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BULGARAI TRAUKIA

iš tų pelų

nomis teisėmis, priimant į

Išviso sumobilizuota 30000

HILSTROM TURĖS

tuotas.
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BALKANŲ SOCIJA- 
LISTŲ BIURAS.

Rumunijos, Bulgari-

buk tai iš- 
popiežiaus

7 (8,266 tonų), Švedijos —

šiaurės vakarti krašte (Lie
tuvoj ir Baltgudijoj) katali- 

nebūtu uždrausta,?• i Vienok, Graikijoj vis dar T ams nebūtų
atsistatydinti, i Įa|)aį stipri partija buvusio ■ pirkti žemės ir naudotis pil
ni (ki vku mi-........ •..... . x i__ r ___ • 4. ...... _4. .•

nepriimta.
Gene ralis prokuroras Ed

ward Casson visai jau ne- 
dalvvauja ministeriu mitin
guose.

LATVIUS SKAITO 
VOKIEČIUS.

Latvius pabėgėlius 
jos vidaus gyventojai 
negali atskirti nuo vokiečių

2,000 MOKYTOJŲ ŽUVO.
Nuo pradžios šios karės 

žuvo mūšiu laukuose 2,000 c z
ITancijos publiškų mokyto-

| premjero Vemzelos, kuri 
prijaučia talkininkams.

dar pajiegia atsilaikyti

i Mintaujoje 
vos

Gray norėjo ;
kaipo užsieninių dalykų mi-

Tasai sekimasis anglų 
submarinų atkreipia didelę 

U2 visuomenės atydą.

Užtat generolo von Mac- 
kensen kai iumenė veržiasi

gavę visą savo kultūrą. La t- 
viu gyventoju Mintaujoje

keletas pranešimas.

LIETUVG
REIKALĄ
Valstybės Ta>(rbos atsto

vai—Meištavičius (Kauno 
gub.) ir Skirmuntas (Mins-

Geriausias darbo žmonių laikraštis 
“LAISVA”

Eina du sykiu savaitė: Utaminke ir Pel
nyčio}. Leidžia Lietuvių Ko-opo- 

ratyviška Spaudos Bendrovė.

PRENUMERATA METAMS:
Amerikoje.................................
Kanadoje ir užrubežiuose ....

PUSEI METŲ:
Amerikoje .................................
Kanadoje ir užrubežiuose ....

Apgarsinimų kainos ant užklausimo 
“LAISVĖ”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

$2.00
3.60

$1.00
1.75

The Lithuanian «eml-weokly 
“LAISVE” ■ 

Published by
The Lithuanian Co-eperative Pub. Society

(Inc.), every Tuesday and Friday 
at Brooklyn, N. Y.

YEARLY SUBSCRIPTION RATE:
In the United States............................... $2.00
To Foreign Countries........................... 3.50

« Advertising rates on application.
All communications should be addressed to: 

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

No. 84 Telephone 5281 Greenpoint BROOKLYN, N. Y., 19 Spalio (October),
“Entered as second class matter March 11, 1914, at Post Office at the Brooklyn, New York \

Telephone 5281 Greenpomt
Act of March 3, 1879 V Metas

NEGAUNA PAGEL
MAISTAS LIETUVAI 

IR LENKIJAI.
Rytų Prūsuose (Prū

sų Lietuvoj) įsikūrė 
kompanija, kuri nori 
užpirkti kuodaugiausia 
maisto Amerikoj. Tasai 
maištas būtų skiriamas 
vien tik Lietuvai ir Len
kijai, kurios užimtos 
vokiečiais.

Visa bėda tame, kad

Amerikos laivų, kurie 
gabena maistą Vokieti
jon. Tuo dalyku rūpi
nasi Amerikos ambasa
dorius Vokietijoj.

VILNIUJE SIAUČIA 
CHOLERA.

“Natij.” rašo:
Dabar nuo choleros 

miršta kasdien po vieną 
žmogų, o cholera apser- 
ga kasdien po dešimts 
žmonių. Po aš triausia 
bausme turi būti pra
neštas valdžiai kiekvie
nas susirgimas kokia 
nebūk liga. Gydytojo 
pagelba, vaistai ir diz- 
infektai duodami vel
tui.

Tuo būdu vokiečiai 
mano užslopinti chole
rą Vilniuje.

LENKŲ INFORMACI
JOS BIURAS.

Profesorius Laskow
ski, sulyg“Basler Nach- 
richten” pranešimo, į- 
kūrė Lozannoj lenkų 
centralę agentūrą, ku
rios uždaviniu būsiąs 
teisingas ir bepartijinis 
Europos visuomenės in
formavimas apie Lenki
jos reikalus.

jos socijalistai įsikūrė 
bendrą biurą.

Neseniai tasai biuras 
išleido manifestą, ku
riame protestuoja prieš 
didžiųjų valstybių pro
vokatorišką stengimąsi 
įvelti Balkanų valsty
bes visasvietinės karės 
suku r in.

Ant nelaimės, mūsų 
draugii socijalistų šauk
smai niekais nuėjo.

Kaip dabar elgiasi, 
Balkanų draugai — ne- • ♦žinia.

AGITACIJA ŠVEICA
RIJOJ.

Vokiečiai išsijuosę 
agituoja, kad sukėlus 
Šveicarijoj vokišką li
pą.

Štai “Deutsches Illus- 
trierte Zeitung” nese
niai patalpino paveiks
lą, rodantį Šveicarijos 
kalnų kareivius, o apa
čioj seka parašas:

Šveicarija,kuriai grę- 
sia pavojus nuo Franci- 
jos ir Italijos.

Tokios rūšies agitaci
ja begalo nervuoja švei
carus ir kaitina jų vai
dentuvę.

i SERBIJAI NEATEINA 
PAGELBOS.

Visų akįs sužiuro į Balka
nus. Serbai smarkiai muša
si, bet jiems vieniems sta
čiai nęgalima atsilaikyti ant 
mūšio linijos, išsitęsusios 
veik per 1,000 viorstų.

O pagelbos serbams, kaip 
nėra, taip nėra. Prancūzai 
ir anglai dar neatvyko iš 
Solonikų. Tuo tarpu, aust
ro vokiečiai vis labiau ir la-

manų ir austro-vengrų ar
mijos nesigaili didžiausių 
aukų, kad tik susivienyjus 
su turkais.

i Iš Nisho, Serbijos sosta- 
pilės, ateina labai išgąstin- 

Igos žinios. Jeigu vokie
čiams pavyks prasimušt per 
Serbiją, tuomet talkininkai 
bus sumušti ties Dardane
lais.

Teutonų ir bulgarų yra 
suvirs milijonas. Serbų vy
riausybė baisiai susirūpinu
si, kad talkininkai neateina 
serbams jy^elbon. Serbai 
turi tiktai 300,000 kareivių 
p* ilgai negalės išlaikyti.
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Lietuvių Brastos kariškas ligonbutis.
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KO TROKŠTA POPIE
ŽIUS?

“Corriere d’Italija” patal
pintas laiškas kardinolo 
Gasquetto, kuriame sakoma, 
kad visos krikščioniškos 
tautos turi susivienyti po 
popiežiaus vadovyste ir,nors 
ir ginkluotu būdu, turi pri
versti tautas klausyti doros 
prisakymų.

Tasai laiškas 
reiškiąs paties 
geismus.

Tik kasžin ar 
bus grūdų ?

SUIRUTĖ TARPE TALKI
NINKŲ.

Iš priežasties Balkanų at- 
'sitikimų, Francijoj, Angli- 
ijoj ir Rusijoj kilo daug ne
sutikimų. Talkininkai, kaip 
pasirodo, yra visai neprisi
rengę užpulti ant priešų, 

i Iš tos priežasties Franci- 
jos ir Anglijos ministerijose 
kilo labai dideli barniai. 
Franci jos užsieninių dalykų 
ministeris Delcasse pasi
traukė iš urėdo. Matomai, 
ne be priežasties.

i Anglijos ministerijoj irgi i Graikija negS Š^bijZ 
nesutikimai. Sir Edward 1 Vienok "

GRAIKIJA BŪSIANTI 
NEUTRALĖ.

Londonas.—Graikijos pir- 
masai ministeris Zaimis 

i pranešė Anglijai, jog šiame 
I Balkanų tautu konflikte

ANGLIJA APSKELBĖ
KARŲ BULGARIJAI.
Anglija oficialiu budu ap

skelbė karę Bulgarijai. Ma
noma, kad Francija irRtisi- 
ja taip-pat apskelbs Bulga-

Rusijos caras Mikalojus 
žada išleisti manifesta, ku- 
riame Bulgarijos carą Fer- 

Idinandą apšauks slavų išda
vėju, kuris susidėjo su amži
nais priešais, vokiečiais.

BIELOSTOKAS.
Bielostoke leista sudaryti 

piliečių komitetą, kuris or- 
miesto miliciją. 

Miesto gatvėse išlipyta atsi- 
fronto šaukimas vyriausio armijos 

į- viršininko, kad: 1, griauti 
lerijos šaudymas, visuose ki- tiktai tas triobas, kurios ūž
tuose frontuose rusų kariu- stoja kelią armotoms šau
nume atakuoja vokiečius. ’ dyti; 2, naikinant triobas ar 

Rusų kariumenės virsi- laukus — sustatinėti apie 
rinkas girdėjęs, kad vokie- tatai aktus, kad savininkai 
čiams ant žūt-būt liepta pa-[galėtu gauti atlyginimą; 3, 
imti Dvinską, nors tas pa- f : '
ėmimas ir dar taip brangiai Sų, bet p< 

Atakuodami rusų norintiems.

se, mano stačiai užpulti ant? 
Bulgarijos.

CARAS ATAKUOJA KAI- ■ • - gamzavo

Išėmus šiaurės : 
ties Dvinsku, kur eina arti

menė atakuoja vokiečius.

imti Dvinską, nors tas pa

apsieitų.
pozicijas ties Dvinsku, vo
kiečiai paneša begalo dide
lius nuostolius.

KETINA APLEIST GRAI
KIJĄ.

Amsterdam. — Koelnishe
iZeitung praneša, kad Fran-

praneša, kad buvęs Rusijos* < 
karės ministeris Suchomli- jos pavelyjimo gabenti per 
nov gaudavęs algą iš vokie- jos teritoriją kareivių Bui
čių iždo. . . _ ____ , LW

Ant Suchomlindv# dabar muni ja sutikusi leisti 
verčiama kaltė už rusų ne- benti rusų kareivius, 
pasisekimus. Sakoma, ant Vokietija už tai smarkiai 
jo galvos surengtas jau ir 
teismas. Yra prirodymas, 
kad Sųchomlinovas gauda
vęs algą iš vokiečių iždo.

Sųchomlinovas todėl pra
dėjęs keršyti Rusijai, kad jį 
nepaskirta vyriausiu kariu-JANKUI NISHO-SOLONI- 
menės vadu.

v
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RUSAI ATAKUOJA VO
KIEČIUS. 

Ties Dvinsku rusai kelio
se lygiai vietose smarkiai

• Albaniją prisidėti Iatakavo vokiečius ir kaip
1.... jie ragina kur prasilaužč pro vokiečių

pozicijas.
Apie tai praneša vokiečių 

generaiis štabas.

NORI, KAD IR ALBANI
JA KARIAUTŲ.

Rymas.—“Idea Naziona- 
lo” praneša, kad vokiečiai 
kursto ir
prie šios karės. Jie ragina 
juos sukilti prieš serbus ir

TARPE VOKIEČIU SOCI- 
JĄLDEMOKRATŲ. I

i Visoj Vokietijoj išplatin- 
ta šie atsišaukimai: “Karės1 

: kaltininkai”, “Aneksijų pa-l 
mišimas” ir “Karė ir prole
tariatas”.

Policija atrado, kad auto
rius tų atsišaukimų yra 
I aebknechtas, redaktorius 
Meyer ir E beri ei n.

Maxo Nesterio spaustuvė-
; je tapo konfiskuota 12,000 
atsišaukimų “Karė ir prole
tariatas”.

Autoriai lapelių^ patrauk
ti atsakomybėn, išėmus K. 
Liebknechtą.

(Iš “Information”).

AREŠTUOTAS SOCIJALI- 
STŲ VADAS.

Wuertenbergo (dalis Vo- 
, kietijos) socijalistų vadas 
iWestmeyer, kaip praneša 
I “Morning Post”, yra areš-

KIEK RAMIU BELGŲ 
NUŠAUTA?

nių, kad nuo karės pradžios 
vokiečiai nušovė 5,000 ra
mių belgų.

RUSŲ MINISTERIS GA
VO ALGĄ Iš VOKIEČIŲ 

IŽDO.
Sunku žinoti—teisybė tai 

ar melas, bet iš Londono

žmonių nevaryti laukan vi- 
i. bet palengvint bėgimą 

____ ____  Likusiems gy
ventojam turi būti ’parū
pintas maistas.

PERSIJA.
Persijoje muzulmanų dva

siški) a skelbia “šventą ka
rę’’ su anglais ir rusais ir 
kursto žmonės prie maišto

,cijos, Anglijos^ ir Rusijos prieš anglų ir rusų valdžias.
Caras prašęs iš Rumuni-; ambasadoriai žada apleisti. Ginkluotų sukilėlių jau esą 

4-. ~ 'Graikiją. x 2 tūkstančiu.2 tūkstančiu.
garijon. Sakoma, kad Ru-

1 ga-

supykusi ant rumunų. Ant 
Rumunijos rubežiaus kon
centruojasi vokiečių kariu- 
menė.

KŲ GELŽKELIO.
Dvi bulgarų divizijos 

traukia linkui Nišo-Soloni- 
kų gelžkelio, norėdami per
traukti susinėsimą tarpe tų 
dviejų miestų.

Ties Vardavo tiltu eina 
didžiausias mūšys. Mūšyje 
dalyvauja 40,000 bulgarų.

JAPONAI NEVAŽIUOS Į 
BALKANUS.

New York Times’ui pra
neša iš Tokio:

Japonijos publiška opinija 
yra aiškiai prieš siuntimą 
kareivių į Balkanus.

ANGLAI ATAKUOJA VO
KIEČIUS.

Angių kariumenės vadas, 
feldmaršalas French prane
ša, jog Loos apygardose an
glai atakavo vokiečius. An
glai šiuo žygiu panaudojo 
nuodinguosius gazus ir iš
mušė vokiečius iš Vermile - 
Hulook apygardoj.
CI IO LERA VOKIETI JOS 

UOSTE.
Vokietijos uoste Kiel pra

sidėjo choleros siautimas. 
Pati vokiečių valdžia išda- 
lies patvirtina tą žinią.

KIEK ANGLŲ- ŽUVO 
DARDANELIUOSE?

Nuo laiko operacijų Dar
daneluose anglų žuvo 18,957. 
Sužeistų gi skaičius viršija 
75,000.
KĄ DARYS RUMUNIJA?

Ką darys Rumunija, dar 
vis neaišku.

NUSKANDINTIEJI 1914 
METAIS ŲAIVAI.

Viso labo, anot pranešimo 
anglų laikraščių, pernai met 
kariškieji laivai nuskandino 
437 pirkliškuosius laivus, di
dumo 360,110 tonų. Dau
giausia nuskandinta Angli- Reuterio telegramų kom- 
jos laivų — 110 laivų (220,- 
179 tonų), Austrijos 4 lai
bai (6,289 tonų), Danijos — 
7 (11,140 tonų), Franci jos— 
5 (13,097 tonų), Olandijos— 
5 (11,571 tonų), Vokietijos 
13 (67,641 ton.), Norvegijos

FRANCUZAI IR ANGLAI 
SIUNČIA SERBAMS 

PAGELBĄ.
Londonas. — Pagaliaus 

franeuzai ir anglai apleido 
Solonikus ir vyksta gelbėti 
Serbijai. Taip praneša

panija.
Smulkesnes žinios apie tai 

yra sekančios: gelžkelio ad
ministracija Solonikuose už
sakė prirengti 7 traukinius 
kareivių gabenimui.

Apygardose Dorain, visai 
netoli Graikijos rubežių, 
tarpe bulgarų ir serbų eina 
didžiausi mūšiai. Sulyg ži
nių, gautų Athenuose, ser- 

. j , ibams būk tai labiau sekasi,Mintaujos korespondentas bulgarams.
vokiečių laikraščio \ oss.; ;________

šieji latvių gyventojai rodo 
didelę neapykantą prie vo
kiečiu, lygiai kaip ir Liepo
joje. Vokiečiams toji latviui 
neapykanta išrodo keista, į 
nes iš vokiečiu latviai esą i-

PENKI VOKIEČIŲ TRAN
SPORTAI NU

DINTA
Petrograd. — j 

marinos, veikiančios Balti
jos jūroje, nuskandino pen- 
' * i vokiečių transportus. 
Taip skelbia rusų oficialis

DABAR ANGLŲ SUBMA
RINES PRADĖJO VEIKTI

Ligišiol vokiečių submari
nes kenkė Anglijos preky
bai, o dabar atbulai. Dabar 
Baltijos jūroje operuoja an
glų submarines, kurioms 
pusėtinai gerai sekasi.

Manoma, kad vokiečių 
prekybai Baltijos jūroje bus 
užduotas labai žymus smū
gis.

Rusi-IBULG ARIJAI APSKELB- 
visj TA BLOKADA.

Londono oficialis presos
. rn A 'bmras praneša, kad talki-

nybe ir Tatjanos Komitetas njnpų laivynas apskelbė 
atsisakė, anot “Kir. v. , Bulgarijos pajūrio blokadą, 
šelpti latvius, nes jie esą 
“vokiečiai”. Tas pats atsiti-, 
ko Tūloje, iš kur 250 latvių ' 
mintaujiečių. važiavę N ižu. 
Novgorodan, buvo nusiusta Susimylėjimo taryba nuta

rė, kad industrial Workers 
of the World poetas Joseph 
Hilstrom turės mirti, kaip 
lai yra teismas nusprendęs.

Pastaruoju laiku darbi
ninkų unijos ir spauda dik- 
čiai rūpinosi, kad ištraukti 
J. H ill stromą iš mirties nas
rų. Daugelis ir dabar ma

ino, kad Hillstrom yra ne- 
Seward , Alaska. — Kanai į kaltas.

pusiausaly buvo jaučiamas' 
pusėtinai smarkus 
drebėjimas.
tolių didelių nepadaryta.

Daug vokiškų laivų pa- Taškentan drauge su vokio- 
skandinta, o daugelis prisi- čiais kolonistais ir visi užra- j 
laiko Švedijos uostuose, bi-įšyti vokiečiais. Latviai' 
jodami plaukti į atvirą jū- kreipėsi V. Dūmon prie sa- 

'vo atstovų, šaukdamiesi jų; 
užtarimo.

ITALAI SIUNČIA 150,000 
KAREIVIŲ Į BALKANUS.

Italai siunčia 150,000 ka
reivių į Balkanus.

NORI UŽPULT ANT SO
FIJOS.

Dalis francūzų ir anglų 
kareivių, esančių Solonikuo-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ALASKOJ.

Hilstrom yra švedas, to- 
___ _> žemės dėl jo likimu rūpinosi ir 
Vienok, nuos- Švedijos ambasadorius A- 

merikoje.
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Laikraščią ir Gyvenimo Apžvalga
Zygmas Aleksa jau pabai

gė katorgos terminą. Da
bar jisai jau Sibire, Jenise- 
jaus gub.

“Darbiečiai” per visuoti
ną balsavimą balsu daugu
ma nutarė likviduot savo 
organizaciją.

Prūsų Lietuvai pagelbėti 
popiežius savo laiku buvo 

. paaukavęs kelis tūkstan
čius dolerių.

Vatikano sodnams pata^ 
syti ir pagražinti popiežius 
išleidęs $28,000.

Iš to galima padaryti 
šioks-toks išvedimas apie 
“artymo meiię”, viešpatau
jančią Vatikane.

Tos valstybės laimės, ku
rių kariumenės pasirodys 
turinčios dručiausius ner
vus — sakoma apie Euro
pos kariaujančias valstybes.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie srioves, kovojančias lie
tuvių visuomenėje.

Turėkime (hmtus nervus 
ir būkime patvarus savo 
principų ginime — reko
menduojame draugams soci
jalistams.

Mums visai neišpuola rau
doti, kuomet ponas St. Šim
kus kalba apie tautos vieny
bę. Santimentališkos rau
dos netinka socijalistams. 
Mums reikia energiško veik
lumo ir stiprių nervų. Aša
rų ir dejonių mums nerei
kia. Ne jos veda prie lai
mėjimo.

GERĄ DARBĄ ATLIKTŲ.
Laiškai, kurie ateina iš 

vokiečiu užimtos Lietuvos,V 7

rašinėjama ne lietuvių, bet 
vokiečiu kalba. Tačiaus ke
li Prūsų lietuviai rūpinasi 
išgauti nuo vokiečių val
džios pavelijimą rašinėti 
laiškus lietuvių kalboj. A- 
pie tai rašo “Vienybei Lie
tuvninkų” dr. Gaigalaitis:

“Aš stengiuosi nuo val
džios leidimą išgauti, kad 
lietuviai galėtų lietuviško
je kalboje į Ameriką laiš
kus rašyti, tačiaus valdžia 
tokio leidimo nedavė, ka
dangi vokiškoji karės val
džia neturi gana cenzo
rių, kurie lietuvių kalbą 
mokėtų. Dr. Steputaitis 
taipgi rūpinasi, idant in- 
steigti lietuvišką cenzūrą, 
kuri peržiūrėtų laiškus iš 
Lietuvos siunčiamus į A- 
meriką. Męs tikime, kad 
tas įvyks”.

PABĖ

Paliekant vietose pusę 
milijono, gausime 300 
tūkstančių iš Kauno gub. 
350 tūkst. iš Suvalkų gub. 
ir 250 tūkst. iš Vilniaus 
gubernijos, pasidavusių 
panikai dėl karo baiseny
bių. Viso apie 900 tūks
tančių.

