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Milicija sando i lietuvius 
streikierius.

(Mūsų korespondentų pranešimai).

greitu laiku mano užsistoti 
už Rusijos valdžios taip 
skriaudžiamus žydus.

Kun. Mockus ai-

Nashua, New Hampshire.’kunigas begėdiškai palaiko

važiuos su maršru
tu į rytines valstijas.

18 d. spalio (panedėlis) ii-’ kapitalistų pusę. Jisai iš-
■gai pasiliks atminime Na.'vadinęs streikierius nevido- 
shua lietuvių darbininkų.Ta Iriais. Korespondentas sa- 
diena jų istorijoj bus krūvi-1ko, jog geda laikrašty ir at- 
nom raidėm užrašyta. I kartoti tuos bjaurius kuni-

“ Laisvėje” jau buvo rašy-lgo žodžius. Nashua lankėsi 
ta apie streiką Nashua Ma- So. Bostono kalbėtojai J. 
nufacturing Com., kuriame, Gegužis ir Vitaitis. Gegu-
dalyvauja daugelis lietuvių.

18 d. spalių tarpe streikie
rių ir miesto majoro su mi
licija kilo kruvina kova. 
Streikieriai buvo ant pikie- 
tų; jie norėjo sulaikyt ka
rus, kuriais išveža iš dirb
tuvės tavorą. Moterįs pir
mutinės susisėdo ant gelžke- 
lio ir kada atėjo trūkis, tai 
jos anė nesijudino. Tada 
pribuvo miesto majoras, ku
ris pareikalavo, kad jos pa
sitrauktų nuo gelžkelio, nes, 
girdi, jūs laužot Amerikos 
teises. Bet streikieriai jo 
nepaklausė. Tada jis atsi
vedė miliciją ir jis (majo
ras) pirmas pradėjo mušt 
streikierkas ir liepė tą pat 
daryt ir milicijai. Milicija 
šoko ant ramių žmonių su 
didžiausiu įdūkimu: ėmė 
mušt, badyt ir-šaudyt mote
ris ir vyrus.

Kelios moterįs sužeistos, 
dvi areštuotos. Vienas vy
ras mirtinai sužeistas, ro-

žis pasakė lenkams, kad ne
užmirštų žodžius savo kuni
go. Kalbėtojai kvietė strei
kierius laikyties vienybėje.

Teismas atsibus 20 d. spa
lių.

Streiko komitetas kviečia
mas prie didesnio veiklumo.

Kapitalistiškas laikraštis 
1 Nashua Telegraph” vadina 
streikierius “mob”. Stačiai 
begėdiškas elgimasis!

“Laisvės” korespondentas 
Duonkepys sako, kad dabar 
darbininkai pamatė,kaip tai 
negerai turėti kapitalistišką 
miesto valdžia. Štai kodėl 
darbininkai turi rūpinties 
išrinkti miesto valdžion so- 
cijalistus. Darbininkai turi 
užsiimt unijom ir politika.

Laikraštis “The Manches
ter Union”,(N4),kurį mums 
prisiuntė iš Nashua, sako, 
jog į Nashua buvo pribuvus 
milicija iš Manchester. Tokį 
paliepimą išdavė guberna
torius Spalding.

VOKIEČIAI NEPAIMA DVINSKO.
SERBŲ ARMIJA ATKIRSTA,NUO TALKININKŲ

■dos, ir daugiau yra sužeistų.
Visi sužeistieji ir areštuo

tieji yra lietuviai. Tai mat, 
kokią valdžią męs turim 
šiandien!

— Kitas korespondentas 
praneša, jog Kompanija no
rėjo suvilioti darbininkus. 
Ji šaukė ateiti komitetą, bet 
kada komitetas ateidavo, tai 
vis dėlei šiokių ar tokių 
priežasčių jo nepriimdavo. 
Taip bemuilindama darbi
ninkams akis, kompanija 
pradėjo gabent 'tavorus iš 
sklodo. Tada darbininkai 
suprato, kad juos apgavo ir 
tuoiaus nutarė neleist tavo- 
rų. Taigi, panedėlį ir susi
rinko toj vietoj minia žmo
nių. Daugelis moterų bu
vo su vaikais. Buvo mano
ma sulaikyt karus. 'Mote
rįs supuolė ant gelžkelio ir 
taip užtrukdė judėjimą per 
valandą laiko. Tuomet pa
šaukta policija, vėliaus mi
licija, o paskui atvyko ir 
majoras. Tada tai ir prasi
dėjo kraujo praliejimas. 
Mušė vyrus, mušė ir mote
lis, nesigailėdami jų. Mi- 
licijonieriai pradėjo šaudyt 
— žmonės bėgti.

Lengvai subadė apie 12 
moterų. Areštavo apie pen
kis lietuvius, kuriuos palei
do ant parankos po 50 dol. 
kiekvieną.

Dabar Nashua tikra revo-

Buvęs Nashua majoras, o 
dabar streikierių advokatas 
W. H. Barry nusiuntė laiš
ką majorui James Crcv.'Ry, 
kad tasai duotų įsakymą su
laikyti tavorų išvežimą. Tik 
kasžin ar majonras sutiks tą 
išpildyti.

Četverge, 10 vai., turi at
sibūti konferencija, kurioje 
dalyvaus ir streikierių at
stovai. Bus svarstomas 
klausimas apie algas.

Savo korespondentams S. 
[Zavadskui, Duonkepiui, P. 
IOginskiui ir St. Vargdieniui 
. tariame ačiū už taip greitą 
'žinių suteikimą ir iškarpas 
, iš “Nashua Telegraph”. 
■Meldžiame ir toliaus infor- 
[muoti “Laisvę” apie strei
ko bėgį, o męs, kuo galėda
mi, patarnausime.

SCIIENECT A D Y D A R BI- 
NINKAI LAIKOSI.

Schenectady, N. Y. — Ge
neral Electric Co. darbinin
kai labai gerai laikosi. Nors 
kompanija liepė darbinin
kams grįžti darban, grąsin- 
dama prašalinimu, tačiaus 
darbininkai to neatboja.

Išviso streikierių skaičius 
siekia apie 13,000.

Visi jie ištikimi savo ank
sčiau išstatytiems reikalavi
mams.

liucija. Tiesiok pasibjaurė
tinai elgiasi valdžia. Dau
gybė žmonių vaikščioja su
žeistų.

Darbininkai taip-pat įnir
tę. Vienas lenkas sakalas 
išlupo kareiviui šaudyklę ir 
trenkė, bet kiti jį subadė. 
Nežinia ar išliks gyvas.

Streikieris Rasavičius, 
laike to baisaus užpuolimo, 
mirtinai sužeistas ir tuoj 
nugabentas į šv. Juozapo li- 
gonbutį, kur jo laukė kuni
gas Leonas Tyla. Trįs mo
terįs Ona Kepin, Juozapina 
Vencius ir Aleksandra Be
lėk yra ligonbuty.

Korespondentas St. Varg
dienis praneša, kad lenkų

STREIKAS LONG 
ISLAND CITY.

Sustreikavo 600 darbinin
kų General Vehicle (pava- 
žių) kompanijos.

Kompanija siunčia auto
mobilius ir ammuniciją ka
riaujančioms Europos vals
tybėms. Ta kompanija turi 
bendrus ryšius su Schenec
tady General Electric Co.

Manoma, kad Long Island 
City darbininkai išėjo strei
kai! labiau iš simpatijos dėl 
Schenectady streikierių.

WILSONAS UŽSISTOS Už 
ŽYDUS.

Kalbama, kad Su v. Valsti
jų prezidentas Wilsonas

DAYTONO LIETUVIŲ 
ATSIŠAUKIMAS.

Męs, Daytono lietuviai 
darbininkai, nutarėm su- 
rengt prakalbas ir kalbėto
jam parsikviesti kun. M. X. 
Mockų iš Chicagos, III. Bet 
kadangi mums visiems pasi
daro dideli kaštai, tai nuta
rėm atsisaukt per laikraš
čius ir parašėm laiškus dau
geliui lietuvių j Ohio, Penn
sylvania, New York ir Nau
jąją Angliją, kad prisidėtų 
prie maršruto surengimo. 
Mūsų atsišaukimas tilpo* 
“Keleivio” N. 39. Atsišau
kė gana daug pritarėjų.

Kalbėtojas važinės su 
prakalbom po šias valstijas: 
Ohio, Pennsylvania, New 
York, Connecticut ir Massa
chusetts, bet abelnai imant, 
palei taip tankiai apgyven
tas lietuvių kolionijas, atsi
šaukimų yra gauta 'mažai.

Būtų geistina,kad kiekvie
nas tų valstijų miestas, kur 
tik yra lietuvių, prisidėtų 
prie maršruto. Geistina 
būtų, kad draugijos ir kliu- 
bai neatsisakytų rengt pra
kalbas. Gelžkelio lėšos bus 
apdengtos proporcionališ- 
kai. Maršrutas prasidės su 
Ohio valstija, o baigsis su 
Bostono apygardom.

Kurie pritariat, tuoj atsi
šaukite. Meldžiam atsi- 
šaukt žemiau paduotu adre- 
su F. Gražinckas, 31 So. 
Perry st., Dayton, Ohio.

Nuo red.—Talpiname šį 
pranešimą, kaip ir daugelį 
kitų pranešimų, vardan be
šališkumo.

DĖL KUNIGO JAKAIČIO 
BROLIO.

Vienas mūsų skaitytojas 
iš Worcester, Mass.,prisiun
tė iškarpą iš tūlo anglų lai
kraščio, kur pranešama,kad 
vietos kunigas J. Jakaitis 
rūpinasi išgauti iš vokiečių 
nelaisvės savo brolį Jurgį.

Jo brolis Jurgis pernai 
metą parvyko iš Amerikos 
Lietuvon. Jisai turėjo pir
mas amerikoniškas pilietiš
kas popieras. Vokiečiai jį 
paėmė į nelaisvę mūšyje ties 
Mozūru ežerais.

Kunigas pasamdė gerus 
advokatus, kurie kreipėsi 
prie kongresmano Gallivan 
iš Bostono. Dabar tuo klau
simu rūpinasi valstybės de- 
partmentas ir Amerikos 
ambasadorius Vokietijoj, p.

Netik Jakaičiams, bet ir 
daugeliui amerikiečių bus į- 
domu, kuo užsibaigs šis da
lykas. Tuomet galima bus 
žinoti, kiek vertės turi pir
mosios pilietiškos popieros.

New Yorko valstijos dar
bininkai veda smarkią agi
taciją prieš naują New Yor
ko valstijos konstituciją.

Atsiminkit, kad 2 d. lapk. 
reikia balsuot prieš konsti
tuciją.

Suvienytos Valstijos, Chi
li, Argentina ir Brazilija 
pripažino Mexikoje legališ- 
ka valdžią—konstitucionali- 
stų valdžią.

“ Mexikieciai džiaugiasi.

VOKIEČIAI KAIP NEPA
IMA, TAIP NEPAIMA 

DVINSKO.
Petrograd. — Oficiališkai 

apskaitoma, kad vokiečių 
mėginimas paimti Dvinską 
jiems labai brangiai apsiei
na, o Dvinskas kaip nepa
imamas, taip nepaimamas.. 
Ties Dvinsku tapo užmušta I 
ii nelaisvėn paimta 80,000 
vokiečių.

Vokiečių belaisviai, ku
riuos suėmė rusai, sako,kad;
tarpe kaizerio ir feldmarša- kai apskelbė karę Bulgari-
lo Hindenburgadkilo net ne- jai. Rusijos caras savo ma- . ...

nifeste visą bėdą meta ant kaį,/Ulgarai 
bulgaru caro Ferdinando ir . ” - -

su širdies kanuohų. .
skausmu kariauja su bulga-1 Bulgarų kariumene 
rais, kuriuos paliuosavo iš užėmė Sultan Tepe. _ 
po turkų jungo. I. Austrų kariumene laime-

___ Ijo ties Shabatz, | vakarus 
CARAS DAUG DIRBA. inuo Belgrado.
taSKXKOMANOVA! DER1S1 SU 
randasi mažame Baltgudi- 
jos miestely. Caras užima

JŲ PLENAI. ije kelių paskutinių dienų
Po pasitarimui Anglijos 1Maskvoje kilo dideli sujudi- 

kabineto su Francijos karės m&i tarpe žmonių.
...i.LL.Li paaiškėjo, jog! Maskvoje kilo taip-pat irministerių paaiškėjo, jog i
Franci j a ir Anglija prašys dideli darbininkų streikai.
Graikijos, kad ši padėtu1 Maskvoje buvo pabudavo- 
Serbijai, o Rumunijos, kad tos barikados. Naujasai 
šioji praleistų rusu kariu-! Rusijos vidurinių reikalų 
menę per savo teritoriją. 'ministeris Chvostov pasakė, 

-- “ ,kad didžiausi Rusijos ban- 
ITALIJA IR RUSIJA FOR-ikairyra vokiečių rankose.
MALIŠKAI APSKELBĖ

KARE BULGARIJAI.
Italija ir Rusija formališ-

Vargas tai Rusijai!

susipratimų
■ j ■> į&feji

MŪŠIAI TIES RYGA.
Iš rusų ir vokiečių gene- 

rališkų štabų;, pranešimų 
tampa aišku, kad ties Ryga 
vokiečiams šiomis dienomis 
vėlei pradeda sektis.

Ties upe Aa (Lielupė), 22 
mylios į pietus nuo Rygos, 
vokiečiai užėmė kaimą Ki
čus. Tarpe Mitavos ir Ry
gos mūšiai tęsiasi. Giriose 
į rytus nuo Mitavos vokie
čiai pasivarė pirmyn.

. Ties Borkovičiais vokie
čių kariumenė pasiekė Dvy
nos (DauguvosLjjpę.

Rusai atakavo vbkiečiūs 
į šiaurius nuo Jakobštato, 
bet rusų atakos, kaip sako 
vokiečiai, tapo atmuštos.

ANGLIJOJ GALI KILTI 
REVOLIUCIJA.

Anglijoj galima laukti 
stambių atsitikimų. Visiš
kas nesisekimas Balkanuo
se, visiškas nesisekimas ties 
Dardaneliais ir austro-ger- 
manų įsilaužimas Serbijon, 
didžiai sujudino visą Angli
jos visuomenę.

Didžiausia kaltės dalis 
■ metama ant ministerių.

Tvirtinama, kad pinriasai 
ministeris Asquith pasi
brauksiąs ir jo vietą užim
siąs atžagareivis Bonar 
Law, kuris jau matėsi su 
karalium.

Britanijos ministerių po
sėdyje dalyvavo ir Franci- 
jos karės ministeris Mllle- 
rand, o taip-pat ir Franci jos 
a mbasadorius Angli j oje.

Jeigu atžagareiviai paim
tų į savo rankas ministeriją 
ir įvestų priverstiną karei
viavimą, tuomet Anglijoj 
galima laukti revoliucijos.

Didžiausias anglų dien
raštis “Times” mato pavojų 
Balkanuose.

Generolas Eric Swayne, 
kalbėdamas Hull'y, pasakė, 
kad ligi ateinančio pavasa
rio Anglijai reikia 3,000,000 
kareivių. Jeigu jų nebus— 
tuomet karė bus pralošta.

BULGARAI PAĖMĖ 2,000 
BELAISVIŲ.

Vokiečių karės ofisas pra- 
1 paėmė 

bulgarų caro Ferdinando ir .4^00 serbų, į nelaisvę ir 12 
sako, kad rusai su

“Dzimtenės Atbalsis” (Tė
vynės Garsas), skiriamą la
biausiai latviams pabėgė
liams. Laikraštis eis du 
syk i savaitę ir bus vedamas 
S. Bankavo., užsidariusiojo 
neseniai Vindavos latvių 
laikraščio “Kurzeme” re
daktoriaus.

LIETUVA
RIETĄ VOS APSKRIČIO 

VIRŠININKAS.
Reichstago atstovas ma

joras Frommer, buvęs įki
ši oi adjutantu Kuršo valdy
mo Liepojuje, paskirtas da- 

taip- Įhar Į civilinį Lietuvos valdy-

ROTHSCHILDU.
Rusams labai reikalingi

mažą dviem aukštais namą, pinigai. Jie skolina,.kur tik 
Patsai caras užima tik tris eina. Bet. esantieji, žydų 
kambarius. Viename dar-[rankose didieji bankai nela- 
buojasi, kitame valgo, o tre
čiame miega.

Caras veikia nuo ryto iki 
vėlam .vakarui. Mažasis ca- 
rukas, turįs 11 metų, taip- 
pat atvyko karės frontan.

Patsai caras užima tik tri eina. Bet esantieji žydų

SERBIJOS ARMIJA AT
SKIRTA ŠIAURĖSE,

Londonas.—-Bulgarų ka- 
riumenč, įsiveržusi Serbi- 
jon, jau pasiekė Nisho-Solo- 
nikų gelžkelio ties stacija 
Vranja. Taigi, susinešimas 
tarpe serbų armijos veikian
čios šiaurėje ir tarpe talki
ninkų, besiskubinančių su 
pagelba, jau perkirstas.

Dabar serbai atkirsti nuo

bai nori gelbėti tą tautą, ku
ri žydus visaip pereskioja 
bei varžo. Norėdama susi
laukti pagelbos ir iš žydų 
pusės—o tat būtinai reika
linga—rusų valdžia nusilei
do. Būtent prezidentas 
tarp tautinio j o komercijos 
banko Petrograde, direkto
rius Višnegradski, rusų val
džiai paliepus, telegrafavo 
į Londoną Rothschildui, jog 
rusų valdžia išpildysianti 
svarbiausiuosius Rusijos žy
dų reikalavimus. Žydai ga
lėsią apsigyventi, kur norė
sią,. galėsią visur pirkti že
mės, išskiriant sostines bei 
svarbiausiuosius miestus,to

mą Rietavos apskričio vir
šininku.
APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ 

PASIKALBĖJIMO VA
LANDOS.

Kaip musų skaitytojai jau 
žino, jog vokiečių apskričių 
viršininkai paskyrė pasikal
bėjimo valandas, kur gyven
tojai gali pranešti savo rei
kalus ir susilaukti patarimo 
bei paaiškinimų. Apskričių 
viršininkai yra labai užimti 
visokiais darbais, o turi ke
liauti ir po savo apskričius, 
kad patys pamatytu, kaip 
dalykai eina. Todėl labai y- 
ra geistina, kad gyventojai 
tik tą dieną ir valandą lan
kytųsi apskričio viršininko 
namuose, kada tikrai žino, 
jog ta diena ir ta valanda 
yra pasikalbėjimui paskirta. 
Kaip męs pa tyrėme, tai Var
mų viršininko rašykla gy
ventojams yra atdaryta 
Šventadienį nuo 9—10 vai. 
pirm pietų, pirmadienį, ant
radienį, ketvirtadienį bei 
penktadienį pirm pietų nuo 

;9 iki 12, o po pietų nuo 3 ikiviso pasaulio ir palikti savo dau^ žydams ^nebūsią taip 
iGcnom spėkom gintis prieš vL.žzmr _
milžiniška vokiečių antpuo- įmokyklosna. Visnegradskis kytų, negali būti tiki as, jog .. e f 1 -tAA- m nncVriAin vnximnka FAR

varžoma leisti savo vaikus (5 vai. Kas kitu laiku atsilan-

Talkininkai, kaip pranešti 
iš Londono, skubinasi ser
bams pagelbon.

Ir kitose vietose bulgarai 
padare žymų progresą. Jie 
jau pasiekė Piro to pakalnę, 
per kurią eina rytų gelžke- 
lis.

Iš Nisho p raliam a, jog 
serbai jau apleido Istipą. 
Jeigu' tai teisybė,tuomet bul
garų laimėjimas yra labai 
didelis.

Austro - germanai, vado
vaujant generolui Koevess 
paėmė serbų miestą Obreno- 
vatz, 14 mylių į vakarus nuo 
Belgrado.

dar paminėjo, jog jo nuomo
ne rusų valdžia visai nesi- 
spirianti po karės suteikti 
žydams dar daugiau teisių.

apskričio viršininką . ras 
bei galės su juomi pasikal
bėti. a

KARĖS STOVIS MASK
VOJE.

MIRTIES BAUSMĖ.
“Ryg. Garsas” rašo:
Viennos teismas už nusi-! 

dėjimus valstybei pakoręs: [ 
parlanwnto deputatą Dimit- 
rą Markevičių, augštojo tei
smo narį Vladimirą Kupido- 
vičiu, advokAta Kirilą Čar-‘ 
Ii Linkevičių iš Peremišlio, | 
daktarą Joaną M^gomiloc- 
kj Kš Zločevo, “Novoji# Vre
mia"’ korespondentą IX- 
mitrą Jančevskį, vieną dva
rininką vieną kareivį.Visi 
buvę rusų tautininkų parti
jos.

Ispanų pasiuntinys Vien- 
noje, rusų valeliai prašant 
rūpinąsis, kad Pranciškus 
Juozapas dovanouų Janče- 
veckiui.

APIE POLICIJĄ.
Policijos reikalus užim

tuosiuose Lietuvoj kraštuo
se atlieka vokiečių civilinis 

‘valdymas savo žandarais bei

riieji dėvi žalią uniformą su 
mėlyna apikakle bei mėly* 

j .... ... .. v nais rankovių apstatais, pa
vieni, advokatą Kubą ,^a1- starieji rėdyti pilkai ir turi 

----------- ^1 eremisho, ap|jn)į rankovę juostą su 
užrašu: “Gendarmerie Li- 
teuen”(Lietuvos žandarija). 
Žandarų paliepimus reikia

skelbta kares stovis. Bėgy-

Schenectady streikierių mitingas.

