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No. 78. Telephone 5231 Greenpoint
“Entered

džia, kuri nenori skaitytis 
įsu žmonių balsu, bet elgiasi

RUSAI ATSIĖMĖ
LUTSKĄ.

Pereitą savaitę rusams taip, kaip jai patinka. Mie- 
pradėjo sekties Voliniaus stų atstovai sako, kad augš- 
gubernijoj. Austrai trati- tesnėji valdžia privalo iš sa- 
kiasi atgal ir negali atginti vo darbų atiduoti žmonėms 
savo pozicijų. Į apyskaitą, bet ne taip, kaip

Kaip žinoma, austrai kad dabar elgiasi.
prieš kelias savaites buvo} Norint, kad Rusija karę 
užėmę rusų tvirtovę Lutsk.'laimėtų, reikia kogreičiau- 
Dabar rusai praneša, kad šiai paskirti tokią valdžią, 
jiems pasisekė atmušti nuo kuriai žmonija užsitikėtų. 
austrų miestą Lutsk ir pa- Reiškia, miestų atstovai rei- 
imti ten 4,000 belaisvių. kalauja, kad būtų nauja mi-

Rusai, paėmę Lutską, da- nisterija ir kad ji prieš liau- 
linkui tvirtoves dį atsakytų už savo darbus. 
______ j atgauti tą! Taipgi miestų atstovai 
Austrai ir vokie-1 reikalauja, kad Valstybės 

. būtų kogreičiausia 
Tą galima'sušaukta, nes to liaudis rei-

bar eina 
Dubno ir mano atgauti tą Į 
tvirtovę. / 
čiai nusimano apie gręsian-} Dūma 
tį jiems pavojų. rn_ 
matyti iš vokiečių oficialiu kalaujanti. 
pranešimo, jog jų karmine-} Atstovai mano paskirti 
nė, buvusi ties Pinsku, pasi- .tam tikrą deputaciją ir sių- 
traukė atgal, prie pozicijų sti pas carą su nutarimais, 
linkui Jasiodla River.

Musys ties Lutsku, 
praneša rusai, buvęs 
didelis.

I Kasžin, ar caras paklau- 
kaip sys tų jų nutarimų?...
labai,-------------

'800,000 VOKIEČIŲ PRIEŠ 
300,000 SERBŲ.

Iš Nishos (Serbija) pra
neša, būk iš tikrų šaltinių 
sužinota, kad vokiečiai ir 
austrai turi sutraukę 800,- 
000 kareivių, kurie mano 
per Serbiją prasimušti ir

BROOKLYN, N. Y., 28 Rugsėjo (September), 1915 m
s matter March 11. 1914. at Post Office.at the Brooklyn, New York under the Act of March 3,
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Maršalkovskaja — gražiausia gatvė Varsavoj

■'‘PASILSĖSITE” KIJEVE, mija daugiausiai susidedam valdžios patarėjas ritmeist- 
Vckietijos kaizeris išleido ti iš italų kareivių. ras Moli Kretingos apskri-

' , majoras Spielberg
Viežaičiuose; ritmeistras

I

RUMUNIJA APSKELBI": 
MOBILIZACIJĄ.

Diena į dieną laukiama ir 
ant .Balkanų kraujo pralie
jimo. Apskelbus Bulgari
jai mobilizaciją, neatsilieka 
ii kitos Balkanų viešpatys
tės. Tuojaus po Bulgarijos 
apskelbė mobilizaciją Grai
kija, o dabar jau ir Rumuni- j 
ja. Rumunijos karės mini-Į 
storis prisakė genaraliui j 
štabui, kad kariumenė, 
randasi parubežiuose, 'būtų 
‘‘gatava prie visko”.

Buchareste buvo didelės 
patrijotiškos demonstraci
jos.

lauja parodyti, ar turi val-

b0S.

oi

varo į frontą.

POPIEŽIŲ NORI Iš ITA-

IR

skai

e išdavu 
kių tuščių

no 
ra

reivių, visus į frontą išvaro. 
Kaip

;mušimo algos, tai ir mums 
norime

tik iš Vokietijos pui- 
naujos jiegos, tuojaus

panaikintų Įstatymą apie

DIDŽIAUSIOS AUDROS 
ITALIJOJ.

Rymas, 27 d. rugsėjo. - 
tyme ir apielinkės iškilo;

Vanduo už-

ė, kad pekla esanti

Naumiestyje; valduos pata- prasimuštų _
rėjas hauptmanas v on Hake nepaduotu turkams x’1‘1------  ..„i..,— asesa- •

Dryan-

NUSKANDINO ANGLŲ 
LAIVĄ.

Vokiečių submarinas nu
skandino anglų laivą. Žmo
nės sočio išsigelbėti.

popiežių iš Italijos išvytų. 
Popiežius yra kaltinamas 
už prijautimą vokiečių pu
sei.

Kauten berg-Garczynik Tel
šiuose; ritmeistras Lutta

kareivių, kurią pasiųs Ser- T- _ “„i-o™” 
i'/jai j pagelbą. Mat, talki- )įuo^jno publika, 
mukai bito, kad teutonai ne- J “ATnUt

i per Serbi]a ir- -

ELIZABETH, N. J.
Policmanas bijo peklos.
21 d. Rugsėjo laike pietų 

buvo prakalbos prie Singe
rio Co. vartų. Kada pirmi
ninkas drg. G. Taiiner už
lipo ant platformos persta- 

ityti kalbėtoją, tai tuo laiku 
^11U] [prieina policmanas ir reika- kuri h4*i n i* fii-vi irnŲ

sakyti čia prakalbas. Drg.
i. 1 aimer, atsakydamas po- 

licmanui, užklausė: “O kom
panija ar turi pavelijimą, 

! k a da j i da r b i n i nkam s nu mu- 
Įša algas? Jei kompanijai 
[nereikia pavelijimo prie nu- 

r, - . ... ...... mušimo algos, t„l 1Ryme ir apiehnkes įskiloh < . i 1 ,r , v nereiKia, Kaiia męs ,baisios audros. Vanduo uz-.iškovoti al pakčlinia!” 
•bojo daugybę namų ir \ a-, l>()licnlana‘s, neturėdamas 
jtikaną. Daugybe gyvulių:^ daugiau besakvti, atsi- 
i prigėrė, daugelis medžių is- ” - 
[laužyta. Nuostoliai labai 
[dideli. Ar žmonių žuvo —| 
[dar nesužinota.

traukė šalin.
i Kada pradėjo drg. Bieke- 
nap kalbėti, tai policmanas 
vėl pasiunčia kalbėtojui raš
čiuką reikalaudamas , kad 
kalbant neminėtų “Heli’ 
(peklos), nes giydi, čia yra 
daug mažų vaikų. Drg, Bie-

į kareivius atsišaukimą, ku- Į Kadangi Bulgarija prade- tyje, 
Game apart kit-ko sako: jo mobilizuoti savo kariume-

“iš komandierių praneši-;nę, tai ir talkininkai pasi- von Jšchierstaedt Plungėje; 
mų aš žinau, kad mano nar- [skubino daugiau ’kariume-(Valdžios patarėjas hauptma- 
sieji kareiviai, bekovodami nes pristatyti į Dardanelus, [nas Pauly Sėduose; valdžios 
su priešais ir tą kovą laimė-‘Jeigu talkininkams pavyk- patarėjas hauptmanas von 
uami, pailso ir jiems reika-Jtu Dardanelus laimėti, tai, 
ingas paiisis. Bet tą pailsį be abejonės ir Bulgarija su

nito prisidėjimo 
dva-’prie Vokietijos, nes tuomet 

kareivių. Tokiu būdu teu-!sioj, sustiprinkite savo jie-! Rusijos ir Anglijos laivynas 
) galutinai Serbi- gas ir dasieaukite Klievo”. iš Juodųjų jūrių galėtų jos 

p a k rašei us bomba r du o ti.

TIES VILNIUM RUSAI IŠ
MUŠĖ 8,000 VOKIEČIŲ.
Petrograd.—8,000 vokie

čių nutverti siųstose netoli 
Vilniaus, tapo išmušti ru
sais. Vokiečiai priėjo visai 
arti rusų pozicijų. Tuomet [ paduoti pagelbą Turkijai ir 
rusai pradėjo papliūpa sau-! Bulgarijai, 
dyt iš maxima. Retas kuris Dabartiniu laiku Serbija'galima susilaukti tik Kije-jsilaikytų 
iš vokiečių tik ištrūko. turi apie 300,000 ginkluotu•

TALKININKAI DUOS PA-!
GELBĄ SERBIJAI.

Prancūzai .ir Migiai ren- mažų vaitųŽDrg'.' Bi£ 
jgia naują armiją is I.jOOOO,kenap atsakydamas į po- 

rnvnnnii kiivin meilia sOiv',. 17 v l 1 .

Oficialis rusų pranešimas 
skelbia apie laimėjimus 
biejuose flanguose, 
rolas Russki atmušė 
čius Rygos rajone.

Ties kaimu Stunga 
čiai sumišime bėgo

a- 
Ge ne
vok ie-

tonai mano galutinai 
! ją sunaikinti.

daug pri- 
Kalbėto- 
kad p. 

ipolicmanas mus visus laiko 
j už mažus vaikus; juk jis ži- 

kad čia mažų vaikų nė- 
ir jie dirbtuvėje nedir^ 

Apart to, biblijoj taip- 
rašmna apie peklą”.

Šileliuose; valdžios asesa- 
rius oberleutnantas 
der Varniuose; valdžios ase
sorius leutnantas grafas 
Matuschka Kelmėj; valdžios} 
asesorius von Devitz Tris- 
kiuose; ..
hauptmanas von Morenhof- 
fen Šaukėnuose; hauptma
nas Voigtel "Tauragėje, o- 
berleutnantas von Wakdorf 
Raseiniuose. Rietavoj pir
mininkas tuom tarpu dar 
nepaskirtas.

Po viršininko pareina 
žandarai, kurie atlieka poli
ciją apskričiuose ir vaito 
darbus kaimuose, kur senie- ■ 
ji kaimo valdininkai yra pa
bėgę arba šiaip nebeveikia. 
Aptarimui svarbesniųjų rei
kalų įtaisė įpatiškas pasi
kalbėjimo valandas.

Mūsų tautiečiams tegali
ma jųjų pačių labo dėl pa
tarti, kad geidimais ir pasi
guodimais atvirai kreiptųsi 
į vokiečių valdininkus ir vo- 

Apie tai rašo Tilžėje 1 kiečių parinktiemsiems val-

nori paimti Kijevą ir tuo- 
|met jau “pasilsėti”. Bet 
[kaip jam tas pavyks, tai at- 
Ieitis parodys.

LIGONBUTĮ.
Prasidėjus karštiems mū- 

4 -• Ibiams tarpe francūzu ii* vo- 
vjcio ię]GCRg Belgija pavirto i h- 

gonbutį: visos bažnyčios, 
mokyklos, teatrai ir kito
kios viešos įstaigos prikimš
tos sužeistaisiais. Kiek vo-

KUROPATKINAS VY
RIAUSIAS KARĖS 

VADAS.
Iš Stockholmo praneša,!

vokie- 
atgal.

Tame pat rajone ties kai
mu Atkala eina didžiausias losi vyriausiu karės vadu, 
musys—pozicijos pereina iš het ištikrųjų kariumene va- 
rankų į rankas. Ties Sve- 
benu paimta 300 belaisvių ir 
3 kulkosvaidžiai. Ties Dvin
sku nėra stambių permainų.

Ties Lennevaden kaimai 
Rose ir Struge tapo paimti.

11-

m misteris

rolo Kuropatkino.

AREŠTUOJA SOCIJAI 
DEMOKRATUS.

MOBILIZACIJA GRAIKI
JOJ.

Balkanuose viskas virte 
verda. Graikija į 24 valan
das mobilizuoja visą savo 
kariumenę. Karalius Kon
stantinas ir jo ministerial y- 
ra pilname sutikime.

Kuomet Athenuose tapo 
paskelbta karaliaus dekre
tas apie mobilizaciją, tai mi
nios žmonių susirinko ant 
gatvių ir džiaugsmingai 
krykavo. Karalius sako, 
kad mobilizacija apskelbta 
šalies apsigynimui.

Karės ofisas Athenuose 
buvo vieta didžiausio veiki- 
mp.

Laukiama, kad ir Rumu
nija mobilizuosis.

RUSIJOS MIESTŲ AT
STOVAI REIKALAU

JA VALDININKŲ 
PERMAINOS.

23 d. rugsėjo Maskvoj į- 
vyko miestų atstovų susi
važiavimas. Atstovai svar
stė, kaip Rusiją išgelbėjus kį bepročiu ir Kijeve paso- 
nuo tų nepalaimų, kurias iki: dino į bepročių namą.
šiol panešė.

Atstovai išnešė rezoliuci
ją, kurioj safco, kad didžiau-

VOKIEČIAI NORI PEREI-

Iš Petrogrado pranešama, 
kad vokiečių kariumenė 
stengia! pereiti upę Berezi
na. Berezina istorijoj labai 
garsi, nes ten 1812 metais

są likusią savo armiją. Da- 
’__ . „1.LT..1 nori pereiti
per tą upę ir rusams pa
rodyti, kad jie daug geresni 

negu Napoleo-

bar vokiečiai
joj) policija konfiskavo iš
leistą rinkinį, suredaguotą 
socijaldemokrato Karolio'nas buvo. __ £
Liebknechto. Tame rinkiny Berezina paguldė i 
reikalaujama kogreičiausio tūkstančių kareivių, 
kares užbaigimo, kuri nai- J lo TvcoijLo,
kiną darbininkų klesą ir vi- kiečiai nemano tokių nepa- 
są Vokietijos šalį. Tame laimų susilaukti. 
rinkiny buvo išreikštas pro- j *"  
testas prieš užgrobimą sve
timų teritorijų. K. Liebk- 
nechtas ir dar vienas soci- 
j al de m o k r a tas a r e š tu o t i.

apie 80 
, su ku

riais bėgo iš Rusijos, o vo-

BOMBARDUOJA DVIN- 
SKĄ.

Ties Dvinsku eina didžiau
si mūšiai. Vokiečiu sunkio- c

[ji artilerija jau pradėjo 
|bombarduoti Dvinsko for
tus vakarinėje dalyje.

BUVUS GALICIJOS GU
BERNATORIUS Iš

PROTO IŠĖJO.
Kada rusai užėmė Galici- ANGLIJOS SUBMARINAS 

ją, tai tuojaus buvo paskyrę1 NUSKANDINO VOKIE- 
grafą Bobrinskį Galicijos! 
gubernatorium, kuris, bėgy [ _ ___ _________
kelių mėnesių ten viešpata-[Baltijos jūroje, netoli Šve- 
vo. Kada rusams ;
iš Galicijos bėgti, tai ir gra-1nuskandino Vokietijos krei- 
fas Bobrinskis išsinešė. Da- Iserį. Danų žvejai pasakoja, 
bar laikraščiai praneša,kad būk jie matę, ka*r Vokieti- 
rusų valdiškos medicinos Jos kreiseris nuskendęs, 
komisija pripažino Bobrins- I 1 • 1 V * • TT.JT • •

šia priežastis tų nepalaimų, daugybe yra tokių gu 
kurias iki šiol Rusija turėjo, torių, kuriems atšaka
tai netinkanti dabartinė val-

ČIŲ KREISERĮ.
Iš Danijos praneša, kad 

Šve- 
prisiėjo lelijos, Anglijos submarinas

Nuo gubernatoriaus kė
dės į bepročių namą, tai ne
labai smagu. Bet Rusijoj 

.berna- 
torių, kuriems atsakančiau- 
sia vieta bepročių namuose.

TALKININKAI DARDA
NELUOSE GAVO NAUJĄ 

PAGELBĄ.
Ant pussalio Gallipoli 

talkininkai išsodino naują 
armiją, susidedančią iš 110 
tūkstančių kareivių.

Sakoma, kad naujoji ar-

TURKAI SAKO IŠNAI
KINSIĄ ARMĖNUS.

Nuo pat pradžios kares 
turkai pradėjo skersti ar
mėnus ir tos skerdynės iki 
šiol nesiliauja. Turkai at
virai pasakoja, kad išsker- 
sią visus armėnus ir išnai
kinsią jų tautą. Turkai 
skerdžia ne vien suaugusius 
vyrus, bet ir moteris su 
kūdikiais.
* Pagal apskaitliavjmų, tai 
įšviso apie 500,000 armėnų 
jau išskersta.

Vokiečių valdinin
kai Kauno gub. 
Vokiečių valdžia jau nu

skyrė savo valdininkus tūlo
se vietose Kauno guberni
jos.
einanti “Dabartis”. Pa
duodame to laikraščio 
straipsnį ištisai.

“Užimtoj Kauno guberni
joje vokiečiai įtaisė civilinį 
Lietuvos valdymą pagal bu
vusius rusų apskričius Tel
šiai, Šiauliai, Raseiniai ir 
Kaunas. Civilinis valdymas 
turi tą uždavimą, kad ati
taisyti ramumą ir suteikti 
užimtuose kraštuose gyven
tojams sargybą bei pagelbą, 
kad patarimu ir dabar jiems 
dar padėti ir taip karo pa
darytas blėdis kiek galint 
prašalinti.

Civilinis valdžios vadas, 
kunigaikštis Prancas Juo
zapas von Stenburg-Birs- 
tein, turi savo darbavietę 
tuom tarpu Tilžėje. Kaip 
vietiniai valdininkai veikia 
apskričio viršininkai. Tuom 
tarpu apskričių valdymas y- 
ra pavestas šioms ponams:

dininkams nesipriešintų. 
Tokiu būdu tik tegali Įvykti 
naudingas sugyvenimas bei 
darbas. Vokiečiai nori re
gimai Lietuvos gyventojų 
ūkiškus reikalus pažinti ir 
jiems padėti”.

DIDELIS PRANCŪZŲ 
ANGLŲ LAIMĖJI

MAS.
Iš Paryžiaus praneša, jog 

francūzams ir anglams pa
sisekė atimti nuo vokiečių 
apie 20 mylių tranšėjų, 
daug kanuolių ir 20,000 ka
reivių į nelaisvę. Didžiau
si mūšiai eina be persto j imo 
nuo šiaurinių jūrių iki Vo- 
geso kalnų, šie mūšiai yra 
daug didesni, negu buvę ant 
Marne upės. Prancūzai at
siėmė Souchez ir Loos mies
telius.

Užmuštų vokiečių 
čius siekia į 60,000.

ten.
Kada Singerio darbinin

kai pradėjo daugiau kalbė
ti apie savo reikalus, pradė
jo organizuotis Į unijas, tai 
kompanija irgi nesnaudžia. 
Kad užbėgus tam visam ju
dėjimui už akiui, kompanija 
Įtaisė dėl darbininkų “beis 
bolių jardą”, kur darbinin
kai, užmiršdami apie savo 

vasaros laiku pra
dari g laiko ant to- 

zobovų”. Dabar, 
kada oras atvėso ir žaisti 
bulėmis peršalta, prasidėjo 
didesnis veikimas. Subruz? 
do unijų veikėjai, kad suor- 
gan i z u o t i kogreiči ausiai
darbininkus į unijas. Mi
tingai būna labai tankiai, 

i Ir štai, kompanija, nujaus
dama tą visą, sumano už
vesti fabrikos vakarines mo
kyklas dėl savo darbininkų, 
lai tas daug nekaštuos ir 
tokiu būdu galės trukdyti 
nuo greitesnio darbininkų 
susiorganizavimo. Nema
nau, kad ten darbininkai ga
lės ką nors naudingo pasi
mokinti, bet tikslas kompa
nijos aiškiai matosi.

Dabar, kada kitų fabrikų 
darbininkai sustreikavo, tai 
Singerio kompanija visiems 
savo darbininkams išdavė 
ženklelius, kad be jų niekas 
negalėtų į fabriką įeiti. Pir
miau to visai nebuvo ir ga
lėjo eiti, kas tiktai norėjo. 
Čia vėl matyt kompanijos 
baimė, kad neateitų kitų 

ne kalbės, tai jis juos tuo-[fabrikų darbininkai strei- 
jaus areštuos. įkieriai ir nesukūrstytų iš-

Tai tau ir “laisvė”,
Suvienytos Valstijos taip di
džiuojasi

BULGARAI RENGIASI 
UŽPULTI ANT MA- 

CEDONIJOS.
Iš Paryžiaus telegramai 

praneša, kad kas minu.ta 
laukiama kelių Bulgarijos 
korpusu įsiveržimo i Mace-

AREŠTUOS I. W. W. 
KALBĖTOJUS.

Paterson, N. J.—Policijos 
viršininkas John B. Bimson 
pranešė, jeigu I. W. W. uni
jos organizatoriai Paterso-

kuria1eiti į streiką.
Kunst Albers,



LAISVE

Draugiški vagys| Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Tūli radikališkesni tauti-1 jie liepia darbininkams my- 

ninkai. kviečia socijalistus lėti Rockefellerį, Morganą, 
bendrai kovoti su klerika- Carnegie ir kitus. Kurgi 
leis. Propozicija gera, tik jau sarmata, vyručiai? Juk
visa bėda tame, kad sočija- 
1 is tai neužsitiki ir radikališ- 
kais tautininkais. Męs pa
siūlytume savo propoziciją: 
eikime skyrium, muškime 
sykiu.

tai streiklaužių obalsis ir 
nei vienas doras darbinin
kas neprisidės prie jūsų 
kompanijos, kaip tik pama
tys jūsų ličyną.

Minėtas laikraštis yro po 1 
švento Juozapo globa. To 

_____ _ paties Juoz., kuris buvo Ma- 
Kataliko” lei- rijos tariamuoju vyru. Kas- 

i” žin kodėl tasai šventasis žy- 
T ir delis taip jau labai patiko 

tuos laikus, kada Ponui Kemešiui — męs ne- 
1 kun. 'žinome, bet tasai pats Juo- 

1 1 "* ’ • tu

“Katalikas” pykstasi su
“Draugu”. “'
dejas sako, kad “Draugas” 
elgiasi nekrikščioniškai i 
primena 1
“Draugą” redagavo ( .. .
Kaupas. Tuomet, matote,1 zapas buvo globėju ir 

draugijų, kurios prieš karę 
veikė Lietuvoje, vadovau
jant kanauninkui Olšauskui. 
Toms draugijoms prijautė

“Draugas” buvo ir krikščio
niškas ir artymo meilę skel-

Gana jau gana! Gi ir 
tuomet prieš kiekviena sei- 

Katalikas” pjovėsi su 
“Draugu”.
n»a

Dėlei “Estlando” nelai-! 
mes federališką valdžia kal
tina 8 y patas.

Kasgi iš to? Atskiri vir
šininkai čia ne tiek kalti, 
kiek ta visa sistema, prie 
kurios galima panaši nelai
mė.

