnos atstovas Andrius Bulo-

. Jeigu Andrius Bulota 
dėlei kokių nors priežasčių 
negalėtų atvažiuoti, tuomet 
jo vieton skiriama kandida
te mūsų garsi rašytoja že
maitė - Žymantienė.

Wndvius Bulota ž.Ua vyk
ti Amerikon varde pirmei
višku Lietuvos šelpimo 
draugijų. Męs negalime tuo 
tarpu pasakyti, kokią drau
giją A. Bulota atstovautų.
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Sis-tas apie Rusijos Dūmą
Amerikos laikraščiai vis 

daugiau ir daugiau pradeda 
kalbėt apie Rusijos durną; 
los vardas vis labiau mini-

maino

negrus,Suvienytų Valstijųtu būdamas. Gyvenk jisai'bai simpatišku, sulyginus su 
civilizuotuose, kulturiškuo-į netašytais storžieviais po

ne Rusijoj, Ipais, kurių trečioj durnoj 
.....................buvo net keli desėtkai.

Man sykį, kaipo “Vilniaus 
Žinių”-korespondentui, teko 

rais ant politiškos padan- įkalbėti su kun. Maciejevi- 
gės. Bet Rusijoj 
greitai nusidėvėja... Per

se zmonese
-----  Šingarevas, lygiai kaip ii
padedami, drąsiai plaukda-. Ceretelli, Kerenskį, galėti. 

Tiesa, kar-'virsti šviesiausiais meteo

Keliatas faktų apie 
tarptautišką kalbą laisve

vo prieš vilnis 
tais, ir jų tarpe atsirasdavo 
nuliudėlių. Kuzma, būda
vo, tankiai sako: — “Kągi

žmones

aš čia beveiksiu, nemokėlis, 
tarpe tos popijos ir poni
jos?”

Radosi net tam tikra 
sriovė tarpe socijaldemo- 
kratų, kuri norėjo atšaukti 
saviškius iš durnos. Visvie- 
na, girdi, jokios naudos. Bet 
tie draugai klydo. Socijal
demokratai buvo durnoje ne 
tam, kad gavus 13 rub. kas
dieną, bet tam, kad nuolat 
kelti savo balsą ir per mini
sterių galvas siųsti surami
nimo žodį darbininkams ir tai visuomet remdavo.

ke didelių vaišių Anglijoje 
Žiūrėkit, dabartinėj du- 1908 metais, kadetai sykiu 

moj tik 7 beliko soc.-dem.. su dešiniaisiais melavo už- 
o vienok, kaip garsiai I rubežy, būk ir Rusijoj jau | 
skamba jų balsas, kuomet'esanti konstitucija ir jog 
(Imuos ponams pradeda kin-Į jie, kadetai, esą “Jo dideny- 
kos drebėti! lūs imperatoriaus opozici-

Socijaldemokratų kaimy- ' ja”.
] • ' i i • ■ .* • rv • • ' I

valstiečių atstovai. Jų taip- V trokšta tokios reklamos, 
pat nedaug. Jais vadovavo Mat, ji tuomet gali girties, 
A. Bulota ir Dziubinškis. A. ;kad ir Rusijoj . esąs parla- 
Bulota netoks jau geras kai- Imentas ir ištikima opozici- 
bėtojas, bet labai apsukrus, I ja. Tuomet valdžiai jau 
labai gabus organizatorius. I daug lengviau gauti pasi- 
Darbiečiai didelės reikšmės skolint pinigų iš užsienio 
neturėjo. Jųjų politiška fi- pinumočiii;

S7/3 rūmai. Jos"*veikė : 71 onomija netaip jau aiški, 
tuomet, kuomet 1905 metųj]VPP socijalistų. Jųjų par-.

čium. Užklausiau jo: — “Ar 
jūs manot išgauti ką nors

Suvienytų Valstijų kons
titucijoj pasakyta, kad čia 
suteikiama laisvė ne tik

mis, kurios žada įvykti vi
duriniame tos tolymosios 
šalies gyvenime.
ma jau kalbėti apie įvai
rias durnos frakcijas, pra
dedama minėti žymesni at
stovai.

Manau, jog neprošalį bus 
nupiešti platesnis durnos pa
veikslas, kad skaitytojai ga
lėtų geriau orientuoties ži
niose apie durną ir jos vei
kimą.

1908 m. pavasarį man te
ko būti “Vilniaus Žinių” 
dienraščio durnos korespon
dentu. Tuomet dažnai rei
kėdavo buvoti pačioj’ durnoj, 
turėti reikalų ir pašnekesiui 
su įvairių frakcijų atsto
vais, labiau prisižiūrėti pa
čiai durnos fizionomijai. Tas 
man buvo labai naudinga. 
Įgijau daug pati rimo, besi
sukinėdamas tame centre 
politiškojo gyvenimo.

Tuomet veikė trečioji du
rna. O, kaip ji buvo nepa
naši į pirmąsias dvi durnas, 
kur skambėjo Muromcevo ir 
Ceretelli baisas. Pirmosios 
durnos buvo tai žmonių rū
stybės rūmai.

M (r 
revoliucijos obalsiai 
garsiai skambėjo ore.

Bet 1908 metais reakcijos 
siaubimas jau baigė ryti vi
sas revoliucijos laikų lais
ves. Ministerial ateidavo 
(iumon drąsus ir žiūrėdavo 
į atstovus*

■ niekas 
šaukti: 
iš čion, teisman juos”. Af 
švietės ir justicijos ministi 
rijos buvo juodašimčių ran- T* 
koše, o vidurinę*politiką ve
dė nabašninkas Stolypinas, 
kuris pradėjo savo karjerą 
dideliais pažadais, o baigė | 
kaipo aklas caro kamarilės 
įrankis.

Pradeda-

valstiečiams.

dar

daug pilkas tasai gyveni- gražiuoju iš rusu valdžios?” 
mas ir perdaug sunki kova. Kunigas atsakė: “Su re- 
Mazai kas datesa iki Sa- voliucija męs atsisveikinom.

. v , Ji nieko mums neduos. Da- 
1V. , . . , , Pr.ies v.av; bar reikia vesti nuolankią
dzją, tankiai balsuoja pries 'politika. Męs retkarčiais 
mudzetą, bet visgi tai ponų j,alaikysim dumoj valdžios 
partya. Ypatingai nesvą-1 ,usę L tai ir gausim uį tai 
riai jie elgdavosi užsienio i n nm M nors .

Tai ir visa kvintesseneija 
i lenkų rato politiškos išmin-

Užsieni-

Kunigas atsakė: “Su re-

kiekvienai tautai bei rasei

ciamą jai rasę 
per tai visur ir prie kiekvie
nos progos persekioja juos. 
Biurokratija spjauna ant 
Suvienytų Valstijų konsti
tucijos, spjauna ant žmoniš
kumo, bet elgiasi taip, kaip 
tik jai geriau patinka. Ji 
net nepaaiškina, kodėl nori

lui.
Kadetai eina Ji nieko mums neduos. Da

Francisco, Californijoj, lai
ke tos didžiosios parodos, 
Amerikos esperantistai iš
leido keliatą atsišaukimų.

bet ir kiekvienam gyvento
jui. Kapitalistų spauda, 
tartum pasityčiodama iš tų 
žodžių/ visuomet šaukia: 

Valstijose

partija.
r i ai 
politikos reikaluose. Pla
čiame sviete rusų kadetai

'fevb žiūrit į I gulinčiomis prie įvairių tau-
ni . ■ tuos žmones, į tuos pavelde- tų. ’U \mų icikalų mimstcų kade- kl.aic0smejio ,r jenk- imliotu (sutaisyta)Lai-ėUus ... 

mečio idėjų.

Socijaldemokratų kaimy-'ją”. Tas buvo begalo nau- 
nais yra darbiečiai, Rusijos dingą valdžiai.. Valdžia tik

Ministeriai,kurie, kaip sa
kiau, išaugšto žiūrėdavo į 
(Limos atstovus (kaip ponai 

socijalrevoliucijonizmo į savo tarnus), su kadetais 
• oportunistiško nuolaidu- visuomet rimtai škaitydavo-

tijos doktrina — tai miši-
nys 
ir
mo. Jeigu Rusijoj kada 
nors išsiris žemės klausimas 
ir sodiečiai išsiskirstys vie- 
nasėdžiais,aš nežinau, ar be
liks darbiečių frakcijai pa
mato dėl egzistavimo? Rat-

si, visuomet atsakydavo ant 
jų užmetimų, ko jie nedary
davo su soči jai demokratais

IvlUU vkJlOCvUlxX j

kuriuose randame daug fak- “Suvienytose .
tų apie pagelbinę tarptau- viešpatauja laisvė, tik dau-
tiškąją kalbą—- esperanto, guma žmonių t

Esperanto yra dirbtina laisve naudotis”..
tarptautiška kalba, kuriąj’a .ir tokių, kurie_ išdrįsta

ft spera n to yra
nemoka: ta

Atsiran-

Garusevičius, Montvila ir 
kiti savo politiškose pažval- 
gose vienas į kitą buvo pa
našus, kaip du lašai van
dens.

Beje, su lietuviais jie ne
suteikdavo. Tik kartais, 
kada lietuviai studentai 
rengdavo balius, tie ponai 
nusipirkdavo bilietų ir gau
siai atsilygindavo. Bet... 
tai buvo labdarybė, o ne tik
ras draugiškumas ir gero 

vienas

ateivius kaltinti, būk jie ne
moką šios šalies laisve nau
dotis.

Bet kada rimtesnieji žmo
nės užklausia, kur ta laisve, 
tai kapitalistai nieko neat
sako, jie tik savo seną dainą 
dainuoja ir gana.

______ _______ _ Suvienytose Valstijose 
taisykliškos gramatikos, ku- pėžmoniskai elgiasi su ne- 
ria ‘ salima išmokti i pusę P'ais. Jie yra-visame kame 
valandos laiko .___________ i persekiojami, visame kame

patariama vartoti norint 
susikalbėti su ypatomis, pri-

Esperanto yra sukom- 
» iš' šak

nų žodžiu ir elementu, var-

rų kūdikius mokinti, net 
nenurodė mažiausio pama
to, ant kurio pastato naują 
įstatymą. Ji užsiganėdina 
vienu išsireiškimu: “Bal
tiem mokytojam nevalia 
mokinti juodųjų kūdikių!”

Ir tas darosi ne Indijoj, 
ne Afrikos tyruose, bet Su
vienytose Valstijose — civi
lizacijos šaly.

švenčioniškis.

iš aukšto. Jau 
nebeišdrįso jiems .
šalin budeliai,' lauk darbiečių revoliucijoms, 

! kūmas man išrodo labai a- 
hejotinas. Padekime, visi 

vadai antrojoj durnoj, 
kurie joje buvo tikrais dar
bo žmonių pranašais, kaip 
'tik iš durnos, tuojaus pąde- 
šinėjo, o kaikurie net supa- 
triotėjo.

šitoj durnoj darbięČiai tu
ri labai gabų vadą, advoka
tu Kerenskį. Jisai yra tuoin, 
kuom trečioj durnoj buvo A.

Šiuo m i laiku apie kadetus 
gana tankiai mini ir Ame
rikos spauda, vadindama 
juos liberalais. Gana tan
kiai didžiosios presos prane
šimuose užeinamas ■ vardas 
Miliukovo, šingarevo ir M a-

išsykio užsiraportavo esą 
didžiausiais patrijotais. Jie 
pažadėjo valdžiai paramą ir

Kaip šiandien matau ma
tę soeijaldemokratų frak- 
ją. Draugai susėdę pa Darbiečių kaimynais y ra 

čioje kairėje. Buvo ju, ro- Didžiulė kadetų frakcija, 
dosi, apie penkiolika, tarpe Tai tyriausio kraujo> libera
lu lietuvis Kuzma. Daum-lln1' £‘ink dieve ne demokra- 
rna jų darbininkai, prasto- Hai, ne žmonių užtarėjai, 
kai apsirėdę. Kaip nepana 
šus į /Xmerikos politikierius 
j mūsų storus, gražius kon 
gresmanus! Kai]) jie ne 
panašus net į parląmentari 
jus. Keli net apsivilkę dar 
bininkiškom bluzom, bet be 
veik visi apsikaišę raudona 1TJ°j }r 
gėlė.' Soči jai de m ok ratų IV1* ?

reikalausią jokių laisvių, jo
kių . permainų viduriniame 
Rusijos gyvenime.

B et g y v e n i m o t i k reny!) ė 
nardė kvailas svajones. Gy

venimas pasirodė esąs gu
dresnis, negu visi kadetų 
gudragalviai. Dabar jau ir 
kadetai pamatė, kad Rusi-

tijoj nacional-liberalais, A- 
merikoj gal-būt progresis- 
tais. Kadetų frakcija — 
stipri. Jie buvo, ponais pir-

'r antroj durnoj. Tai 
inteligentai — advoka- 
daktarai, inžinieriai,

tuščias muilo burbulas ir 
kuo kitu ir būti negalėjo — 
nes aziatiška valdžia, azia- 
tiški pripročiai, • Sibiras ir

‘ spokesmenais” buvočcheid-jkd, 
ze, Gegečkori, Pokrovskis ii 
latvys Predkaln. Šioje, da
bar veikiančioje durnoje is 
tų keturių lyderiu t„.
čcheidze beliko. Tai kanka- nekaip gyvenasi,

Iprofesoriai, labiau ąpsišvie- 
;tę dvarponiai, žemiečių į- 
’staigų veikėjai ir tt. šiems
I žmonėms prie caro valdžios i 

todėl jie

kartuvės negali išai 
m o d e i • n i š k o s, mikli o s, 
šviestos kariumenės.

Ot, čia ir pasirodė, 
Rusijoj, jeigu jau nuo ko 
pradėti, tai nuo griovimo 
se no s i o s v aid žios.

Kadetai visuomet tikėjo, 
kad Rusija ramiu būdu tap-

ap-

velijimas. Tiktai 
grafas Tiškevičius (Kretin
giškis) mokėsi lietuvių kal
bos. Jam, mat, rūpėjo at
gimstanti Lietuva.

Tai tiek šiuo sykiu, 
tu sykiu papasakosiu 
tuos durnos atstovus, 
eina su valdžia — apie spa- 
lininkus, dešiniuosius ir juo
dašimčius.

Ki-
apię 

kurie

L. Prūseika.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Turbūt, greitai jau reikės 
permainyti savo opiniją a- 

......... ..  r . pie valparaisiečius, kaipo a-
Esperanto galima išmok- Dkriaudžiami, visame kame 'pje bulveskučius.

ti tobulai per tą iaiką, ku-P;ankinami. . Jeigu kartais | Ten ištiesu tveriasi kokia 
rio bėgyje kitos kurios kai- 'pegras prasikalsta, tai jį be s tai lietuvišku bursa alma ma
kos tik mažuma galima išJJokio teismo minia nukanki-* 
mokti “ ina- Ir į tokius atsitikimus

Esperanto egzistuoja jau Ktatymdavystč labai _ šaltai 
28 metai. Esperanto kalba j"'11!1’ Negrų neįsileidžia j 
moka daugiau žmonių, ne- (Vieslls pokylius, kur baltieji 
gu turi gyventojų Danija, įsusirenka; negrų nepriima 
Graikija, Belgija ir Šveica
rija. Bet kad apie tą faktą 
daugelis nežino, tai tik to
dėl, kad esperantistai ne 
vietoje gyvena, bet išsisklai
dę po visą pasauli.

Esperantistai jau turėjo - -----— ,
10 tarptautiškų kongresų, |to ir persekiojami yra vien 
kuriuos buvo lankę apie (tik už tai, kad jų oda ne to- _____ __  ____
4000 delegatų, atstovavusių ipa, kaip mūsų, baltųjų, bet jam sumėtė tik $500. 
45 valstijas. (? Red.).

Esperanto yra tai vienati

riškose kalbose ir pritaikin
ta prie pavienės ir labai

Ten ištiesu tveriasi kokia
te r, bet jų tikslas ne Wein, 
V'eib und Lieb. (vynas, mo-

Juo liberališkas Paterso-
;i dirbtuves, kuriose baltieji Eo kunigėlis širsta ant soči- 
laiško Vnl-nvlncA .. o U 4 1 U. r. z, ' • ]• . . T C Cjaustų, tuo musų L. S. b. 

kuopa labiau kįla.
Taip ir reikia!

Billy Sunday nepasisekė 
Omahoj, Nebr. Už savo pa
mokslą “The Home” avelės

dirba. Nekurtose valstijose 
net karais sykiu su baltai
siais uždrausta važinėti.

Ir kodėl taip negrai perse
kiojami? Kuo jie prasikal
to? Jie niekuo neprasikal-j

; tik už tai, kad jų oda ne to-

tik kuomet nors buvo siū
loma žmonijai ir kuri šian
dien virto žymiu faktorium, 
visuomenės gyvenime. Esp.; 
užkariavo jau sau plačią j 
dirvą visame pasauly ir tu- 

. , . ,ri prieš save didele ateiti.
gg°Ūer Esperanto kalboj išeina

jau daugiau, negu 200 peri- kią męs turime teisę dievo 
L. mv-.u. Ė,chš.kų laikraščių, įleidžia- rankų darbo uavatKisKą 11)Ll vĮsose svįet() dalyse.

Ksperąnto turi jau 
praktiška ’ 
keuonese po svetimas s

TIK ŽIŪRĖKIT GER
BIAMIEJI !

Kunigai savo laikraščiam 
net vardo patįs nesugalvo
ja: s.-d. V. Kapsukas ir 
draugai 19C1 m. L( 
do “Draugą”, 1905 m. s.-d. 
leido ■‘Darbininką”. Dabar 
kunigai turi 
“Draugą” Chicago j, 
Kemėšis rengiasi 
“Darbininką”; argi jie peri 
savo tikėjimą prikelia iš nu- Į 
mirusių socijalistų laikraš-l 
čius? Tačiaus s.-d. Iaikraš-lE'x\“ 
ti “Darbininkų Balsą” pri- La 
kėlė aidoblistai. Jei tie lai
kraščiai 
sakytų: 
nat nuveiktus darbus 
šiat ----- mūsų takus”, 
baimė, kad panašus gaivalai 
nesuterštų kapų “Naujosios 
Gadynės”, 

• • ? yrijos .

o kun. 
leisti

prakalbėtų, tai.
egedžiai! purvi-

ter-

juoda. Jie prasikalto tuo, i Argi tai nebjauru? 
kad gąmta-motina juos ap-| Kitur už ta pamokslą jisai 
dovanojo juoda oda, o 3 
balta.

Bet ar galima žmogų kal
tinti už tai, kad jis gamtos' 
sutvertas kitokiu? Paga-I 
lios, jeigu męs tikime į die- sektieš Omahoj, kaip -.be r aš
vą, tai žinome, kad žmogų 
dievas sutvėrė, reiškia ir ne
gras dievo tvarinys, tai ko-

nė Ivisupmct sukolektuodavo 
bent $1.500.

Kunigužis; supyko ant o- 
mahiečių.

Bet ar visiem taip gali

čiui Jonaičiui !

“ Ateitis” laukia A. Rim
kos.

Gal būt bent dabar laik- 
į raščio vardas bus atspindis

neapkęsti ? 
į Gal dievui geriau patinka 

ir i juoda SĮialva, per tai jis ir 
vertę, yĮ)atingai negrus sutvėrė?

; šalis. Vienok buržuazija, kuri' to nebuvo. • . ' 
susitverusi tam ^daugiausiai remiasi dievo * *
irsąl a Esperan- Į prisakymais,; į tai nepaiso, j • -M. Petrauskas nuvažiavo 
Nariai tos d ra u- štai Alabama valstijoj atsi- Į šenadorį ir įklimpo maino- 

gijos gyvena visose svieto ■rado- iš įštatimdavių idiotų, se. “Darbininkų Viltis’* 
'dalyse ir vieni kitiems pa-,kurie įnešė į legislaturą, menkas reklamatorius.

būdavo kaip bolševikų, taip' 
ir menševikui vardu. Tuomet Vuęiją. 
durnos frakcija nebuvo dar'..........
suskilusi. Čcheidze begalo 
darbštus, begalo simpatiš
kas. Jo pilna durnoje ir ko
misijose, jisai pirmutinis 
viduriniuose frakcijos dar
buose.

