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RUSŲ REVOLIUCIJO- 
NIERIAI LAUKIA 

AMNISTIJOS.
Mums praneša iš Pa

ryžiaus:
Vietos emmigrantų 

kolionija laukia, kada 
Rusijoj bus apskelbta 
amnįstija. Manoma, kad 
amnistija vėliau ar 
anksčiau vistiek bus 
apskelbta.

Daugelis politiškų 
prasikaltėlių mano grįž
ti namo, Rusijon.

Gyvenimas Francijoj 
darosi vis 
Patriotiški

įkyresnis, 
francūzai 

vis labiau šnairuoja į 
rusus revoliucijonierius.

“Laisvės” 
teiraujasi

ADRESAS TILŽĖS 
LAIKRAŠČIO.

Daugelis 
skaitytojų 
adreso “Dabartis”, kuri
skiriama Didžiosios Lie
tuvos gyventojams.

“Dabarties” adresas: 
13 Deutsche strasse, 
Tilzit, Ostpreussen,Ger
many.

’aktorium to laik
raščio yra Dr-as Stepu- 
taitis.

LIETUVIŲ IR LAT
VIŲ GRUPA ŠAUKIA

SI f CIVILIZUOTĄ 
ŽMONIJĄ.

“Dabartis” praneša 
apie Šveicarijos latvių 
ir lietuvių grupos pro
testą prieš rusų valdžią.

“Latvių ir Lietuvių 
grupa Šveicarijoj šau
kiasi į civilizuotąją 
žmoniją, idant protes
tuotų prieš išnaikinimą 
visos tautos, kuri ne
paisant persekiojimų, 
kokius visuomet po ru
sų valdžia kentėjo, rei
kalauja sugrąžinimo sa
vo teisių, ir visomis 
jiegomis priešinasi, kad 
ji barbariškiausiomis 
priemonėmis, kurios 
vien gėdą daro žmoni
jai, būtų išbraukiama 
nuo Europos žemlapio .

“Kel Ritas milijonų 
žmonių iš Latvijos ir 
Lietuvos krašto tapo 
nustumti į tolimiausias 
valstybės gubernijas (į 
Archangelską, Kazanių 
ir Sibirą), ten kur labai 
žiaurus ir nesveikas o- 
ras, tarp svetimos kal
bos ir svetimo būdo 
žmonių. Svetimi ano 
krašto žmonės juos lai
ko svetimais. Pavyz
džiui 10,000 latvių iš 
Kuršo nugabenta, Rusų 
valdžiai paliepus, į rytų 
gubernijas. Užuot ap
rūpinę nelaiminguosius, 
nuvarė juos miestuos- 
na, kurių valdžia, pa
vadindama juos vokie
čiais, be jokio gailesčio 
juos palieka vargams...”

i

da. Visų akys atkreiptos į' 
Bulgariją ir Graikiją.

Ligišiol buvo manyta, kad 
'Graikija eina už talkinin
kus. Graikijos parlamento 
dauguma ir pirmasai minis
teris Venizelos eina už tal
kininkus. Bet patsai kara
lius Konstantinas yra vo
kiečių kilmes ir pritaria 
kaizeriui. Konstantinas at
sisako remti talkininkus.

Graikijos pirmasai minis
teris rezignavo iš savo urė
do, nes jo veikimui neprita
rė karalius. Graikijoj lau
kiama revoliucijos, kadangi 
dalis graikų eina už vokie
čius, kita gi dalis pritaria 
talkininkams.

Athenuose atmosfera la
bai įtempta.

Salonikuose (Graikijoj) 
francūzai iškėlė iš laivų 
180,000 kareivių, kad pagel-
lėti serbams, kuriuos Vo- DIDELIO DEBESIO 
kietija ir Austrija visiškai i MAŽAS LIETUS, 
mano nušluoti. Bet francū- buvo tikėtasi, kad fran- 
zai, iškeldami tiek kareivių CQZams įr anglams subruz- 
ant Graikijos teritorijos, su- (|us vakaruose, vokiečiai tu- 
lauže jos neutralitetą. Jic’resia urmu traukties atgal, 
rengiasi dar ir daugiau ka- iiet/ po teisybei, tai nieko 
reivių išsodinti Salonikuo- __ ___ ____
se. Išviso žada išsodinti j [pirmas dvi dienas francū- 
800,000 kareivių. Ir vis tai, izams jr anglams sekėsi. Da- 
kad padėjus Serbijai. ;bar jau ne.

PABĖGĖLIAI ŽYDAI — DVINSKE
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ŠAUKIA AUSTRO-VENG- sišaukima, kad visi austro- 
RUS NEDIRBTI GINK- vengrai nei)ų dirbti į tas 

T dirbtuves, kur gaminama
Austro ginklai ir ammunicija Fran- 

Vengrijos konsulis baronas cijai, Rusijai ir Anglijai. 
Lothar von Hauser patalpi-[Kas nepaklauys konsulio, 
no vengrų laikraščiuose at-1 tas bus baudžiamas.

LUS.
Pittsburgh.

R

Slaptas Vilniaus Lietuviu 
Susirinkimas.

rosią urmu traukties atgal.

panašaus nebuvo. Tiktai

BULGARIJOJ.
j Rusijos ambasadorius jau laiko ja savo rankose, 
atšauktas iš Sofijos. Va-, rpjes " Souchez 
landa iš valandos laukiama nnt vietos
kares apskelbimo. _ _ _ (vyriausias vadas’pripažįsta,

3,000 vokiškų aficierių |-a(] vokiečiai užėmė Hohen- 
Darko Bulgarijos kariume
nę.

1 RUSIŠKA PARTIJA 
BULGARIJOJ.

Bet Bulgarijoj yra ir Ru
sijos šalininkų. Taip buvęs 
karės ministeris pasakė,kadi 
kiekvienas bulgaras, kuris! 
pakels ranką prieš rusus, 
bus savo šalies pardavėju, 
kadangi Rusija išvadavo 
Bulgariją iš po Turkijos'
jungo.

Dabar jų yra jau veik 3, Washingtonas. Preziden- 
milijonai. Valdžia paėmė į I tas Wilsonas, kuris išbuvo 
savo rankas maisto prista-. našliu apie 1 metus laiko, 
tymo kontrolę. Veikiausia,'dabar žada vėl apsivesti su 

ponia Galt,bus įvesta tokios pat prie
monės, kaip ir Vokietijoj.

DŪMA BUS SUŠAUKTA.
Petrograd.—Šią pėtnyčią 

Dūma vėlei bus sušaukta, i 
Atžagareiviai ir ministerija1, 

Ties Loos vokiečiai atėmė; baisiai rūpinosi, kad tik 
nuo anglų dalį teritorijos ir Dūma nebūtų sušaukta, bet, 

. ta jų agitacija buvo be pa-, 
Ties Souchez francūzai sėkmių. I

Maskvos žemiečių suva
žiavimo delegatai pasimatė, 
su caru ir, matomai, padarė, 
ant jo įspūdį. ,zollern redutus Linso apy

gardose.
Ir iš kitų vietų praneša, 

kad vokiečiai pasekmingo
mis kontratakomis povaliai 
atsiima savo senas pozici
jas.

VOKIEČIAI VĖL AT
STUMTI TIES 

DVINSKU.

kiečių veikimas eina silp
nyn ir silpnyn. Rusų kriti
kai sako, kad vokiečiai likę 
be rezervų.

Mūšyje ties sodžium Če- 
chony, tarpe gelžkelio ir e- 

• Šventoniai, vokiečiai 
kariumenę !savo artilerijos ugnim pri- 

.vertė rusus pasitraukti, bet

NAUJAS NEUžšALAN- J 
TIS UOSTAS.

Netoli nuo Švedijos rūbe-- 
žiaus, ant Leduotojo okea
no, Rusija turi Ekaterinos 
uostą, apie kurį veik visi 
buvo užmiršę.

Rusija mano tą uostą pa- 
raujint, kadangi jisai neuž-l 
šąla ir sujungti gelžkeliu su ! 
Archangelsku.

RUMUNIJA.
Londonas.—Reuterio

’ respondentas praneša,
Rumunija didžiausiu skubo-;žero 
tumu siunčia J 
link Bulgarijos fronto. ,

Rumunai stiprina Giurge-, kaip tik vokiečiai užėmė ru- 
vo tvirtovę ant Dunojaus,!su pozicijas, taip greitai ru- 
kuri randasi 40 angliškų 
mylių atstume nuo Bucha- 
resto.

ko- 
kad

VOKIEČIAI APMOKA 
BULGARAMS.

Milan, Italija.—Vokietija 
apmokėjo visus Bulgarijos 
mobilizacijos 
Taip praneša u “■ ■ ■ ■■

ekspensus. 
dienraštis

Corriere della Sera”.
Vokietija taip-pat pažadė

jo Bulgarijai duoti kas mė- 
inuo $10,000,000 pagelbai re
zervistų šeimynoms.

sai pradėjo kontatakas ir 
atmušė vokiečius.

Vokiečiai praneša, kad 
Rusijoj viskas be permainų.

Paskutiniai rusų praneši
mai skelbia, kad jiems se
kasi kaip Padauguviais,taip 
ir į pietus nuo Vilniaus.

Smulkesnių žinių veik nė
ra. Turbūt, atėjus rudens 
laikui, mūšiai apsistos.

KALBA, KAD ŽYDAI 
GAUS TEISES.

Rusijos finansų ministe- 
ris M. Bark, būdamas Lon
done, pasakė, kad žydai Ru
sijoj įgis pilnas teises.

Bark šnekėjosi su žymiau
siais žydų bankieriais — su 
Rotšildais, Montefiore ir 
Sumneliais.

Tai jau sena istorija.Kaip 
tik Rusijai reikia pinigų, 
tai tuoj prasideda šnekos, 
kad žydai gaus teises. Mat, 
žydai turi daugiausia pini
gų-

BULGARIJA SAKO, JOG 
VOKIETIJA JOS NEŠEL

PIA.
Oficialė Bulgarijos žinių 

agentūra praneša, kad Vo-

IIINDENBURGAS NEIS 
ANT MINSKO.

Londonas.—Rusai prane
ša, kad generolo von Hin- 
denburgo kariumenės ėji
mas ant Minsko jau sustab
dytas. x

PUSĖ MILIJONO RUSŲ 
SUKONCENTRUOTA 

TIES ODESA.
Paryžiaus “Temps” pra- į 

neša, kad pusė milijono ru-1 
sų sukoncentruota ties O-l 
desa ir toji kariumenė jau 
gatava, kad davus pirmą 
ženklą užpulti ant bulgarų.

kietijos aficieriai visiškai DAUGIAU GYVENTOJŲ.
■■ 1 • • T l • • T~\ • T — • 1 • TA J

BALKANUOSE VISKAS 
VIRTE VERDA. >

Niekas negali pasakyti, 
kas atsitiks Balkanuose ry
toj. Tenais viskas virte ver-

nekontroliuoja . Bulgarijos 
kariumenės ir jog niekas 
nedaroma už vokiečių pini
gus.

Bulgarijoj visiškai nebu
vo ministerijos krizio.

KARĖS PASEKMĖS.
Pittsburgo J. Hange- 

rio Artificial Limb Co. 
gavo nuo Franci jos ir 
Anglijos valdžių užsa
kymą padaryti dirbtinų 
kojų ir ranku net už 
$15,000,000.

Kompanija siųs kas 
mėnesį 250 kojų ii* ran
ku.v

VOKIEČIAI BADU 
MARINA KARĖS BE

LAISVIUS.
Gavau laišką nuo Pet

ro Gatavino, kuris yra 
paimtas nelaisvėn nuo 
pat kares pradžios. Mi
nėtas belaisvis dėkavoja 
už pinigus, kuriuos nuo 
manęs gavo ir prašo, 
kad jam toliau pagelbė
čiau, bet pinigų prašo 
daugiau nesiųsti. Vie
toj pinigų prašo pri
siųsti džiovintos duo
nos ar šiaip valgomų 
daiktų ;laiškas trumpas. 
Matomai, kad aštriai 
cenzūros peržiūrėtas. 
Minėto belaisvio adre
sas toks: Kriegsgefan- 
genen lager Merser- 
burg, Piotr Gatavinas, 
Comp. 5 du prisoner 
8382.

Šią žinią pridavė
J. Murnik,
Fitchburg, Mass.

KAUNO BURMIST
RAS.

Kauno burmistru pa
skirtas daktaras Pusch, 
kuris ves tenais civilinį 
valdymą.

Berlyne einąs vokiečių tuvoje maloniai sutiktų. Su- 
laikraštis “Nationalzeitung” sirinkime paskaityta at- 
rugpjūčio 28 d. atspaudžia spausti atsišaukimai, ku- 
sekantį savo korespondento, i’iuos dalis po visą Lietuvą, 
laišką nuo sienos su užra-• šituose atsišaukimuose 
šu “Rusijos lietuviai ir ka-j žmonės prašomi nebėgt nuo 
rėš situacija”. Vilniuje vokiečių, bet likti žemėje ir 
pirm kelių dienų buvo slap-;turtą ir dagą išgelbėti'nuo 
tas lietuvių politikų susi-; rusų sunaikinimo. Susirin- 
rinkimas, kur aptarta, kaip Rimas ištarė lietuvių atsto- 
lietuviai turėtų atsinešti.. į'vams Valstybės Dūmoje di- 
dabartinę karės situaciją, džiausį nepasitenkinimą, 
Susirinkusieji nutarė ne-[kad jie neužtarė lietuvių 
praleisti šito momento neiš-[tautiškuosius reikalus Du- 
įsirūpinus kiek galint tautai moję. Susirinkimas dar nu- 
r.audos iš dabartinės politiš- tarė daugiau lietuvių su
kos situacijos., Nesą abejo- šaukti didin susirinkiman, 
ti, jog vokiečiai, kurie jau i kaip veik karės situacija 

:dabar didžiausią. Lietuvos [dar labiau paaiškės. Susi- 
dalį užėmė, visą Lietuvą už-'rinkimas dar pažymėjo, jog 
imsią. . Lietuviai turį tatai pušų valdžia, karės atsitiki- 
omenyje turėti. Susirinku- mų spaudžiama, pastaruoju 
šieji sutarė Lietuvos gyven- Rūku lietuviams labai mei- 
tojus kiek galintu supažin- linga pasirodžiusi, bet nei- 
dinti su dabartinės situaci- įemis pCr tai nesiduosiąs 
jos svarbumu. _R;im \ įsako niUĮbinties, nes ypač lietu- 
reikia tuomi rupinties, kad . . ’ ‘ L . ..
lietuviai rusų agentų kirši-?iai kaip ilgai
'iiimams pasipriešintų ir vę- 4 usų meilingumo truko . 
[kiečių kareivius visoje Lie-1 (“Dabartis”.)

tarė daugiau lietuvių su
šaukti djdin susirinkiman.

Baltimoriečiai,
Apsisaugokite!

kriaučių esti pralaimėtas, tai pasidė- 
111.,'kovojant darbininkams, kad 
per jie prie pralaimėjimo prisi- 

Taigi, būkite solida-

40 tūkstančių 
streikuoja Chicago, 
Darbdaviai prispirti 

■darbininkišką spėką, vieny-;dėjo, 
bę, o norėdami atsilaikyt, riški 
streiką užtęst, ir kad darbi-1 Laišku pranešdami, malo- 
ininkai nieko nelaimėję grįž-,rėkite pažymėt firmos var- 

’ ' 1 ’ įdresą. Rašykite,i tų prie darbo—siunčia savo dą 
[darbą į kitus miestus; sam- 
;do taip-pat darbininkus, kad 
i jį padarytų ir kad streiką 
tik bosai laimėtų. Apsisau- 
gokitl Patyrę, kad Chica- 

•gos streikierių darbas yra 
!dirbamas, arba pajutę, kad 
užėjo nepaprastas darbo ki
limas—tuoj praneškite laiš
ku ar ypatiškai ant žemiaus 

• padėto antrašo, o bus mėgi
nama toksai darbas sulaiky- streikas eina gerai. Polici- 
|ti. ja ir miesto valdžia elgiasi

Baltimore, Md.
District Council N3, 

Amalgamated Clothing
Workers of America.

CHICAGOS KRIAUČIAI 
LAIKOSI GERAI.

Mums praneša, Kad ligi- 
ši oi i ai Chicagos rūbsiūvių

Už savaitės ar kitos, gaL žvėriškai. Policija elgiasi 
ir męs išeikime ant streiko.’taip, kaip rusiški kazokai.

- Mūsą darbas taip- pat bus Policmanai nesigaili net mo- 
! siunčiamas į kitus miestus, torų. Kur tik susirenka di-

KIEK ANGLŲ IR 
PRANCŪZŲ KA

RIAUJA?
Prancūzų vadas Joff- 

re pasakė, kad šiuoini 
laiku Pranei joj ir Bel
gijoj prieš vokiečius ka
riauja 3,760,000 karei
vių.

Joffre sako, kad tal
kininkų apninkamoji 
kova pasibaigs laimėji
mu.

Kur tik susirenka di- 
,kad jisai būtų į laiką pada-Į dėsnis streikierių būrys, te- 
’ rytas ir’kad męs streiką'nais juos išvaiko. Iki 3 d. 
praloštame. Tada kitų spalių areštuota daugiau nei 
miestų darbininkai pasielgs 320 žmonių, 
taip, kaip ir męs pasielgsi-

BULGARIJA PASIUNTĖ 
ULTIMATUM SERBIJAI.

Bulgarija atmetė Rusijos 
pasiųstą ultimatum pr tuo- 
jaus pasiuntė Serbijai ulti
matum reikalaudama, kad į 
24 valandas Serbija atiduo
tų Macedoniją. Reiškia, 
Bulgarija stoja karėn ir ei
na ant Serbijos.

PETROGRADE DAUG

Prasidėjus karei, Petro
grade pradėjo plaukti dau
gybe gyventojų iš Lenkijos 
ir Lietuvos. Ligi karės Pet
rograde buvo 2 milijonai 
gyventojų.

taip, kaip ir męs pasielgsi- Chicagos miesto taryboj 
me—atsimokės mums, t. y. socijalitsai aldermanai kelia 
nedirbs mūsų darbo ir strei-1 protestus.
ką męs laimėsime. i Chicagos Darbo Federaci-

| Męs aiškiausia matome, ja pritaria kriaučiams.
kad be darbininkų pagelbos' Miesto taryba, rodosi, iš- 
negalčtų mūsų ponai nei mi- rinks komisiją sutaikymui 

s rutos laikytis. Jei streikas kriaučių su bosais.
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A. Rimka.

Zubrai- stumbrai

visai sudegę.
Bet ir ten jie bai

Vokiečių šnipai

(Nuo

Draugelis, Dr. A. Zimontas, tomi, nes jie, kaip ir elniai,

Rusijoj, 
mūsų korespondento

Stumbrų (rusiškai: zubr, 
lenkiškai: žubr) seniaus bū- 

visoje Lietuvoje. Tai

nario

■i

Ponas S. Šimkus veda uo-1 Centro pečių stovi minios

čia

tas laiškas. Daug svarbiau
Brooklyno lietuviai kriau-viešai skelbia, jog vokiečių

Nelabai seniai

draugiją,

Jeigu jau agituoti už pu- 
ritanizmą, tai reiktų bent 
būti liogišku iki galui, o ne 
apsistoti vidurkelėje.

svieto ir reikia tik, kad tos 
minios elgtųsi ir veiktų soli- 
dariškai.

Mus riša ne tiktai

pimo organizavimas kares 
laike.

Delei “Žiburėlio

KLERIKALAI MOBILI
ZED J ASI, O MĘS?

Į Akylus tėmytojas lietu-

“Žiburėlio”

“Laisve”

lią kovą su... šokiais... todėl, 
kad Lietuvoj karė.

Šiaip jau linksminties va
lia. Valia dainuoti, žaisti, 
kelti puotas, tik šokti neva-

simpatijos su tolymosios

□ _..;3 bendrumas, pinklių ir liausis baidęsis vi-
! Ir męs nenoromis dairomės šokių špukų.

Bet mums taip-pat rėkia
Ant padidintu

................... Į

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
SVETIMŽEMIAI IR ČIA

BUVIAI AMERIKOS 
GYVENTOJAI.

t1 Amerikos patrijotai labai 
tankiai šaukia, kad svetim- 
žemių skaičius Amerikoj ne-

^elcimo Fondas PaPrastai au«a ir Sirdi> 
Vidutiniškai SAVeti™V V11 ZZVl°S Bet 
------ — (Amerikos kultūrą. Bet, 

i^kaip k “American Lea- aukauja daugelis i , y, , , • - ti . 
tčiu. lmato. Procentas čia gimu-

Lenkijos
Las' mėnuo, viuunmsnaii* kultuvą Bet
imant, surenka $9,830. Tam:AmenRos Kultur^- _Bet> 
Fondui ;
svetimtaučių.
prezidentu yra ponia Sem- T 
brich.

Lietuvos šelpimo Fondas 
tokią pinigų sumą tik per 
metus tesurinko.

L W. W. agitatoriai Carlo 
Tresca ir Elizabeth Flynn 
išgyti iš Patersono. Kapi
talistiška valdžia nepripažį
sta laisvės žodžio.

Kągi tie aidoblistiški agi
tatoriai daro? Ogi važiuo
ja į kaimynišką Haledono 
miestelį, kur valdžia socija- 
listų rankose ir tenais sako 
savo prakalbas.

Rodosi, ir aklas turėtų 
matyti, koks skirtumas tar-

listiškos valdžios. O vienok, 
ponai aidoblistai to nemato. 
Nors jie patįs naudojasi so- 
cijalistiško miestelio ir jo 
valdžios svetingumu, bet 
kaip giedojo, taip ir gieda 
savo seną, kvailą pasaką,

Ką laimeio 
mašinistai?

Žiburėliui’1 yra’ taip svar
bus, jog reikia tikėties p. A. 
Rimka, atstovas tos draugi
jos, nepaliks jų’ be paaiški
nimų^

šių abelname gyventojų 
skaičiuje stovi sekančiai:

1860
1870
1880
1890
1900
1910
Taigi, bėgyje 50 metų 

gimusių procentas stovi ant' 
vietos. Svetimose šalyse gi
musiu amerikiečiu 1860 me
tais buvo 13.2 procentas, o 
1910 m. — 14.7 proc. Tai
gi, ir vėl skirtumo veik nė
ra.

