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I. W. W. agitatoriai
z skubinasi į Nashua.

Nekurie streikieriai aplei- .sios 
džia Nashua.

Nashua, N. H.—Streikas nenusileisti. 
Nashua Manufacturing Co. 
ir Jackson Co. tęsiasi.

Sulyg pranešimų “Nashua! Record 
Telegraph” ir “Boston Eve-iraskis

Anglijos milžtuose, 
gundo Nashua kapitalistus

Vėliausios žinios, kurias 
imame iš “1

buvo I. W. \V. ;
Caruso ir tuoj pribus Ettoi/m. 
ir W. Haywood, apie kurį Jei

RUSAMS SEKASI GALICIJOJ.>;

VOKIEČIAI ARTINASI PRIE RYGOS. ANGLAI SKUBINAS! J PAGELBĄ SIRBAMS.
BOMBARDUOJA BULGA

RIJOS PAKRAŠČIUS.
Talkininkų laivynas bom-š “Boston Evening

skelbia, kad K. Ba- barduoja Bulgarijos pakraš- 
(Barauskis?—Red.) v.įus nuo Egejaus jūros.

, . s Hardow _ nepalei- j Bombarduojama vizas pz
agitatorius,džiami net po kaucija. Juos po-aštys tarpe Dedegatch ir

Port Lagos.

E gojaus jūros, 
bombarduojama visas pa

ir
streiklaužio už-!

jau dgą laiką nieks nieko i mušimo, 
negirdėjo. . įėetvergo

Caruso norėjęs prikalbint lW w agitator 
streikierius prie aidabiistu 1Jr... ’ ; Mneh 
unijos, bet streikierių komi-1 ‘

žinių, 
ikad ir rusu Juodmario lai-1

levučius labai šaltai sutiko1

ne- rijos uostus Va^ną ir Bur-

Bulgarų oficialiame pra-

Talkininkai bombardavo De-, 
(legateh. 1

Bombardavimas nesusto-, 
du^darbo !«ia’ v*s kibiau ir labiau' 

advokatas W. dienos'be numušimo mokes-

Spalio 18 d. sustreikavo, 
pelican į 
ai atida-j.

kad streikieriai nesusidės su 1800 mašinistų The A 
ta unija. Taip rašo “Nashua (Tool Works Co., rail 
Teleeranh” mi aštuoniu valant-

Streikierių ;
Barry taip-pat pasakė, kad ties (8 vai. dirbti, o už 10 
jeigu streikieriai susidės su vai. gauti užmokestį).

Policija ir organizuota 
j kompanijos sargyba saugo
ja dirbtuvę.

L W. W., tuomet jisai nebū-! 
siąs jų advokatu.

Amerikos Darbo Federa
cijos audėjų sąjunga taip-i 
pat žada prisiųst savo orga- (

“Boston Evening Record”, Spalio 18 d. 13a masinis- 
kuris kasdien ateina j “Lai- šrapnelių dirbėjai The 
svčs” redakciją,praneša,kad .Consolidatec 1 Manufaetu-
tarpe agento Cadwell iš'1,nK.P0S dviejų dirbtuvių 
Jackson Comp, ir streikie- ,S;*CZ'’ P.rĮe d?rbo« 
nu advokato Barry buvo j 
konferencija dėlei algų pa
kėlimo. Tame pasikalbėji
me buvo dar ir daugiau 
žmonių. Advokatas padavė 
streikierių reikalavimus. Ji
sai nurodė, kad kitose audi- 
nyčiose daugiau mokama, 
negu Nashua.

Mūsų korespondentas 
Duonkepys rašo:

“19 d. spalių tapo nušau
tas vienas streiklaužis gre- į 
kas. Iš tos priežasties da
bar dauguma streikierių y- 
ra areštuojami. Vienas lie
tuvis Adomas Czefilikas yra 
areštuotas ir pasodintas be 
kaucijos, kaipo pirmo laips-l 
nio žmogžudys;bet nėra tik
rų darodymų, kad jis tikrai' 
nušovęs tą streiklaužį. Gal-1 
būt, kad tas žmogus a rėš-' 
tuotas ir bus teisiamas vi-p------~ -----
sai nekaltai. :

TOLEDO, OHIO.

j streiką, aštuonias valandas 
ir pakėlimą mokesties.

Lucko tvirtovė, kuri pereina iš rankų j rankas. Išsyk ją buvo užėmę austrai, 
paskui rusai ją atsiėmė. Dabar gi austrai vėl ją užėmė.

ypatingai iki paties Belgrado ir ne
svarbus, kadangi tai yra mendria. Serbai apskaito, 
stambus gelžkelių centras, 'kad austro-germanai ligisiol 

- --------— turėję dideliu nuostolių. Jie 
ANGLAI SKUBINASI PA-'pražudę užmuštais, sužeis- 

)N SERBAMS. tais ir belaisviais G0,000 vy- 
irbija.—Anglų ka-jrų. Tačiaus austro-germa- 
apleido Salonikus 1 nai, sustabdyti tūlose vieto-riumene 

ir skubinasi pagelbon ser
bams. Anglai eina abiem 
pusėm gelžkelio linkui Vale- 
jo, kur sukoncentruota labai

CLEVELANDO MAŠINIS
TŲ GENERALIS STREI

KAS.
Mums rašo:
Pradžioj spalių mėnesio 

Cleveland, Ohio, prasidėjo 
mašinistų streikas, kuris a- 
pima veik visą Clevelandą. 
Streiką veda International 

(Association of Machinist 
Union. Mašinistų reikalavi-/ 
mai—aštuonių valandų dar
bo diena, be numušimo mo
kesties, (8 vai. dirbti, o už 
10 vai. gauti užmokestį) už 

I viršlaikį (overtime) laikas 
ii* pusė, ir už naktinį darbą 
(price on half).

Pi rmiausia prasidėjo
i streikas The Cleveland Au
tomatic Machine Co. Strei- 
jkas tęsėsi tris dienas, dar-

Anglų tikslu yra pagelbė
jimas centralei serbų armi
jai, kuri yra atkirsta nuo 
Kumanovo.

Serbų sostapylis perkelta 
iš Nisho į Kralijevo. Kaip 
žinoma, karės pradžioje ser
bai buvo perkėlę sostapylį iš 
Belgrado į Nishą.

ga- 
ties 
ku-

RUSŲ LAIMĖJIMAS TIES 
BARANOVIČIAIS.

Rusai gali pasidžiaugti 
na dideliu laimėjimu 
miesteliu Baranovičiais,
ris randasi vidurkely tarpe 
Minsko ir Pinsko. Rusai pe
rėjo upę Schra. Nėra tik
ros žinios ar rusams pasise
kė užimti 
ne.

Bėgyje

Baranovičius ar

850,000 Turkijos armėnų esą 
i./znusti ar paversti vergais.

kita tiek liko Turkijoj. Bet 
ir tą laukia baisi dalis. 
Juos, gali būti, išskers.

Serbai šiek tiek sulaikė 
vokiečių besi veržimą šiaurė
je ir atmušė tūluose punk
tuose bulgarus. Tačiaus 
vistik jų spėkos permenkos 
prieš tą galingą priešą.

Bulgarai užėmę Kotzana 
ir Inajavato ir eina ant 
Urkiubo. Serbijos pieti
niame kampe bulgarai nu
varė esrbus anapus Vardu- 
so upės.

PASIPIKTINIMAS Iš VO- kiu suvaržymu.
KIEČIŲ VALDŽIOS. Tuo būdu manoma apsi- 

Amerikoj, Anglijoj, Olan- gint nuo mėsos bado.
dijoj ir kitur kilo labai dide-' --------3——
lis pasipiktinimas dėl vokie-' 
ciu valdžios žiaurumo Bei-!
gijoj. Brussely tapo sušau- ] 

. # idyta, sulyg nuteisimo karės-
se, vistik nesiliauja progre-'teismo, anglė Edith Cavell,! vokietį.
savę pirmyn. J kuri buvo sesuo mielaširdys-1f. ............ ...
teris Pašič sako, kad jeigu ja<
francūzai ir anglai laiku at- Nužudė ją veik be jokių 
siųs pagelbą, tuomet galima prirodymų kaltės. Už jos 
dar bus sumušti vokiečius ir .gyvastį rūpinos Ispanijos ir 
bulgarus ir išvytu juos iš'Amerikos ambasadoriai, bet 

Belgijos general-gubernato- 
rius von Bissing šalta ranka 
pasirašė po mirties dekretu. 

Nužudymas Edith Cavell 
iššaukė visur pasibjaurėji- j

4,000 ŽYDŲ GAVO 
KRYŽIUS.

Berlynas. — 4,000 žydų 
Į kareivių, tarnaujančių Vo-11 KARDINOLU. Kareivių, tarnaujančių vo-

Greitai popiežius mano kariumenėj,^ gavo
paskirti 14 naujų kardinolų Jėzumis kryžius uz pasi- 
—12 italu, 1 francūza ir 1— zyme.l111Kb .° kareiviai 
vnLipti ” “ tapo pakelti aiicieriais.

Pirmasai Serbijos minis-i tęs ir mokyklos prižiūrėto-'ITALAI ATAKAVO AUST- 
.... ..................................... RUS.

Undine.—Italų armija pa
darė generalę ataką ant au
strų visa linija, 
nuo Šveicarijos, 
Adrijatiko jūfsrr

Italai aprokuoja, kad ata
kos buvusios pasekmingos ir 
jie paėmė 25,000 austrų į

Nužudė ją veik be jokių 
Už jos

Serbijos.

KAIP EINASI RUSAMS?
Pastaruoju laiku rusai 

pradeda geriau atsilaikyti.

DĖL LAISVOS LENKIJOS.
Lenkų tautiškas komite

tas Viennoje išdirbo projek
tą neprigulmingos Lenki- 

pradėTus dos konstitucijos. Dabar 
baigiant. renka parašus žmonių, ku- 

x rie sutinka su tuo projektu.

SUBMARINOS VEIKIA.
Anglijos submarines Bal-

jjv paviuv 4 £ f-’inc inrnip vpikia auna na-nplaisvo Italai užėmė tūlas Jtuoje xetKia gana pa picivivvia, awiia.ixj Vi. vioui Kyj x- į I lt IcllSV ę. ICųicLĮ UZ.LIIIC LUlclb , . Dahflr 1P11

Matomai, jiems jau netruk- nio protestus. Net Amerikos'svarbias pozicijas. valdžia nrinažista
sta daugiau kulkų, o ir ru- vokiečiai išties, sako kad! Italų nuostoliai taip-patpoklecni 'aidžia pnpazjsta, 
dens laikas šiek-tiek suturi:Edith Cavell nuteista be labai dideli. Išviso užmuš- 
vokiečių besiveržimą pir-'kaltės. Tai moterei Londo-ita, sužeista ir į nelaisvę pa- 

j 1 1 j* A ~ AAAAmyn.
Ties Dvinsku rusai atmu

ša vokiečių atakas, ties Ba
ra navičiais rusai laimėjo.

Rytų Galicijoj rusams

kad šeši laivai tapo nuskan
dinti.

ne sumanyta pastatyti 
minkslas.

Edith Cavell nužudė, 
po šnipą, nors nebuvo 
rodyta, kad ji šnipas.

pa- imta 45,0000 italų.

kai- 
pri-

VILNIUS TIK MAŽAI TE- 
IŠTUŠTINTAS.

Anglų laikraštis “Central 
News” praneša, kad rusai,' 
pajutę netikėtai greitą to- 

MŪŠIAI TIES DARDA- .l.Yn žengimą vokiečių, tespė-
NELA1S.

Paryžius. — Talkininku 
kariumenė atmušė smarkias Pas,‘seke tlk v'".us valdiškus

Austro vengrų pranešime 
sakoma, kad jie atmušę ita
lų atakas ir jos buvusios be 
pasekmių.

taip-pat pusėtinai pavyko, slaugino ligonbučiuose dau- 
kuomet jie paėmė ties Alek- 'gelį ir vokiečių kareivių, 
sinec didelę dalį austro-ven- Ji tik padėdavo jauniems 
grų tranšėjų. Viena tik, belgam pereiti Olandijos 
diena ties Aleksinec rusai rubežių, kad įstojus į bel- 
paėmė nelaisvėn 7,500 aust
ru.

Armija vokiečių generolo 
Linsingen turėjo pasitrauk
ti ties Čartoryšku, Volinijoj.

Abelnai imant, šiuom lai
ku rusai gerai laikosi.

Tiktai Rygos apygardose 
vokiečiai eina pirmyn. Jie 
randasi nuo Rygos tiktai 15 
viorstų tolume.

Vokiečiai bombarduoja 
gelžkelį tarpe Rygos ir 
Dvinsko (anapus Dvynos- 
Dauguvos).

•jo tik mažą dalį fabrikų iš
gabenti iš Vilniaus. Laiku

trijų paskutinių 
dienų rusai paėmė 15,000 vo-1 
kiečių į nelaisvę.

Ties Baranovičiais suimta 
nelaisvėn ir austrų aficie- 
rių. Tas tik parocįo, kad pa
tįs vieni vokiečiai jau nepa- 
jiegia kariauti Minsko gub.

_............    dar- 
žinėja į kitus miestus darbo joniukai laimėjo streiką. F. 
jieškodami. S’..................... I? ~ ........
dar nesimatyt.”

St. Navickas ________
ant komiteto, kad nesirūpi-p'v streiko 
na išbėluoti streikierius, ne- mašinistų 
kaltai suareštuotus dėlei to Streikuoja sekančios dirbtu- 
greko nužudymo. 'I* vės: The Warner & Svvan-

Geistina būtų, kad tarpe s»*y Co., Bardons &. Oliver 
komiteto ir streikierių į-|< ()- The Standard Tool Co. 
vyktų pilniausias susiprati- A 'nija 
mas ir vienybė. Visųpir- streik 
miausia reikia vienybės ir Motor (’o., The Vinton Car 
užsitikėjimo. i Motor Go., The National rus> RatĮ tik

Stivins, streiklaužis - gre-iAcmi! Co. ir kitas mažesnes 1 minkštėtų ir eitų serbus gel- 
kas, jau mirė. Išpradžių firmas, 
policija areštavo Adomą didžiųjų 
Šarpį, bet jisai buvo nekal- kur darbininkai streikuoja

W. G. Proletaras.

eiko galo!15- Stearens Co. .(automobi
lių) ir The Wellman Seaver- 

skundžiasi Morgan Co. (tiltų statymo) 
sutiko išpildyti 

reikalavimus. GRAIKIJA NENORI PRI
SIDĖTI PRIE TALKI

NINKŲ IR GANA.
Talkininkai ir gražumu ir 

piktumu bando pritraukti
ant i prie savęs Graikiją.

siūlo daugelį dalykų. Aną
dien buvo pasiūlę salą Cyp- 

: Graikija su-
................... _----y---- i imlu 
nes mažesnes dirba į Lėti.

dirbtuvių 1 darbą,

gų kariu menę.
Apie tai sekančiame “Lai

svės” num. bus daugiau pa
rašyta.

PRANCŪZAI SAKO AT- 
MUŠU VOKIEČIŲ ATA-

Paryžius.—Vokiečiai mė
gino paimti mūsų pozicijas 
ir tranšėjas ties Beis en Ha- 
ete ir netoli forto Givenchy-

Turkai turėję didelių nuo-: 
stelių. Tas pranešimas pa
rodo, kad jau ir ties Darda
nelais turkai atakuoja tal
kininkus.
KONFISKUOS VOKIEČIŲ 

TURTUS RUSIJOJ.

dar neištirtos 
rinkos gatvėje

ugnagesiai neleido ugniai

Rusai, varydami šalin gy
niojus, šauniai aptuštino 

Gydytojų ne- 
kiečiai farmų Pavolgės gu- būrą nei pačiame mieste, nei 

čia turėjo vo- 
Ji 

t....... _ ____ kareivių
linai, susi- gydytoji, kuris suteiktų gy

ventojoms gydytojo pagel- 
caldžia su- bą. O toji labai reikalinga.

111 vokie- Nes del netikusiosios rusų 
Jutotu tu r- tvarkos daug žmonių serga 
ma tiems vidurių ligomis. Kitas ir 
e dabar pasimirė. Pas gydytoji 

užimtose vyksta dabar žmonės tuzi- 
>se. Vadi- nais, ypač lieutviai, o tuo 
iai, lenkai,’daugiau kaip patyrė, jog už 
įdžiai nu- 'patarimą bei už vaistus nie- 

i kentės po vokiečiu, tai tas! ko nereikia mokėti.
ant tų vokiečių j Jeigu vienas-kitas liuosu 
•ie gyvena Rusi-ūioru užmoka, tai pinigai y- 

jra suvartojami sušelpimui 
- Kbėdniausiųjų mieste. Sani- 

ARMeNAI VEIK NU- kariškosios valdybos priežiu- 
XT TT/Ynir rn. TTX f T T/A ir ! . . , x .

Champagne distrikte didelis Į-1.11*??1/k»lu&x °" 
vokiečių partijos, gelbiamos 
kulkų ugnia, mėgino užimti Į''į'.i ni-lose ir J’ 
Butte de Tahure. Vienok, P;!es\U()^e ^°kie 
jie visur tapo atmušti irTTK.daug namų 
veik sunaikinti mūsų infan- l'all’-l(U’ v<-1. J.sl 
terijos ir mašininių kanuo- deda is vokiečių 
liii ugnim.

vokiečių partijos, gelbiamos
/. į

valužia gelbėti.
3 vokiečiuARCHANGELSKO UOS

TAS UŽŠĄLO.
Iš Christianijos praneša, 

kad vienasai neužšąlamas 
Rusijos uostas Archangels
kas turėjo užsidaryti, ka
dangi užšąlo.

Bet Graikija įteikė talki
ninku ambasadoriams ofici
ali raštą, jog ji nesutinka 
kišties karėm. Graikija no
rinti likties, kaip ir buvusi 
ligšioi, neutrališka.

Graikijos karalius Kons
tantinas ir pirmasai minis- 
teris todėl nenori prisidėti 
prie talkininkų, kad jie ne
užtikrinti laimėjimu.

čių turtą.
tas. i

Nashua majoras kaltina-i 
mas kaipo pirmas, kuris už
davė smūgį Venciūnienei, 
kuri dabar guli ligonbuty.. 
Streikierių advokatas mano ’ v Ipatrakti majorą atsako
mybėn.

Nashua streikieriai ir 
streikierkos gauna 
mažas algas. .Nekurtos mo- Keliūtas policmanų 
terįs ir merginos uždirba ta.
tik $3.00 į savaitę. Kaipgi rių> kuriu tarpe randasi ir j 
pragyventi? O darbo valan- keliatas moterų. I
dos į savaitę kartais yra net i Darbininkai reikalauja'rąi nepaėmė Vranja,Pirot ir ir žmoniškumo įstatymus, 

merginos pakėlimo algų ant 25c. į die-1 velesa. Tie punktai randa- 'per tai su jais reikia kariau- 
turėtų r,ą ir sutrunfpinimo darbo si serbų rankose. ,ti.

Karalius prąšo kuosmar- 
ume-

KRYŽIŲ.

ŠLUOTI TURKIJOJ.
Jokia tauta taip baisiai

mušti austro-germanus veiklnėn.

tėję negalės pardavinėti mė- r 
sos. Net languose nevalia tis 
bus išstatyti mėsos.

Bus įvestą ir daugiau viso- bai ištikimų šaltinių,

Berlynas. — Imperatoriusi 
Villius davė pirmo ir antro! 
laipsnio geležinius kryžius į 
Bulgarijos carui Ferdinan
dui.

55. Motetus ir 
mažių-mažiausia - turėtų r,ą ir sutrunįinimo darbo si serbų rankose, 
gauti bent 7—8 dolerius. (valandų. Iki šiol darbinin-

Kapitalistai, ? ’ " ’ ' 
audinyčiaą kituose Naujo-lną.

— /valandų. Iki šiol darbinin- Serbai praneša, jog ir| xkuvo

kurie turi kams mokėjo po $1.75 į die- šiaurėje jiems pavyko atokiausia rašyties kari iOA _ __ vl’ __ J__ _______ __ —.. '

• 1

STREIKIERIŲ SUSIRĖ
MIMAS SU POLICIJA.
Whippany, N. J. — čia 

streikuoja kelių dirbtuvių 
darbininkai. Šiomis dieno- 

, mis įvyko dideli susirėmi- 
baisiai mai streikierių su policija, 

į sumuš- 
Suareštuota 50 streikie--

ANGLIJOS KARALIAUS 
ATSIŠAUKI1MAS.

Anglijos karalius Jurgis 
,išleido atsišaukimą “į savo 
žmones”, kuriame prašo 
laisvanoriai rašyties kariu- 
menėn, kadangi šaliai atėjo 
sunki išmėginimo valanda. 
Karalius pripažįsta tame sa
vo atsišaukime, kad vokie
čiai yra gerai suorganizuoti,

SERBAI SAKO, KAD JIE 
į DAR NEPRALAIMĖJO.
* Serbu štabas* išleido ofici- __
IV # # I V O ' O ~ ^ 7

alį užginčyjimą, kad bulga- bet jie pamynė visus tautų 
vm nnnnninn Vrcinin Pirnf ii* '/mnnwlznmn icOiUrrmw

PASNINKAI VOKIETIJOJ
Vokietijoj šiomis dieno- 

mis daugiau rašo apie duo
ną, sviestą ir mėsą, negu a- 
pie karės dalykus. Volei,' 
mat, maisto pritrūko.

Dabar Vokietijoj kasne-: nenukentėjo, kaip armėnai, 
dėl dvi dieni bus pasninkas, i Ypatingai sunku jiems gy- 
Mėsininkai 2 dienas savaite venti po turkais.

Tiflise (Rusijoj) išeinan-
_.j armėnų dienraštis
“Mšak” sakosi patiręs iš la- sams viešpataujant.

kad j

ra. nuėsto aptieka aprūpinta 
vaistais, kurie žmonėms yra 
pui miodami valdiškai nusta
tytomis žemomis kainomis. 
Tokiu būdu žmonės dabar 
gali pigiau nusipirkti vais- 
11, kain tai buvo galima ru-
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Pamatinis socijalistų juda 
limo klausimas.

(Dėl J. Stasiulevičiaus raporto ir J.Šukio straipsnio).

J. Stasiulevičius, L. S. S. Jiammosi pašelpinėse n* 
sekretorius, savo trimėnesi- [šiaip jau švietimo draugijo- 
nėj atskaitoj, tilpusioj “Ko-ise — daugelis tan klausi- 
vos” N. 41, tarp kitko sako:‘man atsako užtvirtinančiai

“Yra manoma, kad 3%
visųAmerikos lietuvių yra
socijalistų, apart

lir nurodo, jog veikiant šiaip 
jau “plačiame sviete” įgija- 

apįe ima įtekmė ant minių, pa
aviu ’skleidžiama savo obalsiai ir 
pį]! idealai ir tuo būdu įgijama 

niaūsiame savo žydėjime?dau«iau nauj°k;? socijalistų 
Męs turime vieną dieninį, ,01-ganizac.jai lacmus dau- 
viena pusiau - savaitinį, >‘hs <lral|g'J tam Posmas, 
du savaitiniu ir vieną du ^.'e,1?ak!!>™ka* |)ell;^an^ 
kart' per mėnesį einantį 
laikraščius. Jų visų pre
numeratorių skaitlius bus 
apie 10,000 arba apie 
10' a visų Suvienytose 
Valstijose gyvenančių lie
tuviu .

ties, jog vėliau ar anksčiau 
, visi tie simpatizatoriai bus 

pagauti socijalistų partijos 
verpetam

Šitie argumentai yra la
bai drūti. Jų negalima iš
griauti nurodymais į netak
tiškumus ir kitus mažnie- 
kius.

Šiuo žygiu męs, taip sa
kant, tik išklostėm ir ilius- 
travom pamatinį nuomonių 
skirtumą, o prie viršminėtų 

'temų dar sugrįšime prie 
progos.

