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VOKIEČIAI IR AUSTRAI naujas ministerių kabinę- ■ 
tasp 

t-----------------------------------------

SERBIJOJE.
Didysis teutonų įsiverži

mas Serbijon jau prąsidėjo 
ir, sulyg pranešimų iš Ber
lyno, gana gerai vyksta. Te
utonai daugely punktų jau 
perėjo per upes Dunojų, 
Driną ir Savą ir užėmė tū
las pozicijas, kuriose apsi- 
drūtino. Į vakarus nuo 
Belgrado suimta belaisvėm 
296 žmonės ir dvi mašininės 
kanuolės. Vokiečiams pasi

Austrų oficialis praneši-1 J’^garijos ambasadorius 
nias skelbia, kad jiems seka- Pa?akę, jog jo sahs negaliu-■ 
si koltips nor Dnnoin. Sava J-1 imV ant savęs atsakomy

bes uz ateities žingsnius.

BULGARIJA GRĄSINA į 
GRAIKIJAI.

Kaip žinoma, talkininkai! 
išsodino Graikijos uoste Sa
lonikuos gana daug karei-! 
viu, kurie turi pagelbėt Ser
bijai. Bulgarijos pasiunti^ 
nys Athenuose iš tos prieža-

'jausime, kad svarbioji Šve
dijos valanda priėjusi. Męs 
ne jieškom šitos likimo va
landos, bet ji ateina pas 
mus. Tada męs su Dievo 
pagelba apreikšim, jog esa*- 
rne vertais švedui vardo bei 
tėvų palikimo, ir savo vie
tos niekuomet neapleisime”.

(“Dabartis”)

ŽEMAITIJOJ.
Tūlas berlyniškis lai

kraštininkas važinėjęs 
po Žemaitiją. Jisai pa
buvojęs Telšiuose, Var
niuose ir kitur, kur jau 
vokiečiai šeimininkau

ir Drina.v

Serbai taip-pat praneša a- 
pie savo pasisekimus. Jie 
sako, kad vokiečių sargyba,

.AI KALTINA SAVO 
DIPLIOMATUS.

Belgradu,’dalimi yra sunai
kinta, dalimi gi paimta į ne
laisvę. Daug teutonų pri
gėrė upėje.

Ties Belgradu serbai su- 
Jjmę 100 teutonų į/helais\e.

• • Tačiaus ssrbai vistik p ri

prie vokiečių ir Graikijos 
neutralitetas yra tai dideli 
laimėjimai Vokietijos diplio- 
matijos.

Anglui laikraščiai kaltina 
savo dipiiomatus, nemokė-

i nuošė. Vokiečiai visiems 
anglų dipliomatams nušluos-

G ARDINO GUBERN \TORIAUS RŪMAI

Tonais vokiečiai užėmė daiįl 
rusų tranšėjų.

BULGARIJOJ AREŠTUO
JAMI RUSUOS ŠALININ

KAI.
4. i b i v ’ 1 nosį. i’aueKiiiL’ uaugciispažįsta kad keliose lygiai lu ‘Upliomatu £Onstanti- 

vietose teutonams pasisekė *tu * .„.-Hži™;1
P ui 

iv L‘.u
rijoj yra gana daugi 

Gins šalininku. Dau-!

VYDŪNAS SAKO,VO- 
■ RIEČIAMS NERIJUS 

įį NAPOLEONO DALIS.
Tilžės Vydūnas rašo 

< “Dabartyje”, jhg vokie
čiu kariu mene, ..vriveržu- • .J. • • » «šią Rusijos gihimdn, ne

. _v. . . . t . * ,, . nopoly net šnekėti turkiškai ginudrūčiai atsistoti ant Serbi- neilI0įLije 4 j m i
jos žemės. j  '!)arį tos'

PALEI DVINSKĄ VOKIE- 
; ČIAI PRAMUŠĖ RUSU 

FRONTĄ.
Nepaisant milžiniškų nuo

stolių, vokiečiai palei Dvins- 
ką, prasimušė per rusų 
frontą, trijų mylių pločio.

nijimo šventės iš po masko
lių jungo mūsų miesto vy
resnieji sutarė praminti 
feldmaršalą H i ndenbu rga

ciu.

si traukti.

jos pakliuvo po vokiečių ar-'

r.ių ežerais rusai bando pra
mušti vokiečiu frontą. Vie
tomis susieina visai arti ir 
pradeda durtuvais badytis. 

■ Vokiečiai šioj vietoj paėmė 
nelaisvėn 11 aficicrių ir 

! i 300 kareivių.

Laikraštininkas nu
rodo, jog daugelis dva
rų Žemaitijoj išparce-

kacapais. Lietuviams 
rusų valdžia nepavely
davusi pirkti žemes,bet 
vokiečiai stengsis tatai 
atmainyti. Rusai tegul 
sau važiuoja atgal į Si- 
beriją.

Lenkų ponybė nemo
kanti išlaikyti savo ran
kose dvarų. Ligi karės 
daugybę dvarų nupir
kęs Rusiškas valstybės

nkas.
Žemaitijos keliai pra- » 1 V 1 » W ♦ •

KĄ BULGARIJA DARYS.
Bulgarija stojo po Vokie

čių puse, bet nevisiškai. For- 
mališkos karės dar neap
skelbta. Tarpe Bulgarijos 
ir Serbijos nutruko diplo
matiški ryšiai. Serbijos pa
siuntinys Sofijoj apleido tą 
šalį, o Bulgarijos pasiunti-

ŠOVĖ J DIDĮ KUNL

nienos likimas. Pran
cūzai sušalo Rusijoj ir 
liko be maisto.

TILŽE ATSIMENA 
REITUS METUS.

PI

BULGARUOS MANIFES-

turi biznį Rusijoj \ aki et 
duoda te ma-

kunigaikštį Nikolajui Niko-
“Mes todėl

ir automobdių gadyne 
j salvo V ydomis ir, esant 

reikalui, vokiečiai gali 
ji be bedus pasitraukti.

jon. i
Pirmas Bulgarijos darbas 

bus įsiveržimas į Makedoni
ją. Bulgarija daugiau nie
ko nenori tik Makedonijos.

rų. Laike paskutinės karės 
serbai buvo paveržę bulga
rišką Makedonijos dalį. Tą 
tai šalį dabar nori atsiimti 
bulgarai. Atsiekę tą savo 
tikslą, bulgarai žiūrėsią,

a,,.., P°i LIETUVIAI STUDEN- guli v okietijos u Austrijos puse, i
nbuty. kad jos prižadėjo mums su- 
paska- grąžinti Makedoniją ir išly-

• ginti rubežių su Vengrija, 
Įkas Bulgarijai būtinai yra 
reikalinga, norint būti ne- 
priguIminga nuo Serbijos. 
Męs netikini prižadam ke
turlypės sandoros. Bulga
ria turi kariauti laimėtojų 
pusėje, kuriais yra austro- 

jie nusikraustė į Rusijos germanų kariumenė.

tūlame Maskvos

KUR DINGS TIE
RUSIŠKI VALDINI

Suvirs
KAI?

100,000 rusišku

l.ietu\ os,

Kur betgi jie dings da- GENERALĖ MOBILIZA- 
bar? Darbo dirbti nenori,’ GIJA RUMUNIJOJ.
° P.era Sulyg žinių gautų iš pri-1
gaut1 Rusijos gilumoj taip- V£ltiškų šaltinių, Rumunijoj 
.pat negali. i apskelbta generate mobiliza-.

_ ______ . ARMĖNAI NEGAVO AUČcųa' J 
BOMBORDAVO BULGA-! TONOMIJOS.

RIJOS UOSTĄ. I žymus turkų valstybės
Rusų kreiseirai bombar-’vyras pasakė, kad armėnai nrioš

davo labai svarbų Bulgari-'negaus po turkais autono- voktečiu^ 
jos uostą ant Juodmario —unijos per kokia 50 metų. ! J_________
Varną. Kiek nuostolių pa
darė — nežinia.

kai susilieti su vokiečiais 
jie, bulgarai, nemaną.

Mobilizacija apima ir re-’ 
zer\ us. Buchareste, Kuinu- i 
rujos sostinėje, buvusios di-!

GRAIKIJA BUS NE- 
UTRALIšKA.

PRANCŪZAI UŽĖMĖ “LE[ 
TRAPEZE”.

Gerai suclrūtinta vokiečiu

TURKAI PRIEŠ SER
BIJĄ.

tos nelaimngosiosAnt

TAI MASKVOJE.
‘Imisvės” redaktoriui

rašo:
Maskvon jau suvažia

vo lietuviai studentai. 
Nekurie jų (padūkini, 
medikai) pabuvojo visai 
arti pozicijų. Visų ūpas 
labai prastas. Baisi da
lis teko Lietuvai—išar
dymas, vargas, badas. 
Apie pabėgėlius... dieve 
mano, dieve mano! 
Męs, studentai ir gim
nazistai, gavome pašel
pos iš Tatjanos komite
to. Už tuos pinigus pa
ėmėm bendrabutį ir 
bendrai gaminsime val
gį. Nežinau, koks pa
dėjimas lietuvių studen
tų kitur, bet Maskvoje 
jų padėjimas vidutinis.

Sulyg pranešimų iš Lon- pagne provincijoj, tapo pa- 
dono, Graikija būsianti ne- imta francūzais šturmu, 
utrališka, bet tasai neutra-j 
liškumas bus prielankus tal
kininkams.

pozicija Le Trapeze, Cham- Serbijos visi užpuola. Iš 
Isiaurcs eina vokiečiai ir au-

iš

RUSAI ATAKUOJA.
Iš Černovicų praneša, kad

strai. Ir rytų—bulgarai, o 
iš ])ietų ant Serbijos žada 
užpulti Turkijos armija.

Jeigu tikėti pranešimams
Talkininkai supykę ant rusai vėlei pradėjo atakuoti Konstantinopolio, tai ties

graikų. Jie atsisako 
duoti jai paskolą.

jau Bukovinos rubežius nuo
| I’essarabijos pusės. Rusai

uir.uazii jau yra 
turkų, kurie užpuls

ivva j 1 G1MJVO pUOLO. 11U0CU .V V 1 i •

Graikijoj viešpatauja di- sukoncentravo ten daugybę k1 1S užpakalio.

200,000 
ant ser-

delis sujudimas. Šalininkai kariumenės. 
prasišalinusio ministerio Į 
Venizelos kelia demonstra
cijas ir reikalauja prisidėti 
prie anglų ir franeūzų.

' Karalius

dien lygiai vieni metai pra-! 
ėję, kaip 'Tilžė paliuosuota' 
nuo rusų užvaldymo. Tūli 
labai gyvai dar atsimena, 
kokiame pavojuje miestas ir 
pasilikusieji jame gyvento

atsitraukiant prieš miestą, 
o rusams pasirengiant ginti 
jį. Tiktai didis greitumas,

ir išspaudė iš miesto rusus,

nelaimės. Net gražųjį pirm 
kelių tik metų per Nemuną 
statytąjį tiltą nepaspėjo ru-

Vok ečiai t žė.ae 
EUgračą.

Valstiečiai turi už- 
štempliuoti savo ark
lius. Ta darbo atlieka 
nauji vokiški vaidinin
kai. Užštcmplluoti ark
liai jau neimami karėn.

ūkininkai bijosi, kad

Londonas.

tos duonos korčiukes, 
šiaip tai yra Vokietijoj, 

linkai mano, kad 
žmogaus po pusę 

suiro būsi:! pormažai.

jau austro - vokiečių ranko
se. Vokiečiai ir austrai 
persikėlė per Dunojų ketu-

Vokiečių generrlis 
ii praneša 

tuos pa- isekimus.
pla apie

nias Belgrado nedaug te
reiškia, nes jie nutarė vis- 
viemi ji atiduoti.

Bulgarų kariumenė vei
kia sutarime su vokiečiais. 
Bulgarai išsprogdino tiltą 
tarpe Solonikų ir Uskiubo.

Tų atsitikimų paminėjimui 
šiandien mieste buvo didžios 
iškilmės, buvo pamaldos 
bažnyčiose, tyrame ore bei 
ant kapinių, kur palaidoti 
aname susirėmime kritusieji Mat, tuo kelių turėjo ateiti 
kareiviai—vokiečių ir rusų, franeūzų pagelba dėl serbų. 
Gatvės buvo gausiai papuo-Į Bulgarų kariumenė mar- 
štos vėliavomis. šuoja iš Sofijos į Pisot, pa-

si I; K ilia

I JOKIUS 
EATI-1 i o n j t n

DUOS R
JbibegčlĖai Iš Lenkt
is pasakoj i. kad vokie- 
iai t ako Lenkijoj tri- 
• pe llają tranšėjų, ap-

JU'

būdu grąžinti sau Len
kijos. Jeigu vokie-

į; tų, tuomet jie verstų 
i pačius lenkus stoti su 
t ginklais rankose ir 
I mušties su rusais.

KAUNO SVARBA.
Laivas po laivui plau

kia Nemunu iš Prūsų į 
Kauną. Tie laivai veža 
Kaunan kares reikme
nis, o iš Kauno automo
biliai viską išgabena į 
mūšių linijas. Tankiai

DIDEI SVARBI ŠVEDAMS 
U VALANDA. I 

i Stockholmas. Pažįstama-
< sis švedų politikas bei Reich- 

; stago atstovas profesorius
Kjellen laikraštyje “Nia 

RDagiigt Allehanda” rašo: 
^“Vienas dalykas jau dabar 
' aiškus: Jeigu Suomija keltų 
' maištą, tai mums prieitų 
! labai svarbi valanda, kuri
■ atsvertų tolesnįjį mūsų Ilki-i

|-Į t 11 1 nLni aLi n /V F O rl *

I išrūdys kitaip; ir tautos ū-1

PIETINĖS AMERIKOS 
SOCIJALISTŲ KON

GRESAS.
1916 metais sueis šimtas 1a. Vietos gyventojai 

j verčiami padėti vokie
čiams karės reikmenų 

: galwnimc. \

tinos respublikos.
priežasties Buenos Aires į- 
vyks didžiulė tarpiau tiška

tos

VILNIUJ LIKOSI 
LIETUVIŲ INTE

LIGENTŲ.
“Laisvei” praneša 

Vilniaus:
“Laukiame naujų 

svečių (tai yra vokie
čių.—Red. prier.). Mies
te susitvėrė milicija,bet 
ji dar neveikia. Mano
me likties ant vietos. Iš 
inteligentų liko Stepo
nas Kairys, Augustas 
Janulaitis, A. Baranau
skas ir daugelis kitų. 
Liksis taip-pat ir dau
gelis studentų.

Vokiečiams prisiarti
nant, visi labai nervuo- 
jasi, bet dauguma bėgti 
nemano.

POPIEŽIUE NETURI 
TAIKOS PLENO.

Rymas. — “Osservatore 
Romano” praneša, kad po
piežius neturi jokio naujo 
taikos pieno.

Ipas, kuris gana teisingai da- 
:bar spiriasi,> užsiimti “di
džios galybės” politika, gau
tų visai naują pakraipĄ Te
kalba, kas ką nori. AC 
kausi tos nuomonės, 
Suomijos galutinė i 
klausomybė yra sąlyga, be1 
kurios lyg tolimos ateities 

w mums švedams negalima ra- 
miai dirbti prie vykinimo

Panevėžio pagelbėti serbams, ant ku- į HINDENBURG AS TILŽĖS mūsų uždavinių. Ir kuęmet e . .
Suomijos klausimas iš kitos manoma įkurti pietų Ameri-

SER-ITALAI PADĖS 
BAMS.

Londonas.—I tai i j a tap-p a t 
nutarė padėti Serbijai. Ita-, 
lai išsodins savo kariumenę 
ant Albanijos kranto, prasi-;

TIES DVINSKU.
Tęs Dvinsku vokiečiai vė

lei tapo atmušti. Tiktai ke- 
Konstantinas, liuose punktuose jiems pasi- 

vokiečiu šalininkas, tvirtina, sekė. Kitose fronto vietose kad įsikišimas karėn būtų'rusai atlaikė savo pozicijas.'muš per tą šalį ir stengsis į 
m ■ Į pietus nuo T'

dėl ji turinti likties neutra- gelžkelio vokiečių atakos at- rių užpuolama iš trijų pu-Į 
Yžks. (^raikijoj susitvėrė j sižymi ypatingu stiprumu, šių. ,

me turėtų dalyvauti visų; 
pietinės Amerikos socijalis- 
t’škų ir darbininkiškų orga
nizacijų atstovai.

jog! Argentinos
paduodama tą šu

Socijalistų ir GRAIKAI NORI PA-

su socijalistų partijom Ghi- 
le, Brazilijoj ir Uruguayuj.

Būsiančiu metu kongrese

GELBOS.
Athenai.—Karalienė So

fija šiandien priėmė auden-

New Yorko, kuris nori or-, 
ganizuoti pašelpos teikimą 
graikams pabėgėliams is 
Mdžosios Azijos.



LAISVĖ

Draugui Šukiui ir kitiems I
t '

pirmininku . draugijos, ku
rios pamatų gerume, nesi 
užtikrintas, tai jau jokiu 

i būdu nereiškia, kad žmogus 
(žino, ką jis daro. .

Walsho raportas 
ir ateiviai.

a i oiiOi'o mis 
polemiką. Bet, mažu, ta po
lemika atneš naudos. Ma
žu, užtenkamai pasiginčijus, 
mums vistik pasiseks su
tvarkyti organizaciją ge
roms knygoms leisti.

Nerūpi mums, ką sako a- 
pie Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Dr-jos ir “Dar
bo” reikalus tautininkai ir 
kunigai. Jųjų šnekos nei 
šildo mus, nei šaldo. Pa
šnekės ir nutils. Visa bėda

sibarė, susibarė gana aš
triai. Laimė tik, kad pla
čioji darbininkų minia tildo 
susipykusius vadovus, 
kalauja vienybės. Tai 
ras ženklas.

Ar gyvas “Darbas?” 
kodėl susitvėrė L. I). L.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

versti būtų žiūrėti, ar kiek- ■ .
vienas ateivis turi tam tikrą peržengimą teisių, apie ku- 
paliudijimą, o jeigu ne jie, rias jie jokio supratimo ne- 
tai tam tikri valdininkai, turi.
Tokiu būdu, kiekvienas atei
vis turėtų būti po savotiš-Įkaista, tai jį pasodina į tam 
ka policijos priežiūra, o jei-į tikrą kamerą ir jį tcr.
gu ne policijos, tai tam tik- patol, pakol viršininkui atei
ni valdininkų. r _ 
omenyje, kad ateivių Ame-‘reikia paliuosuoti. —_
rikoj yra veik penkta dalis kamerose nei a nei lovos, nei 
visų gyventojų, o tūluose patalo ir —d—W UL 
miestuose veik pusė gyven- ou sykiu į dieną duonos su

13) Jeigu belaisvis prasi- į (jhieagoje susitverė Lie- 
......... teAlX Rytojų draugija.

ten ia WjjaiSUs dalykas, redaktoriai 
Turint gi .na mintis į galvų kad jau ,"ėtįS^rajonas 
aviu Ame-lreikia paliuosuoti. Tose už ,otestu^ £rieš 'aują 

c n uiti nei luvus, iivi i •• o 
r maistą duoda tik draugiją.

toti į perorganizavimo “Darbo” 
(įsitėmykite: ant tų pama
tų, kokių norėjo draugai J. 
Šukys ir Herman).

Jeigu “Darbo” pirminin
kas taip sakė — tai jo buvo 
šventa valia. Mums gi li
kosi sėdėti ties jura ir laukt 
pagados. O tautininkų lai- 
k.arščiai sau juokus krėtė iš 
socijalistų “Darbo”.

Tai matot, kaip išrodė vi
si dalykai. Darbo konferen
cija nutaria draugiją peror- 
ganizuot — čia, rodos, rei
kia subrusti veikti, reikia 
gvildent diskusuot klausi
mą 
sti dalykas nubalsavimui.
Bet veltui to visko jieško- t i, 
turn. Nieko panašaus neriu-į pf-Įe kiekvienos progos gali 
vo’. Snaude visi ir didžia-; rna pnsijuokti, kaipo iš so- 
vos!, kad vis tik buvooaLai-pjįa]istir ueveiklumo pavyz- 
ryta aC posėdžių. Saldus - - 
atsiminimas apie didelį, (li

Veik visi lietuvių laikraš
čiai pagyrė pirmininką in
dustrial's komisijos F. Wal- 
shą ir jo draugus už tą tei
sybę, kurią jisai parašė sa-

PATIKO “VIENYBEI 
LIETUVNINKŲ”.

Draugo J. Šukio straips- _ t7 ___ „____  x____
nis apie “gyvuojantį Dar-^vo raporte apie pasekmes 
bą” labai patiko ir “Vieny-: tyrinėjimo ekonomiškų san- 
bei Lietuvninkų”. .tikiu šioje šalyje.

Kaip kam gali tatai išro-. Ištiesų! .___ _ w ____ . Federalė komisi-'tojų, lengva sau Įsivaizdinti, vandeniu, 
dyti stebėtinu dalyku, bet ja nupiešė baisu paveiksią kontrolė turėtų būti!

-------  ■ • išnaudojimo Amerikos dar- «zvest- ,’-1.........
»in,vmvi ..........ų ir rekomendavo| .V .v . , . , . ■ . , , , . . . mdvu,

draugo J. Šukio straipsnis daug gerų vaistų darbinin-| tvarka jzeistų Amen- kimų, kad ant be aisvių gai- lbininkų 
dėlei dvieili nriežasčin. Vie- ku būviui pagerinti. Fede- i^is Irnsves prine)]jus. —n,nb..n |1Mn .nito vunta

Delei viso to, r.

tai dalykas visai prasta
“Vienybei Liet.” patiko bininkų

__  ___ v __ i; 14) Sargai belaisvius mu- 
, kiek visa tai kaš- ^ša kumščiomis ir lazdomis, 
pinigo ir kaip labai 15) Buvo keliūtas atsiti-

♦» *
Ketvirtas rajonas jau už- 

i protestavo prieš Literatūros 
Draugijos steigėjus.

Bravo, tautininkai turi

rei-

D.?

šo rūsčiai '(“Kovoje”), rašo 
piktai, kad “Dalbas” gy
vas. Ne numarins jo niekas.

