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Vokiečiai ir bulgarai apveikia serbus
Rytų Galicijoj rusai gerai pasižymi

Italai stumia austrus visu frontu.
ANT KALNO, KUR JĖ- pasirengę paimt Rygą ir

ŽUS MIRĖ... [Dvinską. Mūšiai ties tais' 
“Ryg. Garsas” rašo: dviem didmiesčiais nei va-:
Palestinoje (Šventoje že-'landėlei nepasibaigia. j 

mėje), Jerozolimos apylin
kėse vokiečių aficieriai 
mankština turkų kareivius. 
Alyvų kalne ir Samarijoje, 
Eįetlejcme pilna turkų ka
reivių ir jų stovyklų. Ant 
Golgotos kalno turkai pas
tatė savo armotų batarėjas.

Iš Vilniaus gubernijos Baisi nelaime Pittsburge
Vokiečiai bombiniokai Amerikoj.Trakų pilies griuvėsiai smiltimis virto.

, > ________________

“Lietuvių Balsas” prane-;ti toliaus. Taigi sutaisyta 
ša, jog Žaslių miestelis(Tra- būriai po kelioliką šeimynų 
kų pav.) beveik visas išde- ir išvažiavo toliaus su paly- 
gęs. Sugriauta ir graži mū- dovais, atsiųstais iš centra- 
ro bažnyčia. ilinio lietuvių komiteto. Žmo-

Suomelišky daug triobė-!neles labai nenorėjo važiuo
siu sudeginta. iii toli nuo savo krašto, gilu-

“Ryg. Garsas” skelbia: mon nežinomos šalies; grau-
Trakų apylinkėje vokie- ožiai verkė, bet reikėjo va- 

čiai visupirma prisiartino žinoti. Buvo sutaisyta 14.kas. 
prie Trakų ežero Galvės iš lietuvių partijų, iš kurių) Mūsų korespondentas ra- 
aytų pusės, bet čia staigiai 8 gavo palydovus, kitoms šo: “f 
ant jų užpuolė kazokai, trūko žmonių. Lietuvių pa- ti virvės, kuria atskirta 
;Nors nuostoliai vokiečių bu- bėgėlių gabenimu ir globa'gaisro apielinkė. Manau, VOKIEČIŲ BOMBININKŲ

Ivo dideliausi, bet jie visgi rūpinosi liet.Lentr. komite- kad toj dirbutvėj, veikiau-! ------- - -------
!ėmė kasti apkasus ir pra- to narys, advokatas P. Va- šia, bus dirbę ir lietuvaičių.'

Gaisras prasidėjo 2 vai. i 
Ipo pietų. '

RUSAI UŽGANĖDINTI
SAVO DABARTINIU 

PADĖJIMU.
Londonas.—“Times’o” ko- 

Generolui von Hindenbur- j respondentas šnekėjosi su 
gui, nepaisant didžiausių vienu augštu rusų generolu 
nuostolių, kaip nesiseka,taip apje dabartinį dalykų stovį 
nesiseka .atsiekt $tvo tikslo. Rusijos karės fronte.

Jisai pažymi, kad rusų ar-1
sudaro labai tvirta ir veik-saudytl ls.,®avo a.rm? 1;U.kas SU,S?Y° skrajojančiu 
lu kūną. Pavojaus laikas 1 senosios pilies griuvę- pašalpos buriu.
praslinko. Dabar rusai iš- !a,us' ant ^ero salos, kur se- 

maus gyveno lietuvių kum-, 
'^aikštis Keistutis. Vokie
čiai nesigailėjo šovinių ir 
po kelių valandų puikios pi
lies liekanos buvo paverstos 
į akmenų ir smilčių kupetą.

Vokiečiai praneša apie' 
Illukšto užėmimą. Užėmus: 
tą miestą jie labiau prisiar
tino prie Dvinsko.

Vilniaus, Gardino ir Voil
man's gubernijose eina 

j smulkesni mūšiai ir aiškaus 
minis- pergalėjimo nėra nei vienoj

SERBIJA PASKIRTA 
ANT MIRTIES.

Serbijos pirmasai 
tens Pašič telegrafuoja pusėje. ___ ?
Londono “Times’ui”, jog Vokiečių štabas, praneša, kiečius kiukan’iš Rusijos. 
Vokietija ir Austro-Vengri- kad šalę Dvinsko jiems pa 
ja nuteisė Serbiją ant mir- sisekė užimti Kazimieriš 
ties tiktai todėl, kad Serbi-jkių sodžių, 
ja remia savo didžiuosius 
talkininkus.

