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RUSIJA ATAKUOS BULGARIJAAUSTRO-GERMANAI EINA SERBIJOS GILUMOM. VOKIEČIAI UŽĖMĖ ILLUKŠTĄ.
REVOLIUCIJA RUSI

JOJ.
R ei ai minga ta Rusi

ja! Net ir šioj valan
doj, kada pavojus grę
sia pačiam Petrogradu i, 
juodašimtiška caro val
džia nenusileidžia žmo
nėms.

Vidaus dalykų minis- 
teris Ščerbatovas, žmo
gus gana pirmeiviškas, 
atstatytas iš ofiso. Jo 
vieton paskirtas uolus 
juodašimtis Chvostov, 
kuris savo nelabais dar
bais pagarsėjo visoj Ru
sijoj. Chvostovas bai
siai patinka visiems at
žagareiviams.

h Naujasai ministeris 
jau spėjo pasakyti ke
lias “patriotiškas” pra-

- kalbas, įžeidžiančias 
dūmą. Jisai esąs taip 

! smarkus, jog prižadąs, 
kad rusų kariumenė 
dar būsianti Berlyne.
• Ant caro ir carienės 
įtekmę vėlei atgavo še

ri nai Ktvirkėlis, vienuolis 
Rasputin.

Maskvoje, Charkove, 
Petrograde, Odesoj ir 
Rostove ant Dono buvo 
dideli žmonių sukilimai. 
Maskvoje ant Puškino 
skvero sukilėliai pasta
tė barikadas ir ilgai ko
vėsi su policija. Dau
gybė policistų sužeista.

Maskvoje kilo studen
tų streikas. Universi
teto rektoriaus praneši
mo valdžia neleido pa
skelbti.

Apie revoliuci joniš
kus sukilimus kituose 
miestuose mažiau žino
ma.

'austro germanų spėkos.
Bulgarų kariumenė jau 

pasiekė Zaitcar ir Kniaze- 
vac.

VOKIEČIAI IR AUSTRAI 
EINA SERBIJOS GI

LUMON.
Austro - germanai užėmė 

netik Belgradą, bet ir kitą 
svarbią Serbijai tvirtovę Se
mendria, ant Dunojaus. Se
mendria susideda iš tvirto
vės ir šiaip jau miesto. Ir 
miestas ir tvirtovė kliuvo 
teutonams po labai atkak
laus mūšio, kur serbai ėmė
si, kaip liūtai.

Vokietijoj 
'viešpatauja 
I džiaugsmas,
kada Serbija bus galutinai 
'sumušta. Tuomet vokiečiai 
j susivienys su bulgarais ir 
turkais ir jų spėkos bus be
galo didelės.

Vokietijos kaizeris Villius 
jau nuvyko Serbijos fron- 
tan ir, po pasimatymui su 
feldmaršalu von Mackensen, 
pribuvo į Belgradą.

ir Austrijoj 
neišpasakytas 

Visi laukia,

Gražiausias parkas Varšavoj, vadinamas Oisdowski.

METĖ BOMBŲ ANT 
RYGOS.

Berlynas.—Vokiečių h y d - 
roplanas metė 10 bombų ant

LIETUVA
LIETUVIŲ ATSTOVŲ 

KALBOS DŪMOJE.
Rusu valstybės durna 

rugpjūčio 27 slaptame posė
dyje svarstė sumanymą į- 
statymo, kaip organizuoti 
pabėgėlių pašelpą. Kelias 

lių ikf9 d. s}), talkininkai dienas vėliau durnos pirmi- 
paėmė nelaisvėn 25,000 vo-'rinkas leido viešai paskelbti 
kiečių ir 216 kanuoles. ^posėdžio pranešimą, kuris 

Nuo dienų garsiųjų mū-,turbūt ėjo per gana aštrią 
šių ties Mama francūzai cenzūrą. Kaip “Frankfur- 
dar neturėjo tokio laimėji- ;ter Zeitung” praneša, kalbė- 
mo. i jo

Taip praneša karės ofi-

SUĖMĖ DAUG VOKIE
ČIŲ.

Paryžius.—Nuo 3 d. spa
ių iki 9 d. sp. 1

Rusijos reakcijonie- 
riai, popai ir dvarpo
niai, padavė carui raš
tą, kuriame šaukia sau
goti seną tvarką. Juo
dašimčiai tame savo 
rašte tvirtina, kad revo
liuciją Rusijoj kelia žy
dai, valnamaniai, o se
niau kėlęs dabar jau 
miręs grafas Vitte.

Abelnai Rusijoj vieš
patauja didžiausias su
judimas. Iš vienos pu
sės—valdžia nenusilei
džia, iš kitos—revoliu
cija kelia galvą.

ANGLIJA IŠSIGANDO.
Kuomet vokiečiai užėmė 

Belgradą ir Semendria, o 
bulgarai susivienijo su trily
pės sąjungos kariumene, tai 
Anglijoj kilo didelis nera
mumas ir susirūpinimas.

Dar niekuomet nuo pat 
karės pradžios iš Anglijos 
neatėjo taip nesmagių žinių, 
kaip dabar. Visi laikraščiai 
nurodo, kad visasvietinei 
Anglijos galybei gręsia di
džiausias pavojus. Jeigu 
Vokietija užims Serbiją ir 
susivienys su Turkija, tuo
met sveikas dingęs dėl An
glijos ir Egiptas ir taip-pat 
įtekmė Persijoje.

Štai kodėl Londono laik
raščiai smarkiai užsipuola 
ant savo valdžios ir reika
lauto reikalauja, kad ser
bams būtų suteikta kuodi-

Ministeris išsireiškė ši- 
taipos: “mūsų pirmutinis 
darbas — apgynimas mūsų 
fronto ir paliuosavimas nuo 
vokiečių jungo mūsų terito
rijos. Vienok, kaip Franci- 
ja, taip ir Anglija suteiks 
pagelbą Serbijai. Rusija jau 
rytoj užpulsianti ant Bulga
rijos”. •

kur rusų kariumenė prasi- 
laužė pro vokiečių eiles. Mū
šiai įvyko visai netoli Ru
munijos rubežiaus ir rusams 
pasisekė suimti- ** nelaisvėn 
2000 austro-vengrų ir ger
manų, tarpe jų 60 aficierių.

Rusai, laimėję rytų Gali
cijoj, mano padarysią įtek
mę ant Rumunijos, kuri ne
bežinanti, prie kurios pusės 
prisidėti.

Bet japonai sau tyli ir ga
na.

NIKOLAJ NIKOLAJEVIČ 
PRIEŠ BULGARUS.

Iš Londono praneša, kad

SERBAI MUŠASI 
NARSIAI.

Serbai musasi smarkiai 
bet sunku jiems, 
rai, net žili seneliai, 
prie ginklo.

VĖLEI SKERDŽIA AR
MĖNUS.

Amerikos ambasadorius 
Konstantinopoly Mr. Mor- 
genthau praneša Washing- 
tonan, jog kaip tik bulgarai 
prisidėjo prie Turkijos, taip sai šiomis dienomis apleis ir 
greitai vėl prasidėjo armė- Angliją, 
nų skerdynės Mažojoj Azi
joj.

Ambasadorius sako, kad 
dauguma armėnų Mažojoj 
Azijoj esą išskersta.

Popiežius Benediktas 
taip-pat kreipėsi prie sul ta
no ir prašė jo pasigailėti ar
mėnu, v

IŠVAŽIAVO BULGARŲ 
AMBASADORIUS.

Londoną jau apleido Bul
garijos ambasadorius. Ji-

TURKAI NORI IŠVYTI Iš 
SAVO ŠALIES VISUS 

SVETIMTAUČIUS.
Prof. Samuelius Dutton, 

sekretorius Amerikos komi-
\ isi vy-isjjos tyrinėjimui turkų žve- 

stoja liškumo ant armėnų, sako,■ 
Serbų genera- pad turkai nori išvyti iš ša

lis štabas praneša, kad ser- V() šalies 
čius.

BULGARIJOS KARIUME
NĖ ĮSIVERŽĖ Į 

SERBIJĄ.
Bulgarijos kariumenė įsi

veržė į Serbiją trijose vieto
se. Dvi bulgarų armijos 
mąršuoja stačiai ant Nišo, 
kur dabar gyvena karalius, 
randasi generalis štabas ir 
visos valdiškos įstaigos. 
Trečioji gi armija eina lin
kui rytų gelžkelio, kad per
kirtus komunikacijos liniją.

Bulgarams yra begalo 
svarbu užimti gelžkelis, ve
dantis nuo Belgrado į Nišą 
ir Solonikus. Mat, tuo gelž- 
keliu francūzai ir anglai no
ri pristatyti iš Solonikų į 
Serbiją savų kareivių, kad 
pagelbėjus serbų armijai. 
Jeigu bulgarams pasiseks

bu kariumenė atmušė teuto
nų atakas ties Ramu. Ties 
Morava serbai atstume vo
kiečius į upę.

laip-pat jr daugely kitų 1 graikaįs ir kitais, 
vintu cnvntii ntmncn vnlrin *vietų serbai atmušė vokie
čių atakas ir savo kaleina 
patįs pradėjo atakuoti prie
šus.

Serbų armijoj yra labai 
daug anglų aficierių. Ser-

visus svetimtau-

Išpradžių, sako profeso
rius, turkai apsidirbs su ar
mėnais, o paskui jau su

VOKIEČIAI ARČIAU 
PRIE DVINSKO.

Londonas. — Vokiečių ka
res ofisas trumpam biulete
ny pranešė, jog’ von Hinden-

bai turi ir angliškos artile- i)llrg0 kariumenė užėmė IL 
ri.i°s. j lukštą, miestą gulintį į va-

. Vienok sunku, serbams [karus nuo Dvinsko. Tai y- 
ginties nuo vokiečių, austro-įra pusėtinai didelis laimėji- 
yengrų ir bulgarų. Perdaug į mas Von Hindenburgo Ra
jau tų priešų. Germanai rjumcnjjs, kuri stengiasi ap-

pačią, kurią vartojo prieš įjy“
rusus gegužio mėnesį, kada' ■ — ■"
juos varė iš Galicijos.

’ turi puikiausią artileriją, tą siausti Dvinską iš visų pu-

RUSIJA UŽPULS ANT 
BULGARIJOS.

Pirmasai Francijos mini
steris Viviani pasakė; kad 

užimti tas gelžkelis — tuo-(šiomis, dienomis Rusijos ka- 
met serbai liksis . be pagel- riumenė užpulsianti ant 
bos ir juos galutinai sumuš (Bulgarijos.

i jo šitame posėdyje lietuvių 
i atstovai Januškevičius bei 
Laukaitis. Pirmasis kaltino 
ypač civilinius valdininkus. 
Jis sake: “Priešui vos ant 
Išimto viorstų prisiartinus, 
jau bėgąs gubernatorius,pa
skui jį seka jo žmona, tada 
išunes, katės bei vištos. Juos 
I seka visa eskadra raitų šni- 
Ipų. Visa tat bėga kaip 
sunkiai pasijudinanti minia.

L 
pamato šitų didžiųjų ponų 
kraustymos, tada ima bėgti 
ir sodiečiai.

Kalbėtojas tvirtino, kad 
vokiečiai apsieiną su gyven
tojais geriau, kaip rusų val
dininkai.

Vokiečiai rūpinasi, šelp
ti savytarpinės pagelbos į- 
staigas, tada, kaip rusų val
dininkai jas visai draudžia 
ir atgal sugrįžę į vokiečių 
vėl apleistus kraštus tokių 
įstaigų veikėjus be jokios 
priežasties suima. Taip at
sitiko Šiauliuose,kada vokie
čiai po pirmo užėmimo Šiau
lius apleido.

Lietuvių atstovas Laukai
tis sakė patyręs, kad žemes
nieji policijos organai su 
ypatišku pasimėgimu sunai- 

,'kina durnos atstovu ūkius 
[prisidengdami kariumenės 

žadą [reikalu, norėdami tokiu bū- 
ą u-'du įtikti buvusiajam vidaus 

niversitetą, taipogi atidary- 'dalykų ministeriui. 
ti ir vidutiniąsias mokyk-1 ‘ -------------

las. Mokiniai, esanti užsie- NAUJASIS SUVALKŲ CI- 
ny, gali grįžti namo ir sto-1 VILGUBERNATORIUS. 
ti į mokyklas. Apskričio) Oberpraesidialratas (pro-

BULGARAI APSKELBĖ 
KARŲ.

Londonas.—Central News 
praneša, kad Bulgarija for- 
imališkai apskelbė karę Ser
bijai.

Iš Bucharesto tą pat pra
neša.

vyriausiu komanduutoju ru- kad Japonija labai dikčiai 
0ic«Vii onnl/ii nvnno Dnln’Himn ' v i a • t-i •• • i —

JAPONIJA PADEDA RU-sKaimas dar ramus, bet kad 
SIJAI.

Mr. C. Robinson, inžinie
rius iš Londono, tik ką pri
buvęs iš Rusijos, pasakoja.

siškų spėkų prieš Bulgariją 
būsiąs didysis kunigaikštis 
Nikolaj Nikolajevič.

GRAIKIJA NEPADEDA 
SERBIJAI.

Graikija apleidžia Serbi
ją. Serbijos ambasadorius 
Graikijoj prašė pagelbos, 
kuri priguli serbams nuo 
graikų sulyg tam tikros su
tarties. Bet Graikijos val
džia atsisakė suteikti pa- 
gelbą.

pagelbsti Rusijai karės am
inu nici jos pristatyme.

Visa Sibiro gelžkelio lini
ja gabenama ne kas kita, 
kaip tik karės medžiaga.

VOKIEČIAI TRAUKIASI 
GALICIJOJ.

Austro germanai traukia-'
si nuo Stripa upės (rytų Ga- (PIETINĖ RUSIJOS DALIS 
licijoj) linkui Zlotą upės. 
Rusų kariumene komanduo
ja garsus generolas Ivanov, praneša, 
Rusų kariumene bėgyje 30 
dienų padare 30 mylių. Ru
sai vejasi ten tonus.

Ties Trembovlia ir Haivi- 
renka austro-germanai drū
čiai laikosi.

Tie generolo Ivanovo lai
mėjimai rytų Galicijoj pa
dare Petrograde didelį į- 
spūdį.

RUSIJA BUVO PRISI
RENGUSI KARIAU
TI TIK 6 MĖNESIUS.

“Time’o” korespondentas 
sako, jog Rusijai todėl nesi
seka, kad ji buvo prisiren
gusi kariauti tik šešis mėne: 
sius. Tam laikui jai užteko 
karės ammunicijos.

ga- 
ap- 

link

RUSŲ TRANSPORTAI 
VEŽA KARIUMENŲ

Į BULGARIJĄ.
Rusiški transportai, 

berianti kareivius, jau 
leido Odesą ir vyksta 
Bulgarijos.

Transportus lydi naikin
tojų flotilija. Du karės did- 
laiviu taip-pht plaukia pas
kui transportus. Rusai nori 
iškelt daug kariumenės Bul
garijoj.

RUMUNIJA.
Ligišiol dar nieko tikro 

negalima pasakyti, kaip elg
sis Rumunija.

Tik Paryžiuje tikimasi
Pirm paėmimo Illukšto kad Rumunija padės, talki- 

vokiečiai šturmavo rusų pinkams.
frontą per dvi mylias ilgio -------------
ir suėmė 300 rusų j nelaisvę.' REIKALAUJA JAPONŲ

------------- PAGELBOS.
RUSŲ LAIMĖJIMAS RY- | Anglų laikraščiai šaukte 

TŲ GALICIJOJ. šaukiasi japonų pagelbos.
Rusų karės ofisas skelbia Japonai, anot anglų laikraš- 

apie didelį laimėjimą rytų čių, turi pribūti ant Balka- 
Galicijoj, ant Stripa upės, nų.

APLEIDŽIAMA.
Italų laikraštis “Secolo” 

------ jog Besarabijos 
žmonės apleidžia savo kraš
tą, manydami, kad karė ir 
ten nusitrauks. Ir Kijeve 
esanti didelė suirutė. Dau
gybes žmonių parvažiuoją 
gelžkeliais. Liaudies ap
visoms Kijevo augštesnėms(Kušino pirmininku paskirta ymcijos valdymo patarėjas) 
mokykloms mokslą tuom- i^Yokatas Peplovskis, pla-; Ruediger von Haugwitz iš 
tarpu atidėti Ir Poltavoje'Siai zlPomas Lenkijoje.Var-, Rosenthal yra paskirtas bu- 
didis neramumas. Daugį 
žmonių apleidžia miestą, i 
nors gubernatorius paskel- į 
bė, kad Poltavai tuom tar
pu pavojaus nėra.

VARŠAVOJ E.
“Ryg. Garsas” rašo 
Va ršav o j e v o k i eč i a i

NO-NEDIDELIS SERBŲ
RAS KARIAUTI.

Serbų socijalistų laikraš
čio “Buduščnost” redakto
rius rugsėjo 5 dieną rašo,

santi dideliai suvarginta. 
Prie didelių karės nuostolių 
prisideda dar i___________
limpančių ligų. Pusė gyven
tojų jau išnaikinta, 
laukiama taikos.

“Neue Zu richer 
richten” nuo 6 rugsėjo pra
neša, kad Serbijoj jau nėsą 
didelio noro tolesniam ka
riavimui. Serbai 'į dalis sa
vo armijos pražudę. Pini
gų stovis visiškai suiręs.

: Prieš Austrijos ofensivą 
serbai tik silpnai tegalėtų 
stengties. t

(“Dabartis”).

savos kariškasis gu bemato- alkų eivilgubematoriumi. 
rius liepė išdalinti I miesto i 
milicijonieriams 1,200 revol
verių, 

r -------
LAUKŲ VALYMAS.

šiose dienose už Mintau
jos plento laukuose arti ka
lės lauko atsiranda dane

nu valyti
savo javus. Pabėgėliams 
šiame darbe padeda ir ka
ri u menes darbininkai ir ve- 
žimninkų skyriai. Nuimtus 
javus kasdien šimtais veži-

nuostoliai nuo.S.11? gabena per Rygą drą-
sion vieton.

Visur

Nach- Igaunių valtsiečiai ir že
mos savininkai, anot vietos 
laikraščių pranešimų, pasi
lieka ant vietų. Bėga dau
giausiai pasiturinti žmonės, 
inteligentai, kurių daug at
plūdo Petrogradan. čia i- 
gaunių komitetas 
savo pabėgėliams 
vietas ir darbą.

rūpinasi 
surasti

Kapinių pa š v cn t i n i m as.
Rugsėjo 12 dieną Šiau- 

Ii nose tapo pašventintos ka
reivių kapinės, kur vokiečių 
bei rusų kareiviai guli šalę 
viens kito. Šventėje daly
vavo ir Nemuno armijos va
das. Pro vartus iš baltų 
berželių įeinama prie baltais 
kryžiais bei šviežiomis gė
lėmis papuoštų kapų. Augs- 
čiausioj kapinių vietoj stovi 
iš didžių keturkampių ak
menų statyta py rami da, at
minčiai tų, kurie mirė už 
savo tėvynę. Šventė prasi
dėjo maišytų balsų giedoji
mais. Tada katalikų karei
vių kunigas kaipo pirmasis 
šventino kapines, kur ilsisi 
visų tikybų kareiviai. Jis 
laikė pamaldas ir už kritu
siuosius Rusijos armijoj ka
talikus. Po jo kalbėjo dar 
evangelikų kareivių kunigas 
bei žydų rabinas. Šventa 
baigėsi giesmėmis.

(“Dabartis”). ■



LAISVĖ

Jaunasis Rockefelleris 
Harun ai Rašido rolėje

Prieš daugelį šimtmečių * negali, nes prie dabartinio 
senovės mieste Bagdade gy-'stovio mainose vėlei turėtų 
veno garsusis chalifas Ha-'kilti darbininkų neužsiganė- 
nin ai Rašidas. Apie tą ne- dinimas.
paprastą musulmamj vieš-! Todėl Rockefelleris ir jo 
patį užsiliko pasakų pasakos.'pakalikai sugalvojo sekan- 
Sakoma,jog tasai didžiausias čia schemą: jie duosią mai- 
savo laiku rytų valdovas nieriams ką tai panašaus į 
mėgdavo persirėdyti prastų uniją, bet tik ne į tikrąją u- 
žmonių drapanoms ir apleis- niją. Jie pavelysią darbi- 
davo karališką rūmą. Ap-'ninkams išrinkti atstovus, 
leidęs jį, chalifas Harun ai kurie galėsią perduoti dar- 
Rašidas, kaip šešėliu slan- bininkų skundus kompani-j 
kiodavo po didįjį Bagdadą.'jai. Ar išklausysią...1
Jisai norėdavo patirt žmo- skundų kompanija — 
nių gyvenimą ir todėl eida-'jnu jos biznis, bet ne mai- 
vo į kaTČiamas, į visokius nierių. Platesnių suvažia- 
užkaborius, prisiklausydavo A inių i_________
žmonių šnekoms, bet nieks b" 
nežinojo, kad tai patsai cna- riau susiorganizuoti.

vieton
TARPE TAUTININKŲ.
Tautininkų abaze viešpa

J .

pakedena tautiškus atžaga
reivius. U

Šiame straipsnyje męs ne
kalbėsime plačiau apie kai
riųjų tautininkų fizionomi
ją ir mūsų, socijailstų, į juos 
atsinešimą. Padarysime tai 
kitu sykiu. Šiuo žygiu 
mums svarbu tik nurodyti, 
kokiu būdu ėjo tos sriovės

tauja nerimasčio dvasia. To- formacija ir kokie elementai 
kadaise dominuojanti - - - - -

liški. Visai kitokie laiškai 
ateidavo seniau, kada dar 
Suvalkija buvo po rusais. 
Matomai, visur jaučiama 
vokiečių globa, disciplina.

Tiek tik linksma, kad vo
kiečiai visur atidaro mokyk
las, kuriose mokinama lie
tuviškai.