- Lietuvių gimnaziją atida
ryti Voroneže berniukams 
ir mergaitėms su

1 1 • V 1 • J 1 ,

LIETUVOS APRŪPINI
MAS GYDYMU BEI 

VAISTAIS.
Labai nemalonus dalykas, 

kad Lietuvoje yra mažai gy
dytojų,, o ir aptiekoms trūk
sta daug vaistų. Vokiečiai 
kiek galint pasistengia šitą 
spragą užkišti. Susirgus 
galima kreipties ir į vokie-

ir mergaitėms su teisėmis čių kareivių gydytojus. Kur 
valdiškųjų 'mokyklų rūpina- juos surasti, galima sužinoti 
si lietuvių V. Dūmos atsto- apskričio viršininko rašyk- 
vas M. Yčas, padavęs nese- loj (kanceliarijoj). Aptiekos 
niai tani tikslui prašymą ap- vokiečių yra kiek galint ap
švietus ministerial gr. Ig- rūpinamos vaistais. Taip

loj (kanceliarijoj). Aptiekos

natjevui.
Maskvos pirklių bankas 

paaukavo 9,000 rb. pabėgė
liams po 3,000 r. lenkams, 
lietuviams, latviams.

Maskvoje įsikūrė, latvių 
bendrija, kuri nuo 1 rugp. 
žada leisti latvių laikraštį

pavyzdžiui Varnių aptieka 
reikalingiausiais vaistais 
jau aprūpinta, iš’ ko vieti
niai gyventojai labai pasi
džiaugia. Tikima, jog neuž
ilgo vaistų stoka gal visur 
bus* šiek-tiek prašalinta.

(“Dabartis”). j
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išbuvo Shenandoah, Pa

męs 
belais-

susipazmęs 
dalykais.

ginalės eiles tilpo “Naujojoj 
Lietuviškoj Ceitungoj” (N.

Jam yra jo prapultis 
Ne, tai visą tur matyti 
Pats neprietelis baisus 
Dievs už mus...”

laikraštėlį, bet 
niekas neišeina

supi
bus suprantamas, tuo leng

ziasi į visas gyvenimo sry

ILLINOISO MAINIERIAI

gimosi, laike charakteriza

vienas mėgėjas visų

vimo buvo nustatyta. •
Pati pradžia, pats užma

nymas, padarymas pirmuti
nio pieno, pats nustatymas 
yra svarbiausiu dalyku ir 
todėl į tą pradžią reik ypa
tingai atkreipti domą ir tą
ją pradžia labiausia reik rū
pi nties. Negana išaiškinti 
ir suprasti, bet kiek tik ga
lint teinsingai padaryti pir-

Korespondencijas 
tasai

ės stoti ant pirmo Įleisdamas “Laimę”, jisai ne
susilauktu didelės nelaimės

Ką jau čia ir šnekėti. Mū
sų prezidentas apženijo dvi 
savo dukteris, o dabar ir

nas. Nors, rodosi,

Jeigu V 
liudininku karėje su Gabriu 
yra Keistutis Šliupas, tai aš 
nelabai džiaugiuos panašiu 
liudininku.

išeina jau 6
■ ji, mat, progre

Valstijų
Suvienytų Valsti- 

šaukia

Kun. Mockus tuoj 
Pittsburgo apygardose.

Kad tai jisai sujudintų 
pačiuose pamatuose tą du
rnų didmiestį.

Lietuvos socijaldemokra- 
tai, kaip praneša “Laisvei” 
vienas draugas vilnietis, ne
labai nžganėdinti Lietuvos 
Šelpimo Fondu, kuris turi

Mieliausi V. K. Račkaus
ko žodžiai: žmoniškumas ir 
gera valia.

miausia suprastų patį 
kala

Skaitant “Ateitį”, tankiai 
pamisliju, kad tai Prūsų lie
tuvių organas.

Salaveišių Jieva Booth sa
ko, kad Europa subedievėjo 
laike šios karės.

Francijoj ir Belgijoj žmo
nes dairosi aplink ir maty
dami tik griuvėsius, sako — 
čia nėra dievo.

Pamislytum žmogus, kad 
be salaveišių jau tikrai ne
bus išganymo.

— Kaip girdėjome, tai 2 
d. lapkričio Binghamton, N. 
Y. žada įvykt debatai tarpe 
socijalisto A. Hermano iš 
New Yorko ir kunigo Vin
cento Slavyno ir Rome, N. 
Y. (Jisai seniau klebonavo 
Utica, N. Y.). Reikia pa
geidauti, kad debatai tikrai 
įvyktų.

neat- 
karės

;ai, kas viduje 
pilnai yra per- 
Hicijas priren-

— 1905 metų revoliucija 
Lietuvoje. Taip užvardin
tas veikalas spauzdinas 
“Jaunojoj Lietuvoj”. Auto
rius J. Kačergis. Veikale 
yra labai daug faktiškos 
medžiagos, bet jam toli gra
žu iki pilnumo.

nėjas, dabar vienas pats vi
soje rusų raštijoje išreiškė 
nepasitikėjimą lenkais. Jo 

abelno bendradarbis sako:

pirmo pastumėjimo priguli 
ir teisingas užbaigimas.

Iki šiam laikui pas mus 
remtasi tiktai repeticijomis 
ir todėl stengtasi kuodau- 
giausia tų repeticijų turėti.

Tur kožnasis tai sakyt. 
bet'Dyvinai ir stebuklingai,

Kad jis vaiskus mūsiškius 
Ir per tuos ikšiol šlovingai 
Mūsų muš neprietelius.
1 ogi del tur pripažinti t 
Iš širdies kiekviens žmogus: 
Dievs už mus.
Galim šiaip ir taip dūmoti, 
Pat augštomis mislimis — 
Tik negalim pas’didžiuoti, 
Kad mūsoji išmintis 
Ir kareivių mūs drąsumas 
Yr’ laimėjimo macis , 
Arba*priešo vien baugštu

ru unijos nariu.
Savo nutarimą Illinoiso

kad 
būtu

nuo temos paties 
nuo abelno ritmo 
O todėl taip 
kad mėgėjais ne tik abelnos 
veikalo temos, abelno veika
lo uždavinio, bet atskirai sa
vo rolės nežino; nežino ko
kią poziciją juomi imituoja
ma ypata tame veikale ūži-

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

nauja 
prirengta prie! Tai tur kožnas pripažint.

Dievs patsai už mus kariau

jami
singa būtų paduoti rolę įdė-1
ta į tam tikrus keno nors •

Nors aktorius yra tvėrė 
rolės ir išdalies netei

su noru apsiima lošti, nors 
ji toje rolėje ir visai netin
ka, bet kitaip su rolėmis pie
menų, tarnaičių arba kai- C f c

Tos eilės “N. L. Ceitun
goj” tilpo tada, kad Hinden- 
burgas užėmė Vilnių.

Mūsų kunigai savo gelto
nojo “Darbininko” lūpomis

Rusai Vankas.
Tik lietuvių kareivių nėra 

kuo pavadint.
čiru-Viru.

RENGIMĄSI.
Tankiausia patiems mėgė

jams prisieina būti ir reži
sieriais ir aktoriais ir gri- 
miruotojais, — žodžiu, visu- 
kuo, kas yra reikalinga pa
statymui veikalo, nes to vi
so, ne tik provincijoje, bet ir 
didesniuose miestuose ne vi
sur galima rasti. Esant re
žisieriui,arti susipažinusiam 
su personažu, duotųsi atlikti 
viskas nesulyginant leng- 
viaus, bet tuo viskuo reik 
rupinties patiems mėgėjams 
ir todėl tas darbas pasidaro 
daug keblesniu ir sunkesniu. 
Tegul veikalą ir visi renka, 
bet jau prie padalinimo ro
lių apsireiškia varžymosi 
dėl rolių. Nors kiekvienas 
sakosi turįs palinkimą prie 
šiokiu bei tokiu rolių, bet 
beveik visados pasirodo, kad 
rolės aficierių, ponų ir šiaip 

labiau

— Dienraštis “Worcester 
Telegram” sistematiškai in
formuoja savo skaitytojus 
apie lietuvių gyvenimą. 
Kartais, žinių suteikia kle
rikalai, kartais, pirmeiviai. 
Padėkime, tas laikraštis jau 
plačiai pagarsino apie And
riaus Bulotos ir Žemaitės 
atvykimą Amerikon.

Suvienytų 
titucija 
jų konstitucija 
mūsų patriotai.

O nieks nežino, kad tą 
konstituciją priėmė ir už- 
gyrė tiktai dvidešimta dalis 
visų Amerikos gyventojų.

Tiktai 120,000 balsavo už 
ta konstituciją, o suaugusių 
vyrų tuomet buvo daugiau 
negu milijonas.

męs 
apie

rysius tik su pirmeiviais 
bet ne su socijaldemokra- 
tais.

Bet kur jie ligišiol buvo‘i

Illinoiso mainierių unija 
yra viena iš drūčiausių ir 
solidariškiausių unijų šioje

ninkas P. Šukys nori išleisti 
“Laimę”. Turbūt, tas žmo
gus neturi mažiausio supra
timo apie reikalų stovį mū
sų laikraštijoj. Kad tik

pats apsiženija.
Tai jau daug sykių geriau 

išžiūri, negu viso Wilsono 
politiška programa.

vokiečiai, turkai — visi no
ri Įgyti jo malonę, visi dang
stosi to seno Jehovos vardu. 
Net gaila senelio dievo, kurį 
patrijotai tampo į visas pu-

Safety first — sako tram 
vajų ir gelžkelių kompani

vai autonomijos.
Tai ne naujiena. Oficia- 

liška Rusija neduos Lietuvai 
autonomijos.

Bet ar gali Tilžės “Da
bartis”, paminėjusi “Novoje 
-Vremia” žodžius, užtikrinti, 
kad Vokietija esanti “mažų
jų tautų globėja?”

Męs netikime tam.

— Škotiečiai, kaip rašo L. 
Pruseikai drg. V. Kapsu
kas, nemano sujungti savo 
raštams leisti draugijos su 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija. Anot drg. 
V. Kapsuko, škotiečiai tuo
met būtų perdaug prigulinti 
nuo amerikiečiu. Tačiaus, v z
ir drg. V. Kapsukas sutinka, 
kad britaniečių raštams lei
sti draugija bent kaip kada 
galės tarties ir bendrai 
veikti su L. D. L. D.

nu.
Karės, mirties baimė, ka- 

.., . . . v _ ,rės baisenybės privertė len-giamos tiktai paviršutines V11C su miiRi

m ogesni uz "in. ju. u." mo
kės šaukties dievo pagelbos.

Bėda ponui dievui su tais 
kostumeriais!

— Neperseniai žydų soci- 
jalistų dienrašty “Vorvard” 
(turi 200,000 skaitytojų) til
po platokas straipsnis apie 
lietuvių socijalistų judėjimą 
Amerikoj ir mūsų spaudą. 
Redaktorius to dienraščio, 
drg. Kohan, paeina iš Vil
niaus ir labai rūpinasi lie
tuvių reikalais.

Suvienytų Valstijų bravo- 
rininkų cįraugijos preziden
tu išrinkta^ Gustavas Pabst 
iš Milwaukee.

Tasai vyras pasakė: jeigu 
alaus gėrimas mažina žmo
gaus energiją ir veiklumą, 
tai pasakykit man, kodėl 
Germanijai taip sekasi?

Ištiesų,bravorininkas turi 
teisybės. Vokiečiai geria 
alų ir tai nemažina jų ener-

taip ją vaidinti, kad jį pri
sidėtu prie išaiškinimo idė
jos autoriaus, kad ji būtų 
viena dalele viso veikalo.

Dėlto, imant vaidinti vei
kalą, dar prieš padalinimą 
rolių, balsiai jį perskaičius, 
reik plačiai jį išgvildenti, mą pastūmėjimą, nes"nuo to 
pabriežti jo uždavinius ir * ‘ ”* * ”
tiktai kuomet tas liko visų 
suprasta, kuomet pats vei
kalas lieka aiškiu ir supran
tamu, tuomet tiktai galima 
eiti prie dalinimo rolių.

Kaip aiškiai kiekvienam' žinoma, daugumas repetici 
turi būti suprantamas visas 
veikalas, taip lyginai aiški 
turi būti kiekvienam imama 
rolė. Todėl kiekvienas vei
kiantis asmuo veikale turi 
būti charakterizuojamas, ir 
kuo smulkesnė bus charak
teristika, tuo aiškiau jis bus 

n tanias, o kuo aiškiau

miečių; tokią rolę labili sun
ku įsiūlyti.

Iš to matyti, kaip yra su
prantamas vaidinimas ir 
ant kiek yra teisingas pada
linimas rolių. Svarba vaidi
nimo suprantama tiktai pa
viršutiniškai ir tiktai pagal 
kostiumą apkainuojama mė
gėju rolė negali būti juomi 
suprasta ir nors kiek pana
šiau sulošta. Tų paviršuti
niškumų yra pilnas visas 
vaidinimas 
rūpi ypatingai parodyti pa

mainierių unija įrašė kon- 
stitucijon ir nutarė pildyti. 
Ir štai, kada penki mainie
riai miestely Hillsboro prisi
rašė prie milicionierių, jie 
tapo prašalinti iš unijos.

Valdžia ir bosai užsistojo 
už. milicionierius ir trįs uni- 
jistai, kurie pranešė milicio- 
nieriams, kad jiems jau ne
bėra vietos unijoje, tuojaus 
tapo suareštuoti ir bus tei
siami grand 
jie yra po paranka.

1 Męs uoliai privalome sek
ti šitą visą reikalą. Illinoi
so maipieriai gina savo uni
ją ir jos garbę. Jie žino ge
rai, kad jeigu nacionalės

lobs prirengimas ne yra 
taip lengvas, kaip iš pavir- 

rodo, ' bet jis yra 
•arbesniu ir daug

jų nieko nekenkia, bet ne 
daugume repeticijų svarba 
ir ne viską repeticijos gal 
atlikti.

— Viename iš sekančių 
“Laisvės” numerių tilps įdo
mios korespondencijos 
Suvalkų gub., kurias 
gavome iš vokiečių

Živatkauskas nori patap 
ti garsiu publicistu ir gana 
Ar tik ne “runys” į “Tėvy 
nės” redaktorius.

MAŽMOŽIAI.
— Kaip mums praneša, 

“Pittsburgo Žinios” vargiai 
beišeisiančios. Jau trečias 
metas Pittsburgo klerikalai 
auklėja pieną įsikurti savo 

iš to kaip 
taip neišei-

jau ne vyžių 
gaudomos, negu rolės pie
menų, bernų, mužikų. Tas 
parodo tiktai, kad daugu
mas mūsų mėgėjų mato sce
ną, kaipo vietą sporto, kur 
visai legališkai jis gali apsi
rengti ir pabūti kokiu nors 
ponu arba “gražiai” apsi
rengusiu, žvaigždėtu valdi
ninku. Tas pats ir su mo
terims. Ponia — kiekviena

kauskas.
Ir visai neteisybė. Vidi- 

ką todėl apskelbė “nekom- 
petentišku”, kad jo nekentė 
Damijonaičio kompanija,dėl 
kurios Vidikas buvo per
daug kairus. Prašalinant 
Vidiką’apie jokią apdraudą 
nekalbėta ir neverta tuščius 
niekus pasakoti.

u z savo pa-i , ^.. . ,.1 valstijos organizuoti mai
nieriai nutarė, jog jokia y- 
pata, prigulint! prie valdiš
kos ar privatiškos detekty- 
mi agentūros, prie boy 
scouts, piliečių federacijos, 
\alstijos milicijos ar nacio
nalės gvardijos — negali 
būti unijos nariu.

Kad tas nutarimas buvo 
geras, kiekvienas darbinin
kas lengvai gali suprasti. 
Juk aišku kiekvienam, kad 
būnant detektyvu ar milici- 
onierium negalima būti ge

tus jie tui 
pašaukimo prie vėliavų. 
Kontinentalė armija susida
rys laipsniškai, pamečiui.

Manoma, kad panašaus 
didumo armija lengvai ga
lėsianti atmušti priešininką 
nuo Amerikos krantų.

Kas ypatinga šiame piene, 
tai tas, kad kontinentalėn

Reakcija veržiasi ir į mū
sų publiškas mokyklas, ku
riomis, bent ligišiol, męs ga
lėjom pasididžiuoti.

Ne tik New Yorke, bet ir 
tūluose kituose miestuose 
manoma įvesti mokyklose 
taip vadinamą Gary siste
mą, kurioje religiškas lavi
nimas užima svarbią vietą. 
Kunigas turi atsistot šalę 
mokytojaus. Viena iš dvie
jų — ar mokiniai paskirto
se valandose turi lankyti sa
vo tėvų tikėjimo bažnyčias, 
ar kunigas turi ateiti moky
klon ir išguldinėti 
religijos mokslą.

Kodėl? Todėl kad šios 
šalies kapitalistai ir plačioji 
minia buržuazinės 
nės yra įtikėjusi, kad neim . . m 
Suvienytos Valstijos, nei jo- L8 l!nlJ08 nar11-' P0' 
kia kita respublika negali lltls-k,as.al s^'Pratimas gana 
iigai išlikti, jeigu piliečiai.Pasak^?’., 
liausis tikėjo ■ 1914 metais, laike savo su-
kuri jie atsal 
sielgimus.

Taip sako buržujai, tau 
sako kunigai, taip sako die 
vobaimingi tėvai.

Ligišiol 
koše mokyklose viešpatavo

susiginčijo su lietuvių atsto
vu durnoje p. Januškevi
čium. Tasai darbietis pa
sakęs, jog Lietuva turinti 
gauti savyvaldą, “idant iš
gydžius savo žaizdas”.

“Novoje V remia” vadina 
Januškevičių politišku nesu
brendėliu ir nežada Lietu-

megėjams naudingesnių, ne
gu laikymas daugybės repe
ticijų, nes repeticijos yra 
mokinimosi to 
suprantamu, repeticijos yra 

įtvaiz-

sai neseniai Wilsonas sakė, 
kad S. V. apgynimas prigu
li ne nuo militarizmo ūgio, 
bet nuo piliečių sąmonės, 
bet dabar, po įtekme kari
ninkų agitacijos, Wilsonas 
permainė savo pažiūras.

Wilsonas principialiai jau 
susitaikė su karės ministe- 
riu Garriosnu, išdirbusiu 
naują pieną kariumenės pa
didinimo.

Sumanyta esą:
Padidinti reguliarę armi

ją iki 140,000, priskaitant 
čia ir 20,000 pade j i kų dėl 
medikališko korpuso. Naci- 
onalė (tautos) gvardija turi 
susidėt iš 130,000 ir “konti
nentalė” armija iš 400,000. 
Pastaroji, tai yra kontinen
talė armija, susidės iš lais- 
vanoriu, sutinkančiu būtiV- Z 
kareiviais 6 metus. Pirmuo
sius tris metus jie turės mo
ki nties per du mėnesiu kas 
metai, antruosius

principas, kad uz visuome-1 
niškus pinigus nepalaikomai 
jokios bažnyčios doktrinos. 
Įvedimas mokyklosna išgul- 
dinėjimo religiškų doktrinų 
įneša begalo daug permainų' 
mokyklų gyveniman. Vai-! 
kai, kurie ligišiol buvo vie-i 
r.os šeimynos nariais, dabar 
pasijus esą padalinti į sky
rių skyrelius. Religiškas 
fanatizmas susivys sau liz
dą ir mokyklose.

Bet mums rodosi, kad įve
dimas religijos išguldinėji-. 
mo mokyklosna parodo, jog 
visoj Amerikoj labai smar
kiai pakilo reakcijos vilnis. 
Turčiai ir buržuaziniai poli
tikieriai mato, kad žmonių 
sąmonė vis kįla ir kįla. Ir 
štai, jie nori panaudoti reli
gijos apinasrį žmonių poli
tiškam ir visuomeniškam 
susipratimui sulaikyti.

tikrai myliu lenkus, 
vieton vieno'kaipo savo' akademijos 

veikalo bus rodomos tiktai draugus; bet aš žinau iritai, 
kiek lenkai nekenčia Rusi-

RELIGUA MOKYKLOSE.
Ne tik Europa pergyvena 

juodžiausios reakcijos die
nas. Tas pats ir Ameriko
je. Reakcijos dvasia ver-

Nabagui dievui reikia los- 
viau, tuo teisingiau ' duosis (ti šioje karėje labai nemalo- 
mėgėjui atvaizdinti jį ant'nią rolę. Rusai, francūzai 
scenos.

armijon rašyties manoma 
kviesti kolegijų studentus.

Nacionalę -gvardiją mano
ma perorganizuoti. Neku- 
rie laikraščiai, kaip, padėki
me, New Yorko “Globe”, ve
da specialę agitaciją, 
nacionalė gvardija 
naudojama tik grynai mili- 
tariškiems reikalams, bet ne 
streikierių malšinimui, kaip 
ligišiol tatai tankiai būdavo.

Laivyno ministeris irgi 
jau susitarė su Wilsonu a- 
pie nauja karės laivų staty
mo programą. Kad paden
gus naujus iškaščius, su
jungtus su padidinta karės 
ir laivyno ministerių pro
grama, jau pat pirmais me
tais reikėsią $150,000,000 
daugiau, negu ligišiol.

To visko užtenka, kad pa
daryt aiškų išvedimą, jog 
militaristai jau užkovojo 
demokratų administraciją. 
Suvienytos Valstijos 
laidžiai žengia prie 
pavojaus.

— “Nedėlios Naujienos”, 
K. Jurgelionio redaguoja
mos,daro gana malonų įspū
dį. Straipsnių sutvarkymas 
gana originališkas.

Vėliaus kada nors 
plačiau pakalbėsime 
“Naujienas”.

“Saule
lapių.
su o j a.

žmogus, Ku
rio rasiniai telpa šiame 
“Laisvės” numery ant 7 pu
slapio.

Iš So. Bostono mums ra
šo, jog vietos tautininkai 
laukia M. Petrausko sugrįž
tant iš Shenandoah, Pa. Be 
M. Petrausko/ tautininkų 
veikimas lyg ir apmiręs. M. 
Petrauskas kelis menesius

Taigi, kad lošimas būtų 
sulietas, kad rodomas akto
riais paveikslas turėtų toną, 
ritmą ir idėja autoriaus bū
tų teisingai išverčiama aikš-

K. Vidikas buvo todėl ne- 
kompetentišku “Tėvynės” 
redaktorium, kad nebuvo 

apdraudos

las unijai, kadangi gvardi- 
jiečiai ir milicionieriai vi
suomet pildo streiklaužių 
roles.