O darbas buvo begalo 
sunkus ir tai dar tarpe tų 
kazionų činovninkų, val
džios agentų, pasivadinūsių 
atstovais.

Man kartą reikėjo pasikal
bėti su juo apie tūlus Lie
tuvos soeijaldemokratų rei
kalus. Jisai man ir sako:

— Ar tamsta žinai, kad 
mus jau tėmija šnipai?

Tai buvo tiesa. Šnipai vi
suomet sukinėdavosi apie 
frakcijos būtą ir akuratnai 
lydėdavo žymesnius, atsto
vus į namus. Lyginais, kaip 
senoj Turkijoj, Abdul-Ha- 
mido laikais.

Aš negaliu pasakyti, kad 
socijaldemokratai būtų bu
vę geriausi kalbėtojai. 
Čcheidze, Predkalnis ir kiti 
kalba žymiu svetimtaučių 
akcentu. Vienok frakcija 
lošė nemažą rolę. Kada vi- 

duma staugdavo patrijo
tai tik so-tiškame ekstaze 

(cijaldemokratai,

Jisai kaL :^f°ja uz reformas, už per- sianti konstitucijos valstybe 
i mainas, bet tik ne už revo- (apie respublika kadetai ne- 

Revoliucijos jie bi- svajoja). štai“ kodėl jie 
įjosi, vienok 1905 metais, ka- taip buvo įtikėję į durnos 
da kilo revoliucija, jie irgi spėka. Durna 'ir spauda —

Štai kodėl jie

drąsiau su valdžia kalbėjo.
1908 metais, trečioj du

rnoj, kadetai jau buvo galu
tinai išsižadėję politiško 
principiališkumo. Jie tik ir 
laukė progos, kaip prisi- 
gertinti prie ponų stalo, už 
kurio sėdėjo spalininkai ir 
juodašimčiai, bet valdžia 
šnairavo į kadetus. Visgi 
tai buvo europiški, žmonės, 
apšviesti ir rusų biurokra
tams nepergeriausia kompa
nija. 1906 metais, kada ru
sų valdžia dar vis bijojo re
voliucijos, vienu tarpu buvo 
jau manyta šaukti kadetus 
į nū n i storius, bet tai buvo 
tik minutės apsileidimas ir 
valdžia greit atsigavo.

Kadetai turėjo puikių 
kalbėtojų ir labai gabių 
žmonių. Miliukovas, Rodi- 
čevas, Čelnokovas, Šingare
vas, Nekrasovas, Adžemo- 
vas, tai vis pirmos klesos 
kalbėtojai.

D-ras K. Grinius, kuris 
sykiu mokinosi su Šingare- 
vu, pasakojo man, jog sta
čiai stebėties reikėjo jo ga
bumais. Tai buvo stačiai 
enciklopedistas, dar studen-

kadetams buvo viskas. Apie 
žmonių organizavimą kade
tai nesirūpino, pagaliaus jie 
ir bijojo tikro darbininkų ir 
valstiečių susipratimo.. Ka
detai rėmė visą savo pro
gramą, visą savo taktiką 
ant derybų principo.

Tai matot, kokie jie. Ver
ta įšitėmyt ne tik jų parti
jos vardas, bet neužmiršti ir 
j ii fizionomija.

Į dešinę nuo kadetų, veik 
pačiame viduryje sėdi pro- 
gresistai, lenkų rato atsto
vai ir totoriai. Tai jau be
veidės frakcijos. Amžinas 
svyravimas pažymi veik 
kiekvieną žymesnį tų frak
cijų žingsnį.

Durnoj dar niekuomet ne
buvo atstovaujama Lenkijos 
liaudis. Tiktai į ketvirtą 
durną iš netyčių buvo pa
kliuvęs iš Varšuvos socijali- 
stas (P. P. S.) Jagello. Šiaip 
jau visi rato (Kolo) atsto
vai — dvarponiai ir keli in
teligentai. Jie visuomet 
puikiai pasirėdę, išsiprausę, 
tikri elegantai. Net Vil
niaus endekų atstovas kuni
gas Maciejevičius išrodo la-

Skardo” ir “Ža- 
Kudra,

t-* * %.
Mūsų visi tautiečių ir kleri

kalų abazo vadovai yra tik
rais perstatytojais Machia- 
velliškos doros: apgaudinėk, 
suk, vogk, meluok, suva
džiok tas minias žmonių, 
kurios klauso, nes yra tai 
būrys kvailų, neaptašytų a- 
vinų, kuriuos reik kaip nors 
suvaldyt, neužmirštant pel
ningumo tokių pastangų.

* *
Tūlas cirko savininkas 

siūlė buvusiam ministerių 
prezidentui Bryanui $15- 
000 už 10 minutų prakalbą, 
du sykiu į dieną, per 12 sa
vaičių. Rutkauskas, Nor
kus, Baniulis, Graičiunas, 
Vitaitis, Laukis, Sirvydas., 
Grikštas ir kiti jų sėbrai lai 
atsišaukia, nes Bryanas at
sisakė. Mainydami sa
vo pažiūras nors reikalauki
te gero apmokėjimo!

** *
Rock Island geležinkelio 

kompanijos valdininkai pa
vogė įvairiais būdais apie 
$20,000,000. Atsakyt už tai 
turės tie tūkstančiai vargšų, 
kurie turėjo papirkę po ke
lis Šerus arba kiek bondų. 
Vagys lėbauja, draugauja 
sau su senatoriais ir vysku
pais, dėlto, kad jie dideli va
gys. Jei koks mužikas bū
tų pavogęs kokias senas ke
lines, sėliai jau būt kalėji
me besėiįs.

I v v? v 7 I
gelbsti. i kad uždrausti mokytojams

Esperanto kalbon jau yra’mokyklose mokinti " 
išversta,; žymiausių pasaulio kūdikius. Kiekvienas svei 
'•ašytojų, kaip Shakespeare, ko proto žmogus tokį Įneši- įčiru-Virū’klausia P. A. Dė- 

o, Hugo, Tolstojaus ir ,mą paskaitys idiotišku; plyną, kaipč su L. S. S. 40 
jikalai. (Reikią pažy-|kiekvienas doras žmogus tu- kuopa. Geriau paklausti, 

mėti, kad net keli lietuvių u’ėtų iš tokio įnešimo pasi-jkaip yra su L. S. S. VI ra
li te ratu ros veikalai yra “su-! piktinti, bet mūsų biurokra- jonu.... 
esperantinti”. Prierašas |tija nesipiktina. Tas įneši
vertėjo). jmas daugeliui įtsatimdavys

Esperanto yra gera įmo-'tės narių patiko ir jie jį už-,kuo kitu, 
nė mokintis ir kitu kalbu, i gyrė. Reiškia, Alabama garsėsiu 
nes išmokęs esperanto kai- valstijoj bus išleistas jstaty- mintimis.

Račkauskas buvo klieri- 
Ir kur čia ta ku, Kapsukas buvo klieriku, 

ie I Vidikąs buvo klieriku — o 
O antra — tai,kurią tie patįs biurokartai dabar visi trįs dideli bedie- 

’ai.
Sako, nėra didesnių bedie-

negru
orcesterio man rašo

S. S. VI ra

Fritzas.

Jeigu
*

aš nepagarsėsiu 
tai jau tikrai pa
savo margomis

bą, tuo pačiu sykiu išmoksti mas, draudžiantis mokyto- 
visus taip vadinamus tarp- jams mokyklose mokinti ne- 
tautiškus žodžius, vartoja-Igrų kūdikius. .
mus plačiausiose miniose, i tautų bei rasių laisvė, apie
Tai viena. 1
pradedi liogiškai mąstyti a-jtaip dailiai moka papasako- 

gramatikos struktūrą ti?
Bet dabar kįla klausimas, vių kaip tie, kurie kada nors

pie
by kokios nors kalbos.

Esperanto dabar vartoja kokį prasižengimą papildo buvo seminarijoj. 
Francijos ir Vokietijos ka-(baltieji mokytojai, mokinda- 
fės žinybos dėl išplatinimo darni negrų kūdikius? Ar 

bijomasi, kad mokytojai ne-i 
pavirstų į negrus ir tuomi'Griškabūdžio klebono žalių 
nepasidaugintų negrų skait-; rugių nukirtimą vis dar te
itus? Rodosi, kad tas pavo- bekybo ore neišrištas.

rėš žinybos dėl išplatinimo 
savo kariškų žinių. Espe
ranto kalbą vartoja Raudo
nasis Kryžius ir šimtai gy
ventojų ir mielaširdystės se
serų. Esperanto vartojama 
ir tame Šveicarijos biure, 
kuris rūpinasi karės belais- t pti. Q gal bijomasi/ kad 
vių reikalais. jy-ojru vaikai, besižiūrėdami

Esperanto nėra sujungtas į baltą mokytoją, patįs neiš- 
su kokia nors politiška par- ' 
tija ar religijos sriove. Tai 
yra tik pagelbinė tarptau
tiška kalba. <(___ v_____ o__
. Kaip iš šitų visų faktų negali būti, jeigu mokytojai 
matot, esperanto įleido jau ’ 
giliai šaknis kultūriškoje vi
suomenėje. Ji turi jau ne- 
vien daugybes pasekėjų, 
kalbančių esperantiškai, bet 
ir savo labai turtingą rašlia
vą.

Dar visai neseniai vokie
čių ir franeuzų kalbos buvo 
norėta padaryti tarptautiš- 
komis. Anglai tas pačias 
pretenzijas turėjo sulyg sa
vo kalbos, bet gyvenimas 
prie ko kito vedė.

jus negresia, nes baltieji 
r 1 • t i • ne ga1 ’ n t» g r a i s

vių reikalais.

br.it i 7 Bet, rodos, ir iš šio 
atžvilgio jokio pavojaus nė
ra, nes tas negali įvykti. 
Rodosi, jokio.prasižengimo

bemokindami negrų kūdi
kius, įkvėps jiems savo vi- 
šos in'včms, dora ir tt. Juk
kiekvienas mokyte jas sten
giasi visus savo mokinius 
dorai išauklėti; Per tai nie
ko nėra blogo, kad ir baltas 
mokytojas, mokindamas 
juodukus, stengiasi juos do
rai auklėti. Nuo to šalis 
nieko nenustoja, bet dar lai
mi.

Bet čia apsireiškia visai 
kas kita: biurokratija nori

*$ *
Je, tai klausimas apie

Be! t i movės kardinolas
*' i b k ? ns dieną - naktį rūp.i- 
uasi apie Nexikos bažnyčių 
ir kunigų turtus.

Ir kas gi gali sakyti, kad 
klerikalai nepripažįsta tarp- 
tautiškumo.

** *
Kuo šiandien būtų Bago- 

čius, jeigu jisai nebūtų bu
vęs toks sangvinistns, o kar
tais net viršžmogis?

Savo rūšies diktatorium.
** *

Valdiškuose pranešimuose 
iš Viennos sistematiškai mi
nimas Lietuvos vardas.

Keno čia n
Jurgelionio,

Austrijos generaliov • štabo?
•Viriu
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| buvusius valpa 
raisiečius.

Iš karto lietuviai važiavo 
Amerikon vien tik pasipini
gauti. Svarbiausia jų tiks
las buvo uždirbti šiek-tiek 
pinigų ir su jais grįžti Lie
tuvon, idant paskui čia lai
mingiau gyvenus.

antram savo pslsisekimus ir 
darbus plačiame gyvenime.O 
labjausia, tai padaryti kuo- 
didžiausią įspūdį į pačios 
įstaigos vedėjus.
M Yra sumanymas suva
žiuoti ex-valparaisiečiams į

dirvoms ir daržams yra 
verti po $200 iki $500 už ak
rą”.

Jeigu atsirastų pakanka
mas skaičius lietuvių, kurie 
užsiinteresuotų tuo dalyku, 
tai valdžia parengtų iliust-

Valparaiso spalio mėnesio ruotą paskaitą su tos vietos 
pradžioje š. m. f 
JO-metines Valparaiso atra 
dimo sukaktuves. < “ '

ir paminėti paveikslais. Jeigu kuris šio 
,- laikraščio skaitytojas inte-

3. Chicago- resuojasi tuo, tai tegul pa- 
je to sumanymo pritarėjų rašo (lietuvių kalboje) p.

Bet ilgainiui iš Lietuvos į atsirado apie 30. Geistina, Leonard į Federal Building. 
Ameriką pradėjo važiuoti-kad atsirastų sutinkančiųjų 
tūkstančiais, o iš Amerikos 
į Lietuvą grįžo jau tik šim
tai. Atsirado Amerikos lie
tuviai, kartu atsirado ir 
kasdieniniai jų vargai, bė
dos-rūpesniai.

Nuvažiavus svetimon ša-1 
lin, iš kario nėra lengva pri
sitaikinti prie gyvenimo ap
linkybių, suprasti šalies gy
ventojų dvasią ir perimti jų 
pobūdį, charaktery Ir lie
tuviai, atvažiavę šion šalin, I 
is karto turėjo pragyventi 
daug visokių nesmagumų ir 
nemalonumų. Tuos nemalo
numus turėjo pergyventi ir 
ant savo pečių panešti toji 
jaunuomenės dalis, kuri, be- 
sinaiidodama šalies laisve ir 
kai-kuriais kitais gyvenimo! 
parankamais bei patogu- į 
mais, panorėjo 
tiek mokslo, 
mokyklos bu ve 

jog < 
kalbos 
ateiviui 
icgaliim

atvažiuoti ton pramogon ir Nuo red. Jeigu rašyta
is tolimiausių miestų. met, tai. paminėkit, kad apie

Visi, kurie manote daly- Baisveje skaitėt, 
vauti sukaktuvių pokilyje . -... s--..
Valparaiso, malonėkite ne
gaišuojant pranešti apie tai 
šiuo adresu: 3261 So. Hals- 
ted st., Chic?mi, Ill,

Kviečia komitetas:

Laisvoji Sakykla.
ATSIŠAUKIMAS Į AP- 

ŠVIETĄ PLATINAN
ČIAS DRAUGIJAS.

Suvienytose Valstijose 
randasi gana daug, apšvie- 
tos platinimu užsiimančių 
draugijų, kaipo: knygynus 
užlaiko, savo nariams pre
numeruoja vieną iš pirmei
viškų laikraščių, paskaitas, 
prelekcijas rengia ir tt.

Laikas mums aiškiausiai 
parodė, kad knygyną užlai- 
kyt, laikraštį prenumeruot, 
v išvien yra persiauras ap- 
š vie tos platinimui kelias.

Męs visi gėrimės, kuomet 
i s g irs t an i g i ’a z i a i d ai n u o - 

Santanas, jant chorą, kvartetą ax* So
ina l o niai 'Stef. Čiurlionyte 

Ona G aižai t ė.
M. E. žaldokas,
J. Kaupas, 
Pr. Gudas ir 
Zig. Vitkauskas.

lo. Taipgi, 
Žiūrim i tuos 'dainininkus 
kurie moka gražiai, artistu

Gyvenimas mus verčia jieš- 
kot naujasnių ir platesnių 
apšvietos platinimu i šalti
nių. Męs gana gerai žino
me, kad apšvietą įgyti būti
nai reikia geras moksliškas

anglų 
ėia m 
buvo

Valdžia neri padė
ti lietuviams. 

(Prisiųsta).

slnelaimes, pas mus, kaip tik 
‘įtokių moksliškų knygų 

trūksta, o apie išleidimą jų, 
mažai kas ten rupi naši.

' Todėl Lietuvių Apšvietus

taip sutvar-; 
u augusiu m ir 
mažai mokan-

jaiinucliui 
toli i mo-

Daugėliui lietuvių bus in- 
dopiu patirti, kad valdžia 
yra pasiryžusi padėti žmo-ii] 
nėms, kurie turi palinkimi ' 
prie ūkininkystės, įsigyti žc 
n<ės farmoms keliose vai

ar prieš publiką kur išva
žiavime. Męs, žodžiu sa
kant, gerimės,kas yra gražu 
ir maloniu ' .Męs ir patįs pa- 
juokiam,. visokias pastabas ;pdįpytame savo pusmetiniam 
c.ai ome, jeigu matome kokį r usĮrinpime svarsti 
noi-s choni kum nemoka apkalb6jo
gražiai užsilaikyti ant see- -

■nos. Nevieną kartą girde-I 
j jau nuo publikos sakant, 
i k ad choras dainuoti dainuo- 
j ja gražiai, bet jau užsilaiky-

i, tai visai nemoka 
■malonu žiūrėti.

o visapu
se apkalbėjimo nutarta

progresy viskas ir ią
<U-

Prie recenzijos apie 
“Velnią Išradėją”.

Neseniai “Laisvėje” p. Darkytojas, ra
šydamas recenziją apie operetės (operetė— 
lengva opera) “Velnias Išradėjas” libretą, 
satyrizuo.ja apie autoriaus gabumus ir “ne- 
priparodinėja”, kad toji “opera” (jis net li
bretą vadina opera!) tai Levo Tolstojaus 
išklaipytas veikalas “Piervyj Vinokur”.

Jeigu recenzentas manė iškelt aikštėn 
paslėptą plagiatą, tai jis su tais “nepripa- 
rodinėjimais” labai pasivėlino: daug anks
čiau už jį, būtent tuoj po minėto libreto ai 
spauzdinimo “Vienybėje Lietuvninkų” bū-

partitūros. Kas1.ink libreto, apie kurį p. 
Darkytojas “Laisvėje” rašė, tai aš taipgi 
buvau pažymėjęs ant viršelio, jog “Siužetas 
iš L. Tolstojaus “Piervyj Vinokur”, bet

praleido tą taip svarbų mūsų kritikams pa
žymėjimą. Atsilygindama už nepaminėji- 
mą, iš kur imtas siužetas, spaustuvė pradė
jo garsinti tą atskirai.

Žinoma, recenzentas nekaltas už snaū-

meniškumas?

arm

lai

' merik; s lietu- 
li. rods, nelan
dyk!’!. Ilgainiui 
pradėjo šlietis 
įieško t i mokslo 
įstaigose, mo- 

ikai-gi lietuvius 
nekaip sutiko: mokyklų val-

i e

Vyturi šventą teisybę taip
i Pydama
.matyti lietuviškų chorų, tai 

kad!