Ką Rusijos valdžia laimėjo panaikinus 
svaiginančius gėrimus?

Prasidėjus karei, Rusijos skaičius. Tas gal ir tiesa,bet 
valdžia pradėjo naikinti valdžia visai užtyli, kad tri- 
svaiginančius gėrymus. Iš-Įgubai pasididino skaitlius 
syk pradėjo uždarinėti kar-Į prasikaltėlių dirbime “kvas- 
čiamas tik tose gubernijose, ‘ko”, “kumuškos” ir kitokių

Vilniaus guber- | 
zacija, bet, kaip žinoma, mo-Įnijoj iki panaikinimo svai- 
bilizacija apėmė visą Rusi- ginančių gėrymų vidutiniš- 
jos imperiją ir tokiu būdu kai į metus surasdavo 14' 
visoj^mperijoj tapo panai-'slaptų degtinės dirbtuvių; 
kinta svaiginanti gėrymai. | panai kinus svaiginančius

3 d. spalių caras išleido ■ gėrymus surasta 58 slaptos 
ukazą, kuriuomi visoj impe-’dirbtuvės. Reiškia, dau- 
r’joj ant visados panaikina- tgiau, kaip keturis sykius pa- 
ma svaiginanti gėrymai.'augo. <
Reiškia, Rusijoj patol nebus1 Bet kas svarbiausia, tai 
svaiginančių gėrymų, pakol žmonių sveikatos netekimas, 
jcaro ukazas nebus atšauk-j7 d. gegužės š. m. Petrdgra- 
tas ir išleistas ^tas, paveji- de buvo susirinkimas svei- 
jantis dirbti ir pardavinėti Ratos draugystės. Iš išduo- 

i svaiginančius gėrymus. ...........
Ar Rusijos valdžia laimė-'balandžio

jo ką nors panaikindama pavlovsko ir Obuchovsko li- 
svaiginančius gėrymus? gonbučiuose buvo gydoma

p Kadaise aominuojanu■ e jog- isi laudč. iŠ darbiflinkUjkur.buvo apskelbia mobili-1skysti™, 
įsriovė tarpe Amerikos lietu-* N^Vkągf senieji bosai, ka'" 7''nnma r"’m ’k'
vių, siuomi tarpu pergyvena gugjSpjeįę aplink “Vienybę- tarpiau LirieS 
astrų vidurinį krizį. įa.Liet.” “Lietuvą” ir “Ameri-1 -------------
taktika, kurią vartojo J. O. pOs Lietuvą”? Reikia pasa- 
Siryydo Vienybė Lietuv-.j^y^ ^aj įr įįe jaučia, jog 
ninku”, B. Balučio •
va”, J. Šliupo “Laisvoji Min- ‘‘senoviškai gyvent negali- 

. . - . .. ..,x. 7/ ma”. Raudonrankijada ir
»iuiRuu- i^s.M ^anįu!10. Ateitis , Jkonkolauskijada permenkas 
anti tu 'PrĮve(lč v.tautminkų snbvę politiškas turtas, kad būtų 

t į prie.didžiausio politiško nu-lga(įnia pacĮaryti savo parti- 
I puolimo, kuris ypatingai jaį bįznis, Na... ir senieji 

. > Lubinu i/i t- aiskiai apsireiškė laike pe- pradeda apgraibomis jieško- 
mainieriams nevalia U nau^

•ikvti kad iie negalėtu ge- V . ^a.1 kcu zmgs- gandas, kad J. O. Sirvydas
Wniai Ne pasitraukiąs iL . ...V...

• . ‘ V ,.k. . . • . timnku politiška įtekme bu- Liet” ir tėnais prasidės ge-meriu įgaliotiniai, kurie tar- L , , u L v i ..A1 tenais piasiuesgeitą buvusi galutinai palyde- nerahskas gryninimas lite- 
<-nu maiuuvo pa^;e visuotino seimo ratiško lovio. Chmieliausko

Jbėt ne nuo darbininku, ku- VeAai tapo demonstruota, redaguojama “Lietuva” kal- 
_____ prisiminė Detroito >ie neturėdami unijos, netu- “nVlfe ViS’ ba daug svariau, negu tuo- 
Journalui”, kuomet paskli- *es ir savo locnos kasos.

Tai matot, kokios rūšies
karalius Ro- ‘ uniją” pasiūlė mainieriams . . . n.lsnk? mtis'"”7"’ iT -T’TtT"
nuvvkes Co-1 Rockefelleris jaunesnysis. _al.,® !aPie . klenkahską 

, čia viskas pa-' 
įremta ant pono loskos ir, 

Kasgi nėra girdėjęs apie kompanijos labdarystės. Po-' 
Colorado mainierių streiką, P?s ^aYe tni gerai, Pan°- 
kas nėra girdėjęs apie Lud- r9s .ir atims. Tikro- 
lowo aukas, kas nėra girdė- uaiJOS principas ne

anfį labdaryste, bet kova ir sa- 
m I va rankamas.

Kiek teisybės, kiek išmis-, 
lo tose pasakose—sunku pa-.y110 
sakyti, bet tos pasakos ne-1 
noroms 1

is su kompanija, priklausys 
kampanijos malonės,'

do gandas, kad nekarunuo-
tas Amerikos Rv,-. —.,-c ,----
ckefelleris J r. nuvykęs Co- ] Rockefelleris 
lorado mainierių gyvenimo ' Kaip matot, 
tyrinėti.

jęs apie Colorado Fuel 
Iron Company, kurios 
džiausiu šėr 
ckefelleris.

Kaip, kartais, caras 
kaizeris ateina į savo karei- 
vių kazermes ir paragauja 
iš katilo kelis šaukštus sriu
bos, taip ir jaunasis Rocke
felleris “za pani brata 
vojo Colorado mainierio luš-;l iai 
voje ir

Pasklista

iš “Vienybės

TARPTAUTIŠKA KONFE
RENCIJA ZIMMER- 

WALDE.
Zimmerwalde, Šveicarijoj, 

įvyko tarptautiška socijalis
tų konferencija, kurioje da
lyvavo Vokietijos, Rusijos, 
Franci jos, Italijos, Šveicari
jos ir Olandijos atstovai. 
Tai buvo pirmutinė, tikroje 
to žodžio prasmėje, tarptau- į

į ta. Laike visuotino seimo ratišk0 lovio. Chmieliausko

liniukai draugijose ir laik- met) kada ja redagavo B. 
raštijoj. Labiau nusimaną Balutis. Abudu tuodu laik-kai matot, kokios rūšies Balutls> Abudu tuodu laiK-

i visuomenes dalykuose tauti-rascių vis tankiau užsimena 
' ' pavojų. 

Bet, tuo tarpu, sunku spe
kuliuoti apie tai, kokiais ke
liais nueis “V. L.” ir “Lie
tuva”.

Čia įdomu pabriežti, kaip 
jaučiasi senieji bosai. Ar
gi jau jie taip ir pasiduos be 
kovos tiems, kurie atpūtė 
naują vėją? Vargiai! Štai, 
B. Balutis, išgirdęs “Tėvy
nės” pranešimą, kad J. O.

11 Y j L L L 1 vi? VI 1 “ j • ii*

■įninku yra Ro- Gyvenimas parodys, kaip
seksis tai naujai iškeptai u- 
mjai, kuri, suprantama, jo
kių ryšių nebeturės su A- 
merikos Darbo Federacija. 
Mainieriai, varu verčiami, 
priėmė Rockefellerio pieną.

mainie- 
kas sau išvažinėjo, o

įsau: reikia įpūsti daugiau 
"J gyvos dvasios į mūsų srio

vės judėjimą. Na, ir prasi
dėjo naujos dvasios pūti
mas. A. Rimka turėjo būti 
tuo Maižiešium, kuriam rei- 

Ikėjo išvesti tautininkų srio- 
vę iš nepasisekimų pelkyno. 
Atsargioji “Tėvynės” re
dakcija, pamačiusi tą radi- 
kališką žvaigždutę, taip-pat
įsidrąsino žengti žingsnelį Sirvydas traukiasi iš “Vien.

sias Colorado mainų bosas, 
kuris ant žūt-būt apskelbė 
kovą mainierių unijai, di
džiausias kaltininkas Ludlo- 
v.'o skerdynių, tarytum, sa- <7 V " V z v
žmės graužiamas, atvyko 
pažiūrėti mainierių i 
pamėginti mainieriško dar-

tiška konferencija Europos 
socijalistų nuo karės pra
džios.

Iš vokiečių pusės dalyva
vo Ledebour ir Hoffman, iš 
francūzų — Merheim ir 
Rounder on, iš italų — Laz- 
zari ir Modigliani, iš rusų— 
Lenin, Axelrod ir Bobrov.

Konferencija išleido atsi
šaukimą į Europos socijalis- 
tus, kuriame nurodo, kad 
šioji karė yra pasekmė ka
pitalistų godumo. Kapita-

|tų raportų pasirodė, kad iki
• mėnesio Petro-

svaiginančius gėry mus?
į klausimą randame 2,882 ligoniai, kurie tapo pu 
:lų atsakymą dienraš- siau neregiais nuo vartojižingeicių atsakymą dienraš- siau neregiais nuo vartoji- 

ty “New York Call”. Dien- nio žibalinio, medinio spiri- 
raštis Call nurodo, kad to, politūros, likerio ir kito- 
Rusijos pinigyno ministeris kių nuodingų skystimų. O
P. L. Bark posėdy valstybės 
dūmos pasakė, kad valdžia, 
panaikindama svaiginančius 
gėrymus, netekus į metus a- 
pie 900 milijonų rublių. Bet 
per tą laiką Rusijos gyven-

kur kitų miestų ligonbu- 
čiai?

Iš visko matosi, kad pa
naikinimas svaiginančių gė- 
irymų jokios naudos neatne- 
]šė Rusijos gyventojams, bet 
atbulai — didžiausią blėdį. 
Negana to, kad Rusijos gy
ventojai prageria tuos pini
gus pirkdami visokius nuo
dingus skystimus, bet dar 
begerdami tuos skystimus 
netenka sveikatos.

Pirmiausiai reikia žmo
nėms duoti apšvietimą, o 

mažėjo prasižengimai ir tt. tuomet jau naikinti svaigi- 
J1 ‘ b. ministeris . nusi- Įnančius gėrymus. Rusijoj’

hsbskos rykles stengiasi;įojai į ie rub.

sul^g jų interesų. Mažosios ■ 
valstybės plėšomos į dalis ir 
praryjamos jų stipresniais 
kaimynais. . ' 
limas, politiška reakcija ir 
ūkio iširimas • 
mes dabartinės karės. |

Konferencija nurodo, kad 
karė netiktai verčia ei geto- ^J^žiu 
mis ir vergais darbininkus, J J ’ 
bet vykina taip vadinamą] 

šalyje, kas verčia darbinin
kus atsisakyti nuo savo kle
sos politikos, nuo ginimo 
savo reikalų. O kaip tik 
šiame momente socijalistai 
turi prisilaikyti savo socija- 
1 ištiško idealo.
SOCIJALISTIŠKA

NUOMENe prieš 
KARĘ.

3 d. spalių visuose Šveica
rijos miestuose įvyko milži
niškos demonstracijos prieš'

lių viršaus įdėję į bankas. 
Tokiu būdu ministeris Bark 
padaro išvedimą, kad Rusi
jos gyventojai tuos pinigus,Knltnrnš mm J lYuiiuiub. puu- kuriuos pirmiau pragerda-

- tai pasek- Xpart To,vo, dabar sudėjo į bankas.
, ministeris nuro

dė, kad visoj imperijoj su-Liet.”, baisiai įširsta ant 
“Tėvynės” redakcijos ir sa
kosi girdėjęs, kad V. K. 
Račkauskas traukiasi iš 

. . . .“Tėvynės”, nors, žinoma, ta 
jaunąją Kietuvą |žinia iš nykščio išlaužta, ir <¥ i m i n FoiiFiY¥ivi_ t r • ‘

kitą į kairiąją pusę.
Nuo visuotino seimo pra

jojo metai laiko. Jie nevel
tui praleista. Aplink A. 
Rimkos

i” n n b |Mat, smarkesnieji
■ ■ ::ai, kas sau ?.......

i •! . -i • v. . XVIIUIXUO clLUl.l I <1 JJlClllVtllaike streiko privežta tam- •
. v . -v • . . 'susispietė kairiųjų tautimn-siu žmonių is Europos ir net i , 1 w TZ

• v-. .. ‘ r|, . J . ;ku būrys — Vairas, Karuža,is Aziios. lain bent sako.. \, o , ’
"United Mine WorkersI sk!} 11 , E SEta 
Journal”. Ir męs tikimeisnove ^P0 (,^s radiką: 
t' m unijos organui.

Dabar jau streikų nebus,
— šaukia Colorado Fuel and'
Iron Co. šėrininkai!

liškų valparaisiečių. Toji 
radikališku tautininku srio- c- v
vė koketavo su socijalistais, 
rodydama jiems pusėtinai 
simpatijos, bet vistik nesto-dlVjhu i n v _ 1 M111 f Jei U J Uo, Ubu VlbLllx ILCbtU“

grįčių,' į.a.oar zrūones. bus paže- j0 aštrion principialėn ko-
boti ir męs gausim dividen
dus — šaukia tie ponai.

s O Rockefell
von su senesniais tos parti
jos politiškais bosais—B.Ba

_r___ _____ -...... I # susitpri- pučiu ir J. O. Sirvydu. Nau- 
spauda išsižiojus šaukė apie Įneš kapitalo galę ir palikęs(j0jį sriovė stengėsi surinkti 
kiekvieną Rockefellerio pa-!darbininkus vergauti, 
sijudinimą mainose. Tūli

siąs antruoju Detroito For
du ir mokėsiąs mainieriams 
po (lenkis dolerius. Buvo 
dar ir daugiau visokių pra
našavimų.

Kogi važiavo jaunasis Ro
ckefelleris i savo mainas?
mums

mainierių, padaryti siūki to-

soj Amerikoj ir įkurti savo 
dvaruose fokią tvarkių prie 
kurios daugiau nebeatsikar- 
tetų streikai, kurie atnešė 
tokius didelius nuostolius 
Colorado Fuel and Iron Co. 
Kaip matot, keliones tikslai 
buvo visai prozaiški. Apsi
vilkimas mainieriškom dra
panom buvo tai tik poetiška 
priedanga gudrios kapitalis
tiškos lapės politikos.

Rockefelleris griežtai ’pa
sakė ir toliaus nepripažįsiąs 
mainierių unijos. Mat, mai
nierių unija neaprūpinanti 
reikalų visų mainierių, bet 
tik jos narių. Penkių dole
rių į dieną Rockefelleris 
taip-pat nepažadėjo. Jisai 
tik pasakė darbininkams, 
kad jie (tai yra — savinin
kai ir darbininkai) turi bū
ti partneriais. Klausyti pa
šalinių agitatorių (tai yra— 
unijistų ir socijalistų) Ro
ckefelleris griežtai uždrau
dė.

Tai matote, kokią giesmę 
užgiedojo turtingiausias 
žmogus šioje šalyje. Jisai 
nepripažįsta unijos principo 
— tai yra bijdsi organizuo
tos darbininkų klesos, reika
laujančios savo teisių.

Tai kągi jisai siūlo mai
nieriams vieton uniju ir tei-
singo atlyginimo už darbą? 
Nieko nesiūlyti jisai negalė
jo, nes perdaug jau visa A- 
merika įpyko ant Rockefel- 
lerių. Nieko nesiūlyti jisai

Kaip tu man, taip ,aš tau! 
Šiek tiek daugiau patirsime 
apie tai, kur linksta dešinie
ji tautininkai šiomis dieno
mis, kuomet jie paims žodį 
Gabrio — Račkausko ginče. 
Čia daug kas turės kilti aiš- 
kumon.

piliečių taiką _ kiekvienoje džiablabai daug iaimgjUSi.
n I Tri a I r o n rl n v» vm ... . _ *—' .

ministeris nusi-Įnančius gėrymus. Rusijoj 
kad _ panaikinus gi buvo daroma atbulai: vie- 

s v ai gi n ančių s gėrymus, vai- ton mokyklų, valdžia steigė 
monopolius, vieton knygų ir 

Bet ar ištikrųjų taip yra,'laikraščių, bruko žmonėms į 
kaip ministeris nurodo? Ar j rankas butelį “vodkos”. O 
tik ministeris jiepasigiria? (dabar, kada iš žmonių at- 

. “anšvietą”, tai jie 
pradėjo kitokiais būdais 
‘ apsišviesti”, pradėjo gerti. 
nuodus, nepaisydami į tai, 
kokios bus iš to pasekmės.

tik ministeris i._r__ o___
Toliaus New York Call pa-'ėmė tą 
duoda faktus, ką Rusų vai-' 
džia laimėjo panaikindama 
svaiginančius gėrymus.

Panaikinus svaiginančius 
gėrymus ir įvedus “blaivy
bę” Rusijos gyventojai, ne
teko “vodkos”, pradėjo ger
ti visokius nuodingus skys- 

r___ timus. Tie skystimai, ku-
karę, kurias surengė socija-Iriuos dabar vartoja daugu- 
listiško jaunimo organizaci-Inia Rusijos gyventojų, daug 
jos. " b.lėdingesni už degtinę ir ki-^akoma, buk

JAU-
VOKIEČIŲ VALDŽIA

LENKIJOJ IR LIE
TUVOJ.

Paimsime kelias žinias, 
kurias randame rusų dien- 

.j “Rieč”, “Ruskoje 
____ ir “Novoje Vremia” 
apie vokiečių šeimininkavi-

Delei “Žiburėlio”
vergauti, ati- Įkuodaugiausiaspekų ir išda- 

drožė Sau ant New Yorkp|]ies, jai tas vyko.
, 1 1,1 •

panda, Gelbėjimo Fondui, nepasise-
įvairių į- mą Lenkijoje ir pridursime 

/airiausių elementų tauti-|nuo savęs kelias pastabas a- 
;-‘;a Tl)aĮ.^*ia’ ^Juktiškpji pįe jų elgimąsi Lietuvoj.

Visose užimtose guberni- savo atstovus į Berną, Gau
jose vokiečiai įkuria savo

Nesiseki- naščiuoser. . rasciuos
ulioti. mas rinkti aukas tautininkų iSlovo” i

Kekei dorių pinigai,. Golo- i kimus sulipinti iš į 
ad<» politikieriai visi jie su- v ‘ *

-j ninku partiją,
-.-'mirtis J. šliupo “Laisvosios 

iMint.”—visa tai liudyte liu-
bininkų vienybes išreiškimą
— uniją. Ji jiems baisi.

Kada gi Amerikos darbi-'dijo, kada B. Balučio ir J. O 
niūkų klesa turės tokią ga- 1 ' ’ 
Ivbę, kokią turi Rockefelle-'si ir 
riai, tie Amerikos Harun ai

nesame, jog byla 
“Laisves” ir “Vie-

perk ra t i nė ja m a ne val
diškame, bet trečiųjų 
teisme, kas jau galuti
nai nutarta, abiem pu
sėm sutikus.

Perkėlus dalyką j tre
čiųjų teismą, kurio nuo
sprendis bus galutinas, 
patsai savaimi atpuola 
reikalas valdiško teis
mo, kuris todelei ir pa-

socijalistų par- tėkius svaiginančius f. 
mus. Pagal praneštija, kuri dėlei karės stovio, ----

...1: rengti demonstracijų ' Rusijoj išeinančių laikra 
karę namie, atsiuntė čių, tai nėra tokios vietele

fa ir Lugano.
, v ’• j “Kriegszeitungen
(Sirvydo taktika yra netikti- Įlaikraščius). ____

- ‘ jog reikia extra prie-1 tuvių kalbose vokiečių ad- 
ruonių, kad gelbėti tautiniu- iniinistracija neišleidinėja 
kųsriovę. . Be viso to, pi r-1 laikraščių. Tiktai Franėi- 
meiviškesni tautininkai . .su joj vokiečiai įkūrė “Gazette 
isgąsčia. žiurėjo, kad socija- cjes Ardennes”. Yra jau ir 

privatiškai leidžiamų vo-

Visur priimta tam tikros vadina
Lenkų ir lie- rezoliucijos prieš karę. retų lo

Jūsų laikraščio N. 81 yra 
ištrauka iš laiško, kuriame 

“Žiburėlis” ne
atsineša prie 
šelpimo ir būk 

“reakcijos metais” du soci- 
jaldemokratu negavo iš 

irčlio” pašelpos. Vie- 
ių esąs p. Mukaris, Bel- 
, “dvėsęs badu”, o ant- 
A. D., negavęs pašelpos

neišleidinėja
Tiktai Franci-

ITALIJOS
TAI (INDUSTRIA

LIST AI)..

nėra tokio kampelio, kad, ^ibi 
žmonos arba kai}) juos CalLnAs j 

rusky mužik” nelu-jPLKJi 
io nors nuodingo ' 

gerymo. Vieni geria žiba-'dėlto 
SINDIKALIS- !linį spiritą, kiti goria medinį TV’ - 

spiritą, treti geria politūra,' Matyti, laiško autorius 
‘ ’ geria likerį, valcri- [tni’i labai blogas informaci- 

*“ '■ 'j--. Teisybė, Mukaris kurį
Kūne tik kliką pašelpos negavo, bet 

turi maža nuošimti ne dėlto, kad jis buvęs s.-d.
L bet dėlto, kad į “Žiburėlį” 

į() nesikreipė ir apie jo padėji- 
‘mą “Žiburėlis” ilgai nežino- 

žmonių. užsinuodijusių nuo F7 -jn-ine~
viršminėtų gėrynių. Nora l'1 a\vL;). 1910 ai 1911 me- 
tokios mediciniškos įstaigos, Tuose Jaįn stipendija buvo 
nėra tokio medikų susirin- ta ii įduodama, nes jo 
kimo, kuriame nebūtų svar-k'aųgai uz jį į Žiburėlį 

-'stoma, kaip reikia kovoti su k‘eiPesi ir iekomendavo. A. 
.v, . . , . d. gi negavo * paselpos ne

dėlto, kad vedęs rusę, bet 
dėlto, kad buvo kandidatų 
daug vertesnių ir didesnia
me varge gyvenančių, paga- 

ities A. D. tėviškė —j 
pusėtinas dvarelis ir iš bė
dos gaudavo pašelpos.

