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. PRANCŪZAMS VIS DAR SEKASI. BULGARIJA ANT KARES SLENKSČIO.
DRAUGAS P. SVOTE

LIS GYVAS.
Drg. P. Svotelis rašo 

laišką “Laisvės” redak
toriui,jog jisai yra svei
kas ir ąu juo jokio pa
vojaus neatsitiko.

Jisai taip-pat prane
ša, kad Kybartų apy
gardose (Vilkaviškio 
pav.) gyvenimas jau su
sitvarkė ir žmones pri
prato gyventi “po prū
su”.

Rusai sustiprino savo 
frontus į pietus nuo Dvins- 
<o ir ties Vileika.

Jau trįs savaitės sukako, 
<aip vokiečiai darbuojasi 
sies Dvinsku, bet tasai jų 
darbavimasis yra be pasek
mių. Dvinsko gyvenimas 
)ina normale vaga ir trau
kiniai bėgioja visomis linijo-

gi nklais ir šoviniais 
pins talkininkus. Jie 
nugalėti, nes Germani ja jau 
pabaigtinai įsitempė, o są
jungininkai tik mobilizuoja 
savo pajiegas.

ap rū
tų rėš

NAUJAS LIETUVIŲ 
INFORMACIJOS 

BIURAS.
Prūsų Lietuvos veikė

jai lal&i neužsiganėdi
nę p. Gabrio biuro vei
kimu. Mat, p. Gabrio 
biuras simpatizuoja ru
sams. Štai, visai nese
niai “Laisvė” gavo vo
kiškai rašytą praneši
mą, užvardintą “ištrau
kos iš lietuvių laikraš-

Tai yra ne kas 
kita, kaip kunigo Gai
galaičio raportas apie 
Prūsų Lietuvos belais
vių padėjimą Rusijoj, 
tilpęs laikrašty “Pagal
ba”. Tasai raportas 
mums prisiųstas iš Ka
raliaučiaus per tūlą K. 
A. Fuchr iš New Yor- 
ko. Matomai, Karaliau
čiuj įsikūrė naujas biu
ras, kuris informuos 
vokiškai klibančią vi
suomenę apie lietuvius.

Smulkesnių žinių apie 
tą naują įstaigą mums 
trūksta.

Pabėgėliai iš Ostrovo pa
sakoja, kad vokiečiams yra 
>egalo sunku pelkėse ties 
Baranovičiais. Daug vokie
čių nugrimzdo pelkėse.

Bėgyje kelių pastarųjų 
savaičių vokiečių laimėjimai 
Rusijoj buvo ištiesų labai 
maži. Jokio žymaus- pro
greso jie nepadarė. .

KUROPATKINAS VADO
VAUJA CARO GRENA-

DIERAIS.
Generolas Aleksiejus Ku

ropatkinas aprinktas vadu 
rusų grenadierų. Taip pra
neša Reuterio telegrama iš 
Petrogrado.

Kuropatkinas pagarsėjo

VILNIAUS DALIES IŠVAIZDA.

sitikimas Rusijos istorijoj, | MAŽU BULGARIJA IR 
kad žydas būtų aprink 
Valstybės tarybos nariu.

Caras atsisakė priimti že- kanų valstybių kivirčiai pa- 
miečių įstaigų atstovus, že- vyks užbaigti ramiubju. . 
miečių atstovai norėjo nuro
dyti carui, kaip tai būtų; ve savo kariumenę, kad Ser- 

savo silpnais gabumais ru-1 svarbu sušaukti Dūmą.

NEKARIAUS.
Sofia.—Išsirodo, kad Bai

Bulgarija todėl mobiliza-

Maskvos policijossų-japonų karėje. Nuo to 
laiko jo įtekmė pradėjo pūl- ninkas praneša, kad 
ti; tiktai pačiu paskutiniu f mieste buvo riaušes. 
laikiL kuomet tapo pavaryŲkios ypatus užmušta, 
tas didkunigaikštis Nikolaj i 
Nikolajevič, Kuropatkinas Į 
vėlei įgijo daugiau gales ir 
sykiu su karės ministeriu 
Polivanovu faktiškai veda praneša, kad vokiečiai jau 
dabartinę karę. |pastatė per Vyslą naują me-

Kuropatkino paskyrimas dinį tiltą ir komunikacija 
viršininku caro grenadierių i j uomi jau prasidėjo, 
parodo, kad caras juomi už-| 
sitiki.

biją būtų nuolaidesnė. Kaip 
virši-'greitai Serbija duos Bulga- 
tame rijai dalį Makedonijos, taip 
Pen- greitai išnyksią karės pavo-

NAUJAS TILTAS PER 
VYSLĄ.

Berlynas.—Iš Varšavos

Rusijos pinigyno ministe
ris viešėjo ir Paryžiuje, kur 
turėjo pasitarimą su Fran
ci jos finansų ministeriu.

KIEK RUSŲ PAIMTA?
Berlynas.—Bėgyje

sėjo mėnesio vokiečiai pa
ėmė nelaisvėn 95,464 r----

kareivius ir 421 aficierį.

GELŽKELĮ ŽEMAI
ČIUOSE.
Prūsų vokiečiai 
naują gelžkelį, 

eina per Jurbar-

BULGARIJOS KARIUME
NE MARŠUOJA ant 
SERBŲ IR GRAIKŲ.
Iš Athenų praneša- kad 

Bulgarijos 1 
maršuoja link Serbijos ir

Tiltas pavadintas genero
lo Beselerio vardu. Mat, ta
šai generolas patsai pirmu
tinis perėjo iš Varšavos į

SERBIJA DUODA GRAI-
kariumene jau j RIJAI DAL| MAKEDONU

kuris
ką, lygiai išilgai Tau
ragės plianto. Gelžke- 
lio linija jau davesta iki 
Kelmės miestelio, iš kur 
ją toliaus manoma ves
ti iki Šiaulių.

GELŽKELIS IKI KAZ
LŲ RUDOS.

“Nauja Liet. Ceit.” 
rašo, kad gelžkelis nuo 
Kybartų r iki Kazlų Ru
dos jau atbudavotas.

Nuo Kazlų Rudos iki 
Kaunui reikia važiuoti 
automobiliais.

Tokį pranešimą gavo Ha- 
vaso agentūra iš labai išti
kimų šaltinių.

Bulgarijos kariumene 
koncentruojasi netoli Stru
ma upės.

Kaip praneša iš Pary
žiaus, tai daugelis bulgarų 
kareivių bėga Rumunijon. 
Astuoni šimtai bulgarų pri
buvo į Calahat. Tai vis ka
valeristai iš Vidino.

Bulgarija mobilizavo vy
rus iki 48 metų. Bulgarijos 
artilerija renkasi Dubrudė- 
je.

Iš Serbijos praneša, kad J 1 * • •

JOS.
Rymas.—Serbija žada

duoti Graikijai dalį Make
donijos, jeigu Graikija pa
rems serbus prieš Bulgariją.

-- austro-vengrų orlaiviai 
LIETUVOJ IR BALTGU- bombardavo Kragujevac, 

kur randasi vyriausias šta- 
Petrogradę padarė didelį bas serbų kariumenės.

įspūdį žinia, kad vokiečiai 
tapo atmušti linkui Švenčio
nių ant linijos tarpe Dvins
ko ir Vilniaus.

Miesteliai Gaduniškis,Ka
majai, Savičiai, Dernaviš- 
kis ir Vasilevičiai vėlei ran
dasi rusų rankose.

Tasai vokiečių atstūmi
mas yra labai svarbus, nes 
jie norėjo apsiausti Dvins- 
ką ir atkirsti tos tvirtovės 
garnizoną nuo armijos ka
mieno.

MAIŠTAI TARP INDUSŲ.
“Lokal Anzeiger” spauz- 

dina telegramą iš Bagdado, 
kuri praneša apie maištą 
dviejų indusų pulkų, einan
čių ant Bagdado. Sukilus 
tiemdviems pulkams, tapo 
užmušta 1,200 kareivių, tar
pe jųjų majorai Hyl ir 
Goors.

Anglijos parlamente tapo 
paskelbta, kad anglų kariu
mene randasi visai netoli 
nuo Bagdado.

DIJOJ.

PRIEš CARO VALDŽIĄ.
Net ir ramiausi 

žmonės eina prieš caro val
džią, rodydami jai neužsiti- 
kejimą.

štai Petrogrado didieji 
biznieriai ir pramonininkai 
nutarė išrinkti į Valstybės 
tarybą (ponų tarybą) žydą 
Vanšteiną.

Kuomet apie tai sužinota 
caro rūmuose, tai fenais ta-

Ties Drisvėtų ežeru (Za
rasų pav.) rusų kavaleris

Baranauskas Vilniuj.
Iš Vilniaus praneša drau

gas Baranauskas, kad jie 
visi dar esą sveiki. Kas tik 
galėsiąs liksiąs Vilniuj. Už 
kelių dienų laukią permainų 
—laiškas rašytas rugsėjo 5 
d. Gale priduria: “Visokius 
pinigus sulaikykit siuntę”. 
Persimainius sąlygoms mū
sų draugų pareiga nei va
landėlės nenuleisti rankų, o 
tuoj imti iš visų pajiegų 
dirbti, ypatingai organizuo
ti darbininkų, 'bežemių ir 
mažažemių susišelpimo 
draugijas. Reikia taip-pat 
pradėti darbininkų laikraš
tis leisti. (“Rankp.”)

Iš VIEVIO,VILNIAUS 
GUB.

“Russkoje Slovo” ra
šo:

Pirmą sykį vokiečiai 
pasirodė Vievyje 13 d. 
rugpjūčio. Vokiečiai 
paėmė nuo ūkininkų a- 
vižų ir maisto, išduoda
mi kvitas.

19 d. rugp. ties Vie
viu buvo baisiausi mū
šiai. Užėmę Vievį vo
kiečiai labai blogai el
gėsi su gyventojais. Ka
da vokiečiai tapo at
mušti iš Vievio, tai gy
ventojai, metę viską, bė- 
go Vilniun.

TURKIJA PRANEŠA A-
PJE LAIMĖJIMĄ. .

Konstantinopolis. — Tur
kijos karės ofisas praneša, 

rusU i kad anglų kariumene tapo 
Iatmušta Messopotamijoj.

rug-

LATVIJOS SOCIJAL- 
DEMOKRATAI PRIEŠ 
VOKIETIJOS SOCI- 

JALDEMOKRATUS.
“Strahdneeks” prane

ša, jog Latvijos Soci- 
jaldemokratijos Užsie
nio Biuras išleido atvi
rą laišką į Vpkietijos 
Socijaldemokratus. Ta
me laiške nurodoma, 
jog Vokietija nesigina, 
bet užpuola. Nekurie 
vokiečiai socijaldemo- 
kratai dar ir dabar ma
no, kad Vokietijos mi- 
litarizmas liuosuoja 
mažasias tautas. Bet 
Kuršo ir Vydžemės lat
viai nenori pasiliuosuoti 
Hindenburgo malone.

ČIPIŠKIS, PANEVĖž. 
PAV.

VOKIEČIAI SAKO, JOG 
FRANCŪZAI PERDAUG '

GIRIASI.
... . ... , Berlynas.—Vokietijos ge-

kė, kad Bulgarijos rankos paliko 4 rusų kareiviai pas, neralis štabas pakvietė visą 
-------x „/it™.-. Mikoliūną. Į C]‘ię neutrališkų šalių laik- 

atbega ■ raščių korespondentų (iš A-
Švedi- 

—a —j , • --------- 11 Jtopcviiijir leido
Kareiviai, jšbėgę_, į jiems nuvykti į vakarų 

ėmė frontą, kalbėties su karei- 
važiuo-

Kelis gi 
Atsime- 
atsivedė imuį dalykų, pranešė, kad 

(langiaus ir pradėjo šaudy- francūzai perdaug giriasi, 
ti į tą vietą. Bet rusų karei
viai jau buvo pabėgę. Vo
kiečiai apniko J. Mikoliūno 

akė:—Tai jūs čia _ ......... .. ...........
Ten buvo iš keliuk spalių Rusija pasiuntė

Pirmasai ministeris Ra- 
doslavov, priimdamas agra-
rijų partijos atstovus, paša- rusų kariumenei, kaime be-j

nesurištos jokiais pažadais, -staršiną Joną

TAI TIK PRADŽIA — SA
KO FRANCŪZAI.

Nariai Franci jos kariu- 
menės generalio štabo išsi
reiškė, kad francūzų seki
ni asis Artois ir Champagne 
yra tai tik pradžia milžiniš
ko antpuolio ant vokiečių. 
Francūzų generalis štabas 
tvirtai tiki, kad jam pavyk
sią išvyti vokiečius iš Fran
ci jos ir Belgijos.

vaikmas, duodamas karei- Imerikos, Rumunijos, 
viams žinią, kad vokiečiai jos įr Ispanijos)’ 
ateina. Kareiviai, 
pasislėpė už tvoros ir 
šaudyti dviračiais 
jančius vokiečius, 
užmušė ir sužeidė, 
tę atgal, vokiečiai

viais
šiams.

Korespondentai, po ištyri-
, pranešė, kad

ir prisižiūrėti mū-

ims Baltijos provinci
jas, taip greitai latviai

nes baronų Įtekmė tu
rės žymiai pakilti.

Visas Kuršas, visa 
Latvija ir Lenkija veik 
liko be gyventojų iš 
priežasties vokiečių už
puolimo. Tuotarpu Vo
ki et i j os soči j ai demokra
tija vis dar balsuoja už 
karės kreditus, būk tai

RUSIJA PASIUNTĖ BUL
GARIJAI ULTIMATUM.

Žymiausių Amerikos dien-[kiemą, 
’šaudėte!

kiemų žmonių! — Ir prade-1 
jo žmones varginti. Vokie
čių vyresnybė paliepė visus 
išžudyti. Visa valanda iš
ėjo, kol rado vietos, kur kar
ti. škapiškėnų staršina Jo
nas Mikoliūnas, labai geras 
žmogus, gelbėdamas savo 
kaimynus, prisiėmė kaltybę. 
Išpradžių buvo nusprendę 
jį nušauti, bet paskui nu
sprendė pakarti. Tiems pa
tiems žmonėms liepė atnešti 
virvių. Sako, dvejos nutrū
kę, tik trečios išturėjusios.

Nabašnikas Mikoliūnas be 
jokios baimės numirė, išgel
bėdamas apie 20 žmonių. 
Visa apielinkė verkė gero, 
gailestingo žmogaus. Po to, 

provincijoj, vokiečiams atsitraukus, visa 
• apielinkė išbėgiojo.

raščių kares korespondentai 
taip-pat yra tos pačios nuo
mones.

Kiekvieną parą francūzai 
suvartoja 250,000 kulkų, ku
rių vertė siekia keturių mi
lijonų dolerių.

Atakose ant vokiečių la
bai svarbią rolę lošia ir oro 
laivynas.

Artois distrikte- francūzai 
turėjo naujus laimėjimus, 
ypatingai į rytus nuo Sou- 
chez.

Apie mūšius pranešama 
iš Vosges ir Argonne.

Vokiečių kontratakos ant 
anglų užimtų pozicijų turė
jo pasisekimą. Vokiečiai 
atėmė dalį pozicijų nuo ang-

Bulgarijai ultimatum, rei
kalaudama duoti atsakymą 
į 24 valandas, kodėl ji sumo
bilizavo savo kariumenę ir' 
laiko palei Serbijos rūbe-' 
žius. Jeigu į paskirtą laiką 
Bulgarija nepasiaiškins ar
ba jos pasiaiškinimas neuž
ganėdins Rusijos, tai bus' 
apskelbta karė.

Vokietijos socialdemo
kratijos oficialių atsto
vų negalima jau pasiti
kėti. Tiktai pačių dar
bininkų subruzdimas 
gali išgelbėti Vokietijos 
socijaldemokratų žū
vančių garbę.

Brooklyno kriaučiai
KONFERENCIJA RUSIš-

< KŲ SOČI J ALPATRIOTŲ.
“Naše Slovo” rašo:
Šveicarijoj tik ką įvyko! Champagne 

francūzai užima antrą vo
kiečių apsigynimo liniją.

Belgijoj sunkioji francū
zų artilerija apšaudė vokie
čių pozicijas, bet be didelių 
pasekmių.

Chicagos kriaučiams

rytum bomba būtų sprogu
si. Tokį didelį įspūdį padarė 
žydo išrinkimas į valstybės 
tarybą. . .

Tai dar pirmas toksai at-

Rusijos .konferencija Rusijos socijal- 
’ 'patriotų, socijaldemokratiš- 

kos ir socijalrevoliucijonie- 
riškos pakraipos.

Sakoma, kad patriotiški 
socijaldemokratai ir socijal- 
revoliucijonieriai priėjo prie 
bendros suirutes. Tarpe jų 
nebuvo tik Vladimiro Bur- 
cevo, kuris dar nesuspėjo 
atvykti.

kad konfe-

RUSIJA NETUReS VAR
GO SU PINIGAIS.

Londonas.—Čia įvyko ta
rybos tarpe Anglijos ir Ru- • ♦ • • J •

JAPONIJA PADEDA.
Tokio ir Osakos arsenalai 

turėję. 25,000 darbininkų, 
padaugino jų iki 40,000, 
dirbančių dieną ir naktį.

Buvusis svetimų dalykų 
ministeris Kato kalboje į vi
sokių partijų atstovus pažy
mėjo, jog Japonija, atimda
ma Čindao, Germanijos in-

Brookly n iečiai žada šelpt 
Chicagiečius.

Męs, Brooklyno lietuvių 
rubsiuvių skyriai 54-58 
Amalgamated Clothing 
Workers of America, savo 
hepap rastame susirinkime 
30 d. rugsėjo, sužinoję, kad 
Chicagos rubsiuviai išėjo į 
streiką, vienbalsiai išreiš
kiant jums.broliai ir sesers 
savo didžiausią simpatiją 
jūsų kovoje prieš išnaudo
tojus. Męs linkime jums

nai jaučiame, kad jūsų streL 
kas yra mūsų streiku, jūsų 
laimėjimas yra mūsų laimė
jimu. Todėl laikykitės vie-

rencija išleido karingą ma
nifestą į Rusijos armiją.

Konferencijoj dalyvavo ir 
G. Plechajnovaš.

Rusijai duota užtikrinimas, 
kad pinigų dalykuose ji ne
bus pamiršta if visuomet 
gaus savo dalą.

taką Tolimuose Rytuose pa 
naikino.- Tik tolumas nelei 
džiąs Japonijai siųsti kariu- 
menę į

pan provokatorių iš kapita
listų pusės. Kiekvienas rū
pinkitės streiku. Kovokit 
visi išvieno, nepaisydami 
tautų skirtumo, nepaisyda
mi religijos ir pažvalgu 
skirtumo. Kovokit prieš 
kapitalą — o męs su jumis.

54-58 skyrių įgalioti:

uropą. Tad bent

solidariškumo jūsų kovoj ir 
pasižadam jus gelbėti vi
suose rėikaluose. Męs piĮ-

Pinn. Pag. A. Mačaitis, 
V. D. J. Augūnas.
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LAISVE

skaitytojų išsiųstas iš Škotijos Ameri- XTAll/nln t r-r^ ILCA •

siose skiltyse prof. Forelio 
“Lyties klausimą”. Verti
mas bus sutrumpintas.

Atkreipiame i ' 
atydą į tą svarbų veikalą.

' Greitu laiku pradėsime 
spauzdinti “Laisvės” plačio- lapių.

Į Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga

“Kovos” N. 40, ant šešto 
uslapio telpa draugo J. Šu- 
io straipsnis apie “Darbo” 

reikalus. Meldžiame visų 
savo skaitytojų atydžiai 
perskaityti tą straipsnį. 
Viename iš artymiausių 
“Laisvės” numerių užimsi
me dikčiai vietos nušvieti
mui klausimo apie Literatū
ros Draugiją “Darbą” ir tū
lus kitus dalykus.

“Saulė” būsianti šešių pus- 
_ ‘ . Ir tas laikraštis, 

mat, progresuoja.
“Socijaldemokrato” num. 

4 jau gatavas ir tuojaus bus
• . • V JC 1 i • • A •

kon. Tame numery “Soci
jaldemokrato” redakcija 
duos atsakymus “Naujie
noms” ir “Laisvei” klausi
me Lietuvos šelpimo.

Kokia “žvaigždės” etika? 
“žvaigždė” perspauzdino iš 
“Laisvės” laišką iš šeštaka- 
vo ir nepažymėjo, iš kur jį 
paėmusi. Tai jau labai ne
švaru ! Bet pegana to. Tą
ją laiško vietą, kur sakoma,

i

Lpie teatrą.

ĮRMHNMM

“Elizabeth Evening Ti
mes” neseniai rekomendavo 
Singerio siuvamųjų mašinų 
-darbininkams gaudyti uni
jų agitatorius ir, pririšus 
akmenį prie kaklo, mesti 

_ juos į jūrą.
Vienas iš darbininkų va

dovų padavė laikraštį teis
man ir jo redaktorius sua
reštuotas.

Tebūna tai pamokinimu 
kitiems kapitalistiškų laik- 
čių redaktoriams.

J **"***■' '■' t 7 — — 7 |

kad kunigai, dalindami pa- 
šelpą, skriaudžia vargšus, 
“žvaigždė” visai išmetė.

Tai “perlas” laikraštinės 
etikos. O tą laikraštį reda
guoja kunigas!

balsavimuose yra labai 
svarbi. Anot “Worldo”:

“darbininkų atstovai 
pranešė tautai apie jų rei
kalus, kuriuos būtinai rei
kia aprūpinti. Jie prive
dė prie geresnio susiprati
mo tarpe klesų toje šaly
je, kur yra klesos. Jie 
buvo žymi spėka leidžiant 
progresyvius įstatymus”. 
Kaip matot;: “World’ui” 

labiausia pasidaboja, kad 
darbininkų kuopa parla
mente savo veikimu privedė 
priešingas kita kitai klesas 
prie geresnio susipratimo. 
Štai kodėl tasai laikraštis 

! norėtų, kad Suv. Valstijų 
kongrese sėdėtų tokie vyrai, 
kaip Gompers, Mitchell, 
Lynch ir O’Conor —■ tai y- 
ra tokie žmones, kurie yra 
priešingi socijalizmui. Mat, 
.tokį vyrą, kaip Meyer Lon-: 
don, minėtas laikraštis ne
priskiria/ prie darbininkų

.( O kaip tik Meyer

Ar viskas daleistina my
lėtojams?