Illinoiso mainieriai nutarė 
kovot už unijos teises. Uni
ja tvarkosi taip, kaip ji 
ri, bet ne taip, kaip jai 
sai liepia.

susiartinę ir susipažinę raštis, leidžiamas kunigaik- 
ielą paveiks- ščio Espero Uchtomskio ir 

lą, pilnai parodantį užmany- prieš keliolika metų smar- 
mą autoriaus. Ba jeigu vai- kus lietuvių spaudos laisvės 
dinime nebus harmonijos 
jeigu kiekvienas vaidins sa 
votiškai, kiekvienas savotiš 
kai supras savo reikalingu 
mą dėl * išpildymo 
paveikslo, išeis tiktai 
šeliena

VIS NAUJI IR NAUJI KA
-RININKŲ PLENAI.
Kariškas pašėlimas pasie

kė jau ir Baltąjį Namą, kur gvardijos ir milicijos karei 
gyvena prezidentas Wilso- viai galės prigulėti prie uni 

dar vi- jos, tai tuomet jau bus ga

Suvienytos Valstijos ren
giasi pripažint Mexikoje 
Carranzos valdžią. To ge
nerolo agentai Washingtone 
tikrina, kad nuo šiol Mexi
koje bus jau ramu.

Bet męs tiek daug sykių 
girdėjom, kad Mexikoje bus 
ramu ir tiek jau tų revoliu
cijų pergyvenom, kad nela
bai norisi tikėti tiems užtik
rinimams.

America first—savo Wil 
sonas.

Socialism first 
Debsas.

Gabrys first — sako mū 
su klerikališki gaidukai.

rengimosi prie vaidinimo, 
norime pabriežti pirmąjį ne
teisingą žingsnį,daromą mė
gėjais.

Gerai, jeigu norintis po
niškos rolės nors dalimi jai 
tinka, bet, kiek yra žinoma, 
tie mūsų “ponai” net pasi
sukti poniškai nesugebi ir 
patįs jaučia, kad ne savo ve
žime sėdi. Po poniškųjų 
rolių eina kova už ilgąsias 
roles. Ilgiųjų rolių visi no
ri, už ilgąsias roles net var
žosi ir tankiai tokios rolės 
pakliūva į rankas tokių, ku
rie labai ir labai silpnai 
skaito ir viso to, ką perskai
tė, užganėdinančiai paaiš
kinti negali. Dėl tos tai 
priežasties tokie vaidinimai 
esti nesuprantamais ir todėl 
nėra vaidinime tos teisybės, 
be kurios visai negalima 
vaidinti. Yra daug tokių, 
atsitikimų, kad mėgėjai vai
dina tiktai todėl, idant būti 
ant scenos, idant žybtelti, 
kaii> yra sakoma. Vaidin
damas šūkauja, bėgioja, va
landomis net nori pasikarš
čiuoti, mostikuoja raukomi, 
žodžiu, — lošia kiek tiktai 
gali, lošia kiek tik moka, 
stengiasi, kiek tik gali, o jei
gu po to visko lošimo 
klausi te,kam jis tą viską da
rė, jis atsakys: “Ar nežinai, 
kad reik lošti”. Teisybė reik 

atskirai 
veikalo, 

veikime.

supratęs veika- formos, kad kuoaiškiausia kareiviais ir juos žolynais 
stengtųsi kuoaiškiau- parodžius tai, kas laike ren- dabinti”...

šia suprasti savo rolę

Anglai turi savo Tommy 
Atkins’.

Vokiečiai turi savo 
žus.

Francūzai Pierus

rėmus, bet dalykas yra ta- ses-
me, kad męs, kalbėdami apiel . Vokiečių kaizeris yra įsi- 
kokius tai nebūtų teatro ar i tikrinęs, kad dievas jo pusė- 
scenos reikalus, tankiausia Je- Bet ir plačioji Vokieti- 
turime reikalą su mėgėjais,;Jos publika yra tos pačios 
ant kurių tvėrimo ir žinoji- nuomones. Štai, kokios ori
mo gabumų nevisados gali' 
ma užsitikėti ir todėl dalei 
ūžiame tokius prisirengi 
mus, kad rolė rankosna mė 
gėjo pakliūtų kiek galint iš 
aiškinta ir 
atvaizdinimo

Nors tokis prirengimas ii 
yra aprubežiavimu aktoriš 
kos galybės tvėrimo, . 
pakol kas ktaip pas 
negali būti, nes visados ga
li atsikartoti tokie, pavyz
džiui, atsitikimai, kad akto
rius - mėgėjas atlošęs rolę 
nežino nei turinio viso vei
kalo, nei tos ypatos, kurią 
pats mėgino perstatyti ant 
scenos. O juk tokių atsiti
kimų pas mus labai, labai 
daug ir tankiausia 
todėl, kad veikalas nebuvo 
išaiškintas, kad veikiančios 
ypatos nebuvo atskirai cha
rakterizuojamos.

Tiktautoks prisirengimas 
bus teisingas ir po tam jau 
galima eiti prie mokinimosi 
žodžių, — prie repeticijų. 
Laike repeticijų stengtiesi 
išaiškintos ir visų vienodai 
suprastos temos veikalo pri
silaikyti, kartu išlaikant, 
nuo pradžios iki galui, tą'pasakė, jog jie už “rusą” ir, 
patį būdą didvyrio, kokis suprantama, jie nei kiek ne
būva nustatytas charakte “KT T n
vizuojant jį. Tam yra re 
peticijos, kad labiau su bū 
du imituojamos ypatos apsi
pažinus, prieinamiausiai ir 
panašiausiai jį ant scenos 
atvaizdinus ir dar todėl, kad 
visos veikiančios ypatos su
sipažintų, perprastų vienas 
antro būdus ir tokiu būdu

jos ir visako rusiško. ^Aš 
žinau, kad tos neapykantos 
neišdildysite lenkuose jokio
mis autonomijomis, nes tai 
mažam žvėrukiu įgimtas 
nekentimas didelio žvėrio. 
šita neapykanta dar ir ti- 
kėjiminė, bažnytinė; jos žo
džiai į Čenstachavos Dievo 
Motiną: “Išgelbėk ir išlai
kyk Lenkiją” piešiama pa
veikslu, kuriame lenkas už 

rengimosi prie gyvo atvaiz- gerklės smaugia baltąją 
dinimo to, kas jau aiškiu ir(Įne^ą (Rusiją)! Ta tike- 
suprantamu yra sielai ir per jĮmiškai_kūniška svajonė^ į- 
rt peticijas mokinamas! tik- sugriaužė į lenkų tautą, įėjo 
tai parody tiktai, kas viduje'! jų kraują su motinos pie- 
žmogaus j ar 
imta; nėr re
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Sūnų šventieįie

didžiavosi savo

Laike šios karės pasirodė, 
kaip svarbių rolę lošia po
vandeninės valtįs jūroje.

J. Berlin.

Darbo Žmonių
Istorija.
Verte Barabošius.

Su laiku 
ton ir apsigyventi, 
vietiniai ir atėjūnai, 

pasistatė sau prie rinkos budeles ir taip

Keir Hardie Anglija pagelbsti 
Rusijai Baltijos 

juroje.
(Nuo mūsų korespondento 

iš Danijos).

jos kariškų laivų. Kuom 
tas viskas pasibaigė, tikrai 
nežinia, bet spėjama, jog ir 
šį kart .anglams pasisekė 
prasmukti Baltijos jūron. 
Anksti rytmetyj atlėkė 2 
Zeppelinu ir.keletas hydrpę- 
roplanų; jie ilgai skrajojo 
ties ta vieta, kur įvyko su
sirėmimas. Priešpiečiais 
patėmyta, kad vienas Zep- 
pelinas metė 2 bombas į 
'vandenį, nuo sprogimo jų

Smarkus veikimas Vokieti-Sįoks buvo didelis trenksmas, 
jos nardomųjų valčių siau-.kacį pamaryje stovinčių na
rės juroje nustebino visąlmij langai sudrebėjo. Taip- 
Pa^l.uli- . Anglija, kuri vis atokiai matėsi viena po- 

’ .........   , ’ ' . _ 11ni J vandeninė valtis, kuri savo
laivynu, jokiu būdu iki šiol kanuolėmis apšaudė minėtą- 
neįstengia savo laivus ap- jį Zeppeliną.

'Nekurie lietuvių laikraš
čiai, mirus Keir Hardie, pa
davė apie jo gyvenimą ir 
darbus platesnių žinių. 
“Laisvė” to nepadarė, todėl 
nors dabar pranešime šj-tą 
apie to neužmirštinojo vei
kėjo gyvenimą ir veikimą.

Keir Hardie tikrai galėjo 
pasakyti apie save: pasau
lis — tai mano tėvynė, gero

saugoti nuo to, taip baisaus, 
jūrės gelmėse pasislėpusio 
priešo. Vokiečių nardo
mosios valtįs padarė daug 
nuostolių Anglijai ir jos 
prekybai. Dažnai josios 
pasirodo net tokiose toly- 
mose vietose, kur nieks nė 
nesapnavo. Povandeninės 
valtįs veikia ne tik Anglijos 
pakraščiais, bet gi ir Vi
duržemio juroje, o taipgi 
Įiasiekė tolymuosius Darda
nčiais. Taip-pat josios at
sidūrė toli Atlantiko vande
nyne ir netgi šiaurės ledų 
jūroje, palei Archangelską.

•bią rolę 
J minėtosios 

valtįs, pagaliaus ir Anglija 
ėmėsi vartoti jąsias kovoje 
su savo priešu.

Kaip tik šiuom laiku at- 
i rusams prisiei

tas. Keir Hardie visuomet na riestai ne tik ant sausže- 
užtarė skriaudžiamas tau- mio, bet ir Baltijos

pilna visur Amerikoj, Matant kaip^ svar 
Australijoj, Naujoj Zelandi- sulose vokiečių i.. 
joj. Jisai buvo net Indijoj 
ir savo laiku parašė labai 
pagarsėjusią knygą, kaip 
Didžiosios Britanijos vai-i — 
džia spaudžia Indijos tau-įrodo, jogei

ande- 
tas ir tuo būdu palaikė pui- nyse. Neturint atsakančio 
kia tradiciją Anglijos soči- laivyno Baltijos jūroje, jo- 

. Amerikos so'cijali- kiu būdu jie negali atsispirs 
‘stams Keir Hardie labar/ge-|ti prieš vokiečių didžiulį lai- 

Jisai kai-: vyną. Taip tai dalykams 
; šios stovint, vokiečiai gana leng

vai užėmė Liepoją, Ventpy- 
R ir, pagalios, prisiartino

darymas — tai mano religi-jMizmo. 
ja- . ... 1 . y.

Keir Hardie socijalizmas rai pažįstamas, 
turėjo kokį tai religišką at- bėio veik kiekviename 
spindį, kaip, iš dalies, ir pas šalies didesniame mieste. | 
mūsiškį Eugene Debsą. Pa-Į Būdamas taikiu su darbi-j H 
galiaus,net paties Keir Har- Įninkais, būdamas draugišku P.1’ 
die išvaizda priminė grei-jsu įvairių sriovių šocijalis-; 9 
čiau kokį tai pranašą, bet neitais, X_‘..
modernišką soeijalizmo vei- permaldaujamą ir principia-D’.° 
kėją. k

Labai gerą charakteristi- Įsuvirš 30
-r • t • A i i

Kasžin ar šitos anglų po
vandeninės valtįs suturės 
vokiečius nuo tolymesnių 
užkariavimų Pabaltijos pa
kraščiuose, bet jos visviena 
turės užduoti smūgį vokie
čių prekybai. S.

ninkais, būdamas draugišku ^ygos. Kad sustiprin- 
[ šocijalis- ;l/i rusiJ pozicijas Baltijos 

čiau kokį tai pranašą, bet ne ■ tais, Kei r Hardie vedė ne- i jūroje, Anglija pasiuntė sa- 
povandenines valtis 

kėją. lie kovą su buržujais, pi’ieš i talką; kiek jų randa-
Labai gerą charakteristi-|suvirš‘ 30 metų jisai r../J

ka Keir Hardie duoda bu-iBurnsu tapo Anglijos par-į tikrai negalima žinoti, bet, 
_______________Tai buvo f"'1,"" I ;1:"" 

drg. Lunn to miesto socija-’kaip dėl tų laikų didžiausia Į’aščio pranešimo, spėjama, 1 l r. 4-4 Al' OmL- 1___••  V T« • • . r, _    i z. (y flCO 111 <1 tailOlC! «1 111 O 90
vęs Schenectady majoras damento nariu. Tai buvo

su si šiandien Baltijos juroje 1^*1 • 1 • v • j • 1 j
sulyg vieno Londono dien-

jog jų esama tenais apie 20. 
Jau buvo rašyta “Lais

vėj”, kad vieną iš jų (“E 
13”) patiko nelaimė, beplau- 

• Minė- 
rėjo galingą charakterį. Ga- vus. Jie pagavo ant savo'ta valtis užplaukė ant seklu- 
lingas charakteris yra spė- meškerės Burnsą, bet nepa-'mos Danijos pakraščiuose 

'gavo Keir Hardie. Tasai dr tapo vokiečių sušaudyta.
Hardie kaip dūmė iš savo mainie-1 Dabartės pavyko sužinoti, .v, i . . . i - ijOgei ne 23” viena,

bet da 2 tokios pat valtįs 
drauge plaukė; pastarosios 

pa- 
pa- 
lai- 
ke- 
13”

listiškam laikrašty “The naujiena. Jisai ir Burnsas 
Citizen”. Jisai sako: “Keir buvo proletarai tarpe tos di- 
Hardie buvo žmogus, bet ne'džios minios cilindruotų po- 
automatas. Jisai turėjo di-;nų...... Tuomet ponai sumanė j 
džia spėką, kadangi jisai tu-!prisivilioti darbininkų atsto-|kiant Baltijos jūron, 
rėjo galingą charakterį. Ga- vus. Jie pagavo ; 1 v 1 1 “

kos rezervas”.
Pirmutinė 

mokykla buvo tai mokykla, ,riško pypkio, taip dūmė 
į kūną yra dtirįs, bet nėra Madų jisai nepaisė, 
langų. Tai mainos. Tais 
metais Anglijos

“Sakoma, kad visam New 
Yorke nesirastų nei vienas 
graborius, kurs atsisakytų 
palaidoti “krikščionišku bū
du” pastipusį šunį. Už lai
dotuves mokama nuo $100 
iki $200... Paskui ant kapo 
statoma paminklas...

“Tokia ponia milijonierė 
lanko savo šuns ar katės ka
pą ir meldžiasi už jo dūšią! 
Jie turi net maldas už šunų 
dūšias. Šitai ištraukos: 
“Didysai šunų dieve! Tu 
sėdi ant karališko sosto 
augštame. danguje, kur Sy- 
rius liepsnoja. Su visais sa
vo angelais aplink sostą, — 
jie kloniojasi tau, — St. 
Bernardas ir kitokį šuniški 
šventiejie, collies, atterai, 
mastifai, didiejie danai, Šu
rnas, kurie per didelę savo 
meilę ir gilų pasišventimą 
užsipelnė dangų... Didysai 
šunų dieve, pažvelgk žemyn 
ir išklausyk nužemintos ma
no maldos”... ir tt. ir tt.

Taip rašo “Tėvynė” (N. 
36) pagal anglišką laikraš
tį, ir stebisi iš “Amerikos 
turčių pasiutimo” (jos žo
džiai). Nėra ko' taip labai 
stebėtis. Netik dabar, bet 
ir senovėj turčiai nuleisdavo 
savo šunis ir kitus gyvius į 
dangų. Jei niekšas žmogus 
kraugerys, bile jis utringas, 
yra nuleidžiamas į dangų, 
tai kodėl jis negalėtų nuleist 
ten ir savo šunį? Šuo do
resnis už kapitalistus - mili
jonierius.

Tarptautiškame darbinin- 
mainosejku judėjime Keir Hardie 

dirbo daugybą nesuaugusių •bl;V() iabai įžymus. Čionai 
vaikų. Farpe jų buvo irjjįsaĮ Įabaį tankiai eidavo su 
mūsų Keir Hardie, kuris iki Jočiais kairiaisiais elemen-' 
16 metų nei skaityt, nei ra-:tais. Taip, laike tarptautiš-1 donos tikslą, 
syt nemokėjo. Tai nebuvo. >K() suvažiavimo Kopenhagoj i tapo šiek tiek aptaisyta ir 
jojo kalte, bet tai buvo kal-l^pjj. ' '
tė gyvenimo sąlygų.

Vėliaus Hardie pakilo — 
bet tik ačiū savo tvirtam 
būdui, kurį išsiauklėjo mai- 
nose. Jisai pažino darbinin
kų gyvenimą, ne iš knygos, 
kaip daugelis, bet iš sun
kaus gyvenimo patinimo.

Vienu iš didžiųjų Hardie1 riško soeijalizmo 
veikalų buvo sutvėrimas In- Jisai buvo didžiausias karės' 
dependent Labor P; 
Tuomet daugelis kairiųjų 
socijalistų kritikavo jį už 
tai ir sakė, kad toj partijoj 
yra perdaug “nesocijalistiš- 
kų” elementų. Bet ta par
tija pripažino klesų kovą ir 
to buvo gana. Keir Har
die tankiai sakydavo, kad 
darbininkai kaip kada gali 
ir nesutikti klausime apie 
socijalistišką idealą, bet bė
gančios politikos reikaluose 
juos verčia veikti išvien 
kasdieniniai jų interesai. In
dependent Labor Party da- 

^rė daug klaidų, žiūrint į jos 
veikimą iš socijalistiško taš- 
karegio, vienok ta partija 
visuomet buvo aiškiai darbi
ninkiška.

Keir Hardie nebuvo taip 
labai mokytas. Bet taip 
kaip ir Augustas Bebelis Pabėgėliai sustojo miškuose 
jisai turėjo puikų klesinį Baranovičų ap 
instinktą. Jisai nemylėjo čia esą šimtai 
palocių, kadangi žinojo, jog Dauguma ser 
gimė urve. \ i neapsakomas.

Tarnaudamas d --- 1—
kams savo

dvi, būdamos sunkiame 
(įėjime, negalėjo “E. 13” 
gelbėti, tačiaus juodvi 
mingai atsiekusios savo 

Dabar “E

išvien su dau-1 nugabenta Kopenhagon, tik 
ru- pasibaigus karei ji bus su- 

kad toj va-1 gražinta Anglijai. Taipgi 
ap-'josios jūreiviai, sulyg neut- 
ap- raliteto teisių, liko apgyven- 

idinti Danijoj iki pabaigai 
“E. 13” viršininkas

Hardie, i
Igeliu franeuzų ir tūlais 
sais reikalavo, ’ 
landoj, kada buržuazija 
šauks karę, darbininkai 
šauktų gene ralį streiką. ,

Kilus karei, mūsų senelis kart'S. , >. . .
parodė nesulaužoma tvirty- pasakojo,, jog jisai jau pir- 

įbę. Jisai neužsikrėtė “ka-:'"lau gklu P;l,t ”!<.kl net 3 
' dvasia.!kartus buvęs Baltijos juro-

je, tad, anot jo, kelias jam

šio ir Britanijos buržuazija!so.ms_mnulkmenomis, bet ne
apšaukė jį tėvynės pardavė- kųme ivyko tiktai is pneza- 
ju.

O, kad daugiau tokių va- vqnfipnill nPp-qipio nfsa. dovu turėtu darbininkai,’P0 \ąnclcniu, negalėjo atsa 
kurių siela gryna kaip asą-j()j cj ; ;
ra, kurių valia drūta, kaip , žUndo pertakoįe 
plienas, tuomet issiliuosavi- - 1 •'
mo gadynė mums daug grei
čiau išauštu.

arty. I priešas ligi paskutinio atdu-P)UV0 žinomas su vi-
• • 4 .J * - - _ . - I D /a wa r, i i I I r V\"> zi va z\ wi a ri K M T VI Z\

sties staigaus sugedimo 
kompaso, todėlei, plaukiant

(tarpe 
Danijos ir Švedijos) keletas 
Anglijos povandeninių val- 

________________________čiu. Šį kartą viena iš jų 
“E 19”, vos tik neužėjo ant 

MINSKAS._seklumos palei Švedijos sa-
Minsko gubernijon atpili-! 1<-‘K Hevėn, tai patėmijo nii- 

do daugybė pabūų 
Gardino gubernijoj 
sodžiai ir miesteliai 
Baranovičius pėsti, nors čia'vokiečuj, 
nieko jiems nedaroma, nes ' pildančia 
iš Baranovičų taipgi prade-1 tos vieto 
da žmonės bėgti. Minskan sušaudyt

iliųf iš retos saleles gyventojai.
Visi'Vėliaus kiek naktyje rodos 

atėjo į tos pačios valtis susidūrė su

laivais, netoli 
kur “E 13” tapo

1

Kanuolių trenksmai 
tūkstančių.'girdėjosi apie Kopenhagą;

KLAIPĖDOS “DAMPF
BOOT” Į ŠIAULIUS?
Klaipėdoj išeina atžaga

reivių laikraštis “Memeler 
Dampfboot”. To laikraščio 
leidėjas lankėsi Šiauliuose, 
turbūt tuo tikslu, kad suor
ganizavus “M. D.” pardavi
nėjimą Žemaitijos centre. 
Vienok, anot jo paties žo
džių, jam nepavyko “Meme
ler Dampfboot” išplatint 
Šiauliuose, nes Tilžės laik
raščiai ankščiau pasiekia 
Šiaulius.

Prūsų laikraštininkai, vei
kiausia, neprastą biznį daro

LAIVAKORTES II

i; skurdas'ore trioškejo raketos, pla- 
Iš Minsko čiai apšviesdamos tamsų 

darbinin- j miesto jau kraustoma kitur vandens . plotą^ Šaudymas 
šalies, Hardie'valdiškos įstaigos, atkeltos tęsėsi apie lį valandos. Pa

buvo tarptautietis tikriau-ųš Varšavos. Mieste pritru-.galios viskas aptilo; ton vie- 8 
-------------------------------- t_ j-------- •-----1------ j£on pabuvo daugiau Vokie- kj
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šioje to žodžio prasmėje. Jo,ko duonos ir cukraus*

Apart visų mokesčių, kaimietis turėjo , 
apdirbti ir pono žemę. Visa pono žemė1 
buvo padalinta į dvi dalis: viena dalis liko 
išdalinta kaimiečiams, o kita dalis pasiliko 
ponui, bet tą irgi privalėjo kaimiečiai ap- , 
dirbti ir visus javus atiduoti ponui. Kiek
vienam kaimiečiui reikėjo eiti drbti ponui 
iki trijų dienų per savaitę. Taip-pat reikėjo 
atlikti visus darbus pilyj. Kaimiečiai, po
nui įsakius, pataisydavo kelius, 6 vėliau uz< 
jų vartojimą jis ėmė nuo jų mokesčius.