“Žiburėlio” atst.
A. Rimka.

Iš pranešimo Italijos sin- jono lašus, anodiją ir kito- 
dikalistų centrales ’ 1.... -1.... ‘.......

nuga i kiečiu laikraščiu (Varšavo j Izacijos sekretoriaus 
anų spauda, didinasi agita- įr Lodžiuj).

lįstų ir klerikalų įtekmė au
ga kaip ant mielių —

cija. Esant panašioms ap
linkybėms, kairieji tautinin- Kreipianties į. valdžią, vi

sus pranešimus reikia rašy-
|kai pavedė tą gelbėjimo dar- t; vokiečių kalba.
įbą A. Rimkai. Importuoto! Lenkijoje vokiečiai skiria 
iš Vilniaus radikalizmo valdininkais ir lenkus (iš 
principai turėjo pakeisti tą rOznaniaus). Grafas Kvi-
amžiną urzgimą pries soci-(]ecki> Raizerio kamergeras, 

Ijalistus ir bendravimą su pagkirtas prie Lenkijos ad- 
klerikalais, kurį buvo įskie- įiMnistratyvės rėdos. Tasai 

1..... grafas pagarsėjo savo kny
ga prieš rusus. Augštai ža
da šokti ir kitas lenkų did- 
ponis Czartorysski.

V aršavo j e p roku ratorium 
paskirta Nowodworski. Fa
brikų inspekcijos komisijon 
įeina ir žinomas socijalistas 
Ludwikas Krzywicki.

Kaip žmonės žiuri į vokie
čius? Abejutiškai, lyg ir 

praktiškos vertės. , Ir štai i laukdami permainų. Štai, 
'-/-"-j1 ; į ra§0 “Wiener Arbeiter
"Ateitį”, kurią senųjų tauti-|Zeitung” apie ūpą žmonių 
ninku politika varyte varė tose lenkų gubernijose, ku- 

— apie dailės'prie grabo lentos. Turėda- rios yra po Austrija: “nėra 
_ ------- v « a i,.- jr .. “Jaunąją sau ko įsivaizdinti, kad gy-

kairieji tautiniu- ventojai sutiko mus, kaipo 
kai įgija didesnę visuome- išgelbėtojus; žmonės ko tai 
nišką galę ir.tuo būdu gali luakia. Diduomenė visai ne
pritraukti prie^.savęs įvai-! pasirodo. Dvasiškija ir in- 
rius svyruojančius elemen- teligentija bijosi parodyt sa-

teismo bus pranešta sa
vo laiku.

L. Pruseika “L.° red.
P. Norkus “V.L.” red.

piję tautininkams senieji 
bosai tos partijos — B. Ba
lutis, J. O. Širvydas, Povi- 
laika ir tt.

Bet kad išgydžius tauti
ninkų partiją, kad sutei- 

ikus jai daugiau vidujinės 
spėkos, nebeužteko jau pa
čios vienos “Jaunosios Lie
tuvos”, kurios patarimai, 
galų gale, negalėjo turėtiSEKANČIUOSE NUM.

Sekančiuose “Laisvės”
num. tilps straipsniai: J. kairieji tautininkai įsigijoĮka _ ? Y - — - A 4- 4-4 1 i n/»4 4-4-4 ry _Stasiulevičiaus raportas ir 
J. Šukio straipsniai.

“Ateičiai” •
klausimą, ką “Naujienos” 
parodė.

Svarbi korespondencija iš 
Paryžiaus. &

mi, “Ateitį” v ir “. 
Lietuvą”,

nėra

V. K. Račkauskas taip su-piuo ovjiuvjanvmo civinvn-j cviigdiLijci uiju&i p<u.vu,yL su
siginčijo su J. Gabriu, kad tus, susispietusius aplink vo veidą. Austrijos admini- 
J. Gabrys žada skųsti V. K. | “Tėvynę”. “Tėvynė” pati sfracija stengiasi prisige-
L, jeigu tasai į dv 
neatšauks šmeižtų stoti kovon Iš Lietuvos ateina begalo 

mažai žinių. Laiškai, rašy- 
jau esąs pamtas naujam'jai pavyksta atsistoti už A. |ti iš Suvalkų gub., (vokiečių 
trečiųjų teismui. . ‘Rimkos pečių, tuomet ir ji kalba) kokie tai sausi, bana-

senaisiais
Am. Lietuva” mano, kad politiškais bosais. Bet kada

trečiųjų teismui

dikalistų centrales organi- 
tampa savyje

žinoma, kad 80 procentų tos 
organizacijos narių yra po 
ginklu. Iš jų 500 ėjo karėn, 
kaipo laisvanoriai.

RUSIŠKI SOCIJALPAT- 
RIJOTAI.

kius skystimus, kurie

Ikoholio, bei jo kvapsnį.
Ir kokios pasekmės

Jau rašėme “Laisvėje” a-
pie konferenciją rusiškų so- , 
cijalpatrijotų, įvykusią Švei-'tokiais apsireiškimais, kaip

Toj konferencijoj. reikia atpratint žmoniją 
tūli socialdemo- nuo tų nuodų. Daktarų lei- 

ir socijalrevoliucijo- ūžiamas žurnalas “Rusky 
Vrač“ stebisi, kad pasta-

carijoj. 
dalyvavo 
kratai 
nieriai.

Konferencija priėmė atsi- ruoju laiku visur pilni Ii- nospaues
i ligonių, užsinuo- 
viršminė'tais nuo

šaukimą į Rusijos liaudį, gonbūčiai 
kuriame kviečiama stoti ko-Tijusiii ’ 
von su vokiečių pavojum.'dais.
Po tuo atsišaukimu stovi, Negana to. Nėra Rusijoj 
parašai tokių vyrų, kaip P. tokio kampelio, kad nebūtų 
V. Plechanov, L. Deuč, Zi- sla] 
novjeva, Aleksinski. Jeigu Pa> 
rusai, sakoma atsišaukime, zoj. 
neprašalins iš savo šalies 
vokiečius, tuomet visai rusų 
tautai gręsia didžiausias pa- vusios “vodkos”. Kitur per- Upės išsiliejo iš krantų, 
vojus. Rusija būsianti at- dirba medinį spiritą, dirba’Daug vokiečių ir austrų žū* 
skirta nuo Europos ir tap-t“kanzą”, “kumušką”, “bra- Įsta potviniuose.
sianti panaši į senovės Mos- gą” ir kitokius gėrymus. j Pinsko apygardose susi- 

Turtingesnieji pradėjo 'tvėrė tam tikri raitelių bū-
aptiekose pirkti parfumus 'riai, kurie daug kliudo vo* 
ir gerti vietoj degtinės, 'kiečiams.

VOKIEČIAI PINSKO 
PELKYNUOSE.

Vokiečiams ir austrams 
nesiseka Pinsko pelKynuose.

zdžiui, Tambove, Pen-
umbirske ir kitur žmo

nės dirba taip vadinamą 
“kvasek” ir geria vieloj bu- Prasidėjo smarkiausi lietus.

Vistik, rusus socijalpatri- 
jotus, jeigu ir negalima pa
teisint, tai bent galima su
prasti. Rusijai, ištiesų grę- • • • * • ♦ 1 i v •sia pavojus ir jie
mi laiku, turi daug didesnę 
teisę šaukti apie rubežių 
gynimą, negu vokiečiai soči- kinus 
jalpatri jotai. L. |

ŠIUO

Kaip aptieKoriai, taip ir 
11 a r z dasku č i ai p a r da v in ėja n • j • • Sakoma, kad Vokietijoj 

trūksta maisto, o vokiečiai
vis gaudo ir gaudo rusų ka* 
reivius. Kasžin, ar tųdėl 

_ y kad anie padėtų jiem duoną 
Imus, sumažėjo prasikaltėlių pabaigt?

cių gėrynių.
Valdžia sako, kad panai

svaiginančius gėry



LAISVfi
J. Berlin

labai

mas

sisaugot nuo vokiškų

krat 
klerikalai ir tautiečiai 
galą gavę berėkiant: 
matot, kokie jie!!”

matomai, buvo
— gal Ryga ar

“Dilgeles 
smarkius

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

moterims 11 
ja, kad jie 
priešu savo protėviu laukus 

dalis remit
Tiktai todė'

gy veni m:į

Teismas nusprendė, kad 
buvęs New Yorko guberna
torius, katalikas, John A.

Zeppelinai be mielaširdys- 
tės mėčioja bombas Angli
joj. Tas nelabai protinga iš 
vokiečių pusės. Įbaugins 
jie anglus iki tiek, kad anie 
pastos į kariumenę ir eis į

paleido 
bet ne- 

torpėda žaibo

Amerikos kapitalistai ir 
patrijotai iš visų keturių

Tada 
(Dar bus).

dar lie- 
“Praei- 

Turime “Dabartį”, 
, bet “Praeities” ne. 
nežinant praeities, 

kaip galima apie ateitį mą
styti? Todėl jeigu nėra kas 

Iišleistų “Praeitį”, tad aš pa- 
Itarčiau, kad “Ateitį” reikė
tų perkrikštyti į “Praeitį”, 

'nes pakol nežinosime apie 
i praeitį — negalime planuoti 
ateities, kad kartais nepasi
taikytų sugryžti praeitin. 
O tai būtu kaltė didelio ne
apsižiūrėjimo.

Buolio Sūnus.

, jog n 
j ieško prakalbų 
\Te visai taip.

kelininką ant jo paties žemės, 
;, žinoma, priskaitė prie savo sa- 

Toks Graikijos kaimietis turėjo 
penkius šeštadalius lauko vaisiu 
tik vieną šeštadalį galėjo pasilikti

Berry Brothers & Co., Lon
don, viso $514.50 už išgertą 
vyną. 'Ot, kad taip koks so- 

____ t___ _______ ____ cijalistas būt tokį katalikiš- 
psigyvenęs. Jis atvažiavo ką triksą iškirtęs, o Jėzau, 

išvažiavo kiek ermiderio bųt buvę 
mus špitolninkų ir klerika
lų spaudoj!

pastoges! 
tiems puikų 
krauia ir m

Bitlise, Turkijoj, 
du misijonierius, 
buvo nukakę ten 
“apšvietą” skleist.

kart 'Prūsiją ir “būt pasirengu- 
Danijos siais prie karės”, paverčiant 

kraštą į ginkluotų žmogžu
džių lagerį. Aš vis tikėjau, 
kad Rusija ir Prūsija gali

Anglijoj trūksta stiklinių 
akių, kurios yra daromos 
V okietijoj. O t, tau ir krikš
čioniškumas šio pasaulio: 
vokiečiai iš degino žmonėms 
akis, o dabar 
nenori duoti!

ko respondentus., Dix, turi užsimokėti firmai 
išėjusios rugsėjo

• m. rašo iš

Darbo Žmonių 
Istorija. 
Verte Barabošius.

“Kovos” N. 41 3-čias ra
jonas dejuoja, kad iš 11 no- 
minnuotų kalbėtojų neapsi
ėmė važiuoti su maršrutu 
nei vienas. O tame pačia
me “Kovos” numeryje kal
bėtojas Kučinskas jieško 
prakalbų rengėjų. Pasiro
do, jog čia' tik nesusižino- 
jimas, o kalbėtojų yra. Man 
teko girdėti, jog ir kalbėto
jas Klinga 
rengėjų. <

su visu turtu ii 
jaus galen.
parduodavo
rinku ir todėl kaimietis — v
riau apleido savo gimtinę ir bėgo į sveti
mas šalis. “Daugelis, prislėgti skolų naš
tos”, pasakoja graikų reformatorius Sele
nas, “kad išsigelbėti bėgo į 'tolimas šalis ii 
besibastydami per visą savo gyvenimą tar
pe svetimtaučių net savo kalbos garsus pa
miršo”.

Kemėšis norėjęs įkurti 
‘Darbininką” Brooklyne, 
bet Milukas neleido. Mat, 

j Milukas apėmęs dvi vaiva
dystes: Philadelphijos ir 
Brooklyno.

Bridgeporte, Conn, pa 
baigta ginklų dirbtuvė, pus 
antros mylios ilga 
mas. Ten dirbs net 
žmonių. Dirbs 
žmogžudystei ir r 
civilizacijos vaisių 
ir vaisiai krikščioniško ka 
pitalizmo. Prie socijaliz 
m o tie žmonės dirbtų daik 
tus padarymam žmonių gy 
venimo linksmesniu, bet — 
socijalizmas bedieviškas!

“Moterįs ir kūdikiai pir
ma” yra devizą laike kokios 
nelaimės. “Moterįs Ir kū- 

rodos, yra o-

Amerikos lietuviai netiek 
-------- savais skandalais, 
kiek importuotais iš Lietu
vos. Atsiminkit Olšauskija- 
dą, Yčijadą, socijaldemokra- 
tų atstovus.’ O kas bus, ka
da Bulota su Žemaite pri
bus?

Sakė “Ateitis” bankrutys, 
o ji kaip nebankrūtija, taip 
nebankrūtyja.

Sakė “Darb. Balsas 
krūtys, bet ir tas

ii ir seneli
Ant tokios skolininke 

akmeninį stulpą, ant kurio buvo paženklin
ta skolininko skolos suma ir jo pavardė. 
Tai buvo kaimiečio pradžia vargų. Nuo 
skolos jam labai sunku buvo pasiliuosuoti. 
Sulyg aštraus skolų įstatymo skolininkas 

šeimyna pakliuvo skolinto-
Tankiai tokius skolininkus 

1 Sirijos vergui 
skolininkas ge- 
r bėgo

Kurdai 
užmušė 
kuriuodu 
savotišką 
Tuoj Suv. Valstijų valdinin
kai pagrasino Turkijai, čer- 
škindami kardą makšty. Tas 
labąi puiku. Bet kur tas 
drąsumas, kada vietoj kur
dų ir misijonierių yra kapi- dikiai pirma 
talistai, kurie skerdžia dar- balsiu ir vokiškų Zeppelinų 
bininkus Coloradoj, West komandierių, kada jie taiko 

negalėjo, Virginijoj, New Jersey, 
vamzdis, Massachusetts ir kitur?

Anglijoj 
streikuoja ir kapitalistai rė
kia: “Karaul! Išdavimas!” 
Bet pažiūrėkit į faktus. Iš 

bom- viso 217,000 ankliakasių 
liuosnoriai, iš patrijotizmo, 
pastojo į armiją gint Brita
niją. Yra tai beveik pusė 
visų angliakasių. O kaip 
kasyklų savininkai parodė 
savo patrijotizmą? Taip 

__ ___  _____ jr_ kaip ir visose šalyse: pakėlė 
visu |iici j an tas, mirė jau. O t, kad anglių kainą, privertė dar-

Kokio laikraščio 
tuviai neturi? Op, 
ties”.

ban. | “Ateiti 
neban

kliubo balius, mūsų produktų, o apie pakėlimą 
būtų jiems algų nė gu-gu!

gyveno ne darbi 
rankiausius nai 
ji” užgrobė did 
jie gyveno savo 
nuo ryto iki 
“darbininkas”, 
bajorui ir uždėjo jam 
mokėti skolų, sunkų 
lieka ve 
skolą turi dirbti skoliib 
vietos. Žinoma, ne vis 
atidirbti, ir tokiam 
g u ant visados 
tarnui 
dėl sėklos 
liūs 
lauko, tai jie būna supilti 
Ponas iš jo darbo liko vis turtingesnių, bet 
darbo žmogus turėjo nešti didesnį jungą. 
Žemės savininko — bajoro tarnų skaičius 
didinosi ir jis juos paskirstė į savo dvarus, 
užimdamas vis naujus žemės plotus. “Tvir- 
tasai žmogus”, sako vienas XII metšimčio 
pamokslininkas, “stato namą prie namo, 
įgija kaimus ir ima sau už darbininkus be
laisvius žmones”.

(Tąsa).
kiai, kaip lakštingalė vanago naguose 
ko tų laikų kaimietis — poetas Heziotas. 
“Aš bijau gyvenimo”, sako jis kitoj vietoj, 
“mūsų laikmetis yra geležies laikmetis; 
dieną ir naktį žemė dreba nuo žmonių vai
tojimų. Aplinkui viešpatauja tyla, nuo di
džių kentėjimų, ir jau netoli tas laikas, ka
da žmonės .neatskirs gero nuo pikto...”

Kada senovės graikų kaimiečiui iš prie- 
žasties karės arba blogo derliaus užėjo blo
gi laikai, jis kreipėsi prie turtingojo savo 
gentės brolio, prašydamas pagelbės ir, pa

ti žemės plotą, 
i prakaitą lie- 
žemės pastatė

Seniau aš “Ateitį” per 
skaitydavau į 2 minutes, da 
bar reikia 20 minučių, ( c Z 
kartais net daugiau.

jį LAIVAKORTES
| parduoda ir

PINIGUS SIUNČIA

!
 | į visas dalis svieto.
j Reikalingas popieras
J parūpiname.
į Viską atliekame greitai,
J mandagiai ir sąžiniškai.

i Pinigus priimame tau-
> pinimui.
I CENTRAL
Į MANUFACTURING

DISTRICT BANK
q 1112 W. 35th St.,

Chicago, Ill.
Valstybinis Bankas

Kreipkitės rąštu ar ypatiškai.
A. PETRATIS.
Liet, Skyjriaus Vedėjas.

giau palikti 
kurią ji 
vasties. 
atiduoti 
ponui, o 
sau...

Laikas bėgo 
kaimiečiu ikliuvc 
sc. Tarsi kapų paminklai 

ėmės skolų stulpai

Draugijos žemesnes ir augšiesnes luomos.
Draugijinio išsivystymo pradžioj tarpe 

■turčių ir skurdžiu nebuvo didelio skirtumo. 
Turtingieji dirbo įvairius darbus ir jiems 
buvo tokios pat teisės, kaip ir biednamjam 
jo gentės broliui, nes to reikalavo draugijas 
nis gyvenimas.

Senovės graikui pasakose apie Odisėjo 
karžygiškus darbus rašoma, kad garsieji 
karžygiai, kurių darbai padare jų vardus 
nemirštamais, ramiai gano ožkų ir avių bu- 
rius^ant savo dievų apsaugotos žemelės. Tą 
patį daro ir valdonų sūnus, o kunigaikščio 
duktė eina sykiu su verge plauti upėn dra
bužių. Kunigaikštienė pati nesįgėdina siū
ti sykiu su tarnaitėms ir kunigaikštis pats 
savo rankomis pasidaro lovą ir kitus daik
tus, kurie reikalingi prie gyvenimo. .

Taipgi ir romiečių pasakose randame 
tokius pat paprastus įpročius. Męs -ten 
matome garsui karės vadą, kuris apdirba 
savo žemę.

Bet kur ekonominis išsivystymas ėjo 
pirmyn ir žmonių draugija apėmė plates
nius plotus, ten pirmesnis mažas 
tarpe turtingo ir biedno, tvirto ir silpno, 
labai pasididino.

Kas neturėjo turto — kas turėjo dirbti 
ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, tam visas 
laikas praėjo apdirbant laukus ir prižiū
rint gyvulius. Karėj dalyvaut negalėjo, 

turtingą- taipgi negalėjo lankyties į tautos susirinki
mus, kur aptardavo visokius draugijinius 
reikalus: darbas jam to nedaleido. Ir jis

Aš jau tiek sykių girdė
jau, kad tas ir tas laikraš- 

įtis bankrutys, tad dabar ne- 
I betikiu panašioms paska
itoms.

Sakė “Laisvė” subankru-
I mėnesius — o ji kaip 

gyva, taip gyva. .
Sakė “Naujienos” ban- Red.) 

krūtys, o jos nei nemano

anijos) 
kiečių laivų, protestuoda- štai 
mas už tokį jų pasielgimą 24 dieną, 1915 
Danijos jūroje. Tai pate- Brooklyno, kad dr. Matulai 
miję, vokiečiai liovėsi šau
dę, ir pasukę pietų link, 
sparčiai nuplaukė atgal, spalio 1, 1914, 
Šaudymo pasekmės buvo anksti pavasarį atgal į Bos- 
baisios: povandeninė valtis toną, o “D.” korespondentas 
žymiai tapo sugadinta, 15 tik-tik 11 mėnesių pasivėli- 
anglų užmušta ant vietos, 2 nęs praneša apie atvažiavi- 
sužeista ir tik 14 išliko su- mą! 
y is sveiki.- Ši liūdna trage 
dija padarė skaudų įspūdį 
ant visu žmonių, kurie ta 
visą matė. Oras buvo ty
kus; saulė skaidriai švietė, 
jūrių paviešis spindėjo, kaip 
veidrodis... Nuo pirmutinių 
šūvių su teškėjo bokštas ar 
komandos tiltelis, pagalios, 
rodos, įvyko expliozija vidu
je valties. Visus nemažai 
nustebino anglų - jūreivių 
flegmatiškas ramumas. “E 
13” buvo tokiam padėjime, 
kad gintis suvis 
priešui užpuolus, 
per kurį paleidžiama torpe
dos, buvo nugrimzdęs į 
smėlį; kanuolės taip-pat bu
vo atkreiptos į kitą pusę. 
(Prieš pat užpuolimą visi' 
langiai stovėjo ant viršaus1 
(valties, jų vėliava visą lai-1 
ką plevėsavo ant augšto i 
stiebo. Prasidėjus šaudy-i 
mui, visi .anglai ramiai sau 
stovėjo, rankas ant kruti-Į 
nių sukryžiavę: nieks nė ne-j 
manė gintis arba slėptis, i 
tarytum, tas šaudymas i 
jiems suvis nė nerūpėjo.! 
Šaudymas tęsėsi vos keletą 
minutų, per tą laiką vokie
čiai paleido apie 50 šūvių ir 
tai įvyko prieš pačius Dani- 
|jos jūrių fortus, suvis neti
kėtai.

