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MOB! IZACIJA BULGARIJOJh

VOKIEČIAI TIES LYDA IR AŠMENA. REIKALAUJA DŪMOS SUSAUKIMO
BULGARIJA Už VOKIE-] 

ČIUS IR AUSTRUS.
Bulgarija mobilizavo 100 

tūkstančių kareivių. Neku-: 
rie kavalerijos pulkai jau 
apleido Sofiją ir nežinia kur 
nuvyko.

Iš Berlyno praneša, kad 
Bulgarija eina už Vokietiją. 
Tam galima tikėti. Mat, 
Bulgarija turi jau seniai; 
peštynių su Serbija, antra— 
Bulgarija susitaikė su tur-1 
kais ir gavo nuo jų žemes.

Bulgarijos pasiuntinys 
Washingtone taip-pat ap-! 
skelbė, jog jo tėvynėje ap- j 
skelbta generalė mobilizaci-, 
ja “palaikymui kares ne-Į 
utraliteto”.

Taigi, ant Balkanų gali
ma laukti svarbiausių atsiti
kimų. Londone šneka, kad 
Bulgarijai prisidėjus prie 
karės, visuose Balkanuose 
prasidės karės liepsna. Ka
ren stos Graikija ir Rumu
nija.

žinia apie Bulgarijos ka
riumenės mobilizaciją juo i 
svarbesnė, 1 
germanų artilerija bombar
duoja serbų pozicijas ant ii-, 
gumos 100 mylių. Vokiečiai: 
ir austrai nutarė sukriušin-! 
ti Serbiją ir prasimušti per 
tą nelaimingą šalį į Turkiją, 
kad pagelbėjus turkams. 
Vokiečiai nori padėti tur-; 
kams ties Adrianopoliu.Bul
garai padės vokiečiams.' 
Bulgarai nori atsimušti nuo 
serbų Makedoniją, kurią šie 
prisisavino laike paskutinės 
Balkanų karės.

Berlyno laikraščiai tikisi, 
kad vokiečiai tuoj pereis 
Dunojų ir tuomet iš Serbi-j 
jos nieko neliks.

Iš Solonikų praneša, kad 
bulgarai būk jau įsiveržė į * 
Serbiją. Vienok, jokio ofi
cialiu patvirtinimo tos ži
nios nėra. I

Iš Sofijos praneša, kad 
50,000 makedoniečių prisi
dėjo prie Bulgarijos kariu
menės.

...  ■ “■““'‘A 
AMERIKOS OBUO

LIAI EUROPOS 
KAREIVIAMS.

/Amerikos obuolių par
davėjai rengiasi pasiųs
ti 50,000,000 obuolių 
Europos kareiviams. 
Kiekvienam kareiviui 
išpultų po 2-3 obuolius.

Obuolių pardavėjai 
nori gabenti obuolius 
po Raudonojo Kryžiaus

Obuolių pardavėjai 
prašys kariaujančių ša
lių bent vienai dienai 
sulaikyti mūšius ir lai
ke tos “broliškumo” die
nos jie nori padalinti o- 
buolius.

Keistai jautiesi, pers
kaitęs tą žinutę. Ar 
tai altruizmas ar veid
mainystė?

POPIEŽIUS IR 
LENKIJA.

Užkariavus vokie
čiams ir austrams len- 

kad austrų ' ir j. ‘-ų žemę, popiežius krei- 
Į peši prie Vokietijos ir 

Austrijos valdžios, pra
šydamas, kad jos guo- 
dotų lenkų kalbą, pa
pročius ir religiją.

Vokietija ir Austrija 
sutiko išpildyti popie
žiaus prašymą.

Benediktas XV sutin
ka agituoti, kad Lenki
ja taptų neprigulminga 
valstybe.

Apie Lietuvą popie
žius nieko nesako.

Pabėgėliai iš Lietuvos nufotografuoti Dvinske.

no ir Voliniaus gub., o tre- Atstovas Friedman atsi- rim kalbėti apie , taiką, 
čia — Galicijoj. šaukia į durną suteikti žy- Mūsų tikslas, ir vienintelė

Rusai, traukdamiesi link dams teisių, r ! galimybė—tai pilnas laimė-
r pasitrau

kiame, bet męs dar eisime 
pirmyn”.

1 M. Gučkov reikalavo tuo-

KAS REIKIA AT
MINTI?

Vilniaus miestas, ku
rį užėmė vokiečiai, turi 
apie 200,000 gyventojų.
Jo gyventojai vėliausiai 
iš visos Europos gyven
tojų priėmė krikščiony
bę.

Vilniaus paviete yra 
daugiau nei 200,000 gy
ventojų. Vilniaus pa
vieto valstiečiai labai 
prastai gyvena.

Vilniaus rajone vo
kiečiai užėmė šias vie
tas: Linčiunai, Novo- 
dvorka, Pabradė, Kie- 
meliškiai, Bezdanai, 
Gudelkai, Rudnikai, Bi- 
niakonįs, Salai, Medni
kai, Kernavė, Bogusla- 
viškis, Giedraičiai, Ma- 
lėtai, Maišiogala ir 01- 
šanai.

ms BULGARŲ ARMIJA RUO
ŠIASI KARĖN.

Sofija, Bulgarija. — šita 
šalis jau-jau jsivels į visa- 
pasaulinę karę. Bulgarų 
žmonės supranta, kad karė 

j stačiai neišvengiama. Bul
garijos kariška valdžia už
ėmė visus gelžkelius ir šiaip 

Ljau kelius ir paprastas pa- 
sažierinis susinėsimas turė
jo pasiliauti.

Bulgarų valdžia pranešė, 
1 kad teritorija, kurią Bulga
rijai atidavė Turkija, bus ’ 
užimta 6 d. spalio.

u3 MILIJONAI J VA
LANDĄ.

“N. Y. American” kores
pondentas iš Berlyno prane
ša, jog kariaujančios Euro
pos valstybes kiekvieną va
landa išleidžia karės reika
lams ‘ $3,000,000.

PRANCŪZŲ PASISEKI
MAI.

į Pastaromis dienomis 
francūzams šiek-tiek pasise
kė. Jie užėmė kelias priešų 
'pozicijas.

KAIZERIS SUŽEISTAS.
i > (■ j i> i <as. - Alaizerio sū

nus Joachimas sužeistas lai
ke automobiliaus priepuolio.

Iš Olandijos praneša, kad 
sykiu su Joachimu sužeistas 
ir patsai kaizeris.

-t

1

Vokiečių kariu menė 
randasi jau netoli No- 
vogrudko, kurį lietuviai 
vadina Naugardcliu. 
Sakoma, būk Naugar- 
delis buvęs karaliaus 

j Mindaugio sostapile.

rimas. Męs dabai
MURMĖJIMAS TARPE 

VILNIEČIŲ.
' Korespondentas “Daily . „ ... r/.imu ]aus sušaukti durną. ZcmsC'

. 'tarpe dievotųjų vilniečiu ki-,v1, debatų_ suvaziaymas 
v. Dešinysis sparnas yokie- lo sujudimas jr murmčji. lreikalauja Durnos susauki- 
enj armijos artipasi prie _I.y- 'niag ]<UOmet seniausiu baž- .. . ■ ...

j dos (pavietinis miestas Vii- nyfiiu va ai t gabįnami 1. Tam_e suvažiavime kalbe- 
riiausgub.). Vokiečiai van- Rusijos giiumon. Nors ru-J0tula® °
dasi jau netolimuo Lydns ir sai gak5 sup.ažinsia tuos kaĄa Padare: iabai didelj j- 
Novogrudko (Naugardeho). vaPpUS '

Taigi, visoje Vilniaus gub-. tikš jo jiimis.
Ašmenos, Vilniaus, Disr, jt. paties vyskupo, 

nos ir Lydos pavietuose ei- - - 
na didžiausi mūšiai. Ru- v
sams labai sunku, kadangi n

gybė žmonių.

Ašmenos, atkakliai mušasi. ' 
i Dabar Vilniaus guberni-' 
, joj didžiausi mūšiai eina, 
|ties Molcdecho. Rusai, Ii-į 
i kę be gelžkelių, traukiasi Chronicle’’ 
vieškeliais. I

 Vilniaus tfzėmimas 
vokiečiams yra labai 
svarbus. Jie sako, kad 
tai yra raktas prie Pet- 

I rogrado.......

|rir

Tilžėje išeis laikraštis 
Didžiajai Lietuvai.

■ Daktaras Steputaitis, rasite probos numeryje, ku- 
Prūsijos seimo atstovas ir rį už kelių dienų ir jums 

prisiusime. Norėtume ir a- 
pie žymesniuosius Amerikos 
lietuviu gyveninio apsireiš
kimus pranešti, o ir šiaip su
sirišime stovėti su Ameri
kos lietuvių spauda. Žada
me taipgi ir jums siuntinė

, bet vilniečiai nebe-į 1 b___
' I VOKIETIJA NORI TAI

KOS SU RUSIJA.
Londonąs. — Profesorius 

'Edinburgo universiteto, ku
ris tik ką sugrįžo iš kelionės 
po Rusiją, sako, kad Vokie- 
,tija tuo jaus susitaikins su 
Rusija, jeigu tik Rusija iš-

Ties Lutskp tvirtove,^ ku-1 Profesorius sako, kad Vo- 
ną rusai nori atgauti isyo- kietijaj susitaikius su Rusi- 
kięcių, eina labai energiški ja visomis spėkomis užpul- 
niusiai. Austrai praneša a-; tu ant Francijos ir Angli- 
pie vis smarkesnes rusų ata- jas 
kas, kurias jiems būk tai se- ' 
kasi atmušti.

Austrai praneša, jog savo 
artilerijos ugnim išblaškę 
rusus ties Ikwa upe.

Rusai praneša suėmę ties j 
Lutsku 700 austrų į nelais-

Neklausė neti 
kuomet 

tasai liepęs būti ramiems.
Vokiečiams įeinant mies- 

, bažnyčiose buvo dau-
KIEK KAŠTUOJA šį 
KARĖ ŠVEICARIJAI?

Ligi 1 d. rugsėjo Švei
carijos valdžia išleido 
mobilizacijos reikalams 
$82,000,000.

Taip pranešė Šveica
rijos prezidentas Motta 
tau tiška jai tarybai švei
carų konfederacijos.

Jeigu kare tęsis dar 
10 mėnesių, tai mobili
zacija Šveicarijai kaš
tuos $80,000,000.

jie likosi be gelžkelių.
Sakoma, kad patsai kai

zeris randasi Vilniaus apy
gardose ir ypatiškai duoda 
nurodymus.

VOLINIAUS GUBER
NIJOJ. žinomas Prūsų Lietuvos vei

kėjas, rašo “Laisvės” redak
cijai iš Tilžės:

“Vokiečių kariu menėms 
vis gilyn besiveržiant Di 
džionjon Lietuvon, didesnėj: 
jos dalis atskirta nuo savo 
švietimo centrų. Idant toki 
žymų lietuvių skaitliu nepa
likus be žinių apie taip svar
bius šiais metais pasaulyje 
atsitikimus ir abelnai be 
dvasios maisto, kol’ Prūsu 
lietuviai susitarę bei išsirū
pinu valdžios leidimą, -nuo 
rugsėjo 1 d. leis naują laik
rašti, kuris vadinsis “Da
bartis”. Laikraštis bus be- 
partijinis. Jo programą

LIKUS BE GELŽKELIŲ.
I Vokiečiai turi savo ranko- 
jsę. dalį gelžkelio tarpe Vil
niaus ir Baranovičių. Tuo 
gelžkelių rusai norėję išgel
bėti 300,000 kareivių, kurie 
buvo Vilniaus apygardoje.

Vienok Petrogradas tiki
si, kad ta armija išsigelbės, 

i Vokiečiai dabar smarkiai 
1 maršuoja 
■svarbaus gelžkelio punkto 
tarpe Vilniaus ir Baranovi
čių. Užėmę Lydą, vokiečiai 
eis ant Minsko.

Iš Petrogrado praneša,

didelių nuostolių. BU.iMlU

kad rusai, pasitraukdami revoliucijos banga.
Vilniaus turėjęs labai j gtai Maskvoje visur išli-

ŽYDAI IŠREIŠKIA IŠTI
KIMYBĘ RUSIJAI.

Amerikos žydų komitetas,

gu reikalaujama, po kelis— 
ir prašome 
laikraščio siuntinėti

• ap- susidedantis iš labai įžymių 
visų pusių rusų šioje šalyje žydų, nutarė pa

v _ J
MILŽINIŠKOS RISTYNĖS 
'VILNIAUS GUBERNIJOJ.

Apie Vilniaus paėmimą

VOKIEČIAI ATMUŠTI 
NUO DVINSKO.

Vokiečių artilerija jau 
pradėjo apšaudyti Dvinsko. 
fortifikacijas, bet rusai pra- ’ 
neša, kad jie išvijo vokie
čius lauk iš tranšėjų ir at- 
mušę visas vokiečių atakas.

Ežerėnų paviete, į pietus 
nuo Dvinsko, mūšiai eina 
ties ežeru Drisvėtai ir Nau
juoju Aleksandrovsku.

KIEK AMERIKA SU
ŠELPĖ BELGIJĄ?
Komisija teikti pagel- 

bai Belgijos tautai per 
dešimtį menesių savo 
gyvavimo pasiuntė bel
gams maisto už 80 mili
jonų dolerių.

O Lietuvai?

linkui Lydos, V(1
' x I

REVOLIUCIJA RUSIJOJ. I
Nepilnos ir nevisai aiškios 1 

žinios ateina iš Rusijos, bet 
maty ties, kad ten jau kįla

. DIDŽIAUSIAS KARĖS . 
BIUDŽETAS.

Londonas. — Didžiausias 
| karės biudžetas pasaulio is
torijoj, veikiausia, bus už- 
girtas Anglijos parlamente. 
Anglijos valdžia n rašo par- 
Jamento užgirti 11 milijar- 
,dų dolerių biudžetą. Kiek
vieną karės dieną Anglija 
išleidžia $25,000,000.

taip-pat jūsų 
mums 

po du egzempliorių, kurių 
vieną vartotume redakcijos 
reikalams, antrąjį pasidėta
me archive.

Su tikra pagarba bei tau
tišku sveikinimu už “Da
barties” leidėjus

Dr. Steputaitis.”

KIJEVAS APLEIDŽIA
MAS?

Nesinorėtų tikėti, kad jau_ 
net iš Kijevo gabenamos tū- “Laisvėje” jau rašyta, bet 
los įstaigos, gabenamos į'vokiečiams rūpėjo ne vien 
Rusijos gilumą. paimti Vilnių, bet ir ;

Direktorius pietinių gelž
kelių praneša, kad evakua
cija Kijevo eina normališ-

ANT PETROGRADO 
NEUŽPULS.

Rusų generolas Russky, 
komandieras šiaurinės ka- 
riumenės, pasikalbėjime su 
tūlo anglų dienraščio kores
pondentu^ užtvirtinančiai 
pasakė, kad bent šį rudenį 
Petrogradui negręsia jokio 
pavojaus.

Atėjus rudeniui, pabju
rus keliams, vokiečiai nega
lės taip energiškai veikti.

siausti iš 
kariumenę, kuri gynė Vil
nių. Vokiečiai manė., kad 
jiems pasiseks sumušti 300- 
000 rusų, bet, kaip galima 
spręsti iš rusiškų praneši
mų, rusų kariumenei pasise
kė išsprukti iš vokiečių kil
pų.

Rusai skubiai traukiasi is 
Vilniaus apygardų link Aš
menos (pavieto miestas Vil
niaus gub.) ir.pasekmingai 
perėjo per Vilijos upę.

Dabar Rusijos armija su
skaldyta į tris dalis. Vie
na veikia Liflandijoj ir Vi
tebsko gub., antra — Gardi-

garsinti ištraukų iš žydo 
Friedmano prakalbos, kurią 
jisai pasakė dūmoje.

Friedman pasakė,
nuo

kad 
pradžios kares rusų 

valdžia persekioja žydus, 
bet žydai visuomet buvo iš
tikimi valdžiai. Daugybė 
žydų kariauja kariumenės 
eilėse, daugybė pastojo ka- 
riumenėn laisvanoriais, kiti 
vėl gausiai aukauja sužeis
tųjų globojimui. Valdžia gi 
atsimoka tuo, ' kad 500,000 
žydų išvijo iš jų namų. Visi 
žydų laikraščiai yra užda
ryti.

pinta majoro atsišaukimai, 
kad darbininkai tuoj liautų
si streikavę. Majoras sako, 
kad streikus sukurstė vo
kiečiai. Jisai net pamini 
ambasadoriaus Dumbos 
vardą, nors, rodosi, Dumba 
gyvena Amerikoj, o ne Mas
kvoj.

Ta žinia parodo, kad Ma
skvoje kilo dideli streikai.

Maskvoje šiuomi laiku at- 
sibūna zemstvų atstovų (že
miečių įstaigų) suvažiavi
mas. Tame suvažiavime 
nutarta kariauti, kad ir čia 
dar taip.

Kunigaikštis Lvov pasa
kė : “Rusijos gyvenimas ne
sudužo nuo tų baisių išmė
ginimų. Įtikėjimas rusų 
liaudies į savas Spėkas nesu
mažėjo. Męs tikime į galu
tiną laimėjimą. Męs neno

fcr# • >

r
■. 'i-

Puškino skveras, Vilniuje^ nuo kurio matosi Gede minkalnis.

'O



Streiku banga ir lietuviu 
socijalistu siisniidimas.

Hindenburgas 
Vilniuj.

Iš visų pusių plaukia ži
nios apie streikus, kurie jau 
prasidėjo arba žada prasi
dėti. Ekonomiškos kovos 
vilnis ritasi per visą Ameri
ką. Toje ekonomiškoje ko- 

, • 11 • 1 1 t 1 •

bet ne jo gerovė.
Paimkime pavyzdį. Cent

ral Brooklyne kilo cukernin- 
kų streikas. Streiku vado
vauja J. W. W. unija. Na, 
kokia jau ta unija nebūtų, 

voje dalyvauja dokų darbi- visgi ji darbininkiška, visgi 
ninkai, ginklų ir ammunici-ijl sužiniai neparduos darbi- 
jos dirbtuvių darbininkai;'ninku reikalų. Bet štai, 
kriaučiai, cukeminkai ir ki- 'Central Brooklynan atvyks
ti. Daugelyje miestų, kur ta koks Aai kunigas iš 
randasi didelės lietuvių ko- Scranton, 
lionijos, kaip Bridgeport, 
Waterbury, Brooklyn, Eli
zabeth ir kitur,žmonės arba 
jau streikavo ar tebestrei- 
kuoja dar. Kitose vėlei ko
lonijose lietuviai darbinin
kai rengiasi į streiką. Ta 
ekonomiškos kovos banga 
netik kad nepuola, bet toly
džio vis labiau ir labiau kįla. 
Rodosi, kad streikų vilnis 
greitu laiku pasieks jau ir 
Pittsburgo apygardas.

Darbininkų minioms

Generolo von Hindenbur- 
go kariumenė įžengė į seną
ją Gedimino sostapilę. Vo
kiečiai užkariavo Lietuvą.

Jau tuomet,kada buvo pa
imtas Kaunas, galima buvo 
žinoti,kad ir Vilniaus laukia 
ta pati dalis. Šiaurės meška

Kas girdėti Fin
landijoj?

mūsų korespondento 
iš Danijos).

(Nuo

Nelinksmos žinios ateina 
iš prislėgtosios po caro le
tena Finlandijos. Tuom 
tarpu, kada vokiečiai išvijo 
rusus iš lenkų žemės, Rusi-

gauja prabilo apie Lenkijos

su- gitacija? 
judus, dėl lietuvių socijalis- ei ja

dos ten viešpatauja ramy- dustrialė komisija pripaži-mečius, darbininkai mokės 
be, bet ta “ramybė” palaiko- no, kad prie, bankrūto prive- procentus, ir sumą, kol už- 
ma tik žiauria rusų valdžios da ne kas kitas, kaip tik ne- .mokės kainą tikrojo patrio-
priespauda. Kas gali žino- mokėjimas ūkininkauti, 
ti, gal ta “ramybė” reiškia antra — tai : 
audros prisiartinimą? Bet anglų kalbos. Įkurus to- 
jeigu, daleiskim, vokiečių kias mokyklas, svarbiausios 
kariumenei ir toliaus taip —
gerai klosis Rusijoje, tai la-' 
bai galimas daiktas, kad ru
sus išvys ir iš Finlandijos, ir 
tada, žinoma, caras meilin-

• • 1 • 1 V • v X IV JL 11C411 Lll. .. , jos caras su visa didžiūnų1 V 1 - įdedamas
'gauja prabilo apie Lenkijos' ieS’ Z‘U t(

jos pėdomis seke sunkioji “piačią» autonomiją po “Ru- 
vokiečių artilerija ir liuo- sįjos globa”
savo” Keistučio ir Birutes 
tėvynę. Dabar visoj Lietu-

norėdamas 
tuom suvedžioti lenkų vi
suomenę savo paž-m jimais;

nesupratimas
o tizmo!

bankrūto. priežastįs bus pra
šalintos.

Tiems visiems sumany
mams reikia pilnai pritarti, 
tik geistina būtų, kad visos

♦* *
Stebėtina, kad vokiečiai, 

apsigyvenę Amerikoj, vis 
rėkia už savo “Vaterlandą”. 
Rėkimas nieko negelbės: ge
riausiai ten nusikraustyt ir 
gyvent, jei ten geriau. Tasf r <—' L,/ . r **

tusi prie Finlandijos liau- tos komisijos, visos kolioni-’ pritiktų ir mūsų tautie- 
_____j dideles zacijos draugystės rūpintųsi čiams.