Per 20 dienų teutonai 
stengiasi sulaužyt serbų

sėkmingai atsilaiko. Pra
ėjus tūlam laikui, jie vėl į- 
'gis spėkų, kad išvarius vo-

,31 ŽMOGUC MIRS KAIPO iV(!kie_či}-‘ manYta> kad pilies 
ŠNIPAS i griuvėsiuose yra pasislėpę

T . v i •• • * , . v. kazokai; bet paskiaus persi-Lmze, Belgijoj, vomecių kacĮ bereikalo suga-
jkares teismas pasmerkė dar R’i dnno* " ‘ ‘ 
'31 belgą nužudyti už “vai- ų.,linvil ; ir..Ku n></Rytu Galicijoj rusams se-.9fvbės išdavimą” ir šnipinė- ^uuyu į senąją lianų naz 

drąsumą, bet serbai laikosi. *kasi Abipus upės Styro ru- u™/ lsuavim41 bmPine jnycią, lietuvių kunigaikščio 
laciaus, ir serbų energijai saj vetia užpuolamąją kovą.' Amsterdamo dienraštis- i > A4’ -• k,- 

istiai mano, kad^i_usai to-yTijcŲ sako, kad preziden- vra’intaiSvta rusu šaudv-
Pašič prašyte prašo anglų sfGaTicijoj,’ ka’d" atkreipus’ 

pagelbos. Tačiaus Anglija vokiečių atydą nuo Rygos ir ’ 
nesiskubina su pagelba. An- Dvinsko, ir kad sutrukdžius 
ghjos ponų bute kilo di- kareivių gabenimą į Serbiją.

Kaip rūpinamasi pabėgė
liais Rusijos gilumoje? A- 
pie tatai suteikė indomių ži
nių kunigaikštis Urusov ru
sų laikraščių koresponden
tas. Pabėgėliams jau nu-

RUSAMS SEKASI GAU
v;

BI belgą nužudyti už “val-

tarnaus, :
bus galas, jeigu talkininkai 
neatsiųs pagelbos.

Austrai mano, kad rusai 
dėl taip smarkiai darbuoja-

džiausiąs triukšmas, kuo
met lordas Landsdowne aš
triai užsipuolė ant ministe
rijos ir 
kanų talkininkai jau veik 
prakišo. Tasai lordas pra
nešė, ?
serbams gelbėti tiktai 13,000 
kareivių. Tai yra begalo i f 
menka pagelba, stačiai la-|& 

VISI KATALIKAI POTE
RIAUS Už LENKIJĄ. .
Popiežius Benediktas la-

MūšIAI SNIEGE.
u^ipuuie ant niinibtc- Rusijoj jau praSidė 0 tik- 
ir pasako, kad ant Bal- •• J įA mūsim anm toivteteVni ,’oh ^iema. Mūšiai apie

Dvinską eina sniege. Tur
būt, Hindenburgas taip ir

tas Wilsonas, Ispanijos ka
ralius ir popiežius, visi sy
kiu, prašo Wilhelmo nežu
dyti tų nekaltų žmonių.

Gal tas prašymas ir pa
dės.

PARTIJŲ KONFE
RENCIJA.

Berlyne įvyko visų vo
kad anglai pasiuntę partijų konferencija,
is gelbėti tiktai 13,000 SKUDįnasi> Kad jo Kateiviai,pUrioje dalyvavo ir kancle- 

,nesusaltų ir įsigytų žiemai rjs Bethmann Hollweg. Kal-

pem. 
dūrines Rusijos gubernijas 
ir tenai išdalina po miestus 
ir sodžius. Už kiekvieną pa
bėgėlio maitinimą ir prieg- 

____ _____ _ _ _____  laudą valdžia moka vietos 
te yra intaisyta rusų šaudy- gyventojams po 20 kp. j die- 
mo vieta. Trakų kleboną ".?• v. Kiekvienon triobon 
kun. Maliukevičių vokiečiai, ?.luncljLm,a. P? pabčgč- 
anot .“B. Vied.’Wžinia kur Uis. Tokiuo būdu vietų gy- 
išvežė. Smarkus mūšiai yentojai dar pasipelno iš pa
buvo Lantvaravo dvaro a- bėgehų po 20 25 rb. kas 
pylinkčse, kur mūsiškė ka- mėnuo. Daug vargo esti su 
riumeng buvo pasislėpusi įstatymu pabėgėlių dar- 
aplinkiniuose miškuose. PaCpm- Nuolat .girdisi skundų, 

* - *__________ darbai sunkus, kad
.. l„i išnaudoja ir 

darbininkus.
bet

šoviniu, ėmė
■W-

šaudyti į senąją Trakų baž-

UGNYJE ŽUVO 14 ŽMO- vardan meilės. Bet kum
'Šmidtas vėliaus atsisakė

Panedėlyje, 25 d. spaliu, n1u)() savo Pripažinimo. 
Pittsburge,North Side, kaip 
patiriame iš mums prisiųs
to “Pittsburgh Press” 
Union Paper Box Co. fabri- 
koj laike gaisro žuvo 13 
'darbininkių ir 1 darbinin-1