Svetimtaučių banga visiš
kai nebegręsia amerikie
čiams.

metais — 86.8. 
metais — 85.6. 
metais — 86.7. 
metais — 85.3. 
metais — 86.4. 
metais — 85.3.

jųjų darbas yra tai ne pa
sekmė laikino įsikarščiavi
mo, bet pieningas ir siste- 
matiškas klerikališkos pro
pagandos varymas. Beto, 
ir laikas jų agitacijai išpuo
lė labai geras. Visoj Ame
rikoj siaučia reakcija; ka
pitalistai begalo šėlsta. Eu
ropos karė prislėgė Ameri
kos demokratijos ūpą. Na, 
o tokiais laikais tik ir gy
venti, tik ir veisties klerika
liškos agitacijos lizdams. Ir 
jie veikia. Ypatingą atydą 
jie atkreipia ant savos kle
rikališkos spaudos. Parapi- 
jonai mobilizuojami, visur 
įkuriamos jų laikraščių a- 
genturoS ir visas tas juoda
sis darbas varomas “vardan 
Kristaus”.

Neseniai įvykusiame kle
rikalų suvažiavime Brookly- 
ne nutarta, kad katalikų lai
kraščiai sudarytų savo są
jungą. Anot “žvaigždės”:

“Ta sųjunga tarpe kon
greso sesijų sudaryta iš 
10 laikarščių: “žvaigž-

1 dės”, “Draugo”, “Darbi
ninko”, “Tikybos ir Do
ros”, “Šviesos”, “Pažan
gos”, “Tautos Ryto”, “Vy
čio”, “Mokselivio” ir išei
siančių tuoj “Pittsburgo 
Žinių”?’
Tiesa, patsai kongresas 

buvo menkutis, bet klerika
liškos spaudos augimas pri
guli ne nuo jo nutarimų, bet 
nuo uolaus ir sistematiško

Žemiau talpinami prane
šimai parodo, ką gali pada
ryti susiorganizavę darbi
ninkai.

Bristol, Conn., New De
parture Roller Bearing 1 ’■••1 * *1*1 •

Lietuva po vo 
kiečiais.

BROOKLYNAS IR CHI- 
' CAGA.

Chicagos kriaučiai strei
kuoja. Jie veda uolią ir 
drąsią kovą su savo išnau
dotojais. <

i unija Amalga-(parapijoj. Žmonės sumoka 
(mated Clothing Workers, ta tiems agitatoriams algas, na 
(pati unija, kuri pereitą va-(ir už žmonių pinigus kleri- .. T'™-“-— ii- ( gavQ agitacij<^

> nuo kapitalistų New!varo išsijuosę. Jie mėgina 
' bįįjYorko kriaučiams geresnes sujudini ir dangų ir peklą, 

traukdami žmones prie sa- 
New Yorkiečiai ir Brook- vęs gražumu ir piktumu.

• reikia jie pavartoja 
Visos musų kryžių, kur reika krapylą, o 

kaip kur ir velniu pagaz- 
dina.

Žinoma, mums nebaisi jų 
agitacija. Męs žinom, kad 
sveikas darbininkiškas pro
tas vistiek vėliaus ar anks- 
čiaus išsiners iš klerikališkų

ą su savo įsnau-įveikimo tų agitatorių, kurių 
x____ v Juos veda naujo-|po 2 ar 3 gyvena kiekvienoj

kad darbininkams nereikia (J1 kriaučių unija Amalga-(parapijoj.
užsiimt politika.

Laikraščiai ginčijasi dėlei saf4 taip pasekminga; išde-J<alai varo 
p. Gaigalaičio laiško, rašyto ^J°. 1 
“Vienybei Lietuvninkų”, ’’ 
paties to laiško branduolio į darbo sąlygas, 
nemoka užčiuopti. Visai i.
riesvarbu mandagiam ar ne-p-Vn^e^a^ rems savo Chica- Kur 
mandagiam tone parašytas 80S draugus. Vicn« mncn Vv.w^ 
tas laiškas. Daug svarbiau simpatijos i 
yra tds, kad p. Gaigalaitis Ghicagos kovotojais.
viešai skelbia, jog vokiečių v. Brooklyno lietuviai knau- 
v aidžia nepavelysianti rū- patįs pirmieji pasiuntė 
pinties susišelpimO dalykais saY? užuojautos
patiems Didžiosios Lietuvos ^°dl- Mus nsa. ne tiktai 
gyventojams. Viskas turi bendra kovos idėja, bet ir 
būti po prūsų valdžios kont-jOrgjumamjos 
role ir jeigu kas gali rūpin- ~
ties šelpimo dalykais, tai tik ajuinkui^ dairomės po_Ame- 
Prusų lietuviai. Ii,

Pasirodo, .....................,T-^
valdžia, ta 
biurokratai, o
žiuri į pačių žmonių vedkhi-! Amalgamated, umjos..
mą net tokiame, rodosi, ne-'del ten įsknkimas, taip bai- 
kaltame darbe, kaip susišel-:?!aū kenksmingas darbimn- 

Ikų judėjimui?
Kas moka platesniau pa

žiūrėti į kriaučių gyvenimą, 
(tas mato, kad Amalgamated 
• unija šiandien yra pati gy
viausia, pati stipriausia, pa- 
;ti darbininkiškiausia unija 
(kriaučių amate. Po jos 
prieglauda turi spiesties vi
si kriaučiai, visi preseriai.

Juk gaila stačiai žiūrėti į 
tas nelaimingas L W. W. at- 
skalėles, į tuos Juozapinių 
draugijų lizdelius. Tie ma
ži būreliai, iškrikę, išsisklai
dę, kaip kokios putos mūsų 
gyvenime, jokios reališkos 
rolės nelošia. Vieton tikros 

; darbininkiškos kovos tos at
skalos amžinai kalba savo 
nuobodų poterėlį, atskalos 
poterėlį.

Štai ir dabar, kada eina 
didysai Chicagos kriaučių 
streikas, kada Brooklynie- 
čiai jau skubinasi rūpinties, 
kuo galėtų padėti Chicagiš- 
ikiams — tai mūsų aidoblis
tai ir Juozapiniai bendro
mis spėkomis plūsta socija- 
listus, bendromis spėkomis 
skaldo rimtą ir platų darbi
ninkų judėjimą. Jie nema
to, kas dedasi plačiame svie
te, jie nedalyvauja tose di
džiose kovose.

j/ |riKą. Kur Baltimore, kur nesnausti. Ant padidintų
kad vokiečių ^ostonas,x kur Rochesteris, latakų 'męs turime atsakyti 
kaip ir rusai ^ur . Gleyelandas? Kodėl,padidintomis kontraatako- 

labai šnairiaii^ena\s nera stiprių skyrių,mis. Kiekvienassocijalistiš- 
Ko-(kų laikraščių skaitytojas tu

ri virsti tų laikraščių agen
tu. Reikia padvigubint sa
vo energiją reikale platini
mo socijalistiškos spaudos. 
Reikia stoti į eiles.Kad Į). Gaigalaitis ne! 

pirštais išbūrė tą praneši
mą, rodo ir tas faktas, jog 
Varšavoj uždaryta Centra
lis Piliečių Komitetas, kuris1 
varė labai platų šelpimo ( 
darbą naudai nukertėjusių, 
nuo kares. Vokiečių biuro
kratams netiko pačių pilie
čių veiklumas, iniciatyva.

OPTIMISTIŠKOS ŽINIOS 
Iš SĄJUNGOS CENTRO.

Su Sąjungos Centru ir su 
“Kova” dalykai visai jau ne- 
išrodo taip blogai, kaip tū
liems skeptikams gali tai 
išsirodyti. Sąjungos admi
nistratorius raportuoja:

“Už presą jau turime į- 
mokėję $1100, lieka mokė
ti $900. Už Linotype į- 
mokėta $2500, lieka mo
kėti $1200. Reiškia, sko
los turime už mašinas tik 
$2100 su keliais' doleriais. 
Išmokėta $3600. Kitos 
didesnės skolos atiduota.

Taigi dar keliatą mėne
sių paneškime tą jungą ir 
busime liuosi.

Knygą “Moteris ir So- 
cijalizmas” jau turime at- 
spauzdinę veik visą. Tu
rime dar spausdinti apie 
100 puslapių. Už popierą 
jau užmokėta $100. Rei
kės mokėti dar apie $300”. ( 
Abelnai, jeigu kokiai nors'vių visuomeniško gyvenimo 

organizacijai ateina sunkės-(galėjo paboti, _kad. keliais 
ni laikai, niekuomet nerei- pastaraisiais menesiais lie- 
kia nusiminti ir kelti alar- , tuviai klerikalai darbuojasi 
mas. Tokiuose atsitikimuo-,išsijuosę. Išpradžių męs

se reikia šalto kraujo ir .lyg ir juokais žiūrėjom į jų 
nuoseklumo. Už L. S. S.’veikimą, bet pasirodo, jog

TŪLI SOCIJALISTAI.
Kuomet Roosevelto parti

ja gyveno savo “medaus mė
nesy”, tūli socijalistai, ypač 
iš inteligentų tarpo, svajojo, 
jog tūluose klausimuose ga
lima bus eiti išvien su vadi
namąja progresistų partija. 
Progresistų partija buvo 
net pasigavus gana daug 
punktų iš Socijalistų Parti
jos programos. Bet, “soci- 
jalistiškumas” neišgelbėjo 
Roosevelto partijos nuo di
džiausio smūgio. Partija li
kosi tik ant popieros.

Dabar faktiškai negyvuo
jančios partijos bosai sugal
vojo kitą “triksą”, kad pri
kėlus savo partiją nuo mir
ties patalo. Dabar naciona- 
lė progresistų partija išsta
tė naują obalsį: “už dides
nį patrijotizmą ir už smar
kesnį apsiginklavimą!”

Mat, politikieriai visuo
met pagal gadynę ir madą 
taiso.

1 O vienok, draugas Ernest 
Untermann dar vis tikisi 
padaryti politišką biznį su 
progresistais ir demokra
tais, Bryano pasekėjais. Ta
sai rašytojas vėl rekomen
duoja dienrašty “Milwaukee 
Leader” balsuoti už progre
ss stus tose vietose, kur soci
jalistai negali pravesti savo 
kandidatų.

Koks politiškas naivišku- 
mas? Juk agituoti už Roo
sevelto partiją reiškia agi-

Kaip galima spręsti 
“Rygos Garso” pranešimų, 

Comp. darbininkai dirbo į.-vokiečiai visai jau ne taip 
savaitę po 60 valandų. Kilo 
streikas, kuris tęsėsi tik 24 
valandas. Streiką vedė Fe
deracija. Žmonės laimėjo. 
Dabar dirba tiktai 50 valan
dų į savaitę. Geresnėmis 
darbo sąlygomis galės pasi
naudoti 1,200 darbininkų, 
tarpe jų 800 mašinistų.

Baton Rouge, Lousiana, 
Standard Oil Comp, darbi
ninkai laimėjo streiką, kurį 
vedė Federacija. Geromis 
streiko pasekmėmis pasi
naudojo 2,300 darbininkų. 
Ypač laimėjo mašinistai. Li
gi streiko jie dirbdavo 9 va
landas ir gaudavo $3.50, o 
po streiko dirba tik 8 valan
das ir gauna $4.25.

Meriden, Conn., Westing
house dirbtuvėje darbo die
na tęsis jau ne 10, bet tik 8 
valandas.

Perth Amboy, N. J., visos 
mašinšapės pareikalavo aš- 
tuonių valandų darbo die
nos. Tuojaus trylikoje ma- 
šinšapių reikalavimai tapo 
išpildyti.

Algos tuoj pakelta.
Springfield, Mass., septy

nios firmos įvedė astuonių 
valandų darbo dieną. Lai
mėjo 5,650 ypatų, tarpe jų 
buvo 3,100 mašinistų. Ligi 
streikui daugely vietų dar
nios įvedė aštuonių valandų 
dų.

Wilmington, Del., dvi fir
mos įvedė aštuonių vaalndų 
darbo dieną.

New Yorke ir apygardose 
14 firmų įvedė aštuonių va
landų darbo dieną. Tuomi 
pasinaudojo 3,632 mašinis
tai.

Kaip matot, vienas iš vy
riausių darbininkų reikala
vimų yra aštuonių valandų 
darbo diena. Kapitalistai 
pradeda nejuokais nugąs
tauti.

Bėgyje rugpjūčio mėnesio 
prie internacionalės mašini
stų unijos prisidėjo 8,000 
naujų narių. Kiek naujų 
narių prisidėjo prie unijos 
bėgyje rugsėjo dar negali
ma pasakyti, nes nėra tik
ros ir pilnos statistikos.

Daugely miestų streikai 
dar neužsibaigė. Dabar su
bruzdo Schenectady, Meri- 
deno ir Pittsburgo darbi
ninkai. Veik visur streikus 
veda Federacija, pritariant 
socijalistams.

New Yorko Socijalistas.

bjauriai elgiasi užimtose 
vietose, kaip tūli Amerikos 
klerikalai nupasakoja.

Kunigo J. Tumo redaguo
jamas laikraštis praneša:

Vokiečių užimtoji Lietu
va susitvarkiusi: žmonės do
roj ą javus nuo laukų, moky
klose prasidėjęs mokslas. Iš 
valstiečių esą paimta galvi
jų, bet palikta' trims žmo
nėms po karvę.

Paimama ir grudai, bet ta.v ,
paliekama ir žmonėms, o to-! reiškia daugybė žmonių pa
liaus pavilgai gauti dalija- Įvardžių 
ma “bonai 
peliai.

PRANEŠIMAS.
“Žiburėlio” aukas ir kt. 

apsiėmė paskelbti šie laik
raščiai: Jaunoji Lietuva”, 
“Ateitis”, “Tėvynė”, “Nau
jienos”, “Laisvė”, ir “Vieny
bė Lietuvninkų”.

“Žiburėliui' aukų parinkti V AVZJVJV UUOV0)
apsiėmė.ir yra įgaliota šie eglės, uosiai, kroblai ir kai- 
asmenįs: J . Andrijauskas, 
M. Jurgelionienė ir J. Stri
maitis — Chicago, Ilk, R. 
Karuža ■— Philadelphia, Pa., 
L. Prūseika ir P. Norkus— 
Brooklyn, N. Y. ir V. K. 
Račkauskas — New York,

stumbras vienas, užlindęs 
kur į tankynę, kad niėkas 
nematytų. Puiki omenė.

28 Stumbriai prijaukinti 
bent tiek, kad prisileidžia 
žmogų per 100 žingsnių. 
Jiems paskirtas žvėrynas iš 
kėlių dešimtinių.

Bieloviežoje auga pušys,

ir geografiškųjų, 
— tam tikri 1a- (vietų vardų. Stumbras, 

(Stumbriai, Stumbriškiai ir 
Iš Prūsijos vokiečiai tie-,tt. Dabar, nebtekus didžių- 

sią kelią per Jurbarką grei-'jų stumbrai beužsili- 
j • • m “• V V • • • I 1 » z"x T t ▼ z"» i r\ v-s z~\ 1 y r\ z~x t z~\ T ) za 1 za

girioje Gardino gu
timai Tauragės šošiejui. p\° tyčia nekertamoje Bielo- 
Gelžkelis jau nutiesta lig viežos
Kelmės ir toliaus dirbama į(bernijos, kame dabar didy- 
Šiauliusz sis vokiečių brukimasis

Šiaulių pakraščiai beveik Minsko ir Pinsko link nuo 
‘ ‘ , Likusieji gy- Bielostoko ir Lietuviškojo

ventojai .persikraustė į mie- Bresto. „
sto vidurį. Tvarką palaiko gia nykti, 
miesto milicija, kurios že-

kur baltakamieniai beržai. 
Ypač pušys stebina: jos mil
žinės drutumu ir augštumu. 
Kitur tokių neapsakamai 
augštų ir lieknų nesimato.

fDabar Bieloviežos link 
plaukė begalinė virtinė ve- . 
žimų su pabėgėliais, retkar
čiais karo automobiliai, bu
vo iškeliami girininkai su 
visa manta.

Prie jaukiųjų stumbrų 
reikia artinties atsargiai, be 
ūmių judėjimų, nes gali su
pykti ir pavirsti laukiniais. 
Taigi nesiskubindami, ėmėm 
artinties prie pulko. Stum
briai pakėlė snukius nuo žo
lės ir ėmė bent kiek trauk- 
ties į retą ąžuolyną. Čia 
buvo du jaučiu, septyni 
stumbriukai, kitos karvės.

Temo. Aikštėse ėmė kil
ti rūkas, daryties vėsiaus ir 
drėgniaus. Nemaž nejudė
dami, stovėjo uosiai ir ąžuo
lai. Nemaž nejudėdami, į 
du buriu išsiskyrė, stovėjo 
ir Stumbriai, snukiais į mus. 
Stovėjo ir akis įbedę žiurė
jo, lyg įdomaudami, lyg bai- 
lindamies. Bent kiek prieš 
kitus stovėjo sęstantisKasdieną, ypatingai ne- 

tnesnės vietos apmokamos, dėldieniais ir šventadieniais, . . - v ,
Miesto reikalais rūpinasi Šimtai keliauninkų atva- ,?tumbras, lyg užstodamas 
miesto piliečių komitetas vo- žiuoja į Bieloviežą nas'žiu Januosius- 
kiečių komondanto prižiūri-' rėti girios, žvėryno ir kąra
mas. Užimta vokiečių rei-(liaus rūmų. Medžiojimo 
kalams varis, plienas, benzi- ūkis čia įtaisytas taisyklin- 
nas. Vyriškieji 17 — 50 gai. < 
metų išvaryti prie tranšėjų nėmis. P ‘ 
kasimo'. Baigiama taisyti ri medžiotojų takeliai šian 
gelžkelis Liepojun, kur įkur- ir ten bėga. Visa tai pa- 
ta visa Lietuvos ir Kuršo daryta taip sumaningai, 
užimtų kraštų valdžios sos- kad pačios gamtos visai ne- 
tinė. Trūksta žibalo, kurį pagadina ir į akis nekrenta. > 
pakeičiama atgabentomis iš 
Liepojaus žvakėmis. Duo
nos svaras 12 — 15 kapeikų, 
mėsa 35 — 60 kap., sviestas 
1 rublis. Mieste leidžiama 
vokiškas laikraštėlis, . kurs 
neseniai rašęs, kad Kyga 
jau esanti vokiečių paimta...

Ir tame jų neatitraukia
mame žvilgsnyje regėjos lyg 
•žvėriškas išmintingumas, 

Giriakšdalyta dešimti- lyg ,nuvar-gęs liudnas- 
Linijos, keliai, siau- Klek.. tal. z‘!lonW buvo 

• • atvažiavę ir atėję čia paser
gėti jų paslaptis. Ar tik ne
pradėjo jie neapkęsti mūsų, 
dvikojų, ir niekinti už įkirų 
jdomavimą? Baltos dėmės 
švietė ant jų snukių ir no
sių, lyg būtų išsižioję.

6 d. rugpjūčio stumbrus 
išleido į girią, evakuavo. Jų 
neišgaudė, neišvežė tik dėl
to, kad vienam tik sugauti 
reikia šimtu žmonių ir kele
to dienų.

(Iš “Ryg. Garso”).
Iš ‘Vibūrelio” atstovy 

bes Amerikoje.
Į “žiburėlio” d 

moksleiviams šelpti

Bieloviežos giria tuo ir yra 
maloni.

Bieloviežoje yra 10,000 el
nių, 3000 laukinių, piktų 
šernu, 30 briedžiu, 5000 stir- 
nu ir lamų, kurių patinai 
danieliais vadinasi, 500 te- 
tirvų. Bet niekas tų žvėrių 
negali susilyginti su didžiu, 
karališku stumbru. Stumb
ras — tai gyva girios pasa
ka. Apylinkės žmonės ma
no, stumbrai turį viršpri-j AlVj O Ml CIA UIAA X V 11 MjJl A

draugijos igimįįnę galybę. Dažnai die- 
moKsieiyiams šelpti nafio ivo teismas buvo daromas, 
mokestį \ ipadedant stumbrams: yra
Į? ? eu dar žmonių, kurie tai tikrai
/ork, N. i. z.; .bajoras paų “Stumbro” var-

Norkus iš Brooklyn, N. Y., 
4) L. Prūseika iš Brooklyn, 
N. Y., 5) J. Neviackas iš 
Brooklyn, N. Y., 6) J. Ba
niulis iš Boston, Mass., 7) 
A. Rimka iš Boston, Mass.

“žemaites vardo stipendi
jai”: po $1.00 aukavo: A. 
Davidonis, P. Grigaitis, J. 
Valinskas,, J. Kulis — visi' 
iš Chicago, Ill.

labai prielankiai atsiliepė 
apie
kuri, kaip žinoma, šelpia 
mokslus einančią Lietuvos 
jaunuomenę. Męs pasakėm, 
jog ta draugija sušelpė ir 
nevieną soči jai demokratą. 
Męs pabriežėm taip-pat tos 
draugijos bepartyviškumą.

Iš priežasties “Laisvės” 
pastabos, vienas žymus eu
ropietis socijaldemokratas 
rašo “Laisvės” redakcijai:

“Negaliu sutikt su jūsų 
atsiliepimu apie “Žiburė
lį”. Kadaise taip buvo, 
bet ne dabar. Per 10 me
tų ir inteligentija diferen- 
ciavosi, ir moksleivija. 
Reakcijos laikais “Žib.” 
nešelpė labiausia užsitar
navusių mūsų draugų stu
dentų. Galiu hurodyt 
puikų veikėją, rašytoją ir 
draugą Mukarį (pseud. 
Red. prier.). Jis, Belgijoj 
būdamas, badu dvėsė, už 
tris frankus gyveno per 
savaitę, knygas buvo pri
verstas pardavinėt, o jam 
pašelpos iš ten (iš “Žibu
rėlio” Red.) nebuvo; A. D. 
pašelpos negavo, nes... nes 
vedęs rusę”.
Šitie užpietimai, daromi

dą apielinkės gyventojai iš
taria ypatingai, kuo ne su 
mystišku paslaptingumu. 
Tam tikri įstatymai gina 
stumbrus, kad jų nenaikin
tų. Apielinkės sodiečiai per 
15 viorstų nuo girios negali 
turėti šautuvų, šimtai giri- 
•ninkų, varytojų,-sargų sam- 

Jdoma vis, kad dar būtu 
p gyvų stumbrų, tų žiliausios 

senovės paminklų.
• Ju bėra 654. Jie suskai-

Kl. Jurgelionis, K. Gugis, P. lanės ir net šernai, nega
luotus patys mai- 

reikia jiems, ypač 
žiema, tam tikrose vietose ir 
tam tikru laiku užmesti šie
no, miežių, burokų, morkų, 
lik ir briedžiai, kurie visi 
gyvena Svisločiaus dačoje, 
ir stirnos teminta patys.

Stumbrai tegyvena 40 me
tų. Jie, kaip ir gerųjų veis
lių šunes, pasenę, nebemėgs
ta būti drauge su kitais sa
x'-- ’-'d'-’s. Ir miršta

GubaviČius, D r. J. Jonikai tis p ištisus 
—visi iš Chicago, Ill. ir R. pinties: 
Karuža iš Philadelphia, Pa.’