Kiek, man tekovietėse vakaruose. Fedc ra
liai vaidininkai jau seniai 
na stėbėj o neužsitikej: m:i.. j 
kuris yra tarpe ateivių, per
kant žemę farmoms, o to ne- 
užsitikėjimo priežastim via! 
c la u gi au si a p r i v a t i nių žeme;
pardavėjų, “real estate” a-; twin o rusu
gentų ir panašius asmenų j}rėti? Dabar pas lie- 
\ m kūnas. 1 .augeus. farmų .tuvius dainininkus visai kas 

11 / “U d es’1 stac .ai k i muna- Įpj tą; yi‘a. Štai, išėjo pi rmi-

nei vieno, nemačiau

ant

!mu, kad:
iitų galima tokioms 
orus susijungt tam 
d r au g i š 1s u m o ryšiais

Jei recenzentas nori malei .L. Tolsto
jaus veikalo' “Pieną

irc-

si, idant jų mokyklose esan
tieji lietuviai kuogreičiau- 
siai sulenkėtų. Kas nepa-'.... ... 
sidavė jų pageidavimams, tą 1 s^ai nuskriausti, pasiren- 
-jjip prievarta ir > baudimu ka n t niekam netikusią ze-- 
vertė pildyti jų pageidavi- in9- , 
mus.
lika metų atgal belankan

! de r a ch o i• u i u žsiki. i k y t i 
scenos ar prie publikos kur 
išvažiavimuose. Mačiau ( 

j v iena chorą, bet tai ne lie- 1
i kuri malonu lma isleidinet

organizaciją.
2) Susijungus tokioms

t — liūtų gali- 
grynai moks

liško turinio knygas.' *z <7*

nuos tokis ir tokis choras
' j Vos pirmininkas spėjo pasi-

Vos dešimts - penkio-! vidaus dalykų departmen- i traukti 
. tas Federaliam- Building’e

> nku seminarijas ir pranešė, kad valdžią suma- 
kolegijas kai-kurie lietuviu nė kolonizuoti lietuvius, ku- 
jaunikaičiai gavo mušti nuo rie tikrai geidžia įsigyti že- 
lenkų - profesorių vien už mes ir turėti užtikrintą pa- 
t >i. kad išdrįso savo gimi- 'susekimą. Įsteigimui lietu- 
nėms parašyti laišką lietu- ,vių kolonijos daro pieną 
viškai, arba už tai, kad ne-' Albert V. Leonard (Seatlle- 
išsižadėdavo lietuvystės bei 
Rfb-isdavo kalbėti lietuvis-

nient Agent of the United 
States Reclamation Service, 
802 Federal Building) gerai 
žinomoje Grand Valley, va
karinėje Coloradoje. Neuž
ilgo bus paskelbta prieina
mos sąlygos įsigijimui že
mės toje vietoje, kur galėtų 
apsigyventi 75 šeimynos.Su
manymas bus greitai užtvir
tintas federalės valdžios* 
Nors kolonistams reikės už
simokėti šiek-tiek pinigų, 
bet manoma, kad tai visgi 
bus puikus jiems dalykas, 
kuris turės pritraukti didelį 
lietuvių skaičių,norinčių pa
sinaudoti teisinga valdžios, 
o ne abejotinų agentų pa-

Nors ir baisiai nepatogio
se aplinkybėse, visgi apšvie
tus trokštantieji jaunikai
čiai mokinosi lenkų semina
rijose ir tūlose, žemos vertės 
taip vadinamose kolepiioše. 
Kuomet susibankrutijo Rus- 
kino kolegija, 1905 m., ten 
besimokinantieji lietuviai 
pradėjo jieškoti kitos pato
gios ir lietuvių jaunuomenei 
prieinamos mokyklos. Štai 
tais pačiais metais atrado 
Valparaiso universitetą. ( 

Valparaiso mokyklon tuoj 
susispietė keletas dešimčių 
lietuvių, kurie sutvėrė Lite-, 
ratišką Draugiją ir isteigė 
Valparaiso lietuvių knygy
ną, o po tam mokyklon val
dyba įvedė dvi lietuvių kal
bos klesi. nard.

Dabar Valparaiso tapo.^.u kapitalu gali turėti ge- 
Amerikos lietuvių jaunuo-pasisekimą, kadangi 
menės apšvietimo punktu. ketina padėti jam
Daugiau kaip per dešimts į^uo fak galėdama .
metu sėmė čia apšvietimą’ “Ji pastatys namus, padės 
skaitlingas lietuviu būrelis, i surasti darbininkų ir page- 
o draugija, knygynas ir lie-’Uns laukus. Ūkininkystės 
tuviu kalbos klesos ir nu-'ekspertai nurodinės kolonis- 
dien tebesilaiko. Nūdien tui, kaip pasirinkti tinka- 
veik nėra Suv. Vai. didesnio mus javus ir juos auginti, 
miesto, kur nerastume vai- Žemė yra labai derlinga ir 
paraisiečių. Vieni jų yra tinka intensyviam įdirbi- 
profesiionalai daktarai, ad- mui. Tas šiek-tiek kaštuos, 
vokatai, aptiekoriai, moky-:bet męs stengsimės taippa- 
tojai, knygvedžiai ir kitoki; daryti, kad žmogus su $500 
kiti yra vaizbiai, o dar kiti galėtų apsigyventi čia ir tu- 
užima garbingasvietaslietu- reti pasisekimą. Išmokes- 

svetimtaučiu tarpe, čiui suvartodamas pusę ja- 
Vis tai Valparaiso mokyk- vų kiekvieną sezoną, žmo- 
los, Literatiškos Draugijos, gus^ greitai galės išsimokėti 
knygyno ir lietuvių kalbos už žemę, kurios 40 akrų pil- 
pamokų nuopelnas. pai užteks vidutiniškai sei

linant visa tai domon, ar mynai.
nemalonu mums ex-valpa- “( . , _ .
raisiečiams kartu su dabar- į žinoma ūkių vieta, 
tiniais valparaisiečiais prie džia leidžia milijonus dole- 
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‘‘Valdžia nori padėti 75 
lietuviu šeimynoms apsigy
venti mūsų Grand Valley 
Coloradoje”, sako p. Leo- 

“Žmogus su nedide-

Išmokės
riu ir

“Grand Valley yra gerai 
ir vai

tį nuo scenos, kaip 
perkūnija suūžė visa svetai
nė. Mat, tada dainininkai 
pasikelia eiti dainuoti. Ei
dami per svetainę, taip su 
čeverykais balzginąs, rodos, 
kad kokios 5 moterįs skal
binius muša su kultuvėm. 
Na, sulipo; ant scenos, ten 
vėl bildėsis, klegėsis, rodos, 
kad ten už uždangos pulkas 
žąsų suvarytas. Uždangai 
pasikėlus, žiūrėk viena mer
gina taisos plaukus, kita 
graibstos už veislės, lyg ką 
pametus, trečia kremta gu
mą. Pas vyrus Argi tas 
pats yra. Čia dirigentas 

dainavimo, o kiti daininin
kai dar kalbas, 
Daugiau publiką sunervuo- 
ja jų tas pats pasielgimas, 
negu užganėdina savo dai
noms. Šitokis dainininkų 
užsilaikymas labai yra ne
pageidaujamas. Tokis už
silaikymas iš dainininkų 
tarpo turi būt būtinai pra
šalintas.

Man rodos, kad tą nema
lonų apsireiškimą iš daini
ninkų tarpo prašalint, tai 
turėtų daugiau ir patįs cho
rų vedėjai apie tai pasirū
pinti. Žinoma, man čia ga
li pasakyti vedėjai, kad tai 
ne jų dalykas mokinti, kaip 
apsieiti, nes dainininkai ne
maži vaikai. Tiesa daininin
kų yra visai mažas skaitlius, 
kuriuos galima būtų pava
dinti mažais. Bet visgi lak
tas yra faktu, kad daininin
kai nemoka užsilaikyti ir 
jie būtinai turi būt pamo
kinti, nors jie ir suaugę. 
Suprantamą ir tas, jeigu 
mokytojas ir mokins, bet 
dainininkai į tą mokinimą 
neatkreips aty dos, tai kai j) 
užsilaikė, taip ir užsilaikys,, 
nepagelbės tam ir mokini- 
masJJet męs gerai žinom,kad 
visi gerą patarimą priima 
ir jį pildo. Todėl, aš tikiuos, 
kad ir dainininkai priims 
mokintojo pamoki ui mus!

"Aido” Ex-Reporteris.

šin gali įstot vien tik pro- 
gresy viškos di augi jos, ku
rios nėra priešingos darbi
ninkų klesiniam susiprati
mui.

L. Apš. Dr-jos Komitetas:
S. Vaičekauskas, pirm.
A. Petraška, sokr.
Bronis L. Waycic, ižd.
P. S. Draugijos, kurios 

sutiks įstot į Knygų Leidi
mo Draugiją, dėl platesnių 
žinių bei. draugišku sutikiu, 
lai kreipiasi žemiau nurody
tu antrasu:

183 Roebling St

Red. prierašas. Dabar, 
.. ... . . - . ,kada įsikūrė Lietuvių Dar-
duoda balsus ir taisos prie į į įninku Literatūros Drau- dn-mo’tn'ynA IriFi Tinimviin ' • • ; i i zz a v • i. v.. iRLKL Brooklyno “Apsvietos 

ginčijas, sumanymas patsai savaimi 
nupuola. Antra vertus, su
jungti krūvon apšvietos 
draugijas yra begalo sunkus 
darbas, nes labai tankiai tos 
draugijos /turi viena kitai 
priešingus tikslus. O kny
gų leidimo darbas veik vi
soms tos rūšies draugijoms 
yra visiška naujenybė. Vie
nok, šitas “Apšvietos” atsi
šaukimas parodo, kad pla
čioje darbininkų visuomenė
je visur pastebiamas noras 
įgyti gerų knygų.

it

LAIVAKORTES
Lietuvą-Rusiją
ir iš ten į Ameriką.

Laivai eina per Archan
gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS Į 
LIETUVĄ piginusiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą su paraitu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT

BANK j

san, atnaujinti senobinius nai randasi mokyklos, krau- 
draugiškumo ryšius, prisi- tuves, bažnyčios ir visokie 
minti pereitus smagius lai- šios gadynės įtaisymai; dau- 
kus, pasipasakoti vienas gelis gerai indirbtų plotų

paliepimą publiškų instruk 
ci jų sekretoriaus visose Kū 
bos mokyklose daugiaus ne 
bemokins anglų kalbos.

L112 W.85th Street. Chicago, Ill. 
(Valdžios' prižiūrimas bankas). 
Jo turtai yra nu viri fl,500,000.

Kreipkitės raštu ar ypaUSkai. 
Visokias žinias maloni^ su

teikiama.

veikalo vertimas išleistas jau du kartu 
tuvių kalboje. Pirmutinis vertimas I 
išleistas Prūsuose apie dvidešimts metų at 
gal ir vadinosi “Pirmutinis Degtinės Varv

1909 m.
Šešių veiksmų komedija.

kad ant pirmojo tos knygos puslapio buvo 
metų skaitlinė, sulyg kurios mano tėvukas 
išskaitliuodavo, jog ta knyga “drukuota da 
prieš pirmąjį lenkmetį”, tai yra prieš 1830 
m. Žinant, kad Levas Tolstojus gimė 1828 
m. ir, suprantama, per pirmąjį lenkmetį jo
kių komedijų nei apysakų rašyt da negalė
jo, męs matome, kad siužetas “Pirmamjam 
Degtindariui” ne Tolstojaus išrastas. Tol
stojus tik pagal tą siužetą parašė apysaką 
ypatose (skazka v licach). Nėra abejonės, 
kad nekurie šio laikraščio skaitytojų yra 
viršminėtą lietuvišką knygą matę. Būtų 
gerai, kad kas suradęs tos knygos egzem
pliorių atsiųstų kuriai nors redakcijai, nes 
tai labai brangi bibliografiška retenybė. 
Taipgi ji butų naudinga ir nekuriems mū
sų literatu los kritikams.

B. Bukšnaitis.

Demonas Indra.
' JęU. S'/AJONĖLP.

Vai išaugo jaunas kvietkas 
Mano rūtu daržely, —

ian liemęnėlin.

Leido, skleidė pumpurėlius
Lve’iai šilku apkaišytas,

Kaip gegužes jaunas rytas.

Puikus kvietkas. be lapelių,
Žalias laibas liemenėlis,
Vai tai širdies mano skausmas, 
Dyglus skaudus erškėtęlis...

JO

irmasis Degtindaris.
Tolst.o-

Kodėl tie vertimai neturi pasisekimo 
mūsų scenoje? Dalykas lengvai supranta
mas: komedija net iš šešių aktų! Mūsų te
atralai jau gerai žino, kiek laiko ima deko
racijų apmainymas ir scenos prirengimas 
kiekvienam aktui. Kiekvienas antraktas 
tęsiasi nemažiau pusvalandžio. Na, o jei 
tokių antraktų, vaidinant “Degtindarį”, 
bus net penki, tai publika turės ir nakvoti 
teatre. Prie to “Degtindario” aktai labai 
trumpučiai —- nuo dviejų iki keturių mažų 
puslapių — taip kad daugiau laiko užima 
antraktai, negu patsai vaidinimas. Mat 
Tolstojus, nors buvo literatūros genijus, bet 
nebuvo dramaturgas, kai va Ibsenas. Jis 
taipgi nerašė nei libretų operoms.

Todėl norint turėti panašaus turinio 
muzikali veikalą, tinkanti mūsų scenai, Tol- 
stojaus “Vinokuro” vertimais nebuvo gali
ma naudo ties. Reikėjo viską perdirbti su
lyg scenos ir muzikos reikalavimų.

Aš tą ir padariau. Panašiai yra pada
rę ir daug rašytojų, kurie, anot p. Darky
tojo, yra pasižymėjo raštijoje, ries beveik 
visit didžiųjų operų siužetai yra imti iš ko
kių nors apysakų, net nepažymint, komo tie 
siužetai. . .

Paminėjimas, jog “Velnio Išradėjo” 
siužetas paimtas iš L. Tolstojaus veikalo, 
šiai operetei daduoda da daugiau svarbos. 
Ir iš to labai džiaugiuosi. Todėl recenzen
tas bereikalingai šaiposi, buk aš jieškau 
“tuščios garbės” slėpdamas Tolstojaus pa

Kalbant apie siužetą reikia pasakyti 
da ir tą, kad siužetas Tolstojaus veikalui 
“Piervyj Vinokur” nėra originališkai pa
ties Tolstojaus sugalvotas: pasaka apie tą, 
kad velnias išrado degtinę, buvo žmonėms 
žinoma daug anksčiau negu Tolstojus pra
dėjo rašyti. Ji buvo pasirodžiusi ir lietu
viškoje kalboje pirmiau, negu pas rusus 
“Piervyj Vinokur”.

Kuomet aš buvau da šešių ar septy
nių metų vaikiukas, tai suradau Byžaptuo- 
se (Suvalkijoj) pas kaimynus labai seną lie
tuvišką knygą, kurioje tarp kitko buvo su
rašytas dramatiškoj formoj velnių pasikal
bėjimas. Iš velnių Piktadeigio, Gaudadu- 
šio, Kuiladančio ir kitų kalbos prieš Belze
bubą buvo aišku, kad vienas velnias padarė 
gėralą iš lapės, beždžionės, vilko ir kiaulės 
kraujo; kad žmonės, gerdami tą gėralą,

ir tt.
Tos knygos vardo dabar nepamenu, 

nes tuomet jis man visai nerūpėjo, ir tą 
knygą aš pats beskaitydamas sudraskiau 
(ko labai dabar gailiuosi). Atmenu tik,

Tai netyčia viens nuo kito.
Ji netyčia pažiurėjo
Ir akutės sužibėjo,
Kaip žemčiūgai, kaip žvaigždelės, 
Tosios angelo mergąlėsa

Jos žvilgsnys man širdį vėrė 
Nepadaręs jokio skausmo, 
Tik pripildęs meilės, džiaugsmo. 
O žvilgsnys tas stebuklingas! 
Taip malonus, paslaptingas...
Ir akutės žibuoklėlės
Tos kvietkelio mergužėlės
Vis man mirga kaip ugninės, —į 
Tartum rasos sidabrinės..
Aš ilgiuosiu tų akelių, 
Kaip vidunakčio žvaigždelių, —
Jos man lukesnį sutverė..

o—

DAINUOKIM MĘS!
Ei, ei, ei, 
Dainuokim mes!

Pritars miškai, 
Skambės laukai, 4 
Liūliuos garsai 
It debesiai, “ 
Toli plačiai 
Skambės daina, 
Meili, žvaina. 
Klausys šilai, 
Klausys ilgai 
Tokios dainos.

... Nei aimanos 
Greita vilnis. 
Nei ne vaikys, 
Jos vėjas, ne, 
Klausys minia, - 
Mums valio! šauks,

■ O aidas plauks, , 
Gražiai, tyliai,

Dainuokim męs!

SVAJONĖS.
Jaunystės svajonės 
Man dvasią gaivina, 
Sušildo krutinę, 
Prašalin skausmus. 
Rodos, kas vainiką z V
Man iš liauni pina, 
Rodos, kad žolynais

Tat ir sielos vargas, 
Taip nebekankina, 
Net gilus liūdnumas, 
Nėra toks baisus.

Cleveland, Ohio. Mildiu



LAISVĖ

Lipčius.

Aš baisiai buvau nuliūdęs. Linksmu 
mo nei kibirkštėlės nesimatė. Niekas pa 
saulyj man neišrodė naudingu. Visur ma
tėsi melas, apgavystė, užmušimai ir suk
tybės.

Už keliate žingsnių priešais mane ty
kojo baisus, plieniniais sparnais, smakas. 
Jo kojos buvo tokios didelės, kad jis galėjo

nenuilstančiai darbūojasi, kad tik sutverus 
atskiras draugijas kaip iš vyrų taip ir mo
terų. Toliaus kįla sumanymas išleisti lai
kraščius netik dėl moterų, bet ir dėl jau
nimo paskirtus, vadinasi, kiekvienas žmo
gus privalo turėt sau atskirą laikraštį ir 
per jį ginti vien tik savo reikalus. Jau čia 
tik reikia pamislyt, ar tik neklaidingi toki 
sumanymai? Męs tverdami skirtingas 
draugijas tarpe vyrų ir moterų, arba reng
damiesi leisti vyrams ir moterims skirtin
gus laikraščius, stačiai nusidedame pa-

paimi žmogų ir suspaust taip lengvai, Kaip 
vaikas musę. Akyse jo žėravo lyg du dide
liu Vezuvijų. Iš įo nasrų veržėsi milžiniš
ki ugniniai kamuoliai. Ant jo baisios gal
vos buvo nupintas vainikas iš vienuolikos 
raidžių: D-E-S-P-E-R-A-C-I-J-A. Tos rai
dės reiškia jo tikrąjį vardą. Dantys jo iš
rodė lyg dideli kirviai, ir tokie asilus, kiM 
negalima nei apsakyt. Ant kiekvieno dan- 
čio buvo užrašas: žiaurumas, vergija, ba
das, ligos, dvasiški jos prietarai, ir daugelis 
kitokių. Nors jis buvo labai baisus, bet aš 
jo nei kiek nebijojau, nes žinojau, kad iš
trūkt nuo jo negalėsiu.

Toli, nuo vakarų horizonto, matėsi 
laiškanešis. Jis to baisaus smako, turbūt, 
nematė, nes ėjo tiesiai į mane. Ant pečiu 
jis turėjo didelę skurinę tarbą, kurioj buvo 
prikrauta visokių laiškų.

Laiškanešis padavė man laiškelį. Jam 
praėjus, jau buvau bemėtąs neskaitytą 
laišką į šalį. Man nesinorėjo skaityt, nes 
kągi pagelbės, kad aš už trumpos valandė
lės laiko turiu tekt šiam, priešais mane sto
vinčiam, baisūnui.

Aš nuleidau rankas žemyn.
tai nevaldomu būdu, dasilytėjo viena ant
ros. Tieses rankos pirmutiniai du pirštai 
suspaudė laiško kampą, patraukė j aūgštį 
ir konvertas trūko į dvi dalis. Kaip aš tą 
laišką perskaičiau — nežinau. Kas pra
džioj buvo parašyta — sužinojau tik už ke- 
liato valandų. Laiško pabaigoj skalbėjo

Jos, kokiu

...Būk broli drąsus. Niekad nesiskirk 
su teisybe. Įgyk kardą, kurio vardas 
“mokslas” ir kovok su žmonijos tranais. 
Bet pirmiau, negu tu pradėsi kovot, surask 
teisybės uolą, tada pastatyk mokslo tvirto
vę, kurios jokia, o jokia prietarų kulka ne
permušė

Spaudžiu tavo pūslėtą dešinę, ir lie
kuos su draugiška meile, Jonas.
? ** $

Nereikėjo man daug laiko suprast, ką. 
tas viskas reiškia. Akies mirksnyj pama
čiau, kad tai auksiniai, už jokius turtus ne
nuperkami, žodžiai. Nespėjau dar kvapo 
atgaut, kaip pasijutau esąs labai didelis, 
lyg kokis milžinas. Tas baisusis smakas, 
iš kurio nasrų jau viltie 
sukt, atrodė lyg mažas,
kas. Tik vienas mano rankos pakėlimas 
jam pasirodė tokis baisus, kad jis prany
ko, lyg dūmų kamuolys, iškištas iš rūko
riaus burnos. Aš palikau linksmas ir labai, 
labai dėkingas savo mylimui draugui Jonui 
už laišką.

neturėjau išsi- 
mažytis kačiu-

stimosi sistemą. Kada reikia vienybės ir 
kada vienybėje tarp visuomenės žiba skais
ti žmonijos pasiliuosavimo žvaigždutė, ta
da męs tvertume, platintume ir auklėtume 
skirtumą, vadinasi pradėtą darbą męs vėl 
artdytume. Ne, broliai ir sesutės, nesi- 

[griebkime ardymo įrankių, nesiskirkime 
vieni nuo kitų, bet vienykimės! Jeigu tu
rime skirtingas draugi jas,suvienykime jas, 
vietoje senų konstitucijų (įstatų), kuriose 
pažymėta skirtingumas, pasidarykime nau
jas, su pažymėjimu ir daleidimu pripažinti 
lygias teises visiems. Ruoškimės visi į vie
ną būrelį, skaitykime ir dalinkimės minti
mis bei mokslu per laikraščius, kurie pa
švęsti labui visli, o tik tada, dirbdami visi 
be skirtumo vienai draugijai, pažinsime pa- 
sekmingumą savo darbų. Jeigu kas ir pa
sirodo mūsų tarpe, kuris skiria mus vie
nus nuo kitų, prašalinkime tokius geradė- 
jus iš mūsų tarpo ir visi seni, jauni, mote
rįs ir vyrai vienykimės į vieną draugiją, 
skaitykime tuos raštus, kurie rūpinasi vi-j 
sų gerove. Rūpinkimės susivienyt ir su ki
tų tautų žmonėmis, o tokiu būdu pradėtą 
darbą baigsime.