Prokuroras Robertas Tay
lor priešingas naujam per- 
l.ratinėjimui tos bylos. Jau 
ir be to šmidtas buvo du sy
kiu teisiamas.

i Ligišiol advokatai rėmė 
i savo klijento apgynimą ant 
to, kad jisai būk esąs nesvei- • 

“Žmonių neprileidžia ar-.8, 
virvės, kuria atskirta1

SUOKALBIS.
Vėlei didžiausias lermas 

r„ /valandoj vaka- VM Amerikoj . . Vėlei 
re surado jau keliatą lavo- sugavo kelis vokiečių šni- 

sujudi- pus-dinamitienus ir policija 
lsakosi susekusi pavojingiau
sią bombininkų kompaniją,

nų. Tarpe žmonių ; 
mas labai didelis.

Vėliau paaiškėjo,Vėliau paaiškėjo, kad ...
gaisre žuvo 13 darbininkių kurios tikslu buvo sprogdi- 
ir 1 darbininkas. 8 y^ nimas fabrikų, gaminančių 
patos daugiau ar mažiau ammuniciją 

_ - i apdegė. jl-rancijai.
statyta tam tikii keliai, ku- j Vardai žuvusiu merginu pienavo taip-pat sprogdinti 
riais juos^ veža ir pakelėje į0^įa baisia mirčia, yra se- laivus, gabenančius. Euro-

Anglijai ir 
jFrancijai. Ta kompanija

šas juroje.
Bulgarų karės ofisas pra

neša apie naujus laimėji-i 
mus Serbijoj. Balkanų ka-L . v. _. ... _ .
riumenė paėmė ne tik Us- l)al atjaučia Lenkijos nelai- 
kiubą, žymų punktą, bet ir,mes« < 
Prirend. irus

Serbai atgavo nuo bulga
rų Valesą. 
garų kariumenės 
Serbijoj jau visai arti viena 
kitos. 1.. .....
angliški! mylių. Sysivieny- 
jus bulgarams su teutonais, i 
abiem pusėm bus daug leng
viau kariauti. Austro ger
manai povaliai slenka Ser-, r . . .
bijos gilumon per frontą, ^^inami tani tikri atlaidai, 
kuris tęsiasi 100 mylių, 
tonai jau nuslinko per 
mylių nuo Dunojaus.

Jisai išleido cirkule- 
viso pasaulio vyskū- 

Lvč. _.:pams, pranešdamas, kad 21 
Vokipčiu fr bid- d. lapkričio būsianti speciale 

šiaurės P^naldų diena už Lenkiją 
A kad tą dieną visur turi 

Jas' škirfa* kokia 17 Į»į‘i jlaisylos rinkliavos ne- 
laimingiems lenkams.

Dienraštis “Osservatore 
Romano”, pranešdamas apie

bėtasi apie maisto pabran
gimą ir kaip su tuo kovoti.

Rusijos ministerial taip- 
pat atlaikė konferenciją. 
Ministeris Chvostov įgalio
tas rūpinties įvesti priemo
nes prieš maisto pabrangi
mu, v

tai sako, kad visiems maldi-|U\ 
ninka ms ir aukautojams 1X1

40 POPIEŽIUS PASIPIKTI-

Rymas.—Austrų orlaivi-; 
rinkai metė daug bombų 

• ant puikaus Italijos miesto 
Venecia. Popiežius labai 

tuomi. Jisai 
ką Venecijos 
apgailėdamas

ITALAI APVEIKIA 
AUSTRUS.

Rymas. — Per tris dienas 
italų artilerija pliekė aust- pasipiktinęs 
rus. Ant viso fronto perrašysiąs la 
300 mylių ėjo didžiausi mū- patriarchui, 
šiai. Artilerijos kanonadoj tą bereikalingą barbarišku- 
dalyvavo tūkstančiai kanųo- i io aktą, 
lių. Daugybė kareivių ga-) 
va proto sumišimą.

Italai daugelyje . mūšio' 
pdnktų laimėjo. Kaip kur ; 
jį4 jau užėmė antrą eilę au- eina

■ serų tranšėjų. Tvirtovė Go- 1 
rizia dabar jau italų ranko- 
sb.
) Italai užėmė Ledro pakal

enę ir randasi jau tik 3 my
lių tolume nuo Riva. ; Vėl pradėta šnekėti apie bas.

Taip sako apie savo lai- susitaikymą, 
riejimus patįs italai. Aust-į Anglijos parlamente 
rijos gi generalis štabas stovas Annan Bryce

Veža paprastai j vi- kanti: K. Zellman, H. Von-’Pon ammumciją ir ginklus. 
’ ........ .........'’inėr, Zobok, F. Farrara,’ Du dinamitieriu sugavo

Link, Baecker, Miller,'tūlame New Jersey valsti- 
Pauch, Haag, D. Breinning, jos miestely. Jų pavardės 
L. Breinning, C. Goss, Do- Robertas Fay, prūsiškas a- 
naple ir Petras Valion. Ificieras ir Walteris Scholtz.