“Darbas” veikė, tai draugas ‘J 
J Šukys praneša visam

rojusi net 50 posėdžių. Kaip ■ 
matot, tai darbuotasi, pra-' 
kaituota iki sočiai, visa ne
laimė, kad buvusi ta nege
roji bedarbė.

atėjus laikui, reikia sių-

Tai matote, drauge J. Šu-

a ra
... . r ir pasakykit ar

daug teisybės ten rasite!

dėlei dviejų priežasčių. Vie- kų būviui pagerinti, 
r.a — “Darbas” per 4 me
tus nieko neatliko (atsipra
šom — buvo komitetų pese 
džiai) ir todėl jisai visiškai 
nepavojingas ponams tauti- 

I mnkams; antra — iš jo

rales ko misi j o

merikoj, nes visi pamatė, 
k'ks skurdas ir išnaudoji
mas viešpatauja šioj šalyj.

to sekretoriui.
. Kada męs išgirdom, kad 

i “Darbo” pirmininkas liepia 
"o kokios“buvo to darbo dar P”?™*} Pa/a"ktLn.ors 
pasekmes? Nagi, po ketu- ..
•iu gyvavimo metu tas didy- nubalsnviniui) _ v py </ i n m Pon

reikėjo leisti dalykas 
kada męs

sis kalnas nei pelės nepa- ii juokauja iš soci- 
Darbo” — tada, ke

nti tai ėm į- 
I). Tiesa, 
tada” 

nes

srininkai liejo šaltą vandenį 
V/alsho iŠ dūdų, kurios turi jiegą 

pienas yra negeistinas ir spaudimo 50 pėdų, 
tūlais žvilgsniais stačiai at-- ;............ ...............
zug... aviškas...........................!mų, jokių žaislų neduodama -a(la ’ atvažiuoti kunigas

, n. . Mockus, taip pagarsėjęs . "nktm Chicagoje. [
k lt’1' ■ senedrionas jau

‘dabar susirūpinęs, kas da- iją n ieiKa-^,vt: gu tuo saVQ neramįuo.
d -i • 4 • • 4- t ji i ju konfratu.' .Io"k'a. atsiminti, kad ko-r M k sumuS- . rek. 

umve‘-^įsųa Hk truput) pakele ta 1;amos rekordus.
♦ * *

“Kovos” administratorius 
. , , . ii-vi/.aai.; numery šaukia:
staty n^ 1 darbu, darbu!

Ir taip, biurokratija ma-j r.-^žin kodėl tyli kitų lai- 
j • J I • • ai.pataiso tuos, kurie j jos na-|jįe jau greįįaį visai be 

gus pakliūva. visų pir-i 1 ? 
miausia reikia taisyti šis ne
tikęs surėdymas, o jau pas- 

Kaip žinoma, Suvienytose'kui žiūrėti apie prasikaltę- / o n /-izm t r t i _ _ _ 1. . *___ _ T'I .1. ______ . _

** *
t i • - -v i • • Girdėjau, kad lapkričio 16) Jokių, pasilinksmini-!nl-nesj j ry^jnes valstijas 

ii r/Hiohi nn/lnn/lnmn * y _ - v

kuose užmanys 
si po i tėkmė v o <■! 1 I 1 <■

Komisijos
drąsu m a, u žsi stodam as v c ’
darbininkus. Už tai j
vertas didelės pagar.v. .. .. 
Vienok, yra dalyki], kame F. :v'‘ rųsies policij 
Walsh smarkiai klysta. Ant n,'0;. Amerikoj 
vienos, ir tai labai stambios,

Lttžio-
;■....  , aš noriu atkreipti
skaitytojų atydą.

Męs jau žinome,

Štai kodėl “V. L.” taip pa
tinka “Darbas” ir štai kodėl . 
jai netinka Literatūros jį<la.id°s F. Walsho išva. 
Draugija, kuri per du gyva-'.lim?ose\ as noHu atkn

1 • • • •• r^r\'r\ a Iz n i f 111vimo mėnesiu įgijo 500 na
riu. t<

BRITANIJOS -------------
TVERIAMOJI KNY

GOMS LEISTI 
DRAUGIJA.

Britanijos, draugai, drg.

1

administrac

F. Walsh sumanymai re-[ko parodė visuomenei. Bet i 
gulinėti ateivių gyvenimą dštikrūju kas tuose namuose ‘

kad dau- rodo, kaip daug j dedasi, tai sunku ir persi-!|<()-n

'racijos vadovų labai šnairiai
DRAUGŲ žiūri į ateivius. Tie Fcdera-

ei jos vadovai mano, kad a- 
teiviai darbininkai yra ne
geistini ir jog jų skaičių 
reikia aprubežiuoti. Šitą

dar prietarų yra ir švieses
nių amerikiečių galvose.

Brooklyn© Dėde.

“Pataisos” namai.
oiiicUHjub, uiaugai, tu g. tai klaidinga nuonymę prisi-

V Kapsukui sumanius taip-!savino ird. Wafsh. Kad ... . . , .. .
pat tveria knygoms leisti japrubežiavus ateivių plau- priėjimų, tarpe kurių ran- 
Giaugųą. kimų i Amerika, Walsh re-Pasl ,r Pataisos namai.,Londoniskiai, j --1-— - - - -- - .
Kapsukui dalyvaujant, su
rašė jau ir įstatymų pro-

Valstijose yra įvairių rusių ,]iu pataisymą. Bet, man ro- 
i’ JI 1 (' 11 m 11. tfirDP kuriu ran- rlnci ioimi Hfifn čia an vn/ltT- .

darbu.v
*

<___

“Laisvė” vėlei va-
Račkauską renega-

Kada 
dins V. 
tu ?

Tada,
kas vėl susibroliaus su Yčais
ir jiems panašiais.

dosi, jeigu būtų šis surėdy
mas pataisytas, tuomet ir 
prasikaltėlių nebūtų.

švenčioniškis.
kada V. Račkaus-“Pataisos” namus sodina 

tuos,-kurie mažiau prasikal
sta ir.kuriuos valdžia mano 
“pataisyti”. Į “Pataisos” 
namus pakliūva daugiausiai 

, ar nori patapti šios ša- [ nil',,lolV y!ončs
, „o — ini i11' U administracija,

rodosi, V. komenduoja ve kokias prie- I
daktoriai pradėjo talpinti [.
juokų skyriuose ironiškas.ę . . j p 
pastabas apie socijalistiška|C ei>p,L.1 č i “ “Darba”. ', nepasildausem

Norėtųsi juokties, kad ne-1,'10'? Il110’ . . . ...
būtų-taip graudu. Kagi pa- ka! <hl v,a nauJn' draugijai mono, "narni

Įjda ranka ant “Darbo” kad! gijos tikslą”.
i jisai, turbūt, nesikeis iš nu-Į Vadinasi, prie draugijos 

h u 4., • [Kali prigulėti ne vien tik są-'
.i f1,1,10A’ “ 5ai WlY° jungiečiai, bet ir šiaip jau

- mV’Lhngi žodžiai. Kaip įmonės, kurie pritaria drau- 
% ■le PiaUu,B tuoj [gijos tikslui.
‘ Du Was ome ir nubudo is| 'n • , , i +. j „ • letargo. Subruzdo draugas', !.;>s‘.'kad draugai 
cmmA a. i . fvginai taip mane, kaip ir
V. u,. ’ ū i ' , u “ *“ Lietuviu Darbininku Litera- liekama, tuomet ateivis 
i .'lA'A-WW. ’■ ll-.’ugijos įsteigėjai, poruojamas. Ateivis.
l:ė “Darbo” org.), tuoj’pra-'1 oks t,k ftumas, kad pa8|ta depor uo' 
dėio lieskot ,A iaikr Alis SIIC1,I;'11SU pnesai ne-iimtru svkm 
d'irbiečiu adresus ir tain l'" cs vletos ^''^T-TIOJ, ka-■ važiuoti.oaimecni auicsus n taipbng. pa(];u.yta tam tikra' F. ĄValfh.'

• , . , 'pasarga, kuria pasiremiant,(dustrialčs komisijos, s
‘\ ’ ii tokie elementai nebus įsilei-lkad tie sumanvmai turi tap- nera to blo-1^. . \ . . , ■ ■ n v., idziama draugiion ir net is-,ti įstatymais. Banaliomis 

maukiama 
britaniečiu 

-‘'di augijon 
kiekvienas, 
tikslui”.

sakyt apie organizacijąi, ku
ri, per 4 metus nesusidavadi 
jo? Nuversti bedą ant be- • 
darbūs negalima, nes per 
tuos keturius metus mūsų i 
gyvenimas nei valandėlei i

dinasi. ne bedarbėje daly-: 
kas, bet visai kame kitame.1 

Ir draugas J. Šukys ir visi 
darbiečiai puikiai žino, kad 
“Darbo” nesisekime prie-' 
LsA-.i r-sūria jicšketi rieti-j 
Tusiame tos draugijos suor
ganizavimo būde. Ir ta 
priežastis buvo atrasta kii-

mokėt. Visi

dėl ko 
nutari 
Persiu

m'

ganrzavus ispra 
aavta p G 

jungiččius, o “už 
t ir jų 'pritart 
nutarimui ni“ks 
no. Nrsmrlcšim

kukių me-

i-

rie mmeje, kad į perorgani- 
zimtą “Dirbą” jau išsykio 
būtų priimami ne tik sąjun- 
giečlai, bet ir simpatikai.

kėjo? Visi laukė t'k tos 
valandos, kada “Darbas” 
persiorganizuos. “Laisvė” 
ypač už tai agitavo. “Lais
vė” agitavo už “Darbo” per
siorganizavimą jau nuo tos

p

m

mones.
Kiekvienas ateivis, išbu-

, i - v. . . [vys Amerikoj šešis mėne-
v. keno Mums čia rūpi pabnezti,!sills> turi galutinai pasisa- 
7mojom; kad Britanijos draugų nuo- Lyti, .... * '* " ‘

o - i , . , .. .. J^’iLHes piliečiu. Jeigu ne— tai1 amojom ta-,kiekvienas uzjaiiciąs drau-iinr;i užsiregistruoti, kaipo 
svetimos šalies turistas. Jci-

pris: dengus 
skraiste, ne

1S 
imsi

jj: *

Literatūros Draugija bus 
'naudinga Tėvynės Mylėtojų 

kokio tik atžvilgio ne- Draugijai. Ir tos draugijos 
dabartinę varžytinių nariai liausis snaudę ir su-

Valgyklos

, • • • » 1 i I Io 1 M cl Ucl 1 L 111 y \z cl I t J 111 ll llvlllcll 11 Io oi, 

dengiasi :sistema, vis atrandi negeru- brus darbuoties. 
ro kelio, Pa-[EUls> ‘ *

s\ cs >XiZiais, ir 
y kad jau toliau 
'’■><« -p i -T) q .

2’VVU

i b.

vos”

tų neišsums pirmas popic- 
ras, jisai turi Imi i deportuo
jamas iš Amerikos. Po iš- 
siėmimui pirmų popierų, už 
penkių- inetu reikia išsiimtpA/ 
antrąsias, Jeigu tas neat- | ,:an,HS> I (J^itų namų

nariais ir lt.
j Bet kas ištikrųjų tuose 
1“Pataisos” namuose dedasi?

administ 
pa štai i ūkai

jau nebegali į
i

:use namui)

netinkamais

iš jos. O sulyg drausmėmis F. V/alsh mano 
nuomonės suamerikonini’ .'deiviris i” 

gali prigulėti apsaugot AmeM'-ą nuo “ne- 
užjaučiąs jos: geistinų” elementų.

Žinomas ateivystės klau- 
Amerikni vrn Simo žinovas Issac A. Ilour- 

Pher

Įįpį no, kad apšvietos darbe, lei-iL'(‘u.’
i mirt ūlžiant knygas, mums nega-J'U0Įa

’di padėti pritarėjai. Jiej'an'i tasai nori
“sąjungic- gresan.

prie to i I- A. Hounvich klausia:

aktu: dabar
i. j'iu nenori

tai]) virtus, ... v.
‘įersimaino ir “Ko- Ųal,

Walsho sumanymą
Įnešti kon-

. v.---------------- i ..

nuslisianti nuo tikro ke- traciją, tai:

; pasauliui.
i Pastaruoju
' \ r ’ 1

patyrimu
i.on

laiku

Kas, rodos, galėtų tarti Į
;.:dį prieš viešąsias valgy-1 “Naujienos”
Idas (restaurantus, hotelius-si'cijalistiškas

....... ir k.). Jos parankios ir nors prie jų leidimo priguli 
tiesiog- reikalingos dideleipr nesąjungiečių. Apsvietos 

( --q ;daugybei 'žmonių. Bet ju platinimo dalykuose orgam-
pi mef'savininkai ar tai dėl netur-^-uoti socijalistai šaukiasi 

’!to, ar didesnio pelno neuž- pagelbon ir pritarėjus. Tą 
Įniko jų pilname švari nie, supranta visi, .išėmus tūlus 
Hcišmazgojami indai atsa- įBrooklyno socijalistus.

(l )S J ančiai po kiekviena vnrto-
Ų. “Jūmo, tos nacius staltiesės 

stovi per limna ant stalo ir

visai geras 
laikraštis,

A naip-

k ■
užlai-

ūmiose. Kmnisij 
štvrė ir išd'.U'd

sveciui.
raišieji r 
koteliuose

i valgius panaudot 
sutaisymui lutam 

Ilgiau pasimaiti- 
ėstaurantuuse ir 

žmonės visada 
:o]\ia nors užkre- 

Dauovūs mano,

* *
Geriausia dabar Amerikoj 

tiems draugams, kurie patįs 
sau pasirengia prakalbų

1) Pataisos minui admini- 
•acija žiam-'i, be jokie 
indagumo. Pe jukirs mie
li rdystes, per tai vJsu pir- 
ausiai turi būt mašalin-

iM .ten 
[valgis ir 
duriu ir

uam

nanue

* *
5 d. spalio pereitų metų 

pasibaigė Brooklyno seimas, 
h.asžbi kodėl nešvęsta meti
niu sukaktuvių iškilmės?

Tai bent buvo dienutė. 
Tautininkai raudojo, kaip 
žydai ties Babiliono sieno
mis ir susirinkę pas P.Drau
gei į, Įkūrė beparty viską 
partija (dieve duok jai dan-

namų.
:.l) Virš tūkstančio žmonių7 . v. • j. j i\dip su s\ c 11 m tau-1

Cnieagieciai, • tišku biznio firmų atstovais, I
ko panašios Bet kaszm ar . taip ma-,1;ul.iu Alw,.ikoic' v,.:l ,

nuomones, iv rajono L. S. į minti draugai, jau ir V.: . : a t-d-ūme iLll-fbA’v i •ul,10Se’ oro užtenka
S konferencija taip-pat gei-[Kapsuką ir Škotiečius ap- tfiaukan? ' jai vimm i..
džia susivienijimo abieju šauks “neprincipialiais”,i nuG’ 

' ' “biznieriškais?” Ireil akiui-
Vargiai jie isdris tai pa-Wplikantas

L
ar v i esi; jų valgy

O socijalistai buvo pana
šus Į Olimpo dievukus.

draugijų.
j O męs galime pranešti, 
•kad tam užmanymui prita
ria ir laikinasis centro Ko- 

i• t, i . - imitetas Lietuviu Darbinin-kele i Brooklvna. d T
Laukčn. laūkdm, laukėmI visai neSvarbu

“Darbą” bent ant tų pama-l'W^. J
tų, kaip to norėjo draugai lmcs d'ė ūme 3 Šukys ir Herman. Tegul: 'Xa™ “LW’J* 1

, . -ai iviutuo viocii nesvarbu(>ei oi gamzuojan jVarcĮas jr firma naujos
‘ - u Mums svarbu

jųjų būna viršus — sakėme ’ 
męs. O laikas bėgo ir bėgo. 
Atėjo laikas diskusuoti “Ko
voj” (organe) — ogi vieš
patauja šventa tyla. Atėjo 
laikas balsuoti — ogi vėl 
šventa tyla. Susirinkime 
pas draugą Herman (apie 
pabaigą birželio) Pruseika 
klausia: “tai kas gi bus, 
draugai, su “Darbu?” Dar
bininkai laukia, kada “Dar
bas” persiorganizuos”. Ta
da draugas J. Šukys pasa
kė: “palaukit, palaukit, dar 
pusjnetį palaukit”. Ir 
draugas J. Šukys buvo lio- 
giškas. Per keturius me
tus nieko nenuveikus, kė
delę dar pusmetį negalima 
yžvUkint visą dalyką!

“a

kad kiekvienas
da didelis pavojus.

inizaciją geroms knygoms 
leisti, kuri būtų ar po Są
jungos globa ar artymiau- 
siuose ryšiuose su Sąjunga.

(iaryti. . ikap Amerikoj yra
Pas mus tiek Literatūros,daugybė svetimtaučiu (ypa-Į 

draugijoj, tiek “Darbe”^yra tingai mainose), kurie susi- 
nesąjungiečių. Bet tai žmo- duria savo santūriuose tik- 
nės, kurie pritaria mūsų tai su svetimtaučiais ir ne
darbui ir artinasi prie mū- moka anglų kalbos, nors iš- 
sų. Pabuvę, tokiose draugi- gyvena šioje šalyje tankiai 
jose, tolydžio ir prie Sąjun- daugiau, kaip 7 metus. Su
ges prisidės.

su džiovininkais ir kitokio
mis ligomis sergančiais 

‘žmonėmis,

* *
Sektinai sužinojau, kad 

vienas kunigas parašė se
kančias eiles. Tos eilės jau 
tilpo vienam laikrašty, tik 
nesakysiu kuriam. Jisai ra
šo apie' savo dūšią sekan

KOMERCIJOS MINIST
RAS.

čiai:

čio gali imigvai ir nežinomo
mis užkrėsti tūkstančius 
valgyklų lankytojų. Alano 
nuomone, niekas neturėtų 

i būt priimtas į 
dirbt be gavimo

d\iu dirbti ir maitintis su 1110 !HK) daktaio apie s\eika- 
t<i, ir paskui valgyklų dar- 

!1-ninkai turėtų būt išegza- 
ojami bent sykį savai- 
,lu alo'os timed būt du 

:ės, negu dabar y-

momis ligomis.
11 j • i.

i llClUJj, 1 lYCliP I llll tUO. OH" | |-r*****^7

|lyg Walsho išvedimų tokius Tesinaudoja tam tikra medi
žmones reiktu deportuoti iš 
Amerikos. Kaip-gi tai atsi
lieptų ant mainierių unijos 
ir abelnai ant darbų maino- 

l jog Walsh

a u

Ktu būt 
i >> d’rba

I bibar

“Čia drąsi, čia vėl'baugšti, 
Kaip jauna, kvaila merga, 
Fina meilę su kerštu, 
Lyg vaivorykštė marga.*

MĘS ŽINOM, KĄ DAROM.
Savo straipsnyje prieš 

“Laisvės” redaktorių, drau
gas J. Šukys sako:

“Jis pats nežinojo ar ži
not nenorėjo, ko jis nori”. 
Iš viršuj tūpusio straips

nio kiekvienas mokąs skai
tyt žmogus supras, ko norė
jo “Laisvės” redaktorius.

i O draugas J. Šukys išbu- ministerio valdininkų žinia, 
vo veik ketverius metus pir- ir kad suvirs tūkstantis kū- 
mininku draugijos, dikių, moterų ir vyrų pas-

“Kurios pamatų geru* kendo — skaityk Bibliją.
me nebuvome dar pilnai i Tam beždžionei tik Bibliją rusu pasportų( sistemą, 
užtikrinti”. (“Kova” N.|ant kaklo užrišt ir išmest iš Kiekvieną ateivį reikėtų re- 
40). ' , |\ *

bftti veik 4 ,metife krašto.

Redfield atvažiavęs į Chi- Se? Matomai, 
cago ištirt “Easland” nelai- tuo klausimu nesirūpino, 
mę, juokaudamas su -laik
raščių , reporteriais patarė tų žmonių, kurie turėtu an- 
Chicagiečiam daugiau skai-.leist Amerika dėlei neišsiė- 
tyt Bibliją, tad jie nebūsią mimo pilietiškų popierų. 
tokie pikti dėl tokio “atsiti-'juk vaikai pačiu savo gimi- 
kimo”. Kapitalistai, norė- - --1—•- - --- -,1--
dami uždirbt kelis dolerius 
daugiau, perliodavo laivą su

dikių, moterų ir vyrų pas-

su vaikais

Kupina’ geismų karštų,. 
Trokšta turtų, lyg vagis, 
Siekia pagarbų augštų, 
Smagurių, lyg kūdikis”.

tomis dienomis laikomi ka-
meigose po 14 valandų, ne- j.,n<į,} p. pe ligos il-
deldumiais po 3b \alan- ^;)į negaų pasilikt, 
das ir jeigu pasitaiko suba-p \
toj ar panedūly kokia nors Medicinos studentas A. M. 
šven-u, tai išbūna uždaryti 
po 60 valandų. [ Ltm-

7) Kameros bjaurios, jo- spręsti
kio švarumo jose nėra. :gramu

8) Patalai neužlaikomi gyvenimas irgi susitvarkė.
švariai. ; Taip, padėkime Lodziuje, bagą patupdė jo pati,

9) Belaisviams neduoda įvesta visuotinas mokymas.
laikraščių skaityti. .Gatvės žymiai pataisytos.

pisiu is

Tas kunigas turi jautrią

* *
Nors sykį ir karalius pa

puolė j kozą. Tai Sacharos 
imperatorius Lebody. Na-mu šioje šalyje įgija pilie- 

tystės teises!
4) Jeigu įvesti šita priver

stiną ėmimą pilietiškų popie
rų ir bausti išvavarymu iš 
Amerikos dėl jų neturėjo- ( - ---- - —----- - ......j------------ v -------------------~

mo, tuomet reikėtų jvesti kas, dėl dantų plovimo šepe- noms rusiškų kareivių.
Taigi, tie, kurie nebėgo

11) Kur belaisviai dirba, nuo vokiečių pavojaus, pa- reikės pradėti ir Chicago®

♦ *
10) Uždraudžiama belais- Miesto taryba paskyrė tris] Milwaukees Congregation 

viams nusipirkti muilo, šu- milijonus markių šeimy- nal bažnyčia jau skelbiasi 
dienraščiuose.

Greitai tas pats biznistuką ir miltelių.

Ilaivo nors šimtą mylių nuo gistruoti' tam tikroj įstai- tai jokios nuo ugnies apsau- darė daug geriau, negu pa- lietuviškiems kunigams, 
krašto. ' Ti go j. Namtį šeimininkai pri-gos nėra. bėgėliai. čiru-VlrjL



islriaučiams
(Unijų klausime). ’

Labai stebėtinai unijų rios jis pragyvena ir nerei- 
klausimas stovi Baltimore- kia kitu kuom užsiimt. 
je. Nors faktiškai tik dvi Brooklyne ir lietuvės mergi- 
Unijoš egzistuoja, bet paprakuos yra susiorganizavusios 
štai jų priškaitoma net ke- į savo uniją, kuomet Balti- 
turios. - i more j to nėra. Na ir klaus-

Abelnai, Baltimorėj sju-;k‘t kokia ten unija yra! Tai 
vėjų randasi i 18,000. XV. of A. Brooklyne
Amalgamated Clothing mdustrialistų knauciųnei 
Workers of America prigu-’su žiburiu neatrasi ir um- yra padalytas ir

- - - ■ -i-’-1- stovi geriausia- ......................... ..........
me stovyje, kuomet Balti

j morėj to nėra. Na ir klaus
kit, kokia ten unija yra! Tai 

Į Į A. C. W. of A. Brooklyne

li apie 5,000; į Industrial ios dalykai s 
Workers of the World apie J*’0 stovyje,

jins- kol tik ta jo kempe nupliš.
Po nuskutimo barzdasku:

čomision ir ]
ko korčiukę. z . ,, . r . 4

Tai kodėl apskritys liepa- Čiai uždeda ant veido milte- 
raše tai į protokolą. Kamgij lių ir neretai vartoja tam į 
meluoti laikraščiuose ir ■*“x“ 1
klaidinti žmonės.