Ramiam laike ponui ir jo sėbrams pa
sidarydavo nuobodu, todėl laiko praleidi
mui jie dažnai Nurengdavo medžioklę. Me
džioklės teisę turėjo tik ponai, kaimiečiui 
buvo uždrausta ne tik medžioti miške, bet 
ir užmušti žvėrį, kada jie naikino jo javus. 
Kaimiečiui nevalia buvo į) j auti pievą, ko
lei paukščiai nebuvo išsivedę vaikų. Ka
da ponas ėjo medžioti, tai kaimietis priva
lėjo eiti prigelbėti gaudyti ir dėl pono sma
gumo numinti savo laukus.

Bet daug pražūtingesnis buvo kaimie
čiui antras pono užsiėmimas — karė. 
Nesutikimams nebuvo galo ir dėl ponų žvė
riškumo reikėjo nukentėti ramiems darbo 
žmonėms. Kiekvienas ponas užpykdintas 
ar įžeistas pradėjo karę, užpuldamas ant 
savo priešo kaimiečių, kuriuos išžudydavo 
arba paimdavo nelaisvėn, idant vėliau gau
ti išpirkimo mokestį. Ką galėjo sykiu pa
imti, tą išsivežė, bet triobas sudegino, lau
kus numynė.

Visai paprastai, kad kaimietis, bijoda
mas sunaikinimo, šeimyninkavo negeriau- 
sia. Todėl dažnai, kas du tris metai būda-7 c
vo blogi laikai ir žmonėms prisieidavo ba
dauti. Tokiuose metuose duonos vieton 
valgė medžių žieves, šaknis, peles, žiurkes. 
Badas davedė žmones net iki žmogienos val
gymui: IX— XIV met. istorijoj neretai mi
nima, kad išbadėję kaimiečiai pradėję žmo
gieną valgyti. Badui užėjus,' paprastai 
pradėjo siausti baisios ligos, kaip tai ma
ras, cholera, rauplės, nuo kurių mirė tūk
stančiai žmonių. c

Prispausta liaudis prarado viltį į ge
resnius laikus ir laukė tik suduos dienos, 
nes kunigai skelbė, kad busianti suėjus 
tūkstančiui metų nuo Kristaus gimimo. Tas 
laikas praėjo, bet saulė neužgeso, žemė ne
igi javo. Ir nors suduos dienos nesulaukė 
ir žemė su visu piktu nedingo, vienok nau- 
iam metašimtyj vakarinės Europos tautų 
gyvename atsitiki svarbios permainos, kas 
darbo 'žmonėms užtikrino biskutį geresnį 
gvvenima.

naminės šeimyninkystės įrankiais, per tai 
smarkiai pasididina reikalavimai amatnin
kų darbo. Ponas pamato, kad jam paran
kiau leisti amatninkus uždarbin, negu lai
kyti p,.; save namie ir maitinti. Atleistas 
amatninkas kasmet turėjo nunešti ponui 
paskirtą dalį savo pagamintų daiktų, vė
liau jų vieton reikėjo mokėti pinigais. Ki
taip jis su savo darbu ir uždarbiu galėjo 
elgtis, kaip jam patiko.

Suprantama, atleistas amatninkas ne
pasiliko kaime. Jis jieškojo tokios vietos, 
kur jis galėtų savo produktus geriausia 
parduoti. Tokia vieta su laiku liko taip va
dinamas rinkas. Rinką įtaisė kiekvienoj 
apielinkėj netoli klioštoriaus arba dvaro ir 
jie buvo po jų priežiūra. Ten suvažiavo 
rinkos dienose iš apielinkės kaimų žmonės, 
■Jaut parduoti savo pagamintus daiktus ir 
nusipirkti tai. ką patįs neturi 
žmonės pradėjo 
Įvarus amatninkai,

Ten apsigyveno vertelgos, kurie atvežė ta
voms iš kitur, ir ten pat įtaisė savo dirb
tuvę. Taipgi ten apsigyveno ir pono at
eistas amatninkas. Laikui bėgant toji ko
lonija pasidalino, liko aptverta ir rinkos 
vieta tapo pavadinta miestu.

Nors kiekvienas miestas priklausė nuo 
kokio nors pono, kuris ėmė nuo jo gyvento
jų mokesčius, vienok miestelėnams gyveni
mas vis tik buvo geresnis, negu kaimie
čiams baudžiauninkams. Užsiimdami pre
kyba su laiku tūli liko turtingi ir ponui 
dažnai reikėjo jų pagelbos, rengenties į ka
rę arba išsiperkant iš nelaisvės. Už tokius 
patarnavimus miestelėnai įgijo įvairiais 
teises. Tam tikruose atsitikimuoe ponas

apsigyventi, kur norėjo ir liuesai elgtis su 
savo amatu. Jie liko paliuosuoti ir nuo ėji
mo pas poną dirbti tam tikras dienas, rei
kėjo tik mokėti paskirti mokesčiai.

Ir miesto vidurinius reikalus tvarkė 
patįs miestelėnai. Dar XI metšimtyj Ita
lijos, Francūzijos ir Vokietijos turtingieji 
miestai per nuolatinę kovą ir pinigiškas au
kas pasiliuosavo nuo ponų ir įgijo savyval- 
dą. Tokiai laisvai miesto bendrijai, komu
nai, buvo lygios teisės su ponais.

Su nusistebėjimu ir piktumu “augštie- 
ji” tėmijo “žemųjų” amatninkų pakilimą. 
Tūlas vokiečių vyskupas, kuris XII met
šimtyj buvo aplankęs laisvą Italijos komu
ną, buvo labai nustebintas, kad ten “žemoš 
luomos žmonės, net maži amatninkai, žino 
augštą stovį”. Ir jo darbo bendras Fran- 
euzijoj tame pačiam laike žodį “komuna” 
priskaito prie “naujų, baisių žodžių”, ku
riame, anot jo, slepiasi buvusių vergų pasi- 
liuosavimas nuo mokesčių ir paklusnumo. 
Kunigija pareikalauja, kad tie ponai, kurie

VI.
Miestų ir amatninkų atsiradimas.

c Viduramžių laikuose ponų palociuose 
apart jo šeimynos ir kareivių burių gyveno 
dar baudžiauninkai, kurie užsiimdavo įvai
riais amatais. Prekybos tada dar nebuvo 
ir viską, kas reikalinga ponui, ramiam ir 
karės laike, pagamindavo jo baudžiaunin
kai — taip vadinami dvaro amatninkai. 
Tam tikram name dirbo kalviai, ginklų 
dirbėjai, audėjai, kriaučiai, kurpiai, daily- 
ąjės ir kiti. Moterų pusėj, po ponios prie
žiūra, vėl kiti amatninkai verpė ir audė, 
karšė vilna ir siuvo drabužius. Gabesnius 
amatninkus ponas laikydavo užrakinęs, 
kad neišbėgtų. Baudžiauninkams-amatnin- 
kams buvo sunkus gyvenimas, jie pilnai 
priklausė ponui, kuris galėjo juos parduoti, 
išmainyti, žodžių sakant — daryti, ką tik 
nori. Be tokiu amatninkų buvo dar amat
ninkai kaimuose ant pono žemės. Jie ap
dirbo laukus ir liuesam laike užsiėmė savo 
amatu, bet dalį iš padirbtų daiktų turėjo 
atiduoti ponui. Reikalui pirsiėjus jis buvo 
šaukiamas ir į pilį dirbti.

Per ilgą laiką kiekvienam dvare buvo 
gaminama viskas, kas gyvenimui reikalin
ga ir nieko nepardavė, nei pirko.

Bet pamąžu tos atskiros, arba taip va
dinamos natūralūs
nyko. Gyventojų skaičius augo ir 
augo ir reikalavimai įvairių produktų, 
visur vienodai jų gamino.
re priklauso daug ariamos 
daug javų, prie kito geros pievos ir ten 
daug gyvulių.
atliekamus produktus apmainyti ant kitų, 
kurių stokuoja. Taip atskiri dvarai pra- 
kurių stokuoja. Taip atskiri dvarai mai
nėsi javais, gyvulais, vilna ir t. t., bet ir

š e i m y n i n k y s t ė s būdas 
sykiu 

e 
Prie vieno dva- 

žemės, taigi

savo prižadą, nes tokia tvarka esanti prieš 
bažnyčios ir šventų tėvų/Įstatymus...

Ne visur miestams 
vvvalda. Didesnė ( 
džia, ant kurio žemė 

Bet ir ten
sau laisvę nuo pono ir, išskyurš tam tikrus 
mokesčius, niekuomi nebuvo nuo jo prigul- 
mingi. Viduramžių mieste kiekvienam su- 
gabiam darbininkui buvo kelias link lais
vės. Visur buvo toks įstatymas, kad bau
džiauninkas, kuris j ieškojo mieste prie
glaudos ir kurio ponas per metus ir vieną 
dieną nepareikalavo atgal, lieka laisvas. 
“Miesto oras padaro laisvu” — sako tų lai
kų priežodis.

Viduramžių miestas mažai buvo pana
šus į dabartinį miestą. Kiekvieno žmogaus 
gyvenimas buvo atskirtas: varpams su
skambinus pradėjo ir baigė darbą, atidarė 
ir uždarė krautuves, užgesino namuose ži
burius. Tam tikri įstatymai nųšitkė kiek
vieno piliečio veikimą ir naminį,, gyvenimą 
visose smulkmenose. Tokia pat nusakyta 
tvarka buvo ir dėl amatninkų.

Pradžioj miestų susitvarkymo kiekvie
nas amatninkas galėjo pavartoti savo ama
tą-pagal savo norą. Reikalavimai jo darbo 
produktų augo ir darbo buvo daug. Bet 
vėliau, kada miestų laisvė ir geresnis pra
gyvenimas pritraukė daugiau amatninkų 
ir tokių, kurie norėjo mokintis amato, pir- 
mesnieji gyventojai stengėsi užtikrinti sau 
darbą ir pelną, įrubežinodami ateivių tei
ses, uždrausdami jiems dirbti vieną ar kitą

avyko iškovoti sa
liko po pono val

iavo miestas.
ojai lyd ir nupirko

i amato
miesto amatninkai sulyg savo už- 

Kiekvienas dvaras stengėsi siemimo pasidalino į tam tikras amatų są- 
i «■ • . « - *  m r IA * 1 2. * 4-1 . . Iriiiii/i įimlrlniinzijungas. Tiktai tie, kurie priklausė prie 

amatninkų sąjungos galėjo užsiimti mieste 
savo amatu.

(Dar bus).

/



Duokime moterims 
balsavimo teises.

L -----------o-----------
(Tąsa).

mų. Kas iš mūsų neatsimename ilguosius 
žiemos vakarus, kuomet mūsų mokinos ir 
seserįs prie kerosino lempos, žvakės, o kaip 
kur net da ir prie balanos šviesos, verpda
vo, megzdavo, vilnas karšdavo, siūdavo ir 
lopydavo savo ir vyrų drabužius. Kas iš 
mūsų nepamena, kaip šaltuose rudens ry
tuose, kuomet pievos baltuodavo nuo šal
nos, užgiedojus pirmiems, gaidžiams turė
davo mūsų seserįs, o tankiai ir motinos, sy
kiu su mumis eiti į klojimą kulti arba linus 
minti. Tas pats pirmiaus buvo ir visose 
kitose šalyse.

Industrials revoliucijos priežastis: 
Tokias moteries gyvenimo sąlygas, kokios 
mums žinomos Lietuvoje, tegalima rasti(tik 
kultūroje atsilikusiose šalyse. Šalyse, kur 
kapitalizmas įvykęs, tas jau seniai dingo, ir 
moteries padėjimas ten yra visai kitokis. 
Kapitalizmo įvykimo pradžia galima rasti 
antroje pusėje XVIII šimtmečio dėl Angli
jos. Francijoje, H Olandijoje, Belgijoje, Vo
kietijoje įvyko kur-kas vėliau. Anglijoje, 
kuri vedė didelę vaizbą su kitomis šalimis, 
buvo pirmiausia atjaūčiama reikalingumas 
pagerinti esančius išdirbystės įrankius. Tas 
ypatingai buvo atjaūčiama po įsteigimui 
kolionijų Amerikoje, kurios reikalavo viso
kių išdirbysčių iš motinos-šalies, Anglijos. 
Iki tam laikui visokis darbas buvo atlieka
mas per žmones su muskulų pajiega. Ret
karčiais kur-nekur tik buvo vartojama van
dens arba vėjo pajiega. Ekonomiškų ap
linkybių iššauktas reikalavimas daugiau 
išdirbinių, iššaukė vieną po kitam naujus 
išradimus pagerinimui išdirbystės būdų. 
Svarbiausia iš jų pritaikymas garo išdir- 
bystėje. Garu varomos mašinos galėjo kur 
kas greičiau darbą atlikti, negu bile vik
riausias amatninkas muskulų pajiega įsten-

Pasekmės industrijinės revoliucijos: 
Užviešpatavus mašinerijoms, visokie amat- 
ninkai turėjo pamesti savo darbą ir eiti į 
dirbtuvę, nes neįstengė konkuruoti su dirb
tuvėje mašinerijos pagamintais išdirbi
niais. Mašinerijos įvedimas industrijoje 
atsiliepė ir ant moteries užsiėmimo. Visu- 
pirma, kad pritaikius darbą prie mašineri
jos, tai jis tapo padalintas į daugybę pras
tu darbu. Dabar bato nesiuva vienas a- 
matninkas, bet daugybė žmonių, kurių 
kiekvienas atlieka tik tokį, tam tikrą, pap
rastą dalyką. Prie mašinerijų galėjo bile 
kas dirbti, nes nereikėjo jokio prisirengi
mo, apart dienos arba poros dienų p risi žiū
rėjimo ir įsitėmijimo, kaip daboti mašiną. 
Mokyto amatninko jau nebereikėjo. Ma
šiną galėjo prižiūrėti dabar moteris ir net 
maži vaikai. Kapitalistai, žinodami, kad 
moteries darbas apkainuojamas kur kas pi
giau, negu vyro, pradėjo priimti į dirbtu
vę moteris. Greitame laike, kur tik mo
terįs buvo galima pridėti prie mašinų, vy
rai tapo atleisti ir jų vietas užėmė moterįs. 
Kita—mašinos galėjo dalykus taip pigiai 
pagaminti, kad daug dalykų namieje neuž- 
simokėjo gaminti. Iš namų tapo išimta 
verpimas, audimas, gaminimas nekuriu 
maistų, ir daugybė kitų dalykų, kurių pa
minėjimas vien tik daug vjetos užimtų. 
Kas iš mūsų nežino skirtumo tarpe lietu
vės moteries užsiėmimo Lietuvoje ir atei
vės užsiėmimo Amerikoje. Ten dar kapi
talizmas neišsivystęs, todėl da moteris turi 
daug darbo namieje, kuomet čion kapita
lizmas, pilnojo tojo žodžio prasmėje, išsi
vystęs, ir už tai moterims nebėra tų sąly
gų, kurios galėtų jas laikyti namieje. *Ten 
į ją žiūrima kaipo į kokį vyro priedą, ku
rios pastogė ir užlaikymas paeina neva nuo 
vyro malonės, kuomet čion, ji sykiu su vyru 
dirba lygiai dirbtuvėje ir užsidirba sau pra
gyvenimą. Taigi, industrijinė revoliucija, 
pakeisdama išdirbystės būdus iš vienos pu
sės sumažino ir net panaikino moteries už
siėmimus namieje, o iš kitos pusės, priren
gė jai dirvą užsiimti gaminimu draugijai 
rekalingų dalykų dirbtuvėje, f kurią su
plaukė visokie pirmesnieji amatai ir nami
niai užsiėmimai.

ir užlaikymas netapo da galutinai nuo josi 
atimta. Męs gerai da primename, kiek 
daug turi laiko praleisti ir darbo išaikvoti! 
moteris gaminime maisto mūsų tėvynėje. 
Męs žinome, kad viena moteriškė šeimynoje 
veik visą dieną turi praleisti gamindama 
maistą: prirengiant daržoves,verdant ver
damuosius ir kepant kepamuosius dalykus, 
dedant stalą, valant bliūdus ir šveičiant 
puodus. Apart to, vasarą ir rudenyje ji 
turi daug laiko praleisti džiovinant ir įviri
nant vaisius žiemai, rūkinant mėsą, gami-, 
nant dešras ir atliekant kitokius maisto 
prezervacijos darbus. Keturios penkdalės 
tojo darbo nereik atlikti Amerikon atvyku
siom lietuvėm. Mėsa esti susūdijama ir ra
kinama tam tikimose fabrikuose; vaisiai 
džiovinami ir įvirinami irgi fabrikuose; 
sviestas ir varškė irgi perkami gatavai pa
daryti tam tikrose pieninyčiose. Moterims 
telieka prirengtieji dalykai tik sušildyti,ant 
stalo padėti ir nuvalyti bliūdus. Tas vis
kas galima atlikti į trumpiau, negu valan
dą laiko. Miestuose galima už gana priei
namą kainą pavalgyti restorantuose, ir ta
me atvejyje nėra reikalo visai rūpintis mai
sto gaminimu. Ateityje, ypatingai, kuomet 
restorantai rasis valdžios rankose ir mais
tas bus gaminamas žmonių užganėdinimui 
c ne pelno įgyjimui kaip kad tas šiandien 
yra, tai maisto gaminimas visai išeis iš na
mų, ir moteris nei tojo savo, pirmiaus taip 
neišvengtino, užsiėmimo neteks.

Moteris kaipo namų užlaikytoja: Ant
ras iš moteries “prigimtųjų” užsiėmimų,tai 
prižiūrėjimas ir užlaikymas gyvenimui pa
togios buveinės. Nežiūrint, kad įvairus at
žagareiviai skelbia, jog atitraukimas mote
ries nuo triūsimosi apie namus, reikštų gy
venimą tvarte, o ne tinkamuose namuose, 
męs šiandien randame vis didesnį ir dides
nį sl.nitlių vyrų, kurie yra priimami į dide
lius viešbučius jųjų prižiūrėjimui ir aprū
pinimui. Ir tieji vyrų įrengtieji viešbu
čiuose gyvenimai netik kad ne blogesni už 
moterų aptriūsiamus namus, bet iš dauge
lio atžvilgių kur kas geresni. Taigi, klau
simas čia ne apie tai, kas atlieka kokį dar
bą, bet apie tai, kuris turi daugiau ištek
liaus įrengimui ir užlaikymui atsakančios 
gyvenimui buveinės. Šiandien, pagalios,dar
bininkė moteris net negali užsiimti užlai
kymu savo namų, kuomet ji turi dirbti visą 
savaitę dirbtuvėje. Vedusios moterįs, ku
rios nedirba dirbtuvėje, bet laiko “burdin- 
gierius”, taip esti užverstos darbais, kad 
irgi neturi progos ir, pagaliaus, ištekliaus 
idant užlaikyti atsakančius namus. Mies
tuose pertai męs randame vis daugiau ir 
daugiau šeimynų, kurios gyvena taip vadi
namuose įrengtuose kambariuose ir už tai 
neturi visai rūpintis apie kambarių užlai
kymą, apart apmokėjimo savininkei sykį į 
savaitę arba į mėnesį raudos. Su laiku ši
tas moteries užsiėmimas irgi galutinai iš
eis iš jos užsiėmimo sryties ir bus atliktas 
per y patas, neatsižvelgiant ar tai vyrai ar 
moterįs, bile tik tiktų tam darbui. Paga
liaus, namai nebereiškia dėlei šeimynos, ką[pium”j. n ekleru priešakyje 
jie reiškė pirmiau. Lietuvoje, kaip žinom»e, į buvo didžiausi balsavimo 
namuose netik pavalgoma ir miegama, bet .priešai. Senoji politiška ma- 
ir linksminamasi ir praleidžiama liuosas šina panaudojo^ visą savo į- 
laikas. Amerikoje, kaip ir visose kitose 
kapitalistiškose šalyse, namai miestuose lie-[. -----
ka tiktai guolio vieta. Valgoma tankiai bravorninkai ir saliuninkai. 
restorantuose; linksminamasi teatruose, Tamsus negrai ir konserva- 
balitiose, koncertuose ir panašiose viešose tyviai farmeriai 
vietose, ir poilsis ir smagumas j ieškomas priešu sufragizmą.
parkuose ir ekskursijosejiuosas laikas pra
leidžiama kliubuose ar bibliotekose. Darbi
ninkai, kurie iš priežasties stokos ištekliaus 
negali atlankyti nekuriu tų vietų, tai di
džiumą laiko praleidžia ne savo “namuose”, 
kurie lyginasi daugiau nesveikai lindynei, o 
ne buveinei, bet ant gatvekampių arba sa- 
liūnuose. Namieje nei vienas nenori būti.

B. Mot eris, Motina ir Auklėtoja.
Moteris motina: Užtai, kad gamta yrą 

uždėjusi moterei išnešioti savyje ir suteik
ti svietui naują gyventoją, naujos gadynės 
priešai nori ją ant visados palikti namieje, 
nežiūrint, kad ji apart vaikų gimdymo ir 
nieko neturėtų daugiau ką veikti namieje. 
Nežiūrint, kad moteries funkcija kaipo mo
tinos, yra labai svarbi, vienok tas faktas 
pats per save da nereiškia, kad* ji visą savo 
gyvenimą turėtų pašvęsti tiktai žmogiško 
vaisiaus nešiojimui ir gimdymui. Moteris 
liaurų vainiką už atlikimą savo motinystės 
pareigų turėtų gauti tik tuomet, kada ji 
uagimdo ir išauklėja porą sveikų ir pro
tingų kūdikių, būsiančiai gentkartei nau- 
lingų piliečių. Josios tikras motinystės 
niopelnas veriasi sveikume ir protingume 

, 'osios vaikų, o ne skaitliuje pagimdytų kū-

Pralaimėjimas New 
Jersey nėra pralai
mėjimas ant visa

dos.
Šį utarninką, 19 d. spalių, 

New Jersey valstijos vyrai 
atsisakė suteikti tos valsti
jos moterims balsavino tei
ses. Nors ligšiol męs dar 
neturime pilnų rinkimų pa
sekmių, bet skaitlinės, ku
rias paduosime, bus labai 
artymos prie pilnai teisingų 
skaitlinių.