Nors da tik pirmą 
vokiečiai įžeidžia 
neutralitetą, tečiaus žmonės 
nemažai pasipiktinę. tokiu 
jų pasielgimu. Danijos val
džia, žinoma, tuoj užprotes
tavo už mindžiojimą jos neu- 
trališkų teisių. Vokiečiai, 
matomai, suvis neguodoja 
mažų neutrališkų valstybių. 
Vokiečių povandeninės val
tis bemedžiodamos Švedijos 
ir Norvegijos pakraščiais, 
sustabda jii prekinius laivus 
dažnai jų neutrališkoje teri-j 
torijoj. Tik pribuvus jų ka-į 
riškiems laivams, šie nekvie- tys į 3 
stieji svečiai prasišalina, p 
Žinoma, visur už tai protes- ^’Saki 
tuojama. Šveicarija pro-(krūtys, 
testuoja, kad kariaujančių-1bankrutyt 
jų šalių orlaiviai lėkė per 
jos žemę. Olandai stačiai 
ėmė šaudyti į Zeppelinus, 
kurie lėkdami per jų terito
riją, peržengė neutraliteto 
įstatymus. S.

tant, atsitiko kit 
senovės Rusijoj.

laikmetis Ru< 
mis nuo laisvųjų 
kunigą iksu iii ir 
tižiausi turtai, k; 
kybą. Kalbėdami 
kai pasakoja mums 
Tu., tūkstančius mei

dingo nuo žemės pavirŠio. Kaimų vietoje 
matėsi didžiausi turčių gyvulių burial H 
metašimtyj prieš Kristaus gimimą iš 75,000 
Romos piliečių nebuvo nei 2000 žmonių, ku
rie turėjo privatišką nuosavybę. Visi kiti 
buvo “proletarai”. Nešvariam Romos prie- 
miestyj skiepuose gyveno tie sunaikinti 
kaimiečiai ir jų kūdikiai, pasilaikydami po-. 
nų dovanomis. Turčiai gyveno didžiau
siam ištekliuj, puikiausiuose palociuose. 

sa- i Važinėjo pasidabruotomis karietomis, ir 
laiškui juos sekė būrys vergų, smilkydami 
del savo poniĮ garbės kvepiančias žoles.

Darbo žmonių atstovas Tiberijus 
Grakchas aiškiais ruožais piešia Romos be
žemių baisų padėjimą. “Žvėrįs”, sako jis, 

Jenas iš jų žino 
Ii J r pasislėpti. 
>s kovoja ir mirs- 
>rą ir šviesą. Be 
si po visą šalį su 
irūs vadai meluo
ju, s apginti nuo 

jie meluoja, 
i neturi nei savos 
dant padaryti ki
lę turi lieti savo 
dar vadina “pa
girio nei mažiau- 

emės kampelio negali vadinti savu!” 
s, ekonominiam gyvenimui išsivys- 

se šalvse, tas atsitiko ir 
Kada prasidėjo istoriška- 
ijoj, tada ’au išskyrė ver- 

XI ir XII metšimčiuose 
bajorui rankose buvo di-

* įgijo per karę ir pre- 
pie tuos laikus, istori- 
apie tūkstančius gyvu- 
uis puodų, daugybę vy

rautume, kad “geresnieji” 
o, puikiai rėdėsi, turėjo pa
nūs miestuose. “Geresnie- 
elius žemės plotus, ir kada 
palociuose — ant jų žemės 
vėlam vakarui prakaitavo 

jį pavedė turčiui- 
po negalinčiam iš- 
>a. Jis ant laiko 

būna nupirktas ir jis už savo 
tojui kelis metus nuo 

ida jis išgali skolą 
atsitikime jis lieka ver- 

Ponas jokiam nupirktam 
pibriežia žemės plotą, duoda javų 

žemdirbystės įrankius ir gyvu- 
Suprantama, kada nuvalo javus nuo 

pono aruodus.

Vokiečiai sulaužė 
Danijos neutralitetą 

(Nuo mūsų korespondento iš
Rytmetį, 19 rugpjūčio, 

UŽ 3 mylių pietvakario pusė
je nuo Kopenhagos įvyko 
liūdna tragedija Danijos jū
rių teritorijoje, šios trage
dijos kaltininkais pasirodė 
vokiečiai, kurie peržengė 
Danijos neutraliteto teises. 
Minėtą dieną viena. Angli
jos povandęninė valtis, va
dinama “E 13”, užėjus ant 
seklumos įstrigo į smiltis; 
taip kad jokiu būdu negalė
jo pasiliuosuoti pati per sa- 
vę. Tai atsitiko, kai rašiau, 
netoli nuo Kopenhagos, pa
lei mažą salelę — Šaltholm 
vadinamą. Ta salelė mažai 
apgyventa. Paskutiniu lai
ku ten pastatyta jūrių tvir
tovė. “E 13” buvo viena iš 
naujausių Anglijos povan
deninių valčių, josios kelio
nės tikslas, 
Baltijos jura 
Petrogradas.

Kadangi pertaka tarpe 
Danijos ir Švedijos vadina
ma Zund arba Erezund šio
je vietoje labai siaura, jūrių 
dugnas nevienodas, nes dau- 
gelyj vietų randasi seklumų 
n povandeninių kalvų, tad 
nežinančiam visų smulkme
nų šio juros kelio, labai 
sunku čia pasekmingai ke
liauti. Ypač taip vadina
mas internacijonališkas ke
lias per tą pertaką labai 
siauras ir begalo painus. 
Matyt, povandeninė valtis 
iki salai Saltholmui gana 
laimingai atliko kelionę, bet 
čia perūmai da pasuko ry
tų link ir užėjo ant seklu
mos Danijos jūrių teritori
joje. Pirmiausia tai paste
bėjo vietiniai • žuvininkai, 
kurie tuomet ten žvejojo. Iš- 
pradžių jie į tai neatkreipė 
jokios atydos, net nesisku
bino pranešti apie tai juros 
žinybai, o kadangi įstatymai 
aštriai užgina jiems artintis 
netik prie svetimų, bet ir 
prie savo karės laivų, dabar
tiniam karės laike, tad jie 
sau ramiai žvejojo, laikyda
miesi atokiai nuo minėto
sios valties.

Tuom tarpu, povandeninė 
valtis tapo patėmyta Vokie
tijos kariškų laivų, kurie 
nuolatos stovėjo ant sargy- 
gos Baltijos jūroje, palei 
pietinę dalį pertakos Zund, 
netoli nuo Švedijos ir Dani
jos pakraščių. Paskutiniu 
laiku ši sargyba tapo padi
dinta, tokiu būdu joks laivaš 
nėgali įeiti Baltijos jūron 
neužtėmytas vokiečių. Daž
nai matoma ir Zeppelinus 
skrajojant šiose vietose ir 
signalizuojant savo laivams. 
Sulyg tarptautiškų įstaty
mų, vokiečiai neturėjo tie
sos užpulti “E 13”, kadangi 
pastarasai radosi neutrališ- 
kos šalies vandenyne, bet 
vokiečiai, rodos, suvis 
nepaiso į jokius įstatymus. 
Staiga prisiartinę 2 vokiečių 
torpediniu laivu i 
tornėdą link “E 12 
pataikė 
smarkumu pralėkė pro šalį, 
žymėdama savo kelią balta 
juosta vandens putų, su di
deliu trenksmu sprogo užė
jus ant seklumos. Tuom 
tarpu visu pamariu jau su
sirinko daug žmonių, ypač 
iš miestelio Drager (2į my
lios nuo Kopenhagos). Vi
sur žmonės tėmijo, žingei- 
daudami, kas bus toliau. 
Tuom pat laiku buvo pra
nešta į Kopenhagą, iš kur 
tuoj atėjo 5 karės laivai. 
Artinanties jiems prie po
vandeninės valties, netoliese 
esanti vokiečių torpediniai 
laivai signalizavo: “Trauki
tės šalin kogreiciausia”. Ta
me pat momente paleista 
zalpas granatų į “E 13”. Iš
sigandę žuvininkai su savo 
jnivoiinig suruko į visas pu
ses, kur kas išmanė... šau- 
aymas vis tęsėsi... Danijos 
kariški laivai taip-pat pa- Manus Ass. demokratų kliu 
si traukė į šalį, tik vienas iš be New Yorke pašauti < 
jų, kuris buvo arčiausia ap-| žmonės. James Bishop, po 
gaudomosios valties, ‘ ____ 2
smarkumu leidosi linkui vo-^būtų socijalistų, o ne demo-i bininkus pagamint daugiau

ir vis daugiau smulkiųjų 
turtingų skolintojų kilpo- 

;kūo ant kai
miečių žemes skolų stulpai. Ir palengvėlio 
— kaip tą liudyja vienas senovės graikų ra
šytojas — visa žemė perėjo nedaugelio sa
vininkų rankosna ir skurdžiai su savo mote
rims ir kūdikiais turėjo atsiduoti ponų va
liai. Ir Romoj tokia pat sunki našta pris
lėgė smulkiuosius kaimiečius. Nuolatinės 
romiečių karės tūliems buvo pasipelnimo 
šaltiniu, bet ant kaimiečių jos užvėlė dide
lę naštą ir galop visai juos sunaikino. Kaip 
kaimietis gali kaip reikia apdirbti žemę, 
jeigu jį kartas po kartui atitraukia nuo 
darbo ir varo kariauti? Taipgi ir priešų 
užpuolimai daug blėdies padarydavo jų 
laukams. Tokiu būdu daugelis kaimiečių 
liko turtingųjų, skolininkais. O sulyg ro
miečių įstatymo skolininkas lieka skolinto- 
jaus vergu. Ir užkariavimai neteikė smul
kiam kaimiečiui jokios naudos. Po kiek
vienai pavykusiai karei į Romą atvaryda
vo tūkstančius vergų, kuriuos paimdavo 
turčiai. Kas galėjo panaudoti vergų dar
bo spėkas, tam buvo proga dar labiau pra
lobti. . Jis pasisavindavo geresnius žemės 
plotus, ir apdirbdavo su vergų pagelba. 
Tada žemdirbystės produktai buvo pagami
nami žmonių, kurie už savo triūsą gavo 
blogiausį pragyvenimą ir prižiūrėtojaus 
botagą. Todėl žemdirbystės produktai liko 
gana pigus. Nuo to, žinoma, nukentėjo ir
gi smulkusis kaimietis: per produktų pi
gumą jo darbas liko mažiau pelningas ir 
jis negalėjo pasilaikyti. Taigi daugelis iš 
jų pardavė savo žemę turtingesniems ir pa
tįs liko skurdžiais, kuriems apart darbo 
spėkos nieko daugiau nebuvo, — jie liko 
klajūnais, taip vadinamais — proletarais, 
kurių nei rytojus nebuvo užtikrintas. Toks 
bežemis kaimietis dažnai net ir pas turčių 
negalėjo gauti darbo. Vergų darbui buvo 
duodama pirmenybė ir tik tam tikram atsi
tikime, t. y. nesveikose apielinkėse, laike 
didelės darbymetės, nusibankrutinęs kai
mietis galėjo gauti darbą. , Turčiams dar 
pasirodė pelningiau laikyti daugybę gyvu
lių ir todėl daug žemės liko paskirta ga
nyklai.

Ir ten kaimiečio darbas buvo nereika
lingas. 'Praradę savo žemės kampelį, kai-, 
miečiai daugiausia ėjo į miestą 
ją Romą ir stengėsi surasti darbą ir pra 
gyvenimą pas kokį turčių.

Greitai augo skaičius tų žmonių, kurie nejaučiant liko atitrauktas nuo. gimtinės 
buvo praradę savo nuosavybę, ir taip pat politiškojo gyvenimo 
greitai augo ir turčių turtas. (Sieli kaimai

Liebknechtas ir kiti socija- 
listai Vokietijoj suareštuoti 
už tai, kad parašė knygutę 
priešindamies karei. Iš to 
duodasi suprast, kodėl neku- 
rie socijalistai, matydami 'gyvena 
prieš save apšarvuotą kum
štį, nedrįsto priešinties pa
siutėlio kaizerio karės troš
kimams. Politiškų aukų ir 
be to pakanka. Kodėl kai
zeris gauna paramą agrarų, 
nacijonal liberalų, laisvama
nių partijos ir katalikų 
centrumo, socijalistai tur 
užčiaupę burnas pasiduot 
nesulyginamai didumai.

“Dilgėlėse” Vyrų Skyriu
je rašoma, dėlko męs auši

na-(imam kepures prieš moteris 
4,000 ir išaiškinama, jog todėl,kad 

įrankius išreiškiama paguodonę, at- 
ikinimui'sidavimą ir nusižeminimą. 

Ot tau (Geistina būtų, kad tas rašy
tojas (arba ir kiti) parašy
tų, dėlko moterįs nenusiima 
kepurių ir skrybėlių. Juk 
jos kartais irgi išreiškia pa
guodonę, nusižeminimą ir 
atsidavimą, o vienok jos net 
bažnyčioje sėdi su skrybėlė
mis neišreiškia jokio nu
sižeminimo net prieš dievą. 
O gal su moterimis tas yra 

stengiasi pasiekt Rusiją ir|*^Ip tai atbulai. Tai yra 
išreiškimui nusižeminimo, 
paguodonės ir atsidavimo 
turi būt su skrybėlėmis?



Duokime moterims 
balsavimo teises.

-----------o-----------
Nors ir keista, vienok, tai teisybė, kad 

daugelis, mūsų draugų neišskiriant, neturi 
nei to prasčiausio demokratiškų politiškų 

„ tiesų supratimo, būtent, kad kiekvienas ša
lies gyventojas, pilno amžiaus, neesantis 
militariškoje tarnystėje, niekad nenubaus- 
stas už kriminališką prasižengimą, turi tu
rėti tiesą imti dalyvumą šalies rėdyme. Ro
dosi, nė vienas, sveiko mąstymo aparato sa- 
'vininkas priešintis tam neturėtų. Vienok, 
kuomet šįmet, keturiose Suvienytų Valstijų 
gyventojais skaitlingose valstijose (New 
York, Pennsylvania, Massachusetts ir New 
Jersey), kuriose randasi ir nemažas skait
lius lietuviu, turinčiu balsavimo tiesa, arti- 
naši balsavimo diena, kurioje piliečiai vyrai 
turės tiesą nuspręsti ar ir moterįs drauge 
su jais turi rupinties rėdymu ir tvarkiniu 
valstybės reikalų ateityje, tai pas daugelį 
atsiranda klausimas, ar naudinga bus su
teikti moterims tą teisę, ar ne? Išsklaidi- 
mui tos nereikalingos abejonės ir parody
mui, kad moteris turi turėti tą teisę pagal 
teisybę, ir kad nedaleidimas moterų prie 
naudojimos ta teise yra net kenksminga 
šalies gerbūviui, yra rašoma šis straipsnis. 
Idartt supratus tuos keistus mąstymus apie 
moteries negalėjimą naudoti pasekmingai 
politiškas teises, tai turėsime trumpai per
žvelgti ir josios stovį praeityje. Nes, tik 

moteries stovis yra ‘ narni šaltiniu, 
veržiasi tie visi keisti, šiandien gy- 
nebepritaikomi, reakcijoniški su-

RUDENYJE.
Pageltavę , 
Medžių lapai, 
Nubirę j o, — 
Nežaliuoja.
Plikos šakos 
Pasviravę, 
Nuo galingo 
Šiauraus vėjo, 
Verkia-girgžda, — 
Aimanuoja.
Suka varnos, 
Laksto šarkos, 
Krankia ore, 
Pasipūtę.
Tyli dainos;
Miglos niaukia 
Gamtos veidą, 
Ir saulutė 
Debesiuose, 
Slepias’ — dengias’, 
Tik retkarčiais 
Pasirodo
Mums įlietuose.
Bėras žirgas 
Purto karčiais,

Nusiminęs.
Žmogus nerias
Kailiniuose;
Skubia viską
Traukt nuo lauko
Prie aruodo,

Persiskyrimų
įstatymai.

MOTERIMS NAUJIENOS

vemme 
pratimai 
politikos nesupratimą, puodų ir pečiaus 
siūravimo pareigą ir t. p. Šiandieninė mo
teris sykiu su vyru dirbanti ant ūkės, in
dustrijoje, tiansportacijoje, mąstymo ir 
protavimo srytyje ir išradimų dirvoje, ben
drai tveria dalykus žmonijos reikmenų už- 
ganėdinimui; išvien su vyru maitina, den
gia, linksmina dabartinę ir augina busian
čią gentkartę, jau nebeduoda progos ir iš
teisinimo laikyti save pažemintame stovyje. 
Jei visomis privilegijomis ji da negali nau
dotis pilietiškų ir politiškų tiesų srytyje, tai 
tik ačiū jos praeities pusiau vergiško padė
jimo atspindžiui vyrų supratime apie mote
ries rolę žmonijoje.

Anksti ryta 
Paltas gruodas, 
Sidabrinis, 
Vietoj rasos, 
Lauka beria.
Liūdna... laukiu, 
Nežinau ko...
Skausmai širdį 
Kankint ima.
Kur pažiūri, — 
Baugu, tuščia...
Nubi rojęs, 
Vyšnių sodas, 
Nebežydi.
Nesustoja

, Lietus liejęs.

L MOTERIS PRAEITYJE.
Moteris pas necivilizuotas tautas: Mo- 

terįs praeityje, pas nuožmias tautas, vienu 
tarpu, laike taip vadinamo matriarchato 
(motynvaldystės), buvo kur kas daugiau 
gerbiamos, negu šiandien ir užėmė draugi
joje svarbesnę rolę,negu tuomlaikiai vyrai. 
Matriarchato laike, tas apsireiškimas išaiš
kinamas tuomi,kad moteris, būdama šeimy
nos galva, naudojosi plačia gale nusakyme 
tvarkos šeimynoje ir visoje gentčje. Į mo- 
terį-motiną tuomet buvo žiūrima, kaipo 
šaltinį gudrybių ir žinojimo: pas ją buvo 
jieškoma per šeimynos narius rodą ir už- 
stojimas prieš skriaudadarius; ji sutaiky
davo nesusipratimus ir paskirdavo baus
mę nusikaltusiems. Ne heroikai o praeities 
kultūringųjų tautų, kurios buvo arčiau ma
triarchato gadynei negu męs, teisybės ir 
doros dievai buvo vaizdinami ypatoje mo
teriškės. Bet ir patriarchato (tėvovaldys- 
tė) laikmetyje, kuomet tėvas jau buvo šei
mynos galva ir visus draugijos reikalus rė
dė vyrai, moteris buvo tankiau garbėje lai
koma,negu mūsų laikuose. Tas išaiškinama 
tuomi, kad tuose laikuose prietarai apie 
moterį da nebuvo virtę draugijos morališ
kais įstatymas, ir moters garbinimas bu
vo remiamas ant josios charaktoriaus ir 
nuopelnų. Kada supratimas apie moteries 
abelną silpnumų liko dr-jos priimtu kaipo 
neklaidingas dėsnys, tuomet josios geriau
si pasišventimai ir nuopelnai buvo tiktai pa
reiga ir neturėjo jokio pagerbimo. Mo
teries dalis tuomet jau buvo “klausyt ir ty
lėt”. Ji savo pareigas turėjo nuolankiai, be 
murmėjimo išpildyti. Kaipo atlyginimą ji 
gavo nuo savo vyro pastogę ir maistą, ko- 
liojimą bei mušimą už neatlikimą tų pa
reigų.

Moteris pas Azijos civilizuotas tautas: 
Pas visas senovės Azijos civilizuotas tautas 
moters padėjimas buvo sunkus. Visur ji 
buvo skaitoma silpnesne už vyrą iš visų at
žvilgių. Chinijoje ir Indijoje da po šiai die
nai moterįs neturi tiesos valgyti prie vieno 
stalo su vyrais arba savo sūnumis. Indu- 
sų moterįs, kurių vyrai numirdavo, turėda- 

(Dar bus).

Vai prasilgo,
Nusibodo,
Nežinau
Kur rast paguodą,
Vai kur likot,
Kame žuvot
Dienuželės,
Šiltos, gražios —
Stebuklingos
Vasarėlės?...

Merky nes Vaidyla.
(Iš “Am. Lietuvio”).

----------- o-----------SKRISK MANO DAINELE
Skrisk mano menka dainele, 
Toli į tėvynę, 
Nešk pasveikinimą mano 
J mielą gimtinę, 
Skrisk per jurą, jei pailsi, 
Vilnys’ pasilsėkie 
Ir įgijus naują spėką, 
Kelionę pradėkie. 
Ten močiutė-sengalvėlė 
Pasiliko viena.
Ir tarp ašarų nelaimių 
Baigia vargo dieną 
Ir sukrypusioj bakūžėj 
Parpuolus ant kelių 
Meldžia iš dangaus malonės 
Dėl savo vaikelių, 
Bet nebėr kas ją ramintų, 
Kas pasigailėtų, 
Kas išgirstų graudžią raudą 
Ir kentėt padėtų. 
Skrisk mano menka dainele, 
Tu tą raudą girdi — 
Suraminkie ir paguoskie, 
Jos sužeistą širdį.

Philadelphia, Pa.
-----------o

Providence, R. L, nušautas dr. Mohr, 
kurs užlaikė slaptą špitolę, ir ten kas metas 
paliusuodavo nuo 1200 iki 1500 merginų ir 
moterų, daugiausia iš Newport milijonierių 
kolionijos nuo pasekmių ragavimo užginto 
vaisiaus. Kunigai išgirdę tą dar labiau 
turėtų keikt socijalistus už platiųimą lais
vos meilės, nes kasgi išvedė iš kelio jaunas 
milijonierių mergaites ir šaunias matronas, 
jei ne tie patįs, kurie išvedė iš kelio Kiau- 
lėną ir Montvidą?

