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RUSAI TRAUKIAS! ATGAL VOLINIJOJ

Gardino kariškas ligonbutis.

tų pozicijų maža kas liko, j Anglijos užsieninių daly-! JAPONIJA KARE NAU-
Nuo 5 rugp. atsi-

anglų armija'gu tik Bulgarija užkabins Timpą
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met talkininkai nedovano-

dau-

jos.
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3.50

Visos Balkanų vals
tybės konosmarkiausia

Gydy- 
Teisiu c.

sužeista apie pusė milijono 
kareiviu, v

taisė į Kelcus gelžkelį 
varstų ilgumo.

REVOLIUCIJA INDIJOJ.
Ant salos Ceylon kilo re-'

MĖLYNI ARKLIAI.
Francūzų raita rijoje

VOKIEČIAI LENKIJOJE.
Lenkų karalystėje vokie- i 

čiai skubinai taiso suardy-

PABĖGĖLIAI.
Vitebskan suvažiavo

York 
rašo-

teismas, kurio viršininku 
paskirtas advokatas Tyčko.

VIŲ ŽUVO?
Bėgyje paskutinių septy-

jo už Vokietiją. Toji dalis 
diduomenės visuomet turėjo 
ryšių su vokiečiais ir tas 
jiems buvo begalo svarbu.

pat karės 
pradžios caro rūme pešasi 

. Viena partija 
i kita — 

. Vie-

Ii

NAUJA MINISTERIJA 
BULGARIJOJ.

Pa ry ž i u s.—Sen o j i B u l ga-
RUSAI PERSIJOJ.

Londonas.—Rusų ir f ran- pabėgėlių; rastų 3,200 adre-igiaus, negu Anglija, 
cūzų kolionijos Ispaganėje sų. 
nesančios pavojuje.

Kozvine

iš kiekvieno išduodama po čiaus vokiečiai su turkais

NESUTIKIMAI CARO 
RŪME.

Vienas žymus rusas, ku-

rikai labai mažai tedirba,au- Kus Sakelius, tiesdami nau- 
džiamieji gi ir verpiamieji'.įu^ J3jS1^.8^.^0^10 n platumo, 
fabrikai visai- sustojo^

Serbijos ambasado
rius Bulgarijoj jau ap
leido Sofiją ir iškeliavo 
namo. Jisai pasisakė 
sergąs.

šiaušia artilerijos ugnį. Ap- Vas esąs žinomas, kaipo ru- 
šaudymas vokiečiu pozicijų sų, anglų ir francūzų sali- ' 
tęsėsi kokia 70 valandų.. Iš ninkas. i

primokama'burgo, Jakobštadto ir kitų 
v. Vienų žydų atbėgę

Viena moteriškė pasakojo Latvių 
ę a 1 • T • • 1 t i 'j*

.Konstantinopoly
..v ------ 1 —-į-——----- ~ ~~ 'žudo. Ir kaltininkai ■

vokiečiu, tuo tarpu dar ne- vo laikyta rninisternj kabi- kai be bausmes palieka

o, su j ieškojimo mažvaikių, fabrikai visai- sustojo^ 
Iki 31 liepos pirmame sky-! tirta, kad Belgija turi 

|riuje teiravosi apie 5,000 :lių 300 mil. tonų, t. y.
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ANGLAI IR FR/VNCUZAI vokiečiai turėjo baisius nuo
stolius. Suvirs 100,000 vo
kiečių kareivių tapo užmuš
ta, sužeista ir paimta į ne
laisvę.

Francūzams ypatingai-se
kasi ties Souchez, kur jie 
stumia vokiečius vis toliau 
ir toliau į rytus.

Mūšiai Champagne pro
vincijoj tęsiasi per frontą 
16 mylių.

EINA PIRMYN.
Pagaliaus prasidėjo taip 

ilgai laukiamas francūzų ir 
anglų sukrutimas. Prancū
zai ir anglai ilgai rengėsi 
prie generalio užpuolimo 
ant vokiečių. Matomai, da
bar jau jie prisirengė.

Nuo pereitos subatos 
franeuzai ir anglai be palio
vos šturmuoja vokiečius. 
Bėgyje pirmų dviejų dienų 
franeuzai paėmė nuo vokie- PUSĖ MILIJONO KAREI- 
čių 20 mylių tranšėjų. Ypa
tingai smarkiai franeuzai 
veikia Champagne provin- nių dienų (nuo pereitos pėt- 
cijoj. Vokiečiai pasitraukė nyčios) rytų, vakarų ir pie- 
iš pirmosios apsigynimo Ii- tų frontuose žuvo ir tapo 
nijos, o dabar tūlose vietose 
franeuzai ir anglai štur
muoja antrą apsigynimo li
niją.

Bėgyje pirmų dviejų die
nu išviso paimta į nelaisvę 
23.000 vokiečių, 
kiečių atimta 
nuoliu. Kiek išviso

VĖL KALBA APIE PER
MAINAS RUSIJOJ.

_ i “ Petrograd.—Caras pasi- 
Nuo y o- kvietė savo ministerius į 

apie 70 ka-.karės lauką ir tenais vy-. 
N. L j žuvo i riausiame headquarters bu-!

. | ninkas vos suskubo išspruk-' 
,ti nuo užpuolikų. Persų val
džia nieko negali padaryti 
savo riaušininkams, todėl 
vokiečiai kaskart labjaus i- 
ma Persijoje šeimininkauti.;

Viena moteriškė pasakojo (Latvių Komitetas sužeis- go valstijose, kur seniaus 
Gabrieliui, kad net pačiame ; tiems kareiviams ir jų šei- dirbdavo 150 tūkst. kalna- 

armėnus niynoms šelpti. Paskui Ko- kasių, dabar bedirba 20,000 
visiš- mite te susidarė tam tikras žmonių. Seniaus anglių pri- 

~ . - . . vcuivxvu. Ta skyrius pabėgėliams šelpti,'
n(įqMP°sė(lis,įkuriame pir- paį-į moteriškė mačiusi,kaip sutelkęs žymesniuosius lat- 

pakorė 20 jos pažįstamų ar- vių visuomenės veikėjus. Jis 
užsimezgė liepos 8 d.ir įstei- 

Armėnų draugijos Suvie- gė adresų stalą; 1, paaugu- 
įnytose Valstijose prašo šios siu pabėgėlių, 2, visuomenės 
šalies valdžios, kad ji įsikiš-1 įstaigų, valsčių valdybų,tau
tų ir ištirtų armėnų padėji- pomųjų kasų ir draugijų, ir 
'mą ir sudraustų Turkiją. ° ”_xi___ .-i..-..

galima pasakyti, bet skai-'i 
čius žuvusiųjų labai didelis, i niininkavo patsai caras.
Nors vokiečiai ir stengėsi Sako, jog padaryta svar- mėnu. 
atimti nuo’ francūzų ir ang-;bių nutarimų, bet kame jie J * *’
lu savo senąsias pozicijas, dar nėra žinios, 
bet neįstengė. Vokiečių ofi-! -------------
daliame pranešime taip-pat 
nieko nesakoma apie atėmi
mą senų pozicijų, vadinasi 
ir jie patis prinažįsta, kad rijos ministerija rezignavo, 
pasitraukė atgal. I karalius Ferdinandas pa-

. Pirm užpuolant ant vokie- skyrė Malinovą sutverti 
čių, franeuzai paleido bai-!naują ministeriją. Malino-,'

Iš Berlyno pranešama, ikų ministeris Edward Gray 
kad laike pastarųjų atakų pranešė parlamente, kad jei- franeuzų ir x.-i. ..xt._i_-.__

jau susidėjo veik iš keturių kurį bent savo kaimyną,tuo- 
milijonų žmonių.

ANTRASAI FRANCŪZŲ ti ^Bulgarija 
IR ANGLŲ ANTPUOLIS.'pagrasinimo.

Londonas. — Apygardose j -----
Loos anglų kariumenė išstū
mė vokiečius jau ir iš ant
ros apsigynimo linijos. Da- ___ ___ ____
bar angtai puolėsi jau ir ant ris tfk ka pribuvo i Paryžių, 
trečiosios apsigynimo hm- sak0, kad nuo 
jos. 22 _

Prancūzai praneša apie Jivi partijos. . 
pasisekimus Champagne a-|stoja už vokiečius, k 
pygardoje, nors, tiesa, jiems ' pritaria talkininkams. . 
nepasisekė prasimušti pro nok didžiuma rūmiškių sto- 
antrą apsigynimo liniją.1, ~ ™ ” 1 1*-
Francuzai apšaudo labai 
svarbų vokiečiams gelžkelį.

Vokiečių kariumenė Ar
gonne departamente, vado
vaujant kronprincui, mėgi
no atakuoti franeuzus, bet 
tapo atmušta.

BAISUS ARMĖNŲ 
PADĖJIMAS.

Baisus armėnų padėjimas 
Turkijoje tiktai dabar pra
deda aiškėti. Daktaras 
Simbad Gabriel, prezidentas 
progresyvės armėnų asocia-

DOJASI.
Laikraščiui “New 

____ ;” iš Singapore 
ma: “Japonai naudoja da
bartinį karės laiką, ne tik- 

.^ . , 'tai priešų, bet ir Anglijos
išsigando to prekybą tolimuosiuose ry

žtuose sau pasiglemžti. Tam 
tikslui labai jiems dera gįi- 
na augštai pakilusioji pačių 
pramonė bei geras prekybos 
laivynas. Jie pigiau negu 
Europos valstybės gali par
duoti savo prekes, ir jie ne
sidrovi patentuotus kitų val
stybių fabrikatus patįs pasi
dirbti, ir toms pačioms žy
mėmis rinkon statyti. Vien 
gabenimas japonais alaus 
Indijon 1915 metų pirmuo
siuose trijuose mėnesiuose 
pasididino 5,000 nuošimčių. 
Sprendžiama, jog įvairiose 
prekybos šakose japonai 
Europos producentus pra
lenks. (Dabartis).

kasdavo per metus 25 mil. 
tonų, dabar gi teprikasa 3 
mil. Marmoro laužyklose 
seniaus darbavosi 10,000 
darbininkų, dabar gi visai 
nebedirbama. Geležies fab-

“JUODASIS BLOKAS.”
Durnovo, Ščeglovitovas, 

Markovas II ir Ęąlašovas 
mezga “Juodąjį bloką” iš 
dešiniųjų Valstijos Tarybos, 
ir Dūmos atstovų. Deši-' 
niuosius sujungti sumanyta 1 
dešiniųjų Tarybos ir Dūmos 
vadų tuojau, kaip tik Dūmo
je susidarė opozicijinė dau-^. 
guma, pareikalavusi val
džios,’ kuriai imperija tikė
tų, t. y. Dūmai atsakomų 
ministerių. į

Savenko atkinkęs, tauti-! 
pinkams dabar reikią eiti iš 
vieno su kairiaisiais, ne su, 
dešiniaisiais; nes palaikyti-; 
na dabartinioji valstijos' 
tvarka, vis dėlto, matos, kai 
kas reikiama ir perstatyti.

DIDŽIAUSI MŪŠIAI 
VILNIAUS GUB. 
Vileikos apygardose 

diena iš dienos eina pa
sibaisėtini mūšiai. Iš- 
pradžių vokiečiai tapo 
atmušti, bet dabar jie ir 
vėlei renka savo spėkas 
ir mūšiai tęsiasi di
džiausiu įnirtimu. Iš 
abiejų pusių didžiausi 
nuostoliai. Vienoj vie
toj rusai paėmė 13 vo
kiečių kulkosvaidžių.

Ties Dvinsku, kaip 
praneša žinios iš Pet
rogrado, vokiečiai at
stumti ties Ekau.

12 MILIJONŲ BE PA
STOGĖS.

Berlynas.—12 milijo
nų Rusijos gyventojų— 
tarpe jų 3 milijonai len
kų—likosi visiškai be 
pastogės.

Kas bus su tais žmo
nėmis ?Ar jie gaus atly
ginimą bent po karei—
tai dar didelis klausi
mas.

Čia dirba 36 ^žmonės. ------------—
Rusų Antrame skyriuje teirautas VARšAVOJE.
padi- 3,160 kartų. Atsakyta 2,680 Varšuvoje administraciją 

■k tinkamai. To skyriaus1 ir teismus vokiečiai pavedė 
priglausta 12 valsčių valdy-lenkams ir 2 žvdams. Vo- 
bų ir užrašyta 420 valstybi-j kiečiai tiktai prižiūri lenkų 

liiių įstaigų. Trečiame jieš-'veikimą. NT 
Lota 230 vaikų; rasta 30 įdaro taikos teismai, taikos 
vaikų; 130 vaikų priimta į!susivažiavimas ir apskričio 
skyriaus prieglaudą. Darbo 
biuras prie skyriaus -surado 
užsiėmimo 500 žmonių. Lifl. 
gubernijoje biuras rado 
2,000 darbo. Ir viso davė 
darbo 3,190 žmonių. Biuras 
išdavė 1,500 paliūdyjimų 
pametusiems dokumentus ir 
15,000 paliūdyjimų apie 
tautystę. Bėgantiems to
lia us, duoda patarimų 4 
žmonės ir 14 vietų Rygos a- 
pielinkėje. Skyrius priėmė 
450 ryšių ir skrynių palai- vieną vaiką 
kyti. Pagydyta 500. Kai- stijai prisieitų maitinti 20 
kurie įdėta į'ligonines. Čia'mil. žmonių.
dirba 5 gydytojai ir 5 gai- ——---------
lestingosios sesers, 
tojai dirba veltui.

Prancūzų raitarijoje pa-; 
staruoju laiku buvo prade- i 
ję dažyti arklius pilkai -ru
dai, bet toki dažai ėda ark
liams odą. Dabar išrasta 
netaip erzinanti dažai mėly
nos spalvos, kuriais ir ma- ’ 
noma dažyti arklius, kad jie 
nesiskirtu iš tolo nuo raite
lių, kurie Franci j oje dėvi 
mėlynus mundierius.

BULGARIJA PASIUN
TĖ SERBIJAI ULTI

MATUMĄ.
Iš Berlyno praneša, 

kad Bulgarija pasiuntė 
Serbijai ultimatumą, 
reikalai!dama,kad ši su
grąžintų jai visą serbiš
ką Makedoniją. Tuo
met Bulgarija nesiki-

VOKIEČIŲ MOBILI
ZACIJA.

Vokiečiai yra lig šiol mo
bilizavę, anot anglų laikraš
čių 10 mil. kareivių. Jų pa
čios gauna kas mėnuo po 12 gybė pabėgėlių iš Rygos, 
markių (apie 10 rub.), kiek-i Vilniaus, Dvinsko, Kreic- 
vienam vaikui ]_ ’ 
po 5 markes. Skaitant kiek- miestų. Vienų žydų atbėgę 
vienoj šeimynoj tiktai po esą Vitebske apie 40,000. Vi- 
viena vaiką—Vokietijos vai- tobskan atkelta apie 100 fa

brikų ir dirbtuvių. Val
džios įstaigos Dvinsko, Vil
niaus, Bielostoko, Švenčio
nių, taipogi daugybė moky-

EKSPLIODAVO KA
RĖS LAIVAS.

Italijos karės didlai- 
vis Benedetto Brin ex- 
pliodavo ir 330 žmonių 
tapo užmušta.

VOKIEČIŲ UNIJOS 
DUODA PAŠELPĄ 

BEDARBIAMS.
Berlynas.—Nuo pat 

karės pradžios Vokieti
jos unijos duoda stam
bią pašelpą bedarbiams.
Išviso ligišiol bedarbių 
sušelpimui unijos išmo
kėjo $5,000,000.

PERSIJA. nių, taipogi daugybe moky-
Persija neturi savo kariu- kių iš karės palaukių persi- 

patarimų skyriuje dirba 12 j menės, bet samdo svetimų įkėlė Vitebskan. t
valstijų kareivius. Keliatą' 
metų persams tarnavo rusų 
kazokų brigada, pastaruoju 
laiku buvo Persi j on parga
benti švedų žandarų aficie- 
riai, kurie sutaisė sargybi
nių pulkus užsienių pavaldi
niams ginti Persijoje. Te-

prisiekusiųjų advokatų. Kas 
dieną į juos kreipias po 30 
pabėgėlių. Viso jų buvo 
600. Skyrius įtaisė Rygoje 
7 prieglaudas trumpam lai
kui pasilsėti. Viso juose y- 
ra 1,300 žm. Rygoje maiti
nimo punktų skyrius turi 4;

JUODKALNIJA.
Juodkalniečiai (Černogo- 

tai) dabar su austrais neši
kai! j a. Visi stebėjosi, kaip 
mažoji ši valstybė svarbiąją 
Albanų vietovę Skutari už- l;000 pietų. Išlaikyti tiems nesiliauna Persijoje varę a- 
ėmė, nors Italija ją rėkia- punktams reiks bent 21,600 gitacijos ir kurstę persų 

j Juodkalniečiai kas mėnuo. Lunauskame prieš jos globėjus—anglus 
sai į savo rankas paėmė ko- kas. Apie pusė milijono ar- sakosi tai darę,^ idant apsi- kelyje taisoma 5 punktai, ir rusus. Neseniai vokiečių 

Daugiau saugojus nuo užp” ‘ nų išikurie atsieis bent po 20,000 vicekonsulas Linemanas su 
gauja ginkluotų persų už-

KAIZERIS NUVYKO 
FRANCIJON.

Kad vokiečiai jaučia.di
džiausią pavojų iš .frančų-icijos Suvienytose Valstijose, 
zų ir anglų pusės, matyt jau 'paskelbė, kad pusantro mili- 
ir iš to, kad patsai kaizeris jono armėnų padėjimas Ma- 
nusiskubino Francijon. Ji- žojoj Azijoj stačiai tragiš-[muoja sau.

mandavimą vakarų fronte, menų išskersta.
Iš Londono praneša, kad negu pusė ištremta Messo- 1 

daugybę vokiečių kareivių potamijon, bet ar ištremtie-i me ' mieste 
gabena iš Rusijos fronto Ji gyvi—tai dar didelis klau-' 
Francijon. Šimas. Mat, armėnus pėkš- 

čius siunčia Messopotami-
KIEK VOKIEČIŲ JŠSKIN- j on. Pakeliu j ant jų užpuo

la kurdai. Tų užpuolimų

tos pusės ir dar š'm'idien ta- 
s šeimininkauja, 

nepaisydami Italų ir Rusijos 
bauginimų.

KAIP LATVIAI GLOBOJA 
PABĖGĖLIUS.

“Ryg. Garsas” rašo:
Išpradžiu Rygon atvyku

sius kuršininkus globoja

rub. kas mėnuo.
Rygos skyrius įsteigė sa- puolė ant anglų ir rusų kon- 

vo skyrius dar Vendene, sulų ir jų palydovus-žanda- 
Volmare ir Valke. Tiems'rus gerokai apdaužė. Kelia- 
išleidžiama 2,100 r. kas mė-!ta dienų vėliau persai, vo- 
nuo, tad skyriui reiksią-kiečių prikūrstyti, užpuo- 
45—50,000 mb. lė ant švedų žandarų, visai 

juos sumušė,atėmė 2 armoti,

gu 2,000 ypatų užmušta.
Mieste Colombo kilo dide

li mūšiai. Gatvės virto mū
šių vieta. Nuostolių pada
ryta suvirs ant 10 milijonų 
markių. Colombo tapo- už
mušta 60 ypatų. ' .

voliucija. Arbatos planted-1. ruSAI TRAUKIASI VO- 
jos išardytos. Daugiau ne-j LINIJOJ.

Rusų užpuolamoji kova 
Ą'olinijoj pasibaigė. Rusai 
| apleido savo pozicijas ties 
Dubno ir netoli Lutsko.

SAKO, TALKININKAI 
NETURI PINIGŲ.

Majoras Maraht, kariš
kas kritikas “Berliner. Ta- 
geblat, sako, kad talkininkai Jr paduoti Turkijai greitą 
jau baigia savo išteklių, pagelba- Tuom tarpu są- 
Rusijos ir Francijos armijo-1 jungiečiu kariumenė išso- 
se kariauja vaikinai, pasie-ldihta arti Solonikų, kad pa- 
kę 18 metų amžiaus, o Vo- gelbėjus Serbijai.
kietijos armijoj nėra' jau- j Tuokiu būdu Serbijoj vėl 
nesnių, negu 20 metų.

300.000 TEUTONU TRAU
KIA ANT SERBIJOS.
Paskiausios telegramos 

praneša, kad 300,000 teuto
nų traukia ant Serbijos. Jie 
nori prasimušti per Serbiją

iškils didžiausi mūšiai.
BEDARBĖ BELGIJOJE, šautuvus ir šaudomąją me- 
Belgijoje ir Liuksembur- .degą, švedų žandarų virši-

TA Iš FRONTO?
Paryžius.—Oficialis pra- būna kiekvieną dieną. Dau- 

nešimas skelbia, jog Artois' gybė žmonių miršta pake- 
ir Champagne provincijose liui nuo vargo ir bado.
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Karė ir Amerikos 
socijalistai.

A--------- ...................................................................... .„ r ................ į„ z 
turės ir valdžia drebėti. [atsisakė skebus statyt. Na,

11 Uolai UI vUa ]\ĮęS matom, kad kapita- gal sykį ponai inteligentai
z : • v 1Ristai organizuojasi ir grei- gaus krislelį gėdos, 

pries valdžią; tai susiorganizuos. Bet ką’ 
r ~ daro darbininkai? Ar dar-

<U

7.

Didžioji Europos karė vo perdaug gyventojų ir to- 
uždavė didžiausią smūgį dėl Vokietija turėjusi teisę 
toms pažiūroms į karę, ko-1 apskelbti karę. Tuo budu 
kių prisilaikydavo socijalis- ta dalis Amerikos socijalis
tai. Galima suprasti, kokią tų pateisina Vokietijos soci- 
suirutę įnešė į Amerikos jalistus, balsavusius už ka- 
j-udėjimą Europos nuotikiai. rę. Tame nuomonių mišiny- 
O juk jau ii’ be to Amerikon je labai lengva suklysti, 
socijalistų judėjimas nėra ypatingai dar ir dėlto, kad__ _____
pilnai nusistovėjęs. |visur pinamas klausimus a- Debs rašė:

Oficijališkai — Amerikos pie Vokietijos socijaldemo-1 
socijalistų partija, supran- kratiją.

,.. y     f ..,

Neatmezgamas Balkanų 
mazgas.

(Nuo mūsų korespondento iš Balkanų),

Ypatingai germanų įtek- kaip einasi su toms visoms 
mė didi Bulgarijoj, kur vi- taryboms — tai visuomenei 
suomenė simpatizuoja la- yra labai sunku ką tikro iš- 
bjaus germanams, negu ru- girst, nors tai būtų gyviau- 
sams,. nors šie, pastarieji, sias visuomeniškas dalykai, 
iškardavo nuo Turkijos Bul-[O dabar viskas laikoma pa- 
garijai savystovystę. To- siaptyj ir nesiekia spaudos, 
kiu būdu Austrijai su Ger- čionykščiuose laikraščiuose 
manija pasisekė įtraukti į tankiai randi vien priesta-

ą-, ■*&.

♦ * *
Paslaptis, kodėl Darda- 

nellų nepaima, paaiškėjo: 
turkai rūko ei garėtus, o 
francūzai ir anglai mano, 
jog tai yra 
gazai, per tai : 
siartinti.

bininkai taipgi rūpinasi su-
• J • • • 1• *

gą uniją, kad paskui galėtų 
stoti į Kovą su trustais? Kol 

nių demokratų partija buvo ^a^J;ai,darbminkai apie tai 
išstačius savo platformoj - 
panaikinimas trustu. .. .. . , . , ..