Už suteikimą moterims 
balsavimo teisių balsavo 115- 
980 vyrų, prieš suteikimą 
balsavimo teisių balsavo 
162,000. Vadinasi moterų 
balsavimo priešai gavo 46 
tūkstančius balsų daugiau, 
negu moterų balsavimo 
draugai. Iš 21 pavieto tik
tai vienas pavietas, Ocean, 
išsitarė už moterų lygias 
su vyrais balsavimo teises. 
Reikia pažymėti, kad visur 
didesnieji tos valstijos mies
tai, kaip Newark, Camden, 
Trenton, Jersey City, Pater
son — savo balMotojų balsų 
dauguma — išsireiškė, prieš 
suteikimą moterims, tos 
šventos teisybės — rūpinties 
politikos reikalais. Net ta
sai distriktas, kur balsavo 
prezidentas Wilsonas, palai
kė antisufragistes.

Męs turime pasakyti, kad 
balsavimo pasekmės pusėti
nai liūdnos, nes visgi 46 
tūkstančiai balsų, kurių trū
ko dėl laimėjimo, yra žymus 
balsų skaičius.

Bet Jersey valstijos mote- 
rjs nenusimena. Juk reikia 
atsimint, kad tai buvo tik 
pirmi panašus balsavimai. 
Reikia dar daug agitaciji- 
niu pastangų padėti, kol pa
vyks laimėti.

Tos valstijos susipratu
sios moterįs tvirtina, kad 
laike rinkimų įvyko daug 
suktybių. Tos suktybės 
greitu laiku bus aikštėn iš
kelta. Paskui, reikia dar at
siminti, kad republikonų ir 
demokratų partijos ir tų 
partijų bosai su gubernato-

peilius ir šakutes ir suside
da ant stalo.

Kada paduodama valgis, 
tai mažesnieji vaikučiai už 
stalo užima svarbesnes vie
tas, 
tai.

Jie elgiasi gana rim-

Pavalgę pietus, pasiima 
mažus matrasus ir at-sau 

gula pasilsėti. Atsikėlę vėl 
žaidžia, pakol neateina jų 
motinos.

Tai dar pirmas pasauly 
toks originališkas kliubas.

Reikia pripažinti, kad vis
gi geriau kūdikius palikti 
tokiame kliube, po priežiū
ra tam tikrų žmogių, negu 
uždarius kambary arba po 
priežiūra šešių, septynių 
metų vaikų, kaip kad pa
prastai daro dauguma mo
terų, c

Į merginas i moteris.
Merginų bei moterų dar

bininkių gyvenimo sąlygos 
yra labai sunkios. Męs 
privalom po 10 ir 12 valan
dų dirbti dirbtuvėse, o va
kare, sugrįžę iš dirbtuvių, 
negalime ir namuose žmo
niško poilsio gauti, nes esa
me priverstos gyventi troš
kiuose ir tvankiuose kam
bariuose. Juk uždirbant 
po penkis ar šešis dolerius į [ 
sa v ai tę negali m e ž m o n i šk o [ 
kambario nusisamdyti. į 
Kiekviena darbininkė nėra ‘ 
užganėdinta dabartinėmis' 
•gyvenimo sąlygomis ir trok- ‘ 
šte trokšta geresnių susi
laukti. Neatsiras nei viena 
darbininkė, kuri atsisakys 
nuo didesnės algos arba 
trumpesnių darbo valandų, 
bet atbulai — kiekviena to 
norės.

fBet kas pagerins 
gyvenimo 
kas 
męs
si rū p i n si m e. Vi sų pirm i a u - 
šiai męs turim suprasti, kad 
nepaisant mūsų tikėjimiškų

— pagerinti savo ekonominį pie draugystės neveiklumą, 
būvį. O kad pagerint eko-, Aš visai nesuprantu, kokio 
nominį būvį, kad iškovoti j veikimo nuo pašelpinės 
geresnes darbo sąlygas ir draugystės J. V. A. reika- 
didesnį užmokestį, pirmiau-liauja? Didelio politiško 
šiai privalome organizuotis įveikimo nuo jos negalima 
į unijas. Kada męs susior-1 tikėtis, nes tai nepolitiška 
ganizuosime į unijas, tada dr-stė, bet pašelpinė. Paša- 
męs,be abejonės,galėsime iš- kyti, kad draugystė visai 
kovoti ir geresnes darbo są- nieko neveikia, tai visgi ap- 
lygas. Prie organizavimosi silenkimas su teisybe. Drą- 
mųs verčia dabartinės eko- šiai galiu pasakyti, kas tik 
nominės aplinkybės.

Taigi, sesytės, meskim į1 sumanyta 
šalį religiškas ir politiškas j pusėj, tai vis buvo darbas 
pažiūras, bet visos išvien or-1 Lietuvos Dukterų draugys- 
ganizuokimės į unijas, ku- tės. Neprabėgo vieni metai, 
rios nieko bendro neturi su kaip apart trijų arba ketu- 
tikėjimu, o tik rūpinasi eko- rių balių nebūtų buvęs su- 
nominiais reikalais. Nepai- rengtas koncertas arba 
sykim dvasiškų tėvelių, ku-[šiaip pamargintas vakarėlis, 
rie draudžia prigulėti prie.kokio kitos vietos draugijos 
darbininkiškų organizacijų, Inepajiegė surengti.
nes jie palaiko ne darbiniu-1 Pereitą pavasaį tapo 
kų, bet kapitalistų pusę. O perstatytas ant scenos vei- 
kapitalistai lygiai išnaudoja kalas. Moterįs pačios ir 
katalikę, tautietę ir laisva-,vyrų roles sulošė. Greitu 
manę, per tai męs visos ir laiku bus suloštas ir kitas 
privalom kovoti su savo iš-! veikalas. Lietuvos Dukterų

I draugystė, parengdama dai- 
(|ar_!lius vakarėlius, jgija tarpe

Ivietos lietuvių gana gerą 
[simpatiją. Nei'viena vietos 
1 pirmeiviškų draugijų nepa
traukia prie savęs tiek pub
likos, kaip Lietuvos Duktė-

Worcestery buvo įvairesnio 
progresyviškoj

rengtas koncertas arba

jie reiškė pirmiau.
namuose netik pavalgoma ir miegama, bet .priešai. Senoji politiška ma-

, kad tik neisileidus 
[moterų politikom Senajai 
i politiškai mašinai padėjo

taip-pat

Kaip matot, moterims iš
puolė sunki kova, o vienok 
įjos surinko didelį balsų 
skaičių — net 115,980 balsų.

Daktarė Ona Shaw, šios 
šalies oteru vadovė, teisin- 
gai išsitarė, jog New Jersey 

 

ne pralaiiųėta, bet tik atidė

 

ta laimėjihąas ant tolymes- 
nio laiko. *

savo didelį abitacijinį gabu
mą ir vėliąiyar anksčiau jos 
visti

oterįs parodė

naudotojais.
Taigi, sesytės, prie 

bo, o vaisius pamatysime!

ŽINIOS
WORCESTER, MASS.

Mažiau peikimo, bet dau
giau darbo.

[V. A. to visko nemato, tai, 
i odos, Lietuvos Dukterų 
draugystė tame nekalta.

t Man rodosi daug geriau 
'būtų, jeigu męs, moterįs,

Per tūlą laiką pastebėjau, vieton peikimų, prisidėtom 
kad Liaudies Vergė ir J. V. prie šios draugystės ir tuo- 
A. rašinėdamos ar tai žinu- met galėtum ją dar augš- 
tes ar tai straipsnelius, nie
kad neapsieina be nupeiki
me Worcester, Mass. Lie
tuvos Dukterų draugystės, 
kad ji neveikli.

Kad supažindinti visuo
menę su minėta draugyste, 
kuri yra taip nupeikta, pri
valau paduoti platesnių ži-|mis kilo tikriausios riaušės, 
nių. ši draugystė susitvė-' Didelė žmonių minia sta
rus ant laisvų pamatų ir lO.čiai norėjo įsiveržti bankan 

pažiūrų, nepaisant politiškų ' metų, kaip gyvuoja. Narių1 ir išvelti kailį vyriausiam 
pažiūrų, ekonominiai reika-'turi -109. Jos tikslas

čiau pakelti ir, be abejonės, 
padarytum daug veiklesne.

Z. P—i u te.

sąlygas? 
nepagerins, 

pačios tuomi

musu
Nie- 

jeigu 
ne-

ANSONIA, CONN.
Ansonia Saving Banke' 

prašvilpta $36,000. Iš tos 
priežasties ties banko dūri-

namų prižiūrėjimai

III. MOTERIS DABARTYJE.
A. Moteris šeimynoje.

Moteris kaipo maisto gamintoja: Iš 
visų moteries skaitlingų užsiėmimų, tai tik 
maisto gaminimas ir

Kūdikių kliubas.
Londono priemiesty tapo 

įkurtas kūdikių kliubas. Na
riais to kliubo gali būti kū
dikiai, nesenesni trijų metų. 
Moterįs, eidamos ryte į dar
bą, neša savo kūdikius į tą 
kliubą ir ten palieka. O va
kare, eidamos iš dirbtuvės, 
užeina į kliubą, pasiima sa
vo mažylėlius ir eina namo.

Didesnieji kliubo nariai, 
kurie jau gali bėgioti, užsi
ima įvairiais žaislais. Ka
da reikia eiti valgyti, tai jie 
visi, skambinant ant piano, 
maršuoja į valgomąjį kam
barį, gauna indus, šaukštus,

kasieriui.
Susirėmimas su poli 

sų turi būt vienodas tikslas J. V. A. nuolatos kalba a- tęsėsi kokias 3 valandas.

TEATRAS IR ŠOKIAI!
AIDO

23 DIENĄ SPALIO (OCTOBER) ŠIAIS METAIS (1915).
McCADDIN HALL, ANT BERRY ST’.. TARPE SO. 2 ir 3 GATVeS, B’KLYN..

Durys bus atdaros nuo 7 vai. vak. I.ošimas prasidės lygiai 8 valandą vakare.
Bus sulošta puikus veikalas 3-se aktuose melodrama

dainuos “Aidas” ir “Ai-
do” merginų choras, vedami pono L. Eremino. ... . ..

Po lošimui bus šokiai. Tikietai: 75c., 50c. ir 25c. Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS.
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KORESPONDENCIJOS
L. S. S. IV RAJONQ PRO- i Policijos žiaurumas suma

žėjo, bet dirbtuves aštriai 
sergsti ir tankiai pikie- 
tų įvyksta susirėmimai su 
tam tikrais mušeikomis, ku
rie sergsti streiklaužius ;bu- 
vo keliatas net kruvinų su- į 
sirėmimų. Du streikieriu: 
yra pašautu.

“L.” Reporteris.

PAGANDISTŲ IR AGITA
TORIŲ RATELIO SU

VAŽIAVIMAS.
31 d. spalių bus suvažiavi

mas P. ir A. Ratelio* M. Sku
čo svetainėj, 146 Morris St., 
Jersey City, N. J. Visi L. | 
S. S. IV Rajono draugai ma
lonėkite pribūti.

* , ; * ♦
Ką P. ir A. R. nori atsiekti ?

1) Tikslas kiekvieno P. ir 
A. R. nario tapti tobulu so
cijalistų ir skleisti socija- 
lizmo/mokslą.

2) Nuodugniai pažinti so-

terų Naujienose tilpo net 
korespondencija iš Niagard 
Falls lietuvių gyvenimo.

“Laisvės” redakcija para
šė savo korespondentui ilgą 
laišką, ragindama traukti 
vienybėn vietos lietuvius, ir 
įkurti kokią nors pirmeiviš
ką draugiją.

Pabandykit dirbti. Pa
matysit — nepasigailėsite.

PHILADELPHIA, PA.
Nedavė žmogui ramumo.

10 d. spalių mirė a. a. F. 
Kukšta. Velionis buvo lais
vų pažiūrų, skaitė darbinin
kiškus laikraščius ir nepri
pažino jokių bažnytinių ce-

MONTELLO, MASS.
Ex-socijalistų išpažintis.
3 d. spalių buvo diskusijos 

Lietuvių Tautiško Namo 
draugystės. Diskusuota: 
“Iš ko atsiranda ex-socija
listai, ar iš savo noro, ar iš 
gyvenimo aplinkybių?”

Aš čia visai nemanau 
socijalistų pajuokti arba 
šmeižti, bet tik noriu 
duoti jų pasiaiškinimą,

o: “Argi tai šventam 
xąogui pritinka dainuoti 

bedievių dainas?”* *
*

Tautininkų sriovė biskutį 
virsta progresyviškesnėn 
pusėn, nes jų organą dabar 
redaguoja p. A. Rimka iš 
Chicagos, kuris visus socija
listų šmeižikus išvijo lau
kan iš “Ateities” špaltų. 
Kirdiejaus ir Vitaičio, ku-

cijahzmą, kad pne kiekvie- i remoniju. Kadangi jis gy
ro klausimo turėti užtekti- vc-no pas tikinčius žmones, 
nai faktų atrėmimui. ' ’ ’ ’

3) Tapti oratorium, refe
ratų ir paskaitų skaityto
jam bei geru diskusantu ar
ba plunksnos 
irtu

4) Žinoti, kas tai yra so-.nįs turėjo jiegų, tai
cijalizmas. met atsikratydavo• A •• • *

ištremtųjų į Sibirą. Kuopa 
tam pritarė ir išrinko komi
tetą aukų rinkimui. Į komi
tetą įėjo J. S. Petronis ir P. 
Janiūnas. Aukos bus siun
čiamos ant L. K. P. ir T. S. 
vardo, o pasiųstoji suma 
bus garsinama “Rankpel
ny”. Aukautojų vardai nu
tarta garsinti “Laisvėje”, 
kaipo labiausiai prasiplati
nusiam laikrašty tarpe vie
tos lietuvių.

L. S. S. Arg. Sekret.
St. Žiūkas.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

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

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA

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

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINK;AI GVARANTUOTI.

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

ji 
<

rie turėdavo sau už tikslą 
šmeižti socijalistus, dabar 
jau nesimato.

$* *
L. S. S. 60 kp. veikia gana 

solidariškai; jokių inciden
tų nėra, kaip kad porą metų 
buvo. Kuopiečiai turi užsi- 
Lriežę didelį pieną veikimui 
šiame sezone. Statys sce
noje keliatą gana įspūdingų 
veikalų. Didžiausias bene 
bus “Kainas”, kuris bus lo
šiamas gruodžio 18 d. So. 
Bostone. Lapkričio 13 d. 
“Trįs Mylimos”, “Erškėčių 
Taku” ir kiti dideli veikalai, 
kurių dienos dar nepaskirs
tytos. Kadangi kuopa pra
dėjo visus darbus duoti“Ko- 
vos” spaustuvei, tai rengi
mų komisijos narys prane
šė, kad “Keleivis” reikalau
ja apmokėti už žinutes,talpi
namas vietiniam skyriuje, 
kaip tai: prakalbų, koncer
tų, diskusijų, susirinkimų 
etc. Kuopa nutarė apmokė
tu jeigu reikalauja, nes tuo
met kuopoje bus ramybė.

I

WESTVILLE, ILL.
3 d. spalių buvo vakaras 

L. S. S. 26 kuopos. Buvo 
perstatyta sceniškas veika
las “Nihilistai”. Aktoriai 
savo užduotis atliko gerai; 
ypatingai pasižymėjo S. ir 
T. Stanišauskiūtės ir A. Ru- 
duliūtė. Žmonių buvo daug 
ir aktoriai juos užganėdino.

Kirkužis.

HENRIKAS C. Z ARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

No, 1 Third Ave., cor. 7th St., New York Cityex
ap- 
pa- 
ko- 

dėl jie likosi ex-socijalistais. 
Prieš diskusijas kalbėjo so
či j alistas Vizbaras, taikyda
mas savo kalbą prie disku
sijų temos. Paskui atsisto
jo kalbėti ex-socijalistas A. 
Vaitkus. Jis pradėjo nuro
dinėti, kad jį privertę tam 
tikros aplinkybės apleist so
cijalistų kuopą. Jis aiškino, 
-kad tie, kurie dabar priguli 
Iprie socijalistų kuopos, nesą 
socijalistai, o jis esąs tikras 
socijalištas. Jis sako: “Lai- 

f‘ke Cross Co. darbininkų 
streiko socijalistai niekino 
streikierius, nieko neveikė 
ir tik rašinėjo į laikraščius 
k o r espo n de n c i j as, niekinda
mi katalikus” ir tt. Jis so
cijalistus tokiais žodžiais 
išvadino, kad spaudon jokiu 
būdu negalima dėti. Po 
Vaitkaus kalbėjo socijalis- 
tas Balsys. Jis nurodė, kad 
Vaitkus begėdiškai melavo, 
neturėdamas jokių faktų. 
Publika plojo rankomis ir p. 

'Vaitkus ant to nieko neatsa- 
' kė.
’i Paskui atsistojo pasiaiš- 

- i . . 'kinti ex-socijalistas J. Balio-
kuni#AU‘ vP^’rVnis. jis pasakė, kad jis vie- 

. Reikia pastebėti, kad ma socijafistą pavadinJęs asi.
’,lu ir jį kuopa suspendavus 

ant poros mėnesių, per tai ir 
iš kuopos prasišalinęs. Po 
jo kalbėjo socijalistas K.Na
vickas. Jis kvietė visus prie 
vienybės ir nurodė, kad rei
škia laikytis mandagumo lai
ke diskusijų. Paskui atsi
stojo ex-socijalistas F. Do- 
naitis. Jis pirmiausiai nu
rodė, kad buvęs karštas ka
talikais,bet katalikų teorijoj 
pamatęs klaidų, tuomet pri
stojęs prie tautininkų, vie
nok ir pas tautininkus nepa-

’tai susirgus katalikai pra
dėjo visokiais būdais kalbin
ti, kad jis atliktų išpažintį. 
Susirinkę moterėlės šauk-

Igus išneš ir tt. Kada velio- 
i visuo- 

[met atsikratydavo nuo tų 
P. ir A.R. nariai pirmiau-j malonybių ir išvydavo iš sa-i 

vo kambario davatkėles. Bet 
prieš pat mirtį, kada jau ne
teko jiegų, tai davatkos, ne
paisydamos velionio, parei
kalavo kunigėlį. Bet, mato
mai, ir tas menkai ką pe
šė,' nes greitai apleido ligo
nį ir nuėjo su visais savo 
“tinksais”.

Velionis, gyvas būdamas, 
prašė, kad laike laidotuvių 
nekeltų jokių iškilmių ir kad 
jį palaidotų ant miesto kapi
nių. Jis nenorėjo, kad lai-

darbininku davo, kad ji velniai per lan-

šiai turi susipažinti su se
kančiais skyriais:

1) Socijalizmo istorija.
2) Socijalizmo teorija. 3) 
Socijalizmo taktika. 4) So
či jalizmas praktikoj. 5) 
Buržuazinių partijų progra
mas. 6) Suvienytų Valstijų 
istorija ir abelna istorija ir 
daug kitų klausimų, kuriuos 
privalo žinoti kiekvienas so
cijalistas.

Pereitą žiemą Ratelio na
riams skaitė lekcijas drg. C. ___ _____
A. Herman. Tos lekcijos ke jo laidotuvių pasinaudo- 
atbudino_ tuos narius, kurie Į tų tamsybės apaštalai.

Bet velionio noras tapo su
laužytas. Jį palaidojo ant 
šv. Kryžiaus kapinių. Mat..

jąs lankė ir lankiusieji na
riai pereitais metais, dabar 
reikalauja daugiau. Tos lėk- * 
cijos atnešė naudą visam IV graborius buvo 'lietuvis, tai! 
Rajono judėjimui. į

P. ir A. R. kontroliuoja nyti.
L. S. S. IV Rajonas, per tai graborius be bažnyčios rei- 
reikia tikėtis, kad ir į šį su- kalavo už palaidosima $80, J 
važiavimą pribus visi Rajo- 0 su bažnyčia—$90. Reiškia, ! 
no nariai ir prisidės prie la- kunigėliui davė dešimtį do-
vinimosi, nes tas nieko ne-, 
kaštuoja.

Suvažiavimui apsvarsčius 
Ratelio reikalus, drg. C. A. 
Herman skaitys referatą te
moj: “Ar mokslas ir dailė y- 
ra partyviški?”

P. ir A. Ratelio Sekret.
D. Pilka.

lerių.
Velionis turėjo apie 50 

metų amžiaus. Lietuvoj pa-I 
liko moterį, o čia dukrelę 13 ! 
metų amžiaus.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

Ex-Kryžiokas.

CHICAGO, ILL.
Rūbsiuvių streikas.

Jau ketvirta savaitė,

sia. Iš pat pradžios strei- 
kierių skaitlius siekė į 35 
tūkstančius, bet dabar žy
miai sumažėjo. Mat, dau
gelis mažesnių firmų, nepri
klausančių prie darbdavių 
associjacijos, jau su i" 
pinkais susitaikė, pripažin
damos uniją. Tos firmos, 
kurios priklauso prie darb
davių associjacijos,laikosi ir 
nenori darbininkų reikalavi
mų išpildyti. Prie darbda
vių associjacijos priklauso 
sekančios firmos: Kupper- 
heimer Co., Hersch Wicz 
Wire, Kuh Nathan and Fi
scher, Eiderheimer and 
Stein, Chas. Kauffman, Al
fred Decher and Cohn, Ro- 
senworld and Weil ir kitos. 
Special order priklauso se
kančios: Royal Tailors, J.L. 
Tailor, International Tailo
ring Co., Lamm Co., Conti
nental Tailoring Co., Scotch 
Woolen Mills, Fred Kauff
man, Mayer Co. Great Wes
tern Tailoring Co., Edward 
Strauss, Strauss Bross., Ci
ty Tailoring Co. ir daugybė 
smulkesnių firmų.