Kadangi . retas veikalas 
tampa tiktai šiaip-taip su
loštas, kadangi dideles spra
gas visame vaidinime mato 
ne tiktai publika, bet ir pa
tys mėgėjai, todėl jie visa
dos mėgina nepasisekime ką 
nors apkaltinti, kad tik pa
tiems likti teisiais. Tai kal
ta svetainė, tai kalti kostiu
mai, tai kas kitas; bet tan
kiausia pasiteisinama tuo- 
mi, kad mylėtojai nėra pro
fesionalai — aktoriai, kad 
jie mylėtojai ir kad kaipo 
nuo tokių daugiaus reika
lauti negalima.

Tokie pasiteisinimai geri 
tiktai mylėtojams, bet a- 
naiptol jie nėra teisingais 
tiktai iš to atžvilgio, kad 
nepasisekime visada dau
giausiai kalti patys mylėto
jai. Jeigu savininkas stato 
svetainę žinodamas tiktai 
tiek, kad teatras turi dalin- 
tiesi į tris dalis, tai yra, 
kad jame būtų paaukštinta 
vieta dėl vaidinimo viename 
gale, viduryje svetainė ir 
baras antrame gale, tai su
lyginant daug daugiau apie

PAGARSĖJUSI NEW 
JERSEY.

Patersongs vis labiau pra
deda pagarsėti — ne tiek 
gal italais anarchistais ar 
Billy Sunday, kiek ta nuož
mia politika prieš laisvę žo
džio, kurią veda to miesto 
valdžia.

Pasibaigus garsiajam šil
kų audėjų streikui, Paterso- 
nas negalėjo jau pasidžiaug
ti žodžio liuosybe. To mies
to policija persekioja jau ne
tik I. W. W., bet ir Federa
cijos kalbėtojus. Štai, tik 
šiomis dienomis iš Paterso- 
no tapo išsiųsta, kaipo ne
geistini kalbėtojai — Leo
nard Abbot ir Lincoln Stef
fens, atstovai laisvo žodžio 
draugijos, sindikalistai Car
lo Tresca ir Elizabeth Flynn 
ir Federacijos organizato
rius Thomas Rice.

Juos pavėžino už miesto 
ir liepė važiuoti, kur sau no
ri, bet tik ne į Patersoną.

Tas pats dedasi ir Eliza- 
Lithe, kur darbininkai sku
biai organizuojasi į unijas

DĖLEI S.L.A. ISTORIJOS.
“Keleivis” jau kelintu sy- atstovų. k

kiu protestuoja prieš S.^L. London pridera prie tos pa
čios sriovės, prie kurios pri
derėjo ir velionis Keir Har- teatrą turi žinoti aktorius- 
die.

Keir Hardie veikimas nie
kuomet nieko bendro netu
rėjo su 
sizmu.
Amerikos kongresų įeis 
žmonių panašių į Keir Har
die — tai jie bus iš ScTčijalis
tų Partijos, bet ne iš Gom- 
perso abazo.

Bet “Worldo” agitacija 
už Gompersinius turi dar ir 
kitą svarbumą. Ji parodo, 
kad toliau matanti kapita
listai, nujausdami pavojų iš 
sccijalistų pusės — paduoda 
savo ranką Gompersui ir jo 
draugams.

A. istoriją, kuri eina “Tė-1 
vynėje”. Autorius tos ten- 
dencijinės istorijos —

“parašė, kad Gegužis 
su Michelsonu "niekinę 
per savo “Keleivį” buvusį 
anuomet “Tėvynės” re
daktorių Jokubyną, kam 
tas atėmė iš jų “Tėvynės” 
spauzdinimą ir padavė 
kur pigiau, sutaupydamas 
tokiu būdu organizacijai 
po $20 kas savaitę. Ištik- 
rųjų nieko panašaus ne
buvo ir “Keleivis” tuomet 
prigulėjo visai kitiems 
žmonėms, būtent A. Žvin- 
gilams.

Tas jau parodo, kad S. 
L. A. “istorijos” autorius 
rašo savo veikalą be fak
tų. Kas jam ant seilės 
užėjo, tą jis ir tepa. Ir 
todėl pamatę jį dabar vėl 
darant mums sunkų už
metimą, būk męs prirašy
davę prieš S. L. A. šlykš
čių dalykų, męs pareikala- 
vom, kad jisai mums nu
rodytų tą “Keleivio” nu- ' 
merį, kur jis tuos šlykštu
mus matė. “Tėvynės” re
dakcija dabar prisipažįs
ta, kad prirodyt to 
galima”.
Incidentas tarpe “Tėvy

nės” ir “Keleivio

ne-

privalo 
labiau rūpėti S. L. A. na- 

Minios detektyvų dalyvauja marSs,T° socijalistams. 
prakalbose, klausinėja kai- A' lstorija nėra be-
Ktojų, iŠ kur jie ir nalvdi itališka ir bepartyviska. 
gelžkelio staciją. , .. . T • i-- •

Newarke taip-nat negali lya.cl5J , ū 1(K\iaL
pasirodyti I. w!V kalbe-j"'" .........
tojai.

Kaip sau norite—tai New 
Jersey pilną veikimo laisvę

* “Keleivis” niekad nekenkė
* * ~ ‘ * u Jį.

įsai tik savo laiku vedė drą- 
isią ir patvarią kovą su tais 

. S. L. A. elementais, kurie 
buvo priešingi reformoms.

i žinome, 
kad tie elementai baisiai nu
silpnino organizaciją. Tą 
žino ir patsai “Tėvynės” re- 

sauvalę darbi-lįįak^rius, kuris su p. A.
I Strimaičiu isdahes supran
ta, kaip netaktiškai tais lai
kais elgėsi ponai Damijonai
čiai ir kiti. O jeigu taip — 
tai kam kaltint “Keleivį?” 
kam kaltint laikraštį, kuris 
daug anksčiau, negu “Tėvy
nės” redaktorius, pamatė iš 
kurios pusės S. L. A. gręsia 
pavojus?

Sočijaiistai lošė ir tebelo- 
šia S. L. A. svarbią rolę ir 
jie nenori, kad S. L. A. do- 
kumentų rinkiny būtų falsi
fikacijų.

tum tiktai šerifas Kinkead. labai gerai
Tasai gali, kam norėda
mas, skaldyti antausius.

Prieš šitą policijos ir mie
stų valdžios : 
rinkai turi energiškai pro- , 
testuoti. Reikėtų šaukti 
tam tikslui masinius mitin
gus. Protesto balsas daž
nai daug pagelbsti.

TRUPMENOS.
So. Bostone jau inkorpo

ruota Lietuviška Muzikos 
Konservatorija, kurios įkvė
pėju ir vedėju būsiąs p. M. 
Petrauskas.

Šį sezoną konservatorija 
atsidarys 11 d. spalio. Mo
kiniai gaus diplomus. Pa
matinis naujai įkorporuotos 
draugijos kapitalas turės 
siekti $25,000. Įsteigėjai 
jau išpirko 58 akcijas. Nau
jos konservatorijos tikslas, 
anot “Ateities” — duoti in
strukcijas ir suteikti moks
lą įvairiose šakose muzikos, 
■dramos ir tt. Duoti instruk
cijas fyziško ir vokališko 
kultūrinimo ir tt.

“Tėvynė” sakosi girdėju
si iš patikėtinų šaltinių, kad 
“Vienybes Lietuvninkų” re- 
dakcijbje žada įvykti labai 
L... " . ‘
O. Sirvydas žada pasitrauk
ti nuo redagavimo “Vieny
bes Lietuvninkų”,

Ir “Saulė” žada padidėti.

svarbi permaina: ponas J. Kongrese

LYGINA KEIR HARDIE 
SU GOMPERSU.

New Yorko kapitalistų 
dienraštis “The World” rašo 
straipsnį iš priežasties mir
ties Keir Hardie, vieno iš 
žymesnių Anglijos ir viso 
pasaulio soči jalistų. Tam 
laikraščiui ateina galvon 
mintis, kodėl tai Anglijos 
parlamente yra savystovė 
darbininkų atstovybė, ku
rios vadu buvęs Keir Har
die ir kodėl tokios atstovy
bės nėra Suvienytų Valstijų

1 * N.

Britanijos , Darbininkų 
Partija turi parlamente 40 
savo atstovų. Darbininkų 
frakcijos rolė parlamento

j #įįįj&

sulyg noro, žmonės gali 
kreipties į vyresnybę^ Mo
kyklose lenkų kalbos būtinai f 
reikalaujama. Gatvėmis 
vaikščioti tegalima esą lig 

iženyt Uetuvą su'lig 10 vai. vakare. Užgintą 
Tik kasžiri kodėl'skelbti neraminančios ži\ 

nios. Už sidabrinį rublį 
duodama 2 kronos, už auk
sinį — pustrečios, už kapei
ką du haleru. Rusų para- , 
šai pakeista lenkų parašais.

n ai paskęsti skryniose, taip, sulyg noro 
kaip ir “Dilgėlės”.

♦* *
Lietuviški patriotai vis 

dar nori suženyt Lietuvą su 
Latvija. 'LL. ___L_
Latvija visai nei neužsime
na apie tas ženybas.

** *
Žiūrėkit, kaip augo soči- — r------------------------------

jalistų balsų skaičius Okla- JTaip pat išimta rusų kalba

rąir nenorėdama “bąderiuo- 
tis”, pasisamdo aktorius. 
Ar-gi tokioms draugijoms 
gali rūpėti ir rupi teatras? 
O juk tokių draugijų yra la
bai daug. Taigi tikrųjų my
lėtojų reikalu yra kokiu 
nors būdu užbėgti darymui 
biznio iš teatro, užbėgti ap
galvotam žudymui ir žemi
nimui jiems brangaus teat-, 
ro.

Aukščiau išsitariau, kad: 
•kaip nelygiai yra gabus ir 
gamta apdovanoti aktoriai 
— profesionalai, taip nely
giai yra gabus ir jautrus 
mylėtojai.

Aktorius — profesionalas 
ar jis. yra apdovanotas gam
ta, ar ne, jis turi mokslą, jis 
mokinosi ir tiktai labiau pa
tyrusį akis gali atskirti vai
dinimą apdovanoto akto
riaus nuo vaidinimo akto
riaus, turinčio vien tiktai 
mokslą. Gamtos dovana y- 
ra didelis pridėčkas prie 
mokslo, pas gamta apdova
notą aktorių ta pati rolė 
išeis gražiaus, švelniaus, 
aiškiaus, jautriaus, gi pas 
antrojo bus sulošta taip, 
kaip jį turi būti sulošta, 
taip kaip sako mokykla.

Taigi ir mylėtojas, ar jis 
yra gamta apdovanotas ar 
ne, turi visu pirmu mokin- liuosybąs draugija, tHi vi- 
tiesi, nes. mokslas duos pro-|suomenė jau pradėtų už

miršt apie J. Šliupą.
* * 

organizuoja 
4 • •

homoj:
1900
1904
1908
1912
1914
1915

.815.
4,443.

21,779.
41,424.
52,963.
68,110.

metuose — 
metuose — 
metupse — 
metuose — 
metuose — 
metuose —

*
* *

Jeigu Waterburi o Povilai- 
ka nemylėtų lošti pinaklį, 
tai vargiai lietuvių tauta 
būtų pasiekus tokio augšto 
pagarbos laipsnio.

*
* *

Kiti sako, kad Amerikoje 
greitai nebebus arklių. Var
giai tas pranašavimas išsi
pildys. Dabar Amerikoje y- 
ra 23,000,000 arklių.

* , .

* *

Jeigu ne tautų lygybės ir

iš mokyklų. Fabrikų mo
kyklos nuo pat pradžios ka
ro neveikia. Mokytojams ir 
mokytojoms austrų vyriau
sybė paskyrė pašelpos po . 
150 kronų kiekvienam. 
Tvarkos mieste daboja pi
liečių milicija. Mieste yra 
pigi virtuvė, kuri kasdieną 
išduoda 'po 600 pietų. Be 
jos yra kita, turto nustoju
siai inteligentijai.

Laisvoji Sakykla
“Laisvoji Sakykla” atvira visiems 

—draugams ir priešams. Jūs galite 
gauti Čia balsą ir išreikšti savo nuo
monę, nors redakcija ir nesutiktų su 
jumis. • '

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

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

Redakcija neatsako už nuomones 
“Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

mylėtojas.
Jeigu dailė būtų gyva, jį 

šauktųsi pagelbos, ji neSi- 
" l savę bile 

purvinom rankom, bet dailė 
yra tai nebylė šventenybė, 
tik jautriose širdyse ran
danti sau tinkamą vietą ir 
todėl tai kiekvienas gali sa
vintis, kiekvienas gali iš
naudoti ją tokiam tikslui, 
kokis jam, o ne dailei, žino
mame laike,- yra reikalinga.

Ir kankina... Ir išnaudo
ja...

Juk jeigu mylėtojai - tik 
nuolatos mokės skųstieji, 
jeigu visados jiems taip ne
siseks, jeigū tuose nepasise
kimuose vis bus teisingi kal
tininkai, tai niekados nuo jų 
negales reikalauti ir lietu
vių teatras bus tokiu, kokiu 
męs jį matome šiandien.

Nenoriu tuomi pasakyti, 
kad męs neturime tiesos la- 
vintiesi teatrališkoje dailė
je, kad teatrališkoji daile 
turi būti mums svetima, bet 
kalbėdamas apie mūsų my
lėtojus turiu omenyje tiktai 
tai, kad jie į teatrą žiuri iš 
išvirkščios pusės, nesisten
gia bent kiek daugiau apie 
ji suprasti ir tiktai dėlei jų 
nenoro, arba teisingiau pa
sakius, tinginystės teatra
liškoji dailė yra 
dėlei jų nenoro 
panašesnių vaidinimų, dėlei 
jų nenoro mūsų teatras vie
ton vystytiesi ir kilti—atri- 
nasi prie balagano.

Gal tokis užmetimas pasi
rodys mylėtojams perskau- 
dus, bet juk ir lietuvių vi
suomenės taipgi kaltinti ne
galima, tai viena, o antra —• 
išteisinimui mylėtojų taipgi 
jokių faktų neturime. Te
atrališka ja- daile rūpinasi 
tam tikros draugijos, tam 
tikros kuopelės, tam tikri 
rateliai,tą dailę mylinti žmo
nės, taigi jie, tiktai jie, už 
tai ir atsako, ir nieko kito 
tame kaltinti negalima.

Kaip nelygiai yra gabus 
ir gamta apdovanoti akto
riai — profesionalai, taip 
lyginai, nelygiai yra ga
bus ir mylėtojai ir sunku y- 
ra įspėti ir pasakyti ar ko
kia nors, teatrališkoji drau
gija susideda vien tiktai iš 
gabių, ar joje nėra nei vie
no gabaus, ar abejų yra po 
biskį. O juk ir vieni ir kiti 
vaidina, ir vieni ir kiti gar
sina nebūtus daiktus, ir vie
ni ir kiti vadina save ga
biais. Iš to matyti, kad ne 
visiems lygiai gali rūpėti 
teatras, ir ne viešiem lygiai 
jis yra brangiu, patvirtini
mui ko gali būti pešimasi 
ant susirinkimų, kuomet ei
na klausimas apie tikrąjį 
teatrą. Vieni daugiau svar
bos priduoda teatrui, antri- 
gi apgarsinimams, baliui ir 
barui. Kad taip yra — štai 
dar viekas faktas. Viena

Amerikos gomper- duotų draskyti 
Ir jeigu kada nors į purvinom rankc

PRIEŠ PARAPIJŲ MO
KYKLAS.

“Naujienos” praneša apie 
labai svarbų nutarimą Chi- 
cagos bažnytinių draugijų 
prie šv. Jurgio parapijos:

“Bažnytinių draugijų 
delegatai nutarė paragin
ti lietuvius tėvus atsiimti 
savo vaikus iš parapijinės 
mokyklos. 6 d. spalių mė
nesio busiąs tam tyčia su
šauktas visos parapijos 
mitingas, kad tą nutarimą 
įvykinus.

Tai yra labai svarbus 
žingsnis. Bažnytinių 
draugijų delegatai supra
to, kad parapijinė moky
kla ne naudą neša jų vai
kams, bet skriaudą, ir pa
siryžo pertraukti su jąja 
ryšius. Iš visos širdies 
linkime, kad tai padaryti! 
ne tiktai šv. Jurgio para
pijos žmonės, bet ir kitų 
parapijų”.

gą išsireikšti gabumams ir 
tiktai tuomet vaidinimas ga
li būti panašus į tokį, kokiu 
jis turi būti. Specialių mo
kyklų, kas tiesa, męs neturi
me, bet ar naudojamės pro
ga,kuomet gailina šį-tą pra
mokti. Atsiranda žmonių, 
kurie gali pamokinti, yra 
spauda, buvo leidžiamas net 
teatrui pašvęstas žuranlas, 
g ar daug iš to viso mūsų 
mylėtojai naudojosi, ar su
vartojo nors dalimi tąų> kas 
jiems buvo ir yra duodama. 
Ant v i sako linguoja prita
riančiai galva, bet kad tik 
reik dirbti,mūsų aktorių nė
ra.^ Nemanau, tai sakyda
mas, apie dideles roles, tų 
tai visi nori, bet — mokin- 
tiesi.

Mylint teatrą ir norint jį 
ištobulinti reikia sanžiniškai 
pradėti, kad būtų kokios pa
sekmės, o gaudant tiktai ro
les, grabaliojaht apyčiupo- 
mi, kaip patys matome, ne
toli galima nueiti.

Vėliau pakalbėsime apie 
patį teatrą ir apie rengi
mąsi prie vaidinimo.

Alfa.

IR MANO ŽODIS LINKUI 
BAŽNYTINIŲ &LIŪBŲ/ 
“Laisvės” N. 56 drg. Z, 

Puišiute labai užsipuola ant 
V. A. Zosytės, sakydama, 
duokime jiems laisvę nors 
apsivedime. Ištiesų mūsų 
tūli draugai ir draugės pra
dėjo prirodinėti, kad socŲa- 

sau nuplaukia į prūdą — o listai, imdami bažnyčioj 
\ išta tik dairosi, kas čia pa- shūbą, pritraukia prie soci-

*
Sočijaiistai

Susiviefiyjįmtg o Susivieni
jimo valdyboje gaspadoriau- 
ia Paukštys, Mikolalnis ir 
Kiti. Mūs sočijaiistai labai 
panašus į vištas, kurios iš
peri tautiškas antis. Tos

sidarė iš jos darbo.
Čiru-Viru

jalistų naują kovotoją.
Man rodosi, kad visai ki

taip yra, negu Puišiū-i • i • • i — -p • to nurodo. Socijalistas, ei- LlStUVlHl pabegehcU damas bažnyčion šliūbo imti

kraipoma, 
neturime

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

ir nešdamas kunigui 15 ar 
2b dolerius, visai neprasi
žengia socijalizmo princi
pams, tik prasižengia pats 
prieš save.

Jeigu vaikinas laisvas JR- 
netiki į bažnytines ceremo
nijas bei kunigų pasakas, 
bet neša kunigui tokią su
mą pinigų, tai kūbm tokį 
vaikiną pavadinti? Juk jis. 
už tuos pinigus galėtų milži- 

"■ ' \ J
__ Tuom tarpu jis cfab- 

'da tą sumą pinigų kunigufy 
. _ ~jo draugus, 
Nemažai lietu- darbininkus, mulkinti ir dar ,.._... U i;____________. X____ 1 -• 1 •!__

1 Pastaruoju laiku nauji 
pabėgėlių būriai pakilo iš 
Panevėžio ir Ukmergės apy
linkių. Kokį laiką jie buvo 
sustoję Vilniaus gubernijo
je, bet iš ten. dabar varomi 
toliaus, nebežino, kur bepri- 
siglautsi. Dar šiaip taip — 
gali skursti tenai, kur pasi
taiko nors leitūvių bažny
čių ir kunigų. Užtat pakliu
vę tarp kitataučių,vę tarp kitataučių, gauna,nišką darbą atlikti apšvfetos 
mūsų vargšai daug visokių labui.
vargų prikentėti, kaip jau1
esame gavę, žinių nuo Savo j kad tas galėtų
skaitytojų. ?’
vių pabėgėlių sustojo Psko-’ toliaus ' tamsybėj laikyti, 
ve ir jo apylinkėse, kur lie- Man rodosi, kad su tuom su- 
tuvių gali būti j 1500 žmo- tiks ir drg. Puišiute.
nių. Jų gyvenimas čia kaip
paukštelių ant šakelių: vie-1 kad vaikirtas, apsivedęs su 
na dieną gavo kur p risi-: katalike, gali savo moterį

Draugė Puišiute sako,

vi-

pa
re-/

“DRAUGO” REDAK
TORIAI...

“Tėvynė” rašo:
“Eureka!” sušuko 

si laikraščiai. Ponas 
Tananevičius paskelbė 
šauliui, kad “Draugą”
daguoja eks-socijalistas ir 
eks-laisvamanis. Nėra 
dyvų. Juk kurį laiką 
“Draugą” redagavo Wil- 
kes-Barrėje ir eks-gilti- 
nietis Pranas Paršaitis.

Dabar žinome, dėlko 
“Draugas” yra toks, koks 
yra.

MENKAS LAIKRAŠTIS.
Mes gavome antrą nume

rį “Tautos Ryto”, Lietuvių 
Blaivininkų Susivienijimo 
organo. Turinys to laikraš
tėlio labai menkas, o techni
ka irgi negeriausia.

Pasirodo, kad kunigai su
dėjo dikčiai pinigų savo lai
kraštėliui įkurti. Jie nesi
gailėjo net aukauti po 25 do
lerius, kad tik palaikius to
kį menką laikraštėlį, kaip 
“Tautos Rytas”.

Kunigai jau pradeda su
prast, kaip tai svarbu užlai
kyti sava spauda. Darbi- draugija prie savo ilgo var- 
uinkaįgi turėtų remtbsavo <‘ 
spaudų.