“laisves”, kaip dabartės ža
da Lenkijai, kurios jau nu-

ne dėl savo biznio, ne dėl pa- 
sipelnijimo, bet kad prigel- 
bėjus ateiviams įgyti ūkės.' šimtai ’ poTitiekierių skver- 
Juk ir iki šiol buvo ir yra , bias į susirinkimus ir stu- 
įyairių agentų, kurie net iš-'bas, juokias, šaipos, kom-

* *
Kada ateina rinkimai, tad

Jisai pasišvais
to tarpe streikierių ir, ga
lop, susidėjęs su vietos kuni
gu,parengia mitingą parapi
jos svetainėje. Susirenka 
daug streikierių. Kunigas 
pradeda agituoti už uniją, 
bet ne už bepartyvę, klesinę 
uniją. Jisai perša savo Juo- 
zapinę draugiją, kurios už
daviniu yra — temdinti dar
bininkų susipratimą ir lenk
ti juos prie kapitalistų rei
kalų. Ko verta yra šita a-

Tos rųšies agita- mokratų, bet nuo Vokietijos 
•1 Pragaištinga, kaizerio ir jo artymųjų. Męsstačiai

voj viešpatauja kaizerio ką. kitį UklU kolioiHZaClia S SS*liaus tarnai. Žemaitija, Su- Finlandiioi kurii nuiiuiii£.avija.sijuosę agituoja ateivius, ;ph mentus pasakoja, sveiki-
valkii'i ir Vilnimis D/ukiia . •?-? Ainlanc“J0..b Kun ----------— kad pirktų farm as. Bet de- nas ir “fundiia” — kad tikyaiKija n vimiaus uzuKija, (ia ikisiohai randasi po ru- Pnstnrnoin laiku tai vin -in lAa iio no-itnnin fik hm - • u \ J J Tz • •*kad ir verkdama, priima qn “pioba” nes vokie- iastaiuoju laiKu tai vic ja, kad jie agituoja tik tuo uz juos balsuot. Kaip is-

__  blLVd.IU bluUct , iivb vunic pn kitur išmiršti tarne; tikslu idant is ateiviu naši-LonVn k™™ -:m inaujus šeimininkus. Tiktai 
mažas Lietuvos sklypelis 
Vilniaus ir Kauno guberni
jose dar “po rusais”, bet ne 
šiandien rytoj rusai ir iš ten 
bus iššluoti, f

Ne mums verkti pasitrau
kiančių rusų. Bet sveikinti 
naujus valdonus męs ne
sveikinsime. Męs žinome, 
kad Lietuvos ateitis pridera 
ne nuo vokiečių socijalde-

čiai da ten nepasiekė. Šve
di j os laikraščiuose sočijalde- 
mokratas H. B ranting su
teikė pluoštą žinių apie da-

rur, tai kitur išgirsti tarpe 
lietuvių kalbant apie ūkės ir 
daugelis lietuvių yra jau į- 
giję ūkės. Bet kas aršiau- 
ia^kąd lietuviai ūkininkai 

j, vieni kitų 
i’ežiui), nesusivažiuoja, ne-

uviivv piuvpviį cvpiv s'a'ikad ietuv
bartinį padėjimą. Finlandi- išsiblaškę

tų atsiranda plačiausia dirva Kas gi bus iš darbininkų ju- žmoni, kad kaizeris, jo arty- 
veikti, bet mums rodosi, kad dėjimo, jeigu jisai suskils į mieji ir visa Vokietijos at-
mūsų draugai visiškai ne- religiškas sektas, jeigu lie- žagareivija žiūri į užkariau- 
moka išnaudoti šią patogią tuviai įsikurs Juozapines, tus kraštus, kaipo į karės
progą.

Ypatingai mums metėsi į I 
akis Connecticut draugų ap
sileidimas. Tenais pastaruo
ju laiku gyvenimas virte 
verda. Pradeda judėti net 
ir tamsiausi darbininkų 
sluogsniai. Tokis momen
tas, kaip mums matos, yra 
patsai patogiausias, kad su
pažindinus darbininkus su 
unijomis ir jų uždaviniais. 
Bet ar daug prakalbų su
rengė mūsų draugai? Męs 
pasakysime, kad jie net į 
socijalistiškūs laikraščius 
nepasirūpino . plačiau pra
nešti apie paaštrėjusius eko
nomiškus san tikins. Užsi- 
būrę savo siauručiuose bū
reliuose mūsų draugai nepa
rodė nei inicijatyvos, nei su- 
gabumo tinkamai išnaudoti 
valandos svarbumą ir,mato
mai, užmiršo,-kad tokios va
landos būna tik sykį į kelis 
metus. Toj valandoj, kada 
ekonomiška kova virte-ver- 
da, kada reikia užversti dar
bininkų grinčias atsišauki
mais, kada gyvas lietuvių 
socijalistu balsas turi skam
bėti ant gatvių ir svetainė
se, kada socijalistu laikraš
čiais reikėtų užversti kiek
vieno darbininko kambarį— 
mūsų draugai nei nepagal
vojo, kas jiems išpultų da
ryti šiame momente.

Pasirodo, kad daugelis 
■ mūsiškių dar nesusijungę 
arba stačiai nenori susi
jungti su gyvuoju gyveni
mu. Jie mano, kad išriši
mas kokios nors menkos te- 
orijėiės turi didesnę svarbą, 
negu bėganti dienos reika
lai ir jų rišimas.

Tai yra didžiausia klaida 
ir seniai jau būtų metas nuo 
tos klaidos atsisakyti.

Męs nesakome, kad čia 
kalti vadovai ar viršininkai. 
Čia yra visų bendra kaltė.

Męs pasakysime, kas rei
kia daryti, kuomet toj ar ki
toj vietoj kįla kova už dar
bo sąlygų pagerinimą.

Visų pirmiausia reikia iš
alkinti darbininkams, kas 
tai yra ekonomiška kova, 
kaip ji geriausia vesti ir ko
kias pasekmes ji gali atneš
ti. Aiškinti tai reikia ne tik 
spauzdintu, bet ir gyvu žo
džiu. Reikia užpildyti mū
sų laikraščius pranešimais 
apie vietos reikalus, reikia 
šaukti specialiai mitingai, 
reikia leisti extra lapeliai. 
Tiktai tuomet plačiosios 
darbininkų minios pamatys 
kad socijalizmo judėjimas 
nėra koks tai abstraktis, 
padebėse bekybąs judėji
mas, bet gyvasai darbininkų 
klesos judėjimas.

Atsiminkime, kad jeigu 
socijalistai neišnaudos šio 
momento, tai išnaudos jį ki
ti. Jau ir dabar mūsų dar
bininkų judėjiman įsimaišė 
tamsių asmenų, kuriem rū
pi suskaldymas to judėjimo, ‘majorą.

rusai Aleksandrines, o vo- 
kiečiaiLiuterines draugijas? 
Gal būti, tarpe darbininkų 
pakils davatkiškumo dvasia, 
gal būt jie dar labiau klup- 
čios prieš kapitalistus — 
bet jokios naudos dėl visos 
darbininkų klesos iš tokių 
organizacijų nėra ir nebus. 
O vienok, toks agitatorius 
jau rado savo pritarėjų.

Kaip matot, tai ant darbi
ninkų judėjimo dirvos jau 
pradeda švaistyties ir at- 
suktkakliai, kurie ligišiol 
robažnai sėdėjo savo klebo
nijose. I 
la vestj smarkiausia kova. 
Čia yra pačio gyviausių dar
bo lietuviams socijalistams.

Mūsų kuopelės turi būti 
tuo aktuališku centru, kuris 
visuomet būna ant sargy
bos. Jeigu tik kur nors 
prasideda judėjimas — kuo
pelės draugai turi subrusti 
ir kreipti judėjimą atsakan- 
čion vagon. O dabar dau
gely vietų tos kuopelės 
snaudžia palaimintųjų mie
gu.

Smarkiau subruskime 
dirbti. Visur verda smar
ki kova ir yra ženklų, kad ji 
bus dar smarkesnė. -:

grobį, kurį jie gali pasisa
vinti. y

Jeigu prieš Varšavos už- 
ėmimą bn.vo labai daug šne
kėta, kad Lenkija susilauk
sianti liuosybės, tai prieš 
Vilniaus užėmimą net ne pa
leista poetiškų melų. Jeigu 
vokiečių kariumenė ėjo į 
Varšavą, kaipo j Lenkijos 
sostapilę, tai į Vilnių vokie
čiai įžengė, kaipo i papras
čiausią miestą. Kaizeris 
nesirengė prie triumfališko 
įvažiavimo į Vilnių, o kaize- 
rukas Joachimas, apie kurį 

, kad tai 
esąs kandidatas į Lietuvos 

! karalius, net neminimas lai- 
kiaščių pranešimuose.

Vokietija nieko nežadėjo 
Lietuvai. Tos paskalos apie 
skiriamąjį karalių pasirodė 
taip-pat lyg ir vėju parem
tos. Tiktai galėžinė vokię-

— — — - - -
Su jais mums išpuo- paleistas gandas.

joj. Nuo pat pradžios ka-
rės rašo Branting į susirašo ir net per laikraš- 
1... . 1^ . i . i 1^ lunlan- -us neprane§a kur jįe ran_
cujoj neikiek nesumazejo,bet - - - - -- 
beveik tapo aršesnė. Da
bartinis Finlandijos gene
ral - gubernatorius yra ak
las carizmo bernas, kuris 
savo atkakliu veikimu nori 
lyg tyčia darodyti pasauliui, 
kad caro barbariznfas esąs 
galingas Finlandijoj ir kad 
jokia spėka jo galybės nesu
mažins. Persekiojimas Fin
landijos liaudžiai atsidavu- 
vusių valdininkų ir šiaip 
jau žymesnių žmonių eina 
po senovei ir niekad jų ne
trūksta Petrogrado kalėji
muose. Neperseniai tapo

tikslu, idant iš ateivių pasi- renka, tada, brada, jie tokie 
pelmjus, o visai nepaiso, lpOnai, kad net striokas, o 
kokią ateivis ūkę perka ir kalbės su mužikais—et, kam. 
kaip jis paskui gyvens, ■ ir klaust!

Taipgi geistina būtų, kad
ūkininkai daugiau pradėtų Vokietija 
į laikraščius rašyti apie sa- Belgiją ;
v° reikalus,.apie vargus ir Prancijos,‘“dabar‘stengiad 
1L . 'J."1”.1 Jle duotų Pr.ogą1 paliuosuot Lenkiją nuo Ru- 
susipązmti su ukes reika-|si-os. Bet tie “braciškai” 

gyvenamais tiems lietuviams, kūne:vis nesusipranta ir spar. 
'dos...

* *

“išgelbėjusi” 
nuo Anglijos ir
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nugabentu į Petrogrado ka-.kurie naujai nusiperka
V’1 s<) liesto kės; antras dalykas — 

valdybos nariai: von Born, ,

dasi, kaip jiems einasi ir tt. 
Rodosi, ūkininkai ' ,___
kopuikiausiai ir ant visko 
jie ranka numoja. Tuom 
tarpu visai kitaip yra: ūki
ninkai taipgi turi savus rei
kalus, savus vargus ir savus 
nedateklius. Jeigu ūkinin
kai vieni su kitais susižino
tų, jeigu jie galėtų susieiti, 
pasitarti, tuomet jų reikalai 
daug pasigerintu. Pasige
rinimas štai kame apsireikš
tų: senesnieji ūkininkai, 
daugiau patyrę, daugiau su
prantanti apie ūkės reika
lus, ^uotų patarimus tiems,

li
tai

galėtų vieni kitiems ir ma
teriališkai prigelbėti.

Ir štai pastaruoju laiku 
jau pradeda rastis tarpe lie
tuvių kaip atskirų ypatų, 
taip ir organizacijų, kurios 
rūpinasi lietuvių kolioniza- 
cija ant ūkių, Lousiana vai. 
tūlas Kasputis organizuoja 
lietuvišką ūkininkų kolioni- 
ją; Pittsburge susitverė Vii- 
iiiais kolionizaeijos draugy-jbažnvtiniūs 
stė; f---1-1----—1 -■ —- - -
organizuoti lietuvius j ūkio'šimtį dolerių savo priešams, 
kolionijas. Atsiranda _ ir t. y. duoda dešimtį dolerių,

rūpinasi panašiais dalykais, tų savo pozicijas”. ?Tas la-

turi norą ūkę įgyti.
švenčioniškis,

x New Jersey valstijos plė-M ARGOS MINTIS j šikai užpuolė automobilių>
APIE VISKĄ kuriame važiavoketuriossu- 

fragisčių kalbėtojos. Ne
busi gandusios ir neleisda
mos jiem apreikšt savo “ul
timatum”, jos pradėjo viena 
po kitai savo prakalbas a- 
pie moterų teisių lygybę. 
Vargšai taip nuilso, besi
klausydami, jog užmiršo ir 
apie, savo expedieijos tiks
lą, ir — sutiko, kad jos tur 
teisybę. Mat, ką gražus 
vardas ir liežuvis gal pada-

Terre liauti1, Indianoj, su
areštuota apie šimtas de
mokratų politikierių; dabar 
vol Cranston, Rhode Island, 
suareštuoti keli desėtkai re- 
publikonų politikierių. Vis 
už suktybes ir vagystes. Ei, 
ponai katalikai ir tautiečiai, 
prirodykit, kur socijalistu! 
valdininkai yra buvę suareš
tuoti?

O vienok, kad ir nepriro- 
dysit, išėję keiksit socijalis- 
tus, o girsit republikonus ir 
demokratus. Mat, draugai! 
Vieno plauko paukščiai! 
Dorininkai!

v •/.IV! y MV/o . V MU

Kyrklund ir Sjoholm; jų 
kaltė buvo tame, jog jie 
elgėsi pagal jų šalies kon
stituciją, kurią caras pasi
ryžo jiems atimti. Iš kitos 
gi pusės Finlandijos gene
ral- gubernatorius stengia
si visokias valdiškas vietas 
užsodinti savo rųšies prasi
gėrusiais ir ištvirkusiais ru
sų činovninkdis, ar šnipais. 
Vienas socijaldemokratas — 
mokytojas Boldt, mieste 
Abo, tapo ant keletos metų 
'suspenduotas už laikymą 

__________ susi- 
Apie sušaukimą 

. Finlandijos parlamento dar 
ir {nieko negirdėti, nors, pagal 

įstatymus, jis turi būti su-

člų disciplina sukaustė tėvy-1 prakalbos darbininku 
iiės kūną ir ateitis tokia rinkime, 
neaiški, taip neįžiūrima.

Vieną tiktai gerumą,

- *
“Laisvės”

*
$

* i

Kad karė, tad karė! Aus
trijos ambasadorius Dumba 
tūlam teatre, kur šoko ru
sė Lydia Lopokova, laike 
jos šokių atsisuko užpaka
liu į pagrindas. Mužikų

sandarbininkim netrūksta, mat, niekur, bet 
nesuprantama, kodėl Dum-rašydamas apie 

šliūbus, i
--------t7 --- ------------------------ —------ JJVUU {71 (Ali LUinU, A1VUVA

, ._ ... , , - - - ——.šliūbus, sako: ba vaikščioja į teatrą,
tos draugystes tikslas, “Tokiu būdu jis duoda de-

* 
* *

, . ... , , ., v ------ ---------- Serbija, Bulgarija, Greki-
priešuLsustiprin- jgų Lenkija ir Rumunija sa- 

" T m ' ■ l<osi kovoję ir kovosiančios
Bet ne vieni lietuviai tuo- bai gerai, bet tokios dovanos t ž savo tautos laisvę, už sa-

mi rūpinasi, ne vieniem lie- yra tik sykį ar porą per YC tautiečių liuosybę. Su 
tuviam ta mintis į galvą at- žmogaus amžių, o kiek yra'

i “Laisvės” N. 76 duodama katalikams kar-
tai tik tuolaikinį geruma, i

L* A—J f t \ J * a xzx y ■ I K-/ VZ %». -<■ J. ■ V-V V4. v <

šauktas kasmet. Visi parla- eina- v. -—.... —----------- »
mento nutarimai varžomi ir ’™SlsLas. Penėsimas, ciamninkams, kurie palaiko Bulgarija — serbus, Grekija 
trukdomi. ______ ______ _
tai rengiama VleVC —'H- j
įstatymas, užginantis Fin- honija,kurioj galėtų apsigy-lma kasdien, kas metas

męs matome tame, kad Vil
nius po vokiečiais. Gal but 
dabar bus geriau sutvarky
ti Lietuvos šelpimo dalykus.

“LITERARY DIGEST”.
Akreipiame savo skaity

tojų atydą, kad 25 d. rug
sėjo apžvalgų laikraštyje 
“Literary Digest” tilps la
bai svarbus straipsnis, ku
riame bus suvesta vienon 
krūvon įvairių svetimtaučių 

| mai į klausimą, kaip jos 
žiūri į dabartinę Europos 
karę.

Atsakymus į tą klausimą 
prisiuntę redaktoriai rusi
nu, lietuvių, lenkų, finų, sla- 
vokų, kroatų, cechų ir kitų 
laikraščių.

“Literary Digest” redak
cija prašo mus paminėti a- 
pie tai “Laisvėje”.

“L. D.” kaštuoja tik 10 
centų. g

Iš PRAEITIES NEW 
YORKO SPAUDOS.

“The Gaelic American” 
primena Thomas Paine’o, 
garsaus Amerikos patrijoto, 
laiškus, kuriuose jisai išro-* 
dė, kad 180fi metais kčil u’atsakėNew Yorko laikraščiai rašė U1Kr£ls?llJ ledaRelJU atsaRy 
ne taip, kaip jiems liepė ra- ’ 
syti jų redaktorių sąžinė, 
bet rašė taip, kaip liepė ra
šyti Anglijos valdžia, papir
kusi tuos laikraščius. Mi
nėtais laikraščiais buvo 
“The Commercial Adverti
ser”, “The Evening Post” ir 
“People’s Friend”.

Kaip matot, tai jau ir 
prieš šimtą metų New Yor
ko spaudą buvo galima pa
pirkti. O ką pasakyti apie 
dabartinę spaudą Ji, veik 
perdėm, yra nupirkta kapi
talistiškų tūzų. Jeigu vie
na ar kita stambiųjų firmų 
pagrąsina laikraščiui ne
duosianti apskelbimų už ne
malonių firmai žinių talpi
nimą, tai laikraštis tuojaus 
nusileidžia.

Tiktai darbininkų spauda 
nenuperkama.

VILNIAUS MAJORAS.
Vokiečiai, užėmę Vilnių, 

tuojaus paskyrė jam naują 
majorą. Tuo majoru bū
siąs vokietys Pohl, kuris li- 
gišiol buvo Tilžės majoru.

Vokiečiai jau išanksto bu
vo pažymėję jį į kandidatus.

Čia vėUpasirodė vokiečių 
‘‘gerumas”. Jie neleido 
žmonėms išsirinkti tinkamą

LAIVYNO NUOSTOLIAI.
“RankĮ).” rašo:
Kaip praneša “Daily Te

legraph”, iki rugpjūčio 1 d. 
anglai turėję nuostolių: 7 
šarvuočiai (97,600 tonų), 10 
skraiduolių (81,365 tonų); 
franeuzai: 1 šarvuočius ir 1 
skraiduolis (24,358 t.); ru
sai: 2 skraiduoliu (10,825 
t.); japonai: 1 skraiduolis 
(3,700 t.) ir italai: 2 skrai
duoliu (17,206 t.). Išviso 
24 didieji karo laivai (215- 
054 t.).

Tuo pačiu laiku Vokietija 
nustojus 1 šarvuočiaus ir 18 
skraiduolių (159,324 t.);
Austro - Vengrija — 2 
skraiduoliu (13,292 t.). Iš
viso 21 didieji karo laivai 
(137,476 tonų). Nuo rug
pjūčio 1 d. buvo daug nau
jų nuostolių, ypatingai Bal
tijos jūrėse.

Finn kalbos buk 1 kad valdžia Colorado valsti- bažnyčias ir grafterius val- 
_• joj nori įkurti lietuvišką ko- dininkų vietose? Ir duoda-

landijos parlamentui Į svar-|vt?tV5 Hetuvių šeimynos ir Kad kovot . 
styti politikos klausimus, prieinama karna galėtų nu- kovot su visais 
Abelnai, visas gyvenimas ?iPir"ti ūkės. Valdžia žada 
Finlandijoj visokiais būdais lr pašelpų išduoti.

Antras dalykas, tai New
visas

, tad, po velnių,j

* 
\. * *

Žinomas Shenandoah Vi- 
priversti- J orke susitvėrė tam tikras taitis, dabartinis “At.” ad- 
Visur pil- komitetas, kuris rūpinasi'ministratorius, apart rank- 

na rusų valdžios šnipų, ne praretinimu miestuose gy- liaus švelnių / ir 
tik šiaip jau visose viešose ventojų. Tas komitetas (žodžių, kaip “ 
vietose, bet ir fabrikuose; ir, taipgi nori kolionizuoti atei- “K,~”— 
jiems visiems algas turi mo- vius ant ūkių, bet jis nuro- 
kėti patįs finai. Pas vie- dp, kad dauguma ateivių me
ną pirklį Viborge atėjęsjsūpranta ūkininkystės, per 
Rusijos policistas parodė,tai negalima tokiems reko- 
popierą, kur buvo renkama 
aukos “prakilniems” tiks
lams. Pirklys, pažvelgęs į 
popierą, mandagioj dvasioj 
atsakė, jog jis neaukausiąs 
neaiškiems užmanymams; 
už tai jis tapo nuteistas 3 
mėnesiams kalėjimo. Y

Olandijos socij ai demokra
tų organas “Het Volk” at
spaude vieną laišką tūlo 
Finlandijos socijaldemokra- 
to; ten rašoma, kad trumpu 
laiku general - gubernato
rius uždarė 10 finų laikraš
čių. Beveik visos teisės jau 
iš finų atimtos; vien tik gir
disi gen. - gubernatoriaus į- 
sakymai ir uždraudimai, ku
rių paskutinis sakinys daž
niausia šiaip skamba: 3 mė
nesiai kalėjimo, arba 3000 
markių bausmės. Neseniai 
da rugpjūčio mėnesyj gen.- 
gubernatoriaus nusprendi
mu tapo 2 socijaldemokra- 
tiškų laikraščių redaktorių 
Valisalmi ir Huchta paso
dinti į kalėjimą be jokio 
teismo; atbuvus jiem pa
skirtą bausmę juodu nepa- 
liuosaVo, bet išsiuntė Petro- 
gradaii, o iš ten į Sibirą.

Mums rodos, kad dabar
tės Finlandijoj tyla. Ro-

varžomas tam tikrais gen.- 
gubernatoriaus 
nais įstatymais.
t
tik šiaip jau visose viešose ventojųb

prantama! Bet Serbija 
smaugia macedoniečius,

— bulgarus, Lenkija — lie
tuvius, Rumunija visus s vo
tim taučius... Ot, patriotiška 

!dora ir viskas, kaip ir pas 
lietuvius tautiečius.

Fritzas.

Kur dingo?
morališkų 

nusimanai”, 
’'blevizgoms”, “apsitepi- 
mais”, “purvais”irpanašiais 
šleitpikių - literatų grožme- 
nimis, savo laikraštyj suvė
lęs, sumalęs,. sumaišęs žir
nius, kopūstus, socijalistus, 
Pruseiką, Petrauską, Gabi
ją, Džian Bambą, Ridziką ir 
visus šventuosius, užbaigia: 
“O tempora, o mores!” Ar 
girdit? Vitaitis moka jau 
lotiniškai! Ir dar nekurie 
sako, J ' “ _
išsivistyti iš beždžionės!

Kur dingo ir kas atsitiko 
su sekančiomis organizaci
jomis, fondais ir jų iždais:

1) Kur dingo, Lietuvių 
Immigrantų draugija, kame 
jos iždas, ir visas veikimo 
archyvas?