Miesto tarybos komisija 
ištyrimui policijos žiauraus 
elgimosi, nutarė, kad polici
ja, kuri buvo ’speciališkai 
apginkluota sergėti dirbtu
ves, būtų paliuosuota. Bet 
policijos viršininkas to nu
tarimo nepildo, pakol miesto 
taryba nenutars tą padary-

darbi-

TORRINGTON, CONN.
Darbininkai streiką laimėjo

Kaip žinoma, čia buvo!tik^’ tuon.lt\t. bul Pridėjęs 
susti'eikavę Handv Machine /j0C1.bdistų. Pabuvęs 
Co. darbininkai, ‘jie reika- socijalistų kuopoj pusę me- 
ląvo 8 vai. darbo dienos jr, tą, supratęs visą socijalizmo 
ant 15 nuošimčių pakėlimo |teorl.l‘4 jr pamatęs,^ kad jr 
algų. Kompanija 
vai. darbo diena ir 
ant 15 nuošimčių 
Darbininkai grįžo prie dar-

davė
pakėlė Išstojęs iš kuopos.

Minėtoj kompanijoj dirba 
apie 1,000 darbininku ir tik 
100 darbininkų streiklau- 
žiavo, o 900 laikėsi gana 
tvirtai, per tai kompanija 
turėjo nusileisti.

~ A. Jolanta.

Komisija sutaikymui strei- 
kierių su darbdaviais nieko 
negalėjo padaryti, nes strei- 
kieriai ignoravo tą komisi
ją ir ant jos pakvietimų ne
atsilankė.

PLYMOUTH’O ŽMONĖS, 
AR JŪS DAR GYVI?
Kasžin kas bus su tuo ka

daise garsiuoju Plymouthu? 
:Negirdėt apie jį, tarytum, 
ar ant žemės lapo nebūtų.

Vienas “Dilgėlių” kores
pondentas gailiai dūsauja.

“Pas vieną karčemninką 
paupyj da susirinkdavo ke
liatas lietuvių socijalistų,da 
bandydavo rengt šį-tą vi
suomenės labui. Dabar mū
sų parapijos valdonas ir tą 
uždarė savo i 
Lietuvių Darbininkų Drau-inigus ir 
giją, gali sakyt, sugriovė 
biznieriai.

Nėra vilties Plymouth’o 
lietuvius pakelt išnaujo. 
Pats miestelis puola žemyn, 
smunka į tuščias mainas. 
Tės Dievui ant garbės!” 

Plymouth’iečiai, klausy
kit! Ar Jūs jau jš teisybės 
smuksit į tas mainas.

Šaukitės laikraščių, pagel- 
bos—męs jums padėsime.

. Jis pasi
gyrė, kad turįs prirengęs 
referatą ir sukritikuosiąs 
socijalizmą.

H. Stankus nurodė, kad 
tokių vėjinių socijalistų esą 
pilnos belinės ir labai gerai 
darą, kad jie apleidžiu soci
jalistų kuopas, nes jie pri
gulėdami prie kuopos jokios 
naudos neatneša, kaip tik 
triukšmą sukelia. Balionis 
pradėjo Stankų kolioti, bet 
pirmininkas nedavė jam bal
so.

Aš pasakysiu, kad dabar
tiniai ex-socijalistai, kada

pos, socijalizmo idėja visai 
nesiinteresavo; jie buvo 
karšti laisvamaniai. Tiesa, 
pirmiau kuopa turėjo dau
giau narių, bet kokia iš to 
nauda, kad laike susirinki
mų visuomet būdavo daugy
bė skundų už netaktiškus 
pasielgimus. Jie daugiau 

iškeikimais. |nieko nežinojo, kaip tik ku- 
bažnyčią keikti.

Dabar kuopoj randasi ma
žiau narių, bet jie laikosi 
vienybėj ir jokių skundų nė

NIAGARA FALLS, N. Y.
Čia yra lietuvių. Užpe- 

reitame “Laisvės” N-ry Mo-

SO. BOSTON, MASS.
Klerikališkam “Darbinin

kui” nesiseka; vietos para
pijonai nenori jau platinti, 
nes “D.” antrasis redakto
rius esąs bedievis. Mat, p. 
Gudas, dirbdamas spaustu
vėje, myli dainuoti revoliu
cijos dainas, kaip tai: mar
selietę ii* kitas, o parapijo
nai išgirdę labai pyksta ir

9 jį

CEDAR RAPIDS, IOWA.
3 d. spalių buvo vakaras 

L. S. S. 239 kuopos. Suloš
ta “Penktas Prisakymas”. 
Aktoriai savo užduotis atli
ko neblogiausiai. Paskui 
buvo suloštas dialogas “Ka
pitalistas ir šmėkla” ir se
kė deklamacijos. Publika 
viskuo užsiganėdino.

Po perstatymui buvo šo
kiai. A. Ad.

LA1ŠKAS REDAKCIJAI 
Grand Rapids, Mich.

Gerbiamoji Redakcija!
“Laisvės” N. 76 tilpo iš 

mūsų miesto korespondenci
ja, kurioje “L.” Reporteris

— priklauso į uniją apie 
1800. Viršminėtasis laimė
jimas paliečia apie 700—800 
mašinistų. Kiti visi yra pa
sirengę į streiką. Mat, ki
ti dirba atskirose išdirbistės 

, . _.. . .: tai jų ‘visai neteisingai paduoda
laimėjimas ir nepaliete. |žinias Jis sak būk j M

Pnes 5 savaites minėto.) kl-iminaJiškai apšmeižęs L. kompanijoj buvo įskilęs g s 51 ku0pos narius per 
streikas Hydraulic Press/itai treči j teismas mane 
z I i ■» L\ t va ■» va Iri i Lx za va zs i^n La i Į «

I nubaudęs. I as netiesa. Ka
da buvo trečiųjų teismas,

žinias. Jis sako, būk J. M.
i apšmeižęs L.

CLEVELAND, OHIO.
Nors tankiai iš šio miesto 

pasirodo laikraščiuose žinu
čių, bet daugiausiai rašoma 
tik apie vyčius. Apie L. S. 
S. 3 kuopą visai nieko nemi
nima, tartum čia jos ir ne
būtų, Neperseniai pastebė
jau “Drauge” koresponden
ciją, kur korespondentas sa
ko, kad čia vyčiai vystosi, o 
socijalistų kaip ir nėra. 
Nors aš neseniai šiame mie
ste gyvenu,bet ant kiek man 
teko patirti, tai visai nesi
stebiu iš vyčių vystymosi, 
nes jie turi gerą dirvą ir pi
gių vaistų dėl vystymosi — 
už dešimtuką pripila pilną 
dinerkę. O kad nuo tokių 
vaistų vyčiai vystosi, tai 
aiškinti nereikia.

L. S.. S. 3 kuopa turi virš 
30 narių. 6 d. spalių buvo 
mėnesinis susirinkimas ir 
tapo išrinktas agentas par
davinėjimui knygų ir užra
ki nėjimui darbininkiškų 
laikraščių. Taipgi nutarta 
mokintis veikalą “Gadynės 
Žaizdos”. Jau aktoriai ir 
roles išsidalino. Taipgi ma
noma ir chorą sutverti.

Vandrauninkas.

WORCESTER, MASS.
10 d. spalių buvo susirin

kimas L. S. S. kuopos, ku
riame tapo perskaityta iš-

Kapsuko kaslink “Socijalde- 
mokrato”. Kuopos nariai 
suaukavo $2.15 ir 5 užsipre
numeravo. Tokiu būdu 
cijaldemokratas” gavo 
iambs $4.65.

*

pa-

10 d. spalių buvo diskusi
jos L. D. L. D. Diskusuota: 
“Ar verta moterims suteik
ti balsavimo teises?” Mo
terų pusę palaikė M. Duse- 
v’.čia, priešingą—S. V. Ba- 
kanauskas. Didžiuma balsa
vo, kad verta suteikti.

Vakare buvo prakalbos. 
Kalbėjo tūlas kongresmanas 
Hunt angliškai ir M. Duse- 
vičia su S. V. Bakanausku 
lietuviškai.
prakalbos 
Sąjungos, 
kas.

Taipgi buvo 
ir šv. Juozapo 
Kalbėjo Migaus-

Zanavykas.

LONG ISLAND CITY, N.Y.
6 sp. buvo prakalbos. Kal

bėjo J. Neviackas iš Brook- 
lyno ir J. Jukelis iš New 
Yorko. Neviackas aiškino 
apie dabartinį Lietuvos pa
dėjimą. Jukelis aiškino apie 
šios šalies netikusią tvarką 
ir visokias neteisybes. Kal
bėtojai savo užduotis atliko 
gana gerai ir žmonės aty- 
džiai klausėsi.

Geistina, kad tankiau 
prakalbų būtų.

CLEVELAND, OHIO.
11 d. spalių Wo. Sw. kom

panijos sustreikavo darbi
ninkai. Jie reikalauja 8 va
landų darbo dienos, pakėli
mo algos ir pripažinimo li
nijos. Kompanija sutinka 
algas pakelti, bet baisiai bi
josi unijos. Minėto j kompa
nijoj dirba apie 1,200 darbi
ninkų. Streiklaužių randa
si apie 30, tarpe kurių yra 
3 lietuviai—vienas katalikas 
ii 2 laisvamaniu.

Gėda lietuviams streik
laužiai! ti, ypatingai laisva
maniams, kurie save skaito 
susipratusiais! Jeigu jūs 
nesiliausite streiklaužiavę, 
priverstas būsiu pagarsinti 
jūsų pavardes.

Ten dirbąs.

CLEVELAND, OHIO.
Tūlą panedėlį mūsų kuni

gėlis užklupo bažnyčioj pa-

ATYDAI BINGHAMTO- . 
N IEČIŲ.

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 20 kuo-

rapijonus ir surinko iš jų p0S susirinkimas atsibus 
apie $30, kuriuos paaukavo | Spalio (October) 24 d., 1915,
sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės lietuvių. Dabar 
mūsų parapijonai labai 
džiaugiasi, kad kunigėlis e- 
sąs geros širdies ir paauka
vęs net $30 sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės lietu
viu.

Bet parapijonai visai ne
pagalvoja, kiek kunigėlis 
paaukavo iš savo kišeniaus? 
Juk jis paaukavo ne savo, 
bet jūsų pinigus.

Paėmęs.

F. Huttos salėje, 6 vai. va
kare. Visi nariai neatbūti
nai atsilankykite ir naujų 
atsiveskit. Yra daug svar
bių reikalų.

J. M. Buchinskas, 
Kuopos Sekretorius.

YOUNGSTOWN, OHIO. 
Mašinistai laimėjo 8 vai. 

darbo dieną.
Wm. Tod Co. kur išdirba

ma amunicija, nuo 16 d. spa-
. ~ • -liti įvedama 8 vai. darbo die-

BERISSO,F. C. S. ARGEN- na> mokestis pasilieka seno- 
TINA. jj Tas malones Wm. Tod

5 d. rugsėjo buvo susirin- Co. suteikė mašinistams ne 
kimas L. S. S. Ar. 1 kuopos iš mielaširdystės, bet unija 
Apart kit-ko buvo perskai- privertė tą^ padaryti.
tyta atsišaukimas Londono čia mašinistai susiorga-

darbininkų, bet tapo pralai-| 
mėtas:visi streikieriai likosi1
išraryti, o jų vietų užpildė teisėjai’ ^alyvLŪUk iš 
stenklauziais. Mat, buvo į g g pUOpOS 0 įš mano 
t.k apie 20 aarbimnkų, bet; €>s nebuv0. Tiesa.jiebu-
ir su ta!s turėjo darbo: apieiV() jįnejp nuosprendį, bet 
12 pohemanų darbavosi |lpan pasiaiškinus, S. D.

Wni. Tod Co. pamate, ka<l dl.aUg, sle ta nuosprendį 
su 20 neorganizuotų darbi-j.nes buvo draugystės 
ninku roikėjo pega kovoti, irtatai pei.žengti. Taigi jie 
tai pabijojus, kad 800 orga- teisnl0 lošas priva)o užsi- 
mzuotų darbininkų neišeitų nlok£ti.
į streiką, “suteikė” jiems 8. socijalistų nešmeižiau 
\ ak darbo dieną, neva pasi- jr uešmeižiu, bet dar jiems 

pritariu.rodydamas, kad ir.be strei
ko gerina darbininkų būvį.

D-gas. Su pagarba,
J. Martinaitis,

KLAIDŲ ATITAISYMAS.WATERBURY, CONN.
Tankiai tenka matyti iš; _ . . .

mūsų miesto taip klaidingai i “Laisvės”. N. 82 tilpusioj 
parašytų korespondencijų, i iš mūsų miesto korespon- 
kad jas perskaičius, net gė-'doncijoj įvyko pora klaidu, 
da palieka. Pasirodo, kad len pasakyta, kad per pasi- 
korespondentams ko tai darbavimą P. S. K., o ture* 
trūksta. Patartina vietos jo būti: P. G. K. Toliaus 
ir apielinkių koresponden-'pasakyta: kuopa atgaivinta 
tams stengtis paduoti teisin-^š 8 narių, turėjo būti iš 18,
gesnes žinias, tuomet neiš
kils jokių nesusipratimų. 
Klaidingos žinios priveda 
pire Įvairių nesusipratimų 
ir blėdį atneša darbinin
kiškam judėjimui.

J. J. Marcinkevičius.

RED. ATSAKYMAI.
Ten buvusiam. — “Kata

likams ir katalikėms” dėl 
stokos vietos negalime su
raudoti. Pagaliaus tas at
sišaukimas visai be vertės, 
nes jie laikraščių neskaito. 
Tarpe tokių žmonių reikia 
gyvu žodžiu darbuotis.

Paėmusiam. — Jeigu pa
tarta. ką veikti žiemos lai-1 rapijonai nutylėjo, tai už 
l-:u. Po mitingui susitvėrė pagarsinimą tokios žinios 
kliubas iš 14 ypatų, paėmė galima teisme atsidurti. Juk 
sale; bus knygų, laikraščių tamsta negalite prirojlyti, 

kad kunigas panašiai pasi
elgė? Netilps.

A. Vergui.—Kadangi jau 
ta klaida atitaisyta kun.

Spalio 3-čia d. buvo mitin
gas vietos lietuvių: buvo

vairių pažvalgų žmonės.
Spalio 6 d. popieros dirb

tuvėje elektrikos srovė už- Tašku nokt ai' dabar jos atL 
lnV.‘s^ lietuvį William Gra-paisymas neturi jokios ver- 
\e'į, -14 metų amžiaus, Tra- (ės. Ginčai užvesti neapsi- 

. _ . j moka, nes jie jokios naudos 
patiko netikėtai, jjeatneša. apart laikrašty 
Sreen Room”; k’- vįetos užėmimo. Atleiskite,

Mirtis 
dirbo — 
tame ruime susigadino elek- j<a'(į'šj sykf netalpiname.'

Komitetui A. X. Z., Bing
hamton, N. Y. — Jeigu jūs 
rašot atšaukima varde 
draugystės arba komiteto, 
tai komitetas negali susidė
ti iš A. X. Z. Komitetas

trika ir dasigavo į grindų Į 
geležinį balkį ir tai]) smar-1 
kiai jį trenkė, kad ant vietos 
užmušė.

QUILNIES F. L. S. 
ARGENTINA.

Pasiaiškinimas lietuvių.
“Laisvės” N. 48 męs esa-

o pavardes, o ne algebros 
enklus. Netilps.
Tautiečiui. — Tamstos 

me neteisingai apkalbėti per kritika jokios naudos neat- 
Našlaitį. Jisai rašo, kad iš neša, apart laikrašty vietos *

Tamstn, juk pats50 lietuvių tiktai 5 yra susi- užėmimo, 
pratę. Tai neteisybė. Gal pripažįsti 
tiktai 5 lietuviai yra, ką blo-1“streikas” buvo, tik jj visai 
gai elgiasi. kitaip aiškini. Korespon-

vadinti vien socijalistus. Ir rėmėsi tuo, kas buvo^plaka- 
tie, kurie priguli prie Susi- tuose pasakyta.O juk ir pats 
vienijimo Lietuvių Argenti
noj taip-pat susipratę, nes

v____  ► Čia mašinistai susiorga-
komiteto šelpimui Rusijos nizavę ne blogiausiai :iš 2000 možius.

į-.,
. M

sveikas sakai, kad plakatuo* 
se ekstra mokesties nebuvo.

> Dėlei vidus stokos tamstos 
'kritikos negalime sunaudo

Nuo redakcijos. Prašy
tume Quilnies lietuvių tan-į 
kiau pranešti į “Laisvę” a- 
pie savo gyvenimą. Tik 
reikia rašyti apie svarbes
nius dalykus, o ne apie maž-

Vincui Dereškevičiui. — 
Jūsų raštelis turi tilpti tame 
laikrašty, kuriame tilpo pir
ma korespondencija ir at
šaukimas. Mūsų skaityto
jai apie tai nieko nežino.

n

v. raw v ■
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LAISVEJuokų kąsneliai Sveikata .DYKAI
SITAS BRANGUS 
VADAS I SVEIKATA

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijiinas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškal-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 

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

šita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie musu pasekmiug:i gy
dymą. tokiu ligų, kaip pilvo bei jakui; negales, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

ORAKULO PATARIMAI.
------------------------------------------------- i

Klausimas

—Ar bet ištikrųjų?
—Tikra tiesa.
—Tai kada bus šermenįs?

ekspleinyk man šį klausimą 
kaslink ženatvės. štai kas 
su manim atsitiko:

Aš čia pragyvenau jau 
kelialą melą ir vis negalė-

vedimo. sumaniau 
o miesto 

mano pažįstamą iš krajaus, 
tūlo obieščiko dukterį. Kaip 
tik ji atvažiavo, aš tuoj nu
pirkau jai žiedą, dvidreses, 
padaviau ant užsakų ir sa
kau bus gerai. O kad ji ne-

viliotu, tai pasiėmiau kuolą

link stubą, valcuodamas. 
Sulaukęs ryto nueinu į stu
bą, žiūriu šen-ten, o mano 
mergos nei dūko.

; gos nuo manęs nebėgtu?

Tamsta turi žinot, kad'

žiuoja su tikslu ženytis, tai 
ji nori vyro, o ne sargo. 
Tamsta gi pasirodei ne vy
ru, bet sargu. Vieton eiti 
prie merginos, tai pasiėmei 
kuolą ir išėjai klaidžiot ap
link stubą, kaip girtas Rati
las. Na ir suprantama, 
merga pamačiusi, kad tu, 
vieton jos, apsikabinai kuo
lą, nutarė bėgt.

taip neatsitiktų, tai, pasitai
kius progai, apsikabink ne 
kuolą, bet mergą, o tuomet 
šių r kad apsiženysi.

sakyti,

svariai.

■ ■ A1/ fl I A NEREIKIA JIEŠK0TI :: « Uli 11 Iff VI II Dėlto, kad mes nurodome kam lengvai iimoktl u* 
i WI 11 l\ 1 II kalbą, aritmetiką Ir lietuviu kalbos gramatiką tava U*
■ ■ ■ ■■ moose lluosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai fe

knyga DYKAI. Įdek stempą. Adresas;
LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi Irnpcratrici Marij A-

"DIDELE DOVANA~
Nebo pakelio priešakys vertas te pinigais

Visas Kuponas verias K pinigais

Visuomet jiems negerai.
Kapitalistas į savo sūnų:
Soeijalistai šaukia, kad 

sutrumpintumėm darbo va
landas. Suprantama, jie 
tingi dirbti. Bet kuomet 
darbai visai sustoja, jie ir 
vėl šaukia, reikalaudami 
darbo. Ir šiaip negerai, ir

Sėdi vagone pasažieris, o 
•link jį prikrauta įvairių

daiktų.
Įeina naujas pasažieris ir,

šo pirmojo, kad atimtų 
daiktus.

konduktorių.v

Miestas

neno-

pašauksiu

Atėjo konduktorius ir lie
pia jam nukraustyt daiktus. 
Tas gi vėl sako:

— Nenoriu.
—Kodėl tamsta nenori?— 

klausia konduktorius.
—Todėl, kad tie 

ne mano,—ramiai 
juokdarys.

daiktai
atsakė

šansai.
—Jūsų didenybė, 

žmonės tie šansai?—klausia
koki tai

— Kokie šansai?
—šiandien skaičiau laik- 

aštyje, kad netrukus San
ai bus mūsų pusėj. Tai aš 
r nežinau, krikščionis jie ar

—Mariute, o kas suvalgė; 
tas rozinkas, ką čia buvo?'

—Mama, tu man aną die-1
vi n c* o 1 < i 11 / 1 o v i C’l r * i < r«i I i I

— Kiek mastas sios ma
lt* rijos?—klausia mergina 
pardavėjo.

—\ ienas bučkis, panyte, 
,—atsako tas.

—Tai duokit man tris ma
istus ir p rista tyki t į mano 
I namus, ten jums bobutė už
mokės.

v • •žinai.

Farmerys įėjo į laikraščio 
ofisą pagarsinti mirtį savo 
giminaičio.

—Kiek jūs rokuojate? 
paklausė raštininko.

—Męs rokuojam po vieną 
dolerį nuo colio.

Parapijinėj mokykloj.
Farmerys (į mokytoją-

mielaširdingai sumušei ma
no vaiką? Juk aš jį atida-

_ Iviau po tavo apieka...

atsieitu mokėti, nes mano 
giminaitis buvo net 6 pėdų. 
Geriau negarsinsiu.

Mokytoja: — Juk aš tam
stai sakiau, kada jį atvežėt, 
kad jam bus taip kaip na
mie. Tai ko gi norit?

Kas padaro jaunu?

Mokykloje.
Mokytoja:—Tu, Tarno-

šiuk, labai lėtai skaitliuoji. į

ipadaro žmogų senu. Na, o 
|tu, Jonuk, pasakyk man, 
kas daro žmogų jaunu?

jei tavo tėvas duos motinai 
50 dolerių ir 25 dolerius, tai 
ką jis gaus?