Išviso ligi rugsėjo 29 d.: 
narių mokesnių — $18.20.

“žemaitės vardo stipendi
jai” — $4.00.

Aukų — $7.00.
Visiems “Žiburėlio” au

kautojams draugijos vardu 
tariu širdingą ačiū.

A. Rimka
“Žiburėlio” Atstovas Amer.

Italu laikraštis “Secolo” 
praneša, jog Rusijoj tapo 
susekta plačiai išsiplėtojusi 
Vokietijos šnipų organizaci
ja. Tasai laikraštis tikrina, 
kad Vokietijos valdžia per 
daugelį metų užlaikė visą 
štabą savo šnipų, kurie^uo- 
liai darbavęsi Vokietijos 
naudai. Sakoma, jog visi 
Latvijos ir abelnai Pabalti- 
jos krašto dvarininkai vo
kiečiai buvę didžiausi vokie
čių valdžios bičiuoliai. Tik 
per juos esą- vokiečių gene- . 
lis štabas gaudavo visas 
žinias su mažiausiomis 
smulkmenomis. Taip, sako
ma, vokiečiai žinojo kiek 
maisto rusai turi surinkę 
parubežyje; kokiame padė
jime rusų artilerija, kiek 
naujų fabrikų turėjo atsi
verti Rusijoje amunicijos 
gaminimui; taipgi, esą, ži
nojo, kad už kokių 8 mėne
sių nuo pradžios karės ru
sams pritruks amunicijos

MB

Už L. S. S.’veikimą, bet pasirodo, jog tuoti už kapitalistus. Vilnius nuo Nerio puses, t



LAISVE

Gerbiamas Tamsta!
Skaitome savo pi

| Knygelės kaina nfcbus per-! Gal užtaiį kad leido mano 
J— tik 50 centų. ...... .......................

| tik kiekviena mergina,
ir kiekviena moteris tegul vesnę šalį Ameriką 
pasistengia tą knygelę įgyti žudyti austrų, 
'pas vertėją ir ?
Stropų (6 Loring St

vo eilėse* 
klamuoti.

— Prie progos turiu pridurti, turbūt 
jums jau žinoma, kad šis poetas vakar 
mirė.

Ji išmetė pirštinaites ir susigriebė už

Atviras laiškas po- brangi 

nui St. Šimkui

D. Kračkovsky. —.

Dangaus Ašarėlės
Vertė švenčioniškis.

išauklėta katalikiškoj 
Ne j broliams išsprukti iš po žan- dvasioj, savo dorą stato po 
bet darų brutališkumo, į lais- tikėjimiška skraiste ir neti- 

\ j? O gal kmtį skaito doros atėmėju. 
........ .   * ar turkų, ku- Apart to daugumui vaikinų, 

leidėja, J'rių aš niekad nesu matęs, net ir laisvesnių, nerūpi ap- 
So.'o jie manęs? Ne! Bran-'sivedimas, bet tik savęs už-

7užduotį Tamstai keliatą už- 
' klausimų.

Mums praneša, jog Tams-
" ta savo prakalbose Worces

ter, Mass., kurias parengė 
vietos Lietuvos šelpimo 
Fondas, - labai įžeidžiančiai 10S L bruk .
UV0U1CUU1 UM1V V 1OCI £>VzX Iv — ’T • C* O z\z\

šė mąją rašytoją Žemaitę, ku- ,zesne> kaip $3.00. 
ri, kaipo kaimietė, anot1 
Tamstos, neturi “augštesnio 1 
supratimo apie daugelį da
lykų”, ir pasakei, jog tie lai
kraščiai, kurie atspauzdino 
Žemaitės laiška, esą “šlamš
tai”? 1

Jeigu taip buvo — tai ar 
Tamsta nusimanai įžeidęs 
tą dalį lietuvių spaudos, ku-; 
ri visu savo užsilaikymu lin- ....
kui Jūsų misijos, visuomet J30,, ^He’rmano narašvtoi užsilaikė korektiškai, o <-• A. neįmano paiasytoj 
kartais net prielankiai?

Ar teisybė, jog So. Bosto-, 
no kunigo gaspadinė, pava-:* 
duodama Tamstą, 
jog Tamsta nebevažiuosi 
kalbėti bedieviams iš Lietu
vos Šelpimo Fondo?

Jeigu taip buvo — tai ko

“Šakė” rengiasi išleisti
kad kaizeris su caru susipy- k 
ko dėl savo garbės. Užtai, h
kad kapitalitsai - milijonie
riai pratuštintų rinkas ir

garsų romaną Barboros Ub- 
iruk>: “Klioštorius ir Jėzui
tai arba Gyvenimas Barbo-'prisipiltų sau kišenius auk- 

Iso. Užtai męs darbininkai, 
atsiliepei apie visu gerbia-L Kn.yę°® kaJna bus nema’ drauše lr a8>. Pralletl- F VniTA nn savo jaunystes kraują, savo

gyvastį aukauti, vien dėl

ganeaimmas, Kaa ne lytiš
ki, tai draugavimu, per tai 
abai mažai merginų atsi
randa,' kurios sutinka savo 
nuomones permainyti, nes 
nėra užtikrintas, kad ką 
nors laimės.

Dabar klausimas — apsi
vesti su tikinčia ir paskui 
stengtis ja laisvą padaryti.

i Socijalizmo ir religijos i kitų turtų ir garbės. Juk Oia atsiranda du keblumu, 
santikius gvildena dvi nau-,ir man, kaipo žmogui, rei- prieš apsivesiant ir apsive
ja! pasirodžiusios knygeles kalinga yra turtai, reika- dant, kaip vienas, taip ir ki- 
— Socijalizmo ir krikščio- linga garbė. Juk sutverdamas mano, kad jų pažiūros 
nybes idealai (C. A. Herma-jnas pasaulį^dievas pasako: unpuį tikėjimo klaidingos ir 
no) ir Socijalizmas ir religi-1 “Zmo'gau, buk žemės kara- apsivedus abudu mano vie- 

T>o...a T? \/fl„All.v„i(in Jn.n, nni paukščių, žvėrių ir^as kitą pertikrinti. Jeigu 
: pasitaiko mergina sveikai 
i protaujanti, nekarštakrauje 
ir makaulė neprikimšta vi
sokiais prietarais, o užpaka
ly neturi patarėjų - davat
kėlių bei “ištikimo” kunigė
lio, tuomet galima tikėtis 
pageidaujamu tikslo, kitaip- 
gi — sveikas dingęs! Vie- 

įtoj puikaus, svajoto šeimy
niško gyvenimo, namuose

l Antras dalykas, 
' i svarba

no) ir Socijalizmas ir religi-l ?
ja — Pagal E. Vanderveldę, dium ant i
parašė Vardunas (“Kelei- žuvių”. O mano turtai, gar- 
vio” laida). Abiejų knyge-|bė ir gyvastis priguli nuo 
lių kaina visai nebrangi —,kito tokio pat žmogaus, kaip

Viešpatie! Kodėl tokia 
įknygeiėj (referate*) bene į-■ neteisybė pasaulyje? Die- 
Idomiausia dalis bus ta, kur■ ve malonus! Meldžiu aš ta- 
! autorius teisingai prirodinė-'vęs varde mano vargstan- 

nasakė kac^ krikščionybė negali čios moteriškes, varde mano 
akt ’ įvykinti savo dorą; dorą ga-įmylimų vaikučių, varde sa- 

ilesias įvykinti tiktai 
llstiškas idealas.

Van derve Įdės

kad jų pažiuro

icija- vęs belaisvio žmogaus, var-lnįško gyvenimo, 
de visų skriaudžiamų .darbi-!p.ekla bus

brošiūra'ninku f Jeigu galingas esi, tai fr meiie " didelę _____z
kiufT^bfnfu reikia su n rasti' taip-pat naudinga. Verti- .sustabdyk šią brolžudišką Jogia. Jeigu susieina į porakmo budu įeina įprasti lm.įįyvas ir tik vi_ baisiąją karę Europoj! skirtingų pažiūrų ypatos,

kad apkalbamasai (Pauža, . ir susiraminęs). įaį visuomet viršų paims ta,
vistik nėra iš- ką-gi gelbės.... Melde- kurj ne taip karštai mylės,

nuo- ,sj visa Amerika per istisą'0 turės pasiduoti ta, kuri 
is. | dieną, meldėsi pats popie- į;arščiau mylės. Męs matom 
__-žius, net numirė besimelsda- daugelį tokių laisvamanių

Tamstos pasižadėjimą c...
visur ir pas visus, kur Tam-,^1 beda, 
sta būsi kviečiamas? į klausimas

Nenorėdami išanksto da- Svllclentas vlsam? ;° 
lyti išvedimu kurie, be abe
jonėj turės turėti praktiš
ku pasekmių, laukiame 
Tamstos atsakymo.

Su pagarba,
^“Laisves” redakcija.

dugnume. ' dieną,

imas, vienok, dievas neiš- 
Neišklausė todėl, 

i kad jis nenorėdamas ar ne
galėdamas nesirūpina mūsų 
žemiškais reikalais.

Pasaulio betvarkė, tai y- 
ra kaltė mūsų pačių žmonių. 
Aš, kaipo pavienė ypata, esu 

tose Lietuvos dalyse, kurios milijonus...

• Z • . • i melo, V
rungų siuntimas ;kiausė„;

Lietuvon
Tiems, kurie nori siųsti

Eugene V. Debs. pinigų savo giminėms arba
Kapitalizmas j)ažistamiems>kurie gyvena!

I , vvOv Uiv vii Y l/kj lllll y Ov« IMU ll/O | ą v v • i v •

14 dabar yra vokiečiu užimtos,'■^s1 zus11?.’ 0 8^1 sužeis mane,pasmerktas, vertėtu įsidėmėti' sekantis Ral arklių gelezuotos kano- 
‘ _________ patarimas: ■ |POS P.rlbal8s mant? . Ę?1
Varde darbininku, socija- Geriausiai pinigus siųsti krankliai - juodvarniai iš-iš

gers mano paskutinį šiltą 
i kraują, o gal be kojos, ran
kos, kurčią, ar aklą parveš 
mane mano biednai šeimy
nai? Mažu, kankinsiuosi 
per ištisą savo amžį... O 
gal mano jaunas narsusis 
lavonas — pasmirs kur miš
kuose, ir paskleis epidemija 
ant likusių prakilnių mote
rų, skaisčių merginų, vaiku- 
čių ir senelių... Todėl atsi- 

ant koperto, taip ir ant Mo--kePju a$ i jumis paskutinį 
Siun_| kartą — neleiskite savo sū

nų į kariumenę mokytis 
žmogžudystės ir lai būna

Varde darbininkų, socija
listų partija pasmerkia ka
pitalistišką sistemą. Var
dan liuosybės — ji pasmer- New Yorke, 
kia alginę vergiją. Vardan Kryžius gi pinigus persiųs 

.. moderniškos industrijos — tam, kuriam pinigai yra pa- 
ji pasmerkia skurdą, bedar- skirti. Pinigus geriausia y- 
bes ir alkį. Vardan ramy- ra siųsti Money Orderiu, 
bės — ji pasmerkia kares, užadre^uojant 
Vardan civilizacijos — ji j German Red Cross Dclegat- 
pasmerkia žudynes mažules, 1123 Broadway, New 
kūdikių. Vardan apšvietos, | ork, N. Y. Tas pats už- 
— ji pasmerkia visokius i rašas reikalinga dėti kaip 
prietarus. ;

Vardan ateities, socijalis- ney Order blankos.
tų’ partija apkaltina praeitį čiant Money Orderį, drauge, 
ir dabartinę tvarką ir var-i reikia pasiųsti anglų ar vo-| , . v. , . . , _
dan žmoniškumo, reikalauja t kiečių kalboje rašytą laišką iPaskjitme si baisi kare ant 
L-rrin fnicin rnnVunmc cn C11 niirnrlvmii Vqtyi i v Irnv VlSaitOS.

širšinas.

Laisvoji Sakykla.

yra per vokiečių Raudonąjį 
Kryžių, kurio skyrius yra 

Raudonasis

sekančiai:

lygtų teisių moterims su vy-.su nurodymu, kam ir kur 
rais. ■ tuos pinigus perduoti. Vis-

’ Socijalistų partija neskir-|kas turi būti parašyta kaip 
sto žmonių nei pagal tikėji- galint aiškiaus. Adresą to, 
mą, nei pagal lytis, nei pa- kuriam pinigai yra siunčia- 
gal rases. Socijalistų par- mi, reikalinga 
tija neatstumia ir svetim- rusiškomis, bet lietuviško- 
žemių, kurie prispausti ir mis raidėmis.
paniekinti. Tai yra vienin- kojo vietų pavadinimo rei- 
lėlė darbininkų partija, ku^ kia padėti ir tasai vardas, 
ri nepaiso nei tautų, nei ti- kuriuom žmonės tą vietą va- 
kėjimo, bet rūpinasi darbi- dina. Tas palengvins pini- 
ninkų reikalais ir kovoja už’gų pristatymą tam, kuriam 
pagerinimą jų būvio, reika-’jie yra siunčiami. “Rasy- 
laudama paliuosavimo iš po tę”Jš pačto reikia laikyti, 
to sunkaus jungo, po kuriuo 
darbininkai dabar randasi 'gus persiųs Vokietijon ir sa- 
ir susilenkę tą jungą velka. |vo lėšomis stengsis sujieš-

Socijalistų partija visuo-,koti tą, kuriam pinigai siun- 
met užtikrina darbininkus, čiami. Jeigu tas,kam pinigai 
kad jiems paduos savo ran- siunčiami,nebus su rastas,tai 

kiek tik tuomet Raudonasai Kryžius 
visus pinigus grąžins atgal!

parašyti ne

Šalę valdiš-

Raudonasai Kryžius pini-

“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, 
net daug pasakyti.

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

Redakcija neatsako už nuomones 
‘Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

DAR KASLINK BAŽNY-
< TINIŲ ŠLIŪBŲ.

I

Daugelis . draugų per 
“Laisvę” išreiškė savo nuo
mones kaslink bažnytinių 
ši i ūbų, kartais net gana 
smarkiai kritikuodami vieni

ką ir gelbės juos 
išgalės.

, Socijalistų partija nemato tam, kurisai juos pasiuntė, kitus? Bet pats dalykas pa- 
skirtumo, prie kokios unijos Iš to suprantama, kad siun- 
darbininkai priklauso arba čiant pinigus R^udonamjam x
visai nepriklauso. Sočijalis-j Kryžiui, reikalinga visuo- s'ei, bet tik sąlygoms.

. tų” partija atsirado iš kovos 1 . • • .
\larbo su kapitalu ir iš dar
bininkų prispaudimo, per 
tai visuomet su jais ir bus, 
nepaisant į tai, kokiame pa
dėjime darbininkai nebūtų, 
ji jų. neapleis.

Verte Burdingonas.

siliko ant vietos ir jis nepri
guli nei vienai, nei kitai pu- 

. Besi- 
kritikuojant tūli reikalavo, 
kad merginos taptų laisvos 
pirma apsivedimo, kiti nu- 

-- ------------------------------ — | rodė, kad apsivedus galima 
i Lara |bus laisvomis padaryti, treti 

Ulloipiaięo | Kalę. ĮnUrode, kad besimylint ga- 
(Monologas). ibma jas laisvomis padaryti; 

-- lot, sako, porą mėnesių pasi- 
Į karę... koks tai bjaurus. vedžiok ir bus laisva. Vi- 

žodis — žodis kare. Vis-j sos tos nuomonės gali būt ir 
tiek — mirtis. Mirtis, pa- teisingos, bet sykiu ir klai- 
čiame jaunystės prakilniau- dingos. Merginai tapti lai- 

□ wikcvuvo---------- —• svai daug sunkiau, negu
Kokia tai neteisybė vaikinui, nes ji negyvena sa- 

pasaulyje! vystoviai, bet visuomet ran- 
____  ________ ___o___  ____ __ pasityčiojimas, dasi po kitų globa. Mergi- 
Tai y ar vertimas labai nau--spjaudymas, ant mokslo — nos yra išauklėtos tokioj 
dingo veikalėlio anglų kai- progreso, štai ir aš, vienas; pat dvasioj, kaip ir jų te^

met paduoti aiškus ir pilnas 
pinigų siuntėjo antrašas.

(“Lietuva”).

Knygų rinkoj
Kaip girdėjom, J. Stropus 

iš So. Bostono jau baigia 
• spauzdinti knygelę: Ką turi 

žinoti kiekviena mergina?

šiam — sveikatos amžyje — 
mirtis.
viešpatauja
Koks tai

. Merginai tapti lai
svai daug sunkiau, negu

dingo veikalėlio anglų kal-
boj “What every girl should 
know?”

.Knygų rinkoj šioji knyga 
pasirodys spalių mėn. pabai
goj ar lapkričio pradžioje.

iš tų nelaimingųjų... Ryt,; vai, dėdes ar tetos. Su vai- 
užporyt, ir aš turiu būt kinais visai kitaip yra: jie 
žmogžudžių prišakyje ir aš kaip tik paaugk, jau tuoj 
turiu būt žmogžudžiu... Žu- | gauna laisvę ir pradeda sa- 
dvt vokiečius. Bet už ką? ! vystoviai gyventi. Mergi-

- - .- ’ kuriuos pirmiau pačios ap
kabina, pabučiuoja, o paskui 
tempia išpažinties ir jis eina 
ne dėl to, kad tiki, bet dėl 
to, kad savo pačią myli, o 
toji reikalauja eiti išpažin
ties. Tokių laisvamanių bei 
pirmeivių idėja atsiduria 
ant mėšlyno.

Tūli sako, kad merginą 
galima greitai laisva pada
ryti. Girdi, pasivedžiojai 
porą mėnesių ir atliktas 
kriukis — mergina laisva. 
Kuris buvom karštu katali
ku, tas gerai žinom, kad už 
poros metų agitacijos dar 
neišdrįsome valgyti mėsą 
pėtnyčioj prieš Velykas. Tu
rim pripažinti, kad tos ypa- 
tos, kurios gina savo pažiū
ras, yra daug brangesnės už 
tas, kurios tris sykius į sa
vaitę permaino. Reikia at
siminti, kad pas mus, ypa
tingai merginas, tikėjimas 
yra įgimtas, per tai daug 
laimingesni vaikinai būna 
tie, kurie suranda merginą 
laisvesnę ir kurios tėvai nė
ra jau dideli fanatikai. 
Antras keblus dalykas, tai 
politika maišyti su meile. Jei
gu vaikinas pradės nuolatos 
apie politiką kalbėti, tai 
mergina gali manyti, jog jis 
vesti nei nemano, bet tik no
ri savo pažiūras įbrukti. 
Prie to visko reikia primin
ti, kad meilė žmogų padaro 
aklu ir jis apie kitką nei ne
masto.

Ir taip, kaip vienų, taip ir 
kitų argumentai turi dvi 
puses: gerąją ir blogąją. Ir 
kad laimėjus arba atsiekus 
tikslo, reikia abidvi puses 
gerai permatyti ir suprasti.

Narva.
Newark, N. J.

n - ■ ' r

(Pabaiga).
Ji prisiartino prie piano ir užsidengė 

veidą. Ant jos kaktos matėsi nuslinkęs 
pluokštas baltų plaukų. Direktorius pa
prašė aktorę perskaityti apysakaitę “Žie
das”.

Ji tuojaus sutiko. ( Jos rankos drebėjo, 
o krūtinė kilnojosi. Iš jos balso veržėsi 
rauda ir laikas nuo laiko vos galėjo išsilai
kyti nuo verksmo.

Paskui užkl^sė:
— Ar atnešė kas nors antrąją knygą 

nežinomo poeto?
Knygą atnešė žymus peizažistas, o ant

ras egzemplioris buvo kampozitoriaus ki- 
šeniuj. Jiedu sykiu padavė knygas ir vėl 
savi vietos atsisėdo.

Ji išsiėmė iš krepšelio mažą skepetai
tę ir nusišluostė akis. Paskui vėl nusi
šluostė ir perskaitė dvejas eiles. Nors 
klausytojams sukosi galvos ir keliatą mi- 
nutų tam atgal peizažistas bučiavo aktorę, 
o vyrai slankiojo tarpe dailių moterėlių ir 
juokavo, — bet šios eilės persmeigė visų 
širdis ’ir niekas neišdrįso akių į augštį pa
kelti. Atsirado kvailas patarnautojas, ku
ris norėjo atkimšti butelį šampano, bet pu
blika jį tuojaus išvijo.

Ji verkė užsigulus ant piano ir per jį 
riedėjo jos ašaros. Po valandėlės ji atsi
suko į publiką ir paskui nuėjo į kertę.

Jis priėjo prie jos ir tarė:

galvos.
— Jis mirė, jūs sakote, kad jis mirė?!
Baronas atydžiai į ją pažiūrėjo, o pas

kui akis nuleidęs pakartojo:
— Taip, jis vakar mirė.
Solistė išsiėmė skepetaitę ir pradėjo 

šluostyti akis, o jauna balerina movėsi pirš
tinaites ir žiūrėjo į paveikslą.

Vakare ji įėjo į jo kambarį.

ji pažiurėjo į jį ir jos veidas persi
kreipė.

—Kas jūs per vienas?
— Aš jus myliu, — atkartojo jis. — 

Nejaugi jūs nežinot, kas aš? Kada aš žiū
riu jums į akis, tai jaučiu, kad man spar
nai auga.

Ji atsikėlė ir nuėjo pas direktorių.
— Kas per vienas tas žmogus? —.pa

klausė direktoriaus.
Bet direktorius nežinojo, kas jis per 

vienas. Taipgi nežinojo ir kiti. Kas tai 
pastebėjo, kad tas žmogus eiles rašąs.

— Bet ar jo eilės yra spauzdinamos 
kur-nors? — užklausė direktorius.

Ant šio klausimo niekas negalėjo at
sakyti.

fanatikai.

LAIVAKORTES
Į Lictuvą-Rusiją 

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

užimtų jūrių.

SIUNČIAME PINIGUS Į 
LIETUVĄ pigiausiomis kaino
mis. Imame pilną atsakomybę. 
Pristatome kvitą su parašu ap
turėjusio.

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
1112 W. 35th St., Chicago, III. 
(Valdžios prižiūrimas' bankas). 

/Io turtas yra suvirš/$l,500,000.
Kreipkitės raštu ar ypatiškai. 
Visokias žiniaą maloniai su

talą puošė puikus vainikai, o aplinkui degex 
žvakes.

— Aš jus myliu, — matėsi ant jo lū-- 
)ų išsireiškimas, — aš jus myliu. Nejaugi 
jūs nežinot, kas aš pervienas?