Pereitame “Laisvės” nu
mery trumpai nurodėm, ko 
Suvienytų Valstijų įstaty
mai reikalauja sueinant į 
porą arba imant šliūbą. Šia
me numery taipgi trumpai 
nurodysime, ko reikalauja
ma norint persiskirti ir dė
lei kokių priežasčių galima 
persiskirti.

Kaip šliūbas, taip ir per
siskyrimas, padarytas vie
noj valstijoj, skaitosi tei- 
sotu visose Suvienytose Val
stijose.

Įvairiose valstijose ir teri
torijose yra 35 priežastįs, 
dėlei kurių galima persiskir
ti. Kad neužimti daug vie
tos, męs čia nurodysime tik 
svarbesnes priežastis. Svar
biausios priežastįs bus se
kančios :

1) Svarbiausia persiskyri
mo priežatsis, skaitoma vi
sose Suvienytose Valstijose, 
išskyrus South Carolina, pa
leistuvystė arba neištikimy
bė vieno kitam.

2) Pabėgimas vyro nuo 
pačios arba pačios nuo vyro, 
išskiriant New Yorko, N. 
Carolina, South Carolina ir 
Columbia distrikto.

3) Labai žiaurus elgima
sis — 36 valstijose.

New Yorko valstijoj vie
nintelė priežastis, dėlei ku
rios galima persiskirti, tai 
paleistuvystė bei neištiki
mybė vięno kitam.

4) Visose Suvienytose 
Valstijose, apart New Yor
ko, New Jersey, Maryland, 
North Carolina, South Ca
rolina, Florida ir District of 
Columbia, nuteisimas vyro 
ar pačios į kalėjimą už kri
minališką prasikaltimą, tar
nauja priežasčia persiskyri
mo.

5) Lytiškas silpnumas ar
ba nenormališkumas visose 
valstijose, išskyrus 12, tar
pe kurių randasi ir New 
Yorko valstija.

6) Paprastas girtuokliavi
mas tarnauja priežasčia 
persiskyrimo visose valsti
jose, išskyrus New Yorko ir 
'New Jersey, kur daugiau
siai žmonės girtuokliauja. 
New Yorko ir New Jersey 
valstijose iš priežasties gir
tuokliavimo daugiausiai mo
terįs kenčia vargą ir negali 
nuo jo atsikratyti, nes įsta
tymai nepavelija persiskirti.

Tik Washingtono valsti
joj nėra jokių nurodytų į- 
statymų, per tai ten turi 
teisę kiekvienas teisėjas pa
gal savo nuožiūrą suteikti 
persiskyrimą.

ŽINIOS.

E. Dr—te.

Fritzas

GREAT NECK, N. Y.
6 d. spalių apsivedė drg. 

P. Naunikis su drg. Juke- 
liute. Abudu L. S. S. 168 
kuopos nariai. Šliūbą ėmė 
civilišką. Tai dar pirmas 
toks atsitikimas mūsų mies
tely, kad lietuviai apsivedė 
be kunigų pagelbos. Jiedu 
susitarė, parsikvietė teisėją 
ir be jokių ceremonijų pada
rė prižadą sykiu gyventi ir 
vienas kitą mylėti. Kada iš 
šalies žiuri, tai tartum kas 
tai tavo sąžinei sako: “Ir 
kodėl aš neėmiau civiliško 
šliūbo, bet ėjau pas kunigą? 
Juk tas šliūbas daug atsa- 
kantesnis ir pigesnis”.

Į vestuves buvo .pakviesti 
artimesni draugai ir besi
linksminant, tik, atleiskite, 
ne torielkas daužant, prisi
minė ir apie (tuos, kurie, be-

Geda vietos moterims už
Abelnai, mūsų mieste

tokį darbą!
Seredoj, 6 spalių, buvo tos 

žmonės paskendę tamsybėj, kuopos lavinimosi susirinki- 
ypatingai atsižymi moterė- mas, kur buvo mokinama, 
lės. Neseniai susirgo tūlo kaip reikia gaminti valgius, 
kataliko vaikas. Supranta-,Drg. Vilčikauskiutė parode, 
ma, susirinko kūmučių ir'kaip reikia kepti keksus ir 
davatkėlių ir pradėjo kalbė- kendes.
ti, kai}) čia vaiką pagydžius
Vienos sako, kad reikia dak- susirinkimas, kur mokinsis 
tarą pašaukti, o kita atsilie-'gaminti valgių. Geistina bū- 
pia: “Jūs visos kvailos! Ką tų, kad Elizabetho moterįs7 

gelbėti? ir merginos daugiau at- 
ir turiu k.rei})tų į tai atydos ir ne

patyrimą. Mano mergaitė praleistų tokios geros pro- 
;taipgi panašiai sirgo, tai gos, kur yra lavinimasis ir 
linan kunigėlis lie duoti mokinimasis apie valgius!

ninkui. [ant mišių; kaip tik nunešiau!
Iš tokių vestuvių labai'ant mišių, tai, dievui ačiū, 

gražus pavyzdys tiems, ku-'mergaitė tuojaus ir mirė, 
rie mano vesti. v /kaip ir jūs padarykite”.

Tariu širdingą ačiū
siems aukautojams ir varde aunešc 
dalyvavusių svečių linkiu užpirki 
jaunavedžiams kogeriausios tuojaus mirė. Dabar ta da- 
kioties šeimyniškame gyve- vatka įgijo tokią garbę, kad 
nime ir ant toliaus nepa 
liauti darbuotis a.._ . ......
meniškos dirvos.

Mauricas.

kovodami už laisvę, žmoni- • 
jos gerovę, pakliuvo į caro 
nagus ir dabar kenčia var
gus. Drg. Lipskis paprašė 
jaunavedžių pavelyti aukų 
parinkti, ant ko jaunave
džiai sutiko.

Aukavo šios ypatos: jau
navedžiai — $1.50; A. Kve
darą, Z.Augustanavičienė,J. 
Žukauckas, M. Jukelis ir Pr. 
Marcinkevičius — po $1.00;

20 spalių bus kitas toks

K. Lipskis, A. Lipskienė ir čia daktaras gali 
E. Marcinkevičienė — po Aš esu sena moterį 
50c. Viso $8.00. Aukos nu 
tarta pasiųsti per “Kovos’

4 kp. L. M. P. S. darbuo
jasi tikrai dėl progreso ir 
labo žmonių. Reikia, kad į 
ją rašytųsi kaip moterįs, 

Suprantama, tas žmogelis taip ir merginos.
kunigėliui dul 

mišias. \
ir i Kunst Albers.

Tūlos moterėlės net už šven- 
ant visuo-;t:J.i;l rl0|,i palaikyti. 

Tai matot, kaip 
žmoneliai elgiasi.

M. D. Jančiulis.

mūsų v

RED. ATSAKYMAI.
Mylinčiam laisvę. — Ka

talikiškos vestuvės visur bū
na vienodos ir apie tai nėra 
reikalo rašyti. Ačiū dievu
liui už tai, kad ten viskas 

j laimingai užsibaigė, o kiek 
jie išgėrė — lai būna jiems 
ant sveikatos.

M. P. — Labai pasenus ži-

NIAGARA FALLS, N. Y.
9 d. spalių buvo balius su į 

svaiginančiais gėrymais! 
‘ Moterų Škapliernos” drau-' 
gystės 
man viasi 
globoja jį lietuvių dievaitis jo drg. M. M. Račiūtė Her-jjaus pranešti.

man ir drg. J. Jukelis skai-i Geidžiančiai lygių teisių, 
te referatą temoje: “Mote-,— Ant tos temos yra rašo- 
ri, skaipo, pavergtoji dalis ma daug plačiau. Atleiski- 
žmonijos”. |tc, kad negalime sunaudoti.

Ten pat buvo išdalinta at-1 R. Barauskui.—Apie mo- 
sišaukimai lietuviškoj ir an-Ymų prakalbas ir referatą 
gliškoj kalbose, kur nurodo-, labai pasenus žinia, per tai 
ma reikalingumą įgyti mo-'negalim sunaudoti. Jūs pa- 

; balsavimo teises, tįs žinot, kad pasenęs daik-

Mokinasi valgių gaminti.
5 spalių buvo prakalbos'nia; prakalbos buvo 11 d. 

Kaslink baliaus, tai parengtos 4 kp. Liet. Mot. į liepos, o tik dabar apie tai 
neapeina — lai I’rog. Susivienyjimo. Kalbė-įparašėt. Stengkitės tuo-

Perkūnas, bet kas keisčiau- 
čia, kad plakatai spausdin
ta-turbūt kokio nors žyde
lio spaustuvėj, nes lietuviš
kos spaustuvės negalėtų 
taip atspausdinti. Ma
tomai moterįs bijojo duoti į 
lietuviškas spaustuves, kad ...............
bedieviškai neatspausdintų, .terims balsavimo teises, tįs žinot, kad pasenęs daik- 
Štai kaip skamba pradžia tų Kalbėjo taipgi tūla sufragi- tas netinka. Atleiskite, kad 

negalėjom sunaudoti.stė ir angliškai.plakatų:
“Balus. 9. spalo. 1915 m. 

draugistis. M. Sw. Sk Mota-1 
ru ir lietuvišku, ant sales —' 
pa Ciselkiho” ir tt.

Aiškiai matosi, kad plaka
tai spausdinii žydelio spaus
tuvėj, už kuriuos dvigubai 
turėjo užmokėti. Jeigu bū
tų atidavę lietuvių spaustu
vei padaryti, tai, ir darba 
būtų gerai atlikę, ir kalbai | 265 Berry Street, Brooklyn, N.Y.f 
butų žmoniška, ir perpus pi-f į f 7 J T
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Pabaigusi kursą akušerijos BELLEVUE UOSFFTAL TRAINING 
SCHOOL for MIDWIVES. NEW YORK. Pas*knunr»i atlieka dar
bą prie gimdyme. Patarimus dueda dykai. Roikalaujaniioe kreij>- 
kitfis šiuo adresu:

TEATRAS IR ŠOKIAI!
RENGIA “AIDO” CHORAS

HityAS »n

t?'*

iw

ATSIBUS SUKATOJ llftU’|< i-S
23 DIENA SPAEIO (OCTOBER) ŠIAIS METAIS (1915).

McCADDIN HALL, ANT BERRY ST., TARPE SO. 2 ir 3 GATVĖS, B’KLYN- 
Durys bus atdaros nuo 7 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 8 valandą vakare.. 
Bus sulošta puikus veikalas 3-se aktuose melodrama

“Užburti Turtai”
Lošėjai bus L. S. S. 11 kuopos iš Newark, N. J. Taipgi dainuos “Aidas” ir “Ai
do” merginų choras, vedami pono L. Eremino. . ... ..

Po lošimui bus šokiai. Tikictai: 75c., 50c. ir 25c. Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS.



LAISVS

SPONDEMCIJOS
* CHICAGO, ILL.

Rūbsiūvių streikas.
Rūbsiūvių streikas visa

me smarkume ir yra nepa
prastas, bet generališkas 
streikas. Streikuoja kaip 
“Special Orders”, taip ir 
“Ready made” pramonių 
darbininkai. Iš didesnių fir
mų, kurių darbininkai išėjo 
į streiką, yra sekančios: 
Royal Tailors, J. L. Tailors, 
International, Lamm Co., 
Continental Tailoring Co., 
Fred Kauffman, H; Marks, 
Great Western Tailoring 
Co., Straus Bros., Edward 
Strauss, Meyer Co., M. Born 
Co. ir Scotch Woolen Mills. 
Ready made streikuoja se
kančios firmos: B. Kuppen-

Reikia pažymėti, kad mū- Washingtono 
sų biznieriai tapgi dorai el
giasi — pradėjo darbinin
kams duoti maistą ant kny
gučių.

Darbininkai yra organi
zuojami į uniją. Mitingai 
būna kas vakaras. Kuom 
tas viskas pasibaigs, sunku 
pasakyti, nes daug priklau
sys nuo pačių darbininkų

susitikdami sveikina vieni 
kitus.

Klesų kova panaikino pa- 
trijotiškumą—visi kaip vie
no tėvo vaikai. Streiką ti
kimasi laimėti. Pribuvo i^ 

i industrijalė 
komisija ir liepė kuogrei- 
čiausiai susitaikyti. Pelny
čio j buvo pirmutinis pasi- 

streikierių sukalbėjimas 
kompanija.

* *
N81 pasakyta: 

“Meriden, Conn., Westing
house dirba ne 10 vai., bet

*

“Laisvės”

darbiniu-i tik 8 valandas”.
kai vienybėj laikysis, tuo-! Laikau už reikalą atitai-
met, be abejones, ir streiką syti tą klaidą, 
laimės.

. Minėta kom- 
ipanija, pradėdama dirbti, 
|l/uvo pagarsinus vietiniuose 
laikraščiuose 8 valandų 
darbo diena su minimum 
mokesčiu. Mat, kompanija 
manė, kad ir čia žmonės 

. .. .. . , . dirba, turėdami galvoj pro-
liui kriaučių streikui,. tuoj,£.t. Bet pradėjus dirbti per

isi tikrino, kad jų protas ly- 
? gus keturkojų protui, per 

... ± 2 Utai prižadėjimo neišpildė.tlk,9? Hgt\iviai kontraktorei, vieton 8 v£ll; (|U()(hl i):t Bet 
n jiiz numažinta b> minutų ne-

kuriems progos niopama. Kurie dirba nuo 
. darbo neuzten- štukių, tai gali padaryti tą 

Lietuviai vienas uz ki- paeią mokesti, bet nuo dienų 
., kad Uk (ĮįrUdami negauna nei cen-, 

Jie neatkrei-'Į0 ^a niinutu. Dar-

BALTIMORE, MI). 
Skebavimas.

Iškilus Chicago j genera-

heimer, Hirsch Wick Wire,Ipasipylė po visus miestus’ 
Alfred Decker Cohn, Chas. |Chicagos streik.ierių darbas, i 
Kauffman, Eiderheimer Užpildė ir Baltimorę. . Vei1' 
Stein, Kuh Nothan and Fi- ’ 
scher ir daugybė mažesnių, nedirba Chicagos streikic 
Viršminėtos firmos priklau- rių darbo 
so prie darbdavių associaci-! nėra, t. y 
jos ir santaika tarpe darbi-!ka. ....
ninku ir darbdavių gali į- to lenktiniuojasi., 
vykti sykiu, kaipo su asso- gavus darbą. Ji v u . ...............
cijacija, bet ne su atskirom pia atydos į tai, kad jų tas bminkaf pagal "tautas dali- 
firmom. |ha^s hkimas laukia, kaip ir l>as šiaip:pirma vieta užima

Reikia pažymėti, kad šia- chicagiecius. Baltimorie- irrii<ai surnsnįj .intrh lietu- 
me streike policija atsižy-'čiai irgi rengiasi prie strei-Risimi sutaikčk, pas- 
mėjo savo žiaurumu. Ka-Įko, bet nesistengia padėt ];ui seka amerikonai, vokie- 
dangi rūbsiūviai nebuvo savo broliams ch.icagie- (\iaį p. šydai. Suprantama, 
pilnai susiorganizavę, tai čiams dabartini streiką, iš-:pastarieji turi geriausius 
išėjimas į streiką tęsėsi per laimėt. .Chicagos. kriau-1 (iarI)Us.

- ---------------- ---------------- j Tarpe lietuviu ir lenku 
es, nors streikas ir. ilgiau darbininkų Westinghouse 

_ .'sitęs. Bet baltimorie- ■dirbtuvėj sutikimo nėra, 
Daugybė,ciai yra suvargę dar niio pe-jnGrc. jįe vjsį katalikai, iš- 

)skiriant porą laisvamanių, 
/.„jpe savęs pešasi, prasi- 
jvardžiuoja, vienas nuo kito 
vagia įrankius.' Mat, neku- 
riuos darbininkai privalo 
pirkti nuo kompanijos.Taip 
dalykams stovint Westing- 
house’o dirbtuvėj, kompa- 
inija geruoju neduoda 8 va-

Kuomet sidabro darbinin
kai metė darbą, mieste paki
lo didelis sujudimas, tuo
met Westinghous’o dirbtuvė

kelias dienas, per tai polici- čiams kol kas sekasi. Jie lai- 
ja gavo progą panaudoti sa- [ 
vo jiegą prieš beginklius, 
darbininkus. ] 
streikierių - ir visai nieko !reitų streikų ir vėl jie da-! 
bendro neturinčių su streiku!rosi sau sunkesnį streiko !rpar 
tapo policijos sumušta. Jei-įlaimėjimą. Jie mano, kaip’ 
gu tik praeiviui, nieko ben- tas besotis, per užgavėnes',^ 
dro su streiku neturinčiam,!priest ant visos gavėnios,1 
pasitaiko eiti apimtomis tiek pinigų prisidirbt, kad 
streiku vietomis, tuojaus po-į ant ilgo laiko užteks, o chi- 

)la ir pradeda cagiečiai už juos kovos.
Už tuos kelis centus par-’ ^ 

Rodrigruez ir J. duoda savo brolius darbiniu- ian7hrdarb(7 dienos.
mušti. Miesto taryboj al- 
dermanai
Kennedy, socijalistai, buvo'kus. Taip-pat ir patys sa- 
pakėlę klausimą ištirti poli-[ve parsiduoda. Lošia labai 
cijos žiaurumus. Tas daly-1bjaurią rolę: prisispyrę pa
kas pavesta tam tikrai ko-' deda kapitalistams streiką 
misijai. Taipgi ir dėl sutai- 
kvmo darbininkų su darbda
viais tapo paskirta tam tik
ra komisija. 7 d. spalių jau 
prasidėjo tyrinėjimas, bet 
kokios bus pasekmės, tai 
sunku pasakyti.

Streiko aukos: du strei- 
kieriu yra sunkiai pašauti; 
vieną pašovė J. Sakalaus
kas, lietuvis kontraktorius, 
o antrą policistas. Abudu 
pašautuoju randasi pavo
jingam padėjime. Yra dau
gybė sužeistų.

Apie 30 mažų firmų jau 
susitaikė. Pripažino uniją, 
48 darbo valandas į savaitę 
ir pakėlė algas nuo 8 iki 25 
nuošimčių.

“L.” Reporteris.

laimėt.. Tokių žmonių ma- pko apstatyta detektyvais.
žai rasi, kaip kad mūsų lie
tuviai. Kurie visada ima iš

HUDSON, MASS.
19 d. rugsėjo buvo prakal

bos Lietuvių Ūkėsų Kliubo.. 
Kalbėjo Dusevičius. Tar
pais buvo ir deklamacijų. 
Dvi lietuvaitės padeklamavo 
labai puikiai; buvo dekla
muota rusiškai ir lietuviš
kai, bet atlikta silpnai, nes ! 
deklamuota labai tykiai ir 
kalbėta tankiai. Taip vis
kas gerai.

. .B. Thamas.

NASHUA, N. H.
Iš darbininkų streiko.

Pereitam “Laisvės” nume
ry buvo rašyta, kad 4 d.spa- 
lių Nashua Manufacturing 
Co. darbininkai išėjo į strei
ką. Dabar gi, 6 d. spalių, iš
ėjo į streiką ir Jackson Co. 
darbininkai. Taigi dabar 
streikuoja veik visi audėjai, 
apie 5,000 darbininkų.

6 d. spalių, vakare, strei
kieriai surengė milžinišką 
demonstraciją ir :

NEW BRITAIN, CONN.
Iš darbininkų streiko/

Pastaruoju laiku ir mūsų 
mieste darbininkai pradėjo 
prieš kapitalistus judėti. A- 
pie 3 savaitės atgal sustrei
kavo New Britain Machine 
Co. darbininkai. Jie reika
lauja 8 valandų darbo die
nos ir pripažinimo unijos. 
Nors streikas tęsiasi apie 3 
savaites, bet apie susitaiky
mą nieko nesigirdi. 500 = 

• mašinistų tvirtai laikosi ir 
mano streiką laimėti.

Taipgi ir kita milžiniška 
šriubų dirbtuvė — Corbin 
Screw Corporation, išėjo į 
streiką. Pirmiausiai, 23 d. 
rugsėjo sustreikavo mergi
nos, kurios sartiruoja šriu- 
bus. 25 d. rugsėjo sustrei
kavo ir kiti darbininkai.

24 d. rugsėjo pribuvo po
licija ir buožėmis pradėjo 
darbininkus vaikyti nuo 
dirbtuvės vartų. Žmonės, 
netekę kantrybės, pradėjo į 
policiją plytgaliais leisti. 
Keturi policmanai tapo ge
rokai apkulti ir nugabenti į 
ligonbutį. Šios dirbtuvės 
vieno departmento darbinin
kai nekaip laikosi, o kiti de
partmental gana stipriai.

Kuom tas streikas pasi
baigs, pranešiu vėliaus.

Streikieris.

Mat, bijosi, kad dabartiniai 
streikieriai neįsiveržtų i

LUZERNE, PA.
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tiję pradžia, bet nėra abejo
nės, kad ir šįmet lankysis 
nemažesnis, bet dar didesnis 
skaitlius kaip vaikinų, taip 
ir merginų. Laųkyti mo
kyklas, tai puikiausias ir 
prakilniausias darbas, nes 
žmonės įgyja daugiau supra
timo,nepraleidžia ant tuščio 
vakarų ir tt. Juk daug ge
riau vakarą praleisti mo
kykloj, negu “polroomiuo- 
se” arba prie bačkučių., 
Kiekvienas privalo lankytis 
į vakarines mokyklas.

•f-* *
Dabar mūsų mieste prasi

deda viršininku rinkimai, 
tai politikieriai net išsijuosę | 
darbuojasi: jie į politiškus 
kliubus veža bačkutes ir da
lina pasmirdusius cigarus, 
kad tik už juos balsuotų. Po 
rinkimų vėl iš tų kliubų lups 
po 50 ir 100 dolerių, nes vi
sados taip yra daroma.
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Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

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

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA

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

MŪSŲ bankas po nuolatine valdžios prie 
ŽIŪRA, TODĖL 'JAVO PINIGAI (i VA RANTUOTI.