Vaikinas:—Ji gaus 
puolį.

prie

met tik su mama važiuoju 
Į geležinkeliu, tai ji konduk- 
' toriui sako, kad man tik 7 
i metai, na o aš turiu jau net

Su tikslu. !
—Jonai, kam tu pradėjai ( 

augint barzdą? Į ir kunigas.
’a šaky k, Ma- 

uošvę kalbant, kad ji nega-1 i’iute, kam aš daugiausia ti- 
linti į vyrą su barzda žiū- kiu?

mano

ITi tiki savo
nimo apetito.

Naujiena.
—Ar girdėjai naujieną?
—Ne, o kas gi tokio?
—Mūsų senas r

labiausia myliu?
Gaspadinė'.—Pinigus ir...
Kunigas:—Ne, dūšele, aš 

draugas tave labiausia myliu.
’rio Juozas.gėręs

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skaudžių ir skamlam'-in suiručių: nuo 
dėjimo; nuo apetito misto jitno; nuo apmigusio pilvo; nuo :itsi limito 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpouliinti; nuo apdengiu liežuvio; nuo 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogu sapnį'. Ar esi silpnas, lengvai 
nervingas, piktas bei greitai užgailm:iimas, nuilsęs ir nnGIpms rv 
turite juodus plotinus apie akis, ainweijos nustojimą ged i i. i nm <i d 
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėlą.' Tie symptomai nurodo, k 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikali ka prii žiu ra

Musu brangi dykai duodama knyga prisakys jum> trejos ,n.ie 
negales ir symptoinus. .Ii pasakys jums apie m1 
nių į jų seną laiku sveikatą, spėką ir stiprybę

bei moteris turėtu

grilvos skaii- 
ii m o maistu;

ip tapti vyru tarp vyru

ketina, apsivesti. Jus dažninsite priežastis savo kent, jiinii ir kaip iru iioąal'S 
gali Imti sumažinamos. Skaitykit šita brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Prisėskit Šilą Dykai Duodamos Knytjos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. 502, 208 N. 5th Ave., Chicago, Ill,, U. S. A.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiusti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jusu brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir Noė

Valstija

DAKTARAS « 4 s ~ 1 SJLzxV.1V L xVlvxVo y A w m

Matulaitis I Akuserka į
a

Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto- 

! inais visų moteriški) ligų ir rei- 
■ kalui esant, galite gauti patar- 
* navimą.

j O. STROLIENĖ
J aun iškai t e

31!) W alnut St., N EWARK,N.J.
Tele fonas ^4085 Market

'EB O
flGARZTTLS

■Auti Aj'“ co»

n n

5 3-5. g “o

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

. arba j vertas dovanas.
(Sj dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

SERGANTIEJI!
priežasties ligos?

Diena 
užsiimu

I
 Vienatinė mokykla amatų, šo

feriu lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias nedė- 
lias. 
mis 
me, jog laisnius gausite.

j Kaštuoja tik $15.00.

INTERNATIONAL SCHOOL 
OF AUTOMOBILE 

ENGINEERS
147 E. 401 h St., New York,N.Y.

419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

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

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

Pabaigti*! kurst) Woman* Medical 
College, Baltimore. Mil

Pasekming-ai atlieka buvo darbą ori, 
gimdymo, taipgi suteikia visokiao rodąs ir * 
pagclbą InvalrioBC motoru ligone l<

ūLorlngst., E 
f urtl P Ir 7th eta (? 
J. MASS. K

_ . _ _ . U

» F. Stropiene
* SO. BOSTON

po dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių, 
ykite sau, kiek aš išgy- 

džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var- 

’ lojant visokias gyduoles ir jaučiate 
1 nuolat blogiau, tuomet, nieko ne- 
' laukdamas, kreipkis pas gerai su- 

prantantį daktarą ir specijalistą 

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

į ryti, kad išgeOjčti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų

■ visokias ligas u didžiausiomis pa- 
sekmem’s, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. šventadieniais nuo 10

h

bu . UANPtS'

Galima mokintis dieno- 
ir vakarais. Gvarantuoja- Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

A P T I E K A
Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai
Lietuvos ar Amerikos daktarų 

'l'ai vienatine lietuviška aptieka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Apliekorius ir Savininkas

22G Broadway, kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So.Boston 21014 ir 21013.

Ar Nori
gauti DYKAI dvi geras štukas 
ir Didelį Kataliogą visokių ma- 
įiškų štukų ir kitokiu visokių 
dalykų. kuriu tu labai nori, o 
nežinai kur ių gaut? Atsiųsk 

j savo pilnų ir aiškų adresų ir už 
I 6 centus stempų dil uždengimo 
f prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 

tų Katalioga ir štokas tau nusių- 
sim DYKAI. Adresuoki
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGJKAS)
3261 S. Daisied SI. Chicago, III.

vai. ryto iki 4 po Įlietų.

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

JAUNĄJĄ LIETUVĄ”
su paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenės mėnraštį.
“JAI N'OJI LIETUVA” eina kas menuo didelio formato 48 pusi., 

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

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

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

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

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

“JAUNOJI LIETUVA”
2257 W. 23rd PI.,

• “INKVIZICIJA”.
Yra tai svarbi knyga. Joje telpa nevien inkvizi
cijos, bet ir katalikiškos tikybos istorija. Čia nu
rodyta visos baisenybės kryžuočių karių ir inkvi
zicijos laužų, siautusių Europoje per daugelį šimt
mečių ir tt., ir tt.

Knyga papuošta su daugeliu paveikslų. Kaina 
$1.00. Tą knygą galite gaut F. Milašauskio knygy
ne, adresuojant:
F. MILAŠAUSKIS, 25 Second Street, So. Boston. Mass.

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus 

ino pirm užmokėjimo pinigų.

Geriausia dvieilinė Vienuos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorui ir manomi basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri p’ieno balsai. Viskas 
knotviršiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, G tonui. Išduoda malonų balsą. |

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

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

MOSCOW MUSIC CO.
Dept. M

GERIAUSI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAI 
am ERIKOJ E.

vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji-

90 ii

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

Kaina $12.00.

@

52 CANAL STREET,

su

G strūnų balalaika, 
mechaniški keleliai. 7 
.Uaponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio iš
dirbinio $1.50.

pertikrinamas ge- 
Reikalaukite illius-

NEW YORK, N. Y.

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimai 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama
tini;) su 12 lietuviškų 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 
atgal. Reikalaudami, prisiųaki- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK. N. Y. >

a r? h. r : ■'JQ' u W h a

LTKCMTjCHSHbilI PyCCHId CORIAJL-PTMOKPATM 4ECH1R HWPKAJIV 
pe/ianųiCM-----------
/j,). /I. £EHlIA. 3. SUHOBbEBOK- 
la iiKyniia tcmij; H. llr.b aMcpHKaBWCRtflt 
.'imi i, i’ - viii; iV. Cpem py.'EHib raaen.

r. EKJieyCOBA (6. Aen. 2 F.
OtąL.'Ju ..Cuo'.’o^Haro CnoKa"; !.

.itliuiiu; 111. Hu. : ai lai i l.ui;- < 1 
n aiypnajKiirn; V. \ <>p;a it jipai. iiix.t 
rcTopiii pcii'JJiioi'.ii'iiHb'Xb ji-ii.i vh.h;

i:< ri>i.vb Kimraxb.
pEPBblit NO BblMAtUb Bb CEHTHBPL.

flo ncpBOMy (pebouaHlto mb kohtopui fcAouaH iio/inMCKa — 1 ao.is.; wa nof« 
nporpaMMa ro/ia — 55 ccht.; Ha 3 Mbcaga — 30 c.;

OTAbflSHMe HO.MCpa — 10 C0HT68K
A'in K'aHaflbi, Espenbi u KJwh. Amc|>hk«: roAOBan no/ĮnucKa — 1 25 C.;

Ha nonro/ja — 65 c.: Ha 3 Mtcnua — 35 c.
nOJĮnUCKA H OB'bHBJlEHIH HPMHKMAtOTCH Bb KOHTOPb

HiyPHAJlA
'„SVOBODNOYE S L O V 0” (The Free Word)

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

Bt»ic binaor cn nop.|;oči;an 
niypuana.

Ol3UBM O

Cb pyrionMcsMH n no fltiiaMb npocarb oOpaigaTbca
LEO DEUTSCH, 1398 Clay Ave., New York, N. Y

Užsirašykite

Pirmą Lietuviu Dienrašty

“NAUJIENOS”
Kmis Jau eina nuo 5 Rugpjūčio Aasdion.

'NAUJIENOS” praneša naujausias .. teisiugian 
sias žinias iš kares lauko .1 abclaai iš

'NAUJ IENOS" yra darbininkų laikraštis »• jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

'N A U i i b NOS“ talpina darbininkams uan-1 augus 
straipsnius ir žinias.

“NAUJIENOS ’ leidžiamos daugybes darbininkų, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o ne avieuios 
ypatos ir darym.i. pašalinio bizme.

Prer unv.atos kaina
Chicagoje—pc šne.šiotojus J c. savaitėje. 

Pačtu siunčiant, Chic., ’e inctan' $6.00; pusei 
metų $t.5O. Kitur, ne Ci. metams $5.00,
pusei metų $3.00; dviem inc^. 1.00. Europoje 
ii Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaiuU 2c.

Išpildys šitų blankų ir prislųsk kartu su pinigais.

'‘NAUJIENOS" 1841 S. Haistcd St., Chicago, III.
Siūdini prisiuučiu$----------- u# “NAUJIENAS”—-------

metus ir meldžiu jas siųsti šiuo adresu;
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LAISVE
I

Vokiečiai pirmu syk 
Suvalkų gub. ir rusų 
pasitraukimas nuo 

Karaliaučiaus.
(Laiškas lietuvio belaisvio 

“Laisvei”).

12 d. rugsėjo 1914 m. vo
kiečiai pradėjo rusus stumti 
nuo Karaliaučiaus. Rusai, 
traukdamiesi atgal, varėsi 
su savim Vokieti jos galvijus, 
o vežėjai krovėsi į vežimus1 
visokias brangenybes ir ve
žėsi į Rusiją. Jie ėmė vis
ką iš krautuvių ir nuo ra
mių gyventojų ir vežėsi su 
savim.

Kareiviai pakeliui tas 
brangenybes pardavinėjo, 
bet niekas jų nepirko, nes 
nežinojo, kas gali atsitikti 
su jų pačių turtu, nežinojo, 
kur savo turtą padėti. Ru
sų gyventojai, ypatingai 
jaunimas, kuriems rusų afi- 
cieriai sakė, kad vokiečiai 
juos paims ir Į karę pasta
tys, sykiu bėgo su karei
viais, kad tik nepatekus po 
vokiečiais. Traukdamiesi 
rusai pasakojo, būk vokie
čiai elgiasi labai žvėriškai, 
gėdina moteris ir jaunas 
mergaites ir tt. Tokiu bū
du turtingesnieji paliko sa
vo namus, rakandus ir bėgo 
toliau.

13 d. rugsėjo rusų karei
viai bėgo didžiausioj betvar
kėj, ypatingai pėstininkai, 
tarpe kurių nesimatė nei 
vieno aficierio. Vietos lietu
viai kareiviai, dasigavę sa
vo namų, nuėjo į savo na
mus, persivilko civiliniais 
drabužiais ir pasiliko namie; 
kurie tarnavo prie vežimų 
ii artilerijoj, tai atvažiavo 
su vežimais ir dauguma ne
grįžo į savo eiles. Nekurie 
ir dabar ramiai gyvena sa
vo namuose ir neina ka
riauti. Juk Rusijoj viską 
galima padalyti!

13 d. rugsėjo vokiečių ar
tilerija tarpe Vilkaviškio ir 
Alvito perkirto rusams ke
lią, sulaikė daugybę savo 
galvijų ir vežimų su brange
nybėmis. Ką tik rado veži
muose, tai liepė viską vie
tos gyventojams paimti. Ve
žimuose buvo cukraus, 
kruopų ir daugybė visokių 
daiktų, paimtų iš vokiškų 
krautuvių. Gyvulius ir ka
reivius nuvarė į Vokietiją. 
Vokietijoj gyvulius išdalino 
ūkininkams, kūne be jų bu
vo likę, o kareivius sukimšo 
į vagonus ir išsiuntė tol i aus.

Juokingai išrodė, kad de
šimts Vokietijos raitelių, 
sėdi ant arklių, rūko pypkes 
ir varo po 100 ir 150 raguo
čių gyvulių ir po 200 rusų 
apdriskusių kareivių, kurie 
sykiu susimaišę su gyvu
liais.

14 d. rugsėjo nišų karei
vių veik visai nesimatė. 
Anksti ryte pasirodė vokie
čių raiteliai ir artileristai. 
Pasirodžius vokiečiams, gy
ventojai stačiai drebėti pra
dėjo. Aš su savo pusbroliu 
priėjau prie kelio, kuriuomi 
vokiečiai jojo. Kiekvienas 
prajojantis sakė: “Gut mar
gin!” Daugelis buvo ir 
lietuvių, kurie su mumis lie
tuviškai kalbėjo. Greitu 
laiku atvyko ir pėstininkai, 
kurie pas mus apsistojo ant 
pailsio. Visi nuėjo į paupį, 
apsiprausė, persimainė skal
binius ir nuėjo pietų valgyti. 
Prieš pietus komandierius 
pasakė prakalbą, uždraus
damas kareiviams eiti į so
dus ir abelnai uždraudė ką 
nors imti. Paskui jis nu
pirko slyvų, gružių ir feld
febelis išdalino kareiviams. 
Ir ištikrųjų, kareiviai nieko 
nepalietė — soduose liko 
čieli vaisiai, o tvartuose an- 
tįs, žąsis ir vištos. Tik bu
vo paėmę patalus, bet kaip 
išsimiegojo, tai vėl viską su
grąžino.

Vakare komandieras liepė 
man pasirūpinti gauti duo
nos. Už centnerį prižadėjo 
mokėti 18 markių. Nuėjau 
į kaimą ir radau. Koman
dieras liepė man duoną su
pjaustyti į šmotus, kad

kiekvienas šmotas turėtų 1 
svarą. Ant rytojaus, 5 vai. 
ryte, visi atsikėlė. Paafi- 
cieris pasakė, kad duonos 
svarą parduočiau po 20 fe- 
nigių. Visi kareiviai susto
jo į eilę, ėmė duoną ir mo
kėjo paskirtą kainą. Taip
gi mokėjo už svarą sviesto 1 
markę, už svarą kiaulinių 
taukų ir lašinių — 1 markę; 
už svarą sūrio — pusę mar
kės, už žąsį — 2į markės, ( 
už antį — lį markės. Tik' 
tose vietose, kur su lietu
viais negalėjo susikalbėti ir 
kur lietuviai viską slėpė ir 
nenorėjo parduoti, tai ėmė 
ir nieko nemokėjo. Vienok 
vyriausybė ir tą draudė da
ryti.

Arklius taipgi ėmė. Kur 
ihuvo aficieriai, tai paimda
mi arklius išduodavo kvitas, 
o kur aficierių nebuvo, tai 
kareiviai ir taip paimdavo 
arba ant savo suvargusių 
arklių apmainydavo. Bet 
viską darė mandagiai, juok
damiesi ir žiauriai nesielgė. 
Jeigu ėmė dėl mėsos gyvu
lius, tai mokėjo ir geras kai
nas — po 250 — 300 mar
kių (autorius nepasako, ar 
už vieną gyvulį tiek mokėjo. 
— Red.). Daugeliui išdavė 
raštelius ir jie vėliaus gavo 
pinigus, o nekurie dar da
bar gauna.

13 ir 14 d. rugsėjo buvo 
dideli mūšiai palei Marijam
polę ir Gižius. 16 d. rugsėjo 
nuvažiavom pažiūrėti, kaip 
išrodo tos vietos, kur buvo 
mūšiai. Užvažiavom į Gi
žius. v Šalę kapinių iškasta 
dvi didelės duobės ir į jas 
sukrauta 38 užmušti rusų 
kareiviai. Laukė kunigo. 
Mat, vokiečiu aficieris įsakė 
jam palaidoti visus užmuš
tuosius pagal rusiškus lai
dojimo įpročius. Jie visi 
gulėjo šineliais apdengti.

Paskui važiavom į Mari
jampolę. Rudžių girioj pa
matėm kanuolių kulkų iš
draskytas gilias grabes, 
daugybę medžių nuskintų. 
Vienoj vietoj matomai ka
reivis stovėjo prie medžio, 
tai sutrupintas į šmotelius, 
o dalis šinelio buvo kito me
džio viršūnėj. Už girios 
grabėj pamatėm užmuštus 8 
kazokus ir keliatą kareivių. 
Laukuose buvo daugelis už
muštų raguočių, kuriuos gy
ventojai bėgdami paliko.

Pakeliuj užvažiavom į 
vieną sodžių. Žiūrime, so
džiuje šuo gaspadoriauja — 
žmonių nėra, tik veršiukas, 
vištos, antįs, žąsįs ir katė. 
Vokiečių kareiviai nešasi 
automobiliais — skubina sa
vais reikalais ir neužvažiuo
ja pas tą “gaspadorių”. Pa
keliuj rusų primėtyta daugy
bė visokio turto, bet jo nie
kas nerenka — nėra laiko. 
Daugelis armotų sukriušin- 
tų. (langelis čielų pakeliuj 
primėtytų. Patronų krū
vos; vežimai sudeginti. Ma
tomai, rusai patįs naikino, 
nenorėdami vokiečiams ati
duoti. Męs su broliu pra
dėjom rankioti nekuriuos 
reikalingesnius daiktus. 
Mums berenkant vokiečių 
kareiviai pradėjo šaukti 
“ambus, ambus” ir liepia pa
imti. Prieinam pažiūrėti, 
kas per daiktas, o gi žiūrim, 
naujas priekalas; supranta
ma, paėmėm. Paskui pasu
kom linkui Islandžių. Čia 
jau baisu ir pažiūrėti: trin
kos sugriautos, sudegintos; 
daugybė gyvulių išmušta. 
Užmuštieji čia surinkti ir 
palaidoti. Baisi regykla!

Kaip tik vokiečiai pribu
vo, tuojaus pradėjo kelius 
taisyti. Jie sako: “Jūsų 
vyriausybė tik bažnyčias 
ir cerkves state, bet keliais 
ir mokyklomis visai nesirū
pino”.

Pabaigoj spalių vokiečiai 
atsitraukė atgal. Atsi
traukdami Pilviškiuose su- 
'draskė visus tiltus. Rusai 
tuos tiltus laikinai sutaisė, 
bet dabar, vokiečiams vėl 
atėjus, viskas sutaisyta ko- 
puikiausiai. Matomai, vo
kiečiai jau daugiau nemano 
trauktis, nes viską taiso ko- 
puikiausiai .

Nelaisvis.
Butov, 22-VII-1915.

Skaudėjimai Strėnose
I

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

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

Severas
Gothard Oil.

[Stveros Gothardiškas Aliejus]

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

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

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

"Man akaudftjo RtrS- 
nos ir šonai ilgiau, kaip 
por penkis motua. Ban- 
džian visokius gydymus 
ir viskas buvo voltui. 
Paskui aš radau So- 
vora’s almanac’ą ir ra
dau, jog Severa's Go
thard Oil butų geriau
sia išbandyti. Aš ban
džiau tų gyduolę ir 
skaudOjimai išnyko. Aš 
Bakau, jog tas taipgi 
gerai del skaudšjimų ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurie ken
čia lokalius skausiuna 
arba gšliiuus.”

Žaizdos, KM; 
isisenfijusi skaudėji
mai, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apdo- 
girnai greitai- pagįja, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment

[Severos Gydanti Montis]
vartojama. Kaina 25c.

Severos preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
ninkus. Žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokiu. Jei 
jūsų aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

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

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau 2 pusbrolių Stanio ir Si- 

mano Milevų; paeina iš Garliavos pa
rapijos, Paddėsio kaihio, Suvalkų rė- 
dybos. Girdėjau, jog randasi kur a- 
pie Scrantoną, Pa. Malonėkite 
šaukti, ar kas praneškite, už ką

Raulinaitis
Girardville,

bū-

Pa

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

112 Grand St.,

pa-

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero 
Drevinskio, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Podbiržės parapijos, Jodeišių 
kaimo. Pirmiau gyveno Amesbury, 
Mass., dabar nežinau, kur randasi. 
Kas žinote, malonėkite pranešti.

Joe. Drevinski 
c'o 11. R. Kraus, Glidden, Wis.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA.
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijaiipt““ M<>t»>ri6ku Ligų. 
314 E. 50th Yorli

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 Iki 2 vai. pe 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar®;

Nedėliomls pagal sutartj.
Egzaminavimas DYKAI. Męa Išti

riame ir pasakom® visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kralpkitis, męs ap
žiūrėsime ir duosime prietellšką rodą. 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kit® mano antrašo.

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

Kalbam® lietuviškai.

227 Clinton St., Hoboken, N.J. 
(nežinomas),

Shenandoah, Pa.
J. Butkevič,

8543 Givins Ct., Chicago, 111. 
A. Meldažis,

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill. 
J. M. Buchinskas,

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

(nežinoma),
607, Westville, Ill.

Cleveland, Ohio.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. čebanauskas,
420 S. Chesnut St., Collinsville, 1 

Pirm, pagelbininkas M. Ražokas,
Vandalia Bož 160, Collinsville, 

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

500 S. Clinton St., CoHinsville, 
Iždininkas J. Willumat,

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

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

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

m.
m.
m.
m.
m.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, 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,

1 125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis,

539 Island Ave.
Kasos Globėjai:

M. Geruliūtė

Ona Savrasevičiute, 
539 Island Ave. 

Maršalka A. Neverauskas,
411 So. Church St.

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

Pittsburgh, Pa.

M.

and Carson Si.

(iatavei kas,
109 Cross St., Carnegie, Pa.

Laisvės“ AGENTŪRA
l Į .. .J—........ '.rrr.ĮSUCTd

SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO;

Patarnavimas kuoteisingiausias

Kursas pinigų tuom laiku žemas

Jeigu nori 
kviest iš 
Agentūroj.