> do prideda dar “teatrališ
ka”, kita-gi,rengdama* vakar 

'■ , ~\ .• J ■ n . i'
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Keli žmonės teiravosi pas 
mane, kas galų gale pasida- _ ______ 7 _
rė su kunigu Hansu Schmid- glautsi, pavalgyti, ant ryto- 'perkalbėti Tr padaryti lais
to? -Pakartas jis ar ne? j jaus varo toliaus; Pirmiaus Vų pažiūrų.

pabėgėliai galėdavo važiuo- Labai gerai, jeigu taip ga- 
. . , .. ' norėdavo, ;iima padaryti. Bet man te-
dabar gi jie kaskart labiaus ]<0.matyti keliatą karštų so- 
varzoma; neleidžiama ishp- cjjaiįstų ir laisvamanių, ku- 
ti nei is vagonų ir vis gi’u-Įrįe apsivedė su karštom ka^ 
dama.toliaus, kaip tai rodo talikėm ir, suprantama, 
augsciaus patalpintas vaiz- šliūbus bažny^oJ;
d6!1?’ . .YI,t‘n? Pa^egele, pa- kasgi atsitiko? Visas jų so- 
grįžusi is I olocko, pasakojo, cijalizmas, visos jų idėjos iš* 
kad tenykščiai žmones.zvai- garavo. Tokiu būdu.nieką- 
roms žiūrį j pabėgėlius, ir ^os negabma sakyti, kad ap- 
yyselencus , išvarytuosius sivedus gaiima bus* pėbkal- 

is karo palaukių. lur but - - - - - -
jūs esate ką nors blogą pa
darę, kad jus gena laukan 
iš tėvynės”, — sako vietos 
gyventojai, susilaukę neti
kėtų svečių. Nieko negelbs
ti dokumentai. Jais netiki 
ir juos mažai kas teišmano. 
Daug pabėgėlių nuo Kaše- 
darų, Panevėžio, Šiaulių, 
Tauragės, Kuršėnų ir is 
Suvalkų gubernijos buvo su
stoję apie Astravą Pskovo 
gub. .Neturėdami nei savo 
bažnyčios, nei negalėdami
su niekuo, susikalbėti, žmo-1 j^g“‘męsyva'ikin^''7o^:

1 “ J * • * Iz- • -pabėgėlių susirinko apie Bo- 
bruiską, Minsko gub. Sien- 
no ir Čerėjos parapijose, 
Mogilevo gub.

(“R. Garsas”).

tu? -Pakartas jis ar ne?
O, jam dar duota laiko iki

25 d. spalio, kad priruošus ti ir sustoti, 
savo apeliaciją.

pabėgeliai galėdavo važiuo Labai gerai, jeigu taip ga- 
i. Bet man te-

A Prezidentas Wilsonas ap
siverkė.

Įdomu gi, kodėl apsiver
kė: Ogi seni kareiviai mar- 
šavo VVashingtono 
mis, tai prezidentas 
didelės patriotiškos 
ėmė ir pravirko.

Bet jisai neverkia,
bedarbių minios duonos pra
šo.

gatvė- 
iš tos 
meiles

kada

* 
•T' $

Viskas pradeda švelnėti.
Sušvelnėjo “Laisvės” Ora

kulas, sušvelnėjo “Vienybės 
Lietuvninkų” peržvalgos, 
sušvelnėjo “Šakė”, sušvelnė
jo kova su privatiškais laik- 

net “Keleivis” su-raščius, 
švelnėjo.

Viskas sušvelnėjo!
*

* *

“Šakei” \ pradeda geriau 
sekties, kada ji rečiau išei
na. Iš to aišku, kad svarba 
ne tankume, bet gerume. 
Sulyginkit kadir Bostono 
laikraščius. Ten yra'“Ke
leivis”, “Darbininkas” ir 
“Ateitis”.

“Keleivis” išeina rečiau
sia, o vienok jam sekasi ge
riausia.

bėti, galima bus laisvą pada
ryti ir tt. Man rodosi, jėi- 
gu pirma apsivedimo rięga-- 
Įima pertikrinti, negalimą 
perkalbėti, tai apsivedus bus' 
daug sunkiau tą darbą at-- 
likti.

Ant galo drg. Puišiute; 
aiškina, jeigu sočijaiistaii 
jieškotų vien tik laisvų mer-- 
ginų, tai daugybė jų pasi
liktų nevedusių, nes, girdi, 
neužtektu laisvų merginų. 
Šis drg. Ėuišiutės. argumen
tas man’ išrodo juokingu.’ 

igu męs, vaikinai, norė-
---- 1 --- . ------- - 
kių merginų, kurios sutiks 
imti civiliškus šliūbus. ' O 
jeigu dabar tokių merginų 
Trūksta, tai pačių vaikinų

Iš VOKIEČIŲ UŽIMTŲ 
VIETŲ.

Iš Kelčių gubernijos “Ga- 
zetoje Codzienoje” rašoma:' 
Austro-germanų karės vy
resnybė jau įvedė savo rė- 
dą.Valdiška kalbą—lenkų ir 
vokiečių, Komis kalbomis,

kaltė, kad jie nesirūpina 
darbuotis. Jeigu tik socija- 
listai vaikinai darbuotųsi, 
tai ir laisvų merginų užtek- 
tu- .

Ar šiaip, ar taip, bet tik
ras socijalistas neprivalo ba
žnyčioj? šliubą imti.

J; K Girtis.
* z

* * t

“tfaujienos” žada gąluti-

11J
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Ar važiuosite po karei 
Į Lietuvą?

elgė su jų draugais, vis la
biau pradėjo bruzdėti, vis 
labiau pradėjo siusti. Pra-^ 
dėjo girdėties protesto bal
sai. Pagaliaus, du kareiviu, 
is pirmos rotos — Dykma ir 
Bruzek nebeiškentė, padėjo 
savo ginklus iy pasakė, jog 
toliaus tame legione neka
riausią. Su francuzų pulku 
sakėsi eisią, bet su svetim
taučių legionu -r- niekuo
met! Rusų sekcija antroj 
rotoj pasiuntė Nikolajevą ir 
Perovą tą patį pasakyti. 
Visus keturis areštavo. Vė
linti suareštavo dar dau
giau. Nekurie iš jų savo lai
ku buvo jau bėgę iš Jlegijo
nų. Patsai ♦generolas žadė
jo perkelti juos į francuzų 
pulkus, bet iš to nieko ne
išėjo.

Neužsiganėdinusių skai
čius vis augo ir augo. Prie 
rusų , prisidėjo armėnai ir 
kiti. Išviso tokių neužsiga
nėdinusių susirinko jau 27. 
Visus juos areštavo.

Valdžia, sužinojusi kame 
dalykas, prisiuntė daugybę 
žandaru. Visiems areštuo
tiems liepė sugrįžti į rotas, 
bet tie griežtai atsisakė tai 
padaryti, pridūrę, jog mie
lai eisią į bent kokį francu- 
zų pulką, bet tik ne į legijo- 
ną. 20 d. birželio batali jo
nas turėjo eiti toliau. Ru
sų sekcija atsisakė eiti to
liau. Pulkininkas pradėjo 
gązdinti ir grasinti, bet tas 
nieko nepagelbėjo. Tiktai 
pradėjus gražumu prašyti 
ir pažadėjus duoti atsakymą 
į 24 valandas, pavyko pri
kalbinti rusus eiti toliau.

Atsakymas buvo duotas 
anksčiau nei į 24 valandas— 
21 d. birželio — 9 žmonės 
tapo sušaudyti. Juos sušau
dė farmoje Oterpey. Nu
teistieji sutiko savo likimą 
labai ramiai.

“Tegyvuoja Francija, Te
gyvuoja Rusija, šalin legijo
nas!” —• buvo paskutiniai jų 
žodžiai..

Ar gi tai ne “puikus” lai
mėjimas respubilkos ginklo.

B. Ka-in.

pradėjo prašyti Barraso, 
kad tas atleistų juodu į ro
tą, bet jis ir klausyti apie 
tai nenorėjo.

Du jųjų draugai, iš tos 
pačios rętos — Kirijevas ir 
Chlepan, išgirdę triukšmą 
ties sargybos namu, prisiar
tino, kad patyrus, kame čia 
dalykas. B arras, be jokio
reikalo ar prasikaltimo, lie
pė ir juodu areštuoti. Mat, 
prisikabino, kad Kiriejevas 
be šinefio. Nepaisant pasi
priešinimo, ir tiem dviem 
reikėjo atsidurti tokiame 
jau padėjime, kokiame buvo 

Kilo dar dideš- 
Juos mėginta 

Jie prašėsi Vo-

*

Kaip elgiasi su svetimtau= Pareika-

as ją palinksminti,

lingavo

♦ ♦

i

3 vai. nakties batalijonas

šiame

pasiūlo 
Tuomet

laidą jam 
atsisakė.

S Bum! Bum! Bum! varpeliai ir būbne- 
liai. Jis jau parašė antrą knygą, pinigus 
išdalino i šimtą dalių ir jį užkvietėf į aka-

Nuo red. Per mūsų ne
apsižiūrėjimą patalpinimas 
šios svarbios korespondenci
jos kiek-tiek susivėlino.

ri ją nenešti į septintą dangų ir parodyti 
erdvės platybes. Lai poeto meilėj jt randa 
sau išganymą!

Ką ji veikia, apie ką mąsto ir į kurią 
pusę žiūri?

* ♦ *

D. Kračkovsky.

Dangaus Ašarėlės
Verte švenčioniškis.

i

«

i
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Kas bus su Lietuva, kuo-] 4) Jeigu tamsta nevažiuo- 
■’ “ " 1 si Lietuvon, bet liksies čia,

Amerikoj — tai ar manai 
kokiu nors būdu prisidėti 
prie partraukime Amerikon 
savo giminių ar pažįstamų?

O t, ant šitų tai klausimų 
tegul atsako kiekvienas mū
sų skaitytojas ir šiaip jau 
kiekvienas žmogus, kuriam 
į rankas papuls šitas “Lais
vės” numeYis su minėtais 
užklausimais. ,

Nepatingėkite. Perskai
tę šiuos užklausimus, ne
gaiškite nei valandėlę ir nu
sipirkę atvirlaiškį pabrauki
te kelis žodžius “Laisvei”. 
Atsakykite trumpai ir aiš
kiai. Didelių istorijų nera
šykite, bet atsakykite taip, 
kad viską suprastume. Ne 
tik patįs parašykite, bet pa
prašykite ir savo artymuo- 
sius, kad jie parašytų. Nors 
mums bus daug vargo su
grupuoti atsakymus, bet tas 
vargas atneš naudos. Męs, 
daugiau mažiau, žinosime, 
kaip į tuos klausimus žiūri 
mūsų skaitytojai ir pašalie
čiai. v

Dar kartą prašom: imkit 
plunksną į rankas ir rašyki
te. Tuomi padarysite dide
lę naudą visuomenei.

Laukiame jūsų atsakymo.

met karė pasibaigs? Ką da
rys Amerikos lietuviai, ka
rei pasibaigus? Apie tai da
bar labai daug šnekama, ta- 
čiaus niekas nežino, kaip 

✓ apie tą dalyką mano didžio
ji dalis lietuviij visuome
nės.

Tūli net stačiai sako, kad 
'jeigu Amerikos lietuviai ne
grįš po karės į tėvynę, tuo
met jau bus po Lietuvai. 
Bet girdėties ir balsų, kurie 
darodinėja, kad nesą reika
lo'vykti į Lietuvą. Reikią, 
esą, atsigabenti Amerikon 
savo gimines, nes Amerikoj 
prasidėsią geri laikai.

Kadangi visi tie klausi
mai begalo rūpi mūsų dau- 
guomenei—tai męs manome 
attiksią naudingą darbą, 

• jeigu užduosime visiems 
“Laisvės” skaitytojams ir 
neskaitytojams šiuos klau
simus:

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

2) Kokiame atsitikime: 
ar tada, jeigu Lietuva bus 
po rusais, ar po vokiečiais?

3*) Gal būti tamsta manai 
visviena važiuoti tėviškėn, 
nepaisydamas, kuri pusė lai
mės?

n is lermas 
nuraminti.
ton. Barras gi tiktai šai
pėsi. Matomai, jam patiko 
panaši situacija. Areštuo
tieji paprašė,'kad pas juos 
pribūtų jų leitenantas. Ta
sai pribuvo. Prasidėjo pa
aiškinimai ir dalykas jau 
krypo gerojon pusėn.

Staigiai ateina komendan
tas. Leitenantas nori pa
aiškint jam, kame čia daly
kas. Tą pat nori padaryti 
ir areštuotieji. Bet komen
dantas, nieko neklausyda
mas, stačiai kreipiasi į Bar- 
rasą:

— Ka, buntas? — klau- 
šia jis.

— Taip! — atsako tas.
— Su rišt juos — duoda 

paliepimą komendantas. 13 
sargybinių pasirodė esą per- 

areš-

(Tąsa).
Ji palengvėle išlipa iš karietos ir pa

tarnautojas uždaro duris. Eidama prie 
vartų pamato jį. Pakelia baltą šilkinę 
skepetaitę, kuri buvo nuslinkus ant akių, į 
pažiūri į jį ir apsistoja.

Jis prieina prie jos ir sako:
— Aš jus myliu.
Ji pasitaiso skepetaitę ir klausia:
— Kas jūs per vienas?
Jis vėl atkartoja:

Dąbar jau ji pažino ir, nieko nesakius, 
atsitraukė nuo jo. Ji stengėsi įspėti jo ty
lią meilę, bet Slieko negali įspėti.

Tarnaitė atidaro duris ir ji dingsta.
Jis nori bučiuoti tas vietas, prie kurių 

jos kojos dasilytėjo ir verkti, verkti, kaip 
kūdikis.

Dabar jau pasirodė visuose languose 
šviesa.

mažai, kad surišti 
tuotuosius rusus, 
daugiau kareivių.

• • i • _ hwo dar 13 iš trečiosios ro-čiais Francuos kanumener tos. Tarpe jų buvo lenkas
* v. Adamcevskis. Patyręs, ka-

(Nuo musų korespondento is Paryžiaus).. me dalykas, jisai paprašė, 
—. <kad j0 vietą kas nors kitas

Nelabai tesiseka Franci- vo jau šiek tiek paragavę, i užimtų, pranešęs, kad nieko 
jos ginklui šios karės metu.'bet anaiptol dar ne girti.'nenorįs daryti prieš savo 
Bėgyje šios kares Francijos Vienas iš tų kareivių Koni-(draugus. Kuomet viršinin- 
ginklas tiktai du sykiu iai-(kov turėjo paviestką ; 
mėjo. _ y1 j 1 ’ -
tuomet, kuomet nuveikta savo leitenantą ir paprašė 
vokiečius ties Mamos upe,'paskolinti jam kiek nors pi- 
rugsėjo 1914 metais, o antjnigų. . Gavęs savo pinigus, 
ra sykį laimėta ant farmos sakėsi tuojaus sugrąžinsiąs 
Oterpey, pereitą vasarą.'skolą. Leitenantas paskoli- 
Tiesa, ant farmos Oterpey.no jam popierinių pinigų 
laimėjimas įvyko ne ant vo
kiečiu, bet ant rusu laisva- v z C

norių, bet laimėjimas, galų-
laimėj imu ir pasilieka. 

Rezultatai laimėjimo ont 
farmos Oterpey jau žinomi 
“Laisvės” skaitytojams. A- 
pie tai aš kalbėjau, kuomet 
rašiau, apie rusų immigran- 
tų persekiojimą Paryžiuje. 
Dabai’ gi aš papasakosiu is
toriją to laimėjimo. O tai 
tuo, labiau svarbu, kad 
Francijos spauda lyg ir ty
čia/ apie tai nieko nekalba.

17 d. birželio, naktį, bata
lionas F antrojo svetimtau
čių pulko, suvaikščiojęs 20 
kilometrų, atvyko miestelin 
Kurlandon ir apsistojo la
geriais. Pakilę iš ryto ka
reiviai norėjo pasinaudoti 
proga ir padaryti šiokius 
tokius pirkimus. Mat, jau 
jie seniai nebematė kultū
riško gyvenimo patogumų— 
todėl ir iškriko po gatves. 
Ypatingai gi kareiviai pir
ko vyną. O kaip tik tuo 
laiku buvo išleistas paliepi
mas, gręsiantis areštu kiek
vienam kareiviui, kuris 
pirktų vyną. Bet kadangi 
tokie paliepimai buvo labai 
tankiai išduodami,tai ant jų 
niekas ir atydos neatkreipė. 
Neatkreipta atydos ir šiuo 
sykiu. Tarpe tų vyno jieš- 
kotoju buvo ir du rusai lais- 
vanoriai. Abudu juodu bu-

: antikai neišpildė jo prašymą, ji- 
Pirmą sykį laimėta'pinigų. Jisai nuvyko pas Įsai sviedė šaudyklę ir pat- 

------- ~"ironus ir, peršokęs per tvo
rą, prisidėjo prie areštuo
tu į u. KZ C

Kuomet jie visi tapo su
rišti ir numesti ant plikų ak
menų, tai Barras puolėsi 

įmušti Konikovą ir mušė jį
_ _ _ _ ’

vertes 20 frankų. Jeigu ji- ....  _ ......... . ................ ...
girtas,^ su- tol, kol tasai nebegalėjo jau 

Net patįs geriausi 
draugai negalėjo paskui jo 
pažinti. Sykiu su 12 karei
vių atvykęs trečiosios rotos 
leitenantas, pederastas, ži
nomas savo žvėriškumu, to- 
kiuo smarkumu spyrė čeba- 
tu Adamčevskiui į galvą, 

l sriove

prantama, niekas nebūtų įšaukti, 
jam ir tų pinigų paskolinęs.!
Su ta tai “bumaška” tuodu 
kareiviu drožė vyno pirkti. » 

Bejieškodami, kur gauti 
nusipirkti vyno, juodu atsi
dūrė ties “karaulo” butu. 
Viršininkas sargybos (kara
ulo), seržantas Barras, ku- kad kraujas plačia 
ris savo laiku buvo išguitas pradėjo 'teketi iš nelaimia
is aficierystes už kareivių g0j0 burnos ir ausų . Kuo- 
mušimą, kaip tik radosi gre- mėt feldšeras atėjo padary-' 
tymame bute. Tenais skam- ti perrišimus, jisai ir tą nu- 
binta ant piano ir puikiai 
linksmintasi. Be seržanto 
Barraso ten buvo irYdtas 
seržantas. Rusai kareiviai 
tapo privilioti piano garsais 
ir priėjo prie namo. Daži-, 
noję, kad ten galima gauti' 
nusipirkti vyno, minėti ka
reiviai įėjo vidun. Tuomet 
ant scenos pasirodė Barras. 
Jisai išgėrė vyną iš Koniko- 
vo uzbono ir, pasišaukęs 
sargybinį, liepė areštuoti a- 
budu rusu — Konikovą ir 
Karką. Čia jau nepagelbė
jo nei protestai, nei pasi-!____
priešinimas. Juos per prie-įti visus kareivius, perrišti 
vartą įvedė į sargybos namą ju žaizdas, duoti jiems pa
ir įstūmė į sodelį, kuns at- valgyt ir pasilsėti, 
skirtas nuo gatvės.

Areštuotieji kareiviai bai- apleido Kurliandoną. Visus 
šiai įpyko. Konikovas pra- areštuotuosius varė konvo- 
dėjo plūsti seržantą Barra- jus. Už tūlo laiko jie atėjo 
są ir apskritai legionierius. į Proue. Rusai laisvanoriai, 
Labiau užsilaikantis Kark sužinoję, kaip bjauriai pasi-

ti perrišimus, jisai ir tą nu
vijo. Bet tai dar toli gra
žu ne viskas. Kuomet leite
nantas nuėjo, tai B arras nu
nuogino Konikovą, visokiais 
būdais išbjaurojo tūlas kū
no dalis ir apliejo jį šaltu 
vandeniu. Nepasitenkinęs 
dar tuomi, jisai nutvėrė ko
kį tai bjaurų skarmalą ir į- 
kišo Kiriejevo burnom Nuo
žmiau jau negalima buvo 
pasielgti.

Visi tie pasityčiojimai tol 
tęsėsi, kol neatėjo antrosios 
rotos komandieras, kapito
nas Ž. Jisai liepė paliuosuo-

SUV ALKAI.
Suvalkuose vokiečiai įve

dė visuotiną vaikų mokini
mą. Visi vaikai nuo 7 ik:. 
13 metų turi būti siunčiami 
mokyklon. Iš Vokietijos 
Suvalkijon privažiavo daug 
vokiečiu studentu, kurie da- 
bar užstoja vietas liaudies 
mokytojų, pabūgusių iš sa
vo vietų. Nežinia tiktai, 
kokioje kalboje bus vaikai 
mokinami. Vokiečiai stu
dentai juk vietos gyventojų 
kalbos nemoka, vaikai gi 
vokiškai nesupranta.

LIETUVIAI MO
KYTOJAI.

Lietuviams mokytojams, 
pasilikusioms ant vietų, liep
ta atidaryti liaudies mokyk
los ir mokinti vaikus lietu
viškai.

Lietuvių Brastos Vagzalas.

LAIVAKORTES
J Lietuvą-Rusiją

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

užimtų jūrių.
Pasportus parūpiname.

SIUNČIAME PINIGUS I 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą eu parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK !
1112 W 35th Street, Chicago, Ill. 
(Valdžloa prižiūrimas bankas). 
Jo turtas yra euvirš $1,500,000.

Kreipkitės raštu ar ypatiškal. 
Vi«nkfae žinias maloniai au- 

tefldame.

Antrą valandą prasideda raitelių lenk
tynes.

Ant paskirto laiko pas ją užvažiuoja 
jauna imperatoriško teatro solistė ir ba
ronas — globėjas dailės. Solistė užsidėjus 
baltą pūkinę skrybėlę, auksu papuoštą ir 
apsivilkus brangiais kailiniais. Baronas 
užsidėjęs cilinderį, apsimovęs geltonom 
pirštinaitėm ir susidėjęs rankas žiurėjo į 
aktores. Jai skaudėjo galvą, per tai atsi
sagstė kailinių sagutes.

Jie atsisėdo kedėse tuomet, kuomet pro 
juos jojo trįs raiteliai ant širmo, juodo ir 
sarto arklių. Per visą laiką sartasis bėgo 
užpakaly, negalėdamas pasivyti ir raitelis 
piktai žvalgėsi į šalis. Kuomet raiteliai 
jojo antrą ratą, tai sartasis buvo antruoju, 
c jau jojant trečią — sartasis bėgo pir
muoju.

Kova arklių ir raitelių ją pradėjo 
linksminti. Jai labai norėjosi, kad sartasis 
arklys būtų pirmuoju. Bet vėliaus sartasis 
atsiliko nuo kitų ir atbėgo paskutiniu.

Ji taip susijudino, kad vos nepradėjo 
verkti ir norėjo namo grįžti.

Bet jie pasiliko ir dar daug matė ark
liu ir raiteliu.

Baronas, nored
pasakojo apie “Dailėš Mylėtojų” paveikslų 
parodą ir apie naujas knygas.

Apart kitko jis jai patarė perskaityti 
naują knygą, parašytą nežinomo poeto. 
Apie tą knygą visi daug kalbėjo.

— Kas per vienas tas poetas? — už
klausė ji.

Baronas ištarė negirdėtą pavardę ir už- 
vardijo keliatą eilių.

Namo sugrįžo gana vėlai. ..—
Jiems važiuojant arkliai ėjo žingsniu ir 

aktorės, sutikdamos pažįstamus, 
galvas ir šypsojosi.