Bankierius

jonas buvo parengęs prakal
bas. Kalbėjo V. Andrulevi- 
čh.is apie karę ir “Dėlko 
kiekvienas darbininkas pri
valo būti socijalistų?” Taip
gi O. Gaižauskiūtė skaitė 
paskaitą apie moterų var
gus ir reikalingumą joms 
organizuotis. K. Genys 
skambino kanklėmis ir pa
dainavo keliata dainelių. 
Pieteriūtės irgi dainavo po
rą dainų ir dekliamavo ke
lias deklamacijas. M. Kviet
inis ir J. Acus pasakė kelia- 
tą eilių. Buvo Rožytės su 
Motina pasikalbėjimas (O.

didesnių firmų darbą, tai ir I dirbtuvę ir neišvestų darbi- 
dabar nežino, keno tas dar-1 ninku į streiką. Bet berei- 
^asv.\ra; Lurie irp.a;kalinga kompanijos baimė, 
stačiai.is of įsų, ta^ daugelis ’ čionykščiai darbininkai, 

kaip tai: lenkai, rusinai ir 
lietuviai j jokius susirinki
mus nesilanko, laikraščių 
neskaito, betrlaisvas valan
das praleidžia bažnyčioj, 
karčiamoj ir prie kazyrų.

Tai liūdna, kad 20-to am
žiaus žmonės tik tiek teturi: 
supratimo apie savo organi
zaciją, bet tai faktas.

Streikieris.

ve kokį išrokavimą turi: 
“Darba dirbkim; brangiau 
už jį imkim; chicagiečius 
streikierius šelpkim—kapi
talistams tas daug brangiau 
apsieis, o darbininkai ilgiau 
galės streikuoti ir tuomi 
greičiau prie bankrūto juos1 
privesim”.

Darbininkai neorganizuo
ti ir sunku suorganizuoti. 
Daugelis yra mažų šapelių 
arba suskių. Ten dirba veik 
vien tik taip vadinami bosai. 
Gyrėsi, kad esą I. W. W. li
nijos nariai, nors jie jokios 
unijos nariais nėra. Ir ta’ 
pati I. W. W. unija nieko ne-' 
veikia, tik veikiantiems ant F°.rai; 
kelio stovi, 
šiai veikia Amalgamated 
Clothing Workers of Ame
rica unija. Anksčiau ar vė
liau ji užims pirmą vietą iri 
visi Baltimorės kriaučiai į 
ją prigulės. Dabar dauge
lis ištolo jos bijosi.

Reikėtų kiekvienam kriau- 
čiui į ją prigulėt ir būt prie 
streiko prisirengusiu. Ki
taip elgiantis, nieko nelai
mėsime.

9 d. spalių buvo koncertas 
ir šokiai “Sietyno” choro. 
Šis koncertas pavyko labai 

Jame dalyvavo net 
u* inhj.Hi trįs chorai: “Sietyno” vieti- uz vis labiau-į .*■ u a • i ,, •- r> J 11Ims, Aido is Brooklyno ir 

“Birutės” iš Harrisono. Visi | 
chorai labai gerai sudaina
vo po keliolika (?—Red.) 

•'dainelių. Taipgi buvo solo 
;ir duetas. Solo dainavo p. 
I Šulcas, rusiškai. Reikia pa- 
I žymėti, kad jo dainos publi- 
' kai labai patiko, ką liūdyjo 
kelis sykius iššaukimas ant 
steičiaus. Duetą atliko 
Šulcas ir Indonas, kuris nu
sisekė gana gerai. Apart to, 
dar mažas vaikinas gana ge
rai pagriežė ant smuikos, 
pi įtariant pijami. • Juos!MERIDEN, CONN.

Sidabro darbininkų streikas.
Sidabro darbininkų strei

kas tęsiasi. Policijos prie 
ša^pų nėra, streiklaužių taip
gi nėra. Pėtnyčios ryte

kad mūsų draugai gijas ir leisdamas laikraš- 
la parėmimu savo,orus. Kalbėtojas paaiškino, 
Kovos”. Kaip per- kada kunigai parapijomis 

administratoriaus 'išmokins skaityti, tuomet ir 
bus lengviau 

Kada para-

organo 
skaito 
atsišaukimus, tai pradeBINGHAMTON, N. Y. 

Dr a u gi j o s dau g i na s i.
P anai k i n u s priversti n ą

ausinę šv. Juozapo draugys
tėje, mūsų fanatikai visai 
nusiminė, kadangi pasirodė, 
jog jie nieko 
ryti. Visur 
čiu viršus, 
laikas ir jie mąstė, ką rei-ikia pažymėti, kad jo k; 
kės daryti? Prie bedieviš- daug švaresnė ir i 
ko.s draugijos juk negalima’ne už širvydo, ' 
prigulėti! 'kitų, kurie pastar

Parapijonai . buvo parsi- tankiai atsilanko 
kvietę rugpjūčio mėnesyje I miestą. Portrait 
kunigą Struckų, kuris labai ,vg deklamačijų, i: 
agitavo tverti S. L. R. K. Apjuokų buvo neimi 
kuopą ir nupeikė visas kitas jas deklamatorius

dėt ant tol i aus. 
matosi 
žiūri į savus

draugai šaltai ir 
reikalus. Įm

jais ne- 
Ant pa
karės ir

li e gal i pada- 
laisvai manan- 
Taip traukėsi

bos M. D. kuopos.

mūši

ir

'mūsų parapijonai neklausė kiau”. 
kunigo ir neseniai susitverė juokai

Ii apie tuzinas narių.
Taigi dabar turėsime net garbe.

4 } C J v

Antru k<‘

deklamatorius

Keikia pastebėti, kad pa
togesnieji kalbėtojai labai 
m.ndangąs, nes niekados 
eužsipimla ant klerikalų 
likraščių ir neplūsta jų 
iip, kaip kad kunigai ir 
uitieeiai pirmeiviškus laik-

is prakalbai ir 
šokimus, jaunuo
li kavo. Mat, į-

uievstūs komitetas

.jaunuomenė rėme
lis, kur pasakyta 
a. bet nieko nemi- 
• koiektą. Ir taip

Viskas atlikta labai 
girtinai ir publika likosi už
ganėdinta.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $3.46. Po 25c. auka
vo šie: L. Kasparūnas, A. F. 
Michelis, A. Vitmanas, K. 
Adomaitis ir Petrauskas. 
Pagirtina, jog Luzernės 
draugai, nors jų ir mažai 
yra, patys už svetainę užsi
mokėjo ir tai jau antru kar
tu.

penkias pašelpines draugi
jas. Dvi vyrų, dvi moterų 
ir vieną kliubą abiejų lyčių. 
Tai jau, galima sakyti, per- 

pa- c^auS pašelpinių draugijų.

('eklamavo pora 
ir tautiškas ožys”.

Jeigu negalima vienybėje 
sugyventi su katalikiškomis 
draugijomis, kurios būtinai 
nori priverstinos ausinės, 
tai nors mūsų laisvos drau
gijos, kurių vienodas tiks
las — susišelpti ligos laike 
ir platinti draugiškumą bei 
apšvietą — turėtų susivie
nyti į vieną draugiją ir su
vienytomis jiegomis galėtų 
daug daugiaus nuveikti. To
kiomis vienodais tikslais 
draugijomis yra Šv. Juoza
po draugystė, Lietuvių Kliu- 
bas ir Liet. Dukterų dr-stė.

Apart pašelpinių, dar yra 
ir kitokių organizacijų, kaip Abelnai, besiklausant tokių 

i v - n „ t i tai: L. Š. S. kuopa, Taut. "~J--
pi akalbas, diskusijas jųamo bendrovė, Muzikantų 

ir tt. Kaip baliai, tai jau penas Aušros choras, L. D.
D111 e 7 # e 7

Literatūros Draugijos kuo
pa ir draugijų Sąryšis. Grei
tu laiku manoma sutverti 
viešo knygyno draugiją.

Bingham tonietis.

Burdingonas.

Iš PITTSBURGO PA
DANGĖS.

Atvėsus orui, vėl 
nes pradeda judėti:

zmo- 
rengia i Taut

raitotas nepavelijo už dyką 
šokti. Ar šiaip, ar taip, bet 

* * toks draugystės pasielgimas
10 d. spaliui buvo diskusi- x’isgi neliogiškas.

jos T. M. 1). kuopos. Disku- 
suota: "‘Kurie geriau laimi 
•— ar jauni apsivedę, ar se
ni?” Diskusantų buvo net 9. 
Vieni nurodinėjo, kad ge

♦
* *

Mūsų vyčiai, su taip vadi
namais “blaivininkais”, ne-

riau laimi seni apsivedę, o perseniai buvo parsikvietę 
kiti — kad jauni. Visi dis- kalbėtoją kunigą . Jakaitį, 
kusantai kalbėjo po 10 mi- ’Kunigus Jakaitis visa gerk- 
nutų. Reikia pastebėti, kad L; šaukė, kad socijalistai es^ 
diskusantai diskusavo labai didžiausi girtuokliai, slaptų 
neliogiškai ir kalbą vartojo smuklių . užlaikytojai ir tt

ir tt. Kaip baliai, tai 
visiems yra žinoma su kokiu 
tikslu jie rengiama, per tai 
nėra reikalo apie juos nei 
rašyti. Prakalbos ir disku
sijos—tai darbininko moky
kla, nes laike prakalbų visgi 
galima ką nors naujo išgirs
ti, o diskusijose tankiai gali
ma pamatyti gerąsias puses.

Šį rudenį pirmiausiai su 
prakalbomis pasirodė Lietu
vių Kooperatyviška draugi
ja, parengdama dvejas pra
kalbas.

tokią, kuri viešose diskusijo
se visai netinka. (Visus dis
kusantų išsireiškimus, ku
riuos korespondentas pa
duoda, apleidžiame, nes jie 
pardaug “riebus”. — Red.). 
.............._________ _ 
diskusijų, net batų padai 
pradėjo kaisti.

9

♦ * *
3 d. spalių buvo susirinki

mas A. P. L. A. 1 kp. Nu
tarta kas ketvergas rengti 
diskusijas: Taigi dabar
kiekvieną ketvergo vakarą 
A. P. L. A. 1 kuopos svetai
nėj bus diskusijos ir šiaip į- 
vairųs pasikalbėjimai. Pe-. 
reitais metais L. S. S. 55

GARDNER, MASS. 
Margumynai.

d. spalių buvo vakaras 
L. S. S. 89 kuopos. Sulošta
veikalas “Paskutinė Ban
ga”. Lošėjai savo roles at
liko gerai; geriausiai atsižy
mėjo V. Vinzulis ir B. Čer- 
nauskas. Veikalas iš revo
liucijos laikų ir publikai, 
matyt, patiko. Pertrauko
se buvo deklamacijų; dekla
mavo E. Sabaliackiutė ir R. 
Mamaičiutė.

Publikos atsilankė neper- 
daugiausia, bet 
no bus.

kuopai pel-

taipgi publika iššaukė ant-i kuopa kas savaitė rengdavo 
ra kartą ant steičiaus. A- diskusijas toj pačųoj svetai- 
belnai, visas koncertas susi
dėjo iš gerų kavalkų. Tik 
jau publika, tai neduok die- 

darbdaviai buvo parvežę du1 ve, kokia neramiu Per visą 
karu lenkų streiklaužiu, bet koncertą kaip bites ūžė. Ar-

_ ____ maršavo kaip tik sužinojo, kad čia'gi newarkieciai geriau ne
didesnėmis gatvėmis, nešda- streikas, tai visi svečiai atsi-1 moka užsilaikyti ? Jeigu ne- 
mi iškabas, ant kurių užra- sakė stoti į darbą. M—L i t ’’
syta, kad darbininkai rei- majoras republikonas, bet pasimokinti, nes taip nega-

i • . v. v. j__ »1 •____•_______ „ t___ Yi „ .11 U vi I Tziizvii Join Vnllil

Miesto'moka, tai būtinai reikėtų

kalauja ant 15 nuošimčių 
pakėlimo algų. Darbininkai, 
kol kas, laikosi vienybėj. 
Tiesa, atsiranda ir streik-
laužiu, bet tankiai streik 
laužiams kliūva nuo strei 
kierių “ant magaryčių".

streikieriams prijaučia. Ii būt. Jeigu taip keltų ler- 
Mat, netoli miesto viršinin- mą angliškuose koncertuose,
kų rinkimai.

Mitingai būna kas dieną

rių didele vienybe. Jie pul
kais ,vaikščioja gatvėmis ir

tai policija buožėmis turėtų 
numalšinti. Gėda newar-

nėj, o šiemet A. P. L. A. 1 
kuopa. Vardas, rodos, ki- 
tokis, bet diskusijose daly
vaus veikiausiai tie patįs 
draugai. Kas tas diskusijas 
rengia — nesvarbu, bet 
svarbu, kad jos įvyksta.
• • ♦* *

Vakarinėms mokykloms 
atsidarius, daug ir lietuvių 
jaunuom. pradėjo jąs lanky- J • T'fc • j • i • 1 % •

♦ ♦

25 d. rugsėjo
L. S. S. 89 kuopos. Buvo ir 
aimėjimai, bet tūli draugai 

j tą laimėjimą žiūrėjo, kai
po į pašalinį darbą. Pasi
darbavus Adomaičiui, Nali- 
vaikai ir Mačiui, kuopai li
ko $5.00 pelno.

♦ *

♦ 

buvo balius

Užsibaigus diskusijomis, 
buvo paleista per balsus. 
Nubalsuota, kad geriau lai
mi jauni apsivedę.

** *

2 d. spalių tūlas fanatikas 
ir pirmeivių plųdikas neži
nia kur išdūmė. Mat, varg
šas, pabijojo ketvirtą sykį 
stoti prieš teisėją. (
mas buvo už ardymą šeimy- į 
niško gyvenimo. Moteris su i 
3 kūdikiais pasiliko vargin
gam padėjime.

♦ ♦ ♦

Lietuvos Sūnų draugystė 
rengia ant 17 d. spalių ap- 
vaikščiojimą paminėjimui 
savo draugystės gyvenimo. 
Bus ir prakalbos. Kas tą 
dieną prisirašys prie drau
gystės, tai bus priimamas 
už pusę kainos įstojimo. Pa
tartina visiems vietos lietu
viams atsilankyti ir pasi
naudoti tokia proga.

Onyte.

parapijų ir katalikiškų 
draugysčių, esą geriausi 
blaivininkai.

Ištikro, kunigas Jakaitis 
stebėtinas sutvėriinas, kad 
taip “teisingai” galėjo papa
sakoti apie vietos lietuvius. 
Tik po jo prakalbų atsitiko 
“mažas” nesusipratimas. 
Tapo areštuota E. Bubinie- 
nė už pardavinėjimą slapta 
svaiginančių gėrynių ir tu
rėjo užsimokėti bausmės 
$75.00. Ji yra karšta kata-

nės moterų draugystės. Pas- 
kiaus policija areštavo tūlą 
K—uja už pardavinėjimą 

7Kaltina- s^aPta svaiginančių gėrynių 
’ii jis užsimokėjo $100 baus
mės ir gavo tris mėnesius 
kalėjimo . Praslinkus tūlam 
laikui tapo areštuotas tūlas 
B—kus, kuris taipgi užsi
mokėjo $100 bausmės. Ir 
taip po kunigėlio prakalbų

vaitę suareštuoti po vieną ir 
kurį tik suareštuoja, pa-is 
rodo esąs geras katalikas, 
priklauso prie parapijos ir 
prie bažnytinių draugysčių. 
O tų “prakeiktų” socijalistų, 
kuriuos Jakaitis išvadino di
džiausiais girtuokliais ir 
slaptų smuklių u žlaiky to
jais, nei vieno nesuareštuo
ju. Ar gerbiamas kunigėlis
Jakaitis nebūtų toks geras 

i paaiškinti, kodėl tokie keisti 
’apsireiškimai? Socijalistai 
I girtuokliauja ir pardavinė
ja svaiginančius gėrymus, o 
policija vienius katalikus a- 
reštuoja. Tik jau, sakau, 
dievo koronėl...

Girdėjau, kad vyčiai žada

Aido" Ex-Reporteris

nes mokyklas lanke gerokas 
skaitlius lietuvaičių, bet šį
met dar neteko patirti, nes

MONTELLO, MASS.
9 d. spalių buvo balius su' 

prakalbomis Vienybės drau-: 
gystės. Kalbėjo F. J. Ba-

* * fgočius. Pirmiausiai nurodė,
3 d. spalių buvo mėnesinis kaip kunigai iki^ šiol nieko 

susirinkimas L. S. S. 89 kuo- naudingo neveikė tarpe sa- 
pos. Nutarta ”
lu socijalistų organą 
alist”, išplatinant po 
zempliorių. Tam 
padarytos ir kortos.

parsikviesti kapuciną, kuris 
pakalbėtų apie blaivybę, nes

tikslui pastaruoju laiku pradėjo jie dar permažai turį slaptų 
(darbuotis tverdamas drau- smukliųI darbuotis



nes ir joms parapijonai tu-
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TELEGRAMOS.

Vilnius. Vokiečiu valdžia, v z
norėdama prisigerint Lietu- 

iš'eido mani-

Riečiams, tai kiekvienas Lie
ti \. s kunigas turės teisę

i'- kunigui. Nusenusioms ir 
nuilsusioms gaspadinėms 
vokiečių valdžia pastaty- 
sianti dideli kliošteriu. v v

Londonas. Pereitą žiemą 
Anglijos kariumenės vadai 
paskelbė visam svietui, kad 
Dardanellai bus paimti ant

Anglijos žmonių pradėjo 
klausti tų vadų, už kiek me
tų ateis tos laimingos Vely
kos.

Berlynas. Vokiečių gene
ral i s štabas praneša, jogei 
ablava ant rusų garnio (Ni
kolajaus Nikolajevičio) ne
pilnai pavyko. Iš Minsko 
balų jisai pakilo ant sparnų 
ir fšlčkė į pietus (ant Kau-

Darbinin-
numerj, velniai

ws genda ir 
ei vieną nu
lio “trobelių”

uis” rengiasi 
iš tos bedie-

> metų 
ai truk, 
riausia

“Laisves” knygo.<
8OCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JI IKtJNYT?

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis, šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalismą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešuB. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad uocijaHa- 
rnau—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ..................

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

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

M O'!’ E R Ų P AI) f: JI M A S E V A N - 
GELDOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. Ši 

knygelė išaiškina, kokiu mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj Ir k ai j) link moterų at- 
slneėdavo Kristaus apaštalui 
ir patn Kristus, kurio mosklą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
niukija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
•iukaitln. Tai yra labui n ma
gi apysakaitė, kuri atvalndl- 
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vou pražydusi,ves 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kni» 
myli skaityti gražias apysa- 
kaiten, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik .......

LIAUDIES DAINOS. Tni yra 
rinkinėlis gražiausių lietuviš
ki] dainelių ir deklamaciją. 
Kum nori išmokti deklamuo
ti gražiau eilutes bei išmo
kinti savo vaikučius, lai išry
ja iią knygelę. Joje yra ge- 
riausioe eiles Jovaro, Vaičai
čio, Kudirkos ir kitų žytatus- 
nlų poetų. Kaina tik ...

GYVAS GRABE . Parašė Sen.-ue 
Vincas. Tai vienas iš goriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta Iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 
knvgelę, pamatys.kokioj tam
sybėj, kokioj gi’loj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako Ją. 
Kaina ....................................

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

das. Tai yra parankiauelan 
vadovėlle išsimokinimui tei
singai statyti ženklui rašto. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
aUkirimo ženklus savo rašto. 
O nemokėjimas vartoti atski- 
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertės, beveik 
kitam žmogui, 
gėlę patartina 
nam laikraščio 
tui. Kaina tik

MOKSLAS R A N K žl N Y S'I’ĖS
arba kaip pažinti žmogaus 
ateitį ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuoini mokslu 
Intersuolasi. lai perskaito 
šią knygelę. Kaina ................

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

PASLAPTIS ......................................
GYVENIMO BANGA ..................
REVOLIUCIJOS ATBALSIA1 ..
KONTROBANDNINK AI .............
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10

ANKINIŲ........................................
PILENIEČIAI ...................................
BUTVILE, ŽEMAITIJOS MER
GELE ....................................................
Ift DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVE
NIMO. Kaina .............................
ŠEIMYNOS ISTORIJA, kaina . 
s()( IJALDEMOK RATŲ MOKS

LO PAMATAI, kaina ..
PRASIKALTIMAI IR PRASI

KALTĖLIAI. kaina.........
STEPONAIČIO RASTAI, kaina 

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

TIKSLAS ....................................
KAIP PADARYTI MONUS .... 
MORALYBĖS / ISSIVYSTYMAS.

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

EVOLIUCIJA. Kaina .
NUOSAVYBĖS ISSIVYSTYMAS.

Kaina ............................................. 4®'
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Žinotina Lietuviams!
KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 

VOKIEČIAIS.
per mano. Banką galit siųst pinigas ir gromatas savo giminėm 
ir pažįstatamiem į tas vietas, kurias užėmė vokiečiai. Tai
pogi siunčiu, pinigus į VISAS DALIS SVIETO, ir RUSIJOS 
KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS NELAISVĖN AUSTRIJOJ 
ar VOKIETIJOJ pagal pigiausią pinigų kursą. GVARANTUO- 
JU, kad pinigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TALPINIMUI 
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 ISJ IEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDA VOJ U BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS..
GENERALISE A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ši PKORČIU.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkite^ šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
g į 3C Grand Street, 155 Clinton Ave.

BOROUGH of BROOKLYN,NEW YORK, MASPETII.L.l.N.Y.

ĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALU

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodewą Lepeną
IRIK

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gėry m us. 