Mažmožiai

te

I į

GV OLAa^^ igesnis G. V. Plechanov, ku-• V • I lecnanovo ris pilnai atkartoja vokie-

laiškas, dūmos at
f

stovui Burjanovui
Jau minėjome “Laisvėje”, 

kad neperseniai Šveicarijoj 
įvyko rusų socijaldemokra
tų ir socijalrevoliucijonierių 
konferencija, kurioj priimta 
teistas atsišaukimo į Rusi
jos žmones. Suprantama, 
'konferencijoj dalyvavo ne 
i visi rusų socijalistai, bet tik 
t tas jų sparnas, kurio atsto
vai jau seniai nurodinėjo, 
kad visa kaltė už šią karę

aidoblistų puola ant kaizerio Villiaus, 
taip vadinamas ir jog todėl užpultajai Rusi-| 
ų Balsas”, tuo jai reikia ginties.

ti tikos organizacija, ji yra

Kaip belaisviai Vokie 
tijoj gyvena?

čių socijalistų klaidą, pa
keisdamas tik Vokietiją Ru
sija? Be viso to, G. V. 
Plechanov dabartiniame ka
rės momente, bent jau iš 
fermališko atžvilgio, yra 
teisus, nes vistik turi teisę 
kalbėti apie Rusijos gyveni
mą, kadangi vokiečiai smer
kias! šalies gilumon.

T0CI^.Jn?sJ G- V. Plecha- nėja, ypatingai vakarais di- soldat Jaška — krasnaja ru- 
. . izM u: V;V1;O Aplinkui jbaška), “Iz za čego voina i
kaipty į baisų individual] augšti kalnai ir laukai, ap- čemu ona učit” ir kitos. Mi- 
prasižengimą. Ne! Ple-isčti javais. Vienoj pusėj notos knygutės išleistos so-

Mūsų liogeriai randasi ne- platinti socijaldemokratų ir 
toli miesto Butov. Iš abiejų revoliucijonierių raštus. La- 
pusių liogerių plentai, apso- bai būtų naudinga ir pagei- ■ • . • i v • « • i 1 • v • 1 1 —dinti medžiais. Tais plen
tais nuolatos žmonės važi-

daujama šios knygelės: 
“Soldatskaja besieda” (iii

novo laišką žiūrime visai ne delis judėjimas. Aplinkui |baška), “Iz za čego voina i

prasižengimą. Ne! Ple-isčti javais. 1 
chanovo daromoji klaida tai , randasi didelė giria.
v. 2 2 . . Liogeriai subudavoti ga- carijoj.
9°. taktikos, kuomet vokie- na atsakančiai. Taipgi jve-^hna r

ci jai revoliucijonierių Švei- 
Knygas tiesiai ga- 

Taipgi jve-dima siųsti į liogerius ko
šta ir vandenbėgiai. Tokiu 1 riendantui, dėl belaisvių.

i uzg.yre Kares inuaze-lbū(lu van(lenį gauname per- ...... .................  ’ ' ' ‘ '
... Nuo to laiko ir paplito bo§ta .— gerą. Visi purvai,

I tos visos teorijos a])ie ‘savo 
šalies apgynimą”.

vis vaisiai ketvirto rugpjū

čiai soči jai istai patįs pirmu
tiniai 'fikėjimiški dalykai taipgi 

nevaržomi. Yra tam tikros . 
.išmotos ir kitokie nešvaru- (]čl pamaldų atlikimo. 
Imai pereina per kalkes, ku- 

.../ v w rios panaikina smarvę, zo- 
Žinios iš Lietuvos.(Ižiu’viskas. itaisyp

i

Savo atsišaukime į Rusi-! 
jos žmones patriotiškieji ru
sų socijalistai pabriežė, kad 
Rusijai gręsia didžiausias 
pavojus, jeigu nuo jos kūno 
bus atskirta visa vakarinė 
dalis. Tuomet, sako atsi
šaukimo autoriai, Rusija 
paklius į ekonomišką Vokie- [niaus užėmimo .žmonės bėgu I mrm. iaipgi yra pirtis su 

minomis dėl išnaikinimo 
geistinų vabalėlių (učių), 

1 ori funkcionuoja kasiden, 
reikėjo arkliais važiuoti iki išskyrus nedėldienius. Yra 
kitos stoties, iš kur trauki- P .n a lytas laikinis budinkas 
niai ėjo nereguliariai. Sto- del dezinfekcijos; į tą budin- 
tyse buvo tiesiog riaušės. 
Mieste įsteigė laisvanorių 
miliciją, kuri rūpinosi, kad 

Vilnius buvo

Tankiai ateina kunigas, pas
torius ir rabinas; tik rusų 
popo neteko matyti. Kiek- 

saviškius 
tikėjimiš-

— Balti morės 
laikraštis 
“Darbinu
tarpu, vasiliovė ėjęs
— Pittsburge manoma sta

tyt didelis tautiškas namas. 
, Namui statyti gauta pasko-

knygų leidimo organizacija, |(- Susivienyjimo Lietuvių 
.i1 yra, pagaliaus, teatralė j Ameriko je.
organizacija!

Pernai metais,kada reikė 
jo išrišti klausimas i

— “Keleivio” red., kaip 
aide girdėjome, žada įvykti tūlos 

dalyvavimą visuotinam sei-ipcrmainos. Antrasai Kc- 
jme, nuomonės taip-pat pasi-deivio .red. drg.. 1 . Kurku- 

. _ . , ] [dalino pagal liniją tu dvie-1važiuojąs Philadelphijon
gos, bet siajp ai taip kai- pamatiniu principu. Vie-.P1’^ “Kovos’ už adminis-
banc, jos nėra toli bėgusios sa]<ei ]<ad dalyvavimas, t’-’atorių. Jo vietą, rasit,
nuo , teisybės. r ’ ....
socijalistiskų laikraščių nięs į^yti įtekmę plačiausiose _  “
turime apie 30-40,000 (P1j miniose ir tuo būdu pakelti vu” 
numeravonų bus mažiau) u vardas, darant jį labiau [“Laisve 
\ įsi jie Liazesniame ai di-[patraukiančiu; kiti gi tvirti-^ 
uesiuame laipsnyje' yia sp.C1' no, kad dalyvaudami bendra- fakta 
jahstiSKOs . organizacijos i |ne seįme męS tuo pačiu pas- i rja$i' i 
sinųiatizatoriai. Oi ganizuo- ];i n(Įįnanle bepartyviškame ’ “T ■' ■ 
tu gi socijalistų tuiime,paly-ĮSav0 partyvišką fizionomiją, 

[kas yra priešinga mūsų 
principas, todėl ir neleisti-

\ un.
Anot žinių iš Be t ra 

pastarose dienose pirm

atliekaa;s reikalavimus.
varnas

)ilės 1 Lmguiimse įtaisyta s'.ur- pareigas.
Vii- bykla su naujausiom maši ■ (‘du'dimmais: i .. i..

kaitlinės, ku-.

rotorius, ir nevisiškai teisin-j 
ar taip kai-1

q I . • iii ociixv, ixcivi ikuj vaviinuo i v>
Skaitytojų ])en(|rame seime duos progą U'Žims gerb.

šitos skaitlinės
verčia kiekvieną sujungiu- Į na 
ti pagalvoti, kodėl tai toks'sja 
didelis procentas socijalis-|zac

ti z 
Jo vietą, rasit, 
. Z. Vitkauskas.

Vienybė Lictuvnin- 
polemizuodama su 
” dėlei srioviu tauti

ninkų abaze, patvirtina patį 
ki- 
L.” 

ir "Liet, j ir į... "socijalis- 
tiškus” tautininkus, prie ku
riu priskaito A. Rimka.

jog tautininkai 
“geruosius” (“A

tijos vergiją. .. .. Vilniaus miniomis.
, Įkūrėjas Rusijos socijal- čiame Vilniuje nebepar___ ,

demokratijos, G. V. Plecha-1 nčta traukinio bilietu, užtat'1
m-

lom savo organi- 
--------- ..... atliekam dalį vi- 

ti^kų simpatikų nepridera į suomeniško darbo ne po jos 
soc. org. branduolį? Tai 
viena. () antra — kam gi j 
iš sąjungiečių nerūpi klau-'

tl?

Šiais metais tie patįs gin

mimas labiau priartinus ii’ lies darbiečių, ir įsteigėjų 
galop visiškai prirašius prie Lietuvių Darbininkų Litera- 
s icijalistų organizacijos ? [turos Draugijos, jeigu iš- 

Pats klausimais manome mesti iš tų ginčų sandėlio 
čia atsiliepti. Kad męs tu-'visus mažmožius, visus ypa- 
rime daugiau simpatikų, ne-' tiškumus, tai liekasi princi- 
gu organizuotų draugų, tai pialis pažiūrų skirtumas pa- 
dalykas visiškai normališ- [matiniame klausime: kaip 

bent šių dienų gyveni- pake]fi Sąjungą ir jos jtek- 
ąlygose. Lietuviai šia- Imę? v 
;Y--------- --r—- Kuomet susitvėrė L. D. L. 
iš abelnos taisyklės. A- p įr jos gyvavimas tapo

menkos Soc. Partija turi faktu, drg. J. Šukys 
nepilną 100,000 narių, o bal-1 
suotojų — dešimts syk dau
giau. Be abejonės, ir skai
tytojų soc. laikraščių jie tū
li dešimts syk daugiau, ne
gu organizuotų į S. P. na
riu. Tas pats pas lenkus, 
vokiečius ir žydus. Tiktai 
finai ir latviai labiau palin-1 
kę prie organizacijos.

Todėlgi, stebėties tuo ap
sireiškimu, kad turime daug 
] > rita rėjų savo idėjai, bet 
nedaug sąjungiečių, nelabai 
teprivalome. Žmonės v:sa-! 
gus esti žmonėmis. Jiems'

rne sąlygose 
me atsitikime nedaro išim
ties

nizacijos, negu paduoti bal-

rasti

gražu nereis-

Kuomet susitvėrė L. D. L.

Mums svabru čia tik pa- 
briežti, jog srioviu buvimą 
tautininkuose pripažįsta ir 
“V. L.” O kad Rimkos srio- 
vę ji vadina “socijalistiška”, 
tai jau jos šventa valia. Su 
tuo tvirtinimu joks socijalis- 
tas nesutiks.

— “Naujienos” pradėjo 
spauzdinti įdomų veikalą 
“Reformacijos istorija”.

— Girdėjome, jog greitai 
išeis “Keleivio” ir S. L. A. 
kalendoriai.

Šiais metais, rodosi, tik 
tuos du kalendorių ir turė
sime. Manome, kad abiejų 
kalendorių turinys bus įdo
mus.

Ko-
vos” N. 41 parašė:

“Sutvėrė šalia Sąjun
gos organizaciją kitą kaip 
tik tame laike, kada Są
junga didžiausią pervers
mą pergyvena — su Soci
alist Partija jungiasi. Ir 
lyginai tame laike tveria 

^-atskirą organizaciją, at
skirą polių, kuris traukia 
į atžagarią pusę, tai yra 
—atšalimi nuo S. P. ir nuo 
Sąjungos. Ar šitokį or
ganizacijos, Sąjungos na
riu darba galima vadinti

li nuo

tai kalbama

tikslu

apie

bar tos draugijos nariai.

Originalis suma
nymas.

Petrograde išeinantis 
Lietuviu Balsas” rašo:

“Mums rodosi, būtų 
naudingiausia, jei ameri
kiečiai sudarytų skrajoja
mąjį buri iš jaunuomenės 
20—30 žmonių. Į tą skai
čių įeitų ir keli gydytojai. 
Tą skrajojantį būrį pa
leisti į Lietuvą, kur jie 
galėtų, pasiskirstę į būre
lius, su vietos žmonėmis, 
Lietuvoje pasilikusiais, 
susitarę, organizuoti visą 
šelpimo ir medicinos pa

Tie siunčiamieji žmonės 
turi būti gerai organizuo
ti ir, kas svarbiausia, dis
ciplinuoti. To būrio prie
šakyje reikia pastatyti 
žmogus su autoritetu ir

nov savo laiške durnos at
stovui Burjanovui, dar la-~ 
biau pabriežia reikalingumą 
ginties nuo vokiečių pavo
jaus.

Tarp kitko, G. V. Plecha- 
novas rašo: Ibūtu tvarka.

“Prisiartina terminas; pada “ 
durnos sušaukimo. Apy-^ius 
stovus, kuriose ji siišau- j 
kiama, ne tik yra išimti- jų/ 
nos, bet stačiai kritiškos. t ‘ 
Galima stačiai pasakyti, 'vackis. ! 
kad mūsų rusiška žemė [tūkstančio 
dar nebuvo tokiam pavo-1 penkių 
juj nuo laikų didžio suju- 
dimo septynioliktam am- tas laikraščio 
žyje.
visas jiegas dėl apsigyni-1 Slap tose 
mo ir būtų labai liūdna,;žmonės buvo 
jeigu mūsų vienamahiai bėoti. Voki; 
kokiuo nors neapgalvotu!
žingsniu pakenktų rusų 
tautos apsigynimo reika
lui.
“Jeigu Vokietijai pavyk

tų užmauti ant Rusijos 
apynasrį, tuomet visų pir
miausia nukentėtų ru$ų 
liaudis ir abelnai rusų 
darbo žmonės. Todėlėi, 
aišku, kaip diena, kad jūs 
ir jūsų draugai valstybės 
durnoje negalite balsuoti 
prieš karės kreditus. Ga
lite padaryti tam tikras 

. pastabas — jos reikalin
gos — bet balsuokite už 
karės išlaidas. Balsavi
mas prieš kreditus 
išdavimas savo šalies (iš
davimas savo šalies 
nių), o susilaikymas) nuo 
balsavimo būtų nešvarus 
baugštumas.

“Perskaitykit šį

ką telpa apie 100 .žmonių. 
Yra skyrius, kuriame visus 
drabužius smilkina tam tik
rais gazais. Tuom tarpu vi
siems kerpa plaukus ir plau
na kokia tai rūgščia, kad ne
veistus negeistini vabalėliai. 
Po tų visų ceremonijų ne-( 
geistini vabalėliai ir kitokie

, kuriuose valde komisą-
rai, turėdami po 20Q padėjė
jų. Milicijos vadas buvo 
spaustuvės savininkas Za-

Milicija susidarė iš .kūno parazitai išnyksta.
rie liogerių yra dakta- 

Kaip tik

būtu

z mo

lošiama 
jau su 1 (iš
kabai pui

kiai lošiama rusų kalba. J 
teatrališką svetainę telpa 
500—000 žmonių. Belaiš^ 
viai pagamino labai puikią 
sumūrija; dailininkas Gut-

dekoracijas. Yra labai pui
kus choras ir orkestrą.

Belaisvis.
Butov — Pommern.

Delei “Žiburėlio

krikščionių bei
šimtų žydų. Tik ras ir feldšeris. 

vienas rusas korespenden-1 atvaro naują belaisvių par- 
bK-.imčio “Golos Mosk- tiją, f ' ■"

buvo milicijos !
proklemacijose I choleros.

raginami ne- siu neleidžia į darbą nuo 1! 
:čiai ateiną pa-'iki 6 savaičių. Jeigu per tą 

liuosuotojais, kuriuos reikią laiką nepasirodo tarpe jų 
sutikti su džiaugsmu. Nuo'sergančių užkrečiamomis ii- 
rugsėjo 8 dienos Vilniuje gomis, tuomet jau juos lei- 
dažnai degė. džia prie darbo. Buvo du

— Anglų laikraštis “Daily'atsitikimu, kad du kareiviu

iVlosK- tiją, tai pirmiausiai juos 
korpe. Įčiepija nuo tif'o, raupų ir

Chronicle” paaiškina, kad 
anglai ir turį interesų Vil
niuje.1912 metuose Londono 
kapitalistai skolinę Vilniaus 
miestui 450,000 svarų ster
lingų (4 milijonus su viršum 
rubliu).

tifu susirgo. Tuo jaus tapo 
uždėtas “karantinas” ant vi
so mėnesio ir ta liga išnyko. 
Kas neturi skalbinių, dra
bužių ir apvalo, tai tiems iš
duodama. Kiekvienam nau
jai pribuvusiam išduodama 

”— Generalleutnantas von abrūsas, bliūdas, matrasas, 
Treskov paskirtas Vilniaus 
įniesto komandantu.

V VOKIEČIŲ KAIZERIS 
KAUNE.

Vokiečių kaizeris apžiu
rėjo šiose dienose tvirtovę 
Novo - Georgievsk, o iš čia 
važiavo Kaunan. K 
vyriausios kvatieros

prikimštas druožlių, kurios 
nesukriuša ir visuomet būna 
minkštos. Civiliškiem duo
dama po dvi kaldri, o karei
viams po vieną. Mat, ka
reiviai turi šinelius.

Belaisviai keliasi 5 valan
dą ir per visą dieną gali 
vaikščioti po liogerius. Kas- 

rašo- <]įen p0 i—2 sykiu visus va-
ma, Kauno stotyje general- ] 0 tų kazarmiu ir jie turi 
feldmaršalas von Hinden- j vaikščioti po 1—2 valandas. 
’ : bei generaloberstas Tik tuomet

“Rankpelnis” rašo:
“Amerikos laikraščiuo

se tilpo “Žiburėlio” įga
liotinio A. Rimkos “Atsi
šaukimas į Amerikos lie
tuvius”. Tai yra draugi
ja moksleiviams šelpti'. 
Amerikos socijalistų laik
raščiai jai pritaria, nes, 
kai]) “Laisvės” N. 72 ra
šo, ji davus progą “jau ne 
vienam socijalistui—mok
sleiviui pabaigti mokslą ir 
nešti apšvietą į plačiasias 
minias”. Tai tiesa, “Ži
burėlis” yra šelpęs ir soci- 
jalistus, norint ne dau
giausia jų buvo. Ar šian
dien bešelpia jis bent-kokį 
Lietuvos s.-d. moksleivį, 
mums trūksta žinių. Vie
nok “Žiburėlio” valdybos 
pranešime (“Liet. Žinių” 
N. 38) męs skaitome, kad 
tarp kitų ėmę ir iš dalies 
da tebeima “Žiburėlio” 
stipendijas ir pašelpas 
“visiems gerai žinomi kai- 
kurie senosios “Vilties”, 
“Vairo”, “Draugijos”, 
“šaltinio” bendradarbiai”. 
Ar susipra tusieji darbi
ninkai gali paturėt tokią 
dr-ją? Apskritai imant, 
šelpt. bent-kokį studentą, 
kuris tik pašelpos reika
lauja? Ar gali šelpt to
kius studentus, kurie jau 
dabar aiškiai yra pasiro
dę. kaipo darbininkų prie
šininkai, klerikalų laik- 

' raščių bendradarbiai? Ar
ba tuos, kurie lups nuo 
darbininko arba padės ki
tiems lupti po devinius 
kailius? Mums rodosi, 
anaiptol negali, nes tuo 
būdu tiktai stiprintų sa
vo priešininkus. Libera
lai gali šelpti ir klerika
lus, ir “pirmeivius”, nes ir 
vieniems ir antriems rūpi 

augantieji lietuvių buržua
zijos reikalai, o jai reika
linga kuodaugiausia inte

..............................................j........ :manollcluII
laišką draugui Čeheidze iburg bei g_________ __
ir pasakykite jam, jog aš Von Eichhorn kaizeri suti- 
maldauju visų šventų var- pOe “
dais atydžiai įsiskaityt į vėliavomis bei gėlėmis. Kai- 
mano laršką. jzeriui automobiliu važiuo- pUS irVisur daro generališ-

Girdejau, kad Čcheid- ;jant peg miestą, skani! 
ze nori įstoti valstybės Varpai ir buvo Paujama 
apgynimo komitetam Jei-']utas iš paimtu rusu lu 
gu tai teisybė, tai pasaky- lniL 
kit, kad aš karštai sveiki- buvo o 
nu šitą žingsnį... Atsį-! Kaizeris
minkit, I 
kad dabar negalima būti aplankė 
prieš šalies apginimą...” bažnvčią 
Ką gi pasakyti apie šitą G. ;l:aizėris

V. Plechanovo laišką? Pri-!Kauno katalikų kunigus,1 
simenant, kad nuo pat karės 'prie ko skambėjo varpai; 
pradžios už karės kreditusibei ūžė vargonai. Paskui

nevaro, 
oras blogas. Tuom 

Miestas buvo papuoštas šluoja kazarmes.

jui gu

s spindėti; du šy

visai nevaržo-į 
lis turi smuikas, j 
mandalinas, ar-! 
kitokius instru-1 

mentus. Graiina, šoka tau-

1110.

brangus draugė, parodą ant rinkos ir tada munjl-

bažnyčios
io visus

ekiu

neuždrausta lošti, 
blogiausiai, tai kny- 
skaitymo mažai yra.pasiskirti. Visi siunčia

mieji žmonės turi būti A- 
nierikos piliečiai, nes tik 
juos vokiečiai teprileis 
prie to darbo ir neišdrįs 
konfiskuoti atvežtu su sa
vim daiktų. Reikia turė
ti omenyje, kad priseis 
tam burini ne tiek pinigų 
dalinti, kiek visokių pro
duktų gabenti”.

tą, tai da 
k i a sutik 
turi būti, 
savo spaudoj, tiek susirinki
muose, tai]) lygiai kai]) ir 
orio kiekvienos progos męs 
rabinam simpatikus akty-
viškiau dalyvauti socijalis-; _ ....... .........._____ ___
tiškam judėjime ir prisira-'le Sąjungos yra daugiau- 
šyti prie Socijalistų Parti- mažiau 30,000 pritarėjų. Tą 
jos. Vadinasi, dabartinį pa- didžioji minia veik niekuo 
dėjimą męs ne skaitom ide-1 nesusirišusi su soc. organi
nių, tokiuo, kaip turėtu bū-'zacijom, nebent tuo, kad 
ti. Męs jieškom išėjimo,'skaito socijalistiška laikraš- 
męs jieškom būdo, kaip 
greičiau ir nuosekliau pri
vesti mūsų pritarėju minias 
į Soc. Partijos prieglohsni.