Dadanges tyla. ; 
o---------- ’

Męs parduoda visą šalį už stiklą sų pusės yra didelis apsilei
dimas, didelis nerangumas. 
Jeigu pas mus atsiratsų tik- 

pirrmmaneiTėio dvi^pasipuo- kazyravo arba šokine-[terįs neparduos savo balsų ras noras rūpintis savo rei- 
c ;z'' "r'c' kad hadais, lai retkarčiais visgi
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ingaivolume apie savo
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Ėjau vakare iš darbo iri

šę jaunos merginos. Viena 
jų bekalbant išsitarė:

— Kas man iš tokio vai
kino; jis ir šokt nemoka ge
rai...

; metais. .
šiandien matom, kaip vargs-į degtinės.

šeimynos, kurios jaunys-1 Kapitalistai žino, kad mc

jiems nerūpėjo atei- už stiklą alaus, žino,

---------- o——----
Baigkime pradėtą darbą, bet 

neardykime jį.
. Dabar, kada plati visuomenė vystosi iš 

savo senovės, kada žengdama iš tamsybės 
krašto nuolat stiprėja, tada tarp mūsų 
draugų gimsta daugelis nenaudingų 
minčių. I

Nežinau ar savo Sumanymą aiškinda
mas išsilaikysiu neiškrypęs iš kelio, kuriuo 
mano mintys žingsniuoja, bet nors ir svy
ruodamas mintyse, paaiškinsiu keliatą žo
džių iš nekuriu mūsų tarpo draugų dabar
tinių sumanymų, kurie man atrodo ne
naudingais įvykdinti.

Čionai atsikreipiu draugijų ir laikraš
čių pusėn.

Nuo pradžios draugijų gyvavimo, męs 
matome tarp jų vienpusinį laikymąsi. Di
džiausios draugijos (išskiriant parapijas) 
pirmiaus susidėdavo vien tik iš vyrų ir tik 
paskutiniu laiku, kaip paprastai vadinami 
“bedieviai”, pradėjo organizuot moteris 
prigulėt į draugijas kartu su vyrais ir dar
buotis drauge su jais. Mūsų darbininkiš
ki laikraščiai pradėjo supažindint moteris 
su vienybės reikalingumu, talpindami raš
tus pašvęstus moterų labui. (Mūsų kleri- 
kališka spauda taipgi tą sumanymą pase
kė). Kur yra vedami raštai moterų labui 
paskirti, tame jau męs matome lygumą tar
pe moterų ir vyrų, kuris mums reikalingas 
pripažint. Betgi štai kas čia atsiranda 
naujo: daugelis mūsų draugų rūpinasi ir

% V

vasara ginoj.
Gamta atgijo iš žiemos apmirimo: lau

kų gėlės pražydo; medžiai žaliuoja, paukš
čių puikus čiulbesiai girdisi. Linksma- 
malonu tam, kas sveikas, turtingas, tai gė
risi ta gamtos grožybe. Tik ta grožybė ne
linksmina vargšų darbininkų; jų akys ma
to i tą gamtos grožybę, bet. širdys verkia^ 
kadangi jiems baisi šmėkla badu grūmoja. 
Visi keliai erškėčiais nukloti; kur tik jie 
eina — vvisur erškėčiuoti takai ir visados 
akys ašarotos.

Ta gamtos grožybe tik kapitalistai gė
risi, tik jiems linksma; jie, turėdami dyk- 
laikio, praleidžia vasarą puikiose, žaliuo
jančiose giriose — linksma vasara! Jų vei
dai linksmus — akys pilnos ramumo.

Kaip vargšai darbininkai praleidžia 
vasarą? Ar daug turi laiko nueiti į žaliuo
jančią girią pasigėrėti gamtos grožybėmis, 
pakvėpuoti tyru oru? Ne! Nei žaliuo
jančioj girioj, nei puikiuose viešbučiuose 
nesimato darbininkų! Darbininkai; neturi 
laiko pasilinksminti ta puikia — girios gro
žybe, pakvėpuoti tyru oru, Darbininkai 
turi vesti baisią kovą ŠU bado šmėkla, kuri 
kasdieną gręsią mirčia. Darbininkas* va
sarį praleidžia dvokiančioj dirbtuvėj, kur 
girdis mašinų švilpimas, oras pilnas, dul
kių; jojo veidas pilnas nusiminimo, akys ro
do baisų liūdnumų t Visą dieną išdirbęs 
dirbtuvėj pareina namo, krinta ant lovos 
ir sunkiai alsuoja!...

Kol kapitalizmas viešpataus, tol darbi-
va-
su

ninkai neturės laiko linksmai praleisti 
saros laiką; jiems reikia visadbfe kovoti 
bado šmėkla. Pranas žilaitis.

A& NORIU...
Aš noriu nuskristi pas saulę švietėją, 
Pas tą žibintuvą pasaulės plačios;
Jos spindulių varsoj aš noriu paš’nerti, 
Pasemti į širdį ugninės šviesos.

O paskui pažvelgti į plačią žmoniją,
Į tą klampinyną sunkiųjų vargų,
Kur laimės veik nėra — tik vienos dejonės, 
Tik baisi beteisė ir klanas verksmu.

Tr viską apžvelgus, viską apžiurėjus, 
Vėl leistis prie žemės žaibo greitumu; 
Nulėkti į pievą, į gėlių žiedyną, 
Kur kvapas migdytų meilės saldumu.

Ten žiedus supynęs su meile ugnine, 
Vėl skristi ton vieton, kur stoka šviesos; 
Kur širdis atšalę, kur meile užgęsus, 
Kur žmonės užsnūdę nejieŠko tiesos.

Paberčiau ten šviesą su meile supinta, 
Įdiegčiau širdysna geismo kibirkštis. 
Blaškyčiau tamsybę, gaivinčiau jų sielas— 
Atmerkčiau užmerktas jų liūdnas akis.

Saulės Brolis.

Kadangi jau seniai tėmi- 
jau į šokius, ką jie gero duo
da jaunimui, labiausiai mer
ginoms, kurios yra atsidavę 
dėl “tango” ir kitų panašių, 
visa savo siela ir valia, tai 
noriu trumpai pasakyt porą 
žodeli ų mūsų lietuvaitėms.

Daugumas intel i gentiškų 
vyrukų, kurie nesilanko po 
karčiamas, nekazyrųoja, ne
lanko balius, tai nemyli ir 
šokių.

Šokiai, tai galima tiesink 
sakyt, yra senovės necivili
zuotų žmonių, indi jonų, žai
slas. Jie nieko neprotavo, 
nežinojo, kaip naudingai 
liuosesnj laiką pralositi ir 
todėl suėję būriais rėkavo, 
susikabinę poromis arba šo
kinėjo.

Todėl šiandien, pakilus 
augščiau kultūrai, męs 
stengiamės senovės netika
sius palikimus naikint, o su

Kaip sakiau, apšviestesni, 
inteligentai jaunikaičiai, 
šiandien tuo neužsiima; jie 
neina šokt “tango”, ir tokiu 
būdu jie jau neturi “var
do” tarpe merginų. Netu
rėt “vardo” tarpe merginų, 
atsidavusių visa širdžia šo
kiams, rodos, nieko ten ne
būtų taip apgailėtino. Bet 
visgi, turėt gerą draugę, y- 
ra tai brangiausiu daiktu 
pasaulyje.1 Jaunimui drau- 
giškumas reikalingas. Ar 
pasidžiaugti, ar pasiskųsti, 
ar pasikalbėti dviem, ge
ram sutikime, draugam, yra 
labai malonu. Be to, gyve
nimas liūdnas; niekas ne
užginčys, kaip-esti nuobodu 
vienų-vienam, be gero drau
go arba draugės.

Daugiausiai kenčia ilgėji
mo valandas, kaip augščiau 
minėjau, tai apšviestesni in
to1 i gentiški jaunikaičiai, y- 
pač atvažiavę iš Lietuvos. 
Žmogus esi kaip sugautas. 
Nėra su kuomi draugauti. 
Žiūrėk, šventadienyj arba 
nedėlioj, pulkai lietuvaičių, 
jaunų, gražių, it lelijų. Pri
eik arčiau, pasiklausyk, ogi 
apart balių ir šokių nieko 
kito neišgirsi kalbant. Gal 
mažam jau ne vienas girdė
jo kalbant: “Kas man iš jo, 
jis ir šokt nemoka...”

Šiaip ar taip kalbant, vis
gi čia yra didele klaida. Ji 
roikalauna pataisymo, ir 
būtinai reikalauna. Męs, 
jaunieji, neturim liūdnume, 
ilgėjime praleist jaunystės 
žvęlinČias dienas. Turime 
linksmintis — progų yra.

Ar negeriaus būtų, vietoj 
indi joniškų žaislų šokiu, 
išrast kitokie pasilinksmini
mai? Ar negeriaus, vietoj 
bolinių, saliunų, ir šokių 
svetainių, kur stumdomasi 
iki pusnakčiui, (kalbu, lietu
viai) gaut gražus, dori pa
silinksminimai?

Nereikia nei išrast, jau 
jie yra. Pavyzdžiui. Su- 
tverkįm ratelius, chorus, la
vink irnės, (kitur yra tas, bet 
lietuvaičių juose dalyvauja 
1—2), dainuokime, — dai
nose rasime linksmybę; tik 
neikite šokt “tango!” Argi 
turite iš to jūs gerumą? — 
Kokį? Juk mums privalo 
kas svarbesnio rūpėti, negu 
“tango”.

Jūs, sesutės, atminkite, 
kad neužtenka to: “Kas 
man iš jo, jis šokt nemoka”. 
Ne šokiai suteikia gražų, 
laimingą gyvenimą, bet geri

Jaunystė 
<0 paskui

tis, ir nemasto, kas jųjų lau- suteikus moterims balsavi- surastum iiuosą valandėlę 
kia. TTy—’■j - .... 1 -j

daikraščių, raskime linksmu-, tas 
mą dainose; prigulėkit prie bar 
chorų, bei kuopų L. S. S.

Užsiimkit skaitymu mo teises, gali, būt persver- ir pa., 
tas purvynas, kuris da- reikalus, 
runka valdininkus; žino, i bosytus, jeigu jau esame 

.. , . , ad motel is, turėdama bal- labai užimtos ir
gilinkitės į gyvenimo reika- ^savimo teises, gali pareika- Ja .ko k " 

Jauti užlaikymo šeimynos ir pagalvoti
Igeresnes algos savo vyrui. įdžia, o paskui iš savo gyve- 

Tas mūsų dipliomatams ”J-io į laikraščius ką nors 
[gerai žinoma ir todėl jie ne- parašyti, tai stengkimės nuo 
nori, kad moterįs gautų bal- savo ypatiškų reikalų, kurie 

isavimo teisęs, todėl jie ii 
ųlaro visokius .išvedžiojimus, .sakyti ii 
ikad tik supjudyti darbiniu-, valandėlę
,kų luomą, kad tik darbiniu- dykime per laikraščius tan

lūs, o pamatysit “Kas jums;! 
is jo”'geriau reikalinga, ar 
šokiai, ar geras ištikimas

neturime 
ai k rast Į perskaityti ir 

i, kas mus skriau-

draugas!
R. ž—nas,

3 į laikraščius ką nors 
parašyti! tai stengkimės nuo

daug mažesnės vertės, atsi- 
pašyęskime nors 
apšvietai. Ban-Ar išiškrųjų moteris ne

turi Saiko išeit balsuot?.
Daugelis kanitalistiškv <11-.^tų suirutės. kiau rašinėti iš savo gyveni- 

pltaatai šaukia: “Moterų1 , A V .gĮ.jlarbimnkai, ypač mo, bandykime nurodinėti, 
vieta P?ie pečiaus, prie vak U^^Kes turime pažinti,kaip męs esame išnaudoja- 
ku, prie vyro ir apie namus.! ’ tunrae+.sU!r:istl mos 11 lL Tarnaite.
Moteris Atiiri laiko išeiti 3 , a S tlnkl“s1II’|
balsuoti.
res, kuomet moteris išeis ■ 
balsuot? Tuomet vyrai tu
rės samdyt tarnaites, o kuo 
mot namuos bus tarnaitė 
tai gręsia šeimynos 
mas, nes kiekvienas 
linkęs prie jaunesnės mote
ries”.

Kaip jums patinka toks 
kapitalistų išvedžiojimas? 
Juk teisingas, ar ne? Pa-

GARDNER, MASS.'
SveLin taurių moterų 

judėjimas.
Pastai uoju laiku prasidė

jo smarkus judėjimas tarpe 
vietos sufragisčių. Jos tan
kiai rengia prakalbas ir kai- ;

10ja už šutei ki-

' ti — reikia mums skaityti ir 
temyli Į gyvenimą. Tūo- 

Tiot greitai jKimatysime yil- 
suiri- <ovies kailyje ir suprasi- 
vvraš' ';ie’ save be va]- 

y ; donų mielaširdystės, kurielbėt _
būk rūpinasi mūsų gerove, mą moterims lygių teisių 

Suvalkietė. lapelius

“Vyrai, neduokite moterims 
balsavirno teisių, nes jums 
reikės samdyti tarnaites, o 
jūs, moterįs, neprivalote ei
ti balsuoti, nes jūsų vyrai iš- 
tvirks su tarnaitėmis. . Ar 
ne?”

Išeina tik apsukimas gal
vos darbininkams, arba, ge
naus pasakius, kurstymas 
vyro prieš moterį, moters 
prieš vyrą, absoliutiškas šei
mynos griovimas. Bet... ar 
daugelis tar supranta? Ar 
daugelis pavadina juos grio
vikais šeimynos? Niekas. 
Visi ploja rankomis i r šau 
kia: “6t, tai davė boboms
į kailį!” ' ■

Paklauskime tų ponų, ko
dėl jie nieko nesako, kuomet 
moteris, palikus kūdikius, 
eina teatrams grindis maz
goti? Kodėl jie nieko ne
sako, kuomet moteris, pali
kus vaikus, eina į dirbtuvę? 
Kodėl jie nieko nesako, kuo- 

m toris, palikus kūdi
kius, bėga į bažnyčią?- Ko
dėl jie nieko nesako, kada 
moterįs laiko po 2 tuzinu 
burdingierių, pį tuom tarpu 
apleidžia savo vaikus ? Ko
de! tie nonai apie tai nesi
rūpina, jeigu jau jiems taip 
rūpi šeimynų geras gyveni
mas?

Todėl, kad tas viskas eina 
ant naudos kapitalistų kle- 
sai, kad tas reikalinga palai
kymui kapitalistiškos tvar
kos, kad tas nespiria kapi
talistų prie pagerinimo dar
bininkų būvio, nes moteris, 
užsidirbdama kelis centus 
prie viršminėtų darbų, duo
da progą nemirti badu dau
geliui šeimynų ir ramiai 
laukti geresnių laikų.

Tie ponai nieko nesako ir 
apie tuos vyrus, kurie di
džiausiame ištvirkime volio
jasi pakampėmis, be jokio 
balsavimo teisių. Jiems rū
pi tik gauti nikelis ir, pra
gerti jį. Apie tokius žmo
nes tie ponai nieko nesako 
todėl, kad streikui iškilus, 
būtų kuom užkimšti dirbtu
ves ir žudyti teisingus dar
bininkus ir tikrus piliečius. 
Tai vis geriausi įrankiai pa
laikymui dabartines siste
mos. Todėl jų nemato mū
sų ponai. Jie tinginiai, pa
sileidėliai, , valkatos, bet 
streiko laike, tai geriausi 
darbininkai; rinkimų laike, 
tai geriausi piliečiai, nes jie 
parduoda kapitalistams vi
sus dirbančius darbininkus,

“ aut gatvių, prie dirbtuvių ir 
kitu viešu 
darbuojasi

12 rugpjūčio buvo prakal
bos: kalbėjo Gertrude H. 

Skaitant “Laisvę” nuola- Leonard ant gatvės. Ji 
I tos randi žinių, iš lietuvių daug naudingo pasakė lin- 
rnoterų judėjimo, kad jos kui gavimo moterims lygių 
organizuojasi į draugijas, 
rūpinasi savo reikalais ir lt. 
Bet niekados nieko nesima
to iš tarnaičių gyvenimo. 
Rodosi, kad tarnaitės—dir
ba kotrumpiausias valandas 
ir gauna kogeriausią algą.
Bet ištikrųjų yra visai ki-įlabai nepatiko, 
taip. Męs turime dirbti po I Reikia pastebėti, 
13 ir 14 valandų į dieną; mūsų mieste susitvėrė kuo- 
mūsų darbas gana sunkus, pelė, kurios tikslas kovoti, 
bet kiek męs gauname? kad moterįs negautų balsa

vimo teisių. Ta šaika visur 
platina atsišaukimus, kad 
balsuotų prieš suteikimą, 
moterims lygių su vyrais- 
teisių. Mat, Mass, valsti
joj 2 d. lapkričio bus balsa
vimas, tai jie ir darbuojasi.

Susipratę darbininkai pri
valo balsuoti už suteikimą 
moterims lygių su vyrais 
teisių. * Onytė.

įstaigų, žodžiu, 
kiek ga’ėdamos.

DETROIT, MICH.

teisių. Rodė “žemlapius” tų 
valstijų, kuriose moterįs jau 
turi balsavimo teises. Kur 
moterįs turi lygias su vyrais 
teises, tai parodė baltas vie

ptas, o kur neturi 
į Tas nekuriems patrijotams

kad ir

Penkis - šešis dolerius i sa
vaitę — tai augščiausia mū- l 
sų algai \

Betarnaudamos męs pra
leidžiam vargingiausiai sa-1 
vo jaunystę, netenkant svei
katos, neturim kuosos va
landėlės kur nors išeiti, ne
galim nei laikraščio perskai
tyti. Žodžiu, męs esame 
vergęs. Bet visgi ir išTnū-

juodas.

Pabaigusi kursą akušerijos BELLEVUE HOSPITAL TRAINING 
SCHOOL for MIDWIVES, NEW YORK. Pasekmingai atlieka dar
bą priexgimdymo. Patarimus duoda dykai. Reikalaujančios kreip
kitės Šiuo adresu: m--. • -

P. MOCKIENE
265 Berry Street, Brooklyn, N.Y

Darbininkai, skaitykit visi! Tas jūsų naudai!

Kazimieras W. Ziurinskas and Co. 
Kostumieriškas Kriauaus.

1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

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

Priegtam, važinėdamas po miestus ir mieste
lius, užrašinėsiu darbininkiškus laikraščus, kaip 
tai: “Laisvę”, “Kovą”, “Keleivį”, “Naujienas” 
kitus.



LAISVE

KORESPONDENCIJOS
ną ir naktį šaukia rašytis 
prie unijos, bet jų labai ma
žas nuošimtis rašosi.