Sakoma, kad gaisras pra-,bute, Weehawkene, at
sidėjo apatiniame f lore, ra(^° daug dinamito ir kitų 
krautuvėlėje. Žaibo greitu- sprogstamų medžiagų, daug 
mu ugnis išsiplėtė. Mergi- įtaisų bomboms dirbti, dau- 
nos dirbo ant 3 ir 4 augšto SY^ę laiškų, plena New Yor- 
gopierinių skrabelių fabri- ko uosto ir daug kitokių į- 
koj. Tarpe merginų kilo di-, tarimnų dalykų.
džiausiąs sujudimas, isteri-' Juodu turėjo dar savo bu
ka. Nekurios šoko per lan- tą Hobokene. Ir tenais po- 
gą. Kitos leidosi virvėmis, dicija rado daug bombistiš- 
Ir čia buvę nelaimingų at- kų dalykų, taip-pat ir pen- 
sRikimų. Darbininkas Pet- kias skrynias minų. Čia bu- 

‘ į patsai vo net motorinė valtis ir au- 
Ižuvo, pirm to išgelbėjo ke- tomobilius.
lias merginas, rodydamas f Fay ir Scholtzą jau še

iniai saugojo detektyvai. 
'Juos suąekė giraitėj, netoli 
Grenwoodo. Policija sako, 
kad tai ta kompanija sprog
dino fabrikas ir laivus. Per 
paskutinį pusmetį Amerikoj

šaudę — rusų kareiviai pa-. ' . .
bėgo miškan, vokiečiai puo- darbdaviai 
lė ju vyties, bet negalėdami skriaudžia . , 
susekti, ėmė gaudyti aplin- I-ytai s-ta> esti ties a mcv , rag VaI]onas> kuris 
kimus gyventojus ir juos vi- cl.azr!ai paoegcnai stačiai | ui i n larrnl 
saip kamuoti, varydami kas- sakydami, kad p merginas :
H trnnšeiii Paakinus an-1 juos ir taip turinti valdžia . °, ’it tranšėjų. i asmaus ap- J . nŲi- didžiausi drąsumą,skelbė insakymą, kad visi šelpti. Tokiems pabege- TX__ 1X. 1___
pabėgėliai gryžtų į savo gy- liams, kurie nenori duoda- Išpradžių buvo manyta, 

kad dėlei nelaimės negalima

ANGLAI DARBUOJASI 
BALTUOS JŪROJE.

Mums rašo iš Kopenha
gos (Danijos)^

Jau buvo rašyta apie An
glijos povandeninių valčių 

; įsiveržimą Baltijos jūron.
bar pasirodo, kad anglai j 

pradeda gana aktyviškai! 
veikti, užpuldinėdami ant 
Vokietijos prekinių laivų. 

(Taip f> d. spalio viena po
vandeninė
!laivą “Svionia” vežusį gele
žinę rūdą; laivas bandė iš-

veninius baugindami už ne- mo darbo imties, po penkių i yatl cteiei nelaimes negalima veninius, Daugindami uz ne .. nebeduodama iokios H)US apkaltint kapitalistu,bet klausymą visokiomis baus-Mienų nebeduodama jomos i i ;>
mčmis Krautuvės mieste- pašalpos ir išvaroma is ko- pasuoao, Kad ra baisi uage menus. Krautuves miesto . Pakelėie randama dija jvyko išdalies delei kalyje visos isgrobstytos. Kai- mitelių i aueieje . lanuama j ž j o-nbut-nnin Mieste 
kurie kareiviai mokėjo už daugybe paklydusių vaikų, jatahstų gobstumo. Mieste 
KUIIC Kdieivicu H1UALJU uz, ąnokpfi dar nenašne- majoras Armstrong ir kitipaimtus daiktus, bet daugu- n sneKeii aai nepasne 'Ahrqi- nrina-— np dta, o kad ir kalba—nežino,’į° seniai jau tuiojo yiipa

.v U Tv v. , i • L-nnn iio vrn ir iš kur nfVv-!zmt,. kad tame didžiuliamKaisedorys. Is čia labai M no Jia Yia U. aLvy | ’į nebuvo užtektinai an- 
maža žmonių išbėgo. Visi l'V- l ojau našlaičių daugy- 1
nutarė pasilikti ir, kiek ga-,’>e randama^ miesto gatvėse,, ’ -
lint, laikyties savo vietos, po rniskus, saly kelių. Nas-l_ Aa^b 
|Bėgo tik tokie, kurie neturi Jai........