Tas ypatas galima ir nu
bausti, bet panašios nelai-! 
mes kaip buvo, taip ir bus. 1

MELUOJA IR NEPA-

i

jas.
Dabar galite suprasti, ko

kio plauko yra minėtas laik-

reikalas. Męs norime pa
klausti, kodėl gi męs ir mū
sų laikraščiai taip daug aty- 
dos atkreipėme ant tokio 
laikraštėlio? Juk tai buvo 
laikraštėlis, kurio įtekmė ly
ginosi zerui. O męs, kriti
kuodami tą laikraštį, šaudy
dami iš socijalistiškų kanuo- 
lių į tą tautišką bluselę, be
galo ją išreklamuodavom ir 
padarydavom didele “šiŠ- 
ka”. Ar nebūtų buvę ge
riau nejudinti tos gulinčios 
bėdos ir duoti jai progą pa
čiai save susiėsti, pradėjus 
nuo uodegos?

Mums rodosi, kad mūsų 
socijalistiška spauda turėtų 
labiau sekti pavyzdį anglų 
socijalistų spaudos. Anglų 
socijalistų spaudoj kaip ir 
nėra tos rūšies polemikos, 
kokios kupina mūsų spauda. 
Mes begalo daug atsižiūrim 
į kokio nors tautiško laik
raščio pasakymą ir tik gai
šinami savo laiką ir energi-

Austrijos valdžia 
medžioja karei

vių Danijoj.
(Nuo mūsų korespondento 

iš Danijos).

Indijos kanapes
(Feljetonelis).

Todėl męs tą naują sve
čią ne tik nesveikinam, bet ją. 
sakom, kad tai yra apašta- į Daugiau principiališkumo 

ir mažiau tos specifiškai 
“lietuviškos” politikos! Dau
giau principiališkumo 
mažiau to “šliupizmo’ 
‘Sirvydi zmc”.

los vergiškų jausmų ir tri- ; 
linko susikūprinimo. Kol 
darbininkuose viešpataus 
tokia dvasia — tol bus ver
gija, bus karės, bus kraujo 
(praliejimas, bus Ludlowo 
(skerdynės, bus niekinimas 
ii persekiojimas susipratu
siu darbininku, v c-

OPIUOJU KLAUSIMU.
Drg. V. Kapsukas rašo 
Rankpelny”:

“Beveik visa Lietuva 
užimta.

ir 
ir

“Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus!” atsišaukia į 
savo skaitytojus naujas kle
rikalų laikraštis “Darbinin
kas”, skiriamas, mat, katali
kiški e m s da i b i n i n kam s.

Tolinus vėl skaitome:
“Darbininkas” eina 

platųjį pasaulį budint
kelti ir rinkti į krūvą bro
lių darbininkų — ne su 
neapykantos pagiežos žo
džiais, bet vardan to (Jė- 

. zaus), kurs atnešė ant že
mės ramybę”.
Apie kokią čia “ramybę” 

meluoja pono Kemešio orga-
* nas, tai, turbūt,tiktai tas ja- 

gamastis ir žino. Gera “ra
mybė”, nėra ką sakyt, kada 
pusė krikščioniško pasaulio 
pasinėrė kraujo klane. Jei
gu jau jūs, kunigučiai, per 
du tūkstančiu metų pie 
vandenį grudot — tai bi 
nemeluotumėt žmonėms i 
kis, kad ramybę nešate.

Pasauly nėra ir nebuvo į 
ramybės. Pasauly yra ko-' 
\a. Kapitalistai lupa nuo' 
žmonių darbininkų devynius 
kailius, o kunigai padeda' 
kapitalistams. |

Ponas Kemėšis pervėlai 
atsirado su savo geltonuoju 
“Darbininku”. Kurgi buvo

n t

DAILeS DRAUGIJOS IR 
SOCIJALISTAI.

So. Bostone gyvuoja dai
lės draugiją vardu “Gabija”. 
Joj priguli labai daug soci
jalistų. Jie, žmonės, dirba 
tonais, triūsia, prakaituoja, 
bet vistįk negali įtikti to
kiems tautiškiems vaiki
nams, kaip Kirdiejus ir kiti. 
Ii štai, negalėdami ilgiau 
sugyventi bendroj draugijoj 
su panašiais elementais, ke
li mūsų draugai rezignavo iš 
“Gabijos” ir viešai pagarsi
no apie savo rezignavimą 
“Keleivy”.

“Gabijoj” pasirodė esą 
perankšta sugyventi socija- 
Hstams su tokios rūšies tau
tininkais, kai]) Kirdiejus ir 
jom panašus. Daugely vie
tų yra panašių draugijų, 
kuriose dalyvauja mūsiškiai 
draugai. Jie yra ten ant- 
rarankiais darbininkais, o 
bosatija kiti žmones, labai 
tankiai didžiausi mūsų poli
tiški priešai. Dar pasaky-

lių ir seserų padėjimas”.
Męs girdėjome, kad Pru

snose steigiama draugija, 
kuri rūpinsis Didžiosios Lie- 

jisai ir jo broliukai, kuomet tuvos lietuviais. Apie tai 
susipratę darbininkai metų rašo ir p. Gaigalaitis “Vien, 
metais kovojo už savo būvio Lietuvninkų”, 
pagerinimą? 
socijalistai 
čiais darbuojasi, ] 
politišką ir kultūrišką dar
bi n i n k ų sus i ]) ratini ą.
tai streikų, kiek kovų jie su- į tilžiečiais, 
kėlė Lietuvoj ir Amerikoj? 
O jūs kur buvote, ponai ge- 
radėjai? Snaudete sau kle
bonijose ir keikėtės. Mela- 
vot žmonėms, kad rojaus 
ant žemės nebuvo ir nebus. 
Ir dabar dar meluojat.

Bet štai pajutot, kad jau 
pamatas smunka iš po kojų, 
pamatot, kad lietuviai dar
bininkai uoliai rašosi į kovo
jančias unijas ir vis labiau 
linksta prie socijalizmo. Na, 
tai ir pradėjo jums kinkos 
drebėti. Na tai sudėjot pi- 

(° JU jus turite!) ir už-

Ten liko kaip tik vargin- 
giausioji gyventojų dalis. 
Tai męs matome ir iš laiš
ki] ir iš Lietuvos laikraš
čių. Tuo tarpu jie negau
na jokios pagalbos. Dar
gi jokio laikraščio ikišiol 
neturi ir nežino, kas de
dasi pasaulyje. Mums 
reikia ir ai)ie juos pagal
voti. ‘ Britanijos žydai, 
lenkai rūpinasi apie saviš
kius visuose kraštuose (ir 
Rusijoj gyvenančius, ir 
Vokietijoj, Austrijoj) — 
valdžia jiems negina tai 
daryti. Taip-pat turime 
pradėt rupinties apie tai 
ir męs. Greitai, gal-būt, 
susitvers ten susišelpimo 
draugija, ir mūsų pareiga 
bus ateit jai į pagelbą. . .. -
Tuo tarpu gi turime, kiek Lame, kaip Gabijoj , tai bu
gs lodami, daugiau aukų y° pusė^ bėdos. ~ lent beiat 
rinkt. Atsiminkime, kad 
ateina ruduo, paskui- žie
ma — tuomet da baisesnis 
pasidarys mūsų tėvų, bro-

buvo toki s žmogus, kaip M. 
Petrauskas, kuris visuomet 
guododavo mūsų sriovės 
žmones, bet juk Petrauskų 
męs turime labai-labai ma-

Štai, lietuviai Bet męs manome, 
jau dešimtine-[greitu laiku visgi turėsime 

keldami įgauti daugiau informacijų
• iš tėvynės, kadangi dabar 

Kiek vilniečiai galės susisiekti su

Jeigu męs kalbam arba vagio adresą, kuris buvo 
rašom, tai tik apie papras- mane apvogęs, ir parašiau 

jtus vagius, kuriuos valdžia laišką prašydamas, kad jis 
ną'fridmTrtikgdašaZ kad persekioja, ^areštuoja ir į man tuos pinigus sugrąžin- 
tuomi pasitarnausiu net ke
liom žmonių klesom, rųšiem, 
veislėm, ar kaip ten jas va
dina.

Jūs žinote ką nors apie 
kanapes, bet toli gražu ne
žinote visko apie jas, ties, 
apart tautiškų kanapių, ku
riose Pilypas tankiai slaps
tėsi, yra da ir kitokių kana
pių. Taip Indijoj auga aug- 
muo, kuris paprastai vadi
nasi Indijos kanapė, ale 
daktarai vadina jį Cannabis 
Sativa, kad kvaili žmonės 
neišpirktų visų Indijos ka
napių. Iš jų daromi vaistai,' 
vadinami Cannabis Indica, 
kurie turėtų būt vartojami 
poetų, pesimistų, melancho
likų ir visokių svajotojų. 
Tūli mūsų rasojai neseniai 
skambiai kalbėjo apie psy- 
chas. Hm... Psycha nėra 
taip bjaurus žodis, tik biskį

Visuose laikraščiuose ma
tosi medikališkų straipsnių, 
todėl ir aš sumaniau da vie-!

Austrija, kaip ir visos ka
riaujančios šalįs, vis dau
giau nori surinkti kareivių. 
Kas metai lauko darbų atli-, 
kimui daugelis Danijos dva
rininkų ir stambesniųjų ūki
ninkų parsigabendavo ne
mažai darbininkų iš Lenki
jos, o taipgi iš Galicijos 
(Austrijos).’ Tie lenkeliai, 
kurie čia atkeliauja, dažnai 
esti labai tamsus, beveik vi
si jie geri katalikai, tankiai 
lanko bažnytėlę šventą ir 
myli gerai degtinę, o nere
tai įkaušę ir pasipeša. To
kie darbininkai daug piges
ni, negu vietiniai danai; jie 
sutinka dirbti prie sunkiau
sių sanlygų; daugiausia jie 
dirba nuo akorto. Vieti
niai darbininkai nemaloniai 
žiuri į ateivius, kadangi pa
starieji numuša jiems algas. 
Todėlei daugely vietų žodis 
lenkas—“Polak” stačiai vir
to kasdieninėje kalboje — 
žodžiu paniekos ir pažemi
nimo.

Tokių tai darbininkų dar 
ir šiais metais randasi Dani-

kalėjimą sodina. Tuom tar- tų. Suprantama, nesakiau, 
pu yra taip vadinamų drau- kad jis tubs pinigus nuo ma
giškų vagių, apie kuriuos nęs pavogė, bet saki 
męs nei kalbam, nei laikraš- 'pasiskolino. Taipgi 
čiuose rašom ir kurių vai- džiau ir priežastis, k

l nuro-
___  _____ ..... ____ priežastis/kadpini- 

džia nepersekioja ir į kalėji- gai man labai reikalingi, 
mus nesodina. O juk drau- Mano draugas-vagis nieko 
giški vagys daug pavojin-'neatsako. Praslinkus Re
gesni" už paprastuosius. 
Draugiškas vagis tave ap
vogs ir tu paskui neturi tei
sės ne tik jį vagimi vadinti, 
bet dar neprivalai niekam 
apie tai nei pasiskųsti.

stebėtina, kada ji atsiranda drąsos, jie moka primeluoti

valgo (mažu ryja) iš Indi
jos kanapių padarytus vais
tus, to smegenys tuo pačiu 
laiku yra erzinamos 

žmogus į-joj, kai kuriemsJš jųjų bū-jmigdinamos, žmogus į- 
tų reikėję namieje stoti į puola į sapninį, neva nemie- 
kariumenę. Kad sumedžio- įgantį stovį, svarstymas iš- 
tl visus Austrijos lenkus,! ’ ' • ■ - --.
esančius Danijoje ir pasiųsti 
juosius kareiviauti, vietinis 
Austrijos konsulas sumanė 
šiame atvejyje pasidarbuoti. 
Nuvykęs tam tikslui į mies
telį Marbo, pasibaigus ka
talikų bažnyčioje pamal-

nyksta ir vaidentuvė lošia 
tokią komediją, kad net 
Puškinus, Šillerus ir kitus 
svajotojus pralenkia.

Kitas man sakys, kad 
daugelis poetų ir kitų sva
jotojų pagimdo savo svajo
nes alkoholiu. Tai tiesa. 
______ i eilių ir dainų yra 
ištekėję iš bonkų ir bačkų ir 

•h0™8 jos jau gana kvepia poeto 
C ’ anatomija ir ])rivatiškais 

Sakoma, jog: reikalais, ale Indijos kana-

doms, vieną šventadienį jis Nemažai
sušaukė visus lenkus į kle
bono sodą ir liepė .....
rengtis keliauti namon “gel
bėti tėvynės”, ū
ir vietinis katalikų kunigas užėdimas padarytu da
pataręs lenkams skubintis 
namon, kad “apgynus šven
tą katalikų tikėjimą”. Ga
lutinam šio dalyko aptari
mui, nutarta susirinkti vie
name viešbutyje. Minėto 
viešbučio salėn prisirinko a- 
pie 100 žmonių — busiančių 
kareivių. Viskas ėjo gerai,

neatsako.
liems mėnesiams ir vėl pa
rašau laišką ir jau su išme
tinėjimais, kad jis negerai 
daro, nesugrąžindamas man 
pinigų. Mano draugas-va
gis, matomai, labai užsigavo 

Štai kaip tave apvagia 'įr atrašė, man laišką sekan- 
draugiškas vagis. Visųpir- čio turinio: 
miausiai jis stengiasi su ta
vim susipažinti, pradeda 
draugauti ir stengiasi būti 
tavo geriausiu draugu. Pas
kui tas jūsų draugas sten
giasi sužinoti, ar jūs turite 
pinigų? Ir kaip tik sužino, , . 
tuojaus prašo paskolinti, klės”.
Pas tokius žmones užtenka! Aš nuo 

________________ draugui, 
prirodyti priežastis, 'giškai apvogė,

- „ -____j
ir kad jie tuom tarpu savų]ne i^rajiks į tas pinkles, bet 
neturi. Jie, prašydami pas-'^ar .^j° , nejtraukė, 
kolos, visuomet sako, kad už 
kelių dienų tau atiduos, kad 
pas juos vėliaus pinigų 
kaip šieno ir tt.

Suprantama, pradedi 
nyti, kad jis ištikrųjų 
pinigus atiduos, nes iki 
buvo tavo geru draugu ar 
pažįstamų, per tai ir pasko
lini. Nors gerai žinai, kad 
dabar melo ir apgavysčių 
gadynė, bet skolindamas pi
nigus neišdrįsti pareikalau
ti raštelio. Ir kaip reikalau
ti raštelio nuo tokio žmo-

“Tamsta reikalauji nuo 
manęs kokių ten pinigų, ku
lių aš niekad nuo tamstos 
nesu skolinęs ir tamstos vi
sai nepažįstu. Aš nepasigai
lėsiu keliatos dolerių, kad 
tamstą už tai įtraukus į pin-

bus

ma
tau 
šiol 
ba

anatomija ir privatiškais

Klessen taip-pat iš sakyklos ■ didesnius didvyrius iš mušu j ixnrnitnn Irn ri nlrii Li n I > • - * . v i ni poetų ir visokių sapnuotojų.

vo geru draugu, o dabar 
prašo pinigų, prižadėdamas 
juos ko greičiausiai atiduo- 

Tu nuo jo ne tik rašte- 
nereikalauji, bet dar

Bet moksleivių “Sapnai” gal 
nebūtų mirę, jei autoriai 
būtų ragavę daugiau tų ka
napių.

Jeigu jūs jau taip nusigy
venote, kaip tas Chicago^ 
tautiškas bankierius, kuris! 
anais metais slapstės po sta- 

jlu nuo kreditorių, ir norite! 
^yJI,1ljį1Iia‘įšokti nuo tilto, jiaimkite 
( u 1 lum» biskį Indijos kanapių ir

i to laiko savo 
kuris mane drau- 

nieko nese-

, ma
tomai, bijo, kad traukdamas 
kitą, pats neisipainiotų ir 
tuomi nesugadintų savo biz
nio.

Kaip matot, tai draugiški 
vagys yra daug pavojinges
ni už paprastus vagius.

C. Shestokas.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

O tu biednas, biednas lie
tuviškas redaktoriau!

Kada tu ateini iš ryto į 
redakcijos ofisą ir pamatai, 
kiek laiškų ir laikraščių gu
li ant tavo deskos;

kada tu suvalgai visą tą

kada tu rašai, rašai ir ra
šai, straipsnius, apžvalgas;

kada tu taisai, taisai ir lo
pai tas begaliniai ilgas ko
respondencijas — ar atsime
ni, brolau, kokia daugybe 
korespondentų tave pipiri- 
na, kokia daugybė veikėjų 

1 prikiša tau išdidumą ir sa- 
Jvymeilę, kokia daugybė ta- 
• \ o brolių redaktorių gamina 

tau auksines pigulkas??
j Ar jauti, kad gal būti vi- 

“Ko tu prie manes lendi? 8as ^as ju°dai išmargintas 
)<ln fli nnn tavos\kolinnn Inpas bus suvartotas sand- 

[Vieni apvymojimui ir tu bu
si parokuotas, kaipo nuobo
dus, negabus, nerimtas, per

ini mtas, nesuprantamas, vul- 
Igariškas ir atsilikęs rašyto-

r.iekas nematytų. Pagalios! 
ir jis pats prašo apie tai 
niekam nepasakoti, kad tu 
jam paskolinai. Juk ir ne-

[draugo privatinius reikalus.

jis tavo pinigus įsideda į sa-* 
Įvo kišenių, tuomet jau svei-

1 įkas su atidavimu ! Išsyk jis 
nuo tavęs slapstos, nenori 
susitikti, o paskui stačiai 
pasako:

painiojo vienas iš Kopenha
gos inžinierius, var 
kuris tuomet gyveno minė
tam viešbutyj. Sužinojęs, 
kame dalykas, jis tuoj ėmė 
atkalbinėti lenkus neiti ant 
paskerdimo, paaiškinęs, kadi . - . .. r.
čia niekas juos jokiu būdu'P’ vienok norite jaus is fi- 
regali priversti stoti i ka- pjp6 Indijos kana- 
riumene. Išgirdę tai, len- J’U ir eiklte sak>’t I,rakaI- 
kai labai nudžiugo; pametę, s- 
konsulą su jojo popieromis Jei2’u Jūs esate kunigas ir 
prie stalo, jie’linksmai puo- įmonėm išrodo prastu daik- 
lėsi prie inžinieriaus, ir, dė- tu jūsų nupieštasis dangus p rie p;ekvieno stengiasi pri- 
kavodami jam, ji ant rankų lęsigerkite Cannabis Indical j........................ ....
išnešė ant gatvės, čia ra- tinktūros bent 10 lašų — iri 
dę savo dūšių ganytoja be-.Kls ne^ nuvest į dangų gale-, 
stovint, jie prisispyrę klau-'SitcT netik jį nepaprastu pa
se,ar .teisvbę inžinierius kai-įvaryt.
ba. Kunigas Klessen, maty-! Jeigu nesiseka eiles rašyt j 
damas, kad čia jau visas da- ir už parašytąsias niekas 
Iykas pairo, noroms-neno- poetu nevadina, nepasigailė- 
roms turėjo pripažinti akįse kite'dešimtuko ant Indijos 
inžinieriaus, kad anas teisy- 
sybę sakęs.

Nabagas konsulas, susi
rinkęs visus savo popierga
lius, dūlino sau namo, šiuom 
žygiu nieko nepešęs. Jisai 
da sakė, kad buvo pasiry
žęs rinkti kareivius ir kito
se vietose,kur randasi lenkų 
darbininkų, bet kadangi 
jam čia nepasisekė, tai dau
giau nieko nė nepradėsiąs.

Jeigu jau išėjote iš proto 
'k, kaip tas sorkininkas

Kada aš nuo tavęs skolinau 
ir kas matė? Jeigu tu dar 
sykį išdrįsi kokių ten pinigui 
prašyti, tai aš tave suareš
tuosiu !”

Draugiškas vagis apvagia 
pirmeivį ir atgaleivį, nes jis Nabašninkas Kudirka ra- 

• 4-14- i • i • j Išydavęs ties liepsnojančiu s^a kytu su kiekvienu kad galg‘tų k\s a.
gauti ir nuo kiekvieno pra- kiesmirksnis įmesti nasruos- 1 1 • • i- ■

Dalyvaudami taip vadina
mose bepartyvėse dailės 
draugijose, męs noroms ne- 
noroms atsisakome kelti są- 
yąjj proletarišką meną. 
Gaišdami bepartyviškose 

;, męs neturime 
jau nei laiko, nei energijos 
dirbti savo darbą dailės sry- 
tyje. Teisybė, yra dar to
kių lengvaširdžių draugų, 
kurie mano gelėsią praves
ti proletariškos dailės prin
cipus bepartyviškų dailės 
draugijų gyvenimam Bet 
ta viltis tuščia! Būdami 
mažumoje, męs patįs grei
čiau paskęsime bepartyviam 
verpete, negu išmokinsime 
savo priešus.

Socijalistiško veikimo dir
va begalo plati. Ji apima 
ne vien politišką ir ekono
mišką darbininkų klesos ko
vą. Be viso to, socijalistai 
rūpinasi dar kelti kultūriš
ką darbininkų susipratimą, 
auklėti vargdienių klesose 
broliškumo ir žmoniškumo 
jausmus. Tuo tikslu męs 
steigiam liaudies universite
tus ir teatrus, kooperacijas, 
mokyklas ir tt.

Pažiūrėkite nors ir į finus 
socijalistus — jie turi savo 
liaudies namus, savo moky
klas, savo chorus, savo bė
rius ir tt. Lietuviai socijali
stai nuo keliatos metų ir 

ti panašiu 
juo ir to

TOP' VJcUbUcUUl 
jmp i draugijose

Be viso to, rasi ir A. 
Bulotos atvykimas į Ameri
ką galės šiek tiek prisidėti 
prie sutvarkymo šelpimo 
dalykų.

■
*na ujninio Vaalo savų švie

sias mintis. Bet visgi ,tai 
buvo poetiška ir tragiška.

O dabar?
Paklauskit dėdės Šerno 

Jisai jums papasakos.
Ir kam tas viskas? Gal 

už kelių desėtkų metų Ame
rikoj nebebus lietuvių. Ir 
tavo visi tie raštai, tavo 
smagenų darbas nebus ver
tas sudilusio skatiko. Tu 
busi tiek žinomas, kiek koks 
nors senprusis ar jatvingis 
iš XII amžiaus!

** *

Caras pamainė savo dėdę 
mūšių lauke. Visgi dėdė tai 

i specialistas ar jisai ne- 
V, gali prilygti prie amątorių 

'mylėtojų. '•
Sulyginkit tikrą artistą su 

(artistu mylėtoju ir jūs turė
sit skirtumą tarpe dėdės ir 
caro.

Jeigu draugiškas vagis 
nevedęs, tai jis tankiausiai, 
taikosi prie merginų, prade
da su jom draugauti, prade
da sakyti, kad ją myli ir pa
skui, suradęs priežastį, pra
šo pinigų paskolinti. Mer
gina, kaip žinoma, greičiau 
patiki, ypatingai, kad jis 
žada apsivesti, per tai ir 
sukiša paskutinius savo cen
tus.