13 d. rugsėjo kompanija

J. PERKŪNO BYLOS REI
KALUOSE.

Aukų Perkūno bylos ve
dimui per “Laisvės” redak
ciją gauta $255.43.'

Pagal L. S. S. P. K-to nu
tarimo ir L. S. S. Sekreto
riaus pareikalavimo nuo 7 d. 
rugp., 1914 m., išsiųsta A. _ _ . .
J. Gudzinui, 761 Eastern;jo lai ateina atsiimti savoj 
Ave., Schenectady, N.
$50.00.

Pasiliko “Laisvės 
cijoj $205.43.

Šliupas paaiškintų apie 
draugystės mierius. šliu
pas klausia:

—Apie kokius mierius?
Živatkauskas atsako:
—Kaip žinai, juk kalbė

jom. X
Tuom tarpu ėjo diskusijos 

apie mokestį: vieni norėjo 
didesnės, o kiti mažesnės. 
Šliupas tuoj aus pasako: “ži-išlipino prie dirbtuvės var-1 - .

tu pranešimą, kad visi strei- inoĮT.a’ ^ad didesne. . .
kieriai 14 d? rugsėjo grįžtų.Šliupas, praleidęs susinn- 
prie darbo, o jeigu toj die-.Ume apie pusantros valan
doj negrįžš, tai 15 d.' rugsė- >sJr besirengdamas jj ap- 
• - • • • .......... Jeisti, pasakė:

į “Kaip girdžiu, tai jūs no- 
mAtvdami i rite šviestis, šviestis ir švie- 

" L’ ’ ‘ “ O 
kad su darbdaviais kovoti tai nuobodu vien tik mkslu 

, sugrįžo prie dar- užsiimti;jums rei 
___ laimėję. ru.nyti; į 

babau, pakol darbai eina pašokti 
erai, pakol darbdaviams darbas.

reikalingi,
• streikieriai dirba,

Mūsų moterėlės, kurios 
pirmiau taip saldžiai bučia
vo “kunigėliui” rankas ir 
davė pinigus, dabar spjaudo 
ir keikia. Man rodosi, kad 
visai bereikalingas darbas, 
nes jo rankos nei kiek ne
bjauresnės už tikro kunigo.

Ir kas tuomi tikėjimu ne
pasinaudoja? Pradedant 
nuo popiežiaus ir baigiant 
paskutiniais šarlatanais.

Apšvietus Draugas.

nusikraustė tą savo darbą 
užbaigti pas Brooklyno mo
čiutę.

*
... ♦ ,■ < ■

17 d.rųgsėjo buvo diskusi
jos temoj “Ar reikalinga 
darbininkams skirstytis į 
griovęs?” ■; ’ .

Kuopietis

StreikieriaikjUl V1IX1V1 1C4-1 | •---------- T . ----------. V

redak- kad kitokio išėjimo nėra ir stis; mokslo mokintis.
i kalinga So

pas iii uksini n ti, 
tai jaunimo 

B (te aš jums noriu 
tai'Pasakyti; jūs turite būti pa- 
get žangesnioji jaunuomenė; su 

bažnyčios reikalais neužsi-

Pagal L. S. S. P. K-to nu- 'persilpni, 
tarimo ir L. S. S. Sekreto-1 bo, nieko nek 
riaus pareikalavimo nuo 13 
d. rugsėjo, 1915 m., išsiųsta gerai, pakol 
“Kovos” administracijai darbininkai 
$205.43. I11’.11.1’ ’

Tokiu būdu nuo šio laiko;kaip tik darbai susimažins., . v .
visos aukos Perkūno bylos tai, be abejonės, streikieriai ^te?^ jos.ncieikia Ji
vedimui perduotos 
administracijai.

V. Paukštys.
“Laisvės” kasininkas

WATERBURY, CONN. 
Streikas nepavyko.

9 d. rugsėjo išėjo streikan 
Benedict Burham kompani
jos darbininkai 
riaus, apie 300 
Jie manė, kaip 
apskelbs, tai ir 
darbininkai p r 
išėjo v

“Kovos”!pirmieji bus laukan išvyti. Jūs haznycios reikalus pail
gai šis atsitikimas būna lek-,K|te bažnyčiai. Auklėkite 
įcija visiems darbininkams,(geresnę dvasią tarpe jaum- 
įkad be vienybės, be unijos mo. Musu tauta car daug 
iri'Cko negalima iškovoti. vargo turės, pakol pergales 
i.l'irmiaus turime susiorgani- Pplitiskus priešus. Juk vi
zuoti i unija, o jau tuomet s,ems redvia tamsybes, lygy- 
'apskelbti kova savo išnau-.bcs vienybes ir jus, jau- 
dotojams. Darbininkai ne- miomene, stengkites ją is- 
privalc paisyti nei i tikėji- kovoti”. Tobaus Šliupas nu- 
ma. nei i tautas,bet‘visi or-i^ūe. jeigu jaunimas susior- 
'•aniz.tmtis i viena galinga garažuos ir turės kuopas, 
imija, o susiorganizavus g'a- .tuomet gales ir keliaujantį 

universitetą įkurti.
Nutarta į centrą mokėti

vieno sky- 
darbininku.

kitu skyrių 
sides. Bet 

ii kitaip; kitų sky- 
i ni nku i ne tik prie 

streiko neprisidėjo, bet dar 
nežinojo, kokius; reikalavi
mus stato tie, kurie jau ap
skelbė streiką. Pagal iaus
ir patys streikieriai visai 
nesusi o rgani zavę, nes usita
rę ir net pe vienodus reika
lavimus statė. Kada susto
jo dirię ir bosai priėję prie 
vieno klausia, ko jis nori, tai 
tas atsako, kad aštuonių va
landų darbo dienos; prieina 
prie kito, tai gauna atsaky-*;]inga 196 policmanai, o i ki
nta,

Auklėkite

Įima bus lengvai iškovoti, 
irumpesnes darbo valandas 
ir didesnį atlyginimą. Bet P° 10.c-> kuopose pasiliks po 
čabar dauguma darbininkų 
daugiau nieko nežino, kaip.ijs kuopose mokės po 
tik ryte eiti dirbtuvėm, o va-|Rejkia pažymėti.,kad šie rei- 
teire atėjus iš dirbtuve

j5c. ; įstojimo — 50c. Mote-
> 5c.

į kala-i labai painiai sutvarky
ki ir daugelis jų negales su
prasti. Mūsų tautiečiai vi- 
Isuomet stengiasi įkurti to- 

-Ikias organizacijas, kurios 
I i visai darbininkams nesu

prantamos. Juk jau yra L, 
cia.’iiu policmanu, kurie dlrb- |U. L. organizacija su to
tu vose “prižiūrėtų” tvarką. įkiais pat mieriais ir turi ke- 
l viena dirbtuvę esą reika-1 Holiką kuopų, tai kam rei-

irciamą.
*

14 d. rugsėjo 
y Republican” rašo,

spe-

kad devynių valandų1 
darbo dienos ir tt. Bošai 
pamatė, kad darbininkai iš
ėjo streikan visai nesusi or- 
panizavę, nesusitarę, tai vi
sai kitaip su jais ir elgtis 
’ radėja: ’iopė pradėti dirbti 
arba eiti laukan.

Darbininkai apleido dirb
tuvę,turėdami viltį, kad tuoj 
ir kitų skyrių darbininkai 

šitoj dirbtuvėj 
-dirba įvairių tautų darbi
ninkų, bet lietuvių daugiau
siai.

Streikieriai nusamdė sve
tainę, sušaukė mitingą ir 
nutarė reikalauti aštuonių 
valandų darbo dienos ir už 
viršvalandes pusantro laiko. 
Tapo išrinkta komisija, ku- 

nuėjo į ofisą ir perstatė 
darbi n inkų re ikalavi mus.
Darbdaviai, nežinodami, ar 
kitų skyrių darbininkai pri
sidės prie streiko, liepė at
stovams ant rytojaus ateiti. 
Mat, jie manė, kad vakare 
gali sustreikuoti ir kitų sky
rių darbininkai, tuomet jau 
jie žinos, kaip su darbinin
kais elgtis. Bet kitų skyrių 
darbininkai prie streiko ne
prisidėjo ir jokių reik alavi
nių neišstatė.

Kada streikierių atstovai 
nuėjo į ofisą, tai darbdaviai 
visai atsisakė su jais daryti 
kokias nors tarybas ir pasa
kė, jeigu kas non, lai eina 
dirbti už tą pačią algą ir ant 
tų pačių išlygų, o kas neno
ri, lai streikuoja kad ir vi
sus metus.

Streikieriai dar nenupuo- 
le dvasioj, bet sušaukė masi
nį mitingą su ta vilčia, kad 
dar pavyks iššaukti kitų 
skyrių darbininkus į strei
ką. Buvo pakviesta įvairių 
tautų kalbėtojai ir tt. Kal
bėtojai aiškino vienybės rei
kalingumą, kvietė kitų sky
rių darbininkus prisidėti 
prie streiko, kad padavus 
rankas savo draugams,kurie 
jau pradėjo kovoti už page- _____ ,
rinimą savo būvio ir visiems kius pasilinksminimus. Juk 
sykiu kovoti. Bet visa jų tai mūsų jaunimo darbas, 
agitacija, visas triūsas ve- Męs publiką atitrauksinje 
jais nuėjo; darbininkai dar nuo prastesnių organizacijų 
nėra ant tiek susipratę, kad ii ją užkariausime”. Pasa

te ‘ suprastų savo reikalus ir kęs šiuos žodžius,, apleido 
mokėtų už juos kovoti; jie susirinkimą. Paskiaus, ka- 
r.et nesupranta unijos reika- da nats šliupas atėjo, tai Ži- 
lingumo, nes agitatoriai die- vatkauskas paprašė, kad

tą — 54. Reiškia, kompa
nijos pastatys policmanus, 
kad darbininkams galvas 
įlaužytų.

* *
13 d. rug&ėjo sustreikavo 

visi mašinistai ir jų pagel-j 
bininkai. Šit geriau susior-: 
ganizavę ir streiką gali lai
mėti.

Boblauskio Juozas.

SCRANTON, PA.
5 d. rugsėjo buvo išvažia- 

vima^ į “Music Lake” vietos, 
ii’ apielipkinių miestelių 
jaunimo. Suvažiavimą šau
kė Rijus Ži ū rys tu o t i kslu, 
kad suurganizuoti mokslei
vius, arba, kaip nutarta už- 
vardyti tą organizaciją: A- 
merikos Jaunimo Sąjunga”. 
Ši Sąjunga žada šviestis ir 
šviesti; jaunimą mokinti', 
lavinti tuos, kurie tik pano
rės. Tapo išrinktas centro 
komitetas. Į komitetą 
rinkta šios ypatus: K. 
Garmus pirmininku, K. Be
ris — vice-pirmininku, J. 
Miščikas — izdinmku -— vi
si iš Scranton, Pa.,; Fin. se- j 
kretorium p-lė Botiriūtė iš I 
Wilkes Barre, Pa.

12 d. rugsėjo buvo susi
rinkimas minėtos draugys
tės, kurį sušaukė pirminin
kas. Šiame susirinkime da
lyvavo ir tautiški veikėjai, 
kaip tai: Šliupas, Živatkaus
kas, Šliūpienė ir kiti. Šliū
pienė ragino, kad darbinin
kai nesigailėtų pinigų ir su
mestų naujai organizacijai. 
Šliupo sūnus Keistutis ragi
no jaunimą stipriai susior
ganizuoti, lavintis muzikoj 
ii užlaikyti profesorių, ku- 
riuomi, kiek aš supratau, 
pats nori būti. Jis pasakė: 
“Jeigu męs stipriai susior
ganizuosime, tai visą Ame
riką galėsime palinksminti, 
rengdami šokius, balius, 
koncertus, teatrus ir kito-

is-

tai mūsų jaunimo darbas.

kėjo antrą tverti? Reikėjo 
tik prie tos organizacijos 
prisidėti, nes ten jau ir cen
tro valdyba išrinkta. Mūsų 
tautiečiai turi tiek ir tiek 
tų draugysčių, tai nesupran
tu, kam jie dar naujas, tve
ria? Juk daug geriau seną
sias sustiprinti, negu nau- 

įjas organizuoti. Bet kas 
svarbiausia, kad ir šioj or
ganizacijoj darbuojasi soci- 
jalistai, kaip tai: K. Genys, 
K. Benis ir K. Demeikis.

Nutarta ihokestįs mokėti, 
bet dar nei vieno nepakvietė '■ 
prie tos organizacijos prisi-!
rašyti.

Proletaras.

RUMFORD, ME. 
“Kunigą” suareštavo. .

10 id. rugsėjo atvyko į 
mūsų miestą “kunigėlis”, 
pasisakė, kad esąs iš Athol, 
Mass., pasicine lūki katali
ku ir pradėjo vaikščioti po 
st.ubas rinkdami aukas baž
nyčios statymui. ''Kunigė- 
11 s” pasakojo, būk pas juos 
esanti maža parapija, ir 
negalinti bažnyčią pastaty
ti, tai dabar gavęs nuo vys
kupo leidimą važinėti po 
svetimus miestus ir rinkti 
aukas.

Kada “kunigėlis” perėjo 
per stubas ir jau rengėsi iš
važiuoti į kitą miestą, tai 
ant stoties priėjo prie jo po- 
licmanas ir paprašė į nuova
dą. “Kunigėlis” labai nu
džiugo, nes manė, kad poli
cijos kapitonas kviečia pas 
save ant pietų, bet, vargšas, 
apsiriko: pribuvus riubva- 
dan tapo už grotų pasodin
tas.

Ant rytojaus mūsų “kuni
gėlis”, apsirėdęs paprastais 
drabužiais, stojo prieš teisė
ją. Kada teisėjas užklausė, 
kur dirbi, tai “kunigėlis” 
atsakė, kad prie gelžkelio. 
Paskui buvo užklaustas, ko
dėl kunigiškais drabužiais 
nešioja, tai vėl paaiškino, 
būk jam liepęs parapijos ko
mitetas, kad daugiau aukų 
surinkus.

Teisėjas “kunigėlį” pasta
te po $1,000 kaucijos, o by
lą perkėlė į augštesnį teis- 
m ą. Dabar “kunigėlis”^ tu
pi už grotų ir niekas neišby

AMSTERDAM, N. Y.
29 rugpjūčio Romos agen

tas kad jau davė, tai davė 
pipirų tiems, kurie buvo Be
gočiau s prakalbų pasiklau
syti. Jis taip įsikarščiavo, 
kad pradėjo savo .šventą 
kūmščią daužyti ir šaukti: 
“Neišrišiu, neišrisiu, nei 
vieno neišrišiu I Lai jums 
Dagcčius duoda išrišimą!”

Paskui visokiais žodžiais 
pradėjo plūsti Bagočių, so- 
cijalistus ir visus pažanges
nius žmones.

Jeigu Bagočius, sakyda
mas prakalbas, būtų palie
tos kunigus, jų gaspadines 
ir tt., tai- nieko nuostabaus 
nebūtų iš tokio pamokslo. 
Bet dabar Bagočius visai 
kunigų nepaliete, kalbėjo vi
sai apie ką kitą ir ant pa
baigos liepė skaityti ne tik 
“Kovą”, “Laisvę” ir “Kelei
vį”, bet ir “Draugą” su 
“Žvaigžde”. O mūsų kuni
gėlis ir už tai net iš kailio 
neriasi ir šaukia, kad ne
duos išrišimo. Iš visko ma
tosi, kad mūsų kunigėlis 
draudžia savo parapijonams 
ir “Draugą” skaityti; jis no
ri, kad jo parapijonai būtų 
tamsybėj paskendę. Bet, 
kuniguži, jau bereikalingas 
tavo triūsas. Tu su kelio
mis dešimtimis davatkų ne
galėsi apšvietoš sulaikyti, 
neuždrausi žmonėms pro
tauti ir progreso keliu ženg
ti. Tu sakai, kad mums ne
duosi išrišimo, bet męs nuo 
tavęs ir nereikalausim. Mes 
patįs išsirišime iš tų tamsy
bes retežių, kuriuose tu mus 
iki šiol laikei. Tu mus pra- 
'garu baugini, bet męs sako
me: pasidėk sau tą pragarą 
h nebaugink mūs, nes męs 
jo nebijom. Męs jau toli nu
rengėm pirmyn, kad bijoti 
tavo tuščių žodžių. Tu pyk
sti, kad męs nesiduodąm 
kirpti. Nepyk, kuniguži,nes 
vistiek mūsų vilnos negausi. 
Džiaugkis ta, kurią pirmiau 
spėjai nusikirpti, pakol męs 
dar apjakę buvom. Tu sa
kai, kad neparduosi tikieto 
į dangų keliauti. Mielas 
kuniguži, važiuok į dangaus 
karalystę ir ten pardavinėk 
tuos tikietus šventiemsiems, 
o ne mums, prakeiktiems 
darbo žmonėms. Męs neno
rime į dangų keliauti.

Taigi, kuniguži, bereika
lingai taip karščiuojies, be
reikalingai šmeiži socijalis- 
tus, bereikalingai baugini 
pragaru savo parapijomis, 
nes męs, parapijonai, aiškiai 
matom tavo visą politiką ir 
suprantam, kas tau dau
giausiai rūpi: tau ne mūsų 
dūšelės rūpi, bet doleris-die- 
vaitis.

Karštas Katalikas.

GILBERTVILLE, MASS.
Čia lietuvių gyvena nema

žas būrelis, bet jokios drau
gystės nėra ir ant visuome
niškos dirvos nieko nevei
kia. Darbininkiškų laikraš
čių taipgi neskaito. Aš pa
siūliau užsirašyti laikraščių, 
tai mane visokiais žodžiais 
išplūdo.

R. M. J.

PATERSON, N. J.
Pastaruoju laiku L. S. S. 

65 kuopa sujudo veikti. Pri
sidėjus prie Socialist Party 
narių skaitlius nesumažėjo, 
bet pradėjo augti. Pasku
tiniais metais mūsų kuopai 
prisiėjo pergyventi sunkus 
laikai. Mat, mūsų dūšių 
ganytojas, parsikvietęs iš 
Passaico veikėjus, stengėsi 
kuopą sugriauti. Bet, varg
šai, atkando dantis: kuo

GRAND RAPIDS, MICH.
5 d. rugsėjo buvo pikni

kas S. D. draugystės. Ka
dangi tą dieną lijo, tai ir 
žmonių mažai atsilankė^ 
Draugyste mažai turės pel
ijo. Šiemet nesiseka su pik
nikais, nes veik kas 
dienis lietus lyja.

*
Pastaruoju laikų 

mieste atsirado tūlas

nedčl

musu

pos. Jis dabar priklauso 
prie S. D. draugystes ir vi
sokiais būdais šmeižia L. S. 
S. 51 kuopos narius.

13 d. liepos buvo susirin
kimas S. D. draugystės ir 
minėtas pabėgėlis viešai •iš
vadino 51 kuopos narius

Atydai Lietuvių J
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER-* 

NUOŠĖ, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bęi 

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA

Perline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas ant sumos 
neaugėčiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI. *

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiš- 
kai ar rašykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

Rankpinigių reikia įnešti pini apleido dirbtuves reika- 
$2,000, o kitus, suprantama, Jaudami 
vyskupas paskolins, nes ant

aštuonių valandų 
darbo dienos. Kitų dirbtu
vių darbininkai irgi strei
kuoja reikalaudami didės- 

Apie porą sykių buvo at-1 nes algos ir trumpesnių dar- 
vykęs kun. šeštakauckas ir bo valandų.
sakė spyčius. Bet jo tie spy-1 daugiausiai dirba armini d- 
čiai tokie žiopli, kad never- ją Eurojjos 
ta nei minėti.