Kada tapo išrinktas Wil- Jie PasiJus* ka,d jau kapita- 
sonas prezidentu, tai jis tu-1 lsJįaųspaudžia juos savo ge
rėjo užimti prezidento sostą lezlP.enJ. replem ir neduoda 
4 d. kovo. Tuomet draugas P9®1 Judinti. .

zuojasi, tai darbininkai tų”. Vagys valdininkų tai Graikija ir suardyti joms vyzdžiui (germenofilaj), iki- 
- - ’ - -.................. - • .v negeistiną Balkanų valsty- šiol rase, kad tarybos su

bių sąjungą. Nors Rusija, Turkija eina puikiai, antri 
Anglija ir Francija paskuti- (rusofilai) tai užgina ir 
jniu laiku sukruto darbuotis pabriežia, kad eina blogai. 
Įatnaujinimui ryšių tarp Apie daugelį vietinių dalykų 
! Balkanų valstybių, bet dė- pirmiaus gauni žinių iš už- 
I kavoj ant germanų anksty- sieninės spaudos, o vietiniai 
besniam pasisekimui ir laikraščiai, negaudami žinių 
jiems sparčiai toj pačioj pa- iš atsakančių vietų namieje, 
kraipoj ir dabar besidarbuo- žvejoja po užsieninę spaudą.

• i • 1 1 i * * 9 • • • xz • «•

žadus tai vienai, tai kitai laisvė, bet visuomenė, kaip

1913 m. 14 kovo demokra- siorganizuoti į vieną galin
tai paėmė į savo rankas šios kad paskui galėtų
šalies valdymą. Laike rinki-j k°y^.s.u Prustais. Kol 

nesirūpina. Ir jeigu ant to- 
liaus darbininkai snaus, tai

I “Artinasi 4 d. kovo ir 
Vieni prisiinynę trustai pradeda iš 

tama, yra priešinga karei, tvirtina, kad nereikia daly- drebėti. lx<-
Būdami pusėtinais lengva-Į vauti karėje, nors tai būtų 
pėdžiais ir neturėdami atsa- ir apsigynimo karė. Jie sa- 
komybės už savo žodžius, rko: “naktį visos katės pil- 
męs priėmėm daug rezoliu-’kos”. O jeigu taip — tai, 
cijų, kurios kitose šalyse girdi, nesą skirtumo tarpe 

pasielgimo vokiečių socija
listų iš vienos — o belgų ir 
franeuzų iš kitos pusės. Vi
si lygus nusidėjėliai.

Kaip ištikrųjų žiuri Ame
rikos socijalistai į Europos 
dalykus, geriausia galima 
patirti iš atsinešimo mūsiš
kių draugų link Vokietijos 

valstijinį ar municipališką socijaldemokratų. Bet ir 
urėdą šiokiu ar tokiu būdu čia didžiausią domą reikia 
halsuos už biudžetą ant už- dėti ne ant oficialių partijos 
laikymo kariškų organiza- pranešimų, bet ant straips- 
cjų ar karės — turi būti nių ir laisvų išsitarimų at- 
prasalintas iš partijos”. skirų draugų—partijos pro- 

Tasai taip svarbus princi- fesionalų, rašytojų ir lekto- 
pas, taip sakant, pamatinis rių, užimančių partijoje 
įstatymas, tapo priimtas be svarbią poziciją. Bet net ir 
didelių diskusijų spaudoje čionais męs užeiname taip 
ir draugų susirinkimuose. vadųĮįjpna draugišką neutra- 
Daugelis draugų net nežino- litetą link Vokietijos socijal- 
jo, kad tokia pataisa eis nu- demokratų. Mūsų partijoj 
balsavimui. Bet kas svar- didel 
biausia, vargiai partijoj ra- vokiečiams 
sis nors vienas draugas, ku-1 jausmai.
ris užimdamas kokį nors guli nuo atskirų vadovų į- 
urėdą, jaustųsi esąs surištas tėkmės.
tuo konstitucijos punktu.! Hillquit savo trijose lekcijo- 
Męs nesuklysime pasakę, se davė gerai apdirbtą ap- 
kar vargiai toks draugas gyniifią Vokietijos socijalde- 
bus išmestas iš partijos, jei- ru^-ratijos.
gu jisai sulaužys tą konsti-1 Taip vadinamas “draugiš- 
tucijos punktą. Męs nela- kas neutralitetas” mūsų ofi- 
bai papratę tikėti į rezoliu- ciališkų įstaigų, supranta- 
cijų rimtumą. Męs tankiai ura. turėjo padarvti įtekmę 
priimam jas po tos valandos ant plačiųjų partijos minių 

ap- nuomonės. Ir ta įtekmė bu- 
itjautimo tos vo padaryta, ypatingai ant 

imame'mūsų pusiau oficialūs pre- 
Štai kodėl man sos.

cijų, kurios kitose 
būtų buvusios išreiškimu di
džiausio pasipriešinimo ka
rei. Taip, dar visai neseniai 
Amerikos socijalistų partija 
priėmė sekančią pataisą 
prie savo konstitucijos: 
“Kiekvienas narys socijalis
tų partijos, kuris užimda
mas kokį nors nacionališką, 
valstijinį

rolę lošia simpatijos 
ir antirusiški

nuodingi 
ir bijos pri-

. ■ **
Petrogrado 

tikrSs"nettiamų tur- ^arę Bulgariją su Serbija ir ringus . gandus. Taip j>ą-

*
valdininkai

baimės neprivalėtų atsilikti,1 žino, bet kada vokiečiai at- 
Vnidvin nnroic i nes kovą gali laimėti tik su- sikraustys į Kijevo - 

o jie siorgamzav§- t) kovoti rei- cerską ir kitasdemokratų rankas, o jie gamzavę. 
trustus panaikins. Juk de- kės ne juokais.
...... .  i Ne valdžia truštus panai-

- - - ikins, bet tik socijalizmas.
Tik tuomet trustai išnyks, 
kuomet bus panaikinta pri- 

' . Už pa- 
celių trustas,,naikinimą privatiškos nuo- 

■ - savybes socijalistai tai ir 
daulybė“‘ki;tų!kovoja. Pakol privatiška 

J 1 muosavybe viešpataus, patol 
ir trustai gyvuos.

mok ratai prisiekė, kad trus- 
tus panaikinsią, tai kas da-' 
bar išdrįs jiems netikėti ar
ba prieštarauti? i ,.v, -

“Kerosino trustas, plieno I v^biska nuosavybe, 
trustas, 
telegrafo, telefono, guminis, 
virvinis ir < 
trustu išsyk išleis savo pa
skutinį kvapą, kaip tik de
mokratai pradės juos spau
sti.

“W. Bryano net žiaunys 
iškrypo nuo nuolatinio kar
tojimo: “Trustai, yra už
drausti, per tai juos reikia

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

čerską ir kitas “lavras”

semti ir išsemti”.

Durnos atstovas 
Czebeko sako, kad esanti prielankus Rusijai ir oauar ocsiaarnuu- žvejoja po užsieninę spauaą.
kad ju viltis esanti Rusijos ir duodant Įvairius pri-jlaigi, nors čia yra spaudos 
b.ninf Motut i/nri iv mf/e žadus tai vienai, tai kitai laisvė, bet visuomenė, kaip 

'hraoiškni turi Yčus ir r..u valstybei, ligisiol nesiseka ]r daugelyj kitų kraštų, tau
rius/ Bet ka ten “kas laki-*ta? valsW13es sujungt bend- kiai. negali nieko išgirsti a- 
na, tam ir loja . 
visais patrijotais.

*
4*

lenkas 
lenkai

Kas gi dabar matosi? Ar 
demokratų valdžia savo už
duotį išpildė? Atbulai, ji 
trustu ne tik nepanaikino, 
bet dar padėjo jiems bujoti, 
didintis ir darytis daug ga
lingesniais, negu kad pir
miau buvo. Bryanas taipgi 
apie juos nieko nesako.

Bet to dar neužtenka. De-

----------------- -- L- rėti naują trustą,kuris grei- 
Padėkim, drg. M.[tu laiku prasikals iš demo- 
ivo. trijose lekcijo- kratiško kiaušinio. Tas 
>rai apdirbtą ap- biustas — tai bus Wilsono

k: s, kurį negalima bus pa
vadinti “neda perėtu”.
Charles Sh'vab, didžiausias 

akcija nierius Bethlehemo 
pl Tim dirbtuvių, sumanė su-

įtekme be visapusiško 
svarstymo ii 
atsakomybės, kurią 
ant savęs. Štai kodėl man sos. Interesinga patėmyt, 
rodosi, kad vargiai tos re- kad mūsų vadovaujantis so- 
zuliucijos rodo tikrą Ameri- cijalistiškas dienraštis, kiek 
kos socijalistų atsinešimą aš atmenu, nepatalpino nei 
Imk karės. Įvieno Įžangos straipsnio, ka-

Pavyzdžių tam išvedimui mantinėjančio 1 
patvirtinti yra. Skaitytojai kieti 
jau žino, kad naujasai kon- kaip 
stitucijos punktas katego-, 
riškai draudžia partijos na
riams

trustą, kuris valdys kapita
lu, susidedančiiu iš 540,500- 
000 dolerių.

Šis bus antrasis plieno 
trustas ir prie jo prisidės 
sekančios kompanijos:

Bethlehem Steel corpora-
učio taktiką’ Vo- ’tion su $75,600,000. 
socijaldemokratų, Colorado Fuel-Iron 

‘ - -- su $81,400,000.

nacionalio komiteto ir jos 
atstovas tarptautiškame so-; 
cijalistų biure, d'-dyv‘"m
Kaipo partijos žmogus, uc 
batuose su kongresmam 
Gardneriu, kuris yra kari

lygiai ir taktiką Van
ile, Guesdo ir Sembat.! Lackavanna Steel Co. 
:u kada nors ir buvo $81,000,000.

nag>Ineta, tai tai]) paviršu- j ’ 
tmiai, jog ir atydus skaity- su $70,500,000. 
tujas negalėjo įgyti jokio 
aiškaus įspūdžio. (

Bet ant kiek oficiališki iri 
pusiau oficiališki partijos 
.organai atsargus, ant tiek. 
' “laisvanorė” spauda, neofi

ninku vadovu šioje šalyje, i aliejinio pliekia elgimąsi 
Ir draugas Ilillquit pradėjo Vokietijos socijaldemokra- 
savo įžangos kalbą šitaip: Į tu. Ir šitame atsitikime to- 

“Gardnerio prirodymai ji spaudos dalis, be abejo- 
pertikrino mane toje pra
smėje, ' ked jojo žvilgsniu jausmus 
žiūrint į dalyką, ta pozi-; džiumos. 
cija neapveikiama, 
imdami jojo ]

nės, atstovauja nuomones ir 
partijos žmonių di- 

Tas peikimas Vo- 
Pri-. kietijos socijaldemokratijos 

pasakymą, labai karštas, labai smar- 
; Valstijos kus, veikiausia, todėl, kad 

gali būti įtrauktos į karę amerikiečiai paprastai jau 
su pirmaeile v: 
turim priminti ir išvedi-[ vokiečių nemyli tie draugai, 
mą, kad šioji šalis nėra kurie rašinėja kapitalistiš- 
prisirengusi prie panašios kai spaudai.
nelaimės ir jog protingai' Verta pastebėti dar vie- 
elgianties — męs turime ną aplinkybę. Stropumas, 
stiprinti savo karės ir lai-'kuriuo tūli Amerikos socija- 
vyno apgynimą”. |listai peikia pasielgimą vo-
Na ką! Čia jau aiškiai kiečių socijaldemokratų, 

sakoma, kad męs turime meta įdomią šviesą ant mū- 
balsuoti už kariškus kredi- su 
tus netik norėdami apsigin- mo”.
ti, bet ir abelnai, jeigu tik; išrodo, kad jie džiaugiasi, 
nmms gręsia koksai nors Jog Vokietijos socijaldemo- 
pavojus susikibti su kuria įkratijos hegemonija Inter- 
bent didžiųjų valstijų. Ir nacionale jau pasibaigė, 
partija, betgi, nepareikala- 

. vo iš drg. M. Hillquito pasi
aiškinimo.

Dabar pasižiūrėkime, ką' Maskolijos gilumon, tos ša- 
.sako mūsų socijalistiška lies dalis socijaldemokratų 
spauda. Čia męs rasime į- ir dalis socijalrevoliucijo- 
vairiausių nuomonių. Vie- nierių, vadovaujant Plecha- 
ni sako', kąd “darbininkai novui, padarė Šveicarijoj 
neturi tėvynės” ir kad soči- sutartį ginti savo tėvynę, 
jalištas prasižengia, stoda-.JieJišleis atsišaukimą į Rū
mas į eiles apskelbus mobi-l sijos liaudį dėl gręsiančio 

Jizaciją ir balsuodamas- uz Rusijai pavojaus.
katę. Kiti gi vėl sako, kadi Apie tai gavo telegramą 
Vokietijai reikėjo naujų- S obodnoje Slovo” redak- 
iteritorijų, kadangi joje bu- cija.

tais ryšiais, o da sunkiau pie opiausi klausimą. Bet 
yra įtraukt jas į karę su už tai laikraštija, išėmus 
Turkija ar Austrija. Kaip darbininkišką spaudą, vi- 
viena, taip ir kita grupė di- suomet randa kuoplačiausią 

progą sėti neapykantą ar 
tai ant vienų ar tai ant kitų 
savo kaimynų. Už tautų 
santaiką stoja vien darbi- • 
ninku laikraščiai, o kiti 
Bulgarijos laikraščiai pasi
dalinę į dvi dali; vieni iš jų 
metasi ant kaklo Austrijai 
ir Germanijai, nuolatos 
šaukdami apie jų kariume- 
nės didžiausius laimėjimus, 
apie jų milžiniškas kanuo- 
les, jų nuoseklią politiką ir 
kitas germanų gerąsias pu- 

: “Igy- *$es, melsdami paniekos nusi- 
__  naują brangų draugą, šypsojimą ant jų priešų, o 
ners vakarykštį priešą, su- antri lipa į glėbį Rusijai su 

r raneuzų laikraščiai pra- ;mušim savo bjaurų priešą, kompanija, garbina jų neiš
neša, kad vokiečių kronpirn- nors vakarykštį draugą”, semiamas spėkas, nesunai- 
cas sergąs proto liga.___________ taktika, kaip pasibai- Einamus rezervus, teisina jų
jis į tai nepaiso ir mano pa- sėtina ji neatrodytų, vienok kariumenės pasitraukimą 

’ --a • L’ancuzų lai- naudojasi daugelio atsargumu, piktinasi iš ger- 
krascius^ jis jau kelis sykius valstybių valdžios, o ypa- manu nuožmumo, jų pasigy- 
buvo nušautas, o vis atgija. įingai šičia. “Gražus žiede- rimu ir 11, 
tad kas jam gihuoja nete- p ■ - ■ ■■ --
kus proto jį atgauti?

Fritzas.

Tas yra su

John Sharp Williams pra
neša pasauliui, jog Suvieny
tų Valstijų valdžiai prekiuo- 
įja $6.00 kiekvienas sykis, 
kada Su v. Valstijų senato
rius eina maudyties. Ką 
tas reiškia? Už tai Suv. 
Valstijose yra pusantro mi
lijono mergaičių, kurios už i pritaikys muziką.
$6.00 arba mažiau savaitę 
dirbą, kad tie ponai 
būtų “ponais senatoriais”.

**
Britanija vis tebviešpa- 

tauja “ant jūrių”, bet už tai 
vokiečiai su savo submari- 
nais valdo viską, kas yra 
“po jūrių”.

*

*
30 
vokiečiams

dienų
*

Paskutinėse 
rusai atidavė 
apie 1000 sunkių kanuolių.
Na, tai mat vis strategija. 
Be kanuolių daug lengviau 
bėgt, ne . kaip su savim jas 
velkant.

*
Sako, kad Anglija buda- 

voja greičiau laivus, kaip 
kad Vokietija gali juos iš- 
skandint. Tas labai gerai, . . - , . v. ,bet kas gali užtikrint, kad viešpataujančius sluogsmus 
vokiečiai nepradės 
“doubel time”?

** *
D’Annunzio rašo

pertsatančią karę, o Puccini
Jei mu

zika nors kiek bus panaši į 
karės balsus, tad bus puiki 
opera!

džiųjų valstybių, žinoma, 
nesirūpina Balkanų darbo 

:žmonių gerove; joms rūpi 
tik pritraukt į savo pusę

veikti i1’ Per juos sunau(iot Balka
nų valstybes saviems tikš

operą,

lams ir kuomet ant to ne
tikusio pamato nori sutverti 
sąjungą — jei ir sutverta — 
būt ne ant ilgiau. Ko gal 
sulaukt vargšas žmogelis 
nuo savų buržuaziškų “ap- 
ginėjų”, kurių -dora ir tak-

* *
itika šiaip išsireiškė: 
si m nauja brangu <

Bet daugiausia 
pipirų tenka saviems kaimy- 

. Taip, vasario mėne-
..s” kapitalistiškos buržua-b 
[zijos politikos ir yra tame, nams.

Serbija skęsta ,sį š. m. per vieną aristokr? 
veik be perstojo tų balių Sofijos miesto 

kur buvo ir žymia

Ikad maža 
ivarguose, . . , t
i kariaudama jau ketvirtas'zmo, kur buvo ir žymis 
Įmetąs su savo kaimynais-[valdžios stulpai, sprogo 
i turkais, bulgarais, albanie-' stalo bomba, daugybę iš s.

’ i ir dabar su Austro-Įčių sužeidė, o keturi iš jų 
’Vengrais, o galo tam toli nuo žaizdų greit pasimirė, 
gražu — nematyt, nes bul- Suareštavo daugybę žmo- 

• garai už Makedoniją dabar nių, ypatingai teko serbams 
peilius galanda. O kas gi ir grekams; po Sofiją visur 
pasiekta? Vietoj žadamo jų klausinėjo ir apie juos 
savo viengiančių išliuosavi- kalbėjo, kaipo apie atentato 
mo ant Serbijos gyventojų prirengėjus. Tam nieks ne
užkrauta nepakeliamos ka- manė kelią pastot, o spauda 
rėš aukos: žmonių gerovė t’k ištolo apie tai galėjo kal- 
suardyta ant daug-daug me- bet. bet galop pasirodė, kad 

L / ° 
organizatorius Vincas 

. na Stase v — tai augs tas 
valdininkas, karštas patri- 

j .r . . . . . . timą elementą savo rybose. jotas, kovotojas už Majcedo-
(iar išleisti popienmų pi- su jcg “priešininke” iiujus prijungimą prie nul
ių. Aukso valstijos oan- — Bulgarija, gal ji atsigrie-[garįjes ir buvusio ministe- 

bė? Toli gražu! Sunkus rio Tenadievo artymas 
likimas patiko įr Bulgariją, draugas. Gale liepos mėne- 
Po ilgos ir kruvinos karės šio, kuomet V. Anastasovą 
su turkais 1912-13 metais rojo padėjėju, pagal karės 
tuoj prasidėjo nuožmi karė lauko teismo (dabar Bulga- 

c i ; . • f ~ or u-. su grekais, su serbais ir sų, rijoj karės stovis, dėl to tei-
Unlyg Įstatų Zb bir.; JJl l -iv^ūkalniečiais, o tuom lai- se karės lauko teismas) nu
metu popierinių pinigų ne- -m- ver^tis Bulgarijon sprendimą korė, tai jis ,(V. 
gan būti valstijoje (langiau nuo §iaures — rumunai į Į Anastasov) šaukė: “Tegy- 
uz auksinius, kai}) iap Į pietus — turkai. Ir kas pa/vuoja Bulgarija”, o kas bu- 
lijonais rub.; taigų dar gali- isiekta ? — Našta, elgetų į-ivo verčiama anksčiaus ant 

-t oli IW^amu pinigų p-yta, sunkenybės karės ant savo kaimynų, tai nieks čia 
uz 132 mil. run., bet jų ne-,^nonįų užkrauta, bulgarų nė neprisiminė.

savas karštas Dobrudž nu
stota, o ją vieną neatsveria 
įgyti nauji žemės plotai. O 
dabar vėi klausinėja kiek 
vieno: ar reikės kariaut? 
Su kuriuo kaimynu: ai“ 
turkais, ar su grekais, ai 
serbais, ai“ su rumunais? 
vilties nėra, kad kiek 
giau ramiai sau pagyve 
ir tautos reikalus ant svei
ko, stipraus pamato pasta
tytų, bet laukiama vien at
sakanti valanda naujai ka- 
p, I rĮ • 1 1 f- į’r. O ’ • IMI n Plo

si atimt nuo Graikijos ir 
Serbijos Makedoniją, nuo( 
Rumunijos Dobrudžą, nuo 
Turkijos — jūrių uostą, ge

DA TRIS SVEČIAI Iš 
LIETUVOS.

“Nauj.” rašo:
Patyrėme, kad iš

vos rengiasi neužilgo atva
žiuoti ne vienas A. Bulota

* *
netik sutvarkė .

u ži m tose vi e-1 f d a du žmones. A. I > n- 
■ . lotos žmona ir rašytoja Že- 

'čio jau atidarė universitetą, sunite (Žymontienė). 8var- 
I Tautiečiams vokiečius be- liausis jų važiavimo tikslas 

Republic Iron — Steel Co. (plūstant, męs gal ir Vilniuj rinkt1 aukas nukenteju- 
universitetą greičiau su-|sienis del kares Lietuvos 
lauksim, negu Gabrys su Y- Į gyventojams ir paių formuo-

Vokiečiai

tose, bet štai, 23 d. rugp j ti
su

Jones - Loughlin Steel Co.

Crucible Steel Co. su $60- 
000,000.

Pennsylvania Steel Co. su 
i $50,000,000.

Cambria Ste
000,000. /

Youngstown Sheet - Tube 
Co. su $26,500,000.

Ar tai ne puikų Wilsonas 
išperės gaiduką?

Kaip tik šios devynios 
kompanijos susilies į trustą,

o. su $15-

alstybe, męs nemyli vokiečiu. Ypatingai i ^upi aniama, Kapitai 
H ir i«vprli-1 vokiečiu nemvli tie drautmi. sa^0’ kad sukoncentb

“radikališko socijaliz-
Tūlais žvilgsniais net

(Vertimas).

Besiveržiant vokiečiams

redak

Lietu-'/ais ir
gražu — nematyt,

Lietuvos

ču pas carą prašymą 
sius, u

nu- ti amerikečius apie Lietuvos 
padėjimą.

*
# H*.

“Rusu plotas pasitraukė” 
— skelbia žinios. Na, ar jis 
trauksis iki Uralui?

RUSIJOS FINANSAI.

į ateitį, jie neša ekono-Latentatoriai — bulgarai, 
-’mišką jungą ir neišliuosa- jų 

!vę dar savo viangenčių, i

ke, pagal paskutinės pa
skelbtos atskaitos yra 1,653* *

Kai]) i’odos, 1 
baisus barbarai, jie tą karę*gi) išleista 4, 021 mil. 
nori taip greit užbaigt, kad vadinas, ant 2,368 mil. rub. ( 
Rusijos tvirtovių nesočia I ('augiau, negu tėra aukso.1 

1914

tat vokiečiai'mil. rub., popierinių gi pini-
••• , . I . • • j < AO1 * l 1

Rusijos tvirtovių nespėja' daugiau, negu^ tėra 
susidedam i yKuią po kitai. Kad jie 

i būtų geresniais krikščioni
mis, tada rusams leistų pa
lengvėle badu išmirti.