Kokiais keliais, kokiuo cijalistai, neįstengsime tą 
būdu? _ , padaryti, tuomet ta minia

Štai čia męs ir patįs sa- nueis kur nors pas tautinin- 
vieji skiriamės savo nuomo- kus, kurie dabar pradeda 
nėse .
i socijalistiška Rvmą yra bančias radikališkas frazas. 
keli lygiai keliai, kiti gi sa-i At.sikviesda.mi savo prita- 
kom, kad tik vienui vienas, rojus į aiškiai socijalistiška 
Tasai pamatinis nuomonių knygų leidimo draugiją, 
skirtumas pjis mus jau ne-ųnęs tuo pačiu užmezgam 
sykį apsireiškė, ir. manome, tarpe jųjų ir mūsų ne vien, 
nesvkį dar apsireikš. [platoniškos simpatijos, bet' Kiek sykių laikraščiuose'

Kuomet užeina šneka, ar jau ir praktiško darbo jau mirė Austrijos impera- 
reikia socijalistams atkreip-l l*ySlUS. x čuiaoiai vicii.y xvaino . vvi iu 
ti taip didelę atydą ant dar- virstant, męs galime tikę- pas?

tiją. Ant tos minios reikia 
pagauti didesnę įtekmę, la
biau pritraukti prie socija- 
listiško darbo. Jei męs, so- 

kokiuo cijalistai, neįstengsime
Kijeve suimta apie 30 as

menų, tarp kurių yra pirk*
Vieni tvirtinam, kad vartoti gana gražiai skam-diai Lomakin, Chorošanskij,

Jezerskij, Broide, Zaslavs- 
kij, kaltinami įvairiose suk
tybėse statant kariumenei 
maistą ir atliekant valdžios 
užsakymus.

pradžios už karės kreditus! 
balsavo ir apie šalies apgy
nimą kalbėjo didžiuma vo
kiečių, franeuzų ir austrų 
socijalistų, iš Plechanovo 
laiško negalima nusistebėti. 
Pastačius pirmon vieton ne 
darbininkų reikalų gynimą 
ir atsisakius nuo palaikymo 
idealo tarptautiško darbi
ninku solidariškumo, visiš- 
kai lengva nusiristi prie 
buržuazijos lozungo — savo 
šalies apgynimo. Tą “moks
lą” jau seniai suprato di
džiuma vokiečių ir franeu
zų socijalistų ir G. V. Ple
chanovo rekomenduojama 
taktika yra tai tik liogiška 
tąsa tos principialės klaidos, 
kurią pat karės pradžioje 
padarė dauguma Europos 
draugų.. Jeigu vokiečiai so-[Weisesnborn naskirtas Vil-

----- -------- svkiu su savim kareiviai at- 
VILNIAUS GUBERNAT. UiC.iu misijonierin ]
Vilniaus gubernatoriumi draugyste pradėjo siunti ne

paskirtas generallcutnan- ų* tranu daug atsiuntė, bei 
tas Adalbert Wegener, iki- j 
šiol buvęs Kauno tvirtovės i 
gubernatoriumi. ’<

is •i'<b4ės didžiumos, be
veik iš visų tų inteligentų 
tiktai savo priešininkų ir 
išnaudotojų susilaukia, — 
ar gali tuomet jie prisi
dėt prie tokių inteligentų 
auklėjimo? Ne, ir da 
kartą ne ! Jei ir sušelptų 
ta draugija viena, antrą 
socijalistą-moksleivį, tai 
negalėtų permainyti mūsų 
atsakymo į šitą klausi
mą”. 1
Turime pasakyti, kad 

1 “Žiburėlio” 
ir ;šelptinumą turi būti labiau 

„ . , „. (apsvarstytas. Mums čia
kratiško ir revoliucijoniško trūksta informacijų. “Rank- 
turinio. Draugai ameri- pelnis prneša tą, ko męs ne- 

* nesnauskite, žinom. Neseniai “Laisvėj” 
. . . . . nrns laikas dėl agitaci-! tilpę gerb. A. Rimkos paaiš-
kmn jau raseme jos. Ttarpe kareivių galima .kinimai ir, rędosi, verti už- 

, inuosai varyti agitaciją ir1 si tikėjimo... /

,NIAU^ POLICIJOS 
PREZIDENTAS.
liaus mTcijos prezi-

Hanoverio

rath.
v on

Miesto HMherstadt antra- 
=; burmistro s p. Hens

Cenzūra pralei-l

kiečių, lenkų ir rusų kalbu-j 
'mis. Belaisviai gali prenu- 
1 meruoti visus laikraščius iš
einančius Vokieti joj. Laik-

vienan barakam
(leistina butų, kad ameri-1klausimas apie 

kiečiai atsiųstų rusiškų i. / ’ " 
lenkiškų knygų socijaldemo-' 1 J • v 1 V • 1 • •• I

cijalistai ir dabar dar veda'niaus antrur m burmistru, kiečiai, dabar 
“apsigynimo karę” ir, bal- Pirmuoju burmistru paskir- nes g

4--4 <• 1 .. 1 . _ -   Y “*   • a
praktiško darbo jau mirė Austrijos impera- “apsigynimo karę” ir, L....

Panašiai dalykams.torius Franciškus Juozą- suodami užkaręs kreditus, tns vra"—
męs galime tikė-.pas? nei neparausta, tai kuo blo-1Tilžės burmistras p: Pohl.

1
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Fluidextractum Capsici, 
arba t- ' . .

Tinctura Capsici, arba —
Oleoresina Capsici, arba 

tiesiai —
Capsicum.
Yra da ir plėštos, vadina

mos Emplastrum Capsici.
Pasinaudot pats žmogus

• nurodymų var- 
ir giai galės iš šių vaistų, nes 

lė turi gerokai pirma reikia tikrai žinot, 
Gerai, kad paskui dožą vaistų paskirti 

žirniai vaistams nevartoja- pagal ligonio stovį, amžių ir 
mi, o jei būtų vartojama ku- tt. Bet svarbu, kad publika 
ri nors veislė, būtinai reikė- būtų atsargi raudonųjų pi-i 
tų žinoti, jog ne visos žirnių 
veislės yra geros, o tik ta, 
kuri liko ištirta ir atrasta 
esant gera. Raudonųjų pi
pirų irgi yra keletas veislių 
ir ne visos jos tinka vaistų 
darymui. Tam tikslui var
tojamas yra vaisius Capsi- jma daugiau, negu reikia, ii 
cum fastigiatum Blume. Šis vėl, kas svarbiausia, nežino, 
augmuo auga šiltose Ameri- nuo ko tas 
kos dalyse ir yra veisiamas mas paeina, 
visuose tropiškuose kraštuo-.žmogus appendisitį, 
se. Vaistams vartojamas peracija būtinai yra reika-1 
tik vaisius arba ankštis be linga, o jis geria raudonuo-1 
kotuko. Ankštis turi apie sius pipirus arba kitką, kadi 
10 — 20 milimetrų ilgio. iš-|“pilvo” skaudėjimą sustab- 
rodo raudona, blizganti ir;dyt. 
žievutė laikosi liuosai. Vi-i 
duj yra nuo 10 iki 12 mažų,1 
plokščių sėklelių. Kas sy
kį yra uostęs raudonuosius 
pipirus, tas atsimena jų y- 
patingą kvapsnį. Skonis jų 
yra kertantis, t. y. labai aš
trus.

Kada raudonąjį pipirą iš- 
skirsto chemišku' būdu,' tai prieTgarbų teisėją tapo at- 
atrandama, jog jame yra vestas sudžiovęs, 
kaipo veikliausios daljs cap-; r,uplyšęs it.llas. _ 
saicin, capsic-n. negaruo.ian- (lžia vai(|žia> ]ta(i jfs 
tis aliejus, sakai ir riebu 1
mai. Capsicin išsiskiri! 
kristalų formoj: capsicin y 
ra garuojanti medega ir la- .vienam iš jų neturėjęs kuom 
bai veikli. lėeverykų nupirkt, tad basą

Čia paminėtos medegos negalėjęs siųst. Teisėjas, 
padaro raudonąjį pipirą bū- kaipo geras katalikas, ma- ūiivizi jos n 
ti stipriu degintoju. Žino- jestotiškai taria: “$20.00;valau 
ma, jis nedegina toj pras-1bausmės”, rodos kaip ir ži- |r;0< kaimo 1 
mėj, kaip ugnis, bet užpiltas rodamas, jog vargšas italas :siskaidrino. 
ant kūno, ypač kur nėra o-, užsimokėjęs $20.00 greičiau į penate i 
dos, jis sutveria tokį degini- galės savo vaikams nupirkt'vįus nes 
mą arba perštėjimą, kad Čeverykus! i ;,, p’ranst,os
tiesiog nejauku darosi. Ma- 1 4 c :
ža doza raudonųjų pipirų 
erzina pilvą sparčiau veikti, 
todėl neretai daktarai duo-' 
da jo ligoniams, kad geriau 
valgytų; bet perviršis pada-j“ 
ro pilve karštį ir net nei e 
tai kraujas pasileidžia 
mažų gyslučių. Jie erzina 
Širdį prie spartesnio veiki
mo ir kartais pabudina ly
tiškus geidimus. Šlapumo ■ 
pūslėj irgi atsiranda dau
giau iš dalies gal dėlto, kad 
jie tiesiai erzina inkstus vei
kliau košti krauja, bet svar
biausia todėl, kad kraujo 
per inkstus daugiau perei-' 
na, kada širdis smarkiau . , . .
pumpuoja. Vienok gauna-vaitoja kanuo- 
mos neblogos pasekmės rau- fcS ?? >anluniclj4 ntio kuuų, 
donaisiais pipirais ligoniui Pasibaigus karei, Krupp ir 
se, kurie turi inkstų nevei- f111 vokiečiai gaus procen- 
kluma ir chemiška inkstu, ... , .
karšti. Sėklos bėgimas beijt Tinka1 muša anglus n 
sulaikymo irgi neretai su_ Tiancuzus daugiausiai Ang- 
laikomas jais. Turintieji ir Francijoj dary- 
chronišką alkoholizmą (ne-,^.1? karabinais ir kanuole- 
atsikratoma girtybės ligaF Serbijos artilerija yra,, 
ir taip vadinama baltajf^^V Austrijos arsenalų!: 
drugį neretai gydomi rau
donaisiais pipirais. Ligo
niai, besitaisanti iš ligų, turi 
nauda 
raudonųjų pipirų. Nekurie 
daktarai vartoja juos gerk
lės užkrėtimuose kaipo gar
galiavimo arba burnos iš- 
mazgojimo agentą. Raudo
nųjų pipirų lašiukas, gerai 
pataikytas ant skaudamo 
danties, tuoj sustabdo skau
dėjimą. Didžiuma aptieko- j trypė. Pasaulis sudėjo 
se parduodamų taip vadina- pašelpai net 50 milijonų 
mų toothache drops susi de- ierį 
da iš raudonųjų pipirų.

_ Kadangi raudonieji pi- iJųUisaXūeiūjš 
pirai yra labai veiklus, tad Hs ie ja ~ h, nicl. 
ti. Didelės dozes priėmi- ,Pe(^ave> o patįs lietuviai, su-į 
mas gali žmogų užmušti ar-į ^kę kelis dolerius, iš ba-j 
ba žymiai sugadinti jo vidų-; dalijančių žmonių burnos iš-! 
rius, inkstus, užkenkti šir-'traukia 
dies veikimui ir tt. Suau-! 
gęs žmogus paprastai gali 
imti apie 8 lašus raudonųjų 
pipirų tinktūros, 1 lašą 
fluidextrakto, ir viena grū
dą (aptiekorišką) pačių pi
pirų arba Oleoresina Capci- 
cį. .Pats žmogus negali su
si taisyt vaistų iš raudonųjų 
pipirų, nes jis nežinos tikro

Raudonieji 
pipirai.

Iš Lietuvos kares 
laukų.

Kada męs kalbame apie 
medegas, vartojamas vais
tams, visuomet turi būt tik
ras žinojimas apie tą, kuri 
vartojama. Daleiskime, žir-.be daktaro 
nių yra visokių veislių 
kiekviena veisi 
kitokį sudėjimą.

Vokiečių korespondentas 
Rudolf von Koschutzki įvai
riems vokiečių laikraščiams 
rašo apie tat, ką jis Lietu
voje karės laike matęs.

Iš Butiunų važiavau vieš
keliu Biržų link. Automo
bilio žiburius turėjome už
gesinti. Pamažu važiavome- 
per kaimus, kuriuose buvo 

j tylu bei ramu. Buvo ūka- 
jnos. Nei Biržų bažnyčios 
I bokšto nebuvo matyti. Ga
liausiai atvykome Biržuos- 

Biržai dalimis sunai-
7 valandą Biržų baž- 

pilvo skaudėjimui, bet buvo sidabrinės ves-
prasti žmonės visuomet pri-1 J.ū (T;.. žiūrėti 

altorium. Už įn stovi bro- 
pilvo skaudėju !'';»• žilgalvis kunigas len-
Kartais gauna galvą pnes krucifiksą;

Ū į tarmiujimtis jam vaikezas
’ įlenkia kelius, kada Šventąjį

; Raštą neša antron altoriaus 
Į pusėn. Bažnyčios suoluose 
sėdi senos moterėlės ir lin
guoja galvomis, laikydamos 
rankose rožančių. Patylus 
vargonų balsas lydi bažny
tines ceremonijas. Ties eže

liu, apsiaustu gilių grovių, ■ 
'stovi Radzivilų rūmų griu-| 
i vėsiai. Rūmai sušaudyti 
išvedų-lenkų kare. Ten apa
čioj grioviuese. apsigyveno 
Biržų gyventojai trušių

pirų vartojime, nes aš esu 
patyręs, jog daugelis mūsų 
lietuvių patįs jais gydosi, 
yuač nilvo skaudėjimą. At- J41, . 
sakančioj dozoj jie geri ir jntl-

Aš i r pi nuėjau pasi-

kur pasikabinu savo gulimą
jį tinklą. Taip tarp dan
gaus ir zeniės gulėdamas ge
riausiai apsisaugo ji nuo na
minių gyvuliukų. ' 

(“Dabartis”).

Balai.
BAYONNE, N. J.

17 d. spalių Bayonnės lie
tuvių ūkėsų kliubas parengė 
puikų balių ir vakarienę 
Maydašo svetainėje. Tai dar 
pirmas toks balius Byaon- 
nėj. Baliun suvažiavo inte
ligentiškų svečių iš Eliza
beth, Newark, Jersey City 
ir Brooklyn. Publika buvo 
labai graži ir maloniai pra
leido laiką.

Lietuvių Ūkėsų kliubas ir 
to kliubo vadai pp. Traki
mas, Mankelevičius ir Juse- 
lis labai gražiai pasižymėjo. 
Jie pakėlė Bayonnę ir kliu- 
bą aplinkinių miestų lietu-

J. Berlin. x 7.*■ v

Darbo Žmonių 
Istorija. 
Vertė Barabošius.

(Tasa).
Kiekvienai sąjungai buvo savo statu-( 
arba įstatymai, kurie aštriai nusakė

Nei vienas negalėjo ilgiau dirbti. 
Taipgi buvo nusa

Svečių buvo veik 300. Mu
zika buvo iš Newarko. Jau
nimas turėjo puikią progą 
pašokti ir pasižmonėti. Šo
kiai tęsėsi iki 10:30 vakare, 
paskui buvo “grand march”, 

Į kuris pilnai nusisekė. Sve- 
’įčiams susėdus už stalu, f o- 

tografistas nutraukė visą 
besilinksminantį būrį. Pra
sidėjus vakarienei, sykiu 
prasidėj ir programo iš
pildymas. Programo išpil
dyme dalyvavo ponia Bra- 
d.unienė, p. M. Radzevičiūtė, 
Branduniutū, Pranckevičiu- 
tė, O. Krušinskiutė, Matu- 
lioniutė, E. Tamulioniutė.

Prakalbas sake Mankele
vičius, Franckevičius, kun. 
Budrevičius ir L. Pruseika. 
Tvarką vedė M. F. Traki
mas. Ilgiausią prakalbą 
(tęsėsi apie 8 minutes) pa
sakė L. Pruseika, kuris nu
rodė, kad 95 procentai lie
tuvių šioje šalyje yra darbi
ninkai ir todėl jų reikalai, 
galima sakyti, • yra bendri 
reikalai visų lietuvių šioje 
šalyje. Prakalba padarė 
ant publikos labai gerą įspū- 

są dieną ėjo kovos neapma-| 
tomame krašte nuo girutės! 
į girutę, nuo kaimo į kaimą.

Sekančia diena važiavom 
i Alekniu kaimeli. Iš čia v V <
sunkus šoviniai lekia padan- 
gėsna, o iš antros puses ru- 

iveik septintą dalį akcijų tu-'^aĮ Braškų kilimą,
'ri anglai; vokiečių submari-įiki jisai durnuose ir liepsno
jau U — 5, kuri paskandino 
f» aneuzu laiva “Gambetta” 
su 553 žmoniemis ir vėliau 
anglų transportą su 1G00 
kareivių - - buvo padirbta 

;Fiume laivų dirbtuvėj, kur

ba kitką, kadV '

A. M.
Medicinos studentas

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Teko man būti, teisme.
se, kada sprogstančios gra
natos neleido ilgiau būti gy- 
venimuose. Ansai Radzivi- 
1 a s ubu v o kun i ga i k štiš lietu- 
viu’rcilvinų tikybos, kuriam

nuvargęs, 
Ji skun-

...................  vieno
riebu- gavo vaiko į mokyklą nelei

džia. Italas teisinasi, jog ]en^u karalius buvo pavedęs
jis turis. dešimtį. kūdikiu, ir didžių turtų valdymą.

Iš Biržų jojau Stačku-
nuosna. Šaulių linijos eina

Europe.j yra tris dideles 
’kanuolių dirbtuvės: Kruppo 
— Vokietijoj, Skoda — Au
strijoj ir Vickers — Angli- 
'joj. Mažesnių yra keli šim
tai visur. Bet štai kas pa
juodo: Kruppo dirbtuvių bo

_ Ir taip, vargšai darbininkai 
iyra draskomi, o kapitalis
tai - patrijotai semia pelną, 

iš ėmimo biskučio Įnors kraujo savo san-
tautiečių.

Tai 20 šimtmečio dora ir 
krikščioniškumas!

♦* *
Vokiečiai perėjo sykį 

Belgiją ir ją pusėtinai

'ištisą vala
Irio. kaimo

mažąlaug

ūmai įkirto netoli 
veži

mas su reikmenimis jau pa

se sugaišta. Po dešine už

uis, nors kaimas neapšaudo- 
mas. Norėdamas matyti, 
kame priežastis bereikalin
go šito naikinimo, ėjau per 
laukus. Kaimas visai tuš-
čias

žu kareiviu, šerdami ark- 
C- 4. Z

liūs bei save valydami. Klau
sinėjau. Atsiliepia, būk vė
jas atnešęs kibirkštį iš va
kar degusios vietos. Nau
joji ugnis jau maždaug už
gesusi. Baisiai greit sude
ga toksai medinis sandais 
dengtas namas. Sode guli 
namų rakandai. Pirm bė
gant gyventojai kiek tik ga
lėdami daiktus iš namų išsi
neša, kad nesudegtų. Bet 
daugiausia karės apninka 
taip ūmai, kad tik keliatą 
daiktų ;š namų gali išgaben
ti, o ir tat be tvarkos. Tada 
jau bėga.

Važiuojant tolyn Dauk- 
niškiuosna. Kulkos čia atle
kia iki mūsų daržo. Kaimo 
gale stovi gražus iš akmenų

__rių. Vokiečiai perėjo
Lietuvą jau trečiu sykiu ir granati.

~asau- i nešauna.

per
ap
jos'
(lo
po1’ šiandien po pietų ištiko dvi 

Tuom tarpu rusas.
Todėl aš kopiu 

no. Gražus iš čia
nedavė, o patįs lietuviai, su- K

i lk v-

frontu
ir pasilieka sautraukiasi, 

tautiečiai-kokiam ten Auto-! vi smarkioj 
nomijos Fondui,, o klerika-’ 
lai Geležiniam Fondui ir j 
Gabriui. Ir tauta, kurioj i 
tokie beširdžiai ir begėdžiai, 
iš tos pačios tautos vaikų 
siaučia, tikis užsilikt, gaut 
autonomiją, laisvę! Įsivieš
patavę jėzuitai ir pairi jotai

liu krušo-

priei,., i
■’mn'o'o. juos 
'nnč’oje su

ka. kursai ne-

skirtinai! t.
nauja ugnis 
tinku malūnui
pabėgo. Jis dėkoja dievui,

nuo liaudies ir skūra s nu 
savo “reikalams”.

. Fritzas. <

tai 
ąmatninkui, kaip jis turi gyventi, kaip il
gai dirbti, su kokiais įrankiais gaminti.

Išrinkti amatų sąjungų viršininkai da
bojo, kad visi prisakymai būtų pildomi, 
vaikštinėjo po dirbtuves ir prižiūrėjo dar
bus.
kaip nusakytą laiką, 
kyta, kiek meistras gali turėti pagelbinin
ku ir kiek pirkti negatavos medegos. Už 
drausta buvo vartoti prie darbo ypatingus, 
kitiems nežinomus, įrankius. Visi tie ista- 
tymai buvo išleisti tuo tikslu, kad palai
kyti tarpe sąjungos narių lygybę ir užtik
rinti visiems pelną.

Kiekviena amatų sąjunga rūpinosi, 
kad nariai nedarytų jai gėdos ar blogo. 
Prieš parduosiant pagamintus daiktus ap
žiurėjo tam tikras sąjungos viršininkas, ir 
jei jie buvo geri, tai prispaudė sąjungos 
antspaudą, o negerus sunaikino. Kiekvie
nas žmogus galėjo matyti amatninką dir
bant, nes dirbtuves buvo prie gatvės ir 
amatninkai turėjo dirbti prie atdarų durų 
arba prie lango. Jei amatninką pagavo 
darant kokias suktybes, tai už tai jį nu
bausdavo prie gėdos stulpo visų žmonių pa
juokai. Anglijoj prasikaltusiam duonke
piui pririšdavo prie kaklo duonos kepalą ii- 
vedžiodavo po miestą.

Amato sąjunga ginė savo narių reika-

IškaŠčiai dirbtuvėlės įtaisymui nebuvo 
didelį, nes darbo įrankiai buvo labai pa
prastus ir todėl nebrangus. Gana dažnai 
pats darbininkas pasidarydavo dar besimo- 
dndaiuas amatą. Kada amatninkystė 
mestuose vos tik pradėjo vystyties, tada 
amatninkui nereikėjo rūpintis apie mede- 
gą: jis nedirbo dėl pardavimo, bet dėl už
sakytojo; amatninkai tada dar nepardavė 
savo išdirbinių, bet pardavė tik savo darbą, 

i Reikalingą medegą jis gaudavo nuo užsa- 
«<y tojaus: kurpiui atnešdavo odą, dailydei 
medžius ir tt. Todėl ir pagelbininkui likti 
meistru nebuvo sunku. Ir sąjungų įstatuo
se maži skirtumai buvo tarpe pagelbininku 
ir meistrų. Pagelbininkai išvien su meist
rais dalyvavo bendruose pokyliuose, ką su
rengdavo sąjungos smuklėj, jiems buvo 
bendra kasa, bendri teisėjai, ir pagelbinin- 
uas sąjungoj nesijautė svetimu.

Taipgi ir mokinys gyveno pas meistrą, 
kaip jo šeimynos narys. Tiesa, jam dažnai 
prisieidavo pajausti meistro sunkią ranką, 
nes su mokiniais kaliais apseidavo gana 
blogai. Bet ir sunkiose valandose surami
nimu buvo mintis, kad, prie gerų pastangų, 
jis už kelių metų liks meistru ir bus nuo 
i o neprigulmingas.

Su laiku, miestų pramonijai išsivys
iant, tas viskas persikeitė. Vis labiau mies- 
stų ir kaimų gyventojai priprato pirkti tai, 
ką pirmiau patįs pasigamindavo. Reika
lavimai amatninkystės produktų augo ir 
meistrai pradėjo gaminti tiesiog dėl par
davimo įvairius daiktus iš pačių pirktos 
medegos. Meistras jau nepardavė savo 
darbo, kaip kad pirmiau, bet savo dirbtu-

kai vis negalėjo nei 
raktu — tas buvo 
darbas. Kriaušiui

Svečiai pradėjo skirsty- 
ties apie 1 valandą nakties.

Balius ir vakarienė ant 
visų atsilankiusių paliks 
puikų įspūdį, o Ūkėsų kliu- 
bui nuo visos publikos pri
guli didelė padėka.

Jis ir ji.

WATERBURY, CONN.

bas surengė privatišką va
karienę. Dalyvavo ir dau
gelis svetimtaučių. Pasi
baigus šokiams, apie 11 vai. 
prasidėjo vakarienė. Pane
lė Kušliutė pasakė trumpą 
prakalbą. Vėliaus kalbėjo 
daugelis svetimtaučių. Tar
pe jų buvo adokatų ir dak- 
uuų. J. F. Bagočius ir J. 
Gegužis iš Bostono taip-pat 
dalyvavo vakarienėje. F. 
Bagočius kalbėjo angliškai, 
J. Gegužis — lietuviškai.

Viskas gerai vyko. Tik, 
ant nelaimės, tūlas tautinin
kas K. prie stalo labai nepa
doriai elgėsi. Valgė visai 
netinkamai, o perstačius F. 
Bagočių, kaipo kalbėtoją, 
pradėjo išduoti ne žmogaus 
balsą. B. Vaikas.