** *
Ji nusiėmė nuo galvos auksinę karūną 

ir pažiurėjo veidrodin. Ant jos veido atsi
mušė šešėlio tamsa. Galvoje pastebėjo ži

lių plauką, o ant kaktos raukšlę. Tuomet 
dar arčiau prisiartino prie veidrodžio, o pa
skui visai nusisuko. Ant staliuko buvo dau
gybė visokių brangaakmenių, kurie per il
gus metus puošė jos kūną ir su tais papuo
šalais per daug metų ji publiką sugrauden
davo ,ir net pravirkdindavo.

Kas gali atidengti paslaptį jos ašarų ir 
kas gali tas ašaras nušluostyti? O, nerei
kia .mislyti apie snieguotą bakūžėlę, apie 
jūrių bangas, apie mylimųjų bučkius. Tik 
ant scenos gyvenimas, o gyvenime — tik
tai žaislas.

Argi ji gali nusiskųsti ant gyvenimo, 
ji, pasiekus augščiausį garbės laipsnį? Ar
gi gali neužsiganėdinti gyvenimu ta, kuriai 
delnais ploja pasaulio galiūnai, pasaulio 
viešpačiai? Ne, ne! Pirmyn, pirmyn, vis 
augščiau, vis toliau!

Tarpdury stovėjo tarnas, laikydamas 
jos drabužius ir laukė. Kada ji apsivilkę, 
tai prie jos priėjo' tas, kuris tankiai prieina 
ir tarė:

— Aš jus myliu.
Ji visai nusisuko. Jis taip tankiai pri

eina ir nuolatos tuos savo žodžius atkarto
ja, kad ji jau prie to priprato, nesinervavo 
ir visai tų žodžių neklausė. /

— Aš jus myliu, — vėl pasigirdo jo 
balsas.

Jos apsiautalas nuo pečių truputį pa
slinko.

— Kas jūs per vienas, kasgi jūs per- 
vienas?

— Aš jus myliu, aš neapsakomai jus 
myliu, — atsakė jis. — Nejaugi jūs neži
not, kas aš per vienas?

Ji pasitaisė apsiautalą ir išėjo.
Naktį ji staiga nubudo. Ją si 

gutis. Rodėsi, kad ji numirė ir paleijos 
grabą choras gieda. Nubudus ilgai nega
lėjo užmigti. Negalėdama užmigti, pasi
ėmė nežinomo poeto parašytą knygą, kurią 
jai atsiuntė baronas ir perskaitė keliatą 
eilių. £

Ją tuojaus apėmė gailestis, norėjosi 
verkti ir bučiuoti nežinomo poeto sausas, 
išbalusias rankas, kurios parašė šias eiles.

— Oj jeigu aš jį galėčiau išvysti, — 
manė ji, — kaip būčia laiminga, jeigu aš 
galėčiau išgirsti jo balsą! Ir kas jis per 
vienas? Iš kur jis nužengė ant mūsų ne
laimingos žemės?

Už antrą knygos 
tūkstantį rublių. Jis 
jam pasiūlo 2000 rublių. Jis paėmė tuos 
pinigus ir sumanė dar vieną knygą para
šyti. Jis tuos pinigus išdėstė į 20 dalių ir 
kiekvienoj daly buvo tiek pinigų, kiek jam 
reikalinga valgyti, gerti ir važinėti prie 
numylėto ežero.

Bum ! Bum! Bum! varpeliai ir būbne- 
liai! Šimtas eilių, du šimtu eilių, tūkstan
tis eilių!

Ištiesti neblogai! Jo galva nevisiškai 
kvaila, o širdis daug ką pergyveno. Vai
sių pardavėjai ir virėjos — jūsų poetas pa
rašė knygą ir atsiranda žmonių, kurie ją 
skaito. Štai kokių stebuklų būna 
pasauly!

Bet kokia knyga jai tiktų, kur 
džiai ir išsireiškimai, kuriuos jis

tie žo- 
galėtų 

mesti po jos kojomis ir papuošti jos sostą?
Jis jai norėjo rašyti: “Mano miela, 

mano brangi, tu mano vienatinė viltis. Aš 
gatavas išplėšti savo širdį ir atiduoti tau 
dėl žaidimo. Aš gatavas esu visą tavo so
stą ašaromis nuplauti, kad ten nebūtų nei 
mažiausio krislelio. Aš gatavas numirėlio 
balsu sušaukti visus aniuolus, kad jie tave 
saugotų ir tau kelią valytų”.

Bet ar nusiramins ji kruvina poeto 
širdžia, o ašaros ir aniuolai palengvins jai 
kelią?

Ne, ne! Jis turi jai papasakoti apie 
stebuklus, kurių visai pasauly nėra, turi ją 
iškelti augščiau aniuolų iy archaniuolų, tu-

O, tos lapės, tos senus žiurkės, tie kny
giniai vabalai, — jie nori jį įsivilioti į savo 
urvą! Ne, ne! Augščiausi, išmintingiausi 
žmonės, — jis nepasiduos jūsų viliojimams, 
jis neįsipainios į jūsų tinklą! Seni jau
čiai, nosragiai, ne dėl jūs jis rašė tą kny
gą, ne jums tą knygą suėsti ir sugromu- 
liuot! Jis myli, karštai myli! Palei jos ko
jų jis visas savo dainas padės, jis jai vie
nai tarnauja, jai — savo karalaitei. Jis 
jau savo karalaitei atidavė pusę širdies, 
jau atidavė du trečdaliu, dar vienas treč
dalis pasiliko, girdite jūs, vienas trečdalis,
— ir tą trečdalį atiduos, lai ji sukriušina, 
sutrina visą, lai ji visą jo širdį paverčia į 
dulkes, nes ji saldesnė už medų ir lengves
nė už plunksną. “Mano brangioji”, — no
rėjo jis jai rašyti, — mano mieloji! Jeigu 
aš^įave iškelsiu ant septinto dangaus, — ar 
nepradėsi tu liūdėti, žiūrėdama į begalinę 
erdvę? Jeigu aš sušauksiu visus aniuolus 
ir archaniuolus, ar tu būsi užganėdinta jų 
balsais ir dainomis. Jeigu ašaromis ir sa
vo širdies krauju apliesiu visus tavo takus,
— ar palengvės tau kelionė ir ar priversiu 
tave prie tikros teisybes? Ne, ne! Aš 
prieš mirsiant, paskutinėse savo kančioj 
atidengsiu tau visa paslaptį, aš nupinsiu 
vainiką iš paskutinių rudens kvietkelių ir 
tą savo brangią dovaną numesiu tau po ko
jų. Mano karalaite, mano svajone! Apie 
ką tu mąstai, ką tu darai, į kurią pusę žiū
ri savo spindančiomis, švelniomis akimis?”

♦
♦ ♦

(Dar bus). • • ’
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Darbo Žmonių
Istorija.

Vertė Barabošius.

* d *

(Tąsa).
dar pradinės draugijos tvarkos laike tvir- 

, tesnieji, pavartodami savo spėką, mėginda
vo užkrauti silpnesniems visus sunkesnius 
darbus.

Laikui bėgant, pasidarė tokia tvarka, 
kad visi kasdieniniai darbai nevienodai bu
vo išdalinama tarpe vyrų, ir moterų. Vy
rai ėjo medžioti, kariavo su kaimynais ir 
nei kuom daugiau neužsiėmė. Visi namų 
darbai liko užversti ant moters pečių. Mo
teris rinko.žabarus, virė,valgį, taisė aprė- 
dalus ir indus, rinko šaknis ir vaisius, o vė
liau užsiėmė ir jų auginimu; jinai apdirbo 
žemę, sėjo ir pjovė. Vyras, sugrįžęs nuo 
medžioklės ar nuo karės, per ištisas dienas 
nieko neveikė, tik vaikštinėdamas prisižiū
rėjo, kaip jo moteris atlieka visus darbus.

Vyro, kaipo kareivio ir medžiotojaus, 
užsiėmimas buvo ne tik lengvesnis, bet ir 
suteikė jam garbę, rodė jo spėką ir tokiu 
būdu pakėlė jį jo paties ir moters akyse 
augščiau už moterį. Toks darbo padalini
mas privedė prie to, kad moteris draugijoj 
įėmė skirtingą stovį, kad jinai liko vyro 
tarnaite ir verge. Tokias pažiūras link mo
terų turi ir dabar tūlos laukinės tautos. 
Tūlas keliauninkas aprašo dabartinių Aust
ralijos laukinių žmonių moterų padėjimą 
šiaip: “tJž vyro išeinant australietei pra
sideda tikras vergo gyvenimas. Ant jos 
pečių būna sukrautas visas sunkiausias 
darbas, jei moteris nepataiko vyrui pagal 
norą, tai jis pasielgia žiauriai ir muša ją. 
Su vyrais sykiu nevalgo, bet sėdi nuošaliai 
\r tylėdama sykiu su šunims gauna savo 
gaminto maisto liekanas. Persikeliant gy
venti iš vienos vietos į kitą, jinai viena turi 
nešti visus namu daiktus ir kūdikius. Nuo 
įkiraus gyvenimo ir sunkaus darbo greit 
pasęsta ir lieka be ^spėkos. Tada ją palie
ka kur nors miške, kur jinai iš bado pabai
gia savo gyvenimo dienas”.

Taip jau ir pas kitas laukines tautas 
moteris turi atlikti visus sunkesnius dar
bus. Pietinės Afrikos kafras sako apie sa
vo moterį; “Aš ją pirkau — tegul jinai dir
ba!” Pas kafrus, kaip ir pas kitus lauki
nius gyventojus, yra paprotys moteris 
pirkti. Ir kadangi moteris laikoma kaipo 
darbo spėka, tai kiekvienas stengiasi kuo- 
daugiausia jų turėti. Veik pas visas lauki
nes tautas sunkesnius darbus turi atlikti 
moteris. Laukiniai žmonės taip prie tokios 
tvarkos pripratę, kad pačios moterįs, visai 
nekalbant apie vyrus, laiko tai būtinu da
lyku. Kada keliauninkai europiečiai, išda
lindami nešėjams daiktų, moterims davė 
lengvesnes naštas, tai negres moterįs labai 
stebėjosi. Taip-pat stebėjosi indi jonai, ma
tydami, kad baltieji ateiviai patįs nešė ant 
nugaros malkų naštas ir neliepė tai daryti 
moterims. “Sunkus kasdieninis darbas”, 
taip jie kalbėjo, “turi būt atliktas moterų, 
vyrams jis daro gėdą”.

Matome, kad dar pradinėj draugijoj 
tarpe žmonių įsiskverbė nelygybė, kas vie
nus padarė kitų tarnais, ir moteris buvo 
pirmutinė, kuriai teko vergijos jungas. Ka
da jau pirmas žingsnis buvo žengtas,ztada 
nereikėjo ilgai laukti to laiko, kad tvirtes
nis vyras pradėjo pavergti silpnesnį vyrą. 
Tose šalyse, kur iš priežasties patogių apy- 
Stovų ekonominis gyvenimas pakilo, ten — 
šalę moters, ir dar žemiau už ją, buvo pa 
statytas vyras, taip vadinamas vergas. Iš 
pradžios vergais buvo svetimi žmonės, ku
riuos paimdavo nelaisvėn laike karių, bet 
vėliau vergais pradėjo likti ir artimiausi 
kaimynai, net tikras brolis, kaip, pavyz
džiui, buvo Romoj.

Iš' pradžios svetimų žmonių nelaikė 
vergais. Mat tada ekonominis gyvenimas 
buvo ant žemiausio laipsnio, todėl žmogus 
savo spėkomis vos tik galėjo save išmai
tinti. Taigi ir vergas būt galėjęs tik save iš- 

» maitinti ir jo ponui naudos nebūt buvę. 
Tiktai vėliau, kada pakilo ekonominis gy
venimas, ypač nuo to laiko, kaip pradėjo 
Užsiimti žemdirbyste, atskiro žmogaus dar
bas liko daug išnašesnis. Žmogus savo 
darbu jau galėjo išmaitinti ne tik save, bet 
ir kitus. Atsirado įvairus amatai ir žmo
gaus darbo spėką galėjo visaip pavartoti. 
Tada jau ir buvo paranku laikyti vergus.

Pradinės draugijos žmonės gyveno

jiuolatiniam nesutikime ir viena gentis sik 
kita be perstojo kariavo. Pergalėtus, jei 
jie nesuspėjo išbėgti, be pagailos žudė, nes 
nieko geresnio su jais nežinojo ką padaryti. 
Bet vėliau, kada su įvairių darbo įrankių 
išradimu žmogaus darbo spėkos buvo ga
lima padaryti išnašesnėms, pergalėtojams 
nebuvo išrokavimo savo priešus žudyti. Jie 
suprato, kad jų darbo spėkų išnaudojimas 
suteikia naudą. Todėl kareivis — pergalė
tojas su džiaugsmu ima nelaisvėn savo 
priešą, nes tokiu būdu įgyja sau vergą.

Ir laukinių tautų gyventojai mėgsta 
elgties taip, kaip žilos senovės žmonės.

Veik visur, kur tik jie randasi ant aug- 
štesnio ekonominio išsivystymo laipsnio, 
jie jau nežudo paimtų nelaisvėn, bet pada
ro juos savo vergais, idant jie dirbtų jiems 
įvairius laukų ir namų darbus.

Tokių vergų pas laukines tautas yra 
daug. Jų padėjimas nėra geresnis už gy
vulių padėjimą.

Atsiradus vergams, jie pradinėj drau
gijoj daugiausia atliko tuos darbus, kurie 
pirmiau gulėjo ant moters pečių. Jie ga
mino valgį, apdirbo laukus, padarė drabu
žius ir tt. Tokiu būdu vienos dalies mo
terų likimas — tu, kurios liko laisvos — ta- 
po palengvintas, bet už tai kitų moterų — 
vergų padėjimas pasidarė sunkesnis. Ka
dangi tame laike, kada atsirado vergija, 
prasidėjo ir pirklyba, tai vergų savininkai 
vergų pagamintus daiktus galėjo visai pa
rankiai parduoti ir įgyti turtą. Todėl dau
geliui iš vergų darbo atsirado proga gy
venti ištekliuj be jokio triūso ir sunkaus 
darbo.

Seniau visose šalyse tūkstančiai 
gų praleido visą savo gyvenimą prie 
kaus darbo, padarydami savo ponus 
tingais. Žmogus, turėdamas penkis
gus, jau jautėsi užtikrintu gyvenimu, nes 
tų vergų darbas pilnai aprūpino viskuom, 
kas jam buvo reikalinga. Kuomet vergai 
kasė žemę, rinko vaisius, malė grūdus, pa- 
taisinėjo savo pono namus — jis, vergų po
nas, gyveno iš svetimo triūso be jokio dar
bo. Jam ir kito rūpesčio jau nebuvo, kaip 
tik tas, kad įgyti daugiau vergų, kurie dėl 
jo dirbtų. Vėliau vergų barbas daleido po
nams gyventi ne tik ištekliuj, bet jau buvo 
progą ir palėbauti. Su briku šalę vergų 
savininkų namų susidarė čiela vergų ko- 
iionija. Ir sykį paragavęs svetimo darbo 
saldžių vaisių, vergų ponas su didžiausiu 
godumu stengėsi padauginti savo vergų 
skaičių. Padidėjus reikalavimui vergų, 
atsirado vergų pirklyba. Daugelyj vietų 
vergai liko svarbiausiu rinkos tavoru, o 
vergų parūpinimas čiela pramonijos šaka.

Vergija buvo visose šalyse, neišskiriant 
ir Europos . Senovės Graikų ir Romos vai- ___ __
stybėse jų pakilimo laikmetyj didesnė da-1 daugiau proto įgijai. , . .
lis gyventojų buvo vergai. Jie atlikdavo rėti mažai proto, tai. dar ne-i ganizavo švento Juozapo iaįj<raštis 
visus darbus. '_______ ____ ___  _____
gudruolis pasakęs, kad vergai išpildo jo są
narių vietą. Ir tik pasidėkavojant ver
gams, kurie jiems viską pagamindavo dėl

ver- 
sun- 
tur- 
ver-
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MOTERIMS NAUJIENOS
PER KOVĄ | ŠVIESĄ IR LAISVĘ — TAI

Rožyte su motina kalbasi apie 
darbininkiškus laikraščius.

I

tau kunigai ne darbininkų rei- 
ikalų apgynimui, bet tik jų

MUSŲ OBALSIS.

e)o)'

mirus, tai jau galėsite puo- sakėsi, kad esanti žydelka. 
tauti. Katalikiška spauda Antfta panelė baisiai neap
sakė ir sako, kad darbiniu- kenčia pirmeivių ir yra 
kai neprivalo ' ant žemės pirmutinė kandidatė į vie- 
turtų krauti, kuriuos kan- nuoles. Mat, pagal mįest# 
dys suėda, rūdys sugadina ir pažiūras taiko.
ir vagys išplėšia, bet ji nie-1 Ir keistos tos mūsų sesy- 

iko nesako kapitalistams, tos! Jos savo pažiūras tan- 
kurie turi tiek turtų susi- kiau maino, negu pančekas 

įkrovę, kad jau nei kandys ant kojų, 
neįveikia suėsti, nei rūdys, 
sugadinti, nei vagys išvogti.] 
O kas jiems tuos turtus su-;

;krovė, ar apie tai, mama pa-i 
galvojai? Tie patys varg-j 
šai darbininkai, kuriems ka-

Onyte.

—Palauk, Rožyte, aš ' 
pasakysiu gerą naujieną.

— Labai linksma girdėti, tamsinimui. 
kad ir mama pradėjai rū
pintis naujienomis.

— Aš manau, kad ir tu, 
Rožyte, nudžiugsi ta mano 
naujiena.

— Šarap, mazgote! Kaip 
tu išdrįsti taip išsireikšti?!

— Palauk, mama, nesi- 
Ikarščiuok. Jeigu aš netei
sybę sakau, tai faktais ma-i ........... v _

— Na, tai sakyk, kas per | ne sukritikuok, o ne sauks- kajp pradėjai kalbėti

100 darbininkių išėjo į' 
streiką.

New Haven, Conn. — Šio
mis dienomis gorse tų dirb

ta l.i kiškoj i spauda uždrau- tuvės darbininkės išėjo į 
džia turtus krauti. Kuni- streiką. Toj dirbtuvėj dirba 
gai pamatė, kad jau darbi- apie 400 moterų ir merginų, 
ninkai pradeda susiprasti, Jos reikalauja 8 vai. dar- 
pradeda neužsiganėdinti ka- bo dienos, 
pitalistų “malonybėmis”, i 
pradeda neužsiganėdinti ir' 
kunigų darbeliais, kurie vi-i 
suomet gina kapitalistų rei-'nett, 17 metų amžiaus, ap
kalusiai, prisidengę darbi-’skundė ant 10,000 dolerių 

. ninkiška skraiste, pradėjo dantistą Louisą Cheysą už 
neva darbininkišką laikraštį | tai, kad jis du metu atgal 
leisti. Kunigai pamatė, kad;ją pabučiavo. Teismas iš- 
iŠ sakyklų, jų keiksmai, jų tyrė, kad panelė Gennett ga- 
besąžiniški plūdimai nesu-|vo nuę dantisto du bučkiu ir 
laiko darbininkiško susipra-1nusprendė užmokėti po 125 
timo, tai sumanė darbinin- Jol. už bučkį, 
kams lapės uodegas rodyti, 
kad tik prie jų arčiau pri-jjam esą labai gaila mokėti 
ėjus ir kaip nors ilgiau pa-l250 dolerių, nes jis ją 
laikius toj tamsybėj, kurioj bučiavęs, 
jie iki šiol buvo. Ar tu, ma-‘ --- 1

ma, girdėjai kada nors, kad 
kunigai bei katalikiškoji 
spauda būtų agitavus už 
streiką, būtų darbininkams 
liepusi rašytis prie unijos ir 
kovoti su darbdaviais?

tu 
tai

“Geras” uždarbis.
New Yorke panelė Gen- '

Dan tįstas pasakė, kad

"Geras” uždarbis,- 
kiekvieną bučkį gauti 
125 dolerius.

ne

už
PO

naujiena?
— Aš, Rožyte, skaitau 

darbininkų laikraštį!
— Sveikinu mamą, sveiki

mu. Kaip matau, tai susi
laukus senatvės daugiau 
proto įgijai.

— Ar tu pianai, snargle, 
kad aš pirmiau buvau'■’be
prote, kad tu taip sakai? !

Del moterų mokykla.
Cambridge, Mass, nuo 1 

d. spalių atsidarė juridiška 
mokykla, į kurią priimama 
vien tik moteris. Tai dar 
pirma Suvienytose Valstijo
se tokia mokykla. Prie
žastis Įkūrimo tokios mo
kyklos ta, kad Har
vardo universiteto profeso-

m u.
— Ar tu manai, kad ne

sukri tikuosiu ?
— Gerai, mama, kriti

kuok, > tik dabar duok man 
kalbėti. 1

— O kada aš kalbėsiu?
. Tada, kada aš pabaig-jų biznis. Yra tam tikri1 

isiu- XT J . . v uniiu vadovai, kurie ta dar-
_______ v ... I — _Na,. tai. gerai, Rožyte, bą atlieka.

— As tavęs, mama, neva- kalbėk, tik žiūrėk, nesmeižk _  Gerai, mama, tai ko-
nu beprote, bet sakau, kad man Darbininko . kiais darbininkų reikalais

Tu-1 — Kunigai, mama, suor- rapinsis kunigų leidžiamas 
s “Darbininkas”*^ 

Todėl neveltui tūlas Atėnų' reiškia beprote būti. Bet i draugystę ir pradėjo leisti rpu paįį prjpažisti, kad rū- 
;paliksime tuos ginčus šaly, neva darbininkišką laikras-
IAS IrnL! vYinmn I i iržvnrdvdnmi “Dnrhinin-'Įai ne kunigų biznis< ReiŠ-p.riJrniote^in^MaSSrva’lsti-

Bet koks, to laikras-,kl-a prisidengę dar- joj minimališkos algos išsi-
Kokias jis prie- binįnkiška skraiste, mulkins j reiškė, kad nuo 1 d. sausio 

mones vartos ir keno reika- c{arbininkus
Id! UUU O1& 1001- I 

reiškimas: “Veltui jūs sta
tysite bažnyčias, veltui rem
site misijas, veltui steigsite 
mokyklas — visi tie ‘jūsų į)uok man iki i-vtojui'pamis- 
darbai, visos tos jūsų pas
tangos nueis niekais, jei jūs 
nesugebėsite vartoti apsigy
nimui ir užpuolimui to tim->be^ nįeko neišmislysi, nes aš 
kamo.gmklo kokiuo yfa t;k teisybę pasakiau.
tikroji katalikiškoji spau-; 
da”. Ar mama supranti, ką, ~ 
tai reiškia tie žodžiai?