♦* *
Nelabai seniai mažiukės v #

Balkanų tautos buvo žaislu užteks karei, nes tam tiks-! 
Rusijos, Francijos, Austri- lui reikia 300 mil. rub. į 
jos, Germanijos ir Anglijos, menesį. z šiais metais karė 
Bet dabar, kada trumpai, atsieis, pagal apskaitymą 
tada visi tie milžinai prieš finansų ministerijos, aįįSie 8 
Balkanų pigmas be kepurių [milijardus rub., iš kurių iki 

metų galo reikės puspenkto 
miliardo. Pernai met karei 
išleista 6 miliardai (6,000 
mil. rub.). Dabar finansų 
ministerijos taryba svarsto 
klausimą, kur gauti pinigų.

tis iš $540,500,000 tuojaus 
pakils iki $750,000,000.

Suprantama, kapitalistai
“avus 

kapitalą galima bus daug 
pasekmingiau darbuotis ir 
pheno pramonė tuomet ge
riau pakils.

Bet kokią naudą tas trus
tas suteiks darbininkams? 
Ar darbininkų padėjimas 
pasigerins?

Visųpirmiausiai turės iš
nykti smulkiosios plieno 
dirbtuvės ir viską trustas 
paims į savo rankas. Kada x __ o c _____ t
viską trustai užviešpataus, Į Franci ją, ‘užmokant šimtą,.... . ......__________
tuomet ant plieno kainas bilijonų dolerių. Jei pirkt, |Užsieny skolinti yra sunku, 
pakels, o darbininkus dar tad geriausiai nupirkt visą Anglija ir Francija pačios 
labiau pradės išnaudoti. Da- Europą, suduot į sprandą reikalauja pinigu, Amerika 
bar, jeigu darbininkai parei- Viliui, Mikei, Juozui ir ki- stato visokius reikalavimus, 
kalauja geresnių darbo sąly- tiems pablūdėliams, peštu-1- n --
gų ir didesnės užmokesties, ]kams jr pabaigt visą tą ne-
tai jie turi reikalą tik su 
viena firma, per tai ir grei
čiau jų reikalavimus išpildo. 
Bet tuomet jau -turės reika
lą su visu trustu.

Niekas negali užginčyti, 
kad greitu laiku abudu trus
tu susilies į vieną ir tuomet 
jie elgsis taip, kaip tik jiems

rub. P. Keleivis.

pagal apskaitymą

Balkanų pigmas be kepurių 
vaikščioja.

* \* \
Wanamakeris nori nu

pirkti Belgiją ir šiaurinę

*

lemtą skerdynę.
** *

Amerikos universitetai jęi 
kuom pagarsėjo, tad prista
tymu skebų laike streikų, 
įdėt tam tikri “darbo biu
rai” buvo steigiami. - Tik 
dabar, laike Bridgeporto

Lbus geriau. Tuomet prieš jį streikų, Yale universitetas

S'J
su

pirmiausiai—kad žydams
būtu duota liuosvbė visur 
Rusijoje gyventi ir turėti 
lygias teises su kitais gy- ležinkJelį Bulgarijai naudin- 
ventojais. ; • ” -r .'gą, ir da šį-tą kas duosis.!

„ , . . v. . Bulgarijos valdžia vedė ir
Paskiausios žinios prane- ved* u'rybas su visais kai- 

sa, kad vokiečių orlaiviai 
buvo pasirodę Rygos užta- 
koj ir vienas jų mėtė bom
bas į šloką, bet rusai jį 
Šaudė.

su-

mynais, bet nė vieni nesi
skubina ką duot. Tariama
si ir su visomis Europos di
džiausioms valstybėms, bet

V. Dūn?os atstovas nuo 
Vilniaus gubermjes, gra
fas Putkameras gavo iš“ 
viršiausiojo karvedžio štabo 
viršininko gen. Janušekivi- 
čiaus telegramą, kurioje/ 
dar kartą atkartojama, kąd 
stropiausiai draudžiama 
kareiviams skriausti ' ra
miuosius gyventojus, ir kad 
1 -d tin inkai turi būti trau
kiami atsakomybėn.

n-nckų )<B5 metais liep
ta paimti 585,00. Taipogi 
liepta paimti visus likusius 
atsarginius kareivius 1 sky
riaus nu a 1916 iki 1898 me
tų. Atsarginiams stoti ka- 

'riumenėn liepta 20 rugpfc _
Varsa vos universitetas 

keliasi Rostovo ant Dono 
miestan. Universiteto pro- 
fesoriai važinėjo Rostovan 
ir atrado visai tinkamą vie-
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Ar važiuosite po karei 
į Lietuvą?

— ■■■■■■ ■ ■ — -——*• -—----—     --- — —  —   .....
j SKAPIŠKIS. ’bažnyčia gali pasiųsti po 

čia suttegė abidvi Ibąžny-; dvej’ata savo pasiuntinių.
’v’’ ’ ** ‘ “ Tasai įsakymas buvo ap

skelbtas ir paaiškintas iš 
sakyklų bažnyčioje ir laik
raščiuose; žmonės kiek nu
rimo. Pradėta gabenti tai
pogi Katrynos II ir Murav
jovo paminklai.

či: Skapiškėnai nebeturės 
kur besimelsti.

4) Jeigu tamsta nevažiuo
si Lietuvon, bet iiksies čia, 
Amerikoj — tai ar manai I

Kas bus su Lietuva, kuo
met karė pasibaigs? Ką da
rys Amerikos lietuviai^ ka
rei pasibaigus? Apie tai da
bar labai daug šnekama, ta
riaus niekas nežino, 
kaip apie tą dalyką mano 
didžioji dalis lietuvių visuo
menės.

Tūli net stačiai sako, kad 
jeigu Amerikos lietuviai ne
grįš po kares į tėvynę, tuo
met jau bus po Lietuvai. 
Bet girdė ties 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 dn.u- 
guemenei—tai męs manome 
atliksiu naudingą darbą,' 
jeigu užduosime visiems 
“Laisves” skaitytojams ir 
neskaitytojams šiuos klausi
mus.

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

2) Kokiame atsitikime........
ar tada, jeigu Lietuva bus čiai.
po rusais, ar po vokiečiais?! Dar kartą prašom: imkit ’^ilgiausiai nuostolių pada-

3) Gal būti timsta manai, plunki 
visviena važiu i tėviškėn, te. Tuomi padarysite dide- pirmojo miisųj j 
nepaisydamas,/kuri pusė lai- Ję naudą visuomenei, 
mes?

PAPILYS, EŽERĖNŲ 
PAV.

nnn ncii'ri'on L-nr>n Amnvilmn . .. .1
6 vai. ryto.1 n • i • •
neprašytiems 11 FiC 6X* Veli p (IT 3 ĮSI P 

auvo vėl ramu iki v • -v i • 
tiktai apie pietus' CllĮ 3tSlS3UkHnO< 

Valparaisiečiai

prie partraukimo Amerikon 
savo giminių ar pažįstamų?

Ot, ant šitų tai klausimų 
tegul atsako kiekvienas mū
sų skaitytojas ir šiaip jau 

j kiekvienas žmogus, kuriam 
į rankas papuls šitas “Lais
vės” -numeris su minėtais 
užklausimais.

Nepatingėkite. ‘ Perskai
tę šiuos užklausimus, ne
gaiškite nei valandėle ir nu
sipirkę atvirlaiškį pabrauki- 
te kelis žodžius “Laisvei”. 
Atsakykite trumpai ir aiš- < 
kiai. Didelių istorijų nėra- - -- 
švkite, bet atsakykite taip,, Tv .

kad viską suprastumo. Ne ’nepaliko. Is pabėgėlių ku- 
itik patįs parašykite, bet pa- puoš sugavo, atėmę arklius 
prašykite ir savo artymuo- valgomuosius daiktus. 

į sius, kad jie parašytų. Nors 
1Y jnums bus daug vargo su-j 

;grupuoti atsakymus, bet tąsi 
u-nrp-as atn^š naudos. Mes, 
daugiau mažiau, žinosime, 
kaip į tuos klausimus žiūri 

: mūsų skaitytojai ir pašalie-

"buvo iki 24 d. 6 vai. ryto.1 
Issidahginus i 
svečiams, buvo vėl ramu iki 
26 liepos, i 
pradėjo priešas ’ 
atgal ir tuomet prasidėjo 
mušis, kuris tęsėsi ligi va
karo. Musų apkasai buvo 
prie Valkiškių sodžiaus, o

^priešų ■ ties Pariškiais...! 
.Nors neilgai pas mus viešė-!

vienok nuostolių! 
padarė, gana daug. Ypatin
gai, nuskriaudė klebonijas: 
ėmė viską, kas tik jiems pa- p 
kliuvę nėt bažnytinio vyno

MINTAUJA.

TV,

D. Kr^čkovsky.

Dangaus Ašarėlės.
Vertė Švenčioniškis.

viena scena, kur ant audeklo siubųpjasi val
telė, o įsimylėjusieji savo veidiis tepa rau
donais dažais ir kartoja dialogus^ kad ne- 
užmiršus.

Kada ji laike šios puotos perskaitė ma-. 
apysakaitę “Žiedas”, o paskui, netekus

sumanė . 
apvaikščioti 10 metų sukak
tuves nuo “atradimo” Val
paraiso mokyklos, j Paviršu
tiniai pažvelgus į tą suma-i 
nymą, nieko stebėtino nei 
nėra, nes lietuviai įpratę vi
sokius jubilėjus apvaikščio
ti. .Bet arčiau prisižiūrėjus 
į tą dalyką, tai ir nosį priKi- 

|šęs jokios naudos nematai iš

Daleiskime, suvažiuoti ex- 
valparaisiečiams, kad senas 
vietas aplankius ir ponui 
Kinsey pasirodžius--!yg per- 
tuščias fdarbas. Beje, e.x-

*
* *

Jo kardas blizga ir, išgaląstas, siūlo 
pergalę. Jo dvejos eilės, papuoštos rifmais, 
skambančios priesaikomis ir užkeikimais," 
tartum stygos raudančios, perplėš tą už
dangą, už kurios slepiasi ji — jo karalaite, 
ir nušvies jo visus jausmus, visus sielos pa
linkimus. Jis pynė tas eiles, lipino žodį • 
prie žodžio ir kartojo jos vardą, kaipo 
augščiausį visame pasauly. Lai jo visuo
menė nežino, lai tame kvartale, kuriame 
jis gyvena, nepažįsta ir net vaisių parda
vėjai, — bet nejaugi dvejos eilės, sykiu su
sivienijusios, neatidarys durų karalaitės* 
širdies ir nesudainuos ten savo dainos, kaip 
du archaniuolu prie dievo sosto?

Bum! Bum! 
būbneliai! Dveje
nors užtekės saulė ir tuomet jau bus ne 
dvejos, bet šimtas dvejos, tūkstantis dve
jos eilės — ir kas-nors, ir kas-nors atsiųs 
bukietą geliu! TersCtatykite sau: bukie
tą rožių, sur’štą geltonu šilkiniu kaspinu, 
o ant pat didžiosios rožės matosi rasa. O 
galbūt ne rasa, bet ašara, nepastebėtai už-

2,ą 
jiegų, užmerkė akis ir pasviro, tai jis priė
jo prie jos ir tarė:

-— Aš jus myliu.
Aplink neapsakomas užimąs, stiklų 

skambėjimas, stalai apmėtyti apelsinų žie
vėmis, tuščiom saldainių dėžutėm, šilkinės 
kėdes apkrautos baltom pirštinaitėm, artis
tas bučiavo peizažistę ir niekas negirdėjo, 
kaip jis išreiškė meilės jausmus.

Ji pakėlė galvų, pabraukė ranka per 
kaktą ir su nusistebėjimu pažiūrėjo į jį.

-- Jūs mylite mane? Jūs mylite mane?
Bet jis rimtai, didelėmis ir liūdnomis 

kare visi buvo girti ir net nepažįstami vie- 
Inas su kitu bučiavosi.

Bet ji rimtai, didelėmis ir liūdnomis 
akimis žiurėjo į ją ir maldavo pavelijimo 
dasilyteti savo lūpomis prie jos švelnios, 
baltos rankytes.

— Nejaugi mano rimtas ir mandagus 
maldavimas jus įžeidė? Kada aš žiūriu 
jus, tai jaučiu, kad pas mane sparnai auga.

Ji visai nežinojo, kas per vienas tas 
jaunas žmogus.^Jis labai skyrėsi nuo kitų; 
kuomet Visi juokėsi linksminosi ir trynėsi 
apie dailias moterėles, — jo lūpos drebėjo 
ir akys buvo pilnos ašarų. Ji tuojaus norė
jo nueiti į geltonąjį kambarį ir paklausti 
direktoriaus, kas per vienas tas jaunas 
.žmogus. Bet jo maldaujančios akys pervė- 
,rė širdį ir ji ištiesė savo r&nką. Paskui 
;grcitai nusisuko nuo jo.

*

Bum ! -— varpeliai ir 
Mes! Ir staiga kada

į

V

“J. D. Lapu” praneša ga-ivalparaisiečiai, kurie dabar 
vusi pašaliniais keliais žinių Lautomobilius įgijo, 'gražiai 
iš Mintaujos. Mintauja ė-į apsirėdė ir kišenėj pinigų 
i’i^? Polis svk 'š rusu prie turi, tai gal ir nori pasiro- 
vokiečių, bet nuo bombarda- dyti, kad kiti matytų, kuo- 
vimo nedaug tenukentėjusi.imi jie dabai* yra.

Apart to, pats sumanymo: 
sną į rankas ir rašyki- rė miestui gaisrai, kilę laike .projektas irgi netikę 

kareivių (tame suvažiavime g 
da buvo spro- lj*vanti tik vakarinių valsti- 

Nuo fab-’jų svečiai. Iš rytinių vals
tijų kas ten balados’is.

Pasirodo, kad iniciatoriai 
to sumanymo nepaisė nei 
mandagumo ir taisydami 
■programą nejspraudė ar tai 
nepajieg'ė įsprausti, kad ap-

nės.
da- ’

*

Laukiame jusu atsakymo, rinonu

LIETUVIŲ BRASTA

i1 ’

visi ex-valparaisiečiai. 
tai jiems galima pilnai 
metimai daryti. Pats 
v a ž i a v i m o p r o g ra m a s 
tuščias.

Nors trumpai noriu pažy-

Už 
už
sil
ipi

šė

• ^W*W

1 mą įdėti. Visų .pirmiausia, 
kad visi ex-valparaisiečiai 
turėti! teisę dalyvauti. Rei
kėjo pirm apvaikščiojimo

■ sužinoti, kiek lietuvių lanko 
per tą 10 metų Valparaiso 
mokyklą, kiek kiekvienais 

/metais pabaš-gė 'mokslą ir 
’ kokias mokslo šakas. Taipgi

knygyno ir abelna lietuvių 
biografija, išgausi kodau- 
giausiai nuomonių iš ex-val- 
paraisiečių, ką jie dabar 
mano ii* tt. Jeigu .tokią me- 
degą surinkus, tai ji būtų 
žingeidi ne vien dėl ex-val- 
paraisiečių, bet ir did dabar- 

lu.siančių mokslei
vių. Kiekvienas tokį rinki- 

kentėti viso-1nį skaitytų ir būtų uižganė- 
negu kraus- dintas, o visuomenė žinotų, 

). Pasiliko kiek tarpe jos randasi bai
gusių augšti'snį mokslą Val
paraiso mokykloje. Apart 
to, daugelis jaunuomenes 
paisukvatytų įstoti į Valpa
raiso mokyklą.

Galima būtų ir daugiaus 
naudingų punktų nurodyti, 
bet gaila laikrašty vietos, 

cogai, priklausantįs vokie- nes kaip užsibriežė, taip ii' 
čianis, vokiečiai pasiskubino Iatliks ir tie mano nurody- 
užimti visųpirma. Girdėti,J mai jokios naudos neatneš, 
kad Mintaujoje buvo atsi-iAš ir taip savo užduotį atli- 

(lankęs ir karalaitis Joachi-|kau, nurodydamas tą, kiKS 
kamatat :Vilhelmo sūnus, skiria- man išrodė netobulu.

. . ._ , X4. mas “Lietuvos ir Latvijos
Visi pnsidrebejo, bet tuo- karalium”. Gyvenimas Min- 

- T i • w r verpti nieko pikto jiems -tis J. Stiglorus ir Vydūnas. nutik niekag nesudegf, 
PiniOllC C111QT1 ir QllQinOQTl > ' "

Žinios iš Lietuvos 
ir Latvijos.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
LIETUVIAI JAU SUTVĖ

RĖ KOMITETĄ.
“Nauj.” skaitom:
A. Rimka gavo pranešimą 

nuo Vydūno, kad Mažosios 
- Lietuvos lietuviai sutvėrė

Jaunimas ir mokiniai pris
tatyta prie sužeistųjų peri
si nė ji mo ir prižiūrėjimo. 
Kauno apylinkės — virto 
vienų griuvėsių krūvomis. 
Ciesorius Vilhelmas atsiun
tė padėką savo kariumenei, 
ėmusiai Kauną ir generolą 
Liemaną apdovanojo ordenu 
“už nuopelnus”.

7 ir S d. liepos men. aš vėl 
pabėgėlis. Į Pašvitinio Var

komitetą šelpti _ Didžiosios. to tojų draugijos sankrovą 
Lietuvos nukentėjusius nuo nukrito germanu šovinys, 
karės lietuvius, esančius už- vis - visa sudegyta ir ‘v 
imtose vokiečių vietose, ikiipjgšta. 
mūšio linijai.

Į komitetą įeina gerai ži- į 
nomi Mažosios Lietuvos vei-' 
kėjai: dr. V. Steputaitis, E. 
Jagomastas, dr. V. Gaigalai-

1S-
Draugija nustojo 

savo turto.

Jis norėjo numirti ir prieš mirtį para

rikų ugnis išsiplėtojo po ap
linkinius namus. Mieste pa
liko dar 
ginusiai vokiečių, kurie ver- 
c.aus paslrv;
k i as nelaime

-------------- -------------------- j-— »

gyventojų, emu- tinių ir busi

taipogi klebonas kun. Jasė- 
nas, miesto gaiva šmidtas ir 
miesto valdyba. Vokiečiai 

lineję Mintaujon išrinko vi- 
sųpirma visas vyno ir alaus 
liekanas. Pravarai paleista 
darban. Mintaujos pilį, kur 
seniaus gyveno Kuršo her-

neT talijoje butų neblogas, kad 
netrukti! reikalingų daiktų.Pinigus siųsti ir susinešti 

galima šiuo adresu:
J. Stiglorus, Merwich'

Park, 6, Tilsit, Ostpr. arbai 
į* Vydūną,. Tilžėje — Kaser- ■ 
nen str. 14. iv“. ‘ uuvu siu;

Komitetas žada aukas ™iest°, sudeginta pamiestis paliepimas 
garsinti laikrašyj, kuris yra. . . . . , . -
Tilžėie leidžiamas Didžio-jtriobesiai geneiolo Caikovs-jkalalikų bažnyčių.

PANEVičžYS.
V.” rašo:

VILNIAUS DAVATKOS.
Pastaruoju laiku nemažą

Imant Panevėžį, sugriau- sujudinimą kataliku tarpe 
ta du mūriniu namu vidury buvo sukėlęs vyriausybės 

> nukelti ir išga- 
Ferma, kur buvo namai ir bentf kitur varpus iš visų 

Mieste 
kio, dar balandžio mėn. at-!pasklydo garsai, kad norima 
mušusio vokiečius nuo Pa-[išvežti Aušros Vartų Stebu- 

Apylinkės sodžius, klingąjį P. ŠV. paveikslą, nu
kabinti visus apžadus ir ki
tas brangenybes ir šventyk
las iš Katalikų bažnyčių. 
Ties bažnyčiomis ėmė rink
ti es žmonių būriai, daugiau
siai moterėlių ir pusbernių 
bei pusmergių; jie visi pasi
vaduodami stovėjo prie baž- 

Utenos apylinkėje žmonės [nyčių dieną ir naktį melsda- 
gauna neblogus uždarbius.'miesi ir verkdami. Paga- 
Moterįs darbuojasi laukuo- lios Dvinsko apskričio kar- 

. Girdėti Anykščių ka- vedis apskelbė, kad varpai' 
tytiės laukan, kas norėjo, mendorius kun. Rukštys pa- bus nuvežti Maskvon ir ati- 
Pabėgėliij iš kitur taipogi tekęs vokiečių nelaisvėn. Ki- duoti sergėti tenykščiai ka- 
neužturėjo, tiktai atiminėjo ti aplinkiniai kunigai pasi- talikų bažnyčiai ir kad ly- 
geresnius arklius ir ratus, lieka savo vietose ’"J* 1

Batlimore,

sios Lietuvos lie-tuviams.

KAUNAS. nevėžio. .
vienasėdžius ir lenkų dva-

Kauną šaudė 2000 vokie-jus vokiečiai taip-pat pade- 
gino. Nuo šaudymų sudegę 
Panevėžio apskrities mieste
liai: Biržai, Pasvalys, Va
balninkas, Alizava.

čių didžiųjų armotų, palei
dusių 100 tūkstančių šūvių. 
Kauno miestas nedaug nu
kentėjo nuo armotų šovinių. 
Tiktai sudegė jniesto pa
kraštys už Neries upės, va
dinamas Slabodka.^ Vokie
čiai miestan įsilaužė 4 rug- 

.pjūčio. Gyventojams 4 ir 5 
rugpjūčio buvo leista kraus- se. x_— 1____1__ __ lt- 1

UTENA.

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją

ir iš ten į Ameriką.
Laivai eina per Archan
gelską ir per Finlian- 
dijų, nekliudant kare 

užimtų jūrių.
Paeportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS Į 
LllEl'UVĄ pigiausiomis fcaino- 
rpifj.' Imame pilną atsateomylug. 
Pris Intom® kvitą bu parašu ap
turėjusio;

CENTRAL
MANUFACTURING 1MSTRIQT 

BANK
1118 W 35th Street, Chicago, UI. 
(Valdžios prižiūrimas baskas). 
Jo tarta* yra saviti U.SOMOO.

JKMpkitis raitu ar ypattikad.
Visokias . tinta* nudontef 0-

b

dėti savo varpų kiekviėna

“ Mano brangioji, mano mylimoji, mane 
viltis. Jeigu tu nori, tai aš tau paaukau
siu visą pasaulį ir pririšiu prie tavo kojų 
žemes kamuolį, pripildytą auksu ir bran
giais akmemiis. Jeigu nori, tai aš pavog
siu liš dangaus žvaigždes ir apsagstysiu ap 
linkui tave. Jeigu norį aš išmaldausiu pas 
viešpatį atidaryti tau visas dangaus kara
lystes duris ir takus iškloti liaurų 'vaini
kai^’.

Kaip daug jis žinojo puikių išsireiš
kimų, kaip turtingas būro žodžiais, kaip’ 
daug turėjo visokių palyginimų, bet ar tie 
išsireiškimai pritiko jai, ar nors vienas pa
lyginimas buvo vertas? Ne, ne! O mir
tis? Ta juokingoji mirtis, tas paskutinis 
atsidusimas, paskirtas jai, — dailiausiai 
karalaitei, kuri gali ją įžeisti, sukelti jos 
sieloj neramumą? Ne, ne! Jis turi gy
venti, jis turi nupinti tinkamą jai vainiką, 
— eilių vainiką iš skambančių rifmų, jis tu
ri išgarsinti jos dailumą ir, užbaigęs tą sa
vo šventą užduotį, prasišalinti ir visai iš
nykti iš šio pasaulio. Ką ji dabar daro ir 
apie ką mąsto?