M. Y. Tulaba.

Apie barzdasku- 
tyklas.

vatą panašų dalykėlį, kuris 
irgi lieka pavojingu, nes ant 
įvairių žmonių vartojamas.

Barzdai išmuiluot turėtų 
būt kiekvieną sykį sutaiso
mas naujas muilas ir prieš 
tai puodukas ir šepetukas 
gerai išmazgoti. Barzdas
kučiai to nedaro* jie tik bis-

Męs gyvename gadynėj, 
i.da dm has tarp žmonių 

dėl tos,

ti į laikraščius ir knygas. I jiems pasiduoti,* pradėjau laimingai atvažiavau Ame-
Išviso Rozario gyvena a-' taip smarkiai ranka mosuo- rikon. Dabar viskas būtų 

pie 100 lietuvių. Keletas ti ir “paklonus” mušti, kad gerai, bet kaip tik pamatau 
lietuvių turi gražius mūri- visai nepajutau, kaip mano butelį degtinės,, tai bijau> 
nius namus ir gyvena gana nagas užkliuvo už nosies ir kad į kariūmenę nepapul- 
pasiturinčiai. Kaip visur, visą nosies galą nunešiau, čiau. J. Z.
taip ir Rozario lietuviai, Kraujas v pradėjo bėgti, ka-!-= 
mėgsta pusėtinai išgerti, reiviai pasileido juokais ir 44 
Bent išdalies, ir nuo to rei- cerkvėj kilo triukšmas, 
ketų atsipratint. i Mane pagriebė ir išvedė

Dabar palyginkime, kaip laukan.
gyvena lietuviai Buenos Ai
res ir Berisso su lieuvių 
gyvenimu Rozario. Pir 
muose dviejuose miestuose 
yra šešios lietuvių draugi
jos. Į Berissą vieną parei
na ve kiek laikraščiu: 5G

Darbo” kasieriaus
i

žodelis.O gi žiuri u, kad 
jau tas pats aficieris, kuris į 
man lygino žandus, stovi i 
prie manęs. Jis sako:

Pradėjus organizuoti L. 
D. L. I). pasklido kalbos ir 
apie ketverius metus atgal 
gimusį “Darbą”. Man labai 
į i mm. tr \ kad kuomet bu-/

!T1 “Darbo” Įa
ugi tuoj ama 

uju t visi tylėjo.
gauti patari-

'i.-ėmus darbie- 
neno 'ėjo skatinti

io” organizaciją ir 
os prigulėti. Per tai 
jas” per l.eturius me- 
cko nenuveikė ir veik-

Tuomet likosi 
v žiūrėta, kaipo

ne-
m. o tikslo ir jos 
lėta organizuoti

sykiu su užsilikusiuo- 
j u muilu.

Šepetys plaukams šukuot 
y " turėtu būt visai nevartoja- 

e;ali atlikt savi "‘as’ ‘nes <le! neparankumo 
geriau, negu, vi- J)S ne‘t';al' Imt kiekvieną sykų 

si kiti dirbantieji kitokiose i

alistai įvairiose

11 eįste n g i a sus i o i ’gan i z u o t i, 
bet tik visa gerkle rėkia, 
kad nei į kitą uniją nesi or- 

ciotiiing yanizuotų. ....
Kur darbininkai prasčiau s 

visas tvirčiausia ir didžiau- issilaviniin.c stovi, ten ii 
šia. Ji užima visą Šiaurinę 
Ameriką. Narių turi į 100-( 
000. Aiškiai suprantama,, 
kad į tokią uniją prigulėda
mi, galime jaustis didelės, 1(y .
tvirtos organizacijos na-į^- uPjja niekad neg 
riais. J A. C. W. of A. pri- streiko iššauki pagal s

kers of America taip-pat ir 
į Švento Juozapo uniją pri
guli nežymus narių skaičius. 

- Amalgamated t 
Workers of America yra už mes imlime

diena dirba ta

a mali i šal

J i e

kėdės ir kiti ra- 
turetų būt kas dieną 

'nuvalomi. j
J Kol barzdaskučiai nepil-l 

do viršminėtų nurodymų,’

“Keleivio” 13, “L;
“Kovos” 5 ir tt.) 
nos Aires, veikiausia, parei
na daugiau laikraščių, nes

Norėjau .dar pamokinti, 
kad man nelaimė atsitiko, 
bet nelabasis tmijaus prūde

Atėjus iš cerkvės ] 
•me

\ u vemmma dėl 
b *, laida buvo 
u/ ji, tumu 
Sunku buvo

m ]
i.,..,.-,

išsilavinime stovi, ten ju nei ka geriau, negu bent kos iš 
Mokė- 

savo 
*anku-L".

kitokiu amatninku. 
jimas greitai aidi 
darba ir turėjimas i
mų jam 
dešimčia už mažą mokes
ti žmonėm gerai patarnaut

11-Imigščiaii pakilę. Buenos
’Aires yra “Diego” kny.gy-

e-k.as, o Berisso tain-pat grei-
I ’ .1 < )

ir tu laiku žada įsikurt kny-

u

galima bus pakelt balsas ir £os mi.”*
iškovot renkalingi dalykai, nereikia laiko nei cc 
Bet Baltimorės industrialis-.bvo^’ .°. s^.ac!al 1 A. y 
tai, ypatingai lietuviai, 
sekm i n ge s n ės a g i t a c i j • v

i Odei

vV. e f 
stot. Lietuvių ki
kliko savo susirin-

kimas nekirpt vien 
nešinkplatiKų ir 

barzdos, nes
Biri tinkamus įrankius, vie- 
tą ir mokėjimui daug geriau 
tai nadarvt. Todėl nieko

ka pavojaus vietomis - 
švarumą mylintis ir sveika
ta branginantis žmogus ne- 
gali jų kinkyt.

Jeigu męs girdžiame, kad 
nuo pasibučiavimo su viena 
yp-'ta užsikrėtė tuzinas į ma į Berisso, yra pirm 
pikniką išvažiavusių žino- kos, daugiausia iš darbinin- 
nių, tai kur kas daugiau už- kų klausimo ir gamtos mok- 
rkretinki gali Įvykt po nu-,siu. 
skutimo vieno nesveiko žmo- J. S. Petronis.

Šakes” bendroves jau išsi-

belnai, turiu pasakyti, kad 
knygos, kurios partraukia-' 

leiviš-

lint

tiems žmonėms įkalba, kad .Ateikite ir prisirasvkib 
žvdai Kristų nardavė tuojaus be jokio atidc.mji
trisdešimts grašių, o jus už 
dar mažiau parduos. Ko-i 
Jei kas žmonės, nepermaty-l 
darni ju pasiryžimu ir nesu-.

'more.
privalot prisirašyt prie uni-/ publiką persere 

atsiekiamas, i•k^'’ ^xis jūsų padėjimas ap/ vojai yra atkre 
rktinesnis, negu vyru. (tojų sveikatą. 
Svarbiausias reikalavi- dalies dėl pačii

dalies ir įtiki ir tas netikę
tikslas yra
nors jiems mažiausios nau-1 
dos iš to nėra. Bet tuomi!

ieko nep 
i-ynics. J 
u tuoju

nieke nes,
durtuvu .

šautu\ ą užsidėjau

n ne-
i “D;
i mirusią organizaciją

ties ir vaiKsemju apmik 
skrynią. At-iruku/j kitą 
pusę, ogi žiūriu, gale skry
nios jau kitas kareivis st o-

jam ir

1

i •• net 
nius i

įamatų. Tą 
i tūli draugai 
įsius straips-

n e p r i s i r e n g u. s i ų. Žino- 
kad ant streiko lieto

[> Chicagos — Balti- 
Taip-pat ir merginos

d-.iktaro 
es barz/

džioja savo unijos principus. ir pakėlimas mokesties.
;e gana ilgas 

valandas ir už tai visai ma

stemos

rikiai gyvuo- 
i knygas lei-

Tik no/Jnoma, p • v ■■ kaip as paldwau, 
į karimneRę?

Monologas.

skaityklų kalte neme

užla'tmmos siilvg sanitari- 
ms ir hygienos reikalavimu, 
i>ms neturėtume tiek daug 
plikagalviu vyru.nenoroms reikia i M.. c ™

Prie šios 
t.’ii'p ne- 

1 — enviio, oUnijos siekiniai yra jur.gt;Dabar dirbat 
viso pasaulio d/rb-viidur,, K'-'aMae irų 
nežiūrint tautos nei tikybos, šą užmokestį gaunate, kad 
o jie jau tuojaus ir išskyrė d'Cgabt nei ant pragyvenimo 
žydus ir skelbia tautišką ne-1 užsidirbt. Reikalas spirte 
apykantą. Ispria eit į kovą už pagerini-

Lietuviai privalėtu žinot, !Ill?J savo būvio. Todėl visi 
kad tas yra daroma su blo-|kas Kvvas pasistengkito pri
zais mieriais. Tik prie A.isirasyt P™e unijos koliąi v
C. W. of A. unijos priguli j(^ar nevėlu, kad atėjus strei-; Ypač.odos ligas turintieji y-j

ki tiem t
i • ......

čiai nei apie Ii nei apie I

u

Apie lietuviij gyve-| 
nima Rozano, 

Argentina.
(Nuo mūsų korespondento 

iš Argentinos).

e

Lietuvių Socijalistų Su

Kada aš buvau jaun

pries mane

antru šylu u jūs norite 
k jūs vieni,

P1 u

nevi doru ismeigiau tam 
l.ruui e. Ir 1 
te, vieton kraujui, stikl; 
pradėjo skambėti ir pok'd 
>,.t mm triukšmas.

i- afreieris ir klausia, kai- 
iko. Aš jiems sa 
priešą nudūriau, t

tu rbūt, žinote

1 • • • t i

IX’o

metus 
(•••nt;i

rbas” per 4 me- 
k 3S šėrininkus

rpus yra tvirtinti, 
mhas” galima palai-

l 11 liaus? Jeigu 
d’, kaipo kooperaci- 
mms leist', stovinti 
i'.io pu imtų, per 4 
ledarė biznio nei už 

mgino tik

gyvuojančia or-

; išleist knygą
200 i m r’an:u. kurios patsai 
išvertimas i lietuvių kalbą 
reikalaus daug pinigų, o iš-

kau:
T ’ ra U s;» I i p1 

nudursi u ! — G* 
: 1 ii>. nesu judina. I 

Tuomet a< • ' • z 1 • '.... 4 ...ir 
tai,

stačiai poniškai, gyvenau.’ 
Suprantama, ne iš tėvo ]>a- 
gelbos, bet aš turėjau labai 
geros širdies žydeli Maušių. 
Tik pamislykite, koks jis 
buvo geras! Būdavo aš pa
vagiu puse karčio kviečių, 
runešu Mansiui ir jis man 
duodavo gerti tiek, kiek tik 
aš norėdavau, be jokio 
ko. Kada aš pasigeri!
i r ei da v a u namo, ta i pu r v y -1 k a d 
ne minkštai išsimiegoda-!ėjo p 
vau. lomu,

Rodosi, kad gyvenau po 
niškai, bet tėvas vis niurnė- kryžių. 
M m “Vaikeli, pasipro- ,kaip 1 ,______ c,
vyk!” Sulaukęs vakaro į-'šaukti, kad aš veidrodi su
sipildavau pusę karčio kvie- ■ daužhM ir už tai pasodino' 
čių ir vėl eidavau tėvo norą mane į karcerą. >
išpildyti, pasiprovyti. Su-i Karcere * besėdėdamas | 
prantama, Maušius mane šaukiau, verkiau ir malda-1 
mielai priimdavo ir duoda-;vau, kad išleistų, bet kaip! 
vo pasiprovyti. Bet tėvas neleidžia, taip neleidžia. Ne- 

Uam n-n-O.j....  pradėjau
ir poteriai

nezmo. ras juos eina kirp
t’4J1’ skustis > džio\’iniril<ai SG mieste prisiuntė laišką p. 
sduetikai ir kitokie ligoniai, j Mainionis iš Rozario.

.. .... i Tarp kitko p. Mainionis
pirmos kuopos 

’■ “Laisvės” ke
ko laikui, butų galima drą-'ia pavojingi, nes nuo jų ne- Mėkavojavisi nopiiiai, Kaipo: New z - 1<UAU1’ muvu gajuua ryviiuv ju ne- oekavoja p

Yorko-Brooklyno, Chicagos, sia’ stot i k,)Vj’? Kavo veika-.retai užsikrečia daugelis ki; draugams už
Bostono, Rochesterio ir ki
tų miestų kriaučiai, kuomet 
industrialistai laikosi šiaip
nebetain su savo 300 narių ikesties. X—X
tik Baltimorėje ir keliais I *—
desėtkais Rochestery. Tam'n_____^ „ P
yra ir priežastys. Keli yralKyiHO rkMcUikl! U

. - I. 1 1 •’ 1 *V VAI Ct Lt 14, UZj AJCriO V CO 1YV

lavimus pastačius. ,tu lankytojų, kurie seka is ]1US pun(]us dėl ju (Rozario
Tuom kart nariai priima- /'dės po ligonio nuskutimo lietuvių). 

mi be jokios įstojimo mo- arka nukirpimo. Yra neis- snintę i T 
„X. Įgyuomų arba sunkiai išgy- v^s” egzei 

«į domu odos ligų. i Rozario
i Tūlos jų net mirtinos. Ei-' 

čll"’ (lamas į barzd

Męs buvom pa-

davo:

lietuviai labai i

ikro gausiu švento Jurgio 
Bet kas tau! Jie, 
n lr\7 »■> k? nvwLlin

yra ne kas kitas, kaip hum-

’.n
jir'mni keliamas triukšmas 
: prieš mūsų naują organiza- 

D’ekam nemanom 
ai kelio, nes nori
ai rvą, kuri yra

Balso” šėrininkai,' 
tai jie ir stengiasi nors sa
ve draugus toje unijoje pa
laikyt ir įkalbėt šėrų pirki
mą, kad tik galima būtų tą __________

ant ilgiau palaikyti. • Gerbiamoji “Laisvės” Red 
Kitaip darant, greit nubostų ! 
šėrininkams kas savaitė lo-l 
pus lepint. . , • -

Chicagos P-enemlinm Symą 1 SaV() geroiamQ laik" 
cf-rlivm8°LCuirb C n u* rašti* šitas mano atitaisv- 
morės kriaučiai v “šokiųX- K “KS”’

A C Wiaof AUlkaiS į t>as‘ Bet “Draugui”

PrieraL°SiLntetair tkait}ing?i-’kukč apie mane parašytos■ 
k™ SMšo Aifkblistai'ncteisybCs- Net^ 
n-ni; k-r m-m .dobusiai joįįo atsakymo ir neatsake 
gali but .dėkingais lietu- įni. 
viams socijahstams,' kurie 
priguli ir uniją palaiko. Bet 
socijalistai gali gana grei- 

. tas juos apleist, ir tada po 
vilčiai, po unijos gyvavimui.

Kaip augščiau esu minė
jęs, kad aidoblistai pirmuti
nį įrankį vartoja prieš A. C. 
W. of A., būk tai žydiška 
unija. Šiuomi reikia patė- 
myt, kad lietuviai turi savo 
atskirą lokalą 218, nuo žy
dų nepriklausomą.

.tvarkosi pagal savo nutari
mus. Kad visi lietuviai pri
gulėtų, tai būtų galima ir su į - -------- -žydais taip elgtis, kaip no-1 ^as ne mano> bet namo savi- 
rima Dnhnr dniioinu rpi-'ninko, to paties, UUO kllllO į.

smenynmo rei 
kainose.

Draugai, vietoje barę mus 
cm v . 1 -i

j poteriauti, bet ir poteriai ’l.z na.\1la geiiau pa- 
' '/ko neo-elbčio !tls veikite ka naudingesnio,

Pagalinus išleidžia iš kar- nenorite veikt sykiu.
ro, išrašo bilietą, kad ašį autiniul<a^ Tjs geuau 

Irenmit s<a\*o I.M.D., bet ne
šaukite, kad męs skaldom 
spėkas, nėsa mūsų darbas 
kaip t’k skirtingas nuo jū
sų. 
1 ž,

AVV/OUi M/ JIXV VU V ICtUUl ’ v ----- ~ ~

vargingai gyvena ir randasi į visgi neužsiganėdino ir 
ant labai žemo išsilavinimo įnaj 
laipsnio, i 
raščių suvis nepareina 
zario yra gani

Pirmeiviškų laik-i Sykį pareinu namo ir ma-į 
Ro-jtau, kad tėvas laiko ant sta- 

agarei-įlo net du buteliu degtinės..
Aušros’Kaip tik aš įėjau į stubą,'durnas ir liepia su tuom bi-| 

tai jis pakvietė mane išsi-;Letu eiti namo. Mat, jie 
irdūiau gerti. Aš, nieko blogo ne- manė, kad aš kiekvienam ir 

? išgėriau .abu-! rodysiu tą bilietą. Išėjęs iš 
Tūlos ligos tiesiog y- pirmą lietuvių draugiją Ro- du buteliu ir visai nežinau, kazarmes bilietą sudraskiau 

' v' '' zario? Prie jos įkūrimo bu-;kas su manim atsitiko. Ka- ; ' ■ '
vo prisidėjęs ir Andrius Jo- da nubudau, tai apKžiūrė- 
nas Višteliauskas, kuris nu-;jau,, kad jau^esu paimtas į:j; 
rinko jai ir var ’ 
Krivaitis”.

ga’elų būt
z. vai g

. . . , 2 , ■ visus tuos, kas turi od(1 ikiuosi, kad neatsisaky-!
šit patalpinti šį mano atitai-

lol į v iv, iu.1 nu i va cio cS11 vivjctu o •

Ii-,nuo Juozo Mainionio apie tą manydamas, Bet kam jums verkti, 
v-s n ° su jumis? Juk 
enorite mūs nei ži-ra matomos, tečiaus apie ne- 

kurias barzdaskutis neturės 
supratimo ir paskaitys už 
paprastą dalykėlį. Vienok 
barzdaskučiai visgi turėtų 
atsisakyt skųst žmones, ku- kelis laiškus Mainioniui apie 'riau 
rie išrodo jiems turinčiais geresnį tos draugijos su- išvento Jurgio kryžių, o jau čiukų. 
odos ligas. , tvarkymą. Bet 1

Barzdaskučiai turėtų draugijos pamatas persi-’gų, nes kas turi, švento Jur-!po25' 
: prieš kiekvieno naujo žmo- jnainė. Sunku žinoti, kokių gio kryžių, tas ir tėvo nebi- tarėja 

, ... gaus skutimą nusimazgot dėlei priežasčių tai įvyko: jo!” . . . .
ųmt mano laiškų. .rankas gerai muilu ir van- ar tai todėl, kad Višteliaus-' # v„ ___r

“Draugo” N. 32 tilpo Meniu ir net per antiseptiką kas mirė ar dėlei kokios ki- išdavė arklius, o aš gavau mušęs radau viščiuką! Ap-:mokėsią apsiginti 
Brooklyno apskričio Susi- perleist. Pigiausis iš jiems tos priežasties vieton Kriviu k melę. Tr-J- --- x- 
vienijimo Rymo Katalikų A. žinomu antiseptiki. 
menkoje kuopų susivažiavi-1 tik carbolic acid (1 
mo protokolas, kuris būtinai 
reikalauja atitaisymo. Ten 
sakoma, kad po ilgų disku-: 
sijų susivažiavimas pripaži
no M. Tulaba kaltu už netei
singą skundą... Tas visai ne-1 
tiesa. Suvažiavimas pana- pasitaiko įpjaiit,'tu•/tij’var- ši

raštį. Šitas mano atitarsi

kuri

ir vėl tapau razumnu.
Eidamas per miestą užė- 

. ,au i valgyklą ir paklausiau
Kriviukariumenę. Išsyk buvau la- gaspadoriaus,‘ ka jie turi I 

J,įsai net rašęs ,bai nusiminęs, bet paskui ta-Valgyti. Jis man pasakė,’ 
‘ ------'-^’i sau: “Užsitarnausiu Rad turi kiaušiniu ir vis-Į 

_ Kiaušiniai po pen-j
vėliaus'paskui ir tėvui duosiu pini-Rias^ kapeikas, o viščiukai!

u iždininkas,
K. Liutkus.