— Nesuprantu, Rožyte,

mane ir užmiršai.
— Atsakyk, mama, į klau

symą, jeigu jau nori kal
bėti.

— Kunigai, Rožyte, nega
li darbininkų agituoti ir riaūs duktė sumanė moKin- 
kviesti streikan, nes tai^nejtis ant advokato, per tai ir 

tapo mokykla įkurta.
Ar matot, ką kapitalistai 

gali padaryti? Dėl vienos 
ypatos atidaro mokyklą.

Minimališka moterims 
mokestis.

Boston. Mass., 15 d. rug-
x v x. ~ . . - i,. v , -j . ;pintis darbininkų reikalais, sėjo. — Komisija paskiri-As nonų žinoti, kolų mama ti, uzvardydami “Darbinin-...................................  1 •’ -- r - -
laikraštį skaitai?

—Jeigu tu kytra, tai įs- čio mieris, 
pragyvenimo, graikai ir romiečiai galėjo pek. i

—Aš, mama, spėliojimais lūs gins, tai parodo šis išsi-
Pripratusios prie vergų darbo, senovės neužsiimu, nes tai vaikų

galėjo įsivaizdinti, kaip bū-1 įĮarbas. Aš žinau, kad dar- . ..... A_ . bimnkiski laikraščiai — tai
J°g|“Kova”, “Laisvė”, “Naujie

nos”, “Keleivis” ir “Dilgė
lės”.

— Cha, cha, cha!
— Ir ko tu dabar juokie

si?
— Aš taip ir maniau, Ro

žyte, kad tu visą šlamštą 
priskaitysi prie darbininkiš
kų laikraščių.

— Tai kokius gi mama bet žinau, kad jie nešlekti, 
laikraščius vadini darbinin-]nes taip pats šventas tėvas 
kiškais? ’

— Aš skaitau tikrai dar
bininkišką laikraštį, nes jo -kiškajai spaudai visai nerū- 
ir vardas yra “Darbinin- pi darbininkų reikalų apgi- 
kas”.

daug laiko pašvęsti mokslui ir dailei.

tautos visai nej 
tų galima be vergų gyventi. Manė, 
kiekvienoj gerai sutvarkytoj valstybėj 
būt vergai.

Net graikų filozofai, nors laike 
giją neišvengtina žmonių sugyvenimo 
gybe, pateisino ją ir noriai panaudojo 
gų patarnavimus. “Pati gamta”, sako Ari
stotelis, vienus žmones sutvėrė, idant pri
sakytų, Irimus, — kad klausytų. Vienus su
tvėrė žiauriais ir paskyrė prastam ir sun
kiam darbui, kitus apdovanojo dailesnėms 
ypatybėms ir paskyrė augštesniems tiks
lams: tarnauti valstybei ir užsiimti moks
lu ir daile. Dirbti šiaip darbą piliečių luo
mai yra gėda ir gerai sutvarkytoj draugi
joj tas negali būt daleista. Tiktai tas, kas 
nedirba, vertas piliečio vardo. Todėl ir 
reikalingi vergai, kad piliečiai galėtų gy
venti ir idant valstybė žydėtų. Tai yra 
tvirtas įstatymas. Kaip žmogaus Kūnas 
tarnauja dvasiai, taip ir draugijoj vergai, 
pagal gamtos įstatymo privalo tarnauti po
nams...”

Taip senovės filozofai pateisino ver
giją. Jie negalėjo pakilti virš tos apielin- 
kės ir laiko, kuriame jie gyveno. Tas, kas 
atsibuvo jų gyvenime, su kuom buvo tvirtai 
surišti jų reikalai, jiems išrodė būtinu, he- 
išvengtinu įstatymu.

Vergas senovės tautų buvo laikomas 
už žemesnį sutvėrimą, už ‘‘gyvą įrankį”, 
kaip graikai sakydavo, arba, pagal romie
čių įpročio, “kalbančiu turtu”. Ir sulyg 
įstatymų vergas buvo laikomas tokiu daik- 

(Dar bus).

turi

ver- 
blo- 
ver-

kas”. itai ne kunigų biznis.

11916 metų, didžiųjų krautu- 
—Tu,Rožyte, besakydama vių pardavėjos, turinčios 18 

tokį ilgą spyčių apsukai metų amžiaus ir išdirbusios 
man galvą ir aš dabar neži- metus laiko, privalo gauti 
nau nei ką tau atsakyti, nemažiau $8.50 į savaitę.

„ „ ’ . ■ Kitų profesijų moterims
lyti, o tuomet aš tau atsaky- paskirta minimalė mokestis 
siu. . sekančiai: pardavėjoms, ne-

—• Gali, t mamaj mislyti, jaunesnėms 18 metų, bet ne
išdirbusioms metų laiko — 
$7.00 į savaitę; septyniokos 
metų amžiaus — $6.00 j sa
vaite; neturinčioms septy
niolikos metų amžiaus —ŽINIOS

. pasakė.
— Matai, mama, katali- 

Violrn'im c t v
GARDNER, MASS. 
Tai bent progresas!

Darbinin- pi darbininkų reikalų apgi- 
Tą laikraštį, Rožyte, nimas, bet tik rupi atsispir- 

leidžia švento Juozapo su-Ji nuo priešų, nuo susipra- 
saidė, prie kurios priklauso tusių darbininkų, o atsispy- 
vierni Rymo-katalikai, lie- rus, patiems ant jų užpultų 
tuviai darbininkai.

— Ar tai mama “
— tai obalsis “Darbininko’’’.

Darbi- Męs žinom, kad nuo pat pra- 
ninką” skaitai darbininkiš- džios krikščionybės viešpa- 
ku laikraščiu? f ‘

— Suprantama, kad ne visuomet 
šliptarnių laikraščiu, bet ko., kad nereikia ponams 
viernų katalikų laikraščiu, priešintis, nes taip, jau dievo

— Klysti, mama, kad taip duota 
manai.

— Jau tu, Rožyte, manęs ti nieko nedaryti ir puotau-
nepertikrinsi, nes aš amžį ti. Katalikiškoji spauda 
baigiu ir turiu gyvenime pa- niekad nešaukė ir nešaukia 
tyrimo. darbininkų į kovą prieš

— Aš gerai suprantu, kad tuos, kurie juos išnaudoja, 
tave, mama, jau negalima bet visuomet sakė ir sako, 
pertikrinti, nes tavo protas kad reikia būti nuolan- 
pasenęs ir neveikia. Bet kiems, pakarniems, reikia 
visgi aš stengiuos prirodyti, užsiganėdinti tuom, kiek po- 
kad mama klysti taip many-1 nai bei darbdaviai duoda, 
dama. Tą laikraštį leidžia nes šis amžis trumpas, o nu- > E

Moterįs rūpinasi taika.
Šiomis dienomis nori ke

liauti pas prezidentą Wilso- 
na moteris delegatės, kurios 
buvo Haago.i moterų taikos 
konferencijoj. Jos prašys 
Wilsona, kad jis sušauktų 
konferenciją visu neutrališ- 
ku šalių ir apkalbėtų, kaip

tavimo, katalikiška spauda 
sakė ir sa-

Pora metų atgal is Law
rence, Mass, atvyko į mūsų 
miestą keliatas merginų. 
Nieko įstabaus nebūtų, kad 
jos į čia atvyko, jeigu jų 
istorija nebūtų juokinga.

Kaip man teko sužinoti, j ralima Europoj taiką įvyk
tai tos merginos, gyvenda- 'dinti.
mos Lawrence, buvę pirmei- i Kasžin, ar ką nors 
viškos ir prigulėję prie so-'gelbės tos konferencijos, 
ei jalistų kuopos. Ir štai tu- j nes Europos kariaujančios 
la tų merginų apsiveda su į šalys nei nemano apie tai- 
lenku-fanatiku ir lenkams ika.

tyrimo.

265 Berry Street, Brooklyn, N.Y
M

,, kad vieni privalo 
vargti, dirbti; badauti, o ki-

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



KORESPONDENCIJOS
ROCKFORD, ILL

Gerbiamasai Tamista:
marinę L. S. S. 192 kuopą, o 
atgaivinę T. M. D. 79 kuo-

met Šimkus atsakė, k^d ji$ kontroliavo kunigai, bet rie- 
biznio hegadina, galima daL perseniai tos draugystės sa
nuoti, galima visokiais žais-'riai pradėjo susiprasti ir at
kus užsiimti, tik nešokti 1 ’ * 1 r

Lietuvių benas griežė
Liaudies choras
keliatą dainelių.
rinko $116.50.

sudainavo
Aukų su-

visais bažnytiniais prieta
rais, kaip tai: prieš atida
rant mitingą poterių kalbė
jimą, priverstiną ausinę ir t. 
t. Bet dabartinis klebonas

kares' ir kodėl Rusija karę 
pralaimėjo? Kalbėjo gana 
aiškiai ir suprantamai. Pra
kalbos pavyko gana puikiai. 
Žmonių susirinko virš 300 ir 
visi ramiai užsilaikė.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $5.78.

Zanavykas.
Mano atyda atkreipta,jog 

viename pastarųjų “Lais
vės” numerių tilpo kores
pondencija iš Rockfordo, 

/III., būk aš pasiuntęs para
pijos kolektorius _

pinigų palaidojimui a. a. A- 
domo Gibo (anot korespon
dento Gibono), iš kuriii esą

Jk Kr
buvau L. S. S. 192 kuopos 
nariu ir dabar priguliu prie 
T. M. D. 79 kuopos, tai iš
eina, būk aš esu didžiausiu

ivuo ei- . ... . i •.kolektuoti k^tminku kuopos numan-
nime. Ar tai aš galiu būti 
kaltu, kad męs kuopoj pasi
likom tik 3 nariai? Pasili- 

nupirktaUUgrabas h“ drabu- mums trims pritrūkom 
■ žiai, o likusius aš pasilaikęs kantrybes ir per tai turėjom 
sau uz duseles .

Viešai ir griežtai vadinu 
korespondentą melagiu, nes ji(, mok<tik ki.nuo tų šermenų negavau nei iPrlk au?t- .Jis moKa tiK Ki 
skatiko ir nemačiau nei vie
no peno iš sukolektuotų pi
nigų. Visi pinjgai, kurių 
buvo sukolektuota apie $60, | užmetimus, 
liko kolektorių atiduoti ve- ......
lionio pačiai. Aš nežinau, 
ką jiji su jais padarė.

Korespondencija p. A. 
Vergo yra paprastas šmei- 
.žimas. A. Gibas nepriklau
sė prie parapijos. Tikiuosi, 
kad šį atitaisymą patalpysįt 
vardan teisybės.

Su pagarba
Kun. V. K. Taškunas.

Šv. Petro ir Povylo para
pijos klebonas.

laikinai kuopą numarinti. 
Man rodosi, kad viską Ži
nantis irgi prie kuopos ne-

jtus mokinti, bet pats-nieko 
neveikia ir nenori veikti.

Toliaus Viską Žinantis 
, kam aš 

priklausau prie T. M. D. 
kuopos. Man rodosi, kad 
prigulėjimas prie T. M. D. 
kuopos, tai nėra prasižengi
mas prieš socijalizmo prin
cipus. Per tai patariu ir p. 
Viską Žinančiam ateiti i

socijalistų traukti po savo skvernu. 
Neperseniai mirė tūlas P. 
Samsonas, narys šv. Roko 

Draugystės

25 d. rugsėjo
parke buvo piknikas Liau
dies choro. Nors diena dai
li buvo, bet žmonių susirin-'draugystes.

konstitucijoj pasakyta, kad aus svetainėj, 120 Green St., 
mirusį narį turi palaidoti | Worcester, Mass., bus ba- 
keliatas draugystės narių. Į liūs, kurio visas pelnas ski- 
laidotuves papuolė keliatas ’" T ° ° A7T 
pirmeivių ir kunigo klapčiu-

PRANEŠIMAS L. S. S. VI 
RAJONO DRAUGAMS.

16 d. spalių Father Moth-
ko mažai. Gal daugelis pa
bijojo p. Šimkaus pabarimų. 
Choras turės deficito. -■*

* * — ^xxxxx^xrxv. xx xxvxxxx^w x.xxxix^xv.
26 d. rugsėjo buvo pikni-'kas L. Šemeta. Po laidotu- 

kėlis (vakarėlis) L. S. S. 64 vių Šemeta paduoda drau- 
kuopos. Įžanga porai ir vie- gystei skundą, buk draugys-
nam vyrui 50c., merginai 25 
c. Žmonių susirinko apie 
150. Piknikas labai puikiai 
pavyko.

M. M. S. Našlaitis.

ROCKFORD, ILL. 
Pranešimas.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystė vėl perkelia savo 

i._ susirinkimus iš pirmo pane- 
, xx,x... ........................ . ir'dėlio į pirmą nedėldienį

prisirašyti nors prie T. M. | kiekvieno mėnesio, t. y., da- 
D. kuopos, nes visgi bus ge
riau prigulėti, negu niekur 
neprigulint kritikas rašinė
ti.

LAWRENCE, MASS.
15 d. rugsėjo buvo mitin

gas vietos lietuvių draugys- 
. Svarstyta a-

EDINBURGH, SCOTLAND
Darbai anglių kasyklose 

šioj apielinkėj eina gerai ir 
galima uždirbti nuo K) iki'čių delegatų. Svarstyta \- 
12 šilingų į dieną. Viršuti-!pie aukų rinkimą nukentė
jai darbai eina blogiau ir jusiems nuo karės lietu- 
mažiau moka. Jaunų vyruliams. Pereitam mitinge 
visai nepriima į darbą; juos'nutarta surengti balių, o 
verčia eiti amunicijos dirbti šiame mitinge nutarta visas 
arba į kariumenę stoti. E-1 draugystes užkviesti, tik 
dinburgh’e kasdien ant gat- ‘socijalistų nekviesti. Kada 
vių valdžios atstovai sako | atsirado tokių, kurie pradė- 
prakalbas ir agituoja, kad;j0 nurodinėti, kad ir socija- 
jauni vyrai eitų į kariume-įlįstų kuopą reikia užkviesti,

Mat, mažai atsiranda j tuomet dauguma delegatų 
pradėjo šaukti, kad nei so
cijalistų, nei jų pinigų nerei-

bar susirinkimai bus nedėl- 
dieniais, 1010 So. Main St.

Prie progos pranešu vie
tos lietuviams, kad dabar 
galima įstoti į Lietuvos Sū
nų ir Dukterų draugystę tik 
už vieną dolerį, bet greitu 
laiku bus įstojimo mokestis 
pakelta iki 2 dolerių.

Taigi pasiskubinkite ir 
nepraleiskite progos.

L. S. ir D. dr-stės pirm.
P. G. Aleksynas.

WORCESTER, MASS.
Prasidėjus rudeniniu! vei

kimo sezonui, L.S.S. 40 kuo
pa rengiasi sulošti ant 26 d. 
spaliu tragedija “Nihilis-

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

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

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA

neaugščiau 800 markių (apie 525 rubliai).

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

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

nę.
huosnorių, kurie stoja ka- 
riumenėn. Darbininkai ne
gali kritikuoti tų kalbėtojų, 
negali nurodinėti karių blė- 
dingumą, nes tuojaus areš
tuoja ir skaudžiai baudžia. 
Miestas naktimis visai tam
sus. kareivių pilnos gatvės. 
’•» lauš mokyklos ir kitokios

tai”.
Ant rytojaus, 27 d. spaliu, 

bus L. S. S. VI Mass. Rajono 
konferencija.

Vienas Rengėjų.
paskui buvo rinkimai au

kų rinkikų. Kada rinkikus 
išrinko, tai tūla rinkikė iš 
Birutės kliubo užklausė: 
“Kadangi konferencija nu
tarė socijalistų į parengtą

įstaigos užimtos kareiviais.' balių nekviesti/o dabar męs 
Aplink visą miestą ir pama-laukas rinksime ant gatvių, 
nu padaryti apkasai ir tuo-Į tai kas daryti su socijalis-
se apkasuose dieną ir naktį tais, ar nuo jų aukas pri

imti, ar ne?”
Tūli delegatai pradeda 

_____: “Nuo socijalistų 
reikia visai šalintis, nerei-

randasi kareiviai su visa 
ammunicija. Išrodo, kad 
diena į dieną ko tai laukia, šaukti’ 
Kasdien atveža daugybę su- 1 ‘
žeistų kareivių. Visi hgon-|kia prie ju arti eiti ir aukų 
bučiai ir kitokios vietos pn- r,rašyti” ir tt 
I r y o 4" 4*

tės nariai,dalyvavusio j i prie 
laidotuvių, neatlikę savo už
duoties: ant kapinių neklau
pę ir nekalbėję poterių, šv. 
Roko draugystė, kuri turi 
virš 500 narių, vieton nu-1 
bausti “prasikaltėlius”, nu-' 
baudė ant $1.00 skundėją už 
betvarkės kėlimą. Manau, j 
kad dabar Šemeta nekiš sa-i 1̂ 
vo nosies į tokius dalykus.*

* *
25 d. rugsėjo buvo pra

kalbos chicaginio fondo su- 
šclpimui nukentėjusių lietu
vių nuo karės. Kalbėtojom 
buvo užkviestas p. S. Šim
kus. Jau septintą valandą 
žmonių susirinko pilna sve
tainė, bet kalbėtojas atėjo 
pusė po aštuonių.

Kaip tik svetainėj pasiro- i

rimas L. S. S. VI Rajono 
naudai. Geistina būtų, kad 
draugai iš apielinkinių mie
stų atsilankytų.

VI Rajono organizatorius

MERIDEN, CONN.
26 d. rugsėjo buvo prakal

bos L. U. P. draugystės ir 
;kliubo. Kalbėjo vietinis A. 
Žilinskas temoj: “Kam rei- 

Ikalinga darbininkams orga- 
inizacijos?” Ragino darbi- 
j n inkus rašytis prie unijų ii' 
šiaip organizacijų. Antras 
kalbėjo Baltrenas iš Water- 

ibury, Conn., temoj: “Kodėl 
kapitalistai darbininkus iš
naudoja?” Kalbėjo aiškiai 
ir suprantamai, nurodinėda
mas darbininkų vargus. 
Taipgi prisiminė apie karės 
baisenybes.

Tik apgailėtina, kad žmo
nių buvo mažai. Mat, tą 
dieną buvo blogas oras.

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

. Bet jiems 
tas darbas nelabai sekasi.

Laisvės Vaikas.

se dirba apie 15 tūkstančių ti pikniką ir tt. 
darbininku. 1 ~ --

Kuom šis streikas pasi
baigs, tai sunku pasakyti, 
nes nežinia, ar darbdavai 
sutiks darbininkų reikalavi
mus išpildyti.

J. Šidlauskas.

OGLESBY, ILL.
Šis miestelis daugiausiai 

apgyventas austrais ir lie
tuviais. Randasi 2 cemento 
dirbtuvės ir 3 anglių kasyk
los. Darbai pastaruoju lai
ku eina gerai, bet matosi ir 
bedarbiu, kurie nuolatos

Darbininkų streikas.
Pastaruoju laiku mūsų 

mieste iškilo daugybė strei
kų, daugiausiai dokų darbi
ninkai išėjo streikan. Strei
kuoja Pennsylvania Lehigh 
Valley, Erie ir kitų kompa
nijų. Viso streikuoja apie 
kelis tūkstančius darbinin
kų. Jie reikalauja pakėlimo 
didesnės mokesties. Strei- 
kieriai laiko susirinkimus,

Istovi prie dirbtuvių vartų ir; kuriuose aptaria savo reika-
ris n SimVnc cu imn Tlrhn Žmonės prakalbomis likosi laukia, kada juos darbdavisi kričių™ tuofau*u/miXi^nedinti. . . pašauks į vidų
kas M Ambražinskas ati-' Re|kia pastebėti, kad vie- Reikia pastebėti, kad čia,

liūs, kaip toliaus kovoti su 
i išnaudotojais. Buvo jau ir 
I susirėmimų su streiklau
žiais ir policija. Darbinin
kai tikisi streiką laimėti. 
Pennsylvania darbininkams 
miesto valdžia siūlo taiką 
per arbitraciją; jų streikas 
tęsiasi jau antrą savaitę, 
šioj kompanijoj dirba daug 
lietuvių. Kompanija dirba 
su streiklaužiais.

Su mūsų lietuviais tikra 
bėda. Yra daug tokių, ku-

kas M. Ambražinskas ati
darė susirinkimą ir pradėjo 
aiškinti apie -surengtų pra
kalbų tikslą. Na, ir pradėjo 
giedoti visų šventų litaniją. 
Žmonės neteko kantrybės ir . . x - i • , •pradėjo be paliovos ranko- bačkute randasi, tai kaip bi- 
mis ploti, o jis manė, kad tai <cn| ,sPiec.lus susispiečia.
žmonėms labai patinka, per'. Lietuvių randasi apie 300, 
tai dar labiau šaukė. Pas-!bet dvi lietuvių karčiu
kui priėjo Šimkus ir liepė ^110SJr1 veib
sustoti. Tik tuomet žmonės įs hctuyių. Mat,liet, pas 
suprato kame dalykas. • svetimtaučius neina, nes ten 

Paskui kun. Urbanavičius Marmamose yra didesne 
paaiškino, kad jis anksčiau thsciphna, o pas lietuvius to 

i visai nėra: galima šokti,dai- 
rėkauti ir kortomis

tos lietuviai labai apsileidę 
ir į prakalbas mažai lankosi. 
Jie sako: “Ir ką ten veiksi? 

i Nueini, tai ir žiopsai, kaip 
kvailas”. Bet jeigu kur

randasi gerokas skaičius 
jaunų vyrų, kurie apšvieta 
visai nesirūpina: neskaito 
nei knygų, nei laikraščių. 
Pagaliaus, jie ir skaityti ne
gali. Mat, daugelis įsimyli į 
jaunesnes gaspadines, pas 
kurias gyvena, tai paskui 
daugiau niekuo nei nesirūpi
na, kaip tik gaspadinėmis. 
Jeigu jie užsiimtu skaitymu . .
knygų ir laikraščių, tai gal 
ir gaspadines iš galvų išga
ruotu. c

i žmonių, o kuomet policma- 
nas varo nuo gatvės, tai 

j jie kimba prie jo mušti, būk 
j)s neduodąs streikuoti. Ar
gų tai gražu? Tiesa, yra ir 
lietuvių, kurie kovoja iš vi
sų pajiegų ir nori streiką 1 • — . •

MONTELLO, MASS. 
Kas bloga, tai socijalistams.