Kokia dalis jų pabėgo 
svetur, kokia, paklaidžio
jusi, čia pat paliko? Jei 
teimtume 10% išbėgusių 
svetur, turėtume bent 90 
tūkstančių pabėgėlių. 
Taip išpradžiu ir many
ta: iš Suvalkų gubernijos 
busiant bent 50 tūkst. ir 
iš augštaičių Kauno gub. 
bent 50 tūkstančių. Da
bar gi tasai skaičius žy
miai išaugo. P. J. Tūbe
lis, būtinasis narys Kauno 
žemės tvarkomosios komi
sijos, buvęs Panemunėly
je, pirmą kartą vokie
čiams į tą šoną pradėjus 
grūsties, sako iš ten tik ( 
pasitraukę ant 40 tūkst. 
žmonių, dar karo nema
čiusių, vien tik kazokų ir 
policijos genamų, ypač gi

turi kuo pasigirti, pasidi
džiuoti. Neminėsime čia vi
sų straipsnių - straipsnelių, 
kurie telpa “Kovoje”. Ak, 
ir sunku būtų suminėti. Bū
tinai įgykite tą “Kovos” nu
merį, o įgiję nuo pradžios 
iki pabaigos viską perskai
tykit; perskaitę, pasidėkit 
' atminčiai.

Praeitis mūsų judėjimo 
netik turtinga faktais; ji 
turtinga ir vaisiais, ku
riuos išdavė. Užtenka tik 
sulygintie tą, kas buvo, su 
tuo, kas yra ir tuoj aišku, 
kokį milžinišką šuolį pada
rėme pirmyn. Tuomet mū
sų judėjimas vystykluose te
buvo, dabar jisai išaugo, iš
kerojo. Tiesa, prie jo buvo' 
prisiplakę įvairių negeistinų 
elementų. Bet, anot “Ko
vos” redaktoriaus, męs jau 
pradedam valyties nuo pa
našių gaivalų, kurie, nieke
lio nekviečiami, dievai žino 
kaip aiškina žmonėms soci- 
julizmo idėją.

Naujoj konstitucijoj visiš
kai ignoruojama darbininkų 
reikalai. Konstitucijos tai
sytojai visiškai nepaisė dar
bininkų balso. Joj nėra 
punkto apie 8 vai. darbo 
dieną, apie minimum algą. 
Joj nėra aiškiai pabriežta 
laisvės žodžio ir laisvės 
spaudos — ir tie dalykai vėl 
atiduodami teisėjų nuožiū
rai.

Taigi, naujoji konstitucija 
nieko gero darbininkams 
neduoda. Ji dar blogesnė, 
negu senoji kad buvo.

Ją taisė didžiausi reakci- 
jonieriai.

kūdikis sveikas. Kiek tai 
vargo pasauly!

♦* *
Žinios praneša, kad tur

kai baigia pjaut armėnus. 
Vis tad pasidėkavojant glo
bai Franci jos ir Anglijos, 
kuriuodvi Turkiją vis gelbė
jo nuo “priešų” per pastarą
jį šimtmetį.

♦♦ *

Delei klausimo apie 
proletarišką daile

Tarpe “Ateities” ir “Lai
svės” kilo ginčų. Męs pa
sakėme, kad mums, lietu
viams socijalistams, reikia

Vokiečiams užėmus Belgi- 'kelti savasai proletariškas

MARQOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

ją, milijardierius Wanama- 
keris patarė surinkt šimtą 
bilijonų dolerių, kad atpirkt 
Belgiją nuo Vokietijos ir 
atiduot ją belgams. Išgir
dęs apie tai caras tuoj tele
grafavo Wanamakeriui: 
“Kiek duosit už Lenkiją,

platusis ir gilusis judėjimas . 
prislėgtos žmonijos, apėmęs 
visą platų pasaulį, apsi
sprendęs kaipo pilnai suvy- 
stovis judėjimas politikoj ir 
ekonomikoj — argi tasai ju
dėjimas negali pasakyti sa-

Lig šiol, t. y. lig antrajam 
vokiečių brukimuisi į uk
mergiškius ir zarasiškius, 
tas skaitlius drąsiai padi
dėjo dvigubai, ligi 80 
tūkst.; pridėjus suvalkie
čių 50 tūkst. ir tiek-pat 
vilniškių, gautume 180 
tūkst. pabėgėlių”.
Bet tai yra patsai

žiausias skaičius, kurį, be 
abejonės, reikės padidint.

ma

KIEK LIETUVIŲ
GO Iš SAVO ŠALIES? į 
Kad lietuvių, karės pabė-;

visi žinome, bet įsakmaus 
pabėgėlių skaičiaus dar ne
pavyko nustatyti.

Anot “Rygos Garso

ATEIVYSTĖ SUMAŽĖS.
“ScientificAmerican” tvir

tina, kad ne tik karės metu, 
bet ir kokius tris metus po 
karei ateivystės banga ne 
tik kad nekils, bet 
myn smuks.

Pasibaigus karei 
poj atsiras begalės kons- 
truktyvio darbo, reikalau
jančio gyvų spėkų, šalįs, 
kurios įtrauktos karė n ir 
kurios dar bus įtrauktos, 
žinoma, visais galimais bū
dais stengsis sulaikyti išei- 
vystę.

Galimas tik daiktas, kad 
Amerikon stengsis važiuoti 
tie, kurie dėlei karės bus fy- 
ziškai nukentėję, bet tuomet 
jiems ant kelio atsistos im- 
migracijos teisės. '

“Turėdami kur kas ma
žesnę, negu seniau, immi- 
graciją, męs gausime pro
gą pastudijuoti, kokią į- 
tekmę turėtų mūsų soči j a- 
liam ir ekonominiame gy
venime įvairus ateivystės 
aprubežiavimai” — sako 
“Scientific American”. 
Negana to. Tikrai gali-

vis že-

Euro-

baigus, daug kas iš Ameri
kos svetimtaučių grįš savo 

Isenosna tėvynėsna. Padė- 
yj Iki me, New Yorko “Sun”

lių skaičius iš Lietuvos sie
kiąs 700,000. Kunig; 
Tumas iš tos priež 
prabilo “Rygos Garse

Ų. I Cleveland, Ohio, kad tūks- 
j įtančiai tuose miestuose gy- 

ti(\g *vimiinčių vokiečių prie pir- 
(N | mos progos grįš Vaterlan-

can. Jiems jKirejęs ameri
kiečių “suanglėjimas”.

mylinčiam žmogui perėjo' Lietuviuose, tas pats. Jau 
šaltis gražiai per visą nu-l( a^)a1.’ randasi daugelis agi- 
garą — nuo duobystėlės (totorių, kurie,šaukte saukia 
lig pat sėdžiai. Smegenis' .......
gi suspaudė viena mintis:
galas Lietuvai — finis
Lithuaniae!”

“Kiekvienam Lietuva

(lietuvius grįžti po karei na- 
Įmo. Nekurie kvietikai da- 
eina net iki tokio patoso, jog 
mano Klaipėdą ir Palangą

Bet atsipeikėjęs, kun. J. r)USiant lietuvių atgal grįzi- 
Tumas raminasi ta mintim, 1™° 
kad tie 700,000 gali būti ne 
visi lietuviai, kadangi Lie
tuvoj esama ir kitų tautų 
žmonių — žydų, rusų, balt- 
gudžių ir tt. Sumetus tą 
visą, kun. J. T. daro išve
dimą:

“Baisiai ištuštėjo tik. . 1 - - . ,
Suvalkų gubernija, padu-I Uetuvon, nepaisant kokios 
bysiai, pavenčiai Raseinių kutų politiskosios kates pa
ir Šiaulių apskričių, dar 
pusė Šiaulių apskr., visi 
Panevėžio, Ukmergės ir 
Zarasų apskričiai Kauno 
gub. ir lietuvių dalys 
Švenčionių, Vilniaus, Tra
kų ir Lydos apskričių, T • 1 • 1

Tai būsią lietuviški 
uostai, kuriuos turėsią pa
matyt minios grįžtančių 
“amerikiečių”.

Atsakymai, kurie plaukia 
“Laisvei” nuo skaitytojų lyg 
ir patvirtina, kad daugelis 
žmonių iš tiesų žada grįžti

ekmės.

“KOVOS” JUBILeJINIS 
NUM.

Jau išėjo “Kovos” jubilė- 
jinis numeris (42). “Kova” 
per dešimtį metų veikusi

ŠALIN NETIKUSI NEW 
YORKO VALSTIJOS 

KONSTITUCIJA!
, New Yorko valstijos kon

stitucijos sumanymas, kurį 
išdirbo tokie atžagareiviai, 
kaip Elihu Root ir Barnes, 
turi būti atmestas.

Toks šauksmas kilo visoj 
New Yorko valstijoj ir prie 
to šauksmo prisidėjo ne vien 
socijalistai, bet ir visi uni- 
jistai. Net dalis buržuazi
nės visuomenės kviečia bal
suoti prieš konstituciją, nes 
jos pamatai yra reakcijoniš
ki.

Kiekvienas balsuotojas 
turi tatai atsiminti, kuomet 
ateis 2 d. lapkričio.

New Yorke įsteigta tam 
tikra konferencija, kurioj 
dalyvauja visų darbininkiš
kų organizacijų atstovai ir 
jie vienu balsu sako, kad 
konstituciją reikia atmesti.

“Laisvėje” jau buvo rašy
ta, kodėl ta konstitucija ne
tikusi. Atkartosime dar 
sykį svarbesniuosius argu
mentus prieš konstituciją.

Sulyg naujos konstituci
jos projektu gubernatorius 
taps didžiausiu caru. Bus 
įvesta taip vadinama short 
ballot sistema . Reikia ži
noti, kad visos valstijos 
funkcijos yra sugrupuotos į 
17 departamentų. Ligišiol 
visi departamentų viršinin
kai buvo renkami, dabargi, 
sulyg naujos konstitucijos, 
10 iš jų skiria gubernato
rius. Tik pamislykit, kaip 
išaugs jo gale! Gubernato
rius juos gali ir prašalint, 
net su senatu nepasitaręs.

Neužtenka dar to. Sulyg 
naujos konstitucijos, guber
natorius įgija nepaprastą 
galę biudžeto sutvarkyme. 
Legislatūra gali sumažinti 
ar visai išmesti vieną ar ki
tą biudžeto punktą, bet le
gislatorial negali padidinti 
sumanytų išlaidų ar pada
ryti savo įnešimus tuo pa
čiu laiku. Tiktai, po priė
mimui gubernatoriaus biu
džeto, legislatūra gali pada
ryt savo sumanymus, bet ir 
čia gubernatorius gali už
dėti savo veto (uždraudi
mą).

Jeigu taip, tai biudžeto 
klausime (įeigų ir išlaidų 
klausime) gubernatorius 
virsta veik vienvaldžiu* po
nu. Ant kokių reikalų ji
sai skiria pinigų — tai jo 
loska, ant kokių — ne, tai 
nieko nepadarysi, nors tie 
reikalai ir dar taip svarbus 
būtų.

Jeigu praeitų naujoji kon
stitucija, tuomet šios valsti
jos bosai galėtų įvesti ka
riškus teismus ir tų teismų 
naguosna pakliūtų New 
Yorko valstijos piliečiai.

Sulyg naujos konstituci
jos teisėjai įgija dar dides-

Žmonės nugąstauja, kad 
panaikinus gėrimų išdirby- 
stę ir pardavinėjimą, daug 
darbininkų liks be darbo. O 
vienok tai pasirodo esanti 
bereikalinga baimė. Štai, 
Washingtono valstijoj nu
balsavus būt “sausa”, Olym
pia bravoras pradėjo išdir- 
binėt pieno produktus, daro 
sviestą, surius, ledą, Smeto
ną, kiaušinių išdarbius, p re
zervuoja vaisius, daro iš jų 
sakus, etc. Net daugiau 
žmonių darban priėmė, kaip 
alų varant kad dirbo.

Anglai girias, kad jie su
gaudę ir sunaikinę išviso 
net 80 procentų visų vokiš
kų • submarinų. Bet iš jų 
veiklumo matyt, kad vokie
čiai likusius 20 procentus ar 
tik nepadaugino kokį 100 
procentų naujais?

Pas mūsų tautiečius ir 
klerikalus viešpatauja ste
bėtina dora: kada, atme
nat, socijalistas Kaitis su- 
bankrūtino ir nuskriaudė 
žmones ant apie $3000, tad 
jie skaldė balanas ant soci
jalistų galvų, vienok, kada 
tautietis Valentinavičius iš 
Scrantono su žmonių gra
šiais išspruko, arba kada 
koks ten katalikas Gary su 
pinigais prapuolė — jie nė 
gugu. Dabar vėl: štai An- 
sonijoj, katalikas banką ap
vogė ant $40,000; New Yor
ke tūlas dievobaimingas 
Bradley nunešė Merchants 
National Bank $100,000, 
Hollbrook’e kunigo pusbro
lis tūlas French pavogė 
miestui $12,000, Cambridge 
tūlas kas nedėldienį bažny
čią lankąs Coleman ir kata- 
likas-fanatikas Kelliher pa
vogė apie $120,000 — jie nė 
per pusę lupų! Kad tai bū
tų socijalistai, tad būt žemę 
su vandeniu sumaišę.

Ateivių netik kad beveik 
visai į Su v. Valstijas neat
važiuoja, bet daugelis italų 
rezervistų grįžta atgal, to
dėl geležinkelių kondukto
riai, vakarinių valstijų ūki
ninkai ir samdytojai prastų 
darbininkų pradeda nugas- 
taut, jog šaltinis pigių dar
bininkų pradeda išdžiūt. 
Gal atjaus Amerikos kapi
talistai, jog jie turėtų būti 
dėkingi immigracijai, o ne- 
persekiot ją ir plūst atei
vius.

Tūlas vyras apskundėMin- 
neapolio miestą ant $25,000 
iškados, nes to miesto lai
krodis vėlavos ant 10 minu- 
tų, per tai jis pavėlavo trū
kį ant savo veselijos; jo su- 
žiedotinė atsisakė jį vesti ir 
— dabar vyras sako, kad jis 
nuostolius tur. Tokiam tik 
apsivest su “gera”, tad jis 
dar kunigą apskųstų, kam 
jis “suvinčiavojo”.

ciją?”
Fritzas.

Musų “specialistai
Pastaruoju laiku lietuvių 

laikraščiuose pradėjo gar
si utis daugybė įvairių speci
alistų. Suprantama, daugu
ma tų specialistų išspeciali- 
zuoja savo pacijentų kiše- 
nius, bet visgi jie turi teisę 
ir specialistais vadintis, turi 
įgiję tam tikrą mokslą, turi 
ant savo amatų diplomus.

Bet štai ‘gazietoj’ “Saulė” 
landame labai keistų speci- 

skai-
per 
pri- 
išti-

alistų. Kad “Laisvės” 
tytojai suprastų, kas 
vieni tie specialistai, 
verstas esu patalpinti 
sai tų specialistų porą ap- 
garsinimėlių. Tūlas specia
listas štai kaip garsinasi:

“Naujausias išradimas. 
Geriausia kornų gyduolė 
5c., nuo dantų gyduolės tik 
5c., nuo įdegimo saulės gy
duolės 20c., nuo išgydymo 

nuo dideliu 
niežuliu tik 20c., vaikams 

4. 7

nuo išvarymo kirmėlių 10c. 
Nuo karpų gyduolės tik 
10c., nuo dantų plovimo ir 
nuo kojų prakaitavimo duo
sime dykai sempelius tiems, 
kurie atsiųs 2 štampas 
po 2 centu.

Taipgi išsiųs plačias in
formacijas, nuo ko plaukai 
sienka ir plinka, pleiskanų 
atsiradimas ir nupučkavę 
veidai. Tūkstančiai dėka- 
voja už dyką rodą. Rašy
kite tuoj aus.

“Dr. B. Co. Specialist 9. 
Box 106 Sta. W. Williams
burg, Brooklyn, N. Y.”

Ar tai ne puikus specialis
tas? Nepaduoda nei vardo, 
nei pavardės,nei adreso. Pa
deda tokias raides, kad tam
sus žmogelis paskaito dak
taru specialistu.

Štai jums dar antras ap
garsinimas.

“Smertis blakėms į pusę 
minutes. Dykai pasiųsta 
bus ant kelių metų dėl bla
kių išnaikinimo, kas ūmai 
atsiųs 8 centus pačtos 
štampomis. Taipgi kas at
siųs 4 dvicentines štampas, 
gaus dėl šiaudinės skrybėlės 
nučystymo. Kam italams 
mokėti po 50c. iki $1.00. 
Čia gausite kone dykai. Ši
tas čia apgarsinimas tik da
bar pasinaudokite šiandien. 
Adresuokite. X. S. 10.

Specialty, Box 9, Sta W.,

naujos konstitucijos, legisla
tures atstovai gali užimti 
dar ir kitus valstijinius

Poni John Jacob Astor 
skundžias, kad ji negalinti 
savo 3 met. seno kūdikio su 
$20,000 ant metų išauklėt 
atsakančiai, nes randa už 
namą, kuriame tas berniu
kas gyvena kaštuoja $21,000 
į metus, ir apart kitų išlai
dų, reikia užmokėt gydyto
jui $100 į savaitę, už tai, 
kad jis jai pasako, jog jos

menąs (dailė). “Ateitis” pa
juokė šitą “Laisvės” norą ir 
pasakė, kad pasauly visai vo žodžio, negali įnešti ką 
nei nėra tokio dalyko, kaip nors 
proletariška dailė. Tai e- žmonijos
sąs, girdi, toks jau nonsen-'Męs manome, kad gali. Ne 
sas, kaip kad Lietuvos kle- tik gali, bet jau ir šį-tą įne- 
rikalų katalikiškas zuperis.-šė. Darbininkų judėjimo 
Dailėje, anot “Ateities”, ne- .idealai kaip ugnis nuo van- 
gali būti partyviškumo. klens skiriasi nuo pasiturin- 
“Ateitis” net įvardina dau-'čių klesų idealo. Patsai dar- 
gelį dailininkų ir klausiaĮbininkų klesos gyvenimas, 
mūsų: o ką, ar jie party- visa jų būtis, visa jų kova, 
viški? į visa ta didmiesčių atmosfe-

Mums matos, klausimas ra — visa tai sakyte sako, 
suvisu nėra jau taip pras-įkad tas naujos gadynės 

Samsonas slepia savyje ne 
vien fyzišką spėką, bet ir 
didelį lobį dvasios turtų.

Štai kodėl męs sakom, 
kad M. Gorky yra visųpir- 
miauisa proletariato dai-

tai išrišamas. Męs duosi
me “Ateičiai” šiek-tiek me
džiagos dėl pagalvojimo.

nuosavaus ^abelnon 
dailės žinyčion?

bei n ai į kultūrą?
Mums rodosi, kad tai nė

ra padariniai, kurie gimsta, -nius, štai kodėl męs groži- 
štai kodėl 

Latvijos proletariatas pri
pažįsta savuoju Rainį. Štai 
kodėl, belgai gali pasidi
džiuoti bent keliais savais 
skulptoriais ir visupirm Me- 
nier’u.

Tiesa, męs galime nuro
dyti tik į pionierius prole
tariškos dailės, kuri dar vy
stykluose tesi randa net 
pas tas tautas, kurios ja’ū* 
aukštokai pašoko savo išsi
lavinime. Męs galime nu

kaip feniksas iš pelenų—nei|mės Verharnu. 
iš šio, nei iš to. Kiekvienas 
dailininkas veikia tam tik
rose aplinkybėse, tam tikra
me žmonių tarpe, tam tikru 
laiku. Ir jojo veikalai tik 
tuomet tinkamai tegalima 
suprasti, kuomet išanksto 
pasistengiama suprasti visa 
ta suma gyvenimo aplinky
bių, kuri vistik turėjo dary
ti į dailininką mažesnį ar 
didesnį įspūdį. Gadynė, ku
rioj dailininkas gyvena, vis
tik išmuša : 
ant jo tvarinių, 
jiems tam tikrą pakraipą ar 
tendenciją.

Paimkime kelis pavyz
džius.

Štai, nors ir Rubensą, tą 
genialį olandą. Prisižiūrė
ki m į jo paveikslus ir suly- 
ginkim jų turinį su pasitu
rinčių, riebių, užganėdinu
sių olandų gyvenimu. Ir 
renoroms prisimena Heines 
išsitarimas apie žmogų, ku
ris linksmybės šišo pagau
tas, jau pačią saulę bandąs 
pasiekti, nors jam ant kojų 
prikabinta būdų pūdai olan
diško sūrio. Atimk nuo Ru
benso olandu gyvenimo te
mas ir nelieka paties daili
ninko, taip drūčiai jisai į- 
augęs į savo gimtinės dir
vą.

Paimkime lenkų Schope- 
na. Įsiklausykim j jo noc- 
turnas — ir mūsų vaidentu
vė nukels mus Į lybius Len
kijos laukus, kur tiek daug 
suspausto liūdnumo. Scho- 
neno siela — tai Lenkijos 
siela tam tikrame laike.

‘Paimkime mūsiškį Rym- 
šą. Paimkime jo “Gana to 
Jungo” ir “Lietuvos Moky
kla”. Juk visas Rymša ir 
jo tvėryba nėra kokio tai 
kosmopolitiško įkvėpimo 
vaisius. Anaiptol! Kad su
prasti ir atjausti anuodu 
Rymšos veikalu, reikia pa
žint ir suprast visą tą pilką,

savo antspaudą'rodyt tik į pirmus bandy- 
, suteikia'mus sutverti ;savą dailę — 

sudaryti savo kultūros žydi
mus. Proletariškos dailės 
medis dar tik sprogsta.

Vargiai “Ateities” redak
cija ir dabar dar norės tvir
tint, kad proletariška dailė 
tai toks jau nonsensas, 
kaip... katalikiškas zuperis 
ar tomamilčiai. Ko nėra, to 
nėra — o kas yra, tai yra.

Žinoma, dailės dalykuose 
męs nenorime pravesti tokių 
tiesių rubežių, kaip kad pra- 
vedam politikoje ar ekono
mikoj. To męs nei nesakė
me. Tie dalykai labiau kom
plikuoti ir į atskiras klėtku- 
tes jų nesutalpinsi. Męs 
nurodom tik į tam tikrą 
krypsnį, į tendenciją, kurią 
rodo vis labiau besiplėtojąs 
darbininkų judėjimas. Aug
damas Į gylį ir į plotį, jisai 
negali apleisti ir neaplei
džia dailės dirvos, auklėda
mas savą, proletarišką dai
lę-

Štai, kodėl, mums rodosi, 
“Laisvė” nesuklydo, bet, at
bulai, gerą darbą padarė, 
rekomenduodama saviems 
draugams auklėti savo dar
bini ūkišką dailę. Ta dirva pas

miną, visą tą liūdną dalį, 
kuri kliuvo Lietuvai po Mu
ravjovo koriko laikų. P. 
Rymša yra mūsų gyveninio 
vaikas ir tai dar tam tikra-

ta ir teisybę pasakė “Nau
jienos” prasitarusios, kad 
mūsų socijalistų parengimai 
(koncertai, teatrai ir tt.) la
bai mažai kuo skiriasi nuo 
tokių jau parengimų tauti
ninkų ir klerikalų. Visas 
dalykas tame, kad panašaus 
dalykų stovio męs negirta
me ir jieškome kelio išeiti 
iš dailės profanavimo vietų 
į crtvą naujosios dailės 
rūmą.