•|savo ūkių. į'
Mamovų Raistai. Jie yra

’Paluknios parapijoje ir už-

laivai.
y tapo areštuo

i sako, kad 
r v ši u su

v vtu rėjossisaugojimų nuo ugnies.
nelaimingosios 

įčiams steigiama prieglau-'Pittsburgo merginos' jmvo 
:dos Nižnij Novgorode, Sa- pihiame savo amžiaus zy(lė- 
maroje, pro kur eina di-'.p.me fĮčle1 tų pačių priezas- 
džiausis pabėgėlių vieškelis. £;1LL dėlei kurių savo laiku 

įima didžiausius plo"tus. Per Žinoma, pabėgėlių tikybi-.™vo daugybe mergini j New 
į* tuos raistus teka Merkio u- mąis ar tautiniais reikalais, t 

. prie tokių aplinkybių, sunku

ra apsaugotas gaisro žvilg-Į 
į sniu ir visgi nieko nedarė. ■ 

ten subėgo turtų nakinimą. Atstovui . Urpe Pittsburgo 
M. Yčui buvo pranešę, kad renku vi 

Biržų sujudimas

vMtk ir/kbinrJPe> i kurią juose inteka ii - . _ . - • 
™ Luknia. Inėiti į raistus la- pesirupintu.

lumes ten liko. Dabar vė- 
lei atėjo žinia, apie nuskan- 
dinimą net 3 Vokietijos lai
vu ta pačia diena. Taip da
lykams esant, nuolatinis su-

FRAKCIJOJ NIEKO 
SVARBAUS.

Champagne provincijojl 
. artilerijos šaudymas. 

La Courtine apygardoj ’ 
kiečiai neatmušė nuo fran 

!cūzų jokių pozicijų.

bai sunku. Ir seniau žmo-, 
nės slapstydavęs juose karo) Paaiškinimas apie žmonių 
metu. Dabar i 
daugybės žmonių iš visų 
apylinkių ir slapstosi raistų Kauno 
salose ir kalvose. Mamovu nuovados antstolis (prista-

Ketvirtąjį areštavo dak
tarą Herbertą Kienzle, ku
liam padėta .$2o.'J00 paran
kos. Kienzle papasakojo di

ls. apie kuriuos 
į \\ a -hingtoną. 

•ija ir detektyvai sa- 
i begalo daug darody- 
ieš areštui tuosius, 
u-tas l ay prisipažino 
nuo vokiečių slapto- 
poiicijos viršininko 
ly (Belgijoj) $2,000.

Is \\ ashingtono važiuoja 
i New A orką vyriausias Su- 
vienytų Valstijų prokurato
rius.* Jisai, ištyręs dalyką, 
padarys speciali raportą pa
čiam p rezidentui VVilsonui.

Detektyvai ir valdžia Su
s’rūpinę. iš kur suokalbinin- 

nors jau seniai nuteis- kai gaudavę pinigų.Juk jiem 
reikėdavo stambių sumų. 
Sako, kad suareštuotieji pa
pasakojo daug sekretų ir su
minėjo'vardas daugelio žy
mių Amerikos vokiečių, ku- 
He* duodavę siokalbinin-

ceiuis seni 
| tuoj prune 

Pittsburgo miesto valdžia! °’5 
žinojo, kad tasai namas ne-J °

didelis

raistuose slapstosi kunigas vas) deginąs namus, žmonių KUNIGAS ŠMIDTAS PRA- • 
iUnnyhnnTo-oriMaliukevičius, Trakų dėka- ’ \ _ -

Švedija nas’ir al)ie 20,000 žmonių is U gyvenamųjų vicui. m. j 
Trakų ir kitų apylinkių. 

Maišogalos 1 
bokštas sugriautas.

turtą ir žmones varu varąs
Itijos su Danija ir čas kreipėsi į to fronto ar- 

nurodydamas.

š() NAUJO TEISMO.
Kunigas Hansas šmidtas, 

tasai pats, ką nužudė Oną 
Aumuller, dar ligišiol nenu-bažnyčios mijos vadą

Sude- neteisotus ir neleistinus ant- 
gė daugiau nei pusė mieste- stolio darbus.

vo- Ant Dunojaus upės vokie- lio. Rugp. 30 d. atstovi
...i- čiii armijai pavyko jau susi-1 Senuosiuose Trakuose ar- Yčas gavo telegrama __ c

likti su bulgarų generolo motų šoviniai sugadino baž- .atsakymą iš armijos štabo: 1
Granata pramušė) “Į tamstos telegramą ar-' 

i - - o t ir ~ — — ---------- c • — v_< o j sake K a u n o
!bos toje vietoje ingriuvo. 'gubernatoriui tuojau su- 

Serbijoj Granata sugadino vieną al-jstabdyti Panevėžio * apskri- 
|tcrių ir sulamdė vargonus.'ties 4-sios nuovados antsto- 

Austrii orlaivininkai, ku- Senos liepos stovėjusios am- li0 netikėtinus darbus, jeigu

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.