T. A. “Perkūnas

Mūsų mieste

kariaujarič >m 
šalim. Daugelio dirbtuvių 
darbininkai susitaikė su 
darbdaviais, i? laimėdami 
streiką; jiems pakelta mo
kestis ant 10 nuošimčio. 
Streiklaužių ir iš lietuvių 

. yra nemažai. Darbdaviai
‘-unų if utiALerų^ draugys- parsitraukę 200 streik- 
ics. Si draugu lic su a .n ta pet tie, pamatę dau-
anc laisvų pamatų ir turi a- .,bf. v a rn-i j i i \ si i eiKiCi i a, aibisaKe ei-pie 40 nariu, lik tame blu- L*

šaukti. Jeigu neatšauks,tai ’ ! Didelis vargas tarpe lie-
draugystė ant pusės meta.tvarkyti :r uer tai tan- ka<! lleturime gero suspenduos. U’ Uh organizatoriaus. Apie šeši

šimtai italų ir apie šimtas 
lietuvių prisidėjo prie I. W. 

AV. Atsiranda lietuvių “vei
kėjų”, kurie stengiasi darbi-

P. K. narius užmušti. 51 kp. 
pasijuto kriminali škai ap
šmeižta ir pareikalavo tre
čiųjų teismo. 20 d. rugpjū
čio buvo teismas ir pabėgė
lis likosi apkaltintas; jis tu
ri padengti visas trečiųjįj 
teismo išlaidas ir draugys
tes susirinkime viešai ta at-

12 d. rugsėjo buvo mene 
sinis susirinkimas Lietuvos ’J

t

Reporteris kiai kįla triukšmas.
Jonukas.

GRAND RAPIDS, MICH.
Atsakymas T. M. G. nariui.

“Laisvės” N. 70 T. M. G. 
narys sako, būk aš melagin
gai rašęs apie T. M. G. cho
rą. Jis nurodo, būk tokio 
atsitikimo nebuvę, kad cho
ras būtų kada nors atsisa
kęs dainuoti iš priežasties 

pažiūrų. Bet,

WATERBURY, CONN
13 d. rugsėjo buvo prakal- ninku vienybę suardyti; jie 

bos vietos pažangesniųjų radėjo organizuoti katali- 
draugysčių. Pelnas, buvo kų partija. Vyčių genero- 
skiriamas sušelpimui nu-Jas J. Š. su savo adjutantu 
kentėjusių nuo karės lietu- B. Bte buvo atsilankė į strei- 
yių. Kalbėtojum buvo pasi- kierių susirinkimą ir bandė 
žadėjęs S. Šimkus, bet pas- darbininkus atkalbinėti nuo 
kui komitetas gavo telegra-’l, W. W. unijos, bet, varg-. 
mą, kad Šimkus serga ir ne- sai, 

narys Į gali pribūti. Tuomet buvo
skirtingų
matomai, 
užmiršo, kuomet 2 mėn. at- ■ užkviestas F. J. Bagočius.
gal laisvamahiai buvo su- j Kalbėtojas publiką užganė- 
rengę prakalbas ir kalbėto- dino, išskiriant kelių tam-Į
jum buvo užkvietę M.X.Moc
kų, tai ir T. M. G. choras 
buvo užkviestas, bet atsisa
kė dainuoti. Tuomet kaip 
choro nariai, taip ir vedė
jas atsisakė prakalbose da
lyvauti. Tas ir buvo prie- 
žasčia choro skilimo, apie 
kurį aš buvau minėjęs 
“Laisvės” N63. O gal na
rys tame choro susirinkime 
nebuvo?

“L.” Reporteris.

TORRINGTON, CONN. 
Darbininkų streikas.

5 d. rugsėjo The Hendey 
Machine Co. 900 darbininkų 
išėjo į streiką. Jie reikalu- 
ja didesnio užmokesčio ir 
sutrumpinimo darbo 
dų. Kitos dirbtuvės 
žada streikuoti.

**

valan- 
taipgi

*
12 d. rugsėjo buvo

’ S. 240
susi- 
kuo- 

Susi rinki me svarsty-
rinkimas L. Š.
pos
tą, kaip tarpe vietos lietuvių 
paskleisti literatūros.. Nu
tarta stengtis išplatinti dau
giau darbininkiškų laikraš
čiu. te - te te '■

Laimingo pasisekimo 
kuopos draugams darbuo
tis.

P. P. K-melis.

TRENTON, N. J.
Čia lietuvių randasi virš 

trijų šimtų, bet dauguma jų 
sulenkėję (mat, veik visas 
miestelis lenkais apgyven
tas), o jų vaikai jau visai 
lietuviškai nemoka kalbėti.

Apie septyni mėnesiai at
gal susitvėrė šv. Jurgio 
pašelpinė draugystė, bet iki 
ši oi dar neturi nei įstatų, nei 
čarterio. Pirmiausia drau
gystės užduotis, tai tverti 
parapiją, į kurią būtų pri
imami lenkai ir vokiečiai. 
Kaip giKaip girdėjau, tai jau para
pijos reikalams turi surinkę 
apie $300.00 ir rengias pirk
ti nuo protestonų apipuvu
sią bažnyčią už $11,000.

tapo išvyti laukan.
Bobos Vaikas.

NASHUA, N. H.
Nors mūsų mieste lietų

jų randasi nemažai, bet jie
L. S. S. 34 kuopos choras I visuomeniškos, dirvos 

sudainavo porą dainelių ir jHjažai ką^veikia. Tiesa, pa- 
kvartetas vieną dainelę.Vis- 
kas pavyko neblogai.

Reikia pažymėti, kad va
karo vedėjas pasakė vyčių 
generolui, jeigu jie nenorės 
Bagočiaus prakablų klausy
ti, tai jiems bus sugrąžinta 
pinigai už tikietus. Kaip 
tik tą pasakė, tai vyčių ge-pg 
nerolas su 24 kareiviais iš
dūmė iš svetainės laukan.

Aukų surinkta $52.56. Vi
siems aukavusiems reikia iš
tarti širdingai ačiū.

Šimkus pasižadėjo atsi
lankyti tuomet, kuomet pa
sveiks. Tada draugystės 
antru sykiu parengs prakal
bas.

Bobos Vaikas.

sūnelių, kurie norėjo trinks-; 
mą sukelti, kad ne Šimkus| 
kalba, bet Bagočius.

staruoju laiku tapo iš numi
rusių prikelta T. M. D. 79 
kuopa ir “griebėsi” darbo. 
Ji rengia “paskaitas”. Nors 
už veikimą reikia pagirti, 
bet tos jų paskaitos mažą 
vertę tebeturi. Yra kuopoj 

i vienas narys daugiau prasi
lavinęs, tai tas ir drožia iš 

latmitnies paskaitą. Supran
tama, tokios “paskaitos” be 
jokios vertės.

Reikia pažymėti, kad prie 
T. M. D. priklauso ir dar
buojasi taip vadinami “so- 
cijalistai”. Nieko nesaky
čiau, kad jie ten darbuojasi, 
bet dabar labai keistai, išro
do, kad tie patįs socijalistai 
numarino L. S. S. 192 kuo
pą, o atgaivino T. M. D. 79 
kuopą. Ar tai ne juokinga? 
Save vadina darbščiais soci- 

nėra, bet gitruoklystė tarpe ja.listais, liet.snvo darbą ap- 
lietuvių labai išsiplatinus. 3, leidę važiuoja pas kitus ir 
d. rugsėjo tris lietuviai girti ten darbuojasi. : 
sumušė policmaną. 6 d. rug- ( Aukų rinkimu nukentėju- 
sėjo buvo teismas ir užsimo- įsiems nuo karės Ii (‘tuviams 
kėjo nevisai menkas pabau
das: vienas $35.00, o du po 
$25.Q0. Tai matot, kur mū
sų broliai padeda savo kru
vinai uždirbtus centus. O 
vis prie to priveda tamsybė; 
jeigu jie laikraščius ir kny
gas skaitytų, tuomet ir po

HUDSON, MASS.
Nors musu mieste s;iiiūnu ■ v ■ v. I

Aukų rinkimu nukentėju-

ipgi niekas nesirūpina.
Viską žinantis.

MONESSEN, PA.
“Laisvėj” buvau rašius, 

kad vietos S. L. A. kuopa
OIYCX1 vy vu. luumui 11 pu Z* 1 1* • U

teismus ju niekas netampy- lnani! ,engbi balių su svaigi
ni. Bet jeigu užeini į stu- ?a"c,a)s gerymais. Tą ra
ko ir mdūhr laikrašti nž<ū- sydama remiausi ne komite- prenumėtoti ta taS to, bet tūlų narių pasakoji- 
reikia žhu-ėt’ kurioi nuŠtrmu- Dabar paaiškėjo, kad 
•± te £ ’ , ‘l ° (komitetas rengia balių be

prenumeruoti, tai tankiai

randasi durįs, o labai gerai, 
jeigu dar atsako, kad pini
gų neturi. j

Tai tokios naujienos mū
sų mieste. Liūdna ir labai 
liūdna!

A. M. Balčiūnas.

WATERBURY, CONN.
Vietos dirbtuvėse darbo 

sąlygos labai sunkios ir dar
bininkai, netekę kantrybės, 
išėjo į streiką. Visi masini-

mu. Dabar paaiškėjo, kad

svaiginančių gėrymų, per 
tai savo pirmąjį pranešimą 
atšaukiu.

Minėtas balius bus 25 d. 
rugsėjo. Visas pelnas ski-
riamas nukentėjusiems nuo ll-ovnc linfiitnorvia

Mergina

Bronx’e ant gatvės susidū
rė du automobiliai, 2 užmuš 
ta ir keturi sužeista.



LAISVĖ

15c

w*uHw.aw»rr.w«rj*wi

20c

Štai,

Čungumaitis, atydžiai
28c

X

Karta buvo daug juoku

Užsimerkęs, i ss i z i o j $s lik

e

■w

JUOKŲ KĄSNELIAI
tą šolderį ir skystą sriubą, 
pienų baltintą.

— Na tai jau ir vakarie
nė. Ir netikėjau, kad su
spėsiu, tiek daug darbo. Ale 
gi ir buvimas tų blakių Čun- 
gumaičio lovoj, gerai, kad 
apsižiūrėjau, nes kitaip tuos 
lenkus būtų užėdę.

Šeimininkei bekalbant, 
staigiai atsidaro durįs ir įei
na apie pusė tuzino vyru, 
t r i ukšm i n giū besi kai ba nč i ų 
— vieni lenkiškai, kiti lietu
viškai. Sportaįtis, kabinda- 
■ .as kepurę ant gembės, 

lpirmutinis^ prabilo į šeimi-

Dievo duotas.
Buvo sykį katalikas, 
Dar nesenas, bet jau plikas,

Kunigams jis rankas laižo 
Ir bedievius “strošnei” šmei-

Jojo tikslas, idealas — 
Padaryt bedieviams galas.

Arti

Gal kiekvienas pasakyti, 
Ka jis mane padaryti.

Apie dievą išsižiojęs,

lai tuoj būtų 
Pasilikęs jau

katalikas 
žudikas.

Bet nelaimė.
Apleist salę jam reikėjo

Nesuspėjo

Mat maršalka be juoku 
‘’Out” išprašė už plaukų.

Tokiu būdu kataliko 
\ isi pienai šuniui liko

ORAKULO PATARIMAI 
Klausimas:

Šri, Orakule! Kalį) tu 
manai, kada Rusija pa
baigs va javo t? Matai, ma
no boba gyvena senam k ra
juj ir dabar per ta laiką ne
galiu parsitraukt jos į A- 
meriką. O be bobos gyveni
mas... na, pats žinai koks.

l

Ge-ge-ge-rą vakarą mi- 
A r jau vakarienė ga

tava? O kuris mano soldo-

tavo 
Čungumaitis ir tie 

ai nepasius — gali

jkalbančius, klausia:
— Pasakyk man, misis, 

, kas gi per vieni tie du pa
plukai ir kas čia juos atva- 
i-a v ' -ri ė -

— Nagi m. Čiingumaiti, 
į daliu r gulėsi su mano Spor- 
tąičiu, o tuos du palioku su- 

įmufysim į tavo ruimą — 
paaiškino šeimininkė.

O tų ragana — sušu- 
.ko Čungumaitis, —- ar tai 
i tu manai mane, ^United

ka no-

kokią supuvusią pančeką?! 
N eve i'mąi, aš tave pa f iksy- 

;siu uz atidavimą mano rui- 
uno paliokam...
| — šarap nezurzėjęs! šita 
ipropertė mano. Jr 
i mano amžiną atsilsi 
[nas ir aš čia bosienč 
.riti, tą galiu daryt.
j — ži-ži-ži-noma, kad da
bar čia viskas mūs dviejų— 
pridūrė mikčiodamas Spor
tai tis. v

Čungumaitis džiupt peili 
į stalą ir dar labiau pradė
jo šaukt:

Nevermai, aš ne krei- 
zė! Šj-pat vakarą aš paro- 

' dvsiu, ka galiu padaryt. Tas 
į nieko, kad manęs mergos 
u (‘lai kiną. Kai]) parvesiu 
du policmanu, tai tada pa- 

Ižiūrėsim, keno tas ruimas, 
[už kurį aš moku doleri ir 
kvoterį ant mėnesio. Žiū
rėk, kokia pasiutus boba! 
Sportaitis moka daug pi
giau ir gauna čielą burdą, 
o aš gaunu tik rūkytą supu
vusi šolderi, dacol...

Duris smarkiai užsitren-Atsakymas: —
Rusija pabaigs vajavot . v. .

tada, kada Rusijos caras! 1 tie du lenkai retkarčiais 
Mikė užsitarnaus tokį-pat tarp savęsTuauskejo, nesu- 
činą, kokį užsitarnavo jo dč- P rasdami, kame dalykas, 
dė Nikolai Nikolajevič.

Kaip tik gazietose pama
tysi, kad Rusijos .
Mikę išsiuntė į Sibirą, tai H<ad Čungumaitis jau išsi- 
tuojaus, ant tų pėdų, siųsk • niufino ir kad atvestas po-

Laike sekančios vakarie- 
nes šeimininkė Aukštaitienė 

žmonės paaiškino savo Sportaičiui, 
Čungumaitis jau išsi-

savo bobai šifkortę.

“Laisves” knygor
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI IKCNYT7

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

L AIŠK AI P A SM ERKTŲ J Ų Ml R- 
TIN IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijon 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
jūs ntrasit, 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; Parašė Z. Aleksa. ši 

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

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

ATPIGO RUSSKI PINIGAI

BANKIERIUS JOHN KOVACS

PARDUODU

S

M
CO

36 GRAND STREET
BOROUGH OF BROOKLYN

NEW YORK

Filija: 155 CLINTON ST.
MASPETII, L. L N. Y.

SIUNČIU PINIGUS l 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 FK1EŽIC- 
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI. Išrandavoju baksus laiškams.

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

UŽGANĖDINTAS
Geru patai 

sy m u i
Gvarantuo 

tas ant

&20 metų!
Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 

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

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR 
307 Bedford Ave., Tarpe 

1-mos gatvių 
BROOKLYN,

Jonas MATHUS 
f GERIAUSIAM DIDŽIAUSIAS 
<2, IR SVARIAUSIAS SALItf-
V NAS visame ho.
i BOSTONE.

Sveiki gerlkUsloK rflšl®« f#ry- 
1 įjmai ir užkandfieJ Patarnarf- 
' 4 tnaa prielanku*. Atailankylrit*, 

Jį n pereltlkrlnalta.
1 JONAS MATHUS
V (Lietuvi* Savininka*) 
į 342—344 W. Rroadwaj į2 So. Boston, Mast.
| (Dejimts žingsnių nve Uatuvlą 

sryBti* braugr1j®» name).

2- ros

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszką
ik

Julšą Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gūrymus. 

Su žmonėmis apsieiname kuo- 
grąžiausia. Atšilankykit.o per
sitikrinsite. Kitų miestų lie
tu via i, v a ž i u o j a n t i La ck a w a n n os 
geležinkeliu į New Yorką arba 
iš New Yorko, neužmirškite ap- 

h silankyti pas mus.

APTIEKA
gyduolės galima

<y Pabahjimi kursą Woman* Medici. 
College, Haltiinure. ,MJ

Pasek mindai ntbeka savo darbą? njįJ Pasekmingai ntliela aavo darbą pri< 
•T gimdymo, taiin-’ aviėilda vi <>' iao rodfctf ’» 
aį pagelbą invsir’bR'f inoterii Ligoje

| F. Stropienc,
* ŠO. H().Sn)N..MA

a

M

•natinė mokykla amatų, So
li u de- 

aa ujama 
m būti 
m a už-
00 kaip

. išmokina 
rias nedė
ti.-/ dieno- 
irantuoja-

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

» «
a
a
(■ •A (i

l'ĮOVM. SCIIOOI 
AUTOMOBILE

Žemiau paminėtas 
apturėti per pačią:

! Nuo Reumatizmo . .
Kraujo Valytojas . ..
V i d u r i ų Regu 1 i a to r i u s
Trojanka .......... 1

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

; P. A. URBANAVIČIUS i 
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN. N. Y.
DAKTARAS

Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

A. SHRUPSKI
VIETA PAS

Es.s mus galiu gauti eka- 
aiauslo alaus, puikios degtinės ir 
nkanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

PATAISAU RAŠTUS.
Jei norite, kad jūsų kores

pondencija, polemika, strai- 
-I19BCYLSTONS1'.,BOST()N.MASS..psniSf etį-,s a]. k(;kis kįtas 

tilptų bile katrame 
ty arba galėtų būti 

knygutę, 
ir pras- 

rankraštį, 
sutaisysiu 

į)-taip, kad jis pilnai geras

MatuSaitisl
LIAUDIES DAINOS. Tai yr» 

rinkinėlis gražiausių lietuviš
kų dainelių ir deklamacijų. 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eileles bei išmo
kinti: savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra ge
riausios eilės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žyme»- 
nlų poetų. Kaina tik ... . . .

GYVAS GRABE . Parašė Senau 
; Vincas. Tai vienas iš geriau

siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta ii 
Skbt i jos lietuviu gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygele, pamatys.kokioj tam
sybėj, kokioj gi’ioj nežinej 
gyvena inūsų broliai. Juo
ko šioje knygftleje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kairia .

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausiai 
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
rimo ženklų, padaro raštą b« 
vertės, beveik 
kitam žmogui, 
gėlę patartina 
n am laikraščio 
tui. Kaina t-ik

MOKSLAS RANKžINYSTfiS 
arba kaip pažinti žmogaus 

! ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
Intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ........

ZENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS ........

PASLAPTIS .... ............. 
GYVENIMO BANGA ......; .. 
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI . 
KONTROBANDNINKAI ....... 
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10

ANKINIŲ .....,......... . e.. 
PILENIEČIAI _____ .. ...
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELE .................. • •.... 
i š D V A SI ŠK Ų TŪV ELI Ų G Y VĖ
MIMO. Kaina ..i........... 
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina > 
SOC1JALDEMOKRATŲ MOKS

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

KALTĖLIAI, kaina . ,
STEPONAIČIO RAŠTAI, 

$1.00, parsiduoda už
DARBAS, kaina ...L.,;
RAUDONAS JUOKAS, kaina ...
MOTERIŠKE IR MEILE ..........
GALUTINIS KLESŲ KOVOS 

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

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

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBES IŠSIVYSTYMAS 
. . . .Kaina .........................................

15c

10e

Netoli didžiojo miesto knygyno. i]\
Gffiso valandos: nuo lt)—12 valandai, i 1 •,

šventadieniais nuo 10—4 v. po pietų. ( SpaUSGlLUDiaS

Lietuviška Muzikos

u-i ausi ai pa rašytą 
i o aš perrašysiu ir

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
jgyti kiekvie- 
koresponden-

10

15c

15c. 
15c 
15 c 
15c
20c

20c.
35c.

40c.

2Į5c
10c

20c

KLAUSYK MANO ŽODŽIO! j
Ateik pirkti vyriškų apredalų, j 

kaip lai skrybėlių, marškinių, į 
kalnierių ir tt. Pas mane ta- t 
voras geras ir kainos žemos. X

131 Grand St., 
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)

JUS GALETE IŠAUGITIPLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai

Konservatorija
61 S.2nd st., Brooklyn,

I'EISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

395 Broadway 
So. Boston, Mass.

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

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

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, III.

kai?
Ar pražilę justi plau

kai nuo inetu? Ar 
Užkrėsti kokias nors no 
Sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar ramias plalskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
anksčiau pasakytu li
gų, tai stenkitės apšau- 

T’žsakyket e iluostrota kny-
Prieš gydymą, 

guoti jos. 
gule justi prigemtą kalba:

■ ‘ T EIS Y U E A 1’IE PLAU K U S, ’ ’

leii,—Barzda.—1 r dėka- 
voiu-s nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtojo savaite.