Prie to klausimo grįšime 
sek. “L.” numerv.

Ar tai nespecialistas?
Man rodosi, kad vertėtu ne 
blakėms, bet jų special i šku- 
mui padaryti smertį į pusę 
minutos. Tie specialistai, 'įį j(7s kultunis' ^ Nekurie Amerikos dien-'
kurie bijo savo tikrą vardą tokia šalta rimtis, toks ne-,rašŠiai Paneša telegramas

• ’m \ iennos,buk Austro-Ven-

ūkime rusų Vnsneco- 
“ikonopiscus”. čia jau

ir adresą paduoti, yra tikri 
apgavikai ir su jais vertė
tu kovoti.

švenčioniškis.

bežemių vokiečių ir apsėdo, 
anot “Birž. Vied.”, latviu 
sodybas, paliktas pabėgėlių 
ir ištremtųjų Tukumo, Gol- 
dingos, Grobino pavietuose 
ir tolinus iki pat Mažeikių. 
Sunku bus latviams pabėgė
liams atgauti savo žemeles. 
Todėl teisingai dabar per
spėja latvių laikraščiai savo 
tautiečius, kad jie nebėgtų

spalvotumas.

jog dailininko keikimą 
leealime išraut iš anv

•_ Italijos kariumenę iš Lietu- 
a vos“. Ponas Gabrys, infor- 
? į muodamas pasaulį apie lie- 
• i tuvius, turbūt, nevisada

;u tą galima pa
*

* *

Apgarsinimų, kurių męs 
išpanų ir nematom,’ bet turėtume ma- 

tt.).Žinoma, gali būti ir-tyt: “Ant pardavimo puiki 
išimčių, bet jos nelaužo tai-

niūkūs, tai juo labiau gali
ma pasakyti apie dailės mo
kyklas (olandų

Na, o jeigu mūsų ligšio
liniai išvadžiojimai teisingi, 
tai ar nesutiks su “Laisve” 
“Ateities” redakcija, kad

Šifkorčių Agentūra. Biznis 
išdirbtas nuo daugelio metų. 
Parsiduoda labai pigiai. 
Žmones norinti uždirbt pi
nigą, atsiliepkit”.

imas Fritzas.
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Tabakas irjo kenk
smingumas.

Jeigu žmogus elgiasi taip, į tos seilės nėra normeliškos. 
tai ir
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o ne kitaip, tai, be abejonės,' Kada burna sausa, 
yra tam tikros priežastįs, valgant nesiranda ganėtinai 
kurios jį panašiai verčia seilių, per tai ir maistas į 
elgtis. Tas pats būna ir su skilvį nueina neprirengtas, 
tais, kurie rūko.
miausiai męs turime ___ ,
pažinti su tabako naudingu-’ 
mu ir blėdingumu, o

vertes1višų pir- neturintis pilnos 
me susi-| maistingume.

| gerai žinom,
jau ’ maiste randasi tokių dale-j

V iki XV metšimčiui buvo kruvinų karių ir 
“kumščio teisių” laikmetis, kada visur val
dė žiauri fiziška spėka. Vargšai negalėjo 
tuose sumišimų laikuose apginti savo tei
sių, nei savo neprigulmybės. Tuomet ka
rės laike iš visos apielinkės sušaukdavo ka
reivius ir kiekvienas laisvas pilietis turėjo 
būt prisirengęs .eiti karėn pats ant savo ri
zikos. Tokie tankus pasitraukimai nuo dar
bo ir išlaidos dėl karių kaimiečius visai su- , 
naikino. »Bcto dar kiekvienam gręsė pavo-

pažįstamus, ypatingai iš 
Jurjevo. 1

Muilo fabrikantai vėl pa
kėlė kainas muilui, kaiku- 
rioms rųšims net lig 30 nuo
šimčių.

Sulaikyti be “Rigasche 
Zeitung”, dar ir savaitiniai 
vokiečių laikraščiai “Grau- 
be und Leben” ir “Rig. Kir- 
chenblatt”.

Vėl vokiečių aeroplano 
užpuolimas. 29 rugpjūčio 
'rytą apie 8 vai. 20 min. vie
nas vokiečių lakstytuvas at- 

, , v. . . ....... Lkv. Lig
.(.Rs lakstė labai augštai, 

prie stoties nusileido 
daugiausiai pusvarsčio aug- 
štumoj ir numetė 3 bombas.

rių pervirinimas daug grei
čiau, negu kviečių, rugių ir 
kitų javų krakmolas. La
boratorijoj ima apie 5 ar 6 
kartus daugiau laiko, kol 
lieka ištarpintas javų krak
molas taip, kaip jis ištirps
ta viduriuose, negu ištarpi- 
nimui bulvių krakmolo.

Mėsos valgymas ir tūlos 
kitos priežastįs gimdo žino
mas rukštis mūsų kūne.

.Reikia, kad kas jas sunai- 
kad kinti]. Bulvėse yra geras 

'procentas druskų, kuriosA* į | " 1 U t C I 1 Ldo lt! UO

tuomet apie ji plačiau kai- Inj, kurių męs paprasta akiai neutralizuoja pjjgštis. Rota- i šk^ydoant caro miško'.*

Paprasčiau kalbant,

J. Berlin. ,

Darbo Žmonių

Istorija.
Vertė Barabošius.

niems buvo dar lengviau paimti visus drau
gijinius reikalus savo rankose ir viską da- nuo savo tviitesnio kaimyno. Kas buvo

tvirtesnis tas silpnesnį galėjo pavergti ir 
i jo nuosavybę, ir už tai nebuvo 
mies. Kad išbėgus nuo didelių 
r Ij'galinių skriaudų, paprastas 

davo tvirtes
ni nko apsau-
sitikdavo gana 

Kaimietis turėdavo prislėgti, kad 
Jdusnus ir tarnaus savo ponui su 
Ivasia. Sykiu su laisve kaimietis

Tur-
įstaty- paimti vi 

nes visa gale i 
;avo tarpo rinko į 
reikalus. Skur- 
bes prieš savosio,

ryti sulyg savo noro, savo naudai, 
tingesnieji perkeitė sau ant naudos 
mus, naikino senus įpročiu 
buvo jų rankose. Jie i 
teisėjus, kurie apginė j

jokiu būdu negalime pama-Įso 
lyti. Tos visos dalelės per-:vp 
siduoda musu kūnui ir tik te

bėti. .
Tabakas (Nicotiana 

bacttm) priklauso prie 
lanaceae” augmenų veislės. 
Pirmiausiai jis augdavo tik 
tropiškose šalyse, bet dabar 
yra auginamas veik visose 
šalyse. Tabakas nėra jau 
taip bjaurus iš vardo, kai
po iš ypatybių, kurios jame 
slepiasi. Jis savyje turi se
kančias medegas: nikotiną, 
chlorofilį, melišką rūgštį, 
augmenį baltymą, krakmo
lą ir chemiškas druskas, jmihan. Keikia atsiminti, 
kaip tai: sierinę rūgšti, azo-(kad pas kiekvieną žmogų 
tinę rūgštį, chlorinę rūgštį, tik tiek, kiek rei-
fosforinę rūgštį 
daugelį kitų.

Suprantama, 
tabaką, pirmiausiai tos me- 
degos arba nuodai ėda lie
žuvį ir kenkia sei 1 iii mecha
nizmui, o paskui persikelia 
į krutnię ir gimdo skaudė- ? 
jimą. Męs žinom, kad dau
guma pypkorių <....
krūtinės skaudėjimu, 
ri noro valgyti ir tt.

so-
eitu i kūną vii

* i v

Ju daugiausiai randa- 
d no 1 apvirs, todėl ne

maistas būtų ganėtinai pri
rengtas. O maistas negali 
būt ganėtinai prirengtas, 
kuomet pas žmogų sėlių 
stokaeja. Pypkoriams visuo
met seilių stokuoja, nes, jie'matizmas,arterijų sukiotoji 
jas su pagelba nuodų isšau- 'mas, inkstų karštis ir tūlo: 
kia, užsinuodija ir išspjauna kitos ligos paeina nuo rukš-;

sa riau

pym,s, lodei ue-jyįena bomba nukrito kopu- 
•a yulves skųst. |si ,a (Įar^an, 0 dvi — ant pli- 
virt s.u lupynom ]aub0 prįe stoties. Bom- 
’i nulupt, nes pog p]y§0 su didele spėka ir 

triukšmu, išrandamos žemė
je dideles duobes, o nuo 
balso susproginėjo langų 

i stiklai artimuose gelžkelio 
i tarnautojų namuos. Be to 
dar dėl oro spaudimo išrau
ta tvoroj dvi lenti, ir suga
dinta telefono viela, kurią 
greitai pataisė. Gelžkelis 
išliko sveikas ir nei joki ki
ta nelaimė neatsitiko.

Rygos tramvajai gabena
mi Petrogradan. Nuo 29

ir tik paskui nulupi, ] 
tuomet naudingosios drus-

čių paviršiu kaine, tai drus-i 
kinio maisto priėmimas pa-j

ta daugiau nesuteikia. Ir, 
vortoinnt:-ieiKii ’nęs pasielgiau) prieš1____ ;____________

gamtos įstatymus, tuomet
;gamta negali'suteikti mums ' ftientellO vlsUOTWne 
pilno sveikumo, pas mus at-;
siranda skaudulių, męs pri- 

- - -L versti esam medicinoj jieš- 
• ■ sau ’pageliios.

skundžiasi: Kiekvienas pypkorius ])a-! 
netu-i!ia [fries 
Dau- nms: gamta i 

guma pypkorių turi gelsvą'( 
veido išvaizdą ir silpni ant^11011- 
akių. K H 
kad dūmai 
juk pypkoriaus akis nuoki-: 
tos dūmai ūda. Ypatingai; 
tabako dūmai kenkia silp-J 
nom akim ir turinčiom šaltį,' 
nes tuomet atsiranda alū.j 
uždegimas. Reiškia, kurio,

Labai malonu pran 
suomen-i. jegei čia s 

i'.’ i tę lietuviai sutvėrė

ičiojęs tramvajus No.. 9 į 
rgi vį_ karaliaus mišką nuo gazo 
si p ra- fabriko ir No. 7 į Bynenho- 
vaikų'fą nuo Armistedo vaikų li-

I gonbučio.

du pranašai išmetinėja jiems, kad jie tei
sybę pavertė nuodais.

Silpnesniems nebuvo kitos išeigos, kaip

atsisakė nuo neprigulmybės, pasirinko sau I 
apsaugotojus — ponus, liko jų savasčių ir 
tuomi prarado savo teises savyvaldoje. 
Turčiai, paėmę į savo rankas valdymo va
džias, pradėjo manyti, kad jie yra tik dėl 
politiškų dalyki] ir kares, o visus darbus: 
privalo atlikti skurdžiai.

skitai, midiečiai ir kiti”, 
po Kė

“Trakiečiai, 
sako Herodotas, kuris datų 
timas šalis, “tuos piliečius 
kį nors darbą, laiko žemesniais žmonomis.. 
Bet tuos, kurie nieko nedirba, skaito prie 
augštesnės luomos, ypač kareivius. Tas 
pats yra ir pas graikus”.

prastu jų” ir

ir kitą turtą jo apsaugotojas, arba po
no 
i

mo ceremonijų, laike savu, 
ko žemę kaimiečio varto ji-

mes vaisiu ponui ir mokėti mokesčius. Kai
mietis jau nebuvo mali rėmuos žemės savi
ninku — jis tik buvo jos apdirbėjas.

Nors žemė ir nepriklausė kaimiečiui, 
vienok, pagal tų laikų įpročių, ponas jo irgi 
negalėjo pavaryti nuo įdirbtos žemės kam
pelio. Bet kaimietis pats irgi negalėjo pra
sišalinti: ponas turėjo teise vyties ir vesti 
ji atgal. Kaimietis tokiu būdu buvo pri
rišiąs pre žemės, kur buvo gimęs, ten tū

čių savo 1 
kvienas pripažins, ' "v* ° pypkorius 
i akis gadina, o nuodus ir nuodija visą 

Juk tabakas 
, bet nuodai, 
sužeidžia savo 
a atsisako jam pa- 

atsisako jo žaiz-

u nui j 
ima

savo
nėra

•yv uoja jau išlaukine išvaizda.

visų pirmeiviškų draugys
čių. Taipgi visos draugys

m’idžiauninka’s ir toji sugyvenimo 
liko pavadinta baudžiava. Rau
kas priklausė ne vien pats ponui, 

i šeimyna ir turtas. Kada jis no
ri i už vyro dukterį į kitą valsčių, 
i'ausia turėjo gauti nuo pono da

Iš BALTUOS.
Vindavos apylinkėje vo- 

i kiečiai užėję žibalo šalti
nius. Nors žibalas (naftas) 
čia randasi giliai ir mažai

ili gštesnes luomas, i) a

leidimą iipastaruosius 8-nius
is, i\uoinet_ ž'-ioni ė-; L(.t-įn|<a benzinui dirbti, bet- 

i . upyste perejo į \ isųl(.j vopie£jaį pradėjo gręžti 
draugu senų rankas (nes pi i - > g,Llj įnįus žibalui pumpuoti, 
ma pi įgulėjo prie socijalmtų, [ųatyT vokiečiams labai 

tad sekančiai JaTruksta žibalo ir visokių te
ll alų, reikalingų automobi-

kūnai l’cr ] 
menesiu

u
turi silpnas arba liguistas; 
akis, privalo susilaikyti nuo 
rūkymo.

Iš viršpasakytų žodžių 
matom, kad tabako dūmai Į 
kenkia akims, o nuodai sei- i 
lių mechanizmui. Dabar 
pažvelgsime, kaip rūkymas’ 
atsuiepia ant plaučių. Kaip’ 
žinoma, plaučiai randasi: 
kaimini1 \ j ........
turi bendrus ryšius. Plati-j 
čiai įtraukia šviežias, nau
dingas medegas ir perduoda 
širdžiai, o liekanas, nenau
dingas medegas, išpučia lau
kan. Reiškia, plaučiai ap
maino ant nenaudingų me- 
degų naudingas ir tas dar
bas eina per visą žmogaus 
gyvastį.

Pypkoriai nusiskundžia knygų leidėjai ga 
krūtines skaudėjimu. Skau- kaus nors no vieną 
dėjimas apsireiškia todėl, pliorių savo laidos knygų, i 
kad dalis plaučių yra su-(Taipgi ir pašaliniai, kurie1 
varginta, neužganėdinta de-Įturi atliekamų knygų, malo- 
giu, nes ’ _ ’ '
per širdį, megali surasti sau me labai dėkingi tiems, ku- 
naudingų medegų^ kadangi ije prisidės prie sušelpimo

A. J. Banišauskas iš LI. 
nesuteikianti jokios nersville, Pa., paaukavo mū

sų knygynėliui dvi knyge- 
Skerdykla” ir “Antras

kirtingais nuo kitų.

ga.-'i’teka tabako aukomis.
P. A. Jatulevičius.

Lawrence, Mass.
: parėmė:
i1 t .____ _ ___________________ __ __ ___ __________________

sv. Rodo (b’au.gystė auka-jįiams ir visokioms karo ma
yo 25 dol.,
i draugystė 10 dol., Vienybės 
draugystė 5 dol., Birutės 

Idr-stė $3.65. Visų įplaukų

Piliečių Kliubo I šinoms.

LIEPOJUS.
Liepojuje atidryta kursai 

latvių kalbos, kurios nori 
pasimokinti partraukti iš 

prie to dar socijalistų 17 kp.! Vokietijos gilumos valdinin- 
aukavo knygomis už $9.25'kai, skiriami į visokias vie- 

T'z_' ' 1 1 J ~ čiabuvių gy
ventojų — nesą užtektinai 

Anot 
rūpėti kiekvienam susipra-1 l‘Lib. Zeit." latviai mokyto- 
tusiam lietuviui ir lietuvai-'L'1 atsisakę vokiečius mo- 

__ , o ypač motinoms, kurios Kyti latviškai, todėl tą oar- 
;augina kūdikius; nes ji yra bą .pasiėmė čiabuviai vokie- 
;susitverusi ant laisvi] pama-.čhd, gerokai pramokę ir lat- 

‘r auklėja vaikus doroj. VjS^ai. 
pirmeiviškoj lietuviškoj ■ • • • • i • _ •

1 * • 1 1 * * * su vaikų koncertais per tą
randasi apie 198 kalimai, laika, turime $95.90. Mo- 

ni'ūctni qii širdvin ir1 $.arPe kurių randgsi apie 24;byklos turto yra ant $17.75, rastoj su sndzia. n p:etuviai. Lietuviai kaliniai1 17
|turi įsikūrę savo knygynėlį,1 
tik vargas, - ' _
ginusiai jame randasi kny
gų. Kad padidinus savo 
knygynėlį, męs, kaliniai,

kad neperdau-’vertės. Išėmus išlaidas, ka-j tas Kurše, 
seje lieka pinigų $43.09. ' ‘

Ši vaiku draugystė turėtu vokiečiams ištikimų.
kreipiamės prie visuomenes | 
maldaudami paramos. Laik-ĮLT 
raščių leidėjai gal paaukaus; ’ 
mūsų knygynėlin savo laik
raščių po egzempliorių, o 

paau- ir .
egzem-, cį vasį0 j Susirinkimuose ■

įmokama lietuviškos kalbos 
gramatikos, Lietuvos istori-

kraujas, persiliejęsįnės paaukauti, už“ka būsi-Rcguhariskas vaikų
.^begali surasti sau m<> labai <lpkin<ri t.ipms. ku-.mokimmas atsibuna kas 

subata kaip 1:30 i
Mi Pietu Lieutvių Taut. Namo 

’’mažojoj svetainėj.jų vietą užėmė tabako dū
mai, i 
naudos?

Pypkorius negali būti ge-’les: 
ru atletu, plaukiku, bėgėju krikštas”,, 
ir abelnai nėra fiziškai taip ištariame p. Banišaus-l 
išsimiklinęs, neturi 
tvirtumo. Gal daugelis pa
sakys: “Aš esu pypkorius 
ir taipgi atletas; mano kū
nas išlavintas geriau už 
tuos, kurie nerūko”. Gerai, 
kad taip yra. Jus esate 
tvirto kūno, per tai nejau
čiate to kenksmingumo, bet 
jeigu nerūkytumėt, tuomet 
dar tvirtesni būtumėt. Ku
rie yra silpno kūno sudėji
mo, tai berūkydami patrum
pina savo amžį. Tabako laboratorijoj, 
vartojimas kenkia visiems, kad ketvirtoji bulvės dalis pa iš miestiečjų. 
tik stipresnieji neatjau- perstato maistą, 
čia.

O kiek tabakas blėdies daugiau krakmolo, negu ki-| Už 
padaro burnoj. Kaip jau tų dalių; yra biskutis pro- krautuves ima po 
minėjau, nuodai ėda liežuvį, teino ir alkoholinių druskų, paką, nors sulyg 
suerzina seilių nervus, pilna kurios yra susijungusios su rūt’j imti 20 kai), 
burna prisipildo seilių; kaip citrina ir malinę (obuoline) mis perkant ima net po 
seilių ryjimas, taip ir išspjo- rukštimis. Jei pridėt prie 5 kap. už vieną.
vimas yra kenksmingas. Be- bulvių taukų ir šiek-tiekj Duonos stoka šiomis dm-

nuostolius. Jam taipgi nevalia Laivo nieko 
parduoti — dėlto ir reikėjo gauti pono da- 
ioidimas. Kada kaimietis mirdamas nepa
liko sūnaus, tai visa jo nuosavybė ėjo į 
gano rankas.

Tai]) kaimieim, atsiduodamas pono glo- 
bon, nustojo laisvės ir liko baudžiauninku. 
Tokiais beteisiais baudžiauninkais liko ir 
tie, ką karės laike paimdavo nelaisėn. Taip 
tai, vieni iš liueso noro, kiti per prievartą 
pirmiau buvę .neprigulmingi kaimiečiai at
sidūrė ponų galėj. Apie X metšimtį visi 
smulkieji, neprigulmingi kaimiečiai Vaka
rinėj Europoj jau buvo pranykę. Veik vi
sa žemė buvo dvarininkų rankose ir ant jos 
prakaitavo pusiau vergai - baudžiauninkai.

Nuo to laiko ir visi gyventojai Euro
poj pasidalino į dvi luomas: į didžiunus- 
dvarininkus arba ponus, kuriems viskas 
priklauso, ir prastus žmonelius - baudžiau
ninkus, kurie nieko neturi. Prie augštes
nės luomos nepriklauso tik vieni darbinin
kai, prie augštųjų skaitosi ir kunigai, kūne 
turėjo didžiausius tuntus. IX metšimčio 
pabaigoj trečia dalis Francijos priklausė 
kunigams ir klioštoriams, o Anglijoj jų 
rankose buvo pusė žemės. Kaimiečiai 
liuosnoriai atsidavė patįs su visu turtu baž
nyčiai, manydami, kad jie daro dievui pa
tinkamą darbą ir tikėjosi įgyti užtikrintą 
apsaugą nuo blogų žmonių. Tačiau jie 
greit persitikrino, kad ir po bažnyčios glo
ba nėra saldaus gyvenimo.

Viduramžių ponų rankose buvo bau
džiauninkų gyvastis, garbė ir turtas. Bau
džiauninkas negalėjo pono skųsti, nes, kaip 
vienas XII metšimčio rašytojas sako, “tar
pe pono ir jo baudžiauninko nėra kito tei
sėjo, kaip tik dievas”.