— Ji žengė du žingsniu, pasviro ir kri
to ant žemės, ištiesdama prie jo savo ran-., 
kas. Rankoj sugniaužus ji laikė bukietą iš 
“dangaus ašarėlių”, iš tų švelnių kvietkelių, 
kurie žydi tik anksti pavasary.

savo 
kurių 
dabar

Aš atlikau savo darbą, — rašė jis, — 
aš parašiau tris nedideles knygas ir paau
kavau jas tau, mano miela, tau, mano bran
gi, tau, mano vienintelė viltis. Aš atsar
giai priėmiau į savo rankas tavo širdį: tu 
bijojai savo širdies, — aš pažadinau ją, su
kėliau tuos balsus, kurių žmonija dar nėra 
girdėjus, aš papasakojau žmonijai tą, ko tu 
pati neišdrįsai papasakoti ir, būdamas lai
mingu, pilnas išdidumo, noriu nuo.tavęs 
prasišalinti. Tu peržengei visas rybas, tu 
įspėjai visas paslaptis, tu meldeisi prie ne
žinomų dievų, — ir aš, pavogęs ugnį iš al
toriaus, argi neprivalau numirti? Dabar 
prisiartinusieji prie tavęs nieko neras ir 
niego negales pavogti. Kuom tu mane ga
lėjai apdovanoti? Juk visą tavo turtą, vi
sas tavo brangenybes aš sunaudojau. O 
tavo švelnus žodeliai, glamonėj imąsis man 
nieko negalėtų suteikti. «Aš tave žinojau 
tuomet, kuomet tavo dvasia buvo pakilus 
iki augščiausio laipsnio ir kuomet tu man 
suteikei didžiausį įkvėpimą, o pažinti tave 
kitokia — reiškia visai nepažinti. Eiti at
gal — reiškia tave palikti, eit pirmyn — 
reiškia nuskinti nuo tavo kvepiančios rožės 
visus lapelius. Argi negeriau visai prasi
šalinti pavogus tavo paveikslą? Mano 
miela, mano brangi, mano vienintelė viltis, 
neatsisakyk savo koją priglausti prie poeto 
širdies, neatsisakyk sumindžioti mano šir
dį, nukankintą tavo dailumu.

Bum! Bum! Bum! varpeliai ir būbne- 
liai! Bum! Bum! Bum!

Tokiuo šauksmu latvių laikraštis 
“Dzimtenes Westnesis” kreipiasi į 
tautiečius, ypač vidžemiečius, prie 
artinasi karo veiksmai. Sako, kad 
visai persimainę aplinkybės, kokios
vasaros pradžioje bėgant kuršininkams.

“Dabar prasidėjo šlapiasai, tamsiasai 
ir vėsasai rudenio laikas, kas prie to ypač 
yra surištas su ligomis. Antras dalykas iš 
Lenkijos,Lietuvos ir Kuršo pribėgo žmonių, 
kurių jau yra. dabar daug mil. Nebėra dau
ginus butu,nėra darbo, nėra maisto. Trečias 
dalykas, neišsipildo tokiame laipsnyje, kaip 
buvo galima laukti, viltis, kad ateis pagel- 
bon pabėgėlių reikaluose vietos, ir taipgi 
Rusijos visuomenė”. Vidžemės gyventojai 
jau nebenoromis priima pabėgėlius, o vi
daus Rusijoje žmonės neatskiria latvių 
nuo vokiečių dėl jų vienodo liuteriško tikė
jimo ir sutinką juos daugelyje vietų neprie
telingai. Ketvirtas dalykas, bėgimas, kaip 
matoma, truks ne keletą mėnesių, bet ilges
nį laiką.

Valdžios pašelpos organizavimas labai 
lėniai eina, nes mūsų valdžia dabar užimta 
kuo kitu, tuo labiaus, kad pabėgėlių reika
las vis da daugiausiai pasilieka valdininkų 
rankose. Suėmus visa ta, mums reikia at- 
sisakyti nuo to patarimo, kurį skelbem va
saros pradžioje kuršininkams. Palikusius 
Latvijos gyventojus męs griežtai raginam 
pasilikti savo gyvenamose vietose. Dabar
tinėse aplinkybėse ir besiartinant žiemai, 
patrijotais yra tiktai tie, kas nepalieka tė
vynės, nes tik tokie be abejo nori save už
laikyti tolimesniam gyvenimui ir darbui tė
vynėje”. Toliaus skamba balsas nubudimo, 
kad iš priežasties bėgimo kuršininkai pra
žudė didesnę dalį savo gyvulių; ligos vaike
lius dažnai numarina, vyresnieji vaikai iš 
susikimšimo vienon vieton daug pabėgėlių 
kritę nepadorumo pavojun ir art galo neži
nia kaip ir kur praleis žiemos šaltį.

SUSEKTA SUOKALBIS.
Susekta anot “N. Wr.” trijų vokiečių 

bankierių ir dar poros asmenų suokalbis 
ant Mikalojaus Mikailovo, buvusio viršiau
siojo kariumenės vado gyvybės. Eina tar
dymas. Pavardės nedorų suokalbininkų 
busią ilgai netrukus paskelbtos.

* »♦ .. *
— Atleiskite, aš noriu jums parodyti šį 

paveikslą, — tarė baronas, eidamas su ak
torėmis į kambarį.

Ant audeklo buvo nupiešta moteris, ap- 
sirėdžius geltonais drabužiais, o jos rankos 
ilsėjosi ant šunio galvos. Užpakaly matė
si slenkant debesįs ir jojant raiteliai. Kur 
ta moteris žiūrėjo ir ką matė? Išsyk ba
ronas norėjo paaiškinti, kur ta moteris žiu
ri ir ką ji mato. Bet greitai pridūrė: “Ro
dosi, kad nežinomas poetas tą išaiškino sa-

VARšAVOJ.
Varšuvoj vokiečiai areštavę, anot “B. 

V.” kokiuos 600 žmonių ir didesnę dalį iš
siuntę Vokietijon. Lenkų deputacijai pra
šant, kad į$ps paliuosuotų, buvę atsakyta, 
kad areštas padarytas pačių lenkų “labui’’, 
kad išrovus iš jų tarpo gaivalus, trukdan
čius įvesti Lenkijoje “kultūrą”. Areštavi
mas padarytas sulyg*pirma sustatytų sąra
šų, užtvirtintų Berline.

Iš KAUKAZO.
Kaukazo vietininkas, gr. Varoncovasr 

Daškovas pasitraukė nuo vietos, paskyrus 
jam pagelbininką gen. Januškevičių, 
sį viršiausiojo karvedžio štabo viršininką.

f
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Darbo Žmonių 

Istorija. 
Verte Barąbošius.

(Tąsa).
. tu, kaip piliečio savastis. Vergui pačiam 

nepriklausė nei jo kūnas, nei dvasia. Ver
gijos laikmetyj prievartos i.' • žiaurumo dar
bai liko įpročiu. Ypač sunkus buvo padė
jimas romiečių vergų. Tūlas istorikas pa
sakoja apie tai sekančiai: “Vergas netu
rėjo jokių teisių ir jo ponas laikė jį už dalį 
savos savasties. Net ir kūdikiai nepri
klausė jam, bet jo savininkui, lyg kad jie 
būtų naminiai gyvuliai. Vergas neturėjo 
vardo, nei pavardės, bet jį vadindavo tik* 
pramanytu pajuokos vardu. Apie jo gy- 
vybę ir mirtį galėjo spręsti ponas, ir leng
va* įsivaizdinti, kaip nežmoniškai išdidus 
prispaudėjai pavartojo savo teises, bijoda
mi, kad vergų būriai, davesti iki sumišimo, 
nepakeltų maišto. Už m'ažiausį nepaklus
numą buvo kuoaštriausia baudžiami. Ver
gai buvo plakami geležinėmis rykštėmis, 
draskydavo jiems kūną aštriais • kabliais, 
degindavo įkaitytomis geležimis. Tyliose 
naktyse ant Romos gatvių girdėjosi tik 
vaitojimai, rykščių atgarsiai ir retežių 
žvangėjimas. Vergus pririšdavo prie sie
nos tamsiuose, drėgnuose skiepuose. Kada 
nuo nuovargio, skurdo ir bado, nuo rykš
čių, žaizdų ir senatvės vergas susirgdavo, 
tai jį, kaipo nenaudingą'gyvulį, nuveždavo 
ant Tibro upės salų, kur jis pabaigdavo 
savo sunkaus gyvenimo dienas be jokios pa
gelbės”.

Smagumo jieškanti romiečiai, geisda
mi pasibaisėtinų vaizdų, prisakydavo tam 
tikrai išmokintiems vergams — gladiato
riams eiti į teatrus ant scenų muštis su 
kardais ir durtuvais, idant vergų ponai ga
lėtų pasidžiaugti iš apgalėto skausmų ir 
vaitojimų. **

Ypatingai sunkus padėjimas buvo ver
gų - žemdirbių, kurie visados stovėjo po be
širdžio prižiūrėtojo akių. Kad jie nepabėg
tų, surakindavo juos retežiais, kurių nie
kuomet nenuimdavo. Po dienos darbo 
juos uždarydavo ant visos nakties drėgnuo
se skiepuose, Prie tokio kambario buvo 
pritaikinta drabužiai ir maistas, ką vergas 
gaudavo. Vienas romiečių rašytojas apra
šo vergą, dirbantį prie malūno sekančiai: 
“Oda apdengta žaizdomis, kurias padary
davo botago kirčiai. Seni skarmalai vbs 
vos tik pridengia žaizdotą nugarą. Kai- 
kurie nešioja tik siaurą juostą, ir visiems 
per skarmalus matosi nuogas kūnas. Ant 
kaktos tam tikras ženklas, galva pusiau 
nuskusta, kojos retežiais surakintos, vei
das išbalęs, durnų išėstos akįs vos tik ma
to..,”

Kartais vergai sumišime pakeldavo 
maištą prieš savo'ponus. Ant Sicilijos sa
los sykį vergai sukilp, išmušė visus ponus, 
ir per trejus metus valdė salą. Bet kas syk 
sukilimai buvo baisiausiu būdu malšinami, 
ir nelaimingi vergai sutikdavo kankinių 
mirtį — ant kryžiaus.

Romos viešpatavimo paskutiniam lai- 
kotarpyj vergų padėjimas liko biskutį ge
nesnis. Romiečiai jau neužkariavo naujų 
žemės plotų ir sykiu su tuom sustojo ir 
naujų vergų įgyjiipds, ką pirmiau romie
čių karės vadai tūkstančiais paimdavo ne
laisvėn, užkariaudami naujas šalis. Tada 
vergų savininkai pradėjo savo vergus ge
riau užlaikyti, ne^ jau ne taip lengvai jie 
buvo gaunami. Savininkai dėl savo naudos 
pradėjo rūpintis apie vergų sveikatą ir gy
vastį. Beto jie persitikrino, kad, nežiūrint 
visų kankinimų, vergas vis tiek neliko ne
gyvu įrankiu, ir kankinimais davesti iki su
mišimo jie tik pakeldavo maištus ir tuomi 
padarydavo savo ponui nuolatinį rūpestį. 
Visa tas paskatino savininkus pagerinti 
vergų padėjimą, kad užtikrinti sau iš jų 
darbo didesnę naudą.

Jie apibrėžė vergui žemės plotą ir pa
statė namą. Vergui jau galėjo būt šeimy
na, daržovių daržas ir gyvuliai. Dalis iš 
lauko vaisių* ką jis suvalydavo nuo to že
mės ploto, priklausė jam. Tiktai paskir
tas dienas jis turėjo eiti ponui dirbti įvai
rius darbus, betl atliekamą laiką galėjo su
vartoti sau. '

Taip Romos vergo padėjimas su laiku

nų vadai veik kasmet pavasaryj surengda
vo užpuolimą -ant artimesnių kaimynų. Jei 
užpuolimas pavykdavo, tai plergalėtojai 
parsivesdavo burius belaisvių, ką vėliau 
parduodavo ant rinkos už vergus. Fran- 
cūzijoj irgi pirkliavimas vergais laikėsi iki 
XII metčimčiui. Įstatymai nesuteikė ver
gui žmogaus teisių, jis buvo laikomas lais
vo piliečio savasčia. Todėl pirmesni Fran- 
cūzijos įstatymai, priskaitydarni vergus 
prie judamos nuosavybės, nusako: “Už 

a vergo, tarnaitės, arklio pavojimą vagis tu- 
turi užsimokėti 35 sti (su lyginas 1 centui) 
bausmės”.

Rusijoj taipgi buvo vergija.' Senovės 
kunigaikščių papratimas kariaujant buvo: 
įsiveržti į priešų šalį, sunaikinti ją ir paim
ti kuodaugiausia žmonių nelaisvėn. Paim-

“Ricieriškumas”:
Viduramžiuose buvo tok

sai paprotys, jog vyras turi 
apginti moterį. Vyras, y- 
patingai augštosiose kleso-

tus nelaisvėn, pagal tuom laikiniu įstatymu, i ?e’ būti moters_ giobe-
T . ’1 fe. . v M Uju. Tais tai laikais ir issi-padarydavo vergais ir apgyvendindavo ant ]irbo tagai prietaringas pa- 

kunigaikščių ir jų kareivių žemes. “Kije- 'protys, kad moteris yra na- 
vo valstybinė gerovė nuo XI — XII met-'mų ponia, namų ugniakuro 

kaip pasakoja istorikai — “Pri- vaideliote, kuriai niekas 
kas XII viduryj !.?nt svieto neprivalo rūpėti,

ši mčiui 
klausė nuo vergų darbo, kas XII viduryj!.??1 sviet0 neprivalo rūpėti, 
apėmė milžiniškus plotus”. Pagal rusu Įs?mus kad ji butų išti- 
įstatymų vergai buvo laikomi taip, kaip ir t • bf ti • emrium be baj_ 
darbo gyvuliai. Vergo nužydymą įstatymai |niės ir papeikos ir’ saUgOti 
skaitė tik kaipo materialį nuostolį ir nuo;savo moterį. Vyras rupi- 
užmušėjo reikalavo atlyginimo vergo savi- naši visais svieto reikalais, 
ninkui. Patsai savininkas galėjo vergą už-'į? rankose^ vadžios valdžios, 
mušti: įstatymai jokios bausmės nenusa-p*sa* parūpina moteriškei 
kydavo. • • pragyvenimo '-reikmenis, o 

moterei liekasi tik tylėti,
Taigi, besistengdami panaudoti sve- klausyti ir būti dėkingai sa-

timą darbą, žmonės įvairiose šalyse ir įvai
riuose laikmečiuose panaudojo vieną ir tą 
patį būdą. Karės laike paimdavo savo 
priešus nelaisvėn arba, kaip buvo Romoj, 
imdavo skolininkus ir padarydavo juos ver
gais. Vergų padėjimas visur vienodas: jie 
yra tiktai “gyvi įrankiai”, kurie privalo 
dirbti ponui ir kurie paduoti pono valiai.

Kultūriškos tautos pažinojo vergiją ne 
vien tik senovėj. Amerikoj ir dabar ran
dasi žmonės, kurie matė ir pergyveno visas 
vergijos baisenybes. XVI metšimčio pra
džioj europiečiai ant savo Amerikos kolio- 
nijų pradėjo vežti vergus — negrus, ku
riuos jie įgijo Afrikoj, ar pirkdami juos 
nuo vergų medžiotojų arba įsiverždami į jų 
šalį su kariumene. Tris su puse metšim- 
čius Amerikos plantatoriai — didelių že
mės plotų savininkiai — užsiėmė tuom pasi
bjaurėtinu darbu ir išvežė virš 50 milijo’nų 
negrų iš Afrikos... Tiek pat daug vergų 
pražuvo Afrikoj vergų medžioklėse.

Kaip kaikuriose šalyse eina medžioti 
žvėrių, taip Afrikoj pradėjo medžioti žmo-jterįs yra beteisės šeimynos 
nes. Vergų pagavimo tikslu tvirtesnės 
gentės užpuolė ant savo kaimynu ir paleng- Koks gi tad gali būti ricie- 
vėlio išgaudė ten visus gyventojus. Perga- nskumas? lai yra vergija, 
letojai vare nelaimingus belaisvius kaipjpOrs įr pridengta prakilnu-

vo viešpačiui.
Ta ricieriškumo dvasia 

užsiliko ir po šiai dienai, y- 
patingai gi tose šalyse, kur 
ekonomiškas gyvenimas la
biau atsilikęs. Tas ypatin
gai pastebiama pietinėse A- 
merikos valstijose, kaip, pa
dėkime, Louisiana, Alaba
ma, Georgia, Florida ir tt. 
Tenais moterįs neturi bal
savimo teisių. Tenais vyrai 
didžiuojasi, kad jie yra ri- 
cieriais, globojančiais mote
ris. Jie tvirtina, kad tę- 
nykštėms moterims nieko 
nereikia ir jos esą patenkin
tos dabartiniu padėjimu.

Bet juk tai baisus melas. 
Padėkime, nors ir toj pačioj 
Georgia valstijoj, kaip ir ki
tose kaimyniškose valstijo
se, nėra veik jokių įstaty
mų, apginančių moteris ir 
vaikus. Maži vaikai ir mer
gaitės dirba audinyčiose ir 
yra begalo išnaudojami. Mo-

paveldėjimo dalykuose.

riškumas? Tai yra vergija, 
pati bjauriausia vergija,• • T - - -

gyvulių burius — vyrus, moteris ir kūdi
kius sykiu surakintus — ir be pagailos pri
migdavo visus, kurie nepajiegė eiti su bu
riu... Afrikoj buvo čieli apskričiai, kur gy
ventojai buvo vergiškai prigulmingi nuo 
tvirtesniųjų .kaimynų ir mokėjo jiems mo
kesčius gyvų žmonių pavidale. Valdonai 
kasmet apvaikštinėjo užimtas šalis, ir, su
rinkę tuos pasibaisėtinus mokesčius, grįžo 
namon burių vergų ir vergių palydimi, pistų, kada jie reikalauja ly- 
Svarbiausis rinkas po tokio sugrįžimo liko^Fybčs ir teisybes... Durniai

mo fygos lapu.
Tuo ricieriškumu nėra ko 

didžiuoties. Tai yra pa
prasta senų laikų liekana, 
nors ir romantiška, bet la
bai kenksminga.

Palyginkite.
Durniai juokiasi iš socija-

Nors ir kitos Europos tautos senove; 
turėjo vergus,stačiau vergija, niekur nepa
tekt tokio laipsnio, kaip Romoj. Germa

Tuo tarpu kita dalis žmo- rai stovinčios. Aš manau, 
nijos, tai išlepėliai, gervės kad pasidalinimas žinojimu 
pieno įsigeidę išdykimai, ku
rie naudojasi viskuo, patįs 
nieko, o nieko negaminda
mi.

Šalin tokia tvarka. Tik 
sdcijalištai šaukia panaikin
ti tokią tvarką.

i’ veikimo programų su
teiks nemaža naudos veiki
me kitoms kuopelėms ir a- 
belnai visoms moterims.

L. M. P. S. pirma kuopa 
rengiasi prie sulošimo teat
re “Varde Laimės”, — prie 
paminėjimo 70 metų — Že
maitės sukaktuvių. Rengia 
prakalbas, kurios bus nepa
prastomis. Panašios pra
kalbos gal bus pirmutinės 
lietuvių tarpe. Prakalbų i 
programe, dalyvaus pačios: 

_ ; (kuopos narės), 
įkalbės kokios 8 ar 10 kuo-, 
pos marių, neilgiau kaip po| 
10 ar 15 minutų, kiekviena 1 
ant tam tikrų iškalno nusa-' 
kytų temų. Publikai ant, 
užklausimų atsakys vakaro; 
pirmininkė. Išpildžius augš-i 
čiau minėtą programą, bus 
išdirbta kitas programas 
tolesniam veikimui. Pirmai 
kuopai vėlinu geros pasek
mės jos sumaymuose, — ki-i 
tom L. M. P. S. kuopelėms

Jonvaikiški papročiai.
Laikas jau būtų atsikra

tyti senų madų laike veseli- 
jų. Tos mados gal ir tiktų 
kokiame nors Lietuvos už
kampy, bet tik jau ne čia, draugės 
Amerikoj.

Dejuojam dėl blogų laikų, 
skundžiamės neturį pinigų, 
o labai tankiai meste mėto
me dolerius į balą.

Ve ką praneša “Laisvės” 
k ores p o n de n t a s K a p u c i n a s 
iš Hartford, Conn.:

Prieš porą savaičių čia 
apsivedė tūlas J. B., nese
niai atvykęs iš New Britai- 
no. Svarba ne tame, kad 
jisai ėmė bažnytinį šliūbą. 
Juk daugelis laisvamanių 
panašiai pasielgia, bet štai 
kame svarba ir iš dalies juo
kas. Vestuvės prasidėjo ne
dėlios vakare ir tęsėsi iki 
panedėlio vakarui. Kada 
atėjo laikas jaunuosius ap
dovanoti, tai dolerines p ra- sės darbininkės, męs turime 
dėjo lyti, kaip iš debesų. Į 
vestuves atėjo tūlas vaiki
nas ir tas pusėtinai apdova
nojo savo draugą. Minėtas 
vaikinas pradėjo dešimti
nėms pliekti ir norėjo “su- 
bytyt” pirmą brolį, kad nu
pirkus vainiką ir kitus daly
kus. Teisybė, minėtas vai
kinas taip padarė; kada 
pradėjo vainiką pirkti, tai 
brolis, nenorėdamas pasi
duoti, sudėjo visą savo tur
tą, ką tik turėjo, bet vaini
ką neįstengė nupirkt. Ka
da pasibaigė pirmojo brolio 
kasa, tai net akyse pasirodė 
ašaros, jog jisai vainiką ne
stengė nupirkt savo druž- 
kai. i

čiaus ir pradeda visokiais 
žodžiais plūsti socijalistus, 
socijalizmą ir tt. . Pradėjo 
šaukti, kad merginos nesi- 
rašytų prie socijalistų kuo
jai, nes, girdi, jų kuopose 
nesą dorų merginų ir tt. Ka
da visą tulžies kartumą iš
liejo, kada jau socijalistus 
plūsti nusibodo, tuomet pa
baigė savo prakalbą.

Reikia pažymėti, kad Ra
manauskienė išsyk buvo pa

lša kius, kad labai serganti ir 
Į vos galėjus atkeliauti. Ka
ida pirmu sykiu kalbėjo, tai 

visai negalima buvo 
■ pastebėti, bet pradėjus ant
im sykiu kalbėti, ištikro pa
sirodė, kad serga nepapras
ta. liga. Uranas.

GLENLYON, PA. 
Motinų neatsargumas.