Su žmonėmis apsieiname kuo- 
gražiausia. At.siiankyk.it,o per
sitikrinsite. Kitų miestų lie
tuviai, važiuojanti Laekawannos 
geležinkeliu į New Yofką arba 
iš New Yorko, neužmirškite ap
silankyti pas mus.

i
I

LIETUVIŠKA

M 
£

te

APTIEK A

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:

: Nuo Reumatizmo . . .
į Kraujo Valytojas ....
Vidurių Reguliatorius
Trojanka .................... i

Ir visokia
visokių l:gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per paštų.

P. A. URBANAVIČIUS
Metropoli t a 11 A v e n u e

BROOKLYN, N.

.. $1.00 
.. $1.00 
. . . f)0e 

)0c ir $1.00
kitokias gyduoles nuo

UŽGANĖDINTAS
Geru patai

Gvarantuo 
tas ant

20 melų!
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 

L’žploinbavinias 50c ir augščiau.
Išvalymas .'......................................... 50c
Užplombavilnas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

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

1-nios gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR SVARIAUSIAS BALIO
NAS VISAM! BO. 

BOSTONE.
Svaik! gcrlfcturiaa rtilaa giry- 
uifci ir užkandžiai. Patarnavl- 
inaa prielankus. Atallaakyklto, 
a pacaitlkrlnaita.

JONAS MATHUS
t Lietuvis Saviaiakaa)

342—344 \V. Bro&dwaj
So. Boston, Must.

| (Dsiirutt tingsnią »s» Llatavlą 
I LaLdarystla Draugijas aama).

ir i

Kalbame Lietuviškai.
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Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
nį vi-ada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
b<> d.irno, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias nedė- 

Ga’ima mokintis dieno- 
ir vakarais. Gvarantuoja- 
jog laisnius gausite.

mis
me.

Kaštuoju tik $15.00.

IN I ERNATIONAL SCHOOL
Oi’ AUTOMOBILE 

ENGINEERS
117 E. Kit h St., New York,N.Y.

silose aštuonis metus ir jo
kios laisvės ten nemačiau. 
Seniau Prūsuose buvo tru
putį daugiau laisvės, nes

'.o tik 10 fenigiii, o da-

r. u

1)1

Šimas
Juk ne \

Bežemiu ! J a u s i m a s 
Rusijoj.

ar męs— Dieve.s žii 
vainai gausim

— Gausim, gausim, 
kaipgi.

— Ar aš irgi gausiu?

miausia gausi. Kai]) tik nu
mirsi, tave visa žemėmis a-

gyvenimo.
Tai buvo laike pasiliuosa- 

vimo karės. Penki karei
viai po vadovyste seržanto

DAKTARAS

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

HRUPSK1
lehmska

61 S.2nd st., Brooklyn,

m

A P T I E K A

m.
i S K

1915. Mokinamo 
klasiškos muziko-.

395 W. Broadway 
So. Boston, M

Inkorporuota

(EISlNGiAUSlA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

švcnladn niais nuo 10—-4 v. po pietų.

419 BOYI.STON ST., BOSTON,MASS.

Netoli didžiojo miesto knygyno. 
Offiso valandos: nuo 10—12 valandai.

Pna mus: gaiits gauti uks- 
dlamilo alau*, puikios degtlnča ir 
«kxnKUj vyno. Patarnavimais 
peraitik rinuite.

21. 885 Green po m t.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

K. LIUTKUS
131 Grand St.. 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

neauprnntamą 
Ypač štą kny- 
jgyti kiekvitt- 
koreeponden- 

............................. 10

15c

15c.
15c
15c

. 15c
20c

o n s e r va tor? ? a

PATAISAU RAŠTUS
Jei norite, kad jūsų kores

pondencija, polemika, strai
psnis, eiles ar kokis kitas 
raštas tilptų bile katrame 
laikrašty arba galėtų būti 
spausdinamas į knygutę, 
siųskite man kad ir pras
čiausiai parašytą rankraštį, 
o aš perrašysiu ir sutaisysiu

j-..

! bus ir visur tiks.
! Pataisau draugijoms kon- 

| stitucijas, išverčiu raštus į 
jĮj kitas kalbas ir sutaisau pa- 
!;j traukiančius plakatus ir ap- 
K garsinimus. Už smulkius 
jįj;darbus imu po 1 dol., už
jjj stambesnius pagal sutartį.
II A. ANTONOV

1122 Fulton St., Chicago, HL

kazo). i purvyno. Seržantas susiki-
Dabar vokiečiai pradėjo'šęs rankas į kišenius tik 

medžiot kurapką (Kuropat-.šaukė ant kareivių, kad 
kiną). Sako, kaip tik balos greičiau ištrauktų..
užšal, tai ir kurapkai bus; Praeivis ponas civiliškuo- 
kaput. rūbuose užklausė seržan-

Washingtonas. Karinga- — Kodėl gi tamsta jiems 
sis Amerikos prezidentas nepagelbsti? 
Wilsonas, kuris per visą va- — Upe.. 
sąrą savo “notomis” g— 
no Vokietiją, liko nuveiktas! -g Aha, ši 
ir daugiau nebekalba apieiaš jiems pagelbėsiu, — pra- 
karę. Jį “užkariavo” tur-Įtarė nepažįstamas ponas ir 
tinga našlė Galt. Vargšas, 
prieš gražios moteriškės nu
sišypsojimą neatislaikė ir su 
visu savo laivynu ir armija 
pasidavė į “nelaisvę”.

Ponas turi 
gazdi-'not, kad aš aficieras!

So. Bostonas. Nors Ke
mėšis buvusią “Laisvės” vie
tą ir pašventino, bet, mato
mai, piktų dvasių neišvaikė

tai

čmčsi už darbo.
Kada kanuolė jau buvo iš

traukta iš purvyno, tai po
nas pasakė aficierui:

— Jeigu kitą sykį šitaip 
atsitiks, tai vėl pašauk ma
ne. Štai mano adresas:

Jurgis Washingtonas — 
vyriausias sukilėlių vadas.

Svirplys

KIEKVIENAI MOTEKEI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialist*“ Moteriškų Ligą. 
E. 50th New Tori

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryta; nuo 1 Iki t vai. p>-Iki

piet ir nuo 7 Iki 8 vai. vakare;
Nedaliomis pagal sutartį.
Egtaminavimae DYKAI. lit) 

rlame ir pasakome visa* ligas ir pa 
gelbstlme. Ii kitur atvažlavuilesas Ii 
gontams parūpiname vietą, kel gydė 
si. Reikalui euant, kreipkitie, męa ap 
iiūržeime Ir duosime prieteliiką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neotmiri 
kite mano antraio.

DR. J. LIPMAN
814 E. 58tb St., NEW YORK,N.I 

Kalbamo lietuviškai.

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

JOHN KULBOK CAFE
kad i 

biznieriai i 
biznį gi- į 
Cigaras, 

kaip ko- 
lapas, 

gardžiai 
Nebūt

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

tai nereikia gir- 
atsakanti dė’

Kambariai u visais pa
prašau kreiptis į tą vie-

kaip d:.. .Aai kalba, 
tis. Žinoma, viela 
kelcivingų. 
rank urna is.
tą, o būsit užganėdinti.

JOHN KULBOK Locnininkas
Wythe Ave., Corn. So.lst St. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Green point 279

pa-

SutautjMu rre^pma su didžiausia 
atyda, nažlnrlnt, ar tlo receptai 
Lietuvos :xr Amerikos
Tai viun.Vinft liutuviaka aptinka 
Boston* Ir Mnuaaehuaatla valstijoj. 
Gyduolių talit sraut, kokios tik pa
saulyj yra varto urnos Galit rei
kalaut per '.aiškus, n ai yrlslųjtiv

«xpr»MjU!.

umLAUSKAB
Aptl*>korin» Ir Savininkas

226 Br<»nd\'.ay kanip. C Street
SOUTH BOSTON. MASS.

T^leuliotic So Uohton 21014 ir 2101?*

r~DEDELE DOVANA"

291

SU 21 AKMENIU GELŽ- 
KELIO LAIKRODĖLIS. 
Vyriško ar moteriško saiz.o, apvilk 

tas auksu ant 20 metų, išbraižyta 
ant abiejų šonų. Laikų rodo teisiu 
gai; ypatingai tinka, dirbantiems pri 
geležinkelių, kur reikalaujama tik 
ras laikas. 
20 METŲ.
GINIMAS

O 
ir už: 
persiuntimo 

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

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

Dept. 910, 
CHICAGO, ILI

daktarų

i

NEWARKO
AKUŠEf

TAI YRA DUODAMOS 
N KPAPRASTOS 

\NOS.
k* a aielraiy 
pae man* 

dienraštį 
•‘Naujienai”, 
tasai gaus 
kančias dov.v 
na-H. “Laiisvę
tir “Keleivį” * 
'Kovą”ar “Tė

“Amerikos 
arba knygų v«r 

i*8 $2.00. 'lingi Tamista už $5.0' 
rauni dienraštį “Naujienas” ir dv. 
ralit pasirinkt! pri* “Naujienų” dien 
aščio vieną iš tų laikraščių, kok:*» 
*ml»t*l ge rl b d." i ai patinka. Tik te 

m k ta ataimink. kad užsirašęs “Nar, 
denan” jauni dar vtaną vlnai dykai pj 
motus laiko. Tai bilk pirrnaa pila de 
vanoa.

J. BRAKNIS
577 Hudnon Avenue, 

Rochester, N. Y

CBQBOAHOEG.
ElKEM-bCHHHbltf PYCCHItt CORIAJlb-AEMOKPATBHECKlH liGTI’A/Tt* 

---------------- no/n> pe/iąiiiuei-----------

r. B-KJlOyCOBA (6. Aon. 2 T. A), J- 3. OliHOEbEEtf!4.
OTĄk.'.'Ju’ „pBOoo/isaro C/iona”: J. Jia Tcnyinix tcmij; II. H:;ii r.ucp:iKan'SCg“ft 

XH3HH; HL 1137. amalui 3aua,7uoii Enponi.i 11 Pocciii; iV. Coo,,a pyceiuirh raaeri 
n acypnajiOBt; V. /'copbt u pptiKriiKa couiajinaua; \‘l. Br.i.: TpaernKa; \TI. Ilsi I 
FCTOpia pcBOiioiuoiiiiDXh aujgkchIh; VIII. IhtcbMu 'uiraTc.ieu; Xj,. Ouubm o

uocbix'b Kunrau.
pEPBblft N2 BblFIAETb Bb CEHTHBPu.

flo nepooM? 'rpedOBQHlio H3i> kohtopm, ro/jOBOH iio/piscKa — 1 AO/ifl.; sa nof. 
BHCbinaercrt noApofisaa nporpawwia rofla — 55 cent.; na 3 Mbcfjga — 30 c.;

wypnana. or/it>/ibnMe iioMepa — 10 cchtobS.
Ara KaHaflM, Ebpvrm a IOhul Amcphkh: roflOBaa no/inuciia — 1 aojm. 25 <?.} 

,na noarofla — 65 c.; Ha 3 iwtcaua — 35 c.
nOAriMCKA H OBtHBJiEHin nPWHHMAlOTCfl Bit KOHTOPb 

WYPHAAA
GSVOBODNOYE SLOVO” (The Free Word) 

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

OTAtnbHMe iioMepa — 10 cohvogS.

(h» pvKOfiMCNMH h no fltnaMb peAaKUlH npoenn. oKpaiąatbcn
LEO DEUTSCH, 1398 Clay Ave Naw YetL N< Y.

I; I n

I‘«i'.s'tf'iiil Incpernt 
kuierkų mokyk ir 
Dipllomuota N<w 
lok Turi puikia 
nraktikoja prie ,^i 
<•1 apidpažim 
mnie 'deų moti'Hšk 
kalni ienant. faiite 
u»x irną.

D. STROLIENv1 
JjntmiikaHė

Nl# Wulput St.. NEW ui.

Tfc letena

Ar awn

109 Ura nd £

Clta.v*>s

-.s ir pakollc prMc-kls turi tą
Gsll but! iJrna'nc.-M į pinigus 

ha Į \srUs dovanas.
'...•s <Iu< U'iinii iti Dec. 81,

rkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur gulcsi’pasirinkti pagal 
savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

Pirma Lietuvių Dienr*st| 
“NAUJIENOS”

Kuris, jau oina nuo 5 tlugpjučlo «.aadion.

NAUJIENOS" praneša naujausias icisingian* 
sias žinias iŠ kares lauko '.i abelnai iš 
pasaulio — kasdien.

'NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis jos 
vedamos darbiiiink^Į dvasioje.

’NAUJIENOS" talpina darb;ninkam» nau .ngus 
straipsnius ir žinias.

•NAUJIENOS’’ leidžiamos daugybės dar-uninkų, 
žmoniųapŠvietai ir jų gerovei, o u* avienios 
ypatos ir darymu.’ pašalinio bizu’C,

Prer rm-jatos kaina:
Chicugojc—P< ešiotojus 1 c. savaitėje.

Pačtn siunčiant, Chic*t> metam $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Circa<<r>; 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.

'MAUJIENOS" 1841 S. Halsted SI., Chicago, IIL
Šiuomi pris(unčiu$------------už “NAUJIENAS”

aietus ir meldžiu jas siųsti iiuo adresui

:<w <

>«V« V

!?>- *. •.<1

4



Iš Lietuvai Darbininkų17)į™šns po 25c”tun butl po

Literatures Draugijos

WW'.’*' ■■■■

Skaudėjimai Strėnose

[Sevcros Gothardiškas Aliejus]

Linimentas ištirto {’orumo. 25 ir 50 c.

W. F. SEVERĄ CO.

■gągaTO

SEVERA’S
Uoslių

(Soveros Gydanti Mostlwl 
vartojama. Kaina 25c.

Mr. Stophan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y., šitaip mums ra
id:

Žaizdos, KSft 
įsisonOjusi skaudoj!- 
inai, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apdc- 
girnai greitai pagijo, 
kuomet

Sevcros preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
niūkūs. žiūrėk, kad būti; Sevcros, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

Cedar Rapids, Iowa

MARCINKEVlcIA
Pearsall St.,

Blisville, N.
(79—83)

PAJ1ESK0JIMAI

St., Hoboken, N.J.

Shenandoah, Pa.

Ct., Chicago, Ill.
19.

20.

607, Westville, III.

Cleveland, Ohio.
23.

St., New York City.
Pa. 24.

J.

Arlington, Vt.Box 181,

K. MASALSKIS Conn.

Conn.

Conn.

Conn.

Ji yra taip-pat tytojams tokios dovanos neduodamos.
_ “ . . 1 x l?-i5v<Inmi iiirkit sfamna do nr.SJlkv-

111.

Ill.

111.

Ill.

I'll.

, tuvi 11

a

Vt.

Ave., Maspeth, N. Y.
J.

65 Holland St., Newark, N. J.
P.6.

Brooklyn, N. Y.40 Hudson Ave J.

J.

Ave., Brooklyn, N.Y.

St., Brooklyn, N. Y.
K.

St., Brooklyn, N. Y.
V.

K.

J.

J.

Rd., Waukegan, 
Ambraziūnas

St., Waukegan,

eina 
(odei 
I:', už

227 Clinton 
(nežinomas),

28
M

me-
Tu-

K. } 
žinoma <

A. Petrikas, 
799 E. 150th 
A. Zalatorius, 
P. O. Box 613, Molrose Park, Ill.
K. Mikolaitis,

23 Dean St., Norwood, Mass. 
Pocius,
Margaret St., Philadelphia,Pa. 
Repšys,

Parsiduoda Groserštoris, 
Hitas per 1 I metų, lieti 
.is apgyvento  j vietoj, 1

Ave., Brooklyn, 
kampas No. 1st St.

mis gyvenimui ir 
nikite pas:

M. FAI>

j Rašydami įdėkit štampą dėl atsaky- 
i mo.

DIDŽIOJO 
V1ŠKV 

GOS

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

I zistuoja.
nam į didesnį biznį.

McKees Rocks, Pa. i r T'
--------------------------— J Bcneseviciute

Vice-pirm in ink as
223 N. State

183 N. Main St., Pittston, Pa. 
V. Stankus (neof.),

25 So. 14th St., Easton, Pa
J. Ramanauskas,
219 So. 4th St., Minersville, Pa. 
P. Miknaitis,

2 Merchant St., Newark, N. J.

Pajieškau Jono Seveikos, kuris 
tai atgal gyveno Giradville, Pa. 
riu labai svarbų reikalą, todėl malo
nės jis pats atsišaukti arba kas ži
no pranešti.

J. Baltrušaitis 
Giradrville, Pa.

Pajieškau pusseserių Vincentos, A- 
melės ir Agatos Pctrauskičių, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Užbalių kaimo. 
Pirmiau gyveno Amsterdam, N. 
Kas žinot, malonėkite pranešti.

J. Damašauskas 
1212 Summer St., Philadelphia,

PARSIDUODA
Saliūnas už mažą prekę. Kas nori, 
tai gal padaryti puikų gyvenimą. At
sišaukite ant š'o adreso:

B. KRAWCZALTS,
122 Riverdale Ave., Yonkers, N. Y.

Pajieškau E. Antanavičiukės, Kau
no guli., Viduklės parapijos. 3 me
lai kaip gyvena Chicago, III. Turiu 
svarbų reikalą, todėl malonėkit pra
nešti, jei kas žinote.

St. Grigas 
2117 Bellon Ave., Scranton, Pa.

ANSONIA, CONN., VIRŠI
NINKŲ ADRESAI.

Pirmininkas A. Mureika,
103 Liberty St., Aij. -onia, Conn.

W. U lies.
St., Ansohia, Conn. 
J. G. Vaitkevičius, 
P28, Ansonia, Conn.

1 J.
149 Millbury St., Worcester, Mass.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Ur
bono, seniau gyveno Brook'yn, N. Y., 
o dabar nežinau, kur gyvena. Turiu 

Meldžiu atsišaukti. 
Jucite,

Rockford, III.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero 
Drevinskio, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Podbiržės parapijos, Jodeišių 
kaimo. Pirmiau gyveno Amesbury, 

i Mass., dabar nežinau, kur randasi.
Kas žinote, malonėkite pranešti.

. Joe. Drcvinski 
co H. R. Kraus, Glidden, Wis.

(83—84)

P. O. Box 32, Montello, Mass. 
Černiauskas,
Matheny Ave., Springfield,! 11.

8. J. Zibavičia,
39 Portland St., Cambridge, Mass.

M
1125 8th St.,

J. Butkevič,
8543 Givins

A. Meldažis,
1840 So. Halsted St., Chicago, III.
J. M. Buchinskas,

5 Murphy Ave., Binghamton, N.Y.
21. J. Zaveckas,

Box
(nežinoma),

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai:
Pirm. J. Bastis
1330 So. Sheridan
Firm, pagclb. M.

1421 Lincoln
Protoko1 ų sekr. St. Deikus.

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

1408 Victorian St., Waukegan, 
Kasierius Al. Kairaitis

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

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

dienj po 12-tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, 10th gatve,North Chicago, 
III.

C \l,'>---ei;
_ 5 į -------------X

\ 1SUO- l ARSIDUODA KOSXAU’.RLsKAS 
. ..............”'ĮIJH’ORAS.

:iet daugiausiai da- 
biznis prosinimu, taisymu no
rulių. Vieta apgyventa lietu- 
ir lenkais; 5 melai kaip eg- 

Priežastis pardavimo — ei-

1*. O. Box 149, Ansonia, 
Knyg. pagelti. A. Jakstys,

103 Liberty St., Ai.isonia,
Knyg. Rašt. P. Rageišis,

.113 N. Main St., Ansonia, Conn.

P. O. Box 230, Ansonia, 
inkas J. Mockaitis, 
1’. O. Box 128, Ansonia,

Knowelton St., Rockford, HL

Broadway, So. Boston, M 
M. Purvėnus,

Box 181, E. Arlington,

DIDELĖS DOVANOS!
Kas užsirašys pas mane “Laisvę” 

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

SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIMOi

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuorn laiku žemas.

Laisvės' SPAUSTUVE

Brooklyn, N. Y.

I

ir

ir10c

60c ir

60c 
60c.

ir 
ir

60e.
60c.

26c
niaukų žilimo 
Reumatizmo..
Ivtiškų ligų-- 
dusulio. T .... 
kirmėlių.........

H fl A If Al A NEREIKIA JIEŠKOTI ::jt 
bOb BEK \ I II Oeito, kad m8S nuf®d®n’8 ,w*1 S®0”1 “5 if I v l\ o L U 
■3BHBHaBKKESHMBM knyga DIKII. įdėk stimpi. Adretai;
LIETUVIU KORESPONOENCIJINE MOKYKLA, 2110 U Moyne It. CHICAM,

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jusas,

Box 200, Steger, 
Vice-Prezldentas A. Atkečlfinae, 

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

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

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

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

Box 566, Steger, I IL 
Knygyno Iždininkas J Damidarlčia, 

.Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsfbūna po pirmam 

kiekvieno minesio nediHoj, P. A. 8a- 
lasavičiaus svetalrrij. '

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Garsinant aukas politiš

kiems kaliniams, surinktas 
Brightone (“L.” N78) įsi
brovė klaidų. Pasakyta an
tras kalbėjo M. Petrauskas. 
Turi būti J. Petrauskas.

Pasakyta B. Grušas, M.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

Westville, Hl. 
Fina-nsų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.

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

Broadway, So. Boston4 Mass.
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Mar

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

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

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

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

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

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ” yna dar šie skyriai:
I. Mokslas ir pažanga; H. Ruožai iš politikos ir visuomenės gy

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

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

“JAUNOJI LIETUVA”
2257 W. 23rd Pl., Chicago, Ill.

Naujos kuopos susitvėrė:
Dvidešimts trečioji kuo

pa New York City. Sekre
torius A. Petrikas (799 E. 
150th St., N. Y. C.) Veiki
mo sąlygos musų kuopai 
Didžiajam New Yorke yra 
pusėtinai sunkios.