Ponas pagal amato buvo kareivis, ir 
karė buvo jo vienatiniu užsiėmimu. Kiek
vieną kitokį darbą jis laikė už gėdą; dėl 
visų kitų darbų, jo manymu, yra sutverti 
baudžiauninkai. Jie turi parūpinti ponui 
viską, kas tik reikalinga dėl karės ir pra
gyvenimo. Kaimietis negalėjo nei žings
nio žengti, už ką nereikėtų ponui mokėti. 
Už paskirtą žemės plotą kaimietis mokėjo 
mokesčius javais, maistu, šienu, gyvuliais 
audeklu ir tt. Taip jau reikėjo mokėti už 
kiekvieną kūdiki,arklį,arklą ir kitką. Apart 
tų paprastų mokesčių, būdavo dar ir nepa- • 
prasti, pavyzdžiui, kada ponas ėjo į karę 
arba kada1 paimdavo jį nelaisvėn ir reikėjo 
išpirkti. Kiekvienas kaimietis turėjo mal
ti grudus pono malūne ir kepti duoną jo 
krosnėj, o už tai, žinoma, ponas ėmė mo
kestį, kokį tik norėjo. Ponas ėmė mokes-

kių ženklų buvo nepaprastai ilgi nagai. To
kie gali būt tik toms rankoms, kurios ne
dirba prastų darbų; tą patį reiškia ir ypa
tingas storumas, kas aiškiai rodo, kad žmo 
gus yra gerai pavalgęs ir nenusidirbęs.

Gyvendami be darbo ir ištekliuj, augš- 
tesnės luomos žmonės liko labai skirtingi 
nuo prispaustos ir nuvargintos liaudies. 
Oda jiems liko plonesnė ir šviesesnė, kūno 
sudėjimas geresnis. Fidži salų augštesnės 
luomos žmonės yra augšto ūgio, gražiai su
augę ir‘tvirtus, kuomet paprasti žmonės 
yra silpni ir suvargę nuo begalinio darbo 
ir nedavalgymo. Tūlas mokslininkas, ku
ris apkeliavo vidurinę Afriką, sako: 
“Augštesnės luomos moteris yra augštos ir 
gražaus sudėjimo, bet paprasta liaudis su
sideda iš kreivų ir kuprotų”.

Su laiku galingieji pradėjo tikrai ma
nyti, kad jie pagal savo būdo stovi augš- 
čiau už paprastą liaudį ir kad jiems lemta 
įimti draugijoj augštesnį stovį. Apie tai 
yra sudaryta daug pasakų visose šalyse. 
Senovės pernainečiai tikrino, kad su pa
saulio sutvėrimu iš dangaus nukrito trįs 
kiaušiniai — aukso, sidabro ir vario. Iš 
pirmųjų dviejų atsirado galingieji, o iš pa
skutinio — paprasti žmonės. Ir viduram
žių laikuose galingieji tikėjo, kad dievas 
tverdamas pasaulį sutvėręs tris luomas: 
dvarininkų, kunigų ir darbininkų, ir nulė
męs, kad pastarieji turi tarnauti pirmes- 
niemsiems. Viduramžių poetai apdainavo 
tą “gudrų įtvarkymą” ir tikrino, jog die
vas sutvėręs žemės turtus ne dėl darbinin
kų. Taipgi rojuj dievas nepaliko dėl jų 
vietos, nes jis nenori šalę save jų ma
tyti...”

Tokiu būdu pasidarė tarpe draugijos 
narių didelis tarpas. Viena nelygybė pa
gimdė kitą: turto ir spėkos skirtingumai 
pagimdė pareigų ir teisių skirtingumus. 
Kas turėjo turtą ir ginklus, tie padarė silp
nesnius draugijos narius sau paklusniais 
darbo įrankiais. Taip draugija pasidalino 
į dvi luomas: ponus ir tarnus, dvarininkus 
— kareivius ir ramius darbo žmonės. Tokį 
žmonių pasidalinimą pažinojo dar senovės 
Graikija ir Roma. Tas pats buvo ir sro
vės Indijoj, Persijoj, Meksikoj ir kitose se
novės valstybėse, kur išsivystė ekonominis 
gyvenimas. :

KARŠAS.
Is | Karšan vokiečiai parsiun- 
1- tę 10 tūkstančių nelaisvių 
u laukams valyti ir javams sė- 

ti. Gyventojams vokie- 
C:iai palieką tik dalį suimtų 

*'™°įjavų, kitur gi imą savo nau- 
_'dai. Laukams apdirbti ir 

Tautiško namo draugyste S(ųtį parvežę daugybę viso- 
svetinę duoda naudoties už-(kių mašinų. Laukai sėja- 

’ ' , _ . Tuos gy
venimus, kurių savininkai 
yra išbėgę, apsėdo, anot “J. 
Sin.”, vokiečiai atėjūnai iš

už ką męs, kali- <>yką dėl mokyklos ir dailės'mf labai plačiai.

fiziško ikui širdingą ačiū.
Visas knygas kalinių kny

gynėliui malonėkite siųsti 
šiuo adresu:

Alex Kamaroski,
N 94 Seh. Co. Prison, 

Pottsville, Pa.

(Iš “R. Garso”).

RYGOJ.
Gyvenimas brangsta ypač 

dėlto, kad perkupčiai jau už'^, 
miesto sutinka invažiuojan-L„ 
čius nuo ?nmių su produk-jl! 
tais ūkininkus, superka nuo ?j 

dymus su bulvėm chemiškoj jų valgomuosius daiktus, o N 
atrandame, paskui trigubai už juos lu- 

Su tuo ’ 
naudingą tikslu perkupčiai'net po so-i 

Joje būna džius važinėja.
degtukus knikurios

Bulves
Darant analitiškus

mūsų kūnui.

ban
s* 
i

! į 
i!i 
H 11? 
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viinas yra KeiiKsmingas. ne-, uuivių lčiuali n | numurs suuvt ^min.'s i
valgant, seilės mums prade- proteinų (mėsų ir kitokių), nomis aiškinama tuomi. |
damper dirbti maista. Jau tuomet iš bulvių pasidaro daug kas skubinasi pmsi- i|ckmpe r dirbti maistą. Jau tuomet iš bulvių pasidaro 
burnoje seilės maistą savo- geras maistas.
tiškai sutvarko ir padaro vi- j Kadangi męs valgome 
sai kitokią vertybę. Dau-’bulves ir produktus iš viso- 
erumos nvnkoriu burna būna kiu iavu (duona, piragus ir

pirkti rupiosios duonom 
daugiau. Reikia tivėt^s, 
kad duonos stoka iwW 
bus prašalinta, nes

1 1 l’< I i ■ 1 i tei i’i 1 «lit JI

LAIVAKORTES 
parduoda ir

PINIGUS SIUNČIA 
į visas dalis svieto. 

Reikalingas popieras 
parūpiname.

Viską atliekame greitai, 
mandagiai ir sąžiniškai. 
Pinigus priimame tau- 

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St.,

Baudžiava ir baudžiauninkai.
Dabartinės Europos darbo žmonių — 

kaimiečių ir miestų darbininkų istorija ne-

sausa. Kada jie pradeda 
rūkyti ir suerzina seilių 
nervus, tik tuomet pas juos 
burnoj atsiranda seilių, bet

kitką), kad gavus krakmo
lo, tad bulvės šiame atvėjuj metu javus 
perstato gana gerą maistą, 
nes jų krakmolas yra vidų- parsisiųzdinti

Cukrų rymiečiai ima sau 
kitur per

Valstybinis Bankas
Kreipkitės raštu ar ypatiškai

A. PETRATIS.
Liet. Skyriaus Vedėjas

pia&iueju cuubt LdiKuu&v, apie nunuub ukjc1us nuo visų, Kurie važiavo arba ėjo jo 
ką kalbėjome, bet jos pradžia jieškoma be- keliais: tam tikrose vietose skersai kelią 
tvarkiuose viduramžių laikuose. Europos buvo ištiestas retežis, ir sargai pakėlė jį 
darbo žmonėms viduramžių laikai buvo tik tiems, kas užsimokėjo mokestį.
skausmų ir sunkių patyrimų laikai. Nuo

tvarkiuose viduramžiu laikuose ir sargai pakėlė jį



LAIBVfi

BAISI ŠAUS.
Už marių mėlynų, gilių 
Už girių didelių, tankių, 
Keistoj šalyj aš atsidūriau, 
Kaip rojaus dangiško įieško jau.

Dangaus ten nematyt, tamsu...
Šviesybės neregėt... baisu:
Žalčių daugybės šliaužia, šnypščia,
Varnų pulkai skraidena, kvarkia, 

Primirkusia žeme plačiai 
Sriuvena stingdaroi k/av.jai,

jos buvo tikros namų vergės.Nėra ką stebė
tis,kad garsųsGraikijos vyrai jieškojo ir su
rado sau lygiai protiškai išsitobulinusias 
moteris tarpe tuomalikinių paleistuvių, va
dinamų heterų. Pastarosios turėjo pilną 
laisvę užsiimti proto lavinimosi ir abelnu 
švietimosi, nes jos, mat, buvo pertraukusios 
visus ryšius su prietarais, kurie laikė mo
terį protiškoje vergijoje. Nekurios iš mo
terų pasiekė augštą išsitobulinimo laipsnį, 
ir buvo sądraugėmis Graikijos garsiausių

Didysis mokytojas Sokratas, kuris.

MOTERIMS NAUJIENOS

SM
pM

H

Lavonai lavonus užklo’,
O žvėrys-kraugeriai galvo’
Dievais pasaulio kaip pastoti, —
Skubo lavonu kalnus kloti.

Aukas prislėgę su nagais
Jie staugė da\
Prislegts, kaij 
Jei nor gvv\;

.vyrų, i
skelbė didžiausią dorą, kokia tik mums ži
noma, vienok, negalėdamas gauti jokio at
balsio savo moterije Xanthippe, buvo pri
verstas j ieškoti protišką sągyvenimą su 
mieštai išsitobulinusia hetera Theodota.

Mo Ceris Romoje: 
moteries padėjimas b

čion

Augstyn aut 
Jiems rodės,

rašalui, lemas tu prie> ne. 
“Kas mūs’ negerbs, tas tuoj 
Jie šaukė mindami po kojų

AuKas vi 
Bet karta iš* 
“Sukilkime p 
Keistai silm i

O g;
Bulgarij

<U 2 is v. 4^

i

w ,J

• ražus ,

t.ius:

d“/

balsavimo teises
------------c------------

(Tąsa).
v o susideginti ant laužo sykiu su savo vyro 
lavonu. Jei ji buvo nėščia, tai jos sudegi
nimas tapo atidėtas iki kūdikio užgimimui. 
Indijos užkariautojai, anglai, turėjo vesti 
aštrią ir sunkią kovą, pakol paveikė išnai
kinti tų žiaurų paprotį. Tam tikruose lai
kuose pas visas Azijos tautas buvo prakti
kuojama užgimusių mergaičių užmuši
mas. Tame labiausia atsižymėjo pustynėse 
gyvenantiejie arabai. Užgimusias mergaC- 
tes ir pasenusias moteris, jie žudė todėl, kad 
prašalinus nereikalingus dykaduonius. 
Egiptas, pagal būdą savo kultūros, turi būt

šioje šalyje, tai didelis skirtumas palyginus 
su Azijos tautomis. Per ilgus laikus mote
ries padėjimas čion buvo lygus su vyrais. 
Daugelyje atžvilgių ji turėjo net didesnes 
privilegijas, negu vyrai. Bet su laiku ir 
čion moteris tapo nustumta ant vergės 
laipsnio. Tiesa, pas paminėtas tautas męs 
randame moteris, kurios, buvo šalių valdo
nais, bet tas yra labai retu atsitikimu ir jo
kios svarbos neturėjo kaslink palengvinimo

šioje vyriškus drabužius ir prieglaudą ir maistą. Iš- 
tyčiojosi iš tų merginų ir syk miesto valdybos ponai 
moterų, kurios prie jos mei- pareikalavę nuo moterų do- 
linosi. Pagaliaus Trodene, I limentų, ar ištikrųjų jų vy- 
(-Č1 didesnes baikos, nu
sprendė su panele David, 
1 uri į ją įsimylėjo, aps:\ ( s1 i. 
Ir tik po apsivedimui ta bas
ku išėjo į aikštę. Tuomet 
miujatcdė pasiskubino pu

NEW JERSEY LIETU- .kampelis, cl< d 1 10 1 Iv,

VIAI PILIEČIAI ! j taip tamsios, kaip mūsų 
Lietuviai piliečiai Ncwar-J°s (kiugiau nieko 

ke, Elizabethe, Paleivsone, *':ezino’ .. 
Jersey City ir kitur — ne- i’T 
užmirškite, kad 19 d. spalių v .r m, tie visi bui tai 

ant tikėjimiškų 
štai pavyzdys: s
K. dviejų metu amžiaus kū 
dikis. Tuojaus motei clc

(ularninke) jums reikia nu
balsuoti begalo svarbų kinu-, 
sinią apie suteikimų mote-

Tik, supranta-
parriiit i

rai v ra ant karės lauko, bet v f

moterims pradėjus energiš-
i iau reikalauti ir tie ponai

Moterims atidengia aptie- 
koriškus kursus.

Rusijos apšvietus minis- 
. -rija mmuiitinčjo praneši-

monogamija vis (lau-|rjms lygių su vyaris baisa-i 
priimta už atsakantį i ūmo teisių. I

Bet romietės1 Eikite ir balsuokite už tą; 
graikes. Jos.jamendmeiitą (priedą) 
eiti ant viešiu . , . . \ stitucijos.
bet ir vienos gilute ir išpiklykite 
\ iutas ir eiti priedermę.

Tačiaus, neatsižvelgiant

:,’:iu tapo 
g vveninio

buvu kur-ku 
galėjo nelik 
susirinkimą, 
turėjo tii/'ą.

i v o wi

ant

r o tik

ai sis k y rimą

Eikite ir išpildykit

Visų pirmiausiai 
kon-s°rnls silabinius dra-

šy ai sur 
c s “v v r u i.

savo [ mojo.
•UZl'l

.\o

BR00KLYN0 IR NEW H
YORKO MOTERŲ j1

AT Y DAT. h

i motorėlių nepa-

•ė. Tėvas be josios suti-
i už vyro, o pastarasis dė-
-lies trnlčjo yauti nuo jo-! Linksma pranešt, kad lie-: 

I’vie ienevn atsiskyrimo ’Aviškos progresistės vis' 
„ D o Ūuoiau ir labiau platinasis, priveile pas romiečius . . • ,y v_ Įdirbt praktikos darną, eina-, 

supratimas, būtent zeny-Į1Į10S jame ranka rankon su 
i-pe dviejų lygių draugijos amerikietėm suLagistem.

•U 
o

š/mos! ir dabinimosi 
mū/ti radosi blogės
jū j' i ■ ;■« i ilgosios sos
jm; tuN-J DHgi, ti“>

vii tas, gėrėtis vie
tik i < ii m i cl'.i is galėjo

Mi deri' vidų ra ’

p kad graikės dari 
is, bet daugiau ptu 
• Nelurtingos'os r< 
ame padėjime, neg' 
is: mat, visa lai-k

naudojosi Draugė K. ik ti iki(*nė, 
r)_'viena is vadovių mūsų pio - 
P(Įgresyvio motei ų su 
■x.pno, praneša:

s na s u inks minimai s

mose: Sugriuvus
Romo> imperijai ir užviešpatavus feodaliz-

(mugi:
) uoli

ivam v > i -
imies, m (h, ji 
Imtu visai

Kur yra pasirengusi ualy-1 p ,
• tėra .
, ■ : p 11U U1-ma 'Susivienijimo

Washington sq. ir mari- 
oth Avė. iki 59 St. Su

kiek tas paliete josios viešo veikimo laisvę, žus bus prakalbos, 
pusi blogino. Moteris buvo skaitoma silp-

iės 2 
nuo 
suos 
gH-

e oai-u 
i nr i

’ duoti
n \ v r.

•mig 
■tain 
imu i

m kol
tiekm’iii

as šiais metais no- 
■ augėlesniųjų mo
rn įkurti ir aptie
kti rsu s, kur mote- 

į mokintis ant ap-
M o te ris bus pri-

izijas ir dirbu

si

0.1(1/. i

'rme i 
: p r i p

moterų lyga, ko- 
yglas su vyrais

su sekančiu

skyrius moterų 
•ir. jūsų frakci- 

į tą neteisy- 
iroma visų 
liasbnk mo-

lydą 
u (I 
čir.;

■••te. Kuomet vi-
prie 
tuomet

bačkučių 
loki11

1 ianson,

'apsireiškimų nebūtų. Į dare 70 žaizdų.
jUiniškos Vaikas.

/ X 1 • Ill. — Dali
uis mer<

Butu labai gerai, 
mūsų Lietuvių moterų susi-1

kad ir’LIETUVI (J
i/1

pastaruoju

karės gali įvykti 
kuomet visom 
duota laisvė irt autom bu

Ivgvbė ir kuomet visos Ru-

nesne už vyrą Reikalaujama nuo jos pil- J TuodaSgS;? Kad 
nas paklusnumas savo vyrui. Romoje pati p męs pent sykį galėtume 
galėjo atsiskirti nuo savo vyro, bet vidur- pasirodyti prieš svetimtau- 
amžiuosė, po įtekme krikščioniškojo moki
nimo, kad šliubas yra šventas, jokis atsi
skyrimas nebuvo leidžiamas. Jei buvo ko
kie atsitikimai, tai tik tarpe karalių ir tur
tingiausių dvarponių, kurie savo politiška 
gale įstengė bažnyčios galinguosius užtvir
tinti savo persiskyrimus. Į moterį, kuri, 
su lyg biblijos pasakų, buvo priežasčia visų 
nuodėmių ir nelaimingo, pilno skausmų gy
venimo, žiurėjo kaipo į tvarinį, kuris visuo
met turi būt tvirtai kontroliuojamas per 
vyrą. Tatai gana daug prisidėjo prie mo
teries pavergimo ir sugrąžinimo į poziciją, 
kokioje ji randasi pas Azijos tautas. Ačiū 
tai krikščioniškai dogmai apie moteries 
s.ilpnumą, męs da ir po šiai dienai turime 
tokių šalių, kur moterįs neprileidžiamos 
nei prie augštesnių mokslų. Iš priežasties 
prietarų, kurie kilo po įtekme tos dogmos, 
šiandien turime aikvoti brangų laiką aiški
nant, reakci joniško skelbimo suklaidin
tiems žmonėms apie moteries lygią su vy
rais protišką galę ir mąstymo pajiegą. Iš 
daugelio atvejų viduramžių sutvertas su
pratimas apie moterį sulaiko ją nuo neši
mo draugijai pageidaujamų vaisių.

tęs, jog ir męs trokštam ly
gybes, kad ir mums jau pa
bodo tas nuo senovės palik
tas prietaringas jungas 
vilkt.

girst garsesnių kalbėtojų 
prakalbas.

Todėl visos moters bei 
merginos pasistengkite tą 
dieną dalyvauti rengiamam 
moterų apvaikščiojime.

L. M. P. S. A. 1-mos kuo
pos narės susirinks į Tau
tišką namą 12:30 p. m., išeis 
1:15. Ženkellius visom pa
rūpins kuopos narės. La
bai būtų gerai, kad kurios

baltai apsirengusios.
K. Petrikienė.

SUSIVIENIJIMO REI. D k.’k' -1 1HDrunnw 'mimnimą. Šiomis dienomis
KALLUSE. j; pagriebė pielyčią ir aš-

L. M. P. S. 8 kuopa Law- ■ Iriuoju galu pasidarė sau 70 
rence, Mass., I 
sirinkime 4 d. spalių vien- go į jos kambary, tai mer-Į 
balsiai nutarė paduoti su- gaitė gulpjo apalpus ir 
manymą, kad būtų pareng- kraujuos paplūdus, 
tas prakalbi! maršrutas, jei-:

lis, kad apgynus savo šalį, 
tuom tarpu durnoj nei vie
nas kalbėtojas neužsimena, 

iv . r i - kad ta laisvč*ir lygybė rei-
buvustam su-jzatzdų; kada gaspadine tbe- kalinga ir moterims. Juk cnnlin (ya i ina Vn mhn w fni vhat»_ ‘ i • i i v* •■moteris dabar užima išėju

sių ant karės vytai vietas ir 
. . v teisingiausiai pildo savo pa-

i 9.lei^ai. buy°. pasauktas reigas, pripažino miestu 
gu rastųsi moteris kalbėto-;vežimas ir nelaimingoji nu- r(st0Vn suvažiavimas. Męs 
ja, kuri galėtų apvažiuoti gabenta į ligonbutį. I>akta-'tikhnes kad nuo šio laiko 
lietuviais apgyventas vie- rai pripažino, kad galės iš- jūsu frakcijos kalbėtojai, 

lgyt!’.,ne? mirtln,J žalz<ll> ne’ kalbėdami apie lygybę tau- 
'tų, gyvenančių visoj Rusi
joj, prisimins ir apie mote
ris, kuriom taipgi reikalin-

jums nereikia ' ]-asidarė.
Tai vis aukos kapitalistiš- 

kieviena supran-’ko surėdymo.
Ne vien tik i

apie
bet dar

prirašytum.