**
Nuolatiniai skambučiai, nuolatiniai 

aplodismentai, nuolatiniai ant scenos iššau
kimai ir-dovanų suteikimai. Ji pailso, 
ačiuoja publikai, šaiposi, prideda ranka 
prie širdies ir siunčia orinius bučkius. Bet 
ji tą privalo daryti. Ji privalo pusnuogė 
išeiti ant steičiaus, parodyti savo mikių^ 
dailų kūną, mažas kojites, pusiau nuleistą 
ranką ir pirštus apmaustytus žiedais. Ne- 
taip lengva įgyti sau garbę ! ' Netaip leng
va paveržti tą gyvulį, kuris turi tūkstantį 
galvų — minią, šaukiančią, rankomis mo
suojančią, smirdančią ir neprisotinančią! 
Netaip lengva tos minios įspėti visi tamsie
ji instinktai, išbudinti ją iš miego, iššaukti 
iš jos vidurių pripildytų maistu ir nedory
bėmis, juoką. Suprasti minia — reiškia, 
ją pergalėti. Tarnauti jai — jau užsipel
nyti sau garbę. Laikyti ją prie savo kojų, 
kaip kokį plešėdrą, — jau naudotis gyve
nimu, po apsauga prijunkusio, nuolankaus

Jau Polonius numirė ir karalius su ka
raliene negarsiai kalbasi... Gamletas, Gam-* 
lėtas! Nelaimingas, be lygsvaros, Gamle2; 
tas! Ką tu myli, iš ko tu tyčiojiesi ir ko 
j ieškai?

Krėsluose sėdėjo ministerial ir jų pa
čios, apsisagsčiusios brangiais brilijantais, 
žvalgėsi. Lošimas traukėsi prie pabaigos 
ir raudonai apsirėdę patarnautojai rengėsi 
išleisti svečius, kad padavus jiems drabu
žius ir prigelbėjus apsivilkti.

Jos krūtinėj smarkiai plake širdis, o

Kaip dailios pusiau nuogos jos rankos, 
mažos kojytes ir gėlių vainikėlis, kurį ji 
segasi prie krūtinės, žiūrėdama į veidrodį. 
Ji visa atspindi ir išrodo baltai geltona; jos 
drabužiai taip ploni, kad net kūnas galima 
matyti ir, rodos, jis gėdinasi savo nuogu
mo. Ilgais, plonais pirštais ji dasilyti prie 
sidabrinių dėžių, puikaus veidrodžio ir ki
tokių brangenybių. Čia pat numesta bri- 
lijanto špilka, kuri pirmam akte spindėjo 
ant jos krūtinės ir mažytės dėl plaukų rep
lelės. Ji vėl žiūri į veidrodį ir šypsosi. 
Tuojaus tos tamsios akis atsisuks prieš 
tūkstantinę minią, sėdinčią tamsioj svetai
nėj ir ta minia, užžavėdama akių spindėji
mu, manys, kad tai čia Ofelia, išėjus iš pro
to. Ir gal būt, kad ministerių pačios sun
kiai atsidus ir net ašaros iš akių pradės 
varvėti. “N

Savo nįažasias repleles šluosto dviem 
popieros šhjiočiukais, ant kurių eilės para
šytos ir baigia plaukus garbiniuoti.

Ant scenos pasirodo Ofelija. Ji vos, 
vos dasiliečia kojomis steičiaus ir bepro
tiškais žvilgsniais žvalgosi. Jos . nuleista 
ranka bejiegė pasikelti ir ji išrodo, kaip 
aniuolas nekalta.

Svetainėj pasigirsta sunkus atsidusi
mai ir kas tai balsu pradeda verkti...

•i

Jai visuomet rodosi, kad ji nuolatos 
randasi ant steičiaus, valgo, geria vaikšti
nėja ir miega ant steičiaus ir visi žmonės 
— tai jos žiūrėtojai ir pats gyvenimas, tai 
didžiausias karališkas teatras. Ir nejau- 
gi, — ji mano, — yra bakūžėlės, apneštos 
sniegu, o ant jų mėlynas dangus ir žvaigž
dės; nejaugi ant jūrių yra viena siūbuojan
ti valtelė ir vilnys plaka jūrių akmenuotus 
krantus; nejaugi dvi įsimylėjusios ypatos, 
tamsioj nakty, sėdėdamos po medžiu, duo
da vienas’ kitam savo širdis, o susijudinę 
praeiviai nemeta rožių? Ne, ne! Yra tik

*
* *

Jis žino, ką daro. Nebijokite ,— jis 
puikiai žino. Jūsų paniekos šypsą jo visai 
nesujudins, o jeigu kas-nors pavadins be
pročių, — jis nepatikės.

Mėnulis kįla vis augščiau ir augščiau 
ir jau iškįla ant bažnyčios bokšto, nuo ku- .. 
rio šešėlis puola ant pleciaus. Greitu lai-' 
ku mėnulio šviesa apšviečia visas gatves.

Vežėjai sėdi vežimuose ir snaudžia be
laukdami savo ponų, o arkliai, pastatę au
sis, klauso naktinės tylos ir tik retkarčiais 
kojomis suduoda į žemę. , h

Jis jau stovi prie jos vartų, atsirėmęs 
alkūne būdžiančio levo. Kitas levas žiuri . 
kur tai tolyn ir abudu jie sergsti vartus, 
nesimato šviesos, tik priemenėj per stikli
nes duris matosi silpna žiburėlio šviesa. %

Jis pakelia galvą į augštį ir gėrisi dan
giškais žiburėliais.

Jam visuomet rodėsi, kad jis gyvena 
ne ant žemės, bet danguje, o tokiose nakty
se dar labiau į tą savo mintį įsigilindavo. 
Kiek jis dainelių galėtų sudainuoti apie 
žvaigždes, vėjalį ir naktinę tylą. Ir kiek 
meilės slepiasi jo nuvargintoj sieloj!

Vidurnakty prisiartina prie namo ka
rieta ir sustoja palei būdžiančių levų. At
sidaro" karietos ditrvq. ,

(Darbus).
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Darbo Žmonių
Istorija.
Vertė Barabošius

žmonių sugyvenimo pradžia

vena be triūso ir rūpesčių. Net kiekvienas 
gyvūnas, kad nenumirti nuo bado, kad ne
pražūti kovoj dėl būvio, pavartoja visas sa
vo spėkas, kokiomis jį gamta apdovanojo.

Taip-pat ir žmogui, kaip tik jis atsira
do ant-žemės, reikėjo pradėti tokią pat ko
vą. Tiktai per kovą ir triūsą jis galėjo įgy
ti sau maistą, apsiginti nuo draskančių 
žvėrių, karščio, vėjo, lietaus ir šalčio.

Vienas pats savomis spėkomis vien 
primityviškas žmogus nepajiegė pasirūpin
ti viską reikalingą pragyvenimui. Todėl, 
gresiant pavojui, jis prisidėjo prie kitų 
žmonių ir gyveno bendrijoj. Pati gamta, 
kuri buvo rusti ir begailestinga linkui žmo
nių, vertė juos gyventi būryj, suvedė juos 
į pradines bendrijas, kurios buvo dabarti
nės draugijos diegais.

Tose pradinėse žmonių bendrijose, ku
rios iš pradžios susidėjo vien tik iš giminių, 
nebuvo daug narių, bet per tai nebuvo tar
pe jų nesutikimui ir keršto. Visi jos na
riai lygiai pasidalindavo darbu ir darbo 
Vaisiais. Kas buvo vienam, tas buvo vi
siems, Toksai pradinio sugyvenimo būdas 
randasi dar ir dabar pas laukinių žmonių 
gyventojus. Nekultūriškų tautų didesnė 
dalis dar gyvena susijungus į.mažus, gimi
ningus biurus, taip vadinamas gentes. Tok
sai draugijinio gyvenimo būdas laukiniam 
žmogui yra išgelbėtoju nuo visų pavojų; 
draugija jam pagelbsti nelaimėj ir visose 
bėdose. Ir laukinis žmogus, kuris negali 
apseiti nei vienos dienos be kitų žmonių pa- 
gelbos, prisiglaudžia prie tos draugijos, 
kaip silpnas ir išgązdintas kūdikis prie sa
vo motinos, ir atiduoda jai visas savo spė
kas ir gabumus. Jis neatskiria savo ge
rovės nuo abelnos gerovės — jam dar nėra 
supratimo apie ypatiškus reikalus, kurių 
labui jis aukautų draugijos reikalus.

Visas turtas bendrai visiems priklauso 
ir kiekvieną didesnį darbą jie pradeda ben
dromis spėkomis, bendrai sunaudodami ir 
darbo vaisius. Žemės plotai, ką draugija 
laiko savais ir apsaugo nuo priešų, yra visų 
bendra savastis. Visiems gentės nariams 
yra vienodos teisės link savo žemės ploto 
gamtos gerybių.

“Kiekvienas žvėris, kuris randasi ant 
gentės žemės”, — kaip išsireiškia tūlas aus- 
tralietis — “kiekviena šaknis, kuri ten au
ga, priklauso visiems gentės nariams”. Juo
dieji žmonės mano, kad kiekvienam at
skirai, kaipo ypatai, gali priklausyti tik 
ginklai, drabužiai ir jo vardas. Jie visai 
negali suprasti, kaip vienam žmogui gali 
būt didesnės teisės negu kitam, kaip vie
nam žmogui gali priklausyti daugiau žvė
rių, vaisių ir šaknų už kitą. Todėl, jei aus- 
traliečiui pavyksta medžioti, užmuša kokį 
žvėrį, jis tai skaito visos bendrijos narių 
bendra savasčia. Jis paslepia užmuštą žvė
rį saugioj vietoj ir skubinasi pranešti ki
tiems apie savo laimėjimą, kad bendrai su

naudoti. Bet už tai ir jis pats, jei medžio
klė nepavyksta ir jis turi sugrįžti namo 
tuščiom rankom, niekuomet nelieka ne
valgęs.

Panaši tvarka viešpatauja veik visų 
Šalių laukinių žmonių draugijose. Drau
gija yra vienatinė žemės savininkė su vi
sais jos turtais, tiktai ji daboja ir išdalina 
visą tai, nuo ko priklauso žmogaus gyvas
tis. Sykiu su tuomi ji priverčia kiekvieną 
tos draugijos narį dirbti dėl savęs. Todėl 
sykiu su bendru turtu męs matome lauki
nių žmonių draugijose bendrus užmanymus 
ir bendrus darbus, prie kurių privalo prisi
dėti visi draugijos nariai. Visa tas, k*as 
būna įgyta per tokį bendrą darbą, esti ben
drai1 sunaudota.

Štai ką pasakoja tūlas keliauninkas 
apie Amerikos indi jonus krikus:

“Ariama žemė, kur yra abelna savas
tis, būna paskirstyta pagal šeimynų skai
čiaus. Paskirtoj- dienoj, pasigirdus triu- 
bos garsui, visi gyventojai eina prie darbo; 
kiekviena šeimyna apdirba bendrai paskir
tą žemės plotą ir pasėja javus. Vėliau vėl 
bendrai nuima nuo lauko javus. Dalis iš 
jų būna paskirta sėklai ir supilta į draugi
jos aruodus, o kitus padabina visoms šei
mynoms lygiai”. / f

Kitos tautos^ bendrai gamina žvėjoklės 
įtaisus, dirba valteles, statcf budeles ir ki
tokius daiktus. Visus tuos įrankius drau
gija saugo, kąipo bendrą turtą, ir visi turi 
vienodas teises tuom pasinaudoti. Tiktai 
ginklai^ pasipuošimo daiktai, įvairus indai 
gali priklausyti atskirai ypatai. Tie visi 
yra tokie daiktai, ką kiekvienas gali pasi
gaminti ir. įgyti, nepadarydamas kitam nei 
jokio nuostolio.

Tokia tvarka yra pas daugelį laukinių 
tautų. Tarpe jų nėra turčių, bet nėra ir

MOTERIMS NAUJIENOS
skurdžių. Jei valgio užtektinai, tai visi yra 
pavalgę, jeigu trūksta — tada visi kenčia.

“Turtai pasidalina laukinių žmonių 
draugijoj taip-pat, kaip kraujas žmogaus 
kūne”, sako tūlas keliauninkas. “Visi jos 
nariai naudojasi tomis materialėmis gėiy-; 
bėmis, kokias įgyja draugija”.

Tokiose pat mažose draugijose gyveno 
senovėj ir dabartinių europiečių bočiai ir vi
sos senovės tautos. Senovės istorijas užra
šai liudija apie tokią tvarką. Taip, pa
vyzdžiui, apie senovės rusus, kurie gyveno 
ant Dniepro krantų, tūlas istorikas sako, 
kad jie irgi gyveno mažose bendrijose. To
kias mažas bendrijas romiečiai rado ir pas 
puslaukinius germanus. Romiečių karės 
vadas Cezaras pasakoja apie švedus, kad 
pas juos tokia taip vadinama bendrija esą 
atskira draugija, kuri apima keliatą gimi
ningų šeimynų, apdirba bendrai laukus ir 
įgytus vaisius padalina visoms šeimynoms 
lygiai.

Ir mūsų laikuose pas kaikuriasx Europos 
tautas yra pasilikusios liekanos tos senos 
tvarkos. Rusijoj kai kuriuose kaimuose ir 
dabar randama didelės šeimynos, suside
dančios iš giminių su pačiomis ir vaikais. 
Kartais tokia šeimyna susideda iš 50 žmo
nių, nors paprastai tokių šeimynų narių 
skaičius nebūna didesnis už 20. Visi gyvena 
vienam name ir turtą valdo bendrai. Se- 
niausis iš jų. esti prižiūrėtojum, :.......
darbus ir tvarko juos. Laukų darbai būna! 
padalinti vyrams ir moterims, atsižiūrint1 
į jų spėką ir sveikatą. Žiemą moterįs, iš ei- !rįes — motinos darbininkės 
lės, gamina visai šeimynai valgį ir prižiūri ii pažvelgkime, kaip ji lai- 
gyvulius. Vyrai, eidami uždarbin, neuž- mingai praleidžia vasaros 
miršta senos sugyvenimo tvarkos ir iš savo laiką? ^Persistatykime sau 
uždarbio duoda kiek galėdami į bendra P10 ^aies giįte ę, tai ga 
. £ ".męs ią rasime užrakinta sukasą. p •

. Dar aiškiau senoji tvarka pasirodo 'bais, o ji, pradėjus aušti, ap-1 Dabar kįla klausimas, 
tarpe pietinių slavų. “Serbai, taip jau ir leido savo grįtelę ir išėjo kas gali išgelbėti darbinin- 
bulgarai” — pasakoja Wodovozova savo kūdikiams maisto kus iš to vargo, kuriame jie
knvani pui-nnpidcieh nnrndnv” —1 Jiesk.otl‘ , Gal ne VienaS Pa" randasi? Kas gali misluOS-knygoj Zizn cuiopeiskich naiodov . itčmijot, kaip anksti rytais tyti ašaras tu motinų, ku- 
‘ kaimuose gyvena taip vadinamose bendri- ita]ės moterįs bėga į laukus ^rios savo kūdikius palieka 
jose, t. y. broliai, brolėnai ir kiti giminės ir rankioja žoles, iš kurių vienus, o pačios eina į dirb- 
gyvena krūvon ir tada, kada jie apsiveda sau ir kūdikiams paistą ga- tuvę ir per kiauras dienas 
ir turi kūdikius. Visiems tokios šeimynos 
nariams yra vienodos teisės: visi bendrai 
apdirba laukus ir viską lygiai suvartoja. įambaryj 0 pačios’per 'visą kitas, kaip tik pačiu darbi- 
\ / -» I r I r I r I i i r a z~v I-v za z J i L-\ i i k'-v r* I r \ i I T r 1 • 1 i •“- 1 • 1 _ **

jose, t. y. broliai, brolėnai

didelis skirtu- sekantis: 48 Coral St., Wor- karės nukentėjusiems lietu- 
męs esame visi cester, Mass. viams; aukavo šios ypatos:
vaikai ir kodėl I

Koks tai 
mas? Juk 
vieno dievo 
tas dievas vieniems toks ge-'prie darbo.

Šiandien žmonija dagyvejras’ mieJaširdingas, o T
no iki tokio ekonominio kri-itiems tt)ks rustus, toks žiau-!visuomeniškos dirvos,

'zio, kad proletarijatas sta-:rus 7r ke jokios mielaširdys- met jos turės lygias su vy-1Daujotas, M. J. Vokietaitis 
čiai'badauja. Tuom tarpu tes juos vargina?! Paša- rais teises ir jausis lygiais po $1.00; S. M. Rinkevičius 
'saujalė turčių nežino, kaip kyk, miela sesyte, ar niekad draugijos nariais. Kaip jos.ir M. Rinkevičienė po 50c.; 
ir kur tuos turtus mėtyti. .tau i S‘aką neatėjo klausi- jausi aslimingomis, kuomet:J. Stankevičius 35c.; M. Šo- 

karščių* mas’ ko<jčl taip yra ir kame galės taisyti draugijos ydas, liuna~ T T A*.............. K~
v . ’ ni-invocHc rli rlnl i r\ c Izi vhi _ 1 I-■ i m 11 /I n rrxrLrA urn l’ilirn

Lyties ir khsų 
skirtingumas.

. viams; aukavo šios ypatos:
Taigi, draugai ir draugės, S. J. Ružinskas ir O. M. Ru- 

. Kaip smagu: žinskienė po $2.50; A. Ta
ki-: bus moterims darbuotis antllandžiukas, A. Basčius, J. 
mJvkunmomcVnc rBvvna, kUO- JUOZUnUS, K. ŠollUUaS, B.

Sulaukę vasaros 1____ . v _ . , -
pasiima savo tarnus, šunis, Pnezastis to didelio, skirtu- kurių daugybė yra. 
kates, visus rakandus, ap-i1710 ^‘xrPe y^nos ir kitos kle-1 J. V
leidžia miestus, važiuoja į sos zm°mų • Kodėl mažu- ----------------------------
dailiai gamtos apdovanotas Pla. nieko neveikia ir gyvena;
vietas ir maudosi didvande- tokiame pertekliuj, o di-• S I ILf S j į V 
niuose. Turčiai savo duktė- dziuma sunkiai dirba ir ken-l £-3 Jį jįV/O
ris stengiasi užganėdinti cia sa,Kį lr alkį? |
gamtos grožybėmis, paslėpti1 ~ ~ ‘ ’
nuo saulės spindulių, pa-1 
puošti lengvais šilkiniais 
drabužiais. Jos gyvena 
šviesiuose, gėlėmis papuoš
tuose kambariuose, žodžiu, 

1 aristokračių gyvenimas yra 
’papuoštas vainikais, nupin
tais iš vargšų darbininkų ir 
darbininkių skausmų, ašarų, 
prakaito ir bado; vanikais 
iš tų kūdikių, kurie dar ne
turi apie gyvenimą jokio su
pratimo ir priversti yra eiti 
ir aukauti savo kūdikiškas 
jiegas tiems, kurie pertek
liuj gyvena, nepažįsta kas 
.tai yra darbas ir nenori pa- 

isdahna ’ žiiiti.
Dabar eikime prie betei

ses liaudies — prie mote7

J. J. Aimutis, Ag. 
ė po 25c. Viso

. $13.10.
__ Pinigus 

Ižinskas tam fondui, kuriam 
jis pritaria (L. G. Fondui). 
Pagarsinti aukavusių var
dus didžiuma sutiko “Lais
vėj” ir “Tėvynėj”. Iš tokių 
vestuvių gražus pavyzdys

■ itiem^, kurie, mano vesti ir 
Pastaromis dienomis kai- nauda nukentėjusiems mūsų 

bes daktare Johana T. Balt-,viengenčiams.^ Varde <Jaly- 
rušaitienė sekančiose L. S. yayusių svečių, jaunaye- 
S. VII Rajono kuopose: 3 d.;!!f-la.ms llnklu kogenausios 
spalių — Scrantqn, Pa. Au-, *oties-
ditorium svetainėj; 4 d. spa-1 M. Rinkevičius,
lių — Wilkes-Barre, Pa., 5!

/d. spalių — Pittston, Pa.; 6 Pirmiau pašokite, o paskui 
Binghamton, ! jau balsuokite.

! Tankiai iš sufragisčių vei
kimo reikia net nusijuokti. 
Ir kokių priemonių jos nesi- 
griebia, kad tik įgijus ly
gias su vyrais teises!

New Yorko sufragistės 
sumanė rengti vakarais ant 
gatvių šokius. Ir štai 20 d. 
rugsėjo, ant 4 gatvės, tarpe 
“A” ir “B” avė. sufragistčs 
užėmė visą bloką, nusamdė 
muziką ir pradėjo šokti. Šo
kiai prasidėjo 7 vai. vakare 
i” tęsėsi iki 10 vai. Kada 
'Šokėjai pailsta, tuomet su-

Priežastis tokio skirtumo L s. s. VII RAJONO LIE-I 
— tai dabartine kapitahs- ' TUVTMS 
tiško surėdymo sistema. Iš1 
po šio surėdymo skraistės 
veržiasi proletarijato deja
vimas ir maldavimas darbo 
ir duonos. Bet kapitalistai 
negirdi tų dejavimų, neklau
so tų maldavimų. Jie tik 
rūpinas, kad dar kaip nors 
ilgiau palaikius dabartinę 
kapitalistišką sistemą, kuri d. spalių — 
gina jų reikalus. Jie krei- K. V. 
piasi prie dvasiškijos,. . .
kad toji taipgi padėtų pa-Yienas atsilankyti ir kitus

dvasiškijos,. .Todėl pasistengkite kiek-

laikyti šį netikusį surėdy-'paraginti. Ypač musų mo- 
mą. Kunigai nesigėdina tci'įs ir merginos į tai turė- 
pavartoti bjauriausių prie- tų atkreipti atydą ir atsilan- 
monių, kad tik liaudį palai- kyti, kadangi daugiausiai 
kius tamsybėj, kad tik sulai-JjUS kalbama apie šiandieni

nius darbininkišką judėji- nį. moterų gyvenimą ir 
mą, kuris diena iš dienos 
eina didyn;jie stengiasi dar-! 
bininkus sulaikyti nuo susi-1 
pratimo, kad jie nežinotų, 
kaip galima išsigelbėti iš to, 
vargo, kuriame jie dabar.

I J 1 ClOlJLllV L4.ZJX Cl/XYlJL1 UCX OLA 1 ?
| keliais miegančiais kūdikė-,ranaas1, 
' 1 • •• “• • V . • I

mina. Daugelis tfioterų pa- dirba? Kas gali paliuosuo- 
lieka kūdikiams duonos ir’ti tuos kūdikius, kurie pir- 

■ vandenio, užrakina juos'ma laiko miršta?' Niekas
Viskas, kas priklauso bendrijai, būna lai- dieną dirbtuvėse dirba. . 
koma visų savasčia; žeme, pievos, miškai, žinau moterį, kuri turi du pratimus, 
žemdirbystės įrankiai, gyvuliai ir ' 
triobos priklauso visiems tos bendrijos na- 
riams: .Ari0S oandrTS. Ibt. penkis centus dėl duonos;
giausia is 10 — 20 narių ir tik retkarčiais jr,Usipirkimo. Vyresnysis 
iš 50 — 70 narių. Senesniuose laikuose Janko mokyklą, tai išeida- 
Serbijoj buvo dideli kaimai ir kiekvieno to- mas iš namų savo mažą se- 
kio kaimo gyventojai priklausydavo prie 
vienos bendrijos”.