LAIVAKORTES
parduoda ir

PINIGUS SIUNČIA

I 
iI f

kad granai: ;■ neuzuege ma
lu n n. vv l

Nakvoju mažame. tuščia
me ūkininko kambarėlyje, kį

į visas dalis svieto. 
Reikalingas popieras 

parūpiname.
Viską atliekame greitai, 
mandagiai ir sąžiniškai. 
Pinigus priimame 

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St., 

Chicago, TIL 
Valstybinis Bankas 

Kreipkitės raštu ar vpatiškai.
A. PETRATIS.
Liet. Skyriaus Vedėjas.

tau-

mieste neužsiimtų tuo amatu tokie žmonės, 
kurie nepriklauso prie tos sąjungos. Kiek
vienai amato sąjungai 
žinotas. Pavyzdžiui, 
padirbti, nei pataisyti 
vien tik raktų dirbėjų
nevalia buvo pataisyti senus drabužius, nes 
dėl to buvo atskira lopytojo sąjunga. Taip 
jau ir kurpiui nevalia buvo taisyti senus 
batus.

Visas amatninko veikimas atsibuvo tos 
sąjungos rybose. Sąjungos nariai susijun
gė į vieną darbo šeimyną. Įstatuose buvo 
pasakyta, kad nariai privalo prižiūrėti vie
nas kitą, gyventi meilėj ir sutikime, kaipo 
broliai, vengti barnių ir įžeidimų. Ir amat
ninkai laikėsi vienybėj, prigelbėjo sergan
tiems ir biednesniems nariams, dalinosi su 
jais džiaugsmais ir nuliūdimais.

Nariui mirus, visi sąjungos nariai rin
kosi ant jo laidotuvių ir rūpinosi, kad 
už mirusio vėlę būtų atlaikytos pamaldos.

Kiekvienoj amato sąjungoj buvo ir ka-

ant miesto ir varpai šaukė visus miestelė
nus prie ginklų, tai ii* amatninkai ėjo j mū
šį po vadovyste savo amato sąjungos vir
šininkų. Net kryžiokai stebėjosi, kaip 
energiškai tie viduramžių amatninkai ap
gindavo gimtinės miestą. Jie jau nebuvo 
ponų prispausti vergai.

Amatninkai jau jautė tam tikrą išdi
dumą, nes jie mokėjo pakelti savo darbą 
ant tinkamo pagarbos laipsnio. “Žmonės 
yra sutverti darbui taip-pat, kaip paukš
čiai skridimui”, sako vienas tų laikų rašy
tojas, “ir amatninkui, kuris dirba savo dar
bą, priklauso tokia pat garbė, kaip augštos 
luomos žmonėms ir kunigams”. Kaip kry
žiokas savo kardą, taip amatninkas visur 
su savim nešėsi savo darbo įrankius: kal
vis — amorių, kriaušius — žirkles ir tt. Jie 
turėjo savo sąjungos ženklą ir vėliavą.

Bet, kaip pradinė draugija, taip ir 
amatų sąjungos buvo amatninkams palai
ma tik taip ilgai, kolei ekonominis gyveni
mas dar nebuvo pakilęs iki tam tikram 
laipsniui. Vėliau prasidėjo kitokia tvarka 
ir galingesni sąjungų nariai panaudojo jas, 
kad uždėti priespaudą ant silpnesniųjų ii’ 
įgyti daugiau turto.

Dar anksčiau meistras jau nedirbo vie
nas, bet priėmė mokinį, kuris dirbo prastus 
darbus ir mokinosi amato. Jis pas meistrą
įėmė toki pat stovi, kaip tarnas pas kai
mietį: išdalies jis priklausė prie jo šeimy
nos ir sykiu su kitais šeimynos nariais bu
vo po priežiūra šeimynos galvos — meistro. 
Jis dirbo sykiu su meistru ir už darbą gavo 
pusę, kartais ir trečią dalį nuo pelno. Jis 
per 2 — 3 metus lengvai galėjo susitaupyti 
tiek, kiek reikalinga likti meistru ir dirbtu
vės įtaisymui

pardavimui. Tai buvo būdas likti greit 
turtingu. Meistrai pradėjo rūpintis apsi
saugoti konkurentų. Mat jų mieste buvo 
daug ir jie bijojo, kad pagelbininku įstoji
mas jų eilėse neužkenktų jų pelnui. To
dėl pradėjo išleisti įvairius įrubežiavimus, 
kurie trukdė pagelbininkams taip greit pa
stoti meistrais. Ir ne tik meistru, bet ir 
amatninku likti pasidarė sunku.

XIV ir XV met. amatų sąjungos už
draudė mokintis pas meistrus amato tiems, 
Kurių tėvai buvo baudžiauninkai, arba dir
bo “prastą” darbą. Tais įstatymais užkir
to kelią daugybei kaimiečių, kurių dar dau- 
giau, negu seniau, ėjo į miestus, su vilčia 
rasti ten sau prieglaudą, laisvę ir pragyve
nimą. XVI metšimtyj visuose didesniuose 
miestuose su nepaprastu greitumu augo be
darbių skaičius, kurie neturėjo pastovais 
užsiėmimo, nei uždarbio.

Bet ir tie, kas ir turėjo teisę mokintis 
amatų, nebegalėjo jau taip greit likti meist
rais, nes meistrų interesai labai pailgino 
mokinimosi metus: kad išmokti, pavyzdžiui 
Uratą dirbti, reikėjo dirbti pas meistrą de
šimts metų.... Kad įgyti meistro vardą, 
mokinys turėjo padaryti ypatingą darbą, 
kurio atlikimas brangiai apsiėjo ir užėmė 
laug laiko. Prie to dar sprendėjais, žino
ma, buvo meistrų atstovai, ir kiek teisingi 
buvo jų sprendimai, tą mums parodo mo
kinių begaliniai besiskundimai. Nuo nau
jo meistro kaikurios amatų sąjungos rei
kalavo įstojimo mokesčių, dovanų sprendė
jams ir be to dar surengdavo pokylį jo kaš
tais visiems sąjungos nariams. Apart to 
sąjungos reikalavo, idant norintieji likti 
meistrais kelintą metų keliautų iš vietos į 
vietą ir “geriau susipažintų su amatu”, bet 
ištikimųjų tas buvo daroma todėl, kad už
vilkti jų įstojimą į meistrų eiles.

Meistru likti dabar sunku buvo ir dėl
to, kad dirbtuvės įrengimas reikalavo daug 
pinigų: reikėjo tam atsakančios vietos, rei
kalinga buvo susipirkti medegos, taip jau 
ir darbo įrankiai buvo brangesni. Todėl 
dažnai atsitiko, kad meistro teises įgyję 
mokiniai pasiliko dirbti pas savo šeimynin- 
ką, nes jiems nebuvo ištekliaus įsitaisyti 
savo dirbtuvę.

Amatas ir dirbtuvė perėjo nuo tėvo sū
nui ir meitsro vardas, taip-pat kaip darbo 
įrankiai, pasiliko šeimynoj. Amatninkai 
pasidalino: šeimyninkai—meistrai atsisky
rė nuo pagelbininku ir mokinių. Pirmesnio 
nutarimo jau nebuvo, jo vietą užėmė pasi
skirstymai.

Kadaise meistras buvo svarbiausis dar
bininkas ir dirbo sykiu su pagelbininku.
!Jabar j 
J no jm

XV melšimtyj kaikurios amatu sąjun
gos net uždraudė meistrams dirbti. Sė
dau meistras, pabaigęs darbą, pasidalino 

neiną su pagelbininku. Dabar jis stengias 
nuo pagelbininko algos kuodaugiausia nu
traukti sau. Pagelbininku algą nusako są- 

(Dar bus).



IŽINIOS Reiškia valdžia pasirū-

Urzgė, sukandęs dantis, 
Nes jam artinos mirtis; 
Gailestingai sudejavo, 
Dėl paikaus gobštumo savo.

Bet nelaimė pasitaikė 
(Nes tai buvo nakties laike) 
Nebetoli pamiškėj’ 
Įsmuko giliai duobėj’.

Sykį jisai ant ablavos, 
Nieko, nieko nepagavęs, 
Labai spėkoi niicilnnpin. 
Ir rūstus i w*.--------

Reikalauja 75 tūkstančių.
Mays Landing, N. J. — 

I Panelė K. Abrams, 17 metų 
amžiaus, patraukė teisman

Sakmč apie vilką ir avis.
(Lyg ir girdėta).

Vilkas, būdams narsus
Atsargus ir drąsus, 
Visur mėgo smaguriaut, 
Kad tiktai avienos gaut.

Labjausiai jis kentėjo, 
Nus’raminti negalėjo 
Dėlei darbų nelemtų, 
Savo papročių piktų.

“Už tiek nuodėmių baisių 
Jau pagelbos nebrasiu, — 
Kur žengiau, kur tik ėjau, 
Visiems skriaudų pridariau”

Laike jo graudžios raudos, 
Rytmetyj, laike dienos, 
Daugel avių iš aplinko, 
Čia prie duobės prisirinko.

Avįs, žinoma, ramiai, 
Nors begalo įdomiai, 
Viena per kitą žiurėjo, 
Kaip vilks nulindęs drebėjo.

nėštumo, neša žmonijai tik blėdį. Ji gim* 
do ir augina fiziškai ir protiškai nedasi- 
vysčiusius tvarinius, o ne žmones. Jei no
rime, kad mūsų moterįs galėtų būti moti
nomis sveikos, o ne silpnapročių ir idijo- 
tų gentkartės, tai turime joms duoti progą 
imti dalyvumą pagaminime įstatymų, kurie 
nusako tas sąlygas, kuriose kūdikis gali 
gimti, augti ir tobulintis.

Moteris auklėtoja: Kad moteris šian
dien negali būti atsakanti auklėtoja prie 

^dabartinių sąlygų, tai jau pabriežėmė pir-f 
mesniame paragrafe. Dabar lieka tik nu
šviesti tas faktas ,ant kiek šiandieninė mo
teris neatsakanti auklėtoja ir ant kiek jai, 
ypatingai darbininkei, visai negalima at
likti savo auklėjimo pareigų, atsitikime jei 
ji ir būtų atsakančiai prisirengusi prie to. 
riandieninė moteris nėra atsakanti auklė
toja todėl, kad ji neturi mažiausio suprati- ; 
•no apie auklėjimo įstatymus. Nežino dė
lei to, kad jos niekas nemokino. Yra tai 
vienas iš keisčiausių apsireiškimų, kad , 
šiandien vidutinėse ir augštesnėse mokyk- ; 
lose merginos praleidžia daug laiko prie 1 
įkalimo nekuriu išmirusių kalbų, o nei bis- 
kio jas nepamokinama apie jų svar
biausios gyvenimo pareigos atlikimą — to
bulą auklėjimą žmonijos. Suprantama, už 
tai kaltinti negalima moterį,bet pačią drau
giją, kuri leidžia tokiems keistumams gy
vuoti. Iš kitos pusės, šiandieninė darbinin
kė, jeigu ji ir žinotų kaip kūdikius atsakan
čiai auklėti, negali tuomi užsiimti, nes gy
venimo sąlygos nedaleidžia. Ji visą laiką 
turi būti dirbuvėje, o jei esti namieje, tai 
vėla, iš priežasties užsivertimo darbais, ne
gali užsiimti auklėjimu, c___ ____ .
venima turi išmokti suprasti ant gatvės, Pfa.s^ai manoma, kad kūdi- mą, į moterų padėjimą, 
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Motinoms.
Paprastai motinos mažai 

atkreipia atydos į kūdikius 
tuomet, kuomet paliauja 
juos maitinę savo krūtimis, 
c dauguma motinų net vi
sai nemaitina savo krūtimis. 
Tos motinos, kurios visai 
nemaitina kūdikių savo krū
timis, daro didžiausią klai
dą. Reikia atsiminti, kad 
kūdikis užgimsta ir jo visas 
organizmas yra pritaikytas 
ne prie karvių pieno, bet Ja 
x - Reiškia, ne- _
maitinti kūdikio savo kruti- pitalistų pačios”, 
mis, prasižengti prieš gam
tos įstatus.

Paprastai motinos priva- an^ galo pridūrė: 
lo kūdikius maitinti krūti
mis iki 18 mėnesių. 7 
daug anksčiau reikia kūdi-

GARDNER, MASS.
Jis persergsti.

17 d. spalių buvo prakal
bos. Kalbėjo kunigas Delia
nis. Kalbėdamas apie su- 
fragistes pasakė:

“Kuri moteris reikalauja 
lygių su vyrais teisių, tai y- 
ra nesąmoninga. Aš žinau, 
kad tik ištvirkėlės reikalau- 

, lygių su vyrais teisių, 
prie motinos. Reiškia, ne-1kaip tai: Parker ir kitų ka-

Abelnai, kun. Delianis pa
šiepė moterų judėjimą ir

‘e)Q7

Lietuvoj, esą tamsios, atsili- riai, atžagareiviškų partijų 
kę nuo progreso. < vadovai ir tt.

Dabar nenorams kįla Reiškia valdžia pasirū- 
klausimas, kas kaltas kad pins, kad daugiau žmonių 
moterįs tamsios? Man ro- priveisus, daugiau kareivių 
dosi visi žino, kad iki šiol gavus ir praslinkus dvide- 
musų moterėles švietė vien šimčiai metų vėl pradėjus 
tik dvasiški tėveliai. Tai kariauti.

Ir tas viskas daroma neva, 
dėl žmonijos labo!...

tarpe sau lygių vaikų. Jei męs norime, 
kad moterįs galėtų būti geromis mūsų bu-!

“Aš, kaipo mokytojas, 
Bet persergiu jus nuo to!”

L 1.^ .1 --
kius pratinti ir prie karvių ko kun. Delianis persergsti? 
pieno, maišant mažiausiai Ar nuo to, kad moterįs nori 
vieną ketvirtdalį vandens.

Sunkiausias kūdikių pa- Delianis esate mokytojas, 
dėjimas tuomet, kuomet tai pirmiausiai meldžiu pa- 

Josios vaikai gy- pradeda dantys dygti. Pa- žiūrėti į šiandieninį surėdy- 
o 

|kiai serga nuo dantų dygi- jau paskui kritikuoti mote- 
mo.Tuom tarpu visai ne ta- rų judėjimą. Man rodos.

Ir ka tas reiškia? Nuo

būti žmonėmis? Jeigu kun.

tik dvasiški tėveliai, 
kam tuomet apgailestauti, 
kad moterįs tamsios? Kam 
peikti savo darbo vaisius?

Antras kalbėjo kun. Ke
mėšis. Jis šį sykį kalbėjo 
trumpai, silpnai ir net soci- 
jalistiį nekeikė.

Kalbėtojas išsiėmė popie- adv“okata Robertą”'Gaskinč; 
ra, ant kurios buvo susira- 60 metų amžiaus, 1. 
sęs apie Bostono sugragis- dama 75 tūkstančių dolerių, 
cių demonstraciją, įvykusią už tai, kad jis su ja žadėjo 
16 d. spalių ir perskaitė, vesti ir dabar neveda. Kai- 
v • 1 —■ j krikš-|p0 prirodymą, kad advoka-
cionybe pastūmėjo moteris f-as įa - 
prie apšvietos ir j'i rūpinasi,' teism*ui 77^ meniškus 'laiškus" 
kad moterįs turėtų lygias su | Jeigu panelč Abrams bū- 
vyrais teises. Lyg tai būtų pareikalavus 77 tūktsan- 
pcrdidelė garbe dėl knkscio- dolerių, tuomet būtų ap- 
i * i i ka^ siejęs kiekvienas laiškas pO'
kokia ten darbininkų orga-ltūįstantį dolerių.

reikalau-

perdavė

Mat, jis jąsias pirmiau ėdė, 
Dabargi, spąstuose štai sėdi. 
“Tad mokesties susilaukė, 
Gilioj duobėj šiame lauke”...

i
Vilkas, pamatęs avis, 
Prablaivė savo akis, 
Ėmė graudžiai ašaroti, 
Meldė kaltes dovanoti.

Prižadėj’ jų nedraskyti — 
Niekad blogo nedaryti, 
Tik kad ranką jam paduotų, 
Iš nelaimės išvaduotų.

Ir štai, avįs patikėjo, 
Visos į talką suėję, 
Iš vilmi virvę suvėlė, 
Vilką iš duobės iškėlė. —

Laisvę pajutęs jisai,
Dairėsi aplink rūsčiai, —
Pasipurtė išbadėjęs,
Mat kelias dienas kentėjęs!...

Ir kad alkio nebejausti, 
Jis pradėjo avis skriausti: 
Susidraskė i šmotelius, 
Kelių mėsą ir kailelius...

Už pagelbą — mokestis, — 
Buvo tai žiauri mirtis.
Reiškia, priešui jai padėsi —
Pats nuo jojo nukentėsi,

A. J. Našlaitis.

o

Duokime moterims 
balsavimo teises.

---------- o-----------
(Tąsa).

dikių. Kame nauda iš tokios motinos, kuri 
pagimdo 15 kūdikių, iš kurių dešimts nu
miršta pirm sulaukimo dvidešimties me
tų, trįs yra fiziškai taip silpni, kad pa
gauna džiovą ir numiršta pirm trisdešim
to meto amžiaus, vienas fiziškas, o kitas 
psichiškas (protiškas)nedaaugėlis, ir nevie
nas iš jų neturėjo progos lankyti mokyk
lą? Tokia moteris, tai ne motina, bet pap
rasta gimdytoja, kokia gali būt bile gyvū
nas. Šiandieninės gyvenimo sąlygos vis 
daugiau ir daugiau atima progą moterei 
pastoti tikra motina, kuri galėtų savo kū
dikį sveiką išnešioti ir "pagimdyti. Josios 
pačios fiziškas silpnumas ir neturėjimas 
progos užlaikyti savo sveikatą laike josios

nizacija daug padedanti mo
terims, bet vardo tos orga
nizacijos neminėjo.

Dainavo ir bažnytinis' 
choras. 1

Moterims egzamenai.
Trenton, N. J. — Valsti-

, J ... . _ K ,------- --------------------------- _____ Reikia pažymėti, jos Pilietiška komisija pra-
kad moterįs galėtų būti geromis musų bu- me dalykas. Kada kūdikiui kad męs nesame prasižengė- kad prie šio choro priklauso [:e?e> kad n.u? 3 dienos lap- 
kančios gentkartės auklėtojomis, tai turi- pradeda dantys dygti, tai jo lės, o juk jūs mus, kaipo di- i’ tokių panų, kurios savo ^ricio prasidės pirmi egza- 

zIiizaLi r.oirzA w-> zi L n t >1 1-t-l <-• ko 1 on tii'i-vt Ivdono I X , 1 zll 1 VU 1 ZV CZ1 1 X 7X T Ir C L <1 zlirlzilžv d/.lnnnlnr, /v"l nn 4- o nin 1'0 o xvx ni vx rx Itoxtx nnnzui.

idant jos mums padėtų išrinkti tokius įsta-!permmna. ! VAA lrxx zJl I
tymdavėjus, 1
lose būtų podraug su kitais mokslais mo- j^arnoS)bet prade(lant dan-lj^^^ mokytoj pi^i”’’ ^ A- B- c-
kinama ir Įstatymai, sulyg kuriais musų tims dygti, jis pradeda virs- Imiausiai turėtut pažvelgti į; -------------
naujoji gentkartė turi būt mokinama ir ti į normališką žmogaus !8 milijonus moterų, kurias Sufragisčių demonstracijos, 
mtvertų tokias gyvenimo sąlygas, kad mū- skilvį, galintį įvairų maistą’kapitalistai i*----- ! °-- — ”4” 4- ;

,^ų moterįs ir męs patįs, vyrai, turėtume lai- n]aĮti. Iš tos priežasties ku- kėdami daug mažesnes ai-1dienai,

___ _____ menai moterims, norinčioms
a_________________ r___  _ Tula P. neseniai buvo taPti poliernanais. Kandi-

kurip ivisiVunintn kari mokvk lmo kūdikio skilvys mažai mo, bijotės, kad męs nebū- pirmeivė, o jau dabar dai-:^at^s privalo būti sveikos, KUi ic pasu upinių, Kau moKyK- . ----stinrios. enerinskos. neiau-

me duoti savo moterims balsavimo teises,Ividuriuose įvyksta didelė džiausiąs prasižengėles, at-’pažiūras maino, kaip panče- 
. Iki dantų dygi- stumiate nuo šalies tvarky- kas.

Ikuom skiriasi nuo storosios'tume šios šalies pilietės. Jus, nuoja vyčių himną. stiprios, energiškos, nejau- 
nesnės 30 metų ir nesenes- 
nės 40 metų. Alga — 750 

/dolerių į metus.
išnaudoja mo-| Besiartinant balsavimo, 

X-XZ-X X-. X XX <x 1 zū o -1 pi 1 t n'l
gas, negu vyrams, nors jos vis smarkiau darbuotis. ,4-^ ^'-.4-: i,..' , I A ‘ x ii — - • • 1

sufragistės pradeda GRAND RAPIDS, MICH.
Protestas.dikis ir serga.

Suprantama, kūdikio skil- atlieka tą patį darbą, kaip!Apart prakalbų rengimo ir! Garbi “Keleivio” Red.!
’’ / - jūs, kaipo nioky-,literatūros platinimo, jos! Jeigu “Laisvė” talpina ap-

bet evoliucijos, t. 'y., i'tojaš, turėtut suprasti, kad .pradėjo rengti milžiniškas šmeižįmą po slapivardžiu, o 
, per tai ir kūdikį prie dabartinio surėdymo'demonstracijas. Bostone į- ant mano atšaukimo pasilie- 

bematome moterį tiek daug triusianties na- reikia prie maisto pratinti j kapitalistai vyrus meta lau- vyko sufragisčių demons- ka tila, tad meldžiu jūsų pa- 
’ ' ' Bedygstant kan iš dirbtuvių, o į jų vie- tracija, kurioje dalyvavo a- talpinti šį mano protestą į

Laisvės” No. 79 “L.” Re-

ko rūpintis savo kūdikių auklėjimu.
t • < v -J

C. MOTERIS INDUSTRIJOJE.
vys mainosi ne revoliucijos ir vyrai. Jūs, kaipo moky-j literatūros platinimo, 
keliu, T '

Moteris darbininke: Šiandien męs ne- palengva, per tai ir kūdikį prie dabartinio surėdymo:demonstracijas.

labai palengva. Bedygstant kan iš dirbtuvių, o į jų vie- tracija, kurioje dalyvavo a- talpinti šį mano protestą į 
dantims reikia kūdikiams‘tą priima moteris,daug ma-'pie 8,000 moterų ir apie jūsų laikraštį.
duoti kietus daiktus grauž-'žiau joms mokėdami. 18.000 vyrų, prijaučiančių “Laisvės” NK. L.“^ 
ti, kaip tai tam tikras gu-! Jeigu męs, moterįs, reika- 'moterų reikalavimams. Mo- porteris rašo iš Grand Ra
mas, kaulelius ir tt. Tokie ‘laujam lygių su vyrais tei-Jterįs buvo prisisegusios gel-!pids, Mich.

. - |v . . , Dabar jau pradėjo kuo-
.o atliekama rankomis namuose, perėjo į duoda aptiekose. Tik reikia do nusikratyti tą jungą, ku-jšavo didžiojom miesto gut-.pos narius bjauriausiais žo- 
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dirbtuves ir užtai ir moteris turi eiti į 
dirbtuvę, idant ten atlikinėti darbą, kurį ji 
oirmiau veikė savo namuose. Tas moteries 
išėjimas iš namų apsireiškia netik miestuo
se, bet ir antikės. čion taip-pat daugybė 
pirmesnių moteries užsiėmimu šiandien at
liekama su mašinerijos pagelba, ir per tai 
ji turi eiti ant dirvos ir dirbti sykiu su vy
rais. Pagalios ir dirbimas ant dirvos nė
ra čion tokis sunkus, kaip kad Lietuvoje.1 
kadangi daug kas atliekama su mašinerijos da 
ragelba. Nekurie mano, kad moterei vi
sai nepridera eiti į dirbtuvę, — jos vieta 
namieje. Tai klaidingas manymas. Mote
ris, kaip kad ir vyrai, naudojasi gyvenimo 
reikmenimis ir per tai jos turi irgi užsiimti

mieje apie maistą, pečių, vaikus, ir įvai
rius kitokius naminius darbus, kokius da 
atlieka moteris Lietuvoje, todėl, kad jų vis 
didesnis ir didesnis skailius eina į dirbta

vyrų, prijaučiančių

• mas, kaulelius ir tt. '_______
Mat josios darbai, kurie pirmiau bu- daiktai tankiausiai parsi- siu, norim nuo savo spran-'tonus ženklelius. Jos mar-

saugoti, kad kūdikiai ne-'iį mums kapitalistai uždėjo, vėm. 
grauštų nešvarių daiktų ar-‘tai jūs mus nuo to perspč- į T *' 
ba kokių nors aštrių ir tuo- jat. .
mi nesusižeistų arba neuž-irit, kad męs i. — 
krėstų savo jauną organiz- vergėmis pasiliktume, 
mą. Graužimas kietų daik- - 
tų palengvina dantų dygi-'rėt 
mą, ir kūdikis lavina savo tai 
seilinius -organus, kurie pa- jūs 
skui atsakančiai! 
maistą sutvarko.