ČIAI IšSL

‘Frankforter 
kapei-/fitting” sako, kad francū- 

Ikas, tai nusipirkau kiaušinį, izu užpuclimas tuojaus tu- 
Mums visiems naujokams pet, ant mano laimės, pra- rės pasibaigti. Vokiečiai' 

■1 -r t 1 ■» 1 1 r t t i 1 V 1 • V V • 1 I A ’ x-»

r Kada visus susta- sižvalgiau, kad gaspadorius,—
i bene bus Krivaičio draugijos įsikūrė te į eilę ir sukamandavojo nematytų, neš gali parokuo- ■ ™ 

irbolinė “Aušros žvaigždė”.
sisėdo, o aš stoviu ir laukiu, ■viščiuką prarijau/

* * kada bus komanda sesti ant| Parėjau namo ir visą is-
izario lietuviai atsilikę, kumelių. Bet štai prieina toriją papasakojau savo tė- 

ficieris ir sako: ‘ ' ų ų ’ ‘ '
— JCodėl tu, kalės vaike, vėl ant stalo stato du bute- 

•_ /liu degtinės. Aš, nieko ne- 
“Lietuvos’ — Jūsų malonybė, kad aš laukes, griebiausi už kepu- 

. -LT j neturiu, man davėt rės ir leidausi bėgti. Tėvas 
kumelę, o ant kumelių sėsti pradėjo šaukti, bet aš jau 

V. dar nebuvo komandos. — nebuvau tokiu kvailu, nelau- 
J y Atsakiau jam. kiau.

Nubėgau net į trečią pa-

vas, žirklės ir kiti įrankiai! Rf
irgi turėtų būt pertraukti 'ners tarpe jų yra gana pasi-
per antiseptiką. turinčių žmonių. Pereitais; ------ —

Kraujo sulaikymui, kada metais į Rozario pareidavo nesėdi ant arklio?!
laikraščiai: ‘

“Lietuvos’ Ži- arklio
..A”, “Sūkurys”
“Katalikas”,

“Keleivis”, Atsakiau jam.
“Saulė”, “Tarka”. Maniau, kad jis man už

tokį gudrų atsakymą švento

Jie šios, rezoliucijos nepadarė, tot astringentą miltelių pa-.Ūkininkasj”
r.es ir negalėjo tai padaryti, vidale, o ne"nfun’o rr'kito “Birutė”, “Suku 

Afidavitas, kurį protoko- astrigento gabalėli, kuriuo “Šaltinis”, “Katalikas”, 
le skundu vadina, yra dary- gali pernešt ligų perus nuo Lietuvninkų”, 

• vieno žmogaus ant kuto. |“Lietuva” 
qi. var- ir “šakė”.

svirnui ir: šiais gi metais pareina Jurgio kryžių suteiks, bet 
i būt jau tik “Saulė”, “Vien. Lie- kas tau! Nieko nesakęs pra- 

nt kiek- tuvninkų 
!.ma ki-’ 

skiltis

ii tini j

vui. Ogi žiūriu, kad tėvas LAIVAKORTES
m . . . t . •

Laivai eina per Archan
gelską i rner Finlian- 
dija, r^’d'udant kare

rimą. Dabar daugiau rei-'™m™> ?^reies, mirms yri
kia nuo žydu prigulėt, kuo-|Krusinskas (S. Ix L K-A. tojamos veido nuplmii 
met vieni lietuviai negali:prezidentas) prase komision nusausinimui, turėtų 
savim valdytis be keno nors (perkant S. L. R. . A. na- vartojamos naujus ant 
pagelbos. Dėl pavyzdžio, ;*?ą)- Tai jei ir butų buvę vieno ^žmogaus. 
privesiu dviejų miestų lietu- da rodyta, kad tas a idavi- taip: gudrus barzoa.

u c C 4 ™ nrn n*n 0 rUl 1P ro/io vam4- Ir/ihn nimvaiic'< o to

ną ūkininką tarnauti. Ne- 
poilgam atvažiuoja mano 
gerasis Mansius ir sako:

— Nu, ar nori važiuot A-

Pasportus parūpiname, j
SPNclXAIE PINIGUS Įį 

I.IETUWX nirHusioniis kaino- | 
n'is. Ivanio pilna atsakomybę. I 
1'r'risVome kvitą su parašu ap- J

dėjo šveisti per žandus.
Na, tai ir užsitarnavau 

švento Jurgio kryžių, pa- merikon? 
misliau sau. I

Pabaigus muštrą visus bet pinigu neturiu, 
nuvarė į cerkvę pasimelsti. nian sako: 
Išsyk viskas ėjo labai gerai 
visi stovėjome ir meldėmės. man davė tavo tėvas. 
Bet štai popas užgieda ko- j 
kia tai giesmę ir visi prade
da žegnotis ?xr “paklonus” 
mušti. Aš, nenorėdamas

” ir “Lietuva”.
Kaip matote, tai pereitais 

metais pareidavo 12 egz. lai
kraščių, o šiais metais jau 
tik 3. Kaip greitai žengia

f if *

vių kriaučių palyginimą: tas neteisingas, tai it tada 
Baltimorės ir Brooklvno I bučiau buvęs kaltas ne as, Brooklyne nidasi ^kriaučių'b,et-tas’ kas tokį afklavit;i ^ėst juos li?om 
šapų į 50, kuomet Baltimo- ic are- . . tiek įsisgudj ina, .
Tėj yra i 100. Brooklyne Bet ant susirinkimo Jonas vartoja veidu num pusiniui
turi savo delegatą, kuris Mačys aiškiai papasakojo, ir jei nors kelitj mėnesiii lai- .. •« . . ■
tvarkė dalvkus tari) kont- kad prie jo P. Schmultas pa- ke ateitų skustis vienas h- kaip smarkiai darbuojasi.
raktoriu ir darbininku.• De- sakė, kad pas jį (Schmidtą) igonis, visi sekanti aali but Buenos Aires ir Beįisso lie-

net kelis nuprausm ta pačia 
skarele ir lengvai gali už-

rali net

Aš jam sakau, kad noriu, 
O jis

legatui algą apmoka, iš ku- buvo Krušinskas ir

Reikėtų Rozario lietu
viams smarkiau sukrusti. 
Reikėtų jiems pamatyti,

— Tu tik važiuok, pinigų

prašė1 užkrėsti, ir tai gali tęstis, tuviai. Reikėtų labiau kib-

Aš pagriebiau savo kepu
rę, atsisėdau į Maušiaus ve
žimą ir jis mane atvežė į " 
Prūsus, pasodino į laiyą ir

CENTRAL 
MANUFACTURING DISTRICT 

BANK
H12 XV. 35th St., Chicapo. III. 
^Valdžios prižiūrimas bankas). 
.Jo turtas yra suvirs $1,500,000.

K reinkites raštu ar ypatiškai. 
Visokias žinias maloniai su

teikiame.
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111 r1,1! faaamtt
vis silpnesni ir skirtumas tarpe atskirų I 
gentės narių vis didesnis. Pirmesni bro
liai, kurie pasidalindavo darbu ir jo vai
siais, pasidarė vienas kitam didžiausi prie
šai. Tvirtesnis ir turtingesnis nejautė nei 
mažiausios pagailos link savo biednųjų bro
lių, kada jie dėl blogo derliaus neturėjo ką 
valgyti. Visai atbulai: kito skurdas buvo 
jo turtingumo šaltiniu. Kada skurdžius ėjo 
pas poną prašyti pagelbos, tai jis jam pri- 
gelbėjo, bet vieton vieno grūdo, reikėjo ati-' 
duoti čielą varpą, 

j ko ponui amžinu skolininku. Kada nelai- 
' mingasai jau negalėjo išmokėti skolų, tai 

gentės nariu. Tuos nelaiminguosius jie!bučius pasisavino jį patį, jo darbo spėką, 
pavadina “Samdininkais” ir sako, jog Skolininkas paliko skolintojo tarnu ir pa- 
turi atidirbti jau pirmiau gautą algą. Tu-’ 
las keliauninkas aprašo tokių “sutartų” 
darbininkų padėjimą, kas jam teko pa
tirti. “Nelaimingi samdininkai”, sako jis, 
“sukimšti vienas prie kito mažyčiam kam
baryj, išbalę ir sunykę nuo bado. Dauge
liui buvo žaizdos ant galvos, kiūtinės ir ka
klo.
rakinta krūvon po 50 žmonių”.

Ir ant Pietinio okeano ,-ali

A

X Berlin.

Darbo Žmonių 

Istorija. 
Vertė Barabošius.

(Tąsa).
žinoma, kitokioj formoj. Kong} valstybėj, 
Afrikoj, baltieji žmonės nuveža laukinių 
žmonių viršininkui tam tikrą dalį tavorų, ir

p ir moteris laivo su-

III.

ro raudonuuidzlus salų gyventojus vergais.
Žinoma, ji e jų nevadina “vergais”, bet,
idant apelt i įstatymą, vadina laisvais dar-
bin Inkai*. Bot tas ĮKui ivimas nieko nypor-
keičia, nes j j gyvenimus nėra geresnis už
vergų g., \ u ninia. t

t ■t

tokiu būdu skurdžius

MOTERIMS NAUJIENOS
MUSŲ OB A L S I S .KOVĄ | S V I HS Ą IR

jautos

ji nebuvo amžina. Ji lai- 
i, k>Jei atskiras žmogių 
s, kada jis nei mintyse

i ■ stovus ir

pan
L1.

, " rausva

Šliubų įstatymai.
. Norint apsivesti, visose 

„ . IV. ,valstijose, išskiriant South
Senovėj skurdžius, (y<ij(;įjna> pirmiausiai reika-j

li-ad išbėgti nuo
nui, kad tik jis palaiky tų jį ir jo šeimyną, ujimas “laisni

ninkus, kurie geriau at
kreips atydą ir darbininkus 
ir jų kūdikius.

Moterų Birutes kliubas 
taipgi darbuojasi. Kliubie-

pa rsi trail ke

Taip-žmonių. tarpe atsirado nauji prie- šliūbo ėmimo. Kada jau lei- L 
iai, per kuriuos, turtingesnis liko savo

nuosavybe d

dino 
m pi

mine

iilika likosi užganėdinta, daugiau nežino, kaip tik pa- 
Rciškia pažymėti, kad g ra- žangesniąją visuomenę plū- 

ketuviai muzikantai ir sti ir svaiginančius gėrymusj;no J 
iiereikūlavo jokio 
mo, už 
tarti

nisakė žmogaus .stovį 
ė jam galę. Turčius iš- 
ir jo darbo spokes vis 

Kam buvo užtektinai, 
įsidėjo dar daugiau, bet kam buvo
tas ir tą patį prarado su pirma ne
skirtumas, kurį pagamino tarpe- 

privet'škos nuosavybės išsivysty-’i

10 turtą.

dimas gautas, tuomet su 
tumu leidiniu reikia nueiti 

kras vpatas, tū

. Daugiausiai at~ 
ivo enei giškumu 
ckiutė ir kitos.

aci u.
terii draug
ai stovi s

irba, geriau

“korto” tam tikri valdi
ninkai, justice of the peace, 
dvasiškiai ir daugybė kitų.

Apsivedimo amžis reika
laujamas įvairiose valstijo

’ ginos neatsilieka v 
me. Kur tik 
visu o m <m i ši; n 
jos visuomet

ma koks nors 
judėjimas, 

prisideda ir

S 11

r

* v
Tok

nai
)as.i

mote rili

to.

nai kinti” — tai visas :jų 
zuiki m as ir progresas.

Suprantama, moterų per* 
laug kaltinti negalima už 
amsumą, nes dvasiškija jų 
geriau nemoka auklėti.

Laisvės Vaikas.
f ,

žmogus 
tesniu.
nis g v vi 
bo i ran 
bus, km 
romls ? 
žmogus

•imn n- I
tesi ir p;

nkV

šo i

mm 
nis, cjo

sneiią ir ji ;t

čiai, kū 
jam yra 
veikti pi

o; ekommii- 
.* resni u d:ir- 
r tuos dar-

jau atlikti v 
t\artesnių, n

1

apsunkinimu ir jis pradėjo 
idant įvesti savo apielinkėj 
Žmogus išmoko sutvarkyti

savo gyvenimą ir i 
vo” mm “rvet’mo’ 
nuo abohm. reikalu

O7’r*

i-

kitus draugijos narius.
Nuo karės jis grįžta namo su dideli 

laimėjimu, ir tai, ką kaipo kareivis yra įgt\
jęs pats sa

sukresni
ir ačiū lengvatikiui baimei jis vardan die
vų renka nuo jų iva’rias dovanas. Ir an- 
simamvmo prekvbos laike, kas su laiku at
sirado tarpe atskirų bendrijų, yra tvirta- 
niems angavingesniems vyrams pasipel- 
nimo šaltiniu. Laukinių gyventoji! šalyso 
Viainomimsius produktus valdo gentės va
dai ir įgytą turtą jie pasilaiko dėl savęs ir 
savo artimų.

Nuo to turto, ką vartojo visa draugija 
bendrai, tvidosnieji įgyjo sau daug nau
dos. Sulyg senų-seno įpročio kiekvienas 
galėjo pasisavinti tiek daug žemės, kiek 
tik jis galėjo apdirbti. Liuosos žemės pra
dinei draugijai buvo užtektinai ir pakako 
visiems jos nariams; todėl kiekvienas ga
lėjo paimti tekius žemės plotus, kokius tik 
galėjo apdirbti. Žemė priklausė tam, kas 
ją apdirbo savo spėkomis. Kolei draugijos 
nariams buvo vienoda spėka, tolei jie ap
dirbo vienodo didžio žemes plotus. Bet 
kada atsirado tvirtesni, tada tuojau daly
kai persimainė. Tvirtesnysis siuntė savo 
vieton dirbti žemę vergus, kuriuos jis bu
vo įgyjęs karėj arba išmainęs rinkoj ant 
savo turto. Toks žmogus, kas turėjo ver
gus, galėjo vis platinti savo laukus ir įgyti 
daugiau turto. Bet silpnesnysis, kuris 
neturėjo svetimos darbo spėkos — vergų, 
paliko, prie savo mažo žemės kampelio ir 
negalėjo susilyginti su savo gentės na
riais. Taip tarpe pirmesnės broliškos 
draugijos narių, atsiradus vergijai, pasiTD 
rė didelis skirtumas ir žmonės palengvėlio 
pasidalino į dvi dalis—turčius ir skurdžius.

Kada žmonių skaičius pasidaugino, ka
da kelios šeimynos ir gentys susivienijo ka
rės arba ekonominiais tikslais, tada gimi- 
tjffstes rySiai ir broliški prietikiai liko

mas, jau nėr nyKo, net pasidarė dar di- SG< 
dėsnis. Į Paprastai vyrai negali ap-

Ir pas laukinius gyventojus keliaunin-.sivesti neturinti pilnų 14 
kai rado turčius ir skurdžius. “Pas visas ^T'daus, o merginos 
... . .. ..... . , 12 metu amžiaus. bet tu-

i lėtinės AId kos \ lėtinės tautas sako jose va]stj jose ve’kalau jama 
Hilas tyrinėtojas — “turčiai laiko pries- senesnio amžiaus. Vyrai, 
pandoj biednuosius. Pastaruosius veik.sulaukę 11 metų amžiaus, 
visada kankina badas ir jie iš savo noro gali vesti šiose valstijose: 
•.Ksiduoda ponams”. Abelnai, Afrikoj yra Kentucky, Lousiana, New 

;Hampshire ir Virginia; 11 
‘metų —- Kansas ir Missouri;

. :16 metų — Columbia dis- 
^^ Vrikto, <lowa, North Caroli-

KentuckyAbelnai,
:■)rėtis, kiul skolininkas, jei jis negali išsi
mokėti skolų, palieka skolintojo savasčių.
Vargšus evejiečius, kada jie pasidaro 
,įsnę skolą, bu ndo parduoti, bet jei ui

n. visa šeimyna neką,gali gauti, tai bau-!tu — Alabama, Arkansas ir 
.Wa mirčių. Seniau juos gyvus įkasdavo Georgia; 18 metų — Arizo- 

iot dabar jiems nukerta galvą. Ta-!r’aJ California, Deleware, 
eibe visai tautai, kad tokį ir toki bbjbo, Illinois, Indiana, Mi- 

. Tchigan, Minnesota, Monta-
suece Sau os ... Įna, Nebraska, Nevada, New
po Afrikos ir Azijos gyvulių augin-!Mexic()> New York, North 

turčiai, kurie laiko po kelis tūks-i Dakota,West Virginia, Wis- 
tančius gyvulių, bet ten yra daug ir skur- cousin ir Wyoming.
ūžiu tarnų, kurie turi ganyti ir prižiūrėti!
ouno gyvulius, privalo dirbti ponui ir dėl;Gi amžiaus, gali vesti šiose 
j > eiti kariauti. Wrangelis apie vieną lau-i^^^į7*90’. . Kansas, Kentu- 
kmę tautą pasakoja sekančiai: As uz-jV1- W ’ fn

10 gu

sunkiuosius darbus

Merginos, sulaukę 12 me-

Joms nėra jo-jbama, Arkansas, Columbia 
(iistriktb, Georgia, Iowa, 

. avo ponų. Jų padėjimas lyginasi vergų Nm-th Carolina, Texas ir 
; įdėjimui, šeimininkas duoda drabužius, CTah;

kambarį ir maistą, todėl jos turi atlikti 
■.sinkiausius darbus, bėgti sykiu ir vesti šu

o-

; 15 metų — Califor- 
New Mexico, North Da- 
, Oklahoma, South Da

kota ir Wisconsin; 16 metų 
,— Arizona, Delaware, Illi- 

Ir kultūriški! tautų istorija pasakoja'nois, Nebraska, Indiana, Mi
dums.. kaip atskirų draugijos narių rauko- chigan, Montana, Nevada, 
e susikrovė turtai ir kaip jie tuos turtus Ghio, \ 

■•□vartoja, kad pavergti ir labiau išnaudoti .V!nim9v J i o .r' < i•avo silpnesnius brolius. Tas atspindi ir1
novos žydų pranašų karštose kalbose, ku- pū^a tam tikrų įstatymų ir 

■•i ? pakėlė balsą prieš “riebiuosius jaučius amžis skiriamas paprastu 
apie Samarijos kalną, kurie pavergia ir būą1".

■ TnVšia biednuosius”. “Mano vyras nu-j 
mirė”, taip tūla moteriškė dejuoja prana- 
ui Alijošiui, “dabar ateis pinigų davėjas 21’melu
r paims mano abudu kūdikius sau uz ver- 

■rns”. r....................................
ė‘ai pasisavino ir jų žemę, vyno ir daržo- metų. Maryland ir Tennbs-’ 
viu daržus. Taip jie palengvėlio suėmė sa- metų amžiaus;
v o rankose milžiniškus žemės plotus ir Connecticut, Florida, Ken- 
•mulkiuosius kaimiečius visai pavarė nuo nia> Rhoad Vir^nia> 
draugijos žemes. Prie jų pranašas Jeza-, \yest Virginia ir Wyoming 
jus kreipėsi su savo rūsčia kalba: “Ar jūs,’ 01 —T. ~ — 
kurie kraujat turtus, statot namiį prie na
no, užimat didžiausius žemės plotus, kad 

kitiems nelieka nei vietos, tik vieni esat su
tverti ant žemės!”

Nežiūrint visų pranašų pastangai, 
mulkieji kaimiečiai vis labiau nyko. Bet 

lie, kurie juos naikino, liko vis turtingesni 
■r gyveno didžiausiam ištekliuj, kaip tai pa-

18 metu — New 
ir Idaho.

Visose kitose valstijose

merginos smarkiai 
ja ant visuomeniški 
tai aš tikiu, kad v

teikus moterims

SCRANTON

nė. Aiškino 
moterų reikalu 
aiškiai nupiešė

u lai nurodinėjo.' 
it neša mc-terim 

Upinės draugystes.
i nurodė mūsų nr 
misuma, sunku gvve

mmd:’

<i-

u

galėtų pagerinti 
ka gvvcnima.

šalin e
e i m

pat atsakinėjo į klausimus 
bei užmetimus. Atsakinėji
mai buvo aiškius ir nuosek
lus. Paskui trumpai kalhė-

ma moteris ir merginas ra

Žmonių 
daug, api

me rg! nu.

T >

o.

u z m
A

. gražiai pi m. il
čių tėvams, kad j u

motoru

gana
‘ kū

žino

Mikai te.

CHARLESTOWN, MASS.

Šiomis dienomis čia buvo 
atsitikimas: tūloj italų šei
mynoj rasta nušauta gaspa- 
dinė, burdingierius ir kūdi
kis sužeistas. Tūli sako, 
būk tai burdingierius nušo-

ui.-, uis.
Po prakalbų 

naują namų priemim
10 !

n

moteris ir me

BINGHAMTON, N. Y. . 
<. 33 kp. spalių 6*d. 
prakalbas; kalbėto- 
daktarė J. T. Balt
ic iš Pittsburgh, Pft. 
dviejuose atvejuose, 
:mlngumą moterims 

ų ir apie socijaliz- 
mą. Kai ha buvo nuosekli ir 
a...m. i ubiikos buvo arti
p.-rnos šimtui ir klausėsi ra
miai. Po prakalbai buvo 
neduota pora klausimų, ant 
Furiii kalbėtoja gerai atsa
kė. Auku padengimui lėšų 
surinkta 84.78.

♦

; I

< “

* *
šiame mėnesyje žada dar 

su i 'e 11 gt i : i gi ta t y viškaos pra- 
1ulbos už sutelkimą mote
rims tiesų Lietuvos Dukte-

d a.u;. 'slė. Kalbėtojum 
iečia “Laisves” redakto
rių L. Prnseiką.

Binghamtonietis.
t(

I

Moterjs-konduktoriai.
Rusijos gelžkelių viršipin- 
,s pavelijo ant karų priim- 

moteris k o n dūk to riais. 
syk moterįs bus kondukto- 
:iis ant arklinių karų, o 
.ip jau pripras, tai perkels 

ant elektrikinių. Vyriausia 
valdyba miestų gelžkelių nu
tarė moterims mokėti toki£ 
ant algą, kaip ir vyrams, 

j l’okiu būdu moterįs konduk- 
T’ Koriai išsyk gaus 25 rublius

U

rių buvo atėjusių kelintas, 
nesirašė, nes niekas čia ne-, 
giedojo “Davatkų gadzin- 
ki1”. Kaip tik kalbėtojas/ 

V 1 • — Ali , • •

tikru žinių nėra, nes dingo 
vyras ir dabar policija jo 
jieško. Greičiausiai, kad 
vyras nušovė savo pačią, 
burdingieriu ir sužeidė kū
dikį. |

Pakol kas vyras nesuras-' 
tas. Palių ta.

b ruošėjo buvo balius
Veik visose valstijose dėl T.. M. P. S. 7 kuopos. Šo- 

ansivedinio reikalaujama kiu pertraukose buvo pas
tovų pavelijimo vyrams, ne-.kaita sutaisyta drg. K. Pet- 

J . am-j rikienės “Ar moters vieta
S o merginoms, dauge- namuose?”. Skaitė drg. F. 

Padarydami skurdžius vergais, tu r- ]y vietų, nesulaukusioms 18P .uk'/evicimė. Reikia pa-
• • • • xz • i /r 1 . 1 • « ' . . - - - - -

]»• norėsi pci

‘s pabrangimo maisto eks- 
a 7 rub. 50 kap. Reiškiagins, o tik teisinga kelm na-k. . oo - . rn ,\ i ;’>viso gaus 32 rub. 50 kap.

tariu širdinga ačiū 
atsilankiusiems.

Parapijonla.

r i lUviDi i uvo
Moterų apsileidimas, 
ležinau. ar tai visur 1

apie pusantro šimto m; 
i r merginų, bet kiek j 
lyvauja \ isuomenlš1 
veikime? Prie L. S. 
kuopos priklauso 2 m.n 
<> prie Lietuvių Jaunu

i

i

sąlygos sekančios: 
nž's — nuo 21 iki 40 metij, 

tu; i mokėti rašyti pagal rei- 
' .dauiamą cenzą; darbo va
landos: nuo 7 vai. ryto iki 

; p:m : jr nuo 2 vai. po 
pietų, iki 11 vai. vakaro. 
’?■' ■ mėnuo moterįs konduk- 
t'-mini turės keturias-liuosas 
(b.em’s dėl pailsio. Moterįs, 
pastojančios ant tarnystes, 

ii/.sistatyti 100 rub.

sekančią uniformą; juo

i ' . pat audeklo, kaip ir 
visi konduktoriai ir konduk-

buvo sustreikavę ir vaikš
čiodami kitus agitavo, kad 
neitų į mūsų parengtąjį ba
lių. Streiko priežastis — 
neįsileidimas i svetainę 
sportelio A. Kada A. į 
svetainę neįleido, tuomet 
net keli sporteliai iš svetai
nės išdūmė ir visi nusibala- 
dojo į karčiama. Bet, varg- .....................
sai, ir ten nepalaimą sutiko. cyrstė buvo jiri'i 
karčiamninkas išmetė lau- ą veikti” gana enerv' 
kan. 
nams 
nėra. ............ [ t (.... ......

Taip viskas nusisekė labai nesąmonių' 
puikiai ir kuopa pelno turės, /jmgesnmjii moterų 
Buvo ir skrajojanti krasa. 
Nuo krasos peliias skirtas

pie 25 moterįs ir mei
Na, sakysim, Ta t

Pirmiausiai suteikiama 
vulcs toms moterims, kurių 
vyrai randasi ant karės laur 
ko. Tarpe moterų konduk* 
•toriu yra ir inteligenčių.

Joipu dar karė metus lai
ko tęsis, tai valdžia priverk
ta liūs suteikti motrims ly
gias su vyrais teises, nes 

mot vyrų visai neliks.*^ v €

- 21 metų amžiaus. lu-
i

šokiu nesąmonių

Sufragistė.