Dvidešimts ketvirtoji kuo- 
Ča susitvėrė Melrose Park, 

11. Sekretorius A. Zalato
rius (P. O. Box 613 Melrose 
Park, Ill.).

Kiek narių prisirašė, ne
žinoma.

Dvidešimts penktoji kuo
pa L. D. L. D. susitvėrė Bal
timore. Sekretorius K. Mi
kolaitis 842į W. Lombard 
St., Baltimore. Md.

Iš Baltimorės mums pra
neša, kad tenais naujai 
draugijai yra didžiausia 
veikimo dirva. Visuomenė, 
kaip sako korespondentas,

Su guodone
J. Vaszkis

246 South St., Quincy, Mass

DIDELIS BALIUS
Lietuvos Sūnų draugystes, 

Waukegan, Ill.
Atsibus 17 d. spalio ant 

Lincoln ir 9-tos gatvės. Ba
lius bus su programų, kaip 
tai: su dainomis, monologais 
ir deklamacijomis. Pradžia 
programo, 7 vai. vakare, 
svetainė atsidarys 6 vai. To
dėl kviečiame atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai ant šio 
iškilmingo baliaus, nes kiek
vienas busit užganėdintas.

Komitetas.

Mums taip-pat praneša, 
kad Baltimorėj pereitų me
tų rudenį tautininkai norėję 
išvaryt socijalistus iš T. 
D. dėlei visuotino balsavimo 
reikalų,

Dabar tegul varo...
L. D. L. D. kuopa Wor

cester jau buvo parengusi 
diskusijas ant temos, ar rei
kia moterims balsavimo tei
sių. Mums rodosi, kad to 
klausimo rišimas nįeina sry- 
tin L. D. L. D. Daug būtų 
buvę geriau pavedus tą 
klausimą rišti Moterų Pro- 
gresyvio Susivienyjimo 
kuopai.

Kuopos, pradėjus dvide
šimts trečia, nominacijoje 
nedalyvaus, nes susitvėrė 
vėliau, negu pagarsinta 
prie nominacijų.

Ligišiol prie L. D. L. D. 
prisidėjo apie 520 ypatų.

Lietuvių Šviesos Drau 
gyste, Ansonia, Conn.
L. šviesos Draugija, An

sonia, Conn., išsirinko savo 
organu “Laisvę”. Ta drau
gija pasižymi savo progres- 
syviškumu. .
ir pašelpinė draugija, tu
rinti keliatą skyrių, į ku
riuos įstojimai ir mėnesinės 
yra nelygios. Taipgi pašel- 
pa su posmertine irgi nely
gios.

Šviesos draugija užlaiko 
puikų knygyną, kuriuo gali 
naudoties visi.

Susirinkimai atsibūna pa
skutinį nedėldienį kiekvie
no mėnesio ant 5 po piet, 
Lietuvių pobažnytinėje sve
tainėje, N. Main St. Kny
gynas randasi irgi ten pat. 
Atdaras seredos vakarais 
nuo 7:50 iki 9:00 ir nedčl- 
dienio vakarais nuo 7:00ųki 
10:00.

Garbė prigulėt prie tol 
draugijos. “Laisvė 
met maloniai patarnaus!.........kriaėč
Šviesos draugijai, kurios1 Siuvama nauji 
veikimui galima iš širdies' 
pri jausti.

Teauga “šviesos” žibu
rys.

“LAISVĖ” tik už $120!!!
Kuris užsirašys pas mane “Lais

vę” metams ir prisius $2.00, tas ap
turės dovanų knygų vertes 80 cen
tų. Rašykitės šiandien, nes neilgai 
bus duodamos tokios dovanos!

Kiekvienam atsišaukusiam prisiųsiu 
kafaliogą, iš kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų. Adresuokite.

J. P. CHUPAS
P. O. Box 330, Ansonia, Conn.

P. S.—Vietiniams ir seniems skai-

PARSIDUODA
Parsiduoda SALIŪNAS už. priei

namą kainą. Biznis išdirbtas per 20 
mitų; apgyventoj vietoj lietuviais ir 
lenkais. Parduodu iš priežasties ne
sveikatos.

JOHN MARCINKEVlcIA
185 Gale & Pearsall St.,

“SOCIJALDEMOKRATO” 
PLATINIMO REIKA

LUOSE.
Šie draugai platins “So- 

cijaldemokratą”: L. Prū- 
seika, Brooklyne, po 25 egz. 
N. Januška, So. Bostone, po 
25 egz.; F. Nahunčikas, 
Hartforde, po 20 egz.; B. 
Reikow, Phila, Pa., po 10 
egz.; D. Pilka, Jersey City, 
po 15 egz.; A. Baranauskas, 
New York City, po 15 egz.

Kas daugiau apsiima pla
tini “Socialdemokratą” at- 
sišaukit prie L. Prūseikos..

Kiekvienas iš draugų pri-! 
valo tiesioginiu būdu atsi- 
teist su “Soc.-Dem.” admini
stracija, be Prūseikos tarpi
ninkavimo, kas tik padaro 
daugiau bereikalingų iškaš- 
čių.

PUIKIOS ATVIRUTES.
/

Atvirutės 4 rūšių, kurias išleido 
Worcester:© L. Š. F. Komitetas, nuo 

1 kurių pelnas eis sušelpimui mūsų 
įbrolių, nukentėjusių nuo kares. Kai- 
I na labai maža. Kas prisius 10c., tas 
• gaus 4 atvirutes, kas prisius 25c., 
| tas gaus 12. Labai būtų gerai, kad 
atsirastų platintojų.

Pinigus ir laiškus siųskite:
P. A. DEDYNAS

1 Worth St., Worcester, Mass.

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

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

su- 
ia lietuvių orkestrą 
ijina visokiuose susi

rinkimuose, vrsclijose ir kituose pa- 
silinkstnininiiio ■e. Reikalaudami lie

ti los ras’te gerą

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

puvo organu:
L. D. L. D. KLUPŲ SEKRETORIŲ

’’Man skaudėjo strė
nos ir Šonai ilgiau, kaip 
per penkis motus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui nS radau Se- 
vora’s almanac’a ir ra
dau, jog Sevora’s Go
thard Oil butų goriau
sia išbandyti. AS ban
džiau tų gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. AA 
sakau, jog tas taipgi 
forai dol skaudėjimų ko- 

oso, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurio ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus."

LAISVAS MYLĖTOJŲ DRAUGYST® 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA:

Pirmininkas — J. čabanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsville, HI. 

Pirm, paffelblninkas — M. Ražokas, 
Vandalia Box 160, Collinsville, Ill. 

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

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

337 Central Ave., Collinsville, III. 
Organo už urėto jas — V Raudonius, 

306 Strong Ave., Collinsville, Ill. 
Suuirlnkiriuii mina kiekvieno mėne

sio 1-iną n 3-t 14 nedėldienį, 1-mą va
landą įm) pietų,Sallel salėj, kampas E. 
Main ir N. Morrison Ave., Collinsville, 
Il’innis.

“Laisves“ AGENTŪRA
, ; .......................A i . ■»—.........

25
842Ą W. Lombard St., Baltimore, Md.

CENTRO KOMITETAS:
L. Prūseika, pirmininkas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
...... ............. „.ė, sekretorius,

50 N. Prince St., Flushing, L.T.N.Y. 
Dainius, iždininkas,

183 Roebling St., Brooklyn.N. Y.

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DR a i Y '< STftS, ROCK FORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas

1436—7th Avo.
Vice-plrmlninkaa F. Rnškevlčiua 

589 Island Av«.
Protekelit valtininkas Ona Užbaliūtė 

1214 Went Bt.
FhuovMą raštininkas J. Btružas 

1125—8th 
Iždiniakao 0t. Bnslnskis

589 Island Ava
Kasos Globjėali

M. GemllūtA
1109 8. Winnebare St.

Ona Bavrasevičiūtė
539 Island Av*.

Maršalka A. Neverauskan
411 Se. Church 6t.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, S2f> 

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

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

and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontroles Komisija:

J. Gataveckas,
109 Crons St., Carneglo, Pa.

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

P. Samulionis,
Box 68, Me Kees Rocks, Pa.

.Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopoa, J. K. Mažiuku*, 1111 

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

Box 63, McKees Rocks, I'a.
8 kuopos, J. Ga'dinae, P. O. Box 

118, Laupurox, Pa.
1 4 kuopos, Ig. Rasinskas, 2104 
Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P. Petrainuka?., 1 ojix offic* 
Cuddy, Pa.

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pir-ftiininkas A. Pakeis,

462 Jen n e St.
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange St.
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne St.
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

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

Sūdžia A. Rūbelis, 313 Quince St.
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas* 301 

Caledonia St. rr J. J urevičia, 152 
Main St.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

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

Centro Valdyba: 
Pirmlnlnkaa J. Skirmontas, 

72 Hudson Ave.. Brooklyn, N. Y.
S. Karvelis, 111 Ainslie St., 

Brooklyn, N. Y.
Iždininkas'J Butkevičia,

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

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

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

PARDUODAME LAIVAKORTES.
Jeigu nori važiuot į Lietuvą arba gimines parsL 
kviest iš Lietuvos, Laivakortę pirk “Laisvės’* 
Agentūroj.

Laivai iš New Yorko j Archangelską išeina 
DVINSK 
K U RSK 
GAR ..

23 d. Spalio (October) 
.......... 3d. November

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

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ
________ . _ K_______________________ _

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

“LAISVE”
83 Roebling Street.

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

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

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

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

Kazlauskas,
268—40th

Liutkus,
131 Grand

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

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

Simaitis,
174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

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

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush

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

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

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

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

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

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

Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaikytų iš svie-

Tarpe kilų aptiekus san- 
sekančios gyduolės;
Nuo galvos skaudėjimo.10c. h 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo................
Nuo peršalimo............................ .
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
l inimentas arba Expelleris...
Nuo 
N u o 
N u o 
Nuo 
N uo 
Antiseptiška tnostis 
Nuo viduriavimo..
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas.

žiausių ir geriausių gydančių i..c<likainentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligai.

.. j ir gaunamos :
fl.OO

.ik
1.00

- 1.00
.50
.60
.60

1.00
.25
.U

3.00
.25
.25
.50
.25

1.00

( 
.««

.10 
.25 
.60 
.25 
.50 

1.00 
1.00

.60 

.25 

.25 

.26 

.tr 

.»» 

.14

W delyje sukrautos
Ji- Kraujo Valytojas...
S Gyvasties Balsamas..

Nervų Stipi mtnjas. . 
Vaistas <icl Vidurių. 

vYr Kraujo Stiprintojas.. Zyejch Nuo kosulio................
Iii Nuo gerklės skaudėjimo 26c.

Skilvinės nroškos.. . . . . 10c. ir 
Pigulkos Jei kepenų...................
Blakių naikintojas..,...................

U1UU L Del išvarymo soliterio....... 
Analai irias jrlovimui............ .
Nuo kojų prakaitavimo.. ... 
Gydanti tnostis......... ..
Antiscptiškas muilas.............
Gumbo lašai.

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynteros
Ufaippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolčS; šaknis ir 4. fU •

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
|V*Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašyns®facC7J j 

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

faigf lump brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių. rašytSusa.1 trft) I 
atsilankydami , LtetwviJfcq Aptiekę

VINCAS J. DAUNORA, APl..k«nu.
Brdiord Avenue Ktronar North t

/
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Deveikis.

p %

o

Misevičia

Komitetas.

W.S. WAIDELIS, 112 Grand St., B’klyn,N.

- n

c

Ketverge, 21 d. spalių, —

vai. ryto iki
New

ŠIRDIES IR 
LIGŲ.

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

PARSIDUODA R EST A U R ANTA S.
Pargiduoda re.staurantas 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 Portikas
5h Union Ave., Brooklyn, N.

3
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o ir

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

SpecijaliŠkas nužeminimu 
kainos ant trumpo laike. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainą 
5(1* aditų, kaštuoja $12.51 
Gvarantuolas ant 10 metų. Ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisideki
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK. N. Y.

;687 rilIRD AVE. COR. 21 STREET 
BROOYN, N. Y

VIETINESŽIMOS
GERBIAMIEJI BROOK- 

LYNIEČIAI! Kiekvienas 
ant savo kalendoriaus rau
donu paišiuku paženklinkit 
23 spalio (October), 1915, 
kad neužmirštumėt, jogei 
tą dieną bus “Aido” choro 
puikus TEATRAS ir ŠO
KIAI, puikiausioj Brookly- 
no svetainėj McCaddin Hali, 
ant Berry St., tarpe 2 ir 3 
SU

Bus sulošta gražus veika-

įskiltų nesusipratimų.

Deveikis.

L. D. S. D. N. Y. reikaluose.
Gerbiami delegatai, malo

nėkite pribūti į L. D. S. D. 
N. Y. konferenciją, kuri bus 
17 d. spalių Tautiškame Na
me, 101—103 Grand St., 
Brooklyn,‘N. Y. Pradžia 2 
'vai. po pietų. Malonėkite

EXTRA 
PARDAVIMAS.

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

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

Mūsų kompanija parduoda geriau
sių mainų anglis už žemiausią kainą.

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

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

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

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

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

SERGANTIEJI!
priežasties ligos?

Diena 
užsiimu

pribūti į paskirtą laiką, nes,Tonas nuo $5.50 augštyn, ir už tą 
1 c-1 c- - c -- pačią kainą pristato į namus.

Su pagarba
B.

131 Grand St.,
Office or Real

turime daug svarbių reika
lų. Visų komisijų nariai 
privalo pribūti ir išduoti ra-

Įas TURTAF’, pOrtus iš savo veikimų.Taip
kurį los Newark© aktoriai.f, •
Taipgi tarpe aktų dainuos^ 
“Aido” choras po vadovyste ] 
p. Eremino.

Po lošimui bus linksmus 
šokiai.

Durįs bus atdaros nuo 7 
vai. vakare. Lošimas prasi
dės lygiai ant 8 vai.

Tikietai 25c. ir augščiau.
Jeigu kurie neturit pini

gų, tai atsisakykit nuo 5 
stiklų alaus ir sučėdysit i 
visą kvoterj, už kurį galėsit'

gi malonės pribūti j šią kon
ferenciją vietos L. Š. F. ko
mitetas ir išduoti raportą iš 
savo veikimo.

pamatyt šį puikų perstaty
mą.

kame Name bus susirinki
mas viešų reikalų komiteto 
ir Vietinio Lietuvos Šelpimo 
Fondo Komiteto narių. Vi
si tų komitetų nariai privalo 
būtinai atsilankyti.

16 d. spalių bus prakal
bos L. S. S. 52 kuopos sve-

kers, N. Y. Kalbės K. Tet- 
rikienė ir kiti. Pradžia 8 
vai. vakare.
apielinkių lietuviai malonė
kite atsilankyti.

Komitetas.

Maršrutas drg. E. Dėbso.
Nuo 14 d.spalių New Yor- 

•ke ir apielinkėj bus rengia
mi mitingai, kuriuose kal
bės drg. E. Debsas.

Žemiau paduodam surašą, 
kur drg. E. Debsas kalbės.

Ketverge, 14 d. spalių — 
Brooklyn Labor Lyceum, 
949 Willoughby Ave., Bro-

Pėtnyčioj, 15 d. spalių — 
iwark, N. J., Coliseum,

N. J. —White
335 Newark

Ave.
Nedėlioj,

j New York, Carnegie Hall, 
7th St. ir 7th Ave.

Panedėly, 18 d. spalių,— 
New York,—Amsterdam O- 

!pera House, 340 West 44th 
Visi vietos ir 

• • 1 —
Utarninke, 19 d. spalių,— 

The Lyceum, 86th St. and 
3rd A ve. ir Sokol Hali, 525 
East 72nd St.

Seredoi, 20 d. spalių,Nedėlioj, 17 d. spalių,bus 
mėnesinis susirinkimas Lie-;Webster Hall, 119 East 11th 
tuvių Apšvietos Draugystės St. ir New Star Casino, 
Tautiškame Name, 101—103; 107th St., New York. 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Visi nariai malonėkite at- Brownsville Labor Lyceum 
silankyti, nes dabar, orui'219 Sackman St., Brooklyn, 
atvėsus, reikia kas nors p ra- N. Y.
dėti veikti dėl apšvietos la- ^Pėtnyčioj, 22 d. spalių,— 
bo.

Sekret. A. Petraška.

Pranešu visoms draugys
tėms ir kuopoms, rengian
čioms pokylius, kad yra už
imtos sekančios dienos:

16 d. spalių š. m. bus teat
ras ir balius Lietuvaičių u- 
nijos 54 skyriaus.

23 d. spalių š. m. bus teat
ras ir balius “Aido” choro.

6 d. lapkričio bus teatras 
ir balius Lietuvių Moterų 
Progresyviško Susivienyji- 
mo 6 kuopos.

13 d. lapkričio bus maskų 
balius Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo.

20 d. lapkričio bus balius 
šv. Kazimiero draugystės.

24 d. lapkričio bus teat
ras ir balius Lietuvių Mote
rų Progresyviško Susivie- 
r.yjimo 1 kuopos.

15 d. sausio, 1916 m., bus 
balius Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo.

29 d. sausio, 1916 m., bus 
teatras ir balius L. S. S. 20 
kuopos.

29 balandžio, 1916 m., bus 
balius Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo.

Kurios draugystes ar kuo
pos mano rengti pokilius, 
tai meldžiu užimti liuosa- 
sias dienas, kad paskui ne

Bernard Hall, 1941 Madison 
Ave. ir 125th St. ir tt.

Pėtnyčioj, 15 d. spalių, 
bus prakalbos L.S.S. 19 kuo
pos paminėjimui 10 metų 
sukaktuvių gyvavimo Lietu
vių Socijalistų Sąjungos A- 
merikoj. Prakalbos įvyks 
Tautiškame Name, 101—103 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8 vai. vakare. Kal
bės drg. J. Šaltys ir drg. C. 
A. Hermanas. Taipgi bus į- 
vairių pamarginimų. Lie
tuviai, malonėkite atsilan-

gauti DYKAI dvi geras štokai 
ir Didelį Kataliogą visokių ma
giškų šInkų ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilnų ir aiškų adresų ir už 
6centusstenipų dėl uždengimo 

 

prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
f tų Kataliogų ir štukas tau nusių- 

sim DYKAI. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGJKA3)

3261 S. Halsted St. Chicago, III.

Tik ką išėjo iš spaudos 
Z; ALEKSOS parašyta, 
labai žingeidi knygele

LIETUVA SUSALS
BUVUSIOJI LEDŲ GADYNE ARBA 
ŽMONIŲ ATEITIS BEI PRAEITIS.

Patartina kiekvienam tą knygelę perskaityti. 
Toj knygoj aprašyta buvusioji ledų gadynė 
ir koks /likimas patiks musų Tėvynę-Lietuvą.

Kaina tik 20 centų.

Adresuokite:
Laisvė”, 183 Roebling St., B’kIyn,N.Y

- 5 C'

C P

A. ZINIS
Brooklyn, N. Y.

Estate and Insurance.
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INKVIZICIJA”.
Yra tai svarbi knyga. Joje telpa nevien 
cijos, bot ir katalikiškos tikybos istorija, 
rodyta visos baisenybes 
zicijos laužų, siautusių 
mečių ir tt., ir Lt.

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

F. MILAŠAIJSKIS, 25

fTV| £ SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS,užlaikau uramoionus akordas prekiuoja tn< 75c.

Telephone 595 Green point

Daktaras J.
SPECU AUSTAS

PLAUČIŲ
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 po plet 
6—8 vakare

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

Persistatykite sau, kiek aš išgy-
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specijalistą 
DR. LEONARD LANDES 
Jis jums be pinigų patars, ką da

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

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne -kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Nnatidėliokite 
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 Ave.)

Naujausi = Lietuviški

Columbia

4 po pietų. 
York City

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

Naujausias
Lietuviškas 

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

ordai
Su lietuviškomis 

dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
Galima gauti pas

J. GIRDĖS
103 Grand St., Brookly n, N. Y

2339.

2340.

2341.

PIGUS IŠPARDAVIMAS
visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 

mo pirm užmokėjimo pinigų.

r
l'

C
t
f

Goriausia dvieilinė Viennos Armonika su visais 
pusbalsiais, minomi ir ma’orni basai, 21 klavišis, 12 
basų, minomų basų atskiri p'iono balsai. Viskas 
knotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

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

GERIAUSI MUZIKA LIšKl INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.

vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji-

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

Kaina $12.00.

E

E

E

bal-8 
su 21 
balsais

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

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

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

2342.

2343.

2223.

2224.

2225.

2226.

2227.

2228.

2356.

2357.
2358.
2359.

2360.

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO D U GALVI U ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava • 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija.
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
Į SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape'ija.
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRI ALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ
Kapelija.
LIETUVA
TEKA.
BIRUTĖ ir
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ.
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.

NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

TĖVYNĖ MŪSŲ Ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

Sveikata

Miestas

SIJAS BKANGUS
VADAS I SVEIKATA

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

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

Šita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie musu pasekmingą gy
dymą tokią ligę, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, priotvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo galvos skau- 
ingejimo maistu;

A r

nuo skaudėjimu strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių 
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo apmigusio pilvo; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi sil 
nervingas, piktas bei greitai užgagįimas, nuilsęs ir 
turite juodus plotinus apie akis, a^Srcijos nustojimą 
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėla Tie sympto
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga m'edikali.ška priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir syinptomus. .Ji pasakys jums apie musų gydymu delėi sugrąžinimo žmo
nių j jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užtūri gerą, sveik.-) patarimu ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti ■ ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosito priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negali s 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Pristųskit Šita Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. 502, 20S N. 5 th Ave., Chicago, III,, U. S. A.

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

Vardas ir pavardė

Gatvė ir Noė

Valstija

Makauskas & Vidžiūnas, Props.

KODĖL LIETUVIAI PERKA
Užtai, kad męs parduodame gražius, drūtuus FORNICIUS 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.