GYDYMAS DYKAI.

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 Savininkai

226 Broadway karnp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21018

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

HAVANOS.

NEWARK0
AKUSERKA

Paba’gui’l Impemtrici Marij A- 
kuAerkų mokyki? P»terburgv ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-iii aptiipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rd- 
kalui esant, galita gauti pat%r- 
jav imą.

O. STROLIENĖ
Jaunižkiiiti

I1« Walnat St., NEWARK, N. Jt.
Telefonas ^4085 Market

■

DIDELE DOVANĄ1
Nebo pakelio priešakys vertas <c pinigais 

Visas Kuponas vertas fc pinigais
c o —

P 5
tą u

SiS waa wąa

'^!=rsrfi

Visas Kuponas ir pakelio prieŠakis turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pinigus 

arba į vertas dovanas.
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

10 
t05^\

AJ’EB©
(Igarittzs 
'• cow

I.-,-._____2_

c-c r

smgt> specialisto, kuri- 
■oje randas Įvairius ži
nias :

Gražybė plauku,—su
dėjimas pilvuko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
— Kaip užlaikyti Švei
kai.') ir išauginti plau
kus. —Ir kaip tai i peii-

B fill II Wu.

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

Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi^pasirinkti pagal 
savo norą.

Męs galerne perti- 
krenti kiekviena, kad 
gyduoles C’A I .V ACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotcs 
ir auginu gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Justi 
antrašu. Męs išsluče- 
rne kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. i ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išpiatikęt-e že
miau atspaustą kuponą 
ir kiuekėte šlanden.

licmanas nieko nesakė, prie
šingai, kada šeimininkė pa
merkė akį policmanui, tai 
Čungumaitis vos tik negavo 
žvake per šonus.

Eastono Ratukas.

.......... 10c
kaina

Lietuvi”, ar "Šakę

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y109 Grand St.
25c

50c

Hf

sa-

P*

ais-

Svirplys.

10c
50c

75c 
75c 
S5c 
20c

Tik ta- 
įmista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 

l p«i 
do -

i ū

w 
Jf ’'Mill.

Ypatinga vyro permaina.
Daug tūkstančių metų tu

rėjo praeiti, pakol vyras iš
sivystė iš beždžiones į žmo
gų. Betgi dabar tą patį vy
lų paverčia atgal į beždžio
nę bile viena gražesnė mer
gina arba moteris į kelias 
dienas. K.

Didelis pajieškojimas.
Pajieškau Brooklyn© Lie

tuvių Biznierių Draugijos, 
kuri gimė 1913, gyveno apie 
metus laiko Brooklyne ir 
dabar dingo be jokios žinios. 
Turiu svarbų reikalą, kuris 
yra vertas apie 70 dolerių. 
Kas apie tą draugiją žinot, 
malonėkit atsišaukti pas bi
le vieną Brooklyno biznie
rių. K.

Kunigai ant farmos.
Pirmas: — Ko ta bestija 

kiaulė, kaip tik mus pamatė, 
tuoj pradėjo kriuksėt?

Antras: — Nieko įsta
baus. Matomai, pažino 
vo draugus....

Laimingas.
— Tik tu pamislyk, 

lai, šiandien bravoro 
ninkas įpuolė į katilą 
lum ir prigėrė.

Raul as (apsii ai žy da m as) 
—- Taip, tai laiminga smei

Rau- 
savi- 
su a-

Daktarai Chinijoj.
Kaip statistikos parodo, 

tai Chinijoj ant kiekvieno 
milijono žmonių yra tik 
vienas daktaras. Iš to
kll, kodėl Loji šalis turi net 
400 milijonų gyventojų.

Vakarienė.
Išmušė šešta valandą.

Seimininkė Aukštaitienė
skubiai stato ant stalo rūky-

Nėra progreso.
— Žinai ką, Jonai, sviete 

yra tokių dalykų, kurie vi
siškai neprogresuoja.

— Na, o kasgi taip nepro
gresuoja?

— Nagi kad ir septyni 
griekai smertelni: prieš 
tūkstantį metų jų buvo sep
tyni ir dabar tik septyni. 
Vadinasi, nei kiek nepasi
daugino

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

Box 646, Union, N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiūtimo, meldžiu, išsių
sti man tojaus jnsu dolerine dėžutė Cal
vacura N, 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
tusu antrašu.)

K*ft uŽBlrašy, 
pas man» 

dienraštj 
“Naujienas”, 
tanai gaus sa
kančias dova
nas: “Laisvę" 
ar “Kelaivj” ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikoi
arba knygų ver- 

i tės $2.60. Taigi Tamista už $5.00 
j gauni dienrašti “Naujienas” ir dar 
i galit pasirinkti prie “Naujie,nų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, _koksai 

Į tamistai geriausiai patinka. • . • t V 1 1 v » *
i 1111'25 V& R L t) 11111 U JL j JkZXU Vi 4% DB A1

I jienas” gausi dar vieną visai dykai 
metus laiko. Tai būk pirmas prie 
vanos.

J. BRAKNIS
577 Hudson Aveniu®, 

Rochester, N. Užsirašykite
KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
SpecijaliatuH Moterišku Ligų.

314 E. 50th 84./ i New York
OFISO VALANDOS:

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

Nedėliomla pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Mę« liti 

rlajme ir pakakome viaas ligas ir pa- 
gelhstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime priotelišką rodą 
Ratamavlmas visai pigus. Neužmirš 

mano antrašo.
DR. J. LIPMAN

314 E. M)th SL, NEW YORK,N.Y 
Kalhame lietuviškai.

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

JURGIS PALUBINSKAS

4 .J

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGUU PRIE

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 ligoje.

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

307 W. 30th St., New York City

■v
■

■ 'č

r

Pirmą Lietuvių Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

LIAUJIENOS” praneša naujausias i< teisiugian- 
sias žinias iš kares lauko Ir abelnai iš ■r’sj 
pasaulio — kasdien.

"NAUJIENOS” yra darbininkų laikraštis ’♦ jos 
vedamos darbininką dvasioje.

"NAUJIENOS” talpina darbininkam*"nau ’ingus 
straipsnius ir žinias.

NAUJIENOS” leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne r a vienio* 
ypatos ir darymai pašalinio bizn’C,

Prei» «niėratos kainai
Chicagoje—pc. išnešiotojus 1' c. savaitėje. 

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

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

-MAUJIENOS” II4I S. Halsted St., Chicago, IIL
Šiuomi prisiunčia $------------už "NAUJIENAS

metus ir meldžiu į as siųsti Žiuo adresu:
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St.

st.

st.

Ill.

Ill

“AIDO

Misevsčia
IK

PAJIESKOJIMAI

2

J.

F.

Brooklyn, N.Y.
V.

Brooklyn, N. Y.St.,
K

Brooklyn, N. Y.St.
V.

K.
ir

J.

10c. ir
U60c. ir

DR

III.

III.

Ai R DIES 
LIGŲ.

50c. ir 1.00 
50c. ir

25c^ ir

10c. ir

m
IĮ' ‘ii

žilimo 
..eumatizmo.. 
lytiškų ligų.. 
dusulio ...... 
kirmčlių.,...

DIDŽIOJO 
VIŠKŲ 

GOS

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

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J

Nuo niaukų žilimo. 
Nuo Reumatizmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio....... 
Nuo kirmčlių.........
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Froškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

Sovoros preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
ninkus. Žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiokininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

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

St. ir J. Jurevičia, 152

laisve

■n

aMMMN

Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 

konstitucijos 
projektas.

(Sustatytas pirmos kuopos 
išrinktos komisijos).

Organizacijos vardas.
Šios organizacijos vardas 

Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija

Nominacijos
Šią savaitę visos L. D. L. 

D. kuopos gaus iš Centro 
Komiteto sekretorės paragi
nimą naminuoti kandidatus 
ant:

L. D. L. D. tikslas.
1) Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugija stato 
savo tikslu leidimą tokių 
raštų, kurie keltų darbinin
kų miniose klesinę sąmonę, 
auklėtų darbininkuose soci- 
jalistiškąjį susipratimą ir 
solidanškumą ir šiaip jau 
praplėstų jų žinojimo rybas< 
įvairiose mokslo šakose. 
Leisdama knygų iš dailio
sios literatūros ir įvairių 
mokslo šakų, ši draugija 
betgi labiausia rūpinsis lei
sti raštus, gvildenančius 
darbininkų klausimą visame 
jo apimyje,bei raštus, rišan
čius mokslo socijalizmo teo
rijos ir praktikos klausimus, j

2) L. D. L. D. ir šiaip jau 
visokiais būdais stengsis 
platint darbininkišką ap- 
švietą, rengdama prakalbas, 
literatūros vakarus, teat
rus ir steigdama knygynus.

1) Centro pirmininko.
2) Centro sekretoriaus.
3) Centro iždininko.
4) Literatūros Komiteto 

(trįs nariai).
5) Organo.
Kuopų sekretoriai, gavę 

■ Paraginimus, tuojaus teiksis 
'sušaukti susirinkimus ir 
nominuoti jiems tinkamas 
ypatas į viršminėtus urėdus, 
o taip-pat nominuoti jiems 
tinkamus laikraščius į orga- 
na.

L. D. L. D. valdymosi 
pamatai.

1) Ši draugija priima ar 
papildo savo įstatymus vi
suotinu narių balsavimu pa
prasta balsų didžiuma.

2) Draugijos Centro Ko
mitetas, Literatūros Komi
tetas ir organas renkama 
kas metai visuotinu balsavi
mu.

3) Centro Komitetas, Li
teratūros Komitetas ir kiek
viena kuopa gali paduoti ko
kį nors įnešimą draugijos 
labui, bet įnešimas tiktai 
tuomet eis nubalsavimui, 
jf igu jį parems bent 5 kuo
pos bėgyje 30 dienų.

Kuopos ir nariai.
1) L. D. L. D. susideda iš 

kuopų ir pavienių narių. 
Kuopoj turi būti nemažiau,

Skaudėjimai Strėnose
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Mr. Stephan Plae- 
ko iš Marietta,d, N.

MY., Šitaip mums ra
šė:

Nauja kuopa.
šešioliktoji kuopa. L. D.

L. D. susitvėrė Hoboken, N. 
J. iš 11 narių. Kuopa tapo 
sutverta dirbtuvėje pietų
laikė. Į komitetą išrinkta 
šie draugai:

K. Kreivėnas pirm.
J. C ribas — sekr.
P. Vosilius — kasierius.
Gauta privatiškos žinios, 

kad susitverė kuopos Bing
hamton, N. Y. ir Chicago, 
bet kadangi neturime ofici- 

lalio sekretorių pranešimo, 
tai kuopos liekasi dar neį
trauktos į formalį kuopų 
surašą.

Laikinis Centro Komite-

L. Prūseika, pirmininkas,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.
J. Benesevičiūte, sekretorė,

50 No. Prince St.,
Flushing, L.I. N.Y.

J. Dainius, kasierius, b
183 Roebling St.,

Del pikniko L. Š. F. Pitts- 
burge, kuris įvyko 15 d. rug
pjūčio, 1915 metų, suaukau- 
ta daug dovanų.

pelno. Tą sumą pasiunčiau 
L. Š. F. finansų sekretoriui 
T. Dunduliui.

Aukautojų vardai:
Lietuvių kooperatyviška 

dr-ja, iš N. S. Pittsburgh 
1 ‘a. aukavo 20 svaru “boiled 
Ham”; J. Kausevičia del 
pikniko duonos; All Nations 
Deposit Bank $2.00; J.Kam
šė vič ia $2; po bonką degti
nės: H. Stravinskas, J

z; Kuopa išsirenka sau 
pirmininką, sekretorių ir iž
dininką, o esant reikalui ir 
finansų sekretorių.

3) Kuopos pačios sau nusi- i pauli LI 2LU.1 .. 
skiria, kaip .tankiai laikyt Jluri^y’Tv.’Kulpa;
mitingus ir išsidirba reika
lu vedimo tvarka.

4) Kuopiečiu ar pavieniu 
nariu gali būti kiekvienas 
pritariąs draugijos tikslui.

5) Narys gali persikelti iš 
vienos kuopos Į kitą, prista-

6) Kiekvienas draugijos 
narys, pirkdamas L. D. L. 
D. išleistų knygų dėl parda
vimo ar praplatinimo, gau
na jas puse kainos.

Pasarga. Ypata, kuri y- 
ra priešinga organizuotam 
į Socijalistų Partiją lietuvių 
darbininkų judėjimui, ne
gali būti nariu šios draugi
jos.

Shmith, B. J. Mullegan, A,
, M. Shuklensky, J. 

\ ; pantę 
degtines aukavo: Hoizey 
Hutz, A. K. Sutkus, W. M. 
McKalin; pusę pantus degti
nes aukavo: P. Badelauskis; 
M. Stravinskas — bonką 
degtinės, stikliuką ir dėžę, 
dėl cigarų; Kazlauskas ir 
Witte — bonką degtinės ir 
vyno; H. Leipsig — pantę 
deginės ir du mažu bute
liuku degtinės; D. Hemerty 
— tris buteliukus degtinės; 
J. Maxmas — butelį vyno; 
Iš grosernių aukavo po ke
lis kenus: A. Smegralskienė, 
'P. Januška, 
Šimkus, C.
Mkonnesky, W. Yurochko, 
D. Lekavičia, J. Plukis; Rū
kymo davė šie po boksą ci
garų ir mažiau: J. Keller,
J. W. Megee, H. Boetling,
K. Žukauskas, M. Žvirblis, 
J. Trimas, W. Shanghneny, 
A. Kaminskis, J. Redienė; iš 
sudynų aukavo: kaip tai 
puodų, bliudų ir tt.: A. Ur-

E. Tamson, M.

A. Mayer, J.
Sanfilipo, M.

Mokesčiai.
1) Kiekvienas draugijos 

narys moka į draugijos iždą 
75 centus, iš kurių kuopai 
liekasi 5 centai, o 70 pasiun
čiama centran.

2) Įvairių mokesčių pa
dengimui kuopos gali užde- lakienė, 
ti ant savo narių speciales Dombrauski, A. Šatrauskas, 
duokles.

3) Visi nariai privalo už
simokėti savo metinius mo
kesčius ne vėliau, kaip igi 
1 d. kovo (Fiskališki drau
gijos metai prasideda nuo 1 
d. sausio).

4) Nauji nariai, užsimo
kėję savo duokles iki 1 d. 
liepos, gauna tų metų lei
dinius, o užsimokėję vėliau, 
gauna tik sekančių metų 
leidinius.

5) Šios draugijos, nariai, 
gyvenanti už rubežiaus Su
vienytų Vai., moka metinės 
mokesties 85c., iš kurių pen
ki centai pasilieka kuopoj, 
o 80 centų pasiunčiama Cen
tran.

(Dar bus).

A. Letkevičia, A. Letkevi- 
čiutė, Žaislų dėl vaikų: T. 
Rengeviučiutė, K. Rengevi- 
čiutė, J. Svick, T. Tamson, 
K. Jokubauskas ir J. Vil
kas. Iš saldumynų: S. Ne- 
džinskas, 
Fisher ir 
Rudžius 
A. Weber 
užsidegti;
paveikslą; S. Valaščius — 
budinį laikrodį; M, Klevins- 
kiutė —tris nosines; K. 
Šmegelskis — tris nosines; 
H. Ralemont — dvi poras 
šilkinių pančekų; W. Wal- 
kauskas —- pusę tuzino rą
žančių; P. Norkus — kepu
rę ir knypkių; H. Brown — 
pusę tuzino kazyrų; S. Ker-

A. Radžiūnas, F.
K. Adomaitis. L. 
—britvą ir bolę; 
— dėžę cigarams

E. Lenkiutė —

■■ -»'• ......... .... .

Severą s
Gothard Oil.

[Severos Gothardiškas Aliejus]

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

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

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

"Man skaudėjo atr3- 
nos ir šonai ilgiau, kaip 
per penkis metus, Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo voltui. 
Paskui aš radau Se
vern’s alinanac’ų ir ra
dau, jog Severn’s Go
thard Oil butų geriau
sia išbandyti. Aš ban
džiau rij gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
5orai del skaudėjimų ko- 

oso, ir galiu rekomen
duoti tiems, knrio ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus.”

Žaizdos,
(slsonSjusi skaudčji- 
intvi, apaugai, karbun
kulai arba nudegintai, 
nusiplikinimai, apde
gintai greitai pagįja, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment 

(Severos Gydanti Mostis] 
vartojama. Kaina 25c.

u
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mins — fontaninę plunksną, 
veidrodį, špilką ir du retežė
lius; E. Laureckas —■ mate
rija dėl vienos kamzelės; A. 
Mažaitis -—vieną porą mot.

rišką špilką; Ign. Mulevi
čius — budinį laikrodį; D. 
Kačišieriė — auksinį motu
ri šlui žiedą; T. Gehespie 
18 font, plunksnų; M. Pal- 
kotienė — mot. špilką ir 
baksiuką špilkoms sudėti; J. 
S. Palkotas — vieną tuziną 
medukų, sukabinimui dra
panų;? A. Janulevičia — 
britvą; ■). Stasevičia — žie
dą, špilką, retežėlį ir knyp- 
kius ; A. Alexis — 2 paveiks
lus; J. Baltrušaitis •— 20 
egz. knygų ir lO baksukų 
ei gare tų; A. Arlauskienė 
dėžutę dėl sudėjimo žiedų, 
branzalėtų ir tt.; J. Kava- 
lęvskas dėžutę dėl cigarų; 
A. Rengiavičiutė — mote
riška kvartuka; B. Pazerec- 
kute — moterišką kepurę; 
K. Stasevičia — žiūroną; A. 
Tamson lempą; Valkauskas
— 2 kepures; W. Bagdonas
— dėžutę dėl laikrodžio; 
J. Rimkas — 14 egz. knygų 
įvairaus turinio; M. Rukie- 
nū — 2 staldengti; W. Ba
ranauskaitė — paveikslą ir 
moterišką portmoniet ą.

J. K. Mažlukna.

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

G A. BARONAS
McKees Rocks, Pa.

Tai. 2S34
PuikiaiRia lietuviama vieta pi®
P. DRAŲGĘU. ;

Skanus alui, 
gardi arielka, 
žilus, visokia 
vynas, kvepen- 
tl cigarai, ir 
puikų# užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit žioi 
atsakančio* 
vietos, o būsit® 
ažganėdinti. ;

73 Grand si., Broooklyn,
Palei Wythe Av®, ė

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

M

SPECIJALISTAS 
PLAUČIŲ 

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

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, 
Protokolų sekr. St. Deikus.

721 Cummings Ave., Waukegan, Ill. 
Fin. Sekr. V. Rudzinskas

1408 Victorian St., Waukegan, Ill. 
Kasierius M. Kairaitis

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

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

dienj po 12-tai dienai kiekvieno me
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, lOth gatve,North Chicago, 
Ill. •

Pajieškau Jurgio Jarailio, Vilniaus 
gub., Vilniaus pavieto, čivilivj so
džiaus, M alėtų volosties. Kas man 
apie jį praneš, tariu širdingą ačiū.

Ignacas Duzevič,
8 Rodgers St., Binghamton,

Pajieškau Antano Basčio ir 
Maurušio, abu Suva'kų gub.,

Juozo 
Nau

miesčio pav., Kidulių valsčiaus, Ka- 
rališkių kaimo. Jau yra koki 9 me
tai kaip iš krajaus, pirmiau buvo 
Brooklyn, N. Y. Aš noriu sužinot 
ar da gyvi ir kur buna.

Kastantas Freeris, 
1656 Elizabeth Ave., Grand Rapids, 

Mich.