PARDUODAME LAIVAKORTES
važiuot į
Lietuvos,

Lietuvą arba gimines parsi-
Laivakortę pirk “Laisves”

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina
DVJNSK...................................12 Spalio (October)
KURSK ........................... 23 d. Spalio (October)
CAR...............................................  3d. November

23. A. Petrikas,
799 E. *!50th

24. A. Zalatorius,
P. O. Box 613, Melrose Park, Hl.

25 K. Mikolaitis,
812į W. Lombard St., Baltimore, Md.

CENTRO KOMITETAS:
L. Prūseikd, pirmininkas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
/J Benesevičiūtė, sekretorius,

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

183 Roebling St., Brooklyn,N. Y.

DIDELĖS DOVANOS!
Kas užsirašys pas mane “Laisvę” 

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

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

K. MASALSKIS

J.

K. MASALSKIS
Gerai žinomas Rockfordiečiams, 
taiko geriausią lietuvių orkestrą 
Rockforde, grajina visokiuose susi
rinkimuose, veselijose ir kituose pa
silinksminimuose. Reikalaudami lie
tuvių muzikantų, visados ras te gerą 
patarnavimą.
105 Knowelton St., Rocklord, Ill.

Old Phone 1171

su-

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

urvo organu:
D. L. D. KUOPŲ SEKRETORIŲL.

7.

120 Grand St., Brooklyn, N. Y.

28 Broadway, So. Boston, Mass.
M. M. Purvėnas,

Box 181, E. Arlington, Vt.
R. K ručas,
152 Perry Ave., Maspeth, N. Y.
J. Janušonis,

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

P. O. Box 32, Montello, Mass.
V. Černiauskas,
E. Matheny Ave., Springfield,Ill.

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

- karklis,
23 Dean St., Norwood, Mass.

Pocius,
Margaret St., Philadelphia,I’a.
Repšys,

9.

St., New York City.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Murcika,

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

223 N. Stale
Nut. Raštininkas

P. O. Box

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

Finansų Raštininkas J. P. ėiupas,
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.

Conn.

Conn.

Rd., Waukegan, Ill. 
Ambraziūnas

St., Waukegan, Ill.

Ill.

III.

Ill.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln
Protokolų sekr. St. Deikus.

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

1408 Victorian St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis

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

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

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

231 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 
Samulionis,

Box 63, McKees Rocks, Pa.
Kuopų

k uopos,
Market St.,

2 kuopos,
’ox 63, McKees Rocks, Pa.

3 kuopos, J. Galdinas, P. O. Box 
Laupurex, Pa.
kuopos, 1g. Rasinskas, 2104 

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

sekretorių adresai: 
J. K. Mažiukna,

N
P A. Samulionis, P. O.

18, 
4

(j

7

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

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

St.

St.

St.
St.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakais,

462 Jenne St. 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

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

Sūdži* A. Bubelis, 313 Quine® 
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 

Caledonia 
Main St.

St. ir J. Jurevičia,

St.
301
162

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ KELIONEI PAflELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

Pirmininkas J. Skirmontaa, 
72 Hudson Av®., Brooklyn, N.

S. Karveliu, 111 Ainslie St., 
Brooklyn, N. 

Iždininkas J Butkevičla,
88 So. 2-nd St., Brooklyn, N.
Kuopų Sekretorių adresai:

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

kuopos Brooklyn® — V. Vitkovičia 
29 Hudson Av®., Brooklyn, N. Y

Y

Y

Laisves4 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”
Kadangi “LAISVE” yra leidžiama ne dėl pelno, 

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

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

Columbia^
DIDŽIOJO

VIŠKŲ 
GOS

J.

F.

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ SĄJUN- 
V1EŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

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

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

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

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

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

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

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

Simaitis,
174 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

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

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush

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

K.

V.

K.

J.

J.

DR

Ill

Ill

2
Rekordai

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

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

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

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

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

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
Galima gauti pas

J. GIRDĖS
103 Grand St., Brooklyn, N.\

E 2339.

10. J.
2370

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

J. Vaškevičius,
183 N. Main St., Pittston, Ta. 
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.

13.

14.

16.•vs

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezldentąs A. Jusas,

Box 200, Stegir, 
Vice-Prezidentas A. Atkečiūnas, 

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

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

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

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

Box 566, Steger, Ill. 
Knygyno iždininkas J. Damldavičla, 

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedš'ioj, P. A. 8a- 
laiovičlaui ivotainij.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

New York, N.Y. 
Susinešimų Sekretorius 2) J. Ne- 
viackas, 188 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. Sidlauskas, 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, 78 Welles St., 
New Britain, Conn; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
villa, Ill., kuris yra po kaucija 
$1,000.00, o jia {rašęs i knygas pasiųs 
iždininkai.

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

2340.

2341.

2342.

2343.

2223.

2224.

2225.

2226.

2227.

2228.

2356.

2357.
2358.
2359.

2360.

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
VILNIAUS RŪTA.
“DR1NOPOL1S”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
kas subaigs vakarėli.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo 
Kapelija.

Vaiskava •

Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija.
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
J SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava
EINU PER DVARELI-
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijos

Gvardijos

Kape’ija.

Polka. Kolumbijos Orkeat 
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

ra.

TĖVYNĖ MOŠŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

Orkestrą.
PER GIRIĄ G IRI ALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU. 
ŽYDAS STATINĖJE. 
SAULELĖ 
Kapelija. 
LIETUVA 
TEKA. ' 
BIRUTĖ ir
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ. 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.
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LAISVE
kurie turi pirmame akte ro-VIETINES ŽINIOS

BROOKLYNO BIZNIERIAI.fme

DIDI NAUJIENA BROOKLYNO LIETUVIAMS!

.... — ’ Repeticijos būna nedeldie-
{ JUS,BROOKLYNIEČIAI! niais, 10 vai. ryte, Tautiška-

• i • • _ • XTKaip žinote, jau artinasi 
rengiami fėrai Lietuvos 
belpimo Fondo, todėl? kurie 
ketinate ką nors fėrams pa
aukauti, neškite dabar. Už 
jūsų paaukautus daiktus 
Liet. Sel. Fondo ir Viešų 
Reikalų Komitetas bus labai 
dėkingas. Labai męs norė
tum, kad pasiskubintumėt, 
nes mums bus geriau, kuo
met žinosime, kiek reikės 
daiktų dapirkti. 
daiktus, kuriuos paaukau
siu neškite į “č 
są ir priduokit man. Jūsų 
vardus ir aukautus daiktus 
pagarsinsime “Laisvėje”.

Dabar jau paaukavo šie 
žmonės: M. A. Conhn — 
skrynutę kvepiančio muilo, 
vertės $1.00; M.Rosenthal— 
porą vaikams čeverykų, ver
tės 75c.; A. Plochocki — dė
žutę dėl tabako, vertės 50c.;

Name.
Komisijos narys 

V. Paukštys.

Mėsinių krautuvių darbinin- 
' kų sterikas.

New Yorke sustreikavo 
mėsinių krautuvių darbinin
kai. Streikas eina labai pa
sekmingai. Pirmoj streiko, 
dienoj 150 krautuvninkų iš- 

.pildė darbininkų reikalavi
mus.

Streikieriai reikalauja pa- 
Laisvės” ofi- kėlimo algų ant 25 nuošim-

Visus

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas mane 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivį”ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 
“Amerikos 

arba knygų ver- 
Taigi Tamista už $5.00 

Naujienas

čių, sutrumpinimo valandų 
iki 72 į savaitę ir Kas savai
tę apmokėjimo algų.

10,000 vyrų pagelbon su f ra

Subatoje, 23 d.spalių,New 
jrke sufragistės rengia 

Pa Pom i 1 ž i n i š k a p a rod ą.
dos rengimo komisija gavo 

James Lees 
lento vyrų 

suteikimų 
su vyrais 
sufragisčių

J. Widnes — stiklus kviet- pranešimą nuo 
koms sudėti, vertės $1.00,1 aidlow, prezi 
ir pinigais surinkta 60c. [lygos kovai u

21 d. spalių Tautiškame vyrų ir sykiu su joms mar- 
Naine bus susirinkimas Vie- suos.

ni o te-
Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
komitetų nariai malonėkite 
pribūti į paskirta laika.

V. R. K. Sekret.
E. Deveikis,

Nedėliojo, 24 d. spalio, 10 
vai. ryte bus duodamos lek
cijos ir patarimai dėl išsi- 

, ėmimo pilietiškų popierų.
17 d. spalių Maspeth, N. [Malonėkite atsilankyti. Lek-

kuopa, kuriai numeris L1. Kalpokas.

šios ypatus: J. M. Leonas — 
pirmininkas, B. V aičaitis — 
vice-pirmininkas, I. J. Bart
kus—prot. raštininkas, K.

Gaudo šunadvokačius.

viso įvairiu šunadvokačių, 
kurie neturėdami advokatų 

Tamulvnas — fin. raštiniu-'teisiu užsiima advokatauti.
* I <•

kas, J. Korsakas — iždiniu-[Tyrinėjimai parodė, kad to
ra n dasi 
magis- 
išdavė

ku. Komitetas susidėjo iš 
^darbščių vyrų ir galima ti

kėtis, kad pasekmingai dar
buosis. Drg. J. M. L-nas.

kiu šunadvokačiu 
apie 250. Užvakar 
tratas McAdoo jau 
ant 16 tokių šunadvokačių 
“warrants”, kad juos su
areštuotu.

Lietuvį” ar “šakę” 
tės $2.00. “
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- 
jienas"gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J. Misevičia
SPECIJALISTAS ŠIRDIES IR 

PLAUČIŲ LIGŲ- 
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 po plet 
6—8 vakare

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

J. BRAKNIS,
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y. APTEKA

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių,' 
kalnierių ir tt. Ras mane ta- 
voras geras ir kainos žemos.

Turime už garbę pranešti vietos lietuviams, kad męs jau atida
rėme kitą AI’TIEKĄ po N410 So. 2nd St. ir kampas Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., (tirščiausiai lietuviais apgyventoj kolionijoj). Mūsų 
Aptiekoj randasi įvairiausių chemikalų, perfumų, trajankų 
įvairių guminių prietaisų, speciališkų diržų sustiprinimai vidurių ir tt.

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

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

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

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszką
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gėrymua. 

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

i silankyti pas mus.

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:

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

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

IM.&V.FURNITURECO.II Maliauskas & Vidžiūnas, Props. "

Lietuviška Muzikos

Konservatorija
395 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Inkorporuota 1915 m.
l’rez.ir Direk.M. PETRAUSKAS

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

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Atvirutės 4 

Worcesterio L. 
kurių pelnas

Bcoliai ir sesers, ką jūs 
darysite šį subatvakarį? 
Jūs esate nuvargę, nes dir
bote per visą savaitę, per 
tai, sulaukę subatos vakaro, 
norėsite pasilinksminti, no
rėsite ką nors tokio naujo, 
juokingo ir malonaus pama
tyti ir išgirsti. Juk ir 
mums, darbininkams, reikia 
turėti noi^ vieną dieną į sa
vaitę linksmesnę, kad praša
linti tuos nuolatinius nusi
minimus. Taigi, broliai ir 
sesutės, ateikite į rengiamą 
“Aido” choro teatrą ir šo
kius, o ten juoko turėsite iki 
valios. Apart to, dar galė
sit gerai pašokti. Jūs žinot, 
kad McCaddin Hali yra ge
riausia svetainė Brooklyne. 
Todėl visi šią subatą ateiki
te, o būsite tikrai užsiganė
dinę, nes veikalas “UŽBUR
TI TURTAI” yra gana pui
kus. Tai trecias veikalas po 
“Magdalietei”, kokius buvo 
lošę Brooklyne.

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

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

Kiekvienam atsišaukusiam prisiųsiu 
kataliogą, iš kurio galėsit pasirinkti 
tinkamų knygų.

rūšių, kurias išleido 
š. F. Komitetas, nuo 

eis sušelpitnui mūsų 
brolių, nukentėjusių nuo karės. Kai
na labai maža. Kas prisius 10c., tas 
gaus 4 atvirutes, kas prisius 25c., 
tas gaus 12. Labai būtų gerai, kad 
atsirastų platintojų.

Pinigus ir laiškus siųskite:
P. A. DEDYNAS

1 Worth St., Worcester, Mass.

Ad resuokite.
CHUPAS 

Ansonia, Conn.P. o. Box 330,
P. S.—Vietiniams ir seniems skai

tytojams tokios dovanos neduodamos. 
Rašydami įdėkit štampą dėl atsaky
mo.

P A RS 11 >1 01 > A GROS ER.ŠTO RIS.
Parsiduoda Groserštoris, biznis iš

dirbtas per 11 metų, lietuviais, len
kais apgyventoj vietoj, biznis eina 
gerai. Priežastis parudavimo todėl 
kad noriu eiti į kitą biznį. Bandos už 
4 ruimus gyvenimui ir storas $25.00. 
Atsišaukite pas:

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

kampas No. 1st St.
(83—84)

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

JURGIS PALUBINSKAS.
(63—91)

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

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

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.
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Aktoriams veikalo “Du 
broliu”.

Draugai, kurie esate pa
ėmę roles veikalo “Du bro
liu, malonėkite visuomet ant 
repeticijų pribūti. Jeigu ka
da negalėsite pribūti, tai a- 
pie tai praneškite komisijai. 
Dabar pas mus labai negeras 
įprotis: aktorius negali pri
būti ir komisijai 
nieko nepraneša.

apie tai 
Susiren

ka kiti aktoriai ir laukia ko
kias dvi valandas aktorių. 
Jeigu jie išanksto praneštų, 
kad nedalyvaus, tuomet jų 
niekas ir nelauktų. Antras 
peiktinas dalykas, tai dau
guma aktorių sako: “Mano 
rolė trumpa ir aš ją išmok
siu; lai mokinasi tie, kurių 
ilgesnės”. Draugai, jeigu 
jūsų rolės trumpos, tai turit 
atsiminti, kadetų ilgos, ku
rie su jumis lošia ir jūsų ne
atsilankymas jiems užken
kia. Per tai nepaisant, ar 
rolė trumpa ar ilga, visuo
met privalot ant repeticijų 
atsilankyti.

Geistina būtų,kad visi ak
toriai ant paskirto laiko at
silankytų. Ypatingai priva
lo tie punktuališkai pribūti,

as (> ruimu 
i kiaulės, I

m m ut a >
..toriai.

e farina, nau- 
12 akru žemes, 
10 miliutu eiti 

lig gelžkelio 
Kompanijos lau-

O
“ j.
3 ’L

3
- _. Z3

Nepraleiskit šio,. progos, nes tokių 
rr ažai pasitaiko. Norėdami platesnių 
žinių, rašykit taip:

J. NORB1 TAS
East Granbv, Conn.

(85- -88)

PIRK BIZ\|!
Parsiduoda geras saliūnas 

vietoj, biznis gerai išdirbtas, 
apgyventa visokių tautą, bet 
giausia lietuvių ir lenktą. Parsiduoda
pigiai. Kas norit turėti puikų biznį, 
nelaukit ilgai.

J. ALMON AiriS
288 La'fayette St........... Newark, N. J.

(85—94)

geroj

dau-

Jonas MATHUS
DIDŽIAUSIAS

N AS VISAME SO. 
BOSTONE.

Sveiki geriausios rūšies gėry- 
inai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway
• So. Boston, Mass.
(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo.)
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SU 21 AKMENIU GELž- 
KELIQ LAIKRODĖLIS.
Vyriško a.r moteriško saizo, apvilk

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

kur
GVARANTUOTAS ANT
SPECLIALISKAS NUPI-

Męs prisiimsime 
to. Atmink,

Telephone 2334 Greenpoint
Puikiausia lietuviams vieta pas
PETRĄ DRAUGELI.

Skanus alus 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 
•i cigarai ir 
puikus užkan-

JOHN KULBOK CAFE
kad 

biznieriai 
biznį gi- 
Cigaras, 

kaip ko- 
lapas, 

gardžiai

mitingų. Ne
pamirškit šios 
atsakančios 

vietos,o būsite 
užganėdinti. 
Palei Wythe 
Ave.

73 Grand St., Brooklyn.

kaip 
tis.

draugai 
žinoma,

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

kalba, ta6 nereikia gir- 
vieta atsakanti dė' pa

keleivingų. Kambariai u visais pat
rankamais. Prašau kreiptis į tą vie
tą, o būsit užganėdinti.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Greenpoint 279

EXTRA
PARDAVIMAS
Williamsburg,-Brooklyn, Ni Y.

Puikus namas 8 familijonas po, 4> 
kambarius, bekauzės an f’ocoj lotas 
25x40, ramios neša $900.00 ant motų, 
įmokėt reikia $1,200, kaštuoja. $6,500.

Puikus mūrinis namas 2 famili- 
jom ant 2 florų, 7 kambariai, su 
maudinėmis, kaštuoja $2,000, įpiokč- 
ti reikia $500.

Parduodame visokius namus, lotus, 
farmas, dirbtuves ir krautuves..

Jeigu kas gyvendamas kokioj nors 
vailstijoj ir susižeistų,meldžiu kreiptis 
pas mane kuogreiaiausia, o busite ap
rūpinti kuoteisingiausiai su geriau
siais advokatais..

Musų kompanija parduoda geriau
sių mainų anglis, už žemiausią? kai
ną nuo $5.50 iki $7.00 ir už tą pačią 
kainą pristatome į vietą ir sunešamo.

Su pagarba
B. A. ZIN'IS,

REAL ESTATE AND INSURANCE 
131 GRAND ST,, BROOKLYN, N. Y.

REIKAUINGI STIČERIAI.
Reikalingi stičeriai prie marškinių 

siuvimo mokanti arba norinti mo
kintis. Taipgi reikalingi opreito- 
riai, kurie nori mokintis. Darbas ant 
visada. z

Berkowitz Bros.
83 Scholes St., Brooklyn, N.

PARSIDUODA.
Parsiduoda geras fornišius, kas t 

reikalinga prie gyevnimo. Taipgi ir 
vienas pak'ojimas >r discs. Prie
žastis — išvažiuoju į kitą miestą. 
Norinti įgyt gerą fornišių atsišauki
te po num.

369 So. 4th St., Bicoklyn, N. Y. 
ant pirmo floro. (85—8G)

PARSIDUODA KOSTUM ĖRIUKAS 
KRIAUČIŲ ŠTORAS.

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

1). ŠEMETA
40 Hudson Ave., Brthikiyn, N. Y.

(82—85)

M

0

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

PATARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI. IR TEISINGAI.

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

I t * i *| r* r su ui ruvišKOMis dainomis. 
Užlaikau Gramofonus akordas prekiuoja ur 75c.

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

Na ujausias
Lietuviškas

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

UŽGANĖDINTAS

20 metų!

Kalbame Lietuviškai.

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

109 GRAND ST

ir10c

ir10c.

H
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Mc.

«5 
.26 
.10 
25 
.50 
.28 
.80 

1.00 
1.00 

80 
.25 
.28 
.25 
.2<

I igulKos <k-Į kepenų. 
Blakių naikintojas...

niaukų žilinto 
Reuniatittno..
lytiškų ligų..
dusulio.............
kirmėlių......

Antiseptiška tnostis 
Nuo viduriavimo .
Kastorija del vaikų 
Troškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

.25
14

3 00

25 
.50 
.25 

1.00

80c. it
80c. ir

Nuo kosulio.....................25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c

‘ ir 1.00

sutaisytų iš svie- 
i .edikanicntų ir labai pasek- 

Tarpc* kilų aptickos san- 
sekančios gyduolės;
Nuo palvos skaudfjtmo.40c.it 
Nuo kojų nuospaudų 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo peršalimo............. ok.'
Plaukų stiprintojas. .. .25c. ir 
l.mimcntas atba Expelleris.. •
N u o 
N uo
N no 
Nuo
N uo

A D MODI Nusipirkti Gerus 
AK IWKi čeverykus? 

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVIŲ 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

Geru patai 
syimil

GvaraiTfctuo“ 
tas ant į

HJždėjimaa kepuraitės 22 k. ... $5.00 
U/.plombavimas 50c ir augščiau.

Javaly.inaa-........................................... 50c
Užplombnvimas auksu ................ $1.00

Skaudantį darutį duok ištraukt ryte, 
o. vakare apžiūrėt.

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

1-tnos gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

PA RS ID U O D A.
Parsiduoda groserštoris 

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

V v

ta ir biznis įdirbtas. Geram 
žmogui, gera proga.

M. Cohen

Cor. So. 1st St. 
(84—87)

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pntinmu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių 
žiausių ir geriausių gydančių 
nnngai gydančių įvairias liga 
delyje sukrautos ir gaunamos 
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Žinotina Lietuviams!
KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 

VOKIEČIAIS.
per mano Banką galit siųst pinigus ir gromata; 
ir pa&įstatamiem į tas vietas, kurias užėmė 
pogi siunčiu pinigus į VISAS DALIS SVIETO, i 
KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS NELAISVĖN 
ar VOKIETIJOJ pagal pigiausią pinigų kursą. GVA RANTUO
JU, kad pinigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI 
ant 4% metams nuo šimto. MANO BANKA RANDASI l’O 
PRIEŽIŪRA VALDŽIOS STF.ITO NEW' YORK, užtat jūs 
nigai gvarantuojami per valdžią.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir 
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir Iš.I IEŠKAU DALIS. 
PADARAU Al’DRAUDI MUS (Insurance) gyvasties. nuo ug
nies, ligos ir tt. 1ŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS 
GROMATOMS.
GENERALISE A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠI PKORčl U.

Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno k rajai 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užgan 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
36 Grand Street, 155 Clinton Ave
BOROUGH of BROOKLYN,NEW YORK, MASPETH,L.LN.Y.

dclyje sukrautos
Kratiio Valytojas...

Baisumas..
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Nuo kojų prakaitavimo..
Gydanti tnostis.....................»
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lašai................... 60c,

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroi 
l'aippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis Ir L (U I

tik y ta žinomos ir žmonių vaitojamos. J

ityReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių apraiynaiilwr^Bfr i
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam* 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoj*.

Čalfa ,ums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių. raJyd*»* I 
atsilankydami j Lietuvtikq Aptiekę

VINCAS J. DAUNORA, apu.i.«.u..
W Bedford Avenue tampas North «-<♦• gauis Brooklyn j

savo 
. o.

ir užsimo- 
persiuntimo 

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

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

Dept. 910, 
CHICAGO, ILL.
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SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.
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