Badajevo armija. Taip pra- ’ nyčią. Granata pramušė j “Į tamstos 
•neša vokiečių generalis šta-1stogą ir plyšo ant lubų. Lu- unijos vadas

Vokieč’ai užėmė 
miesteli Dobrin. 

i Bryce už-! .
raneša, kad visos italu ata-'klausė premjero Asqiiitho, rie ata1

ar tarpe Anglijos ir Vokie- labai daug nustolių ir užde- _ ------------
tijos valdžių įvyko susikeiti- ge daugelį namų. , _
*— --------- Turkai turi 350,000 karei- tuvių buvo suplaukę iš Za-!

pranesa, kad visos italu ata
kos atmušamos su didžiau
siais dėl jų nuostoliais.

VOKIEČIAI ŠALĘ RY-
GOS IR DVINSKO.

Vokiečiai ant „žūt-būt yra

ŠNEKOS APIE TAIKA.

mas nuomonėmis taikos 
klausime.

laikraščiai rašo,
nori taikos

ivo Venecią, padarė žius, iškirstos.

Dvinskan tūkstančiai lie- trobesius nedeginęs,

minėjo varaus
v ’ 

kai bin in
i' la ūkia-

Maxo 
sako- 

s (Lnamitie- 
Rc.bc r tas Fay 

sis menesius išleidęs

Albanes apeliacijų teisme 
Šmidto advokatas Kcelble 
padavė prašymą ir nurodė 
motyvus naujam teismui. 
Advokatas sako, kad ne 
smidtas nužudęs Aumuller. kams pinigą
Ji mirė dėlei nelegališkos o- ma dar ari 

. _ peracijos. iBrcitung, a
tokių tikrai yra. Guberna-i Advokatas sako, kad ap- ma, kad še’ 
torius praneša, kad antstolis kaltinimas buvo paremtas i 

_ _ > o tik paties šmidto prisipažini- pc_ 
ugnim naikinęs laukuose ja- n;u, kuris pasisakė nužudęs daugiau nei $30,000

nūs pinigais
ei

vių, kad padėjus bulgarams, rasų, Ukmergės, Panevėžio vų žagus; kad žmonės nebu- ja. klausydamas kokio tai 
Graikijos karalius nuvyko [pavietų, bet pradėjus vokie- vę varomi iš gyvenamųjų vidurinio balso, reikalaujan- 

iSolonikus. čiams artinties, gavo kėliau- vie tų”. “Liet Balsas”, čio, kad ji būtų paaukauta'

■HU

41

10

Vokiečių ambasados, na
riai tuo tarpu dar neįrnai- 

čio, kad ji būtų paaukauta1 syti šioj istorijoj.
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Ar reikalingi streikai — 
reikia klaust, ar reikalinga 
vandenin įpuolusiam plaukt, 
kad išgelbėjus gyvastį, ar 
gulėti tenai? Darbininkai 
streikuoja ne iš liuoso noro, 
bet priverčia prie to patsai 
gyvenimas. (“Naujienos”).

Mums praneša, kad “Ša
kės” bendrovės nariai nuta
rė 49 balsais prieš 8 išleisti 
veikalą “Klioštorius ir Jė
zuitai”. “Šakės” bendrovės 
nariai nupirko net 68 šėrus.

Vertėju būsiąs drg. A. J. 
Karalius. Knyga turės a- 
pie 11 šimtų puslapių. Kas 
išanksto užsirašys — kaina 
bus 2 dol. Kada bus pada- 
i vta — kainuos 3 dol.

sivienijime ir tt. užsiliko la
bai daug charakteringų pa
davimų ir pasakojimų. Bet 
tie padavimai ir pasakoji
mai tolydžio vis labiau už
mirštami, nes mūsų seneliai, 
tie, kurie anais laikais vei
kė, vienas po kito persiski- 
ria su šiuo pasauliu.

Męs raginam senus veikė
jus — rašyti savo atsimini
mus. Iš to bus puikios 
medžiagos Amerikos lietu
vių gyvenimo istorikams.

D.,? f

X

L A IS VS

einaJūs klausiate, kur 
pinigai?

Boston and Main gelžke- 
lis nuo 1 d. sausio, 1912 me
tų. išleido New Hampshire 
legislatures atstovų “šmera- 
vimui” $841,267. Žinoma, 
kliuvo ir advokatam ir kapi
talistiškiems laikraščiams.

Kapitalistai moka apgint 
savo reikalus. Tik tegul 
darbininkai išmoksta taip 
savo reikalus ginti.

Dėlei sušaudymo Brussely 
anglų patriotės Edit Gavelį, 
“New Yorker Volkszeitung” 
rašo:

“Ne tik Anglijoj, bet ir 
Suvienytose Valstijose ži
nia apie sušaudymą ne
girdėtai pablogins Vokie
tijos reikalą. Dar Vokie
tija nėra taip drūta, kad 
ji galėtų nepaisyt giliau
sios neapykantos viso pa
saulio”.