Taigi, kaip iš šių pavyzdžių matoma, 
dar iki šių laikų pas europiečius yra užsi- 
likusios gentinės tvarkos liekanos. Tokios 
gyvenimo tvarkos atsiradimo priėžasčia bu
vo paties apsisaugojimo reikalas. Tų lai
kų žmogui vienatinė išeiga buvo — susi
jungimas su kitais gentės nariais, nes tik rakinti, kaip kokie šunyčiai, 
tokiu būdu jo kova ir triūsas galėjo turėt Ji dirba, skubina, prakai- 
kokias nors pasekmes. Kiekvienas iš jų vi
somis pajiegomis rūpinosi draugija, o drau
gija už tai apsaugojo kiekvieną savo narį.

Taip tai žmogus augo ir vystėsi savo 
brolių draugijoj, kur visi buvo lygus ir lais
vi. Ten nebuvo nei ponų, nei tarnų, nei 
prispaudėjų, nei prispaustųjų, bet visi vie
nodomis teisėmis. ''

Tačiau su laiku tam santarmingam bu- 
relyj išaugo neteįsybė. Ir pirma auka, ku
ri turėjo tos neteisybės kartumą ragauti, 
buvo moteris, ką męs tuojau pamatysim.

pasiųs S. J. Ru

reikalus.
L. S. S. VII Rajono, 

Sekr. K. A. Genys.

jų

NEW HAVB^, CONN.
Rugpjūčio 9 d. apsivedė fragisčių kalbėtojai agituo-

dvi poros iš žymesnių New.ja> pad vyrai laike rinkimų
T-l niynrt i-vi 1 i j v 2 . • 1 • . _ ___ __

Aš ninku ir darbininkių susi-
. pažinimas savęs -karionę, kaipo paminėjimą'.f i,/ f y A CAz VA A * A U J-Z W A * * A * * A UV KZ VV T {j' Į    —’ — ~ j

visos kūdikiu, o pati dirbtuvėj ir savo klesos reikalų ir žen-1 dienos vestuvių.
dirba. Išeidama į

susideda “ dau- l,aliek* jiems P° b?nanę ari Rėdymo.
dirba. Išeidama J d<it bti girnas prie socijalistiško su-

sytę užrakina kambary ir 
raktą pasiima su savim. 
Reikia pažymėti, kad vyres
nysis turi tik 8 metus am
žiaus.

Dabar persistatykime sau 
dirbtuvę, persistatykime 
sau tą nelaimingąją motiną, 
kurios kūdikiai namuose už-

Męs gerai žinom, kad dar
bininkų reikalais niekas ne
sirūpina, apart jų pačių. 
Taiki ir mums, sesytės, lai
kas pradėti rūpintis savo 
reikalais. Męs jau žinom, 
kad šį rudeni bus leidžiama 
nubalsavimui ar suteikti 
moterims balsavimo teises 
sekančiose valstijose: New 
York, New Jersey, Massa
chusetts ir Pennsylvania. 
Per tai ir lietuvėms mote
rims nereikėtų snausti, bet 
griebtis už darbo, varyti 
agitaciją gyvu žodžiu ir per 
spaudą. Kiek man žinoma,

Haveno lietuvių jaunuome-] balsuotu už suteikimą 
nes: K. galiūnas su panele terims lygių teisių. 
Antanina Trainauskiute ir _ _ __" ‘ _
S. J./Ružinskas su panele,O. sifloko vaikai, šoko jauni- 
M. Šaliuniute._ Abidvi po- kaičiai,-šoko ir suaugę. Su- 
ios sliu )<i eme civilisl^ą. lai si rinko daugybė žmonių; 
dar pirmas toks- atsitiki-1 kiekvienam praeiviui zin
nias New Havene. Katali-, Geidu buvo pasižiūrėti ir 
kiškos bobelės iš kailio nė- ^ai? besižiūrint, apima ir jį 
-riasi, kad dalykai virto ne pagunda, prieina prie visai 
taip, kaip jos nori. nepažįstamos merginos, ku-

Rugpjūčio 14 d. Ružins-j i taipgi atsistojus žiopso ir 
kas su jaunaja surengė va- pradeda šokti.

- Sufragistės tokius šokius 
Sukvietė rengs po visą New Yorką.

savo draugus ir žmoniškait Ar iš to bus nauda, tai 
pavaišino. Svečiai besilink- sunku pasakyti, bet kad ‘ 
smindami sumanė suaukau- žmonių visuomet bus, tai tą 
ti bent kiek sušelpimui nuo jau žinom.

mo-

Ant gatvės linksminosi-vi-

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

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

II.
Vergija ir jos atsiradimas.

T) ZA rJ ■» .L. zx'Lxi 1 r-i t 1 v. -i

tu o ja norėdama daugiau 
uždirbti, o jos visos mintįs, 
visa siela paskui kūdikius tai New Yorko ir Massa- 
slankioja. Ji nuo pat ryto chusetts valstijose bus pla- 
iki (vakarui nerimauja, dū- tinami specialei lapeliai, per 
sauja ir svajoja apie savo tai neturėtu apsileisti mo- 
kūdikius, ji bijo, kad su jais,terįs New Jersey ir Penn- 
neatsitiktų.kokia nors nelai-jsylvania valstijų. Merginos 
mė. Per visą dieną jos au- ir moterįs, priklausančios 
syse skamba kūdikių verki-'prie Sąjungos, paraginkite 
mas ir šaukimas “mama !”tsavo
Ir šauksmai drasko jos nu-įkad jie taipgi agituotų už 
vargintą sielą. Kad pagal- suteikimą moterims lygių su 
voti apie geresnes gyvenimo vyrais teisių. Rengti pra- 
aplinkybes, apie išnaudoji- kalbos ir agituoti už suteiki
mą ir tam panašiai nėra nei mą moterims lygių su vy- 
kalbos, nes ji neturi -laiko, rais teisių męs neišgalėsime, 
Taipgi jai nemielos ir nepri- nes neturime kapitalo. Taip-

Darbininkai, skaitykit visi!

Kazimieras W. 7iurinskas Co.
Kostumieriškas Kriaučius.

1100 WASHINGTON ST., NORWOOD, MASS.

Tas jisų naudai!

kuopose draugus,

dęs”<-tų žodžių teisingumą žmonės supra- šaltos vasaros maudyklės, ru draugystės bei kuopelės 
to tuojau, kaip tik jie pradėjo gyventi. To
dėl nuo to laiko, kaip tik žmogus griebėsi 
už darbo, jis neužmiršo vieno dalyko—kaip nekaitina 
pasiliuosuoti nuo darbo naštos. Nuo senų, * spinduliai, nes ji visą dieną pakviesti kalbėti drg. Duse- 
laikų tas besistengimas — pasiliuosuoti nuo praleidžia tvankioj dirbtu- vičių, kuris dabar randasi 
darbo — privedė prie to, kad žmonės ban- vėj, o vakare dūmais ir dul- Worcester, Mass. Jis mote- 

'kem aprūkus. eina /namo, rų judėjimą gana gerai su- 
■kt u Vietoj gėlių kvepėjimo, ji pranta. . Iš tolinus kviesti iNevį-'* - — * ■ * .... -

oru.

Ji kasdien ansiplauja savo silpnos finansiškame stovy, 
prakaitu,kuris bedirbant be- Nuo savęs patarčia Mass, 
ga per visą jos kūną. Jos valstijos draugams ir drau- 

ir saulės karšti gėms parengti prakalbas ir

privedė prie to, kad žmonės ban-Yej 
dė kaip nors atsisėsti ant kito nugaros ir 
pasisavinti svetimo triūso vaisius 

(Dfrr bus).

9rm

■ “j, o vakare dūmais ir dul- Worcester, Mass. Jis mote 
kėm aprūkus. eina

kasdieni kvėpuoja tvankiu kalbėtoją bus didęjės išlai
dos. Dusevičiaus adresas

Siuvu siutus, overkotus ir reinkotus, o taipgi 
ir kitokius drabužius pagal naujausią madą ir už 
pigiausią kainą. Todėl, draugai - darbininkai, 
kreipkitės prie manęs, r.es aš esu jūsų draugas.- 
Jūs tankiai remiate savo priešą, sustiprinate jį savo 
centais, o jisai jumis persekioja. Aš gi eau 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 atvažiuosit! 
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, užrasinėsiu darbininkiškus laikraščus, kaip
tai: “Laisvę”, “Kovą”, “Keleivį”, 
kitus.

Naujienas*
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Visa jo prakalba — tai

bas neatsilankė.i šiai kalbėtojas pasakojo a-|^IS £’aJ gales ilgiau laikytis
I • t • x______ ... ________ •______ 2____ i- nnc nirminn hnvn anniialic.

U. lUgūUJU muvv vc^m-| .
vės K. Varekojo su Valerija muiBS prigelbeti.

Narva.

Ex-Kryžiokas.

Kūdra.

Kalbėtojom’ buvo D. ninkai. niekados prie vyąųdžiame.

Balamutas^gramas buvo labai įvairus ir čiai gi nepaklausė. Iškilus ėjo, pas kunigą pasikalbėti, visoje visuomenėje, 
viskas gerai nusisekė. L. S.: didesniam triukšmui, sve-. Suprantama, kunigėliui da- *
S. 34 kuopos choras, po va-,čiai išsitraukė peilius ir lei-1 vgį0 kad jjs netUri nei * *
dovj'ste drg. Prūselničio, j dosi darban. Du vaikinu Kaip sau norit, b

ti.

Garbinėlis.

gėrymų

ir

Priežastis žmonių neatsilan-

Dukterų Dėdė.
ą bus parduodami.

jį lietuviai gerbė ir

Nuo red. — Tą dalį kores
pondencijos, kur užvedama

tokiu atsitikimu nebuvo.
14 d. rugsėjo buvo susirin-

liks pelno keliatas desėtkų 
dolerių.

12 
“Viesulą u

bet 
ne-

ro vaiko tėvas sužeistas an
glių kasykloj ir negali dirb
ti. Bet kunigėlis į tai visai 
nepaiso.

būdą merginų patraukimui 
kuopos, teatrališkos1

WILKES BARRE, PA.
Kunigo godulystė.

Šiomis dienomis mūsų ku-

| bėgyje kelių dienų taip išsi-įna gražiai sudainavo. Kuo-

♦ *

I dabar aiškiai matom, kokia buvo keliatas aktorių, kurie 
'pas kunigėlį dora ir sąžinė, [silpnai K',V'A :

daug ką ir rašyti.
Vergas.

lis net šilkines 
jauniemsiems padėjo

blogo nedarydavo. Turėjo 
apie 35 metus amžiaus. Bu
vo laisvų pažiūrų.

J. Gvazdinskas.

dainelių. ____  „„„___ .... .. c t,____
pagriežė ant smuikos solo ir me ir dabar guli. Ant ryto- lis persiprašė ir prižadėjo 
gavo gyvų i_ U 
Publikos buvo pilna svetai- svečius ir nugabeno už gro-

• *1 j i • i • v 1 i IT* • X v *

ra-j Put čia sekretorius pm’skai- vo pirmą dovaną M. Keze-

♦

d. rugsėjo

* 

♦ *

ROCKFORD, ILL. 
/

20 d. rugsėjo buvo prakal
bos R. j K. T. kuopos. Pir
miausiai pirmininkas pasa-

dėjo šeimininkauti, kaip sa-! 
vo namuose. Rengėjams to

ną. Pirmas kalbėjo vietos 
Ypatingai kunigas. Jo kalba tęsėsi a- 

kad L. I

NEW BRITAIN, CONN.
Darbininkai streikuoja ir 

organizuojasi.
Pereitą savaitę čia prasi- bukietą.

*

Klaidos
“Laisvės”

tam dalykui atlikti.
* * *

lo neatsinešiau”. Bažnyti

pasiaiškinti ir kuomet pasi
aiškino, tai susirinkimas 
veik vienbalsiai pavelijo peiliais badyti. Reiškia,; 

muštynėse dalyvavo ne ke
turi, bet septyni.

“L.” Reporteris.

... .............«.... ...... . .........-J. ...... ...........j .?■ ■! ........... .......   7..... 1-........ ...............

akarus. Apie tokių 'pasiųsti tiems laįkfaščiams. sukeliantį Jis kaip pradė- 
tikslą nieko neminė- Tapę išrinkta ir komisija jo, tai’kvr1 " ’

nė ir koncertu likosi užga
nėdinta.

Bobos Vaikas.

PHILADELPHIA, PA.
Mat, kuni- 25 d. rusėjo buvo vakaras

puikiai sudainavo keliatąįtapo baisiai supjaustyti ir ,iš yaikų reikalauti su- 
Ponas Giegžnas i nugabenti į ligonbutį, kuria- [kolcktuotų Kunige-,
a • i i •    • _. _____1 • _____ X _ L n vtn i n i

' /v 1 .T V V 7v1 ' t.'' t'.VvW’.r.-';’ ■ - r ’ ■

darbininkai laike streikų’ .Tūli socijalistai-laisvama- 
buvo parduodami, taip ir niai išrado naują agitacijos

Antras kalbėjo K. J. Vai- prie

jas vietos lietuviams yra ęe- gijos choro 
rai žinomas ir progresyviai

i reikia? Rodosi
kad visuomenė geriau su- kalas perstatų unijotų per-

25 d. rugsėjo kuniginis i ^ais šmeižti.

Žmonių i Daukša/ bet dabar jis jau Mat tą dieną buvo mokestis, 
* - U ——”9S, tai jo.tai dauguma turėjo savų

Pirmiau- j vietą užėmė J. Besusparis. ’reikalų, per tai ir į prakal- 
X. • 1 1 — • 1 • 1*1 A * Vv VA 4- t I 4A ■VA I r'S

žangesnes draugystes,

T. kuopos. Paskui išėjo mūsų parapijonai pamatė, 
kalbėti kun. Voičiūnas iš kad kunigėlis visai kitokį 
Chicagos. Jis pasigyrė,kad laišką skaitė, negu sekreto- 

Jie ^nuperka gystės. Apart; kit-ko /buvo esąs mažas, bet kartus, kaip (rius jam rašė.

garbės įžeidimą.

Juzės draugystės daug pri- tprčs pridėti apie $15.00. 
guli parapijonų, tai laike

ABERDEEN, WASH. 
Meiliška tragedija.

21 d. rugsėjo, 8:45 minu- 
tos ryte, Ona Janošaučiūtė 
(Anna Johnson) sužeidė Jo
ną Stakionį ir pati nusišo
vė.

•Priežastįs tos tragedijos 
sekančios: 7 • d. rugpjūčio 
Ona Janošaučiūtė suareš
tavo Joną Stakionį, kaltin
dama, būk jis ją suviliojęs. 
9 d. rugpjūčio buvo teis
mas ir daktarui paliudijus, 
kad Janošaučiūtė nėra su
viliota, Stakionis tapo ištei
sintas. Bet ji nepaliovė ker
šijus. .

19 dv rugsėjo buvo vestu-

tonik” v;
vakarų tikslą nieko’ neminė
siu, tik pasakysiu tiek, kad 
gėrisi gražiomis akutėmis 
bei švelniomis lapukėmis...

** *
/

Lietuvių Mokslo draugys
tės pirmininku yra ex-soci- 
jalistas p. St., bet faktiškai 
ten pirmininkauja ponas 
Gold, sekretorius Y. M. C. 
A. Nieko ypatingo nebūtų, 
jeigu jis užsiimtų tik mok
slu, bet jis tik prisidengia 
mokslo skraiste ir eina į 
lietuvių viešąjį gyvenimą ir 
stengiasi turėti įtekmę.

** *

Staliunaite, o Ona Janošau- 
čįįtė buvo pamerge. Taip
gi vestuvėse dalyvavo, ir 
Stakionis. Jiedu kalbėjo, 
šoko ir niekas nepastebėjo 
tarne' mudviejų^didelio pik
tumo. Bet 20 rugsėjo Jano-: 
šaučiūtė pradėjo Stakionį 
sergėti, nuolatos vaikščio
dama palei tą stubą, kurioj 
jis gyveno.

L'iarninke, t. y., 21 d. 
rugsėjo, 8:45 minutos ryte, 
Stakionis kieme malkas ka-1 .... . T
pojo. Tuom tarpu atėjo j įam dirbti. Draugystė ir L. 
Janošaučiūtė ir sugrąžino i S 7 kuopa taipgi pnpazi- 
jam paveikslą, kurį pirmiau \10> kad jo darbas nieko ben- 
nuo jo buvo paėmus. Pas- cJro neturi su streiku.^ Ir ko 
kui pradėjo išmėtinėti, kad jaugiau

nuoti, nei apskaitliuoti. Jis 
netik kuopose darbuojasi, 
bet nemažai savo jiegų yra 
padėjęs ir D. L. K. Gedimi
no draugystėj,- kuri dabar 
gana skaitlinga nariais 
ir turi įgijus nuosavą 
namą, vertės apie $20,000. 
Geležėlė gi rašo, kad K. J.
V. laike streiko 1913 m. 
streiklaužiavęs. Tiesa, K. 
J. Vaivada dirbo; mat, L
W. W. nori, kad jeigu kliau
čiai sustreikavo, tai tuomet 
jau privalo ir kalviai strei- _ „ _
kuoti. A. C. W. of A. to fondas parengė prakalbas.! 
nepripažįsta: jeigu kriau- Kalbėjo S. Šimkus. ! .v ...
čiai streikuoja, tai kalviai susirinko gana daug. Aukų ;ismustas_ls_pozici.l° 
turi dirbti ir materiališkai. surinkta $188.00. .• 11 — j • i_ __________

K. J.VaTvada buvo parda-'pie Lietuvos vargingą padė- 
vėju Stifel-Straus Co. ir toj j’imą ir ragino prie^ aukų, 
kompanijoj dirbo pusantrų 
metų prieš streiką. Laike 
streiko jis dalino kompani
jos korčiukes (adresus), per 
tai daug buvo jam užmeti
mų, nes ta kompanija ne 
vien krautuves turi, bet ir 
kriaučių dirbtuves. < 4.

kvaksėjo apie 30 mi
nu tų. . Neužmiršo ir apie 
socijalistus pakvąksėti. Jis 
pasakė, kad Lawrence soči- 

Pastaruoju laiku mūsų jalistai ir streiką pralaimė- 
tautiečiai smarkiai pradėjo K- Kunigas deklamavo dai- 
kovoti prieš socijalistus, bet!“Atsisakom nuo senojo 
jiems ne kaip sekasi. Jie vi-į svieto” ir paskui ją kritika-, 
sas savo pastangas dėjo, v0- ' '
kad tik L. S. S. 51 kuodai Visa jo prakalba — tai 
nepavyktų chorą sutverti; 'kvaksėjimas, per tai neverta 
•’ a • • • j i i t • r'! nn U o 1 v* o o t r i i■ jie taipgi agįtavo, kad Lie
tuvos Sūnų draugystė ne
duotu kuopai svetainės re
peticijas daryti, bet socija- 
listai gavo svetainę ir jų 
choras gana puikiai gyvuo
ja. Dabar jau pradėjo kuo-

SPRING VALLEY, ILL.
15 d. rugsėjo buvo prakal- 

jčt. Arėtum ,j<iu ptčtuvju jtvuu-jbos, kurias suiengė L. S. S. 
pos narius bjauriausiais žo-1 (? Red.) Kalbėjo drg. D. 

L--12T. Pirmiausiai Klinga. Prakalbos pavyko 
i šmeižiku’’generolu buvo M.'gerai, žmonių buvo nedaug.

V * ’ . i* 1 t *1 • 1

Faskui kalbėjo apie dailę.
Reikia pažymėti, kada 

vietos kuniginio fondo pir
mininkas perstatė poną 
Šimkų kalbėti, tai jis pasa
kė, kad patol neis kalbėti, 

mvu xx.|pakol jo neperstatys vietos 
kriaučių dirbtuves. Jis bu-1 klebonas ir tik klebonui per- 
vo pašauktas į susirinkimą stačius, pradėjo kalbėti.

Pasirodo, kad kunigas, 
vargonininkas ir zakristijo
nas vieną giesmę gieda.

** *
d. spalių L. T. R. 
” vaidins dramą 

Pagirėnų Gobtu vės”’. Vei-

* *
20 d. rugsėjo atsitiko ne

laimė. Stanislovas Mažei
ka su dviem vyrais valė se
ną šulinį. Kada jie visi trįs

jis jes nemvH ir t.t. Stakio- .. v. ... r
nis, nenorėdamas įsileisti į.pranta, ar jis streiklauzia- sekiojimą, 
g’nčus. pasilenkė malku pa- vo*. ar ne’vPe_^V t°kie ponai, 
siimti ir eiti į stubą. Tucm Taip Geležėlė ir kompanija, 
tarpu Janošaučiūtė paleido > Geležėlė per D. B. sako, 
jam šūvi, taikydama i krū-^d amalgamatiečiai jau 
tinę, bet kulka nutaikė 1 M1° koto nusmukę, o I. W. 
ranką. Stakionis leidosi w- busiąs stipriausias sky- 
bėgti šaukdamas pagelbos. nus- v ..
T”Am tarpu Janošaučiūtė ._Ant to aš tiek pasakysiu: 
paleido sau šūvį i galva ir Jūsų skyrius užaugo nuo 
Ž>nt vietos krito negyva. ! pustrečio iki pusšešto, o A- 

Abudu išpažino liuteriu mal^amatiečiai turi šimtą 
’., apie 600 

i' Lietuvių skyrius 
šiuom tarpu turi tik kelioli- 
ką narių iš pusantro šimto. 
Bet priežastis—tai bedarbė: 
kriaučių darbai nuo seniai 
prastai eina ir daugelis ne
užsimoka duoklių. Vienok

t’vėjima 'naėioz iš Kauno kartų ^iek, t.^y 
gubernijos; Stakionis Pane- išariu.
vėžio pavieto.Medeikių vals-

• čiaus, Meilašiu kaimo; Ona 
Janošaučiūtė Zarasu pav., 

..iPanilės valsčiaus, Žvirblių 
kaimo.

Bobos Vaikas.

ROCHESTER, N. Y.
I. W. W. šmeižikai ir vieny

bės ardytojai.
Čia aš nekalbėsiu apie L 

W. vV. organizaciją, bet tik 
anie jos tūlus organizato
rius, kaip lietuvius, taip ir 
svetimtaučius. Tas ypatas, 
.apie kurias kalbėsiu, galima 
pavadinti priešais porgre- 
isyviškesnių darbininkų or
ganizacijų.

“Darbininkų Balse” N. 37 
tilpo iš mūsų miesto kores
pondencija, sufabrikuota K.
J. Geležėlės. Perskaičius tą 
korespondenciją reikia nu
sistebėti, kad toj korespon
dencijoj nėra nei žodžio tei
sybės. Mat, 2 d. rugsėjo 
buvo prakalbos 203 lietuvių 
skyriaus Amalgamated Clo
thing Workers of America. 
Pirmiausiai kalbėjo žydas 
angliškai. Jis aiškino, ko
kiu būdu skilo U. G. W. ir 
susitvėrė nauja. Jis nuro
dė, kad referendumu ta
po išrinkti visi nauji virši
ninkai ir nei vienas sena
sis organizatorius nebuvo 
išrinktas naujoj organizaci
joj. Dabartinė A. C. W. of 
A. centrai ė valdyba suside
da vien tik iš paprastu dar
bininkų ir dauguma jų so- 
cijalistai. Tokiu būdu gali
ma pasit’kėti, kad organiza
torius arba valdyba neap
skelbs streiko, pakol, patys 

^darbininkai to klausimo ne- 
apsvarstys.

Pasirodo, kad 
anglų kalbos nesuprato, nes operaciją, 
jis parašė, kad perkeitimas 
vardo nieko nereiškia, kaip 
darbininkai

** $
26 d. rugsėjo buvo prakal

bos L. S. S. 17 kuopos. Kal
bėjo drg. Dusevičia iš Wor
cester, Mass. Žmonių atsi
lankė skaitlingai. Aukų 
padengimui lėšų surinkta 
$6.39. Buvo dalinama ir la
peliai “Amerikos Socijalistu 
Platforma” ir “Motei 

• reikalinga balsavimo 
sės”.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI. •
I

Pėr mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pa
žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANfiA "
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 G VA RANTUOTI.