Mūsų motinos labai neat- 
? sargios su kūdikiais. Jos 

tankiai aprengia kūdikius, 
'išleidžia iš namų ir visai ne- 
'žiuri kur tie kūdikiai ran- 

. . . .v . , dasi arba ka jie veikia, bet ]>ątarčiau, taipgi įsanksto atbu)aj džiaugiasi, 
uzsibriezti veikimą ant šio kad kūdikiai neateina j stu- 
mūsų programas nepasilik-; 
tų tik ant popieros, tam' 
reikia mums, draugės, pa
sišventimo ir vienybės. Še

daug gyvesniu, nes vergų reikalavimas bu
vo daug didesnis. O kam nepatinka gyven
ti ištekliuj, nieko nedirbant?

Juodojo vergo padėjimas pas “krikš
čionį” poną - plaųtatorių, kuris jį su pajuo
ka vadindavo “pagonu”, neikiek nebuvo ge
resnis už romiečių vergų padėjimą. Pirk
damas vergą, plantatorius jį taip-pat ap
žiūrėjo, kaip pas mus ant rinkos apžiūri 
arklius: apžiurėjo dantis ir akis, išbandė, 
kaip greit gali bėgti ir kokią naštą nešti, 
žodžiu sakant, vergas iš pat pradžios pa
jautė, kad savininkas jį laiko už naminį gy
vulį. Nuėjęs pas plantatorių, vergas gavo 
drabužio šmotą dėl juostos. Tai buvo vie
natinis apredalas: nei kepurė, nei batai ne
buvo duodama. Maistui davė ant savaitės 
tam tikrą mierą miltų ir kukuruzų grudų. 
Gulėti reikėjo ant žemės už geležinių gro
tų. Dirbti reikėjo po 14 ir daugiau valan
dų per dieną. Pradėjus aušti, prižiūrėto
jas jau pliauškino botagu. Ant to signalo 
vergai stojo eilėse ir ėjo į plantacijas (taip 
vadina Amerikoj didelius, apdirbamus že
mės plotus). Per ištisą dieną nebuvo duo
dama nei mažiausio pasilsio ir už men- 
kiausį' sugaišimą prižiūrėtojaus botagas at
sikirto į vergo nugarą.

Tiktai 1875 m. juodųjų vergija visose 
baltųjų kolionijose tapo panaikinta. Da
bar visų kultūriškų tautų įstatymai drau-

posmuoja, kad socijalistai y- 
ra netikę žmonės ir neišma
nėliai, nes kaipgi, girdi, pa
sauly g'žfli įvykti lygybė.

Na, gerai. Turėkite kant
rybės ir pasiskaitykite kas 
žemiau telpa.

New Yorke gyvena tur
tinga našlaitė Miss Loney, 
kuri turi tik 15 metų. Žiū
rėkite, kokias išlaidas jai 
paskyrė jos globėjai metams 
laiko.
Namo randa...........$6.000.
Mokyklai, knygoms 2,500. 
Pasilinksminimams . 1,500. 
Tarnaitei....................... 600.
Kitoms tarnaitėms .. 1,200. 
Maistui .................... 4,000.
Drabužiams ............. 3,500.
Daktarams....................500.
Automobiliai ........... 2,000.
Vasaros vakacija .... 2,50Q. 
Insurance ......................200.
Mažmožiai ............... 1,000.

Viso $25,000. 
dvidešimts penki

džia vergiją. Vienok ir dabar europiečiai 
laikė vergus laukinių žmonių šalyse, taktai,
V (Darbus).

Viso 
tūkstančiai dėl metinių iš
laidų mergaitei 15 metų.

Kągi tamsta, lietuvaitė 
mergaitė, pasakysite ant 
to ? Ar tamstai patinka pa
naši tvarka prie kurios vie
ni turtuose paskendę, o ki
ti dejuoja, vargsta. Tams
ta žinai, kaip auga ir auk
lėjasi darbininkų vaikučiai. 
Apdriskę, išbalę, 
bėgioja ant gatvės akmenų

išdirbti dirvą lietuvių visuo
menėj dėl augimo ir bujoji-1 
ino tam jaunam diegeliui L., 
M. P. S. Neateis mums į 
pagelbą universitetą baigu
si vadovė, nes męs jų netu
rim, arba joms mūsų reika
lai neapeina, mums pačioms 
prisieina bendrai dalintis 
savo žinojimais — veiks-; 
mais, bendrai dalintis 
džiaugsmu, nubudimu, lai
me, ar nelaime, su pasišven
timu didinti darbininkų 
skaičių lietuviškiems dirvo
nams arti.

L. M. P. S. — duoda viltį, 
kad nevieną lietuvaitę, su
kniubusią po gyvenimo, naš-, 
ta pakels — parodys tekan- 

Kaip minėjau, tas vaiki- čia saulelę, suteiks energi- 
nas viską nupirko, bet įspė- ją, kovoti su audringu gy- 
kit už kiek? Ogi už $130. vebimu. Tik draugės, savo 
Kada ant rytojaus išsipagi- sumanymuose, nebūkime to- 
riojo, tai nubėgo pas jauni- kibs, kaip Worcester, Mass, 
kį pinigų atsiimti, bet kas Lietuvos Dukterų draugija, 
tau davė? Tas pasakė, kad Jau trįs metai kaip rengia 
ženotam žmogui pinigai rei- prakalbas; kada surengs, 
kalingi”. jos pačios nežino, tai bent

Tai ir visa istorija, bet ar “darbuojasi”. J. A. 
mažai tokių dalykų atsitin-j 
ka. Apšviestesnė jaunuo
menė privalo kovoti su tais 
jonvaikiškais papročiais. ŽINIOS
Proareslsču veikimas.

Dar, rodos, tik antras me
tas, kaip L. M. P. S. pradė
jo aktyviškiau veikti tarpe 
lietuvių moterų ir nežiūrint 
j tai, kad mažas skaičius blausias 
yra veikiančiųjų ir kad sun-< 
kus jų darbas, bet, jau šian- Mass. _ 
dien galima su džiaugsmu tankiai musų mieste 
pasakyti, kad L. M. P. S. pa- ^et dar nei sykį ne 
darė didelį žingsnį pirmyn prakalbų, 
ir kad šitas darbas nemažą tulžies r 
naudą atneš lietuvėms mote- sykį jau_ manėm, kad Ka- 
rims. j -

Kuriam mieste gyvuoja L. n?s v\s4 pi’akalbą pasa-

pasakyti, kad L. M. P. S. pa-

bą ir jų “nebaderiuoja”.
30 d. rugsėjo D. Rusnako 

2Į> metų amžiaus kūdikis iš
ėjo iš namų ir dingo. Per 
visą naktį gaisrininkai ir 
šiai j) žmonių buris virš šim
to jieškojo kūdikio, bet ne
galėjo surasti.

2 d. .spalių žmogus išėjo 
grybauti ir netikėtai užėjo 
pastyru’sį, bet dar gyvą, kū
dikį. Kūdikis tuojaus tapo 
nuvežtas į ligonbutį. Gydy
tojai sako, kad 
gaus.

Reikia primitni, kad tas 
dienas buvo šalta 
kūdikis aprengtas visai silp
nai.

Motinos privalo būti daug 
atsargesnės ir neleisti savo 
kūdikių ant dievo “apveiz- 
dos”, kaip kad dauguma da
ro. Vietinis.

dar atsi-

ir lijo, o

Rooseveltas agituoja už su
teikimą moterims bal

savimo teisių.
Moutclaire, N. J. — Vie

tos lyga suteikimui mote
rims lygių su vyrais teisių 
gavo nuo buvusio preziden
to T. Roose vėl to laišką, ku
riame jis kviečia visus pilie
čius balsuoti už suteikimą 
moterims lygių su vyrais 
teisių.

Pabaigoj laiško Roosevel
tas sako: “Ant kiek man ži
noma, tų vietų gyventojai, 
kur moterįs gavo lygias su 
vyrais teises, ne tik nieko 
nepralaimėjo, bet dar lai
mėjo, kaip iš pilietinio, taip

......................../ i”.*
Matomai Rooseveltas non 

prisigerinti prie moterų, 
kad tos laike prezidento rin
kimo už jį balsuotų.

CAMBRIDGE, MASS.
2 d. spalių buvo prakalbos 

Nekalto Prasidėjimo Panos _ . .
Marijos moterų draugystės. J r jš socialinio atžvilgio 
Šiose prakalbose buvo svar-

> kalbėtojas — tai 
; Ramanauskienė iš Lawren- 

Ramanauskienė

Už orinį bučkį 5 dienos 
kalėjimo,

Baltimore, Md. tūla pa
nelė M. Graden buvo pa
kviesta teisman, kaipo liu
dininkė ir ji teisėjui pasiun- .

orinį bučkį. Teisėjas 
reikalams, nurodė reikalin- tuomi labai “įsižeidė” ir pa
giliną moterims organizuo- nelę Graden nuteisė ant 5 
tis ir tuomi užbaigė savo,dienų kalėjimam
prakalba. > I Kasžin, jeigu jam vienam

Bet štai atsimena, kad kutų davus tikrą bučkį, ar ir 
dar ne viską pasakė, tai už- tuomet būtų į kalėjimą pa
lipa antru sykiu ant stei- sodinęs?...

__ nei sykį nepasakė 
" , neišliejus savo 

tulžies ant socijalistų. šį

nauskiene socijalistų nepa-

M. P. S. kuopelė, norint irjkč pasvęsdama visuomenės te 
neskaitlinga, bet visgi veiki
mas nemažas; sulyginus sįu 
narių skaičium. Pavyzdin, 
paimkime L. M. P. S. 1-mą 
kuopą, kuri yra seniausia 
savo gyvavime ir ar tik ne
bus skaitlingiausia narėmis. 
Ką veikė 1-ma kuopa L. M. 
P. S. — buvo savo laiku pra
nešta laikraščiuose. Buyo 
rengiamos prakalbos, lavini- 
mos vakarėliai ir šiaip pasi
linksminimai, bei pelną at
nešanti vakarėliai. Bet aš 
šičia noriu pranešti, ko
kį programą yra išdirbus 
1-ma kuopa ant ateinančio 
rudens, ir kad pirmos kuo-

Pabaigusi kursą akušerijos BELLEVUE HOSPITAL TRAINING 
SCHOOL for MIDWIVES, NEW YORK. Pasekmingai atliek* <|*r- 
bą prie gimdymo. Patarimus duoda dykai. Reikalaujančios kveip- 
kitės šiuo adresu:

nos pėdomis, galėtų pasekti
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Įkorespūndencijos
SCHENECTADY, N. Y. 

Milžiniškas streikas.
kompanijos nesnaudžia — 
pasamdė porą tuzinų polic-

4 d. spaliu General Elec- manų, kurie taipgi vaikš- 
tric darbininkai išėjo į strei- čioja palei dirbtuves. Bet 
ka. Šioj kompanijoj dirba streikieriai jokio maišto ne- 
apie 13,000 darbininkų. Iš- kelia ir stengiasi geruoju at- 
syk darbą metė apie 6,000, kalbinėti streiklaužius, kas1 
bet vėliaus prisidėjo ir dau- jiems ir sekasi. Streikieriai i 
giau darbininkų, taip, kad tikisi, kad greitai perkalbės 
greitu laiku streikierių ir tuos, kurie dar prie strei- 
skaitlrus pakilo į 10,000.

Pirmiausiai į streiką išėjo 
mašinistai. Jie metė darbą | 
apie 9 vai. ryte. Pasiliko 
bedirbančios moterįs ir da
lis darbininku. 1

ko neprisidėjo.
F. F. N-kas.

PALMERTON, PA.
Čia lietuvių randasi pusė- 

Kaip mote-Irinas būrelis ir visi tarpe sa- 
rįs, taip ir darbininkai ne-iv?s sugyvena neblogiausiai, 
organizuoti. Iki pietų visi Laikraščių pareina “Lais-

1 • 1 T x j • i 1 *1 i v »r* ’ Tdirbo. Bet pietų laike mote
rie susitarė ir visos metė 
darbą, o paskui jas ir vyrai, 
labai linksma buvo matyti, 
kad moterįs, be jokios or-

Kad labiau socijalistus J .. . _
akinus Petrausko aky- vių apšvieta pakilus,

Šioj apįelįnkėj tarpe lietu-1 mes, pasivėlino,, nes jau pra 
kalbos baigėsi. Kada sve
tainę prismardino, tai pra-

, nes 
daugiausiai skaito “Naujie-se, tai tūli vadova/ pasakė, 

kad socijalistai per langus nas , ,
žiūri, juokiasi ir kenkia mo-1‘‘Keleivį” ir kitus. 
kintis, per tai nutarė visus 
langus uždaryti, kad socija
listai nieko nematytų. Bet 
negana to: prię durų pasta
tė sargą ir liepė socijalistų 
neleisti į svetainę. Supran
tama, socijalistai visai į tai 

tneatkreipė jokios atydos,bet 
pasirodo, kad vadovai juos 

1 stengiasi prie kiekvienos 
progos apšmeižti. \\

Kaip socijalistai atsineša 
b’nkui “Sietyno”?
“Sietynas” paprašė pas ko- 

cijalistus kėdžių ant pareng-

“Laisvę”, “Kovą”, 
' . Mat, kol

kas nėra dievo agento, tai 
nėra kam ir vaidų kelti — 
visi lietuviai gyvena santai
koj.

Į prakalbas atsilankė ga
na skaitlingas būrelis ir visi 
likosi užganėdinti, išskyrus 
vieną, kūris visą laką sėdė
ję kepurės nenusiimdamas.

Aukų surinkta lėšų pa
dengimui- $4.59. Varde ren
gėjų visiejns aukautojams 
tariu širdingą ačiū.

Norėta sutverti L. S. S. 
kuopą, bet mažai susirašė,

kalbos baigėsi ir žmones 
tuojaus išėjo laukan.

Vargšai, ar tik ne pasku
tinio įrankio griebiasi.

Ant kiek teko patirti, tai 
smirdančią medegą mėtė 
gerų katalikų vaikai.

Ar tai ne puikus panei
gimas?...

Narva.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

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

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime t
SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Bcrline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas antjsumos 
neaugėčiau 800 markių (apie 525 rubliai).

“Lais
ves ", "Lietuvos”, “Ateities” 
ir “Saulės” — po 2 ekz.,“Ke
leivio” ir “Draugo” — po 1.

tljcuioiuo AUUAIU CVAAU ĮJCH U .

to perstatymo 22 d. rugsč- per tai abejotina,argalės 
jo. 21 d. rugsėjo kuopa su- kuopa gyvuoti.
šaukė tam tikslui ekstra «sų- susirašiusiems
sirinkimą ir nutarė pasko
linti kėdžių be jokio atlygi
nimo. Ant perstatymo ir

Linkėtina 
energiškai

Bet štai už tokį socijalistų 
“Ateities” N38 

------------- --------------------------------------------------a ~ -------- . 1 . • , • • • i lUJipt? l\Ul LOfAniUblItlJCl, ku- 

ganizacijos taip greitai su-:ta, tąi tuojaus n apsiveda, r] • ^0reSp0n(]entas sekan- 
sitarė ir prisidėjo prie strei-P'es vaikinų yia nemažai,ku- v.^. socija)isįams ačiuoja: 
kOe--------------------------------- j rie gaudyte-gaudo mergi- J J

Streikieriai reikalauja 8 u^s. 
vai. darbo dienos. Kompa
nijos atstovai sutinka ant 
9į vai. darbo dienos ir pa
kelia ant 5 nuošimčių algas. 
Praslinkus i_____ ___ ,

_ T • OUCH HA LUI\l DUV1 <. Merginų visai nėra. Jeigu patarnavima “Ateities’ 
. pasitaiko is kur nors užklys- Įi]p0 korcSp0ndencija>

1 darbuotis.
Laikui bėgant, manoma 

perstatyti kokį nors sceniš
ką veikalėlį. Geistina, kad 
tas manymas įvyktų.

Levendra.

NEWARK, N. J. 
Atšaukimas.

“Laisvės” N78 tilpusioj 
mano korespondencijoj įsi
skverbė klaida, kur kalbama' 
apie nepaprastą bylą. •. Ūži 
tą klaidą panelė, kunigo mo-1 
kytoją, labai rūgoja ant to, ( 
kas rašė minėtą žinią. Nors | 
ji .neįspėja,kas rašė,bet visgi ’ 
aš tą žinįą atšaukiu. 'Ten |

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

Norėdami pauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiš 
rašykite laišką pas

HENRIKAS C. Z ARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

Orakulo pažįstamas.

_____  metams laikoj bet lietuvių randasi 
kompanija žada sutrumnin- žai. i
ti darbo diena iki 9 valandų mus tūli lietuviai atsižymi 
ir dar pakelti algas ant 5 savo gražiais darbeliais, 
nuošimčių. Darbininkai,kol j . - . . .

DETROIT, MICH.
2 d. spalių buvo vakaras

l“Buvo ir nepaprastų kiaušy-j Dailės Mylėtojų. Draugijos, 
tojų. Tokiais klausytojais j Vaidinta “Gudri Našlė”, ir 
buvo publika iš socijalistų i‘'Knarkia paliepus”. Vaidi- 
užlaikomų kambarių... Jiejnimas nusisekė gana gerai, 
nor viso laika, turnin nropa nors ir buvo kain kam sto-SIOUX CITY, IOWA.

Musu miestelis nedidelis 
i neina- i:

~ . . • . f ! JLVVllYia, OUCkJVVIO JLO VV/XY4V ,

visur, taip n pas poreSpOn(]ento, kuris viską pus
tu Ji h ntiixnn i x __

-• i- 4. sprando. Lietuviu26 d. rugsėjo tūlas lietu- r -

per visą laiką turėjo progą (nors ir buvo kaip kam sto- 
įdovanaf pasiklausyti”... ka drąsos, pavyzdžiui, pir-

Reikia stebėtis iš tokio ,mam akte “Knarkia palie- 
C, bet abelnai išėjo labai 

nori nuversti ant socijalistų gerai. Po lošimui buvo šo- 
Beno kiai. Taipgi skirta ir dova- 

i. Gam----------- - -------------- ,— ( . - i - • xi- q .Kliubas ir į jį laiptai randa- uos Kudirkos raštai, Gam- 
kas nesutiko su kompanijos vis Rele varduvių salių. ^u-isi arčiau tos svetainės, ku- tos paveikslas ir gyvų gėlių

persta- bukietas. Beje, ant pabai-
Kaip tik tą vakarą gos iškilo nesmagus inciden-

.prantama, užsiorderiavo 3 ,• • buvo «siet „ 
laikraščiai | bačkutes alaus, kelis galio- tyiįas>

i Beno buvo repeticijos ir jie, 
7 eidami ant repeticijų, ėjo 

' pro duris ir žiūrėjo per lan- 
Igus į svetainę. Korespon- 
įdentas sako, kad taip soči-

pasiūlyjimais.
Kanitalitu .... ____ (

skelbia, kad darbininkai pri- nūs degtinės, susikvietė sve-■ 
imsią kompanijos pasiūlytas čių ir pradėjo puotauti, c 
išlygas ir tuomet jau strei- paskui peštis. Pasekmes tos 
kas užsibaigsiąs, bet kaip puotos—trims vyrams su-| 
ištikrųjų bus, tai sunku pa-1 daužytos makaules. Reikia t 
sakyti.

Apie 3 vai. po pietų strei-; dalyvavo apie 10 merginų, 
kieriai surengė milžinišką I 
parodą, kurioj dąlyvavo 
virš P> tūkstančbi darbinin
kų. Kada streikieriai mar- 
šavo gatvėmis, tai priešaky 
ėjo apie 100 moterų bei mer-

i—r J v. lentas sako, Jpažymėti, kad tame baliuj jaligtai c] ggL
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Ar tai dailu taip elgtis?
Marytės Vaikas.

SHENANDOAH, PA. 
Margumynai.

Pas mus šiuom tarpu ran-
ginų ir dainavo naują dar- dasi kompozitorius M. Pet- 
bininkišką dainą “Eight- rauskas. Jis darbuojasi 
Hour Day”, kas darė nepa-1“Sietyno” draugijoj. Čia aš 
prastą įspūdį. Paskui buvo nepaliesiu gerbiamo kompo- 
prakalbos. [zitoriaus M. Petrausko, nes

btreiKierių ūpas labai ge-įjis nieko bendro neturi su 
ras. Jie pasiryžę energiškai; “Sietyno” politikais bei ve- 
kovoti su savo išnaudoto- dama politika, bet noriu ke- 
jais.

Streikieriai jau pradėjo 
piketuoti. /

liatą žodžių pasakyti apie 
“S.” vadovus.

“S.” vadovai yra iš laisva-
Kaip ilgai tęsis streikas, manių abazo ir buvę socija- 

tai sunku pasakyti, bet jau pistai, o dabar save vadina 
dabar kompanija pradeda “bepartyviškais”.
nusileisti. J. G. “S.” užgimimo nekaip jam

MERIDEN, CONN.
5,000 darbininkų išėjo strei-'gRi nesilanko.

kan. I' ...................

Ii’ ką “Sietyno” vadovai 
I taip elgdamiesi nori atsiek-

buvo pasakyta, kad kunigo cituoti, kas buvo tarta, kas- nes darbininkai nenoriai or- 
mokytoja apskundė vaikiną, link tų aukų, bet ir jam bal- ganizuojasi.
lošiantį socijalisto rolę, už so nedavė. Mat, kunigas 
teisėjo garbės įžeidimą. Da- buvo parsikvietęs iš Pasai-, 
bar sužinojau, kad minėtą kės nuolankius savo klapčiu- j 
vaikiną apskundė tūla bobe-.kus, kurie nieko bendro ne-j 
lė, o ta panelė tik diktavo,'turėjo su aukomis, bet tik' 
kad apskųstų, per tai vaiki-'diktavo, kur jas pasiųst, 
nas negalėjo atskirti jos nuo ~ 
skundėjos. zApart to, ji sa- nuolankia

'1 •II* 1 • • 1 1 • ••

Inkognito.

tas. Bet tas bus, rodosi, per 
gaspadoriaus to vakaro kar
štumą ir nežinojimą atsa
kančiai savo pareigų arba 
nemokėjimą apsieiti su žmo
nėmis.

Žmonių buvo pusėtinai ir 
draugijai liks pelno.

Tiliban.

SO. OMAHA, NEBR.
26 d. rugsėjo buvo vaka

ras Teatrališko Ratelio. Su
lošta veikalas “Valkata”; 
taipgi buvo įvairių pamargi
nimų, kaip tai: deklamacijų, 
dainų ir tt. Aktoriai savo 
užduotis atliko gana gerai. 
Pasibaigus programui, pra
sidėjo šokiai. Žmonių buvo 
nemažai ir, kaip girdėt, tai 
Teatrališkas Ratelis pelno 
turės apie $80.