Kad
es dantų ir motina pa

liauja jį maitinus savo krū
timis, i

•.............. v I Ožiais šmeižti. Pirmiaus
j Laikraščiai praneša, kad šmeižikų generolu buvo M.

Reiškia, jūs taip gi no-1ir Pittsburg, Pa. įvyko su-. Daukša, bet dabar išmuštas 
.n ir ant toliaus’fargisčių..tokia didele de- iš pozicijos, tai jo vietą už- 

Įmonstracija, kad dar Pitts- činėmė J. Besasparis ir šis 
Jūs, kaipo mokytojas, tu- burgo gyventojai tokios de- galės ilgiau laikytis, nes 

■ suprasti, kad moterįs,'monstracijos nebuvo matę.
žmonijos auklėtojos ir Demonstracijoj dalyvavo a- 
persergstite, kad tosipie 6,000 moterų ir apie 

:aoiiijcs auklėtojos ir ant 
j tolinus veigėmis pasiliktų.

kūdikis susilaukia Jeigu moterįs iškovos lygias

is pozicijos, tai jo vietą už
ėmėme J. Besasparis ir šis

burnoj

su vviais teises,jeigu jos pa
gerins savo būvį, tai tuomet 

tinus, tuomet reikia kūdikį pasigerins ne vien tik mote- 
maitinti labai atsargiai, t. rU. būvis, bet. ir visos žmo- 
y., duoti tokį maistą, kad jo,n_Ų°s- Moterįs galės išauk- 
skilvys pajiegtų sumalti, lėti tobulesnę gentkartę. 
Apart pieno, galima duoti . Aš patarčia kun. Delia- 

jų pagaminimu. Nepageidaujamu apsireiš- vandeny bei piene sumirky- jniui giliau pastudijuoti mo- 
kimu vienok yra tas, kad moteris, apsiim- tos duonos, ryžių sriubos, Jerų klausimą, pen skaityti 
zb-mo nirri'iii už vvm dirbti tankini išvei-i išvirtos su vištiena, kruopų iknygą Moteris ir socijaliz- pigiau u/ vyią dubti, tankiai du^ mas’> 0 tuomet jau kriti-
\ j i ą is daibo. Bet tame tai ne tiek mote-, jautienos mėsos suI^ų> Mė. kuoti moterų judėjimą ir 
i is, kiek pati draugija kalta, kad Ji į ją f " * * . . - ------------- --------
visuomet žiurėjo kaipo į silpnesnį tvarinį 
ir kurio darbo vaisius skaitė mažesnės ver
tės. Tas nepageidaujamas apsireiškimas 
bus galima prašalinti tik tada, kuomet mo
terįs pačios ims dalyvumą įstatymų leidi
me ir perves tokius įstatymus, kurie pas
kirs moterei už vienodą su vyru darbą vie
nodo didumo algą.

Moteries darbininkes užsiėmimai: 
Nors skaitlius moterų, užsiimančių pelnin- 
gu darbu kas metą auga, vienok reik paste- alkiams duoti daug kawsTr 
boti, kad moterįs nėra taip pastovios savo vandenio, nes veik kiekvie- 
darbe, kaip-kad vyrai. I riežastis dėlei to nas maistas turi savyje van- 
randame tame, kad kiekviena moteris, iš- dens. Vaisiai ^kūdikiams 
skyrus moteris, žinančias kokį nors amatą geraį> bet reikia žiūrėti, kad 
ir mokytas moteris darbininkes ir prof esi- 
onales, žiuri į savo užsiėmimą kaipo “tuom- 
laikinį”, nes svajoja apie tą laimingą ateitį, 
kuomet pasitaikys “

pirmiau buvo socijalistu, tai 
ą- geriau pienus žino”.

apie “L.” Reporteris meluoja 
taip rašydamas. Męs jokių 
kuopos narių nebjauražo- 
džiavom, ir aš jokių pozicijų 

:bjauražodžiavime neuže
ini au, tai man nereikia ilgai 
ar trumpai laikytis jokiose 
pozicijose; taipgi ir nelau
kiu būt mušamu iš jokių po
zicijų. O jeigu pirmiau bu
vau socijalistu, tai ne Re
porterio darbas, kuo buvau 
ir kuo dabar esu.

“L.” Reporteris tiesiok 
; pasirodo sauvalis ir be jo

kių teisių šmeižia per laik
raštį ypatas visuomenės 
! akyse.
| Ant šio protesto man iš
duoda paliudijimą Lietuvos 
Sūnų draugija, turinti apie 
450 narių, susirinkime 12 
spalių, kad “Laisvė” nepri
imtų jokių šmeižimų ypatų 
ir tt., be tam tikrų prirody
mu.

Jonas Besasparis.
Pasirašo Lietuvos Sūnų 

D r-jos valdyba:
Pirms. Antanas Bielskas, 
Rašt. A. B. Telyčus, 
Iždininkas M. Žiurys, 
Maršalka JonasDadmas.
Nuo red. — Keistai p. J. 

Besasparis elgiasi. Nuo ki- 
Pirmininkė, šiol kliudė norintiems apsi- t i reikalauja, kad korės- 

. ] ondencijas talpintų teisin-
Valdžia šiam sumanymui (;as, o pats neprisilaiko tei-

3,000 vyrų.

Rūpinasi žmonių veisimu.
Bekariaujant Europos 

viešpatystėms, vyrų skait
lius pradėjo mažintis, nes 
nėra tos dienos, kad ant 
karės lauko neužmuštų ke
liu šimtu, o kartais ir keliu 
tūkstančių. Jeigu karė dar 
metus tęsis, tai Europos 
kariaujančios viešpatystės ( 
žymiai pritruks vyrų. Tą 
gerai permato biurokratija 
ir ji pradeda tuomi klausi
mu rūpintis.

VokietijJs ponų butas su-! 
manė naują būdą priveisi-1 
mui žmonijos. Pagal jų su
manymą, tai valdžia turi dė
ti visas pastangas, kad ko- 
daugiausiai dabar apsivestų 
žmonių, per tai jie sako, kad 
reikia panaikinti įstatymas, 
reikalaujantis nuo vaikino 
ir merginos tam tikro am
žiaus apsivedimui. Reiškia, 
pavelyti vesti daug jaunes
niems, negu iki šiol buvo.

Manoma išduoti tam tik
ras dovanas bei pašelpas

są reikia supjaustyti į šmo- duoti joms perspėjimus, 
telius, iškepti ir paskui iš- t 9 gal kunigas Delianis bi- 
spausti iš jos sultis, nu- j°sL kad moterįs, gavusios 
griebti nuo viršau riebalus lygias su vyrais teises, ne- 
ir duoti kūdikiams. Toks užimtų kunigų vietos, per 
maistas labai naudingas irpriešinasi moterį] ju- 
jį skilvys lengvai sumala.'dėjimui? Jeigu taip, tai 

truputį duoti bereikalinga baimė!
I Męs, susipratę moterįs, 
nepaisysime jokių perspėji
mų, bet darbuosimės, kad iš- 
siliuosavūs iš tos vergijos, 
kurioj dabar randamos.

Onytė.

Galima po 
vištienos.

Labai kūdikiams 
mingi įvairus “sousai”, rau- 

I ginti agurkai, muštarda ir 
tam panašiai. Nereikia kū-

kens-

(Dar bus). Aš Pati.

lės namieje būti.
apsivedimui nereikės dirbtuvėse dirbti, męs

O gal kunigas Delianis bi-

MONTELLO, MASS.
17 d. spalių buvo prakal

bos Rymo Katalikių Moterų tiems tėvams, kurie daugiau 
Sąjungos. Kalbėjo vietos kūdikių 

Kę. Už vis geriausiai, tai kunigas Urbanavičius ir 
geros, nunokusios griušios. Ikun. Kemėšis.

Abelnai, kūdikiams reikia perstatydama kalbėtoją, pa- vesti ir tt.

Prašalinti
tas visas kliūtis, kurios iki

r.uumcb pcvoivcxxxxjo atsakantis vyras” ir duoti tokį maistą, kuris sa- aiškino draugystės tikslą ir, vum/aa ounuuiymm u puta iicpiiaiitnnu utį“ 
tuomet jau nereikės eiti į dirbtuvę, bet ga- vyje turi daug maistingų da-'pasakė, kad tos, kurios ne- pritaria ir rūpinsis tą viską sybės. Besasparas sako, kad

' ‘ ---- . Ačiū tai vilčiai kad po bet mažai rūgščių ir nori atlikti išpažintį^ negali jvykdinti. . . ‘ ( Laisvė” tyli ant jo atsau-‘ Laisvė” tyli ant jo atšau- 
Prie sumanytojų bei tam kimo, kuomet jo tas atšau- 

_ „ . _____ j “Laisvės” No.
navičius. Jis nurodė, kad sis praplatinimu žmonijos, 84, korespondencijų skyriuj, 
mūsų moterįę, ypatingai priklauso įvairus profeso- ketvirtoj špaltoj.

krakmolo. prie jų Sąjungos prigulėti. __________
, . . . . , .. v. .. .v v .. v. Tą viską motinos turi ge- Pirmas kalbėjo kun. Urba- tikros draugijos, kuri rūpin- kimas tilpo
turime labai didelį nuošimtį is uzsnmancių ra| įsitemyti. ,v’ T 1 ’ •• • •• - - F
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Po trumpos prakalbos 
prasidėjo šokiai.

Jonas M. Medeikietis.

KORESPO N DENT AMS.
Pastaromis dienomis tiek

paminėjo, kad reikia kalbė
toju pakviesti Mockų. Tuo-

daug suplaukė koresponden- Įne^ ^ivatkauskas pasakė, 
cijų, kad jokiu būdu negali- kad Mockus ir Bagočius da-

rą didžiausią gėdą lietuvių 
___ _ visuomenei. Reiškia, Moc- 

nepasentų ir nenustotų ^a- ku sulygino su Bagočium. 
vo vertės, priversti buvom Suprantama, atsirado^ to- 
jas žymiai sutrumpinti, y- kune pines tai uzpro- 
patingai tas, kur kalbama Į testavo, nurodinėdami, kad 
apie prakalbas. Meldžiame 
visų korespondentų, kurių 
korespondencijos sutrum
pintos, nepykti.

ma buvo sutalpinti į laikraš
tį. Kad korespondencijos

ROCHESTER, N. Y.
Prasidėjus Chicagos kriau

čių streikui ir mūsų mieste 
kriaučiai subruzdo. Pribu
vo iš Brooklyno Augimas, 
kuris nemažai pasidarbavo 
A. C. W. of A. unijos labui 
ir Chicagos streikieriams. 
Kur tik buvo patėmyta, kad

t
ko susirinkimus kiekvieną 
penktadienį. Toki susirinki
mai atsibūna su progra- 
mais, kuriuose kiekvieno na
rio privalumas imti dalyvu- 
mą. Programai susideda 
daugiausiai iš kalbų ir refe
ratų. Kartais būna deba
tai ir deklamacijos.

Beje, linksma yra pami
nėti, kad šį bertainį pribuvo 
daugiau lietuvaičių, negu 
pirmiau.

dirba panašios rūšies dar
bus, kaip ir jie, norėdami ir 
juos į streiką iššaukti. Iki 
šiol dar jokių susirėmimų 
nebuvo. Tik vienas streik- 
laužis šovė į streikierių mi
nią, kada pastarieji užklau
sė jį, dėl kokios priežasties 
streiklaužiauja, bet nieko 
nesužeidė.

Paėmęs.

dirbama chicagiečių darbas,/ Tnipgi pažymėtina, kad
tuojaus tapo sušaukta tų 
dirbtuvių mitingai, kad su
stabdžius darbą. Net pora

HERKIMER, N. Y.
Šis miestelis nedidelis, tu

ri virš 900 gyventojų. Lie
tuvių randasi apie 20 šeimy
nų ir apie tiek pavienių. Vi
si gyvena sutikime. Yra 
šv. Jurgio pašelpinė draugy
stė, prie kurios visi lietu
viai ir priklauso. Draugys
tė gyvuoja pusėtinai. Vie
tos lietuviams nieko netiTik- 
sta, apart apšvietos.

Darbai eina pusėtinai; 
dirbam po 5į dienas į sa
vaitę. Daugiausiai medžio 
išdirbystės.

Herkimerietis.

AKRON, OHIO.
Niekur taip nereikia agi

tacijos, kaip Ohio valstijoj.
Akron, Springfield, Day

ton, Columbus, Youngs
town ir tt.—vis tai miestai, 
kur yra lietuvių, bet kurių 
susipratimas labai menkas.

Tačiaus ir ten jau prade
da bruzdėti labiau susipra
tę elementai.

Štai Akron, Ohio, šv. Juo
zapo draugija 
Prūseiką 
Draugijos
Davidėnas sako, 
draugija nenori atsilikt nuo 
kRu pirmeivių.

Tas labai gražu ir pagir
tina.

kviečia L. 
kalbėtoją, 

sekretorius P. 
jog jų

SO. BOSTON, MASS.
Spalio 16 d. buvo vakaras 

L. S. S. 60 kp. Atlošta trijų 
veiksmų drama “Gairės” ar
ba gyvenimo pragaras.Vaiz
delis paimtas iš lietuvių gy
venimo. Lošimas nusisekė 
gerai; nors tūli lošėjai bu
vo naujokai scenoj, betgi sa
vo užduotis atliko gerai. 
Žmonių atsilankė neperdau- 
giausiai, nors buvo gerai 
garsinta.

Buvo lekiojanti krasa. 
1-mą dovaną laiųiėjo drg. 
K. Maironiūtė—dėžutę sal
dainių, antrą dov. laimėjo 
Raulinaičiūtė—“Kovą” ant 
metų. Vakaras užsibaigė 
smagiai.

* *
Spalio 17 d., vakare, soci

jalistų svetainėj buvo pa
rengtos prakalbos paminėji
mui 10 metų jubilėjaus 
nuo L. S. S. A. gyvavimo; 
taipgi ir paminėjimas 10 
metų sukaktuvių Rusijos re
voliucijos. Kalbėjo drg. M. 
Akelaitis iš Norwood, Mass. 
Kalbėtojas aiškiai apibriežė 
Lietuvių Socijalistų Sąjun
gos istoriją. Taipgi po
draug ir Rusijos revoliuci
ją. Kalbėtojas savo užduo
tį atliko gana gerai ir pil
nai.

Taipgi trumpai kalbėjo 
vietinės kuopos senas narys 
J. P. Raulinaitis apie pra
džią tvėrimosi L. S. S. A.

Aukų surinkta padengi
mui lėšų 4 doleriai su cen
tais. Žmonių buvo pilna 
svetainė.

Saparas.

SCRANTON, PA.
Knygyno draugystė nu

tarė pastatyti scenoj kokį 
nors veikalą ir išrinko tam 
tikrą komisiją rūpintis tuo 
dalyku. Komisija j

Bagočius nėra to užsitarna
vęs, kaip apie jį Živatkaus- dirbtuvių pašaukta į strei
kas atsiliepė. Kaslink Moc- ką. Suprantama, pas 
kaus, tai ir męs jo nekvie- nėra visi kriaučiai 
sim, nes jis yra ne vien Ži- zuoti, per tai 
vatkauskui žinomas, bet ir 
visiems.

Mikai tė.

mus 
organi- 

ir Chicagos 
darbas negalima buvo vi
sur sustabdyti, bet visgi ke
lintas 
dirbti.

dirbtuvių atsisakė

BALTIMORE, MD.
Kaip jau žinoma, mūsų 

mieste išsyk buvo susitvėrę 
du fondai šelpimui nuo ka
rės nukentėjusių lietuvių. 
Bet tautininkai su klerika
lais nutarė veikti išvien, t. 
y., susivienyjo tautiškas 
fondas su chicaginiu. Visos 
lietuviškos pašelpinės drau
gystės, vedamas mūsų poli
tikierių,taipgi prisidėjo prie 
chicaginio fondo. Tik soci- 
jalistų kuopa atsisakė daly
vauti, per tai tūli tautinin
kai visokiais būdais šmeižė 
socijalistus, kad jie neina iš
vien su klerikalais.

Bet dabar ir tautininkus 
patiko nepalaima: susipešė 
su klerikalais ir skilo. Prie
žastis skylimo—tai finansų 
raštininko griežtas pareika
lavimas, kad smulkios aukos 
būtų skiriamos pusiau, t. y., 
pusė vietos fondui,o kita pu
sė Chicagos fondui.

Matomai, 
klerikalamas 
tai ir iškilo suirutė, 
jalistai išsyk pasakė, kad iš
vien negalima bus veikti, 
per tai ir atsitraukė. Dabar 
galima tikėtis, kad darbas 

j eis smarkiau, nes ir tie pra
dės veikti, kurie piimiau vi
sai nieko neveikė.

♦
* *

Pastaromis dienomis He- 
acker Friedman Co. palei
do 300 siuvėjų ir vieną dirb
tuvę žada visai uždaryti. 
300 darbininkų atsidūrė 
darbo ir randasi blogam pa- 

1 dėjime.
Paparčio žiedas.

lietuviai studentai turi savo 
kalbos klesas. Šį bertainį 
likosi suorganizuota dvi kle- 
si: gramatikos ir sintaksės. 
Taigi, patartina lietuvių 

‘•/jaunimui, norinčiam pasiek
ti mokslą, atvykti į šią mo
kyklą. Čia netik kad galit 
pasiekti mokslą anglų kal
boj, liet ir savo prigimtą 
kalbą išmoksit. O tas daug 
reiškia.

ST. LOUIS, MO.
4 d. spalių buvo prakal

bos L. S. S. 44 kuopos. Kal
bėjo drg. D. Klinga apie tris 
valandas. Publika likosi 
prakalba užganėdinta.

tautininkai ir 
įsipyko, per 

Soči-

9 d. spaliui buvo iš 
trečias viešas lietuvių 
rinkimas dėl aptarimo 
F. reikalų. Nutarta ir ant 
toliaus rūpintis aukų rinki- 

n u ta r ta pa- 
Rinkimui fė- 

aukų išrinkta 
A. Živaitis, J. 
V. Skinkis ir

in u. Taipgi

eiles 
susi-

rams įvairių ;
šios ypatoš: 
Baltrušaitis.
V. Kriščiūnas.

Atiku surinkta virš šešių 
dolerių.

Rep-ris.
P. S. Norintieji plates

nių žinių, kreipkitės laišku, 
indėdami ducentinį krasos 
ženklelį šiuo adresu:

Lithuanian Library,
751 Cyrus St, 
Valparaiso, Ind.

BINGHAMTON, N. Y.
Yra žmonių, kurie nieko 

nuosavo, nieko originališko 
sumanyti negali, bet tik da
ro tą, ką pamato kitus da
rant—tikri pamėgdžiotojai. 
Jie pamato, kad socijalistai 
rengia teatrus—parengė ir 
jie. Mato, kad socijalistai 
rengia koncertus—reikia ir 
jiems. Toks jų koncertas 
atsibuvo spalių 17 d. Kon
certe, kaip pirmininkas per- 
statydamas minėjo, buvo 
“tatalogų”, kuriuos lošė 
“beibokai”, dainų, deklama
cijų, skambinimas ant man- 
dalinos ir piano ir “monolo
gai”, kuriuose dalyvavo po 
dvi ypati.

Apart kitų menkos vertės 
pasišnekėjimų, buvo ir “ci- 
ciliko” spyčius, kuriame no
rima pajuokti socijalistus, 
ir dalis klausytojų džiaugs
mingai šypsojosi, manyda-

10 d. spalių buvo susirin
kimas L. S. Š. 44 kuopos. Į

ros” choro delegatas P. Bal-Imb ^ai Reras kirtis 
trušaitis ir pranešė, kad hlūsų socijahstams.
“Aušros” choras nori prisi
dėti prie kuopos ir bendrai 
veikti. Mat, buvęs “Ausros” 
'choro vadovas A. Živaitis iš- 
istojo iš choro ir sutvėrė ki
lta chorą, kuris randasi po i

i socijalistanis. Bet 
svarstančioji publika tame 
‘ ciciilko” spyčiuje matė 
tik pliauškalą be mažiausio 
pamato. Klausant tokių 
“monologų”, nenoromis min
tis ateina galvon, kad mūsų

BRIDGEWATER, MASS.
16 d. spalių nusižudė lie

tuvis J. Budrevičius. Jo la
vonas tapo atrastas miške; 
rankoj laikė revolverį. Ki- 
šeniuj rasta raštelis, liūdi- A ianu i»i jv «
jantis saužudystę, bet ūvVėlio?* Ka-klerikalai "taip nusibankrū-

j u laiku pastebėta, kad jis 
buvo nusiminęs ir tankiai 
nusiskųsdavo, kad gyveni
mas įkirėjo. Velionis paliko 
moterį ir mažą dukrelę.

dangi “Aušros” choras susi-|Uję, jog neturi ko-nors nm- 
deda iš progresyviškų žmo- tesmo publikai pasakyti. . 
nių, tai nutarė prisidėti prie Publikos buvo skaitlingai.

buvo pra-

Kuopos nariai maloniai su 
tuorni sutiko ir nutarė ket
virtam nedėldieny šio mėn. 
susivineyti su “aušriečiais”.

Džiovukas.
Ibininkų draugystės. Kalbė
jo F. J. Bagočius. Jis aiš
kino apie reikalingumą riš
tis į kooperatyviškas drau
gijas ir veikti 
vien, neduodant 
tiems išnaudoti, 
susirinko į 200.

VALPARAISO, IND.
Valparaiso universitetą 

lanko įvairių tautų studen-
visiems D

savęs ki-j
Žmonių Mokslo metai padalinti į ke

iš-'tai, kurių tarpe randasi pu- 
Isėtinas būrelis ir lietuvių.

1 V • svečias.
turis bertainius. 21 rugsėjo 
atsidarė pirmas bertainis ir 

i baigsis 14 gruodžio. Moks
lias lėšuoja per metus $65;

Publikos buvo skaitlingai. 
Mat, suėjo visi parapijos rė- 

Įu.ėjai; taipgi nemažai atėjo 
'pažiūrėti, kaip parapijonai 
lošia, ir progresyviškosios 
publikos. *

* *

Spalio 16 d. buvo tarp tau
tiškas balius, surengtas lie
tuvių, slavų ir anglų socija
listų dėl naudos agitacijos. 
Publikos buvo daug. Bus ir 
pelno.

Bingham tonietis.

MERIDEN, CONN.
16 d. spalių New England per bertainį (tris mėnesius) 

Westinghouse dirbtuvės $20. Valgis per bertainį lė- 
streikavo 8 darbininkai, dir-.šuoja $19, $23 ir $26. Kam- 
bantieji kieme. Jie pirmiau barį galima gauti už 50cen- 
gavo po $1.50 į dieną, bet tų ir augščiau. loW ; s:n

WORCESTER, MASS.
Labai apsiriko.