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

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

, i lošė ir net ne 8avo 
I rolėse buvo, bet kiti gana 
gerai lošė. Buvo ir dėklą- 

1'nacijų. Deklamavo jauna, 
mergaitė V. Maciūtė ir už 

i savo gabumą laimėjo gėlių 
Vyrų kvartetas,

nes pirmiau buvo socijalis
tu, tai geriau pienus žino.

*
* "

atitaisymas.
N73 tilpusioj įsileido į šulinį, tai pasirodė, 

mano korespondencijoj įsi-, kad ten būta gazu. Du vy-, , --.r i - o- . .... -----
skverbė klaida. Ten pasaky-|ru Spėj0 dar gyvus išimti,- o c-eJ° darbininkų streikai nu po vadovyste šakalėlio, ga- 
ta, kad keturi vyrai pradėjo , Mažeika jau negyvą? ' I bėgyje kelių dienų taip išsi- jna gražiai sudainavo. Kuo- 
peiliais badytis. Turėjo bū-j Mažeika buvo teisingas P^tė, kad palietė mažiau ar pa literatūros taipgi, par
ti :keturi vyrai ėjo, o trįs žmogus’ nors mėgdavo iš- daugiau didesnę dirbtuvių įdavė. Publikos susirinka 
ant jų užpuolė ir pradėjo iškerti "bet niekam niekoki- Abelnai, svarbesnieji i apie 350 ir, matomai, kuopai

NEWARK, N. J.
Kas arčiau prisižiūri į mū

sų vietos lietuvių politikie- 
nigėlis davė šliūbą jaunai Tnų, arba,. kaip jie savo va- 
porelei. Matomai ta porelė dina, piliečių veikimą,' tai 
gerai užmokėjo, nes kunige- negalima jiems ir vardą su- 

paduškas rasti, nes jie savo pažiuro- 
2 1 atsi- se silpnesni ir už kūdikius, 

klaupti. Laike šliūbinių Kas metai už poros mėnesių 
ceremonijų patarnavo ketu- prieš rinkimus, jie susior- 
ri vaikučiai. Kada šliūbas ganizuoja į tam tikrą kliu- 
užsibaigė ir jaunieji iš baž-|bą ir visi to kliubo nariai

į01 darbininkų reikalavimai y-
ra sekanti:_

1) Astuonių valandų dar
bo diena, su dabartine (10 
valandų.) alga.

2) Pripažinimas unijų.
3) Už viršlaikį darbą 50%

daugiau, už šventadienįn. 531 N. 7th Št.
dvigubai mokestis. ] ‘ ‘

4) Dėlei streiko priežas- dainose, gali prisirašyti prie
ties, kad nebūtų prašalinami choro. Vyrams įstojimo

25c. ir 15c. mėnesinių duo- 
l o merginoms nieko

♦
♦ *

L. S. S. 1 kuopos choro 
repeticijos jau prasidėjo ir 
būna kiekvieną pėtnyčią po 
Z 2. Z__ 22. 2.2. k.. Kurie 
mėgsta dailę ir nori lavintis

darbininkai iš darbo. ;
Kad streikus laimėti, dar- ^lių^ 

bininkai skubiai organizuo-1nereikia mokėti, 
jasi į unijas, kas jiems gerai 
sekasi. Streikus veda Ame
rikos Darbo Federacija. So- 
lidariškumo bei santaikos 
žvilgsniu streikierių padėji-ZE'nvčios išėjo tai tie vaikis- rūpinasi gauti politiškusi / a • 1 JMot^n.ms.nyeios išėjo, laiue yaiKis i nns\llnini-k ni„fi Imas atrodo geriausiu sekan-

įeį_[čiai, kurie prie šliūbo 
išbėgę x . ._

susikolektavo porininkai liepia už juos dar- 
išgirsta,

dolerio. Bet 
išgirsta.

t tarnavo, 
jaunųjų 
kunigėlis 
puse 
kunigėlis xo8xxov«.v, xx^.x------ —v -----
vaikai susikolektavo po pusę administracija pereina 
dolerio, tai tuoįaus liepė pi- iĮįai į demokratų, tai į repu- 
nirnm inm ntnPŠti ir ntiduo-1khkonų ra.nkas, tokiu būdu' 

f T .vv. . . . ir mūsų kliubas atsiduria la-ti. Du vaikiscmi savo pini- bai keblam padėjime. 2 
gus buvo atnešę ir atidavę kas aršiausia, kad jie nepa- 
tėvams, vienas pas save lai-j taiko darbuotis: kada dar
kė, o ketvirtas jau dalį bu- jbuojasi už demokratus, tai 
vo išleidęs ant saldainių. Pa- tampa išrinkti republikonai, 

tama;2užsio7dėriavo"kęl‘iatą reikalavus tų pinigų vaikai ni^taSnkT demo-’ 
bačkučių alaus, armonika ir, kibai nusiminė ir tas, kuris ir tokiu buclu negau-

nnlnmika'^ T w w nnioi iP^dėjo linksmintis._. Taip jau buvo dali pinigu išeikvo- na progos darbą gauti. Jie 
džinmp ... p - besilinksminant atėjo dar jęS, pradėjo verkdamas pas sako, kad sutiktų ir už so- 

_ du. neprašytu svečiu ir pra- t£.va prašyti, kad jam dapil- cijalistus balsuoti, jeigu tik 
v____________________________rlni n nm -» ivilrAnri I ri -rr. vi »// a 1 — 4 1 • 1 1 a v*

pa. darbus pas tuolaikinius vir-i 
tarpe šminkus. Suprantama, vir-i

, kad j buotis, o po rinkimų pažada 
štai l atsilyginti. Kadangi bėgy 
kad i paskutinių kelių metų mies-GRAND RAPIDS, MICH.

Neseniai “Laisvėj” buvo 
minėta, kad mūsų mieste į- 
/ ' . ? >, ku

riose lietuviai peiliais badė
si. Vos spėjo pirmųjų mu
šeikų byla užsibaigti, kaip 
štai jau nauja įvyko.

11 d. rugsėjo pas tūlą lie
tuvį buvo “balius”. Supran-

Pastaruoju laiku pradėjo j vyko ‘b’ais-os peštynės 
netik senieji darbininkai sa-| - -- - -
vo duokles užsimokėti, bet ir I 
naujų prisirašo. Ir skaitlius 
narių diena į dieną vis kįla 
augštyn. •*

Lietuvos Lakštingalė.

jčiose dirbtuvėse: The New 
Britain Machine Co., The 
Corbin Screw Corporation 
ir The Vulcan Iron Wor
kers.

Darbininkų ūpas geras ir 
yra ant žūt-būt pasiryžę ap- 
rubežiuoti Įsigalėjusį darb
davių besotiškumą darbinin- 

Qiku išnaudojime, nepaisant į 
7 tai, kad vietinė spauda, poli

cija ir dykaduoniai - tėve
liai aiškiai pradėjo linkti 
kapitalo pusėn.

Strcikieris.

DES MOINES, IA.
20 ir 22 d. rugsėjo buvo 

prakalbos L. S. S. 160 kuo- 
_______ ______ , ___ _____pos. r \ .

dvtn iqloiqfn qiimo galėtų gauti darbo. Aš pa- Klinga. Pirmą vakarą kai-dytij išleistą sumą. !®akys|u6 kad SOcijalistai bėjo apie karę, o antrą va-
Tėvas ištyrė, kame daly- _ giauįjadūšių visai nepagei-, karą — kaip kapitalistai iš-

WATERBURY, CONN.
26 d. rugsėjo buvo koncer- baliaus nepatiko ir jie liepė . # __________ ___

tas L. S. S. 34 kuopos. Pro- svečiams prasišalinti. Sve- kas ir, nieko nelaukęs, nu- • įauja ne tik pas save, bet ir Raudoja darbininkus ir apie
socijalistu programą. Buvo 
ir deklamacijų; deklamavo 
O. Dagiliutė. Žmonių buvo 

Kaip sau norit, bet mūsų nemažai ir visi gražiai užsi- 
kunigelis darbuojasi ne juo- laikė. Prie kuopos prisira- 

;kais. Kartą per pamokslą(še du nauju draugu. Dabar 
j išvadino Palangos Juzės ’ kuopa turi 12 narių ir savo

gėlių bukietą, jaus policija suareštavo tuos, daugiau išvaiką nereikalau- draugystės viršininkus kri-l knygyną po N. 217 S. E. St.
1 1.. minališkais prasižengėliais.'Knygium yra P. Čapas.

tų. Vienas jau trečiu sy
kiu suareštuotas už peilio 
pavartojimą ir dabar naba
gui bus riestai, nes ir po 
kaucija neišleidžia. Už ant
rą reikalauja $700 kaucijos, 
bet neatsiranda tokių, kurie 
susimylėtų.

Pirmųjų mušeikų teismas 
. Vie

nas jų, Čaika, tano nuteis
tas ant 3 mėnesių kalėjiman, 
o kiti išteisinti.

Kadangi pas mus nuolatos 
kalbos minėtos draugystės, lietuviai peiliais plaustoji. 
Kalbėjo McCarry, Nelson, ,ta£ vietos anglu laikraščiai 

I (rusas) ir F. J. Bagočius.
Geležėlė Kalbėtojai agitavo už ko-

MONTELLO, MASS.
Lietuvių-lenkų kooperaty

viškai bendrovei, kuri turii 
uždėjus valgomų daiktų 
krautuvę, sekasi gana gerai. 2 .. - _
Šerų vertė pakilo nuo $5.00 atsibus 15 d. rugsėjo, 
iki $14.23. Dabar jau ren-. 
giasi statyti nuosavą namą. 
Piečių jau nupirko už $900.

24 d. rugsėjo buvo pra-

Reikia pažymėti, kad vie- Draugystė nutarė nuo kuni-; Kiekvienas knygų skaityti
gelio pareikalauti faktų ir gali gauti dykai, tik reikia 
jeigu neprirodys, tai pa- ’ 
traukti j teismą. Ir štai ku
nigėlis per pamokslą jau už
sigina nuo to, ką pirmiau 
buvo sakęs ir perskaito ko
kį tai laišką, neva Palangos

kaucija palikti pagal kny
gos vertę.

Čia lietuvių yra nemažai, 
bet kazyravimas ir girtuo
klystė taipgi didelė. Tiesa, 
čia karčiamos uždaros, 

Juzės draugystės rašytą,; svaiginančių 
kuriame jo garbė įžeidžia- trūksta, 
ma. Perskaitęs tą laišką 
pasako, kad Pal. Juz. drau
gystę patrauks teisman ant

kė: “Labai Paila,kad aš kuo-Į10 tūkstančių dolerių už jo’Draugystė buvo surengus 
;«> iicntoinvšiau”. Bažnyti- garbės įžeidimą. |balių su skrajojančia krasa_.
nis choras sudainavo him-1 Kadangi prie Palangos Kaip girdėti,, tai draugystė 
___ TI!________ 1__ Joi-irv -ni.L flll’nQ rU’idpfl mm O £1 K (10rašo anie lietuvius bjauriau

sius stransnius.
būna, rašoma, xx«,v< xx. -......... — - r— -- ( . —, . . , -•draurvstės svetainėj nuola- są laiką plūdo socijalistus, užsipuolė ant sekretoriaus, gehs turėjo savo , namuose 
tos žmonės peiliais pjausto-,L W. W. uniją ir kitas pa-,kad jis tokį laišką parašęs.,bačkučių. Už atvirutes ga- 
si. Nors Lietuvos* Sūnų žangesnes draugystes, ra-jPet čia sekretorius porskaj- vo pirmą dovaną M. Keze- 
draugvstes salei niekados pindamas rašytis prie R. K. tė kopiją parašyto laiško ir Hute, o antrą — čekaiciutė.

EASTON, PA.
Vyčių prakalbos.

25 d. rugsėjo buvo prakal
bos Su tuo tikslu, kad sutve
rus vyčių kuopą. Kalbėto
jais pribuvo penki mainie- 
riai. Vienas jų angliškai 
dainavo, 6 kiti kalbėjo. Apie ■ 
dainavimą nei neminėsiu,, 
nes gėda buvo ir klausyti.. 
Kalbėtojai gyrėsi, kad jie? 
Amerikoj gimę ir visokiais 
būdais niekino socijalistus. 
Vienas papasakojo, kuom 
cscijalistai prasižengę; jie, 
girdi, sulošę veikalą “Žile 
galvon, o velnias uodegon”.. 
Paskui tūlas vaikinas pers
kaitė vyčių konstituciją ir 
užklausė, kaip ji išrodo. Pu
blika pradėjo juoktis. Su
prantama, susipratę darbi- 

• 1 • •11 • v •
pi 

nesi rašys, nes tai tuščias 
darbas, bet atsirado kelia
tas tokių, kurie visgi prisi
rašė.

ou ucuuų - ~~~~— ------------ v —

S. pie 15 minutu ir per tą vi- draugystės susirinkimo jie kymo — tai tą vakarą dau-raitis.
1 i “i 1 — 1 _ • • ! • !  4- ..C . -.r. reni i o Pi i vo 1 r\ court no mi -i nco kfl H 1

vada, lietuvis. Šis kalbėto- draugystės ir Mokslo drau- kimas Lietuvos Snnų drau-
kjendaų”7žtodijrS- įkeltas klausimdsV^da- pi&”K^iTrivedė*'gelis mirėjo"draugystę nu- L S. S X kuopos Tapo su- 

‘žmonėsūam labai dėkingi ir tąįMaSąirtt. Nore- kti su tais anglų dienraš- vyzdį, kad iš vištos pereklės gąsdinta, kad toji nuo teis- Įosta^du jcemsta^^eAalu: 
lietuviai Kerbė ir gerbs, darni gi sudrūtinti dvasioj Šiais, kurie nuolatos šmev meko_ nesą bet kuomet jį mo atsisakytų.

nes jo nuopelnu, jo pa^idar- jau prigulinčias , merginas,,žia draugystę. Nutarta iŠ- —--------------------™
bdvimų negalimą nei apkai- surengia specialius“aiskrim- nesti protesto rezoliuciją ir

asipūrtanti ir pradedanti Kas. iš to visko išeis, pa-<ka”. 
vaksėti. tai dideli triukšmą matysime vėliau... Bet jau I ta n

“Nihilistai” ir “Tai politi-
Abudu veikalu suloš-;tarii 

ta neprastai, Suprantama,

KEWANEE, ILL.
Važiuojant su maršrutu 

drg. D. Klingai, vietinė L. 
S. S. kuopa parengė jam 
prakalbas 18 rugsėjo. Kal
bėjo dviejuose atvejuose; 
pirmame — apie Lietuvą ir 
karę, ir antrame apie soči- 
jalizmą. Puikiai nupiešę 
karės baisenybes ir priežas
tis, kurios jas gimdo. Pu
blika, skaitliuje 200 ypatų, 
užsilaikė ramiai iki pat ga
lo, nors prakalbų laikas tę
sėsi nuo 7 vai. vakare iki 
12 nakties. Iš to galima 
spręsti, kad likosi pilnai už
ganėdinta. Tarpuose buvo 
deklamacijų ir pasikalbėji
mas Maikio su Tėvu. Dek- 
lamavo M. Punis. Pasikal
bėjimą “Maikio su Tėvu” 
puikiai atliko draugai St. 
Lakickas ir L. Rimkus.

Pirmininkavo drg. V. Pet- , 
. Reikia dar priminti, 

kad į prakalbas buvo kvies
tas ir vietinis kunigas, kuris 
buvo atsižymėjęs šmeižimu 
pirmeivių ir jų laikraščių.- 
Bet jisai atsakė per laišką, 
kad socijalistus myli, nes jie 
storojasi dėl pagerinimo 
darbininkų būvio, o šmeižiąs 
tiktai “bedievius}”. Aukų 
padengimui lėšų surinktą , 
$5.82. Visiems aukavusiems.

dmgą ačių.
Lietuvos Sūnūs.
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Pabalsimi km ->| Woman* Medic*' 
College, Baltimore. Md

P.-iRekr-nmcai atlieka savo darba ori, 
gimdymo, taipgi nutv-ikia vfaoi ia# rodąs <r 
pagelba invuiri<n.<- motei u ligone

F. Stropiene,’2",V.',.

ORAKULO PATARIMAI.
Žemiau paminėtas gyduoles galima į 

apturėti per pačią:

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Vienatine mokykla amatų, šo
riu lenkiškoj kalioj. Rude- 

yra rciklaaujama 
u, lodei kam būti 
jeigu galima už

dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias nedė- 
lias. Galima mokintis dieno
mis ir. vakarais. ‘ Gvarantuoja- 
nic, jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.

IN T E R N AITO N A L SCH ()O L 
OI AUTOMOBILE
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JUOKŲ KĄSNELIAI
nieko ir neatsako. Jos duo
da atsakymus tiktai, vy
rams.

Man teko būti pas vieną 
merginą ir matyti tavo pik
čių. Ir žinai ką, bratku, ant 
pikčierio tavo nosis raudo
na,. o lupos žalios. Ilgai lau
žiau savo makaulę ir nega
lėjau suprasti, kodėl taip at- į 
sltiko. Galų-gale dasipro- 
tejau, kame paslaptis. Ka-

į raudonai ir žaliai rašyta 
[gromatą, tai tavo nosis nu- 
įsipentino, nuo raudonų rai- 
-džių, o lupos nuo žalių. Mer
gina gi mane, kad tavo no- 
:sis ištikrujų panaši į išno-

Klausimai: —
Ei, Orakule, ar girdi? 

Ar jau tuom kart radaisi 
ant svieto, kada Brooklyne 
šventakuprių partija gyva
vo? Jeigu jau buvai, tai 
šiur kad žinai, ir malonėsi 
pavirožyt, kur dabar šven
takuprių tėvas su savo par-

Senbernių himnas. 
(Meliodija kaip “My 

Country”).

Mus vargšai senberniai, 
Teškursta jie.

Vaikai brangios tautos,

Tegyvuoj vieni. 
Vaikai tikrų mamų, 
Negauna jie mergų -Taip-pat nepamiršk i] 

šventakuprių mot imi 
ilgą laiką gyvan-’šHay 
pamenu, i 
partija savame 
rengdavo po du piknyku 
per vasarą, nors ir Glenda
le giraitėje su įžanga vieno Ir taip dabar visiem, 
cento. Ant pikniko būdavo 
apvainikuojama šv. tėvas ir 
motina, kaip per Decorai- 
tion Day karžygių kapai. 
Taip-pat ir aukomis prisidė
davo prie tautišku reikalą, 
ii labjausia mylėdavo aukas 
siųst. S. L. A. sei’ioon

Ąs Jieškodami jaunų, 
kad šventakupnų N(llstoj meiles senu, 
ivame laike pa- AT : . . e’.Merginų padorių —

Netvers porų.

Dar vienas tinksas. Ką 
aš turiu daryt su mergoms? 
Kurią tik gražesnę merginą 
pamatau,

Mergų netekusiem, 
Įteikus ir mirt.

O kas tad atsitiks —
Mūs atminties neliks
Ant visados, išties,

Po mūs mirties.
Narva.

i ir 
parašau, bet ne tokį prastą, 
kokį Orakulas rašo. Oi, ne, 
brolyti. Kasžin \tr galima 
tave broliu vadyt? 
tavim kiaulių neganiau. 
C,ak ,l As ’indą lasau 
mergai laišką, ta? pa iniau
sia numalevoju didelę, dide
lę žaliais lapais, raudonais 
žiedais kvietką. Baskui pa-^ 
rašau žaliu ir raudonu rasa--' 
lu eiles. Pagal mano su
pratimą, pagal poeziją, ra
šam, raudoną eilutę, tai kita 
žalią. Kartai.4 įdedu ir sa
vo paveikslą ir pasiunčiu.,, 
Bet man nei viena neatsa
ko, tai kodėl?

Negėlys.

Vyras ir pati.
Pati: — Aš tau šiandien 
įsakysiu atvirai, jogui aš 
bai kvaila buvau, kad suitl .tavim apsivedžiau.
Vyras: — O dabar ar jau

(Aš su^neesi kvaila?
Žinoma, kad ne.

būt 
tave 
į ne-

Ptili
Vyras: — Tai turi 

man dėkinga, kad aš 
perdirbau iš kvailos 
kvailą.

Atsakymai: —
Šventakuprių tėvą patiko 

baisi nelaime. Nuo to laiko, 
kada užmerkė ( akis šventa- 
kunrių organas “Tarka”, tė
vui smarkiai pradėjo augti 
kupra ir nebuvo kam ja nu- 
tarkuoti. Į metus laiko 
kupra paliko taip didelė, 
kaip džermanų balionas ir 
mūsų tėvas pradėjo kilt į 
viršų. Kuomet jis pakilo 
virš Long Island tvirtovės, 
tai tvirtovės starša palaikė 
jį už džermanų Zeppeliną ir 
savo soldžeriam paliepė 
šaut. Šūvis pataikė stačiai 
į šventų kuprą ir tėvas visu 
smarkumu nupuolė žemyn. 
Jo šventa kupra taip smar
kiai atsimušė j žeme, kad tė
vas nuo to susitrenkimo nu- 
'kando sau liežuvį, šventa- 
kuprių motina, negalėdama 
SU tėvu susišnekėt, nuėjo a- 
nie nelaimę papasakot savo 
kavalieriui (gvvanašliui). 
Bet ir čia rado baisius pra
jovus: jos kavalierius turė- 

' jo asilo galvą ir uodegą. 
Tada šventakuprių motina, 
apimta didelio išgąsčio, lei
dosi išilgai plačią. Ameriką 

, ir sustojus viename mieste
apsigyveno
Idioštoriuj, kuris yra gra
žiai apšviestas raudona 
Šviesa.

Apie antrą kvestiją štai 
ką turiu pasakyt:

Merginos,
tavo

Galvočių pasikalbėjimas.
—Ar žinai, kada labiau

sia skauda dantis?
:— Turbūt tada, kada 

kraujas muša į galvą.
— Ne.
— Na tai turbūt tada, 

kai skauda galvą.
— Irgi ne. Didžiausias 

dantų skausmas būna 
met, kai šuva įkanda.

tuo-

Aficieras: — Kiek tu turi 
metų ?

Kareivis: — 23, bet vie
nus metus gulėjau ligonbu- 
ty.

Ant strytkario.
Ponia: — Kodėl tamista 

nesustabdai strytkario? Jau 
kelios minutes kaip aš tau 
ranka mosuoju.

Konduktorius: — Mat, aš 
maniau, kad ponia man buč
kius siunti.

Tarpe kūmučių.
— Ar žinai, kūmute, Bar- 

škutienė susilaukė sunaus.
— Kaip tai, į 5 mėnesius 

po vestuvių? Tai ne laiku 
gimė.

— Gimė tai laiku, tik 
ne laiku apsivedė.

Jie

šventakuprių

Pirmoji meile.
Jis: — Nejaugi nieko 

mylėjai iki manęs?
Ji: — Tu pirmutinis 

vienatinis. Iki tavęs aš 
Įėjau tik savo motina ir sa
vo sūnelį...

ne-

' ir 
my-

.4 i
; i skaitydamos 

lalyuotus laiškus, pa-

šuva ir girtuoklis.
Šuva (pasitikęs girtuok

lį) : — Ham, ham!
, Girtuoklis (vos stovėda
mas): — Pačiute nepyk, pa
sitikau draugus, na, ir nu^i- 
gėriau

Svirplys.