2) Kur dingo Lietuviškų 
Draugysčių Sąryšis, kuris 
organizavosi 1909 m.?

3) Kur dingo Revoliuci
jos Fondo likusieji pinigai 
nuo 1906 m.?

Šitos visos trįs organiza-. 
kad žmogus negalėjo ei jos buvo įsteigtos per pla- 

1 iv - | . . .
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pąskui galės įgyti ir ūkės, j Progresas, tai progresas!
♦

*

Abidvi kariaujančios pu- 
“sure”, kad jos per
il' girdėrames ap:ė 

t1, i Balkanų tautos jokiu bū 
du nesuprahta. kodėl abidvi 
pusės nori jas patraukt Į sa
vo pusę, kad padėtų priešus 
sulupt?

menduoti ūkės pirkti. Kad 
prirengus ateivius prie ūki- Į 
ninkystės, komitetas kreipės I 
prie darbo ir žemdirbystės j 
įpinisterių, kad jie įkurtų 
ateiviams ūkininkystės mo
kyklas ir tie, kurie norės į- 
gyti ūkės, pirmiau pasimo
kins tose mokyklose, o jau

Komitetas nurodė, kad tose 
mokyklose mokintų sodinin
kystės, pienininkystės, kaip 
prižiūrėti galvijus, kaip už- sės yra 
laikyti vaisius, kaip žemę 
apdirbti ii' lt. Mokinti rei
kia ne teorijoj, bet prakti
koj, t. y., ant farmų. Todėl 
komisija paduoda sumany
mą. kad valdžia Įkurtų už 
miesto tam tikras farmas- 
mokyklas.

Kaip darbo ministeris, 
taip ir žemdirbystės mini
steris komisijos pienus už- 
gyrė ir sutiko stengtis į- 
steigti tokias mokyklas. Y- 
ra viltis, kad įkurus tokias 
mokyklas, daugelis ateivių 
griebsis už ūkių, nes jie, pa
simokinę tose mokyklose, ir 
ant ūkės neturės tiek vargo, 
kaip kad dabar nusipirkda
mi ūkę. Dabar daugelis 
ūkininkų subankrutija ir in-

*

**
Vokiečiai tai “kytras na- 

rodas”. Jie labai mažai ru
sų oficierių ima į nelaisvę; | 
mat, į jų vietas galėtų at
vykt dar japoniečiai, fran
euzai arba anglai, tad rei
kalai gal neit taip slidžiai su 
rusų armija, kaip dabar.

** .*
Kariaujančios šalys dabar 

užtraukia bilijonus skolų 
karės reikalams. Per šimt-

čią lietuvių visuomenę, buvo 
daug apie jąs kalbėta, rašy
ta, o dabar nė žodelio nėra 
vr»s'Vyta, kas kšties su jor's 

?š keliu klausi
mą plačioj lietuvių visuo
menei, kad ji pasistengtų iš
reikalauti pilną atskaitą 
nuo virš minėtų Fondų ir 
Sąryšių. Negalima taip pa
likti visuomenės dalykus 
ant dievo valios. Tiesiai gė
da yra mūsų veikėjam. 
Draugijos turi surasti tų j- 
staign buvusią valdvbą ir 
jucs priversti, kad išduotų 
atskaitą iš sava darbų ir iž
dų stovio. išslėpti taip 
viską nuo visuomenės akių, 
pasilaikyti jos sudėtus cen
tus savo kišeniuos, būtų ne
padoru. Užtat tų įstaigų 
iždininkai ir sekretoriai bū
tinai turi išduoti apyskaitas 
visuomenei, jei nori būti tei
singais jos nariais. *

K. Liutkus.
c

».jį
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LAISVE

Ar yra tarpe lietuvių 
raudonrankių?

Tokiu antgalviu straipsnį tų 
patalpino L. S. S. 34 kuopos 
(Waterbury, Conn.) komi
tetas anglų dienaršty“ Wa- 
terbury Republican”.

Kuopos komitetas sakosi 
noris giliau į dalyką pa
žvelgti ir surasti šaltinius, 
iš Kurių kilo tie paskalai. 
Tie paskalai kenkią ne vien 
lietuviams socijalistams, bet 
ir abelnai visiems lietu
viams. Štai kodėl Water
burio kuopa labai gerai pa
darė, nušviesdama tą klausi
mą angių laikraštyje.

Kuopos komitetas rašo:
Tarpe lietuvių yra trįs 

partijos: katalikai, patrijo
tai (tautininkai) ir socija
listai. Ligi 1905 metų bu
vo tiktai dvi partijos, ku
rios viena su kita kovojo. 
Tais laikais tautininkai ir 
socijalistai veikė išvien, bet 
vėliaus jie pradėjo vieni ki
tais neapsikesti.

1905 metais Rusijoj kilo 
revoliucija ir Amerikoj ta
no išrinktas komitetas revo
liucijai aukų rinkti. D-ras 
J. šliupas, kasierius L. Soc. 
Federacijos ir tėvas lietuvių 
laisvamanių ir patri j otų, 
topo išrinktas vienu to komi
teto narių./ Nesiklausdamas 
kitu komiteto nariu, šliupas 
pasiuntęs pinigų Lietuvon 
sulyg savo locnos nuožiūros. 
Socijalistai užprotestavo 
prieš tokį sauvališką pasiel
gimą. Šliupas tuomet ap
leido socijalistų federaciją 
ir pradėjo karę išpradžiu 
tik prieš tris ypatas, o pas
kui jau ir nrieš pačią soci- 
jalizmo idėją. Socijalistų

j ant socijalistų lekcijų, 
(koncertų ir tt. jisai agita
vęs, kd socijalistų nepriim
tą į draugijas.

Ir argi galima stebėties, 
kad toksai aršus socijalistų 
priešas, kaip Malinauskas, 
panaudojo Montvidą ir su
darė istoriją, jog tarpe lie
tuvių yra raudonrankių 
draugija, kurios nariais yra 
tokie žymus lietuviai, kaip į 
L. Pruseika ir J. Neviackas! 
Tikslu tų prasimanymų bus 

juos ypa- 
sukurstyti 
redaguoja-

netik apšmeižti 
tiškjii, bet ir 
žmones prieš jų 
ma laikrašti.

Tolinus “Wat. 
padaryta klaida, 
mitetas atitaisė sekančiame 
to laikraščio numery. Ten 
buvo pasakyta, kad Mali
nauskas rašęs laišką Mont- 
vidui. Kuopa, atitaisydama i ■ ■ * _ ■ - ■ - -

gų, aukų rinkimas neturi 
pasiliauti. Pašelpa nuken- 
tėjusiems nuo karės labai 
reikalinga ir bus pasiųsta, 
kaip tik bus surasta keliai, 
kuriais galima sušelpti nuo 
karės nukentėjusius. Tie
sa, visos aukavimo spėkos 
tarpe mūsų pačių tuotarpu 
nusilpnėjo, bet noras ir e- 
nergija rinkti aukas nuo 
svetimtaučių dar nebuvo iki 
šiam laikui pilnai išnaudo
tas. .
nių L. Š. F. komitetas mano 
atsiekti sekančiais būdais:

a) Lietuviški biznieriai 
galėtų tam tikrais laiškais

'' atsišaukti dėl aukų į anglų 
firmas ir biznierius, nuo 
kurių perka tavorą. Laiš
kus gali gauti gatavai at- 
spauzdintus nuo L. Š. Fon
do T’inansii sek rotoriaus, T. 
L. Dundulio. L. B. 92, West
ville, Ill. Pasiunčiantiejie 

kuria ko- pa^kus ant jų turi parašy- 
-- 'ti firmos ar ypatos vardą, 

kuriai laiškas adresuoja
mas ir parašyti savo vardą 
ir antrašą.

b) L. S. F. skyriai turėtų

Rep.” yra;

.vo tarp geriausių bičiuolių 
Peterburgo generolo - gu
bernatoriaus kraugerio Tre- 
povo. Šiek-tiek vėliau jis 
perėjo į slaptąją politikos 
policiją, ir jam buvo pavesti 
Baltijos šnipai. Paskui jis 
buvo Rygos policmeisteriu, 
ir jo laikais buvo žvėriškai 
kankinami areštuotieji 
draugai. Dabar jis gavo 
a m žirni katorgą. O kiek d a 
tokių ponų yra tarp aukš-

LIŪTAS
Vertė J. Stropus.

I I £ I v *7 # v *

Išnaudojimą tų šalti- tųjų caro valdžios sulų?

klaida, sako, kad laiškas bu- savojniesto angliškuose lai- 
■ . ikrasciuose patalpinti prane- 

| Šimus apie Lietuvos likimą, 
kas juokingiausia, atsišaukiant dėlei aukų, nu-

trių adresus. Tokius prane- 
Šimus angliškoje kalboje ga-

J

vo sufabrikuotas patri j o 
tais.

Bet 
kad kaip tik koks skandališ- 
kas pranešimas pasirodyda
vo “Hartford Courant” 
Waterburio patrijotai jau 
turėdavo tos dienos numerį 
ir kaišiodavo jį kiekvienam 
net ant gatvių. Tai jau pa
rodo, kad jie žinodavo apie 
tai anksčiau, _____ - t
atspauzdinta. Męs stačiai 
priversti tikėti,kad paskalos 
apie Konkolauską ir rau
donrankių draugiją gimė iš 
to paties šaltinio.

Pabaigoje savo pranešimo 
kuopa pajuokia tą kvailą iš- 
mislą apie raudonrankius. 
Jeigu jau ir būtų buvus pa- 

priešai tuomet •susimetė at- j naši draugija, tai ji būtų su- 
skiron sriovėn. Ligišiol įsidėjusi iš gudresnių žmo-Į 
Šliupas visokiais būdais ka- nių,'negu Montvidas ir Kra- 
riavo su katalikais, bet po-kus, kurie net ir mažiausio 
to jisai ėmė nagan socijalis-1daikto nemokėjo paslėpti, 
tus. Katalikai, pamatę, kad Juk jeigu jie būtų turėję 
jie palikti ramybėje, atleido galvoje nors kiek smegenų, 
už senobinius užpuolimus ir tai jie būtų supratę, kad ku- 
padėjo tautininkams užsi- n i gas nelaikys pinigus na- 
nult ant socijalistų. Jų ko- Įmieje. Gal jie savo kruvinu 
vos įrankis buvo skandališ- į darbu norėjo parodyt, kad 
ki prasimanymai, kuriuos 8jų grasinimai yra ne juokai, 
jie garsino savo laikraš-1 Jeigu Jie pabėgo iš tragedi- 
čiuose ir skelbė nuo estra- jos vietos, nepalikę pėdsakų, 
dos ir sakyklų. Paimsime , tai kodėl jie paėmė su sa
kelis pavyzdžius-. . ,vim raktus, kunigo žebrio

Nučiupę į savo kilpas tū- adresą ir typewriter, ant 
la Konkolauską, žmogelį kurio jie parašė grąsinan- 
silpnos išminties, jie paleido čius laiškus jam ir Buja- 
paskalą, jog Socijalistų Są- nauskui? Argi tai galima 
jungoj jie sugavę šnipą, tikėti, kad panašus juodgal
vė! iaus paaiškėio, kad vi e- viai galėjo palaikyti tokią 
nu is sumanytojų Jos visos slaptą organizaciją, kaip ____ ______
istorijos buvo patri jotas M i-; raudonrankių organizacija? tuvais — dūriam ir mušam 
kjionis iš Waterbury. Ji-! §tai kodėl kuopa protes- beginklius žmones. Tos 
sai taip-pat tapo nutvertas tuoja prieš brolių-tautinin- žinios, kurias kasdien sutei- 

svetima pavarde kų išmislus ir užsilaikymą, kia laikraščiai,

; F. finansų sekretorių.
Lietuvos Šelpimo Fondo 

* Sekretorius,
M. M. Račiiitė-Herman.

negu būdavo New York City.

Iš kareivių laiškų.

skiron sriovėn.

jungoj jie sugavę smpą. tikėti, kad panašus juodgal
vė! imis paaiškėjo, kad vw- viai galėjo palaikyti tokią 
nu iš sumanytojų tos visos slaptą organizaciją, kaip 

kalioms iš Waterbury.

“Rankp.” rašo:
Da karo pradžioj Rygos 

Socialdemokratų Komitetas 
j'ąpskelbė tokių ištraukų iš 
kareivių laiškų:

“Mūsų (Viazemsko) pul
kas, kuris susidėjo beveik 
iš vienų tiktai Rygos darbi
ninkų, tuojaus buvo nuva
rytas į ugnį ir po kelių va
landų iš daugelio tūkstančių 
teliko gyvų tik kokia 13 
žmonių — kiti užmušti, į 
šmotus sudraskyti grana
tų... Antras pulkas, kuris 
ėjo kartu su mumis į ugnį, 
atsitraukė su kokia 80 su
žeistų; visi kiti puolė” — 
toliau rašo tas-pats sužeis
tasis kareivis.

Kitas rašo: “Mus siuntė 
mušties su vokiečių pulku. 
Vokiečių kareiviams nepati
ko eit į muši — nuims be
siartinant jie numetė gink
lus ir norėjo pasiduoti; bet 
pasigirdo rusų aficierio ko
manda, ir męs šokome dur-

žmones
parašyme i
melagingos 'korespondenci- Tokia taktika kenkia ne tik
jos, tuo tikslu, kad užgavus 
vieną socijalistų pritarėję.

Tuoj po užmušimo kunigo 
Žebri o ir jo gaspadinės pa
tri jotai ir katalikai tuojaus 
apskelbė savo laikraščiuose 
ir bažnyčiose, kad juos už
mušę socijalistai. Kuomet 
užmušėjai buvo sugauti, tai 
tautininkai su katalikais vė
lei pradėjo šaukti, kad tai 
socijlistai, nes jų drabužiuo
se rasta socijalistų literatū
ros, o Montvidas rašinėjęs 
straipsnius į socijalistų lai
kraščius. Bet užmušėjai pa
sisakė nesą socijalistais, o 
vėliaus paaiškėjo, kad jie ne 
tik ką nebuvę socijalistai, 
bet Montvidas daugely mie
stų laigė savo prakalbų nie
kinęs socijalizmą.

Buvo prasimanyta, kad lie
tuviai socijalistai priderą į 
raudonrankių draugiją, apie 
kurią pasakyta, jog tai esąs 
anarchistų lizdas. Viskas 
išrodė taip bjauriai, kad net 
Waterburio kunigas Siauru- 
saitis pasakė, jog visa tai 
melas.

Po užmušimui kun. Žebrio 
anglų laikraščiuose tapo ap
skelbta, kad tūlas socijalistų 
vadovas iš Bostono važinėjo 
su Montvidu ir Krakum au
tomobily aplink New Britai- 
na ir Waterbury.

Dabar jau paaiškėjo, kad 
patri j otų vadovas Povilaika 
agitavo daugelyje lietuvių 
draugijų, kad jų nariai nei- Įima išsiųsti surinktų pini

lietuviams socijalistams, bet 
ir visiems lietuviams.

Pranešimas reikaluose 
L e uvos Šelpimo 

Fondo.

Aplaikant užklausimus, 
kokie kalbėtojai galima 
kviesti Lietuvos šelpimo 
Fondo skyriams ir kodėl L. 
Š. Fondo Komitetas nepa- 
riunčia visus jo ižde esan
čius pinigus Lietuvon, turiu 
duoti sekantį viešą paaiški
nimą:

1) Lietuvos Šelpimo Fon
do skyriai ant savo sureng
tų prakalbų neprivalėtų 
kviesti tokių kalbėtojų, ku
rie nepritaria ir nerenka 
aukų Lietuvos Šelpimo Fon- 
dan sušelpimui nukentėju
sių nuo karės.

2) Lietuvos Šelpimo Fon
do ižde esanti pinigai nėra 
visi pasiunčiami todėl, kad 
tuomtarpu po užėmimui 
Lietuvos per vokiečius ir a- 
belno sumišimo Vilniuje, 
kur iki šiam laikui radosi 
visi Lietuvos šelpimo, komi
tetai. negalima atlikti jokio 
pasekmingo šelpimo nuo ka
rės nukentėjusių lietuvių 
per Rusijoj esančius šelpimo 
komitetus.

3) Vienok, neatsižvel
giant, kad tuomtarpu nega-

; , išrodo ru
piais melais; nuo žmonių 
rūpestingai slepia karo bai
sybes, kritusiųjų skaičių; 
slepia tai-pat valdžia savo 
nutarimą— siųsti tiesiog į 
mirties nasrus miesto darbi
ninkus ir tų vietų valstie
čius, kur labiausia susipra
tę žmonės ir kur didžiausias 
yra pasipriešinimas caro 
valdžiai ir visokiems išnau
doto jams”.

Kas parduoda Rusiją?

Ilgai slėpė tuos parsida
vėlius caro valdžia, bet vis- 
tiek viskas aikštėn išėjo. 
Ne vienas žandarų pulkinin
kas Miasojiedov ten pasiro
dė, o ir žandarų pulkinin
kas Ivanov, caro rūmų mi- 
nisterio brolis Frederiks. 
Kaip praneša Rygos Socijal- 
demokratų Komitetas, areš
tuotas esąs ir generolas 
Rennenkampf, kuris karo 
pradžioj atidavė į Vokieti
jos nelaisvę du korpusų ka
reivių (80 tūkstančių). Ru
sijos laikraščiai da praneša 
apie parsidavėlį Ottoną 
Freinatą, kuris iki praėju
sių metų tarnavo policijoj ir 
vienu tarpu buvo vyriausio
jo jos direktoriaus pagelbi- 
ninku. Jis buvo taip-pat po
licijos laikraščio redakto
rius ir turėjo generolo “ci
ną”. Dabar gavo 8 metus 
katorgos. Toliau, baronas 
Grotgus, kuris 1905 m. bu-

m as

Asilas genijus.
(Mažas f ei j ėtonėlis).

Kad iš žmogaus atsiranda 
(arba jais gema) įvairių- 
Įvairiausių genijų, būtent: 
raštininkų, poetų, artistų, 
skulptorių, muzikantų, šo
kėjų ir kitokių, tas vis dar 
nenuostabu. Bet kad praš
iausias, išjuoktas sutvėri- 

- asilas, kurio vardu
vaišinas tik mūsų veikėjai 
kaikada, tai jau nuostabu. 
Gal kam neaišku, nesupran
tama, arba netikėtina — lai 
netiki. Tas tikra teisybė ir 
geras faktas. Perskaitęs 
gerai įsitėmyk: nesijuok — 
nė juokais...

Buvo taip. Rodos, 1910 
metuose, Paryžiuje, tai yra 
tame pačiame mieste, kur 
randasi informacijų biuras, 
susimerkė artistai,' paveiks
lų teplioriai—iškirto šposą, 
kokio nei Mockus neišrastų 
su pagalba velniu, kuriuos 
anais metais pardavinėjo. 
Pririšo asilui prie vuodegos 
šepetuką, pastatė reikalin
gą popierą. Na ir asilas iš
rodė ant piešėjo. Žinoma, 
šepetuką vilgė dažuose pa
tįs. Asilas, ėsdamas keps
nius, vuodega mosikuoda
mas, nudažė paveikslą. Kad 
geriau patraukus, sukėlus 
sielas,’padėjo parašą, tikrai 
poetišką “Ir saulė užmigo 
ant Adriatikos”. Pakodoj 
išstatytas užžavėjo visus 
lankytojus. Kiekvienas gy
rė, gerbė piešėją. Poetam 
įkvėpė naujas, jautrias sva
jones. Fantazistams—fan
tazijas. Vieni tvėrė , eiles 
meilužėm savo, kiti fanta
zijas, dar kiti laurų vaini
kais vainikavo piešėją pa
veikslo . Ne viena “mada- 
me” pašventė savo jautrią 
širdį artistui piešėjui,ne vie
ną naktį miegodama, sapne 
matė, gėrėjosi, kalbėjosi, 
meilavosi. Šposininkam to 
neužteko. Jie perstatė, 
kad genijum šio paveikslo 
yra asilas.

Kokia katastrofa iškilo 
tarpe tų, kurie vainikavo 
piešėją, persistatykite pa
tįs sau... J. Reda.

Rusų valdžia Rygoje iš
leido šitokius parėdymus:

1) Uždrausta pardavinėti 
uogas, obuolius, vaisius nuo 
vežimų bei staliukų gatvėse 
ii nešioti po gatves pintinė
se. Vaisius ir daržoves te
galima pardavinėti krautu
vėse ir rinkose po policijos 
priežiūra.

2) Draudžiama Rygon at
važiuojant vežties su savim 
sidabrinių ir varinių pinigų 
daugiaus 5 rublių.

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

ir iš ten į Ameriką.
Laivai eina per Archan

gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pagportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS I 
LIETUVA pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatoma kvitą bu paražu ap- 
tutiJusto.

CENTRAL
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W 35th Street. Chicago. Ill. 
(Valdžios prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra suviri fl,500,090.

Kreipkitės raitu ar ypatiikal.
Visokias žinias maloniai su

teikiame.

Aš rengiausi pamedžioti pelkėtuose že
mosios Kamarg’os krūmynuose, bet šiaurės 
vėjas praginė Visą medžioklieną toliau i 
pietus prie Sen - Lora n o vyndaržių ir man 
telegrafavo iš ten: “Atvažiuokit greičiau, 
daugybė ančių”. Aš tuojaus sėdau į mano 
draugo Prosper’o vežimuką, ir mudu su 
juom leidovosi kelionėn. Laikas nuo laiko 
jo mitrus arkliukas be paraginimų šoko zo
vada, tartum jį varė šiaur-vakarinis vėjas, 
kuris mušė mudviem į veidą ir dengė mu
dviejų ūsus ledine žievele.

Traukėsi vienoda, visiškai plokšti lygu
ma; vyndaržiai kaitaliojosi su pušų miš
kais ir su ramiais lendrynais, kurie lanks
tė savo gauruotas galvutes, tartum klonio- 
damiesi lekiančiam vėjui.

Iki Sen-Loran’o buvo apie dvidešimts- 
penkias mylias; niekas neįvairiuo lygumos 
vienodumo, ir ant ilgo bMtp kietojo kelio 
kaspino nesimatė nė vieno keleivio.; Aš nu
leidau blakstėnas, drūčiau užtraukiau ant 
galvos mano ploščiaus kapiušoną ir paslė
piau po juom rankas, nešluostydamas aša
rų, kurios, laiks nuo laiko, nuo šalčio riedė
jo man iš akių ir šalo ant skruostų.

Urnai aš krūptelėjau nuo Prosper’o 
oalso, tarusio:

— Kas ten per vežimas? Turbūt či
gonai.