“Keleivy” ir kituose laik
raščiuose eina ginčai tarpe 
pp. Rimkos, Vitkausko, 
Varduno ir kitų.

Visgi, keisti papročiai lie
tuvių laikraštijoj. Barniai 
kilo “Laisvosios Minties” 
bendrovėj tarpe dviejų as
menų, 
n iškas 
ginėjas 
u

Rodos, tasai šeimy- 
dviejų redaktorių 

neturėjo persikelti 
Laisv. Minties” tvoros-.

Bet kas tau davė! Mūsų 
laikraščiai “suvisuomenina” 
net tokius dalykus,dėl kurių 
plačiai visuomenei galvos 
neturėtų skaudėti.

NERVIŠKAS LAIK
RAŠTIS.

“Rankpelnis” ir vėlei ne
patenkintas Amerikos soci- 
jalistų laikraštija. Esą:

“Liberalai žada siųsti 
Amerikon (aukų rinkti) 
Bulotą ir Žemaitę. Ne- 
kurie socijalistų laikraš
čiai jau džiaugiasi iš to. 
Reikia pastebėti, kad jie, 
tankiai talpindami be jo
kios kritikos įvairius Lie
tuvos liberalų pranešimus, 
atsišaukimus, dargi išti
sus straipsnius, padarė 
tokį mišinį, kad skaityto
jas tankiai priima libera
lų pažvalgas, kaipo soci
jalistų”.
Smarkiai užima. Ir tai 

tik už tai, kad mūsų laik- 
raščiai pagarsino apie Že
maitės ir Bulotos atvažiavi
mą ir nei vienas jų, išėmus 
“Keleivio”, nepridėjo prie to 
pranešimo jokių komentarų.

Bet kas įstabiausia, tai 
tas, kad “Rankpelnio” re
daktorius, peikdamas mūsų 
laikraščius už pranešimą a- 
pie atvažiavimą “liberalų 
pasiųstųjų atstovų” — se
kančiame po apžvalgos 
straipsnyje giria Žemaitę ir 
sako, kad “ji daug aukščiau 
stovi, negu daugelis pirmei
vių” ir... išdrįso protestuoti 
ne tik prieš klerikalus, bet 
ii “pirmeivius”.

Kaip matot, tai “Rank
pelnis” sau pavelija girti Že
maitę, bet Amerikos laik
raščiams norėtų uždrausti 
net paminėti apie jos atva
žiavimą.

Kalbant apie Bulotą, vėl 
reikia pasakyti, kad jisai 
nėra liberalas, bet yra tik
ras demokratas.

Kodėl “Rankpelnis” 
nerviškas ir šiurkštus?

kelia visus dabartinius er
gelius, dar neseniai Ame
rikoje gyvena. Jaigu jis 
būtų ilgiau šioje šalyje 
pagyvenęs, gal jis galėtų 
plačiau matyti, negu kad 
dabar. Jis gal galėtų pla
čiau permatyti ir supras- 
sti Amerikos lietuvių ap
lamai ir lietuvių darbinin
kų gyvenimą atskirai. 
Dabar gi jis nori priskie- 
pyti čia tai, ką jis matė 
Vilniuje. Bet jis užmirš
ta, kad kas yra gera Vil
niuje, čia gali būti visai 
bloga. Įvairiose šalyse y- 
ra įvairios aplinkybės, ir 
su tomis aplinkybėmis rei
kalinga skaityties. Ta 
politika, kurią jis ir jo ša
lininkai varo, gali prives
ti prie labai apgailėtinų ir 

mums patiems, Amerikos 
lietuviams katalikams, 
kenksmingų pasekmių”.

“Baigdamas, aš norė
čiau pasakyti perspėjimo 
žodį lietuviams kunigams. 
Jaigu męs, katalikai, lei
sime varyti tokią politiką, 
kaip kad dabar kun. Ke

ro, tai katalikiškoji vi
suomenė greitu laiku pra
dės kitaip žiūrėti į tuos 
užsipuldinėjimus
tus, šmeižimus, asmeniš
kas kandžiojimus, kurių 
dabar prisileidžia keme- 
šinės politikos vadovai. 
Kun. Kemėšis nėra tikras 
Amerikos lietuvis”.
Žiūrėsime, kas iš to vis

ko išeis. “Kataliko“ leidė-

toks

Tas pats ir dėl F. J. 
gočiaus. Tautininkų 
klerikalų laikraščiati skam
bina - rėkia, kad Bagočių 
neprileidžia prie advokatų 
baro. Iš ypatiško žmogaus Į 
nepasisekimo daro sau par- 
tijinį biznį, garsina savo 
kromelį. Ir tas bubnijimas,

Ba
ir TANANEVIČIAI, KEMĖ

ŠIS IR KOMPANIJA.
Męs taip ir laukėme, kad 

'tarpe juodosios partijos kils 
I kivirčų. Jau seniai buvo 
įkalbama, kad senieji kleri- 
■kalų bosai, pilni unaro ir 
ambicijos, šnairuoja į gri- 
norių, poną Kemešį, kuris, 
anot originalio “Naujienų” 
išsitarimo, sumanė pravesti 
12 takų į kleboniją.