16 d. spalių parengtame 
L. S. S. Rajono baliuj, tūla 
lietuvaitė buvo pavogus 
merginos krepšelį su pini
gais ir pirštinaites, bet va-gavo pu -M.ou | uiuną, nei tų ir augsciau. įsloi. į šią* / ir na

išėję į streiką pareikalavo mokykla galima ir jokios J 1Ra a^ / J?a£a , .P 
$1.75 ir kompanija tuojaus mokyklos nelankius. Čia y- t^U0J;a policijai. ei gina, 
ją reikalavimą išpildė. Dar-*ra įvesti prirengimo kursai, kurios buvo pavogus repse- 
bįni^aL5U^t^^.,?aį-|kllrJ’V!ren§i? P™ ’’VarilkabrSžino. kad i
rė taip mažai reikalaudami.'profesijų: daktarų, advoka- 
Bet nuo neorganizuotų dar-'tų. inžinierių ir kitokių. Į-j 
bininkų negalima daugiau stot galima bile kada, ta-1 
ką ir reikalauti.

Minėta kompanija dirba bertainio.
X I Z.:.. _____Rusijai šautuvus.

Kralikų Ponas.

ROCKFORD, ILL.

Ičiaus

j Čia yra susitvėrus V. U.
i L. L. Draugija, kuri užlaiko 
puikų knygyną. Į šį knygy
ną pareina visi Amerikoj 

laikraščiai.

Vagilka prisipažino, kad į 
• socijalistų balių užėjus vi- 
jsai per klaidą, nes manius, 
kad tai “blaivininkų” balius.

Gėda už tokius pasielgi
mus!...

P. A. Dedynas.

CLEVELAND, OHIO.
17 d. spalių buvo pasilink

sminimo vakaras “Mirtos” 
choro. Taipgi buvo skrajo
janti krasa su dovanomis. 
J. Eibutis aukavo lietsargį, 
vertės $3.00, J. Stančikas — 
“Laisvę” metams ir D. Pet
rauskas—knygą “Darbas”. 
Dovanas laimėjo: J. Baltru- 
konaitė—lietsargį, V. Ivo- 
naičiūtė — “Laisvę” ir M. 
Lažairaiciutė knygą “Dar
bas”.

Jaunimo prisirinko pilna 
svetainė ir dailiai linksmi
nosi. Girdėjau, kad chorui 
pelno liks apie 50 dol.

Pyramidas.

ATHOL, MASS.
18 d. spalių Union Troest 

Drill Co. darbininkai išėjo į 
streiką. Manoma, kad grei
tu laiku išeis į streiką ir ki
tų dirbtuvių darbininkai, 
dirbantieji “mašinšapėse”.

Nestreikieris.

WATERBURY, CONN.
17 d. spalių buvo vakaras 

L. S. S. kuopos choro. Su
lošta veikalas“Užbūrtas Ku
nigaikštis”. Lošimas publi
kai patiko. Pusė pelno ski
riama sušelpimui nukentė
jusių nuo karės lietuvių. 
Pertraukose buvo padaryta 
kolekta dėl to paties tikslo.

Publikos buvo pilna sve-

kietu.c
Bobos Vaikas.

E. ST. LOUIS, ILL.
26 d. rugsėjo buvo vaka- 
,s L. S. S. 87 kuopos. Su-

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 PINIGAI GVARANTUOTI.

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

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

E. Arlington, Vt. — Ko-
Daugelis nu-(respondentas čečrekas ra- 

: “17 d. spalių Liet. Darb.

svetur, tai jo vietą užėmė 
K. Gasiūnas. f 
tarimų bus ir gyveniman į- šo: 
vykdoma, bet daugelis pasi-!Lit. Draugijos 3 kuopa pa
liks tik tarimais. [rengė paminėjimą 10 metų

Reikia pažymėti, kad prie sukaktuvių nuo Rusijoj ki- 
“Vargdienio” draugystės lusios revoliucijos ir Lietu- 
priklauso ir tokių narių, ku-[vių Socijalistų Sąj. jubilėjų. 
rie visai nesirūpina visuo- Drg. Indriulis trumpai kal- 
meniškais reikalais, bet tik bėjo, o drg. Giedrys skaitė 
girtuokliauja ir kazyruoja. paskaitą “Socijalizmas, ku- 
Štai ir po minėto susirinki- nigija ir laisvamanybė”. 
mo tūlas“Vargdienio” drau-ĮPuvo ir deklamacijų”, 
gystės valdybos narys nuėjo __
į saliūną su kitais ir paskui, Kalb, III. — Korespon- 
ten susipešė. Jeigu policija Jentas Smilgietis prane- 
nebūtų įsimaišius, tai dievai sa> k<id 17'd. spalių buvę 
žino, kuo tos peštynės būtų Iškalbos ~Sv.^JI etro^ ir^o- 
užsibaigę.

Ar tai gražus toks pasi
elgimas?... Aš patarčiau, 
kad “Vargdienio” draugys
tė pasirūpintų nors atsakan
čią valdybą išsirinkti.

Argentinos Pilietis.

"[vilo draugystės. Kalbėjęs 
JA. Petratis iš Chicagos.
'Kalbėtojas kalbėjęs iš žilos

> 1 • J • . • 1 • • 1 •

i 
lošta vieno akto komedija 
“Piktoji Gudrybė” ir 4 aktų * 
drama “Gadynės Žaizdos”. 
Lošimas nepergeriausiai pa
vyko. Mat, neturėjom atsa
kančio sufleriaus. Publika 
teiksis šį sykį atleisti, o ki
tą sykį pasistengsime užga
nėdinti.

Vargše moteris.

lietuvių praeities ir paskui 
aiškinęs kas tai yra socija- 
lizmas ir kuo jis skiriasi nuo 

laisvama- 
korespon- 
kad pir- 
ir Povilo 
susirinki-

krikščionybės ir 
nybės. Toliaus 

I(lentas priduria, 
imiau šv. Petro

New Haven, Conn. — W. draugystės nariai
B. Ambotas praneša, kad 16 muose poteriaudavę ir kiek- 
d. spalių buvo prakalbos su vienas narys privalėdavęs 
įvairiais pamarginimais L. ausinę atlikti, bet dabar 
S S. 27 kuopos. Kalbėjo draugystė pertaisius savo 
drg. S. Michelsonas iš So. konstituciją ir nesikišanti į 
Bostono. Prakalbos ir pa- tikėjimiškus dalykus.

Imarginimai pavyko ir publi-1
ka likosi užsiganėdijusi. Au-' Gardner, Mass. — Mūsų 
kų lėšų padengimui surinkta nuolatinis korespondentas. 
$4.32.‘

Hartford, Conn. — F. F. 
Nahunchikas praneša, kad 
17 d. spalių buvo prakalbos 
L. S. S. 49 kuopos. Kalbėjo 
draugas J. Stasiulevičius, L. 
S S. sekretorius. Prakalbos 
pavykę labai puikiai ir žmo-, 
i.ių buvę labai daug. Tik 

apgailės-,1 
tau ja, kad svetainė buvus p

PRAKALBOS.

SPRING VALLEY, ILL.
Pastaruoju laiku tarpe, 

vietos lietuvių buvo įvairių korespondentas 
atsitikimu. Keliatas savai

i Onytė rašo: “16 d. spalių 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystė parengė balių, o 
ant rytojaus prakalbas. 
Kalbėjo kun. Delianis. Kal
bėtojas aiškino apie drau* 
gystės mierius ir nurodė, 
kad negalima žmonių sąži- 

’rę varžyti. Kalbėtojas pu
bliką užganėdino. Tiesa, 

Į atsirado kelintas ypatų, ku-aisniKimų. Renatas savai- owucxniv hr/v
čiu atgal šuliny užduso Ma- nusamdyta ant trumpo lai- 110S niurnėjo, nik jis. esąs eių ctLgai buiniy u/ąiubu ivia j ledhotrnris tnrpips'ne kunigas, kad sykiu SUzeika. Paskui staigiai mirė K°,pci tąkainetojas uncjęs
A Karnvs eraborius Bu-'Preitai užbaigti savo pra- n ąci.]ulL tais einąs. Mat, 
a. ivaipys, giaoouu.. du L i. • -k-®-- Lietuvos Sunu ir Dukterų vo pasklydęs gandas, kad jis Kaioą_ii jokiu pamai ginimų 
nusižudė, bet giminės tas negalėję įmaišyti, 
paskalas užginčijo. Velionis 
su kunigėliais puotaudavo, 
bet šeimyniškas gyvenimas 
buvo suiręs. Pastaruoju lai- 
ku moteris jį apleido. Grei
čiausiai iš susikrimtimo ir 
mirtis prisiartino.

10 d. spalių nusišovė Ale
na Petrilienė, saliūninko pa
ti. Kaip Petrilėnas, taip ir 
Petrilienė laisvų pažiūrų 
žmonės. Priežastis nusižu
dymo nesužinota.

J. Gvazdinskas.

draugystė laisva, tai vadina 
socijalistų draugyste. Nau
jų narių prisirašė 34. Da
bar draugystė turi 160 na
rių. Aukų sušelpimui nu- 
kentėjusiems nuo karės lie
tuviams surinkta $20.75.

Lowell, Mass. — K o res

BERRISO, F. C. S. AR
GENTINA.

Pastaruoju laiku dalis 
vietos lietuvių smarkiai 
“darbuojasi” prie naikinimo 
svaiginančių gėrynių ir la
vinimosi kazyruoti. Bekazy- 
ruodami pralošia iki pas
kutiniam skatikui. Bet kas 
keisčiausiai, kad tūli vedę 
vyrai užsiima tokiais dar
bais, o moterįs su kūdikiais 
badą kenčia.

Liūdna darosi, kad mūsų 
lietuviai taip elgiasi.

Worcester, Mass. — Za
navykas praneša, kad 17 d. 
spalių buvo prakalbos L. S. 
S. 40 kuopos paminėjimui 10 
metų gyvavimo L. S. S. or
gano “Kovos”. Apart to, 
korespondentas priduria, 
kad kun. Delianis jau pra-'uondentas A. Vilčinskas ra- 
dedąs socijalistus keikti ir.šo: “3 d. spalių buvo pra- 
ant tūlų prakalbų net triuk-'kalbos L. S. S. 203 kuopos, 
šmą sukėlęs.

Rockford, Ill.—A. Vergas Publikos 
praneša, kad 2 d. spalių bu- svetainė. _
vo pasilinksminimo vakaras .užduotį atliko gerai ir pub- 
S. P. L. Jaunimo Ratelio .piką likosi užganėdinta” 
Sulošta vieno veiksmo ko-1 
mediją “Kurčias Žentas”.' 
Lošimas išėjęs gerai.
. 17/i-oSpSli'i??vę Pra,ka’- uivo prakalbos L. S. šr 219 
bos L. S. S. 75 kuopos, kai- ,ltUopos. Kalbėjo J. Stasiu- 
po paminėjimui 10 metų gy-:]evičiuSi L. s. S.'sekretorius, vaxzimn T, R Q nvrrann “Kn- tx h -i • . _________ ...y i_ r*

Kalbėjo drg. M. Dusevičia. 
prisirinko pilna 
Kalbėtojas savo

Sb. Manchester, Conn. — 
i Korespondentas A. Maugo- 
ilaitis rašo: “17 d. spalių

vavimo L. S. S. organo “Ko
vos”. Kalbėjęs P. Grigaitis. 
Buvę taipgi įvairių pamar- 
ginimų. Viskas pavykę ge
rai. ’9 d. spalių buvęs vaka
ras su įvairiais pamargini
mais Liet. Sūnų ir Dukterų 
draugystės. Viskas pavykę 
gerai.

Nashua, N. H.

Kalbėtojas savo užduotį at
liko kopuikiausiai. Žmonių 
buvo vidutiniškai. Prie 
kuopos prisirašė 9 nauji na- 
riai .

RED. ATSAKYMAI.
Nashua, N. H. — Varg- j Vargdienis, Oglesby, III. 

dienis praneša, kad 17 d. — Kadangi tamsta savo ad- 
spalių buvę prakalbos. Kai- reso ir pavardės nepaduoda- 
bčjo “Ateities” administra- te, tai koresmmdenciją ne- 
torius Vitaitis. Kalba buvo galime patalpinti.

nusiskundimo,1 St. Navickui. Nashua, N.

CLEVELAND, OHIO.
Kaip jau žinoma, 13 d. 

spalių Warner Swasey Co.
........... . 19

9 d. spalių buvo balius su spausdinami
įvairiais pamarginimais Prieš karę buvo ir iš IJetu- 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystės. Pamarginimai 

dalyku. Komisija nupirko ‘ susidėjo iš deklamacijų, mo- 
knygeles ir išdalino roles.1 nologų, dialogų ir tt. Akto- 
Bet tūliems neapsiėmus loš/riai savo užduotis puikiai 
ti, komisija “patrotijo” e-'atliko. .
nergiją ir, kaip girdėtis,1 Ant pabaigos p-le Užuba-[L. S. S. 120 kp.,JL M. S. A.
viskas nuėjo niekais. .....— t----------- - , _ . v. . - - -

Tik jau if energija tų vy- pie šios draugystės mierius kuopos. Buvo S. L.-A. kp. ir zimmo. Warner Swasey . .. . i . m at tn darbininkai kasdien

laikraščiai, sustreikavo mašinistai.
d. spalių prie streikierių pri
sidėjo sekančių dirbtuvių 
mašinistai: Standard
Co., National Acme Mfg. lyvavo 34 teisoti nariai.
Co. ir Bordon O. Co. Dar-1 Apart /L/—

___ __ __________ . . bininkai reikalauja 8
J liūtė trumpai pa'aiškino a- 2 kp. ir L. M. R. K. S. A. darbo dienos ir unijos pripa-

vos siunčiami
bet karės metu susilaikė. 
Prie viršminėtos draugijos 
priklauso beveik visi vietos 
lietuviai studentai. Taipgi 

i randasi kelintas ir kuopų: 
•r i t .t A

BERRISO, F. C. S. AR
GENTINA.

12 d. rugsėjo buvo 
rinkimas ‘•Vargdienio” Ubai"nėaiški’ir nieko nepa- 
draugystės. Susirinkime da-[sniCg apart :

... 4- i' ■ Ikad uždirbąs 18 dolerių i sa- pp — Dūlei stokos vietos jū-
, _ Kit-Ko nutarta .P, vai t® ir negalįs pragyventi.

vai. kurti viešą knygyną. Taip-
gi buvo svarstoma, kaip su-! ...... , • v,. .
tvarkyti tolimesnį draugys- darbininkai, ku izdirba
tės veikimą. Kadangi“Varg- ,$7.50 į savaitę? Paskui nų-

susi-

Tool

’ su kritikos negalime sunau-
,O kaip gali pragyventi tie (i()tL Atleiskite už tai.

Iii ragino darbininkus ir T. M. D. kp., bet negirdėt, Co. -------------- --------- e e ,
nutarta parengti darbininkes prie šios drau-[ar ios gyvuoja, ar ne.. , maršuoja linkui tų dirbtu- dienio” draugijos pirminiu- (peikė korespondentus,

* V. U. L. L. Draugija lai- vių, kuriose darbininkai kas M. Grinius išvažiavo nemoką rašyti”.
raginorų!...

Buvo ___ * „ _ . _ .
prakalbas ir vienas narių gystės prigulėti.

TalpinameSmilčių i.
kad anksčiau gautą. Atleiskite, 

sunaudoti.kadkas M. Grinius išvažiavo nemoką rašyti”.kuriose
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VISKAS UŽ

.MUJatl/Wl'MI

JUOKŲ KĄSNELIAI V7 A D E! — KAINOS NUPIGINTOS 
KAKLI KARĖ $5.95 ■m i/ m n nereikia jieškoti

|W 11 Iff VI II Delio, kad nes nurodoai taip lengvai

HIUIvuLU “*si^y^*«blsrtSJSi,x
knyga DYKAI. |dik aiempą. Adresas:

LIETUVIU KORESPONDENCMINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAtt.

MES TROTINAME, JUS PELNOTE. NEREIKALAUJAME 
PINIGŲ, MOKĖKITE TADA, KADA APLAIKOTE DAIKTUS IR 
JEI JIE JUMS PATINKA. Tūkstančiais dolerių išduodama tavorų, 
kad supažindinti jus su mūsų tavoru. Tas nupiginimas tiktai per 
tūlą laiką, ir pareikalavus męs jums prisiusime puikiai išbraižytą 
auksinį laikrodėlį, vyrišką ar moterišką su geriausiais viduriais 
tik už 5.95 ir apari, to, kaip matote ant paveikslėlio visus tuos 
daiktus: Skutinyčią, gražiausi Lenciūgėlį, Žiedą, Fontaninę Plunksną, 
Baksą Havanos Cigarų, 7 šūvių nikeliuotą revolverį. VEIK DYKAI! 
VISKAS PILNAI G V A R A N TUOTA. Kitur už tuos daiktus užmo
kėtum tikrai $25.0(1. Specijališkas nupiginimas, todėl pasinaudokite 
tokia proga, kol daiktų yra, prisiųskite savo vardą ir adresą, iškirpę 
šitą apgarsinimą, o męs jums išsiųsime šituos 10 daiktų dėl peržiū
rėjimo ir išbandymo. Jeigu jus tas viskas užganėdins, užmokėsite 
agentui $5.95 ir persiuntimo iškaščius. Užsisakykite šiandien—su- 
čėdVSite pinigus. _ _______
EXCELSIOR WATCH CO.jwt- 920,CHICAGO, ILL.

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas 
del vyru ir motdfiu.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę justi plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors no 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskoles, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei )>r;t- 
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu il

gu, tai stenkitės apsatt- 
guoli Jos. l'žsakykete iluosirota

“TEISYBE APIE PLAUKUS,“

kius savitis tureli gra
žius plaukus.-žili plau
kai. -Barzda — ir dėka- 
voties nuo užganėdintu 
kiię t u.

■ri —irwiwiM"

NEWARKO
AKUŠERKA

naviina.

HV.i-
kinio plauku ir žilumas
- Kaip 
kala ir

Ringo specialisto, kuri
oje randate įvairios Ži
nios:

11 ražy I ><• pla u k u.—su

UKMAOMh

Pabaigusi imperatrici M ari j A- 
kuše rkų mokyki;) Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias . pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriški) ligų ir rei-

Jauniškaitė
319 W alnut St., N EWARK,N.J.

Telefonas Market4 bo®

10 
Clgaretlei 

5o

c a*

DIDELE DOVANA
Zita pakelio priešakys vertas 4c pinigai* 

Visas Kuponas verias įc pinigais

= 5

V.’siG Kuponas it pakelio priošskls turi tą 
pačią vtrię. Gali auti išmainomi j pinigus 

; rbt. į varias d&vanas.
(šj de.H.ia t., s (’.•jodama iki Per.31. 1615)

i- L

T

'L'

Siu dienų Judesiai, kurie, bučiuodami Kristų, par
duoda darbininkų reikalus.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Sei, Mister Orakule! Ka

dangi tu esi išmintingas vy
ras, tai paekspelinyk man 
šią kvestiją:

nau į šėpą savo overkotą. 
Bet bijodamas, kad jis nesu
pūtų arba kad kandai jo ne
suėstų, įdėjau į kišenius rą
žančiu ir škaplierius, 
štai dabar, kada 
Tylit šaltį, išėmiau 
pos savo over 
vilkau. Priėji 
pasižiūriu, ka 
vienų skylučių, 
visai suėsti.

J

visas ant 
kišenini tai

Vilnius. Bevielinu tele
grafu mums praneša, jogei 
visi tautiškieji klerikalai ir 
tautininkai, kurie “mylėjo

va užpuolė neprieteliai, jie 
I asiskubino savo “myliniai 
tėvynei’ 
n i us ir 
keiktą” 
pasiliko

išsinešdino į “pra- 
Rusiją. Lietuvoje 
tik tie, kurie Lie

So. Boston, Mass. “Dar
bininko” antrasis redakto
rius p. Gudas, norėdamas i- 
tikt “Laisves” paliktom be
dieviškom dvasiom, pradėjo

j kai pradėjo abejoti, ar tik 
(tasai redakįorėlis nebus ap-

i

Į

Jonas MATHUS
BOSTONE. j

Sveiki geriausios rūšies gėry- 1 
mai ir užkandžiai, l’atarnavi- 
mas prielankus. Atsilankykite, 1 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS I
(Lietuvis Savininkas)

312—341 W. Broadway J
So. Boston, Mass. į 

(Dešimts žingsnių nuo Lietuviųę 
Labdarystės Draugijos namo.) T

FMMMMMJIM

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszką
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St. 

HOBOKEN, N. J.
į Užlaikome visokius gėry mus.

I
" Su žmonėmis apsieiname kuo- 

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

Kį !At

*

DAKTARAS
n*)* į i Matulaitis

Ketvirtoje savaite.
GYDYMAS DYKAI.

Męs galrmo perti- 
■(•iiti kiek\ iciitt. kad

sulaiko Hlinkinią plau
ku prašalina plaiskotiH 
ir augina gražius plau 
kus Ož 1° <'cntu arba.

ustus sykiu su Justi 
antrašu. Męs išsiuėc- 
ine ki'-k vbnam doler
ine dėžulė Calvncura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.“ Išplaukėte že- 

■šeštoio savaite lni:iu atspaustą kuponą ,S( šioje .savaite. )r sluak0(o ftI;tn(]en.
UNION T,A HORATOKY, Box M>, Union, 
N. Y 
UNION LABORATORY.

Box 645, Union, N. Y.
Siliciu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiūt Imo, meldžiu išsių
sti man tojaus Juru dolerine dėžutė Cal- 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.“ t Pasiuskete sykiu kuponą su 
austi antrašu.)

;į Akušerka

(

5

SERGANTIEJI!
Diena 

užsiimu 
Pcrsisiatykite 
džiau, kiek palinksminau 
Jeigu jumis gyvenimas į 
lojant visokias gyduoles ir 
nuolat blogiau, tuomet, 
laukdamas, kreipkis pas 
prantantj daktarą ir specijalistą

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ka da 

ryti, kati 
kins apie 
visokias 
sekmėnus 
sikrėt imą 
čių, jakntj ir tt.

Del gydymo nertų, ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spindulini, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi lokius aparatus, dėl to, 
kad labai brangų^. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo K) ryto iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo lt) vai. ryto iki 4 po pietų. 

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

po dienai, metas po melui 
iu sergančių žmonių, 
sau, kiek aš išgy- 

i gyvenimą, 
įkirėjo var- 

jaučiate 
nieko 
gerai

ne
su-

išge'bėli gyvastį, ir paats- 
20 meti] 

ligas u didžiausiomis pa- 
kaip tai: nusilpnėjimą, už- 

kraujo, pilvo, širdies, plau
r<
? 
a 
t?
■a 
a 
v 
G
G 
tr

Pabaigusi kursų Watnnnt) Medico1 
College, Bultitiiure. Md

Pasekmingai atlieka i<u.-o rtnrba pri< 
trhndiino, taipgi apteikia visol it.o rckliif ir 
Iiagellja invairioac moterų ligone 

FfStropiene,^^™;-

* 
! & i e)
■« e)
' A
: e)
'&■ 
e) 
K

419 BOYLSTON ST., BOSTON,M ASS.

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

“ “ “ 7—9 v. vakare.
Šventadieniais nuo 10—4 v. po pietų. i 2

Vienatinė mokykla amatų, šo
feriu lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra - reiklaaujama 
daug šoferiu, 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. Galima mokintis dieno
mis ir vakarais. Gvarantuoja- 
me. jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.

INTERNATIONAL SCHOOL 
OF AUTOMOBILE 

ENGINEERS
147 E. /10th St., New York,N.Y.

e »e<2fc(i',accia»e.a»Qfe
Atsakymas: —

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite!

A P T 1 E K A

2257 W. 23 rd PI.,

raMsz
per

L'NvlM

J)l- išimdania
šonkauli.