Bėgy paskutinio pusme
čio iš mūsų miesto paliovė 
korespondentai rašę į pirm
eiviškus laikraščius kores
pondencijas, tartum Čia vi
sai nieko neatsitinka lietu
vių gyvenime. Kodėl jūs, 
korespondentai, apsnūdot? 
Kodėl nieko nerašot? Ar jūs 
nematot, kaip tūli korespon
dentai rašo į davatkų orga
nus visokias nesąmones ir 
melagingai šmeižia soči j a- 

kuomet socijalistų Jistus ir visą progresyvišką-

negalėjęs ateiti, nes turėjęs, 
daug darbo bažnyčioj su nuou,

‘ šliūbais, o be jo ir p. S. Šim- 10StL 
kus nenorėjęs eiti.

Paskui pradėjo Šimkus
kalbėti. Jis savo užduotį at
liko gerai. ,----  ------------- - x--e—

Reikia pažymėti, kad p. PJ’asti, kad kapitalistai juos 
Šimkus nusiskundė, jog esąs išnaudoja. Čia daugiausiai 
labai pavargęs ir jį pavar-1 randasi sidabro išdirbysčių, 
ginę tos partijos, kurios da- bet darbininkai mažai

*
♦ *

Pastaruoju laiku ir pas 
mus darbininkai pradėjo su-

J. Willius.

bar tarpe lietuvių randasi.
Tiesa, gal p. Šimkus ir pa-

kimštos sužeistaisiais. Net
baisu darosi žiūrėti. Kurie kuopa silpniau darbavosi, i ją visuomenę? 
jau pagyja, tai daugiau ant įaį mūsų priešai visai į juos

Mat,

karės lauko neina. Ir tų, 
kūne pirmiau buyo didžiau- jokios atydos neatkreipė, | So. 

nes manė, kad jie ir taip iš-

Štai, vos spėjo pasirodyti 
; So. Bostone kuniginio 
“Darbininko” pirmas nume-

siais patriotas, dabar sugq- nyfcs> pet dabar, pradėjus ris, kaip jau randame mela- 
zusis kares Jauko, patnotiz- socijalistams smarkiau dar- gingų žinių. Tūlas kores- 
mas išdulkėjo, jie sako, kad kuo^s> pradėjo juos jau per-Ipondentas rašo: “30 d. rug- 
ten žmogžudystes vieta • ir sekiOti ir ant kiekvieno su- pjūčio Brocktone tūlas P.
jau daugiau nenori grįžti.

RACINE, WIS.
Užstojus rudeniui ir mū

sų raciniečiai pradėjo veik
ti. 25 d. rugsėjo Soc. Dem. 
Part, lietuvių skyrius pa
rengė balių be svaiginančių 
gėrymų. Nors lietus smar
kiai lijo, bet publikos atsi
lankė daug ir visi gražiai 
linksminosi iki vėlybai nak
čiai. Publika likosi užganė
dinta.

Socijalistams pelno liks a- 
pie $20.00. Socijalistai ma
no ir ant toliaus veikti. Ne
užilgo bus parengtos pra
kalbos, paskaitos ir jau yra 
svarstoma apie perstatymą 
kokio nors veikalo,

S. L. A. 100 kp. taipgi 
rengiasi prie perstatymo. L.

Tūlas kores-

vargo, bet dabar kįla klau- J,e,1Tba 
siinas, kas tų partijų prisi-1 
laiko? Ar tik ne p. Šim
kus. Jis vietomis net kalbė
ti atsisako, jeigu ne kunigas 
perstato. Pas mus be ku
nigo ir į svetainę bijojo atei
ti, nors žmonės buvo susi
rinkę ir laukė virš pusant
ros valandos. Ar tai toks

l už
dirba, per tai ir pradėjo rei
kalauti geresnio atlyginimo.

WATERBURY, CONN.
25 d. rugsėjo buvo prakal-, . - . 

bos kunigo Siaurusaičio.Bu- lai^eti. 
vo garsinta, kad kalbės sve
čiai iš Chicagos, New Yor- 
ko' ir New Haveno; taipgi 
bus dainų, deklamacijų ir 
kitokių pamarginimų.

Kada prisiėjo programą 
išpildyti, tai vietoj svečių, 
kalbėjo vietos kunigas ir tū
las vaikinas apie blaivybę. 
Šv. Juozapo (?—Red.) Cho
ras sudainavo keliatą daine
lių; bet dainos nepavyko. 
Beje, ir pamarginimų buvo. 
Susirinko vaikų, susėdo ant

Vyrai, laikykitės vieny
bėj, o streiką laimėsite.

Ncstreikieris.

sirinkimo neapsieina nepa- įZnotinas prisigėręs supjau- 
lietę socijalistų. Tik socija-'stė peiliu savo burdingierių. 
listai į savo priešus neat- P. Znotinas. pirmeiviškas 

žmogus ir platintojas soci
jalizmo, neina į bažnyčią, 
vaikų nekrikština ir net 
kleboną išvijo, kuomet tas 
rinko .Aukas ant bažnyčios”.

Ir kaip keistai išrodo, kad 
mūsų priešai išdrįsta taip 
begėdiškai meluoti! Man 
rodosi, kad p. Znotiną pažį
sta visi Brocktono ir Mon- 

kalbos. Kalbėjo St. Šimkus |tellos lietuviai ir žino, kas 
apie Lietuvą ir jos vargingą jis per vienas yra. Znoti- 
padėjimą. Paskui kalbėjo'nas yra karštas katalikas ir 
dr. Mikolaitis. Aiškino apie'girtuoklis. Jeigu jis klebo- 
vietos lietuvių tamsumą ir Iną išvijo, tai pilnai galiu su- 
ištvirkimą. -Žmonių buvo į tikti, nes, matomai, buvo 
pilna svetainė. įgirtas ir manė, kad tai ko-

Reikia pažymėti, kad vie- lektoriai renka pinigus Tau
tos komitetas aukų rinkimo tiškam Namui, nes jis yra 
nukentėjusiems nuo karės didžiausias priešas T„ 
lietuviams padavė p. S. Šim- Namo ir nusiraminimą ran-

kreipia jokios atydos, bet 
varo savo darbą pirmyn.

18 d. rugsėjo rinkta 
gatvių ir pas biznierius 
kos nukentėjusiems nuo 
rėš lietuviams. Aukų 
rinkta $273.40.*

♦ *

24 d. rugsėjo buvo pra-

ant 
au-

su-

-Žmonių buvo j tikti, nes, matomai, buvo 
įgirtas ir manė, kad tai ko- 
' 1 t % 1 r 4- 1 r « y rvi i n nn

8 vai. darbo dienos, o uz 
viršvalandes dvigubos mo
kesties.

Didesniųjų dirbtuvių dar
bininkai susiorganizavo į u- 
niją ir darbdaviams padavė 
reikalavimus, sakydami,kad flaiptų ir pradėjo ant publi- 
jeigu iki 30 d. rugsėjo rei- kos spjaudyti ir kepurėimis 
kalavimų neišpildys, tai/ap- 

pasielgimas bepartyviškas? (šauks generalį streiką. Ki- 
Aukų surinkta $188.00, 

turbūt su įžangos tikintais.

mėtyti.
Mikelis.

CLEVELAND, OHIO.
Reikia stebėtis iš tų mū-, 

sų katalikų! Jie pradėjo 
gėdintis savo organo" “Drau
go” ir prenumeruodami pa
duoda visai svetimas pavar
des, ant kurių 
siuntinėjamas.*

. *
Čia randasi 

lietuvių kliubas, kuris nai
kina svaiginančius gėrymus. 
Po kiekvieno susirinkimo,

Draugas”

susitveręs

tos dirbtuvės, matydamos, 
kad darbininkai organizuo
jasi, pačios pradeda mokestį 
pakelti ir darbo valandas 
sutrumpinti.

Taigi, broliai darbininkai, 
užtenka mums snausti, nes 
jau atėjo laikas stoti į ko
vą ir pareikalauti nuo savo 
išnaudotojų geresnių darbo 
sąlygų, jeigu tik pas mus 
bus vienybė, tuomet, be abe
jonės, kovą laimėsime.

Kralikų Ponas.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
u

RED. ATSAKYMAI.
, Naujam Nariui.—Pirmas 
dalykas—nepadavėt, bent 
redakcijos žiniai, tikrosios 
savo pavardes. Kai rašysi
te dar ką—neužmirškite to 
būtino priedo.

Savo straipsnely nors Hr 
daug teisybės pasakote, bet 
neverta, drauge, ginčytis su 
tais keliais darbiečiais pa
našiu tonu. Žmonės paskui 
dar labiau įpyksta ir iš to 
nieko gero neišeina. Vely 

i ramiau, taktiškiau veikti.
Laisvės” N75 korespon-į Tuomet nauda būna daug 

dencijų skyriuij įsiskverbė didesnė ir oponentą galima . 
klaida. Ten pasakyta “Fit- perkalbėti.
chburg, Pa.”, o turėjo būti: 
“Fitchburg, Mass.”.

Kųopos nariui. — Patal- 
pinom anksčiau gautą. At
leiskite, kad negalėjom su
naudoti.

Rapukui. — Atleiskite, 
kad jūsų korespondencijos

DAYTON, OHIO.
Mūsų mieste parapijonai . IV V • T i 1 •

kada jau sumoka mėnesines, 'sekasi. Surinko apie_$9,000 
nuperka bačką alaus ir kaip ir už tą sumą vos galėjo pa

FITCHBURG, MASS.
16 d. rugsėjo buvo prakal-

bos Lietuvių Jaunuomenės :Kegal6jmne‘sūnaudoti,’ nes 
draugystės. Kalbėjo F. J. patalpinom anksčiau gautų. 
Bagočius Pirmiausiai kai-1 A B c _ A ie L s s.

kuopos prakalbas pa- 
......... įa]pjnonl anksčiau gau

tą, kitas talpiname. Ačiū
gystės, socijalistus ir soci- 
jalizmo pamatus. Paskui

stato bažnyčią, bet nekaip iR-tlbe j o apie Europos kares

Tautiško K* ištuština, tai pasako: “A- matus padėti. Dabar dauge-
čiu tau, viešpatie, jau viena lis

B. Dr-ja nutarė parengti kuį plakatą ir paprašė, kad.da aluje, bažnyčioj ir prie -----------. . v kurio ‘
mažiau!”

prakalbas.^ Kalbėtojum, ro- 'jįs pagarsintų balių, 
pelnas buvo skiriamas nu- Patartina davatkų 
kentejusiems nuo kares, nu korespondentams 
Šimkus paėmė plakatą ir 
ant visos publikos pasakė: 
“Męs tokių aukų nereikalau
jame. Kuomet Lietuva ver
kia, kuomet ten kraujas lie
jasi, tai jie balius rengia ir 
šoka”. Paskui sugniaužė 
plakatą ir numetė į šalį.

Komitetui tas labai n<ma-

dos, bus A. J. Karalius iš 
Chicagos. Korespondentai 
irgi pabudo. Pastaruoju lai
ku jau mačiau koresponden
cijas net keliuose laikraš
čiuose.

Patartina davatkų orga- 
> prisi

laikyti nors sulyg aguonos 
gimdo teisybės. Bet tas 
mano patarimas vėjais nu
eis, nes aklam kelio negali 
parodyti. *

* *
Mūsų mieste nemažai ran

dasi pašelpinių draugysčių 
. ir kuopų. Iš jų didžiausia— 

. Pirmiaus ją

Milda.

WORCESTER, MASS.
26 d. rugsėjo buvo prakal

bos L. S. S. 40 kuopos. Kal
bėjo drg. L. Prūseika, “Lais
vės” redaktorius. Pirmiau
siai kalbėjo apie reikalingu
mą moterims lygių su vy
rais'teisių ir karštai agita
vo, kad ateinantį rudenį vi
si balsuotų už suteikimą mo
terims lygių su vyrais tei
sių. Toliaus kalbėjo apie

> neužganėdinti kunigo 
šeimininkavimu. Kunigas, 
išgirdęs, kad dalis parapijo
nų juomi neužsiganėdina,tai 
per pamokslus pradėjo duoti 
vėjo ir parapijonams, išva
dindamas juos bedieviais, 
šliuptarniais ir tt.

J. Šidlauskas.

ir lietuvių gyvenimą, kaip 
jie čia, Amerikoj, gyvena iri 
vargsta.

Kalbėtojas susirinkusius 
užganėdino. Prie draugijos: 
prisirašė 12 naujų narių , 
Publikos buvo pilna svetai-, 
nė.

Iki šiol vietos lietuviai gy-1
veno šiokiam-tokiam suti-.Jsllutes netilps.
kime, bet pastaruoju laiku S. šlederis, Herrin, III. — 
jau pradėjo vieni kitiems Kunigas šmidtas dar nenu- 
kenkti. Jeigu progresyviš- žudytas.
kesnės draugystės ką nors I M. Punis, Kewanee, Ill. — 
parengia, tai atsiranda to- Rašote teisybę, bet tie daly- 
kių, kurie būtinai stengiasi kai mūsų skaitytojams dau- 
užkenkti. Ypatingai jeigu giau mažiau yra žinomi, 
būna parengtos prakalbos, Rašinėtkit daugiau ir rinki- 
tai priešai stengiami pareng-,tes įvairesnių temų.

P. P. Grybui. — Patalpi- 
jnom anksčiau gautą. At
leiskite, kad negalėjom su
naudoti.

iu°l Mildai. — Dalį talpiname, 
o kitą perdavėm orakului, 
gal jis sunaudos.

P. G. Kirša, Wilson, Pa.—

St Narkis.

NASHUA, N. H.
Neseniai. “Laisvėj” iš mū

sų miesto tilpo koresponden-

CINCINNATI, OHIO.
Čia išėjo mašinistai 

streiką. Jie reikalauja

cija, kurioj “Viską žinantis” i tiko ir jis pasakė, kad Šim- L —
rašo,būk tūli socijalistai nu- kus jiems biznį gadina. Tuo-1 tai šv. Roko.

# 8 
vai. darbo dienos. Streiką 
mano laimėti. Čia yra apie 
42 įvairios dirbtuvės, kurio-
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PARDUODU FARMAS "

JUOKŲ KĄSNELIAI

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Mister Orakule! Aš gir

dėjau, kad tu esi viską ži
nantis. Jeigu taip, tai be 
abejonės žinai ką nors ir a- 
pie Brooklyno garsiuosius 
inžinierius ir spykerius. Jų 
prazviščiai — Gripštas ir 
Vinkakaitis. Jie taip pui
kiai yra išsilavinę technikoj, 
kad stačiai cūdus daro. 
Taip vieną kartą aš pats sa
vo akimis mačiau ir ausimis 
girdėjau, kaip mister Gripš
tas laike savo spyčiaus, be 
jokių nočynų, vienu grynu 
savo liežuviu užteršė visą 
bloką stryto, kur socijalistų 
drukarnia randasi. Aš mys- 
liu, kad gatvės šlavikas tu
rėjo kelias dieftas darbo, kol 
nuvalė,

Antras — Vinkakaitis, 
' per vieną valandą savo spy
čiaus iš savo liežuvio pada
rė didelį-didelį grabą, sudė
jo į jį visus lietuviškus soci- 
jalistus ir užkalė. Ir nuo to 
jo liežuvis nei kiek nesiima-

Taigi, Orakule, pasakyk, 
kur jie tokį augštą mokslą 
pabaigė — krajuj ar Ameri
koj? Mąstantis,

Atsakymas: —
Jiedu užbaigė Liežuvių 

Fakultetą Mahanoy City, 
kurio profesorium yra gar
sios gazietos daraktorius p. 
Taradaika. Praktikavosi gi 
jiedu liežuvninkų susaidėj 
Brooklyne.

kia giedot lirika ? 
Lakštingala.

Atsakymas: —
Lirika reikia giedot tokia- 

pat nata, kokia gieda “Bu
vo žmogus bagotas”.

. žydas teisme.
— Kaip tavo vardas?
— Ickus.
— Pravarde?

— Pasakyk man, kodėl 
nuo to pono paėmei taisyt 
naują auksinį laikrodėlį, o 
jam atidavei seną, sumuštą, 
sulankstytą?

— Nu, ponas sūdžia, aš 
nuo to pono jokio laikrodžio 
neėmiau, o tas laikrodis jau 
buvo sulankstytas ir sumuš
tas ir tą laikrodį aš jam ati
daviau naują ir sveiką, kad 
aš taip gyvas...

Išsirinko.
— Ponas Adolfai, tamsta 

esi gražus vaikinas ir man 
labai patinki. Aš turiu ke
turias dukteris, kuri iš jų 
tau geriausia patinka?

— Ta, kuri jau vedus...

Jūs daugiau.
Kartą ūkininkas vedė į jo- 

marką asilą. Su juo sykiu 
ėjo jo 10 metų sūnus. Taip 
eidami, jie pasitiko gaują 
išdykėlių, kurie šaukė: 
“Trįs asilai eina!”. Ūkinin
kas sustojo, pažiurėjo į 
juos, suskaitė ir tarė:

“Jūs daugiau”.
Ir nuėjo toliau.

pa-Kartą laisvamanis, 
matęs kunigą sėdant auto- 
mobiliun, šitaip jam sako:

— Kristus jojo ant asilo, 
o tamsta važiuoji automobi
liuj. Jeigu tamista esi tok-

Kristaus įpėdinis, tai 
turi joti ant a-irgi

šilo, o ne automobiliuj važi
nėti.

Kunigas jam šitaip atsa
kė:

'— Kristus, jodamas 
asilo, nujojo taip toli, 
dabar ir automobiliuj 
sunku jį pavyt.

ant 
kad 
man

v-/. i- V* ■'y Ryj'

f, \

Klausimas: —
Orakulėli, kad tavo loske- 

lė, duok ir man patarimą.
Man, , berioglinejant po 

Grand Streetą, tankiai ten
ka susidurti su 
šiom” panom. 
augęf 
kiną, 
daugiau į 
gu į grinorių, 
gelskai šneket nemoku, 
vistiek bėda. Kartais mane 
apstoja kokios šešios ir vi
sos ima angelskai šnekėti ir 
juoktis, o aš, brolyti, stoviu 
kai stiebas ii- nežinau, iš ko 
jos juokiasi ir ką jos šne
ka. Taigi, Orakule, pasa
kyk man, kaip aš galiu grei
čiausia išmokt 
šnekėt?

daktaro ar advokato? — 
klausia vaikas.

— Už nei vieno. Aš vi
suomet būsiu našlė, kai ma
no.teta, —atsako mergaitė.

grinorių
Nors

čia

1 čia augu- 
Bet tos “čia 
nelabai lai- 

aš atrodau 
augusį”, ne
bot kad an

tai

Parapijinėj mokykloj.
Kunigas: — Dievas nuli

pino Adomą, iš molio. Jo
nuk, ką tu apie tai manai?

nors panašaus padaryčiau, 
tai nuo tėvo gaučiau bizū
nu.v

Sportas.

Miestavam ligonbutyj.
Daktaras: — Na ir kaip, 

kiek šiandien mirė?
Norsė: — Devyni.
Daktaras: — Kaip tai? 

Juk aš vakar išrašiau de
šimts receptų?

Norsė: — Taip, bet vienas 
užsispyrė ir tamistos liekar- 
stvų nepriėmė, tokiu 
išliko gyvas.

budo

Laisvės” knygo
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI ĮKCNYT7

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

Laiškai pasmerktųjų mir- 
TIN IR ŠLISSELBURGO BASTI
LIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

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

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

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

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

LIAUDIES DAINOS.
rinkinėlis gražiausių 
kų dainelių ir 
Kas nori išmokti deklamuo
ti gražias eilutes bei išmo
kinti savo vaikuč’us, lai įgy
ja šią knygelę. Joje yra gu
riausios eilės Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žymes
nių poetų.- Kaina tik ..........

GYVAS GRABE . Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys.kokioj tam
sybėj, kokioj gi’ioj nežinčj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako Ją. 
Kaina .................................

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

das. Tai yra parankiausia* 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašt*. 
Daug lietuvių moka rašyti,

• bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašt*. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą b© 
vertės, beveik 
kitam žmogui, 
gėlę patartina 
nam laikraščio 
tui. Kaina tik

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogau* 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
intersuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ......

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

PASLAPTIS....................................
GYVENIMO BANGA ................
REVOLIUCIJOS ATBALSIA’ ..15c
KON'i’ROBANDNINKAI ............
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10

ANKINIŲ.....................................
PI L EN IEČIAI ................................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MER
GELĖ ...............................................
Iš DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina ...........................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKS

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

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

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

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

Kaina ......................................... 25c
DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ

EVOLIUCIJA. Kaina ........  50c
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS.

.Kaina ......................................... Mc

ir šią

yra 
lietuviš- 

deklamacijų.

nesuprantamą 
Ypač šią kny- 
įgyti kiekvle- 
koresponden-

2tc

15c

15c

Ifte

1&

15c

15c. 
15c 
15c

20c

20c.
35c.

40c.

25c 
10c

20c

10c

75c 
75c 
85c 
20c 

KOVOS....
./10c 
. 50c

e o 
ca

SIUNČIU PINIGUS I RUSIJĄ, LIETUVĄ IR LENKIJĄ PA- 
GA‘L PIGIAUSIĄ PINIGŲ KURSĄ, GVARANTUOJ U, kad pi
nigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ANT 4% 
metams nuo šimto. MANO BANKAS RANDASI PO PRIEŽIŪ
RA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gva- 
rarruojami per valdžią. PADARAU IR UŽTVIRTINU VISO
KIUS DOKUMENTUS — RAŠTUS Rusiškoje ir Angliškoje 
kalbose. PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties 
nuo ugnies ir nelaimingų atsitikimų. Visokiose rodose patari
mai DYKAI. Išrandavoju baksus laiškams.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT TŲ LAIVŲ, KURIE 
DU SYKIU Į SAVA1TŲ IŠEINA l RUSIJĄ. Dabar JAU GA
LIMA ATVAŽIUOT Iš RUSIJOS Į AMERIKĄ PER FINLIAN- 
DIJĄ. Visiems pasažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant 
dypo ir palydžiu ant laivo. Taipgi su absoliutiška atsakomybe 
persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelaisvėn 
Austrijoj m« Vokietijoj. Reikale kreipkitės šiuo adresu:

UŽGANĖDINTAS
Geru patai 

symu!
Gvarantuo 

tas ant

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

Išvalymas ......................................... 50c
L'žplombavimas auksu .............. $4.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

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

. l-inoi-j gatvių
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR SVARIAUSIAS SALIO- 
NAS VISAME 80. 

BOSTON1L
Sveiki gcrixuaion rūži*e firy- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
me a prielanku*. A tai lanky kita, 
e peraitlkrinaite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Saviniaka*)

342—344 W. Broadw*] 
So. Boston, Mast.

(Dežimt* žiūrinių nuo Lietvvią 
Labdaryatž* Draugi jo* luti).

ir

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszką
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gėrymus. 