Mudu jau pravažiavo va kelią į miestą 
Eg-Mort ir pasųkova po dešinės ant Sen- 
Loran’o... Atstume keleto sieksniu nuo 
musų stovėjo apdengtas stogu vežimas su 
įkinkytu į jį baltu arkliu, kurio nugara ir 
kojos priminė skeletą; jo pagelbininkė bu
vo mažiuke afrikoniška asilaitė su beplau
kė vuodega ir žemai nuleista galva. Žmo
gus nusišėrusiame pilkai-rudame ploščiuje 
ii' nustumta ant pakaušio kepuraite bėgi
nėjo apie nuvargintą arklį. Buvo tai sto
rulis su tiesiai susuktais ūsais ir raudona 
nosimi. Jis piktai tąsė kinkymus, kuriu 
kaklininkas pagedo. Užpakalyj jo stovė
jo maža 9 į ar 10 metų mergaitė; 
j i vi su 11 re I įėjo savo ' plonose kartūninėse 
drapanose ir veltui slėpėsi nuo šalčio į se
ną skarulį mėlyno vilnonio šarfo, stengda
mos sulaikyti j’j ant krūtinės savo pamėly
navusiomis nuo šalčio rankutėmis.

Prosper’as sustojo ir paklausė žmo
gaus rudame ploščiuje, kas atsitiko. Tas 
trumpais žodžiais išaiškino, kad jo kinky
mai sugedo, ir kad jis važiavo iŠ Eg- 
Mort’o į Sen-Loran’ą, idant pasitikti tenai 
savo žvėrinėm, kuris buvo pasiųstas gele
žinkeliu.

Aš taipgi išėjau iš vežimo ir, kolei 
Prosper’as padėjo ‘‘žvėrinčiaūs direktoriui” 
lai syti kinkymus, aš priėjau prie mažos 
mergaitės ir užkalbinau ją. Ji pakėlė ant 
manęs savo juodas žibančias akis, turbūt, 
motinos ispaniėtės, italietės ar cigankaitės 
palikimą.

— Tai tavo tėvas? paklausiau aš.
— Taip, pone, — atsakė ji.
—■ Kaip jį vadina?
— Briskar.
— O tave ? •
Ji nusišypsojo.

■— Mišlet arba Miš.
Ji buvo gana drąsi ir jaučiau,kad su ja 

lengva įsikalbėti. Aš tęsiau: T
Jūs tik dviese? ’

j — Taip, pdne... Mamąuiumirė. Ji gu
lėjo Arl’iuje, ligonbutyje.

— Seniai? t
Miš patraukė pečiais:
— Nežinau tikrai.
—Jūs tik dviese?

— Su mudviem dar Bastien’as, klau- 
nas, bet jis važiuoja su žvėrimis geležin
keliu.

— Tas klaunas geras?
— O, jis niekuomet nekalba... Ir pas

kui... jie tankiai mainosi...
— Jūs turit gražų namuką. Tikrai tu 

turi tenai gerą patalinę?
—■Aš turiu tik matrasą.
Aš priėjau prie vežimo ir pamačiau jo 

vidų, per duris, kurias Briskar’as atidarė, 
idant pai m t iš i ten įrankius. Jis panešėjo 
į purviną urvą su tabako ir taukų plėmo- 
mis; jame stovėjo sumuštos torielkos, dvi 
prasėdėtos kėdės, voliojosi baisus matra- 
sas; kampe matėsi skrynia be dangčio ir iš 
jos žiūrėjo raudonas korsetas ir kažkokie 
žibučiai; ant vinies kabojo malšintojo bo
tagas ir pora užvarstomų čeverykų.

Mišlet’a tylėjo.

— O kiek turite žvėrių? — paklausiau 
aš vėl. -

— Dvi bezdžionaites, “Koken” ir “Ri- 
golo”, hyena “Fatima”, šakalas “Zefir”.,. 
O paskui “Mistigri”.

Tariant paskutinįjį vardą, jos akįs 
šviesiai sužibėjo.

— Kas tas “Mistigri’s”? — paklausiau 
aš; ir ji su pasididžiavimu atsakė:

^Liūtas!
— Daugiau nieko neturite ?
— O yra dar konstriktorius... Didelis 

boa... Jis čia su mudviem, guli skrynioje 
su vata. Jo nesiunčia geležinkeliu. Jis va
žinėjasi su mudviem vežime.

— Kodėl?
— Idant jam būt šilčiau.
— Tu myli boa?
— Ne.
—■ Kokį-gi žvėrių tu myli labiaus už vi

sus kitus? .. b • .
— Mistigrį. Aš vadinu jį Misti.
— O jis tave žino? ,

. — Na, žinoma taip.
— Ar tu įeini į jo klėtką?
— Taip, nuo naujo meto... kartu su tė

vu. Už tą jam duoda pinigų.
Aš gailestingai ant jos pažiūrėjau, 'de

šimties metų! Be motinos! Vieton namų
— vežimas su matrasu; vienatinis draugas
— laukinis žvėris; vienatinis gyvenimo tik
slas — pelnyti tėvui pinigus. Ir vildamos 
sužinoti jos likime ką-nors paguodžiančio, 
aš paklausiau:

— Ar tu myli tavo tėvą?
— T-taip... led girdimai atsakė ji ir 

pirmą kartą, rodėsi, susimaišė.
— Jis taipgi myli tave? Geras jis?
Miš neatsakė, bet žvilgy s, kurį ji pa- 

vogčiomis metė ant tėvo, buvo iškalbinges
nis iuž visokį atsakymą.?.

Aš tylėjau; ji sukeitė šarfą ant krūti
nės ir pirštų galais paslėpė po jo sriuogą 
ve j o išdriektų plaukų.

Tame laike žiaurus balsas šūkterėjo:
— Miš! - ' : } ,

Ačiū Prosper’ui kinkymai buvo su
taisyti.

— Greičiaus į vietą, — pridėjo Bris
kar’as. ?

Miš įšoko vežiman, bet pirm, negu jie 
pavažiavo, aš paklausiau Briskaro’o, kur 
jis sustos, ir žvėrinčiaus savininkas pasakė,, 
kad jis ketina “dirbti” Sen-Leran’e, pasitik
siąs ten, mažiausiai dvi dienas,o trečioj iš- 
/ažiuosiąs. ■

— Reiškia, mudu dar pasimatysiva, — 
pasakiau aš Milet’ai, kuri tik tyliai sujudi
no lūpas ir nusišypsojo vieton atsakymo.

Prosper’as paėmė vadžias; Briskar’as 
pasiliko mūsų užpakalyj. Aš atsigrįžau ir 
pamačiau, kad baltasis arkliukas t raukia 
vežimą, kad maža asilaitė, įtempdama visas 
savo spėkas, padeda jam, greitai kilnoda
ma plonas kojites. Už pirmosios sėdynės, 
kur, pliauškindamas botagu, sėdėjo Bris
kar’as, aš greičiau atspėjau, negu pamačiau 
mano naują mažą pažįstamą — Miš, 

ū n.
“Įeikite ponios ir ponai! Įeikite ir jūs 

pamatysite Briskar’ą, garsųjį žvėrių mal
šintoją!” ir taip toliau, ir taip toliau.

Taip šaukė klaunas su žalia parūka, 
stovėdamas prie išplėstos būdos, iš kurios 
girdėjosi šakalo kvatojimas. Pats Bris
kar’as, stovėdamas prie kasos, ėmė nuo 
paaugusių po penkiasdešimtis santimų, o 
nuo vaikų po trisdešimts.

Temo. Mažu - pamažu būda prisipil
dė; barabanas nutilo, klaunas taipgi, ir 
Briskar’as, žemai pasikloniojęs, pradėjo 
“darbą”.

Ne kas-žin kaip graži buvo to malšin
tojo išžiūra su jo kūno spalvos triko, me
fistofeliška kepuraitė ir su varsty tais batais! 
Rankose jis laikė botagą ir pliauškino juo- 
mi priešais hyenos ir dviejų beždžionių no
sis, kurios tartum pajuokiančiai ant jo žiū
rėjo. Betas atėjau ne dėl jo. Kokį užsi- 
ganėdinimą galėjo man duoti matymas ap
gailėtinų liesų gyvulių arba didelio boa, 
kuriuomi Briskar’as nepoilgo apvyniojo 
sau kaklą? Man norėjos pamatyti Mišlet’ą 
priprastose jai aplinkybėse ir kartu pa
žvelgti ant jos draugo Mistigri’o,kurio var
dą ji ištarė maloniu balsu ir žibančiomis 
akimis.

Liūtas buvo baisiai liesas; jo vilnos ir 
karčiai žymiai nukentėjo nuo nuolatinio 
trynimos į klėtkos skersinius; liežuvis di
delio žvėries dabar kabojo tarp jo baisių 
dantų, ir jis gulėjo, galvą pakėlęs, nesiju
dindamas, tartum atspėdamas prisiartini
mą savo kalėjimo sargo, esybės su botagu 
ir geležim apkalta lazda... Jis pajuto pri
siartinimą savo pono, kuris pavergė, nuže-

(Dar bus).



Buenos Aires, Argentina

Kaip matosi, tai ir Argentinos lietuviai 
pradeda judėti, nes tankiai telpa laikraš
čiuose korespondencijų. Tiesa kartais tos 
korespondencijos būna neteisingos, tankiai 
korespondentai apsilenkia su teisybe, bet 
visgi dalis jų yra teisingų ir nušviečia visą 
dalykų stovį, kaip Argentinos draugai dar
buojasi.

“Laisvės” N. korespondencija,
kurioj F. Kra'pciviv^aS užtaria “Diego” 
draugystę. Nors dalykas pasenęs, bet vis-

raščius, bet ne Valdyba, kuri valdo visą 
draugystę.

Beje, sakyčiau, kad F. K., užtardamas 
“Diego” draugystę, arba, geriau pasakius, 
valdybą, nepermato dalykų stovio ir tą da
ro per klaidą. Bet su p. F. K. visai kitaip 
yra: jis nepriguli prie L. S. S. Arg., bet va
rė agitaciją, kad į L. S. S. nepriimtų Beris- 
siškių (La Platos) draugų, nes ten nesą nei 
vieno žmogaus išsitobulinusio, per tai lai 
jie vieni ir veikią, kaip tik išmaną. Vė
liaus atvyko į Berissą ir su ta pačia intenci
ja trukdė draugams pradėtą darbą. Iš to

MOTERIMS NAUJIENOS

gi esu priverstas atsiliepti ant Kravicko 
korespondencijos, nes ten apsilenkiama su 
teisybe.

Aš čia nekaltinsiu visą “Diego” draugi
ją ir neužtarsiu L Viduokliečio neteisingas 
korespondencijas, nes, man rodosi, I. V. pa
rengtame vakare pats deklamavo eiles apie 
Lietuvos senovės karžygius.

Kaslink “Diego” draugystės beparty- 
viškumo ir pirmeiviškumo, tai čia paduosiu 
kelis faktus. Apskelbimuose ir kviesliuose 
atsilankyti į vakarus kitokių nekviečia, 
kaip tik: “Gerbiami tautiečiai!” F. K. 
savo korespondencijoj remiasi, kad draugy
stė prenumeruojanti pirmeiviškus ir net 
socijailstiškus laikraščius. Reiškia, ji irgi 
pirmeiviška. Aš pasakysiu, kad laikraščiai 
prenumeruojami vien tik dėl to, kad tūli 
draugystės nariai to reikalauja, bet pati 
draugystės galva — valdyba, visai kitaip į 
tuos laikraščius žiūri, ne kaip F. Krapa- 
vickas rašo.

Kada valdyboj buvo A. Smulkštis ir I. 
Didžionis, tai ir draugystė buvo pirmeiviš
ka, bet tiems draugams prasišalinus, drau
gystės valdyba nukrypo visai į kitą pusę ir 
iš Šmulkščio, kuris buvo tos draugystės 
tvėrėju ir tiek daug pasidarbavo, pradėjo 
tyčiotis ir pajuokoj laikyti.

Gegužės mėn. š. m. buvo susirinkimas 
“Diego” draugystės valdybos. Po apsvars
tymo draugystės reikalų, buvo perskaitytos 
iš Argentinos korespondencijos, tūpusios 
įvairiuose laikraščiuose. Buvo svarstyta 
ar atsakyt ant tų korespondencijų,kuriose 
neva “įžeidžiama” jų garbė ir kurios nepa
tinka jų dvasiai. Išsyk V. buvo pasakęs: 
“Atleisk jiems viešpatie, nes nežino ką da
ro”. Paskui tūli nariai pasakė: “Ar męs 
nežinom, kokie lietuvių socijalistų laikraš
čiai? “Kova” — piemenų laikraštis, o “Lai
svė” ir
Taip išsireiškė V. K ir A. J. Jiems pritarė 
raštininkas A. Z. ir dar pridūrė: “Rašy
tojai tokių korespondencijų ir redaktoriai 
tų laikraščių, kuriuose jos tilpo, tai tikri 
asilai, per t'ai su jais neverta nei kriti- 
kuotia”.

Teko patirti, kad jie išgyrė tulus vie
tos laikraščius, nes, girdi tarpe jų nesą kri
tikų. Bet aš visai nesuprantu, ką gerbia-

jalistų, bet jeigu jis save vadina pirmeiviu, 
tai tik veidmainiaudamas.

J. G. B—kas.

MOTINOS BALSAS.
Sudiev sūneli mano brangus, 
Tau paskutinį kart tariu.
Man širdis alpsta ir vaitoja: 

teks ilsėties ant kapų?
Jau karė tėviškę prarijo, 
Nebliks brangiosios Lietuvos.
Ir aš aukausiu širdį savo, 
Pražūsiu jau ant visados.

Linksmai, karštai širdužė plakė,
Kada tu mane raminai
Ir nors didžiausiojoj nelaimėj
Tu mane šelpti ketinai.

Bet viltis šiandien mano nyksta, 
Ką taip bujojo prakilniai.
Siela ir kūnas mano vysta, 
Baigia atšalt sielos jausmai.

Pasimatymo viltis žuvo,
Ko troško taip mano širdis. <
Kulkų staugims, žiaurumas rusų...
Jau spėkos baigiasi suvis. ? ,

Mus žudo rusai ir teutonai,
Badu vaišina mus visus, 
Tvirčiausiuosius tautos mūs sūnus 
Dar gyvus kasa j kapus.

J. G. Bijūnėlis

Gal

“Keleivis” — tai šlamštas, mėšlas”.

VELTUI!
(Aukauju drg. J. K. G.).

Veltui drauge mūsų mums išmėtinėji;
Veltui pradėjai teisybės jieškoti!
Nejaugi užmiršai, ką vakar kalbėjai;
Kokioms akimis pradėjai žiūrėti?

tykiai. Žmonių buvo susi- bių verčiamos veržiasi į po- ma dėl ko moterįs privalo 
vyrų. Įrjnkę apįe 50 įr vįsį ramiai litiką. Dar drg. Bepirščiu- turėti lygias politiškas tei- 

Kitą savaitę kelių lygiai užsilaikė. ‘ 1 ” “Tr* .... 1 :...........

tykiai.

Vakar turėjai mintis prakilniausias;
Žengei prie tikslo ir mumis vadinai; 
šiandien gi spjauji ant visko bjauriausiai, 
Ką vakar dirbai — šiandien užsiginei !..1.

Kur galėjo dingti tos mintįs prakilnios? 
Kas jąs galėjo išplėšti — išrauti?... 
Kokios-gi bangos jums taip įbaugino, 
Kad kovos dirvą turėjot apleisti? !mieji ponai nori pasakyti apie Argentinos Kaa KOVOfi ^ejoi apieisu m 

q ga| man0) kad apart jų] . . : \
„ „s- Veltui drauge mūsų mums ištūėtmėji;

Ar tik ne teisingiausiu skaL keltui pradėjai .teisybės jieškoti.
", Gerai žinodams, kad jos ten nėra!... 

kuris vien tik melagystes talpina ir niekad Kaipgj. tad manai j? tenai surasti?
jų neatšaukia, per tai ir kritikų nėra? Jei- į Ilga ryžis,
gu jūs visus vietos laikraščius skaitytumėt, 
tuomet ir kritikų pamatytumėt. Bet jeigu 
tiems ponams parodai “La Vanguardia”, 
S. P. organą ir kitus socijalistų raštus, tai 
pirmiau pasišaipo, o paskui pasako, kad tai 
esąs melagių laikraštis.

Dar vienas faktas apie “Diego” bepar- 
tyviškumą. 6 d. birželio buvo visuotinas 
susirinkimas “Diego” draugystės. Nutar
ta surengti vakarą ir perstatyti veikalą. 
Tūlas draugystės narys pranešė, kad jis su 
kitu draugu išmoksiąs “Maikės su Tėvu” 
pasikalbėjimą. Bet tuom tarpu draugystės 
pirmininkas sušuko: “Ten socijalistų iš- 
mislas ir tas mums visai netinka!”

Ar tai čia “Diego” draugystės valdyba 
“bespalvė”, kaip jūs ją vadinate? Ar tai 
tokie pasielgimai galima prie bepartyviškų 
priskaityti? “Diego” valdyba stačiai ru
siškos taktikos prisilaiko, nes ir rusišką 
cenzūrą įvedė. Pavyzdžiui, jeigu narys no
ri ką nors perstatyti, tai pirmiausiai turi 
paduoti valdybai ir valdyba cenzūruoja, ar 
tas dalykas nėra iš laikračių arba “eilių 
knygos”, kaip pirmininkas sako, ir jeigu

Kas 
tai

ste-

laikraščius?
daugiau niekas nesupranta vietos laikraš
čių dvasios? .
tote buržuazišką dienraštį “La Prėhza”

EINA — PLAUKIA.
Eina — plaukia, bernužėliai 
Karės laukan verkdami, 
Lyg padangėms debesėliai — 
Pikto šiaurio.genami.
Žūva jauni bernužėliai 
Nuo granatų sprogstančių... 
Slepia kunus jų šešėliai 
Debesėlių bėgančių.
Nebsugrįšit, bernužėliai. 
Karėj žusit tarp kančių,
Tik primins jus mum šešėliai 
Debesėlių bėgančių.

Milda.

tik taip pasirodo, tai ir nedaleidžia. 
buvo laikraščiuose arba yra knygose, 
tas jau nereikia perstatyti. Tik aš 
biuosi, kaip valdyba sutiko veikalą statyti, 
nes tas veikalas irgi knygoj atspausdintas.

Taigi bereikalingai F. K. per socijalis- 
tų laikraščius veda kritiką, užtardamas 

draugystę. Tiesa, yra “Diego”“Diego” draugystę. Tiesa, yra “Diego” 
draugystėj ir tokių narių, kurie skaito ir 
gerbia pirmeiviškus - socijalistiškus laik-

valstijų moterįs patirs, ar 
vyrai - balsuotojai suteiks 
joms renkamąsias teises ar 
ne. Tasai klausimas tuo- 
jaus turės išsiristi Massa- 
<
Jersey ir Pen n. valstijose.

“Laisvė” visuomet nuro
dinėjo, kokią didelę svarbą 
turi dėl moterų ekonomiško 
iŠsiliuosavimo įgijimas poli
tiškų teisių. Bet ir šiame 
atsitikime, kaip ir daugely 
kitų atsitikimų, viskas pri
guli nuo vyrų balsuotojų va
lios.

Lietuvės moterįs, o ypa
tingai pirmeiviškų draugijų 
nares —- išsijuosę padirbėki
te šią savaitę. Aplankyki
te savo miesto piliečius iš
aiškinkite jiems, kokią svar
bą turi ir dėl jų pačių sutei
kimas moterims balsavimo 
teisių.

Darbuokitės, kaip tik ga
lite. Atsiminkit, kad jeigu

A. M. Balčiūnas.

PITTSTON, PA.
Rugsėjo 10 d. čia atsilan-

tė padeklamavo: “Kas tiek sės, kaip kad ir vyrai. 
drąsos gali turėt”, deklama-1 Kaina lapelių $1.20 už vie- 
vo gerai. Drg. M. M. Ra- na tūkstantį.
čiutė - Herman kalbėjo' — —. . -------- ...L. M. P. S. A. Centro Se-

lapie moterims reikalingumą kretorė, 
jau, vuio .88u.nw xH«Wa-ik -f - . knrinq vqži balsavimo teisių. Kalbėjo1 chusetts, New York, New 1 _.sullag!stcs, u s vaz lpana gerai; daug pasakė 
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llhiQ Pnnnc-vlvnnin vM n iri- SLipiių, ncSUlDUSaniiĮ <11 gU t liūs 1 ennsylvama vai, agi ,nientų Publikai patiko,! 

ramiai. Ant!
galo Stakauskiutė pasakė

;juokingą nianalogą ^įz!ja- penver (Jolo., kuri baigia 
binskiene”, is kurio publika • dpv’inta ’ fcl] krvželi 
gerai pasijuokė J»
visas programas buvo turi
ningas ir publikai padarė 
didelį įspūdį.

A. V. Klimiutė.

tuodamos už suteikimų mo-j •terims balsavimo teisiu šio- ,:CS kl:uises' 
je valstijoje. Prakalbas sa
kė City parke; klausytojų 
susirinko apie 800.

Pirmutinė kalbėtoja buvo 
perstatytą Miss Rose Wens- 
low (Rožė Vensloviutė, lie
tuvė, iš Shenandoah, Pa.). 
Kalbėjo angliškai. Išėjusi 
prieš publiką pasakė, kad ji 
esanti taip nuvargusi, kaip 
buvo prieš rinkimus nuvar
gę politikieriai, kurie jieš- 
ko sau ofiso su $5000 meti
nės algos. r 
kad ji esanti lietuvė, jos tė
vas lietuvis, motina lenkė, ji 
atvežta į šią šalį 8 mėnesių, 

šiemet neiškovosi t e teisiu, ’ k aJ ba jos buvo labai įdomi, 
j Aiškino, kodėl moterįs rei- 
jkalauja balsavimo teisių. 
'Ji sako: j 
I “Vyrai neatjaučia baisaus 
'moterų padėjimo, kurios tu- 

■ ri eiti dirbtuvėn, palikda- 
'mos nanįuose kūdikius be

Mažiau gimsta.
Pereitų metų liepos mene

si Berlyne gimė 3,370 kūdi
kių. Šių gi metų liepos mė-

Toliaus pasakė, ]'?s! 8'imč tiktai 2>520 kūdi’
kių.

Tas pats gimimu skai
čiaus puolimas pastebėta ir 
kitais mėnesiais.

tuomet vėlei gana ilgai rei 
kės palaukti.