Štai jums pavyzdys. Keli 
metai atgal Philadelphijoj1 
gyveno tūlas vaikinas —I 
draugiškas vagis. Jis apvo
gė keliatą savo draugų, pas-' 
kui pradėjo taikytis prie1 
merginų, žadėdamas apsive-į, 
sti. Išsyk jam labai sekėsi, !_v° 
bet štai viena jo “mylimoji” | -
sužino, kad jis ne su ja vie-] 
na veda tokias derybas, bet 
ir su daugiau, tai pradėjo' 
rengtis areštuoti. Bet mū
sų draugiškas vagis ne kvai
las ir nelaukia, pakol jį su
areštuos; jis nuvažiavo į 
New Jersey valstiją ir ten 
pradėjo savo biznį varyti — 
draugiškai apvaginėti žmo
nes.

Ir kas svarbiausia, kad 
tu negali jį vagimi pavadin- 
t i! Apart to, jis lošia pir
meivio rolę, tai daugelis jam 
ir užsitiki.

Sykį sužinojau draugiško

kanapių, tuomet jums išro- 
dys, jog gabesnio žmogaus 
pasaulėj nėra.

Jeigu norite surasti bend
rų tautos reikalų, imkite 
Cannabis Indica.

Jeigu likote tokiu atgalei- 
viu ir tokiu žmogum, kokiu 
yra Sirvydas su “Lietuv
ninke”, gerkite Indijos ka
napių tinktūros ir jums vis 
išrodys, jog jūs esate pir
meivis ir doras, kaip jam iš
rodo.

AR VERTA Iš SOCIJALIS-
TIŠKŲ KANUOLIŲ
ŠAUDYT Į TAUTIŠ

KAS BLUSAS?
Navatnas klausimas, bet 

męs turime jį išrišti. Ištiesų, 
argi verta mums, lietuviams 
socijalistams, atkreipti taip 
daug atydos ant kiekvieno

timo ?
Imkime pavyzdį. “Kelei

vio” rašytojas Vardunas 
skelbia, kad

“Nabašninkė “Laisvoj i
Mintis” turėjusi vos 50 
metinių skaitytojų”.
Tegul jau bus ir 50, nors 

teko iš šalies girdėti, būk ji 
turėjusi tik 30 prenumerato
rių. Bet dalykas visai ne

dėjote neva darbininkišką ponų tautininkų nusišnypš-
laikraštį.

Ponas Kemėšis ir jo laik
raštis ant kiekvieno žings
nio, lyg tie Lietuvos ubagai, 
garbindami Jėzų Kristų, 
platina darbininkuose nusi
žeminimą, paklusnumą ir 
aklą vergiškumą.

Jau pat pirmame to gel- 
tonlapio numery davatkišku 
būdu aiškinama, kad Kris
tus liepė mylėti prietelius ir 
nenrietelius.

DIEVAS MYLI LIETUVĄ!
Vokiečiams paėmus Vil

nių, klerikalų laikraštis 
“Draugas” sušuko: “Tikė
kime Apveizdai. Lietuva 
kenčia nekaltai. Jos gyven
tojai karės nenorėjo. Die
vas globoja nekaltus. Ne
apleis jis Lietuvos gyvento
jų... Padėkime ir męs pra
šyti Visagalio Lietuvai naš
tos palengvinimo”.

Ne, panai iš “Draugo”, 
jeigu jau dievas yra, tai jis 
niekad gero Lietuvai neve
lijo. Keno gi vardu kry
žiokai smaugė Lietuvą? Ke
no vardu popai ir biurokra
tai smaugė Lietuvą ?

A. Ručas

RUSAI ITALŲ NE
LAISVĖJE.

Neseniai mūšyje ties Ison- 
zg italai paėmė nelaisvėn 
25 rusus, kurie papasakojo, 
kad austrijokai paėmė juos 
nelaisvėn,varu vertė juos ka
riauti Austrijos pusėje prieš 
italus. Kaip tik italai pasi
rodė apkasuose, rusai tuoj 
metė šautuvus, iškėlė ran
kas augštyn ir ėmė šaukti: 
“Ruskije! Ruskije 1” Italai 
maloniai juos priėmė ir pri
žadėjo nusiųsti juos Rusi
jon.

** *

Nau j as klerikalų. laikraš
tis “Darbininkas” išėjo ne- 
dėldienį 19 d. rugsėjo.

Tikri begėdžiai tie kleri
kalai. Net šventos dienos 
nepavožoja.

Kam užkenks “Darbinir- 
kas?” *

“Draugui”.
čirti-Viru.

7

r tame, kodėl “Laisvoji Min- jau pradeda žengti 
tis” buvo taip nusmukusi, keliu. Eikime tik j FT5 •• m> 1 • .Klausykit, klausykit! Jau Tai jau ne mūsų, socijalistų,
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Ar važiuosite po karei 
Į Lietuvą?

mokėti “Tėve mūsų”, “Svei-ZiIUO^ZlKllS turi DŪt ka Marija”, “Tikiu į Dievą 

civilizuotas.

M. P. šit

Kas bus su Lietuva, kuo- 4) Jeigu tamsta nevažiuo- 
met karė pasibaigs? Kada- si Lietuvon, bet liksies čia, 
rys Amerikos lietuviai, ka- Amerikoj — tai ar manai 
rei pasibaigus? Apie tai da- !kokiu nors Hudu prisidėti 
bar labai daug šnekama, ta- ! prie partraukimo Amerikon 
čiaus niekas nežino, savo giminių ar pažįstamų? 
kaip apie tą dalyką mano| OL ant šitų tai klausimų 
didžioji dalis lietuvių visuo- tegul atsako kiekvienas mu

sų skaitytojas ir šiaip jau
Tūli net stačiai sako, kad 

jeigu Amerikos lietuviai ne- .1 _ 
grįš po karės į tėvynę, tuc-pį^ 
met jau bus po Lietuvai. 
Bet girdėties ir balsų, kurie 
darodinėja, kad nesą reika
lo vykti į Lietuvą. Reikią, 

' esą, atsigabenti Amerikon 
savo gimines, nes Amerikoj 
prasidėsią geri laikai.

Kadangi visi tie klausi
mai begalo rūpi mūsų dau- 
gucmenei—-tai męs manome 

darbą, 
visiems

menės.
į rankas papuls šitas “Lais- 
’•“o” numeris su minėtais 

• užklausimais.
Nepa ti n gė k i te. Pe r s ka i - 

'tę šiuos užklausimus, ne
gaiškite nei valandėlę ir nu-

atliksiu naudingą 
jeigu užduosime 
“Laisvės” skaitytojams ir 
neskaitytejams šiuos klausi
mus.

1) Ar tamsta manai va
žiuoti po karei į Lietuvą?

2) Kokiame atsitikime:

ka Marija”.
į Tėvą” ; turi tvirtai žinoti 
| “Dešimtį dievo prįsakymų” 
ir žudydamas žmones priva- 

Paprastai priimta manyti, lo visuomet^kartoti: “Penk- 
kad žmogžudis, tai p r as-, f neužmušk!” O tuos žo- 
čiausias pasauly žmogus, džius ištaręs, turi pridurti: 
be jokios sąžinės, be jokios i “Viešpatie dieve ir visi 
mielaširdystės, turintis žvė-, šventieji pribūkite man į pa
niškus jausmus ir tam pana- gelbą!” Kad būti žmogžu- 
šiai. Bet pasirodo, kad to-!džiu ir kad prieš tave nie
kia žmonių nuomonė yra la- kąs neprotestuotų, bet pa- 
bai klaidinga. Dabar męs laikytų “civilizuotu” žmo- 
gyvename dvidešimtam am- gunii, reikia gauti nuo. ku- 
žy, civilizacijos ir progreso palaiminimą. Kitaip 
amžy, per tai ir žmogžu- prieš tave užprotestuos, kad 
džiai privalo būti civilizuoti, tn esi barbaras, laukinis 

Tik pažvelgkite i dabarti- žmogus ir nemoki žmonių 
uę karę ir pamatysite, kad žudyti. Juk męs gyvename 
joje dalyvauja civilizacijos (“civilizacijos” ir “progreso” 
galvos. Veik visi moksliu- .amžy!

te kelis žodžius “Laisvei”, čiai, veik 
Atsakykite trumpai ir aiš- stengiasi 1 
kiai. Dideliu istorijų nėra-į rasti, kad 
švkite, bet atsakykite taip,: radimo g 
kad viską suprastume. Ne daugiausia

galimevisi akademikai.............. , ....
ą nors naujo iš-i “didžiuotis” šio pasaulio su-

prašykite ir savo artymuo-1 
sius, kad jie parašytų. Nors' 
mums bus daug .vargo su-’d0 nuodingus gazus .ir tais 
grupuoti atsakymus, bet tas'pažais nuodija žmones. Ka- 

■ vargas atneš naudos. Męs, da tais gazais pradeda žmo- 
daugiau mažiau, žinosime, nes nuodyti, kada žmonės, 

T:a_i]) į tuos klausinius žiūri'tų gazų užgavę, pradeda u 
' _ .. .. . musų skaitytojai ir pašalie- kraujais prunkšti, pradeda

ar tada, jeigu Lietuva bus čiai. - -■
po rusais, ar po vokiečiais?] k

3) Gal būti tamsta manai plunksną į rankas 
visviena 
nepaisydamas, kuri pusė lai- k 
mes? 1

riuo baisiausiu skausmų rai- 
Dar kartą prašom: imkit|vytis ir paskui miršta^ tai 

. . > ir vašyki-1^civilizuoti” žmones džiau-
važiuoti tėviškėn, J t e. Tuomi padarysite dide- giasi ir garbina išiadėjus.

naudą visuomenei. I Francijos akademikas iš
kaukiame jūsų atsakymo. Ln(k) bomb,L kuri sm-omla-

š- įrodymu, kad ir nuo žmogžu- 
0_|džių reikalaujama “civi- 

žmoniu išžu- nacijos”, “kulturiškumo” ir 
i kad prieš “puslaukinius” 

mokslinčiai —. žmogžudžius protestuoja
ma. Ir kaip žmogus nepro
testuosi, kad sykiu su civili
zuotais žmonėmis, sykiu su 
mokslo vyrais, atlieka tą pa
tį darbą ir puslaukiniai 
žmonės! Tai paniekinimas 
“civilizacijos”! Tai pasity
čiojimas iš “mokslo!” 

žmogžudis privalo būt
I “civilizuotas”, o ne jmslau- 
kinis.
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Mickevičiaus paminklas Warsavoj.

LIŪTAS
Vertė J. Stropus.

(Pabaiga).
ir pergalėjo jį ankstyboj jaunystėje, 
žinoma, nebe kovos. Mušimai, nuo-

mino 
nors, 
vargis, amžinas kalėjimo liūdnumas išleng
vo privertė didelį žvėrį nusiraminti, vie
nok, kartais jis vis dar pykdavo, atsisaky-

šiai riaumojo, o akįse numesto nuo sosto 
karaliaus užsidegdavo išdidus žibėjimas.

Kuomet tą vakarą Briskar’as įėjo į 
liūto klėtką, visi iškarto patėmijo, kad Mis- 
tigris blogame ūpe; žiūrėtojai greit prade

sti savo bandymus su Hutu.
Mistigris susitraukė kampe, ne

norėjo judintis ir net rodė Briskar’ui, kad

šintojas nesiginčijo; 
lines kletkos sienos, 
duris.

Tame-pat akies 
lengva su nejaučiama

s u s v ia

dešimtmečio

M al

užtrenkė duris.
Visi užmirė; užstojo visuotina tyla. 

Ir tas, kas atsitiko paskui, buvo tai]) keis
ta, kad pasigirdo nusistebėjimo šūkavimai 
ir pasigrožėjimo atdusiai.

liną dešimts sykių daugiau 
Įblėdies padaro, kaip kad iki 
'šiol vartojamos bombos, tai 
ne tik tą garbingą senelį vi-

Runai Vokietijoj

kar’tui artinantis, pamatė mergaitę, kaip 
jo išžiūra visai persimainė: jo akis pusiau 
užsimerkė, priimdamos labai, švelnų išsi
reiškimą, lūpos nustojo raut 
tiesęs savo didelias letenas,
grindų ir saldžiai sužiovavo. Mišlet’a pri
ėjo prie jo ir abiem rankutėm įsikibo jam 
į karčius; Mistigri’s išlengvo atidarė akis 
ir greit pažvelgė ant jos.

ant

jo į medinį bliudelį, jąi einant tarp žiūrėto
jų ir atkartojant savo plonu balseliu iš
moktą .melagystę: “Prašau jūsų, garbios 
ponios ir ponai, neužmirškite duoti ką-nors 
ypatiškai man”. Bet tos mažos Miš “ypa-. V. 
tiškos įplaukos” buvo suvartojamos pirki
mui degtinės.

Briskar’as buvo, kaip sakoma, amžinu 
girtuokliu; gerdavo degtinę vienas, iki per- 
sigėrimo. Sen-Loran’e tankiai matydavo, 
kaip po perstatymo jis eidavo į karčiamą 
Miuž ir tuštindavo stiklus vieną po kitam 
užbaigdamas tyra pelenine (absintu).

Daugelis liudininkų matė, kad trečią 
vakarą jis išėjo iš karčiamos anksti, bet 
jau girtas, pasakęs dar, kad pailso ir kad 
jam bus geriau namie, kur jis išgers didelę 
dar ryte nupirktą degtines bonką. Vienok, 
už pusvalandžio Briskar’as sugrįžo į kar
čiamą, nedaugiau girtas, kaip pirma ir la
bai ant ko-tai įpykęs. Tikrino, jog jis

Malšintoja^ sėdosi prie stalo ir gėrė 
nesustodamas, kolei neuždarė karčiamą, ir 
ėjo gi tai]) labai svyruodamas, 
čiamninkas, i , klausė
pats savęs, ar daeis jis iki namų.

Niekas ni'žino, ar Briskar’as tuojaus 
sugrįžo vežiman, ar parojo tik auštant, 
pramiegojęs Imr-nors keletą valandų.

Žinoma tik štai kas: po perstatymo 
mažiukė Mišlet’a pasiliko vežime visai vie
na, pavakarieniavo supelėjusiu mėsos šmo- 
čiuku ir duonos plutele. Baskui, matyda
ma, kad žvakes galas visai mažas, ji nedrį
so jo deginti ir užgesino. Tamsoje ji nusi- 

turnoje sukinėdama
si, vargšė mergaitė užkliudė bonką su deg
tine, kuri nupuolė — ir susikūlė. Lengva

renge

K I

i

Vienas anglų laikraštėlis 
įdėjo paveikslą, perstatant], 
kaip vokietys - ūkininkas a- 
ria, pasikinkęs vieną Rusi
jos kunigaikštį, patekusį ne
laisvėn. Jo šviesenybė ar 
didenybė turi dirbti arklio 
vietoj. Mat, Vokietija tu
rinti viršaus vieno milijono 
rusų belaisvių. Jų tarpe y- 
ra visokių blagorodijų ir 
šviesenybių. Jeigu da ka
rė ilgai tęstųsi, tai Vokieti
joj atsirastų rusų daugiau, 
negu vokiečių. Juos reikia 
maitint šiaip-taip ir duoti 
kitokį užlaikymą. Vokiečiai 
žmogaus be naudos nenori 
šerti, todėl jie verčia Rusi
jos belaisvius atlikt tokius 
darbus, kurie saviškiams iš
rodo sunkus. Daugelis be
laisvių liko pavesta ūkinin
kams darbus atlikt. Kadan
gi nuo ūkininkų arkliai liko 
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eiją/kad jos priima į ka-'dirbt, tad jie sumanė kin- 
riumenę necivilizuotus, ne- kyt rusus į žagrę bei_plūgą 
kulturiškus kareivius, kurie, i1’ arti. Rusai - žmones dru ■ 

esą labai žiaurus ir ti ir prie vargo pratę. Vo
kiečiui irgi geriau, nes ark
lys visgi vokiškai mažiau 
supranta, negu Rusijos ka
reivis. Tik vienas skirtin- 

, kad vietoj botago 
Vokietija protestuoda- ivokietys turi nešioti revol- 

kad tie verį ir saugot, kad jo plūgo

žiauriai Neveltui vokiečiai sten-

jbino, kad jis išrado tokį į- 
; ranki, kuriuomi vieton vie- 
’no žmogaus, galima dešimts 
•užmušti, bet ir jis pats no- 
■rėjo savo darbo vaisiais pa
sigėrėti. Ir štai, užsirašėI * 7 , ’ikarišku oriaivininku (civi- 

įliškam žmogui nevalia sėsti 
kariškan orlaivio), įsėdo į

'rojo ir šypsojosi, kai]) jo 
■’.bombos krito žemyn ir pe
kliška jiega griovė namus/ 
i draskė moteris, kūdikius;
ir senelius. Prieš tai niekas , 
neprotestavo, niekas nieko 
nesakė, nes tai “civilizuo
tas” žmogus daro užmušėjy- 
stes ir muša ne po vieną ar
ba du, bet po kelias dešim-

Bet štai Vokietijos val
džia — ministerija svetimų 
reikalų, išleido oficiali pro
testą prieš Angliją ir Fran-

dienose daugybė ligų paeina labai žiauriai kariaują. Vo- 
nuo perdaug valgymo, ir kietėja protestuoja, kad An- 
permažo darbo. Tokiems’glijos ir Francijos kariume- 
karė pagelbsti. Antras da-'* “* 1 ’ 1
lykas gyvenimas apkasuose, 
ant tyro oro padaro karei
vius sveikais žmonėmis, jei 
jie nebūna sužeisti. Tos ge
ros pusės išrodo labai men
komis, palyginus su blogo
mis ir reikia spręsti, jog ši 
kare prastai atsilieps ant 
žmonių veislės.

3) Daktarų draugija ski
ria mokyklas į tris klesas: 
A. B ir C. Skirianties sau 
mokyklą visuomet reikia 
žiūrėti, kad prigulėtų prie 
skyriaus A, nes jeigu ji pri- 
skaityta prie B, tas reiškia 
jog joje kas norint yra ras
ta negeram padėjime. Ge- 

Tegul toks riausioms mokykloms skai- 
Bet vidutiniam i tomą Harvard, John Hop- 

'kins, Columbia, Rush Medi
cal College, bet teisybę sa
kant didelio skirtumo nėra.
Tik daboti reikia, kad mo- r.eblogiau už indusus ir af- 
kykla prigulėtų prie sky- rikiečius.
riaus A. prieš civilizuočius neprotes-

j • o

D ik t ar o patarimai
Klausimai: —

1) Ar sveika yra maudy- 
ties rudenį ir žiemą juroje?

2) Ar šioji karė atsilieps 
ant žmonių nervų ir fyziš- 
kcs spėkos?

3) Kokios geriausios me- 
dikališkos mokyklos Ameri
koje?

Atsakymai: —
1) Maudynę jūrėse žie

mos laike nėra galima reko
menduoti vidutiniam žmo
gus. Yra žmonių su stipria 
organizacija, gera cirku
liacija, kūne gali save pri
pratinti prie tokios maudy
nės ir jie sako, jog tas jiems 
labai sveika, 
maudosi.
žmogui daug geriaus ištir
pinti marių druskos į bliudą 
vandens ir išsitrinti kūnas.

2) Kaip atsilieps karė ant 
žmogaus sudėjimo, sunku 
šiuom syk permatyti, gali
ma tik spekuliuoti. Aišku 
yra, jog karėje bus išžudyta 
patįs jauniausi ir sveikiausi 
žmonės. Pasilikę gyvi bus 
raiši arba seniai, ir nuo to
kių prigulės naujoji karta.

Šiandieninė kare labai at
siliepia ant nervų. Nuola
tinis dirksnių įtempimas ir 
trenksmas didelių šovinių 
padaro daugybes neuraste
nikų ir net sumaišo protą.

IŠ kitos pusės finansų nu
puolimas priverčia žmones 
prie skupaus valgio. Tas at
siliepia pusėtinai gerai ant 
gasiturinčių klesų — praša- 

na degeneraciją. Mūsų

Dr-as F. Matulaitis

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
TILŽĖJE.

Gavome pirmą “Dabar
ties” numerį. - Atsakomuo
ju redaktorium yra Prūsi
jos seimo atstovas Steputai- 
tis.

Laikraštyje dalyvauja ir 
Vydūnas. Vieną straipsnelį 
išvto laikraščio perspausdin
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III.

rodos.
jis liepė dviem draugam : 
ant jo. Perstatymas tęsės

žo, uždegė žvakę, pradėjo jieškoti bonkos, 
patėmijo nelaimę ir suprato, kas kaltas... 
Miš drebėjo,, lenkėsi ir meldė atleidimo. 
'Boliaus girtas pasiutimas, jiksmas, smū-

Briskar’as sugrįžo į karčiamą, net ne
užtrenkęs vežimo duriu. Mišlet’a paliko 
apmirusi ant grindų tarp stiklo šukių, vi
sa sumušta, sukankinta.

nėj randasi indusų ir afri
kiečių, pusiau laukinių žmo-' gumas, 
nių. j .
ma. remiasi tuom, c „
“nekulturiški”, “necivilizuo- .traukikai nepabėgtų, 
ti” žmonės labai ____
priemonę vartoja laike mū- giasi ne tiek žudyti Rusijos 
siu ir tt. ■" i kareivius, kiek pagauti juos

• Dabar kįla klausimas, gyvais.
kuom indusai su afrikie-l Vokiečiai Rusijoj papras- 
čiais žiauresni už tuos pro-, tai užima carų,, ministerių, 
fesorius, kurie išrado gazus amatininkų ir visokių per- 
ir pekliškos jiegos bombas? 
Ar jie už tai žiauresni ir 
barbariškesni, kad turi žvė
rišką drąsą ir, nieko nepai
sydami, užpuola savo priešą 
ir muša? Juk už tai jų ne
galima barbarais vadinti — 
jie karžygišką darbą atlie
ka. Visi gerai žinom, kas 
karėj daugiau žmonių išžu
do, tas užsitąrnauja pagar
ba. Juk ir civilizuoti žudo

kįla

Tai kodėl gi

tu o j am a?
Beje, Vokietija sako, kad 

indusai ir afrikiečiai nemo
ka žmonių žudyti; jie pir
miau sužeidžia, o paskui 
pradeda kankinti ir nukan
kina. Bet civilizuočiai irgi 
negeriau elgiasi; daleiski- 
me, pirmiau žmogų gazais 
užnuodija, o paskui jis kan
čiose miršta. Arba nume
ta bombą, o to sprogdama 
nutraukia žmogui rankas, 
kojas ir jis paskui baisiau
siose kančiose miršta.

Pasirodo, kad žmogžudis 
turi būt “civilizuotas”. Vi
sų pirmiausiai jis privalo

Sts

dėtinių vietas, o rusai Vo
kietijoj užima arklių vietas.

Dono Kazokas.

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

ir iš ten į Ameriką.
Laivai eina per Archan

gelską ir per Finlian- 
diją, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS J 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino* 
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą bu paraSu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W55th Street, CM cap®, Ill. 
(ValdžioB prižiūrima* baukaa}. 
Jo turtas yra auviri ll.BM.OM.