LAWRENCE, MASS 
Moterų judėjimas.

Kadangi Mass, valst

yra “švento Rąžančiam 
rijos” draugystė, prie 
ries priklauso vien til

davo socijalistus ii 
niūkiška spaudą.

RUMFORD, ME.
Čia neseniai susitvėrė

Lietuvos Dukterų draugys-

spėką ir savo turtą, idant padaryti smul- kūrens, tik tuomet jos daug tupi po kunigo skvernu.
«p 'geresnius pečius turės, kaip j 2 d. spalių buvo vakaras! 

"įkad dabar turi. Moterįs minėtos draugystės. Lošta 
“Kerštinga Mei- 

teises, išsirinks tokius valdi- lė”. Sulošta neprastai ir pu-

na moterų bei merginu

. !au"veikti”
Reiškia, tokiems.po- |;.,s 
ir karčiame j vietos j^Athol, Mass, dva?

f

akeja pranašai savo apkaltinančiose kai- ^)US įkišta nubalsayimui ar 
bose. Turčiai tada statė puikiausius na_ suteiĮ<ti moterims lygias su 
•nus. Maisto turėjo kuodaugiausia: mote- tįs moterįs darbuojasi ga
us ir vyrai gere vyną dideliais stiklais; ku- na smarkiai. Utarninkais 
1a pradėjo plauti puikiais kvepalais; pir- ant gatvių rengia prakalbas 
nesnių, paprastų drabužių vietoj pasirodė ir kalbėtojos agituoja, kad 
mukiausia išpuošti rūbai. j vyrai balsuotų už suteikimą

Seniausiose graikų dainose irgi apra- in°terims lygių teisių. 0-
;oma tas skirtumas tarpe turčių ir skur- j0, i<ad suteikus moterims te, bet ji neprastai gyvuoja.1 
Ižių: neveltui ten vadina vadus su jų gi- lygias teises, reikės jiems Tiesa, atsiranda ir tokių 
minėmis “laimingais” žmonėmis. Kaip vi- patiems pečius kūrinti. Mo-'moterų, kurios neapkenčia 
sur, taip ir Graikijoj tvirtesnieji pavartojo terįs kaip kūreno, taip^ ir L. D. draugystės, nes ji ne- 
:r i
kiuosius kaimiečius savo* vergais.
prasti žmoneliai ponų rankose yra bespė- turėdamos lygias su vyrais .tragedija

(Darbus). f ‘ ‘

aušta 46 gailestingOBMMI 
scserįs. V

tusų Raudonasis # KĄr- 
žius paskelbė, kad bešau-\ 
dnnt austrams į ligonbučius 
užmušta 46 gailestingosios 

^serįs. Jų pavardės taipgi

Pnbaisrusi kursą nkufioriios BELLEVUE HOSPITAL THAINING 
SCHOOL for MIDWIVES XEW. YORK. Pasekmingai atUstea dar
bą prie gimdymo. Patarimus duoda dykai. Reikalaujaa&Mi kreip
ki t is šiuo adresu: >

P. MOCKIENE T 
265 Berry Street. ‘Brooklyn, N.Y.
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LAISVE
susidedančią įš penkių 'na-' Visas. baliaus pėlii< skiria- mi baisiai prasižengia prieš

baus darbo.

sis.
Ig. Rasinskis.

KENOSHA, WIS.
susitveręs koniite-I Pas ,m.”s vietos draugys- 

~ 4- x z*. • v v < sx » t i -• i a -a -wi m 1 r I r

Nuo pu. t prm
.—H. Laba-o

1

t
Tas viskas formalis$100.00. Mat

rių. Geistina būtų, 
komisija nesnaustų,bet grei- šių nuo karės lietuvių. La

uui nukentėjusių nuo kure:- 
apie

e; nepriguli nei prie vieno

surinko

niiiKai praueua uiuziuotis iš 
gerų laikų. Bet visai nesi-

LAWRENCE, MASS.
Čia yra s

d.*i rbininkai ? Darbininkai 
privalo pašinu .kinti nuo 
d-irbdaviu. D'.rbdaviai ri- 
šasi į krūva, kasdien susi-l 
.. .. :4.m, 1 „u, J- ■

Braževičių, Lietuvos Bai- dėtų^ imJuut 
so—K. Norhuta ir J. Jase- rauda butų, 
būna.

•B58*RS

KORESPONDENCIJOS1
SCHENiiiCT/kUY, iN. Y.
Iš streikierių judėjimo.
Jau buvo “Laisvėj” minė

ta, kad General Electric Co. 
darbininkai išėjo į streiką. 
Dabar jau streikuoja apie 
13,000 darbininkų. Jie rei
kalauja 8 vai. darbo dienos.

Prieš streiką per kelias

susiorganizuoti ir, užėjus 
blogiems laikams, kovoti su 
savo išnaudotojais. Bet kaip l 
tik užeina blogesni laikai,, 
kaip t'k kapitalistai prade
da darbininkus spausti, tuo- 

.. ..o Imet jau ir darbininkai pra-savaites 13 unijų svarstė a-1 . , J d j . . . nusisk7,sti 
pie streikų. Pagalinus pri-1,,, , iku Bet kas't;l.
eita prie to, kad reikalauti1 
8 vai. darbo dienos. Tas rei-;

kompanijos gaspadoriui G. 
E. Emmons. Kompanijos 
gaspadorius, atsakydamas 
ant reikalavimų, pasiūlė 
vai. darbo dieną per penkias 
dienas ir subatomis 5 vai. 
darbo dieną.

2 d. spalių unijų atstovai
pranešė kompanijos atsaky- naudotojais kovoti, 
mą, bet darbininkai ji atme-• j cir-

eiau būtu su savo i

♦

■

I 
I

F

r

>.

k

ka.<*

C HICAGO HEIGHTS, ILL.

kad mas sušelpimui nukentėju- darbininkišką judėjimą.
__ . „ ’ ' \ _ L " ” 1' Pranešti per laikraščius, 

tai griebtųsi už taip svar- bai geistina būtų, kad vie-'kovoti su savo idėjos prie- 
baus darbo.________________įtos draugijos tą vakarą irisais, tai yra jūsų užduotis,

Kadangi Vytauto draugy- viešu susirinkimų nerengtų, jūsų šventa pareiga, bet ko
šte yra stipriausia ne vien Jeigft daugiau žmonių atsi-'vokite faktais, nurodinėkite 
nariais, bet ir materiališkai, lankys, tai ir pelno daugiau teisingas žinias, o ne paska
tai yra viltis, kad ji tuomi liks, o tuomi galima bus su- las,. kurios nieko bendro ne
darbu ir ant toliaus rūpin-'šelpti nukentėjusius nuo ka- turi su teisybe.

tos susi vienyje ir išrinko ko
lektorius rinkimui aukų nu
kentėjusioms nuo karės. Šv. 
Benedikto draugystė išrin
kti* kolektoriais J. Trakšelį 
ir A. Kvedaravičių, šv. Pet
ro- -F 
n avie 
nauG

U'ūli žmoneliai nutarė soci-

šmistai ir mašinų operaito- 
riai metė darbą ir apleido 
dirbtuvę. Kadangi ju buvo 
tik 4,000, tai kompanija ne

siliko bedirbdami. Bet tą 
pačią dieną visos unijos nu
tarė išeiti Į streiką ir 1 vai. 
po pietų apie 9,000 darbiniu-1 
kų apleido dirbtuves.

K“da. visi darbinink

Streikieriai pradėjo gauti 
daugybę užuojautos tele
gramų. Apart kitų telegra
mų, gauta nuo gelžkelio 
darbininkų unijos, kad jie 
atsisako minėtai kompamial

n

Dra 
u e r, 1

i

Lietuvoj žmoneliai, 
kę už socijalistų 
duonos, nepavirstų 
listiis. Dieve apsa. 
gali tekia nelaime 
i'- su kunige! i u.

mi s tį ar

irai rolių nemokėjo, o tūli 
labai šilimai kalbėjo. ž i
nant ant scenos visgi vertė-

Dar vienas negeistinas 
tpsireiškimas, tai tūlų ak 

’t-jfių nuėmimus po to lias ro
les. ] j r i ;->i e i i ta r>eiti

ant scenos, tai nespėja per-. 
simainytį<drabužių ir ta-ų • 1 1* I 1 •1 • • i

pagamintą 'išvežti. Gatve- 
karui unija atsisako vežti 
pasažierius prie dirbtuvės 
vartų, kad sykiu su jais 
streiklaužiai nevažinėtų L . 
kad streikieriams geriau j

ūki;

L V- E N C
Kruvinos

-TV-TW-rr

| Korespondentas pasity
čioja iš manęs, kad aš kuni
gui duodu lekcijas. Čia 
korespondentas vėl apsilen- ■ 
kia su teisybe: aš jau keturi' 
mėnesiai, kaip kunigui ne-, 
duodu lekcijų. Pagaliaus,.! 
kas per pašiepimas, kad ir' 
duodu? Mari rodosi, kad 
mokintis kiekvienas privalo 
ir nei vieno nėra tokio, ku-, 
ris viską žinotų.

Geriau būtų, kad ir p.'

}n

:isymo tokius, skl 
žinučių, pra-'----
tai didesnė;

NASHUA, N. H.
3 d. spalių buvo jirakal 

bos, kurias parengė 
lietuviai daodininkai

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

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

žįstamiems užimtose virtose vokiečiais. Męs turime
SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

Perline, todėl galime persiųsti pinigus j tas vietas ant sumos 
neaugėčiau S00 markių (apie 525 rubliai).

MrSU BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI G V A RANTUOTI.

Norėdami gauti d:r.:g:au informa 
kai ar ras\kil< laiškų pas

HENRIKAS C. ZARO. Banį.
MetrofR>li(an Saving Bank Building

No. 1 'Third Ave., cor. 7th St., New Yoi

r t

neveizia

jaunuomenes

ypatiš-

u S-1 
nti i

ir

tai mūsų

airę, atsinešė vi- 
im i ir kada jau 
raužti, tai žmo-

A

-f

'i)

li pa- rmkti nukentėjusioms mm 
pos iš karės lietuviu.ms, neatsinm 
o Du- ria. kad in tėvai, broli u ir

ant
da pirmininkas 
kinu apie drau- 
ą. lai per lermą

T.ai sutvarkyta 29 d. rug
pjūčio ir išrinkta komitetas, 
ant kurio vardo pinigai pa
dėti. T komitetą įėjo sakan
čios ypatos: H. Labanaus
kas pirmininku, J. Trakše- . 
lis iždininku, K. Braževi- 
čius sekretorium. ;

Per apvaikščiojimą 10 
įmetu sukaktuvių nuo atga
vimo Lietuvoj spaudos su
rinkta aukų nukentėjusioms 
ruo karės lietuviams $36.34;

d. kovo per apvaikščioji-
• vėl.iuą lietuvių dienos—$36.31; 

ji t d. liepos nuo suvienytų 
įgijų pikniko—$38.74;
Petro draugystė aukavo 

,810.00; šv. Benedikto — 
:$ 1.0.00; N. B. P. Šv. merginu 

$20.00; K. Ma- 
, 2 d. rugsėjo

Iper Birutės prakalbas su- • 
i rinkta $21.51; per vestuves ' 
i Viktoro Kaktavičiaus su;
P-le V. Milkentaite su rinkta 

: Š]3.06. Smulkiu aukuI c v
Viso labo 

Apart 
212 kuopa S. L. A.

socija-

v - . 1 <
? j J U 1 ll\'O

4

Varguole.

’E, MASS.
aukos.

Šimkus mūsų ’■

Zmonui susirm 
žui, bet užs'laikyi 
i■: ’"U,T'”i n 
kad kėlė triukšmą tie, kurie nukentėjusiu nuo karės lie 
negalėjo ant kėdžių pasėdė
ti, bet labai nuostabu, kad

neina

t K(-i

s; v

sevičius iš Worcester, Mass. 
Kalbėtojas plačiai aiškino 
apie bedarbes ir jų priežas-

seseris kenčia šalti ir alki. 
Mūs,t lietuviams tas viskas 
neapcina.

Gal kada ir galiosimos, 
kad visą laiką iiralo’ Dm 
inicge, bet jau bus vėlu ir 
negalėsime sugrąžinti to.

net nesupranta, kaip maši
nos gali darbininkus iš dirb-l 
tuvių išmesti. Žmonių buvo 
nemažai ir visi ramiai užsi
laikė. Buvo ir pamargini- 
mų, kaip tai: 
deklamacijų.

*

WORCE>
Klaidos

'gėjų klaidingai praneša.! ū
L. S. S. 40 kimpa 26 d. s;r

n
Tai matot, kokių męs žie- 

dų turime, bet kasžin iš to
ksi žiedų kokie gali būti 
vaisiui ?

Nyčių Generolas.

BELOIT, WIS.
;>

Ansvietos kliu- 
i?. Kiinga apie 
uituos kares, 
ir kai].) nuo ka

; K a užganėdino.

I
R 
S

Ž

Z'i d. spalių bus \ 1 
Rajono Konferencija, 
jų, tai, perstatymas uos kliu-

■ i bėjo M. X. Mockus.
!'• ciirm ir jo

A i200 darbininkų Nashua Ma- Ištik 
nufacturing Co. Buvo jau i jus 
su policija susirėmimų. Ka- cija

Su
šil
to 

au-

tuvių rengia balių. Jūs šok-; r’in].:ta 
site, o jūsų tėvai, broliai ir■ L;1

),ll'dęu(lai- 2.,.^ XV. C1VV

•f. Gėda vietos lietuviams taip auku " Aš" iu nepriimsiu ’”'11 ' irrf.;o auKii. jų uiiisiu. pinigus $23.85 ir Lietuvos
i 7 I Balso draugystė apie $40.00.

Beje, patai tina svcUincs ;SpaĮllL Muzika griežia, jau- Tai n pi nutarta narene-ti ba-- savininkui geriau svetainę nįmas žoka> ala 18 - a Paie ba
į_’.prižiūrėti, kad laike lošimo linksminasi. C

is lauko akmenimis nemuš- serįs ir broliai verkia

nai. merginos ir moterėlės. ■ Lietuva noreli

būtų pikietuoti. !
Streiko vadu yra J. J. i ---- _ . --....................

I'eppler, mąšinristų uni-e
jok '"prezidentas. Mano-lį- v----- - .ka iššaukti ant streiko ir Įangų, nes daugelis bijo-
r. 'čkurius. <

. A. Dedvnas.

Bet štai, sulaukėm

nimas šoka, alų gena ir 
. O jų tėvai, se-

Pagalvokite, ar tokios au

. pinigus $23.85 ir Lietuvos
' Balso draugystė apie $40.00

lių ant 9 d. spalių ir eiti per 
stubas rinkti aukas, nors 
tas dar nepradėta. *

. «i4v u nkrnpnimiq i * ----- ~ — Nutarta, kad kolektoriai atėjo į svetainę ir pavelijo.
Jeigu pečkuriai ’ vmn gvpnt-n cV? !;°-S £eT0S- . £r tai pridera ]aikytų susirinkimus ketvir- N—s.p a "kili mo. u v iu, uvvnui nu v v . • - - * .

išeitų į streiką, tuomet vi- neuzmustų, kaip švento Ste- j taip linksmintis, kada 
pono. 1 Lietuva kraujuose naisas miestas pasiliktų be e- 

lektriškos šviesos ir be van
denio.

K mpanijos gaspadorius 
G. E. Emmons persigando’

Ten buvęs. ■si? Jūs linksminatės, < 
įsų tėvai badu miršta ir ver- 
ikįa šaukdami pagelbos...WATERBURY, CONN.

Čia lietuvių randasi ganai Kaip girdėjau, tai ; 
ir išdūmė į New Yorką pa- didelis skaitlius. Ir jeigu baigos girti susmiusi 
sikalbėti su “Board of Di- pasitaiko iš svetimo miesto kia kruvinos aukos, 
rectors”. Manoma streiką .žmogui atsilankyti, tai jisį Ar tai nepuiku? 
laimėti į kęlias dienas. nusistebi, kad čia randasi! 

daugybė lietuviškų krautu
vių ir kitokių įstaigų, kaip j 
tai: kalviu, šaltkalviu, rūb- 
siūvių ir tt. O jau lietuviš
ku karčiamu, tai ir suskai- k, 4 ’

NAUGATUCK, CONN.
Mūsų mieste lietuviai dar

buojasi. Lietuviu Politikos , r Kliubas rengia prakalbas p negalima, 
ant 24 d. spalių svetainėj? 
Linden Park, 
bus vakare.

Prano Vaičaičio 
liška kuopa baigia 
tis veikalą “Pinigų nėra”.: 
Šį veikalą mano greitu lai
ku perstatyti. Choras ma- 
rengt?“ ‘n*“ PaAUmktauSi

* I
♦ $

Pirmiau guminių 
vių darbininkai buvo pradė
ję kalbėti apie susiorganiza- 
vimą į uniją, bet dabar nuti
lo. Mat, kaip tik kompani
ja pajuto, kad jau darbinin
kai nori organizuotis, tai 
nusamdė šnipų, prikimšo jų 
į visus skyrius ir tie tėmija 
agitatorius. Jeigu tik ku
ris darbininkas pradeda 
kalbėti apie unijos reikalin
gumą arba darbininkus pra-: 
deda agituoti, tai kompanija 
pasirūpina jį iš darbo praša
linti arba duoda tokį darbą, 
Rad pats priverstas apleisti 
dirbtuvę. Iš tos priežasties 
daugelis darbininkų turėjo 
laikinai nutilti, kad nepasili-

Bet dar neturime įstaigos 
Prakalbos -tai lietuvio daktaro. Jei- 

gu atsirastų geras lietuvis 
Feutra-l('ia^aras’ tai galėtų puikiai 
mnL-in- kWventi ir vietos lietuviams 

--'.didelę naudą atneštų. Da-i 
- -’ bar daugelis lietuvių nemo

ka anglui kalbos, eidami pas 
daktarą pasiima tarptarį, 

_____ ___ lai vaiką ar mergai
tę, o tokie tarptariai negali 
•atsakančiai viską išaiškinti,

dirbtu- per tai ir gydymas tuma ne-
nuoseklus. Visai kas kita 
būtų, jeigu lietuvis daktaras 
apsigyventų. |

Antras dalykas, tai reika
lingas lietuvis advokatas. 
Mūsų tautiečiai smarkus 
vyrai ir dauguma jų nuola
tos būna areštuojama. Jie. 
samdo svetimtaučius advo-' 
katus, o pasekmės būna veik 
tokios pat, kaip ir su gydy
toju. Jeigu apsigyventų 
geras lietuvis advokatas, 
tuomet viskas būtų gerai. 
Apie tai vietos lietuviai tu
rėtų pagalvoti.

Boblauskio Juozas.

N. S. PITTSBURGH
3 d. spalio buvo pro 

Lietuviu

ti mitingą, tai policija ban
dė susirinkimą išvaikyti,bet 
nepajiegė. Tuomet buvo 
pareikalauta iš Lowell,Mass.1 sų miesto korespondencija, 
daugiau policijos. Darbinin- kurioje p.A.B.C. visai nelei- 
kai pareikalavo nuo miesto' singai įžeidžia p. Šimkaus 
majoro pavelijimo laikyti Igaroę, sakydamas, kad jis 

j mitingą, tai majoras pats be kunigo negalėjęs

MONTEbLU, mass.
Laisves” N80 tilpo iš mit

T' .•
naudingumą ir nurodė, kaip 
kunigai iš tikėjimo daro biz
ni. ._ u-il inkiu .eji Axuckaus 
prakalba užsiganėdino, iš
skiriant keliate ypatų, ku
rios prie durų stovėdamos 
visa įaiką niurnėjo.

st, N—s.
visa ta nedeldienį, 3 vai. po pietų

)ludu- peįro svetainėj. .
° -lu"i Pinigai bus siunčiami Lie-

’ tuvių Mokslo draugijai į-šeimynų ir
••• t ) Vilnių, dėl perdavimo nu- jaunimo, bet vargas, 
pPa" kentėjusiems nuo karės lie- musų dalis jaunimo _ 
Rem- tuviams. Kaip tik galima daugiau nežino, kai[

D.

:d bos j
Kooperatyviškos •

ST. CLAIR, PA.
Čia lietuvių yra apie 300 

geras būrelis 
, kad 

. mūsų dalis jaunimo nieko 
Kaip tik galima daugiau nežino,, k 

bus, tai tuojaus ir pasiusi- prie .baro s_toveti ir 
me.

Suv. Draugijų Sekret.

svaigi- 
.nančius gėrymus naikinti, 
j Ar tai už tokį darbą never-

. _ _ _ _ > ateiti
kalbėti. Ištikrųjų dalykai 
buvo taip: p. Šimkus atėjo į 
svetainę apie 8 vai. ir nepra
dėjo kalbėti per tai, kad 
žmonės vis dar rinkosi. Ka
da kunigas atėjo, tai pasa
kė, kad jis pasivėlinęs, nes 
turėjęs uaug darbo, su šuu- 
bais ir tuo jaus perstatė p. 
Šimkų kalbėti.

A. Liutkus.

ba nepatiko ir kuyie mano,, 
kad jis neteisybę sakė, lai 
tie nusiperka iš ‘‘Draugo”

"v t a maldą sustabdymui 
Europos karių ir meldžiasi. 
Jc.:;u jie mmumnis kares su
si.d (i\s, tuomet ir męs pa
sakysim. kad Mockus netei-

j

AMSTERDAM, N. Y.

Jš to visko aiškiai mato
si, jog tūliems lietuviams 
labai m patinka, kad vietos 
žmones žengia linkui ap
švietus. Po vylus Kulis.Kaslink apšvietus, tai ab- 3 d. spalių buvo pebažny- 

.soliutiškai niekas nieko ne-Ginoj svetainėj vakaras T. j 
• i • r ui • • j • TA -1 .4 A 1    f ... Y 4- iGRAND RAPIDS, MICH.

26 d. rugsėjo buvo vaka- 
Š. F., kurį parengė 

Sulošta 
veiksmo tragedija 

Bausmė”. Suloš-

cevskis, D. Lekavičius ir J. n
Siemsis. Pirmu du kalbėto- vietos komitetas, 
ju kalbėjo apie kooperaci- vieno

“Likimo
ta vidutiniškai.
choras sudainavo keliatą 
dainelių. Buvo deklamaci- v

jas ir ragino rašytis prie

apie karių baisenybes ir 
kam jos naudingos.