Draugės, 
aiškinti naudingumą marš-j 
ruto, nes 
tam ta nauda 
męs pačios išgirstum 
moterų judėjimą, 
naujų narių

nerimauja

yra moterų - pabėbė’ių iš tų 
vietų, kur eina mūšiai. Jų

kalbėtojas paaiškina apie __
’jungos ūksią, tai žmones lauko, o jos su mažais kū- 
mg geriau pradeda i n te re- Rikiais neturi 
ietis ir paskui prisirašo j nei prieglaudo
:e kimus bei Sąjungos. Ilikimu taino-’

daugumos

Moteris Graikijoje: Graikijoje, salyje 
kur išdygo ir pražydėjo p5,’miltinieji Euro
pos kultūros, mokslo ir dailės pavasario 
žiedai, ir moteries būvis liko lengvesniu, 
palyginus su josios likimu pas Azijos tau
tas. Graikija, bene tik bus pirmutinė ša
lis Europoje, kur monogamija (vienpatys
tė) tapo išvystyta ir praktikuojama. Tie
sa, vienpatystė neįvyko ant syk,bet ėmė ga
na daug laiko . Per ilgą laiką nėkurie iš 
turtingųjų graikų laikė ir po sugulovę. Bet 
ji neturėjo jokių tiesų pačioje šeimynoje. 
Tikra namų šeimininkė buvo vyro pati. Kį- 
lant estetiškam supratimui apie meilės ver
tę ir pačios godojimo priedermę, sugulovės 
išnyko. Moteris turėjo būt ištikima vyrui 
ir vyras neturėjo tiesos pavilioti svetimos 
moteries. Prasižengėliai, ypatingai mote
rįs, buvo baudžiami mirčia. Vienok, mo
terįs buvo auklėjamos su tikslu, idant jos 
pastotų motinomis daugelio vaikų. Visa 
kitokia apšvieta, išskyrus Spartą, jai ne
buvo suteikiama. Graikų moterįs, abelnai 
paėmus, buvo visai nemokytos; visą savo 
gyvenimą praleisdamos namieje besirūpi- 

. nant šeimyniškais reikalais, jos neturėjo

II. INDUSTRIJINĖ REVOLIUCIJOS 
ĮTEKMĖ ANT MOTERIES.

Moteries darbas iki industrijinei revo
liucijai: Pirm įvykimo kapitalizmo, kur 
gyvenimo reikmenįs gaminama su pagelba 
mašinerijos neišpasakojamu greitumu, mo
teries užsiėmimas visur buvo vienodas. 
Apart atlikimo įvairių darbų, reikalingų 
prižiūrėjimui ir užlaikymui gyvenimui pa
togių namų, ji gamino įvairias gyvenimo 
reikmenis. Ji gamino aprėdalą, atliekant 
prie jo pagaminimo visus reikalingus dar
bus. Tas pats buvo ir su maisto prirengi- 
mu, pagaminimu ir aprūpinimu nuo suge
dimo. Apart tų reikmenų pagaminimo, ji 
užsiėmė da daugybe kitų gyt enime reika
lingų dalykų pagaminimu, kaip va: gami
nimu muilo, žvakių ir tam panašių dalykų. 
Apart to, ji da augino ir auklėjo vaikus ir 
prigelbėjo vyrams jų darbe sodne, darže ir 
ant lauko, laike pjūčių ir gabenimo namon 
javų ir šieno. Mūsų pačių gimtinėje, Lie
tuvoje, kur, nors kapitalizmo įtekmė jau ir 
nemažai at jaučiama, vienok, moterįs atlie
ka po šiai dienai daugybę įvairių ųžsiėmi-

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

SUnkus: vc” mietams ir prisius $2.00, tas ap
turės dovanų knygrų vertės 80 cen
tų. Rašykitės šiandien, nes neilgai 

; duodamos tokies devanoe!
Kiekvienam atsišaukusiam prisiųsiu 

kataliogą. iš kurio galėsit pasirinkti 
Adresuokite.

J. I’. CHL’PAS
Ansonia, Conn.

]’. S.—Vietiniams ir seniems skai-

nei maisto, .v I-IV- . KilUlUUJįit, 1» r. U 
\ aidžia JIĮ i tinkamų knyęii.

.■ p^sįrūpina Ir* 
BOSTONAS IR APYGAR- rĮ’as pats būtu ir su L. M. štai, Nižniam Novgorode r. o. Box ss®,

IWA0 T ATTIKTA T»,T i . o ” / . -moteris - pabėgėlės apsupo r. e. -------
miesto valdyba ir pradėjo

DOS LAUKIA M. M. 
RICE-HERMAN.

Bostono ir apygardos lie
tuviai, o ypač lietuvės, lau
kia atvykstant mūsų žymios 
veikėjos, draugės M. M. 
Rice-Herman. Ji yra kaip 
tik ta ypata, kurios žodžio 
jau seniai laukia Massachu
setts lietuvės.

Mūsų korespondentas iš 
Bostono, drg. Sarapas rašo:

“Kaip girdėt, tai drg. M. 
M. Rice-Herman žada pasa
kyt mūsų apygardoj kelias 
prakalbas. Gal ji sujudins 
į smarkesnį veikimą Bosto
no moteris”.

Kitas mūsų koresponden
tas M. M. Plepys praneša:

“Viena iš progresiviškiau- 
sių So. Bostono draugija, 
būtent Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų draugija rengia dide
les prakalbas išgavimui mo
terims lygių teisių ’ balsavi
me Mass, valstijoj. Kalbė
tajam yra viena iš geriausių 
moterų kalbėtojų Ameriko
je M. M. Račiutė-Herma<įjš 
New Yorko. Geistina, kad 
southbostoniečiai skaitlin
gai atsilankytų paklausyti.1 
Prakalbos įvyks 24 d. spa
lio vakarę lietuvių salėje”.

Neužtenka to, kad męs iš- 
Icidžiam lapelius ir užsiga
nėdinant retkarčiais patai- I 
pindamos į laikraščius j 
straipsnelį, męs privalom ir 
gyvu žodžiu agituoti, kal
bėti, kad savo seses pažadi
nus iš letargiško miego, nes 
daugelis visai neskaito nei 
laikraščiu, nei lapeliu.

Varde L. M. P. S. 8 kp.
Sekret. O. Večkienė.

Rochester, N. Y. 
Naujos poros.

Šiomis dienomis apsivedė 
šie draugai: J. Druseika su 
P. Gudziūniūtė ir J. 
Stančikas su J. Smuckiutė. 
Jie priguli prie L. S. S. 7 
kuopos. Šliūbą ėmė civiliš
ką.

Linkėtina naujavedžiams 
k.ogeriausios kloties šeimy
niškame gyvenime.

P. R. Laisvūnas.

Apsivedė ir prašo, kad vyrą 
suareštuotų.

New Yorke tūla “mote
ris” David atėjo pas teisėją 
ir pradėjo prašyti, kad jos 
“vyrą” suareštuotų, su ku- 
nuomi ji ką tik apsivedė. 
Mat, jos “vyras” pasirodė

GRAND RAPIDS, MICH, esąs mergina Trodene. Pas-

moteris - pabėgėlės apsupo

kad joms duotų na*.

NAUJA KNYGA
Tik ką išėjo iš spaudo* 

garsaus rusų rašytojau* 
LEONIDO ANDREJEVO

Raudonas
Juokas

35 centai.

Toje knygoje apratana 
visos karė* baisenybė*. J* 
perskaitęs jauties, lyg kad 
pats buvęs ant karė* lauko. 
Todėl pasistengk tuojau per
skaityti.

Reikalauk šiuo adresu: 
“LAISVE”

188 Roebling St, Brooklyn, N. Y.
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Toliauš kunigas davė se
kančius pavyzdžius:

“Jeigu dievas sutvėrė že
mę visiems žmonėms, o ją 
tik keli pasisavino ir naudo- 

__  ja si, tai ne dievo kaltė, bet 
T____________iziinFa I Kaip girdėjau, tai seredoj pačių žmonių._ Jeigu dievas

L. PK U bE IK A KALBEb. kop1panija žada dirbtuvių, sti tvėrė avį dėl visų, o vie- 
Jersey City, 24 d. spalių,'vartus atidaryti ir pradėti ,nas ją pasisavino, apkirpo

3 val.po pietų svetainėje 237 dirbti, tik nežinia, ar sulydinąs, pagamino drabužius 
Wayner St. Rengia 59 kuo- streiklaužiais dirbs, o gal j r pardavinėja taip bran- 
pa L. S. S. i darbininkų reikalavimus iš- gbti, kad darbininkas negali

Binghamton, N. Y., 31 d. pildys, nes jie reikalauja tik I nusipirkti ir vaikščioja ap- 
spalių, 3 vai. po pietų. Ren- 15 nuošimčio pakėlimo algų, [driskęs, tai kas tame _ kal-

soar ’Dabar kuopa nori sureng
ti prakalbas ir parsikviesti 
tokį kalbėtoją, kuris nuro
dytų darbininkų vargus, ko
kią naudą darbininkai turi 

 

iš socijalizmo ir] krikščiony
bės bei tikėji

Beje, buvau) u
klausti “Merginos” paskait- 
liuoti, ^kelios merginos mū
sų mieste randasi?

Kuopos narys K. Kapris.

gia Moterų draugija.

ŠELPKITE N U K E NTĖ.IU- 
SIUS NUO KAReS LIE

TUVIUS!
Kares audra taip nualino 

Lietuvą ir sykiu išblaškė 
mūsų tėvus, brolius ir sese- 
ri&^kurie dabar alki ir šal
tį kenčia. Per tai męs pri
valom šelpti savo tėvus, bro
lius ir seseris.

6 d. spalių streikieriai su- Jas? Darbininkai. .Jūs iš
rengė milži nišką demonstra- i renkate valdžią, o toji val- 
ciją, kurioj dalyvavo apiejd.zia jus pačius spaudžia. Ar 
2,500 darbininkių 9 d. spa-J;ii dievas Jr bažnyčia 
liu buvo antra demonstraci- kalta, kad jiis išsirinkot pe

Asbestos

iaudujii streikui
Streikas gali1 < ’

nei h
d Woods Co. l'bd jus numo

Vietos anglį) nms yubl/ny; 
ašo, būk jie su-! Laidotuves 
simpatizuodami

gauti daugiau s ypatis-

p

atlenkė

ll

ra o

i e i 11 e 
ant

Hilras, 
: amžiai

k krivis

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

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

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

I’,eiline, todėl galime persiųsti pinigus j tas vietas ant sumos 
neaugėčiau X00 markių (apie 525 rubliai).

mūši; bankas po nuolatine valdžios prie
žiūra. TODĖL TAVO PINIGAI < i VA RA NIUO TL

nubaudęs.

SO. BOSTON, MASS.
10 d. spalių L. S. S. 60ta 

kuopa savo svetainėj buvo 
parengus vakarą su įvai
riais pamarginimais, kaip 
tai: dainomis, deklamacijo
mis monologais ir tt. Drg. 
St. Michelsonas pasakė pra
kalbą, drg. Balis gerai su
lošė monologą “Girtuoklis”, 
panelės O. ir P. Žvingiliu- 
tės iš W. Lynno, sudainavo 
porą dainų, katros nusiseko 
gerai. Draugai Ramanaus-1 
kas ir Baimmauskiene salo-' 
šė veikalėlį “Užgeso žvaku-1 

N79 tilpo iš te”, iš ko publika turėjo-

iršęs pa-

LAIŠKAS REDAKCIJAI. , 
Įį 

Gerbiama “Laisvės” Redak-|l 
ei ja!

“Laisvės”

a T A Vn i V, T, G* ■» m v, iiii e n< • v, 1 a" baigti ir darbininkai gali C’ -*' draug ejo^kaip p. Grimus kiiru s ■
streiko vadovai.bininkai ir jų ateitis” Lietu 

vos Šelpimo Fond 
gėlė gana svarbau 
kaina '12 Vi a i 

po 5c., 
ne^ norime daugiau išpar-Į 
duoti ir tuomi sušelpti mūsų 
brolius, kurie kenčia alki ir 
šalti. 1

iNors imi pardaviau ne
mažą skaitlių tų knygelių, 
bet dar daug vra :r neiri.r- 
duotų. Per tai visi, kas dar 
retur*te tos knvee'ūs. pasi-

' Jei-
♦ m

skubinkite ja nu 
gu jūs įgvi 
tuomi nad’

a i

si kite ii

Darbinio!

H

H

T

u mu

o r< >••

SHENANDOAH, PA.
Aliniuk.ai a. a. r 

Raudeliu no.

Hl V o

dangi
huchh 

velionis
t.sum-

neina

metu ii’ dai
US', i

r

pl’H

1 ..

MENISKAS C. ZARO
Metropolitan Saving Bank 1

No. 1 Tl :'-d Avė., cor. 7th St.. New York Citv
1 Reporteris apsilenkia su tei- /‘Trijų vaikų motina”, 
jsybe ir apšmeižia visai ne-i Vakuras buvo įvairu 
Įkaltas ypatas. “L.” Repor- kų palaikymui svotam 
teris sako, būk tautiečiai u i riktą 18 do’m’ių su c< 

Įdėjo visas savo pastangas,: Iš vadinamųjų mūs’i 
. .. t kad sugriovus socijkilistų ūk mimTiatyt kub "u'išl

o is.iKti, aad laulo-ic|H)ra p. neį prašę Lietuvos kimo, išskiriant kun. 1 
mi XTls-draugystę, kad Soči ja- šį, katras beveik kie!

J pistų chorui neduotų svotai- medokUmĮ zvanija. še 
Junes repeticijoms daryti. mas nrie “darbininko’ 

8 kuopa uždėjo ant velumio j Tėvynės Mylėtojų Drau- maldų.
.•vabo gyvu geĮni vaini-'j:b ■ < vsi.es choras jau keli metai, 
mg. E. \ . Balčiūnas pasako p.jp gyvuoja. Pirmiau prie 
:aršt.a prakalbą. . _j() .........

S. Erudebunas persiskyrė socijalistai ir visi sykiu dar-! 
'.avosi,. Kada soči ialistai i 
itsiskvrė nuo T. M. D. cho-1

\ urnai
■e ši as n ak
ylos naktį, 

nesutiko.
.kai dirbo 
dabar bo- 

euo štūkių.
t lo prigulėjo ir tautiečiai ir ESTACION F. M. PARE 

RA, ARGENTINA.
claim i ngas at s i t ik i m asiuom pasmu

žūnu
rbo ir vėl lysti ,.(^ niekas į jų tarpo Wo-vvi
L kuriose tapo Į nesikišo ir Lietuvos Sūnų ymn., 
mgas Raudi1-i draugystė, be jokios agitaci-'J 
k<is? kjosl - )(iS, pavėlino ir jiems repeti- ųųn 

daryti, kaip kad ir ki- ... Ji ..,
1‘linas.' T 
bininkai i

štai

Poliaus Reporteris sakoj,',

iiii

’geli darbiniu-i,/, 
'•ei lik rūpi sau 
si k rauti.

1; j a u r i a u si a i s ž o d ži a i s v a d i - 
pia. I’irmiaus šmeižikų ge- 
'nerolu buvęs M.. Daukša.bet: 
d:iba-r jau jis esąs išmuštas 

jis pozicijos, tai jo vietą už-

M

’ MAS.

Uos rengti maršruti

J*1 buvo išrinksiu užsimeke- l-.reųiiis 
įjęs i parapiją, per tai skai- rusu. T. 
.tesi smiu parapijonu. i Millbury 
i Raudeliunas buvo mažai Mass.
i mokintas, per tai plačiai vi- Su pac 
Isuomenci veik visai nežino-

u.

nes esąs, y ..;i.
, . . . nutuKeporteris visai ne-1

■ teisingai rašo. Jeigu aš bū-!
ičiau šmeižęs bjauriausiais
i žodžiais L. S. S. kuopos nu

manė

įSiąs n 
i buvęs

et neuz
nuo va

f
i nuo špl- 
'•’jininkai 
ikaiauda-

kė

dirbtuvę.
Muktas

lenkai, labai kantrus ir ne 
mėgsta triukšmų kelti, vie 
nok ir jie. netekę kantrybės, r . , . z ..
sukilo prieš savo išnaudota mas, bet vietos lietuviai y-
'jus .patingai pažangesnieji dar-

Kaip jau “Laisvėj” buvo bininkai, jo darbus brangi- minėta, 4 ir 6 diena3 spaliu Pa-, Nebuvo tų prakalbų,

T. J. Kučinską

Monessen, Pa.
Neperseniai “Laisvėj” til

po iš mūsų miesto korespon- 
reikalavo didesnes užmokės- t<!aW agitavęs žmones - - 5
ties. Priežastis streiko se- [atsilankyti, nebuvo tu rmki- 
kančios: pastaruoju laiku <af, velionis nebūti; a- 
darbo sąlygos pasidarė ja. [Ritavęs balsuot uz socijalis- 
bai sunkios. Darbininkai d;-’ partijos kandidatus, t e
dirba po 10 vai. į diena ii-:,!onls.. kalP° geras Rf|ci.jalis- 
gauna $8.70 i savaitę. Ka- .UR- visuomet ir visur uoliai i 
da darbai ėjo silpniau, tai. rvmė socijahstišką judeji-' i i • • ■» • •• i « . • ; > N ■* o L < t > r < o c a m t n I i n r 11 l - n

i barimą nieko

ilio ad-lrius’ ta1, )e abejone; 
as 119 kuopas nariai būtų 
•buster trečiųjų teisman, nes aš i 

priguliu prie Įvairių drau
gysčių ir pas mus yra prak- 
Jikuojamas trečiųjų teismas, 
j Bet iy šiol manęs niekas 
teisman nepatraukė. Taip
gi jokios bjaurios pozicijos 
nesu priėmęs nuo M. Dauk- 
šio.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
Des Moines, Iowa.

Į—jie pajudina narius ir in-ano korespondencijoj ;si-
Jradeda veikti. Paskui 

— ------- ----- ,, ■ i “Mergina” sako, kad kuo-
darbininkai, sukandę dantis,Jgu? R0C1-la,lst'.’ C^'pos komitetas rengias balių 
tylėjo ir kentė, bet dabar- Pa užlaikydama kambarius svai(fin;^čiaisAvinaisI 
kompanijos gavo didelius .del knygyno, įsiskolino savi- ; R pj-idm-ia Į!aipo fakta, v_i i ii i • ninbiii TiinmuT ini iayiw iao ' ? I vužsakymus ant ; 
tai kompanija privertė dar
bininkus dirbti viršlaikį,mo-

skverbė klaida. Ten pasa-

SO. BOSTON, MASS. 
Kunigas Kemėšis tikrai 
“darbininkiškai” elgiasi.
9 d. spalių buvo toks atsi

tikimas: kūmai atneša pas

j • 1 • i 1 1* 11 tlcll pi 1UIU IcU l\clipv7 IClAVd,apklo<lžitj,!n>nU»- į ^homs pa- .-|k k'()Į)a pirmiau rengus 
vertė dnr- aukavo .>iu.uu , . g ]iu h> publikos neužganė-

\ olioms atydziai sekė V1-' dinus, tai dabar mananti už- 
sa letuviu judėjimą. Kada! ganėilinli parengdama su 
1*4- • * • j * T • • 1 svaiginančiais gėrymais.to, pastatė tam tikrus šu

nelius, kurie neatsitraukia 
nuo darbininkų ir vis šau
kia, kad greičiau dirbtų. 
Toks pasielgimas išvedė 
darbininkus iš kantrybės ir ___________
tūlas lietuvis, atsistojęs ir taupus. Kaip girdėjau, eėrvmais, bet nuo paprastu 
dirbtuvėj, pasakė darbinin- tai bankoj liko jo sutaupytų 1 nariu. T" J ’-1 - — -1— 
kams keliatą teisybės žo- pinigų apie $1,700 (jei tik kad “?
džių ir pareikalavo didesnes nedaugiau). Geistina būtų J nežino, _ ...... . ........
algos. Darbdaviai tuojaus kad iš Lietuvos atsišauktų ižmoniu, kurie balto nuo juo- 
tą darbininką ir dar kitą broliai, nes tie pinigai gali do negali atskirti. Mergina

ansieme is d. b. b. Kuopos įa korespondenciją ir 
delegatu ir savo lesomis va-'pasak^ būk ji girdėjusi ne 
ziavo- nuo komiteto narių,kad ren-

Raudeliunas buvo blaivus r;a balių su svaiginančiais

Iš to visko matyti, 
irgi n a” pati nieko 

bet klauso tokiu
tą darbininką ir < 
prašalino iš darbo. Jie, ei
dami iš dirbtuvės, sušuko, 
kad visi eitų. Tuojaus vie
nas skyrius metė darbą ir Vo senas parapijonas, tai ta- gegužės mėn. R. K. S. A.

pakliūti į svetimas rankas. I net negali atskirti S. L. A.
Kadangi velionis gyveno I kuopos nuo R. K’ S. A. kuo

pas karštus katalikus ir bu- pos. Kaip tik ir yra, kad
apie 150 darbininkų išėjo į 
streiką.

Streikieriai sušaukė mi
tingą ir nutarė stengtis li
kusius darbininkus iššaukti 
į streiką.

6 d. spalių veik visi dar
bininkai prisidėjo prie strei
ko. Tiesa, francūzai streik-; 
laužiauja? bet išėjus į strei
ką lietuviams ir lenkams, 
kurių buvo didžiuma, darb
daviai turėjo visas dirbtuves “Pirmi žmones padarė klai-! knygų, parengimui prakal- 
uždaryti. ’ dą rojuj, o męs visi daug bu ir tt. Pastaruoju laiku S.

Kada francūzai ir graikai1 Jdaidu darom čia... Simo-jL. A. keturios kuopos suta- 
ėjo streiklaužiauti, tai strei- *nas Raudeliunas prigulėjo!re veikti suvienytomis jiego- 
kieriai nenorėjo jų leisti.’prie socijalistų orgamzaci-imis/ 25 birželio parengė 
Tuomet įsimaišė policija ir j°s> bet ir dievo nepamiršo, pikniką. Pelno turėjo 37 do- 
tarpe streikierių ir policijos * Socijalizmas yra . geras ir lerius ir paskyrė L. &F.

po palaidotas su bažnytinė- kuopa rengė balių, o “Mer- 
mis ceremonijomis. Po visų gina” sako, būk S. L. A. 
ceremonijų bažnyčioj kuni- kuopa rengusi balių ir neuž- 
gas Pautienius pasakė ne-Iganėdinus publikos. Tuom 
paprastą pamokslą. Kad’tarpu S. L. A. kuopa susi- 
neužėmus laikrašty vietos, tvėrė kovo mėn. š. m. iš 12 
viso pamokslo nerašysiu,bet narių ir per tą visą laiką 
tik pažymėsiu keliatą išsi-į stengėsi daugiau narių gau- 
reiškimų. Pradžia ir pabai-Ji ir finansiškai sustiprėti, 
ga pamokslo buvo religiš- Dabar jau turim 21 narį ir 
ka, bet vidurys grynai soči- apie $40 ižde. Tie visi pini- 
jalistiškas. Kunigas sako: įgai bus sunaudoti įgyjimui 7 Z -k. • • ~ 1 — 1 1 • M • •

Simo-jL. A. keturios kuopos suta-

įvyko susirėmimai. Keturi svarbus mokslas, tik neapsi- 
policmanai sužeisti ir nu- švietusiems žmonėms Ksunku 
gabenti į ligonbutį ir du jis. suprasti. Tūli kalbėtojai 
streikienu suareštuotu. Po < bei agitatoriaj daro klaidą, 
to susirėmimo dirbtuvės ta-(kad dievą, bažnyčią, ir soci- 
po uždarytos. įalizmą maišo sykiu”...

25 d. rugsėjo mūsų ir 
Charleroi kuopos parengė 
balių. Pelno buvo 21 dol. 
ir paskyrė sušelpimui nu- 
kentėjusiems nuo karės lie
tuviams.

turi knygyną po N. 217 S. 
E. St., o turėjo būti: 217 S. 
E. 9th St.