Su žmonėmis apsieiname kuo- 
gražiausia. Atsilankykit,o per
sitikrinsite. Kitų miestų lie
tuviai, važiuojanti Laekawannos 
geležinkeliu į New Yofką arba 
iš New Yorko, neužmirškite ap- 

pas mus.

4
KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

APT1EKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pautą:
Nuo Reumatizmo ...................... $1.00
Kraujo Valytojas ........................  $1.00
Vidurių Reguliatorius ................ 50c
Trojanka ..................  25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių b'gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pautą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

i Akušerkai
PuPhIruhI kurni) Woman* Medlcu* L 

College, Bultiinore Md
I’aHekniWiRiit atlieka na,vo darbu C»rl« 

gimdymo, taipgi nuteikia visokias rodae 
pagelbą invairiose moterų ligose

6 Loring si..
J arti F ir 7tli »t»

MASS. *

2) 
O 2

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

• F. Stropiene
» SO. KOSTOrx

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

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

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

Vienatinė mokykla amatų, šo
feriu lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu. Šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias nedė- 

| lias. Galima mokintis dieno
mis ir vakarais. Gvarantuoja- 
rne, jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
I M’ ER N ATI O N A L SCH OOL 

OF AUTOMOBILE

117 E. 401 h St., New York,N.Y.

VIETA PASA. SHRUPSK1
61 S.2nd st., Brooklyn,

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

Lietuviška MuzikosK o n s e rvatori j a

MMJWM

1'EISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

Visas Kuponas ir pakelio priešokis turi tą 
pačią vertę. Gali bull išmainomi J pinigus 

arba i verias dovanas.
(Šį dovana bus eiliodama iki Dec.31, 1616)

Sutaisau receptus su didžiausia 
tie receptai 

daktarų, 
aptiekė

DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys verias ‘-'qals 

Visas Kuponas vertas jc yiuųpis
JUS GALETE ISAUGITIPLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
de) vyru ir moterių.

Ar slinka Jums plau
kai?

Ar pražilę Jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti laukias nors no 
sveikumais ir limpanti 
jie?

K. LIUTKUS
131 Grand St. 

BROOKLYN, N
(Arti Berry St.)

Pas mus galite gauti 
aiausio alaus, puikios degtinė* Ir 
skanaus vyno. Patarnavimas 
persitikrinsite.

395 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

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

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

PATAISAU RAŠTUS.
Jei norite, kad jūsų kores

pondencija, polemika, strai
psnis, eilės ar kokis kitas 

I raštas tilptų bile katrame 
j laikrašty arba galėtų būti 
j spausdinamas į knygutę, 
siųskite man kad ir pras
čiausiai parašytą rankraštį, 
o aš perrašysiu ir sutaisysiu 
taip, kad jis pilnai geras 
bus ir visur tiks.

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

A. ANTONOV
1422 Fulton St., Chicago, Ill.

atyda, nežiūrint, ar
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o ai prisiųsiu 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptlekorlus ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

NEWARK0AKUŠERKA
Paba’jfuoi Imperntrici Marij A- 
kuėerkų mokyki? Peterburgo ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekme* 
praktikoj# prie gimdymo, t-xip- 
gl g'-iai apsipažinus su aim ato
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENE
JauDifikait^

81# Walnai St.. NEWARK, N. J 
Telefoną* ^4035 Market

K 2.

u© 8-
4 e*
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TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

Ar plinkl, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą, anksčiau pasakytu il

gu. tai stenkitės apsau- 
guoti Jos. Vžsakykete Jluostrota kny
gute Justi prigemtą kalba:

"TEISYBE' APIE PLAUKUS," 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randa* Įvairios ži
nios:

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

GYDYMAS DYKAI.
M^s galerne perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CAI.VACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plalskotes 
ir tingimi gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Mqs išsluče- 
me kiekvienaftt doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
"Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėto že- 

Šeštoje savaite. !nla? atspaustą kuponą 
ir siuskete šlanden.

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

Box M5, Union, N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu d?d apmo

kėjimo kaštu persintImo, meldžiu išsių
sti man tojaus justi dolerine dožute Cal
vacura N. 1 Ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kui>ona su 
Jusu antrašu.)

Kaa užnirašyi 
pas man« 

dienrašti 
“Naujienas”, 
tasai gau* 
kančias dova 
nas: “Laisvę' 
ar “Keleivį" a; 
“Kovą”ar “Ti 
vynę” ar “Vi» 
nybę Lletuv 
ninku”, ai 
“Lietuvą”, ai 

“Amerikos 
arba knygų ver-

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

i

Lietuvį”, ar "Sakę 
tfes $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienražtj “Naujienai” ir dar 
galit paairinkti pri« “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta- 
tnista atsimink, kad užsirašę* “Nau- 
jienae” gausi dar vieną visai dykai p*r 
metu* laiko. Tai būk pirmas prie do
vano*.

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenu«, 

Rochester, N. Y.

JUOZ. MARTINAITIS

109 Grand St., Brooklyn, N. Y

uz-

Menka baika,

New York, N, Y.

už 
ko

JURGIS PALUBINSKAS.
(68—M)

^NAUJIENOS

Atsakymas: —
Jeigu tu, brolyti, nori 

greitai išmokt angelskai, 
tai nieko nelaukęs su “čia 
augusią” apsivesk. Prie ap- 
sivedimo šnekėt visai nerei
kia. Jeigu tik mokėsi ge
rai angelskai juoktis, tai 
bus ir gana. Kada tave dar 
kartą “čia augusios” apsups 
ir pradės juoktis, tai tu ir
gi kvatok, kaip drūtas. Ka
da juokas pasibaigs, tai vie
ną iš jų, kuri tau geriausia 
patiks, prišokęs pabučiuok. 
To pilnai užteks, kad tapti 
jos vyru. ' ,

Klausimas: —
Šlovingas Orakule 1 Skai

tydama “Laisvę” radau tavo 
atsakymą, kad lirika reikia 
giedot, o ne skaityt. Na tai 
aš ir užtraukiau, bet niekas 
neišėjo, nes mano galva ne
kokia, tai gaidos nepririn
kau. Taigi, Orakulėli, pa- 
ekspleinyk, kokia nata rei

Slidžia: — Esi nuteistas 
ant vieno menesio...

Kaltininkas: — Ačiū, 
nuli. Tegul tau dievas 
moka dišemtoriopai...

Užsirašykite
po
li ž-

Geras palikimas.
Ponas: — Savo pačiai 

rašau 15 tūkstančių.
Advokatas: — O jeigu po 

tamistos mirčiai ji apsives- 
tų?

Ponas: — Tuomet 30 tūk
stančių — 15 dėl jos ir 15 
dėl to nelaimingo kvailio.

Netiki.
Tėvas: — Matai, vaikeli, 

kokia dievo galybė. Jeigu 
jis nori, tai vandenį padaro 
skystu, o jeigu nori, tai pa
verčia į ledą.

Vaikas: —
papa I Žiema vanduo ir pats 
pavirsta į ledą.

Svirplys

KIEKVIENAI MOTERE1 ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specijaliktas Matarišku, Ligų. 

314 E. 50th Si„ N®w Y® r k
OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. p« 
piet Ir nuo 7 iki 8 vai. vakaro;

Nedėliomls pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Mę* liti 

riame ir pasakomo visas ligas ir p* 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems ii 
geniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkite*, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prletelišką rodą 
Patarnavimas visai pigui. Neužmirš 
kito mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

PARSIDUODA SALIUNAS 
pigią kainą iš priežasties savinin- 
nesveikatos. Saliūnas randasi lie

tuviais, lenkais, rusais ir vokiečiais 
apgyventoje vietoje, 927 Grand St., 
kampas Catharine St., Brooklyn, N.

CBOBOflHOECflOBO 4
ETKEM-bCBHHbm PyCCMlH CORIA/lb-flEMOKPATtlHECHlfl fflyPHAUV f 

------------------ no/Ų, pe/ianųieM ------------- į

r. EfcJlOyCOBA (6. ACH. 2 T. JĮ), JI. flEHHA, 3. 3WH0BbEB0K. į)
OtaE>..'M ,,CaoooflHaro C/iona”: J. Ha TCKynųn tomu; II. lįsi aMopiiKaimCMSŪ \\ 

atnoini; Ilf.' U;i'i> ikhoiih 3ana,tnou Enpoiibi n Poccin; iv. Cpo^H pyccKiirb raaorb 
n aiypnajion'fr; V. .'copin n jipainiiKa coniajinuMa; V’I- BeampncTUKa; \'ll. Hm 
FCTopiii pcBOX»idoiiiiu’ii ^ujgkchIh; Vili. 11hci.mu 'iUTaicaeu; XJ. Otouhm o

iiotbixi Kanrax’b.
pEPBblR N2 BblPlAETL BL CEHTH5P1>.

(10 nepBOMy 'rpoGoBaHlto H3i» kohtopm Toflosaa no/tuMcita — 1 aomi.; Ha bojo 
BbicbtnaoTca no/ipotfKan npurpaMMa ro/ia — 55 ccht.; Ha 3 Mbcnųa — 30 c.;

HtypHaaa. OTAž>nbHbte HūMopa — TO coHvesb.
Aah K'flHaflbi, Eaponbi a JOhih. Amophkh: roflOBan nOflintciia — 1 flOfl/i. 25 c.; 

.na no/irofla — 65 c.; Ha 3 Mtcnųa — 36 c.
nOAHMCKA M nPMHWMAWTCH BK KOHTOPb

WYPHAJ1A
\S V O B O D N O Y E S L O V O” (The Free Word) 

150 Nassau St, Room 1214-17, New York City, Tel. Beekman 1142.
, | Į, IW. . , ,| ■ I II ......... ■ .1 . II ! II ■ III.     ■ I . W »■. ..    , ■■ ■■ ' ■ I—   

Cb pyrtOfiMCHMH h no po^anąlH npocarb oftpauianca
LEO DEUTSCH, 1398 Clay Ave - - -

Pirma Lietuvių DicnraStj

“NAUJIENOS”
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

"NAUJIENOS" praneša naujausias u teisinčiau 
sias žinias iš karės lauko a abclnai iš 
pasaulio — kasdien.

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

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

"NAUJIENOS" leidžiamos daugybės darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne avienio* 
ypatus ir darymai pašalinio biznio,

Prer unecatos kaina'
Chicagoje—pc išnešiotojus 1' c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chic«e'A’C metam $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cu'cadn.- metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem meL ,1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

1841 S. Halsted Si., Chic^o, IK
Šiuomi prisiunčiu$------------už "NAUJIENAS”

metus ir meldžiu jas siųsti iiuo adresu:

,U



*

15 lietuviu Darbi ninku JoS ^aril* yra Hkę. Veikia t® ti elUV ų Daro ID taipogi kaikurios mokyklos, 
Literatūros Draugijos, 'kur leidžia mokyti sulyg se- 

_ -novės programų ir kokioj
19 kuopa L. D. L. D. su-! tik nori kalboj. Prekybos 

sitvėrė Chicago, Ill. Pirmi-istąigos paimtuose miestuo- 
ninku išrinkta drg. J. Parų- se po truputį pradeda dar- 
lis, sekretorium A. Meldą- buoties gana normahskai. 
zis ir kasierium Fr. Zavis- Liepojuje išeiną keliūtas 
tas

20-kuopa susitvėrė Bing- ?tXežA>:-ViS“? \?V,a?’bA’ĮOfi“S 
hamton, N. Y. Išsykio pri
sirašė 40 narių.

keliatas
vietos vokiečių laikraščių ir

ATLEISKITE.

laikraščius iš Vokietijos ir 
Austrijos. Galima esą ma
tyti laikraščius ir iš neųtra- 
ralių šalių. Rusų pinigai 
vartojami šale» vokiečių. Už

Buvo manyta, kad pereitą rublį duoda pusantros mar- 
savaitę visos kuopos gaus kgs Apielinkės ūkininkų 
nominacijų blankas rinki- !gana daug įvažiuoja su Vai
niui centro viršininkų. Bet gOmai.ęiais daiktais į mies- 
dėlei nepermatytų pnezas- tų turgus. Iš fabrikų ir ki- 
cių^ Jjlankos neissmntinėtos. tų pramones įstaigų veikią 

kurie baugiausiai tik tos, kuriosAtsirado žmonių, 1
jau Stengiasi diskredituoti :įokiuo nors būdu yra ryšy- 

. Dar
bininkai pelną vidutiniškai, 

. išmoka. Svaigi-

naują draugiją. Dėlei to'je su karės reikalais.
šiomis dienomis brooklyniš- \ ‘ 1
kių draugų bus pasitarimas.'bet algą ______ ___ CT_
Tuomet daugelis dalykų, ga- nantieji gėrymai vėl priei-
lutinai bus sutvarkyta. narni, bet beveik tiktai mies

tuose. Alus pigus. Ariel- 
Atsišaukimas j ketvirto kos ^augiausiai gerosios.

rajono draugus ir 
drauges.

PAJIEŠKOJIMAI

Skaudėjimai Strėnose

■ X

Mr. Stephan Plac- 
ko Iš Marietta, N. 
Y., Šitaip mums ra- 
86:

■ K

-J*

e
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Severa’s
Gothard Oil.

[Severai GothardMil Aliejus]

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

"Mnn Rknudfljo BtrO- 
nos ir šonai ilgiau, kaip 
per penkis motus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskns bnvo veltui. 
Pnskui aS rodau So- 
vora's almanac'ą ir ra
dau, jog Sovora's Go
thard Oil butų goriau
sia iSbandyti. Aš ban
džiau tų gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. AŠ 
sakau, jog tas taipgi 
Joral dol skaudėjimų ko- 

oro, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurio ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus.”

ii.

L*

IMJ

'■ M

f ffl

reuniatizftio, hėiiralgljos, išsinarini
mo, pasileidimo, ištinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusiu sąnarių ir raume
nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo.

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

Žaizdos, Ki™|:
IslsonOjusI Bknudfiji- 
fnai, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apde- 
girnai greitai pagjja, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment

(Severos Gydanti Mostls]
vartojama. Kaina 25c.

Scvoros preparacijos visur parduodama, pas visus apticki- 
Uinkus. žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiokininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

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

R EIK A LIN G A MOT E RIŠK Ė.
Reikalinga apysenė moteriškė prie 

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

NAUJA KNYGA

LAISVAS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE i 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

500 8. Clinton St., Collinsville, Ill. 
Iždininkas — J. Wlllumat,

337 Central" Ave., Collinsville, Ill. 
^’•gano už uretojas — V Raudonius,

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

sio I-inn ir • ėią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
irinois.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
m. ;. u y s ras, rockford;
ILL. VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

1486—7th Ava.
Vice-pirmininkas F. Raškevičiua

539 Island Ava.
Pretekela raitininkas Ona Užballūtė 

1214 West 8t.
Firffcns* raitininkas J. Btružas

1125—8th 8t.
Iždininkas Ht. Buslriskis

589 Island Ava
Kmoi Globjiall

14. Garullflt*
1109 8. Wlnn«ba<o St.

Ona Bavraoavlčlūtt
589 lalanti Av®

Marialka A. Noveraunkaa <
411 Bo. Clittrch Bt.

‘Laisves“ AGENTŪRA
SIUNČIAME PINIGUS I VISAS DALIS SVIETO

Patarnavimas kuoteisingiausias

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

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

Šiuomi noriu atkreipti 
‘daugiau atydos visų drau

gų ir draugių į tai, kad męs 
turime prie mūsų rajono su
organizuotą iš apie 30 na
rių Propagandistų ir Agi
tatorių Ratelį, kuris jau gy
vuoja antri metai. Jo tiks
las ir mieriai yra, kad dau- 
giaus prasilavinti rajono 
draugams socijalizmo ir ki
tuose moksluose, kad paskui 
galėjus daugiau ką veikti jr 
eiti į plačias minias žmonių 
su didesniais žinojimais ir 
patyrimais.

Tas buvo svarbiausiu pa
matu tam rateliui susiorga
nizuoti. Per pereitos žie
mos sezoną męs mokinomės, 
lavinomūs ir veikėme, kiek 
galėjome ir tas davė mums 
progą šiokius tokius rezul
tatus įgyti. Tikimės, kad 
ateinančią žiemą męs dau
giau atkreipsime į ląi aty- 
"4ps ir geriau susitvarkysi
me.

Taigi, visi IV rajono drau
gai ir draugės į darbą! Ku
rie dar nėra prisidėję .prie 
ratelio, prisidėkite dabar ir 
kartu visi lavinkimės ir vei
kime. Taipgi labai reikalin
ga, kad tame mūsų darbe 

" prisidėtu daugiau žinantie
ji mŪMyplraugai ir būtų kai
po instruktoriai ratelio, 
neatsisakytų duoti mums 
nors po vieną kitą lekciją. 
Rodos, randasi tokių drau
gų mūsų rajohe nemažai, 
kurio galėtų rateliui padėti 
savo darbą varyti pirmyn. 
Praeitą žiemą mums, sutei
kė apie aštuonetą lekcijų 
drg. C. A. Herman,- gal būt 
neatsisakys ir šiemet.

Sulyg paskutines rajono 
konferencijos nurodymų tu
ri įvykti ratelio susivažia
vimas apie pabaigą spalio š. 
m. Vieta susivažiavimui 
paskirta Jersey City, N. J. 
Susivažiavimo diena ir vie
ta bus vėliau pagarsinta per 
“Kovą” ir “Laisvę”. Visuo
se ratelio reikaluose kreip
kitės pas sekr. D. Pilka, 242 
Wayne St., Jersey City, N.

Pajieškau sekančių ypatų: P. Jo- 
kubonio, R. Jokubonio, Jono ir Elzbie
tos Burčikų. Jie gyvena visi Chica- 
goje. Taipgi ir Emilijos Tumosyčios, 
ji gyveno Pittsfield, Mass., bet dabar 
girdėjau išvažiavus į N. Y. valstiją. 
Visi Kauno gub., Zarasų pav., Papilės 
volosties, Kubilių kaimo.

Kas juos žino arba jie pats atsi
šaukite šiuo adresu:

John S. Yokubonis 
Olney St., t Gardner, Mass.

PARSIDUODA FARMA.
Parsiduoda farma; žemes 160 ak

ru ir namai už $2,400. Iškalno į- 
mokėti reikia $800, o likusius ant iš- 
mokesčio. Norėdami daugiau žinių, 
kreipkitės šiuo adresu:

H. R. K RE N S
GLINDEN, WIS.

(79—82)

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

G A. BARONAS
McKees Rocks, Pa.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepua, 226 

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

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

and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa. 
Tartų Kontrolės Komisija:

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

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

P. Samulionis,
Box 63, Mc Kees Rocke, Pa.

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

Laisves' SPAUSTUVE

F. Petrašiunas
R. Pirmininkas.

Liepojaus gyvenimas

Apie Liepojaus gyvenimą 
pasakoja kai-kurie iš ten iš
bėgę darbininkai šitokius 
dalykus: Svarbesnieji valgo
mieji daiktai, duona ir mė
sa, nebrangus, cukrus nepa
prastai pigus—7-8 kap. sv. 
Bet užtat, pieniškas begalo 
brangus. Vokiečiai visai 
perdirbę uostą, padirbę 
gelžkelį į Klaipėdą dviem 
bėgiais. Šaukimo karės tar
nybon nebuvę. Darban pa
imti tik tokie gyventojai, 
kas neturi tam tikro užsi-

• ėmimo. Tik paskutinia
me laike prie laukų darbų 
išsiųsti-ir žemesnieji tarnau
tojai iš miestų. Inteligentų 
profesijų žrhonių neimą prie 
karės darbų. Miesto valdy- 

. ba palieka senoji, kiek jau

Aš Juozas Kuizinas pajieškau pus
brolio Kastanto Kuizino, Kauno gub., 
Raseinių pavieto, Gilalės volosties, 
Struikų kaimo. Meldžiu atsišaukti 
ant šio adreso:

J. K.
Auburn, Ill.Box 58

ĮSPŪDINGA VAKARIENĖ.
Lietuviu Ūkėsų Kliubas, Bayonne, 

N J., rengia 17 d. Spalio (October), 
1915, ant Maydašo salės, pirmą drau
gišką vakarėlį, 
nimai: kalbos, 
gal, teatras

DIDELĖS DOVANOS!
Kas užsirašys pas mane “Laisvę” 

ant metų ir prisius $2.25, tas gaus 
dovanų “šakę” ant cielo 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

Bus įvairus pamargi- 
deklemacijos, monolo- 

“ Nenorėjai duonos, 
griaužk plytą”, skambinimas ant pi
jant* ir griežimas ant smuiko. L. U. 
Kliubas stengiasi surengti gardžiau
sią vakarienę iš geriausių valgių, 
taipgi bus skaniausių gėrymų. l’o 
vakarienei prasidės naujausios mados 
lietuviški šokiai.

įžanga porai $1.50; pavieniams: vy
rams—$1.00, moterims ir merginoms 
—50c.

Pradžia ant 5-kių po pietų. ę
Tikietus reikia užsisakyti iš laikę 

pas J. Franckevicz, 19 E. 19th St.; 
J Juselis, 482 Broadway, M. Traky- 
mas, 247 Avė. E.; F. Milvidas, 26 E 
21st St. ir Kliubo narius. Širdingai 
užprašome kaip vietinius, taip iy iš 
apielinkės atsilankyti.

v Komitetas.

iki

Box

adresu:
M. M. PURVENAS

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

K. MASALSKIS

K. MASALSKIS
žinomas Rockfordiečiam:*, su- 
geriausią lietuvių orkestrą 

grajina visokiuose susi- 
vcselijose ir kituose pa- 

Reikalaudami lie- 
visados rasite gerą

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA 
Specijalistas Moteriškų Ligų.
E. 5()th St., New York

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

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedėliomis pagal sutarti. t
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas’’ ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap
žiūrėsime ir duosime prieteliška. rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neuzihirš- į 
k ’te mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai

PARSIDUODA
Parsiduoda S A LIŪNĄ S už priei

namą kainą. Biznis išdirbtas per 20 
n.<tų; apgyvento  j vietoj lietuviais ir 
lenkais. Parduodu iš priežasties 
sveikatos.

JOHN MARCINKEV1ČJA
185 Gale & Pearsall St.,

I Blisvillc? N.
k (79—83)

ne-

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

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

(79—81)

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Atvirutės 4 rūšių, kurias išleido 

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

Pinigus ir4aiškus siųskite:
P. aĮ. DEDYNAS

1 Worth St., Worcester, Mass.

Gerai 
taiko 
Rockforde, 
rinkim uose, 
sil inksminimuose.
tuvių muzikantų, 

J patarnavimą.
105 Knoweilon St., Rockford, BĮ.