Pajieškau draugo Jono Leimanto, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Lenka- 
vos vol., Meščionių kaimo. 3 metai 
Amerikoj, pirmiau gyveno Niagara 
Falls, N. Y. Jis pats malonės atsi
šaukti, arba kas žino pranešti,

L. Vasilevich,
1530 Wood St., f Philadelphia, Ba.

Pajieškau K. Triboišaičios, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Pasvalio para
pijos, 1’antiški(j kaimo. Kas žinot, 
malonėkit pranešti, •

K. Jesevičiukė,
115 Prospect St., Brooklyn, N. Y,

Aš Katarįna Valentienė, pajieškau 
savo pusseserių, Juzės ir Antosės 
Janulevičiukių, paeina iš Suvalkų 
gub., Seinų pav., Leipalingio parap, 
Taipgi pajieškau Agotos Mikulevi- 
čiukės tos pat gubernijos, parapijos 
Kapčevos. Jos pačios ar kas kitas, 
meldžiu pranešti po antrašu.

Katarina Valentienė,
157 Broad St. Bangor, Me.

Pajieškau Liudviko Naino, vaikinas 
15 metij senumo, 10 mėnesių atgal 
išvažiavo iš Pittsburgh než'nau kur. 
Paeina iš Lietuvos, Katino 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)

LIETUVIŲ APŠVIETUS DRAUGI
JOS, BROOKLYN, N. Y., V1R- 

Š1N1NKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

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

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

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

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

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

241—3 Bedford Avė,
Kazlauskas, 

268—40th 
Liutkus, 
131 Grand

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

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

Simaitis,
174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

Parulis,J. Parulis,
188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush

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

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ 
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL. 
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

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

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

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

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio'nedėHoj, P. A. 8a- 
lasevičiaus svetainij.

LAISVAS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

Pirm, pagalbininkas — 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'uretojas -— V Raudonius,

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

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mąva
landą po pietų,Bailei salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
irinols.

Ill.

Ill

Ill.

Ill

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTfiS, ROCKFORD, 
ILLm VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRASAI.
Pirmininką® P. G. A lėktinai

I486—7th A v., 
Vic®~pirmlninkiui F. Raškevičiub

639 inland A,»
Protokalą raitininkai Ona Užbalinti 

1214 Wait St 
Finam s q raitininkai J. Stružai

1125—Sth 8t
Iždininkai St. Buzimkii

589 Iiland Ava 
Kasei Globjiai:

M. Garu Būti
1109 H. Winnabaca St.

Ona Savraaavlčiūti
539 Iiland Ava.

Marfizika A. Naverauekai
411 So. Church St.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepua, Ž26 

Magazin® St., Carnegie, Pa.
Centro Sekretorius J. Mažlukna, 

1111 Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varašis, 12 

and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa.
Turtų Kontrolės Komisiją:

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

M TlrlakiH
231 Forbo. St., Pittsburgh, Pa. 

P. Sanaulionis,
Box 63, Mc Keea Ročka, Pa.

I M ' llį *•’’ P** L- - . '

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

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

Box 63, McKees Rocks, Pa.
8 kuopos, J. Galdinas, P. O. Box 

118, Laupurex, Pa. ; t (
4 kuopos, Ig. Rasinskas, 2104 

Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P. Petraujikaa, Boat office 

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne 
Vice-pinnininkas K. Brazevičia,

26G Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

j y 1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

818 Jenne St. 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne St. 
Iždo globėjai: J. Sukelis, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., >1. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden ,Št. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market SU

Slidžia A. Bubelis, 313 Quince St.
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 301 

Caledonia 
Main St.

CHORO VIRŠININKU 
ADRESAI:

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

Sekretorius K. čiuberkis, j
183 Roebling St., IJrook’yh, N. Y. 

Kasierius A. Miliauskas,, ?■
803 Driggs Aveą Brooklyn, N. Y. 

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

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

LIETUVIŲ KELIONEI PAfiELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

Pirmininkas J. Skirmontas,
72 Hudson Av«., Brooklyn, N. Y 

S. Karvelis, 111 Ainslii St.,
Hrook 1yn, N. Y.

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

kuopos Brooklyn® — L. Deveikic, 
146 Metropolitan Ave. Brooklyn, 

kuopos Brooklyn® — V. Vitkevičla.
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.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘Laisves“ AGENTŪRĄ
„..".i...', j-...r  . .==^■•4^=... ■ ■  I I I II 11 ll'l I W ■

SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO

Patarnavimas kuotcisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

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

U-

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina

KURSK .Rugsėjo (Sept.) 20 d

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

' ■ “LAISVĖS” SPAUSTUVE

Platinkite “LAISVĘ
Kadangi “LAISVE” yra leidžiama ne del pelno, 

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

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

Svttkatot

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, . 
laime ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritikimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydanęių f..cdikanientų ir labai pasek- 
--------- 1 • -- Tarpe kitų aptiekos san- 

sekančios gyduolės: 
Nuo galvos skaudčjimo.10c. Ir 
Nuo k«jų nuospaudą, ,10c. ir 
Nuo dantų gčlimo........ 
Nuo peršalimo 
Plaukų stiprintojas... .25c. 
Linimentas arba Expelleris

50c. 
50e.

mindai gydančių įvairias liga; 
delyje sukrautos ir gaunamos 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Bahamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio....... . . .... 
Nuo gerklčs skaudčjimo 25c. 
Skilvinčs proškos..... 
Pigulkos del kepenų... 
Blakių naikintojas........
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis........, 
Antiseptiškas muilas... 
Gumbo lašai.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 
rffalppat fš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčs, šaknį* ir 2. (U 'WAT 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
^^Reikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių aprašymfitaALj 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam® 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje

Cltgta Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rfiydMriJ OflTl I 
atsilankydami į Lictumiką Aptiekę

VINCAS J. DAUNORA. AptMori..,
Bedford Avenue Kampas North BrookliyiiJ: Ui |
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1* n 1/ Al n NEREIKIA JIEŠK0TI :: » Hfl I I K VI II Dello, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti UR 
IWI O 1% U I II aritmetiką ir lietuvry klibos gramatiką tart IĮ- 
■ ■ ■ ■■ muose lluosame laike. Visi išmoksta. Nurodymi lt

knyga DYKAI. Įdek štampą. Adrous; 4
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KAINA
35 centai.

Reikalauk šiuo adresu:
l)r

reikalauja

Naujausias

tai Į Jis;

Bepasakodamas

vėliaus

i 1

kovojančioms už savo teises

Geri du 
už prie i 
1111!', fili

su LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS.Užlaikau Gramofonus ki-kordas prekiuoja Hk 75c.

kam bariai išsiraudavo j a 
imą karnų. Atsišaukite, po 
2 ! Eilmorc Place, Brooklyn, 
skambutis.

ar plc..,senes 
staii Tai išgyd

383 Roebling St.,

vilties! Jeigu plikas, 
ar plaukai slenka; tūk- 
/ti. Gydymas DYKAI! 
: Specialist, 106, 
o., Sta. W., B’lyn, N.Y.

kelines ir bruslotus ge- 
Darbas ant visados, mo- 

Atsišaukit antrašu:
S. Prusolaitis,

St., Waterbury, Conn.

REIKALINGAS KRIAUČIUS.
Mokantis

ir , , v • • rai dirbti.Meldžiame VISUS kestis gera.
J.

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, kad 

biznieriai

.'.L ’

priežasties ligos?

2341.E

2342.

2343.

2223

E 2224.

E
Republikonų Gvardijos

2226.

2227.

2359.

(HMHKwi

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

aš išgy-

Kancliia.
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTE ir

Princo Vaiskava Kapelija.

K oi u m hi jos O rkestrą ;
Princo Vaiskava ( į.

c
6

LdlllVOf žmonės, dar jo nepažįtsa, tai,rengti fėrus L. Š. F. naudai.! 
Brooklynie- ra *r. šalininkų, bet da- Fėrai prasidės 6 dieną lap- 

K J 4 -^ |r-l 1 -*-•<. «■ »-» 4- —> 1 * "tzl' t j-i 1 -ZS f "N. t Y ▼ ZY "V-v-A Lx Zx zs zm zm

(September) visi atsilan- šulų galvoje jištisą . savaitę.
K1L i 1 autiska Narna, i Oi- t-ck.jta. niekina, kas ta be latas k oi

Gerbiamieji ,
čiai! šioj subatej, 25 rugsė-j- ’

kyku į Tautišką Namą, 101- . x .....
103 Grand St. Bus puikus
koncertas ir balius, pareng- a ~ niekina socijahstus ir 
tas Lietuviškų Draugijų Są-' J^utirnnkus ir katalikus, 
jungos Didžiajam New Yor-'/ai y1’3: c!lcįe^1S begėdis. Jį, 

tą sorkimnką, savo laiku iš
vijo iš Lawrence’o, kur jisai 
norėjo streiku 1 
Bostono kriaučiai laike

ke. Pradžia lygiai nuo 8 
vai. vakare.

šiame koncerte dalyvaus 
puiki Vaitiekūno orkestrą, 
“Aido” choras po vadovy- , 
Ste p. Eremino, smuikų du-!t)e^ . > . x / .,etai ir kvartetai po vadovy- L Atsargiau su tofaais ilga- 
ste p. B. Kalkausko. Taip- hezuyiais! 
gi bus įvairių deklamacijų hš 
ir juokingų monologų, 
sibaigus programui 
linksmus šokiai.

'Atsilankykit visi — 
ir jauni, nes visiems 
linksma.

Įžanga tik 10c. ypatai.

jau daugelis pamatė, kričio (November) ir tęsis 
" . Jau išrink- 

liatas kolektorių, kurie 
vaikščios po biznierius ir 
rinks daiktus fėrams. Visų 
aukautojų vardai ir paau
kauti daiktai bus pagarsinti 
“Laisvėj ”.

Gerbiamieji brooklynie-
vadovaut. 'čiai! Jeigu turit savo na-

muose kokį nors atliekamą 
streiko irgi nedavė jam kai- daiktelį, paaukaukit jį L. Š.

F. fėrams. Tuos daiktus at
neškit į “Laisvės” ofisą ir 
priduokit V. A. Zaperiackui,Jie daug košės' .

Central Brookly- finansų sekretoriui.
p ;ino socijalistai žada sūbrus-
Į)Uš*ti. Mano parengti daug tas eis dėl sušęlpimo musų 

[prakalbų ir kancertų. | I • 1 1 * J • t •

Nesigailėkit aukauti, nes

* .'ajgniMHMUWani

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

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

Receptus sutaisom kogeriausia ir pigiausiom kainom.
Mūsų Aptiekoj dirba tie žmonės, kurie Lietuvoj dirbo aptickose 

turi gerą praktiką Kalbamo 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!
ir

NAUJA KNYGA

seni 
bus

Dirbkite, vyrai!
Tenykštis

| nelaimingų brolių Lietuvo
je. 1 <

Varde Komiteto.
J. Neviackas.,

Tik ką išėjo iš spaudom 
garsaus rusų rašytojau* 
: LEONIDO AN DR E J EVO

Gimnastikos kliube.
L. Gimnastikos kliube pa- 

s nariaiDarbininkų streikas Central skutiniame mitinge 
Brooklyne.

Mūsų korespondentas J. 
V. praneša, kad ketverge, 
16 d. rugsėjo, 3 vai. po pietų 
Central Brooklyne išėjo į 
streiką Arbuckles Bross. su- riais. Sekančiame “Lais- 
kernės darbininkai. Pir- vės” num. apie tai bus pla- 
miausiai metė darbą dirban
tieji prie mašinų, • o už va-

karštai subruzdo rūpinties 
[namo pastatymu. Daugelis 
aukauja ir skolina.

Komisija, kuri tuom rū
pinsis, dapildyta naujais na-

• • i v • / / r •

ves num 
čiau.

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Atvirutės 4 rūšių, kurias išleido 

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

Pinigus ir laiškus siųskite:
P. A. DEDYNAS

1 Worth St., Worcester, Mass.

Juokas

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

DR. LEONARD LANDES
Jia 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: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jakmi ir tt.

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10

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

D R. LAMDYS’ Buh-DihC. 
ląa 4A5T

vai. ryto iki 4 po pietų.

New York City

MUK 1
Naujausi = Lietuviški
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landos laiko visi darbininkai Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
apleido dirbtuvę. Dirba n-, draugystė rengia dideles 
tieji darbininkai, išėję iš prakalbas, kurios atsibus 
dirbtuvės neužbaigę darbą, r.edėlioj, 26 rugsėjo, 1915 m. 
t. y. neužbaigę pradėtą cu
krų. Kadangi neužbaigtas 
cukrus negali ilgai stovėti, 
tai bosai pradėjo prašyti 
grindų šlavėjus, kad tie už
baigtų, bet ir pastarieji jų 
prašymo neišpildė, tuomet 
patiems bosams prisiėjo‘gh-sti 
dirbti. j Tą dieną bus priimami nauji

Darbininkai reikalauja’ ’ ’ ~ 1 ’ ’ v ’ 1 
pakėlimo mokėsties.

Reikia pažymėti, kad dar
bininkai prie unijos nepri- “Plėšikas”,
klauso, bet jeigu pas juos, šiomis dienomis New 
bus vienybė, tai streiką gali Yorke policija areštavo Ar- 
laimėti, nes pastaruoju lai-,turą Mithsoną, 16 metų am- 
ku cukernėj 
trūko.

Cukernėse
dirba Rusijos išeiviai 
sai, lenkai ir lietuviai. Dar-’dė policijos 
bo sąlygos baisiai sunkios; jis apalpo. Atgaivinus pa- 
darbininkai dirba dienomis pasakojo, kad motina su tą, o 
ii naktimis. Dieniniai dir-:mažais kūdikiais gyvena 
ha po 11 vai., o naktiniai po Providence, R. L, ir kenčia

18Ą iki badą. Jis, norėdamas moti- 
Dabar nai ir broliams pagelbėti, 

avo iki pabūgo iš namų ir htvyko į

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

Columbia
Rekordai

Bartašiaus svetainėj, 498 
Washington St., New York, 
N. Y. Prasidės 3 vai. po 
pietų.

Kalbės J. Šukys ir J. Ne- 
viackas.
atsilankyti, nes galėsite iš- 

daug ką žingeidaus.

nariai už labai mažą įstoji
mą. Komitetas.

darbininkų Ižiaus vaiką, už tai, kad jis 
! išpiešė tūlai mergaitei iš 

daugiausiai rankų krepšelį su dešimčia 
ru-’doleriu. Kada vaiką atve-

nuovadon, „„
kaip

visi 
savo 
r i a. 
nors 
pūsto 
bet 
kvepia 
koki: 
kaip 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

gir- j 
pa- 1 
pa- ’ 
vie-,

Cigaras, J 
kaip ko

la pas, 
gardžiai 

;. Nebūt 
gėrimas,1 

raugalas,

gauna nuo 
už valanda.v

draugai kalba, tai nereikia
Žinoma, vieta atsakanti <lė1 

ikeleivingų. Kambariai u visais 
rankumais. Prašau kreiptis į tą 

būsit užganėdinti.
JOHN KULBOK Locnininkas

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

fel. Green point 27!)

LAISVĖ”.
Brooklyn, N.A

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
Galima gauti pas

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

2339

2340.

25c. Į valandą. Kada darbi-j New Yorką tikėdamas gau
ni n kai išstatė savo reikalu- t 

• v t mus, tai darbdaviai atsisa- i
i vežė i ligonbuti, tai dakta- 
ras pripažino, kad jis nuo 
seniai badauja ir yra baisiai 

ą apie tuos reika-■! nusilpnėjęs.
rimus. Darbininkai nuo j
s malonybės atsisakė.

L : V: V V-

17 d. rugsėjo ant Hudson t Yorką pribus drg. E. __
85, buvo streikierių Ji kalbės sufragistėms. Ji- 

masinis mitingas. Kol kasiai nori pagelbėti moterims, 
streikieriai tvirtai laikosi.

Streiką veda tam tikras 
darbininku komitetas ir I. 
W. W. unijos atstovai. Lai
ke streiko visuomet mitin
gai bus ant Hudson avė.,

Central Brooklyne.
Žmonės labai susirūpinę 

streiku. Tuo tarpu laikosi 
vienybėje. Labai noriai 
skaito “Laisvę”, “Keleivį” ir 
kitus laikraščius.

Daug trubelio čia kelia

menesi i New
Debs

“Ladies Tailors” ir “dress- , 
makerių” unija rengiasi į 

■streiką. šiomis dienomis 
unija pasiųs 
riams 
mus.
tuomet bus apskelbta gene- 
ralis streikas.

manufakto-’ 
griežtus reikalavi-’ 

Jeigu jie nenusileis, *

tūlas sorkininkas, kuris ba- vietiniu

Fėrai Lietuvos šelpimo 
Fondo naudai.

Draugijų Sąjungos Viešų 
Reikalų Komitetas sykiu su 

Lietuvos

Kas Dar Neužsisakete,
Pasiskubinkite užsisakyti savaitinį darbo žmonių laikraštį 

“Pažvalgą” ir “Jaunąją Lietuvą“. 
“Pažvalgą” ir “Jaunąją 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 metų.
BENDROVE LIETUVIŲ RAŠTAMS LEISTI taip-pat leidžia 

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

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

Kartu “JAUNOSIOS LIETUVOS” ir “PAŽVALGOS” kaina: me
tams 5 dol. Pusei metų $2.50. “Jaunoji Lietuva” be “Pažvalgos” 
metams 3 dol., pusei metų 1.50 dol.; vienam 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. 23rd PL. CHICAGO, ILL.

Jeigu neturi mano katalogo, lai pri- 
siųsk už 3c. pačtinę markę, o apturėsi 
didelį ir puikų kata'ogą, kuriame rasi 
visokių geriausių Armonikų, Skripkų, 
Triūbų, ir daugybę kitokių Muzikališkų 
Instrumentų, 
kokių tik rt 
Gražių pop\ 
puikiausiais 
su drukuotai 
nas 25c., penki tuzinai už $1.00. 
laukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavorus. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

Istoriškų ir maldų knygų, 
nulaši lietuviškoj kalboj, 
irų g'., matonis rašyti su 
apskaitymais ir dainomis, 
s aplink konvertais, tuzi-

Reika-

Sapnininkas 
Dydžio 5 x 6į, su 
310 paveikslėli p. 
Kaina . . . 50c. 
Agentams duoda
me 60 zž

2228.

2357.

PIGUS IŠPARDAVIMAS.
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 

mo pirm užmokėjimo pinigų.

Geriausia dvieilinė Viennos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorui ir manomi basai, 21 klavišis, .12 
basų, minornų basų atskiri pHeno balsai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 totui. Išduoda malonų balsą.

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

GERI A U SI M l '/1K A LI š KI IN S T R U M E N TA I 
AMERIKOJE.

vieną dolerį rmikpinlgių su tiesa..peržiūrėji-
2360.

Vienas armonikas su 21 klavišiu, 
sais. Kaina $8.00. Tokia armonika 
klavišiu, 12 basu, su plieniniais

Kaina $12.00.

bal-8
su 21 
balsais

6 strūnų 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 kataliogo, kuris siunčiamas dykai.

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

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Doeta 
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA. 
“DRINOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą. 
KAS SUBATOS VAKARĖLI.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas. (
l’O DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava •
Kapelija. >-'A
ANT VIENOS GALVOS. Monologas. 
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR. . 
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Orkestrą. 
MANO LAIVAS.
1 SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija. 
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas 
Orkestrą.
PER GIRTA GIRIALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka.
PER ŠILĄ JOJAU. 
ŽYDAS STATINĖJE. Polka 
SAULELĖ NUSILEIDO ir MARŠAS

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA NEMUNfiLTS. ?
DARBININKU MARSELIETE ir SUKEPKIME KOVĄ.' 
NEMUNO VILNYS. i'Dras. V. Kudirka) Valcas.
SUDIEV. (Dr-asV. Kudirka). Mazurka.
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Spęcija’/škas nužeminimo 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitų grama- 
loną su 12 lietuviškų dainų 
500 aditii, kaštuoja $12.50 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ai
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę t a vorą. Pasitikime, kad 
tuom i g ra m a fonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK, N. Y.
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SM.&V.FURNITURECOJ
» Maliauskas & Vidžiūnas, Props.

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

PATARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

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