Dukterų dėdė.

Lavvrence, Mass.
“Laisves” N. 80 tilpusioj 

mano korespondencijoj įsi
skverbė pora klaidų: vienur
■pasakyta $273.40, turėjo bū
ti: 277.45. Kitur pasakyta 
$116.50, turėjo būti: 165 do
leriai su centais.

M. M. S. Našlaitis.

DETROIT, MICH.
Atšalus orui, kuomet ne

smagu baliavot ant tyro o- 
io, mūsų visuomenė suma
nė rengti balius jau po sto
gu. Štai, trys kandidatai į 
“jaunikaičius” paėmė sve
tainę ir tuoj surengs links
mą ir puikų, kad ir apsakyti 
negali kokį puikų balių. Bus 
šokiai, benanų, kendžių, 
sendvičių ir da ko, tai tik 
jau toliau nei necituoja, už
ganėdina tave, jeigu jau la
bai žingeidauji, vienu a- 
kies primerkimu... Įžanga 
vos ne vos 3 dol.

Dailės Mylėtojų draugys
tė nutarė sušaukti extra su
sirinkimą taipgi parengti 
balių, kur ant pirmos pro
gramos bus šokiai ir šokiai. 
Irgi savo rųšies dailė.

Pažangiųjų draugijų sąry 
šis bendrai rengia vakarą su 
vaidinimu. Lošėjai pakvies
ta Dailės Myl. Dr. Pelnas 
skiriamas sušelpimui nuken
tėjusių nuo karės lietuvių.

Tilibam.,

'siunčiau jį “Laisvės” redak-: 
cijai, tai pasirodė, kad pa- _ 
rašiau neteisingą adresą ir Čia randasi įvairių . dirbtu- 
jis sugrįžo man atgal. Da-.vių ir pastaruoju laiku dar
ban pasiunčiau antru sykiu, bai truputį pagerėjo, bet be- 
Esu kaltas, kad neteisingą darbių randasi užtektinai.

Darbininkų išnaudojimas 
neapsakomas. E. E. A. M> 
8. Co. pirmiau dirbdavo a* 

. p;c 1,000 darbininkų, o da- 
Jiar dirba lik 300 ir produk- 
'tą tiek’pat pagamina, kaip 
ir pirmiau. Reiškia vienas 
darbbimkas privalo už tris 
padirbti. Darbininkus pri
verčia reŠmti tokius daik
tus, kurie sveria po 300 — 
■1(H) >\ai !i. Nekurie dirba 
net po 18 vai. į dieną, gau
dami po 20c. i valandą. A- 
matininkai gauna daugiau.

Negeriau dalykai stęvi ir 
kitose dirbtuvėse. Nei vie
nas darbininkas prie unijos 

' r

adresą parašiau.
P. Baltrušaitis.

Darba inamie, tai telefonuoja į 
“ Darbi n i n ko ” re da kci j ą,
kad ateitų kunigas Kemėšis 
ir apkrikštytų kūdikį. “Dar
bininko” redaktorius sutin
ka ta darba atlikti. Kūmai j , , . . .. , ,
sėdi apie porą valandų, bet l}Idnil dirbtuve-
Kemešis vis neateina. Ka-' <lH .• 5bepų naktį,
dangi kūdikis buvo visai,KM0S. K1 dirbtuves dirba po 
silpnas, tai kūmai pasako, • ^nmkes-
kad jie ilgiau negali laukti 7 J, ir .7°c’ va'^ndU- 
ir eis pas airiu kunigą. Tuo-Ps kitur pribuvus darbas

- j sunku gauti, nes ir čia ran- z-l r. i Lx/x/i n mLt I l

Moline, III. — Darbai 
eina nevienodai: 
dirbtuvės dirba geriau, o ki
tos prasčiau. Geriausiai

čia 
vienos

i

met vėl telefonuojama 
“Darbininko” redakciją. Po 
10 minutų ateina ir kunigas 
Kemėšis. Tuojaus griebėsi 
už darbo, apkrikštijo kūdi
kį. Kūmas padeda ant sta
lo $2.00. Tuomet Kemėšis 
supyksta ir pasako, kad esą 
mažai, reikią kokių septy
nių, o jau mažiausiai pen
kių dolerių! Kūmas pasa
ko, kad jis daugiau neišgalįs 
mokėti. Tuomet “Darbi
ninko” redaktorius kūmą iš
vadina žydu, ubagu ir kito
kiais vardais, įbėgęs j kitą 
kambarį ir duris užsidaręs, 
o kūmai vieni pasiliko.

Tai matot, kaip “Darbi
ninko” redaktorius rūpinasi 
darbininkų reikalais.

Sarapas.

dasi bedarbių.
epriklauso.

A. Kliubnarys.Grand Rapids, Mich. —| 
Pastaruoju laiku darbai pas 
mus žymiai pagerėjo; visos 
dirbtuvės dirba pilną laiką. 
Mokantiems darbą rakandų 
dirbtuvėse darbas galima 
gauti, nes mokančių darbo 
visuomet trūksta. Rot ne
mokantiems jokio amato; .... ..... .................. ....
darbas labai sunku gauti, bai neaiškus dalykai. Ne- 

. tilps.
Repotreris. | Streikieriui, New Britain, 
-----  Conn.—Ačiū už žinutę .Lau- 

DeKalb, III. — čia randa-ikiame daugiau.
si keliatas dirbtuvių, kurio-! Onytei. -- Žinutes talpi- 
se dirba po keliatą desėtkų nam — ačiū. Juokus per- 
darbininkų, bet apie tas nei;davėm Orakului^ gal jis ir 
neminėsiu. Tik paminėsiu sunaudos. Anksčiau atsiųs- 
apie tą dirbtuvę, kurioj da- Juosius raštus peržiūrėsime, 
bar dirba kariaujančiom I A. B. C. — Dalį talpina- 
šalim spygliuotas tvoras, ’me į_sį numerį, o kitą patal- 

19 d. rugsėjo buvo kon- £ioj dirbtuvėj dirba virš 
ferencija vietos draugysčių šimto darbininkų. Unijos Ačiū už,atmintį, 
ir kuopų svetainėj Carr ir nėra. Tiesa, dabar darbo i 'T 1 ’ J ‘ _ 
10 St. Susirinkimą atidarė sąlygos gana geros, bet su- EI. — Eilutės netilps, 
vietos L. Š. F. kasierius Da- 
maševičia. Pirmiausia bu
vo šaukta delegatai, kurie 
pribuvo nuo sekančių drau-

RED. ATSAKYMAI.
Vytauto dr-jos sekret, J.

kalbas patalpinom angsčiau 
gautą. Atleiskite, kad ne
galėjom sunauodti.

ST. LOUIS, MO.

Uždarbiai vidutiniški.
UT „

pmsime Į sekantį numerį.

Nuliudusiam, Springfield,
Ra-

lyginus su kitom dirbtuvėm, , syki te proza.
tai negalima perdaug ir; P. S. Mačiukui, New Yor- 
girtis. Dirbam po 60 valan-;ke. — Eilutės netilps. Dar 
du į savaitę. Kurie darbi-, silpnos.

” 'v* Straipsnis
piiuuYv nuu ounaiįvių uiau- j oclVctivę. iviinu u<u m* . r, * *
gysčių: nuo Lietuvos sūnų ninkai moka darbą, tai gau- Gabšiui.
ir Dukterų draugystės — na nuo 17 iki 20 dolerių į sa- (“Darbininkai ay ilgai būsim 
Damaševičius, nuo Šv. Kaži- vaitę, o kurie menkiau mo- vergais” — teisingas, savo 
miero draugystės — A. Zi- ka darbų, tai nuo $11.75 iki išvedimais, bet tie išvedimai 
vaitis ir A. Tvaranavičia, $15.00. Darbas eina dieną mūsų skaitytojams jau žino- 
nuo šv. Juozapo draugystės ir naktį. Lietuvių šioj dirb- ma. Mėginkite ką nors nau- 

J. Baltrušaitis ir J. P.
Makarevičia, nuo L. S. S. 44
kuopos — V. Skiakis ir A.
Gh. P. Baltrušaiti

t 
j 
f 
įį į 
I 
i

«

.'i,
m

tuvėj randasi nemažai ir jo pabriežti..
tarpe jų yra vienybė — bo-1 P. R* Laivunas, Roches- 
sams nepataikauja ir prieš tery. — Eilės “Aš aukau- • 
juos nenusilenkia. Bosai čiau” negalės tilpti.
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m as—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę, (lei
stina, kad ši knygelė rastųsi

20 metų!

Knygos
SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ ĮKŪNYT?

Paraše O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at- 
rcvęiti savo priešus. Kiekvie
ną gi nesocijalistą ši knyge-

, S ' ’. ’ 5 ' t

nulyje. Kaina tik ................

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
TIN IR ŠLISSELBI RGO BAS
TILIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių. kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Mielas Orakule! i! Rem

damasis tavo gyvenimo laz
da, patėmyjau, kad ji yra 
labai strong. Taigi esmi da
bar šių r, kad męs galime ta-

nai liuteronus smaugia, ga
lu bina, bei ir Amerikoj prie 

■baisių mūšių rengiamasi. 
;šiai SCrantono “vyčiai” pa
siuntė ultimatumu Wilkes

;eji Scranlono “vyčiams”, 
bp-omul Ski ryšiai nutrū-

tijomis, o bačku, kiti iš buteliu. Ma- 
t. bus baisi vaina. Zmo-

Žinotina Lietuviams!
KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 

VOKIEČIAIS. .
per mano Banką galit siųst pinigus ir gromatas savo giminėm 
ir pažįstatamiem į tas vietas, kurias užėmė vokiečiai. Tai
pogi siunčiu pinigus j VISAS DALIS SVIETO, ir RUSIJOS 
KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS NELAISVĖN AUSTRIJOJ 
ar VOKIETIJOJ pagal pigiausią pinigų kursą. GVARANTUO
JU, kad pinigai neprapuls, PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI 
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 IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUŠ LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

-VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
3C Grand Street, 155 Clinton Ave.
BOROUGH of BROOKLYN,NEW YORK, MASPETH L.I.N.Y.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ

sveikas ir 
per big oš

l net:1,1

zas v ra 
matyt, 
liuoiam

praeiti 
meluok!

tau. Kati 
pilnas eit 
kad tu esi 
s šėtoniški 
ire/yk i 

r a.įeiti.

ros ir 
kontro- 
macies.

ne-

frontas
Hulis, 

Samtis, Ohio, j

:> labai tamsi.! 
nei tėvo,

motinos. Javo let 
dė tave iš mielašii 
išaugino kubile.

Dabar tu esi smart vyras,' 
bet tavo gyvenimą suės toji

vaikas.

tave leidžiu į 
nematau

— bunau, as 
mokyklą, bet

Sūnus: —L Palauk, 
vėliaus turėsi naudą.

Praėjo kiek laiko 
vas su sūnum nuvc'b"

(v o pan motos

kui tave 
apsivesi, 
kišeniųs 
plaukus nuo tavo galvos ir; 
išdums su burdingierium. 
Tuomet tu iš to gailesčio pa
sikarsi senai bobai ant kak
lo. Taip ir užsibaigs tavo 
nelaimingos dienos.

>kioja ! Tu su ja j 
Ji ištuštins tavo 
nurankios visus

krūva
: tai

tote,

ių tė- 
i mie-

nėjo ’■p.'isi- 
• i grizo atgal

skū ros ?

kvailam žy- 
abi skuyasilumoviau

o žydas manė, kad 
viena ir nupirko.

Onyte.

Mokykloje.
Tula mokytoja šitaip už

klausė savo mokinio:
— Pasakyk, Juozuk, koks 

vrn gyvulys, kuris turi ke-
4-

TELEGRAMOS.
(Svirplių Agentūros).

— Kodėl tu neturi keturių
1. i 11 *? x -Til Izl <-> 11 o’ <-> nVv_

jūs rasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 

s žmonos ir su kokiu 
mūsų draugai eina 

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

PADĖJIMAS EVAN-

drąsumu
ant mirties.

MOTERŲ
LELIJOJ IR APAŠTALŲ RAš
T L OS E Z. Aleksa, ši 

gėlė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kai;) link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač pat ar 
perskaityti mot erinis.

GRU VĖSI LOSE

Kaina

Parašė K. Ja- 
l’ai yra labai sma- 

uri atvaizdi- 
likimą Lietuvos

gi apysakaite 
na liūdna 
tarnaites.
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas

krygel
perskaito ir

AS GR\BE. Parašė Šonas 
Vincas. Tai vienas iš goriau
si:'.! nusisekusiu Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuviu gyvenimo. 
Kiekvienas. perskaitęs šią 
rolę, pamatys, kokioj tam
sybėj. kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų bro 
ko šioje knygelėj!

J mi
nusų, 

buko sma
giai praleisti, lai užsisako ja.

20c

20c

10c

Geru patai 
symu!

Gvarantuo 
tas ant

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 j
Užploinbaviinas 50c ir aug.ščiau. I

Išvalymas ............................................ 50c , 4
Užploinbaviinas auksu ................ $1.00 | S

Skaudantį dantį duok ištraukt ry;e,| j 
o vakare apžiūrėt.

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

1-inos gatvių 
BROOKLYN. N. Y.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SALIC- 

NAS VISAME SO. 
BOSTONE.

Sveiki geriausios rūšies gery- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS M ATKUS
(Lietuvis Savininkas)

312—311 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystes Draugijos namo.)

Kalbame Lietuviškai.
1

Lawrence, Mass. Sekevi- 
čių Dagis šįmet jau antru 
kartu svinskai pasielgė. Pir
mu syk, kada darė “ekspro- 
prijacijas ant “Keleivio” 
antru sykiu, kada numetė 
Lietuvos šelpimo Komiteto 
knygas.

d aš panašus

Kas.

iūl tu neva-

is neno-

Lowell, Mass. Dabar ga
lutinai išsiaiškino, jog Šim
kui prakalbos čia nepavyko 
todėl, kad jisai su savim at
sivežė iš Lawrence’o pliką Į \ 
žmogų. Alat, parapijonai 
labai supyko, kad tas žmo
gus nešioja didesnę plikę, 
negu kunigas.

riu numirti is baoo.
Ką kalbi? 
ką kalbu.

radau, kad 
i tuomet pas mus pietus, tai 
i Amerikoj pusiaunaktis. Da
bar supfanti, kaip ilgai rei
kia laukt, kol pietus ateis...

inau

TūlasGardner, Mass.
klerikalas, kalbėdamas mū
sų mieste, parodė publika*, 
kur yra dievas. Bet kuomet 
viens žmogus paprašė kal
bėtojo, kad parodytų,, kur 
yra velnias, tai jis tą žmo
gų pavadino kiaule.

Pasirodo, kad mūsų kle
rikalai tik tamsius žmones 
moka gazdint velniais, bet 
jie nei patįs nežino, kur tie 
velniai randasi.

Niekuomet.
i r dėjau, kad 

dirbtuvės darbininkai 
giasi streikuot?

— Taip, rengiasi.
— Na, ir ką sako fabri

kantas?
— Jis sako, kad ir be

jūsų
ren

— Kuomet?
— Kai francūzai ir ang

— Vadinasi, niekuomet!

RED. ATSAKYMAI.

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepe&zlą ji
,R .v. ii

Julių Germanavičių n
231 Clinton St. | 

HOBOKEN, N. J. i
Užlaikome visokius gčrymus. IĮ 

Su žmonėmis apsieiname kuo- G 
gražiausia. Atsilankykit,o per- u 
sitikrinsite. Kitų miestų lie- !l 
tuviai, važiuojanti Lackawannos Si 
geležinkeliu j New Yorką arba gį 
iš New Yorko, neužm irškite ap- H Į 
silankyti pas mus. I.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

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

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Vienatinė mokykla amatų, šo

feriu lenkiškoj kalboj, 
n j visaoa

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačią: 

Nuo Reumatizmo . .. 
Kraujo Valytojas .... 
Vidurių Reguliatorius 
Trojanka ....................

Ir visokias kitokias g/iluo!es nuo 
visokių l:gų, kurios čia dar nepaminė

' n
$1.00 j §

.........$1.00 
........... 5()c 
.(k! ir $1.00

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan A venų 

BROOKLYN, N. Y.

Pas mus galite gauti . ka
iliai)-io niaus, puikios degtines 
ir skanaus vi, no. Patarnavimas 
puikiausias.
tikrinsite.

o p< rsi-

Pabulru M l> urną ’S o>r. 
volleue, Bb> <h< i «•

i’Uą i n va i r

l F. Šliūpiene
a eett g > o t* <>’ &

DAKTARAS

Matulaiti
Netoli didžiojo mie.to knygyno

Offiso vaiandou: nuo 10 -12 valai.d

ventadici.iais nuo 0
. vakaro, 
po pietų.

!!! Lietuviška Muz kos

• onservatorra
395 W. Broadway

Rude-, 
reiklaaujama 

ų. todėl kam būti 
jeigu galima už

dirbti po $: 5.0ii iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias nedė- 

(ia.ima mokintis dieno
je vakarais. Gvarantuoja- 
jog laisnius gausite.

mi
me.

Kaštuoja tik $15.00.

1N T E R N ATI O N A L SCHOOL
OI’ AUTOMOBILE

KM h St., New York,N.Y.

PATAISAU RAŠTUS.
Jei norite, kad jūsų kores

pondencija, polemika, strai
psnis, eilės ar kokis kitas 
raštas tilptų bile katrame 
laikrašty arba galėtų būti 
spausdinamas į knygutę, 
.Meskite man kad ir pras
čiausiai parašytą rankraštį, 
o aš perrašysiu ir sutaisysiu 
taip, kad jis pilnai geras

Brooklyn, N. Y. Aidob- 
listų sorkės ant gatvių jau 
pasibaigė. Nieko nelaimė
dami keiksmais ir streikais, 
jie nutarė pavartot naują 
būdą “kovai su kapitalis
tais”, Dabar jie nutarė la- 
vint savo “memberius” lošti 
kazyromis. Kuomet visi 
“memberiai” gerai tame a- 
mate išsitriksys, tuomet iš- 
kazyruos iš kapitalistų vi
sus pinigus ir kova su ka
pitalizmu bus užbaigta.

W. Mikalauskui. — Jūsų 
atsakymas Kaziukui mus 
neprajuokino. Pasiuntė m Į

Visiems. — Gerbiamieji 
juokdariai, jeigu norite būti 
vyrais, tai neperrašinėkite 
juokų iš kitur, bet rašykite 
originališkus. Juk kiekvie
noj lietuviškoj kolionijoj 
tiek daug yra visokių juo
kų, kad jeigu tik jūs mokė- 
tumet gerai juos aprašyt, 
tad ne vienam skaitytojui 
pilvas truktų besijuokiant. 
Jeigu kuriam juokų stoka,Scranton, Pa. Kad vaina, 

tai vaina! Netik Europoj(tat pasižiūrėkit į veidrodį 
katalikai katalikus, liutero-;ir... nenoromis prasijuoksit.

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
'ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklui sa^o rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą be 
vertes, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina Įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ................

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS 
arba kaip pažinti žmogaus 
ateiti ir praeitį pagal delno 
ruožus. Kas tuomi mokslu 
interesuojasi, lai perskaito 
šią knygelę. Kaina .....

Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie
kinys .................. .................

Paslaptis ...............................................
Gyveninio Banga .............................
Revoliucijos Atbalsiai ....................
Kontrobandninkai .............................
Išvogimas iš Paviakd 10 kalinių

GI S. 2nd st, Brooklyn korporuola

Rutvilė, Žemaitijos mergelė .

šeimynos istorija ...........................
Socijaldeniokratų Mokslo Pamatai 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai . . 
Steponaičio Raštai, kaina $1-00, 

parsiduoda už ..................
Darbas, kaina ....................................
Raudonas Juokas, kaina .............
Moteriškė ir Meilė . . . ..................
Galutinis Klesų Kovos 'Liksiąs .. 
Moralybės išsivystymas . ............
Draugijos ir organizmų evoliucija 
Nuosavybės išsivystymas ...........

Reikalaudami knygų

131 Grand 
BROOKLYN,

(Arti Berry St.)
TEISINGIA l’SI A IR GERIAUSI A 

LIETUVIŠKA

o-- mokslas prasideda 11 
1915. Mokinamos visos 
Jūsiškos muzikos.

ine 
15c 
20c 
20c

40c

10c
20c
10c

75c 
75c 
35c 
20c 
10c 
25c 
50c 
50c

adresuokit

“LAISVĖ”
183 Roebling St., Brooklyn,/N. Y.

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pas
PETRĄ DRAUGELĮ.

-žĮjgĮBfa Skanus alus 
gardi arielka, 
elius, visokis 
vynas, kvepen- 
• i cigarai ir 
nuikųs užkan
džiai. Sale dėl 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
atsakančios 

vietos,o būsite 
užganėdinti. 
Palei Wythe 
Ave.

73 Grand St, Brooklyn.

KIEKVIENAI MOTEKEI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
SpecijalWaH Mafprifcku Ligų.
E. 50th New

OFISO VALANDOS:
_ 10 vai. ryta; nuo 1 iki 2 vai. 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nadėliomie pagal lutartj.
Egzaminavimai DYKAI. Mę« liti 

rlame ir pasakome visai ligai ir pa* 
gelbitime. Ii kitur atvažiavuniemi li
goniams parūpiname vietą, kel gydė
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsima ir duosimą priataliiką rodą

814

iki »•

ite mano antrais.
DR. J. LIPMAN

114 E. 50th St., NEW YORK,N.I 
Kalbama liataviikaL

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

kai nuo motu? Ar’ 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

AT randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinkl, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia, kas Iš 
anksčiau pasakytu Il
gu, tai stenkitės apsau- 

Užsakyketo iluostrota kny-

rrieg gydymą, 
guotl j)ls. T‘“ 
gute jusu prigemtą kalba: 

“TEISYBE APIE PLAUKUS," 
ParaSita ouropos gar- 

pingo specialist.>, kuri- 
oje randa* Įvairios ži-

Gražybe plauku,—su- 
dėjimas plauku ir odos 
galvos. Priežastis slin- 
kimo plauku ir žilumas 
— Kaip užlaikyti svel- 
kutą ir Išauginti plan- 

t;ii i pen- 
gra- 

žius plaukus.-žili plan- 
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kllętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.