■u o

t b: ,11 t.nvjeu

)

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

“JAUNĄJĄ LIETUVĄ”

n

JUM, y. 3‘AHOoLEDOkL
■ emu, .i. L\>i- nvrpimajntcC'.d 

raaon. 
na; \*IL
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Nf BbEUlU b BU CEHTHBPti.
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O
s vakar

ant kaklo nešiot, o rąžan
čius — kad poteriaut. T:į 
privalo daryt kiekvienas ka
talikas. Tu gi, kaip, koks 
bedievis, užrakinai tuos 
šventus daiktus į šėpą, kad 
apsaugotų tavo overkotą. 
nelyginant, kaip kad ūkinin
kas pastato “diedą” į kana
pes, kad žvirblius baidytų. 
Suprantama, taip daryda
mas, sugriešijai ir už tai ta-

glindos. Šventa • apveizda 
prisakė toms glindoms veis
tis, na ir prisiveisė jų gyva 
pekla. Šėpų obyvateliai ■ 
Kandai, pajutę pavojų, pra-

bešaudydami sušaudė tavo 
visa overkotą. fc- V

verkotą į šėpą, tai vieton 
ražančiaus ir škaplierių 
dėk į kišenius tam tikrų 
lių nuo kandų. Tuomet 
vo overkotas bus “seif”.

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Chicago. III. Miesto vai 
džia nutarė pasiųst į Rusi

pasimokyt kazokiško žiau
rumo. .Mat dabartiniai po- 
licistai laike šio kriaučių 
streiko pasirodė neužtekti-

Baltimore, Md. Lietuviš
kų aidoblistų “Sopulys” jau 
užgijo. Darbininkai džiau
giasi užgydę “runą”, bet už 
tai “daktaras” Laukis labai 
nusiminė, netekęs džiabo.

Kas senesnis?
Advokatas ir daktaras su-

e nes m s.
— ?>lano mokslas — sako

t u laikų, kada Kainas Abelį 
ii ž mušė.

— O mano — sako dakta-

i imu
■ jam

ties didelių caro laimėjimų 
miestas apsikaišė vėliavo-1 
•mis. Tais laimėjimais yra 
— numalšinimas Maskvos, 
Charkovo, Petrogrado ir 
Odesos sukilusių darbinin
kų. 33 sukilėliai užmušta 
ir keli šimtai į kalėjimus su
kimšta.

Susilaikė.
Vaikinas: — Aš taip my- 

hiu tave, Onute, kad beveik 
int visko gatavas...

Mergina: — Ar ir ženytis 
šu manim gatavas?

Vaikinas: — Matai... aš

Gydytojas priėjęs prie li- 
'gonio paKlausė pulso ir sa-

Berlynas. Kaizeris prie 
savo 25 titulų pridėjo dar 
vieną: “tautų liuosuotojas 
“Paliuosavęs” belgu 
pradėjo “liuesu o ti 
bus”. Jeigu j 
vyks, tuomet j 
suos” anglus, fi 
sus ir japonus.

šiandien

Hilbut, daktare, bet 
i vakar mano pulso 
nežiūrėjai.

.^Maskva. Ligi 
kydavo: “Prū 
durnas!” Todėl jie visuo
met užpuldavo prūsus 
pietų. Bet prūsai vi 
pasirodydavo ky trešnių i 
rusus ir juos nuveikti 
Daugelis rusų jau pradėjo 
tam priežodžiui netikėt. Bet 
šiomis dienomis paaiškėjo, 
kame dalykas.
laisviai papūsakojo, kad 
kaizeris įsakė savo karei-, 
viams pietų nevalgyt, o pa-.kui mane neseka, 
siganėdint tik pusryčiais, j Tarnaitė: — 
priešpiečiais, pavakariais ir sek paskui jį. 
vakariene. P’

t Sutaisau receptus su didžiausia 
) atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
' Lietuvos ar Amerikos daktarų 
, Tai vienatinė lietuviška aptieka 
? Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
^Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
> šauly yra vartojamos. Galit 
(kalaut per laiškus, o aš pris

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

G Broadway, kamp. C Street 
SOI I II BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

Ar Nori
liauti DYKAI dvi geras štukas 
ir Didelį Kataliogą visokių ma
giškų štukų ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur Jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų adresą ir už 
6 centus stempų dėl uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štukas tau nusių- 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAG)KAS)
3261 S. Habited St. Chicago, III.

suniurnėjo

I’onia: Alena!
n y t i t'i’tu su niamni pa

Prūsai be- Tarnaite 
niute, lai b> 

Ponia:

— Leidžiu, po-

Kad jis pas-

Tai ponia

Skapagirio Juozas,

su paveikslais literatūros, mokslo ii' visuomenės mėnraštį.
“JAUNOJI LIEi'UVA” eina kas mėnuo didelio formato 48 jnisl., 

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

rinktinėsdailiosios literatūros veikalų (eilių, apsakymėlių ir kt.), 
taipgi rastų ir straipsnių, kame gvildenama įvairus mokslo ir visuo
menės gyvenimo Mausimai.

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ“ y:a dar šie skyriai:
L Mokslas ir pažanga; 11. Ruožai iš politikos ir visuomenes gy

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

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

“JAUNOJI LIETUVA”
<-it.: ,iX'

NAUJAI ATIDARYTA KI

“INKVIZICIJA”.
fra tai svarbi knyga. Joje telpa nevien inkvizi- 
■ijo.s, bet ir katalikiškos tikybos istorija, čia nu
odyta visos baisenybes kryžuočių karių ir inkvi- 
.icijos; laužų, siautusių Europoje per daugelį šiint- 
nečių ir tt., ir tt.

Knyga papuošta su daugeliu paveikslų. Kaina 
11.00. Tą knygą galite gaut F. Milašauskio knygy
ne, adresuojant:
F. MILAŠAUSKIS, 25 Second Street,

I PIGUS IŠPARDAVIMAS.
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiam) 

mo pirm užmokėjimo pinigų.
gavus

Geriausia dvieilinė Viennos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorni ir manomi basai, 21 klavišis, 12 
basu, minorni) basų atskiri p'ieno balsai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, (5 tonų. Išduoda malonų balsą.

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

So. Boston. M

GERIAUSI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTA1 
KW.IOUH £... AMERIKOJE.

vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji-

t
©i1

fe įPr
PO

9:i

Vienas armonikas su 21 klavišiu, 8 
sais. Kaina $8.00.'l okiu armonika 
klavišiu, 12 basu, su plieniniais

Kaina $12.00.
G .‘trūnit bala 

meche.niški kolei 
tlaponų, kaina 
Tokia pat geresn 
dirbimo $1.50.

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

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

JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimai 
kainos ant trumpo laiko. Pa- 
siskdbinkite įgyti šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dain, 
500 aditų, kaštuoja $12.50 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjimą 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžint! 
atgal. Reikalaudami, prisiųski
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.

3

A0A3.; na nof- 
rofla — 55 ccut.: Ha 3 Mbcsga — 30 c.; 

ouik.ibHbie HOMepa — fo C0HT6GK
/pn KaHaflbi, Eupctibi i. K)xm. Amcphkh: roaoeaa noflnHctta — 1 25 C.;

na no,iro,ta — G5 c.: na 3 Mtcsąa — 35 c.
nO^riMCHA 14 OB-bHBJiEHIH RPHHWMAK)TCH KOHTOPfe

HiyPHA/lA
~„S V O B O D N O Y E S L O V 0" (The Free Word) 

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

Ci> pyitofutcnMn n na pc/taituin npootrb o6paman»ca
LEO DEUTSCH, 13-33 Clay Ave., New York, N, Y.

Užsirašykite
Pirma Lietuviu Dienrašti 

“NAUJIENOS” 
Koris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien, 

NAUJIENOS“ praneša naujausia' teisingiau 
. abclnai iš ’>•.>

‘NAU.Il!

’NA0 i i

‘•NAO.ili.r

metų $ >.5() 
pusei n, 
ii Kana

luikraštis i jos

b.ninkam* uau’.Dgns

it it) gu ’ovci, o . avicuio# 
1 ••aiaiii.to b/. n’C

m •• atos kaina
lotojus ’ c. savaitėje, 
e me tan $6.00; pusei 
, metams $5.00,

in mn 1.00. Europo 
.00. Pavienių num. kaiua 2c.
■J if pristųsk kartu su pinigais.

k r
I

* M A U J i f K 0 S “ S. Halstcd SI., Chicago, IIL
Šiuomi pi ;s:u:ičiu $ ------- už “NAUJIENAS

ir meldžiu jas siųsti žiuo adresu;

%25e2%2580%2598NAU.Il


Skaudėjimai Strėnose Mr. Stephan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y., šitaip mums ra
šė:

AUKOS LIETUVOS ŠEL
PIMO FONDUI.

šas liko $6.85; viso $334.25
Čekį prisiuntė ant . $334.27 

i Nuo parengto pikniko per
Pittsburgh, Pa.,apygar
dos L. Š. F. K. dėl nau
dos nukentėjusių nuo 
karės .. ..................122.97

i L. S. S. 16 kuopa Meriden,

Herkimer, N. Y.
Šv. Jurgio draugija pcrF> 

Dembinskį prisiuntė “Lais
vei” $20.00 dėl perdavimo 
Lietuvos Šelpimo Fondui.

Aukas pasiuntėm Lietu-1 Conn., aukavo....... $5.00
vos Šelpimo Fondo finansų Per “Laisvę” nuo St. Bija- 
sekretoriui T. Dunduliui. vičiaus dukters krikšty- 

-- nu New Kensington, 
$4.00

sekretoriui T. Dunduliui.

MERIDEN, CONN. 
1914 m.

prakalbose J. Perkūno ir va
sario 10 d., 1915 m. prakal
bose A. Žilinsko buvo renka
mos aukos dėlei nukentėju
sių nuo karės lietuvių.

20 d. gruodžio buvo nu
balsuota minėtas aukas pa
siųsti Mokslo ir Dailės 
Dr-jai Į Vilnių.

gruodžio 20 d.-Per “Naujienas” V. Pru-

šokių pažvalgų žmonės. Or
ganizacijų atstovai negalėjo 
prieiti prie bendros konkliu- 
zijos. Laisvamaniai norėjo, 
kad tuojaus būtų pasiųsta i 
Vilnių.

Katalikai gi darė visokias 
obstrukcijas, nepasitikėda
mi laisvamaniais. Mat, ka
talikai visi analfabetai ir to
kiu būdu aukų pasiuntimas 
užsitraukė apie 10 mėnesių. 
Tačiaus Vilniui puolus Į vo
kiečių rankas, susinėsimas 
iširo. Todėl, męs atsiėmę 
dalį aukų, pasiunčiam L. Š. 
Fondan per “Laisvę”.

Už likusias aukas atsa
komybės neimam ant savęs.

sis vestuvėse J.Palecko, 
Chicago, Ill, $13.25, su
sirinkime L. S. S. 8 Ra-..
jono ir 234 kuopos, Chi-

* cago, II.1, $10.43, V. Shi- 
laika L. S. S. 170 kuo
pos prakalbose,Chicago, 
Ill., $3.10; Paul Patvė- 
nas, Shakapee, Minn.,

$1.00, J. Machis vestuvė
se Romano Motiejūno 
su U. Giliūte, Rockford, 
Ill., $12.15. viso .. 39.93

i\uo vestuvių Juodžio su 
Rutkauskiene, Herrin,
Ill., prisiuntė Yakštis 8.30 

Per “Laisve” nuo
ciausios
Liet. Amerikoje kuopos

numerius)Carnegie, Pa. 
$iU.U0, nuo vestuvių K. 
Kavaliūno su Gavėniū- 
te, Brooklyn, N. Y., 
$1.60, viso ............. 11.60
‘r “Laisvę” nuo vestuvių 
J. Barauskas su P. Šiau- 
laičiūte, New Haven, 
Conn............................ 3.65

A. Stankevičių.
S. Valichko.

prakalbų Preweskyn

ir “Naujienas” Tev. 
Myl. Draugyste, Chica-Aukautojai: Stasys Valič- 

ka, Jurgis Šatas, V.Krasnic- 
kas, A. Zalieckas, M. Bartu
lis, A. Kapelis, J. Stepulevi- 
čiūtė, J. Večkys, F.Cvirka, 
A. Čeponis, D. Stabonis, A. 
Čeponis, Ign. Šatas, A. Stan
kevičia, P. Kušlis, J. Biels
kis, Ona Stepulevičiūtė—po 
50c.; A. Žilinskas, F. Cvir- 
kiūtė ir Marė Cvirkiūtė — 
po $1.00 ir M. Jakimiūtė 
$2.50; Ona Stepulevičiūtė — 
$1.00. Viso labo $15.66. Už 
pačto lėšas 16c.

Nuo red.—Gavome $15.50
ir pasiuntėm Lietuvos Šelpi-^Jš Dorrisville, III.,nuo pik-

dė surinko ant Apšvie
tus seimo $14.15, J. Ja- 
voshunas surinko tar
pe lietuvių DeKalb, Ill., 
$2.30; viso ........... 26.45
er “Keleivį” nuo vestu
vių K. Nomavičiaus svi 
A. Stakauckaite iš Mon
tello, Mass., prisiuntė 
Vinšnaitienė........... 6.00

er “Keleivį” nuo vestu
vių A. Vaitulevičiaus su 
M. Smigelskiute, Marl
boro, Mass.,............5.25

mo Fondo finansų sekreto
riui.

niko parengto per se
kančias draugijas: S. L.

k?nBN
■y
M ■n»”tn
85 -1

•B

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

everas
Gothard Oi!

rSevcros Gothardišlias Aliejus]

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

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

Liniinentas ištirto gerumo. 25 ir 5Q c.

"Mnn BkaudCjo strS- 
nos ir Sotini ilgiau, kaip 
por penkis metus. Ban- 
džinu visokius gydymus 
ir viskas buvo voltui. 
Paskui aS radau Se
vern's nlmnnnc'ą ir ra- 
dau, jog Severa’s Go
thard Oil butų gerinu
sia ifibandyti. Aš ban- 
džinu gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai del sknudšjimų ko
jose. ir galiu rekomen
duoti tiems, kurio icon- 
ėia lokalius skausmus 
arba gėlimus.”

’7 aitrinę: lūžimai, įpjovimai,
įsisonūjiiBi skaudėji
mui, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikininiai, apd<>- 
girnai greitai pagija, 
kuomet

QEVERA’S
O Healing Ointment
(Severos Gydanti Mostla)

vartojama. Kaina 25c.

pas visus aptieki- 
Jei

Severus preparacijos visur parduodama, 
ninkus. žiūrėk, kad butą Severos, neimk kitokiu, 
justi aj»tiekininkar, neturi, tai kroi|>kites tiesiog pas

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

III.

III.

III.

III. SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO
m.

Patarnavimas kuoteisingiausias. .

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

Centro

M.

pirmininkas P. I 
Magazine St., (

Sekretorius .1. MC< niro
1111 Markei Si.,N.S. Pittsburgh.

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

riegie, Pa. 
iukna,

Laisvės4 SPAUSTUVE
Market St.

o. Box

Sam ulionis,
Box 63, McKees Rod

Kuopą sekretorių adresai

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

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

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

Nutarimų Rašt. A. Dzido’ikas, 
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, 
Fin. Rašt. J. Baronas,

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

137 Central Ave., Collinsville,
■ Oi gano užžiūrėtojas V. Raudonius, 
( 306 Si tong Ave., Collinsville, Ill.
j ' Susirink'- 'i:.i būna kiekvieno mene-į 

šio 1-mą r 3-čią nedėldienj, 1-mą va-
I landą po pietų, Sallel salėj,kampas E. 
Į Main ir N.Morrison Ąve., Collinsville, 
. Illinois.

PAIEŠKOJIMAI
Pajieškau 2 pusbrolių Stanio ir Si- 

niano Milevų; paeina iš Garliavos pa
rapijos, Paddęsio kaimo, Suvalkų rė- 

; randasi kur a- 
Malonėkitc atsi- 

bū-
pie Scrantoną, 
šaukti, ar kas praneškite, už ką

Raut i naitis

(81—87)

kau Jono ir .Ant 
alku gub., Svetu

Pieščių kaimo.

malonėkit pranešti.
J. Misevičv

rijonos 
mo.
•It Elm St.. Lowell.

a

227 Clinton 
(nežinomas),

J. Butkevic

St., Hoboken, N.J.

Shenandoah, Pa.

Ct., Chicago, III.

1840 So. Halsted St., Chicago, III.
J. M. Buehinskas,
Murphy Ave., Binghamton, N.Y.

Box
(nežinoma),

. 150th

607, Westville, III.

Cleveland, Ohio.

St., New York City.

P. (). Box 613, Melrose Park, III.

žinot, 342'. W. Lombard St., Baltimore, Md.
CENTRO KOMITETAS:

L. Prūseika, pirmininkas,
1X3 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

J. Dainius, iždininkas,Ma- |

Ma

183 Roebling St., Brooklyn,N. Y.

!■’ran- Pirmininkas A. Mureika, 
manęs j 103 Liberty u' A •' 

pora mažų kūdikių, be Vice-pirmininkas

Pajieškau savo vyro Jurgio 
konio, kuris prasišalino nuo 
palikdamas su

gub., Trakų

jis pats

V1RŠI-

St., Ansonia, Conn. 
W

Tato-

Pajieškau savo dėdės Povilo Jalins
ko, Kauno gub., Panevėžio pav., Svie- 
lų sodžiaus, 2 metai atgal gyveno 
Montello, Mass. Meldžiu atsišaukti 
arba kas jį žino praneškite, nes turiu 
svarbų reikalą.

J. Jašinskį,
196 Park St., Lawrence, Mass.

U lies,
Ansonia, Conn.

J. G. Vaitkevičius, 
128, Ansonia, Conn. 

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

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

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

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

Knyg. Rašt. 1’. Rageišis,
113 N. Main St., Ansonia,

Raštininkas
P. O. Box

Conn.

Conn.

Conn.

Conn.

Conn.

Laisves“ AGENTŪRAI

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAi GYSTĖS, ROCKFORD, 
ILj... VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas, 

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

53!) Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtū 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Stružas, 

1125—8th SI.
Iždininkas St. Buzins
Kasos Globėjai:

M. Geruliūte, 
110!) S. Wi nebage St.

Ona S a v r a s e v i e i ū t ė,
53!) Island Ave.

Maršalka A. Neverauskas,
411 So. Church St.

Turtu Kontroles Komisija:

1 IS,

J. K. Mažiukna, 1111
N. S. Pittsburgh, Pa.
P. A. Samulionis, P. O.

63, McKees Rocks.
kuopos, J. Gal
Laupurex, Pa.
kuopos, Ig.

5 kuopos, P.Petrauskas. Post 
iddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

kuopos
2220

Export,

Tustin St., Pittsburgh.Pa.

VIRŠININKŲ “LIETU-

St.

St.

St.

St.
St.

PARDUODAME LAIVAKORTES.
Jeigu nori važiuot į Lietuvą arba gimines parsi- 
kviest iš Lietuvos, Laivakortę pirk “Laisves 
Agentūroj.

fe;'5' ’j
Skj B -

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

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 “LAISVĖ” yra leidžiama ne dėl pelno, 

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

ADRESAI 
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S.
Pirmininkas A. Pakšis, 

462 Jenne 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

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

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

Caledonia 
Main St.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUG1AA, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln 
Protokohj sekr. St. «Deikus.

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

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

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, 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.

Pajieškau Kar. Stangvi'os, paeina 
iš Kauno gub., Kauno pav, Raudo
nos valsčiaus, Pantvardžių dvaro. 
Girdėjau, gyveno seniau Bridgeporte; 
jūsų brolis prisiuntė man laišką iš 
Vokietijos, randasi dabar nelaisvėj ir 
prašo jūsų antrašo ir pagelbos. Ga
lit susižinoti su savo broliu Jonu per 
mane.

Ill.

Ill.

“AIDO

N.

N.

K. MASALSKIS Brooklyn, N. Y

Naujausi =

Šidlauska

su-

2

J.

F.

E 2339.
V. E 2340.

L. I). K. E 2341.
J.

J.

DR

Repšys,

12.
Pa.

13,
Pa

14.
Pa.

15.
16.

Ambraziūnas 
St., Waukegan,

23 Dean St., Norwood, Mass. 
Pocius,

St. ir J. Jurevičia, 152

L. I). KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI.

DIDŽIOJO
VIŠKŲ

M. Kelayčiute, 
1267 E. 58th St., Cleveland, Ohio.

(86—94)

MONTELLO, MASS.
Čia atsibuvo krikštynos 

pas Juozapą Sadauską. Sve
čiams besilinksminant, Jo
nas Palieskas įnešė suma
nymą kas link aukų nuken- 
tėjusiems nuo karės. Drau
gas Povilas Vaitekūnas tam 
pritarė ir visi vienu balsu 
sutiko ir aukavo šios ypa- 
tos: Jonas Sadauskas, Kris
tina Linkevičienė, Povilas 
Vaitiekūnas — po vieną do
lerį. Juozapas Sadauskas, 
Marta Sadauskienė — po 50 
c.; Jonas Pelieckas, Marijo
na Peleckienė, Simanas 
Staknis, Teresė Staknienė, 
Kazimieras Sadauskas — po 
25c. Viso labo $5.25.

Visiems aukavusiems iš
tariam širdingą ačiū, ir visi Westville 
nutarėm pasiųsti Lietuvos________ i
Šelpimo Fondui pinigus.

Nuo red.—$5.25 gavom ir 
pasiuntėm Liet. šelpimo 
Fondo fin. sekretoriui.

kuop., Lietuvos Sūnų 
Draugija ir S. L. R. K.

123 kuop................ 32.57
Per K. Baltrūnytę nuo 

Rev. J. McCarthy, Troy, 
N. Y..................... $1.00

Per “Keleivį” nuo krikš
tynų pas P. Juodvalkį,

Leechburg, Pa.............4.95
Viso be balanso ... $608.19

Su balansu...........$9826.65
1— Išlaidos:
j Už išmainymu privatišku 

30c

ATSKAITA
Lietuvos šelpimo Fondo 

Sekretoriaus
Nuo 1 d. rugsėjo iki 1 d.spa

lio, 1915 m.
Rugsėjo 1 d., 1915 m. ba

lansas ....... $9218.46
Per vietos L. š. F. Komi

tetą nuo Philadelphia, 
Pa., draugijų ir smulkių 
aukų; sekančios draugi
jos aukavo: Lietuvių 
Laisvės Kliubas 57.40; 
Algirdo Uzarų Draugi- 
iu $50.00; šv. Antano 
Draugija $50.00; Lietu
vių Republkonų Kliubas 
$50.00; Lietuvių Korpo
racijos Kliubas $25.00; 
Lietuvių Kliubas $25.00 
Šv. Juozapo Draugija 
$25.00; Lietuvos Dukte
rų Draugija $25.00; Vy
tauto K. G. Draugija 
$10.00; Lietuvių Rūb- 
siuvių Draugija $10.00;
Smulkių aukų nuo į- 
vairių vietinių parengi
mų, išėmus rengimo lė-

čekiu V
d., 1915 m., lieka 
F. Iždininką K. 
............ $9826.35 
Finansų Sekret.

Tadas Dundulis.

CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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. 1

“LAISVE
183 Roebling Street,

Iš ‘ ŽIBURĖLIO” ATSTO 
VYBĖS.

Nario mokestį įmokėjo M. 
I’etrauskas iš So. Bostono, 
Muss.,—2.60.

Aukų:
J. Dragašlus iš Boston, 

Mass., $1.00. Per J. Parulį 
iš Chicago, Ill., per p-lės 
Pranciškos Žemaičiūtės var
duves paaukavo:

1) S. Kaizin 50c., 2) atsi
sakė pasakyti vardą 50c., 3) 

i B. Radzevičius 25c., 4) L. 
U Įkaitė 25c„ 5) B. Žilvičiū- 
tė 25c., 6) A. Šidlauskas 50c, 
7) A. Šlekiūtė 25c., 8) E. 
Žiūraičiūtė 25c., 9) M. Pa- 

įjodaitė 25c., 10) P. Žemai-
č’ūtė 25c., 11) J. Žiraitis 25 
c., 12) J. Parulis 25c., 13) 
D. Kūnca 25c. Viso $8.40

Išviso ligi spalio 18 d. pri
ėmiau :

Narių mokesnių ... $20NO 
Žemaitės vardo stip. 4.00 
Aukų......................12.00
Visiems aukautojams ir 

rėmėjams “Žiburėlio” drau
gijos vardu tariu širdingą 
ačiū.