Old Phone 1171

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J. Misevičia
SPECIJALISTAS ŠIRDIES IR 

PLAUČIŲ LIGŲ. 
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

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

JOHN KULBOK CAFE 
kad 

biznieriai 
biznį gi- 
Cigaras, 

kaip ko- 
lapas, 

gardžiai

A
Žinoma, 
visi 
savo

nors 
pūsto 
bet 
kvepia. Nebūt
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sakoj kad 
skaniausias. O 
man

tai nereikia

Tol 2*54 Gr«t«np®ini.
PuikiaHFiin lietuviama vieta paa
P, DRAUGELI.

Skanus aluti, 
gardi arielka, 
ėliua, visokia 
vynas, kvepen- 
tl cigarai, ir 
pulkui užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit 
atsakančios 
vietos, o būsite 
užganėdinti. .

, Broooklyn,
Palei Wyth»

j 73 Grand st.,

DRAUGIJOS
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.
Valdybos vardai ir adresui: 

Pirm. J. Bastis
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan, 
Pirm, pagelb. M. Ambraziūnas

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

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

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

1G6—10th Et., North Chicago,
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, 111. 2. M. Rekis, 1329 
No. Jackson St., North Chicago, 111. 
Maršalka K. Navickas,

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

dienį po 12-tai dienai kiekvieno me
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, 10th gatvė,North Chicago, 
Ill.

Ill.

Ill.

Ill.

Ill.

Ill.

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

Iždininkas B. Vaičekauskas,
526 89th St., Brooklyn, N. Y.

DIDŽIOJO
VIŠK Ų 

GOS

J.

O.

.Kuopų sekretorių adrcaai:
1 kuopos, J. K. Mttžlukna, 1111 

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

Box 68, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, J. Gakiinas, P. O. Box 

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

Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P. Petrauakaa, Pust office

Cuddy, Pa.
kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

st.

st.

st.

St.
St.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A, Pakšis,

462 Jehne
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne
Finansų raštininkas K. Ąrlaųskis, 

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

Sūdžia A. Bubdis, 813 Quince
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 

Caledonia 
Main St.

St. ir J. Jurevičia,

St.
301
152

“AIDO” choro Viršininkų
ADRESAI:

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

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

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

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

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

N.

N.

St., 
va-

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

Centro Valdyba: 
Pirmininkas J. Skirmontas, 

72 Hudson Av«., Brooklyn, ]
S. Karvelis, 111 Ainslie St., 

Brooklyn, 1 
Iždininkas J Butkevičia,

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

kuopos Brooklyn# — L. D«v«ikin, 
146 Metropolitan Ave. Brooklyn, 

kuopos Brooklyn® — V. Vitkevičla, 
29 Hudson AveM Brooklyn, N. Y.

N. Y.

N. Y.

N. Y.

2

H 
KP

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

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

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

Svetk*to»

ir

ir

. .50c. ir

..50c. ir

. .25c. ir

10c. ir

sekančios gyduolės:
Nuo galvos skaudčjimo.IOe. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gčhmo................
Nuo peršalimo......................
Plaukų stiprintojas. .. .25c. 
I.inimentas arba Expclleris.

50c. 
lytiškų ligų........... 50c.
dusulio............................
kirmėlių........... ............ .

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

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

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

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

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

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

Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausiu ir geriausių gydančių i..edikamentų ir labai jiasek- 
mingai gydančių įvairias ligas Tarpe kitų aptiekoS san
delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Bahamas.. 
Nervų Stiprintojas. . 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio.................   . ..
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės nroŠkos...........T*
Pigulkos nei kepenų.... 
Blakių naikintojas........
Del išvarymo soliterio. 
Anatarinas plovimui..._____
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti _ mostis............................
Antiseptiškas muilas.................
Gumbo lašai....................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroa 
tffalppat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. 

tik yta žinomos ir žmonių vartojamos.

^^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašyrmteSU? 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam®- 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoj®.

Fstg’Si lums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių,. r*šyd®w<t i 
atsilankydami į Lietuviikq Aptiekę,

VINCAS J» DAUNORA, Apti«&onuar
Bedford Avenue Kampas North *-t«» gatvS* BroakJtotv .

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ S4JUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
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 Ave., Brooklyn, N.Y. 

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

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

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

. Kreivėnas,
550 W. 52 St.,

Simaitis,
174 Broadway,

Parulis,
183 Roebling St.,
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush

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

rodos, 
gir- 
pa- 
pa- 
vie-

kaip
tis.
keleivinių.
rankumais.
tą, o būsit užganėdinti.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Greenpoint 279

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

draugai 
žinoma,

. kalba,
, vieta atsakanti dė’ 
Kambariai • u visais 
Prašau kreiptis į tą K.

V.

K.

JAUNĄJĄ LIETUVĄ
su paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenės mėnraštį.
“JAUNOJI LIETUVA” eina kas mėnuo didelio formato 48 pusi., 

spausdinama ant gražios paveikslų popieros.
“JAUNOJE LIETUVOJE” kiekviename numeryje spausdinama 

rinktinės dailiosios literatūros veikalų (eilių, apsakymėlių ir kt.), 
taipgi raštų ir straipsnių, kame gvildenama įvairus mokslo ir visuo
menės gyvenimo klausimai.

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ” yra dar šie skyriai:
L Mokslas ir pažanga; II. Ruožai iš politikos ir visuomenes gy

venimo; III. Spauda ir gyvenimo atbalsiai; IV. Sriovių ir partiji; 
gyvenimas; V. Literatūros apžvalga; VI. Jauninto Balsai; VII. 
Moksleivių keliai.

Kaina metams $3.00, pusei metų $1.50. Vienas numeris 25c.
Meldžiame užsisakyti tuojau:

J.

J.

New York City.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

m.

ir gaunamos
................ fl.OO

.75 
1.00 
1.00

.50

.50

.50
1.00
.25
.1^

5.00
.2*
.25
.50 
.25 

1.00

,25 
.10 
,25 
.5(1 
.25 
.50 

1.00 
1.00

,50 
.25 
.25 
.25 
.tr 
.2F 
.14

24c.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

Susinešimų Sekretorius 
Rice-Herman, 140 E.

New 
Susinešimų Sekretorius 
viackas, 183 Roebling St.,

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

Westville, Ill. 
Finansų Sekretorius 2) J. Stasiu’e- 
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 189th 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 j knygas pasiųs 
iždininkui v

1) M. M. 
19th St., 

York, N. Y.
2) J. Ne-

Nuo plaukų žilimo. 
Nuo Reumatizmo... 
N u o 
Nuo 
N uo 
Antiseptiška mostis.
Nuo viduriavimo...... -___
Kastorija del vaikų.. ..10c. ir 
Proškos del dantų... ..............
Karpų naikintojas....................

III.

2257 W. 23rd PI Chicago, Ill.

“JAUNOJI LIETUVA”

iiwlfinifltfiii

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

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

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

864 L. Box, Steger, Ill. 
Iždo raštininkas V. Malinausku,

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

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

Box 566, Steger, Ilf. 
Knygyno iždininkas J. Damldavičia, 

* Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno ffišnesio nedžHoj, P. A. 8a- 
luevičlau ■

IIA1/ Al H NEREIKIA JIEŠKOTI « 
|1|| I I M V I II Delio, kad mes nurodome Kaip lengvai išmokti aspi 
|V| 11 |% ■ i Į 11 kalbą, aritmetiką Ir lietuviu kaitrai gramatiką 
■ ■ ■ ■■ muose lluosame laike, nsi išmoksta. Nurodyaii it

knyga DYKAI. įdėk stamp;. Adresas;
LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICA80.
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EXTRA
PARDAVIMAS

So. Boston,

dabar

South 4263.

131 Grand St., 
Office or Real

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

aš išgy-

A. ZINIS
Brooklyn, N. Y.

Estate and Insurance.

su plieniniais

nius vyrus nebepriima at-

GERIAUSI MUZIKAL1ŠKI INSTRUMENTAI 
AM ERIKOJE.

Iverj. VEIK DYKAI! 
ž tuos daiktus užmo- 

Specijališkas nupiginimas, todeĮ pasinaudokite

Yra tai svarbi 
cijos, bet ir kat 
rodyta visos baisenybe: 
zicijos laužų, siautusių 
mečių ir tt., ir tt.

Knyga papuošta su 
$1.00. Tą knygą galite 
ne, adresuojant:

F. MILAŠAUSKIS, 25 Second Street,

ITVI •! -u f*- £ - SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS.Užlaikau Gramofonus akordas prekiuoja tik ?5c.

eit

E

2342.

7
2343.2223.

Gvardijos

2224.

2225.

2226.

2227.

2228.
K a pelija.

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

2360.

10 o

JBidlte.-.i

2357.2358.
2359.

Republikonų Gvardijos Orkestrą.

Vaiskava •'

(TINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

Griežė Princo Vaiskava Kapelija.

Geriausi 5c. Plain-End Cigaretai Amerikoje
Parduodami visų pardavėjų visur.

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS
TEKA.
BIRUTĖ ir
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ. 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka.
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.

t
t
i
t

o

VICTIMČC 7IKIinC I 17 d- spalių Eugene Debs VlLl lFrEib £lNlub< kalbės Carnegie Hall 2:30 
Panešimas Brooklyno rūb-fe& 

Jiūvhi kontraktoriams ir
visoms rūbsiūvių dirb

tuvėms. >
30 d. rugsėjo buvo ekstra 

susirinkimas Amalgamated 
Clothing Workers of Ameri
ca 54 ir 58 skyrių ir buvo 
pranešta, kad Chicago, Ill., 
rūbsiūviai apskelbė genera- 
lišką streiką. Kadangi męs

klausyti jo prakalbos.
il. Debsas agituos už su

teikimą moterims balsavimo

Gavo apsivedimo laisnius.
Adomas Jakubauskas su 

Juozapina ' Stonkiūte ir 
Pranciškus Perrys su Wla- 
dislava Kochalska.

piinai atjaučiąm Chieagos Blogos naujienas saliūnin-
Vii hcrni xti 11 Imxrni v-\r\v» T i ym»h urūbsiūvių kovai, per tai pra
nešame visiems Brooklyno kams.

Dabar jau pante alaus už
kontraktoi tams bei kompa- centų ant amžių nuvažia- 

neimtumet is Į vo į istorijos dugną. Apie 
dirbti darbų..j,j £us gaiįma tik atsiminti 

ir atsidusti. Dabar jau pan
te alaus niekur nebus piges
nė 15 centų.

Saliūninkams pabrango 
laisniai nuo 1 d.spalių, kiek
vienas šaliūninkas turės mo
kėti po 300 dolerių daugiau 
negu ligišiol mokėjo. O ka
dangi daugelis saliūninkų ir 
prie semi laisnių jokio biz
nio nedarė, tai dabar jau 
jiems gręsia aiškus bankro
tas. Dabar galės išsilaikyti 
tik labiau pasilaikanti saliū- 
r.inkai. Ligišiol saliūninkai 
mokėjo po $1,200, o 
mokės jau po $1,500.

Daugiausia saliūnų 
darys Manhattane. 
gi, kaip spėjama, turės užsi
daryti apie 600 saliūnų.

Brooklyne, kaip išrokuo-

nijoms, kad neimtumėt iš 
Chicago, Ill., C.L-
Jeigu męs patėmysime nors' 
vieną žiponą dirbant dėl1 
Chieagos firmų, tai griežtai 
atsisakysime jį dirbti. Per 
tai kontraktoriai, kompani
jos ir korporacijos privalo 
įsitėmyti ir iš Chieagos dar
bų nepriimti.

skyriaus įgaliotiniai.
A. Macaitis, Pirm.
J. A. Manelis, Prot. Sek.
J. Augimas, W. D.

Pralaimėtas streikas Cent
ral Brooklyne.

Juozas Pažeimėnys pra
neša :

Arbuckles Bros, cukernės 
darbininkai streiką pralai
mėjo. Didžiausia pralaimė
jimo priežastis—stoka vie
nybės. Streikui prasidėjus, 
daugelis prisirašė prie uni
jos, bet už kelių dienų, pa
būgę, pradėjo bėgti atgal ir 
atiduodami unijos knygutes 
bosams, prašė priimti dar
ban. Tokiu būdu ir liku
siems prisiėjo grįžti darban. 
Streikui prasidėjus, kompa
nija sutiko uždėti tiems dar
bininkams, kurie dirbo ne
mažiau vienų metų po lc., pro^ramui J.
ku r.e nemažiau 2-3 metų- , • , į
tai po lį ir po 2 centu, kad 1 
grįžtų prie darbo. Tasai

uzsi-
Išviso

kiek daugiau saliūnų, tarpe 
jų užsidarys ir keli liųtuviš- 
ki.saliūnai.

Šaliūninkas.

LAISVĖ

SKAITYTOJŲ AT YDAI!
Mainydami adresą, būti

nai turit priduoti senąjį ir - 
naująjį adresus. To nepa
darius, adreso permainyti 
negalima.

“Laisves” Adm.

4Puikus namas ant 8 familijų, po 
kambarius ir bekauzės ant flooro; že
me 25x118, randa $60.00. Ant metų 
išmokėti $i,400. Kaina tik $6,400.

Naujas mūrinis, 2 familijų namas 
su 8 kambariais ir su maudynėmis. 
Izitas 20x100; įmokėta $500. Kaina 
tik $2,200.

Mūsų kompanija parduoda geriau
siu mainų anglis už žemiausią kainą. 
Tonas nuo $5.50 augštyn, ir už tą 
pačią kainą pristato j namus.

Su pagarba

. v .Pajieškau Juozo Mikaičio, 
kaipo draugo Lietuvių Gim
nastikos Kliubo, Brooklyn, 
N. Y. Meldžiame sugrąžin
ti kvitarijušus, kaip galint 
greičiau.

Varde L. G. Kliubo
Sekretorius.

SIMANAS 
VAICEKAUSKAS.

Praėjusioj subatoj (2 spa-l 
lių) Tautiškame Ni 
buvo teatras ir ba 
rengtas Lietuviu

vo atmestas streikierių mi-| 
tinge, kur viską vedė Etto-j 
ras. Tuomet darbininkai 
reikalavo po 3c. Dabar, ka
da sugrįžo neprašyti, tai ne
žinia, ar bus pakelta alga.

Arbuckles kavos dirbtu
vės darbininkai irgi sugrįžo! 
darban. Nieko nelaimėjo,! 
nors bosai žadėjo pakelti al-

Dar apie pralaimėtą streiką.
Pereitą utarninką žmones 

dar gerai laikėsi, bet sere- 
doj pradėjo krikti. Išpra- 
clžių nubėgo į cukernę pra
šyti darbo vilenskiniai. Bet 
buvo daug streikierių, kurie 
nutarė laikyties, Ypač jau
ni vaikinai laikėsi vienybėje. 
Bet pamatę, kad baugštesni 
jau grįžta darban—visi nu-

da gal priimsim. Daugelis 
streikierių susirūpinę, kas 
čia dabar daryti. Pasirodo,

na, o kiti nors ir prisirašė 
prie jos, betgi tikro suprati
mo neturėjo, ką tai reiškia 
unija. Daug prisidėjo prie 
streiko pralaimėjimo ir ku
nigo veikimas.

Visą šį streiką vedė I. W. 
W. ir tūlas Grikštas. Apie 
tą žmogelį dabar visaip šne
kama. Prieš streiką jisai 
sakydavęs prakalbas ant 
Hudson Ave., ir vieton nau
dingų pamokinimų, plūdosi 
ir keikėsi, kaip karčiamoje.

Vienas iš streikierių.

30 d. rugsėjo So. Brookly- 
ne apsivedė Antanas Ma
jauskas su p-le Jokubaičiu- 
ke. A. Maliauskas pirmas 
So. Brooklyno veikėjų; jo 
rūpesčiu buvo surengta 2 
perstatymu ir 2 prakalbos, 
taipgi buvo suorganizavęs 
Jaunuomenės Kliubo chorą. 
Iki šiol prigulėjo prie L. S. 
S. 20 kuopos.

Linkėtina naujai porai lai- 
mingo gyvenimo ir amžinos 
meilės. J. V.

DEBSAS NEW YORKE.
Viduryje spalių mėn.-New 

Yorkan pribus geriausias 
socijalistų kalbėtojas Euge
ne Debs

sidėjo perstatymas 
“Kerštinga Meilė”.
Į'ClVO VUIIYUUIO llunVAiUj vvv 

kadangi jį lošė geri akto
riai, tai išėjo gana gražiai. 
\ patingai gerai atliko Ož- 
gio rolę drg. Kačergius. Ki
ti aktoriai irgi gana gerai, 
lošė.

Po perstatymui dr-gė Sta- 
kauskiutė sulošė monologą' 
ii' “Aido” choras į 
vyste p. Eremino gražiai su-1 
dainavo kelintą dainelių.

A bei n ai, visas vakaro pro-! 
gramas ant klausytojų pa-Į 
darė gana malonų įspūdį.

Žmonių buvo suvirš 300. v

asSiuomi pranešu 
dirbu pas M. and V. Furni
ture Co. kaipo pardavėjas 
fornišių. Todėl norintieji 
pirkt fornišių malonėkite 
kreiptis pas mane, o aš pa
tarnausiu kuogeriausiai ir 
teisingiausiai. Mano antra- 

no1 183 RoeblinS st’ Brook-po vacio- lyn> N, Y Telephone 5231
I Greenpoint, arba pas Ma- 
jliauską ir Vidžiūną, 687 
j Third Ave., kampas 21st St., 
Brooklyn, N. Y. Telephone

Šiais metais Brooklyno 
progresyviškoš draugijos 
pradėjo rengti balius su 
perstatymais, dainomis ir 
prakalbomis. Tas yra labai 
p; tg i r t i n a. Susirinkusi o j i
publika nors šio to pasimo
kina.

Atgaleiviškos gi draugijos1 
laike savo balių ne tik kad i 
publikai nieko gero nesutei-1 
kia, bet dar daug blogo pa- Į 
daro. Mat, norėdamos tu-1 
reti kuodidžiausį.. pelną iš' 
baliaus, deda visas pastan
gas, kad tik publika kuo- 
daugiausia alaus išgertų. O 
pasekmės to būna kartais 
labai liūdnos: pasigėrę žmo
nės susibara, susipeša ir 
provojasi.

Taigi, bent progresyviš- 
koji Brooklyno publika tu
rėtų remt tokius balius, ku
riuose apart alaus, būna dar 
ir šioks toks programas.

Svirplys.

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

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

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

ir turi gerą praktiką Kalbame Rusiškai, Lenkiškai ir Lietuviškai.

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

SERGANTIEJI!
priežasties ligos?

INKVIZICIJA”.
knyga. Joje telpa nevien inkvizi- 
alikiškos tikybos istorija, čia nu- 

, kryžuočių karių ir inkvi- 
Europoje per daugelį šimt- 

daugeliu paveikslų. Kaina 
gaut F. Milašauskio knygy-

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

Naujausias
Lietuviškas

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

W.S. WAIDELIS, 112 Grand St., B’klyn.N.Y.
— KAINOS NUPIGINTOS 
KARĖ — VISKAS Už

II
 MUS PROTINAME, JUS PELNOTE. NEREIKALAUJAME

PINIGŲ, MOKĖKITE TADA, KADA ATLAIKOTE DAIKTUS IR 
JEI JIE JUMS PATINKA. Tūkstančiais dolerių išduodama tavorų, 
kad supažindinti jus su mūsų lavonu. Tas nupiginimas tiktai, per 
tūlą laiką, ir pareikalavus męs jums prisiusime puikiai išbraižytą 
auksinį laikrodėlį, vyrišką ar moterišką su geriausiais viduriais 

B tik už 5.95 ir apart, to, kaip matote ant paveikslėlio visus tuos 
8 daiktus: Skutinyčią, gražinusį Lenciūgėlį, Žtejįą, Fontaninę Plunksną, 
8 Baksą Havanos Cigaru, 7 šūviu nikeliuotą re 
Į VISKAS PILNAI (ĮVARANTI O TA. Kitur 
I ketum tikrai $25.00.

S tokia proga, kol daiktų yra, prisiųskite savo vardą ir adresą, iškirpę 
Išitą apgarsinimą, o męs jums išsiusimo šituos 10 daiktų dėl peržiū

rėjimo ir išbandymo. Jeigu jus tas viskas užganėdins, (užmokėsite 
agentui $5.95 ir persiuntimo iškaščius. Užsisakykite šiandien—su
rūdysite pinigus.

| EXCELSIOR WATCH CO.^ptTT^CHICA
—mm———» nim ..

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 

ino pirm užmokėjimo pinigų.
vieną doleri rankpinigių su tiesa peržiūrėji-

t 'M'.U.
I

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

Kaina $12.00.
Geriausia dvieilinė Viennos Armonika su visais 

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

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

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

MOSCOW MUSIC CO.
Dept. M52 CANAL STREET.

m

Fountain Plunksna su kabliuku, auksine, gvarantuota 14K.

Dykai už 75 čielus Kuponus arba Pakelių Priešakius. • 
<>■■11—MB II Il l Wiyi* —MMM I— . JO 1111--TTT-. 1 ll» Jr Dtf IHI IJT»

Kišerltt’5 PeiHs. 2 Geležtė

Dykai už 60 čielų Kuponų arba Pakelių Priešakių.
(ši dovanu bus duodama Iki Dec. 31. 1919)

8 bal
su 21 
balsais

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

pertikrinamas ge- 
Reikalaukite illius-

NEW YORK, N. Y.

(Ivnrnntuoti 
1 metams 

per' 
Ansonia 
Clock Co.

Už 125 
K u p o- 
nus ar
ba Pake
lių Prie
šakius.

Siųskite kuponus 
laiškuose ne (par
cel post) arba ex- 
preeu apmokėtai, 
pas

DEPARTMENT 
95 First St. 

Jersey City, N. J.

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

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

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

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10

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

Naujausi = Lietuviški

Columbia
Rekordai

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
Galima gauti pas

J. GIRDĖS
103 Grand St., Brook!t n, N.Y

2339.

2340.

2341.

•į) R. LANP6S' Gv/<-Z><wG

vai. ryto iki 4 po pietų.

New York City

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DR1NOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUKATOS VAKARĖLI.
NUOSTABU. Maršas.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maršas. Princo 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų
Orkestrą.
MANO LAIVAS, 
į SVEIKATA. Maršas. 
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos
Orkestrą.
PER GIRIĄ G1RIALĘ. * :
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
PER ŠILĄ JOJAU.

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ
GRAMAFONŲ. 5

Specijališkas nužeminimai 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainij 
500 aditų, kaštuoja $12.50 
Gvarantuotas ant" 1Q metų. Ai
tą gramofoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjimą 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
algai. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK. N. Y.

M.&V.FURNITURECO.I
Maliauskas & Vidžiūnas, Props.

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

PATARNAUJAM GRAŽIAI, QREITAI IR TEISINGAI.

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