*
Męs gaivine perti- 
krontl kiekviena, kad 
gyduoles CALVACUKA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plalskotes 
Ir athdna gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs Išsiuč-c- 
mc kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus." Išplaukėto že- 
Šcžtdje savaite. 'nla? atspaustą kuponą Ir siuskete šlanden.

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

Box 546, Union, N. Y.
Siučlu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu perslutlmo, meldžiu Išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus." (Pasiuskete sykiu kuponu bu 
Jusu antrašu.)

I E K. A
(Sutaisau receptus su didžiausia 
) atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
( Lietuvos ar Amerikos daktarų 
> Tai vienatinė lietuviška aptieka 
? Bostone ir Massachusetts valstijoj, 
s Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
£ šauly yra vartojamos. Galit rei- 
$ kalant per laiškus, o aš prisiųsiu 
? per expresa.

K. ŠIDLAUSKAS,
( Aptiekorius ir Savininkas
< 226 Broadway, kam p. C Street
< SOUTH BOSTON, MASS.
i Tol. So.Boston 21014 ir 21013.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
įas mane

dienraštį 
Naujienas",

dova-

Koleivi"aT

vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 
“Amerikos 

arba knygų ver-Lietuvį ’ ar “šakę
tės $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 

■ galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 

I jienas”gausi dar vieną visai dykai per 
Į metus laiko. Tai būk pirmas prie do- 
Į vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

CBOBOAHOECJ10BO
ETKEMfcCflHHblfl PyCCHlH COmA/lb./lEMOKPATMHECKlfl HiypPAJi

----------no/o> pe^aHuiea —----------- i
T. FKJlOyCOBA (6. ago. 2 T. fl), JI. flEVIHA, 3. 3WH0BbEB0H. Y

OTfli.’.’N „CsodDflHaro Cnoita”: J. Ma Tcicynuji tcmw; II. Ilsi aMcpnimmfCHjd \ 
jkhdhh; IIL I13'i> >tu<3iin 3aiia,\biOH Enpoiibi it i’occiit; iV. Cpe/ųt pyccmui. t-uieti. J 
n arypnajOBTU V. rcopia it jipaimiKa coniaanaMa; VI. BeaJCTpncTUKa; \’ll. K 
PCTopiu pc,BO£K)i\ionmzx'b /ujiiiKCiiiH; VIII. IhtcbMa ’inTUTCJea; XJ. Otjmbw o 2/ 

hobmxi Kiinrax'b. R
flEPBblft N2 BblUAETb Bb CEHTHBPL. \

Ho nepioMy vpučOBaHlio H3i> kohtopm roflooaH iioflnMCKa — 1 flO/ut.; ho nmr* ft 
BNCbi/iaeTCH noflpotfKan nporpawwa royįa — 55 ccht.; Ha 3 mLchuo — 30 c.;

wypHa/ia.wypHa/ia. ioTAt/ibHbie HOMopa — 10 coineob.
Aaa KflHaflbi, Eopunw h K)mh. Amc|>hkh:I ro^oBan no/inMCRa —> 1 «om. 25 c.;

• .Ha nonro/ia — 65 c.; iia 3 iwtcana — 35 c.• .Ha no/irofla — 65 c.; iia
nO/UlMCKA M OEljflBJiEHIfl n^HMMAIOTCH 0F KOHTOPb 

HWPHAJ1A
G,s V O B O D N O Y E S L 0 V O” (The Free Word)

150 Nassau St, Room 1214-17, New York City, Tel. Beekman 1142.
C¥ DiVKomiCRMH h no At/iaMi pe/tasniH npocnri ošpatųaTbcn

LEO DEUTSCH, 1398 Clay Ave, Naw Yoeėt, N. Y.

NEWARK0 h
AKUŠERKA Ii

Pabaigusi Imperatriei M ari j A- 
kušerkų mokyklą Petį rburgo ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip-

mais visų moteriškų ligų 
kalni esant, galite gauti 
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

319 Walnut St.. N EM ARK.N.J
SO52
403 hTelefonas

patar

M arket

Ar nori nusiph

100 Grand St

Pataisau draugijoms kon
stitucijas, išverčiu raštus į 
kitas kalbas ir sutaisau pa
ti nukiančius plakatus ir ap- 
larsinimus. Už smulkius 
darbus imu po 1 dol., už

A. ANTONOV
11122 Fulton St., Chicago, Hl.

DIDELE DOVANA'

A

d

N«

Viiss Kuponas ir pakelio prkUkls turi tą 
pačią -./rP • Gali Uiti išmainomi j pinigus 

arba j verias dovanas.
Bį<l m.n;. I u. du A-itnu iki Dec. 31, 1615)

i į erus čeverykus? 
-o'iru taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO 
C-verykų Krautivę,

savo norą.
.IUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

Užsirašykite

Pirmų Lietuvių Dienr 

“NAUJIENOS” E
Kuris Jau eina nuo 5 Rugpjūčio xasdion.

'NAUJIENOS" praneša naujausias .. teisiugian- 
sias žinias iš kares lauko 4 abelnai iš v»iso 
pasaulio — kasdien.

’NAUJIENOS” yra darbininx^ laikraštis ” jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

’NAUJIENOS" talpina darbininkam! na H'’ mgus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS" leidžiamos daugybės dag ininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne , a vienio! 
ypatos ir darymai pašalinio biznio,

Prer ineJutos kalnai
Chlcagoje—p< nešiotojus 1 c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chic.c/:c metam $6.00; pusei 
metų $3.50. Kitur, ne Cu>--«-* metams $5.00; 
pusei metų $3.00; dviem mci. 1.00. Europoje 
ir Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyk šitą blanką irpristųsk kartu su pinigais.

-MAUJIEHOS" 1841 S. Halsled II, Chic.go. Ill
Šiuomi prisiunčiu$------------ \\i “NAUJIENAS’*----------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu;

L. 10

MviU,'*



| W. F. SEVERĄ €0., - Cedar Rapids, Iowa. ĮPAJSSfeJIMAI

St., Hoboken, N.J.
17.

Shenandoah, Ta.
18.oū- Ct., Chicago, Ill.
19.

Halted St., Chicago, Ill. Centro lžditlinkaš K. VaPa.

pa-
22. M.

‘ Laisves24.

J

J.

227 Clinton 
(nežinomas),

J. Butkevič, 
8543 Civins

A. Meldažis,

118, 
4

K. Mažiukna, 1111

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

2 
Box

Joe. Drevinski 
c'o H. R. Kraus, Glidden, Wis.

(83—84)

A. Samulionis, P. O. 
Pa.

P. O. Box

rūšių, kurias išleido 
Š. F. Komitetas, nuo 

sušelpitnui mūsų 
Kai-

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

J. M. Buehinskas,
5 Murphy Ave., Binghamton, N.Y.r ‘ > I ....... ••• *•

J. Gataveekas,

Centro pirmininkas P
226 Magazine Si. 

C( ntro Sekretorius J. 
1111 Market St.,N.S.

LAISVE

o

Delei lietuvių be 
laisvių.

“Pažvalgos” N1 pažymėta, jogei 
Dr. V. Gaigalaitis pasiryžęs yra gelb- 
bėti vargstančius vokiečių užimtose 
vietose Didžiosios Lietuvos lietuvius, 
ir jei tik būtų daugiau jiegų, tai su
tvertų panašų komitetą, kokis gy
vuoja Didžioje Lietuvoje Mažosios 
Lietuvos lietuviams belaisviams šelp
ti, t. y. “Lietuvių Globa šelpti mūsų 
broliams lietuviams belaisviams iš 
Prūsų Lietuvos”.

Labai mums malonu, kad Dr. Gai
galaitis pasiryžęs yra, taip sakant, 
geru už gera atmokėti. Tiesa, nors 
męs, kiek mūsų silpnos jiegos lei
džia veikėme ir veikiame, kad tik sa
vo vargstančių brolių belaisvių vargą 
sumažinus, 
stems

nepaprastų aplinkybių, tarpe sveti
mu Žmonių, be pagelbos, lyg beplunk
sniai paukštyčiai audros iš lizdo iš
blokštais....

Bet tam, kaip matote, reikia pini
gų, pinigų!... O jų męs iš niekur 
nesitikime gausią, nes lietuviai, tai 
ne slavai belaisviai: — iš jų ateity
je nesitikima susilaukti “biznio”.... 
Toji suma, kuri parodyta mūsų Jums 
prisiųstoje apyskaitoje, dabar jau 
pusėtinai sumažėjo, iŠ Lietuvos ar 
kur kitur pagalbos, kaip matote, ne
galima gauti, nes veik visa Lietuva 
jau vokiečiais užgožėjusi. Vieninte
lė viltis, tai Jumyse, amerikiečiai!

Galime užtikrinti, kad dabar ir ne
galite turėti tikri} žinių apie lietuvių 
belaisvių būvį, bet ateityje tikrai ne- 
pasigailėsit, savo centus 
mažinimui skurdo savo 
brolių belaisvių!...

Ir tai, kas padaryta, yra padary
ta daugiausia Jūsų dėka, Jūsų, Ame
rikiečiai, pinigais. Į Jumis tai la
biausia ir taikinami tie belaisvių lie
tuvių giliausi dėkavončs ir žegnonės 
žodžiai, kurie mūsų vardu yra pasiųs
ti.

Beto, rods, netrukus atlankys Jus 
ir mūsų Draugijos delegatas.

Lietuvių Globos šelpti mūsų bro
liams lietuviams belaisviams iš Prū
sų Lietuvos”

Sekretorius
Jonas Zigmas Valaitis. 

Petrapylėj, rugp. 29 d., 1915.

Skaudėjimai Strėnose
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Mr. Stephan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y., Šitaip mums ra
šė;

atidavę su- 
vargstančių

Severą s
Gothard Oil.

. [Severas Gothardiškas Aliejus]

bet atsižvelgiant į vi- 
žinomas aplinkybes, į ypatin- 

_ . mūsų Draugijos, o svarbiausia
dėlei stokos lėšų, męs toli negalė
jome ir nega’ime visų savo suma
nymų, pasiryžimų išpildyti. Daug 
kam turėjome atsakyti pašalpos, 
daug ir dar yra nesušelptų.

žodžiu, vargo dar daug, oi daug! 
Daug dar nenuš’uostyta anos pusės 
broliams ašarų....

Dabar, kuomet Vilniuje veikti ne
begalima, kuomet jau ir visos ki
tos Draugijos perkėlė toliau savo vei
kimą ir mūši} “Globa” persikėlė Pet- 
rapilyn. Kadangi didžiuma valdybos 
narių priversti buvo likties Vilniuje, 
tai čia Petrapilyje bus dapildyta 
naujais žmonėmis ir valdžiai užtvir
tinus, vėla pradėsime savo veikimą. 
Žodžiu “Globa” veiks po senovei, tik 
Petrapilyje ir kiek panaujintu Valdy
bos sąstatu, na gal. žinoma — jei 
valdžia leis.su platesnėmis kiek tei
sėmis.

Panaujinton “Glohon” įeis, rodos, 
kai kurie mūsų V. Dūmos atstovai ir 
Petrapylės inte’igentai. Bet apie tai 
greitu laiku Jums pranešimo.

Pirmiausia “L. Globas” užduočia 
yra dabar tai pasiųsti lietuvių be
laisvių atlankyti, jiems pagalbą su
teikti, savo delegatą. Važiuoti yra 
didei svarbus ir neatidėliotinas rei
kalas, nes iš kai kurių vietų lietu
viai belaisviai gyvu Dievu šaukias 
pagalbos.

Kas važiuos — tuom tarpu nepa
aiškėjo, bet‘tai turės įvykti tuojaus, 
kai tik valdžia suteiks leidimą gy
vuoti “Globai” ir Petrapylyj. (Mat, 
lig šiol “Globa” gyvavo tik Vilniuje. • , .

Antra turėsime viltį, kad lietu-hJabS-.’. ('al)ar nežinau, 
viams belaisviams ( 
apie ramiuosius gyventoju 
vaikus, senukus, kuriems rusai išdir
bo naują terminą: ‘vojennoplienyje”) 
leis grįžti namon į Mažąją Lietuvą. 
Tuom reikalu rūpinasi ministerijoj g. 
g mūsų atstovai P. Keinys ir Januš
kevičius. Vienas įžymus ministerijos 
narys pažadėjo padaryti, kas galima, 
ir šiek tiek turime vilties, kad bus 
leista. Tuomet prisieis tūkstančius 
tų vargšų išleisti, palydėti iki Šve
dijos sienos, organizuoti jiems mai
tinimo punktus Maskvoje, Petrapyly- 
je, Suomijoje, apskritai visu pakeliu, 
pradedant nuo vietos jų buveinės Sa
maros, Saratovo, Simbirsko, Ufos ir 
k gubernijų, Švedijos siena, bai
giant. O tas būtinai reikės daryti, 
nes kitaip daugelis iš jų netesės nei 
pusiaukelės...

Trečia, gal pasiseks kiek, žinoma 
vėla kariškajai vyriausybei leidus, pa
gerint kariški} (kareiviu) lietuvių be
laisvių padėjimą, kuriais lig šiol męs 
veik ir užsiėmėme, nes laikėmės tos 
nuomonės, kad stiprus vyriškis grei
čiau save apsirūpins, negu seneliai, 
senelės, arba mažuliukai vaikučiai, 
kurie, staigu pasijutę tarpu tokių

Pajieškau 2 pusbrolių Stanio ir Si- 
ntano Milevų; paeina iš Garliavos pa
rapijos, Paddėsio kaimo, Suvalkų rė- 
dybos. Girdėjau, jog randasi kur a- 
pie Scrantoną, Pa. Malonėkite atsi
šaukti, ar kas praneškite, už ką 
siu labai dėkingas.

Kazys Raulinaitis 
Girardville, 

(84—87)

Pajieškau Pijušo Ramanausko, 
eina iš Suvalkų gub.,Vilkaviškio pav., 
Karklinių vai., Geisteriškių kaimo. 
Kas apie jį žinote, meldžiu pranešti, 
nes turiu labai svarbų reikalą.

Vladas Meškiūnas 
112 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

kur randasi, 
(visur kalbame tik iKas žinote> malonėkite pranešti.I XV XX I 1 W X. I X «

moteris,

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

P A R SI D U O D A G ROS E RŠTO RI S.

Parsiduoda Groserštoris, biznis iš
dirbtas per 11 metų, lietuviais, len
kais apgyventoj vietoj, biznis eina 

' gerai. Priežastis paradavimo todėl 
! kad noriu eiti į kitą biznį. Randos už 
4 ruimus gyvenimui ir Storas $25.00. 
Atsišaukite pas:

M. FAIN
280 Whyte Ave., Brooklyn, N. Y.

kampas No. 1st St.
(83—84)

ATSKAITA A. P. L.
NUOMĖNESIUS

71 O e. o 3

k. DR-JOS ĮPLAUKŲ 
BALANDŽIO 1 D. IKI

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

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

tx

K
I* ■

Linimentas ištirto gerumo.

PARSIDUODA KOSTUMERIŠKAS 
KRIAUČIŲ STORAS.

Siuvama nauji, bet daugiausiai da
roma biznis prosinimu, taisymu ne
šiotų rūbų. Vieta apgyventa lietu
viais ir lenkais; 5 metai kaip eg
zistuoja. Priežastis pardavimo — ei
nam į didesnį biznį.

D. ŠEMETA
40 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

(82—85)

PUIKIOS ATVIRUTĖS
Atvirutės 4 

Worcesterio L. 
kurių pelnas eis
brolių, nukentėjusių nuo karės, 
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.

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

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

JURGIS PALUBINSKAS.
(63—91)

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

G A. BARONAS
McKees Rocks, Pa.

25 ir 50 c.

IR IŠLAIDU PER SEMS 
RUGSĖJO 30 D^ 1915 M.

m 2 o E
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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.
“Laisvę 
ti ir 
šiuo

<v

T3 Box
>N

a 
c<$

£ >v>
•n 
O

'a 
>tn

o

1 547.35 247.60 299.75 — 1,955.53
2 743.00 472.90 270.10 — 1,138.27
3 225.55 246.55 21.00 25.48
4 352.80 301.00 51.80 — | 709.77
5 153.30 207.00 ------ 1 53.70 12'6.80
6 72.50 15.30 57.20 — | 210.00
7 739.10 70.00 (69.10 — 605.85
8 86.10 10.30 75.80 — 26.40

Viso 1 2,919.70 1,570.65 | 1,423.75 1 74.70 4,779.10

ĮPLAUKOS Į

Viso | 534.50 1 534.00 1

1 79.00 136.00 1.50 .80 I
2 —— —> 190.00 —
3 ■ ■ -- - 47.00 12.25 .60 I
4 38.00 107.00 31.25 ----- I
5 42.00 33.00 6.50 ___ I
£ 21.00 5.25 2 I0 I
7 į 326.50 16.50 6.50
8 49.00 - - - 40

217.30
190.00

59.85
176.25
81.50
28.35

349.50
49.40

| 10.00 | 1,152.15

15.90
10.05

299.35

Nuo A. P. L. A. 4 kp. proporcijonai iškęs mokestįs . .
Nuo A. P. L. A. 3 kp. proporcijonališkos mokestįs 
Nuo centralinio pikniko per J. K. Mažiukną ...........•

Viso labo įplaukų .... $1,477.45

PER A. P. 
A. P. L. A. 
A. P. L. A. 
A. P. L. A. 
A. P. L. A.

2

2
4

*'Man nknudOjo Btrfi- 
non ir šonai Ilgiau, kaip 
per penkis metus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui aS radau 8o- 
vora’s almanao'i) ir ra
dau, jog Sevora’s Go
thard Oil butu geriau, 
šia išbandyti. Aš ban
džiau gyduolę ir
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai del skaudOjimu ko
jose, ir galiu rokompn- 
duoti tiems, kurie ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus.'’

Žaizdos,
jBisonOjusi akaudOJi- 
mai, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apdo- 
gitnai greitai pagija, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Blntirieit 

[Soveros Gydant! Mostls) 
vartojama. Kaina 25c.

a

Box 607, Westville, Ill. 
(nežinoma),

Cleveland, Ohio.
A. Petrikas,

799 E. 150th St., New York City. 
A. Zalatorius,

1’. 0. Box 613, Melrose Park, Ill.
K. Mikolaitis,25

842į W. Lombard St., Baltimore, Md.
CENTRO KOMITETAS:

Prūseika, pirmininkas,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Benesevičiūtė, sekretorius,
50 N. Prince St., Flushing, L.I.N.Y. 
Dainius, iždininkas,

183 Roebling St., Brooklyn,N. Y.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

103 Liberty St., Ansonia, Conn.
Vice-pirmininkas

223 N. State
Nut. Raštininkas

P. O. Box

W. Ullos, 
St., Ansonia, Conn.
J. G. Vaitkevičius, 
128, Ansonia, Conn. 

Finansų Raštininkas J. P. čiupas,
P. O. Box 230, Ansonia, 

Iždininkas J. Mockaitis,
P. O. Box 128, Ansonia, 

Knygius S. Tiškevičius,
P. O. Box 149, Ansonia, 

Knyg. pagelb. A. Jakštys, 
103 Liberty St., Ansonia, 

Knyg. Rašt. P. Rageišis,
113 N. Main St., Ansonia, Conn.

Conn.

Conn.

Conrt.

Conn.

Todėl, jei pats skaitai 
prisikalbink kitą užsirašy- 

gausi dovanas. Pinigus siųskit, 
adresu:

M. M. PURVENAS
181, E. Arlington, Vt.

K. MASALSKIS

K. MASALSKIS 
Gerai žinomas Rockfordiečiams, 
laiko geriausią lietuvių orkestrą 
Rockforde, grajina visokiuose susi
rinkimuose, vešelijose ir kituose pa
silinksminimuose. Reikalaudami lie
tuvių muzikantų, visados ras’te gerą 
patarnavimą.
105 Knoweilon St., Rockford, 111.

Old Phone 1171

su-

DRAUGIJOS, 
kurio« apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. čebanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsville, Ill. 

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

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

500 S. Clinton St., Co'linsville, Ill. 
Iždininkas J. Willumat,

337 Central Ave., Collinsville, Ill. 
Organo užžiūrėtojas V. Raudonius,

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

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison Ave., Collinsville, 
Illinois.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRA UG YSTĖS, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ. VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas,

.1436—7th Avė.
Vice-pirmininkas F. Raškevičius,

539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Stružas, 

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis,

539 Island Ave.
Kasos Globėjai:

M. Geruliūtė, 
1109 S. Wi nebage St.

Ona Savrasevičiūtė,
539 Island Ave.

Maršalka A. Neverauskas,
411 So. Church St.

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

RIŲ ADRESAI:
. Liepus, 

Carnegie, Pa. 
Mažiukna,

Pittsburgh, Fa.

109 Cross St., Carnegie, Pa.
Urlakis,

231 l’orbes St., Pittsburgh, Pa.
Samulionis,

Box 6.3, McKees Rocks, Fa.
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos
Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.

kuopos,
63, McKees Rocks, 
kuopos, J. Galdina: 
Laupurcx, l’a.
kuopos, Ig. Rasinskas, 2104 

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

Cuddy, Pa.
6

7

kuopos—J. Pūkas,
Box Lock 47G Export, Pa. 

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

St.

St.

St.

St.
St.

Laisves“ AGENTŪRA
SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO

Patarnavimas kuoteisingiausias

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

Jeigu nori 
kviest iš 
Agentūroj.

PARDUODAME LAIVAKORTES.
važiuot į Lietuvą arba gimines parsi-
Lietuvos, Laivakortę pirk “Laisves”

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina
DVINSK...................................12 Spalio (October)
KURSK ............................23 <1. Spalio (October)
CAR...............................................  3 <1. November

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

“LAISVĖS” SPAUSTUVĘ

Platinkite “LAISVĘ

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln
Pjotokoių sekr. St. Deikus.

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

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

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

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

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

Rd., Waukegan, 
Ambraziūnas

St., Waukegan,

Ill.

Ill.

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

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

DIDŽIOJO
VlšKŲ

GOS

J.

F.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS. <
Pirmininkas A. Pakšis, 

462 Jenne
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenno 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

1 818 Jenne
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne
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. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sūdžia A. Bubelis, 318 Quince St.
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 301 

Caledonia 
Main St.