Prakalbos buvo rengia- jų ir prakalbos. Kalbėjo J. 
mos paminėjimui 2 metų su- Teberis, vietinis; kalbėjo la- 
kaktuvių nuo kooperacijos bai silpnai. Taip viskas nu- 
įsikūrimo. Reikia pažymė- sisekė gerai. Pelno liks a- 
ti, kad kooperacija nuo 1 d. pie $20.00. Rinkta ir aukų; 
sausio š. m. iki 30 d. rugsč- surinkta $3.14.
•1— • 1 l’t J i /*> z \ ' Z" X •• V • > •

no liko $1,205.97. Ar tai ne
didelis pelnas?

i Reikia pažymėti, kad ko
operacijos krautuvėj daug 

• geresni tavorai ir dauguma 
•ls pigiau pardavinėjama, 
?’ gu kitose krautuvėse. 
iel Lietuviai, kurie dar

BRIDGEPORT, CONN.
kus be darbo. Tamsesnieji 3 d. spalių buvo susirinki- 
darbininkai taipgi stengiasi mas JO. L. K. Vytauto drau- 
bosams įtikti ir pagelbėti gystės. Apart kit-ko buvo 
tiems šnipams darbuotis. įnešta sumanymas suorgani- 
Žodžiu, pas darbininkus nė- zuoti kooperatyvišką bend
ra vienybės ir per tai sun- rovę, kuri rūpintųsi jgyjimu 
ku ką nors nuveikti.

Paprastai, kada darbai ei- su šiuo įnešimu sutiko ir iš- 
na geriau, tai tuomet darbi- rinko tam tikslui komisiją,

nuosavo namo. Draugystė

M. D. 144 kuopos, 
sceniškas veikalas.

veikia. Tiesa, pereitais me
tais pasidarbavus P. S. K. ir
J. K. tapo atgaivinta 53 kp. savo užduotis atliko šilimai 
iŠ aštuoniu nariu ir buvo novdomr l-rO;.
manyta ką nors pradėti

Grajino Lietuvių Benas.
“L.” Reporteris.

Suprantama, perdaug kriti
kuoti negalima, nes darbo 

veikti, bet visi tie manymai žmonės nėra jau taip išsila- 
ii pasiliko manymais. Ka- vinę ir tinkamai negali at- 
da būdavo kuopos susirin- likti, 
kimai, tai kiekvienas steng- tai pati tvarka, 
davėsi kogreičiausiai užsi- kaip tik būdavo kokia nors 
mokėti mėnesines mokestis pramoga pobažnytiuči ‘-vp- 
ir nešdavosi per duris. Jo- tainėj, tai kunigas suleisda- 
l:ių pasikalbėjimų nebūda- vo už dyką visus kūdikius, 

kurie mokinasi bažnytinėj 
ii ki-

RED. ATSAKYMAI.
- Tamstos 

randasi 
į, už ku- 
galėtų už 

Su savo 
kovoti ne

grotu atsidurti. i

Bet kas keisču-immii, 
Pirmiau, ■ j ' icLtų neturėsim, o 

tik plūdimus vartosim, tuo-
> : asmi tiems, ku

riuos plūstam.
Bobos Vaikui. — Nors ir

I 
1

-|

NEWARK, N. J.
“Laisves” N78 tilpo iš 

mūsų miesto,korespondenci
ja, kurioje korespondentas 

ne- p. Narva neteisingai ap
šmeižia mane.

nė-1 Korespondentas tvirtina, 
'sate prisidėję prie keopera- į būk aš apskūndus p. V. V. 
cijos, tai pasirūpinkite pri-1valdžiai už apšmeižimą tei- 
sidėti. Šeras kaštuoja'sėju garbes. Ištikrųjų tą 
$20.00; viena ypata gal 
pirkti iki penkių šorų.

J. Alcksis.'
Nuo rod.—Pranešimą a- 

'pie laimėjimus apleidžiam 
[nes tokie dalykai per 1 
raščius i

vo. Jeigu kas pasakydavo,
į kad reikia parengti diskusi- i mokykloj. Dabar vi
j j .s ar ką nors panašaus,tai taip pasielgė. Kadan gi vai- 
vis atidėdavo ant toliaus.

Bet vis buvo viltis, kad 
kuopa gyvuos ir su

kai buvo pripratę uždyką į 
svetainę sueiti, tai ir dabar 

laiku visi subėgo ir atsistojo prie 
pradės ka nors veikti, buvo durų, 
tikėtasi, kad atsiras dau
giau nariu, kurie supras sa- š<mtms metu amžiaus vaika 
vo užduotis ir pradės jas padavė jam lazdą ir kepė 
pildyti. Vienok ir šios svajo
nės neišsipildė. Ant nelai
mes kuopos vedėjai apleido 
šį miestelį ir kuopa visiškai 
nustojo egzistavus. Ant 
kiek man prisimena, thi dar 
kuopos ižde pasiliko virš

Tu o m tarpu kunigas 
Kastutė prie dura kokios de-

negalrme, nes kliubas mus 
galėtų teisman patraukti.

A. c. G .c/...i. — Apie 
si >'eik.\i j ui buvo minėta. 
Malonėk:!? oleGau parašyti.

Tau liečiu i

neįleisti vaikų j svetainę. 
Suprantama, toks vaikas, i 
gavęs policmano lazda ir, 
nuo kunigo paliepimą neilei-J 
sti vaikų į svetaine, daugu
mai ir su lazda užvažiavo. 
Juk jis jaučiasi didvyriu!

Vėliaus atsirado T"Ns 
biznierius, kuris užmokėjo

e!

Liotuv:ų fkč-ij Klii

o aš buvau šaukta į teismą
luž liudininkę, nors tas pa
šaukimas buvo prieš mana 
norą.

- - - - - - ???’ | Narva, norėdamas mane
u aaiyiųu la k- . j.dėjo mano
garsinti uždrausta.. r/avardSs/ bet tik nurodė, ...

■kad aš kleboną mokinu ir kuopa nustoja egzistuoti.tai 
tuomi davė vietos skaityto- visas jos turtas privalo būt 
jams suprasti, į ką tas.šū- perduotas L. S. S. centralei 
vys taikoma. Mat, p. Nar- valdvhai. Per tai ir minėti 
va pats abejoja apie savo pinigai privalo būt perduoti 
žinios teisingumą, bet rašo ne L. š. F., bet L. S. S. cent-
todėl, kad ąš esu skirtingų ralei valdybai. — Red.), t. niktino. ir pradėjo šaukti 
pažiūrų—katalikė. Ji kle- y sušelpimui nukentėjusių kad tai_ nedailus pasielgi
bonui duoda lekcijas ii* tuo- nuo karės lietuvių. į

lauju, kad buvęs kuopos ka- 
sierius Mikalauskas perduo
tu tuos pinigus L. Š. F., (pa
gal L. S. S. taisykles, jeigu

Bayonne, 
((.);•( <tbei),

PITTSBURGH, PA.
Pranešimas vietos ir apie

linkių draugijoms.

gia balių ant 23 d. spalių. 
Per tai vietos ir apielinkių 
draugystes malonėkite mi- 
nėtoj dienoj nieko nerengti.

Aj 3$ ■i?.-*

»

Si

sus į svetainę, liepdamas ra; 
miai užsilaikyti. Bet kuni
ginis didvyris su lazJa ir 
svetainėj pradėjo tva’kn da
ryti: pagriebė viena veiku
ti už sprando, sudavė lazda 
j kuprą ir ištempė už durų. 
Publikos dalis tuomi pnsi-

>

(mas. Tuomet jau kunigas

L* Ml

r
11. i" a i:
r.ai. t 
r»-: aužk 
i »><■> ir 
kl :uhas

•j v;ik:>rč’į. IV

‘Xenon 
kanilvr

mono’o- 
d ’onos. 

’.s ant pi
ko. L. C. 
p.ar.lž’au- 

i valgių,
tcingi !<•>:» ; Apr ausiu pčrymų. Po 

n.'i p.--, .i.L"s naujaus’os mados 
1 i.--' ..y'į ’ 'n j.

Jža.H'ra rcai *1.50; pavionmn's: vy
rams—-?1.00, moterims ir merginoms 
— r.Oc,

Pradžia ant 5-kių po pietn. 
ižsisakvti i<- laiko 

’O'h St.;
M. Trakv- 

F. Milvidns. 26 E 
Širdingai 

i ir iš

J J u sėlis, 482 Broadway 
mas, 247 Ave. E 
21st St. ir Kliu bo narius, 
užprašome kam vietinius, 
apielinkes atsilankyti.

taip iš *A 4
■ j.- V

X

i
i

■'l
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TEISINGI ALSIA IK GkKlAIJSIA 
LIKTI’ VIAK.A

altoriaus 
šaukti 
kia’s ž 
ta berėkdamas.
jumės, kad kartais taip be-> į

JUOKŲ KĄSNELIAI

H

tų, tai jau tiesa, turi apie 
trejatą kryželių, bet už tai 
gausi pasogos mūrinį namą.

— Klausyk, piršle, bet 
žmonės man sakė, kad jos 
dantįs sudėtiniai.

— Tai, didelio čia daikto 
j dantįs! Jeigu jie tau ne- 
' patinka, ji gali juos išsiimt...

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimai: —-
Mielaširdingas 

menes
klausi

mu, kas daryti su mūs pie
menėlių, Vili 
jisai i m

D 
mokinančiai, 
męs tavu pa 
me: kokias 
pei sudaryti 
taip ir darėm*, 
karst/us ps.nr 
jau jis nesimuša

SU JUOm 
tikimės, kmi tu

t su ja-i 
žmonėmis

Karst) 
■ duoti

turimi

re

ne 11 uktii.
;cs išgy

rėkdamas jisai 
Kai Į) jį nuų tos 
džius?

2) Patark, kaip mums su
prasti, kada jisai nori mus 
apgauti? Mat, jisai labai 
tankiai renka aukas dėl nu
kentėjusių nuo karės. Kaip 
eina aukų rinkti, tai sako: 
“Yisos šiandien surinktos 
aukos eis dėl nukentėjusių 
Lietuvoj žmonių”. Bet ka
da pabaigia kolektą, tada 
vėl sako: “Dabar iš tų su
rinkt i pinigų turiu pasi
skirti 30 dolerių ant bažry- 
v J)CiOS .

Brangusai Orakule! Jei
gu į šiuos mano du ūžkit'il
sintu valiosi atsakyti r ik tik •z 
taip, kaip reikia, tai jau iš
ties visados būsiu užtikrin
tas tavim, kad esi kytriau- 
sias žmogus šioj kunti ėj.

J. Šilkasparn is.

Atsakymai: —
1) Jeigu jūsų piemuo pu

siau mišių atsisukęs į žmo
nes pradeda bliaut, tai taę 
reiškia, kad ant altoriaus 
vyno permažai padedat. 
Tas yra netik su piemeniu, 
bet ir su avimis: jeigu tik 
ėdžiose šieno nėra, tai tuo- 
jaus ir bliauja, kol daugiau 
neatneša. Tą jas galėjot 
atirt būdami Lietuvoj ar- 
a ir šioj kontrčj ant farrnų.

muo pusiau mišių daugiau 
nebliautų, tai ant altoriaus 
padėkit jam dusyk tiek vy-

Jeigu Ilgšio! laike mišių ji
sai ištuštindavo’ vieną bon- 
ką, tai dabar duokit dvi, o 
šiur kad tylės.

2) Norėdami apsisaugot, 
kad kunigas jus neapgautų, 
darykit šitaip. Kiekvieną 
nedėldienį, kaip tik kunigas 
ateina j bažnyčią, jūs grei
tai nubėkit į kleboniją ir 
paklauskit gaspadinės, ar 
kartais jai nereikalinga dre- 
Sė, skrybėlė arba kitas ko
kis tinksas. Jeigu tik ji pa
sakys, kad reikalinga, tai tą 
nedėldienį kunigui pinigų 
neduokit, nes šiur dalį pini
gų jis paskirs gaspadinei 
ant kokio nors tinkso.

Piršle.
— Ot, ponaiti, nors kartą 

tau merginą suradau. Me-

Vyrai, lukaut!
Vyrai, lukaut! Jums bai

sus pavojus gręsia. Tuoj 
prasidės vairia ne baikomis. 

mobilizuoja- 
ant Adomo

) ii

kiečiu

moterų m 
atsihiikvL

iimvojus mm vo-
mums, Amerikos 

mm iimteru. Vyrą 
>"'mui artinusi ga

atimt sostą mm “erdvos

be kanu oi i u ir bombų, bet ei 
•> nežino, kad moterų šu-
ii yra d a. u g pavo

uzsimau
Ir luoi

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

Pnrnšė . O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis, šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
Ir tam, kuris netiki.' Kiekvie
nas uocijulistajs, per&kaitųs 
Šią knygelę, galas lengvai at- 
fi'inti savo priešus. Kiekvie
ną gi ne.Hoeijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaTz- 
niftd—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės, atsiekt laimę. Gei
stina, kad Ši knygelė rastųel 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ..................

I AŠAKAI PASMERKTŲJŲ MUL 
- IN IR 6L1SSELBURGO BASTI
LIJA. Paraše V. Paukštys. Jei

gu dar kao nežino li| baise
nybių, kurios dedasi Rusijon 
kalėjimuose, jei dnr kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotoju 
žuvo nnt caro kartuvių—tau 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
jii> nerasit, su komiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nesaltus žmones ir su Kokiu 
drąsumu mūsų draugai v.ina 
vn* mirties. Kaina ......

MJI’ERŲ PADĖJIMAS EVAN- 
t.įuUJOJ IR APAŠTALŲ RAL
IUOSI!. Parašė Z Alekna. 61 

knygeli- išaiikinu, kokis mo
terų padėjimai buvo gilioj fce- 
novėj ir kaip link moterų at- 
nne&davo Kristaus apaštalai 
Ir pats Krivtus, kurio mosklą 
ekolbia dabartinė mūsų dva- 
aiškija. Ypač patartina ją 
purukaityti moterims. Kaina

URiUVfcSIUOSE. Parašė K. Ja- 
Mukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na iiiidnų liknną Lietuvos 
i4n-uaitėi>. Voh pražydubi.vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyną. Kas 

. myli ekaityti gražins apysa- 
kaite«, lai perskaito 
knygelę. Kaina tik

LIAUDIES DAINOS, 
rinkinėliu gražiausių 
uų dainelių ir 
Ka» nori išmokti deklamuo
ti gražiau eilutes 
kinti ravo vaikučius, 
ja ulą knygelę. Jojo 
riamdoB eilės Jovaro, 
člo, Kudirkos Ir kitų 
«ių poetų. Kaina tik

GYVAA GRABE . ParufcS Sonau 
Vincus. Tai vi oriau iš goriau
siai nusiuoKusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga mts D 
Škotijos lietuvių gyvo»iK*o. 
Kiekvienus, perskaitęs šią 
knygelę, pamatys.kokioj tava- 
eyUuj, k»ki»j gi’ioj uožinoj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kaa nori valandą laiko ūma
utai praleisti, lai užsisako ją. 
Kaina ........................................

Tai yra 
lietuviš- 

deklamacljų.
bei

lai 1O- 
yra ge- 
v ai čai
žytu Pa

15c

S0-:

15c

0 
Cu

0

M 
M

W

><«

Žinotina Lietuviams!
KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 

VOKIEČIAIS.
per mano Banką galit siųst pinigus ir gromatas savo giminėm 
ir pažįstatamiem į tas vietas, kurias užome vokiečiai. Tai
pogi siunčiu pinigus į VISAS DALIS SVIETO, ir RUSIJOS 
KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS NELAISVĖN AUSTRIJOJ 
ar VOKIETIJOJ pagal pigiausią pinigu kursą. GVARAIMTUO
JU, kad pinigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS 'I'A UPINĖM UI 
ant 4% metams nuo šimto. MANO BANKA RANDASI PO 
PRIEŽIŪRA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pi
nigai gvarantuojami per valdžią.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IfiJIEšKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BALSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALISE A AGEN TURĄ LAI VAKORČIIJ—ŠIPKORČI V-

Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno k rajaus, nrba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manes, o bus užgan 

VISOKIOS RODOS -PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
3C Grand Street, 155 Clinton
BOROUGH of BROOKLYN,NEW YORK

l UY/rrHMir rwrev t rry j vow

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszlą
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
•
Užlaikome visokius gėrymus. 

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

k"niTUMiacnwTa— wctinmtinn-jiiriri ■ ■ v u » « <w o w «v-» n W*'

l

mnvm jrr.A.jr* *<.iwa**/ve4/sa*

kiXTjsyk MANO ŽODŽIO!

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. Pas mane ta- 
voras geras ir kifinos žemos.

i

į

REIK \ L!

£

w
I -

. . $1.00

UŽGANĖDINTAS
Geru patai 

syniu!
Gvarantuo 

tas ant

20 metų!
Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 

Užplombavimab 50c ir augščiau.
'Išvalymas ........................................... 50c
Užplombavimas auksu ................ $1.00

j dantį duok ištraukt ryte, 
ipžiūret.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS LHDtlA 081A 8 

IR tV ARIA US! AS SALIC- 
NAS VLiAMH 80.

MOSTON&.
tarpiki CtrixuMlot tS£1m Iftry* 
naxJ ir užkandžiai. Pxtaraavi- 
m&u priclaukuik. Atsilaakykita, 
• p«r*iuk.ria*>ita.

.JONAS MATHUS
QLiotucb* b*viaiKk««)

į ?42—344 W.
į So. Boa ton,
I (Dofc'-nU *1»fftsuiu »«e Liatwvlu 
t Labd«rr»tts F?r*agiJ<je Rama).

p.

$1.00 S

; apturėti per pačią:
i
1 Nuo Reumatizmo . . .
i
| Kraujo Valytojas ....
į Vidurių Reguliatorius
! Trojanka .................... 2ūc, 50c ir

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

P. A. URBANAVIČIUS
/

151 Me t ropok (a n Avenue
BROOKLYN, N. Y.

,’X127’

Tel. 885 Greenpoint.
ENIAUSJA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SKRISKI
Pae num £nllt<o nkn-

^ImubIo nlRUfi, puikiom ir
skAnaua vyno. Pat nrnerbnan 
pmaitikrinailo.

11 DIS !...

Nemanykit, vyrai, kad aš

nartais gražiai moteriškei 
iš ir sėdyne kare užleidžiu, 

baugu,bet... bet man labai 
kada jos viršų gaus.

Aš jums sakau, 
kuomet sufragistės 
valdžią į savo rankas, 
met jos išleis vyrams 
knis savo prisakymus:

broliai, 
paims 

tuo- 
šito-

turi

■ v

et savo načia ii
ne-

didį, kuomet pati 
(Tai bjauriau už

3) Kiekvienas vyras turi 
yiet ir pagimdėt savo uoš- 
. (Ne, vyručiai, to tai jau

4) Kiekvienas vyras, pasi
tikęs svetimą moterį, turi 
uzsidengt akis. (Iš vienos 
puses tas yra nemalonu, bet 
iš kitos — pasidarys ekono
mija: kuomet vyrai ant mo
terų nežiūrės, tuomet jos 
neišleis tiek pinigų ant ma
dą. O kad įtikt savo vyrui 
— jos nepaiso).

5) Kur tik vyras eis, vi
suomet turi pasiimt ir pačią 
savo. (Po šimts pypkių, ar 
gi visur pati tinka?)

i uo-

pirmo pačios pareikalavimo, 
turi atidegt krepšį su 
pinigais. (Tuomet nei penk
tuko ant tabako nepaliks!)

7) Ant pačios paklausimo, 
kur vyras eina — visuomet 
turi
met sveiks dingęš- su bolėm, 
kazyrom ir slaptais pasima
tymais!).

8) Vyras neturi tiesos 
klausinėt pačią, kuomet ji 
pareina vėlai nakčia. (Ar gi 
tai tuomet apsimoka būt vy
ru ?)

9) Vyras neturi tiesos 
persekiot pačios numylėtų 
burdingierių. (Fe, iš piktu
mo tulžis gali trūkt!)

10) Jeigu moterįs neturi 
laiko, vyrai privalo gimdyt. 
(Na tai ir gražiausia! Kaip 
sau norit, vyv^i, bet aš iš- 
kalno nuo to atsisakau...).

Orakulo lentas.

ru Ave., Tarpe 2-ros 

1-nios gatvių 
BROOKLYN,

e* -23^ c <’ s» e k 1 r

Vienatine mokykla amatų, fio- 
f-riu

Wa 'C-' k
Psbl IflH M V l‘f,» >

lt»l! i.V- >l-'. Y.d

to . 1

Matulais

m n

n
(■

., BOSTON,MASS

Netoli didžiojo miesto
Offiso valandos: i.uo ln-

nuo 10—1

knygyno.

o nservąta
W. Broadway
Boston. .Mass.

!< nK.škoj kalboj. Rude- 
t yra rciklaaujama 
erių, todėl ham būti 

jeigu jfalima už- 
$15.00 iki $30.00 kaip 
5:ta mokykla išmokina 
riu per keturias nedė

ti! ima mokintis dieno- 
va karais. Gvarantuoja- 

lait-nius gausite.
Ka’iuoja tik $15.00.

T1ONAL SCHOOL 
AL ro.MOBILE

St., New York,N.Y.

16c

ĮKLIJOS APIE ATSKYRIMO...
iX & L U S. Parakė A. Montvi- 

duai. Tai yra parankiausia# 
vadovėlio išsimokinimui t«i- 
hiogai statyti ženklus rasite. 
Daug lietuvių suoka rašyti, 
Uat labai mažai yra tokiiį, 
kurie mok& taikingai vartoti 
atskirimo ženklus wave rašte. 
O aemekžjintaa vartoti ataki- 
rimo ženklų, padare raitą be.

beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač &ią kny
gelę patartina įgyti klokvU- 
n*m laikraščio kerGiipondon- 
tui. Kaina tik...........................

MOKSLAS RANKŽINYSTfilS 
arba kaip pažinti ŽMOgaur 
alaitį ir praeitį pagal delnu 
niežu*. Kas tuomi mokslu 
i'atersuojaei, lai perskaito 
t,ią knygelę. Kaina.......

ŽENYRA IR ŽMOGAUS GYVE-
- NIMO SIEKINYS ................

131 tirą n d

BROOKLYN,
(Arti Berry St.)

JUS GALETE ISAUGITIPLAUKUS
. ie»

G Y Vaikio BANGA . ..................
UfcVOLlUClJOB ATBALSIA1 ..

KONTROBANDN1NKAI ...............
IŠVOGIMAS Iš BAVIAKO 10

ANK1NIŲ ............................................
^ILUNIEČIAI .......................................
RUrViLL, ŽEMAITIJOS MER
LE L£ .........................................................

WVA8JSKU TftVEIJŲ GYVB- 
NWO. Kama ................................

aMMYNOS ISTORIJA, kaina . 
ISOaJA LDSMOK RATŲ MOKB-

1.4) PAMATAI, kaina ............
PRASIKALTIMAI IR PRA81-

AALT&LIAl, kaiua....................

STEPONAIČIO RAATAI, kaimu
$1.00, parsidueda už ...............

9ARBAS, kaina ...................................
RAUDONAS JUOKAS, kalua ...

IR MEILft ............
ŠALUTINIS K LESŲ KOVOS

TIKSLAS ........................................
KAIP PADARYTI MONŪS .... 
^IOaLTOS IŠSIVYSTYMAS.

4,SJRą..................................................
aHAEGlJOS IR ORGANIZMŲ

EVOLIUCIJA. Kaina ..........
NVO&AVYBlbS ItBIVYS’3 YMA3. 

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

15c.
15c
15c

. 15c
20c

20c.
35c.

40c.