Kreipkite raštu ar ypatHHcai. 
Vfaoldaa žinias maloniai ra- 

teikiamo.
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nenori bartis su malšintoju mergaitei 
esant, ir jis lengvai peršoko per lazdą. Miš 
šaukė savo plonu balseliu:

— G op, gop !
Po kiekvieno šokįmo pavergėjas kėlė 

lazdą vis augščiau; Mistigri’s vis jo klau
sė. Urnai, tur-būt dėl pasididžiavimo, Bris
kar’as pliaukštelėjo botagu priešais-pat liū
to nosį. Žvėris tuoj sustojo ir užbaubė 
Žmogus grobė sunkią lazdą ir grasinančiai 
ją pakėlė. Čia prasidėjo keistas ginčas: 
Briskar’as grasino lazda, liūtas mušė ją sa
vo galinga letena. Galop, jis pagavo ją 
dantimis ir įnirtime suspaudė žandus, 
stengdamos ištraukti ją iš žmogaus rankų. 
Tas buvo baisu, bet žiūrėtojai vargiai spė
jo išsigąst.

Miš puolėsi pirmyn šaukdama: — Mis- 
tigri, Mistigri! Paleisk gi!

Ir jos mažiukė rankutė, du kartu, su
davė liutui per nosį. Mistigri’s greitai 
mirkčiodamas susilaikė, nors lengvi už
daviniai, gal-būt, pasirodė jam malonumu. 
Kuomet gi įpykęs Briskar’as išnaujo pake 
lė savo botagą, idant nubausti liūtą, Mišle
t’a apėmė rankomis Mistigri’o kaklą 
dengdama savimi žvėrį, sušuko:

— Ne, ne, nemušk jo!
Ji visa drebėjo, rodos, laukdama, 

smūgiai puls ir ant jos. Ji bijojo ne
kinio žvėries, o žvėries-žmogaus, savo tėvo.

— Gana, gana! — saukė visi.
Briskar’as pasikloniojo. Miš atsisky

rė nuo savo draugo; durįs atsidarė ir užsi
darė; liūtas pasiliko vienas. Jis gulėjo su
dėjęs priešakines savo letenas vieną ant ki
tos ir nurimęs dailioje išvaizdoje.

Išeidamas aš pamačiau Miš, stovint 
prisišliejus prie būdos audeklo su atideng
ta galva ir uždengtu rankomis veidu.

. Aš išgirdau raudojimo garsą, norėjau 
prie jos prieiti, bet ji nubėgo, biskį raišda- 
ma, vežimo link ir dingo jo gilumoj.

IV.
Tris dienas užsilikau aš Sen-Lorane, bet 

nemačiau daugiau nė Mišlet’os, nė Mistig
ri’o ir nežinojau apie liūdną dramą, kuri 
trečią naktį įvyko vežime ir būdoje.

Tik iš policijos atskaitų, iš miestelėnų 
pasakojimų ir iš Bastien’o, klauno su žaliu 
parūku, žodžiu, aš apie ją sužinojau.

Matoųiai bėgyje sekančių dviejų dienų 
perstatymai tęsėsi be jokių prietikių. Mis
tigri’s nepyko; Mišlet’a visus apkerėdavo; 
publika išaukdinejo ją, ir sū (sū — smul
kus franeuziškas pinigėlis. Vert.) lyte li-

ir

kad 
lau-

Kiek laiko ji tai]) gulėjo? Tur-būt tol, 
kol šaltis neprivertė ją pabusti. Tuomet po 
Įtekme baisių atsiminimų, išgąsdinta. vie
natve ir šalta tamsa, ji perstatė sau vaiz
dą antro persigėrusio tėvo sugrįžimo. Jai 
šiaip taip pasiseko atsikelti ir išslinkti iš 
vežimo, susipjausčius rankas ir kelius stik
lo šukėmis.

Vėjas švilpė, jinai drebėjo savo trum
puose marškiniuose, bet kentėjo viską, kad 
tik negrįžti atgal... Ir štai eidama, tartum 
svaigulyje ir bijodama šaltyje numirti, ji 
atsiminė, kad greta būdoje yra esybės, ku
rios ją myli, kad palei jų klėtką jai nebus 
taip šalta, kad didelis liūtas Mistigri’s labai 
prie jos prisirišęs.

Ji įlindo žvėrinčiun. Tur-būt žvėrys 
pažino ją ir tamsoje, ir jie nesijudino. Ji 
priėjo prie Mistigri’o klėtkos, prisispaudė 
prie jos grotų ir pradėjo kalbėti liutui. Bet 
jai buvo šalta, baisiai šalta. Miš surinko 
visas savo spėkas, atstūmė sunkų skląstį ir 
neužilgo atsigulė šalę žvėries, vildamasi, 
kad jis biskį sušildys jos nuvargintą, su
muštą kūnelį ir daleis priglausti prie jo su
vargusią galvą.

Čia ant pjuvenų, apsupta sunkiu gy
vulių kvapu, žiūrėdama į pusiau primerk
tas savo globėjo, seno liūto, akis, ji apal
po. Baskui atėjo mirtis...

Rytmetyje, Briskar’as, jieškodamas 
dukters, rado ją klėtkoje sale Mistigri’o. 
Ji nekrutėjo. Jis tuojaus išsiblaivė, paėmė 
lazdą ir įėjo į klėtką, bet liūtas, padėjęs 
vieną leteną ant mergaitės kūno, baisiai su
kaukė ir taip ant malšintojo pažiurėjo, kad 
Briskar’as iššoko laukan.

Jis nubėgo pagelbės; atėjo žmonės ir 
išsyk suprato, kad Miš numirė. Ji gulėjo 
visa kruvina, išbalusiu negyvu veidu. IŠ- 
pradžių jie manė, kad ją užmušė liūtas, bet 
jis laiks nuo laiko laižė jai veidą ir liūdnai 
ant jos žiūrėjo. Bavaryti jį nuo kūno bu
vo negalima, ir jie nusprendė žvėrį užmuš
ti. Pakvietė policistus — ir tie nušovė 
vargšą, nekaltą gyvulį.

Tą dieną, sugrįžęs iš medžioklės, aš iš
girdau apie tą liūdną dramą ir pasimačiau 
su daktaru, kuris turėjo išduoti įstatymų 
reikalaujamą medicinišką paliūdijihią. Su- 
lyg jo sprendimo, mirtis įvyko nuo daugy
bės žaizdų ir kraujotekio; jis buvo užtik
rintas, kad visame kaltas Briskar’as. Vie
nok, trūko prirodymų.

Briskaras liko laisvas. Jis “gerai” pa
laidojo dukterį; Miš užkasė ir ant kapo pa
statė medinį kryžių.

'i

>

I

i

V-;, Jį '. g
V w aJ tgpi

3

r ftt

V Į
■ -K

liįjįBį,



j.

’■• 'U.' ' •'

1 LAISVE
sieiti? Tiesa, užsilaikymas brangiai kaštuo
ja, bet už tai vigada !

Puskvailys paliovė ir cukrų pirkęs.
Sykį užėjo į kiemą du vaikinu ir pa

prašė Puskvailį parodyti arklį, nes jie norį 
pirkti. Puskvailis taip įsižeidė, kad tuos 
vaikinus iš kiemo išvijo ir stovėdamas var- 

' tuose šaukė, kad jam jau seniai už arklį 
į tūkstantį dolerių davę, bet jis ir kalbėt ne
norėjęs.

Apie tai išgirdo krautuvninkas ir lin
guodamas galva tarė:

— Bereikalingai tu juos išvijai; reikė
jo parduoti. Dabar jie perpyko ir pavogs 
tavo arklį.- Aš žinau kas jie per pirkliai — 
Tai arkliavagiai, tikri arkliavagiai!

Eidamas i 
teises.

i Taip vadinamoje šventoje 
•žemėje, arba Palestinoje, 
gyvena turkai, arabai ir žy- 

‘dai. Kalba čia eina tik a- 
— sako telegrafistas, — įtaisy-' b-'e žydus. Jau nuo kokia 

siu toki aparatu ir kaip tik kas prie arklio ', ^9 vadinami sio
nistai (kune non sutraukti 

i visus žydus į vieną vietą, į 
'Palestiną) pradėjo kurti 
Palestinoje savo kolionijas. 

ti, bet arklį negalima bus įkišti, nes malkų sutemos ir viską įtaise. Telegrafistas išėjo. Ilgainiui tų kolionijų radosi 
Arklys — tai ne by Puskvailis atgulė. Bet štai už pusės valau- > didžiausia daugybė.
dai gubematonaus, R * . kad visose . tose kolionijose

Puskvailis pašoko, bet vienas prie ark- gaspadorystės, mokyklų ir 
lio bijojo eiti. Juk dar gali užmušti! Nu- kituose reikaluose moterįs 
bėgo pas arklininką, žadina, o skambučiai žydės turi tokias jau lygias 
vis skamba. Pribėgo prie tvarto, žiūri, kaip vyrai Net
spyna ncjud.nta Išnirimo atrakino <lu-!rįs liktųgi beba’]sčs. Daly. 
l is. lamsu. Ai klys ėda. Apžiurėjo grm-ų;as paįsaį savaimi išsirišo.

! Ir moterįs balsavo. Sio- 
_:nistų ūkiai kilo; jiems sekė- 
. si. Apšvietą tarpe jų taip- 

pat platinosi.

Gubernatoriaus 
arklys.

Pagal Teff e — švėnčioniškis.

Nedidelio miestelio valdininkas Pus-į 
kvailis nusipirko nuo gubernatoriaus bilie- ■ 
tą. Gubernatorius leido savo arklį ant iš- 
laimėjimo. visai nesitikėjo iš
laimėt!, bet kuu suMvrnatorius leidžia ant 
išlaimėjimo, tai visi valdininkai privalo 
pirkti, nes kitaip dar gali supykti.

Bet štai, kokiais tai stebuklais, Pus
kvailis išlaimi arklį. Kada jis davė savo 
bilietą, tai visi valdininkai, kurie dalyvavo 
išlaimėjime, ilgai stebėjosi, pečiais traukė,, 
po kelis sykius pertikrino jo bilietą, ar tiki 
nėra klaidos ir ar ištikrųjų jis galėjo išlai
mėt! ir galų gale visgi jam arklį atidavė.

Išsyk Puskvailis labai nudžiugo, bet

Puskvailis labai susirūpino.
ant tarnystes net duonos su arbata užmir
šo užkasti. Susitiko pažįstama telegrafis
tą, papasakojo jam savo rūpestį. Tas sura
mino, prižadėdamas pagelbėti.

___A

paskui pradėję galvoti:
Kambariai vai- prisiartins, tai visam name skambučiai pra 

diški ir tie maži — virtuvė ir vienas kam- (‘es skambėti, 
barelis. Tiesa, yra vieta malkoms susidė-

telpa tik tris glėbiai, 
koks sutvėrimas, ir 
per tai ant gatves negalima laikyti.

Puskvailis tą savo nuomonę išreiškė 
savo draugams; draugai patarė, kad jis at
sisakytų nuo valdiškų kambarių ir prašytų 
už butą pinigais išduoti.
* — Atsisakyk nuo valdiškų kambarių.
Nusisamdyk kad ir prastesnius, bet kad bū
tų vieta arkliui. Jeigu klaus, kodėl atsisa
kai, tai sakyk, kad šeimyniškos aplinkybės 
verčia, hm... šeimyna pasidaugino!...

nusisamdyti kambarius. Jis nusisamdę 
kambarius su tvartu. Už kambarius pri
siėjo brangiai mokėti, arklys pasiutiškai 
daug ėdė, per tai Puskvailiui prisiėjo jieš- 
koti šaltinių, kad padengus nepaprastas iš
laidas, Jis paliovė rūkęs.

Šalę jo gyveno kaimynas krautuvninkas, 
kuris nuolatos gėrėjosi tuomi arkliu. Kaip 
tik jis pamato Puskvailį, tai tuojaus ir 
sako:

— Stebėtinas tamstos arklys! Aš esu 
persitikrinęs, kad jį nuo tamstos pavogs.

Puskvailis labai susirūpino. Kad ap
sisaugojus nuo vagių, nupirko tam tikrą 
spyną ir užrakino arklį.

Pradėjo ir augštesnieji valdininkai žin- 
geidautis Puskvailio arkliu.

— Tamsta dabar esi turtingas, savo 
arklį turi! Ar pats jį, ir prižiūri? — klau
sė valdininkai. . J

Puskvailis susigėdino.
—Ką tamstos pasakojate! Šiandien 

prisižadėjo ateiti žmogus, kuris mano arklį 
prižiūrės; juk aš valdininkas ir negaliu bū
ti arklių prižiūrėtoju! Apart to, prie tokio 
arklio bile ką negalima ir prileisti, juk tai 
gubernatoriaus arklys!

• Puskvailis nusamdė arklininką ir kad 
sutaupinus jam algą, tai atsisakė nuo pus
ryčių.

Puskvailis alkanas bėgo ant tarnystes, 
o krautuvninkas sveikindavosi ir klaus
davo :

— Na, kaip? Ar dar tamstos arklio 
nepavogė? Pavogs, pavogs. Ateis tas lai
kas ir pavogs.

Kada ateidavo ant tarnystes, tai kiti 
valdininkai neduodavo ramumo ir nuolatos 
klausdavo: .

— Kodėl tamsta niekad nevažinėji ant 
savo arklio?

— Juomi dar niekas niekad nevažinė
jo ir jis, kaip laukinis, per tai ir bijau.

— Nejaugi? O męs girdėjom, kad pas 
gubernatorių tuomi arkliu bačkas vandenio 
vežiodavo! Labai keistai išrodo, jeigu jis 
yra dar neįpratęs prie vežimo. Na, kaip 
ten nebūtų, bet męs patariam tamstai tą 
arklį neparduoti, nes gubernatorienė labai 
džiaugiasi, kad tas arklys ne kam kitam, 
bet jums pakliuvo. Aš pats girdėjau, kaip 
gubernatorienė sakė: — “Aš labai laimin
ga, kad mano arklys pakliuvo Puskvailiui 
ir kad aš tą žmogų laimingu padariau. 
Apart to, aš džiaugiuosi, kad jis mano ark
lelį labai myli. — Ar dabar suprantate?

Puskvailis tą viską gerai suprato ir pa
liovė pietus valgęs, užsiganėdindamas duo
na su arbata, kad tik geriau arklį maitinus.

Arklys neapsakomai daug ėdė. Pus
kvailis bijojo prie jo ir arti prieiti. “Juk 
gali įspirti — riebus!” Bet jis dar nepa
liovė tuomi didžiuotis: nuolatos sakydavo:

—. Aš nesuprantu, kaip žmogus, turė
damas užtektinai pinigų, gali be arklio

r
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MOTERŲ. TEISĖS ŠVEN
TOJE ŽEMĖJE.

Stebėtinas dalykas!
Radosi šalis, apie kurią 

męs nežinojom, jog tenykš
tės moterįs turi balsavimo

randasi tik 10 nuošimtis or-švietę vaikinai vedas ten'dvasiškijos. Viskas, kas y- 
mergmas, kur reikia iškas- ra laisvų žmonių nuveikta, 
čiai turėti, bet ten nesive-'jisai drabsto purvais. Ji- 
ua, kur nereikia nieko mo-^sai gyrė vienuolius, kėlė į 
Keli ir jas pralavinti? augštybes klerikalizmą.

pasirodo, kad, bet kodėl Juras neiškėlė 
aikštėn šrnidto,Macocho, in- 
jkvizitorių ir kitų darbelių? 

Jiems rupi ne kas.| Kodėlgi dvasiškija perse- 
, anot Sufragistės, kaip kiujo žmones, kaip Bruno, 
tušti pliauškalai, nors!Galilėjų, koperninką ir ki- 

visuomet lieja ašaias,'vus. I aipgi, Juras nupeikė 
‘ ‘ ir “Kovą”.

T. Mylintis.

ganizuotų moterų, kurios 
dirba dirbtuvėse. Reiškia, 
iš šimto moterų tik dešimts 
supranta savo reikalus, su
pranta, kad kapitalistai jas 
išnaudoja ir nori su tais iš
naudotojais kovoti, kad pa
gerinus savo vargingą būvį, 
Kad išsigelbėjus iš po kapi
talistų letenos, po kuria jos 
yra slegiamos. Bet devy
nios dešimts moterų dar ne
supranta savo reikalų ir ne*
sistcngla kovoti. Jos nuo
lankiai lenkia savo sprandą 
prieš kapitalistus ir velka

kur nereikia nieko mo 
ir J 

čia aiškiai 
tiems apsišvietusiems vaiki 
nams nerupi merginų tam 
sumas, 
r. i tas

— Prakeiktas! — sušuko Puskvailis.— 
Jai jis koja užmynė ant dratų ir dabai 
skambučiai skamba. Štai, žiūrėk ir nakty
je ėda, kad nors naktyje prakeiktas neės

tų! Pas mus, pas žmones, patįs turtin
giausi ir tai naktyje nevalgo. O dabar 
tikra kiaulystė! Per dieną ir naktį ėda. 
Tai ne arklys, bet kiaulė.

Puskvailis atgulė. Vos spėjo akis su
merkti, kai]) vėl skambučiai skambina.

Pasirodė, kad tai katė ant dratų 
mynė.

Puskvailis, visą naktį nemiegojęs, 
vargęs, nuėjo ant tarnystes ir berašydamas 
užmigo.

Naktyje vėl skambučiai skambina ir* 
neduoda miegoti. Dabar drątai, kaipo ko
kie idiotai, savaime susivienijo ir per visą 
naktį' skambina . Puskvailis per visą naktį, 
basas bėgiojo iš savo kambario prie tvarto! 
ii atgal, o ryte susirgo ir ant tarnystes ne-1 
nuėjo. Sulaukus kitos nakties ir begulė
damas lovoj pradėjo galvoti:

— Ir kas dabar bus? Aš vargstu, ba
dauju, o gubernatoriaus arklys ant manes 
viešpatauja. Visą savo jaunystę sunaikin-

U Z'
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ARCIVYSKŪPO NA
MUOSE.

New Yorkan pribuvo 
Naujosios Zelandijos arci- 
vyskupas O’Shea. Tasai 
žmogus- yra didelis šalinin
kas moterų balsavimo tei
sių.

Laikraščio “Brooklyn 
Tallet” bendradarbis kalbė
josi su arcivyskupu ir jisai 
jam pasakė: “Jau 23 metai 
sukako, kaip moterįs bal
suoja Naujojoj Zelandijoj ir 
kiekvieną metą žmonių pa
dėjimas gerėjo ir gerėjo”.

Lietuviški kunigai daug 
'prastesni, negu tasai arci- 
i vyskupas. Jiems tik ir rū- 
įpi, kad palaikius šventumą 
tarpe moterų, kad palaikius 
dvasios ubagystę.

AUSTRALIJOS MOTERIS 
DARBININKĖS.

Kur tik kapitalizmas įlei- 
siu, sveikatos neteksiu, iš tarnystes išvarys ??v? ten jis be
u vis pei gubernatoriaus arklį. Apsivilko, priSpaudžia po savo letena, 
apsigaubė kaldra, s nucejo 1 rie tvarto ir Pastaruoju laiku Australi- 
sako:

— Na, ar jau viską surijai? 
neilgai tu ant manęs viešpatausi, 
nuvilks tave vagys, iš tavo skuros, kad ji! 
susproginėtų, pasiūs batus. Nepažiūrės, 
kad tu gubernatoriaus arklys! Palauk tu, 
prakeiktasis!

Puskvailis atsargiai atrakino spyną, 
atidarė duris ir paliko atvirą tvartą.

Atėjęs į kambarį krito lovon ir saldžiai 
užmigo.

Ryte nubudęs pašaukė arklininką ir 
užklausė:

—- Ar nieko neatsitiko? Ar viskas 
tvarkoj ?

— Viskas.
— O su arkliu kaip? — drebančiu bal

su pratarė.

joj ant kiekvieno šimto dar• 
Palauk,, bininkų, dirbančių dirbtu- 
Tuojaus iVese, randasi 49 moterįs.

- - ■ i Tuom tarpu Francijoj — 
34, Vokietijoj — 30, Angli
joj — 24 ir Austrijoj 26. 
Nei vienoj šaly nėra taip 
moterįs išnaudojamos, kaip 
Australijoj, nei vienoj šaly 
nekenčia jos tokio vargo, 
kaip Australijoj. Iš tos 
priežasties mažinasi gimdy
mų skaičius, dauginasi 
(Pirmlaikiniai gimdymai (iš
metimai )ir platinasi prosti
tucija. Suprantama, kapi
talistai ir jų agentai tą vis
ką skaito žmonių “ištvirki
mu”, bet tas “ištvirkimas” 
— tai kapitalistu vaisiai. 
Jeigu moterįs nebūtų taip

— Nieko. O kas su juom gali atsitikti? išnaudojamos, jeigu nėščios
— Meluoji prakeiktasis! nedirbtų dirbtuvėse, jeigu
— Kaip mane gyvą matai, nieko neat- jos ęautij tokią algą, kad 
:o ir_tamsta buk ramus.^ Arklys visą h. Ki*dym0 skaitiius nesi.

ką d nėra apsišvietusių mer-' 
ginu, su kuriom būtu gali-i 
ma apsivesti.

Hm... . IŠKur gi jos bus, 
jeigu jūs nelavinat. Juk iri 
jūs patįs neužgimet susipra-'vo minėta, kad tapo suareš- 
tę? Juk ir jus turėjo kiti tuota 11 metų amžiaus mer- 
pamokinti. Tai kodėl nega- gulte M. L. Augštakalniu- 
iit ir jūs kitus pamokinti ųe, kurią policija sugavo su 
arba parodyti kelią, kai]) ŪP metų amžiaus seniu bepa- 

galima kistuvaujanu.
Dabar buvo teismas ir 
ugaitė tapo nuteista ant 
metų į pataisos namus, 
ikia pažymėti, kad mer
kė turi tėvus karštus ka- 
ikus ir jie savo kūdikį 
p išauklėjo, kad tas pa

kliuvo į pataisos namus.

GARDNER, MASS.

ko VYRAI NORI, TA 
IR TURI.