Atsakymai tik plaukia.
Ant mūsų užklausimo “Ar 

ji teisingai pasielgė” atsa
kymai plaukte-plaukia. Ra-, . v._ ; , . .
šo moterįs,rašo ir merginos. Pneziu1?-’ 0 tuomi. pad la!- 
Vyrams rūpi tas klausimas vU V.'V 1 i.11 P1 v<11 ('Ja (i1 
išrišti. Rašo ne tik lietu- Pa? ’fJ'eskodaim dai )o. Ir 
vių kalboje, bet ir anglų. ,kaiP^ Jie.5aus darbą, kad 
Mat, nekurios čia augusios uzeme jų vietas uz
lietuvės nelabai tepažįsta • m^zesnb _ užmokestį.
lietuvių kalbą.

Rašykite, sesers!

HAVERHILL, MASS.

Merginos,. negalėdamos pra
gyventi iŠ savo uždarbio, iš
teka už by kokio vyro, kad 

Įtik nuo bado apsisaugojus. 
|Bet jos papuola vargan ir 
įamžinai kankinasi; kitos gi 
papuola i paleistuvių urvus. 
Taigi, moterįs gavo balsavi-

Atsakymas A. Daukantaitei. 1(10 teiseš, reikalaus sau ly-
“Laisvės” N. 65 “Moterų .£aiįs atlyginimo su vyrais

Naujienose” tilpo žinutė pOiuzJy?U darbą . ,
antgalviu “Liūdna Žinelė”. I _^?k.aus sako : Milijonai
Nieko nesakyčiau apie tą ži- |kūdikių miršta nuo netiku- 
nelę, jeigu ji nepaliestų ma-;slQ pieno; mėsos trustas lu- 
no ypatą. Bet Dabar Anta-įPa nezmomskas kainas u z 

~ ' * praneš- supuvusią mėsą. Milijonai
0 nepilnamečių vaikų sukimš- 

mano žmonos’įnirtį^ mane j^irbtuyes _įr J<asyklas. 
apšmeižia. Ji sako, buk aš 
savo žmoną varžęs, nelei
dęs į susirinkimus vaikščio
ti, nedavęs pinigų darbinin
kiškų laikraščių užsirašymui 
bei knygų nusipirkimui ir 
net drausdavęs skaityti tuos 
laikraščius, kuriuos Antani
na prenumeruodavus. Iš ,z,r - . .
visko matosi, kad aš buvau "Męs suteikem baisą yismms 
didžiausiu nevidonu ir 
savo žmona < 
žiauriai. n . --

Ant tų užmetimų aš tiek suteikti balsą mo-

nina Daukantaitė, praneš- , supuvusią jnesą. Milijonai 
dama apie savo sesers,

Kokiu gi galima susilaukti 
piliečių iš tų vaikų, kurie 
jau 12 metų ištraukti iš mo
kyklų. ir pririšti prie dar
bo? Moterįs gi stengsis tą 
visą blogą prašalinti, pri
vers valdžią daugiau atydos 
į tai atkreipti”.

i Ant užbaigos pasakė:

Ir su baltveidžiams vyrams pilie- 
elgiausi "labai 'čiams, indijonams, Aliaskos 

jeskimosams, dabar gi lai-

pasakysiu, kad Antanina terims .
Daukantaitė visai su teisybe1 Antra kalbėjo Mrs. Ful- 
apsilenkia ir tik nori man . J°s kalba taipgi buvo 
atkeršyti. Mano žmona ne-jdomi.
buvo varžoma, kaip Dau- . Muss .McShane aiškino a- 
kantaitė rašo, aš nedrau- pie naują laisvės varpą Di
džiau jai išsirašyti laikraš- berty Bell , kurį sufragistės 
čių arba nusipirkti knygų iri vežasi su savim, o kada gaus 
ji skaitė tokius laikraščius balsavimo teises, tai skam- 
ir knygas, koki tik jai pa- bms taip, kaip kad skambi- 
tikdavo. Jeigu ji nemokėjo no. kada šioji salis tapo ne- 
tuo viskuo naudotis, tai jau 
ne mano kaltė ir bereikalin
gai Daukantaitė mane šmei
žia. I

bins taip, kaip kad skambi-

Jos apvažiavo jau 45 pa
vietus šios valstijos. Marš-

Petras Guzauskas. pradėjo 2 d. birželio.

K. Petrikienė,
799 E. 150 St., 

New York City

Seniau ir dabar.
Sena minyškėlė Hannah iš

Negrės parduodama už $20.
Tūlame New Yorko saliu- 

ne ant Lawrence St. suim
ta gauja pirkliu gyvojo tavo- Į 
ro. Tame saliune negrės! 
buvo pardavinėjamos už 
$20.

bažnytėlę.
Ir ji sulygina tą, kas da

bar yra, su tuo, kas buvo se
niau. Dabar, sako ji, ir vir
ve prisirišus neįvadinsi 
žmogaus i bažnyčią.

O penkesdešimts metų at
gal kiekvienas ėjo bažny
čion, atlikdamas savo prie- 
lermę ir jieškodamas žmo

nijos, smagumo. Penkes- 
dešimts metų atgal žmonės 
no tris sykius savaitėje ėjo 
bažnyčiosna. O dabar visi 
bėga į krutančių paveikslų 

1 teatrus.
Mat, mainosi laikai, mai

nosi ir papročiai!

Nei šis nei tas.
Tūlos New Yorko sufra- 

gistės dar vis nesiliauja agi
tavusios už taip vadinamą 
vienos dienos streiką. Tą 
dieną visos moterįs, kaip 
turtingos, taip ir darbinin- 

namie.
■i

kės, turėtų būti
J o m s nevalia būtų dirbti 
nevalia būtų daryti pirki
nius ir tt. Tuomi jos paro
dytų, kad šalyje pairtų nor- 
malis gyvenimo bėgis, jeigu 
tik mote ris atsisakytų' dar
buotis. i

Bet iš to sumanyto strei
ko, turbūt, nieko nebus.

Trįs moterįs “runija” į 
urėdus.

Brooklyno socijalistai iš
statė net tris moteris, kaipo 
kandidates į žymias vietas.

Mrs. Ona Wright, iš E. 
New Yorko, nori patapti pa
vieto klerku, Mrs. E. Fei- 
genbaum — nori tapti 
legislatures atstovu, o Mrs. 
Ida Herman — nori tapti 
aldermanu.

Visos jos jau ištekėjusios 
moterįs, turinčios vaikų. 
Jos praktiškai parodė, kad 
moterįs gali užsiimti politi
ka ir socijąlizmu ir tuo pa
čiu laiku būti geromis mo
terimis.

Sufragisčių konferencija.
San Francisco, Cal. — 

Šiomis dienomis buvo konfe 
rencija sufragisčių. Vien-

Lietuvių Moterų Progresy- 
viško Su-mo reikaluose. 
Šiuomi pranešu L. M. P.

S. A. kuopoms ir pavienėms balsiai priimtas pienas toli- 
narėms, kad pas Centro še- mesniam darbui, kad. pri- 
kretorę galite gauti pirkt vertus valdžią suteikti mo- 
Susivienyjimo išleistus lape- terims lygias balsavimo tei- 
lius. Lapeliuose išaiškina- sės.

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

265 Berry Street, Brooklyn, N.Y

Darbininkai, skaitykit visi! Tas jūsų naudai!

Kazimieras W. Žiurinskas and Co. 
Kostumieriškas Kriaučius.

1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

ŠVENTIKAS VAGIS.
Žitomire suimtas ir pasodintas kalėji- 

man baigęs stačiatikių dvasišką seminari
ją Rekšinskis, kurį archiriejus Evlogij bu
vo siuntęs Galicijon supažindinti unijotų su 
stačiatikių tikėjimu. Tuotarpu Rekšinskis 
Lvove įsilaužė į vieno lenkų grafo turčiaus 
ramus ir prisikrovęs visokios gėrybės 10 
vežimų, išsivežė Žitomiran. Pakelėje Rek
šinskis dar sučiupo vieno ūkininko dobilus 
ir pardavė juos kariumenei už 250 rub., 
taipogi 3 bažnytinius varpus. Visus pa
vogtus daiktus atrado pas Rekšinskį poli
cija, padariusi kratą. Daiktai atimta, kal-

HOLYOKE, MASS, 
žvėriškas pasielgimas.

20 d. rugsėjo, anksti ryte, 
ant Meipol St. N 86, rasta 
pasmaugta penkių metų 
mergaitė Lilion Begley, 
žmogus-žvėris pirmiau ją 
išžagino, o paskui pasmau
gė. Toj vietoj rasta žiedas 
ir kalnierius N 15.

Šimkonis.

tininkas patrauktas teisman

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 
gvarantuoju.

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

NEW WORK, N. Y.
Nedėlioj, 19 d. rugsėjo, 

buvo prakalbos su įvairiais 
pamarginimais 1-mos kuo
pos Lietuvių Moterų Pro- 
gresyviško Susivienyjimo. 
Pirmiausiai pasakė gražią 
deklamaciją drg. Bepirščiu- 
tė “Moterims” ir labai ge
rai atliko. Drg. K. Petri
kienė skaitė referatą temo
je: “Ar moters vieta na
muose?” Skaitė labai gerai 
ir referatas buvo turtingas 
ir nurodantis argumentais, 

_ __ kad jau moterįs netenka 
deklamavo labai vietos namuose ir aplinky-

HUDSON, MASS.
12 d. rugsėjo buvo pra

kalbos Lietuvos Dukterų 
draugystės. Kalbėjo žiu
rinskas. Tarpais buvo de-
klamacijų
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I vų, brolių, seserų ir kitų gi- kilus darbininkų su kapita- laukia, kada ta tamsioji mi- 

važiuodami iš savo tėvynės
! minių padėjimas. Męs, iš- listais kovai, galėtų labai nia prie jų ateis, 

iš ««vv LCvjxxCj, daug padėti. Bet dabarti- 1 ‘ 
prižadėjom savo tėvų, bro- ’nė miesto taryba susidedan-

L. S. S. IV RAJONO 
KONFERENCIJA.

26 d. rugsėjo Tautiškame 
Name, 101-103 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. bus 31 kon
ferencija L. S. S. IV Rajo
no. Pradžia 10 vai. ryte. 
Visi delegatai, kurie /esate 
kuopų išrinkti, malonėkite 
pribūti ant paskirto laiko, 
kad galėtume į laiką posėdį 
atidaryti. Męs visuomet su- 
sivėlinam užbaigdami kon
ferenciją, o tas įvyksta per 
tai, kad delegatai labai vė-1 
lai susirenka. 7" 'į 
pabandykite į laiką susi
rinkti, tuomet galėsime 
anksčiau visus reikalus už- ( 
baigti. Man rodosi čia ne- J 
reikia jokių maldavimų, kad jfet^via? 
delegatai anksčiau atsilan-l 
kytų — kiekvienas delega- 
tas, jeigu apsiėmė konferen- tai, U
C'joj dalyvauti, tai privalo j,kompanija turės jų reikalą-

lių ir seserų neaplęisti, bet 
' visuomet šelpti. Taigi da
bar neužmirškime ir rūpin
kimės aukų rinkimu nuken- 
tėjusiems nuo karės lietu
viams.

darbininkai. Darbininkai 
reikalauja 8 vai. darbo die- 

!nos ir didesnio užmokesčio. 
Streikieriai laikosi vienybėj 
ir pašalinė publika jiems
simpatizuoja. Kompanija 
pastatė sargybą, kuri slan
kioja pakampėmis ir žiūri, 
kad darbininkai nieko blo
go kompanijai nepadarytų. 
Bet pasirodo, kad darbinin
kai susipratę ir moka užsi
laikyti. Iki šiol viskas eina 
gerai, jokių susirėmimų ne- 

| PUVO.
, . [ Reikia pažymėti, kad tą 

iNors syki1 čia diena po pietų ir tos bnkn S11S>- Įęači*g kompąnijos ižčjo 
streikan Machine Shop dar
bininkai.
(baugiausiai dirba lenkai ir ties metų sukaktuvių

* * *
Po streiko darbai eina ge

rai ir algos didesnės. Dar-'savo pastangas,, kad. jiems 
bininkai privalo vienybėj padėjus. Priminė ap.ie gat- 
laikytis, tai visuomet kovą vekarių streiką, kuris tapo 
laimės. laimėtas tik per tai, kad du

. Ne, ger
biamieji, męs neprivalom1 
laukti, kada minia prie mūs 

ti iš darbininkų priešų ir tik 'ateis, bet į minią eiti ir dar- 
tarpe tos tarybos randasi buotis. Jeigu męs nieko ne-i 
du darbininkų atstovu, per veiksime, jeigu męs tik ki-j 
tai negalima nieko gero nuogtus kaltinsime, kad jie ken- 
tarybos ir laukti, kad ji kia progresui, tuomet, be 
darbininkų reikalais rūpin- 
tusi. Bet jis užtikrino susi-' 
rinkusiems, kad,iškilus dar
bininkų streikui, dės visas

abejonės, nieko gero nesu
silauksime.

Milda.

Darbininkas.

laiką ir pribūti.
L. S. S. IV Rajono Sek re t.

D. Pilka.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pa

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
SUTARTI 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 ypatiŽ- 
kai ar rašykite laišką pas

1

sii

CHARLEROI, PA.
“Laisvės” N. 74 tilpo iš 

mūsų miesto korespondenci-I
( Plieno Plunksna aprašo apie 
(“Baltramiejaus naktį” apsi- 
i lenkdamas su teisybe, per 

i _ .. . . .r i tai užgauna mano ypata irmese rezoliuciją, kad lgalio-(aš priverstas esu paUijkin. 
ja generališką Pildomąją kaip ištikrųjų dalykai

■ draugu miesto taryboj dar- fe’. kuil0J koiespondentas c? _ _ •'_ •'. _ Uh/'inn I-* 11 m Izon o n ya v* o o r\ nmnbavosi dėl darbininkų labo, i
Paskui darbininkai išsta-, 

|tė savo reikalavimus ir iš-; I ✓ - 1 • • 1 - .
I

ja generališką Pil domąj ą

E. ARLINGTON, VT.
14 d. rugsėjo buvo nepa

prastas susirinkimas Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Li augi jos 3 kuopos. Smsi-j!€iarkdaviams tuos 
rinkimo tikslas — apkal- •

šaukti generališką streiką
“L.” Reporteris.

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

i Tarybą perduoti Chicagos ^1V0
; rei kala- 

'Pa; u-4- -i —• •• i m. i vimus ir, reikalui esant, iš-1 o j dirbtuvėj beti apvaikscicjmią desim-
nuo

Jeigu tik pas darbininkus S. A. organo “Kovos” gyva- 
bus vienybe ir mokės strei- vimo. Kadangi čia lietuvių 

be abejonės, mažas būrelis ir per tai ne
galima iškilmingai apvaikš-

vimus išpildyti.
Woreesterio Mama.

CHICAGO, ILL.
Mokytojams norėjo uždrau
sti priklausyti prie unijos. 

Kaip jau buvo minėta, 131 Apšvietos taryba buvo nu
li. rugsėjo mašinistai išėjo (balsavimui naują įstatymą, 
į streiką. Išsyk streiką ap- .kuris griežtai užgina publiš- 
šauke <>00 mašinistų, bet(ku mokyklų mokytojams 
kasdien ju skaitlius didina- būti nariais tos organizaci- 
Sl,./fek v*enas blogas apsi- jos> kuri yra po globa Ame- 
leiskiinas, kad ne visi maši-i rjcan Federation of Labor, 
ristai į streiką išėjo — d_au- Į pagal tą įstatymą, tai tie, 
gelis pasiliko dirbtuvėse, kurie priklausytų prie uni- 
Pasirodo, kad ir tarpe maši- ' į0S) negalėtų būt mokyto- 
nistų nėra vienybes ir soli-(jaįs> §įs nutarimas padare 

nors jie labiau didelį sujudimą tarpe orga- 
negu paprasti nizuotų darbininkų. Ka- 

^Stai pavyzdys: dargi apšvietos komisija iš- 
7-----;—- --- į siuntinėjo tam tikras blan- 

ba 52 mašinistu ir 16 d. rug- kas visiems mokytojams, 
sėjo, apie 9 vai. ryte, tik trįs , reikalaudama išpildyti ir 
mašinistai apskelbė streiką,1 pažymėti, ar nori priklau- 
reikalaudami 8 vai. darbo pvti nrie unijos ar ne, Me
dienos, o 49 pasiliko dirbda- kytojų Federacija kreipėsi i 

, [teismą reikalaudama“injunc
Mašinistus organizuoja tion” prieš apšvietos komi- 

Amerikos Darbo Federaci- sijos siuntinėjimą tokių 
jos organizatoriai. Dauge- blankų; teismas priėmė pe- 
hs sustreikavusių keliauja į ticiia. Tikimės, kad unijos 
svetimus miestus darbo jieš- įstatymas bus panaikintas 
Loti. Kaip girdėti, tai dau- tik per aštrią kovą. Moky- 
guina nori prigulėti prie L [toju Chicago j yra 7,704. 
W. W. ir gerai susiorgani- Apšvietos taryba susideda 
žavus apskelbti kovą savo,įg politikierių, kurie jieško 
išnaudotojams. [visokiu būdų, kad apsunkin-

Kaip girdėjau, tai kuni- ti darbininkų judėjimą, bet 
gas Siaurusaitis irgi sukru- tas netaip lengvai sekasi, 
to darbininkus organizuoti | 
i katalikišką federaciją. 
Mat, persigando, kad darbi
ninkai pradėjo organizuotis 
ir prisidėti prie I. W. W. ir’ , , __ . .
Amerikos Darbo Federaci- fe: ragina vietos lie
jos. Tokiu savo pasielgimu 
kunigas tik sukelia vienų ........... ...........
darbininku prieš kitu nea-

WATERBURY, CONN.

da risk u m o,
apsišvietę, 
darbininkai
Rowbotom Machine Co. dir-

“L.” Korespondentas...

BAYONNE, N. J.
“Laisvės” N. 64 korespon-

nuo karės lietuvius.
“Laisvės” N. 71 korespon- 

nusi-pykantą ir tie, kurie paklau- ( entas , Vytautietis 
so kunigo, liekasi suvedžio-iskun<įz_ia>.kad pas mus nėra 
ti., Kam kunigui kišti savo • vier]vbes ir kad viena.drau- 
nosį į tokius dalykus, kurie &yste ką nors parengia, tai 
visai jam nepriklauso? Yra klfe stengiasi užkenktų 
L W. W. ir Amerikos Darbo’ tuom reikia pilnai su- 
Fedrac. unijos ir jos, nie-'tikti. Bet toliaus . kores- 
ko bendro su religija netu- P°ndentas Vytautietis. visai 
rėdamos, rūpinasi darbinin- ’bereikalinga! atkartoja se
kų reikalais, kad darbinin- j}us dalylms, kurių jau da-

JERSEY CITY, N. J.
Mūsų vargai.

Buvo laikai, kuomet mūsų 
, mieste gyveno kunigėlis. 
(Tuomet daug nereikėdavo 
su bedieviais kovoti; būdavo 

Imūsų Jonelis tik užkoman- 
—davoja kunigėlį, tai tas, su- 
KelervĮ ant is- nedėldienio, kad jau 
in u tai.ta . paiei- perįa tai peria socijalistams 

Kovos lubileiimo 1 -k ■

[čioti paminėjimą viršminė- 
tų sukaktuvių, tai L. D. L. [ 
D. 3 kuopa nutarė parengti 
paskaitą su įvairiais pamar- 
ginimais ir paskyrė “Kova”, 
“Laisvę” ir “7“ 
laimėjimo, 
kalanti 
numerio
Prie kuopos prisirašė viena j 
nauja narė.

S. Pašalnietis.

Kadangi aš esu Baltra
miejus, tai už pavinčiavoji- 
mą savo draugams užfundi- 
[jau ne keliatą bačkučių, 
[kaip korespondentas rašo, 
bet tik porą ir tą dariau 
pertai, kad jie reikalavo, i 

Ikaipo atlyginimą už ju dar-! 
bą.

Toliaus 
sako, 
peštynės.

Pažiūrėkime, kaip kitų mie- Huttos salėje, rugsėjo 26 d.; 
siu susipratę darbininkai prasidės lygiai nuo 6 vaL 
darbuojasi, imkime nuo jų (Vakare, 
pavyzdį ir męs.

Senas žvirblis.

ROCHESTER, N. Y.

Kvieskite kuodau- 
ir pašaliečių į šį 

susirin- 
Jie atėję, be abejo-

korespondentas 
kad iškilo ginčai ir 

Turiu pasakyti, 
kad tarpe mano draugų jo
kiu ginčų nebuvo; tik mums 
besišnekučiuojant, atėjo ne- 

iubilėiinio F/kviestas tūlas vaikinas, ku-
20 egzempliorių, i./u - dfe?ar V1zsai.k? !ris nori išsigerti ir peštis, 

įtokie Jaikai. virto. Kunige-jam ]jQnta buvo išeiti 
lks musų miestą apleido, sa-;]aupan> jįs pakėlė baderį 
j ko, negalėjęs išsimaitinti, |r uggavo vieną draugą, bet 
nes^parapjjpnų skaitlius su-ia§ vįsus nuraminau. Minė- 
mazejęs, tai ir musą Jonelis į-ag vaįkinas, išeidamas lau- 
meko negali nuveikti. R^-įkąn, nučiupo draugo kepurę 
k’a pažymėti, kad jis yra į - 1 •
darbštus vyras ir moka ge
rai su S( 
Netekęs geriausio įrankio- 
kunigo pats pradėjo su tais 
išgamomis kovoti. Nose-'

! giausiai
Ipirmą įsteigiamąjį 
k imą.
mes, prisirašys į mūsų nau
ją draugijos kuopą!

Nepasivėlinkite!
Stasys Jasilioms..demino draugystės nariai: 

sulošė dviejų veiksmų ko-, 
mediją “Mulkynė ir Mulkin-1 
tojai”. Veikaliukas paini- i 
tas iš lietuviškų stebuklin
gų daktarų gyvenimo, per bos L. S. S. 26 kuopos. Bu
tai dėl lietuvių labai pamo- v o garsinta, kad kalbės drg. 
kinantis ir juokingas. D.Klinga, bet kalbėtojas ne

ko perstatimui sulošta pribuvo. Kadangi kalbėto- 
nionologas “Varnams Pa- jo nesulaukėm, tai progra- 
liktasis”. Lošėjai savo už-,mą išpildė vietos draugai, 
duotis athko gerai. Tai Pirmiausiai kalbėjo apie va- 
buvo pirmas šio sezono te- landą laiko drg. T. Dundu- 

eras.
Vasaros laike, išskyrus 

piknikų, kurhr čia randasi 
beveik kas savaitė, mažai 

varymą — uždavė per nosį. kas y.eik^a ai^t visuomeniš- 
Tuomi viskas ir užsibaigė. kos dirvos, kiemas Plkni" 
(Rakandu nesulaužė ir dra- kus buvo surengtas ir del L.