Laisves” knygo
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI ĮK0NYT7

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

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 
jus atrasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 

ant mirties. Kaina ....... I
MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAS
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. ši . 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at- 
sinėšdavo Kristaus apaštalai 
Ir pats Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
aiškija. Ypač patartina Ją 
perskaityti moterims. Kaina 2ft--

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

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

GYVAS GRABE Parašė Senna 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga Imta Iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygele, namatys.kokioj tam
sybėj, kokioj gi’ioj nežino] 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko' šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma- 
giai praleisti, lai užsisako Ją.

ATPIGO RUSSKI PINIGAI
SIUNČIU PINIGUS I RUSIJĄ; LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA
GAL PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ? GVARANTUOJU, kad. pi
nigai-neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUP1NIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEVY YORK, užtat jūs pinigai gva- 
ranuojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI. Išrandavoju baksus laiškams.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU I SAVAITŲ IŠEINA į RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT IŠ RUSIJOS l AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpimu pąsportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiančiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj «> Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

BANKIERIUS JOHN KOVAC'S
Filija: 155 CLINTON ST.

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

D iToBTj FA RM A S

Tai yra 
lietuviš- 

deklnmacijų. 
išmokti deklamuo-

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnicrių ir tt. Pas mane ta
voms geras

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO.. 
ŽENKLUS. Paraše A. Montvl- 

das. Tai yra parankiauaiab 
vądęvęUa t^sįmokinirnųi tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski- 
rirno ženklų, padaro raštą b« 
vertės, beveik 
kitam žmogui, 
gėlę patartina 
natn laikraščio 
tui. Kaina

MOKSLAS 
' arba kaip . 

ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuo jasi, lai perskaito 

šią knygelę. Kaina .....  15c
ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVE-

15c.
15c
15c 

. 15c
20c

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
jgyti kiekvi«- 
koresponden-

tik ........... ■............ ..
RANKŽINYSTĖS
pažinti žmogau*

GYVENIMO BANGA ................
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI ..
KONTROBANDNTNKAI ............
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10

ANKINIŲ.....................................
PI L EN IEČIAI ................................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER- 
ŲEŲE ...............................................
I< DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kainn ...........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJ ALDEMOKRATŲ MOKS

LO PALATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

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

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

TIKSLAS .................................
KAIP PADARYTI MONUS____
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS. 

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

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

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

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

UŽGANĖDINTAS (Jonas MATHUS
Geru patai 

symu!
Gvarantuo 

tas ant

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

1 /plombavimas 50c ir augščiau.
Išvalymas .......................................... 50c
1 žplombas imas auksu ................ $1.00.

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, į 
o vakare apžiūrėt.

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

1-mos gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

I GEKIAU.TIAS DIDŽIAUSIAS 
‘ IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 
’ NA S VISAME 80 

BOSTONS.
f S*e1kl gcrtuudo* .rūii**' fėry.- 
!>mai ir užkandžiai. Patarnavi- 
, inav prielanku*.

j?*rrii Ikrfnur e

■ JONAS MATHUS .
f Lietuvio >'« via ink**) ' bj.

342—344 W. Broadway' F
' So. BosIdd, Mamm.

(Dešimtu flngwalu nif Li*t«viq 
LAOoarybtė* d*jm*).

Atiilankykit*, < ►

ir

Matulaitis
PATAISAU RAŠTUS.
Jei norite, kad jūsų kores

pondencija, polemika, strai
psnis, eilės ar kokis kitas 
'raštas tilptų bile katrame

119 BCYLSTON ST., BOSTON,M ASS.

Netoli didžiojo miesto knygyno.
Of tiso valandos: nuo 10—12 valandai, laikrašty arba galėtų būti 
Šventadieninis nuo“ ■ spausdinamas į knygutę,

siųskite man kad ir pras-
A. SHRUPSK1

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

I

DIDELE DOVANA'

;;3 
r ič.10 

ClgarstlH

Zlra pakelio priešakys vertas įc r-T*flals 
Visas Kuponas vertas pinigais

Pas mus galite gauti ska- 
aiautdo alaus, puikios degtinės Ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

St.)

JUS GALETE IŠAUGITI'

IU

20c.
35c.

Prieš gydymą.
guoli jos. I'?.s:

Visas Krnoifjs ir pakelio priešokis turi tą 
pači;; veil?. Gall bull išmainomi į pinigus 

arba j vertas dovanas. (
(s i <t< n ii»i bus <‘.ip i'.niiiH i k i-81, 1615)

1 Sutaisau receptus »iu didžiausi*, 
.atyda, nežiūrint, ar ti* receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų 
Tai vienatinė lietuviška aptieks 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut., kokios tik pa
saulyj yra varto’amos 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

konservatorija

40c.

25c
10c

131
BROOKLYN,

(Arti Berry

\V. Broadway 
Boston, Mass.

Inkorporuota 1915 m.
. PETRAUSKAS

TEISINIJAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA Mokinamos visos

o as perrašysiu ir sutaisysiu 
'taip, kad jis pilnai geras 
bus ir visur tiks.

Pataisau draugijoms kon
stitucijas, išverčiu raštus į

, kitas kalbas ir sutaisau pa- 
p t l aukiančius plakatus ir ap*- 
i garsinimus. Už smulkius 

darbus imu po 1 dol., už 
j stambesnius pagal sutartį.

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

i’aselcniincrn

k.-, i

niez:
At 

dcili
plmki, bei pra

plik i i ?
kenkia kas iš 

•lau pasakytu 11- 
yu. tai stenkitės lipšnu- 
cyki'ic iluostrota kny-

NEWARKO
AKUSERKA

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

HAVANOS.

’’nl'a'guiil Impcmtrlci Marti A- 
kušerkų mokyki? Peterburge Ir 
DipHomuota New Jersey v»lMti- 
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi g-i*i apsipažinun su aimpte- 
nia'H visų moter’škų ligų Ir rei
kalui esant, galit* gauti patar
navimą.

O. STROLIENe
Jannišksitr

«1K Walnat St., NEWARK. N. i.
rr . , «052Telefonas 4()3f)

Kas užslraiyi 
pas man* 

dlenraštj 
“Naujienas’’, 
tasai gaus ife 
kančias dova 
nas: “Laisvę 
ar “Keleivi" ai 
“Kovą"ar “Tė 
vynę” ar “Via 
nybę Liatuv 
ninku”, *' 
“Lietuvą”, ai 

“Amerikos 
arba knygų ver

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik j J. MARTINAIČIO
Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsimas!rinkti pagal 
savo norą.

1 1

V

isavaite.
20c

10c

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y109 Grand St
Me

50c

59c

814

10c
50c

75c 
75c 
35c 
20c

OTAtflbHHe HOMOpa — 10 OONT886.
JMh KawagM, Eapvnw » Klmtt. Amcphkh: rogoBaa no^nHcsa — 1 Įįttnn. 25 c,; 

.Ha no/iroga — 65 c.; Ha 3 Mtcaųa — 35 c.
nOflllMCKA M OB-bflBJiEHIfl llPMHHMAIOTCfl HOHTOPb 

WYPHAJIA
~,S V 0 B 0 D N 0 Y E S L 0 V O” (The Free Word) 

150 Nassau St, Room 1214-17, New York City, Telf Beekman 1142. .... . ............................        -p..,,.... . . ...... ........... , ,X
KonticsMH m no afenawb poashuIh npocsn otfpaiaancn

"TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
l’ar.'i.ši la europos gar

singo specialisto, kuri
oje j'uikIux Įvairios f:i- 
mos:

Gražy be plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
— Kaip užlaikyti svei
kata ir išauginti plau
kus.— ir kaip tai 1 pen
kias sueitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—Ir tieka- 
vones nuo užganėdintų
kllętu. Ketvirt

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertl- 

krentl kiekviena, kad 
gyduoles CA LVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina pluiskotes 
Ir augina gražius plau
kus L’ž 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Justi 
antrašu. Męs išsluCc- 
mo kiek vienam doler
ine dėžutė Calvaęura— 
os N. 1 Ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėto že- 

^eštoie savaite miau atspaustą kuponą bestoje savaite. |r ųltiaketo Bandon.
UNION LABORATORY, Box 645, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box 646, Union, N. Y.
Siūčiu 1 dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu perslutlmo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine, dėžutė Cal- 
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Paslusketo sykiu kuponą su 
dusu antrašu.)KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
SpecijaliatMH Motari&ku Ligų.
E. 50th SU New Yerb

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

piet Ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedėliomls pagal sutartį.
Egzaminavirnaa DYKAI. Męi liti 

riąme ir pasakom* visas Ilgam ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems H 
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigu*. Neužmirš 
kit* mano antrašo.

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

Kalbam* lietuviikai.
1}

PARSIDUODA SALIUNAS

piffią kainą iŠ priežasties savinin
ko nesveikatos. Saliūnas randasi lie
tuviais, lenkais, rusais ir vokiečiais 
apgyventoje vietoje, 927 Grand St., 
kampas Catharine St., Brooklyn, N.

JURGIS PALUBINSKAS.
, (58—91)

Lietuvi”, ar "Sakę”
lės $2.(0. Taigi Tamista už $5.0( 
gauni dienrašti “Naujienas” ir da? 
p#Ht paeirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 

' tamistxi geriausiai patinka. Tik ta 
mietą atsimink, kad užsirašęs "Nau 
jienas” gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do 
vanos.

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

CBO&OAHOECnOBO ,
E7KEM-&CfllIHblia PYCCHIH COmAJlK-flEMOKPATMHECHltt HiyPHAfllr ( 

------------------no/Vb pc/iaHLueH -------------

T. BliJlOYCOBA (^. flcn. 2 T. fl), JI. flEVIMA, 3. 3WH0BbES0W. n
OT/ii.’.’N ,,CBOdOAHaro Lioną”: I. Įla TCKyiųin tcmi>i; II. II;n> nMcpititamiękrd y 

xnaiin; I1L llai >kh3hh 3ana;0i(iu Kuponu n Poęcin: iV. Cpc^n pyccKflib ranoti. 
n acypnajiOB’S; V. .’'copin ii jipaicniKa cogiaaHOMa; \'T- Bc.i.iCTpncTUKa; VH. lįst 
rcTopin pcsoktoąii'BHi/rb Aul,:KC1Ii»; Vilt, llnctua 'inTaxc^cii; XJ. 0t3ubh o

iiouMX'i KnnraxT>.
flEPBblft N2 BblUAETL Bb CEHTBBPL.

Bo nepsoMy vpc6onaslio H3i» kohtopm ToflOBan iioflniiCKa — 1 aoajl; h« nov< 
BbtcbinaoTCH no^jIodKafl nporpawwa rofla — 55 cchtg Ha 3 Mbcnųa — 30 c.;

wypnana.

'G.,< ‘:-Y2 ■

<*

A

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dicnr^stĮ

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio -tasdien.

I

NAUJIENOS" praneša naujausias .* tcisiugian- 
sias žinias iš karės lauko a abclnai iš 
pasaulio — kasdien.

'NAUJIENOS" yra darbininKų laikraštis jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

’NAUJIENOS” talpina darbininkams nau mgus 
straipsnius ir Žinias.

“NAUJIENOS” leidžiamos daugybės da’-ininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o u* avienios 
ypatos ir darymai pašalinio bizn’C

Prer mė’Utos kainai
Chicagoje—pc šnešiotojus 1 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chic^^ie metam $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cn.'carfot metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mei. ,1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

-MABJIEMOS” 1141 s. Halctai St., Chioafo, IIL
Šiuomi prislunčiuj------------ nf “NAUJIENAS”

metus ir meldžiu jas siųsti iiuo adresui



-u ■-«..... *

Murauskas J>o

; P. Mikolajunas 
Jančiunas ir M.

Susivienyjimas Lietuvių j^arazevicius, j. janKus, bt. 
Argentinoje per pirmus me-' Jakševičius, Ed. Daniels, O. 
tus nemažai pažengė pir-'F. šimoliuniutė, A. Gailiu- 
myn ir jau malonu pa- nas ir A. Jakševičius po 
žvelgti atgal. [25c.; H. Žukienė 20c.; P.

Štai liko sutverta kuopaįp;domaitis 19c.; J. A. Ka- 
miestelyj Quilmes F. C. S., 
susidedanti iš 17 narių. Prie
L. S. S. smarkiai rašosi, nes'kelioms 14c.; I. Vėžis, J. 
ir turim rašytis, kam rūpi' Krasanuckas, J. Klioris, P. 
ateitis ir jo darbininkiškas Mainionis, O. J. Šimoliuniu- 
likimas šioje svetimoje ;ša-‘tė ir B. Kaminskas po 10c.;

Smulkių 5c. Vios siunčiu 
čekį drg. L. Pruseikos var
du ant $12.81.

Stasys Jasilionis.

hinskas, J. Charna ir J. M. 
Buchinskas po 15c.; J. Mi- 

; I. Vėžis, J.

Skaudėjimai Strėnose
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Severa’s
Gothard Oil.

[Severas Gothardiikas Aliejus]

Mr. .Stephan Plac 
ko iš Marietta. N

mums
ŠS:

LAISVAS MYLfiTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA*

Pirmininkas — J. čebanauaka^ 
420 S. Chesnut St., Collinsville, Ill.

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

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

lyje. Tik yra apgailėtina, 
kad bedarbė viešpatauja.

Štai, per metus įmokėta į 
kasą nuo 12 d. liepos, 1914, 
ligi 12 d. liepos, 1915 me
tų ............................. . 409.50
Išimta ant išlaidų drau

gijom reikalams... 47.90 
Išmokėta pašelpos ... 53.00 
Ant apšvietos išleista 103.00 
Išviso išlaidų yra.
Liko kasoje pinigų

Atsisakiusių . narių 
šiandien mokančių 67.

S. A. Argentinoj sekret.
P. K. Stalioraitis.

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

Netoli Driggs Ave.
Męs turime didelį pasirin-

Jis yra rekomenduojamas lokaliam vartojimui prie /

"Man BkaudSjo str6- 
nos ir Šonai ilgiau, kaip 
por punkis niotun. Ban- 
diihtt visokius gydymus 
ir viskas buvo voltui. 
Paskui aS radau 8e- ' 
vora's almnnac’ą ir ra
dau, jog Severn’s Go
thard Oil butų goriau
sia iftbnndyti. AA ban
džiau tų gyduolę ir 
skiiudSjimai iįnyko. AA 
sakau, jog tas taipgi 
gerai dol skaudėjimų ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurio ken
čia lokalius skausmns 
arba gėlimus.”

III.500 S. Clinton St., Collinsrilla, 
Iždininkas — J. Willumat,

887 Central Ave., Collinsville, 
Organo už urėtojas — V Raudonius,

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

sio 1-mą ir 8-čią nedėldienL 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main Ir N. Morrison Ave., Collinevllle, 
Il’inois.

Ill. SIUNČIAME PINIGUS l VISAS DALIS SVIETO

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

sinarini-reumatizmo, neuralgijos,
mp, pasižeidimo, ištinim^ ištinusių 
gyslų,, sustingusių sąnarių ir raume- 

J nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo. Si
Linimontas ištirto gerumo. 25 ir 00 c.

ĮbrCžinini, 
įpjovimai, 

įsisenėjusi skaudėji
mai, apaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, npde- 
girnai greitai pagijo, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment 

(SevcroB Gydanti Mostis] 
vartojama. Kainu 25c.

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

IR ANTRASAI.
Pirmininką* P. G. Aleksina*

i48b—Zth Ava.
Vice-plrminlnka* F. Raškevičlua 

539 Inland Ava.
Protokolų raitininkas Ona Užballūtė 

1214 Want “
Fir.siuuą raitininkas J. Struža*

1125—Sth 
Iždtaiukaū teJt. Buzinskl*

589 lalanti Ava

8t.

St.

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

204.75
204.75 kimą rudeninių ir žieminių

20, 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.

“Z t H

Soveros preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
ninkus. žiūrėk, kad butų Soveros, neimk kitokių. Jęi 
jūsų aptiokininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

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

Kaso* Globjėai:
M. Garulifiti

1109 S. Wlnnoba > 8t.
Ona Bavrauavičiūti 

539 Island Ava. 
Maršalka A. Naveraunkna

41J So. Church 8t.

AUGščIAUSTOS PRIEG
LAUDOS LIETUVIŲ 

AMERIKOJ REI
KALUOSE.

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

RIŲ ADRESAI:
C*ntro pirmininkas P Liepus, 226 

Magazine St., Carnegie, Pa.
Centru Sekretorius

.111 Market St., N. S. Pittsburgh, 
Centru Iždininkas K. Varašis, 

and Carson Stu., S. S. Pittsburgh,
Turtų Kontroles KonuHija:

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

M. Urlakis,
231 Forbes St.. Pittsburgh.

F’. Samulionis,
Box 63, Me Keen Ročka,

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeinaMylėtojui: muziką ir dainas, 8 lek
cijos lietuviškoj kalboj išsimokinimo 

Į (notų) “Gaidų” ant visokių instru
mentų, kad ir nesi malęs gaidų, iš
moksi be mokytojo, kuriam mokėtum 
50c už 1 lekciją. Knyga $1.50, par
duodu už $1.00. Adresuokit:

i G A. BARONAS
| McKees Rocks, Pa.

Maliukna, 
Pa.
12

Rugsėjo (Sept.) 20 d.KURSK
Pranešimas 2-ros kuopos 

236 '■ 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 ir 
blankos turi Imti sugrąžin
tos nevėliau, kaip 7 d. spalio

sena

Pa.

Puiki n tie t u via Hm

J.,

Pa. Laisves6 SPAUSTUVE
■

Kuopų sekretorių »dr«*«al:
1 kuopos. u K. Mazlukiia, 

darkei Si.., N M Pittsburgh, Pa

2 kuopos, P. A. Samulionis, I
Box

3
)8,

i 11 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

Skanu* 
tfardi arielka 
imlius, visokis 
vynjtH. kvepen 
’i cigarai, ir 
.įnikus užkarti 
ižial. Salė dėl 
mitingų N(.| a 
tol Tikit film 
< ikančtoa 
• i. tuo, o būsite 
U.ganėdinti.

4 3 ui uitu is u, Broooklyn, 
Palei Wythe Av*.

63, LlcEc.es Rocks, P*, 
kuopos, J. Ga'dinas, P. O. 
Laupurex, Pa.

4 kuopos,
Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.

o kuopos, P. Petrau«k*u, Lout »I(lce 
./U idy, Pa.

kuopos—J. Pūkas,
Box Lock 476 Export, Pa.

7 kuopos S. Kirmius,
2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

Tai gi malone k i te, d r a u ga i, 
pribūti ant taip svarbaus

Cliffside, N.J.
Pirmas Maskinis Balius.

L. N. Kliubas iš Cliffside, N.
ruošia linksmą ir iškilmingą MAS- 

IKINĮ BALIŲ, kuris atsibus 9 d. Spa
lio (October), svetainėje George Cas- Po loši- telo. Bulls Ferry Road, 

[Heights, N. J.; pradžia 7 
• re Minėtas pasilnksminimas 

IT kiekvienam naudingas ir turėsite 
rą progą laimėjimuose, nes yra 
narna šešios dovanos tiems, kurie 
įžymiau apsimaskavę. Taipgi 
skiriama ir daugiau puikių dovanų, 

1 kurias kitokiais būdais galėsite lai
mėti. Del pilno užganėdinimo pilb- 

I likos yra pakviesta garsus monolo- 
gistas ir t. p. Pelnas yra skiriamas 
knygyno naudai. Įžanga 25c. ypatai.

Užkviečia Rengėjai.

Hudson 
vai. vaka- 

bus 
Rc-

bus

kuopos sekretorius
P. Samulionis.

Box

Ig. Rasinskas, 2104

au PAJIEŠKOJIMAl

Argentiniečių aukos 
Lietuvos šelpimui. 
Susivienyjimas. Lietuvių 

Argentinoje 10 d. liepos šių 
metų parengė pirmą lietu
višką vakarą dėl naudos nu
kentėjusių nuo karės lietu
vių. Vakaras susidėjo iš į- 
vairitppamarginimų. Pub
likos atsilankė virš trijų 
šimtų. Nuo vakaro liko pel
no 13.85. Pelnas liko pa
skirtas prie aukų,
mui A. Stalioraitis paaiški 
no aukų reikalingumą 
karės baisenybes. Potam 
pana Totilaitė ir ponia J. 
Mačienė parinko po salę au
kų. Žemiau talpiname 
kavusių pavardes.

/Vilkavo po 5 pesus: J. Oš- 
menaučius, A. šutinaitė: po 
3 pesus: J. Tušas, J. Mačis; 
po 2 pesus: P. Mačis, P. 
Gavėnas, A. Stalioraitis, J. 
Totilas, J. Skeberdis, M. Ru-1 
šenas, P. Vidutis, J. Mainio
nis; A. Vasiliautskas —1.20; 
po pesą: A. Gaidžiūnas, W. 
Bobinas, M. Mažaičiukė, P. 
Aukštikalnis, W. Krisčius, 
K. Parugis, W. Ževerga, A. Į 
Augustinas, A. Šeučiulis, 
D. Karaluks, A. Lazautskas,

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J Misevičia
ŠIRDIES IR
LIGŲ. .

SPEC1 JAUSTAS
PLAUČIŲ

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

270 BERRY ST., BROOKLYN, N.

Nuo
Nuo

lis, W. N ir 
Nimgaudaitė,

J. Padvalskis, J. Drutvinas,
J. Kubiru.s P. Tuštis, P. 
Krapėvitskas, J. Lapints- 
kas, J. Mirtečkis, J. Maliu
kevičius, M. Žilintskas, W. 
W. Raubitskas, Ž. Gideika, 
Š. Simaitis, P. Griškevičius,
K. Grišonis, A. Stankus, J. 
Gervė, P. Stripeika, J. Griš-

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Atvirutės 4 ___ _

' Worcester*© L. š.\ I< 
' kurių pelnas

Į na labai maža, 
gaus 4 atvirutes, 
tas gaus 12. 
atsirastų platintojų.

Pinigus ir laiškus siųskite:
P. A. DEDYNAS

1 Worth St., ■ Worcester,

rūšių, kurias išleido 
Komitetas, nuo

> eis sušelpimui mūsų 
[brolių, nukentėjusių nuo karės. Kai- 

Kas prisius 10c., tas 
kas prisius 

Labai būtų gerai,
25c., 
kad

Mass.

Pajieškaų Liudviko Naino, vaikinas 
15 metų senumo, 10 mėnesių atgal 
išvažiavo iš Pittsburgh nežmau kur. 
Paeina iš Lietuvos. Kauno gub., Šiau
lių pavieto, Gruzdžių volosties, Kar
velių sodžiaus. Jis pats lai atsišau- 

r kiti. Kas duos 
dovaną $5.00.

Mr. Jos. Paleckį 
Penn Avė.,

žinią apie jį,1

1248 , Pittsburgh, Pa. 
(74—78)

DRAUGUOS 
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:

st.

St.

St.

st.
st.

Pajieškau draugo Matoušo Miški
nio, Kauno gub., Vilkmergės pavieto, 
Kavarcko valsčiaus, Varnelių so
džiaus. Pirmiaus buvo apsigyvenęs 
apie Chicagą, III. Dabar nežinau, 
kur jis randasi. Kas apie jį žinote, 
ar jis pats, malonėkite atsisaukt, nes 
turiu svarbų reikalą.

Jonas šiauč’ūnas
367 Jackson Ave., Long Island City

I’ajieškau dėdžių Silvestro ir Jo- I 
kūix) Mickų, Suvalkų gub., Marijam-į 
poles pavirto, Meldažiškių arba Sar
ginu kaimo. Taipgi ir tetos Vaitke
vičiūtės iš Ještarako kaimo. Malo-

LIETUVOS SŪNŲ J R DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Protoko'ų sekr. St. Deikus.