35c
10c

IGc

3B<

55e

Mc

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specljatifu** Uotoriįku Li^ų. 

$14 E. KOth Yort
OFISO VALANDOS i

Lhl 1® vai. ryta; nuo 1 iki k vai. >v 
plot ir nuo 7 iki.S vai. vakare;

Nad4U4xa.il panai autartj.
ĘgaaaaifiavimaH DYKAI. M«a 16M 

clcvtaa ir palakame vkan liga* ir pa 
^aRmltma. 14 kitur atvadiavualaaM k 
laaiama parūpinama vietą, kai gydą 
d. ftomakd esant, kreipkltda, nfi$i ap 
LfgrAaiaia ir (haoekna prletaųua radij, 
I*ata»aavii»aii visai piflrua. Neaimirii

DR. J. LIPMAN
SU B. Mth BL, NEW YORK,N.I 

Kalbama lietuviškai.

PAR3IDU0DA SALIUNAS

už pigią kuiną >£ priošasties savinin
ko Beavaikato*. Ballūnae randasi lie- 
Urviais, lemkaie, rusais ir vokiečiais 
apgyventoje vietoje, 927 Grand St., 
kampas Catharine St., Brooklyn,

JURGIS PALUBINSKAS.<es—si)

N.

15c

Prieš gydymą, auksči 
nu, ta 

guoli jos. l’ŽMUkykcto

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilo ju.su plau
kai nuo metu? zkr 
užkrėsti kokias mus no 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskntes, 
niežas odos |j

Ar plinki, 
dedi plikti?

Ar kenkia iš
II-

bei p

kas 
u pasakytu 
stenkitės aps.au-
iluostrota. kny- 
i:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,"

oje ramiau Įvairios ži
nios:

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

GYDYMAS DYKAI,
Męs galetne perti- 

krenti kiekviena, kad 
g y duolee CA L V A C U f t A 
sulaiko slinkimų, plau
ku prašalina plaiskoles 
ir augina gražius plau
kus Už IV centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. I ir knygute 
"Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

įŠcšloje savaite. 'nla? atspaustą kuponą 
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 645, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box M6, Union, N. Y.
Siučiu 1 dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiūtImo, meldžiu išsių
sti man tojaus justi dolerine dėžutė Cal- 
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasluskcto sykiu kuponą bu 
dusu antrašu.)

l«c

10c
30c

76c
75c
85c
20c

Sutudwiu r<*c©ptuo t»ia didžiauoiM 
ątyda, nežiūrint, ar ti« receptai 
Ilatuvoa at Aiao«rik*» daktarų. 
Tai vlonatlnS aptieks
Uostant Lr MasnachiauettB valctijej. 
Gyduolių ffsdit ^ut, kokias tik pa- 
°*uJyj yra vaa,iu- «.,«e^. Galit rei
kalaut par laiiMmw. e aš priaiųidu 
pw »xpr»«a.

&, & l IM...A
ApilAkoriua ir Ravipiuksu

226 Kroadwny kanip^ C Street
SOUTH BOSTON. MASA.

Ti»li6pJ.ioor Su.Betitem 21^14 ir 21C13

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

HAVANOS.
Lau užairašyr 

man* 
dl»ui rušlį 

"Naujienau”, 
‘>*-.•11 gaus 
k-jwaiias dova 
4:ub; “Laisvę 
a.r “K®l*dv;” ar 
"'Kevą”ar “Tė
vynę” ar “V.1* 
ayhę Ldetirv 
uinką’’, »J 
‘Idetuvą”, ttt 

“ Amerikos 
arba knygų vor

ui 8&.00 
ir da.* 

i galit pCMirtaktf yri* ‘‘Naujieaų” die«- 
i vteuą >1 tą la£km4£ių, keksą!

paticka. Tik ta 
įlieta atsiinU.nk, h.»l ainirnięa “Nau- 
jieMMuj” MtMi virusą vtaai dykai pej 
WxrrAM l&Rca. bftk Urmini prie do-

L*t»tuv; , 
fe&a ęU.Gfi. Tieifirtl Tflin»^ta

“N*»>cnK«r
—h* ‘‘Naujienų

varmu.

J. BRAKNIS
577 Avenue,

Rochester, N. Y.

į CB060AH0E CJ1080 
į ETilEMKCflHHblId PyCCHItt CORIMb-AEMOKPATiHiECiUfl ISyPHA^iir 
r -------------noąy, pe^anųidi--------------
f r. FtJlOyCOBA (6. ACH. 2 T. /į), JI. AEWHA, 9. 3WHOBLES0H- 
s OTAt.’.’iu' „£BOOQA»iaro CM>na”: L Ha. Toicyinia hmm; D. Elirt agcpH*awtc?t^ 
( 3tn3nn; 11L Hit'* ausini Banatfiou Kuponu ii Pocciu; i¥. CpcAK pycczmi, raa.n'h 
B n acypnajOBt; V. "copin n jipuKTMKa coųiajHaaa; VI. Be.u'4'*wicTnKfc; \’H. Jlfi'b 
[ rciopiii pc,B0£JDHU'imu’Xi> ;,B»7Ketiiii; Vili, lliicbaa ’inrivrsiuK; \v. o
k ’ . iioENii Knaraxu. /
" REPBblfi N2 BblfiAETL BL CEHTH&P1>.

Ho nepeoiwy 'rpešonanlio H3i> kohtopm ToflOBan iiojnMCHa — 1 .ąo.azi.; na m* 
* BMCbinaeicn noApolKan nporpamiia roja — 55 cem.; na 3 Mbcnąa — 80 c.; 
k wypeafla. •TAtabMuą NOMftpa — 18 gomtssk.

JĮ/ih KaaaflM, Espunbi n Khtui. Amcpmkm: ro*«B«n u«znucR« — 1 25 c.;
.Ha noarofla — 65 c.; na 3 micąųa — 35 e.

nO/tflMCKA M OEtflBJiEHIfl FlPHHMMAWTCfl KOHTOPb
WYPKAJ1A

'„S V O B O D N O Y E S L O V O” (Tie Freo Word)
150 Nassan St, Room 1214-17, New York City, Tel. Bookman 1142.

Ci, h no peAaKųln npeenn, o6|nuuan>cn
LEO DEUTSCH, 1308 Clay Ave., , New Y»

NEWARK0
AKUSERKA

F*aba'yc<ši laspenitncl M 
įv^rkų mokyki? P<trrt 

Naw Janw»j 
U»i TuH puikias as 
psaktikaĮc prio fr 
& apnloažiii 

visą MtątifriiS 
kuilu! oaitnl. ,raliu 
.» X ilM 3.

O.

v,

4 * t f ll
X’’* W S Iii K

Tel®fmtx>

109 Grand St

%■c*;

;d 
lt.

PATAISAU RAŠTUS
Jei norite, kad jūsų kores- 
ndencija, polemika, strai- 
nis, eilės ar kokis kitas 
štas tilptų bile katrame 
krašty arba galėtų būti 

•pa o sdi namas į knygutę, 
dusk i te man kad ir pras
čiausiai parašytą rankraštį, 
o aš perrašysiu ir sutaisysiu 
taip, kad jis pilnai geras 
bus ir visur tiks.

Pataisau draugijoms kon- 
ijas. išverčiu raštus į 
kalbas ir sutaisau pa

traukiančius plakatus ir ap- 
garsmimus. Už smulkius 
darbus imu, po 1 dol., už 
stambesnius pagal sutartį.

A. ANTONOV
1422 Fulton St., Chicago, HL

^DIDELE DOVANA
Nebo pakelio prlėšanys verias »c pinigais 

Visas Kuponas verias įc pinigais

Vises R'jDonas ir pakelio priešakls turi tą 
veny. Gali būti išmainomi j pinigus 

aiba į vertas dovanas, 
b dov»i'K bus (luodnnm iki Doc. 31.

i, čeverykus?
ai p, tai visuomet 

j .1. MARTINAIČIO 
C: ve rykų Kraštavę, 
kur galosFpaairinkti ppgal 
sdvo norą.

.HJOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

Užsirašykite

Pirmą Lietuvių Dienr^i

Kuria jau oina nuo 6 Rugpjūčio kradion.

'NAUJIENOS” praneša naujausias v teisingi***' 
sias žiuias iš kares lauko t Abelaai iš > 
pasaulio — kasdien.

’NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

’NAUJIENOS” talpina darbininkams nau ' .njjus 
straipsnius ir žinias.

’NAUJIENOS" leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmoniųapšvietai ir jų gerovei, o nr ■ avienio# 
ypatos ir darym pašalinio bizme 1,,

Prer nn tatos kaina r
Chicagoje—pi > >šiotojus 1 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chic-, fe metarr £6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cn metams $5.00;
pusei metų $3.00; dviem me^. 1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk Šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

‘ M A U J I E N 0 S ” I&4I S. Halsted St., Chicago. IIL
Šiuonn prisiunčiu$----------- uf "NAUJIENAS"-----------

aidus ir meldžiu jas siųsti Šiuo adresu:

L. 10

Nad4U4xa.il
ju.su


visu kuopų sekretorius su
šaukti kuopų susirinkimus 
ir nominuoti kandidatus į 
Centro viršininkus. Specia
lių nominacijos blankų ne
bus išsiuntinėta, bet kuopie- 
čiai ir taip mokės viską at
likti.

Reikia nominuoti 
datus ant C. K. pirmininko 
sekretoriaus, iždininko i.

i tų kontrolės komisiją iš tri
jų narių, kurių tikslas kont
roliuoti A. P. L. A. turtą. 
•Argi tai ne vis tas pats, ką* 
i ir iždo globėjai? Tik var
gias kitaip skamba. Bet ne 
.varde svarbumas, bile tik jų 
užduotis bus kontroliuoti A.

Severą s
Gothard Oil.

kandi- P* A- turtą.
[Severus Gothardiškes Aliejus]

j, Toliaus drg. G. sako, kad 
h’ iždininkas užsistatyt $1,000 

Literatūros komiteto. Rei-(kauciją. Bet ar tai nebūtų 
kia taip-pat nominuoti ir permažai, nes ir dabar ran- 
laikraščius, tinkamus būtiJbisi po $1,000 kaucijos, bet 
draugijos organu. P°. nau jų metų bus kas ber-

Kiekvienas susirinkime Rainis įplaukų po kelis tuk- 
dalyvaująs narys gali reko
menduoti jam tinkamus 
draugus į visas įstaigas. 
Paskui seka slaptas balsa
vimas. Kiekvienas balsuo-, . .
ja už vieną ypatą (tik ski-'apsvarstys būnantis 
riant kandidatus į Lit. Kom. 
balsuojasi už 3).

Tuoj po balsavimų kuopų 
sekretoriai praneša Centro 
sekr., kiek kas balsų gavo 
ir į kokį urėdą.

Nominacijos laikas užsi
baigia su 1 d. lapkričio.

stančius. Per centrą bus iš
mokama visiems nariams' 
pašelpa. Todėl visados rei-l 
kės turėti ant rankų nema- 

• žą pinigų sumą. Tą, manau,
‘ i šuva- j 

žiavimas. Todėl nėra reika
lo per organą diskusuoti.

tai reikia suprasti, kad reiks 
apmokėti, nes darbas dide
lis, o tame darbe turi būti 
atsakantis ž m o gu s.

.J. K. Mažiukna.
A. P. L. K. Sekr.

d:.
id 

« i 
o n

/j

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini
mo, pasižeidimo, ištinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusių sanarhi ir raume
nų, mėšlungi®, skaudėjimo ir gėlimo.

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 53 c.

ĄNTROS KUOPOS RE
ZOLIUCIJA.

Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos Centro 

Komitetui.
Gerbiamieji:—

PAJIEŠKOJIMAI
kau draugūs Onos 
dabar jau vedus.

kytame savo susirinkime 32 
d. rugsėjo, socijalistų salo
je,* So. Bostone, išnešė re
zoliuciją linkui susivienyji- 
mo dviejų gyvuojančių kny
goms leisti draugijų: “Dar
bo” ir Liet. Darb. Literatū
ros Dr-jos.

; pusbrolio J. Kasparaičio 
I Kauno gub., Raseinių pav 
kainu). Meldžiu atsišaukti

“Man skaudėjo strO- 
noa ir šonai ilgiau, kaip 
por ponkiH metus. Ban- 
džihtt visokius gydymus 
ir viskas buvo voltui. 
Pankui aS radau So- 
vora’H altnanac'i} ir ra
dau, jog Sovora's Go- 
tliard Oil butų geriau
sia išbandyti. Aš ban
džiau tų- gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai del skaudėjimų ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurie ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus.’'

Žaizdos, KK: 
jsisonfiju.si BkinulCji- 
nini, spnngni, karbun- 
kutai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apvo
gimai greitai pagija, 
kuomet

SEVERAL
baling eintawr.2

(Scivevoa Gydant! Mostls l
vartojama. Kaina 25c.

Severe;, i'ro|;;iracijos visur parduodama, pas visus apticki- 
ninkns. Žiūrėk, kad butų Sevoros, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiekiniukas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

W. Fo SEVERĄ CO., * Cedar Rapids, Iowa

RE IK A LI NG A MOT E RIŠK Ė.
Reikalinga apysenė moteriškė prie 

I mažos šeimynos. Geras ir ramus 
gyvenimas. Gaus ir atlyginimą. At
sišauki! greit į “Laisvės” ofisą.

(77—81)

PARSIDUODA FARMA.
Pa>> įduoda Pirma; žemės 160 ak

rų ir namai už $2.400. Iškalno į- 
. mokėti reikia $800, o likusius ant iš- 
I mokesčio. Norėdami daugiau žinių, 
kreipkite šiuo ai Ir

Ignat avi-'

Abudu
I’aišlinio

“Laisvę

Brooklv N.

iraugo K. Noriseviciaus. 
Vilkmergės pav., Laičių

t joj. Turiu svarbų 
Ižiu atsišaukti.

Chicago, Ill.

NAUJA KNYGA
Mylėtojui: muziką ir dainas, 8 lek

cijos lietuviškoj kalboj išsimokinimo 
(notų) “Gaidų” ant visokių instru
mentų, kad ir nėši matęs gaidų, iš
moksi be mokytojo, kuriam mokėtum 

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

McKees Rocks, Pa.

;50c už 1 
duodu už

Kas užsira' 
ant motu ir

J dovanų “šakę” ant čielo meto arba
I knygų “Laisvė.-,” išleistų už 75c. Tos 
I dovanos bus duo l ima tik naujiems 
skaitytojams. Todėl, jei pats skaitai

• --4oiy oodii*?
\Pnikiawsia Het»\vinins vkh p«i*

Kausi .mas.

M.
. E. Arlington,
(Sopi. K) to Oct. 10)

V t

K o

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

itral Ave., Collinsville, Ill. 
C'lywrm uz ur-.uojas — V Raudonius, 

•Ori > ' ig Ave., Collinsville, Ill. 
busirinkiirj, uūna kiekvieno minė

siu Lm» u ią nedėldienį, 1-mą va
landą po pjelų.Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
Il’inois.

LIETU VOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
m... ROCKFORD,

ILL., vHl&lNINKŲ VARDAI 
J R ANT RASAI. 

Pirmininkas P. G. Aleksinan 
1436—-7tb 

Vlco-phmininkas F. Raškcvlčfua 
589 IkImocI

Protokolu mštinlnkaa Ona UžbaiiūU 
1214 Si 

FtauRomj raitininkas J. Btružio 
1125— «tb K 

Iždlainksn St. Buafhakia
LtAr*

Ave. |

A v v.

Kasos Globjžnl.
M. Goruliūte

1109 S. Wlnnwbaro 8t.
Ona Havrasevičiūtė

589 Island Avim
Maršalka A. Navvrauskaa

All So. C’mrch 8*

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

RIŲ ADRESAI:
Centro .pirmininkas P Liopu>, 22' 

Magazino SL, Carnegi«, Po.
Cei'.trj Sfek;etoii»... J. M&.Lukn»i,

1111 Miarket St., N. S. Pitieburga 
Centro Iži/mfukas 

jind Carstm St-.u, S. S

Pa
12

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuoni laiku žemas.

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

Laivai iš New Yorko j Archangelską išeina
99

sovember
burgu,

I urtų Kontrolėm ilontiniji*.
J. (iataveckub.

109 Cross Si., Carneg.v.
M. U rinkis,

* 231 l‘ori.v« St., Pū tslmrgt,. Pa. 
Sumulionis,

Box 68, Me Keen Ročkų, Pa.

Pa.

P. SPAUSTUVE
tiunpti Meirrtorių u'.lzctui 

kiwpoa, .» K.
N. «. Fi

Kadangi dvi vienokių tik
slų draugi ji mūsų srovės 
viešajam gyvenime nėra pa
geidaujamos, nes skaldo 
spėkas, ardo tarpe veikėjų 

, vienybę ir neša mūsų veiki- 
man disharmoniją, susirin
kimas išnešė nuosprendį ir 
reikalauja, kad L. D. L 
Centro valdyba, nieko 
laukdama, vienytųsi

voja kambariai

Skanuu h'um 
gardi urelliH 
šilus, ybuKi* 
vynas, kveo«n 
ti eigai a., iš

puikus užk.nu 
džirti. Salė dėl 
mitingų 
inirškit ides 
atsfckančioi' 
vietos, o bū"uo 
ažganėdintl.

3 Grand st., Broooklyn,
Palei Wytha Ara.

i
durket Si.. N. fe l'n.-.uurfcl'-. 1 »■

2 kuopom, C. A. .-lįj.nuilu.uv. f 
Box ū”, McKi./y ItucL. t'x.

3 kuopei,, J. (.iKhhiisx. !’
<LI8,' l.aupur»x, Pu.

4 kuopo
Carson St.

6 kuopua, F. F»?tr*.ur.kat.. r
Cuddy, Pa..

kuopos--.!. Plikau,
Box Lock 476 Export. Pa. 

r kuopor S. Kirmius,
2220 Tuiilin St., Pittsburgh, Pa..

1111

Bvt

Ig. Bašinskas,
S., Pittsburgh, Pa

2104

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

f

105

;<> ir lt.
t. s po num.:
Fifth St.. Brooklyn,

ne
su

Susirinkimas nutarė pa
siųsti ir eentralei “Darbo” j 
valdybai darugiŠką patari
mą vienyties su L. D. L. D.' 
ir pradėti bendrą veikimą, i

Jei nekitaip, L. Dr-josi 
centro valdyba turi išrink-i 
ti delegatus, ir pasiųsti pas 
“Darbo” centrai? valdybą.

Abiejų Centro valdybų ta
rimo pasekmės turi būti pa
skelbtos viešai org: ne.

PARSIDUODA.
Parsiduoda kriaučių biznis. Biznis 

gerai išdirbtas, darbo visada užtekti
nai. Priežastis pardavimo — nesu
tikimas su partneriu. Norintieji įgy
ti gera bizni, tegul atsišaukia pas: 
METROPOLITAN TAILORING CO. 
371 Metropolitan Ave.. Brooklyn,N.Y. 

(Ant antru lubų).

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

fiavo organu:

4 4

lk o

St

St.

St.

St.
St.

dyba:
L .Tomiška, pirm. 
P. Kurki’Ils, sckr<

Mums nesmagu, kad vie
nas kitas tautininkų laik- 
laštis prikaišioja L. i). L. D. 
įsteigėjams, jog jie būk į- 
kūrę šią draugiją, kad už
kenkus T. M. t).

Kamgi tokius tuščius nie
kus pasakoti. Amerikoj y- 

. ra minios lietuvių. Reikia 
tik agitacijos ir tuomet už
teks pritarėjų ir vieniems ir 
kitiems.

Męs nieko blogo nevelijam 
T. M. D. ir neagituojam 
prieš ją. Nenorime todėl, 
kad ir prieš L. D. L. D. jie 
agituotų.

AUGščIAUSIOS PRIEG
LAUDOS LIETUVIŲ A- 

MERIKOJE REI
KALUOSE.

“Laisvės” N78 drg. J. Ga- 
taveckas primeta man, kad 
išsiuntinėdamas nominaci
jos blankas, nepaminėjau, 
kad būtų renkama iždo glo- 

Nesup rantu, kaip 
drg. J. Gataveckas žiūri į 

Ajrgi Centro sek- 
jaJi paliepti, kad 

išrinktų tokią ir tokią ko
misiją, kuri dar nebuvo ren
kama ir nėra nutarta rink
ti? Centro sekretorius iš
siuntinėjo nominacijos blan
kas visoms A. P. L. A. kuo
poms dr pasiuntė kuopų sek
retoriams laiškus sų paaiš
kinimais, kad nominuotų į 
centrališka valdybą ir turtų 
kontrolės komisijį kas yra

.bėjai.

dalyką? 
retorius

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma,

nors 
pūsto

K. MASAI.SKIS 
m.as Rot kfordiečiam

muzi

su

grujina vi.-okiuose susi- 
voselijoso ir kituose pa
nose. Reikalaudami lie- 
autii, visados ras to gerą

K now ci! en Rockford, III.

Telephone 595 Green point 
'A: Daktaras J.

SP ECH AUSTA S ŠIRDIES IR
PLAUČIŲ LIGŲ.

Vk.< 
8—10 ryto 
12—2 po pi et 
6—8 vakare

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

LIETUVOS SŪNŲ- IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA; WAUKEGAN, ILL.

Valdybos v&xdai ir adresai:
Pirm. J. Baįftįs
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan, Ill. 
1’inn, pagelb. M; Ambraziūnas

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Frotokoių sekr. St. Deikus.

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

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

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

1420 Victoria!) St., Waukegan, 111. 
Susirinkimai alšibūna pirmą nedėl- 

dienį po 12-tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, 10th gatvė,North Chicago, 
111.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakais, 

462 Jerine
Vico-pirmininkas K. Brazevičia, 

„ 266 Exchange
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

818 Jenne
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne
Iždo globėjai: J. Silkelis, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 6J4 Market St.

Sūdžia A. Bubclis, 313 Quince
Vėliavų

Caledonia 
Main St.

nešėjai: P. Miliauskas 
St. ir J. Jurevičia,

St.
301

Kadangi “LAISVE” yra leidžiama ne dėl pelno, 
bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad remkit ir pla
tinki! ją! “LAISVES” pakraipa yra užtikrinta, nes 
<ą leidžia ne pavienis kokis nors biznierius, bet 
larbininkų kooperacija. Todėl 
eikalo prieš ką nuolaukiaut ari

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

Choro vedėjas L. Ereminas

gdieiiio
5. ?

neturi 
ką nors užtylėti.

Todėl, draugai skai- 
kiek galėdami, kad ji 
grin Lėlė j.

“LAISVE”
S3 Roebling

Repeticijos atsibūna kas petnyčią. 
Sokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va
kare.LIETUVIŲ APŠVIETUS DRAUGI

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

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

Protokolų raštinin;kas Ą. Petraška, 
183 Roebling Š^.,!Brooklyn, N. Y. 