Dabar jau visi rengiasi į 
prie darbo: L. S. S. 7ta kuo-Į

WESTVILLE, ILL.
13 d. rugsėjo buvo prakal-

kviestas tūlas vaikinas, ku- 
iris nori išsigerti ir peštis,

BALTIMORE, MD.
N ela i m i n ga s g i r tuoklio 

likimas.
6 d. rugsėjo išpuolė per 

langą nuo antrų lubų P. Re- 
rieikis. Priežastis išpuoli- 
mo — perdaug buvo rudžio 
įtraukęs. Puldamas taip su
sitrenkė, kad nei žodžio ne
pratarė iki persiskyrimo su 
šiuo pasauliu. Remeikis li- 
gonbuty išbuvo 8 dienas ir 
mirė. • . ... - I , a J” d. • V4

P. Remeikis neprigulėjo js1lst?<2° ir J?.u .v aro^e’ tai,Teismo jokio nebuvo, 
prie jokios draugystės ir pi-1 dro.z.e1. sPyclM; .įspėdamas 
r.igų susitaupinęs neturėjo, Xnes1 draugystes^ Ji^net 
tai palaidojimu rūpinosi dvi fe s s draugystes. . Jis net 
seseri, kurios čia randasi, 
Reikia pažymėti, kad ir lai-i 
ke laidotuvių be bačkučių 
neapsiėjo.

Ir kada mūsų lietuviai su- 
sipras ir atsikratys nuo tų' 
bačkučių tuštinimo?

** *
15 d. rugsėjo išpuolė 

langą nuo antrų lubų Luką- 
ševičius ir tapo nugabentas 1 ---- ---- -- i-
j ligonbutj. Jis puldamas! smarkiai moki su socija- 
taip smarkiai susižeidė, kad l]sa.ls. kovoti. Varyk savo 

• _ • •vti iniyni ir ant fniinna noa Hnv*

ir išsinešė. Aš nuėjau pas 
tą vaikiną kepurės atnešti.

ocijalistais. kovoti. jįs man atlydino už

niai Jonelis su savo kompa- pJUžių nesudraskė, kaip ko- 
nija . surengė vakaruską. respondentas rašo, tik neži-!
Žmonių susirinko net kelios 
dešimtįs. Tuom tarpu mū- 

’ su Jonelis visus juos susta
tė, o pats priešais juos at-

i bet tarpe publikos nei vie
nos neatsirado. Tada mūsų 
Jonelis sušuko: “A-a! Tai 
jūs nėra! Reiškia, jūs bijo- 

i te atsiliepti, kad aš jums 
kailio neišperčiau!”

Jonelis pasijuto tokiu did
vyriu, kad dar smarkiau 

per pradėjo šaukti ir socijalis- 
tus plūsti.

Bravo, Joneli, kad taip

vargiai išliks gyvas.
Ten buvęs.

biznį ir ant toliaus, nes dar 
porą desėtkų žioplelių turi.

J. C. Father.

lis. Paskui p.įsidėjo dek
lamacijos. Po deklamacijų 
vėl Dundulis kalbėjo. Tapo 
išnešta protesto rezoliucija 
prieš nuteisimą Colorado 
streikierių vadovo Lawson. 
Žmonių susirinko apie 300.

* *
12 d. rugsėjo buvo viešos 

pa nutarė statyti ant scenos diskusijos L. S. S. 26 kuo- 
“Nihilistai”. Kuopą reikė- pos.
tu už tai pagirti. Pereitą klausimas.
žiemą čia buvo lošiama per- kad daugiau tokių diskusijų 
daug tokių “veikalų”, su ku- įvyktų.
riais buvo apsidirbama į pu
sę valandos ir nei vieno ge
resnio.
kios, 

tuštinda-! nesilankyti ant tokių pers- noj milžinišką veikalą “Ni- 
■ c (ta tymų. hilistai”. Linkėtina kuopai

J. P. Stančikas. gero pasisekimo.
------------ Blanda.

nau katras tvorą išvertė.
Korespondentas rašo, kad 

buvo teismas ir visi sykiu 
sumokėjo apie 80 doleriu.

Ant 
.rytojaus aš nuėjau pas mie
sto gaspadorių ir užsimokė
jau $3.50 už laisnį, kurie 
nakčia kėlė baderį, taipgi 
užsimokėjo.

Paprastai, aš i 
mas bačkutes apšvietos ne-į 
skleidžiu ir man rodosi, kad 

i korespondentas nuolatos 
bačkučių pas mane nemato.

Jeigu korespondentas a-
jteis pas mane ir nrirodys, šiuom pasauliu Pranas Lin- 
kuriam buvo akys išmuštos jgė, 21 metų amžiaus jauni- 
arba galva pramušta, tai aš kąitis. Velionis paėjo iš 
duosiu $10. , , Kauno gubernijos, Šilgalių

Baltramiejus. parapijos. Lietuvoj paliko

Diskusuota moterų
Geistina būtų,

*

* *

Pasekmės buvo to-| 3 d. snalių bus vakaras L., 
kad žmonės pra^m S. S. 26 kuopos. Statys see-

CHICAGO, ILL.
8 d. rugsėjo persikyrė su

duosiu $10.

CHICAGO, ILL.
Du dideliu rubsiuvių su

sirinkimu.
14 d. rugsėjo buvo susirin

kimai Hod Carriers ir Wic
ker Park salėje rubsiuvių 
darbininkų, Susirinkusieji 
kalbėjo apie ateitį, kaip pa
rankiau būtų kovoti su 
darbdaviais ar dabar ap-

jas, privalo labai gerai da
lyką ištirti. Štai ir šiame 
atsitikime, jeigu korespon
dentas būtu parašęs, kad 
nosį sumušė, tai būtų lai
mėjęs $10, nes Baltramiejus 

mieste net šešios poros susi- prisipažįsta, kad jam nosį 
rišo “šventais” ryšiais. sumušė. .Antra, korespon- 

Tą pačią dieną po pietų dento klaidą, tai ne rakan- 
tuli vyrukai užpuolė antldų sulaužimas, bet tvoros 
“ramios” šeimynėlės, kuri išlaužimas. Norstvorą iš- 

pradėjo bombar-|giau reikia jiegos . padėti.
bet visgi Baltramiejus '_____ _____________ 2 “

Nuo red. - Koresponden- Į5™.8 \r J b™’’u ir. vienJ 
tai,rašydami korespondenci- !?. L turėjo Chicagoj. P. „

' * . _ • _ _ - _ _ Ii w z J za i~v in I jr 1 n i i n n va m za • • j[ J |

DARBAI.
Trenton, N. J. — Nors 

mūsų miestelis nedidelis, bet 
dirbtuvių randasi nemažai. 
Darbininkų dirba apie 4,000. 
Užmokestis maža; darbinin
kai skursta. Yra ir bedar
biu. A. A. “Perkūnas”.

CLEVELAND, OHIO.
6 d. rugsėjo — tai darbi

ninkų diena, per tai ir mūsų i

rišo “šventais” ryšiais.
Tą pačią dieną

antrą dien3 kėlė krikštynų j laužti daug sunkiau ir dau- 
Mi:'^u^t^Wą*alga’Xiš>ku-i^ar n®ra ir ^rie pirmiau | skelbus streiką, ar palaukus ; ............ i ............. ,.. ,i 4.
rios galėtu pragyventi Ku-Ikuvo laikraščiuose rašyti — sekančio sezono, kuomet jau duoti, 
nigai gi privalo savo bizniu ta^ šmeižimas Vytauto drau- bus darbininkai suorgani-
rūpintis, t. y., dvasios rei-j£ysįeį Mat, 4 metai atgal 
kalais. Bet ir kunigams ka- f susitvėrė Vytauto draugys- 
pitalistu reikalai rūpi. Pa- p® n.uo Pirmos dienos savo j 
imk į rankas anglų laikraš- užgimimo smarkiai pradėjo! 
tį ir pažvelk komercijos sky-' kovoti su girtuoklyste. Tas j 
riun, tai visuomet atrasi pa-1 daugeliui girtuoklių, ypatm- 
garsinta, kad vienas, kitas kai;ciamninkams, kurie 
kunigas nusipirko akcijų ar- !kl.tose draugystėse net ko- 
ba įstojo i kokį nors biznį,; untetų namais

zuoti. Taip besikalbant, 
tvarkos vedėjas pranešė, 
[kad mitingas atidarytas. 
[Parsidėjo prakalbos. Kal- 
Įbėtojai aiškino apie ateities 
pienus, pagal kuriuos darbi
ninkai turės kovoti už page
rinimą savo būvio. Tarpe

puotą ir

Pavakariais tūlas italas' respondentą “kritikuoja” ir 
papjovė net šešis austro-■ gana. 
vokiečius. Priežastis 
pjovimo — ginčai dėlei 
rėš. Ar tai nesmarkus 
votoj ai?

** *
Tankiai prisieina

. Baltrus
pa-i ja” ir tame, kad teismo ne
ką-, buvo, bet tik užsimokėjo 
ko- bausmės už Taderio’ kėlimą.

Lindė priklausė prie 
tosios Rožės” kliubo ir prie 
Socialist Party lietuvių sky- mieste darbai eina pusėti- 
riaus. Buvo doras vaikinas, nai, bet iš kitur atvykus 
pavyzdingai gyveno ir per darbas sunku gauti. Kurie 
tai buvo visu gerbiamas, dirba, taipgi negali išsimai- 
Priežastis belaikinės mirties tinti, nes moka nuo $1.15 iki 
— tai džiova, kurią gavo be- $1.25 už 10 vai. darbo dieną, 
dirbdamas skerdyklose. Per Darbininkų padėjimas gana 
šią vasarą Lingė gydėsi ir sunkus, 
buvo “Naujienų” agentu. I 
Pastaruoju laiku jo sveika-į 
ta visai nusilpnėjo, tai atgu- 

jįgjle į ligonbutį ir ten užbaigė
u kuo.] a” irj saY? amžiaus dienas, 
sukritikuo-l LJ.n^e tapo palaidotas rū-

Nashua. N. H. — Mūsų

Vargdienis St. N.

bausmės už ‘baderio’ kėlimą. 
Ir Baltramiejus liekasi “tei
singu”.

Bepigu tiems, kurie “mo
ka“ korespondentams at-tai sunC IlvL nU-|.i umilcj bdVU UUV1U. laipu HUDiuina vc-vi ou * AKV>

buvo, labai [kitu kalbėtojų, kalbėjo gene- vienu, tai su kitu pasikalbę- kirsti!...

dolerių Tūli sa-

vaH «h 1knkin tikdn knni savo priešais ir netrukus lankė aldermanas W. E. Ro- dasi apie 6,000 lietuvių. To- pritraukia rudžio ir kuomet
unitas nrcmnirnnia [priešai tapo nuveikti. Da- driguez. Nors jis nebuvo kiu būdu kunigėlis veik jau negali liežuvį apversti,

ir knW» keliu iw hiT vp bar minėta draugystė tarpe kviestas kaipo kalbėto jas,! nieko negali užkenkti pro-(tai pradeda agituoti už lais-
damns ’ vietos lietuvių įgijo didžiau- bet paprašius visgi sutiko gresui, nes jis mažai turi :vamanybę, liepia užsirašyti

OSCEOLA MILLS, PA.
Mūsų miestely neperdau-j

žiuosime. Gėda taip elgtis.!Susirinkimas

Pasirodo, kad

geros unijos. Paskui nuro-

damos.
J. A. Shunskis.

BINGHAMTON, N. Y. 
Pranešimas Bingham- 

toniečiams.

[ir dranga Praną Lingę nuo 
mūsų atėmė pirma laiko.

V. Smilius.

infes/lfimaą kplią Tienatiko ir iie pradėjo visas ralis prezidentas Amalga-iti anie mūsų pirmeivių ne-
doleriu Tokiu būdu nieko Pastangas dėti, kad Vytau- mated Clothing Workers of (Veiklumą, bet tas klausimas 
nėra nuostabaus kad kuni- to draugystę nugalabinus. America , Sidney Hillman.'pasilieka neišrištu. Tūli sa
gai, ... ,
stengiasi darbininkus tam-'. ,
svbėj palaikyti ir kaip įma-1 ’’_a?k.10 ~ nradejovvisokiais 
nvdami juos kvailina. draugystę šmeižti ir

Darbininkai, prisidėdami aTnp11.7fe.n.er laiką. Vy- 
prie kunigų organizuojamų tautiečiai, nieko nepaisyda- 
uniįų, privalo gerai pagal-1711’ ene^’skai kovojo su

pėsčiu “Baltosios Rožės” 
kliubo ir jo brolio Jono.

Nors P. Lindė nepripaži
no bažnytinių apeigų, bet 
kliubiečiai palaidojo su baž
nytinėmis ceremonijomis

RED. ATSAKYMAI.
J. Marcinkevičiui, Water

bury, Conn. — Tamstos 
“kritika” netilps, nes tams
ta visai iškraipėt tilpusią 
“Laisvės” N. 73 žinia. Ten 
visai nėra rašvta apie maši- 
jnistu pagelbininkų sustrei- 
kavima. ir jūs, neparašytą-

11 Y C1 IlVzlJilO VvlvI'IlVllljUIillo* v • • "i • i • i • i

Bet laidotuvės buvo iškil- z,ni^ kritikuojate.
mingos.

Draugas Pranas Lingė 
persiskyrė su šiuom pašau- Į 
liu; męs netekom vieno ko- inesteiy neperaau-j Y v. — varnos

B svkiiTsYkanitalistais Bet tas"Jiems n«™vvko. Apart kitko pasakė, kad ko, būk visam veikimui ken- giausiai lietuvių randasi, I™."fisKSku’surėdvmu^kuriš ■eurb!J- i, syKiu su Kapiransiais, ____ _ . o v.. +zvs « r>nC bot n n rm™in zrvvp.lPivąususKu sureaymu, KurisTuomet jie griebėsi kitokio' niekas kitas negali darbi- ikiąs dvasiškas tėvelis, nes bet laisvesnių žmonių gyye- 
i. . t-?—Yinku būvio pagerinti, kaip-jis turi po savo skvernu a- nimas labai sunkus, nes jie

tik jie patįs. Bet pirm toj pie šešis šimtus lietuvių; i yra fanatikų persekiojami,
privalo susiorganizuoti į tarp tų šešių šimtų randasi Tiesa, tūli save vadina lais-
viena galingą uniją. ’anie porą šimtų neištikimų, vamaniais, bet elgiasi labai

Į Wicker Park sale atsi-,Viso gi mūsų mieste ran- keistai: nueina į karčiamą,
1 IT-   ITT T .1 Y 1 ’ _1 I - r 11 HI rum 1 I r-1 n 'Ml I .-J r-* 1 z-k i m 1 1 4-

s i n si mr» n f ii ą i r <ry v u o i n la
bai puikiai. Tik geistina 
būtu, kad vietos lietuviai 
daugiau rūpintųsi su šelpi
mu nukentėjusių nuo kares 
lietuviu. Męs turim atsi-

WORCESTER, MASS.
Darbininkų streikas.

20 d. rugsėjo išėjo strei-_____ _ ,
kan Reed and Prentice Co. minti, kpks dabar mūsų te

Newarko Sūnui. — Ka- 
dangi tamsta no korespon- 
den^’ia nenasirašei savo pa
vardės, tai ją patalpinom į

Mm’rinas Mylinčiam, Lo
well. Mass. — Tamstos ko
respondencijos negalime su
raudoti. nes nenasirašot nei 
pavardes, nei adreso. Re- 
dakciia visuomet privalo ži
noti korespondento vardą,

Visi draugai, kurie sumo- pavardę ir adresą.
sutiko gresui, nes jis mažai turiivamanybę, liepia užsirašyti (kėjote man pinigus, kaipo 

laikraščius, skaityti knygas įstojimo į Lit. Darb. Litera- 
ir būti tokiais pat, kaip kad;turės Draugiją, malonėkite Mass.
jie esą. ’ " \ ___ z ,r... ..--L * ’" .
męs taip elgsimės, jeigu pa-įkuriame turėsime išsirinkti .pustų”. Tai ir ačių dievui, 
našiu būdu skleisime savo Juodos valdyba ir apkalbę-1 ant ^sveikatėlės., Netilps, 
susipratimą, tai netoli nuva-. ti kitus draugijos reikalus. Parašyk vely, kaip Charles- 
žiuosime. Gėda taip elgtis. ISusirinkimas atsibus F. towne lietuviai gyvena.

kalbėti. Savo kalboj nuro- pasekėju.
dė, kad kovą vesti už page- virš penkių tūkstančių De
rinimą. savo būvio galima tuvių tamsus žmoneliai. No- 
pasekmingai vesti tik tuo- rint juos patraukti prie 
met, kuomet priklausai prie savo pusės, reikia tarpe jų 

, Paskui nuro- ir darbuotis. Mūsų veikė-
dė, kad miesto taryba iš- jai sėdi rankas susidėję ir

Falinta, Charlestown, 
. — “Suėdžiau bliudą 

Man rodosi, jeigu’sueiti į pirmą susirinkimą, (kopūstų, kad man. pilvą iš- 
tl /M/1 * “n iA*sw«* -z, 4-i - X i Xmi ui v-il j-4-i T"'1 *1 O 4“11 ‘ IV* nnill

Netilps,

K
S
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BOROUGH OF BROOKLYN MAŠPETH, L. I. N.Y.
NEW YORK

Pabaigusi kur.<ii Woman* Medico* 
Ceik-ge, l’>altkn<.r<:. Md

Paaetniiri, ai af li Aa aave <iarb£» prk 
gimdymo. nii.oikia vi«oJ iao rodą* '» 
pa^clbą invairiore .iGteru ligos*-

F. Strepiene,^^“;

JUOKŲ KĄSNELIAI
'jis žino, kad aukso kastynės 
yra kalnuose!”

“Ir jis yra apskritus”, to- 
liaus pasakojo vaikas; “jis, 
turbūt, yra girnų akmuo”.

“Pusgalvi!” suriko užpy
kęs karalius; “ar galima 
>;irnų akmenį paslėpti ran-

Kitą mokytą sūnų turėjo 
i daktaras. Jo sūnus taip 
greitai viską persiimdavo 

j nuo tėvo, kad šis turėjo ne- 
i mažai iš ko stebėtis. Jis

ipas ligonius. Vieną dieną

tau ken-

ORAKULO
Klausimas: —

PATARIMAI, tant namon 
’lūs melde tėvo

Orakule! Susimildamas • 
pribūk man ant padėjimo/ 
nes mano kinkos dreba, gai
va ūžia, širdis kazoką šoka, 
pilve... tarytum, vokiečiai 
Kauną bombarduoja... Jei
gu dar pora dienų tokių

Sūnau”, atsake dakta- 
: “aš padariau išvedi-

mą .
■‘išvedimą!” atkartojo 

protaujantis sūnus; “ir kas 
tai yra — išvedimas?” 

kentė j imu, tai mano biedna Kiaušy k , atsakė dakta- 
- - ' ‘ Kada priėjome priei as, 

tluru

Į mėtyta pupų lukštų, todėl 
: padariau išvedimą, kad toji 
'šeimyna per pietus valgė

Laisves” knygor
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JHKŪNYT?

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

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

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

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

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
fiiukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvon 
tarnaites. Vos pražydusi,von 
pradedanti .protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne, 
myli skaityti gražias 
kaitės, lai per knJto 
knygelę. Kaina tik .

apysA- 
ir Šią

SIUNČIU PINIGUS l RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUP1NIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškojo 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 SAVAITŲ IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS J AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems plmažieriams parūpinu pa.sportu.% pasitinku ant 
uypo ir palydžiu am laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

Ii Geriausia lietuviams užeiga pas i

; Nikodem ą Lepeszką
H

1
s Juką Germannvičiiį
j 231 Clinton St.
| HOBOKEN, N. J.
j Užlaikome visokius gėrymus.
0 Su žmonėmis apsieiname kuo-
8 gražiausia. Atsilankyki t,o per- 

H sLtikrinsite. Kitų miestų lie- 
H tuviai, važiuojanti Lackawannos 
S -į geležinkeliu į New Yotką arba 
SS iš New Yorko, neužmirškite ap- B 
P silankyti pas mus. į;

vricx.irrnwiy -ir;fi-v i-’A rrrnrMuuaMVtk

H

Geru patai 
symu! r

Gvarantuo- Č4
tas ant X

Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 
Užploinbavinias 50c ir augščiau.

Išvalymas  ......................   50c
Užploinbavimas auksu ................ $1.00

Skaudant} dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

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

1-mos gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

K a 1 b am e Li e t u v i š kai.

• Jonas MATHUS
GERIAUSIAM DIDŽIAUSIAS

L IR SVARIAUSIAS SALIC- • 
p NAS VISAME HO. ' 

BOSTONS.
Sveiki gipriaubior rflšlen f*ry- 

ir užkandžiai. Pato.ru a vi -' 
tun» prielankus. A tni lanky kita, 
n parai tik rimu) «•

, JONAS MATHUS
(Liviuvla Savininkas)

34?.—344 W RrapdwiBU
■-...z ...

I (Dešimta žinginių LUtovių 
! (.•hdarr’iįtSg DrMoafljou wscrr.a).

r»

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pautų:

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

i Akušerka 
e) 
9.
2)

yKla amatų, šo
kai boj. Rude-

r< iklaaujama 
l kam Imti 
galima už- 

>'I >.()() iki $30.L0 kaip 
la išmokina

.1 per kete rias nedė- 
ma mokintis dieno-

(> varan tuoj a-
s
tu5 A
K

kūną.
Tas baisus t rūbelis apni

ko mane, kuomet aš per
skaičiau jos gromatą, tą 
baisią gromatą.., Ach, o aš^
ją taip mylėjau Iš viso savo* t 
pilvo, iš visų savo plaučių ir J-‘<ls 
jaknų... Aš jai mokslišką ;(lrauge 
gromatą parašiau iš pilozo--;1’ 
piškos knygos, o ji man štai 
ką atsakė:

“Klausyk Tamsta! Jei 
jau tu galutinai gėdos netu
ri ir tavo protas tau netar
naują (ką liudija laiškų ra
šymas iš knygos) ir kadan
gi Tamsta neduodi man ra
mumo su savo kvailu elgi
mosi, būtent meile, kuom aš 
užvis labiau bjauriuosi, ir

Kita diena, kada
U V 7

sūnaus negalėjo 
vestis, tasai turėjo 

namie. Tuo tarpu į-

gusį ligonį.
“Hm”, manė daktaro sū

rus; “čia man gera proga

Jis nuėjo pas ligonį, tuo
jaus paklausė ligonio šir
dies, pačiupinėjo ranka ir 
šnke- k? L4r*.W •

“Neužsigink!

l.^c

H»r

1 ei. 88d Greenpoint.
SENIAUSIA UŽKILOS

A. SHRUPSK!
VIETA PAS

Pas mus galite gauti r,ka
biausio alaus, puikios degtinė® ir 
nkatiRUB vyno. Patarnavimai 
persitikrinsite.