Laisvės“'' 69 numery Su- 
fragistė nurodo, kad mūsų 
vyrai turi didesnį patrauki
mą prie tuščių, mite])tų lė- 
liukių-mergiiių, negu prie’ 
rimtų, protaujančių. Su Su- 
fragistės straipsni ukiu p li
nai sutinku, nes ten pasa
kyta karčios teisybės mūsų 
vaikinams, o ypatingai 
tiems, kurie nuolatos kalba 
užkampiuose, kad lietuvai
čių visai mažai yra susipra
tusių ir rimtai žiūrinčių į 
gyvenimą. Esu gerai isty- 
ius tuos mūsų apsišvietu
sius vaikinus, net ir taip va
dinamus inteligentus, kurie 
nuolatos praleidžia po kelias 
valandas, kalbėdami apie 
merginų tamsumą ir nerim
tumą. Visi, kai]) bubnan 
muša, kad merginos tuščios, 
neprotaujančios, vėjo pilnos, 
į gyvenimą, kaip į kokį žais
lą žiūrinčios. Jie tą viską 
mato, kad merginos tam
sios, bet jų apšviesti nesi- 
s te n gi a. Paša ky k j i e m s: 
jeigu jūs norite turėti ap
šviestų merginų, tai steng- 
kitės su jomis daugiau susi
eiti, pakalbėti apie gyveni
mą, apšvietą, duokite joms 
knygų skaityti, nusiveskite 
taukiaus ant prakalbų, pa
skaitų, o tokiu būdu prala- 
yinsit. Jūs, mieli' skaityto
jai, gal netikėsit, bet aš pa
ti girdėjau atsakymą vieno 
inteligento: “Ką, ar aš už
siimsiu su tokiu asilu?” Bet 
paskui gyvenime praktiškai 
patyriau, kad tas pats inte
ligentas, ku. is vadino neap- 
sišvietusią merginą asilu — 
pradėjo gerbti. Kodėl gi 
jis pradėjo gerbti tą tamsią 
merginą? — Todėl/ kad ji 
mokėjo gražiai nusitepti ir 
gražiai piles jį pasišaipyti, 
nors toji mergina begalo 
tuščia ir sportiška. Žino
ma, nors jis lošė rolę pagal 
jos, bet ant galo negalėjo 
jos suvaikyti—tai pasitrau
kė.

Ir taip męs galime imti 
begalo tokių pavyzdžių iš 
paties gyvenimo. Tik męs 
paimkime ir šį pavyzdį, 
kaip prakalbas ir balius, o 
tuoj pamatysime^ kaip mūsų 
vyrai rūpinas merginų ap
švietimu.

Kuomet buna parengtas 
kokis balius, męs matome, 
kad tame baliuje buna veik 
pusė merginų. Vaikinai, 
kaip socijalistai, taip neso- 
cijalistai, stengias atsivesti 
po merginą, nors čia, atsi- 
vėdus merginą, reikia ir fi
nansiškai nukentėti, vienok 
nepaisoma. Bet kuomet 
buna parengtos prakalbos 
ar paskaita, tuomet mergi
nų skaitlius galima suskai
tyti ant pirštų. Ant prakal
bų nei socijalistai, nei neso- 
cijalistai merginų neatsive
da, nors ant prakalbų nerei
kia jokio iškasėki turėti.

Dabar veržte veržiasi 
klausimas: kodėl gi taip y- 
ra? Kodėl gi mūsų apsi

prie susipratimo 
lengviau dasigauti? Vyru-. 
č-i‘ii, mažiau pakampėms m 
kalbėkit, bet daugiau dirb
kit, tą sykį greičiau atsiek
site pageidaujamą tikslą! 
Dabar jūs daugiau išjuo-!t 
kiat, paniekinat mažiau su
sipratusį, negu pamokinate. 
Todėl jūs ir turite, ko nori

f)

Onyte.

SHENANDOAH, PA.
I'olicmanas išgėdino 12 me

lų mergaitę.
16 d. rugsėjo special po

licmanas Gilliam McAn
drew išgėdino 12 metų am
žiaus mergaitę Minnie 
Young. Mergaitė buvo iš- 

su dekla-ibjus iš narnų apie 10 vai. va- 
monologais.'1 

Monologas nusisekė neblo
gai- m 
Deklamacijos nekaip nusise

BALTIMORE, MI), 
tierikališka moleru ir mer 

ginų draugija.
Ta draugija neseniai pa 

rengė prakalba 
macijomis ir Tuomet pclicmanas

9! neblo-dū pagriebė, įtempė į tam- 
jfatliko A.’Bajoriutč.i^os gatvės kiemą ir išgedi- 

“ "j ■ no. Mergaitė tapo nugaben- 
... Publikos buvo neper- ta i ligonbutj, o piktadans 
(augiausia, bet ir tie patįs .buvo pabėgęs, bet trecioj 

Hausyties. [dienoj tapo suareštuotas.
dievą mylintis' Tai matot, kokius męs tu- 
užėmė gana rim tvarkadarius ir kaip jie 

bet nieko įspu- prižiūri tvarkos. Bet kas 
Pradžioj'tame kaltas? Žmonės. Jei-

neturėjo ko kiaušy ties
Kurelaitis, < 

s erkini n kas, užėmė 
daug laiko, 
dingo nepasakė, 
savo prakalbos iškėlė j pa- gu žmonės laike rinkimų pa
danges panelių ir 
draugijas, kai “L 
rį”. 1 
kius niekus, apie kuriuos ii 
kalbėt neapsimoka.

Antras kalbėjo tūlas kan/už stiklą alaus, tai ir polic- 
didatas į kunigus. Tas vy-Į 
rūkas, matyt, galėtų šį bei kaip 
tą pasakyt, bet, i 
mės, jisai kontroliuojamas i

atsakantesmus• moterų si rupi n tų 
bromselce- viršininkus išsirinkti, tuo- 

Toliaus pasakojo viso- met, be abejonės, ir policma-
1 1 ' ' h ai kitaip elgtųsi. Bet da-

!bar jie savo balsus atiduoda Į V *.*11 1 4 • • _ 1 ?
’įmanai daugiau nieko nežino, 

‘y tik girtuokliauti ir 
ant nelai- i merginas gėdinti.

Elinskiutė
i?jn>

kite.

o—

■ ^y-
■

nedirbtų dirbtuvėse, jeigu

sitiko ir tamsta būk ramus, 
šieną suėdė, o dabar jau avižas baigia ėsti 
ir šiandien daugiau reikės pirkti.

Puskvailis taip persigando, kad pradė
jo nevaldyti dešinės rankos ir kojos. Kai
rė ranka parašė raštelį sekančio turinio:

“Jeigu aš numirsiu, tai nieko nekaltin- 
Gubernatoriaus arklys mane suėdė”.

numirė juodikius.
Vilniuj numirė vienas buvusių “Lietu

vos Žinių” redaktorių Juodišius. Pora me
tų atgal buvo pabaigęs tiesos skyrių. Tai 
buvo paprastas liberalas. Numirė nuo de- 
zinterijos (kraujavimo). Matyt, ir ta liga 
siaučia Lietuvoj ir Rusijoj, tik rašyt apie 
tai laikraščiuose uždrausta.

mažintų, ir pirma laiko ne
pagimdytų, ir prostitucija 
nesiplėtotų. Bet dabar mo
teris dieną neša savo jiegą 
kapitalistui parduoti, bet už 
tą savo jiegą gauna taip 
mažą užmokesti, už kurį 
jokiu būdu negali pragyven
ti, tai vakare, pabaigus die
nos darbą, priversta yra 
nešti ant gatvės savo meilę 
parduoti, kad tuomi išsigel
bėjus nuo bado.

Kad nuo to visko išsigel
bėjus, kad pagerinus savo 
būvį, moterįs privalo orga
nizuotis ir kovoti su savo iš
naudotojais. Tuom tarpu 
jos organizacijos reikalais 
mažai rūpinasi. Australijoj

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

265 Berry Street, Brooklyn, N.Y.

Tas jūsų naudai!Darbininkai, skaitykit visi!

Kazimieras W. Aurinfkas an4 Co
Kostumieriškas Kriaučius.

1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

Siuvu siutus, overkotus ir reinkotus, o taipgi 
ir kitokius drabužius pagal naujausią madą ir už 
pigiausią kainą. Todėl, draugai - darbininkai, 
kreipkitės prie manęs, nes aš esu jūsų draugas. 
Jūs tankiai remiate savo priešą, sustiprinate jį savo 
centais, o jisai jumis persekioja. Aš gi esu darbi
ninkų partijos žmogus ir visada su jumis darbuo- 
siuosi. Man nerūpi jumis 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.
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KORESPONDENCIJOS
R.

Panelė .mums

*

choras •

Narva.

priversti būsime visų var-HEIDELBURY, PA.
Dvi moteris paaukavo 1nes

ačiū, v

HARTFORD, CONNdaugiausiai rožių gaus. Do-

u
- liūdnai užbaigė

Onytė.

J. W. B.

Chicagos, 2) Cornellius

tre-

nesu-

Detroito Reporteris.
bininku skirtumas

veikiama:mu irgi tas pats.

Pradžia

kus ir ]_ 
nančius gėrymus.

tus.
Šliupui ir

kuopa parengė prakalbas

PITTSBURGH, PA.
Socialist Party Allegheny 

County Headquarters būna 
susirinkimai du sykiu į mė-

GADNER, MASS. 
Ir bačkutes dievui ant 

garbes.
Vietos lenkų parapija la-

* *
Pastaromis dienomis bu

20 d. rugsėjo tapo su
j tuotas p. K. už slaptą par- - ciOvana tai merginai, 
davinejimą -- ~ -----

Keleivį”), per vieni. Jeigu dar sykį

~ Trečias kal
bėjo kun. šiūpšinskas iš 
Wilkes Barre, Pa. Jis pri-

T. M. D. kuopos. Diskusuo-ipo paaiškinimo dalykų, liepė

ipsireiškia neta panelė duoda kunigui 
,kad lekcijas.- Jeigu kunigas nu- 
j ki-Lsisamdė tokią uolią mokyto- 

i ją, tai yra viltis, kad jis taps 
kad i “žmogumi”.

BINGHAMTON, N. Y. 
Pirmas Aušros Koncertas.
Rugsėjo 19 d. Aušros cho- 

į ras turėjo pirmą koncertą,

ir paskirtoj valandoj galėsi
me pradėti posėdį.

N. L. D. S. Sekretorius
A. J. Janušlonis.

savo namuose 
svaiginančių gėrynių. Rei
kia pažymėti, kad iki šiol 
nesigirdėjo, kad lietuviai to-

pietų.
Pastaruoju laiku vietos

SCRANTON, PA.
19 rugsėjo buvo prakalbos 

šv. Vincento Blaivininkų 
draugystes. Kalbėjo net tris 
kunigai. J

net 3 disku- dininkais.
Reikia pažymėti, kad mi-

ant tų blankų pasirašyti, 
nes ji, kaipo laisva draugi
ja, nieko bendro neturi su 
tl kė j i miškais dalykai s.

Reikia pažymėti, kad tris

kūtės savininkui nupirkti 
j bačkutę alaus ir butelį deg
tinės.

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

Apie geras puses iš lie
tuvių gyvenimo nėra ką ra-) 

. syti, bet apie blogus pasiel 
gimus galima būtų labai

'tūlo V cv-
vt p.ibiu bizniu užsiimtų, bet da

bar jau pradeda atsirasti.

dolerių. |gera katalike, pasakė
Ir bačkutės dievą garbina,, teisėjai yra 

jeigu tik iš jų galima pelny- “grafteriai” i 
ti. ' :

galima sa
. Nors

-LAISVE

bai silpnai gyvuoja ir dva-ijc socijalistams ir bedie- 
siškija negali išsimaitinti iš viams.
paprastų duoklių, tai suma
nė kitokį pasinaudojimo bū-

NEWARK, N. J.
N. L. D. Sąryšio reikaluose.

Gerbiami draugai delega
tai, malonėkite pribūti ; .
Lietuvių Draugysčių Sąry- guriame sudainuota Aušros 
šio 5-tą konferenciją, kuri, choro “Lietuvos Hymnas”, 
bus 30 rugsėjo, 103 Jackson i “Šaltyšius” ir “Laivininko 
St., Newark, N. J. Pradžia dama”. Koncerte dalyvavo 
7:30 vai. vakare. įh’ lenkų šv. Cecilijos choras,

Kaip žinot, ši konferenci- kuris irgi sudainavo 3 dai- 
ja bus svarbiausia, kokias1 oeles. Apart dainų buvo 
męs tik esame turėję, nes, skambinama ant mandolinų, 
bus išduodama raportai visų griežiama solo ant smuikos, 
trijų komisijų, kaip tai: iri- pasakyta pora monologų, 
korporavimo komisijos, su-, deklamacijų ir.suksta vieno! 
radimo vietos dėl svetainės veiksmo juokai ‘‘Žipplių Jo-| 
komisijos ir sutaisymo Są- pas.”, jš kurio publika turė-i 
ryšio konstitucijos prcjek-Go ivalias juoko.to. t Publikos buvo gana skait-P Vnkyejų

Susimildami delegatai ne- lingai ;manoma, jog choras 
sivėlinkite ateiti, kad 8 vai. turės pelno. , . J _ v
galėtume jau pradėti svars-| Koncertas, galima sakyti 
tyti reikalus, nes, kai 
note, turime labai 
svarbiu reikalu atlikti.

dą: pradėjo rengti pikni- vo nepaprasta byla tarpe 
pardavinėti svaigi-i katalikiškos jaunuomenės

------. Ir štai i autoritetų. Tūlas vaikinas 
parengė du pikniku, tai vie-, V. V. tarpe savųjų—katali- 
name išpardavė 22 bačkuti kiškos jaunuomenes mėgsta 

. Taipalaus, o antram — 14. Iš- socijalisto rolę lošti, 
viso pelno turėjo apie 350 besiginčijant su tūla panele, 

' i, kad 
parsidavėliai, 

ir tt.
sumanė drąsuolį pamokinti 
už įžeidimą teisėjų garbės 
ii jį apskundė. Bet pasitai- 

19 rugsėjo buvo diskusijos j kė teisėjas šalto kraujo, tai 
T. M. D. kuopos. Diskusuo- ipo paaiškinimo dalykų, liepė 
ta: “Kurie laikraščiai žmo-Abiem išsikraustyti iš teis- 
nijai naudingesni?” Gelto-'mo rūmų su visais savo liū
nu ošiu s gynė i._, __ ___
santai, o raudonuosius vie

lai i ir 
bešališkumas 
■ė j pastatė 3,

visai silpnai ir negalima pa
sakyt apie ką. Tik pabai
goj kalbos agitavo už auto
nomijos fondą ir sakė, kada 
lietuviai bus vienybėj, tai 
atgaus savo valdžią ir tada 
prieš juos (lietuvius) vėl 
drebės turkai, rusai, vokie
čiai ir lenkai.

Ką p. Gegužis pasakė, tai 
tik svajonės. O antra, jei
gu męs pasmerkiant kitų ša
lių militarizmą, tai kam jis 
___ _.j reikalingas? Męs 
esam priešingi pavergimui 
kitų tautų, bet patįs norim 
pavergti.

Burdingonas.

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

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

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

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

pažymėti,
■ lietu- Priesai progresyviškosios 

dauvA7ių choras dar neišlavintas, Pus^s neTu’ūjo jokių, faktų 
___________________ Į ir silpnokai sudainavo, bet !l l _Ęasi

Tikiuos kad draugai de- ateityje galima tikėtis, jog Pbl( °. .„ vai?xL‘ , .4,°^’ tikiuos, Kdci draugai ut , j “Keleivi ir Kitus laikras-
legatai susirinks savo laiku paišų dainininKai issiiavins Dnnoi'urJ-ii 'įtri/vmp - » . . . - . . . . H. užims svarbia vietą dai- L us‘ ^WTaudai atsi/.ymc-

les dirvoje. Linkėtina110 °* A* Naliva ka, ir is įo • 
.jiems vienybės ir energijos.

Bi ngh a m ton ie t is.

i ir silpnokai sudainavo, bet 4l’„ 
"Indo Laisvę , 

Keleivį” ir kitus 
čius. Daugiausiai 

i jo p. A. Naliva'ka 
pi

• Tai profesionalis plūdikas ir- 
apie spaudą
nieko nesupranta. Buvo ii*: 
daugiau nesąmonių, bet apie 
tai neverta nei rašyti 

' gaila laikrašty vietos.

DETROIT, MICH.
18 d. rugsėjo buvo vaka

ras L. S. S. 116 kuopos. Su
lošta veikalas “Iš jo visi blo- 

. ... .............. ..... _ gumai”, paskui buvo įvairiu
ubhka gardžiai prisijuokė. ;pamarginim'i, karo tai: mo- 

, . /nologų, deklamacijų' ir tt.
a bs o liūtiškai p a m a r gį n įmu 0 s e (] a l y v a v o

LAWRENCE, MASS.
Vietinės parapijos strei

kas dar neužsibaigė. Pasi
rodo, kad parapijonai strei
kuoja ne juokais ir nori sa
vo dvasišką tėvelį nuveikti.! gauja, 
Streiko komitetas atspauz-1 pirmiau buvo išvijęs, 
dino tam tikras blankas, ne- re jo į svetainę ii\ n 
va su rezoliucijom prieš 
dvasišką tėvelį ir vaikščioja 
po visas vietos draugijas, 
kad jos pasirašytų, o komi
tetas su jomis žn ” 
pas vyskupą ir reikalauti ki
to dvasiško tėvelio. (Turbūt 
jie tiek laimės, kiek virto 
tautiečiai prieš 
Buvo su ta blanke

kurią policmana.
sugu

li* ne savu 
pradėjo ' šaukti: 

l“Duokite, jam, duokite! 
;Bet visgi neišdrįso kalbėto-

l BALTIMORĖS LIETU
VIUS SIUVĖJUS.

Jūs žinote, kad tarpe 
Baltimorės drapanų išdirbę-, 
jų, ypatingai lietuvių, tikro-,-. - . v ,. ...
sios darbininkiškos vieny- i^aa&’ Parašyti, tik vietos 
bes, solidariškumo nėra, 'b'jkrasty gaihu \ ienok a- 
Laikas bėga. Gyvenimo ?ie tuhĮ atsitikimą privers- 
sąlygos, iš kapitalistų godu-į TeJįm.1 ,
mo, vis sunkesnėmis ir sun-' 
kesnemis darosi. Greitai 
prisiartins momentas, kuo
met darbininko nešamoji 
našta taps nepakeliama. 
Kada ir pats kapitalistas 
užsirioglins ant tavo spran
do i. tu, būdamas neorga
nizuotu, nebūsi t________

ii vyčiu generolas. Akto-V v

riai savo užduotis atliko ge
rai. Pasibaigus programui, 
prasidėjo “rožių balius”. 
Reikia pažymėti, kad pas 
mus dar pirmą sykį buvo 
toks balius. Buvo skiriama

nda važiuoti | Pasirodo, kad męs dar tu
1 1 ‘ r;m puslaukinių žmonių, ku- 

| lie įsimaišę tarpe civilizuo
tos minios pasirodo, kas jie

• vieni. <T Y 1
• jie išdrįs taip pasielgti, tai 

D. prašydami pasi-
Delegatai atėję pra-'dus ir pavardes pagarsinti

r.ų blėdingumą, o antras 
Kalbėjo J. Mažiukna. Jis 
nurodinėjo naudingumą pri- 
- alėti prie draugysčių. A- 
> udu kalbėtoju kalbėjo aiš
kiai ir suprantamai. Per- 

. aukose buvo deklamacijų; 
,u: t urna v o id i kali na Gab- 

riulū. Ji publiką užganėdi-

jo buvo vestuvės pas T. ,Š. 
Jiems besilinksminant a " 
du vyruku: V. P. ir J. M. ir 
patūmiję, kad vestuvninkai 
gerokai įkaušę, pavogė bač
kutę'alaus ir butelį degtinės 

(ir nusinešę pas V. Z. ištuš- 
darbfninkii i ^n0, ^e^hia pažymėti, kad 

vienybės nariu ir neįstengsi v5iukai kaišti katalikai 
t j riebaus peno nuo 
sprando nusimest. 
yra patogiausias laikas or- . . ... . 
ganizuctik katalikai,
rint ir laukt tos 
kuri ateis, ir_

damas prieš poną savo gal- i^uo.^;. ture]? 
vą melstum, kad ant tavęs’mCJ-etl $18. ba\lsn3cs ir .ba^ 
susimylėtu ir meldimą išpil- , savininkui nupirkti 
Gyta, bet stačiai galėtum pa
reikalaut to, kas yra reika
linga.

Kada du pešasi, tai 
čias kišenius krausto, 
bininkai, tarp savęs 
tikdami,duoda progą kapita
listui pasinaudoti. Tautiš
kas klausimas šiame dalyke 
turi būt visai į šalį padėtas, i W1?- 
nias arba pagal tautas dar- 14> ta,’Pe kurill randasi 11 svaresne Kalbėjo apie blai- 
bininku skirtumas nereika- vYrU ir 3 moteris. Pasidi- Jr kokią naudą, ji at- 
lingas. Jam reikia tik dar- mis narių skaitliui, galima m??a žmonijai. ........-------
bininko pajiega, tai viskas. Įbus daugiau nuveikti ant vi- 
Su religiškuoju persitikrini- suomeniškos dirvos. Jau ir 
mu irei tas pats Todėl idabar veikiama: platina pasakojo visokių nesąmonių viską į šalf atmetus, iLkia knygeles ir laikraščius, bet aPm kurm? rašyti never 
imtis už gero, naudingo dar- sulaukus žiemos galima bus Ja-. .Isb?re scrantomecius

savo '■ hsųs socijalistų priešai. 
Taipgi ir tie, pas kuriuos į 

i buvo vestuvės, yra karšti 
nniipnną qtįn_; katalikai. Ant rytojaus 
ui 'valandos bačkutės savininkas nuėjo į į draugystė 

’ kad tu ne ke- išpirko varentą ir
žemai lenk-l aoc^u va^inu tapo suareš-

CARNEGIE, PA.
Socialist Party lietuvių 

skyriaus vietos kuopa per 
paskutiniu du menesiu mil
žinišką žingsnį nužengė pir- 

___ Pirmiau s buvo tik 7 
klausi-'raiaa1’ 0 dabar jau turime

bo, kuris vaisių atneštų ne smarkiau darbuotis. larp 
tik tau vienam, tavo drau-, lietuvių gyvenime svarbių 
gui, bet ir visai tavo šei- permainų nėra. Beje, rei- 
mynai.

Todėl Baltimorės 
viai privalo pasekt didesnių 
kolionijų lietuvius, kaip tai; 
Chicagos, Brooklyno, Bos
tono ir kitų miestų ir spies
tis į Amalgamated Clothing 
Workers of America uniją, 
kuri yra tobuliausia visoje 
Šiaurinėje Amerikoje.

Augščiau minėta unija

Įkia pažymėti, kad dauguma 
lietu- lietuvių subruzdo žemes 

pirkti ir statytP' nuosavus 
namus. Reikia pagirti už 
tokį darbą.'

J. Ga tavecl;as.

ant pavasario rengiasi prie nesį—pirmą ir trečią nedėl- 
streiko. Jeigu nebūsi iki dienį, 205 Lyceum Bldg., 
tam laikui jos nariu, o A- Pittsburgh, Pa.

prisieis 2:30 vai. po_pietų.

sirinkimas ir mūsų deleg 
tas, drg. J. šedbaras, pasa
kojo, kad buvo ir prakalbos. 
Kalbėtojas kalbėjęs apie E- 
uropos kares ir aukų surin
kę $87.66. Taipgi labai 
daug išpardavę knygos 
“War—What for?” šios 
knygos egzempliorį parda
vinėję po 15c.

Lietuviai, kurie supranta 
anglų kalbą, gali nuvažiuo- 
tf ir pasiklausyti.