Finansų raštininkas/1 A. Plečkaitis, 
228 Madison St., 

Hoboken, N. 
Iždininkas B. Vaičekauskas, 

526 39th St., Brooklyn, N.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠEI POS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirrnontaa,

72 Hudson Avs., Brooklyn, j
S. Karvelis, 111 Ainslij St., 

Brooklyn, ' 
Iždininkas J Butkevlčisi,

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

kuopos Brooklyn^ — L. Deveikis 
146 Metropolitan Ave.Brooklyn.

kuopos Brooklyne — V. Vitkevlčia 
20 Hudson Av«^ Brooklyn, N. Y

bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 
i nereikia gir- 

pa-

N

vieta atsakanti de’ 
Kambariai u vi? ais 
Prašau kreiptis j tą ' 

tą, o būsit užganėdinti.
)HN KULBOK Locnininkas 
Wythe Ave., Corn. So.1st

ngu
I

nil.

”<02

Tel. Green point 279

PUIKIOS ATVIRUTES. !
rūšių, kurias išleido 
Š, F. Komitetas, nuo 

eis sušelpimui

Atvirutės 4 
W orcesterio 1. 
kurių pelnas eis sušelpimui mūsų 
brolių, nukentėjusių nuo karės. Kai-j 
na labai maža. Kas prisius 10c., tas Į 
gaus 4 atvirutes, kas prisius 25c., ’ 
tas gaus 12. Labai būtų gerai, kad 
atsirastų platintojų.

Pinigus ir laiškus siųskite:
P. A. DEDYNAS

1 Worth St., Worcester, Mass.

H.XINKO.
:is, kuris mo- 
duoiia. Atsi-

o. Norwa'k, Conn.

Ar on
čauti DYKAI dvi geras štukaa 

Mh. ir Didelį Kataliogą visokių nia- 
VW giškii štokų ir kitokių visokių 

dalyką, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur Jų gaut? Atsiųsk 

i savo pilnų ir aiškų adresų ir už 
i 6 centus stempų dėl uždengimo 
Į prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 

tų Kataliogų ir štukas tau nusių- 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGJKAS)
3261 S. Halsted Si. Chicago, III.

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

“JAUNĄJĄ LIETUVĄ”
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 

rinktines 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 visuomenės gy

veninio; 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. 23rii Pl., Chicago, Ill.

J N.

N.

Sveikatai

DIDŽIOJO
V1ŠKŲ

J.

NEW YORKO LIETU- 
DRAŪGLIŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkus)
«.183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

F. Deveikis (sekretorius),
i 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,
181 Cxrand St., Brooklyn, N. Y.

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

K. Kreivėnas,
560 W. 52 St.,

Simaitis,
174 Broadway, 

Parulis,
183 Roebling St.,

V.
K.

J.

J.

2

LIETUVIŲ PR EŠERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

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

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

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

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

New York City.

Brooklyn, N. Y.

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

mas tlumočius:
Jonas Samulovlčius, dirba Bush

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

m.
in.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusm,

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

Box 5(58, Steger,
Protok. raštininkas J.' Dambrauskas, 

364 L. Box, fhoirer, III. 
IMo raštininkas V. Malinauskas,

Box 517, Sheffer, III. 
TMtafakas (kasierius) T. Šnekutis, 

~ 482, Steger, Ill.
Knygyno raštipinkas F. Striško,

Bok 588, Steger, Ill. 
Knygyne IMfaWtas J Damfaarifcia, 

Bok 407, Steger, III. 
SwMnHmal atsibta* t>e plrpaam 

BMMkbo mlneoSo nedŠUof, P, A. Sn- 
tnaeriSfarae eretafaf j.

1) M. M. 
19th St., 

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

Susinešimų Sekretorius 
Rice-Herman, 140 E. 

New 
Susinešimų Sekretorius
viackas, 183 Roebling St., 

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

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

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

Broadway, So. Boston, Muss. 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Mar

ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass; 
J. J. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn; J. Jukelis, 696 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West- 
▼flle, Ill., kuris yra po kaucija 
11,000.00, o jis {rašęs i knygas pasiųs 
ftdfolnlraL

sn.ttiw »««» nsr^ |,
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, Jį 1

laimė ir turtas žmogaus sveikatoje! ,
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 

Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA 
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 

kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokiu 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tiki ai geromis ir tl 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil- 
pnybių. į

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę spccijališkų gyduolių, sutaisytų iš švic- jMj I 

Tarpe kilų aptiekus sau- “ į 
sekančios c>^uol^s; ( Jg į 
Nuo palvos skaudfjjmo/IOc. ir .28 A 

.Jo L 
2A Si 
50 £g|L 

.25 ---
.50 

1.00 
1.00 

.50 

.25 •—>-»— 

.25 

.25 

.22 

.U 

.M 
tR

•ffsippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos pydančios žolės, šaknis ir t, (U j
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. t

^^“Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašym«fs'cv_?.3 ;
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam* , 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje Ugojfe 

tstg-® {’ims brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite 'gyduolių, r*ivdiMK> ' ‘ ’
atsilankydami į Liftuiniką Apticką.

VINCAS J. DAUNORA.
$8® Bedford Avenue rampas North ♦-*•» BrockUyHi. %

ziausių ir geriausių gydančių i..cdikaincntų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas 
delyje sukrautos ir gaunamos 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties ilalsatnas. 
Nervų Stiprintojas. 
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio.......... . ____  ..
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinčs tnoškos." 
l’igulkos del kepenų.,. 
Blakių naikintojas.......
)>el išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui.... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis. .... 
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai.

. .AOė. ir
. ,50c. ir
• .25c. ir

10c. ir

60c

$1.00
.75 

1.00 
1.00

.60

.50
.50

I. 00
.2/1
.Iri 

3.00 
.25
.25
.50
.25

J. 00

Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo.......... .
Nuo peršalimo..................
Plaukų stiprintojas. .. ,25c. 
I.initnentas arba Expelleris 
N uo 
N uo

niaukų žilimo............
Rentnatizmo......... 50c
Ivtiškų ligų..........50c,
dusulio........ ...............
kirmėlių......................N uo

Antiseptiška tnostisv
N uo
K.istorija del vaikų 
ProŠkos del dantų. 
Katpų naikintojas.

viduriavimo.
10c.

ir

it

” y........................................... 11 .............if —--------------..........................................

Specij«iška Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros

MOKSLO NEREIKIA JIEŠKOTI 
DeHo, kid mu iwriM* 
htb<, aritmetiką ir lieti 
mum Itaosami laike, 
hyfi DYKAI. |diktte«p|.

LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA. MII U lt CMICAM.

twill Wbw UM M» 
ftiiti'dt&t. lorodyMlil 

Adrtm;



LAISVĖ
14 d. spalių, p. Draugelio SKAITYTOJŲ ATYDAI! i 

svetainėj, 73 Grand St., bus Mainydami adresą, būti-
i'.wumj

(October), yra parengtos 
j akalbos L. S. S. 83 kp. 
<uu Aiudson 2±ve. ir kampus 
Front St. Central B’lyne. ■ 
Kalbės Jukelis ir Bekampis1 
iš Bostono. Kviečiame susi
rinkt kuodaugiausia.

Komitetas.

i Mainydami adresą, būti- 
bertaininis mitingas Amai- nai turit priduoti senąjį ir Ii _xi.? -ctt-.i----  „4—rpQ nepa_

adreso permainyti 
1. “Laisvės” Adm.

DIDI NAUJIENA BROOKLYN© LIETUVIAMS!
Fa=d CloS Wo= adresus,
vi America 58 lietuvių pre-1 darius, 
C I**'"' skyriaus. Pradžia V V
7:30 vai. vakare.

Visi preseriai privalo į šį 
mitingą atsilankyti, nes tu- 

irime daug svarbių reikalų 
1 apsvarstymui. Taipgi ma- 
ilonėkite pranešti vieni ki
tiems, kad minėto j dienoj

> susirinkimas, nes tie,' 
kurie “Laisvės” neskaito,ne
žinos.

Kiek karų kompanijos su- L
renka pinigų? ?us

New Yorko Public Servi- . 
ce komisijonierius išleido
• • "^1 1 (411 * 1 •non) Iriems rupi organizacijos ge-
IxifnmlifY I 1/I m i Iri xii ri hir. | <7 .v* .

rove, malonėkite į sį susirin
kimą atsilankyti.

Preserių Komitetas.

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

Varde L. G. Kliubo 
Sekretorius.

Turime už garbę pranešti vietos lietuviams, kad męs jau atida
rėme kitą APTIEKI po N41® So. 2nd St. ir kampas Uniou Avė., 
Brooklyn, N. Y., (tirščiausiai lietuviais apgyventoj kolionijoj). Mūsų 
Aptiekoj randasi įvairiausių chemikalų, perfumų, Lrajankų į 
įvairių guminių prietaisų, speciališkų diržų sustiprinimui vidurių ir lt.

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

turi gerą praktiką Kalbamo Rusiškai, lenkiškai ir Lietuviškai.
I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius

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

Diena 
užsiimu

ir

SERGANTIEJI!
priežastie* !*<•*?

su-

birželio, 1914 m. iki 30 d.bir- 
želio, 1915 m., kurioj nuro
do, kiek karų kompanijos, 
per metus surenka pinigų. 
Pasirodo, kad viršutinių, že
minių ir požeminių karų 
kompanijos per metus su
rinko $93,644,428! Tai p 
ži suma pinigėlių! Per tą 
laiką pervežta 1,807,632,726 
žmonės ir 359,006,151 trans-

Ketverge, 14 d. spalių, W. 
M. Shedlowo svetainėj, ’36 

>—3rd Ave., Brooklyn, N. Y., 
^7; bus prakalbos L. ‘ S. S. 20 

kuopos. Šios prakalbos ne
paprastos, bet paminėjimas 

j 10 metų sukaktuvių gyvavi- 
|mo Lietuvių Socijalistų Są
jungos. Pradžia 8 vai. va- 

’ i kare. Kalbės J. Šaltys ir J.
PagaŲofieiališkij praneši- vietos h. apielinkių

imi, tai mI'v. oi.'o \a.o įja iietUViai malonėkite atsilan- 
sekanciais motais privalo 
tiesotų mokesčių sumokėti 
$20,519,715. Iš šios sumos 
pripuola ant New Yorko 
miesto $13,975,029. Reiškia, 
tik vienas New Yorkas turi 
sumokėti tiesotų mokesčių,

Kiek New Yorkas turi 
keti mokesčių?

Komitetas.

giau nei pusę.

tijos balsuotojams yra da
linama nauja konsttucija 
Spėjama, kad šiais metais

SIMANAS 
VAICEKAUSKAS.

Šiuomi pranešu, kad 
dirbu pas M. and V. Furni

a;

nos pas M. Petraitį. Sve
čiams besilinksminant F. 
Deveikis sumanė paaukauti 
po keliatą centų sušelpimui 
nukentėjusioms nuo kares 
lietuviams. Svečiai tam su-

fornišių. Todėl norintiej 
pirkt 'fornišių malonėkite 
kreiptis pas mane, o aš pa I . • 1 *• • • • ..
icisingiausiai. Mano antra
šas, 183 Roebling st., Brook- 
vn, N. Y. Telephone 5231

mii! jonu balsuo-'
, . • • i i -■>

j Deveikis $1.00; O. Deveikie
nė. K. Zolotorius, M. Zoloto- 

’ rienū, J. Twaska, A. Twas- 
j kieno ir J. Akstiniiitč — po 

K. Deveikiene 
: ir S. Rot

torius pagamino 2,200,000 
egzempliorių naujos konsti- 
tucijos.

vokiečiai depozito riai, kurie 
protestuoja prieš bankie- 
rius, skolinančius pinigų 
Francijai ir Anglijai.

Pranešimas
Šiomis dienomis

- po

Pinigus $4.75 priėmiau ir

šiuriui J. Martmaičiui.

New Yorke, 9 d. spalio 
(š. m.) “Novy Myr” buvo 
parengęs didelį, koncertą. 
Koncertas buvo nepaprastai 
geras; dalyvavo daug žy
mių artistų, kurie žavėtu 
žavėjo publiką savo gabu-
m ai s.

Bi-ooklvn T.cboi- Ūmini/ laip-pat buvo kalbėtoji 
919—957 Willouuhbv’ A ve., plačiai žinoma visapasauli < » <. ’• • • 1 • 1 • v 1 • 1 —

Km •ie suprantat'? 
ilba ir norit? iširi r

:jime ponia Kolontai, tik-ką 
atvažiavus iš Rusiios, kuri,

p lomi ii dalykų 
kiška iudeiiini

iš darbiniu-

i gauti darbininku su

ir Vidžiūną, 687

South 4263
Telephone

koncertas 419()-> m.

i kilimai, kurie, kaip išsireiš- 
'ke, perviršija sukilimus

Ii
turi

“tos skyriaus Labor kilti i 
919—-957 Willough- 
Brooklyn, N. N.

voliucija.
Koncertas labai nusisekė. 

1'ublikos buvo virš tūkstan-

zanga > c.
Laike koncerto ir baliaus 

bus dalinami programai. 
Jeigu kurie biznierių norė
tumėt savo biznį pagarsinti, 
tai apgarsinimą-atneškite į

<;bling St.

Vargiai męs,lietuviai, ka
da susilauksime tokio kon
certo.

Publika užsilaikė pusėti
nai ramiai.

Po koncertui buvo rusiš
ki šokiai.

Taipgi buvo žydų komite
tas išrinktas rinkti aukom 
nukentėjusioms nuo karės 
žydams. Kabė.

11 d. spalių, p. Draugelio 
svetainėj, 73 Grand St., Bro
oklyn, N. Y., bus Biznierių 
draugystės susirinkimas. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visilniiesto dalyse registravosi 
biznieriai malonėkite atsi
lankyti.

Visose penkiose Didžiojo

Komitetas.

TEATRAS IR BALIUS!
Rengia Lietuvaičių Uni-1 metais, 

os 54 skyrius. Atsibus Su-i

dėl balsavimo 2 d. lapkričio 
667,509 ypatos. Pažymėti
na, kad Manhattane užsire
gistravusių skaičius nupuo
lu, palyginus su pereitais

batoje, 16 d. spalio (Octo
ber), 1915 m., Tautiškame 
Name, 101—103 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 
vai. vakare. Bus sulošta 2 
puikios komedijos: “Alyvos 
Žydi” ir “Šalaputris”, ku
rios prajuokins, sugriaudys 
ir nuramins kiekvieną ypa- ___ „
tą, kurie tik atsilankys ant tytojams tokios dovanos neduodamos 
šio puikaus pasilinksmini 
mo. /

Po lošimui bus šokiai. Mu

“LAISVĖ” tik už $120!!!
Kuris užsirašys pas mane “Lais

vę” melams ir prisius $2.00, tas ap
turės dovanų knygų vertės 80 cen
tų. Rašykitės šiandien, nes neilgai 
bus duodamos tokios dovanos!

Kiekvienam atsišaukusiam prisiųsiu 
kai alingą, iš kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų. Adresuokite.

J. P. CHUPAS
P. O. Box 330, Ansonia, Conn.

P. S.—Vietiniams ir seniems skai-

Rašydami įdėkit stamps dėl atsaky 
mo.

V. /; 
? O 
- .jq 

’-A 3 
<2 r. 
> °

rįs bus atdaros nuo 7 vai 
vakare. Įžanga ypatai 25c 

Kyiečia Komitetas,

PARSIDUODA
Du- Saliūnas už mažą prekę. Kas nori 

tai gal padaryti puikų gyvenimą. At
sišaukite ant š’o adreso:

B. KRAWCZALIS,, 
122 Riverdale Ave,

“INKVIZICIJA”.
knyga. Joje telpa nevien inkvizi

cijos, bet ir katalikiškos tikybom istorija. Čia nu
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 
$1.00. Tą knygą galite gaut F. Milašauskio knygy
ne, adresuojant:
F. MILAŠAUSKIS, 25 Second Street.

Yra t-aa svarbi

So. Boston, Mass.

1Tv| *1 r* T U LiliTUVtSKO 4b. DdNO v.ISuZlSllkAU GTaiDOiOjftUS rekordas prekiuo.ia tik 75c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai pri- 
aiųsk už 3c. paėtmę markę, o apturėsi 
didelį ir puikų kata'ogą, kuriame rasi 
visokių geriausių Armonikų, Skripkų, 
Triūbų, ir daugybę kitokių Muzikuliškų 
Instrumentų. Istoriškų ir maldų knygų, 
kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. 
Gražių popienj gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis, 
su drukuolais 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

S &paišiukas
I Dydžio 5 x 6Ą, su 

310 paveiksiclių. 
kaina . . . SOc.
Agentams duoda
me 60%

M—BBMV W»MllliMMI

W.S.WAIDEUS, 112 Grand St., B’klyn.N.YPIOUS IŠPARDAVIMAS.
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji

mo pirm užmokėjimo pinigų.

Z<1

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

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

Vienas armonikas 
sais. Kaina $8.00 
klavišiu, 12 basu,

Kains $12.00.

'Vokia 
su i

klavišiu, 
armonika

8 bal
su 21

strėnų balalaika.

H .<)

Visi užsakymai išsiunčiami ta pačia diena.Prieš išsiunčiant s. 
riausiais specijalistais—meistrais, todėl nei jokio susigadinimo negali at> 
truolo kataliogo, kuris siunčiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO.
52 CANAL STREET, Dept. M

peri ik ' inainas 
Reikalaukite

gi*

K A R E! KAINOS NUPIGINTOS 
Re -- VISK 
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EXTRA PARDAVIMAS
Puikus namas ant 8 familijų, po 4 

kambarius ir bekauzės ant flooro; že
mė 25x118, randa $60.00. Ant metų 
išmokėti $i,400. Kaina tik $6,400.

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

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

131 Grand St., 
Office or Real

A. ZINIS
Brooklyn, N. Y, 

Estate and Insurance.

PARSIDUODA RESTAURANTAS.
Parsiduoda restaurantas su visais 

įrankiais prie biznio reikalingais. 
Biznis išdirbtas. ' Apielinkė apgyven
ta lietuviais ir lenkais, yra artimais 
lietuviškų šapų. Parsiduoda už pri
einamą kainą. Kreipkitės:

VINCAS VERTIKAS.
Yonkers, N. Y J 58 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

nustojote sveikatą iš 
po dienai, metas po melui 
gydymu sergančių žmonių, 
ykite sau, kiek aš išgy-

džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuamet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai 
prantantį daktarą ir specijalistą

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

ryti, kad iige'beti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 M«tų 
visokias ligas u didžiausiomis pa- 
Bekmčfn’s, kaip tai: nusilpnėjimą, u«- 
uikritimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofise valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. šventadieniais nuo 10

140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Av<>.)

Ti g . LA MC*5 ’ DvC

vai. ryto iki 4 po pietų.

Columbia

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
Galima gauti pas

J. GIRDEI
103 (Iran I St., BroobL n, N.\

E

E

E

2339.

2340.

2341.

2342.

2343. 4»
2223. 

<<

2224

2225.

2226.

2227.

2228.

2256.
- r*

2359.
I (

2360.

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Doetas.
Dl EDUKA.S. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.

“DRINOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą. <
KAS SUBAIGS VAKARĖ!.].
N t ( ĮSTABU. Maršas. RepuUikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
l’O 1)1 GALVIU ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava -

7OS. Monologas.
Princo Vaiskava Kapelija.

DRAUGE. l’olka-Mazurka. Griežė Rcpublikonų Gvardijos 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
I SVEIKATA. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija. 
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRIALĘ. . . . _______
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER SI LA 
2YDAS SI 
SAULELĖ

.10.1 a v.
AT1NĖ..IE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARSAS. Princo Vaiskava

A

SUDIEV.

' • A V

TĖVYNĖ MŪSŲ

KUR BANGUOJA

ir TYKIAI NEMUNĖLIS

NEMUNĖLIS.
ir SUKELK1ME KOVĄ.

VILNYS. (Dras. V. Kudirkai Valcas.
(Dr as V. Kudirka). Mazurka.

( Dr-as V. Kudirkai. Valcas.
’.LAS Polka.

I ■ n 

i<. < .■

11 :

V ' M ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVE 
r GRAMAFONŲ.

\ ~ : Specijališkas nužeminimą*
kainos ant trumpo laiko. Pa* 

/ u siskubinkite įgyti šitą grama-
I foną su 12 lietuviškų dainj

.,7 500 aditų, kaštuoja $12.50
'•'A Gvarantuotas ant 10 metų. Ši-
į i ta gramafoną siunčiame kiek-
U.-- vienam su tiesa apžiūrėjimo

: A .• ’ Y&žjfljN prj»š užmokėjimą pinigų. J«i-
.'kių. galite sngrąž’ntl 

aigMi. Reikalaudami, priaiųaki* 
\ .r---—// te $1.00, likusius užmokėsite

...... Ų aplaikę tavorą. Pasitikime, kad
tuomi grnmaionu būsite pilnai 
užganėdinti.

j 2* į . Kievski Phonograph Co.
1 Orchard Street, Dep. D. 

' " NEW YORK, N. Y.
MES 'PROTINAME, JUS PELNOTE. NEREIKALAUJAME 

PINIGŲ, MOKĖKITE TADA, KADA APLAIKOTE DAIKTUS IR 
JEI JIE JUMS PATINKA. Tūkstančiais dolerių išduodama tavorų, 
kad supažindinti jus su mūsų tavoru. Tas nupiginimas tiktai per 
tūlą laiką, ir pareikalavus męs jums prisiusime puikiai išbraižytą 
auksinį laikrodėlį, vyrišką ar moterišką su geriausiais viduriais 
tik už 5.95 ir apart to, kaip matote ant paveikslėlio visus tuos 
daiktus: Skutinyčią, gražinusį Lenciūgėlį, Žiedą, Foutaninę Plunksną, 
Baksą Havanos Cigarų, 7 šūvių nikeliuotą revolverį. VEIK DYKAI! 
VISKAS PILNAI GVARANTUOTA. Kitur už tuos daiktus užmo
kėtum tikrai $25.00. Specijališkas nupiginimas, todėl pasinaudokite 
tokia"Hrbga, kol daiktų yra, prisiųskite savo vardą ir adresą, iškirpę 
šitą apgarsinimą, o męs jums išsiųsime šituos 10 daiktų del peržiū
rėjimo ir išbandymo. Jeigu jus tas viskas užganėdins, užmokėsite 
agentui $5.95 ir persiuntimo iškaščius. Užsisakykite šiandien—su- 
čėdy»ite pinigus.

„it WATCH CO..i>nil. ^.CHICAGO. ILL.

AISOPO PASAKOS
Didele knyga 360 pusi. 

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

Reikalaukit iš “Laisves’
redakcijos

183 Roebling St., Brook 
lyn, N/ Y.

AISOPO'
PV8AKOS

limeno «, urruMtv VK

KARDUS VAIRAS
i?<4

f Į ar^E25ias«MBgBu x l 111 n f iwm ' rsLAAiaBOgHMBIM.&V.FURNITURECOJ
g Maliauskas & Vidžiūnas, Props. B

i IETUV/AI PERKA PAS MU^?
kad mes parduodame gražius, drūtus FORNIČIUS ir už 

žemą prekę. Palaukiam pinigų, jei kas nori arba gali išmokėt po 
$1.00 ar $2.00 j savaitę. •

PATARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.687 THIRD / VE. COR. 21 STREET