A. Rimka, 
Žiburėlio” atstovas Am

K
Gerai žinomas Rockfordiečiams, 
taiko geriausią lietuvių ork( 
Rock Forde, grajina visokiuose 
rinkimuose, veselijose ir kituose pa
silinksminimuose. Reikalaudami lie
tuvių, muzikantų, visados ras to gerą 
patarnavimą.
105 Know ei t on SI., Rockford, III.

Old Phone .1171

DRAUGIJOS, 
kūrina apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

39 Portland St., Cambridge, Mass.
9. Pakarklis,

1 K.
120

Ka rpavičius, 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

2. P.
28

Kurkulis, 
Broadway, So. Boston, Mass.o <>. M. M. Purvėnas, 

Box 181, E. Arlington, Vt.
4. R.

152
K rueas,
Perry Ave., Maspcth, N. Y.

5. J. Janušonis,
65 Holland St., Newark, N. J.

6. P. Balsys,
P. O. Box 32, Montello, Mass.

7. V. Černiauskas,
1711 E. Matheny Ave., Springfield,III.

8 J. Zibavnia,

i o. J.
2370 Margaret St., Philadelphia,Pa.

11 ...149 Millbury St., Worcester, Mass. 
J. Vaškevičius, 
183 N. Main St., Pittston, 
V. Stankus (neof.),

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

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

LIETUVIŲ APŠVIETOS 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.

NEW YORKO LIETU- 
DRAUG1JŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

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

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

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

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.

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Jueas,

Box 200, Steg*r, III.
Vic*-Prezidentas A. Atkečiūnas,

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

364 L. Box, Steger, Ill. 
Iždo raštininkas V. Malinauska*,

Box 517, Steger, Ill.
Iždininkas (kasierius) T. Šnekuti*, 

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

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

Box 407, Steger, Ill.
Susirinkimai atsibūna pa pirmam 

kiekvieno mžneelo nedSHoj, P. A. 8a- 
laieyičiaa* svetainil

LIETUVIŲ KELIONEI PASELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

Pirmininkas J. Skirmontas,
72 Hudson Av*., Brooklyn, N. Y. 

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

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

kuopos Brooklyn* — L. Bevaikis, 
146 Metropolitan Ava. Braaklyn, 

kuopos Brooklyn* — V. Vitkevlčia, 
29 Hudson Av*., Brooklyn, N. Y.

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

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

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

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

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. U Dunduliui, Box 511, West
villa, Ill., kuris yra po kaucija 
S1 OOn no. o jh Įrašęs | knygas pasiųs 
IŠdinlnkaL

Columbia

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
Galima gauti pas

J. GIRDĖS
103 Grand St., BrooKhn.N.V

2342.

2343.

2223.

2224.

2225.

2226.

2227.

2228.

2356.

2357.
2358.
2359.

2360.

R

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
VILNIAUS RŪTA.
“DR1NOPOL1S”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUKATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
RO 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. Grieže Princo Vaiskava
EINU PER ‘DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų
Orkestrą.
PER GIRIĄ GI RIALŲ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ .K'JAU.

iTlNĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

Gvardijoa

Kape’lja.

Gvardijos

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

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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VIETINES ŽINIOS. Komitetas.
Subatoj, 23 dieną spalių, 

susirgo Vincas Masiulevi- 
Čius (Prano Masiulevičiaus 
sūnus), kuris tapo nuvežtas 
į Williamsburg ligonbūtį ir 
ten mirė. Spėjama, kad jis 
išgėrė kokių nors nuodų.

Lavonas randasi po No. 
105 So. 4th St Laidotuvės 
atsibus utarninke, 26 d. spa
lių.

New Yorke 20,000 naujų 
balsuotojų.

C. Howe, immigracijos 
komisijonierius, pranešė,kad 
šįmet New Yorke apie 20,000 

’ateivių gavo pilietiškas po- 
Ipieras ir jie visi pirmą sykį 
'savo amžy balsuos. C. Ho
we mano visus naujus pilie
čius sušaukti ant 29 d. spa
lių į New Yorko miesto ko
legijos svetainę ir iškelti 
puotą. Suprantama, pirmoj 
vietoj bus patriotiškos pra
kalbos ir tam panašiai.

paKs1DUu0a"šaLRINam 
už pigią kainą iš priežasties savinin
ko nesveikatos. Saliūnas randasi lie
tuviais, lenkais, rusais ir vokiečiais 
apgyventoje vietoje, 927 Grand St., 
kampas Catharine St., Brooklyn, N,

JURGIS PALUBINSKAS.
(63—91)

PIRK BIZNĮ!
Parsiduoda geras saliūnas 

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

J. ALMONAITIS
288 Lafayette St............Newark, N. J.

• (85—94)

geroj
Vieta
dau-

BROOKLYNO IERIAI. f
Telephone 595 Greenpoint ' '*•"

Daktaras J. Miseričia
SPEC1JALISTAS MllDIES, IR 

PLAUČIŲ LIGŲ. 
Valandos:

DIDI NAUJIENA BROOKLYNO LIETUVIAMS!

LIETUVIAI DARBI
NINKAI!

Jeigu jūs norit smagiai 
praleist nedėldienį, 31 spa
lio (October), tai visi susi
rinkit į Tautišką Namą. 
Ten bus koncertas ir balius, i Name bus prakalbos A. C.
parengtas rūpesčiu L. S. S. |W. of A. 54 ir 58 skyrių (vy-
19 kuopos, šis koncertas irų ir moterų). ?
skirsis nuo visų kitų seniau vai. vakare, 
parengtų koncertų tuomi, 
kad jame dalyvaus vien tik 
geresnieji mūsų dainininkai j 
ir muzikantai, 
vaus 
choras, soliste panele Lino- sirinkimas Sokolų svetainėj, 
niute, tajpgi ir kita žymi sp-1190 Grand St., pradžia 8 vai. 
lįste, korTsavo“vardą prase vakare. Žinot, kad šiame 
negarsintl, vMeins zTnbmi susirinkime turėsime labai 
muzikantai B Kalkauskas, ‘-“’L-nin nnimiknimni

Rupeikutis ir panelė Mai- 
žiutė, kurie griežš solo, due
tus ir trio. Skambins ant 
piano viena žymi pianistė.

Pranešimai.
27 d. spalių Tautiškame

Pradžia 8 
Įžanga dykai! 

Komitetas.

A i dice i a i, neu ž m i rški t, kad 
Jame daly-j27 d. spalių, seredoj, bus 

“Aido” vyrų ir moterų “Aido” choro mėnesinis su- a M w • I • • 1 • 11 I • •

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specijali»t*« Mnt«rl4ku Ligų. 
114 E. 50th New Yerh

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki t vai. 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedeliomls pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męe liti 

riame ir pasakome visas ligaa Ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems b 
goniams parūpiname vietą, kol gydė 
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
žiūrėsime ir duosime prietelišką rod^ 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš 
’cite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
,114 E. 50th St., NEW YORK,N.I 

Kalbame lietuviškai.

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

12—2 po piet

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

1 LIETUVIŠKA

APTIEKA

Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir Lt. Pas mane La
vonas geras ir kainos žemos.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Kaip jums jau žinoma, mūsų aptieka randasi po num. 410 So. 2nd St., 

kampas Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
šiuomi pranešu, kad gavome daugybę žieminių daiktų, reikalin

giausių šiam sezonui. Pirkdami daug tavoro ant syk dėl dviejų 
aptinku, galime parduoti lietuviams, daug pigiau, negu kituose mies
tuose.

Pas mus randasi šitokių vaistų:
1) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo ir dėl įtrynimo 

skaudamų vietų. Bonka 25 ir50c.
Tikra Lietuviška TRE.JANKA, baksas 25 ir 50c.
ŽUVIES TAUKAI, šviežiai gauti, reikalingi dėl įvairių ligų 
laike.
ĮVAIRUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO plaukų ir TONIC’-

2)
. 3) 

žiemos
4)

KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, per- 
ir visokių CREAM'Ų dėl veidų, 
įvairiausių mosčių dėl veidų, kurios nugydo visokius spuogus

Moterų paroda.
Kasžin ar matė kada A- 

merika tokią puikią moterų 
/parodą, kokia įvyko pereitą 

po'subatą ant Fifth Ave., New

DIDELĖS DOVANOSI
Kas užsirašys pas mane “Laisvę” 

ant metų ir prisius $2.25, tas gaus 
dovanų “Sakę” ant cielo meto arba 
knygų “Laisvės” išleistų už 75c. Tos 
dovanos bus duodama tik naujiems 
skaitytojams. Todėl, jei pats skaitai 

vę” prisikalbink kitą užsirašy- 
gausi dovanas. Pinigus siųskit, 
adresu:

M. M. PURVENAS 
181.

siuo

Arlington, Vt.

resnieji mūsų monoligistai 
šokiai prasidės 3 vai. i 
pietų ir trauksis iki 8 vai.va- Yorke.

- kare.
kare
Kurie mylit pašokti, ateikit, puikiausia gatve.
ant 3 po pietų, o kurie my- prasidėjo i
litz> koncertą pasiklausyti, (sq. Abipus gatvės 
atėikit prieš 8 vai. vakare, didžiausios žmonių 
Visą laiką griežš puiki or- Tarpe maršuojančių moterų 
kestra. Įžanga tik 10c. y pa- buvo daugybe benų. Toj 
tai . Nepraleiskite progos! ]

Nuo 8 valandos va-1 Beveik 40,000 moterų 
irasides koncertas.' maršavo eilė prie eiles ta 

Paroda 
nuo Washington 

stovėjo 
minios.

31 d. spalių M. Skučo sve
tainėj, 116 Morris St., Jer- 
esy City bus Lieutvių Pro
pagandistų suvažiavimas. 
Taipgi bus referatas ir pra
kalbos. Rereratą skaitys 
drg. C. A. Herman.

Komitetas.

Tikisi išrinkti 8 socijallstus.
East Side socijalistai šį

met yra pasiryžę išrinkti iš 
savo distrikto 8 socijalistus i 
į aldermanus ir legislatūrą 
(Assemblymen). Kaip ži
noma, pereitais metais tas 
distriktas išrinko į kongre
są M. Londoną. Socijalistai 
pradėjo darbuotis gana 
smarkiai: rengia prakalbas, 
platina literatūrą ir tt. Y- 
ra viltis, kad jie-savo tikslą 
atsieks.

East Side miesto dalis la/ 
bai tirštai apgyventa žydai/ 
darbininkais, tik daugelis jį

18 milijonų dolerių del /pa
dauginimo policijos/

Policijos komisionierius 
Woods pareikalavo 18 mili
jonų dolerių viršaus
1916 metų. Jis nurodė, kad 
New Yorke reikalinga pa-1 
dauginti policijos štatas 250 > 
naujais policmanais.

pąrodoj dalyvavo ir lietuvių 
būrys, vadovaujant progre
syviam susivienyjimui.

Tos parodos tikslu buvo 
apreikšti New Yorko pilie
čiams; kad moteris reika
lauja balsavimo teisių. Vy
rai, tarytum, liepė maršuo- 
tojos, turi balsuoti už mo
terų teisių lygybę 2 d. lap
kričio.
Didžiuma moterų buvo pa

sirėdžiusios baltais rūbais. 
Pirmoj eilėj ėjo moterįs,ku
rios atstovavo tarptautišką 
moterų susivienyjimą (20 
grupų). Paskui ėjo mote
ris, reprezentuojanti “Liuo- 
sybę” ir atstovės tų Ameri
kos valstijų, kur moterįs 
balsuoja. Paskui sekė mo
kytojos ir taip toliau. Ro- 
dosL ir pabaigos nebuvo. 
Pagoda padarė puikų įspū
dį Ji turės ir įtekmę ant 
balsuotojų 2 d. lapkričio.

Didžiuma laikraščių aiš
kiai pritarė sufragistem.

Parodoje dalyvavę ir so- 
cijalistes. Vyrai socijalis
tai, unijistai, atstovai Fede
racijos taip-pat dalyvavo 
parodoj.

Moteriške.
ant 29 d. spaliu bus didelės 

prakalbos Lietuvių Moterų

TAI YRA DUODAMOS

DOVANOS
Kas

mane

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

“Amerikos 
arba knygų ver- 

Taigi Tamista už $5.00 
ištį “Naujienas” ir dar 

rinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
j,enas”gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

Lietuvį” ar “šakę” 
lės $2.00.

J. BRAKNIS,
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

Lietuviška Muzikos
Konservatorija

395 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Inkorporuota 1915 m.
Ptfrez.ir Direk.M. PETRAUSKAS

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

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Atvirutės 4 rūšių, kurias išleido 

Worcesterio L. š. 1*\ Komitetas, nuo 
kurių pelnas eis sušelpimui mūsų 
brolių, nukentėjusių nuo karės. Kai
na labai maža. Kas prisius 10c., tas 
gaus 4 atvirutes, kas prisius 25c., 
tas gaus 12. Labai būtų gerai, kad 
atsirastų platintojų.

Pinigus ir laiškus siųskite:
P. A. DEDYNAS •

1 Worth St., Worcester, Mass.

mą tai jie neužmiršta pasi
rūpinti, bet apie darbininkų 
reikalus neužsimena.

mo L kuopos Tautiškame 
|>,’ame, 101—103 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 
S vai. vakare. Įžanga dy
kai. Bus ir pamarginimų. 
Kalbūs A. Liniunienė, K. 
Petrikienė ir M. M. Kačiu
tė - Herman.

Komitetas.

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

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

nėjinnū 10 metų sukaktuvių 
gyvavimo L. S. S. A. Kal
bėjo J. Jukelis ir J. Sultys, 
abudu kalbėtojai savo už
duotis atliko gerai. Tik 
gaila, kad lietus sulaikė 
daug publikos.

V. Januška.

Bronx, N. Y.
21 d. spalių buvo prakal-

31 d. spalių bus prakalbos 
Liet. Moterų Progresyvisko 
Susi vieny j imo 6 kuopos W. 
M. Shedlow svet. 736 — 3rd 
Avė.,, kampas 24 St., So. 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 4 
vai. po pietų. Kalbės A. 
Liniunienė ir K. Petrikienė.

Komitetas.

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.

tn —■ C
5 m 3 3

• p

o

bėjo K. Petrikienė apie mo
terų teises. Paskui kalbėjo 
J. Jukelis. Abudu kalbėto
ju savo užduotis atliko ge
rai. Žmonių buVO SUSirinkęS (mažai pasitaiko.

v 1 v • • •• ••

Parsiduoda tabakinė farma, nau
jas 6 ruimų namas, 12 akrų žemės, 
3 kiaulės, 12 vištų. 10 minutų eiti 
lig karų, 25 minutas lig gelžkelio 
stočiai. Sale didelio kompanijos lau
ko, reiškia, tabako darbas ant visada. 
Nepraleiskit šios progos, nes tokių 

Norėdami platesnių

Ii 
<S|WWn3H$

o o

5 & a o P

gražus b 
užsilaikė

ir visi ramiai

J. Žilinskas

imu, rašykit taip:
J. NORBUTAS

East Granby, Conn
______________ (85—88) ________
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Pranešame, kad Lietuvių 
Kelionės draugija yra už
ėmus Naujų Metų dieną dėl 
baliaus, todėl kitos draugi
jos malonės nerengti balių

Reikalinga mergina prie 
s tu bos darbo: Darbas leng
vas. Atsišaukite pas ,

C ° g £ r/. Cl E 
• P e* 21

2
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IMKIM

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 b’gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y. .

biznieriai

Cigaras, 
kaip ko- 

lapas,

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

tai nereikia

K. LIUTKi
131 Grand St.. 

BROOKLYN, N.
i Arti Berry St.)

Telephone 2334 Greenpoint
Puikiausia lietuviams vieta pas
PETRĄ DRAUGELI.

arielka, / 
visokis (

vyną.-., kvepen-

puikus užkan-

mitingų. Ni - 
pamirškit šio;' 
atsakančios 

vietos,o būsite 
užganėdinti. 
Palei Wythe

St., Brooklyn.

f urnos
5) .

ir padaro daug švelnesnį veidą.
7) BUTTER TONIC, vartojamas 

jo Valytojas — bonka $1.00.
Mūsų aptiekoje dirba gerai 

so receptus kuoatsargiausiai ir 
kas gyduoles.

Mu-.ii aptiel <).->(• kalbau a i.
To lei kviečiame a I >i’n • , ,

Bonka 50c. Krau-

išsilavinę aptiekininkai, kurie sutai- 
geriausiai lietuviškas ir amerikoniš-

rusiškai ir lenkiškai, 
ikale. Visas persiun- 
galima .dusti pinigais'

impotnis.

Žinotina Lietuviams! •

7. K1 RIE TURI GIMINES (. U BER Nl JOSE. UŽIMTOSE
r— VOKIEČIAIS. <

r .r.aiio Banką galit siusi pinigus ir gromata- >avo giminėm 0 
Cm

ir pažistatamiem į tas vieta.', kurias užėmė vokiečiai. Tai-
pogi siunčiu pinigus’ i VISAS DAI.1S SVIETO, ir BESIJOS
K A R E i VIA M S, 1 ’A T E KUSI 1. M S N E1. Ad S V1. N AISTRI.)! )J
ar VOKIETIJOJ pagal pigiau.-ia pinigu kursą. G\ A R ANTU!)-
JU, kad pinigai neprapu!.-. PRIIMU i’INIGUS TAUUIMMUI
ant 40 metams nuo šimto. MANO BANKA RANDASI PO
PRIEŽIŪRA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pi-
nigai gvarantuojami per valdžią. ►—

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ-
TVIRTINU visokius dokummtus-raštus ir Iš.llEšKAU DALIS.

C? PADARAU /APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug-
P nies, ligos ir tt. IŠRANDA VOJ U BAKSUŠ LAIŠKAMS — cu

GROMATOMS. ►—<
GENER AI.IŠK A AGENTŪR A LAI VAKORČIU—ŠIPKORČ IŲ.

• Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno krajaus, arba 0
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintas. w

>7; VISOKIOS R!) 1 )O S- P A T A RIM AI 1)() V A N AI.
Kreipkitės šiuo adresu: 5 /

■N BANKER JOHN KOVACS u36 Grand Street, 155 Clinton Ave.
>7.

BOROUGH of BROOKLYN,NEW YORK, MASPETH.L.I.N.Y.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALU- Q

Tel. 885 Greenpoint.
SENI AUSIA UŽEIGOS i 

VIETA PAS uA. SHRUPSK1 į
Pa.' mus galite .gauti ska- i 

niausiu alaus, puikios degtines L 
ir skaitau.' vyno. Patarnavimas L 
puikiau.-ia.', ateikite, o persi- ę. 

tikrinsite. 1

61 S. 2nd st., Brooklyn.

rodos, 
gir- 
pa- 
pa- 
vie-

kaip
tis.
keleivingų.
tankumais.
tą, o būsit užganėdinti.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Green point 279

draugai kalba,
Žinoma, vieta atsakanti dė’ 

Kambariai u visais 
Prašau kreiptis į tą

4

FXTRA
PARDAVIMAS.
Williamsburg-Brooklyn, N. Y.

Puikus namas 8 familijoms po
kambarius, bekauzės an Coro, lotas 
25x40, randos neša $900.00 ant metų, 
įmokėt reikia $1,200, kaštuoja $6,500.

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

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

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

Musų kompanija parduoda geriau
sių mainų angb's už žemiausią kai
ną nuo $5.50 iki $7.00 ir už tą pačią 
kainą pristatome į vietą ii’ sunešamo.

Su pagarba
B. A. ZINLS,

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

UŽGANĖDINTAS
Geru patai

symu!
Gvarantuo- 

tas ant

20 metų!

PARSIDUODA.
Parsiduoda groserštoris 

lietuviais ir lenkais apgy
ventoje vietoje. Savininkas 
parduoda dėl to, kad negali I 
susikalbėti minėtu žmonių V L.
kalba. Viskas puikiai įreng
ta ir biznis įdirbtas. Geram 
žmogui, gera proga.

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

Cor. So. 1st St.
(84—87)

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

Išvalymas ............................................ 50c
Užplombavimas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

NITĄRY DENTAL PARLOR
Bedford Ave., Tarpo 2-ros 

l-mos gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

307 ir

Kalbame Lietuviškai.

Parsiduoda geras fornišius 
reikalinga prie gyevnimo. 
vienas pak'ojimas 'r dišės.

te po num.
JI h St., Pinoki 
floro.

miestą.
dšauki-

si;)

im.&v.furnitureco.į
I Makauskas & Vidžiūnas, Props.

KODĖL LIETUVIAI PEkKA PAS MU'?
Užtai, kad męs parduodamo gražius, drūtus FORNIčlUS ir už 
žemą prekę. Palaukiam pinigų, jei kas nori arba gali išmokėt po 
$1.00 ar $2.00 į savaitę.

PATARNAUTAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINI.AI.

687 THIRD AVE. COR. 21 STREET £ 
BROOKLYN/ N. ¥

fLLlU.. su lietuviškomis dainomis.!!! užlaikau Gramofonus akordas prekiuoja tik 75c.

Jeigu neturi mano katalogo, tai pri- 
siųsk už 3c. pačtinę markę, o apturėsi 
didelį ir puikų kata'ogą, kuriame rasi 
visokių geriausių Armonikų, Skripkų, 
T'riūbų, ir daugybę kitokių Muzikališkų 
Instrumentų. Istoriškų ir maldų knygų, 
kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. 
Gražių popierų gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis, 
su drukuotais aplink konvertais, tuzi
nas 25c., penki tuzinai už $1.00. Reika
laukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavorus. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

Naujausias
Lietuviškas

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

W.S. WAIDELIS, 112 Grand St., B’kIyn,N.Y

AR NORI ceve’ryk&s“?
Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVU, .
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

»M,,G'AUS,S ŽM°«W nSTis,
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie-

Tarpc kitų aptiekos san- 
sekančios gyduolės;
Nuo catvos skaudijlmo.lOc. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo. ■ 
Nuo peršalimo............... ..
Plaukų stiprintojas. .. .25c. 
Linimentas arba Expelleris 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
N no 
N uo 
Antiseptiška tnostis. ........ 
Nuo viduriavimo....... ...» 
Kastorija del vaikų.. ..10c. ir 
Troškos del dantų. «....«« 
Karpų naikintoji^............ ..

žiausių ir geriausių gydančių t..cdikamcntų ir labai pasek-

( 
<5 
.25 
.10 

.. .25 
ir * 50 
.. .25 
,. .50 
ir 1.00 
ir 1.00

.50 
<5 
M 

.M

.U

zj? mingai gydančių įvairias liga
® delyje sukrautos ir gaunamos
J. Kraujo Valytojas.,
j Gyvasties Balsanias.

Nervų Stiprintojas.
Vaistas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas. 
Nuo kosulio.

II Nuo gerklės
II Skilviuos nroikos............ 1

į Pifiulkos del kepenų....
Į Blakių naikintojas............

UUIUUU Del išvarymo soliterio.
Anatarinas plovimui. . . 
Nuo kojų piakaitavimo 
Gydanti mostis...............
Antiseptiškas muilas... 
Gumbo lašai..

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos'Devynieroa 15®.
Yaippat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t 8^,', 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
m“Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašjrnMfc*^^ l

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodama 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoj®.

1/tritvN jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolę raiydtMft ‘ 
atsilankydami j Lietuvtlką Aptiekę

VINCAS J. DAUNORA,
tJediurd Avenue tampu North *-ue r*tv*« Brool^H 4^ /•

50, 
50c. ..

25c. ir
■kaudčjitno 25c.

10c. ir

50c. ir

fi.oo 
.75 

1 00 
1.00 

.50 

.50 

.50 
1.00 
.25 
ja 

3.00 
.25 
.25 
.50 
.25 

1.00

niauki) šilimo 
Reumatizmo.. 
Ivtiškų ligų. . 
dusulio...........
kirmėlių..........

50c
50c