J. Gataveckas.

malgamiečiams 
streikuot, tai kur tu tuomet 
dingsi? Ar eisi streiklau- 
žiaut ir savo brolį darbinin
ką sykiu su visa savo šeimy
na kapitalistui parduosi, ar 
tada tik į uniją įstosi? Rei
kėtų pasistengt ir būt drą
siu darbininkų armijos ka
reiviu.

Prie unijos galite visuo
met prisirašyti. Ofisas ran
dasi 108 N. Front St. At
daras nuo 9 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro.

Turiu viltį, kad lietuviai 
nesiduos save suvedžiot to
kiems lyderiams, kurie ant 
žemes kamuolio sau vietos 
nesuranda.

Publikos buvo pilna sve
tainė. Vakaras buvo be 
svaiginančiu gėrynių. Kuo- 
pa pelno turės virš 20 dole
rių.

3 d. spalių bus viešos dis-

o. i\cuuvju iiee vj. x eivj vi icvixxvi vavvvq

Pirmiausiai kalbė- skyrius Socialist Party pra- 
Kuras. Jis pra- deda smarkią agitaciją va- 

apie ryti. Nuo pradžios spalių 
dar-' iki pabaigai gruodžio mėn. 
, L-^'L —. LLL.L__ą nedėldienį 

prakalbos, 
lėj, 40-42 
Užkviesta

blaivybę, 
nuveiktus

bus, bet neturėdamas ką^'š. m. kiekvieną 
kalbėti, tuojaus pradėjo plū- po pietų bus 
sti laisvamanius ir socijalis- Moor Temple s 

DaugiausiaT kliuvo dr. Congress St. E
• kun. Mickevičiui, sekanti garsus kalbėtojai, 

kurį perdėm vadino bambi-11) /Xrthur Morrow Lewis— 
zu. Laisvamanius ir soeija- i 
listus išvadino didžiausiais Lehane—iš Airijos, 3) Fred, 
girtuokliais, būk jie laike | Warren, Appeal to Reason 
rinkimų iri stiklą alaus par-1 redaktorius, 4) C. E. Ruth- 
d.uodą savo balsus ir per tai i enberg, 5) Kate Richard 
išrenka tokią valdžią, kuri | O’Hare, 6) C. M. O’Brien ir 
spaudžianti darbininkus. ■ 7) Joseph Warneck. 
Paskui kalbėjo kun. Mi-1 Geistina būtų, kad ir lie- 
liauckas. Jis kalbėjo trum- tuviai atsilankytų į minėtas 
pai ir jo kalba buvo daug prakalbas.

PITTSTON, PA.
Rugs. 17 d. per pasidar

bavimą anglų socijalistų iš 
Wilkes Barre, Pa. ir drg. F. 

. v. l'Lesaiui iš Inkerman, Pa., „ scrantonieciuS,!čia lmvo surengtos prakal. 
kad jie kalbėtojams tanko- ])os mjesį0 parke. Kalbėjo

Rinko ir aukas, bet žmo-1 
nes nelabai aukavo.

NEWARK, N. J.
Pas mus labai daug nau

jienų, tik jas sunku sužino
ti, nes nuo tūlo laiko mūsų 7 Cr

katalikai pradėjo slėpti 
svarbesnius nuotikius ir 
stengiasi slaptai veikti.

Pabaigoj rugpjūčio mėne
sio tūlas fanatikas A. 
R. išžagino astuonių metų 
amžiaus mergaitę Radzcvi- 

'čiūtę. Piktadaris spėjo pra- 
19 rugsėjo buvo toks su- [sišalinti. Išsyk buvo many

ta-Ta, kad jis išžagino• vyres
niąją mergaitę, 10 metų am
žiaus, bet paskui paaiškėjo, 
kad vyresnioji nepaliesta. 
Tėvas išžagintosios mergai
tės—tai dėde piktadario ir 
mergaitės randasi pamotės 
globoj. Apart to, piktada
rį s buvo savo dėdei skolin
gas už būrdą $80. Dėlei nu
rodytų priežasčių jam leng
va buvo ir pasprukti.

** *
Pastaruoju laiku 

kunigėlis atsižymi 
pliauškalais, keikdamas vi
sus, kas tik jam ant seilės 
užeina; ypatingai duoda ve-

mūsų 
savo

drg, John Hughes iš New 
Yorko (angliškai). Kalbėjo 
labai gerai, bet žmonių bu
vo visai mažai. Mat, pa
garsinta, jog kalbės ant 
kampo William ir Main gat
vių, bet miesto valdžia už
draudė, tai perėjus į mies
to parką, gerokai toli nuo 
pagarsintos vietos, daugelis 
nežinojo, kur eiti.

Reikia pasakyti, kad šį 
miestą valdo beveik vieni 
katalikai airiai, tai laisvas 
žodis varžomas, kaip Rusi
joj.

Wilkes Barre, Pa., anglai 
socijalistai gana smarkiai 
darbuojasi. Apart mėnesi
nes mokesties, dar moka po 
$1.00 į fondą prakalbų ren
gimui ir kalbėtojų parsi- 
1 vietiniui.

Iš lietuvių šioj apielinkėj 
bene bus veikliausias drg. 
F. Lesa jus; jisai veikia su 
anglais socijalistąis, moka 
po $1.00 kas mėnuo į kal
bėtojų fondą.

Taipgi pirguli prie L.S.S. 
233 kuopos Inkerman, Pa., 
ir ten darbuojasi tarp lietu
vių.

Neperseniai čia buvo pra
kalbos S. L. A. VII apsk. 
Kalbėjo p. St. Gegužis iš 
Sheiiandoah, Pa. Kalbėjo

bilo: •
“Broliai, pagelbėk!te 1 S. S. kuopai $1.35; viena ati

mtims kovoti su mūsų dva-,kavo $1, o kita — 35c. Var- 
sišku tėveliu! Męs pasi-į de kuopos ištariu širdingą 
šventę iš visos širdies dar- ačiū. Kirvis,
buojamės bažnyčios labui, 
dedame po dolerį,- du ir tris, 
o kunigas pasakė; — Ne jūs 
čia gaspadoriai, bet aš ir

derlus, neperdaug šilta, bet 
publikos susfrinko mažai. 
Mat, musų miesto lietuviai 
neapkenčia apšvietus, o ant
ra, tai buvo vestuvės, per tai 
ir mažai atsilankė.

Buvo renkamos ir aukos. 
T’ *’ivolai pranešė, kad kiek 
liks nuo padengimo lėšų su
rengimui prakalbų, tai pa- 
sj isL. Š. F. Aukų surinkta 
$1.75. Salė kaštavo $1.00, 
liko 75c. Bet paskui 5 kp. 
apsiėmė padengti lėšas iš 
sava iždo, tai visas aukas

dvie- pasiuntei!! L. Š. F.
arės ir| Varde 5 kuopos ištariu 
.pitalis-1i ši’•dingą ačiū tiems, kurie 

(atsilankė į prakalbas ir pa
aiškino aukavo po keliatą_centip 
as tas j 

dėl' keno in-j 
• 1*1 • •

Kučinskas.' Nū 
juose atvejuose 
autonomijos” ii 
tų politika ir darbininkai”. 

Pirmoje temoje ; .
karių baisenybes; 
kares surengė, d 
teresų ir garbės ir kiek mi- 

. llijonų vertės turto ir žmo
nijos bereikalingai surijo. 
Drg. Kučinskas davė pipirų' 
kunigams ir

, Tarp kitko pasakė:“Norsjie jas. 
šmeižia socijalistus ir jų pa- 17 d. rugsėjo. 
Sekėjus, 
viais ir 
bet kunigai yra patys bedie- bes?” 
viais, nes agituodami už ka- jo: “ 
res, laužo dievo prisaky- o kas ne?” 
mus “neužmušk” arba “my
lėk artimą savo”.

Antroje temoje drg. Ku
činskas tarpuose vartojo 

ihumoristiką. Parodė, kaip 
kapitalistai laike rinkinių j 
išreiškia veidmainingą savo ko juos nuogais ir plikais, 
meilę ir užuojautą darbiniu- be jokių įrankių. Net jis 

. kams ir kaip lieka išrink-1 rršo namų sutverti 
tais, ką nuo jų darbininkai: b dabar kunigai šaukia, kad 
susilaukia. ^statykime dievo namus —

Kalbėtojas ragino rašytis t bažnyčias.
Paskui liepė žmonėms 

‘ Pa~ 
kokie laikraščiai 

skaityti ir kuriuos 
uždraus skaityti, 

būtinai pirkti ir 
skaityti, nes tai būsią ge
riausi laikraščiai. Žmonių 
abudu vakaru buvo pilna 
svetainė. Tūliems Mockaus 
prakalbos labai nepatiko, 
bet didžiuma likosi užgane-

A. Vergas.

gystės narys, tai dabartiniai 
streikieriai, kurie draugys
te kviečia į kovą, bego pas 
tą patį kunigėlį su skundu, 
kad “bedievis” į parapiją, 
neužsimokėjęs.

Vargšai, jie visai nesu
pranta, kad kunigai visi to
kie. Jeigu šį ir pavyks iš
krapštyti, tai vėl tokį pat 
atsiųs, o gal dar ir blo
gesnį.

Parapijonai turi atsimin
ti, kad pakol bažnyčios bus 
užrašytos ant vyskupų var
do, pato! ant parapijonų bo- 
saus kunigai ir vyskupai.

* ’* *
21 d. rugsėjo miesto salėj 

buvo krutanti paveikslai Y. 
M. C. A. Įžanga 25c. 
nių susirinko virš 500. 
v o užkviestas ir LB 
choras, po vadovyste p. J., 
Jankausko, kuris sudainavo'macijų. A. Kvašys padek- 
tris daineles. Amerikonai jklamavo pažymėtinai gerai, 
užsilaikė ramiai ir po dainų 
plojo rankomis.

Dilge.

ROCFORD, ILL. 
Mockaus misijos.

Kelintas laisvamanių su
sitarė ir parsikvietė X. Moc- 

patrijotams, ką, kad atlaikytų savo misi- 
Jo misijos buvo 16 ir 

, . • Pirmą vaka* 
vadindami bedie-1 rą kalbėjo temoj: “Ar gali- 
kitokiais vardais, ma nuo dievo išmokti dory- 

Antrą vakarą kalbė- 
Kas gali eiti dangun, 

°” Pirmiausiai nu
rodinėjo, kad dievas labai 
keistai pasielgė sutverda
mas tokią dirbtuvę, kaip pe
kla ir suteikdamas jai viso
kius įrankius, o paskui su
tvėrė visus gyvūnus ir nali-

Žmo-1 prie socijalistų partijos ir!
Bu-i balsuot už socijalistų kandi- nueiti pas kunigus ir 

Liaudies datus. ' ' , klausti,
Pertraukose buvo irdekla- nevalia 

kunigas 
tai tuos

Antra deklamavo Alena Se- 
hokiutė, maža mergaitė, 
“Būk prakeiktas rusų ca
ras”. Nusisekė gerai; už 
tai garbė tėvams, kad lavi
na kūdikį. Lai būna pavyz
dys ir kitiems vaikų augiu- elinta. 
tojams.

Nors vakaras buvo labai

OGLESBY, ILL.
Kalbėtoją norėjo sumušti.

16 d. rugsėjo buvo prakal
bos L. S. S. 12 kuopos. Kal- 
bėtojum buvo D. Klinga. šiltas, bet publikos prisirin- 
Prasidėjus prakalboms, tuo- ko pusėtinai, 
jaus kįlo baisus triukšmas, gimui lėšų 
Mat, i 
buvo susiorganizavę, kad 
suardžius socijalistų pra
kalbas ir sumušus kalbėtoją. 
Kuopos valdyba matydama, 
kad geruoju nieko nepadar- 
rys,pašaukę policmaną,betir 
tas mažai ką gelbėjo. Tik 
svetainės gaspadoriui parei
kalavus kelis iš svetainės 
prašalino. Likusieji gi per 
visą laiką triukšmą kėlė. 
Pagaliaus ir policistas dingo 
iš svetainės. Tamsūnėliai 
matydami, kad svetainėj,_______ t
nieko negali padaryti, tai iš-į ja į Valparaiso universitetą 
ėjo laukan ir K. Butkus, mokintis. Drg. Naunčikas 
Amerikoj gimęs lietuvis, ga- buvo veiklus socijalistas ir 

vaikinas. Linkėtina

Aukų paden- 
surinkta $7.13. 

tamsūnėliai iš anksto | Prakalbos visiems patiko, j

užsilaikymas.
Kuopa darbuojasi kaip iš

galėdama, rengia prakalbas, 
diskusijas ir tt. Taipgi na
rių skaičius vis didėja; veik 
kas susirinkimas prisirašo) 
naujų draugų.

Čia tveriasi kooperatyviš
ka bendrovė. Šeras, regis, 
25 dol. Patartina kas tik 
išgali prisidėt.

Drg. J. Naunčikas, aplei
džia Hartfordą ir išvažiuo-

j of “Lai-s 
i ai 1S3 R< 

ramus; s 
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SI ATEMENT of the OWNERSHIP 
MANAG EMENT. CIRCULA

TION, ETC.,
Required by the Act of August 

21. 1912, 
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oehling St., Brooklyn, N. Y., 
. 24. 1915. _ 
Leon Bruseika, 183 Roebling 

Brooklyn, N. Y.
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i ■)<>>- Manager, Joseph Uudzius, 
Boehling St., Brooklyn, N. Y. 
’’’i her. Lithuanian Co-operative 
:sh:nR- Society (Inc.).

Owners: Joseph Neviackas, 152 So. 
Brooklyn. N. Y.; Joseph 

183 Roebling St., Bro- 
: Joseph Undžius, 878 
Brooklyn, N. Y.; Joseph 

152 So. 9th Stj

vo kopėčias, pasistatė prie 
svetainės lango ir per langą 
pradėjo purvais kalbėtoją 
drabstyti.

Nors tamsūnėliai daug 
vargo padėjo, bet visgi pra
kalbų nesuardė. Baigiant 
kalbėtojui kalbėti, ‘ vėl visa

rimtas vaikinas.
geros kloties.

Smilčius.

TREWESHYN, P^.
12 d. rugsėjo buvo pra

kalbos A. P. L. A. 5 kuopos. 
Kalbėjo J. Aleksis apie ka

Walutkewicz 
oV.vn, N. ''1 
Driggs Avė., ..... ..... ... ____
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TELEGRAMOS.

Tokio
pasiųsti savo kariumenę Ru- 
sijai į pagelbiĮ. Bet kad su- 
čėdyt transportavimo kaš
tus, japonai palauks, kol vo
kiečiai atsivys rusus iki 
Port Artūrui.

nai vienu balsu pradėjo 
Šaukti, kad caras vėl užleis 
t ų v a (h: v: i v i m a kariu n i e n ė 
savo dėdei. 1 
N i kol a j 
penkis

turi

LAISVfi

kis sy k i?’ r t re i y 
nuo vokiečiu. ' 
carui vokiečiai 
ant kuinu.

todėl pen

nu si imt
Rusui

ir stebuklingą aštraus bro 
mo m< tina. Mat iie bi ioio

abrozą neperkrikštytų įd

So. Boston, Mass. Kelios 
dienos atgal čia užgimė kle- 
r i k ai i š k a s “Darbininkas”. 
Nuo visi] lietuvių darbinin
kų jisai skiriasi tuomi, kad 
jo netik kalnierius, bet ir

to matosi, kad nelaimingas 
“Darbininkas“ visa savo gy
venimą turės vaikščiot atbu
las.

Restorante.
— Pasakyk man, tamsta, 

kaip gali vienu kartu val

— Menkniekis! Viena a- 
kia skaitau, o kita valgąu.

Netinku.

'■—pašmurkšt,' ir palindau 
po sofa. Marė sugrįžo ir 
taip prisuko žiburį, kad 
nors į akį durk! Aš nieko 
negalėjau įžiūrėti, nei nie
ko negirdėjau, vien tik kas- 
žinkas be perstojo vis kukž- 
dėjo — “bučiuok, bučiuok, 
bučiuok”. Aš pamaži iški
šau ranką ir 
Marei už kojos, 
ugnies pošoko: 
Kas čia!” O ta?

j ko: “Ak, Mariute, aš tave 
taip myliu, taip myliu!” O 
Marė sako: “Oh! Ar tik- 

’rai? Oh! Kaip aš pamis- 
[Jiju, kad jau tu išeisi, tai 
įmano širdis pusiau sprogs-

patraukiau 
Ji kaip iš 
“Oh, oh!

“Laisvės” knygo
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI IKŪNYT?

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, perskaitę! 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalist^ 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 ................  I

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

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

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ- 
T

Ilk

20c

fkad aš jį pagausiu!” To
liui man užėjo piktumas.

i atsistojau pries ją ir sakau : 
I“Tu mislini, kad tu man di-
1 delis daiktas, ar ne? Mis- 
Tini, kad aš nemačiau, ką tu

bučiuotų, taip lygiai, kaip 
: ną naktį prašei, kad Luc- 
kulis bučiuotu! Kas man v

vęs piktas! Kad nę tavo 
falšyvi plaukai, kuriuos vi
sada turi užsidėjus, tai tė
te man būtų nupirkęs gražų 

, tokį kaip Vla- 
Gali man nerodyti 
[‘alšvvu dantų, nes 

iš čia neisiu ir ta
vęs nebijau! Aš ne toks vi- 
sai žalias, kaip tau rodosi.

tižiau

nau ! Gali nesididžiuoti sa
vo metais! Tu mislini, kad 
i” dvidešimts aštuonių me
ti], tai gali mane mušt, kada 
tik nori!”

Tai tas Pilypas, kad kūrė 
per duris, dar greičiaus kaip 
iš kanapių! O aš, apsisu
kęs nuėjau gulti. “T.J.”.

Kitas galas.
Ant kareivio, stovinčio 

sargyboje užpuolė didelis, 
bjaurus šuo; kad išvengti jo 
baisių, išžicdintii nasrų, ka-

ant vietos. Šuva buvo afi- 
cieriaus; tai aficierius ka
reivį už tai rengėsi skau
džiai nubausti.

OSE. Paraše 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 inosklą 
skelbia dabartinė, musų dva
siški ja. Ypač patartina Ją 
perskaityti moterims. Kaina

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

LIAUDIES DAINOS.
rinkinėlis gražiausių 
kų dainelių ir 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei 
kinti savo vaikučius. 
Ja šią knvgelę. Joje 
riausios eilės Jovaro, 
čio, Kudirkos ir 'kitų 
nių poetų. Kaina tik

GYVAS GRABE . Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusiu Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta Iš 
Škotuos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knvgele, namatys.kokioj tam
sybėj, kokioj g:iioj nežino] 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina . . . ...........................

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO. 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

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

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaui 
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 ..
KONTROBANDNINKAI ..............
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10

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

LO PAMATAI, kaina .
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAU kaina...................10c
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina 

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

TIKSLAS
KAIP PADARYTI MONUS .... 
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

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

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS. 

Kaina .................................

ir Alą

Tai yra 
lietuviš- 

deklamacijų.

išino-* 
lai jgy- 
yra ve- 
Vaičai- 
žymen-

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvie- 
koresponden-

ATPIGO RUSSKI PINIGAI

0
O
CU
<ZJ •w

O

SIUNČIU PINIGUS I RUSIJA, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJU, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI 1*0 PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari 
mai DYKAI. Išrandavoju bakuos laiškams.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU 1 SAVA1TŲ IŠEINA Į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT IŠ RUSIJOS Į AMERIKĄ PER F1NLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiančiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj mi Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu;

BANKIERIUS JOHN KOVACS

36 GRAND STREET Lilija: 155 CLINTON ST.

BOROUGH OF BROOKLYN MASPET1I. L. I. N.Y.
NEW YORK

n.t■■ ■iin' r~.r--r-iwrima*—HTnTrrr-rrn—ir~i----------------------- ........ • fV*1*• "wi

. PARDUODU FARMAS

, '*W IM MXJMUHOMk JMMn M MIXUKHMUJMll.

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszltą
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gerymus. 

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

nsite. Kitų miestų lie- 
, važiuojanti Laekawannos 
akeliu į New Yoiką arba 
,v Yorko, neužmirškite ap- 
yti pas mus.

■ nwir rnii—M—fwirr'— *

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

Išvalymas ..........    50c'
Užplotnbavimas auksu ................ $1.00 i

Skaudantį dantį duok ištraukt ryto,:

tNTTARY DENTAL PARLOR j 

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

BKOOKLYN, N. Y.

K a 1 ba i n e Li etų v iška i.

20 melų!

307

II

$1.00
$1.00 nu. 

me

(i 

3
t!

PabulKusi kur. ') V\ omarus Mediči*1 
College. BaUirnore. Md

l’asekuiiripisi atlieka savo darbu un< 
sdmdymc. taų.y.’ >uit< ilsia xituJ ias rodąs ’t 
puMi iba invaa .ose moterų ligose

F. Sh-opiene,‘,V"u",V.',.

lokintis dieno- 
<ivarantuoja- 

gau.-ite.
$15.00,

IM’LRXAHON \L SCHOOL 
OP AUTOMOBILE

yra niklaaujama 
ių. todėl kam būti 
jeigu galima už- 

15,00 iki $30.00 kaip 
ta mokykla išmokina

UŽGANĖDINTAS Jonas MATHUS

TIEKA
Žemiau paminėtas 

apturėti per pačią: 

Nuo Reumatizmo .. 
Kraujo Valytojas . . .

Geru patai
symu!

Gvarantuo“ 
tas ant

$ o

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS BALIO

NAS VISAME 80.
BOSTON K.

Sveiki gerlanaio* rflllea firy- 
rnai ir užkandžiai. Patarnavi- 
tnaa prielankiu. Atallajskyklte, 
• pv.r»»ltikrin*lto

JONAS MATHUS 
(Lietuvi* Saviuiakae) 

. 342—344 W. Broadway 
s So. Boston, Magi 

(Dailinta žlneenių n«» Lietuvių 
Lamiaryatis Draugija* rhmi).

j Trojanka . ..20c

DAKTARAS

50c ir $1.00 
duoles nuo 

s čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
51 Metropolitan A venue

BROOK L Y N. N. Y.
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JUS GALF.TE IŠAUGU!
wnwurn lAommir w* "1*%

10

kai

A

15c pra-

:slas prasideda 11 
Moki narn os visos

jie?
Ar randas 

niežas odos
Ar plinki, 

dedi plikti?

l’a sek m Inga s, 
liškas gydymas 
d<4 vyru ir inu

Tries gydymą, 
uoli jos. I'ž.s;

NEWARK0
AKUŠERKA

Raba’gufd Imperntrlci Mari) A- 
hušnrkų mokyki? Pet«rburg» Ir 
Dipllomuot* New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekm** 
praktikoje prie gimdymo, taip 
gi g-TJti apaipažinuk; su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENč
Jauniškaiti

81# VValnwt St., NEWARK, N. J

Telefonas Markot4035

Sutaisau receptus «u didžiausia 
atyda nežiūrint, ar tia receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų, 
lai vienatinė lietuviška aptinka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra varto’urnos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresą.

K. MDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 Ir 21013

stenkitės apsau- 
lluostruta kny

gute jusu prigulu tą kalba:
“TEISYBE APIE PLAUKAS,“ 

I’ara.šita europos gar-

valandai.

1 ei. 88;> ’Greenpoint.
419 BO i I

E

r*»rt w -Txrrr* wree: erww

V'lUUirl
i V iZPiMol1 d* kv N1!
¥

I SYK MANO ŽODŽIO!

ik pirkti vyriškų aprėdalų, 
tai skrybėlių, marškinių, 

kalniečių ir lt. Pas mane ta
voms ir kainos žemos.

io 1 Grand 
BROOKLYN,

, (Arti Berry St.)

SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA

.A. SHRUPSK1

Pas rr.UM galite gauti eka- 
uiausio alaus, puikioj-; degtinei! Ir 
skanauti vyno. Patarnavimas 
persitikrinkite.

didžiojo miesto

4 v. po pietų.

Lietuviška Muz kos
navnanmkonservatorija

395 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Inkorporuota 1915 m.

Y.
EISI N (.1 AUSI A IR GURIAUSIA 

LIET U VI AK A

PATAISAU RAŠTUS.
Jei norite, kad jūsų kores

pondencija, polemika, strai
psnis, eilės ar kokis kitas 
raštas tilptų bile katrame 
laikrašty arba galėtų būti 
spausdinamas į knygutę, 
siųskite man kad ir pras- 

,čiausiai parašytą rankraštį, 
i o aš perrašysiu ir sutaisysiu 
j taip, kad jis pilnai geras

jjj bus ir visur tiks.
Pataisau draugijoms kon- 

Istitucijas, išverčiu raštus į 
j kitas kalbas ir sutaisau pa- 

t traukiančius plakatus ir ap- 
Ji garsinimus. Už smulkius 
J, darbus imu po 1 doL, už 
ii stambesnius pagal sutartį.
I A. ANTONOV

s- 1422 Fulton St., Chicago, Ill.

DIDELE DOVANA“!
Zira pakelio priešakys vertas įc pinigefs 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

c T5 P

— c

Visas Kuponas ir pakelio priošakls 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j 

arba j verias dovanas.
(Šį dovanu bus duodama iki Dec. 31, 1615)

10 
Clcarettcj
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h?
15c.
15c
15c

. 15c

20c

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

D A VANOS.
tu karabino galu!” suriko a- 
ficierius. ramina

40c.

20c

kel-

ne-

25cno-
50c

50c

20c.
35c.

turi tą 
pinigus

. 25c
. 10c

Į

109 Grand St.,

JURGIS PALUBINSKAS.
(68—M)

.A-

NAUJIENOS

tele, jeigu tasai ponaitis vėl 
prie tavęs kibs, tai atsiųsk jį 
pas mane.

Duktė: — Mama, ką kal
bi! Juk jis tau netinka. Tu 
persona dėl jo...

sakė kareivis; “aš būčiau 
taip daręs, jeigu jis ant ma
nęs būtų kitu galu užpuo-

Teisine.
Teisėjas: — Gerai, kad 

prisipažinai. Bet dabar pa
sakyk, kodėl tu vogei?

Vagis: — Matot, ponas 
sūdžia, amžiną atsilsį mano 
tėvas išmokino mane , tvar
kos. Ir dabar, kaip tik pa
matau kokį nors daiktą sto
vint ne vietoj, tai taip ir 
risi jį paimt.

Nutarė nesikelti.
Andrius: — iMagde, 

kis, nes dėdienė jau seniai 
šaukia.

Marės sopulukas.
Aš vadinuosi Jonuku ir 

esu aštuonių metų amžiaus. 
Ne aštuonių pavasarių bet 
metų: pavasariais tai tik 
moterįs skaito. Aš turiu 
seserį Marę. Ji mane visa
da vadi na sopuluku — ir ar 
žinote dėl ko? Aš jums pa
sakysiu. Marė turi kava
lierių. Tas kas vakaras a- 
teina pas ją ir jiedu, kad ži
notumėt, prisuka žiburį ir 
sėdi per visą naktį patam
syje kur nors kampe kamba
ryje. Aš labai myliu bovy- 
tis, kada šviesu, bet Marė 
man neduoda. Priėjus tuo- 
jaus prisuka lempą taip, kad 
ta kaip vilko akis išrodo ir 
paskui mane nuvaro gult! 
Na, palauk! — misliju sau. 
Aš tau ištaisysiu baiką! Sy
kį, kada ji nuėjo pas duris 
pažiūrėt, ar kas už durų 
Beklauso, ką jiedu šneka, aš

Magdė: —- Neesu kvaila 
kad už dyką dirbti, 
šiandien nutariau visai 
sikelti, kol neužmokės.

Andrius: — Gerai tu 
kai, Magdute. Aš irgi 
bu tamsa nuo tamsos ir dar 
nei vieno cento negavau. 
Pasislink ir aš prie tavęs 
prisiglausiu. Milda.

Gyduole nuo visokių ligų.
Paimkit skepetaitę 40 me

tų senmergės, kuri niekuo
met nemanė ištekėt, išmaz- 
gokit ją tokioj upėj, kurio
je niekas nesimaudė, išdžio- 
vykit ant sienos kliošto- 
riaus,. kuriame viešpatauja 
dora ir paduokit tą skepe
taitę tokiam daktarui, kuris 
nenuvarė į grabą nei vieno 
savo pacijento. Kuomet 
daktaras skepetaitę pridės 
ligoniui prie skaudamos vie
tos, ligonis tris sykius nusi
spjaus ir bus. sveikas.

“Dykai”.
Ant durų vieno tautiško 

saliūno buvo užrašyta taip: 
“Čia galite gauti už viena 
dolerį butelį viskės dykai”.

Svirplys

75c 
75c 
85c 
20c 

KLESŲ KOVOS....
10c 
50c

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
— Kaip ■ užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
klus savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.— Barzda.—ii- dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertl- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CA l.VACIJRA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Justi 
antrafiu. Męs išsiuče- 
ine kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.“ Išplaukėte že- 

Šeštoje savaite. '"la? atspaustą'kuponą 
ir siuskete šlanden.

UNION LABORATORY, Box 545, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box f.46, Union, N. Y.
Slučiu 1 dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu porslutlmo, meldžiu išsių
sti man tojaus Jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.“ (Pasiuskete sykiu kuponą su 
Jusu antrašu.)

K*» užslralyf 
pan man* 

dienraštį 
“Naujiena*”, 
tasai gau* 
kančia* dova 
nas: “Laisvę’ 
ar “Keleivį” ai 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ai 
“Lietuvą”, ai 

“ Ameriko* 
arba knygų ver- 

$5.00 
ir dar 
i” dien-

Lietuvį”, *r "Sakę 
tė* $2.00. Taigi Tamista už 
gauni dieuraitj “Nauj’ienap” I 
galit pabrinkti prie “Naujienų 

i raščio vieną ii tų laikraščių, koksai 
Į tamistai geriausiai patinka. Tik ta- 
naista ataimink, kad užsirašęs “Nau
jiena*” ganai dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do 
vanes.

J. BRAKNIS 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N.KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
SpeciialistaH Moterišku Ligų. 

814 E. 50th New Yerk
OFISO VALANDOS:

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

Nedeliomis pagal nutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męa liti 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelnstime. Iš kitur atvažiavusiems 11 
goniains parūpiname vietą, kol gydo

Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiUrisime ir duosime prietellšką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš 
kite mano antraše.

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

Kalbame lietuviškai.

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

CBOBOAHOEOiOEO
UHtEMtCHMUbllil pyCCHlH COLUAJlb.AEMOKPATMMECKlfl HtyPHAJIN 

------------------- nofl-b p cash ui e it --------------

r. EOOYCOBA (6. flen. 2 T. /Į), H. /ĮEUMA, 3. 3WH0BbES0H.
0ta1..’W „CBOooflHaro C/iona”: J. Įla Teicymiji tcmij; II. Il3T> RMcpUKamtcKiffi 

iKnaiin; Ilf.' ll;n> jkmjiui 3ana,tuoi“i Eitponid n l’occiii; iV. Cpc^ii pyccKUX'b raaoTi 
n atypnaaoB'&j V. čeopin n jipaKTinta couiajtH.iMa; \ I. Be.ucTpticTnKa; V’JI- Mai 
rcropiii pc.uoJOOiiivnHUxi jįintaieniii; Vilt. IImcj.mu ’iirraicjieu; XJ. Otjubm o 

noEbixi Kitarax'h.
pEPBblH N2 BblflAETb Bb CEHTRBPt.

Flo nepnoiwy 'rpcfioeaHlto K3i> kohtopw roflonaa »io/vuicKa — 1 AOnfl.; na no<* 
Bbicbi/iaercH no/tpodnan nporpaiwwa ro/ta — 55 ccht.; Ha 3 Mbcąųa — 30 c.; 

HtypMaaa.
Ajh Kattaflbi, Espcnbi h IOikh. Amcphkh: ro/jOBan noflnMcna — 1 flOJ.i. 25 c.; 

,«a no/irofla — 65 c.; na 3 Mbcnua — 35 c.
nOAnUCHA H OBLFIBJiEHIH nPMHMMAIOTCH KOHTOPb 

HtyPHA/lA
;,S V 0 B O D N O Y E S L O V O” (The Free Word)

150 Nassau St, Room 1214-17, New York City, Tel. Beekman 1142.

OTflfenbHMO HOMepa ---  10 COMTOOb.

C% pVMOflMcnMH h no At/iaMh peflaKąin npocurt o6patuan>csi
LEO DEUTSCH, 1398 Clay Ave New Yoe's, N, Y.

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus? I 
Jeigu taip, tai visuomet I 
eik į J. MARTINAIČIO 1 

Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi^pasirinkti pagal 
savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

Užsirašykite
Pirmą Lietuvių Dienrrtst|

“NAUJIENOS“
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

NAUJIENOS" praneša naujausias teisingian- 
sias žinias iš kares lauko 11 abclnai iš v’sj 
pasaulio — kasdien.

’NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis • jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

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

“NAUJIENOS" leidžiamos daugybes dar-minkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne avienios 
ypatos ir darymai pašalinio biznio.

Prenumeratos kaina.
Cliicagoje—pc šnešiotojus 1’ c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chic^joic metam H.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cuic3<*n« metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mex. ,1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

1841 S. Halsted St., Chicago, HL

Šiuomi prisiunčiu$----------- - už “NAUJIENAS“:------ -—
metus ir meldžiu jas siusti Žiuo adresui
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Lietuvių Darbininkų Li 
teraturos Draugijos 

konstitucijos 
projektas.

(Pabaiga).
1) L. K. susideda iš 3 

rių.
2) L. K. parūpina knygų 

ir duoda apie jas savo re
cenziją.

3) L. K. prižiūri literatiš
kąją pusę visų draugijos lei
dinių ir sprendžia apie atly
ginimą autoriui, šiame da
lyke pasitaręs su Centro 
Komitetu.

4) Esant reikalui L. K. 
nuskirta iš savo tarpo re
daktorių, kuris vestų šios 
draugijos reikalus organe.

na-

Referendum.
1) Jeigu koksai nors įne

šimas C. K., L. K. ar kuopos 
bus paremtas bėgyje 30 die
nų penkiomis kuopomis, 
tuomet jisai eina per refe
rendumą.

2) C. K. sekretorius pa
garsina apie ref. organe ir 
per 30 dienų eina apkalbėji
mas. Praėjus tam laikui C. 
sekretorius išsiuntinėja ref. 
blankas, kurios turi būti 
grąžinamos sekretoriaus 
paskirtu laiku.

Seimai.
L. D. L. D., seimai įvyks

ta pagal C. K. ar kuopų

(Oėtųbej).
Taigi malonėkite,draugai, 

pribūti ant taip svarbaus 
mitingo. /

Užprašo A. P. L. A.2-ros 
kuopos sekretorius

P. Samulionis.

Reikia iždo globėjų.
“Laisvės” N74 centro se

kretorius drg. J. K. Ma- 
žiukna praneša, kad visoms 
kuopoms išsiuntinėta cent
ro viršininkų nominacijos 
blankos, kur pamini centro 
turtų komisiją, o nepamini 
centro iždo globėjų. O cen
tro iždo globėjų neatbūtinai 
reiktų, mažiausia nors trijų 

I ypatų. Žinoma, ligišiol ne- 
(buvo tokio didelio reikalo, 
jbet dabar, kada visi pinigai 
eis į centrą, tai neatbūtinai

Draugystes pinigai turėtų! 
būti padėti į banką ant

dabar yra, bet turėtu banke

be jų pinigai nebūtų išima
mi. Žinoma, gal centro glo
bėjų nei nereikėtų, gal cent
ro iždininkas užsistatytų 
tiek kaucijos, kiek iš jo 
draugystė reikalautų, bet 
reikia žinot, kad draugystė 
vis auga ir auga, o sykiu ir 
jos turtas auga.

Taigi, mums bus sunku 
gauti tokis žmogus, kuris 
galėtu tiek kaucijos užsista7 
tyti, kokios iš jo draugyste 
reikalaus, o jeigu ir gausi
me, tai męs būsime privers-reikalavimą, patvirtintą re-jti -am tiek mokgti a)gos U 

įerendumu, sulyg normales 
procedūros. tiek nuošimčio nuo jo įdėtų 

pinigų, kiek jis norės. Ma
no nuomonė yra tokia, kad 
iždininkas užsistatyt $1,000 
kaucijos ir tiek pinigų ga
lėtų pas save laikyti viso
kiems reikalams, o kiti pi
nigai turėtų būti padėti į 
banką ant draugystės var
do su parašu iždo globėjų. 
Taipgi centro iždininkas 
ar sekr. turėtų pagarsinti 
per organą, kiek pinigų įėjo 
ii išėjo, tuomet labiau už- 
interesuotų draugijos na
rius, kurie stengtųsi kiek
vienas skaityti organą, 

Kitas 
nenori nei į rankas paimti; 

. -|_.. - ■ .v, i . . ę v* x v* ui t, c* i, ai taip butu
judėjimo — išbraukiamas is gerai ar ne? Ar reikalin-

kinias.
1) Narys, neužsimokėjęs 

šiai draugijai per metus lai
ko, esti išbraukiamas, bet 
kuopa gali jo neišbraukti, 
jeigu jisai atsiprašo dėl be
darbės ar kitų svarbių prie
žasčių.

2) Kuopa ir centras turi 
teisęrišbraukti narius už ne
gražius pasielgimus, ken
kiančius draugijos vardui.

3) Kiekvienas draugijos
narys, kuris pasirodytų esąs ni,taįp kaip dabar
priešu organizuoto į socija- ;
listn partiją liet, darbininkų draugai

šios draugijos kuopų ir cen
tro nutarimu.

Kiekviena kuopa, kuri Į.jp neatbūtinai panašiu bū- kvvT'trii iš niisjrnrvtii vnvm I t „j. i -> j t i- du centras turėtų tvarkytis.
J. Gataveckas.

iškryptų iš nustatytų vėžių, 
centro nutarimu suspen
duojama ir po ištirimui da
lyko, išbraukiama, o jos tur
tas pereina centrui knygoms 
leisti.

Draugijos pastovumas.
1) Draugijos tikslas neat

mainyti nas.
2) Draugijos pamatiniai 

valdymosi įstatymai atmai- 
nytini tik g balsu, leidžiant 
klausimą per referendumą.

Skaudėjimai Sirenose
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

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

ga C. iždo globėjai, reikia 
svarstyt.- Man rodosi, kad

NOMINACIJOS.
Nominacijos blankų 

siuntinėjimas užsivilko dėlei pirmiau, 
tūlų priežasčių, bet tas bus' 
atlikta šiomis dienomis.

Nominacijos atsibus ant 
C. K., L. K. ir organo.

Gerbiami Draugai!
Meldžiu nebalsuoti laike 

šių nominacijų už mane, nes 
aš atsisakau nuo tarnystės. 
Dirbau daug metų, o dabar 
pasirinkite kitą.

Ir duodu žinoti visoms 
kuopoms kaslink balsavimo 
ant centro valdybos. Nebal- 

Isuokite ant nepaprastų su
sirinkimų, nes tas bus nele- 
gališka. Dėl to centro sek
retorius suklydo, kad neiš- 
'siuntinėjo balsavimo blankų 1 • •

NAUJOS KUOPOS.
Septynioliktoji kuopa su

sitvėrė Shenandoah, Pa. iš 
23 narių.

Aštuonioliktoji kuopa su
sitvėrė Englewood, Ill. Į 
valdybą įėjo šie asmens: J. 
Niaura (pirm.), J. Butkevi
čius (sekr.) ir Širniutė (iž
dininke).

Kaip girdėjome susitvėrė 
jau kuopos ir kitur, bet ne
turime oficialio pranešimo.

Tai dabar turim imti lai
ko visą spalių mėnesį (Oc
tober) dėl balsavimo 
pap rastus susi ri nk i m u s.

Centro pirmininkas
Petras J. Liepus.

Nuo redakcijos.—$10.00, 
kuriuos Carnegie kuopa A. 
P. L. A. buvo paskyrus 
siunįimui delegato į tarp- 
tautišką socijalistų suvažia
vimą, perdavėm sulyg kuo
pos reikalavimo Liet. Šelpi
mo Fondui.

per

AUKOS POLITIŠKIEMS 
KALINIAMS.

Brighton, Mass.

Bėgyje 6 savaičių nuo įsi
kūrimo L. D. L. D. jau įgi
jo apie 450 narių.

12 d. rugsėjo pas K. J.
i giminiu ir

evera s
Gothard Oil

[Severos Gothardiškas Aliejus]

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

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

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

AUGščIAUSIOS PRIEG
LAUDOS LIETUVIŲ 

AMERIKOJ REI
KALUOSE.

Pranešimas 2-ros kuopos 
draugams McKees Rocks, 
Pa. Nepaprastas susirinki
mas atsibus Spalio (Octo
ber) mėn. 3 d., 2 vai. po pie
tų, nes bus nominacija ant 
centrališko komiteto
blankos turi būti sugrąžin
tos nevėliau, kaip 7 d. spalio

"Man sknudčjo strfl- 
uos ir Šonai ilgiau, kaip 
per penkis metus. Ban- 
džinu visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui aS radau So- 
vora’s alnianac'ij ir ra
dau, jog Severą's Go
thard Oil butų goriau
sia iftbandyti. AS ban
džiau tą gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. AS 
sakau, jog tns taipgi 
gerai del skaudėjimų ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurio ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus.”

Žaizdos,
jsisenOjusi skaudfiji- 
niai, spaugai, karbun
kulai arba nudegimui, 
nusiplikinimai, apdė
vimai greitai pagįja, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment 

[Sevcros Gydanti Mostls] 
vartojama. Kaina 25c.

Severos preparacijoB visur parduodama, pas visus aptioki- 
ninkus. • žiurok, ■ kad butų Sovoros, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

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

dėjimą politiškųjų kalinių ir 
aiškiai nurodė jų vargus. 
Patarė aukauti politikos ka
liniams. Aukų surinkta 
$8.00. Buvo leista per bal
sus—kam siųsti. Didžiuma 
nubalsavo kaliniams.

Didžiuma nutarė pasiųsti 
aukas per gerbiamą “Lais
vę”.

J. Vaškis.
Aukautojai:
A. Grušas, J. Karalius, J. 

Jankauskas—po $1.00;
Grušas, M. Grušas — po 25 
c.; K. J. Washkis,- J. Wash- 
kienė, T. Šeulienė, F. Šeulis, 
M. Petrauskienė, J. Petraus
kis, V. Vaškienė, J. Vaškis, 
A. Kireilius, J. Kučka, D. 
Petrauskiūtė, A. Lambardo 
(i tai i jonas), J. Šlegeris, B. 
Ginčevskis, J. Ginčevskienė, 
J Šlegeris — po 25c. Viso

B

$8.00.
Atėmus persiuntimo lėšas, 

lieka $7.90.
Nuo red.—Ačiū už aukas. 

Pasiuntėm jas J. Ramanau
skui, Kankinių Iždo Kasie- 
riui.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo švogerio K. J'anu- 

Itevičiaus, pagal amato kriaušius. 
Koks mėnuo algai gyveno Amster
dam, N. Y., dabar nežinia kur iš-

10 w.
J. Savage

Fulton St., II

Pajieškau giminaičių u 
Kazimiero Dočkaus, J. inl 
Pilkio, Purviniškes kaimo 
gub.. Antanavo valsčiaus.

Hamilton Ave.,
Cleveland, Ohio.

draugo

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Sa- 
daucko, Vilkaviškio ])avi<>t 
nikų gmino ir kaimo. Jau 
kas Amerikoj ir nežinau, 
randasi. Kas žinot, taip geri

A. Osipavičius 
'Miiut. St., Shenandoah, Pa.

Motiejaus Kuz-

1 1 2

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

G A. BARONAS
McKees Rocks, Pa.

:«! »’'»1 ireMKpeMnt 
PuikiHnnte lietuviam* vieta pan 
P. DRAUaHUI.

Skiinun alui, 
gardi arielka. 
eliuB, visokte 
vynaH, kvepen 
ti cigarai, ir 
pulkui užkan- 
Ižiai. Salė dėl 
mitingij Nepa
mirškit šiou 
atsakančios 
vietos, o būaite 
užganėdinti.

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe Ava.

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

III.

III.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

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

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

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

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

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 

i Si., Waukegan, 111. 2. M. Rekis, 1329 
No. Jackson St., North Chicago, 111. 

[ Maršalka K. Navickas,
1420 Victorian St., Waukegan, Ill. 

Susirinkimai atsibūna pirmą nedel
dienj po 12-tai dienai kiekvieno me
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, lOth gatve,North Chicago, 
111.

micko; Suvalkų gub., Senapilės pav., 
3 metai atgal gyveno Shenandoah, * 
I’a. Jis pats arba kas žino, 
nes atsiliepti, nes turiu ką svarbaus 
pranešti iš Vokietijos.

I’. P. Bielskis
.1924 N. 9th St., St.. Louis, Mo.

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

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

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

(74—78)

Pajieškau draugų Justino Navicko 
ir Jono Pučinsko, abu Kauno gub., 
Telšių apskričio. Justinas Navickas 
iš Naudorės dvaro, Jonas Pučinskas 
iš Salmiesčio, Kauno gub. Labai no
rėčiau sužinoti. Atsišaukite arba 
kas žinote meldžiu pranešti.

Antanas Yanušas
264 N. Clarion St., Philadelphia, 

Du kartu.
I’a.

228 Madison St., 
Hoboken, N. J. 

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

LAISVftS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

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

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

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

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

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

IR ANTRAŠAI.
Plrmlnlnkait P. G. Ateksinai 

i486—7th Ava.
Vlce-pirminlnka* F. Raškevičiui 

589 Island Ava.
Protokalą raktininkas Ona Užbaliūtė 

St.1214 Want 
Flnutsiių rafttinlnkai J. Stružai 

1125—Ith 
Iždininkai 0t. Bazlnakii

589 Inland Ava 
Kasai Globjėali

M. Garuliūt*
1109 S. Winnabaga 8t.

Ona Bavraiavlčiūt*
589 Island Ava 

Marialka A. NaverauBkas
411 So. Church St.

et.