Matu Sa.it i &
119 BOYLSTON ST., BOSTON,^!ASS.

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

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

Jei norite, kad jūsų ko res
va, s t ral
is kitas 
katrame 

i tų būti 
knygutę, 
ir pras-

psms,

pausdinamas

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. l’as mane ta
voms geras ir kainos žemos.

Aš aiškiai 
nereikalauju tavo mylėjimo, matau, kad tu suvalgei ark- 
nesa aš Tamstos niekad ne- j 
mylėjau, nemyliu ir nemy-j ______
lesiu, nors man iš Tamstos |})et nieko negelbėjo, 
puses dangus . būtų suteik- “ 
tas, aš tave mylėti negaliu, 
geriau grabą sau pamylė- 
Čia negu tave, žinok tai 
Tamsta...” •

Gal gi tu, brangusis Orą-, _ _ _
kūle, žinai, kaip aš turiu ;dan didžiausių 
gromata parašyt, kad ji, to- kas tave išmokino tokias ne- 

' sąmones pasakoti ? !!” 
i “Nugi, tėvelis”, atsakė 
[mokytas sūnus; “aš taip pa
sielgiau, kaip jūs anądien, 
■kada mudu atsilankėme pas 

j __ Jūkininką; aš padariau išve-
išgerk <lim,V \ ... , t

Tu padarei išvedimą! Ir

t •
Žinoma, ligonis gynėsi, 

. Kada 
'tėvas sugrįžo namon, klau- 
Įse sūnaus, ar kas nebuvo 
i pas ligonį. Sūnus išpasako
jo visa atsitikima.

»/ fc- V

| “Suvalgė arklį!” sušuko 
mokytas gydytojas. “Var- 

stebūklu,

ji dangiškoji lėlė, mane pa-j 
mylėtų? Pagelbėk alpstan-i 

P. Buiza, ičia m.

Atsakymas: —
Pirmutinis ratunkas 

tai kuogreičiausia i 
bonkutę “castor oil”, nes, 
matyt, tavo pilvas yra taip 
įkaitęs, kaip gero kriau- 
čiaus prosas. Širdį gi pri- 
smeigk špilka, tuomet liau
sis kazoką šokus. O nuo 
galvos ūžimo užkorkuok 
ausis. Kuomet tas visas 
trubelis praeis, tai nusisam- 
dyg nigerką ir tegul ji ta
ve mokina mylėt iš visos 
širdies, o ne iš pilvo, plau
čių ir jaknų, kaip ligšiol 
k.ąd mylėjai. Kuomet pa-

vedimą, kad ligonis suval-

i “Visai lengvu būdu”, at
isakė vaikas; “kada aš įėjau 
i stubą, pamačiau ties du

rį im kabant balną”.
Trečią labai sumanų sū- 

|nų turėjo turtingas ūkinin
kas Dagilius, šis, būdavo, 
nieko neveikia, tik tėmyja, 
kas ką daro ir imasi į gal- 

jvą. Tėvas tikėjo, kad jo 
jusi meilę širdy, o ne pilve,(sūnus bus kada labai dide- 
tuomet ateik pas Orakulą ir Jis amatininkas arba galvo-
paprašyk jį į piršlius.

Trįs mokyti sūnus.
Vienas karalius 

pusgalvį sūnų. Jam paau
gus, karalius jį pavedė mok
slinčiui, kad tasai išmokytų 
jį visokių mokslų. Mokslin
čius prižadėjo, o karalius 
už tai jam davė visokių 
brangių dovanų. Kada vai
kas jau ilgai pasimokino, jo 
mokytojas, mislydamas, kad 
jau jis gerai moka visokius 
mokslus, nuvedė atgal pas 
karalių; karalius sako:

“Mano sūnau! Jeigu aš 
laikyčiau ką nors užgniau
žęs rankoje, ar tu galėtilm 
pasakyti, kas ten yra?”

“Galėčiau”, atsakė 
kas.

Todėl karalius, niekam 
nematant, nusimovė nuo 
piršto žiedą ir sugniaužęs 
klausia:

“Ką aš turiu rankoje?”
“O mano tėve!” atsakė 

Yv.nkvtas sūnus “jis pir
miausiai buvo kalnuose”.

Karalius mislina: “Aha.

čius. Taigi sumislijo jį ati
duoti pas kalvį, kad jis ten 
išmoktų kalvystes.

turėjo j e jis jam įtaise po lubom

vai

?.0c

■•IAUDIES DAINOS. Tai yr» 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
ku dainelių ’r deklamacijų 
Kas nori ihnokti (tcklanfu®- 
ti gražiai ei!t:lot?, bei išmo
kinti savo vaikučius, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra g«- 
riaiieins eilės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų. Kaina tik ......

GYVAS GRABE . Paražė Seniui 
Vincas. Tai vienas iš geriau- 
«dsd nusisekusiu Seno Vincė 
Vaizdelių. Medžiaga imta i& 
Škotijos lietuviu ,-yvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šis} 
knygele, pamatys.kokioj tam- 
sybėj, kokioj gPioj nežinej 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knypelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 

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

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

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE
NIMO SIEKINYS ......

PASLAPTIS ......................................
GYVENIMO BANGA ..................
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI ..
KONTROBANDNINKĄI ..............
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 

ANKINIŲ................... .................
PILENIEČIAI ...................................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER-

lopšį, kuriame jis, jo 
sėdėjo ir žiūrėjo, ką kalvis 
dirba. Paskui ūkininkas 

ituojaus įsitaisė kalvę, nusi
pirko porą pūdų geležies ir 

| visas prietaisas, kad sūnui, 
kacia išmoks, būtų kas dirb
ti. Vaikas lopšyje pasėdė
jęs apie dešimts dienų, pa
sakė, kad jau viską žinąs. 
Sugrįžo pas tėvą ir tuojaus 
ėmėsi už darbo. Visą gele
žį, kur tėvas nupirko, sulei
do į vieną šmotą ir pradėjo 
kalti šėpą. Kalė, kalė iki 
ant galo pasirodė, kad šė
pai geležies neužtenka. Na, 
tai jis iš jo dabar pada
rysiąs geležinę žagrę. Žag
rė neišėjo. Kalė padkavą, 
bet ir ta neišėjo. Ant galo 
sūnus pasakė tėvui, kad jis 
padarysiąs “bzik”. Tėvas 
laukia ir džiaugiasi. Sūnus 
įkaitino likusią geležį ir į- 
metė į vandenį. T#i ir buvo 
“bzik”. “T. J ”

nesuprantarną 
Ypač šią kny- 
jgyti kiekvie- 
koresponden- 
.......................... 13

15c

15c.
15c
15c

. 15c
20c

131 Grand St
BROOKLYN, IN.

(Arti Berry St.)

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks
lias gydymas dykai

kai?

kai nuo melu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
aukščiau pasakytu Il
gu, tai stenkitės apsati-

Prieš gydymą.
guoti jos. Užsakykete iluostrota "kny
gute jusu prigemlą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”

Lietuviška Muzikos $

61 S.2nd st., Brooklyn,

10 
Cigarette* 

5c

"DIDELE DOVANAI
Zira pakelio priešakys vertas įc pinię 

Visas Kuponas verias ;C pimęąis

«wM>vapaini>VMNMMnr* o*-* «»8*yy—> waBaBBIMawwwrw ■ iMW j

konservatorija

taip, kad jis pilnai

Y.

i

iS-F 
■J? P

Antiekoriu« ir S

226 Broadway karnp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

Sg*> - C

Visas Kupolas k pakelio prieš&kls turi tą 
pačią verU. Gal! būti RiMlnonii j pinigus 

arba j vertas dovcr.as.
(š| dovana bus duodu nix iki Pėė.81, I

NGfAUSlA IR GERIAUSIA
L,i ETUV1ŠKA

395 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Inkorporuota 1915 m.
T’cz.ir Diręk.M. PETRAUSKAS

Muzikos mokslas prasideda 11 
.palių, 1915. Mokinamos visos 
;akos klasiškos muzikos.

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

A. ANTONOV
1122 Fulton St., Chicago, III.

Sųtaiaau receptUH didžiauaia 
atyda, nežiūrint, »r tie receptai 
Lietuvos &r Amerikos daktarų, 
lai vi* natinė lietuviška aptiek* 
Bys'ume ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra varto amao*. Galit rei
kalaut per laiškus, o ač prisiųsiu 
per expresą.

K. an>LAlBKA£
K

NEWARKO
AKUŠERKA

I'alsa’gufil Imperntrici M»rfj A- 
Iru^erkų mokykle Petorbnrgw ir 
DipUomuota New Jersey valsti
joj, Turi puikiai jnsux Atkc* 
p»bktik»je prie giisadynao, 
gi apsipažinuji; bu 
maie visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti natu* 
anvlmą.

O. STROLIENf
Jaunišknitė

11* WHnnt St.. NEWARK, N.J

Telefoną* Market

s V 
° ė« JcS
3 7* 
CiJa

*

TAI YRA DUODAMOS
NE?APRASTOS 

PAVANOS.

40c.

20c

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y
25cKalvė-
50c

sūnus iOr

314

75c
75c
85c
20c

10c
50c

25c
10c

20c.
35c.

109 Grand St.,

L. 10

WiNiMH

JURGIS PALUBINSKAS.
(6&—M)

Iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina .............................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina ... . N ... 10c
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už .....
DARBAS, kaina ...........................

RAUDONAS JUOKAS, kaina ...
MOTERIŠKĖ IR MEIŲfi ...........
Galutinis klesų kovos.

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

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

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS. 

Kuiną ....................................

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D
SpecijalM#*" M«toriftku Ligų.
E. 50th Su„ Nevr York

OFISO VALANDOS:
10 v*l. ryte; nuo 1 iki 2 vai. p*Iki

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*;
Nedaliomis pagal sutartį.
EltaamiBaviwMM! DYKAI. Męs iltį- 

vtoaxeir paaakunM vImim Ug*n ir p* 
gelbataiaa. Ii kitur atvažlavusieiriH Ii- 

nieunu parūpiname vietą, kol gydo
Baikalu! evant, kreipkite*, męs ap- 

ir duostnoa prietelišką rodi* 
Bgrtaaaaviiaas visai pigu*. Neužmirš 
kita Boaao aatxuia.

DR. J. LIPMAN
314 E. &Oth St, NEW YORK,N.Y 

Kalbama lietuviškai.

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

oje randttv Įvairius ži
nios:

Gražybe plauku,-—su
dėjimas plauko Ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
— Kaip užlaikyti svei
katų. ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savilis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
voties nuo užganėdintu
klięlu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galerne perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACUHA 
sulaiko slinkimų plau
ku prašalina pJalskdtes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su J tisu 
antrašu. Męs išstuče- 

»me kiekvienam dolsr- 
* Ine dėžutė Calvaoura— 

os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

šoštoie savaite ,niau atspaustą.'kuponą gestoje savaite. }r sinekete gianden.
UNION LABORATORY, Box 645, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

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

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal- 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plankus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
lusu antrašu.)

Kati užalrašyt 
p*a mane 

dienraštį 
“Naujienas”, 
taisai gaua sa
kančius dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį” ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“ Amerikon 
arba knygų vor

ui $5.0C 
ir dai

RĮ
■ čr 
\' YV.:

Į Lietuvį”, ar “Šokę j tee $2.>G. Taigi Tomisto 
i gauni Jievraštį “Naujienas 
i galit paniržakti prie “Naujienų” dien- 
: raščio vieną iš tų laikraŽčių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta-

■ mist* atsimink, kad užairašęs “Nau
jienas” gausi dar vieną visai dykai p«z 
metus laiko. Tai būk pinnae prie do 
vanos.

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rodtaftier, N. Y.

LIGONIO ŠEIMYNOS PARĖJIMAS JEI JISAI NEPRI6ULI PRIE

si

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

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

307 W. 30th St., Now York City

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

Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi“pasirinkti pagal 
savo norą.

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienrašty

“NAUJIENOS”
Kuris |«u eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

’NAUJIENOS" praneša naujausias ii teisingiau
sias žinias iš kares lauko Ir abelnai iš ris j 
pasaulio — kasdien.

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

^NAUJIENOS" talpina darbininkams nau-Vngus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS” leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne.a vienio* 
ypatos ir darymai pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina:
Chicagoje—pc, išnešiotojus 1' c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chic**'ųe metam $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cujcagoje metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem me,. Ą.00. Euro; 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina i

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

-NAUJIENOS" IUI S. IMsImI St., Chioago, IIL
Šiuomi pasiunčiu $------------u£ “N AnTlRMĄS’’

įmetus ir meldžiu jas siųsti Žiuo adresui

Pato.ru
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LAISVE

Laivai iš New York© į Archangelską išeina

Skaudėjimai Strėnose
III

III.

III.

Ill.(Tąsa).

[Severos Gothardiškas Aliejus]

K ••

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

nacla. 4

Centro Komitetas.

Laisves' SPAUSTUVE

N.
ra-

Mr. Stephan Plac- 
ko iš Marietta, 
Y., Šitaip mums 
še:

. . $200.00

mokytojo, kuriam mokėtum 
lekciją. Knyga $1.50, par- 
$1.00. Adresuoki!:
G A. BARONAS

McKees Rocks, Pa.

Sevoros preparacijos visur parduodama, pas visus apticki- 
ninkus. Žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokią. Jei 
jūsų aptiokininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

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

•ft ■M w n

Žaizdos, 
jaisonfljtisi akaurlfiji- 
mui, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apdo- 
girnai greitai pagija, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment 

[Severos Gydanti Mostls]
vartojama. Kaina 25c.

i 2 x i 2 3.

Lietuvių Darbininkų Li 
teraturos Draugijos 

konstitucijos 
projektas.

Atskaita Lietuvos Šelpi 
mo Fondo finansų sek 
retoriaus nuo 1 d. rug 
pjučioiki 1 d. rugsėjo 

1915 m.

Kuopų viršininkų prie
dermės.

1) Kuopos pirmininkas 
daboj a visus kuopos reika
lus, laiko čarterį, veda kuo
pą įstatymais pažymėtu ke
liu ir prižiūri kitus viršinin
kus.

2) Kuopos sekretorius ve
da protokolų knygą, atlie
ka susirašinėjimus, užlaiko 
narių surašą ir jų adresus,
išdalina kuopos nariams t 
knygas ir praneša į organą 
kas pusė meto- apie narių 
stovį.

3) Kuopos iždininkas glo
boja iždą ir, kuopai parei
kalavus, užsistato kauciją; 
išsiunčia Centran mokes
čius.

4) Pasitraukus bile vie
nam iš komiteto narių, jo 
vietą užima sekantis kandi
datas tan urėdan, gavęs 
daugiausia balsų.

1 d. rugpjūčio 1915 ba
lansas .......  $884

Per New Britain, Conn, 
visuomeniško aukų 
rinkimo komitetą nuo 
vietos draugijų ir lie
tuvių ..

Ter L. Š. F. komitetą 
Grand Rapids, Mich., 
nuo parengto teatro 
ir prakalbu tam tiks
lui .................... .  15.00

Per “Tėvynę” nuo S. L.
A. suvienytu kuopų
N. 92, 140, 160 ir 197 
pikniko; pelnas nuo 
pikniko .................. 37.54

Per L. Š. F. komitetą 
Cicero, III. nuo vietos 
lietuvių ..

(Per “Keleivį

•I an 
i M

- 
‘ $ K
■ tą w 
Lfl

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Severas
Gothard Oil.

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

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

"Man skaudėjo atrB- 
nos ir Šonai ilgiau, kaip 
por penkis metus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas b»vo veltui. 
Paskui aS radau Se- 
vera’s almanac’ų ir ra
dau, jog Severu’s Go
thard Oil butų goriau
sia ižbandytl. AS ban
džiau tų gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
ęorai del skaudėjimų ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurio ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus."

ub
“m

te"

LAISVAS MYLATOJŲ DRAUGTSTA 
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 8. Clinton St., Collinsville, 
Iždininkas J- Willumat,

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

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

sio 1-mą ir 3-člą nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų,Bailei salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
Il’inois. \

> /v/

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTRS, ROCKFORD, 
ILL.. VIRfilNlNKŲ VARDAI 

IR ANTR/ŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

1436—-7th Avo.
Vlce-plrminlnkaa F’. Raškevičiua 

539 Island Avo 
Protokelii raitinlnkatt Ona Užbaliūtė 

1214 West BL
FiatMtHV] Fff.fitlnlnkaa J. Btružas 

1125—«th Ai 
Iždlninksa 3t. Burelnskla

58# Island Aw

Laisves“ AGENTŪRA
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

Jeigu nori 
kviest iš 
Agentūroj.

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

1) Centro Komitetas susi
deda iš pirmininko, sekreto
riaus ir iždininko, renkamų 
visuotinu balsavimu.

2) Draugijai paūgėjus, e- 
sant reikalui, visuotinu bal
savimu išrenkama ir kny
gius.

3) Kuriam bent iš tų virši
ninkų pasitraukus, jų vietas 
iki naujų rinkimų užima se
kantis kandidatas, gavęs 
daugiausia balsų tan urė
dam

4) Draugijos iždininkas 
ar knygius užsistato kauci
jas, sulyg C. K. nutarimo.

5) Centro Komitetas pa
skiria tris iždo globėjus iš 
kuopų tos apygardos, kurioj 
gy ven a ižd i n inkas.

6) Draugijos centro sek
retorius, išaugus šiai drau
gijai, gauna atlyginimą, su
lyg visuotino narių nubalsa- 
vi'mc.

7) Centro Komitetas > iš
vien su Literatūros Kom., 
prižiūri organą ir rūpinasi 
knygą išleidimu, kuomet 
jas užgiria Lit. Komitetas.
8) C. K., esant reikalui, su- 

sineša su kitomis lietuviu ir 
svetimtaučių organizaci j o- 
mis.

.........20.00 
nuo S,

Stankio vestuvių,MaL 
boro, Mass................6.00

Per F. Karpslį nuo ves
tuvių J. Braso su K. 
Pašakarniute, Shir
ley, Mass.............. 12.40

Per “Naujienas” nuo S.
L. A. 251 kp. vakaro, 

. Chicago, Ill. $1.75,nuo
L. S. S. A. 125 kp.pra- 
kalbų Chicago, Ill. $4 
per J. Balsevičių nuo 
Baltosžvaigždės kliu- 
bo Chicago, Ill. $5.00, 
K.Turauskas, Girard
ville, Pa. 25c., nuo 
krikštynų pas A. Ge- 
maičiuną Chicago, Ill. 
$2.60, nuo krikštynų 
pas J.Zdanauska Chi
cago, Ill. $3, viso... 16.60 

Per P. Latveną nuo ves
tuvių A.Damijonaičio 
su S. Remaičiute, 
Troy, N. Y......... 10.55

Per W. Žilaitį Lietuvių
I ,abdarystės Drau gi
ja. Norwood, Mass., 

10.00

Extra angliški paliudijimai.
Mare Elk, Alhambra, Cal.
D. Dave, J. Šelvis, P. Ru

fus, Los Angeles, Cal.
K. Seredžius, Reymond, 

Wash.
L. Š. F. Fin. Sekretorius,

Tadas L. Dundulis.
Westiville, Ill.

“Laisvė” siunčia pinigus į 
Lietuvą žemiau nurodytu 
kursu. Tas kursas pinigų 
tik ant trumpo la’ko.

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

10
15
20
25
30

Mylėtojui: muziką ir dainas, 8 lek
cijos lietuviškoj kalboj išsimokinimo 
(notų) “Gaidų” ant visokių instru
mentų, kad ir nesi matęs gaidų, iš
moksi be 
50c už 1 
duodu už

Kaueu GlnbjSsd:
M. Geruliūt*

1109 S. Wimwbaga Ht
Ona SavrasffivlčiūtS

539 Indan-d Ava 
Marialku A. Nov«rsuska«

41 1 So. Church St.

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VĄL 
D Y BOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepų*, 226 

Magazine St,, Carnegie, Pa.
Centro Sekretorius J. Mažiuku*, 

1111 Market St., N. S. PittHbdrgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varašia, 12 

•and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontrolės Komisija:

J. Gataveckas,
109 Crofls St., Carnegie, Pu.

M. Urlakis,
231 Forlica St., Pittsburgh, Pa.

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

KURSK .. . . Rūgščio (Sept.) 20 d.

Tr-.

Puikiausia lietuviams vieta pas
R. DRAUQELL

SkanUa alus, 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvėpin
ti cigarui, ir 
puikų* užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
atsakančios 
vietos, o būsite 
užganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wytbo Ava.

Kuopų sekretorių adresai.
1 kuopos, u. K. Mažlukna, 1111 

Market St., N. B. Pittsburgh, Pu.
2 kuopos, P. A. Sarnulionis, P O 

Box 63, McKeeu Rocks, P*.
8 kuopos, J. Ga!dinas, P. O. Box 

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

Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.
6 kuopos, P. Petrauskas, PobL o/fiev 

Cuddy, Pa.
6 kuopos—-J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

Yra įrengta pagal naujausios technikos reikalavi
mus, todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS atlieka 
greitai, gražiai ir pigiai. Taigi, draugijos, kuopos 
ir biznieriai, jeigu norit, kad jums reikalingi ap
skelbimai būtų atspauzdinti aiškioj, gražioj formoj1 
ir teisingoj, visiems suprantamoj kalboj, tad neškit į 

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

4.40
6.50
8.60

10.70
12.80
14.90
17.00
19.10
21.20
25.20
29.40
33.60
37.80
41.50

l

40 t

Platinkite “LAISVĘ4
St.

st.

st.
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J.
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J.
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kad

K.

K.
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10c. ir

DR

9

St.

draugai 
Žinoma,

I

St.
301
152

rodos, 
gir- 
pa- 
pa- 
vie-

STRDJES IR

. kalba, 
vieta atsakanti dė1

Kambariai u visais
Prašau kreiptis į tą

REIKALINGAS KRIAUČIUS.
Mokantis kelines ir bruslotus ge

rai dirbti, 
kestis gera.

St. ir J. Jurevičia,

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

DIDŽIOJO 
VIŠKŲ 

GOS

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J.

Darbas ant visados, mo- 
Atsišaukit antrašu:

J. S. Pruselaitis,
775 Bank St., Waterbury, Conn.

knygynams ir apšvietos 
draugijoms knygų, bet ne 
daugiau, kaip už 10 dol.

10) C. K. pirmininkas pa
sirašo ant išduodamu kuo
poms čarterių ir oficialių 
popierų, leidžiamų draugi
jos vardu, užlaiko draugijos 
žymę ir patvirtina savo pa
rašu visus oficialius susira
šinėjimus ir dokumentus.