Reikia pažymėti, kad Te
atrališkas Ratelis tik metai 
laiko, kaip gyvuoja, bet jau 
spėjo daug nuveikti: sulošė 
keturįs sceniškus veikalus 
ir įsteigė viešą knygyną. 
Nors musų dūšių ganytojas 
neužkenčia ratelio, kad jis 

bet su- 
.......... . Tiesa, jis 

socijalistams smarkiau gali- (liepia savo . parapijonams 
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Teatrališkai kuopai mes, girdi, iš kelio išvesiąs. 
Tūli “siptvnipčini” Sunrantama. ieigu Ratelis

Kuomet gerb. M. Petraus
kas , atvyko į Shenandoah, 
tai “sietyniečiai” pradėjo 
organizuoti jaunimą. Vaikš

čiojo po stubaš ir net po 
karčiamas agituodami prisi
dėti prie “Sietyno”. Net 
daugumai atvirlaiškius iš
siuntinėjo. Tas pagirtina. 
Bet labai saugojosi, kad ne
įsiskverbtų tokia ypata, ku
ri i laikraščius rašinėja; 
taipgi saugojosi ir socijalis- 
tų. Tiesa, <avyko suorga
nizuoti gerą būrį, bet žalios 
medegos, per tai ir nesise
ka karė su socijalistais ir 
Lietuvių Teatrališka kuopa.’

. Nuo pat 
“S.” užgimimo nekaip jam 
sekasi. 'Jeigu parengia va
karus, tai žmonės skaitlin-

: Mat, nesykį;Teatrališka kuopa nutarė 
puoiiKa likosi apgauta, pa- cUSįvįenyti įr bendrai užlai- 'pergreitai sukasi,

v 4 d- sidabro išdir- garsinta kad bus . gražių į yti kliubą ir knygyną, kad'stabdyti negali.
bystes 5,000 darbininkų i_s- namų, bet publika v!sai nie-iS0CįjajĮg(.amg smarkiai įgali -.liepia savo -------
ėjo streikan. Jie reikalauja ko neišgirsta. . Arba pagar- |ma veikti politikoj, o prie to ratelio neprigulėti; 
8 vai. darbo dienos, pakeli- sina, kad rengia koncertą ir ,Liet • ■1 . ,. .v , .v
mo algų ant 25 nuošimčių ir .pelną skiria nukentejusiems 
unijos pripažinimo. nuo karės, tuom tarpu tik

ganizavę ir streiką tikisi lai- pelną pasilieka sau. 
mėti. > ■ 13 d. rugsėjo ' “7

Streiką veda Amerikos parengė koncertą ir balių.
Darbo Federacija. Mano- f>Publikos susirinko mažiau, 
ma, kad ir daugiau darbi- negu pačių sietyniečių buvo. • A • V J • 1 • 1 •

dailėj. Tūli “sietyniečiai”(Suprantama, jeigu --------
deda pastangas tą vienybę'mišias užpirktų, tuomet vis-

Darbininkai gerai susior-j nuošimtį paskiria, o likus) suardyti. šiuom sykiu jų'kąs būtu gerai, bet dabar 
ni-/QVP ir ctrPikii tildai loi_ .DP na. naSllPKn Rail _______ iv. . _ . -i ' i ____________ x__ , . . .

13 d. rugsėjo ' “Sietynas”

ninku prie streiko prisidės.
Streikieris.

Priežastis—taiperbrangųs į- 
žangos tikietai, o antra, 
“Sietyno” vadovų paskleis
ta neapykanta tarpe vietos 
lietuvių. Bet kuomet M. 
Petrauskas nusistebėjo, kad 
tiek mažai lietuviu atsilan-

pavardžių neminėsiu, 
jeigu jie nepaliaus taip vei
kę, tai priverstas būsiu ir 
pavardes paminėti.

Yla iš maišo.

HARTFORD, CONN.
Darbininkų streikas.

Savaitė atgal Hartford
Prat-Vitnes Co. darbininkai ,___ .___ - _____
išėjo streikan. Tai didžiau- ,’kė, tai tuojaus “S.” tūli va
šia vietos dirbtuvė, kurioj dovai nuvertė visą bėdą ant 
dirba virš pustrečio tūks- (socijalistų, būk socijalistai 
tančio darbininkų. Darbi- niekuomet neatsilanką į jų 
ninkai reikalauja 8 vai. dar- , balius, bet tik juokus darą

iš jų ir tt. Tokios pasakos, 
tai tik socijalistų apšmeiži
mas, o ne teisybės pasaky
mas. Jeigu socijalistai ma- 

_ žai lankos į balius, tai, reiš- 
Demonstrantai leidosi linkui kia, socijalistai ne šokiais 
dirbtuvių tuom laiku, kuo-‘užsiima, bet rimtesniais da- 
met dirbantieji darbininkai lykais. Man rodosi, jeigu 
paleisti buvo ant pietų. Dau- “Sietynas” parengia kokį £ • 
gelis jų prisidėjo prie de- nors perstatymą, tai soči ja- lk
monstrantų; vieni marselie- listų skaitlingiau atsilanko P.^^įbos^ 

. tę dainavo, o kiti šaukė aš- ant to 
tuonių valandų darbo die- “sietyniečių 
nos. Iš to visko aiškiai ma- perstatymus.
tosi, kad darbininkai drąsiai “Sietynas” dabar mokina- 
kovoja su kapitalistais ir si operaitę “Consilium Fa- 
kovą tikisi laimėti. |cultatis” ir 19 d. rugsėjo bu-

Reikia pažymėti, kad 210 vo reguliariška repeticija, 
mašinistų atsisakė streike 
dalyvauti. A \
/DSlei atkalbėjimo strei- džius kambarius ir užlaiko

bo dienos; iki šiol dirbo į 
dieną 9 v. Streiką veda tarp- 
tautiška mašinistų unija.

1 d. spalių streikieriai su
rengė didelę demonstraciją.

tosi, kad darbininkai drąsiai

Ir taip kunigas su savo 
—i-.-i-*- armija nutarė 

kosi, kad jau kunigui lėkei- tuos pinigus perduoti p. 
jų neduosianti. Gal ir tie- Šimkui. Pirmininkas, it ty- 
sa, bet dar “ice-creamo” vai- jčiodamasis, klausė, ar visi 

I sutinka. Priešingų nebuvo, 
nes priešingiems nedavė 
balso. Šis atsitikimas ati
daro akis tiems, kurie tikė- 

ijo į kunigo beparty v išku
rna, c

gyti eina.
Narva.

PATERSON, N. J. 
Bjauri kunigo politika. 
Prasidėjus karei, kaip vi

sur, taip ir pas mus lietuviai 
subruzdo rūpintis Lietuvos 
reikalais. Šaukė susirinki
mus, siuntė delegatą į Bro- 
oklyno seimą, po seimui vi-, 
suomenė išrinko komitetą 
rinkimui aukų. Į komitetą 
išrinktas pirm. L. Točionis, 
sekr. P. šmigelskis, kasie- 
riu Jm. Šalna; kolektoriai: 
F. Šmigelskis ir V. Klimas. 
Surinko aukų apie 40 dol. 
Apart to, L. Š. ir D. draugi
ja aukavo 10 dol. Paskuti
niame susirinkime buvo nu
tarta, kur tas aukas padėti. 
Vietinis klebonas kun. 
Švagždys, kuris visuose tuo
se dalykuose buvo inicijato- 
rium, šaukė susirinkimus ir 
juose lošė vadovo rolę ir ta
da agitavo, kad pinigus sių
stų tiesiai į Vilnių, per Mok
slo Draugiją.

Nors ir buvo priešingų, 
bet didžiuma tam pritarė. 
Pinigus išsiųsti pavedė ko
mitetui, o kunigas pasižadė
jo pagelbėti komitetui, jei 
bus reikalinga. Ir, rodos, 
jau tas dalykas buvo už
baigtas, bet dabar prasidė
jo naminė karė tarp kunigo 
ir socijalistų. Kunigas pa
sikvietė sau iš Pasaikės į 
talką tūlus dvasios ubagus, 
su kurių pagelba pradėjo

Vietinis.

Carnegie, Pa. — Darbai 
šiuo sykiu eina gerai ir dar
bas nesunku gauti, tik už- 
mokeshis labai maža. Gir
dėjau, kad Homestead, Pa., 
Carnegies plieno dirbtuvės 
darbininkai nori išeiti į 
streiką nuo vyriausio inži
nieriaus iki paprasčiausio 
darbininko. Reikalausią 
pakėlimo algos ant 257©. Ar 
tas teisybė — negaliu tvir
kinti.

HARTSHORNE, OKLA.
Oras čia puikus, bet ne

pratusiam atrodo perdaug 
šilta. Žmonės pasakoja, kad 
dar neprisimeną tokių der
lingų metų ant vaisių ir 
daržovių, kaip šiemet. Ka
dangi čia veik kiekvienas tu-

J. Gataveckas.
Minersville, Pa.—Darbai 

pas mus eina labai silpnai; 
angliakasyklos dirba po 2— 
3 dienas į savaitę. Dauge
lis eina i tas dirbtuves, kur 
amuniciją dirba, bet nemo
kant darbo ir ten nieko ne-

Century, W. Va.—Iki šiol 
ri žemės sklypelį tai džiau- darbai ėjo labai silpnai, bet 
giasi, kad metai derlingi, (pastaruoju laiku pradėjo 

Oklahoma valstija 
sa”

I pastaruoju laiku pradėjo 
sau- truputį geriau eiti ir dir- 

bet svaiginančių gėry- ham beveik pilną laiką. Bet 
mų niekad netrūksta. Jau bedarbių yra užtektinai, nes 
nereikia minėti vestuvių ar-(žmonių labai daug privažia- 
ba krikštynų, kuriose visuo- !Vo. Kaip girdėjau, tai bo- 
met pilna svaiginančių gė-'sai žada kaip kuriems dar- 
rymų, bet mūsų žmoneliai.bo duoti, 
neapsieina be svaiginančių 
gėrymų ir šiokiomis dieno
mis. Kadangi iš kitur par- dasi 
sinešti negalima, nes valdžia darbai labai gerai eina^ 
persekioja, tai lietuviai mo-1 Orakulo pažįstamas, 
ka ir patįs “alaus” pasiga-1 Hartshorne, Okla. — čia 
minti. Mat, jie sako: “Žmo- kitokiu darbu nėra, kaip tik 
gus sunkiai dirbi, tai kaip anglių* kasyklos ir tos pa- 
išsigeri kokios nors rūgš-'čios dirba nepergeriausiai, 
ties,,„tuomet tvirtesnis jau- Senųjų darbininkų be darbo 
tiesi”. yra užtektinai, per tai iš ki-

S. Martinkus.
Palmerton, Pa.—Čia ran-

i nikelio dirbtuvės ir

tiesi”. yra užtektinai, per tai iš ki-
Nieko nesakyčiau, jeigu tu r važiuoti darbo jieškoti.

jie pagamintų vien tik rūgš
tį, bet dabar gamina tokią 
rūgštį, nuo kurios ir proto 
netenka. Ir nelaimingų at
sitikimų būna per tą rūgš-

nepatartina.

RED. ATSAKYMAI.
Dėdei iš Berisso. — Ka

dangi jūs viešai įvardijateuuiiu- H" # <r x į UciI IJįl JUo \ itodl į V UI J Lv
tį”. Ta jų “rūgštis” net įlypatas ir užmetate tokias

vesti anti-socijalistišką poli- aną pasaulį išvaro netik su-įkaites, tai reikalinga no ko
riką Santikiai kuo tolyn, tai augusius, bet ir kūdikius. Irespondencija tikra pavardė 
vis darosi a.stresm. Socija-.^ Laikas būtų mūsų lietu-

MINERSVILLE, PA.
Šiomis dienomis nusižudė 

Pranas Jurkša. Priežastįs 
saužudystės nežinomos. Vie
ni sako, būk šeimyniški ne
sutikimai, o kiti sako, kad 
piniginė priežastis; mat, jis 
statė nuosavą stubą ir pasi
darė skolų, o dabar blogi lai
kai, tai ir priėjo prie to. Ve-' 
lionis buvo blaivus žmogus,' 
bet tą dieną buvo girtas.

Senas Singelis.

bet kaip mišių neužperka, tai ir 
kovoja prieš jį.

Prie T. R. susispietę visi 
pažangesnieji lietuviai. Bet 
sunku darbuotis tarpe vie
tos lietuvių, nes viešpatau
ji? neapsakoma tamsybė ir 
girtuoklystė.

Patvorio Dagilis.

NEWARK, N. J.
3 d. spalių buvo prakalbos 

D. L. K. Vytauto draugys
tės. Kalbėjo L. Pruseika, 

i “Laisvės” redaktorius ir 
'vietinis A. Žolynas. Kalbė
tojai savo pareigas atliko la
bai gerai. Apart to, buvo ir 
pamarginimų, kaip tai: dai
nų ir deklamacijų; dainavo 
“Sietyno” choras. Žmonių 
susirinko apie porą šimtų ir 
visi likosi užganėdinti. Rei-

listai atidengė daug 
slaptos nešvarios po
litikos ;kunigas, jiems už tai 
keršydamas, nuėjo taip toli, 
kad net surengė boikotą L. 
S. ir D. piknikui. Tada kilo 
dar didesnė revoliucija. A- 
pie vienybę, ar kokius bend
rus veikimus nebuvo nei 
kalbos. Tuo tarpu tas vi
suomeniškas komitetas pini
gų buvo dar neišsiuntęs del 
nežinomų priežasčių ir nie-

viams susiprasti ir pradėti 
doresnį gyvenimą vesti.

WORCESTER, MASS.
Mūsų mieste šiomis dieno

mis išėjo į streiką “mašin- 
šapių” darbininkai. Jie rei
kalauja 8 vai. darbo dienos 
ir 5 centų į valandą pakėli

mo algos. Darbininkai tiki
si streiką laimėti. Visi strei-
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kas anip tai nesirūnino Tik;kienal. nesl0Jasl Pasisegę 
dabar, atsilankius čia P. č> _Li j_ i. _ __ ~
Šimkui, kunigui parūpo tos 
aukos. Ir štai, 23 d. rugsėjo

linta 8 vai. darbo diena.

pasirašyti. Tokio turinio 
korespondencijų po slapy- 
\ardžiais netalpiname, nes

nesmagumų.
Senam Singeliui. — Apie 

“garnio dovanas” netinka.
Merginos Vaikui. — La

bai neaiškus dalykas. Ne-

STATEMENT of the OWNERSHIP 
MAN AG EM ENT. CI RCULA- 

TION. ETC., 
Required by theact of August 

24. 1912.
’’Laisve" published Femi-weekly 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.,
rn . • v . • Tor Sept. 24, 1915.1 aipgl Streikieriai nueina j Editor Leon Pruseika, 183 Roebling 

kunigas ±suš'aukė'J SST P™. dirbtuvių ir stovi s.., ^..n. y. . _ .

° _ _ . nricianrrn minnriia n va I r I n

BULPITH, ILL.
Pirmos prakalbos,

28 d. rugsėjo buvo prakal-
bosL kurias surengė S. K. ir.kia linkėti draugijai viso ge- 

. Reikia pažymėti, kad iro, kad ji pasirūpino su- 
šiame miestely dar pirmos rengti tokias prakalbos ir a- 

1 Kalbėjo drg. D. čiu tiems, kurie prisidėjo 
perstatymo, negu Klinga dviejose temose. Pir- 'prie išpildymo programo.

■ ,» 4 'moi tomui aiškino anie Lie- Bet nanašus vakarai neį socijalistų ™oj temoj aiškino apie Lie-

“Sietynas” dabar mokina-

Kadangi sale svetainės soci- 
jalistų kuopa turi nusisam-

Bet panašus vakarai ne- 
Ituvos dabartinį padėjirhą ir atsibūna be šposų, kuriuos 
kas jos laukiamo antroj —Iškerta mūsų priešai. Išsyk 
apie kares ir jų pasekmes, priešai susirinkę džiaugėsi, 
Pertraukose deklamavo ma- kad mažai žmonių, bet kuo- 
žos mergaitės J., Svenkunai- met žmonių prisirinko daug, 
tė ir B. Rafolaitė; jos savo j tuomet jie sumanė iškirsti 
užduotis atliko ląbai pagir- kitokį šposą: užsiundė savo 
tinai. Labai linksma;, kad gizelius, kurie pradėjo sve- 
tėvai savo kūdikius pratina ( tainėj metvti , smirdančią 

iantJų neto-
Įdaužiu palei dirbtuves vaik- knygyną, tai per langus ma- tėvai savo kuaiKius pratina. tainej 
ščioja 26 pildetai. Taipgi ir tošį kaip jie repeticijas cĮa- Pne visuomeniško veikimo, (medegą. Tik

a - ak f*

l

Managing Editor, Leon Pruseika, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Business Manager, Joseph Undzius, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Publisher, Lithuanian Co-operative 
Publishing Society (Inc.).

Owners: Joseph Neviackas, 152 So. 
91 h St.. Brooklyn, N. Y.; Joseph 
Wnlutkewicz, 183 Roebling St., Bro
oklyn, N. Y.; Joseph Undžius, 878 
Dritrgs Ave., Brooklyn, N. Y.; Joseph 
Mockus. 265 Berry St., Brooklyn, N. 
N.; John Naudžius, 152 So. 9th St., J 
So 9th St., Brooklyn, N. Y.; Vin- 
c Paukštys, 188 So. 2nd St., Bro- 
o’-'vn, N. Y.; Vaclovas Zaperiackas, 
’88 So. 2nd St., Brooklyn. N. Y.; 
Jo-onh Shnkys. 154 Grand St., Bro
oklyn. N. Y.; Pius Macys, 131 Grand 
St.. Brooklyn. N. Y.I Known bondholders, mortgagees, 

----- ---  ----- — - - jap<i other security holders, holding 
Jau ketvirta savaitė, kaip ' 1 per cent or more of total amount

prisisegę minėtus ženkle
lius.iną ir pradėjo vadovauti su, 

pirmininku Labdarių Drau
gijos, kurią jis visiškai už
valdė.

Pirmininkas pasisakė, 
nieko nežinąs apie tas au
kas. Kunigas pradėjo aiš
kintis, kad ir jis nežino nei 
kas tą kasierių išrinko, nei 
kas tuos pinigus laiko. Pas- Mat, vietos tėvelis uždraudė 
kui pradėjo maišyt kokias žmonėms lankytis, tai dau- 
tai draugijas, žmones ir pa- gelis bijojo ir eiti.

Karvelis.

ATHOL, MASS.
Šiomis dienomis mūsų 

mieste buvo prakalbos; kal
bėjo kun. Delionis. Žmonių 
SUSirinko neperdaUgiaUSiai. , Brooklyn, N.‘UY.7UUeon “Prūseika^ 152
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darė išvedimą, būk tuos pi-1 Aukų nukentėjusiems nuo \
nigus nelegališkai kas tai karės lietuviams surinkta 
laiko ir tam panašiai. Atsi- $4.06 ir pasiųsta L. Š. F. 
rado žmogus, kuris norėjo J_ kzt.L‘_____Mti, !__ r
paaiškinti, kad kunigas ži- čia darbuojasi A. F. of L. u-i?^J’s°:nd± Nonegages’ °r ot er seęu" 
no, kur tie pinigai ir kad nijos agitatoriai, kurie nori 
rinkime komiteto it pats iššaukti 3 dirbtuvių masini-' 
dalyvavo, bet pirmininkas stus į streiką — viso anie 
nedavė jam balso. O kitas 2,000 darbininkų. Bet abe- ( 
norėjo net kunigo žodžius, j o tina, ar jiems tas pavyks,

Joseph Undzius, Manager.
Sworn to and subscribed before 

mo this 24 day of September, 1915.
William Freistadtt, 

Notary Public, Kings County. 
(Mv commission expires 81 March,.
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JUOKŲ KĄSNELIAI UŽGANĖDINTAS

Choristas.

20 metų!

ISc
>cn

>71

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIK ALI.

LAISĮVe

tamsta turi metų? <
Mergina: — Ant* Kalėdų 

bus 20. ‘

TELEGRAMOS

Belaukiant.
Motina: — Vaikai, šian

dien pas mus ateis kunigas, 
būkit spakaini ir nebliuzny- 
kit.

Vaikas: — Mama, ar aš 
negaliu paprašyt kunigą, 
kad jis mūsų katinuką pa

Berlynas. Vokiečių val
džia nutarė pradėt civili- 
zuot lietuvius. Iš tos prie
žasties liepta Lietuvoj ati
daryt 500 naujų bravorų.

Jauna, neseniai ištekėjusi 
moteris, pasitikus savo vy
rą ant laiptų, apkabino ir 
pabučiavo jį. Nustebintas 
vyras atsisuko ir pamatė 
priešai save savo žmoną.

— Mano miela, argi ant 
laiptų vieta bučiuotis?

— Atsiprašau, aš apsiri
kau. Mat... aš nemania_u,

Petrogradas. Ku n igas
Laukaitis su Martynu Yču

Tarp kūmučių.
— Klausyk, kūma, o kur 

gi dabar dirba tavo Megė?
— O, ji dabar turi labai

Mat, dūmos terminas jau 
baigiasi, kas tad juos iš-, 
rinks išr.aujo ir kur jie be-^-^111^- 
sugrįžš?

— Kur gi taip?
— Pas ponus už guver-

So. Boston, Mass. Ml^hį ' 
katalikai su džiaugsmu pa-1 
sitiko jiems peršamą 1___
va “Darbininką”. Bet... jų 
džiaugsmas buvo neilgas. 
Pasiskaitę, apsižvalgė ir pa
matė juodvarnį balandžio 
plunksnose. Juodvarniais 
gi nepasitiki ir tamsiausi, 
pardpijonai. i

— Ar daug gi vaikų ji tu- 
Įri prižiūrėt?
I — Kur tau, kumute, vai

skų tas ponas visai neturi, 
vaĮfo- piits vienas, kaip pirštas...

Brooklyn, N. Y. Tul ose 
šio miesto vietose pradėjo 
apsireikšti “privatiškų laik
raščių” liga. Pasidarbavus 
“Board of Healt” tapo su
sekta, jogei tą ligą atsivežė 
į šį miestą tūli So. Bostonie
čiai. Iš tos priežasties vy
riausybė davė įsakymą neį
sileisti nei vieno žmogaus iš 
Massachusetts, kuris tik pa
sirodys ta baisia liga ser
gąs.

Newark,N.J. Pas mus atė
jo gazdinimų gadyne. Pa
langos Juzė gazdina Dabu- 
žį. tasai vėl Palangos Juzę. 
Diena iš dienos laukiama, 
kada tiedu priešininkai su
sikibs. Žada būti baisi ko
va. Žmonės tik dreba iš 
baimės.