St. ir J. Jureviči*, 152

CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

Sekretorių"’ K. Čiuberkis,
183 Roebling St., Brook’yn, 

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

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

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

“AIDO”

N. Y.

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

Centro Valdyba: 
Pirmininkas J. Skirmontas, 

72 Hudson Avi., Brooklyn, 
S. Karvelis, 111 Ainslia St., 

Brooklyn, 
Iždininkas J Butkevlčla,

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

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

kuopos Brooklyn# — V. Vitkovičia, 
29 Hudson Ave., Brooklyn, N.

N. Y.

N. Y.

N. Y.

Kadangi “LAISVĖ” 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
183 Roebling Street, Brooklyn, N

2
Y.

5^ “MNG'AUSB
Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laime ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių u.cdikanienlų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligac Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės; <
Kraujo Valytojas......................I
Gyvasties Balsamas...................
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 
Vaistas del Vidurių.. .50c. ir 
Kraujo Stiprintojas...................
Nuo kosulio............... ..25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos 10c. ir

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI: 4
Prezidentas A. Drobišius,

51 Ten Eyck St., Brooklyn, N.
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.

58

K.

V.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.
.«5 
.25 
.10 
.25 
.50 
.25 
.50 

1.00 
1.00
.50 
.25 
.25 
.25 
.2# 
.21 
.M,

Ik

Nuo palvos skaudėjimo J0c. Ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo........... 
Nuo peršalimo........... .. •?•••.•
Plaukų stiprintojas.... “5c. lt 
l inimentas arba Expelleris... 

laukų žilitno 
leumatirmo.. 

Ivtiškų ligų., 
dusulio, 
kirmėlių

ęi.oo 
.75 

1.00
• 1.00 

.50 

.50 

.50 
1.00 

.25 

.1J 
3.00 

.25 

.25 

.50 

.25
1.00

Brooklyn, N.Y.L. L). L. D. KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI.

K. Karpavičius,
120 Grand St., Brooklyn, N. Y.
P. Kurkulis,

28
M.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

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

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

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

ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass; 
J. J. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

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

CENTRALIŠKĄ KASIERIŲ K. VARAšIŲ. 
nario 
nario 
nario 
nario 

korčių . . •

kp. 
k p. 
k p. 
kP.

Motiejaus Povilaičio . . . 
Leono Šimkaus ............
Bronislovo Mockevičiaus 
Kazimiero Grabliausko

IŠMOKĖTA 
Posmertinės 
Posmertinės 
Posmertinės 
Posmertinės
Spaudos darbas (member 
Kasieriaus knyga......... ..
Alga K. Varašiaus ir išlaidos už 1914 m. .. 
Gelžkelio kom. duota laike cent, pikniko .... 
Dėl centrališko pikniko duota J. K. Mažiuknai 
Kazlauskui ir Witte už gėrymus^ piknikui . . . 
Liet. Kooperacijai Alleghenės už valgius ....
A. P. L. A. 3 kp. duota dėl pašelpos ligonių . . 
M. Urlakiui už senovės išlaidas .........................
UŽ spaudą plakatų, tikietų pikniku i ..................
Išlaidos rokavimo kuopos knygų ......................
Protokolo knyga dėl centro ...................................
Finansų knyga dėl centro .......................................
Archyvas centro ............................................................

... 125.00 
. . 1 25.00 

. .. 125.00 
. .. 125.00
... 16.98 
.... 1.00 

. ... 17.00 
. . . . 80.00 
... 100.00 

. .. 100.20 
, . . . 98.77 
. .. 110.00 
.... 10.50
.... 11.00 
........ 2.30

1.83
.25

Viso labo 1,051.48

ABELNA SUTRAUKA A. P. L. A. DRAUGIJOS FINANSIŠKO STOVIO
Į A. P. L. A. centrą įplaukė ............................................................... 1,477.45

I A. P. L. A. centras išmokėjo ............................................................... 1,051.08

Lieka centro kasoj
A. P. L. A. kuopose randasi ...............................

426.37
4,779.10

Viso A. P. L. A. pašelpinio turto randasi ........................................... 5,205.47
Atskaita viso finansinio stovio padaryta sulyg Rugsėjo 30 d., 1915 m.

J. K. MAŽIUKNA,
A. P. L. A. centro sekretorius.

2.

4.

G.

7.

8.

9.

Broadway, So. Boston, Mass. 
M. Purvenas,

Box 181, E. Arlington, Vt. 
K ručas,

152 Perry Ave., Maspeth, N. Y. 
Janušonis,
65 Holland St., Newark, N. J. 
Balsys,
P. O. Box 32, Montello, Mass.
Černiauskas,
Matheny Ave., Springfield,Ill.

R.

J.

P.

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

23 Dean St., Norwood, Mass. 
Pocius,10. J.

2370 Margaret St., Philadelphia,Pa.
11. J. Repšys,

149 Millbury St., Worcester, Mass.
J. Vaškevičius,
183 N. Main St., Pittston, Pa.
V. Stankus (neof.),

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

2 Merchant St., Newark, N. J.
J. Gribas,

12.

14.

15.

16.

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

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

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

110 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.
F. Klastauskas,

241—3 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y.
V. Kazlauskas,

268—40th St.,
Liutkus,
131 Grand St.,

A. Zaperiackas, 
183 Roebling St.

K. Kreivėnas,
550 W. 52 St.,

Simaitis,
174 Broadway,

Parulis,
183 Roebling St.,
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush

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

J.

J.

Now York City.

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Nuo nl 
N uo K 
Nuo 
Nuo 
N uo 
Antiseptiška mestis 
Nuo viduriavimą.. 
Kastorija del vaikų 
Prėskos del dantų. 
Karpų naikintojas..

50c 
50c.

III.

III.

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

STEGER, ILL.
Prezidentas A. J ūsas,

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

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

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

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

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

Box 566, Steger, Hl. 
Knygyno iždininkas J- Damidavičia, 

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna pe pirmam 

kiekvieno mčnesio nedč’ioj, P, A. Sa- 
lasevičiaes svetaintj.

Skilvinės proškos.......... 10c.
I’igulkos <lel kepenų...........
Blakių naikintojas...............
Del išvarymo soliterio.... 
Anatarinas plovimui...........
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti mostis.._................
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai....................50c.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroi 
tfaippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir L ’

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. *
M^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių apraiywwfc’52Ll į

Kreipiantierrtsiems per laiškus arba asmeniškai duodam® 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

I liftu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių. rašyAfs*'-1 jfl? Į 
atsilankydami 4 Lictuiišką Aptiekę

VINCAS J. DAUNORA,
Bedford Avenue Luapu North 4-t«« UrcoKXwfr Ific :

10c Ir
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NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ,

Specijališkas nužeminimai 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti Šitą grama- 
foną su 12 liet aviškų dainų 
500 aditų, kaštuoja $12.5® 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
alga'.. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00. likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK, N. Y.

ir susirėmimų su 
streiklaužiais ir tais, kurie 
nenori prie streiko prisidė
ti, bet pribuvus policija tuo- 

L. S. S. 19 kp. jau seniai jaus padarė “tvarką”, nuva- 
yra nutarus įkurti vaikų rydama žmones nuo prie- 
mokyklėlę.Apie naudingumą plaukų.
tokios mokyklos niekas ne-1 Pagal kompanijos prane

šimą, tai streikuoja apie 
H,000 darbininkų. Streikuo
ja nuo Erie Basin iki Broo- 

‘ klyno tiltui, t. y., apie 2 my
lias ilgio. Prieplaukose nie
kas nedirba.

Streikierių moterįs taipgi 
streike dalyvauja: jos kelio
se vietose buvo užpuolę 
streiklaužius ir pradėję 
mušti, bet policija jas išvai-

Svarbus sumanymas
EXTRA 

PARDAVIMAS

LAISVE

DIDI NAUJIENA BROOKLYNO LIETUVIAMS!

galės abejoti. Kur tik so- j 
cijalistų kuopos įkūrė pa
našias mokyklas, ten ir pa
sekmės buvo. Nekuriuose 
miestuose yra jau sutvertos 
vaikų draugijėlės, kaip tai: 
Montello, Mass., So. Bosto
ne, Mass., ir kituose mies
tuose ir jos gana puikiai gy
vuoja. Tą patį galima būtų 
atlikti ir Brooklyne.

Kuopa išrinko tam tikrą 
komisiją, kuri rūpinsis įkū
rimu minėtos mokyklos. Ko
misijos nariai pradėjo rinkti 
aukas. Ne tik kuopiečiai, 
bet ir pašaliniai privalo ne
sigailėti paaukauti po kelias 
dešimtis centų, kad greičiau 
įkūnijus tą svarbų ir nau
dingą sumanymą.

Mokykloj bus mokinama 
lietuvių kalbos, rašybos, is
torijos ir tt. Taipgi bus mo
kinama dainų, deklamacijų 
ir tt.

Geistina būtų, kad šis su
manymas kogreičiausiai gy- 
veniman įvyktų. Męs tiki
mės, kad vietos lietuviai,su
prantanti svarbą minėtos 
mokyklos, prisidės prie jos 
įkūrimo.

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

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

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

1 pačią kainą pristato į namus.

GERBIAMIEJI BROOK- 
LYNIEČIAI! Kiekvienas 
ant savo kalendoriaus rau
donu paišiuku paženklinki! 
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

Didelis koncertas.

didelis koncertas Socialist 
Party Kings County sky
riaus svetainėj Kismet Tem
ple, Herkimer St., arti No
sį rand Ave. 
Brooklyn, ?
dalyvaus gabiausi
Geistina būtu, kad ir lietu 
viai atsilankytu. * v

ir Fulton St.,
Y. Koncerte

aktoriai.

Pranešimas New Yorko lie
tuviams.

Ketverge, 21 d. spalių bus 
didžiausios prakalbos L. S. 
S. 52 kuopos p. Jurevičiaus 
svetainėj, 639 Courtland 
Ave., Bronx. Kalbės žymus 
kalbėtojai (vyrai ir mote- 
rįs). Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi vietos ir apielin- 
kių lietuviai malonėkite at
silankyti, nes daug naujo iš
girsite. Įžanga dykai.

Komitetas.

Su pagarba
B.

131 Grand St., 
Office or Real

A. ZINIS
Brooklyn, N. Y.

Estate and Insurance.

3

-/>< 

W c $
$
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Turime už garbę pranešti* vietos lietuviams, kad męs jau atida
rėme kitą APTIEKĄ po N410 So. 2nd St. ir kampas Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., (tirščiausiai lietuviais apgyventoj kolionijoj). Mūsų 
Aptiekoj randasi įvairiausių chemikalų, perfnmų, trajankų 
įvairių guminių prietaisų, spcciališkų diržų sustiprinimui vidurių ir tt.

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

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

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

SERGANTIEJI!
ir

INKVIZICIJA”.
Yra tai svarbi knyga. Joje telpa nevien 
cijos, bet ir katalikiškos tikybos istorija, čia nu
rodyta visos baisenybės 
zicijos laužų, siautusių 
mečių ir tt., ir tt.

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

F. MILAŠAUSKIS, 25

, kryžuočių kariui ir inkvi- 
Europoje per daugelį šimt-

dąugeliu paveikslų. Kaina 
šaut F. Milašauskio knygy-

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

kiek aš išgy-

priežasties ligos?

Bus sulošta gražus veika
las “Užburti turtai”, 

|kurį los Newarko aktoriai, 
j Taipgi tarpe aktu dainuos 
“Aido” choras po vadovyste 

’p. E remi n o.
Po lošimui, bus linksmus 

šokiai.
Duris bus atdaros nuo 7 

va], vakare. Lošimas prasi-

-■j

r- xpcxMjfiAjM 
' 'd.

. ivHC , (Jj

Telophone 595 Greenpoint

Daktaras J Misevičia

So. Boston, Mass.

ytvi •! C* £ SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS.Užlaikau Gramofonus rekordas prekiuoja ur 75c.

11 Kietai zoc. ir augsciau. 
Jeigu kurie neturit pini- 

nuo 5
stiklu alaus

Abudu
i še j o vi d u ti n i škai. V e i kai ė- 
ly “Alyvos Žydi” geriausia 
pasižymėjo P. Raibužiutė, o 
“Šalaputryje” — Stakaus- 
kiutė. Taip,gi gerai lošė ir 
Kručas su Vaičekausku.

Žmonių atsilankė beveik 
pilna Tautiško Namo svetai
nė. Visi gardžiai prisijuokė 
iš “Šalaputrio”.

Reporteris.
Lietuvių Kel. Pas. drau

gijos 1 kuopos nepaprastas 
: (extra) susirinkimas atsi- 
Isbu utarninke, Spalio (Oc- 
■tober) 19, 1915, Malonėkite 
.pribūti ir atsivesti dėl prisi- 
į rašymo, 

riai reikalauja nuo 25 iki 30 j reikalas. 
centų į valandą.

Streikas Brooklyno dokų 
darbininkų.

Jau rašėme, kad išėjo į 
streiką Brooklyno dokų dar
bininkai—lioduotojai. Ke
lios dešimtis laivu stovi ir 
nėra kam lioduoti. Streikie-

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite“JAUNĄJĄ LIETUVĄ
su paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenės menrašt
“J VENOJ! LIETUVA” eina kas mėnuo didelio formato 48 

spausdinama ant gražio paveikslų popino...
“J VI NO.IE LIETUVOJE” U.'kviename num. r

rinktinės dailiosios literatūros 
taipgi raštų ir straipsnių, katu 
menės gyvenimo klausimai.

Apart to “JAUNOJOJ Lll
L Mok 

veninio; II 
gyvenimas; 
Moksleivui

a p /. v a I

2257 W.

pausdinama 
liu ir kt.), 
'o ir visuo-

iš politikos ir visuomenės gy- 
alsiai; IV. Srioviu ir partijų 

VII.VI.

00, pusei metų $1.50. 
;yti tuojau:

JAUNOJ! LIETUVA
Chicago, III

n riti.IKALAUJAME 
iOTE DAIKTUS IR 
i u išduodama tavorų, 

mipiginirnas tiktai per 
-h.m puikiai išbraižytą

JEI JIE _
kad supažindinti jus su musų layoru 
tūlą laiką, ir pareikalavus męs jums pi' 
auksinį laikrodėlį, vyrišką ar moterišką 
tik už 5.95 ir apart to, kaip matote ant pav< ikslčlio visus tuos 
daiktus: Škutinyčia, gražiausi Lenciūgėlį, žiedą, Fontaninę Plunksną, 
Baksą Havanos Cigarų, 7 šūvių nikeliuotą revolverį. VEIK DYKAI! 
VISKAS PILNAI GVARANTi OTA. Kitur už tuos daiktus užmo
kėtum tikrai $25.00. Specijališkas nupiginimas, todėl pasinaudokite 
tokia proga, kol daiktų yra, prisiųskite savo vardą ir adresą, iškirpę 
šitą apgarsinimą, o męs jums išsiųsime šituos 10 daiktų dėl peržiū
rėjimo ir išbandymo. Jeigu jus tas viskas užganėdiną, užmokėsite 
agentui $5.95 ir persiuntimo iškaščius. Užsisakykite šiandien—su
gėdysite pinigus. __________ _
EXCELSIOR WATCH CO..oept. mo,CHICAGO, ILL.

PLAUČIŲ
Valandos:

8 —10 ryta 
12—2 po plet 
6—8 vakare

AI R DIE 
LIGŲ.

Nuo
Nuo
Nuo
27(1 BURIU ST., BROOKLYN, N. Y

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

Naujausias
Lietuviškas

Sapniai a kas
Dydžio 5 x 6 L su

Kaina . . . 50c.
Agentams duoda
me 60%

W.S. WAIDELIS, 112 Grand St.,PIGUS IŠPARDAVIMAS GERIAUSI MUZIKALL-ŠKI INSTRUME 
AMERIKOJ E.

Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 
mo pirm užmokėjimo pinigų,

Geriausiai dvieilino Viennos Armonika su visais 
pusbalsiais, mkorni ir manomi basai, 21 klavišis, 12 
basų, minomų/basų atskiri pHeno balsai. Viskas 
kuotvirčiausiay padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 'tonų. Išduoda malonų balsą.

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

vieną dolerį rankpinigių su tiesa perž

K“

ii
Vienas armonikas su 21 klavišiu, 

sais. Kaina $8.00. Tokia armonika 
klavišiu, 12 basų,

Kaina $12.00.
6 strūnų balalaika, 

mechaniški koleliai, 7 
.daponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio iš- 
dirbimo $4.50.

siuntinys pertikrinamas 
susigadinimo negali atsitikti. Reikalaukite illius-

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

MOSCOW MUSIC CO.
Dept. M52 CANAL STREET,

liauti DYKAI dvi geras štukaa 
lidclj Kataliogą visokių nia- 
ktt Mukų ir kitokių visokių™ 
ykų, kurią tu labai nori, o | 
iinai kur ui gaut? Atsiųsk r11 
pilnų ir aiškų adresų ir už 

6 centus stempų dėl uždengimo 
pnsiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tų Katalioį į ir štukas tau nusių
siu) DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGINAS)
3261 S. Halsted'Sl Chicago, III.

SKMI

v

JOHN KULBOK CAFE 
kad 

biznieriai

dra ugai 
Žinoma,

Žinoma, 
visi 
savo biznį gi
ria, 
nors kaip ko
pūsto lapus, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gfiritnas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

gir- 
pa- 
pa- 
vio-

Cigaras,

kalba, tai aoroikia 
vieta atuakanti do’ 

Kambariai u visais 
Prašau kreiptis į tą

kaip 
t is.
kolei vingų
rankamais
tą, o bfi*it užganėdinti.

JOHN KULBOK Loanininkas
291 Wythe Ave., Com. So.lst St.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Greenpoint 279

PARSIDUODA.
Parsiduoda groserštoris 

lietuviais ir lenkais apgy
ventoje vietoje. Savininkas 
parduoda dėl to, kad negali 
susikalbėti minėtų žmonių 

įkalba. Viskas puikiai įreng- 
■ ta ir biznis įdirbtas. Geram 
žmogui, gera proga.

M. Cohen
269 Berry St.,Brooklyn,N.Y.

Cor. So. 1st St

su plieniniais balsais

NEW YORK, N. Y.

Ar nori but riebus?
50 c. baksas dykai!

Męs norime tau parodyti, kad gali būti daug r 
bosnis, vietoje sudžiūvęs, visai veltui.

O, žiūrėk ant tos sudžiovusios po
ros! Kodėl jie nevartoja SARGOL? 
Geriausias patarimas kiekvienam su
džiūvusiam vyrui ir moterei. Męs 
užtikriname, kad vartojant “SAR
GOL” paaugsi švaroje ir būsi užga
nėdintas, kitaip nemokėk. Pamislyk 
apie tai—pamislyk, ką tas reiškia. 
Ant mūsų iškaščių męs jums reko
menduojame vartoti tas gyduoles, nuo 
kurių paaugsite ant 10, 15 ar 30 
svarų, sutvirtės jūsų kūnas, papilnės 
veidai, kaklas ir abclnai jausitės už
ganėdinti. Jeigu vartodamas “SAR
GOL” to neatsieksi, tai nieko.nemo
kėk.

Męs ypatingai norime girdėti nuo 
sudžiūvusių link vaistų gerumo. Kam 
kentėt, niekam nieko nesakius. J 
pasiųsime baksiu ką vertės 50c. tiems,

vartoja visi

prnmnes ms 
štai. Reiki 
50c. Persi

5

i in

l siuneiarm 
vartojant

I Męs no 
! būtume ) 
geriausių gyduoli

1 geidajamus rez.ult 
Męs žemiau paduotą 

THE SARGOL < 
kurie išrodo sudžiūvę, vos tik dra- , Herald Bldg., Binghamton 
bužiai laikosi ir išrodo prastai, ne
paisant kaip brangias drapanas ne
šioja. Męs nepaisome, kaip sudžiū
vęs būtum ar nuo pat gimimo, ar iš 
priežasties ligos— męs imame riziką 
ir tikimės jus pakelti švaroje. Jeigu 
negalėtume—nenorime pinigų. Nau
jas gydymo būdas padauginą krau
ją, sustiprina nervus, pagelbsti per- 
grumuliuot maistą ir tokiu būdu mai-

dedamas 10c. padengimui 
klausyk mūs, nesigailėsi.

DYKAI “SARGOL” KUPONAS.
Prisiunčiu kūponą ir 10c padengi

mui lošų, už kurį prisiųskite už 50c. 
baksuką “Sargol“, the Flesh Builder. 
The Sargol Co., 868-K Herald Bldg 
Binghamton, N. Y.

£

Diena 
užsiimu 
I’cr.sistatykite sau, kiek aš 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirejo 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’bėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas u didžiausiomis pa- 
sekmėm’s, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt. ,

Dėl gydymo nervų ir lytiški} ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduiiai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. No kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidoliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8
vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10

140 E. 22nd St. (Lexington i

Naujausi = Lietuviški

Columbia

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
Galima gauti pas

J. GIRDĖS
103 Grand St., Brookl) n, N.'i

2339.

2340.

234 1.

2342.

2343.

2223.

2224.

2225.
(4

2226.

2227.

2228.

2356.

2357.
2358.
2359.

2360.

II- i

vai. ryto iki 4 po pietų.

o.) New York City

ŠeRIAU žirgeli. Doeta.'.
DIEDUKAS. Polka Primo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS". Maršas. Kolumbijos Orkestrą.

Vaiskava ■

Gvardijos

Kape’ija.

NUOSTABU. Maršas. Rcpublikonų Gvardijos Orkestrą. 
S1 U V E .1A. Monologas. 
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo 
Kapelija. 
ANT VIENOS GALVOS. Monologas. 
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR. 
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų 
Orkestrą. 
MANO LAIVAS.
1 SVEIKATA. Maršas. Griežė Princo Vaiskava 
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRI ALĘ. 
LINKSMINKIMĖS. “ ’
PER ŠILĄ JOJAU. 
ŽYDAS STATINĖJE. 
SAULELĖ 
Kapelija. 
LIETUVA 
TEKA. 
BIRUTĖ ir 
DARBININKU MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ. 
NEMUNO VILNYS. (liras. V. Kudirka) Valcas. 
SUDIEV. (I)r-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARDELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.

Polka. Princo Vaiskava Kapelija.

Polka. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

r

EibVlAI PERKA PAS MUS?
parduodame gražius, drūtus FORN1ČIUS ir už 

mą prekę. Palaukiam pinigų, jei kas nori arba gali išmokėt po 
.00 ar $2.00 į savaitę.

PATARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI,

687 THIRD Z VE. COR. 21 STREETR *BROOYN, N. Y