11) C. K. sekretorius veda 
visas draugijos knygas, už
laiko draugijos archyvą, iš
duoda per organą metinę 
darbų apyskaitą, tvarko re
ferendumų reikalus ir veda 
centro protokolų knygas. 
Sekretorius pasirašo ant vi
sų draugijos vardu leidžia
mų oficialių dokumentų ir 
kontroliuoja knygų išsiunti
nėjimą, kurį atlieka kny
gius. Jisai paskiria kuo
poms numerius ir išsiunčia 
čarte rius.

12) Iždininkas užlaiko L. 
I). L. I). kasą ir atlieka iš
mokėjimus. Išmokėjimus 
atlieka sulyg pirmininko ir 
sekretoriaus parašais paliu
dyto raštiško paliepimo. Iž
dininko kaucijos lėšas ap
moka draugija. Iždininkas 
sykį į metus išduoda atskai
tą iš iždo stovio.

13) Iždo globėjai, sulyg 
sutarties savo tarpe, daro 
iždo reviziją, išanksto pra
nešdami apie tai Centro se
kretoriui.

14) Knygius užlaiko drau
gijos knygas ir, nutarus C. 
K.,užsistato kauciją. Išsiun
tinėja, sulyg C. K. sekreto
riaus paliepimo, knygas 
kuopų sekretoriams.

(Pabaiga bus)

aukavo ...........
“Naujienas 

Statkus nuo lietuvių 
išvažiavimo, Lead, S.
Dak........................... 5.60

Per “Keleivį” L. S. S. 3 
kp. surinko iš Cleve
land, Ohio .........  16.00

Per B. J. Čiapaitę nuo 
vestuvių P. Chepaičio 
su M. Stulgiu te, 
Rockford, Ill.......... 5.00

Per “Naujienuas” L. S. .
S. 22 kp. surinko ant 
prakalbų Chicago, Ill. 
$7.95, nuo Sietyno ir 
Jaunimo Ratelio išva
žiavimo per J. M.Lan- 
kelį, Chicago, Ill. $6, 
viso ........................ 13.95

niko parengto dėl nu
kentėjusių nuo karės 
naudai, Lawrence, 
Mass.......................... 6.30

Viso be balanso ... $375.39
Su balansu...........$9219.43

Išlaidos:
Už išmainymą privatiš- 

kų čekių ...............
Rugsėjo 1 d. 1915 m. 

lieka pas L. Š. F. iž
dininką K. Šidlaus
ką . ... ........... $9218.46

Štampus:
Pas L. š. F. ižd. buvo 

štampų ......... .< 17931
Išduota ....................  33
Lieka pas L.Š.F. ižd. 17898
‘'Laisvės” redakkcijoj 

randasi ............. 10590
“Naujienų” redakcijoj 

randasi ............... 1000
“Dilgėlių” redakcijoj 

randasi ............ 2000
“Kovos” redakcijoj ran

dasi ............ ....... 2000
Viso L.Š.F. štampų ran

dasi . 
Vertės .
Rugsėjo

. 33488
$1674.40

1 d. 1915 m.
turtas L. Š. F... $10892.86

Lietuviškų įgaliojimų iš
duota sekantiems:

J. Lipčius, F. Pugzlis, 
Chester, Pa.

Angliški atsišaukimai.
J. Bakonas 10 atsišauki

mų, Chester, Pa.
J. M. K u (1 ai s 10 atsišau
kimų, Timmins, Ont, Ca-

50
60
70
80
90

100

rub. — 
r u b. — 
rub. —
rub. —
rub. —

Adresuokite taip:
“Laisvė”,

183 Roebling St.,

SPECIJALISTAS
PLAUČIŲ

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

Pajieškau Liudviko Naino, vaikinas 
15 melų senumo, 10 menesių atgal 
išvažiavo iš Pittsburgh než’nau kur. 
Paeina iš Lietuvos, Kauno gub., Šiau- 
ių pavieto, Gruzdžių volosties, Kar

velių sodžiaus. Jis pats lai atsišau
kia ar kiti. Kas duos žinią apie jį, 
gaus dovaną $5.00.

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

(74—78)

DRAUGIJOS
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.
Valdybos vardai ir adresai:

Pirm. J. B as tis
.1330 So. Sheridan Rd., Waukegan, Ill.
Pirm, pagelb. M. Ambraziūnas

.1421 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
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, dll. 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, 111. 2. M. Rekis, 1329 
No. Jackson St., North Chicago, 111. 
Maršalka K. Navickas,

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

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

i -
LIETUVIŲ APŠVIETOS DRAUGI

JOS, BROOKLYN, N. Y., VIR
ŠININKŲ ADRESAI.

Pirmininkas S. Vaičekauskas,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

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

Finansų raštininkas A. Plečkaitis,
228 Madison St.,

Hoboken, N.
Iždininkas B. Vaičekauskas,

526 39th St., Brooklyn, N. Y.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne 
Vice-pirmininkas K. Brazeviėia,

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

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

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

Caledonia 
Main St.

CHORO VIRŠININKU 
ADRESAI:

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

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

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

Choro vedėjas L. Ereminas
324 Barreman St., Brooklyn,
Repeticijos atsibūna kas pčtnyčią, 

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

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

“LAISVE
183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Atvirutės 4 rūšių, kurias išleido 

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

Pinigus ir laiškus siųskite:
P. A. DEDYNAS

1 Worth St., Worcester, Mass.

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

tai nereikiakaip 
tis. 
keleivingtj. 
Tankumais, 
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkas
291 Wythe Ave., Com. So.lst 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Greenpoint 279

NEW YORKO LIET 
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 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.
F. Klastauskas,
241—3 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y. 

Kazlauskas,
268—40th St., Brooklyn, N. Y. 

Liutkus,
131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Simaitis,
174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

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

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush

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

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

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

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

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

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedėHoj, P. A. Sa- 
lasevičlaus svetainėj.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Cent-ro Valdyba: 

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

S. Karvelis, 111 Ainsliz St., 
Brooklyn, N. 

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

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

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

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

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

35 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas K. Kriaučiūnas, 

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas P. Patašius,

94 S. 1st St., Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^■0- Ž‘W4“ rwr«,
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių i..cdikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligac Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės; ( 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas de) Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio.......... ..
Nuo gerklės skaudėjimo 25c, 
Skilvinės proAkos.......... “*
Pigulkos del kepenų... 
Blakių naikintojas........
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui .. ..........
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis..................... .  ..
AntiseptiAkas muilas................
Gumbo lašai...................50c. ir

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroz 
ttaippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir (k 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. j
WReikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių apraiymfifeSZTI j 

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam# 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoj*.

i’atgffl tuma brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių,- raJyč.MBil OBCjJ 
atsilankydami j Lietuviikg Aptifkį.

VINCAS J. DAUNORA, Antiekoriua,
Bedford Avenue 'tampas North Lį j

50c. 
,50c. 
’«5c’.

Z

.25 

.25 

.10 .25

.50 

.25 

.W 
1.00 
1.00

.50

.25

.25
,25
.tr 
tr 
.M

Nuo galvos skaudijtmo.lftc. if 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gčhmo.......... 
N uo peršalimo • •...........#. 
Plaukų stiprintojas... .2^0. ir 
Linimentas arba Expęlleris... 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Antiseptiška mostis. 
Nuo viduriavimo... 
Kastorija del vaikų.. 
Proškos del dantų.. 
Karpų naikintojas...

.$1.00 
.75

1.00 
.50 
.50 
.50 

1.00 
.25 
,1J 

3.00 
.25 
.25 
.50 
.25 

1.00

ir i.oo 
ir

IT

10c. ir
niaukų žilinto.......... 
Reumatizmo... .. .SOc. ir 
lytiškų ligų...........5Oc. ir
dusulio.............. ................
kirmėlių........ .*......

II A1/ m n NEREIKIA JIEŠKOTI :: sr nfl I I K \ I II Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai Meti ai|l| m u n o l u »■;
knyga DYKAI. įdėk štampą. Adresas:

LIETUVIU KORESPONOENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAOO.
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. STREIKAS CENTRAL 
BROOKLYNE. '

Streikas Central Brookly- 
»e tęsiasi gana pasekmin
gai . Streikieriai laikosi ge
rai ir solidariškai. Tarpe , 
lietuvių streiklaužių beveik 
nėra. Jeigu darbininkai 
laikysis vienybėje, jeigu vi
sų tautų darbininkai eis iš
vien, tuomet kapitalistai 
priversti bus nusileisti.
Daug triukšmo tarpe strei- 

kierių kelia kunigai. Jie 
stačiai agi tu o j a p ries strei
ką. Tai yra labai negražu. 
Pereitą nedėldienį buvo at
vykęs koks tai kunigas, ku
ris tam tyčia surengtose 
prakalbose pradėjo niekinti 
socijaliustus ir uniją ir 
kvietė prisidėti prie kokios 
tai Juozapinės unijos. Bet 
kodėl kunigas taip šmeižė 
socijalistus ir unijistus? Ar 
tai gražu, kunigėli? Juk 
patsai matai, koks baisus 
vargas ir išnaudojimas cu- 
kernėse! Kurgi buvai iki 
šiol?. Kodėl iki šiol nepasi- 
rodei? Kunigas piršo savo 
draugiją, kuri leisianti ko
kį tai laikraštį, bet kas tai 
per draugija? Juk prie!

mas bus 24 d. rugsėjo, 8 vai. 
vakare.

Lietuvių skyriaus posė
džiai bus kriaučių unijos o- 
tise, 101-103 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Sekantis 
posėdis bus nedėlioj, 26 d. 
rugsėjo, 10 vai. ryte. Nuo 
26 d. rugsėjo posėdžiai bus 
kas nedėldienis 10 vai. ryte 
patol, pakol atsiras norinčių 
lavintis.

Kaip matot, dabar lietu
viams labai gera proga pra
silavinti ir pastoti piliečiais. 
Prasilavinti gali kiekvienas, 
nes tapti šios šalies piliečiu 
labai mažai reikalaujama. 
Man rodosi, kad kiekvienas 
protaujantis darbininkas 
neprivalo ant toliaus pasi
likti stuobriu, bet turi rū
pintis tapti piliečiu.

Jonas Zubavičius.

Ant gatvių prakalbos.
Subatoje, 25 rugsėjo bus 

prakalbos ant Roebling ir 
Grand gatvių. Kalbės drg. 
J. Jukelis temoj: “Kas mus 
privertė prie socijalizmo?” 
Pradžia 8 vai. vakare. Ren-

lietuviai ir tai tik bažnyti
niai. Tuo tarpu į unijas 
žmonės turi prigulėti be 
tautų ir religijos skirtumo. 
Patsai unijos pamatas yra 

vienybė, o ne susiskaldymas.
Lietuviai streikieriai, o 

taip-pat ir lenkai su rusais 
sako laikysis broliškai. 
Streikieriai nori daugiau 
teisybės, daugiau žmonišku
mo ir geresnių darbo sąly
gų-

Bet jau randasi ir tokių, 
kurie nori griauti streiką. 
Mat, yra visokių boselių,ku
rie kad primanytų, tai tuo
jaus suardytų streiką. Tū
los bobelės irgi leidžia pas
kalas ir ragina žmones, kad 
tik grižtų darban. Toksai 
jų elgimasis labai nešvarus 
ir negražus. Streike turi 
visi eiti išvien ii’ energiš
kai rūpinties savo reikalais. 
Vienybėįe—mūsų galybė.

Panedėly išėjo streikan ir 
muiline, nors ten radosi jau 
streiklaužių.

Geistina būtu, kad strei- 
kieriai laimėtų, nes gyveni
mas cukernėse buvo labai 
sunkus ir priespauda buvo 
labai didelė.

Cukerninkai turėtų patįs 
pranešti į “Laisvę” apie sa
vo vargus ir reikalus. Ben
dromis spėkomis ir vienybė
je daug ką galima atsiekti.

S t re i k i e ri ų D ra u ga s.

Panedėly, 27 rugsėjo, 
Tautiškame Name bus pus- 
menesinis susirinkimas L.S. 
S. 19 kuopos. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi draugai priva
lote atsilankyti.

Streikieriai nutarė laikytis.
Laike mass-mitingo, atsi

buvusio seredos vakare, 
streikieriai nutarė laikyties. 
Kompanija buvo atsiuntus 
savo sanlygas. Bet siūle 
labai mažai. Streikieriai 
atmetė pasiūlymus ir pasa
kė, jog reikalauja trijų cen
tų ant valandos visiems ly
gtai. Taip ir nubalsavo.

LAISVĖ

ir

na.

94

281-7 N.

redakcijos.uz-

“Lai

MUO

ar pleiskanos 
stančmi išgyt

KRAUTUVĖ SALDUMY- 
GROSERIŠKŲ DAIKTŲ.

adresu:
Al, M. PURVENAS

181, E. Arlington,
i Sept. 10 to Oct. 10)

vilties! Jeigu plikas, 
ar plaukai slenka; tūk- 
,ti. Gydymas DYKAI! 
: Specialist, 106,

Dr. Brundza Co., Sta. W., B’lyn, N.Y.

2339.E

2340.E

2341.

t,

2356.
klavišiu, KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.E

Wil

8 bal
su 21 
balsais

vai. ryto iki

New

Polka. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

2357.
2358.

E 2359.

MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

; armonikas su 21 
aina $8.00. Tokia armonika 

su plieniniais

tAiT 21-

4 po pietų.

York City

6e

REIKALINGA MOTERIŠKĖ.
Reikalinga apysenė moteriškė prie 

mažos šeimynos. Geras ir ramus 
gyvenimas. Gaus ir atlyginimą. At- 
sišaukit greit į “Laisvės” ofisą.

(77—81)

REIKALINGAS.
Reikalingas lietuvis išplatinimui 

apgarsinimų lietuviais apgyventose 
vietose: Now York, New Jersey, 
Connecticut, Brooklyn, Long Island. 
Ta darbą galima atlikti Kuosomis nuo 
darbo valandomis. Atsišaukite arba 
rašykite po num.
140 E. 22nd St., NEW YORK CITY.

(Lexington ir 3rd Ave.)
(77—78)

šiuomi pranešu, kad aš darau pie
tus ir vakarienę visai prieinama kai-

Kreipkitės šiuo adresu: 
s MRS. LUC

So. 1st St., Brooklyn, N. Y.
(77—79)

REIKALINGAS VAIKINAS.
Reikalingas jaunas vaikinas pi;m 

kriaučių dirbtuvės patarnavimui. 
Darbas lengvas. Atsišaukite šiuo ad
resu :

B. L. U. TAILORING CO.
6th St., Brooklyn, N. Y.

DIDELĖ
NŲ IR
Parduodame įvairių kendžių ir šiaip 

visokių groseriškų daiktų. Kviečiame 
atsilankyti, nes kiekvienas būsit 
ganėdinti. Adresas:

18 OLIVE & POWERS ST., 
BROOKLYN, N. Y. 

(Arti Public School).
(77—79)

DIDELĖS DOVANOS!
Kas užsirašys pas mane “Laisvę” 

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

, knygų “Laisvės” išleistų už 75c. Tos 
■dovanos bus duodama lik naujiems 
skaitytojams. Todėl, jei pats skaitai 

vę” prisikalbink kitą užsirašy- 
gausi dovanas. Pinigus siųskit

BAISI NELAIMĖ.
22 d. rugsėjo, 8 vai. ryte, 

ant 7 avė., tarpe 23 ir 25 
gatvių atsitiko baisi nelai
mė: įgriuvo apie du bloku 
gatvės, kur buvo vedamas 
naujas požeminis kelias. Be
griūvant gatvei,, nukrito 
50 pėdų žemyn pilnas karas 
žmonių, daugybė vežimų 
su arkliais, automobilių ir 
praeivių. Tik vienam kare 
buvo 78 pasažieriai, kurie 
pirmaisiais įkrito.

Po žeme dirbo 50 darbi
ninkų.

Negana to. Begriudama 
žemė sulaužė gazines triu- 
bas ir vieną vandeninę; ga- 
zai pradėjo eiti ir nuodyti

Išgydau nuo Reumatizmo, nes esiu 
išradęs gyduoles su kuriomis esiu iš
gydęs Hazleton, Pa., porą desėtkų 
žmonių. Kurie norit išsigydyti, 
kreipkitės pas mane.

J UOZAS 1 ’A ŪLA USKAS 
579 Arthur St., Hazleton,

DIDI NAUJIENA BROOKLYNO 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, perfuinų, trajankų 
įvairių guminių prietaisų, speciąliškų diržų sustiprinimui vidurių ir tt.

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

turi gerą praktiką Kalbame Rusiškai, Lenkiškai ir Lietuviškai.

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

SERGANTIEJI!
Ar nustojote sveikatą iš

po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių.

aš išgy-

priežasties ligos?

AISOPO PASAKOS.
Didelė knyga 360 pusi., 

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

Reikalaukit iš “Laisvės’’

183 Roebling St., Brook

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

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.)

[Naujausi = Lietuviški

DR. LAHMS’ 0<"<-OovG

ĮĮ^L su lietuviškomis dainomis.Užlaikau Granioroiius rekordas prekhjoja tik 75c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai 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. Istoriškų ir maldų knygų, 
kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. 
Gražių popierų groinatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis, 
su drukuotais aplink konventais, tuzi
nas 25c., penki tuzinai už $1.00. Reika
laukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavorus. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

Naujausias
Lietuviškas 

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

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

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 p’ien.0 balsai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

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

GERIAUSI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

vienų, dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji-

Columbia
Rekordai

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
Galima gauti pas

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

2342.

E 2225.

E 2226.

2228.

E

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doctas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą. (
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas. (
1’0 DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava • 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ž.UAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
J SVEIKATA. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija. 
EINU PER ’DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
PER GIRTĄ GIRIA LĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU. 
ŽYDAS STATINĖJE 
SAULELĖ 
Kapelija. 
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTĖ ir
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ. 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Vairas. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.

klavišiu, 12 basu, 
Kaina $12.00.

E 2360.

šią vietą.
7 žmonės užmušta ir 

daugiau 100 sužeista.
Policija, bijodama dides

nio įgriuvimo, sulaikė visą 
judėjimą nuo 22 iki 27 gat
vių.

Tuojaus pribuvo pagelba 
ir pradėjo žmones gelbėti.

Kol kas priežastįs nelai
mės dar neištirtos. Polic- 
manas, kufis pirmasis buvo 
liudininku tos baisios nelai
mės, pasakoja, kad pirmiau
siai pasigirdo koks tai spro
gimas, o paskui pradėjo gat
vė griūti. Ir momentališkai 
įgriuvo arti dviejų blokų.

Reikia pažymėti, kad ir 
dvasiškiai pribuvo į pagelba, 
tik ne žmonėm, bet jų dū
šiom; atsirado net 50 kuni
gų, kurie laimino žuvusius.

Dabar New Yorko valdžia 
tyrinėja priežastis tos nelai
mės. Tūlas inžinierius pa
sakė, kad po žeme neuž- 
tektinai buvo ramsčių, bet 
valdžia, greičiausiai, su
vers visą bėdą ant darbi
ninkų arba suras kitokias 
priežastis. Juk savęs ne
kaltins !

NAUJAI ATIDARYTA

NEW YORK, N. Y.

.Juk savęs ne

bus
seni forničių storą.

, STREET.

6 strūnų balalaika, 
mechaniški keleliai, 7 
klaponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio iš- 
dirbimo $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. 
Dept. M

rops
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DAR APIE STREIKĄ.
Juozas Pašemenys mums 

praneša apie streiką šiaip. 
Prie streiko prisidėjo ir ka
vos, dirbtuvė,kuri taipgi pri
guli prie Arbuckles Bros. 
Kaij) visur, taip ir čia dirb
tuve apstatyta policija.Kaip 
matosi, tai gali iškilti susi
rėmimai su policija. Strei
kieriai elgiasi gražiai, bet 
fabrikanto sėbrai elgiasi 
negražiai. Keli streikieriai 
tapo jau net sužeisti.

Gerbiamieji Brooklynie- 
čiai! šioj subatoj, 25 rugsė
jo (September) visi atsilan- 
kykit į Tautišką Namą, 101- 
103 Grand St. Bus puikus 
koncertas ir balius, pareng
tas Lietuviškų Draugijų Są
jungos Didžiajam New Yor
ke. Pradžia lygiai nuo 8 
vai. vakare.

^‘ame koncerte dalyvaus 
puiki Vaitiekūno orkestrą, 
“Aido” choras po vadovys
te p. Eremino, smuikų du
etai ir kvartetai po vadovy
ste p. B. Kalkausko. Taip
gi bus įvairių deklamacijų 
ir juokingų monologų. Pa
sibaigus programų! bus 
linksmus šokiai.

Atsilankykit visi — i 
ir jauni, nes visiems bus 
linksma.

Įžanga tik 10c ypatai.

Dar syki pasakau, kad Pi- 
lietystės Komiteto susirinki
mai būna kas mėnuo antroj 
ir ketvirtoj pėtnyčioj, 957 
Willoughby Ave., Brooklyn, 
N Sekantis susirinki

Naujas lietuviškas biznis.
Brooklyno lietuviai susi

laukė naujo biznieriaus — 
gerb. P. Mačio, kuris išvien 
su Marcinkevičium įgijo

Jų krau
tuvė randasi po N198—200 
Grand St.

Abudu biznieriai yra mū
sų mieste plačiai žinomi ir 
reikia linkėti jiems pasiseki
mo.

“LAISVĖS” AGENTAS
K. P. Deveikis, Hartshorne, Okla. 
Pas jį galima užsirašyti “Laisvę” ir 
pinigus užsimokėti.

“Laisvės” A dm.

N Y
VISIŠKAI UZ 

DYKĄ
ArEsi Kankinamas

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurio mana alsivcsti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

Sifilisų arba Užnuodijiinų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Nogruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vend; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą, liežuvio; negera kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti;

sujudintas;

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją,

nintas ir lengvai 
viškas, barningas ir 
visas sunykis iš ryt 
linis nuo draugystes 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pa'-.".’ v;; J ’.UIS tin s J’dktu 
ir lengvoi kalboj t<‘ip, jog 
suprasti ji ir naudotis jos patį

pamokinimų. Ji yra krautovč žinios ir talpina tikri
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant Imn- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškoi, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.
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Siusk Tą Už Dyką Knyijos Kuponą Šiandien.
DR. J. RUSSEL PRICE CO.. L. 203, 208 N. Fifth Ave., Chicago,
Godotinasai:Tr-Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 
vieną iš tų knygų, umu laiku.gauti

Vardas ir pavarde

Adresas. . ; ...........

Miestas Stejtas

j

KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimą* 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainų 
500 aditų, kaštuoja $12.50 
G varam uolas ant 10 metų. Ši
tą gram a foną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjim* 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00. likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramalonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK, N. Y.

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.

PA TARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

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