Baltimore, Md. Šiame 
mieste lietuviško aidoblizmo 
kaip ir negirdėt. Tik ret
karčiais mister Laukis per 
savo vargonų nusikosti. 
Šiaip gi tyku, ramu.

tietis J. B. per 5 metus tvė
rė S. L. A. kuopa, bet vis 
nesutvėrė. Matomai, jam 
tvorų tiYiko. Dabar gi, ka
da jis pamatė, kad socijalis- 
tai tveria kuopą, tai varg-, 
šui visas gyslas į krūvą su-i buvo, 
traukė, net laike 
negalėjo ramiai

Sapnas.
Vieną naktį sapnavau aš, 

kad numiriau ir nuėjau į 
(langų. Atėjęs prieš dan
gišką bromą smarkiai subel- 
azlc.u, bet ^mkas neatsilie
pė. Belaukdamas išėjau iš 
kantrumo. Pagriebiau ak
menį ir pradėjau mušt į 
bromą iš visos savo spėkos, 
l'aip darbavausi apie pusva
landį. Pagalios išgirdau 
niurnėjimą: “Bjaurybės,
valkatos! Niekuomet Jie 
man ramumo neduoda”... 
Ant galo šventas Petras už
kimusiu balsu sušuko:

— Kas ten?'
—• Noriu įeit į dangų — 

atsakiau aš.
Petras atidarė langiuką, 

užsidėjo ant nosies akinius 
ir, pažiūrėjęs į mane, sako:

— Tai tu nori įeiti į dan
gų? Nagi pasakyk, mano 

j mielas, ką tu gero padarei 
ant žemės dėl bažnyčios 
šventos?

Aš ilgai tylėjau, nes ištik- 
rųjų sunku buvo atsimint, 
ką aš esu gero padaręs dėl 
bažnyčios. Pagaliaus pri
siminiau ir sakau:

— Vieną kartą, būdamas 
bažnyčioj, įmečiau į kar- 
bonką guziką iš savo kelnių.

.— O tu latre! — sušuko 
Petras. — Kaip tu drįsai iš- 
nevožyt namus dievo? ! Pa
sakyk man, ar tu išsispavie- 
dojai bent prieš smertį?

— Ne, — atsakiau aš.
— Dėlko?
— Porą sykiu šaukiausi 

kunigo, ale jo vis namie ne-

Laisves knygo
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ ĮKCNYT?

Parašė O. Ameringar, eulla- 
tuvino Europietia. šią kny
gelę patartina perskaitė 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaHz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygele rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ..................

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

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

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

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

RIU VĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
niukaitis. 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 ir šią 
knygelę. Kaina tik ..........

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

GYVAS GRABE . Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusiu Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta ii 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys.kokioj tam
sybėj, kokioj giHoj nežino j 
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 parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 

'atskirimo ženklūs savo rašte.
O nemokėjimas vartoti atski- 
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik...........................

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

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

PASLAPTIS ......................................
GYVENIMO BANGA ..................
REVOLIUCIJOS ATBALSIA’ ..
KONTROBANDNINKAI ..............
IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 

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

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI, kaina..........
STEPONA1ČIP RAŠTAI, kaina 

$1.00, parsiduoda už .....
DARBAS, kaina ................................
RAUDONAS JUOKAS, kaina ...
MOTERIŠKA IR MEILE ...........
GALUTINIS KLESŲ KOVOS

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

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

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

Žinotina Lietuviams!
KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 

VOKIEČIAIS.
per man.o Banką galit siųst pinigus ir gromatas savo giminėm 
ir pažįstatamiem į ttfs vietas, kurias užėmė vokiečiai. Tai
pogi siunčiu pinigus j VISAS DALIS SVIETO, ir RUSUOS 
KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS NELAISVĖN AUSTRIJOJ 
ar .VOKIETIJOJ pagal pigiausią pinigų kursą. GVARANTUO- 
JU, kad pinigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI 
ant 4% metams nuo šimto. MANO BANKA RANDASI PO 
PRIEŽIŪRA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pi
nigai gvarantuojami per valdžių.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir I&HESKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUŠ LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERA LĮSK A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintas. 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
3C Grand Street, 155 Clinton Ave.
BOROUGH of BRdOKLYN,NEW YORK, MASPETH.L.LN.Y.

Geru patai 
symu!

Gvarantuo- 
tas ant

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
Užploinbaviinas 50c ir augščiau.

'Išvalymas ...........  50c
Užploinbaviinas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

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

1-mos gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

l«c

20c

(i

16c

15c

10c

. Ii

15c

15c.
15c
15c

. 15c
20c

20c.
35c.

40c.

25c 
10c

20c

10c

Aha, paukšteli, 
kad man senam 

Vienok gyslos tuojaus atsi- sumeluosi, tai ir išsisuksi, 
leido, kada naujoji kuopa jį Ar tu nežinai, kad kunigo 
apsirinko savo pirmininku.

Vietinis.

irakalbųl —Taip? 
nusėdėt. i tu manai,

kad kunigo 
[reikia jieškot koteliuose ar
ba teatruose? Ar tu manai, 

Ikunigas turi sėdėt namie ir 
Kodėl? pilnevot savo gaspadinę?

— Pasakyk, Tamošiau, Ne, bratku, jau tie laikai 
kodėl kunigas, eidamas į ho- ( praėjo, kada kunigai tik na- 
telį, nusiima ne kepurę, betjmie sėdėdavo ir poteriauda

vo. Jeigu to nežinojai, tai 
Turbūt todėl, esi prakeiktas ir eik į pek-

kalnierių?
— Well...

kad jo pakaušis praskustas.

rui-

0 kiek-gi

— Dėlko gaspadinės 
mas visada šalę kunigo 
mo?

— Todėl, kad kunigo 
mas šalę gaspadinės ruimo.

Milda.

rui- 
rui-

ir smarkiai užtrenkė 
šventas Petras bromo lan
gutį. Aš gi, verkdamas, pra
dėjau eiti į peklą, bet... ant 
laimės pabudau.

Laike choro repeticijos.
Mokytojas: — Klausykit, 

merginos ant sekančios re- 
petijos būtinai ateikit visos;

Viena iš merginų: — Aš 
negalėsiu ateit, nes turėsiu 
Svečią iš Chicagos, su. ku
riuo Jau 25 metai nesima
tėm.

Mokytojas

Nesusipratimas.
Tėvas į sūnų: — Laimė, 

mano sūnau, daug reiškia. 
Štai, paveizdan, kad ir 
šnapštys, dešimts metų at
gal buvo vienuose marški
niuose, o šiandien turi de
šimts tūkstančių.,

Sūnus: — / Net dešimtsSūnus: — Net dešimts 
tūkstančiij! ii\ kam jam 
tiek daug marškinių įteikia? 

j ” : Svirplys..

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszką
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gėry mus. 

Su žmonėmis apsieiname kuo- 
gražiausia. Atsilankykit,o per
sitikrinsite. Kitų miestų lie
tuviai, važiuojanti Lackawannos 
geležinkeliu į New Yorką arba 
iš New Yorko, neužmirškite ap
silankyti pas mus.

LIETUVIŠKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per paštą:

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Pabaigusi kursą Woman* Medici*’ «
S College, Baltimore Md £

Pasekmingai atlieka buvo darba ori. £ 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 
pagelba ipvairio*e moterų ligose 2

6 Lorlng Ht.. £
? ei ti i- Ir 7th *t» (<
i. ’

I Akušerkal
§

e)§
g F. Stropiene
K SO. i M

p

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO*' 
NA8 VISAME 80. 

BOSTONE.
Sveiki gcrUunlo* rflilee gėry- 
mal ir užkandžiai. Patarnavi- 
uuas prlelankufl. Atsilankykite, 
e pereiLikrlnuite.

JONAS MATHUS 
(Lietuviu Savininkai) 

842—344 W. Bro»dw*j 
So. Boston, Mass.

(Dniimti žinginių hno Lietn'vią 
Lnbdaryitėi Draugijai name).

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių 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, išita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturiąu nedė- 

Galima mokintis dieno- 
ir vakarais. Gvarantuoja- 
jog laisnius gausite, 
aštuoja tik $15.00.

mis
me,

K

INTERNATIONAL SCHOOL
OE AUTOMOBILE

147 E. 40th St., New York,N.Y.

DAKTARAS

Matulaitis

Lietuviška Muzikos

K o n s e r vatori j a
395 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Inkorporuota 1915 m.

SENIAUSIA UŽEIGOS

šitą 
kad 
kas 
ad- 

I).

VIETA PAS

Sutaisau receptus eu didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
_ _______ ____ r__.i daktarų.

aptieks

lel. 885 Greenpoint.

A. SHRUPSKI
KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Ateik pirkti vyriškų aprčdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ii- tt. Pas mane ta
voms geras ir kainos žemos.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

Pa# inun galit# gauti nka- 
idausio alaus, puikios degtinės ir 
skanaus vyno. Patarnavimu? 
persitikrinsite.

61 S.2nd st., Brooklyn,

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

ft

PATAISAU RAŠTUS.
Jei norite, kad jūsų kores-

419 boylston st., boston,mass.'pSnis, eilės ar kokis kitas 
Netoli didžio miesto knygyno. I raštas tilptų bile katrame 

Offiso valandos: nuo 10—12 valandai. Jaikrašty arba galėtų būti 
šventadieniais nno“ MlŪ"v.'po’Met^ SĮ’aUScliliainaS į knygutę, 

__ siųskite man kad ir pras
čiausiai parašytą rankraštį, 
o aš perrašysiu ir sutaisysiu 
tail), kad jis pilnai geras

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

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

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

SU 21 AKMENIU GELž- 
KELIO LAIKRODeLIS.
Vyriško ar moteriško saizo, apvilk

tas auksu ant 20 metų, išbraižytas 
ant abiejų šonų. Laiką rodo teisin
gai; ypatingai tinka dirbantiems prie 
geležinkelių, kur reikalaujama tik
ras laikas.
20 METŲ.
GINIMAS.

GVARANTUOTAS ANT 
SPECUALIŠKAS NUPI-

Męs prisiunsime 
to. Atmink, 
'aikrodėlj, 

’ prisius savo 
ros u

Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamo#. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per presą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkai

220 Broadway kanip. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone So.Boston 21014 ir 21013

o 
ir užsimo- 

persiuntimo 
išlaidas su pilna 
privilegija išeg
zaminuoti. Jei
gu po peržiūrėji
mui nepatiktų, 
nemokėk nei cen- 

kitur už tokį laikrodėlį užmokėtum 
$25.00. Labai GRAŽUS PAAUK
SUOTAS RETEŽĖLIS ir MEDALI- 
KeLIS prie kiekvieno laikrodėlio.
EXCELSION WATCH CO 

Dept. 910, 
CHICAGO, ILL.

JOHN KULBOK CAFE
kad 

biznieriai 
biznį gi- 
Ci garas, 

kaip ko- 
lapas, 

gardžiai

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DAVANOS.

NEWARK0
AKUŠERKA

Paba’gutil Imperrttrici Marij A 
knšerkų mokvklr Peterburge 1r
DipHomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekme* 
praktikoje prie gimdymo, taip 
gi g-rą! apoipažinus su slmste- 
mnifi visų moteriškų ligų ir r«l- 
kalui esant, galite gauti patar- 
aaiimą.

O. STROLIENE
Jaaniškaitė

Hi Walnat St., NEWARK, N. u 
Talafonas ^40'35 Markei

- n 2.

O M s;

DIDELE DOVANA
Zira pakelio priešakys vertas jc pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

i " —
10 

Clgarvlf*! R
So •S

h
i Vi«-ac N’. nonj.ę ir pakelio priešakį! turi tą 

G,ūl uuti įmainomi į pinkus
S , arba j vertai dovanas.
[ IŠ •’< vmia bu* duodama iki Dec.81, 1015)

-Š6
i?-

Kas HŽairaiy* 
paa mane 

dienraštĮ 
“Naujienai”, 
tasai gaus la
kančiai dova
nas: “Laievę’ 
ar “Keleivi” ar 
“Kovą”ar “Tt- 
▼ynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikai
arba knygų ver 

už $5.0(1 
ir

Ar nori nusipirkti gerus čeverykns?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO ■
Ceverykų Krautnvę, 
kur galėsijjpasirinkti pagal 
savo norą.

draugai 
Žinoma,

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y
»c

60c

OTfltnbHMe Homepa — 10 coNretn*

10c
50c

75c
75c
85c
20c

; VII. H3t> 
0T3WBU c

per 
do-

rodos, 
gir- 
pa- 
pa- 

vie-

i kalba, 
vieta atsakanti dė1 

Kambariai u visais 
Prašau kreiptis j tą

109 Grand St.,

L. 10

SHHNKNn

NAUJIENOS

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialist*“ Mot*»rikku Ligą.

814 E. 50th 8L, x New Yerb
OFISO VALANDOS:

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

riame Ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems U 
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap
žiūrėsime ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš 
kite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

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

JURGIS PALUBINSKAS. ’

Žinoma, 
visi 
savo 
ria. 
nors 
pūsto 
bet
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man 

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Greenpoint 279

Lietuvj”, ar •‘Sakę” 
tės $2.00. Taigi Tamista 
gauni dienraštj “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tomistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau
jienas” gąusi dar vieną visai dykai 
metus laiko. Tai būk pirmas prie 
vanos.

J. BRAKNIS
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N.
Užsirašykite

CBQBOAHOEC/1OBO
rMEM-bCflHHblfl pyCCHlA CORIA/lb./lEMOKPATHHECIiĮfi fflyPHAJlV 

---------------- no/vb pe^aKuieš -----------
r. 6-KJlOyCOBA ((). Aon. 2 T. JĮ), JI. flEHHA, 3. 3WH0BbEB0tL

OTAk.’Ju „Cnodo/iHaro C^ona”: I. Įla Tcuymia tcmm; II. Ilai. aMcpiiKamtcHJŪ 
n o n n; 11L 1131 jkh3hii 3anaX»ioii Enponu n Poccin: iV. Cpo^ii pycciuju rasoTi 

n JKypuajuiBių V. feopin ji jupaKTnaa coųiajinaMa; \I. Bcj.ictphctii ”” 
tCTopiu peBęjnoiūC'uni.ai VIII. Hnci>Ma uuraTCjieu; X

iioEbix'b Knnraib.
pEPBblfl N2 BblSAETb Bl> CEHTŪBPli.

Flo nepnoiwy TpočOBatilio H3t> kohtoph To/joBan noAnbcKa — 1 flow.; ha no/r* 
BMCbinaeTcn noflpoėKan npurpaMMa ro^a — 55 ccht.; Ha 3 Mbcaąa — 30 c.;

w/pHana.
A-m KlaHaflbi, Eupvnbi n K) m h. Amcphkh: roflOBaii noflOMCRa — 1 #088. 25 c.; 

.Ha noarofla — 65 c.; Ha 3 Mtcsųa — 35 c.
nOAnHCKla W OB^aBJiEHIH OPMHMMAIOTCH 0-b KOHTOPb 

HiyPHA/lA
;,S V O B OD N O Y E S L O V O” (The Free Word) 

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

Pirma Lietuviu Dienraštį

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo S Rugpjūčio kasdien.

NAUJIENOS” praneša naujausias <1 teisinčiau' 
sias žinias iš kares lauko ii abclnai iš 
pasaulio — kasdien. >

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

’NAUJIENOS" talpina darbininkams ’uau4 Ingus 
straipsnius ir žinias.

‘NAUJIENOS’’ leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne avienios 
ypatos ir darymai pašalinio biznio.

Pren <metatos kaina:
'.^nešiotojus 1’ c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chic^J^ic metam $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cn/ca^nv- metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem me,. ,1.00. Europoje 
ir Kanadoje mųt. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką ir pristqsk kartu su pinigais.

Chicagoje—pc

1841 S. Halsted St., Chicago, HL
Šiuomi prisiunčiuS------------- "NAUJIENAS"

metus ir meldžiu jas siusti Šiuo adresui

LEO D
KOflMCflMH h no a t/ia« b peaaKUiH npocHTi ošpaiųaTbca
H, 1398 Clay Avė N<rw Yore, N. K-

A. ■



I

MMH WMOI

pa-

2

J.

V.

K.

V.

K.
1

J.

J.Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

JAUNĄJĄ LIETUVĄ ir10c.

R.

DIDŽIOJO
VIŠKŲ 

GOS

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

190 Grand 
’radžią /& vai. va-

antrašu:
Povylas Kamarauckas

125, South Barre, Mass.

-z .. .m . -

Aujcos L. Š. F
Aberdeen, Wash.—Atsi

prašau visų aukautojų, kad 
taip ilgai nepagarsinau au
kautojų vardų. Norėjau 
tuom sykiu daugiau surink
ti.

Čia seka aukautojų var
dai: John Delinskas, S. Ma- 
silionis, A. Vaičiūnas, Vin
cas Dapkūns, 
Mikai P 
lis

9)
F. Mockus, 

ipine, John Vaičiu-
__j — po $1.00.

A. Kučinskas, A. Ručins
kienė, T. Noreiko, Joe. Mor- . 
kūnas,|Kris Judis,Jim Druk- li’' 
tein, S. Kalinauskas, Jurgis 
Šle^eris, John Stakionis,

.10)

P. Balsys,
P. O. Box 32

Montello, Mass 
V. Černiauskas, 
1711 E. Matheny Ave.,

Springfield, Ill. 
J. Zibavičia,

39 Portland St., 
Cambridge, Mass. 

Pakarklis,
23 Dean St., 

Norwood, Mass.
J. Pocius, 
2370 Margaret St., 

Philadelphia,
J. Repšys, 
149 Millbury St.,

Worcester, Mass

Skaudėjimai Strėnose

LAISVE X"5" . ’ '

Pa

John Kaupelis, D. Babilius 12 J. Vaškevičius,
— po 50c., M. Šliva, J. Žilis,
— po 25c. Viso $13.00.

Visiems aukautojams ta
riu širdingaf ačiū.

Aukos bus perduotos L. Š.
Su pagarba

P. Gribas.
Su persiuntimu palieka 

$12.90.
Nuo red.—$12.90 pasiun- 

tėm L. Š. F. finansų rašti
ninkui.

NEW HAVEN, CONN.
3 d. spalio atsibuvo Vin

cento Valiukevičiaus 
grąžtuvės”. Svečiams besi
linksminant, sumanyta pa
rinkti aukų dėlei lietuvių 
nuo karės nukentėjusių. 
Įnešė drg. B. Ambotas. Ši
tų įnešimų dauguma svečių 
parėmė. • Svečiai perstatė 
parinkti aukas M. Valiuke
vičiūtę ir J. Latvį. Aukų 
surinkta $4.10. Buvo pa
klausta svečių, į kokį laik
raštį pagarsinti aukas ir 
aukavusių vardus. Dr. J. 
Latvys įnešįė, kad pagarsin
ti “Laisvėje”. Dauguma 
svečių pilnai sutiko. Taipgi 
svečiai meldė, kad šios au
kos būtų pasiųstos į L. Š. 
F. Aukavo šios ypatos: J. 
Jukšta—$1.00; po pusę dole
rio: B. Valteris ir V. Valiu
kevičius; po, 25 centus: A. 
Valiukevičienė, M. Baneniū- 
tė, O. Latvienė, J. Latvys,F. 
IiukšiaviČius, A. Amsėjus, 
M. Valiukevičiūtė, A. Vėsa- 
ga, Antanas Valiukevičius 
10 centų.

X”'' *ed.—$4.10 pasiuntė
me L. Š. F. sekret.

SU-

Iš Carnegie, Pa., aukų rin
kėjai pridavė į L. š. F. Pitt. 
apygardos sekančias aukas:

Aukautojų vardai: po $1 
M. Radzevičienė, W. Ralau- 
bės; J. Sedlares 75c.; A. Ko- 
rizna 70c.. po 50c.— B. Ko- 
ri.zna, J. Grištantas, J. Ar- 
bačauskas, J. Svipas, V. Svi- 
pienė, W. Ramanauskas, J. 
Norvilas, J. Galginas; po 25 
c.—Č. Navikas, T. Sauklis, 
F. Šeputis, W. Mečionts, S. 
Bakanas, M. Salčienė, P. 
Svelnienė, M. Liepienia. Pas 
svetimtaučius biznierius su
rinkta $12.00; A. P. L. A. 3 
kp. — $5.00. Vasario men. 
per balių $5.65; smulkių au
kų surinkta 80 c. Viso su
rinkta $32.91.

J. K. Mažiukna.
BINGHAMTONIEČIAMS
$12.81, kuriuos draugai 

surinkote Lietuvos Socijal- 
demokratų Partijos Užsie
nio Biurui, jau pasiųsta 
“Soc.-Dem.” adresu 2 d.vspa- 
lių (aukautojų vardai pa
garsinta “Laisves” N 79) .

Ačiū už aukas. Tas para
gins ir kitus draugus dau- 
giaus rūpinties Socijalde- 
mokratų Partijos reikalais.

Kvitą nuo pasiųstų pini
gų pasiųsta St. Jasilioniui.

L. D. L. D. kuopų sek 
retorių adresai.

13)

17)

20)

183 N. Main St., 
Pittston, Pa 

V. Stankus (neof.),
25 So. 14th St.

Easton,
J. Ramanauskas,
249 So. th St., 

Minersville,
P. Miknaitis,

2 Merchant Pl., 
Newark, N. J.

J. Gribas,
227 Clinton St., 

Hoboken, N. J. 
(nežinomas),

Shenandoah,
J. Butkevič,
8543 Givins Ct.,

Chicago,
A. Meldažis,
1840 So. Halsted St., 

Chicago, Ill.
J. M. Buchinskas,

5 Murphy Ave.,
Binghamton, N. Y. 

J. Zaveckas,
Box 607,

‘Westville, Ill. 
(nežinoma),

Cleveland, Ohio.

Pa
n ’ 
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; H

Pa.

Pa.

III.

Centro Komitetas:
L. Prūseika, pirmininkas,

183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. 

J. Benesevičiūtė, sekret
50 N. Prince St.

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Mr. Stephan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y., Šitaip mums ra- 
Š3: s.:

K. 
į ■

C

"j,
&
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evera’s
Gothard Oil

[Severos Gothardiškas Aliejus]

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

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

s
25 ir 50 c.Linimentas ištirto gerumo.

K. Karpavičius,
120 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
P. Kurkulis,

28 Broadway,
So. Boston, Mass.

M. M. Purvėnas, >

E. Arlington, Vt. 
Kručas, 
152 Perry Ave., 

Maspeth, N. Y.
5) J. Janušonis,

65 Holland St., 
Newark, N. J

"Man akaudfljo strė
nos ir Šonai ilgiau, kaip 
pnr penkis motus. Ban- 
džian visokius gydymus 
ir viskas buvo voltui. 
Paskui afl radau Se
vern's almanac'ą ir ra
dau, jog Sevora's Go
thard Oil butų geriau
sia išbandyti. Afi ban
džiau ti> gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. AS 
sakau, jog tas taipgi 
gerai del sKaudOjimų ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurio ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus.’’