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

RIŲ ADRESAI:
Cantro pirmininkas P Li«pui, 226 

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

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

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

M. Urlakis,
231 Forbes St., Pittsburgh,

P. Samulionis,
Box 63, Mc Keea Ročka,

12
Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

.Kuopą sekretorių adresai!
1 kuopos, J. K. Ms.žlukna, 1111 

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

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

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

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pukaa,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa,

DIDŽIOJO
VIŠKŲ 

GOS

j.

Laisves4 ‘ AGENTŪRA
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO

Patarnavknas kuotoisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

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

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina
KURSK . ..Rugsėjo (Sept.) 20 d.

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

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

St.

St.

st.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne
Viee-pirmininkas K. Brazcvičia, 

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.

St. ir J. Jurevičia

St.
301
152

“AIDO” CHORO VIRŠININKU 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
332 291 h St., Bi-ooklyn, 

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 pėtnyčią, 

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

N.

N.

N.

N.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Cent-ro Valdyba:

Pirmininkas J. Skirmontas, 
72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

S. Karvelis, 111 Ainslia St.,
Brooklyn, N. Y. 

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

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

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

2

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

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

“LAISVE
183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y

Vaškius buvo giminių 
draugų pasilinksminimas. 
Besilinksminant ir bešne
kant apie Lietuvos vargus, 
drg. F. Šaulys paprašė sve
čių, ar nebūtų galima pa
rinkti aukų L. Š. F. Svečiai 
sutiko delnų plojimu tą pro
poziciją.

Aš pakalbėjau apie Lietu
vos vargus ir trumpai pa
aiškinau apie vargingą da
bartinį padėjimą ir reikalin-

Antras kalbėjo drg. 
Petrauskas apie sunkų

ATSIŠAUKIT.
švogerį P. Sapiegą, J.^ Kubilių ir 

kitus visus draugus meldžiu atsiliep
ti ant šio adreso:

A. Lukšys
Brokenburg, Va.

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

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

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

110 Ainslio 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. 

I^nrulis
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush

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

K.

V.

K.

J.

J.

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.

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Atvirutės 4 rūšių, kurias išleido 

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

Pinigus ir laiškus siųskite:
P. A. DEDYNAS

1 Worth St., Worcester, Mass.

REIKALINGAS KRIAUČIUS. 
lokantis kelines ir bruslotus

rai dirbti. Darbas ant visados, mo- 
ZM. destis gera. Atsišaukit antrašu:

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

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

STEGER, ILL. 
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

Box 517, Steger, Ill.

III.

III.

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. Čėsna, 56 Mar

ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass; 
J. J. Gerdauskas, 73 Welles St.,

bRANG1ausis žm°gaizs Turt^
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Ralsamas. 
Nervų Stiprintojas... .Mc. ir 1.00 
Vaistas del Vidurių.. ,50c. ir 
Kraujo Stiprintojas............ .. ...
Nuo kosulio............ .. .2Sc. ir
Nuo gerklčs skaudčjimo 25c. 
Skilvinčs nroškos........ .10c. ir
Pigulkos del kepenų......... 
Blakių naikintojas.....................
Del išvarymo soliterio.......... ..
Anatarinas plovimų^................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis........................ ..
Antiseptiškas muilas.......... ....
Gumbo lašai................. .50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 
tfkippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčs,, šaknis ir t 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
••“Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašyxxs®foG\23 '

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

baigta iums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, riiydfa®H JflCl’ 
atsilankydami j Lietutniką Aptiekę.

VINCAS Jr DAUNORA. Apti«k«riu®,
W Bedford Avenue tiampae North 4-tM gn-Me

*1.00 
.75

1.00 
.60 
.60 
.60 

1.00 
.26 
,1J 

3.00 
.25 
.28 
.60 
.26

1.00

Nuo galvos skaudfjimd.10c.tr 
Nuo kojų nuospaudų. .10c.
Nuo dantų gChmo....... < 
Nuo peršalimo. . . . ........ 
Plaukų stiprintojas. .. .2Sc. 
1 inimentas arba Expelleris 
N uo ' ‘ 1!'!
N uo
Nuo 
Nuo 
Nuo

ir

niaukų žilinto. 
Reumatizmo... 
lytiškų ligų...
dusulio.......
kirmčlių. .. .. .

Antiseptiška mostis
Nuo viduriavimo..........
Xastorija del vaikų....10c. ir 
Progos del dantų... ....... 
Karpų naikintojas...........

.50c. ir

.60c. ir

< * i
S 5 i
jo . 
.25 05 i
■ 60 
.25 
.50 WUl '

1.00 W
1.00 BĮ

<50 Hl|
.25 
.25 
.25

.M. 
i#®..

(L t,
i

Iždininkas (kasteriąs) T. šnekutis, 
Box 482, Steger, Ill. 

Knygyno raštininkas F. Striško,
Box 566, Steger, Ill.

Knygyno Iždininkas J- Damldavičia, 
Box 407, Steger, Ill. 

Susirinkimai atsibūna po pirmam 
kiekvieno mSneste nediHo], P. A. Sa- 
lasevlčiau ■Vetalnij. . > U

Iždininkas

Knygyno

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. - ~ “
vllle, III., kuris yra po kaucija 
$1,000.00, o jis (rašęs į knygas pasiųs 

lllidininkui.

dunduliui, Box 511, West 
kuris yra

nni/oin nereikia jieškoti «« Hfl 11 K \ I II Delio, kad mes nurodome Kaip lengvai išmokti ttA | Vi U IV U L U aritmetiką Ir lietuviu kalbos gramini tin aj" 
■ ■ ■ ■■ rnuose iiuosame laike. Tįsi išmoksta, lurodjmai If
■■■■■■■■■■■■■■■I knyga DYKAI. |dšk stemp|. Adresas ♦
LIETUVIU KORESPONDENCUINE MOKYKLA, 28IS Le Moyne St. CHICAM.

skaudfjimd.10c.tr


<|B1 MBit

VIETINES ŽINIOS.

ir

pie-

r.

kvailu i

n ominu o ti—tu ri demok ra-

Kviečiame I 
už- I

inkvizi- 
Čia ii u - 

kryžuočių karių ir inkvi- 
laužų, siautusių Europoje per daugelį šimi-

22nd St., NEW YORK CITY.
(Lexington ir 3rd Ave.) 

(77—78)

Balsuotojų atydai.
Utarninke, 28 d. rugsėjo, 

bus nominacija valstijos vir
šininkų. Visi tie, kurie pe- 

■ ’ iomis dienomis New Yor-įre^aj? balsavote šia- 

gimė kūdikis. Kada moteris nominacijoj,
susirgo prieš gimdymą, tai1 Darbininkai pnvalo 
tuojaus buvo pakviesta lie
tuviška bobutė kūdikio pri
ėmimui. * ' 
nepaprastai sunkus

žmonių tamsumas New 
Yorke.

no
minuoti į valstijos urėdus 
tik socijalistus, nes socija-

Gimdymas buvo }istai Sina darbininkų reika- 
- + • lūs, o ne kapitalistu, kaip

daktarei” prisiėjo visokias ^ęmokratai, lepublikonai n 
gudrybes pavartoti. Reikia .a!’0, v .
atsiminti, kad pas lietuvius' Reikia pažymėti, jeigu 
tokiam atsitikime susiren- kuris registruodamas savo 
ka daugybė kūmučių ir jos 'Poetiškas popieras. pasida- 
ten žiopso. Bobutė tuojaus i ve demokratu, tai jis nega- 
paliepė atnešti tuščią butelį kitos partijos kandiatų ir 
ir iš visu pajiegu į jį pūsti, nominuoti—turi demokra
tai tas, girdi, palengvins tus ir nominuoti Jeigu so- 
gimdymą. Kūmutės surado cijahstu _ tai tik sočijalis- 
butelj ir įteikė moters vy-.tus ir Pllva^e nominuoti, 
rui. Tas pasiėmė ir pučia ( Rubavičius,
iš visu pajiegu, o bobutė sa- „ . _ “ ~ .
vo darbą dirba. Pagaliaus < entr,al brooklync prakal- 
apsižiūrėjo, kad vyras į bu- bos ant gatves.
telj pučia, tai supykus susu-' A 28 <“• rugsėjo ant Hudson 
' duokite nūstil’hAve. ir kampas Water St.,ko* “Jai
Šalę vyro stovėjo kūmutė, p.Ų1"11 TB1'"okUn“ b,us Pra' 
tai tas ir įteikė jai. Kurnu- Ų 88 kuopos, 
te, paėmus butelį, pučia, 
kad net akys iš kaktos ver-1 
žiasi. Galų gale bobutė ap
sižiūri, kad vėl paš 
pat ° pučia ir tik 
prauėjo šaukti, kad 

liutmei Į)ūsti.

i Pradžia 8 vai. vakare.
i Visi vietos ir apielinkių 
lietuviai malonėkite atsilan
kyti, nes daug naujo galėsi- 

tuomet ^ išgirsti.
butel i t —:-----------

i TEATRAS IR BALIUS.
i Lietuvių Kelionei . Pašal
pos i) raugi jos 1-ma kuopa 
ręngia labai iškilmingą ba

iliu su teatru, kuris atsibus 
Obelis. (Subatos vakare Spalio (Oc- 

, tuber) 2 d., 1915 m., Tau
tiškame Name po num. 101- 

1103 Grand St., Brooklyn, N. 
, Y. Bus ant scenos stato- 
'mas veikalas “Kerštinga 
i Meilė”, tragedija 3-se ak
tuose; atsitikimas iš šeimy- 

, .. . , . x; i iško gyvenimo.draugijų nieko nerengti ant- DaĮ;<uus “Ai(i0” choras 
\irsminetos dienos. i.)0 vadovyste p. Eremino;

taipgi bus deklamacijų, mo- 
Central Brooklvnc streikas1 n°b)gų ir kitokių juoku. Po 

to bus šokiai. G ne z s Vai
tekūno orkestrą. Todėl mel
džiam visų brooklyniečių at
silankyti ir pasilinksminti.

Įžanga ypatai 25 c. L. K. 
I’. D. 1-mos kuopos mėnesi
nis susirinkimas atsibus 
iiUrninko vakare, spalio 
(Oct.) 5 d., Tautiškame Na
me. Meldžiame visu nariu 
atsilankyti ir naujų atsives-

tamsumas.

Šiuomi pranešam draugi
jom ir kuopom, kad “Aido” 
choras statys gana puiku 
veikalą “Užburti turtai” 23 
d. spalio (October), McCad- 
din Hali.

Todėl meldžiame kuopą ir

tebesitęsia.
Arbuckles Bros. Co. cuk

raus, kavos ir dokų darbi
ninkai tebestreikuoja. Strei- 
kieriai pakol kas laikosi ga
na tvirtai. Kompanija jau 
pradeda nusileisti ir duoda 
2c. į valandą daugiaus, kad 
tik darbininkai grįžtų prie 
darbo. Bet pakeliama 2 c. 
į valandą tik tiems, kurie 
dirba ne mažiau, kai]) du 
metu ir tik 1c. tiems, kurie 
dirba nemažiau, kaip v'cni 
metai. Darbininkai atsisa- Ar norit įgyt savo namus?

* į

■ / '
«

t . ‘ •

regaus 3c. į valandą vi 
iv visiems Ivgiai.

■-aus

rodos, 30 c i valanda ir due

mazai yra: viena, jie dar 
l o nemoka, o antra—to i ne
nori dirbti, nes jie žino,kad

Je’gu nori įgyt savo na
mą, tai ateik į mūs ofisą y-

Cliffside, N. J
Pirmas Maskinis Balius.

L. N. Kliubas iš Cliffside, N. J.p 
ruošia linksmų ir iškilmingų MAS- 
KINĮ BALIŲ, kuris atsibus 9 d. Spa
lio (October), svetainėje George Cas- 
itio, Bubs Ferry Road, Hudson . 
Heights, N. J.; pradžia 7 vai. vaka
re Minėtas pasilnksminimas bus 
kiekvienam naudingas ir turėsite ge
rų progų laimėjimuose, nes yra ski
riama šešios dovanos tiems, kurie bus 
įžymiau apsimaskavę. Taipgi yra 
skiriama ir daugiau puikių dovanų, 
kurias kitokiais būdais galėsite lai
mėti. Dėl pilno užganėdinimo pub
likos yra pakviesta garsus monolo- ‘ 
gistas ir t. p. Pelnas yra skiriamas 
knygyno naudai. Įžanga 25c. ypatai.

Užkviečia Rengėjai.

R EIK ALINGA MOT E RIŠK Ė.
Reikalinga apysenė moteriškė prie 

mažos šeimynos. Geras ir ramus 
gyvenimas. Gaus ir atlyginimų. At- 
sišaukit greit į “Laisves” ofisų.

(77—81)

REIKALINGAS.
Reikalingas lietuvis išplatinimui 

apgarsinimų lietuviais apgyventose 
vietose: New York, New Jersey, 
Connecticut, Brooklyn, Long Island. 
Ta darbų galima atlikti Kuosomis nuo 
darbo valandomis. Atsišaukite arba 
rašykite po num.
140

Šiuomi pranešu, kad aš darau ] 
tus ir vakarienę visai prieinama 1 
na. Kreipkitės šiuo adresu:

MRS. LUC
91 So. 1st St., Brooklyn, N.

(77—79)

DIDELĖ KRAUTUVĖ SALDUMY
NŲ IR GROSERIŠKŲ DAIKTŲ.

Parduodame įvairių kendžių ir šiaip 
visokių groseriškų daiktų.

-•diiju.yii, nes kiekvienas būsit 
ned mti. Adresas:

LS.OLI/E :>■. POWERS ST., 
B TOOK L Y N, N. Y. 

(Ai d Public School).

DIDEI

LAISVE

Kaina

į Naujausi = Lietuviški

AISOPO PASAKOS.

redakcijos.

183 Roebling St., Brook-
E 2339.

Vaiskava Kapelija.
E 2340.

E 2341.

(labilia gauti pas
J. GIRDĖS

!O3 Grand St., Brooklyn, N. V
IVRfMKO Ik LALTVVIU 

MALBO't UVKArc

KAROLIS VAIRAS
1914

vai. ryto iki 4 po pietų.

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

DIDI NAUJIENA BROOKLYN!) LIETUVIAMS!

ĖS DOVANOS! j 
y s pas mane “Laisvę” 

ant meili h’ prisius $2.25, tas gaus ' 
dovanų “šakę” ant čielo meto arba 1 
knygų “Laisves” išleistų už 75c. Tos i 
dovanos bus duodama tik naujiems 1 
skaitytojams. Todėl, jei pats skaitai , 

vę” prisikalbink kitą už 
gausi dovanas. Pinigus 
adresu:

M. M. PURVENAS

irasy- 
iuskit

u o

•■ >o x 181, 
(Sept

E. Arlington, 
Ii) to Oct. 10)

Vi

JOHN KULBOK CAFE

m

, , Į
Žinoma, kad 1 
visi biznieriai I 
savo biznį gi- j 
ria. Cigaras, ’ 
nors kaip ko-1 
pūsto lapas,1 
liet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 1 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O
man

tai nereikia

Turime už garbę pranešti vietos lietuviams, kad męs jau atida
rėme kitų APTIEKĄ po N410 So. 2nd St. ir kampas Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., (tirščiausiai lietuviais apgyventoj kolionijoj). Mūsų 
Aptiekoj randasi įvairiausių chemikalų, perfumų, trajankų 
įvairių guminių prietaisų, speciališkų diržų sustiprinimui vidurių ir tt.

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

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

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

SERGANTIEJI!
Ar nustojote sveikatą iš

po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių.

aš išgy-

priežasties ligos?

INKVIZICIJA”.
knyga. Joje telpa nevienYra tai švarbi 

cijos, bet ir katalikiškos tikybos istorija, 
rodyta visos baisenybės 
zicijo 
mečių ir tt., ir tt.

Knyga papuošta su daugeliu paveikslų.
$1.00. Tų knygų galite gaut F. Milašauskio knygy
ne, adresuojant:
F. MILAšAlfeKIS, 25 Second Street,

Diena 
užsiimu 
Pcrsistatykite 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 x su
prantantį daktarą ir specijalistą

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

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

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. šventadieniais nuo 10

"j) R . LAHPJ.5 ’ Guf>-D ov& 
ĮąO £*5T 21-5L^eh,'i« A*.,

So. Boston, Mass.

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

Reikalaukit iš “Laisvės

olumbia Jfc. J

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas. 
DIEDUKAS. Polka. Princo 
VILNIAUS KUTĄ.
“DRINOPOLIS”, Maršas. Kolumbijos Orkestrą. į
KAS SUKATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
S1 U V ĖJ A. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava • 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR. 
DRAUGE. Folka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
()ri; e.-t ra. 
MANO LAIVAS.
J SVEIKATA. Maršas. Griežė Princo Vai-kava Kape’ija. 
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
PER GIRIA GIRI ALŲ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą. 
SAULELĖ NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

Užlaikau Gramofonus
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 Muzikali.škų 
Instrumentų. Istoriškų ir maldų knygų, 
kokių lik randasi lietuviškoj kalboj. 
Gražių popierų gromatoins rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis, 
su drukuotais aplink konvertais, tuzi
nas 25c., penki tuzinai už $1.00. Reika
laukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavorus. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį adresų:

Nauja tįsias

u i n kas

6'

&
5»

E 2343.

i-Dydžio o x bĄ. su 
310 paveikslėliu.
Kaina . . . 50c.
Agentams duoda
me 60 L

mvy nuuMoiūmojm iumktmticmm

rodos, 
gir- 
pa- 
pa- 
vie-

kalba, 
vieta atsakanti dė1 

Kambariai u visais 
Prašau kreiptis į tų

< ai p 
tis.
<eleivingų.
rankumais.
tų, o būsit užganėdinti.

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

BROOKLYN, N. Y. ,
Tel. Greenpoint 279

Žinoma, E 2226.

2227.

W.S.WAIDEOS, 112 Grand St., E’klyn.N.Y

PIGUS IŠPARDAVIMAS GERIAUSI MUZIKALI Š KI IN S T R U M KNT A1 
A M -IRINO J E.

E 2228.
Kapelija.
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTĖ ir

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

F

E 2360.

KUR BANGUOJA 
1 > A R R1NIN K Ų A1A RSET.TETĖ 
N E M 1T N O VII. N Y S. i D ra s. 
SUDIEV. (Dr-as.V. Kudirka). 
VARPELIS (Dr-as V. Kudirka).
MANO MIELAS. Polka.

NEMUNĖLIS.
ir SUKELKIME KOVĄ.

V. Kudirka) Valcas.
Mazurka.

V alcas.

vienų dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji-

t

Ū‘J1>

v:

C

NEW YORK, N. Y.

ZENYBA
ir

T

Lytiškoji Etika.Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J Misevičia
iIR

Kaina tik

OOKLYN, N. Y.

•?.am4W

$
V41 
Įį o .

6IRDIES
LIGŲ.

ANTRA PADIDINTA LAIDA.

Nuo 
Nuo 
Nuo
270 BERRY ST., B

Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 
mo pirm užmokėjimo pinigų.

8 bal
su 21 
balsais

; O

11

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

Kaina $12.00.

T 4

FaP o

«hI1R tv

KtertAife#
few®1'

NAUJAI ATIDARYTArmaciju, o męs jums pasa
kysime, kaip

G. >11C i.iČDCS

KI JEVO K
t

narna ir 
pigiau, negu 
buvo įgyt, 
biznieriams, 

.Kirkman ir Son muilo kaip tai saliūnininkams, bu- 
fbybtuvės darbininkai taipgi ceriams, groserninkams ir 
išėjo ant streiko. Čia, kaip darbininkams dėl apsigyve- 
ir Arbuckles Bros. Co. dar-Įrčnio ant žemės. Mūsų ofi

sas atdaras kožną diena 
j uo 9 iki 5 vai. vakaro. Ne

bininku didžiūnui 
Rusijos lietuviai, i r

sunkios, mokestis apie 11 
dol. į savaitę. Jų reikalavi
mų tikrai neteko sužinot, 
bet, rodos, kad reikalauja 
25 c. į valandą ir 8 vai. dar
bo dienos. Iki šiol buvo dir
bama 9 vai. Buvo kalbama, 
kad White Lead dirbtuvės 
darbininkai taipgi strei
kuos, bet iki šioliai dar ne
išėjo.

Juoz. Pašeimenis.

ėrma galima 
J e ra proga

tą. Adresas: 309 Broadway 
Room 210, New York City 
Reikalaujame žmonių par

davimui namų ir farmų.

Laukiama cukerninkų strei
ko ir Williamsburge.

Williamsburgo, ant Kent 
Avė., randasi ęukernės A- 
merican Sugar Refinery, 
kuriose dirba apie 4,000 dar
bininkų, daugiausiai lietu
vių. Viršminėtų dirbtuvių 
darbininkai taipgi non ap
šaukti streiką. 24 d. rugsė
jo buvo masinis mitingas ir 
darbininkai svarstė apie ap
šaukimą streiko, jeigu darb
daviai jų reikalavimų neiš-,

1*4

SCHNEIDER BROTHERS 
236 Grand st.,Brooklyn,N.Y. 

Netoli Driggs Ave.
Męs turime didelį pasirin

kimą rudeninių ir žieminių 
stailiškų materijų. Materi
jos vilnonės ir gvarantuo- 
tos. Jūs tikrai galite sučė- 
dyti $5.00 ant siūto.

Ateik tuojau, kaip jums 
laikas pavelija ir pasirink 
pagal savo norą.

Nepamiršk savo 
draugą Schneider,
Grand St., Brooklyn, N. Y.

seną
236

Geriausia dvieilinė Viennos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorni ir manomi basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri p’ieno balsai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsų.

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

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

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

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M52 CANAL STREET.

ĮGYK ŠIĄ KNYGELĘ!

Žmogaus Gyvenimo Siekinys
ir

Nors streikas neapšauk
tas, bet policija būriais 
vaikščioja ant Bedford Ave. 
ir sergsti dirbtuves.

Jeigu Williamsburgo cu
ke minkai sustreikuos, tuo
met streikierių skaitlius 
sieks į 6,000.

SPECIJALISTAS
PLAUČIŲ

Valandos: 
8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare I oicvS” 183 Roebling St. 

LidldVv j Brooklyn, N. Y.

GIĄAMAFONŲ.
S pec i j a 1 i šk as nužeminimas 

kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama
tinių su 12 lietuviškų dainų 
500 aditų, kaštuoja $12.50 
< Įvarant uotas ant 10 metų, Si
tų graniafona siunčiame kiek- 
vienam su tiesa apžiūrėjims 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorų. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK, N. Y.

A

J KODĖL LIETUVIAI PERKA PAS MUS?

BROOYN, N.

up* ji

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

PATARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

687 THIRD AVE. COR. 21 STREET

B

jjM.&V.FURNITURECO.I
| Maliauskas & Vidžiūnas, Props.