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

1408 Victorian St., Waukegan, 111. 
Kasierius M. Kairaitis

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

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

dienį po 12-tai dienai kiekvieno mė- 
1 nėšio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
' svetainėje, lOlh gatvė,North Chicago, 
I 111.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

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

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

Caledonia 
Main St.

St. ir J. Jurevičia,

st.
301
152

lies

So 17th St., Wi

REIKALINGA MOTERIŠKĖ.
Reikalinga apysene moteriškė prie 

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

“AIDO”

nelis, J. Aukselis, M. Ado
monis, A. Narušis, M. Be- 
kelis, J. Bulumnė, B. Griške
vičius, M. Gaižys, A. Stan
kevičius, A. Stankevičienė, 
A. Gurklinis: po 60 c.: U. 
Sinkevičius, J.Kavaliauskas, 
W, Kitra, F. Pilkautskas;po 
po 50 c.: K. Undraitis, V. 
Bajorinas, J. Petronis, B. 
Maželis, J. Gustaitis, J. Lu- 
bickas, J. Zalanka, J. Jure- 
viče; po 40c.: W. Karklinis, 
M. Jurevičiūtė, A. Jurevi
čiūtė, J. Šimelis, K. Mališeu- 
skis, J. Grižas, J. Jonelis; 
po 30 c.: J. Simanautskas,

Ar norit įgyt savo namus?
šiuomi pranešu, kad aš darau pie
ši ir vakarienę visai prieinama kai-

na.

Jeigu nori įgyt savo na- 
.mą, tai ateik į mūs ofisą y- 
įpatiškai ar rašyk laišką rei- 
• kalaudamas dykai geležin
kelio bilieto ir platesnių in
formacijų, o męs jums pasa
kysime, kaip galima įgyt 
šiame mėnesyje namą ir 
žemę ant 50% pigiau, negu 
pirma galima buvo įgyt. 
Gera proga biznieriams, 
kaip tai saliūnininkams, bu- 
čeriams, groserninkams ir 
'darbininkams del apsigyve- 
Inimo ant žemės. Mūsų ofi
sas atdaras kožną dieną 

J. Masiulis, A. Devednikas. nuo 9 iki 5 vai. vakaro. Ne- 
Daug yra aukavusių po dėliomis nuo 9 iki 12 po pie- 

20, 15 ir 10 centų. Jeigu į tų. Adresas: 309 Broadway
būtų pavardė neaiški ar likę Room 210, New York City 
neužrašyta visiems vienu Reikalaujame žmonių par

davimui namų ir farmų.
neužrašyta visiems — 
žodžiu nuoširdžiai tariam 
ačiū, ačiū.

Pelnas nuo vakaro ir au
kų viso labo yra $113.32.

S. L. A. Sekretorius
P. K. Stalioraitis.

AUKOS LIETUVOS SOC. 
DEM. PARTIJOS UŽSIE

NIO BIURUI. 
Binghamton, N. Y.

L. S. S. 33 kuopa aukavo 
iš iždo $5.00.

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

tai nereikia• kaip
Vėliaus kuo- tis.

pos paskirtoji komisija su- kel^ivin^-
• -i n-t tankumais.rinko $7.81.
Aukavusiųjų vardai: A. 

Brazdžionis $1.00; J. Uogin- 291 
tas, J. Kireilis, St. Jasilionis Tei.

91 So. 1st St., Brooklyn,

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

Choro vedėjas L. Ereminas
324 Barrcman St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pčtnyčią, 

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

Platinkite u L AISVĘ”
Kadangi “LAISVĖ” yra leidžiama ne dėl pelno, 

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

I Finansų raštininkas A. Plečkaitis,
228 Madison St.,

DIDELĖ KRAUTUVĖ SALDUMY
NŲ IR GROSERIŠKŲ DAIKTŲ.
Parduodame įvairių kendžių ir šiaip 

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

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

(Arti Public School).
(77—79)

DIDELES DOVANOS!
Kas užsirašys pas mane “Laisvę” 

ant metų ir prisius $2.25, tas gaus 
dovanų “šakę” ant čielo meto arba 
knygų “Laisves” išleistų už 75c. Tos 
dovanos bus duodama tik naujiems 
skaitytojams. Todėl, jei pats skaitai 
“Laisvę” prisikalbink kitą užsirašy
ti ir gausi dovanas. Pinigus siųskit 
šiuo

Box

adresu:
M. M. PURVENAS

181, E. Arlington, Vt.
(Sept. 10 to Oct. 10)

K MASALSKIS

Hoboken, N. J.
Iždininkas B. Vaičekauskas, .

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

DIDŽIOJO
VIŠKŲ 

GOS

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Cent-ro Valdyba: 

Pirmininkas J. Skirmontas, 
72 Hudson Ava., Brooklyn, ] 

S. Karvelis, 111 Ainslie St., 
Brooklyn, 1 

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

kuopos Brooklyn* — L. Deveiki*, 
146 Metropolitan Ave.Brooklyn, 

kuopos Brooklyn® — V. Vitkavičla, 
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

N.

N.

V.
Ave., Brooklyn, N.Y,

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
J. Neviackas (pirmininkas)

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

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

110 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.
F. Klastauskas,
241—3 Bedford

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

, Liutkus, 
131 Grand

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

, Kreivėnas,
550 W. 52 St.,

Simaitis,
174 Broadway,

Parulis,
188 Roebling St.,
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush

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

K.

J.

DR

2

St., Brooklyn, N. Y.

New York City

Brooklyn, N. Y

Brooklyn, N. Y

1.
'S

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

Sveik* to t

N. Y.

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

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

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

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

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

BRXNG1AUSIS ŽMOGAUS Tu^

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. DAUNOAOS 
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 ligai Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Balsamas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas dėl Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio.............
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skijvinės poškos...........10c. ir
Pigllkos nei kepenų.................
Blaivių naikintojas......................
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui.................
Nuo kojų prakaitavimo.. . . 
Gydanli mostis.......................... ..
AntiseptiŠkas muilas.................
Gumbo lašai...................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška

(
.«5 
.25 
.10 
.25 
.50
.25 i 
.50 

1.00 
1.00
.50 
.25 I 
.25 
.25 
t2f
.W 
.1»

Sic.

»i.oo
. .75 

100
r 1.00 

.50 

.50 

.50
1.00 

.25 

.1^
3.00 

.25 

.25 

.50 

.25
1.00\

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., 
New Britain, Conn; J. Jukelis. 695 
East 139th St., New York, N. Y.

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

BOc. 
50c

25c
50c 
50c.

10c.

ir

ir

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. Įf 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo.♦ 
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
I inimentas arba Expelleris... 
Nuo niaukų žilimo. 
Nuo Keumatiimo... 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio.............
Nuo kirmėlių...........
Antiseptiška mostis 
N uo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.,

rejanka_Arba Trejos Devynieros
Ifaippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t (k iiw&kX? 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

UTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių apraiynssfcSZ? 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam® 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje 

lums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojau* reikalaukite gyduolių, r*žyd«mii 
atsilankydam' i Lietutiiką Aptiekę

VINCAS JL DAUNORA, Apt>«4ronu»
JtįSį Bedford Avenue Pampas North 13c Ū4

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

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

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

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

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedSHoj, P. A. 8a- 
laaedčiaua svetainėj.

- - • ■ — - ------------------------— ------- ~z—t*
■ B n 1/ m n NEREIKIA JIEŠKOTI :: »|M| I I M % I II Delio, kad mes nurodome Kaip lengvai ISmaW OrtII U I II kal^. aritmetiką Ir lietuviu kalbos gra«atlk| Mvt M*
■ ■ ■ muose liuosame laike. Yisi išmoksta. įhirsdpMi lt

knyga DYKAI. įdik stempt. Adresas;
LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 20I0U Moyn« SL CHICAGO.

rodos, 
gir- 
pa- 
pa- 
vie-

kalba, 
vieta atsakanti de’

Kambariai u visais
Prašau kreiptis į tą 

tą, o būsit užganėdinti.
JOHN KULBOK Locnininkas 

Wythe Ave., Corn. So.lst St.
BROOKLYN, N. Y.

Greenpoint 279

draugai 
Žinoma,

K. MASALSKIS
žinomas Rockfordiečiams, su- 
geriausia lietuvių orkestrą 

Rockforde, grajina visokiuose susi
rinkimuose, veselijose ir kituose pa
silinksminimuose. Reikalaudami lie
tuvių muzikantų, visados rasite gerą 
patarnavimą.
105 “

Gerai 
taiko

Knoweiton St., Rockford, 
Old Phone 1171

III.

LlcEc.es


v

- LAlSVfi
3S

kad as

kurie

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

aš išgy-

Naujausi = Lietuviški

“INKVIZICIJA”.
knyga. Joje telpa nevien inkvizi- 

Čia nu-

į) R. LAHM5' BvH-OttvG- 
ląo 443T 21*

vai. ryto iki 4 p« pietų.

New York City

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

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

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

ir turi gerą praktiką Kalbame Rusiškai, Lenkiškai ir Lietuviškai.

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

PARSIDUODA
la SALI U N AS už priei

namą kaina. Biznis išdirbtas per 20 
metų; apgyventoj vietoj lietuviais ir 
lenkais. Parduodu iš priežasties ne- 

i sveikatos.

Suareštavo 24 lietuvius ir i 
vieną vištą.

Sabatoje, 25 d. rugsėjo 
Jono Mažeikos saliūne (ant 
kampo Union Avė. ir Mize- 
rol St.) policija suareštavo 
24 vyrus ir vieną vištą už 
“krepų” šaudymą (gemble- 
riavimą). Visi suareštuo
tieji (išskiriant vištą) pri
sipažino esą kaltais ir užsi
mokėjo po 1 dolerį bausmės. 
Tūli sako, kad tas vyras,ku
ris turėjo vištą, užsimokėjo 
2 dol., vieną už save, kitą už 
vištą. Jonas Mažeika palei-

.Susitvėrė S. E. A. kuopa a- 
pie iš 20 narių.' Į prakalbas 
buvo atvykęs ir p. Strimai
tis S. L. A. sekretorius, ku
ris naujai kuopai suteikė vi
sas reikalingas informaci
jas. Reporteris.

Naktį, 28 d. rugsėjo, bu
vo mėginimas išplėšti “Lai
svės” apsaugos šėpą, kurio-' 
je buvo pinigų, money orde-’ 
rių ir čekių. Tačiaus plėši
kams tas darbas nepasise
kė. Pinigai likosi čielybėje, 

i nes laiku pavyko sukelti a-
stas po 1,000 dol. belos Jo la™as" Plžš.ikai Pa-b?g?-

« r Tai imi antras mpuimnprova atsibus vėliau.
v Reporteris.

Tai jau antras mėginimas 
išplėšti “Laisvės” iždą. Pir
ma syki tas atsitiko dar

Gražus koncertas ir balius.
Praėjusioj subatoj Tautiš- i 

kame Name atsibuvo Drau- 
gijų Sąjungos koncertas ir! 
balius. Žmonių atsilankė a- 
pie 600. Tšpildyme progra-

si veržė per skiepą ir ku
riems tuomet pavyko paimti 
keli desėtkai pinigų, 
buvo neapsaugoti.

SIMANAS 
VAICEKAUSKAS.

mo dalyvavo “Aido” choras, Iš Rymo katalikų suvažia- 
Vaitekuno orkestrą, B.
Kalkauskas, panelė O. Mai- i Šį 
žiūtė, A. Rupeikutis (jau-;Rymo Katalikų Federacijos' 
nas vaikinas), D. Venskus, kongresas, kuris yra jau; 
J. šaltys, S. Vaičekauskas, penKtas iš eilės. Suvažiavi- i 
Juška, Petrauskiūtės (jau-jmo posėdžiai atsibūna kun. 
nos mergaitės), Žilinskutis, |Petkaus svetainėje. Išviso 
Stakauskiūtė ir Baltrušai- suvažiavime dalyvauja 39 
tienė. • 'delegatai, tarpe kurių yra 7

Programo išpildytojai sa- kunigai. '
vo užduotis atliko labai ge-j Suvažiavus delegatams, 
rai ir publika jiems gausiai įvyko pamaldos. Vyskūpas 
plojo. Biru ta Petrauskiūtė staip-pat pasakęs prakalbą, 
liko apdovanota gyvų gėlių ;Utarninke po pietų buvo 
bukietu. mandatų priėmimas. Kun.

vimo.
u ta minką prasidėjo

Šiuomi pranešu, 
dirbu pas M. and V. Furni
ture Co. kaipo pardavėjas 
fornišių. Todėl norintieji 
pirkt fornišių malonėkite 
keriptis pas mane, o aš pa
tarnausiu kuogeriausiai ir 
teisingiausiai. Mano antra
šas, 183 Roebling st., Brook
lyn, N. Y. Telephone 5231 
Greenpoint, arba pas Ma
kauską ir Vidžiūną, 687 

: Third Ave., kampas 21st St., 
■Brooklyn, N. Y. Telephone
South 4263.

Yra tai svarbi 
cijos, bet ir katalikiškos tikybos istorija, 
rodyta visos baisenybes kryžuočių karių ir inkvi
zicijos laužų, siautusių Europoje per daugelį šimt
mečių ir tt., ir tt.

Knyga papuoštą su daugeliu paveikslų. Kaina 
$1.00. Tų knvrrą galite gaut E. Milašauskio knygy
ne, adresuojant:
F. MI LAŠA e SKIS, 25 Second Street,

*v /
♦ X JjkGįS"'Si

SERGANTIEJI!
priežasties ligos?

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

DR. LEONARD LANDĖS
Jis jums be pinigų patars, 2ką da

ryti, kad išgdbėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą/ Gydau per 20 metų 
visokias ligad u didžiausiomis pa- 
sekmėnrs, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10

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

□ R L'A‘*.O £ S

So. Boston, Mass.

Naujausias

JOHN MARCINKEVIČIA
185

Blifcville, N.

spaudą.

Teatras ir Balius
GREAT N EC K E

Atsibus subatoj, 2 d. spa-

J. Neviackas

Užlaikau Gramofonus ”XX"“

E

E

F

ir SUKELK! M E KOVĄ. 
K •i'lirVp i 
Mazurka.

Valcas.

i

NAUJAI ATIDARYTA KI .TĖVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimu 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti Šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainų 
500 aditų, kaštuoja $12.50 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ši- * 
tą gramafoną "siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjime . 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite piln&i 
užganėdinti.

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

NEW YORK, N. Y.

bukietu. i
Tame baliuje buvo leista A. Milukas skaitė 

9 daiktai ant išlaijnėjimo. ;apie katalikišką 
J. Deveikiūtė laimėjo, over- Kun. F. Kemėšis darė išva- 
kotą, L. Bieliauskiūtė liet- džiojimus ant. tos pačios te- 
sargį, V. Kazlauskas brit- mos. 
vą, Kulikauskas krepšelį bos.
(dar neatsiėmė), A.; Margis kas iš Baltimorės i 
atramentui stovylą, V. ši- Ambota iš Conn, valstijos, 
bunauskas laikrodį, K. Zu- 
kaitis veidoiį, V. Vik 
indą, Lonskas baksiuką 
veidrodžiu (dar neatsiėmė).

Pelno nuo šio koncerto 
ir baliaus liko 45 dol. 55 c. 
Įžanga buvo tik 10c. ypatai. 

Reporteris.

Vakare buvo prąkal- 
Kalbėjo J. Grebliaus- 

ir kun.

PARSIDUODA GERI FORNIČIAI
dėl 5 kambarių už mažus pinigus. 
Taipgi ir geras pijanas. Atsišau
kite šiuo adresu:

GEO. TYMN
185 Sheridan Ave., Brooklyn, N. Y. 

(79—81)

Jeigu neturi mano katalogo, tai pri- 
siųsk už 3c. pačtinę markę, o apturėsi 
didelį ir puikų kata'o-gą, kuriame rasi 
visokių geriausių Armonikų, Skripkų, 
Triūbų, ir daugybę kitokių Muzikaliųkų 
Instrumentų. Istoriškų ir maldų knygų, 
kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. 
Gražių popierų groinatoms rašyti su 

*■ puikiausiais apskaitymais ir dainomis, 
su drukuotais aplink konventais, tuzi
nas 25c., penki tuzinai už $1.00. Reika
laukite visokio tavoro pas tikrų lietuvį, 
o gausite teisingus tavorus. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį adresų:

Columbia^ 
Rekordai

kongrese dalyvauja 
su 1 daug mažiau delegatų, negu 

pereitame. Pereitame kon- 
pvese dalyvavo 10.4 delega-

17 d. rugsėjo buvo susi
rinkimas L. S. S. 83 kuopos. 
Į susirinkimą atsilankė ir 
kelintas pašalinių. Buvo 
svarstyta, kokiu būdu gali
ma pasekmingiau darbuotis, 
kad sujudinus vietos lietu
vius ir supažindinus su so-

Brooklyne lietuvių randasi 
apie 3,000 ir laikraščių, y- 
patingai sccijalistiškų, pa
reina gana daug. Reiškia 
skaitytojų ir socialistams

Svarbiausią atydą kong
resas pašvenčia apkalbėji
mui klausimo apie katalikų 
(klerikalų red.) spaudą.

Delegatas.

Aid iečių a lydai.
d. rugsėjo atsibus 

” choro mėnesinis su-
29

“Aido
si rinkimas po N190 Grand 
St. Todėl draugai ir drau
gės neatbūtinai turite pri
imt ant šio susi rinkimo,nes 
turėsim svarbių svarstymų, 
i. rinkimą darbininkų ant 

| rengiamo vakaro.
Pirm. V. Januška.

ką nors svarbesnio negalima 
ir veikti.

Po ilgų pasikalbėjim” dd 
tarta ant gatvės prakalbas' 
surengti. O kaip oras atvės,' 
tai rengti pasilinksminimo' 
va’karus su įvairiais pair.ar- lio (October), 1915 m.
ginimais, kaip tai: daino
mis, deklamacijomis, mono
logais ir tt.

r ag: runa s sumanymas, 
tik reikia rūpintis, kad jis 
sumanymu nepasiliktų, bet 
būtų gyveniman įvykdintas.

Juz. Pašeimenys.

FIRE HALL,
Great Neck, N. Y.

Bus sulošta puiki ir juo
kinga keturių aktų komedi
ja “Vagįs”.

Pradžia lygiai 8 vai. vak. 
įžanga 25c. ypatai ir augš- 
čiau.

Pranešimas lietuviams 
biznieriams.

Šiuomi pranešame Brook- 
lyno, Lietuvių Biznierių . . _ „
Draugijos nariams, taipgi ir | rengia labai iškilmingą ba
ne nariams, kad minėtos jlių su teatru, kuris atsibus 
■draugijos susirinkimas į- 1 °
vyks spalio 6 d., P. Drauge
lio salėj, 73 Grand St., apie 
8-tą vai. vakare. Žinote, 
kad ši draugija dėlei tūlų 
priežasčių per ilgą laiką ne
turėjo susirinkimų, nes bu
vo biskutį apsnudusi. Todėl 
•dabar yra reikalas ją atgai
vint, ar visiškai numarinti. 
Taigi kviečiame ARHTES 
Taigi ir kviečiame yisus^ tos 
draugijos narius ir pašali
nius atsilankyti minėtoj|to bus šokiai. Griežš Vai- 
dienoj susi rinki rn an, o susi-(tekūno orkestrą. Todėl mel- 
rinkę veiksime ar į vieną džiam visų brodklyniečių at- 
arba į antrą pusę. _ i silankyti ir pasilinksminti.

I Tviinora vnaffri o T. Tč( 
;F. D. l-'mos kuopos mėnesi
nis susirinkimas atsibus 
utarninko vakare, spalio 
(Oct.) 5 d., Tautiškame Na
me. Meldžiame visų narių 
atf.ilankyti ir naujų atsives
ti prisirašyti.

TEATRAS IR BALIUS.
Lietuvių Kelionei PašeL 

pos Draugijos 1-ma kuopa

Subatos vakare Spalio (Oc
tober) 2 d., 1915 m., Tau
tiškame Name po num. 101- 
103 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Bus ant scenos stato
mas veikalas “Kerštinga 
Meilė”, tragedija 3-se ak
tuose; atsitikimas iš šeimy
niško gyvenimo.

Dalyvaus “Aido” choras 
po vadovyste p. Eremino; 
taipgi bus deklamacijų, mo
nologų ir kitokių juokųL Po 

bus šokiai.

Varde B. L. B.-Draugijos’ Įžanga ypatai 25 c. L. K. 
Pres. Fr. MasuleviČia.
Sekr. J. W. Liutkauskas.

25 rugsėjo So. Brooklyne 
buvo prakalbos, parengtos 
vietinio S. L. A. apskričio. 
Kalbėjo J. Neviackas apie

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

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

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

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 

mo pirm užmokėjimo pinigu.

GERIAUSI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAI 
AM ERIKOJ E.

vienų dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji-

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

Kaina $12.00.
Geriausia dvioilinė Viennos Armonika su visais 

pusbalsiais, minomi ir manomi basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri p'ien.0 balsai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsų.

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

8 bal
su 21

6 Šarūnų balalaika, 
mechaniški keleliai, 7 
klaponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio iš- 
lirbimo $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. NEW YORK, N. Y.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y
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H Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
M laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
■ Vyrai, kurio mana alsivesti, vyrai li- 
8 goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
S vyrai negabi pri darbo ir no galingi 
S nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
H vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
S didžios vertybes medikališkų knygų. 
H Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
si sava.gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
u kaip jiems gali būti sugrąžinta svoi- 
n kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai- 
K ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
MĮ būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
E energitiškas vyras, 
fl ta knyga parodys

Arisi Kaoldmms
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SifilisŲ arba Užnuodijamų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogy a- 
petitą; sumigusi pilvą: atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžios užpuolimus; 
apdengta liežuvio; negera kvapu; tam-

’iži i

Kelias l Sveikatą, 
StipruniąirEnergiją

sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sajinus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklos 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galenite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautovo žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katros kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vortos niera paduotas modikališkaa vardas. Nieks ne gali žinoti kas teu yra, tik jii:.-;. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponu.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponu ŠšauRd'ra.
Mieniene* motown ihjimii wriM«i»nw >■>( rj

DR. J. RUSSEL PRICE CO., L. 203, 208 N. Fifth Ave., Chicago.
Godotinasai:—Aš esu užintoresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulyniniui ir norėčiau

gauti vieną iš ty knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde.............................................................................................................................................

Adresas.............................................................................................

Miestas Stejtas.............................................................

h

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLJ.
NUOSTABU. Maršas. R'epublikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALViU ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava •
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Repubiikonų Gvardijos
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
J SVEIKATA. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija.
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Repubiikonų Gvardijos
Orkestrą.
PER GIRIĄ GI RIALE.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

TĖVYNE MĖSŲ

KUR BANGUOJA

ir TYKIA! NEMUNĖLIS
Kandija.
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTĖ ir
U A R BI N! N K U MA RSELIETĖ 
NEMUNO VILNYS. .Dre V 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). 
MANO MIELAS. Polka.

Makauskas N Vidžiūnas, Props

KODĖL LIETUVIAI PERKA PAS MUS?
Užtai, kad męs parduodame gražius, drūtus FORNIČIUS ir už 

; žemą prekę. Palaukiam pinigų, jei kas nori arba gali išmokėt po 
, $1.00 ar $2.00 į savaitę.
( PATARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

1687 THIRD AVE. COR. 21 STREET
BROOYN, N. Y

H