Žaizdos, K™!: 
isiscnSjiihi skaudčji. 
inai, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nuslplikinimai, apdo- 
gimai greitai pagjja, 
kuomet

S EVERA’S
Healing Ointment 

fSeveroe Gydanti Mostle] 
vartojama. Kaina 25c.

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

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

Jš

r

r
REIKALINGA MOTERIŠKE.

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

(77—81)

PARSIDUODA FARMA.
Parsiduoda farma; žemės 160 ak

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

II. R. KRENS
GLINDEN, WIS.

(79—82)

DIDELĖS DOVANOS!
Kas užsirašys pas mane “Laisvę” 

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

Box

adresu:
M. M. PURVENAS

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

Dainius, iždininkas,
183 Roebling St

PAJIEŠKOJIMAI
sesers Petronėlės Rot- 

Raseinių pav., 
itgal 
ė su 

Dabar, girdėjau, būk per- 
Ji pati malonės atsišauk- 

it arba kas žino pranešti.
B. Jankauskienė,

416 N. Marshall St., Philadelphia, l’a.

Pajieškau 
kaitės, Kauno gub., 
Nausėdų kaimo. Keli metai 
gyveno Indianos giriose, apsi 
ausrijoku

Pajieškau draugų Petro Petkūno, 
Troškūnų parapijos, Lidžių kaimo, ir 
I’ovylo šlapelio, Šimonių parapijos, 
.Ahričiufkos vienkiemio, abu Vilkmer
gės pavieto, Kauno radybos. Taipgi 
ir Pranciškaus Dillis, Kauno gub., 
Ežerėnų pavieto, Rokiškio miestelio. 
Jis gyveno Fir Free Lumbes Co. 2, 
Tam valor, Wash.. Prašau atsišaukti 
ŠiUO

Pajieškau dviejų pusbrolių Antano 
i* Kazimiero Disgaičių, paeina iš 
Suvalkų gubernijos, Marijampolė 
vieto, Preidos gmino, Garliavos pa
rapijoj kaimo Stanaičių. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

J. Jurevičius
46 Fourth St., Ansonia, Conn.

Pajieškau draugo K. Džiugio, Kau
no gub., šaulių pav., metai atgal gy
veno DeKalb, Ill., vėliau išvažiavo į 
Chicago, . III. Turiu svarbų reikalą, 
malonės atsišaukti.

W. Palsiuckis
316 N. 11th St., DeKalb, 111.

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Atvirutės 4 rūšių, kurias išleido 

Worcester!© 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 ir laiškus siųskite:
P. A. DEDYNAS

Wdrth St., Worcester, Mass.

NAUJA KNYGA
Mylėtojui: muziką ir dainas, 8 lek

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

G A. BARONAS
McKees Rocks, Pa.

Tu TA't'š <hrt*t>R)Mėln* 
Puikiavuda lietuviam! vieta pai 
P. DRAUGELI.

Skatina aluM 
^ardi arielka, 
žilus, vi«okih 
▼ynae, kvepen- 
ti cigarai, ir , 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų N epą 
miršklt čion 
atsaksjnčioK 
vieton, o būriu* 
ažganėdinti,

73 Grand st., Broooklyn,
Palei Wythe Ave.

DRAUGUbS,
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

K. MASALSKIS
žinomas Rockfordiečiams, su- 
geriausią lietuvių orkestrą 

grajina visokiuose susi- 
veselijose ir kituose pa- 

Reikalaudami

Gerai 
taiko 
Rock Forde, 
rinkimuose, 
silinksminimuose. Reikalaudami lie
tuvių muzikantų, visados ras'te gerą 
patarnavimą.
105 Knowelton St., Rj^kford, Ill.

Old Phone 1171

Ill.

Ill.

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J. Misevičia
SPECI JAUSTAS ŠIRDIES IR 

PLAUČIŲ LIGŲ.
Valandos: > 

8—10 ryte 
12—2 po plet 
6—8 vakare

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

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

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

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

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

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

1420 Victorian St., Waukegan, Ill. 
Susirinkimai atsibūna pirmų nedčl- 

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

LAfSTfiS MYLfiTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

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

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

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

500 S. Clinton St., Collinsville, 
Iždininkas — J. Wlllumat,

337 Central Ave., Collinsville,
Organo už urėtojas — V Raudoniui,

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

sio 1-mą ir h-cią nedčldienį, 1-mą va
landą po pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
Il’inoli.

Ill.

Ill.

Ill.

Ill.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DiUi G Y STBS, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkai P. G. Aleksinai

1486—7th Ava.
Vica-yirmlnlnkaa F. Raškavičiua 

589 Iiland Ava.
Pratakai^ raštininkai Ona Užbalinti 

1214 Wait Et.
Fiaaaii raštininkai J. Btružai

1125—Eth Et.
Iždininkai 8t. Bucinikli

589 Iiland Ava.
Kaiei Glebjial:

M. Gandinti
t 1109 B. Winnabaga Bt.

Oaa Bavraaavičiūti
589 laland Ava.

Maršalka K. Naverauskaa
411 So. Cherch Et.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkes P Liepai, 226 

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

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

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

J. Gataveckas,
109 Cross St., Carnegie,

M. Urlakls,
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

P. Samulionis,
Box 63, Mc Keei Ročka, Pa.

.Kaopii eekretorių adresai:
1 kuopou, J. K. Mažlukna, 1111 

Market St., N. 8. Pittsburgh, Pa.
2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O. 

Box 68, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, J. Gal dinas, P. O. Bex 

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

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

Cuddy, Pa.
kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

St.

st.

st.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

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

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

Caledonia 
Main St.

St. ir J. Jurevičia,

st.
301
152

Pa.

12
Pa.

“AIDO

ĮSPŪDINGA V A K A RIE N Ė.
Lietuvių Ūkėsų Kliubas, Bayonne, 

N J., rengia 17 d. Spalio (October), 
1915, ant Maydašo sales, pirmą drau
gišką vakarėlį. .Bus įvairus pamargi- 
nimai: kalbos, deklemacijos, monolo
gai, teatras “Nenorėjai duonos, 
griaužk plytą”, skambinimas ant pi- 
jano ir griežimas ant smuiko. L. Ū. 
Kliubas stengiasi surengti gardžiau
sią vakarienę iš geriausių valgių, 
taipgi bus skaniausių gėrymų. Po 
vakarienei prasidės naujausios mados 
lietuviški šokiai.

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

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

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

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 39th St., Brooklyn, N. Y.

CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

Sekretorius K. Čiuberkis,
183 Roebling St., Brook'yn, N. Y. 

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

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

Sokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 
kare.

su paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenes 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:
I. Mokslas ir pažanga; II. Ruožai iš politikos ir visuomenes gy

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

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

“JAUNOJI LIETUVA
2257 W. 23rd PI Chicago, Ill.

—— . _ , •'J

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ S4JUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

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

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

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

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

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

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

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

Simaitis,
174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

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

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush

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

LIETUVIŲ KELIONEI PASELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

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

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

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

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

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

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

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

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

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

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

Svetkatoi

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

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

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

Box 566, Steger, Ill.
Knygyno Iždininkas J Damldivlčla, 

Box 407, Steger, III. 
Susirinkimai atsibūva po pirmam 

|eno mėnesio nedėtoj, P. A. Sa- 
čiaui ivebdnij.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

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

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

Broadway, So. Boston, Mass.
Kasos Globėja]: M. čėsna, 56 Mar

ket St., Brighton/ Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass; 
J. J. Gerdauskas, 78 Welles St., 
New Britain, Conn; J. JukoHs, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

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

BRKNGlAUSIS ZM0GaUS nRTASf
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes, 
lairnc/ft 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 huno sil
pnybių. \

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
■išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių r.'.edikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsamas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio.............. ,
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės nroškos..........1-C. L
PiguĮkos <lel kepenų................
Blakių naikintojas...,...............
Del išvarymo soliterio............
Anatarinas plovimui. ...............
Nuo kojų prakaitavimo.. ... 
Gydanti mostis...... 
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai..............

fipecijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroe 
ffalppat iį Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t Ik- '

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. • f
^^■Reikalaukite' prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių apraSymaitfSiL i

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

lums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, riiyd.wd > 
atsilankydami j Lietuviški} Aptiek}

VINCAS J. DAUNORA, APt..k.n«..
Bedford Avenue Xwnpaa North «■«•» Brooks, ihc VI

fl.00 
.75 

1.00 
1.00 

.60 

.60 
.60 

1.00 
.25 
.1J 

3.00 
.21 
.25 
.60 
.25 

60c. ir 1.00

.60c. ir

.60c. ir

.25c. _ir

.10c. ir

Nuo galvos skaudčjimo.lhc. Įr 
Nuo kojų nuospaudų. • 10c. *r 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo................!•••.•Plaukų stiprintojas.... 25-c. ir 
Linimentas arba Expclleris... 
Nuo niaukų žilimo. 
Nuo Reumatizmo... 

lytiškų ligų... 
dusulio..
kirmėlių....... 
viduriavimo..

N uo 
Nuo 
Nuo 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo..

■ Kastorija del vaikų 
l’roškos del dantų. 
Karpų naikintojas.

.50c. ir

.50c. ir

<
.28 
.26 
.10 
.25 
.50 
.25 
.60 

1.00 
1.00

.50 

.25 

.85 

.25 

.26 
.26 
.14

II n 1/ OI n NEREIKIA JIEŠKOTI
IU| 11 K | II Dello, kad mes nurodome Kaip lengvai Išmokti angl|i VI O 1% ii I U kalbą, aritmetiką Ir lietuviu kalbos gramatiką sąra M"
■ ■ ■ muose liuosami laike, visi išmoksta. Nurodymai if

knyga DYKU. įdėksiempą. Adresas:

LIETUVIU K0RESP0NDENCIJ1NE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.
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VIETINES ŽINIOS. C"S,'.tka,b“Soi “ly
Komitetas.

LAISVĖ ’

Atydai A. C. W. of A. 
skyrių nariams.

■ \39 d. rugsėjo buvo nepap
rastas susirinkimasAmai-lempasKoebhng1^1.!.^. S. 
gamated Clothing Woikers jg kuopos. Kalbės J. Be- 
of America 54 ir 58 skyrių kampis. Pradžia 8 vai. va- 
ir tapo vienbalsiai nutarta, - --
kad visi unijos nariai, neuž
simokėję pilnai mėnesinių 
duoklių privalo pilnai užsi
mokėti bėgy spalių mėnesio. 
Jeigu kuris paliks neužsi- 
mokėjes už 12 mėnesių iki 1 
d. lapkričio, tuomet turės iš- 
naujo įstoti į uniją.

Taigi, draugai, nepraleis
kite per pirštus šio praneši
mo, kad paskui nesigailėtu- 
niet, kuomet prisieis į uniją 
įstoti, kaipo naujiems na
riams.

Prot. Sekret.
J. A. Manelis.

Subatoj, 9 d. spalių , bus 
‘įkalbos ant Grand St. ir

kare. Visi vietos ir apielin- 
kių lietuviai malonėkite at
silankyti, nes galėsite daug 
naujo išgirsti.

Rengėjai.

SKAITYTOJŲ ATYDAI!
Mainydami adresą, būti- 

nai turit priduoti senąjį ir! 
naująjį adresus. To nepa-1 
darius, adreso permainyti 
negalima. “Laisves” Adm.

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

į Varde L. G. Kliubo 
Sekretorius.

priežasties ligos?

t.-■SV

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

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

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

Ir turi gerą praktiką Kalbame Rusiškai, Lenkiškai ir Lietuviškai.
I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius

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

SERGANTIEJI!
nustojote sveikatą iš
po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmoniif.

aš išgy- 
kiek palinkteminau gyvenimą, 
jumis gyvenimas 'įkirėjo var- 
visokias gyduoles ir jaučiate 
blogiau, tuomet, nieko ne-

Diena 
užsiimu 
Persistatykite sau, kiek 
džiau, 
Jeigu 
tojant 
nuolat 
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 tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidčliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10

kad as

Rekordai)

J. Žilinskas.

Biznis

kur

So. Norwa'k, Conn.Box 302,

10

kite

31 i

ne-

EXTRA
PARDAVIMAS

4 po pietų.
York City

pranešu,

Parduodu iš priežasties 
i

MARCINKEVIČIA
Pearsall St.,

Blisville, N.
(79—83)

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
Specijalistas Moteriškų Ligų. 

311 E

•į) R. LA KK5 ' Bvti-D OvG 
ląo Ost

vai. ryto iki

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

PA.I IEŠKAI' DARBININKO.
Reikalingas darbininkas,- kuris mo

ka atsakančiai kopti duoną. Atsi
šaukite, kas galit tą darbą dirbti. 
Darbas ant visados. i

Ar Nori

Miestas

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ. 

/ 
Specija) iškas nužeminimą*

kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti Šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainų 
500 adity, kaštuoja $12.50 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę t a vorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK, N. Y

c

kur
nežinai

savo

JUOZAS J. SZLIKAS
(MAGUKAS)

3281 S. Halsted St. Chicago, III

Bronx, N. Y.
2 d. spalių buvo balius L. 

S. ir D. draugystės. Nors 
diena buvo labai graži, bet 
įmonių atsilankė mažai,buk 
tai “cicilikai” rengia tą ba-

Pėtnyčioj, 15 d. spalių,bus 
prakalbos L. S. S. 19 kuo
pos paminėjimui 10 metų 

;sukaktuvių gyvavimo Lietu
vių Socijalistų Sąjungos A- 
merikoj. Prakalbos įvyks 
Tautiškame Name, 101-103 
Grand §t., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8 vai. vakare. Kal
bės drg. J. Šaltys ir drg. C. 
A. Hermanas. Taipgi bus į- 
vainų 
tuviai, 
kyti.

pamarginimų. Lie- 
malonėkite atsilan- 

Komitetas.

Nedelioj, 10 d. spaliu, bus 
So. Brooklyno L. M. P.-S. A. 
6 kuopos susirinkimas po N 

lių, tai daugelis ir pabijojo 39 16th St., So. Brooklyn, 
ateiti. Pasirodo, kad dalis]N. Y. F 
vietos lietuvių socijalistus 
persistato baisiausiais su
tvėrimais ir bijosi atsilan
kyti į jų parengtas pramo
gas. Suprantama, atsirado 
žmonių, kurie nepaisė jokių 
paskalų ir atsilankė. Rei
kia pažymėti, šv. Izidoriaus 
draugystė dalyvavo mūsų 
parengtame baliuj. Buvo 
kviestas ir L. Ū. Kliubas,be t

Balsuotojai, nepamirškite 
užsiregistruoti!

K i ek v ie n as balsu o to j as 
prieš balsavimą privalo už
siregistruoti, nes kitaip ne-

mo. Lietuviai, kurie turi 
pilnas pilietiškas popieras,

jo nuo 4 d. spalių. Užsire
gistruoti galima tose vieto- 

alsavimai, 
nuo 5:30 vai. po pietų iki 
10:30 vai. vakare.

tuber), 1915 m., bus L. S. S. 
19 kp. mėnesinis susirinki
mas. Yra daug svarbių rei
kalų. Pribūkite visi.

Sekr. A. Jurevičia.

Pagal pranešima taksų 
komisijonieriaus, Brooklyno 
randasi 46 milijonieriai. 
Kiekvienas jų turi nemažiau 
milijono dolerių vertės pri- 
vatiškos nuosavybės.

Kas jiems tuos milijonus 
sukrovė? Atsakymas trum
pas: darbininkai.

Pranešimai.
Lietuviu Ukėsu Kliubas 

bertaininiame susirinkime 
nutarė ir šiemet atidengti 
vakarinę mokyklą, kur bus 
mokinama anglų kalbos. 
Draugai, nepraleiskite šios 
progos, nesėdėkite vakarais, 
kur nors sulindę, bet lanky
kitės ir mokinkitės anglų 
kalbos. L. Ū. Kliubo moky
kloj bus mokytojai iš Y. M. 
C. A. Už mokslą nieko ne
reikės mokėti. Tie draugai, 
kurie pereitais metais lankė 
L. Ū. Kliubo vakarinę mo
kyklą, kliubui pasiliko labai 
dėkingi.

Draugai, jūs žinot, kad 
gyvenant šioj šaly męs ne
galime apsieiti be anglų 
kalbos, per tai ir rūpinki
mės pramokti. Mokykla 
randasi 803 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. J. A.

SIMANAS 
VAICEKAUSKAS.

INKVIZICIJA”.
svarbi knyga. Jojo telpa nevien inkvizi- . 

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

Knyga papuošta su daugeliu paveikslų. Kaina 
$h00. Tą knygą galite gaut E. Milašauskio knygy- 
r$, adresuojant:
% MILAŠAUSKIS, 25 Second Street, So. liofiton, Mass.

Naujausi = Lietuviški

Pradžia 4 vai. po pie
tų. Visos draugės ’ malonė
kite atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų.

Sekr. P. Stukauckiūtė.

Ketverge* vakare, 7 d. spa
lių, Tautiškame Name, 101- 
103 Grand St., Brooklyn,N. 
Y., bus mėnesinis susirinki
mas L. M.‘ P. S. A. 1 kuo-
pos.

Meldžiu visas nares 
lankyti, nes turime 
svarbių reikalų aptarti.

Šekr. A. V. Klimiūtė.

atsi- 
daug

BARSI 1)1' O D A.
Parsiduoda kriaučių biznis, 

gerai išdirbtas, darbo visada užtekti
nai. Priežastis pardavimo 
tikimas su partneriu., 
t i gerą biznį, tegul

nesu-
Norintieji įgy- 
si.šaukia pas: 

TAILORING CO.
37 1 Metropolitan Ave., Brooklyn,N.Y. 

(Ant antru lubų). 
(81—82).

50th St., New York
O EI SO VALANDOS:

vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. po 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

pagal sutartį.

Iki 
piet ir 

Nedėliomis 
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gclbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo- 

įsi. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap
žiūrėsime ir duosime prieteli.šką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmir.š- 

mano antrašo.
DR. J. LIPMAN

E. 50th St., NEW YORK, N. Y.
Kalbame lietuviškai

PARSIDUODA
Parsiduoda SALI UNAS’” už priei

namą kainą. Biznis išdirbtas per 20 
metų; apgyvento) vietoj lietuviais ir 
lenkais, 
sveikatos.

JOHN
185 Gale &

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

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

(79—81)

Puikus namas ant 8 familijų, po 4 
kambarius ir bekauzės ant flooro; že
mė 25x118, randa $60.00. Ant metų 
išmokėti $1,400. Kaina tik $6,400.

Naujas mūrinis, 2 familijų namas 
su 8 kambariais ir su maudynėmis. 
IxAas 20x100; įmokėta $500. Kaina 
tik $2,2(10.

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

Su pagarba
B.

131 Grand St.,
Office or Real

New Yorke Lietuvių Poli
tikos Kliubas atidengia va
karinę mokyklą, kurioj bus 

, mokinama angliškai ir lietu
viškai. Mokslas prasidės 
18 d. spalių, 7:30 vai. vaka
re, G. J. Bartašiaus svetai
nėj, 498 Washington St. ir 
kampas Spring Sts., New 
York City. Mokytojum bus 
P. Alitienė.

Broliai ir sesutės, kiekvie
nas ateikite į šią mokyklą, 
nes joj galėsite išmokti ang
liškai ir lietuviškai. Jūs ži-i 
note, kaip yra reikalinga

A. ZINIS
Brooklyn, N. Y.

Estate and Insurance.

gauti DYKAI dvi geras Stukaa 
Didelį Kataiio^ą visokių nia-

ir kitokių visokių 
iu tu Laba] nori, o

gaut? Atsiųsk 
adresą ir už

6 centus stempų člčl uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir Jtukas tau nusių- 

 

sim DYKAI. Adreauokt

Šiuomi
dirbu pas M. and V. Furni
ture Co. kaipo pardavėjas 
fornišių. Todėl norintieji 
pirkt fornišių malonėkite 
kreiptis pas mane, o aš pa
tarnausiu kuogeriausiaFlr 
teisingiausiai. Mano antra
šas, 183 Roebling st., Brook
lyn, N. Y. Telephone 5231 
Greenpoint, arba 'pas Ma
kauską ir Vidžiūną, 687 
Third Ave., kampas 21st St., 
Brooklyn, N. Y. Telephone 
South 4263.

_ -

TTVI ‘ir* f. '•U LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS.Užtaikau Uranioronus rekordas prekiuoja tik 75c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai pri- 
ąiųsk už 3c. pačtinę markę, o apturėsi 
didelį ir puikų kata’ogą, kuriame rasi 
visokių geriausių Armonikų, Skripkų, 

. T’riūbų, 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 konvertais, tuzi
nas 25c., penki tuzinai už $1.00. Reika
laukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavorus. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį 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

PIGUS IŠPARDAVIMAS GERIAUSI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 
mo pinu užmokėjimo pinigų.

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

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

vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūreji-

Vienas armonikas su 21 klavišiu, 8 bal- 
Kaina $8.00. Tokia armonika 

su plieniniais
sais. 
klavišiu, 12 basų, 

Kaina $12/.00.

su 21 
balsais

laika,6 
mechaniški keleliai, 7 
klaponų, kaina $3.75. 
Tokia pat goresnio iš
dirbinio $4.50;

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

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M52 CANAL STREET NEW YORK, N. Y.

Sveikata
pajiegos

nr
energija ŠITAS BRANGUS]

! SVEIKATAVADAS
paprastoje k a1 b oj o tokias.Tame aprašoma aiškioje,

ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spcrmotcrca, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ii’ kitos ligos, kurios tik kankina

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prlotvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo nprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo nugalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingus, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje? Ar 
turite juodus pietums apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas; draugijos? Ar 
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėlą? Tie symp'oinai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlygoso ir kad jums reikalinga mediknliška priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys ju>"s faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų .gydymą dėlė' .sugrąžinimo žmo
nių į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — i kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užtūri gerą, sveiką paturimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Pristųskit Šita Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. 502, 208 N. 5th Ave,, Chicago, III,, U. S. A.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangią modikališką knygą.

Vardas ir pavarde

Gatvė ir Noė

Valstija

Columbia

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

(■alinta gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.V
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2228.

2356.

2357.
2358.
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ŠĖRIAU ŽIRGELI. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SU BATUS VAKARĖLI.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava • 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
J SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape'ija. 
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRIALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU. 
ŽYDAS STATINĖJE. 
SAULELĖ 
Kapelija.
LIETUVA

Polka. Kolumbijos Orkestre
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS 

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.BIRUTE ir 
DARBININKŲ MARSELIETE ir SUKELKIME KOVĄ. 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Vairas. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.

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

KODE*. LIETUVIAI PERKA PAS MUS?
žtai, kad męs parduodame gražius, drūtus FORN1ČIUS ir UŽ 
mą prekę. Palaukiam pinigų, jei kas nori arba gali išmokėt po 
.00 ar $2.00 į savaitę.

PATARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

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