Ponas Kemėšis, atvažiuo- 
skundu. jie keršija Bag©- tanias. Amerikon, atsivežė 
čiui, kada tik gali įkąs- su savim 1 ūmo energišku-

kos kito žmogaus nelaimės
juo keistesnis,kad ne kas ki
tas, kaip tie patįs tautinin
kai prirašė -ant Bagočiaus' 

galybes visokių! 
Jie keršija Bag©-
Ji. Pavydi todčiį:n!<T davatkų landumą,'vilti- 

ninku stačiokiškumą ir juo- 
!spiečių jezuitiškumą. Tuo 

ugabesnis už jųjų tautiškus politišku kapitalu pasinau- 
dvokatėlilis. Štai kodėl jie,dedamas, Jisai sumanė reor- 

_ I r t-* * n • « z-x. 4- « t y i vii T rr i i Ir I m Ir

kad nujaučia, jog Bagočius 
yra kur kas pranašesnis ir 
su gabesni“ •

padarė “skymą” jam ker

RAŠYKIME SAVO ATSI
MINIMUS.

Dviejų senų sąjungiečių— 
J. Rauiinaičio ir J. Rama
nausko — straipsniai jubi- 
lėjiniam “Kovos” num. ne
paprastai patiko mūsų laik
raščiam. Kaip kurie jų 
net persispauzdino ištraukų

'ganizuoti visą mūsų klerika
lų gyvenimą, lakieruoti jį 
išlauko ir sucementuoti iš 
vidaus. Pirmeiviams ir so- 
cijalistams tapo apskelbta 
kryžiaus kova. Pareikalau
ta, kad viskas būtų po Ry
mo ženklu. Kovoje su prie
šais mesta šalin ir politiškas 
švarumas ir visoks manda
gumas.

Bet tai dar ne visi p. Ke
mešio “nuopelnai”. Jisai ir

iš anųdviejų draugų straips- jo šalininkai pradėjo skersa- 
niu.v kiuoties su katalikiečiais, 

Mums iš tos priežasties Į kuri e nors tokie jau patįs 
atėjo galvon mintis reko- i klerikalai, tokie jau patįs 
menduoti seniems visuome-1 netašyti vulgariškumo pase
nės veikėjams rašyti iš savo kėjai, tačiaus labiau suame- 
gyvenimo memuarus — at- rikonėję, labiau moką derin- 

Amerikos lietu- ties prie šios šalies aplinky- 
praeRies turi savyje bių.

O dabar paklausykit, kokį

simimmus.
vių
nepaprastai daug originališ-
kų ypatybių. Apie Burbos pamokslą iškirto p. Keme- 
laikus, apie Šliupo, Dembs- šiui ir jo šalininkams “Kata- 
kio ir kitųveikimą, apie liko” bosas: 
revoliucijas tautiškanie su- r”“Kun. Kemėšis,' kursai

X- p:

faf" -VJ

1 Anfrn «vlr vnlriariai kuri’? savininkai pabėgo, žo- 
£1UIIU9jIK VUillCUal Įę nupjovė vokiečių karei- 
Suvalkų gubernijoj.“d“J”

(Pranešimas “Laisvei”) | Abelnai, vokiečiai ne vien
------------- (tik kare rūpinasi, bet ir

Kada vokiečiai antru sy- gyvenimu ir viską daro su 
kiu atėjo į Suvalkų guber-p išrokayimais,. per tai jiems 
niją, tai buvo daug žiaures- ir karė sekasi. Rusų gi ka- 
ni, negu pirmu sykiu. Vie- reiviai daugiau nieko neži- & 
nok męs su jais* greitai su- no, kaip tik plėšti svetimą ngS 
sitaikėm ir dabar labai pui- turtą ir ] 
kiai gyvenam. ?'_* 
nestebėtina, kad antru sy
kiu vokiečiai buvo daug 
žiauresni, negu pirmu sy
kiu. Kada vokiečiai išvijo 
rusus iš rytinės Prūsijos, 
tuomet pamatė, kad rusai 
jų šalį visai nuteriojo ir api-

Nei kiek jaunas moteris.
Juozas Nelaisvis.

Butow, 23-IX-1915.

Reikia pastebėti, kad a- 
part rusų kareivių, buvo 
kalti ir ramus gyventojai. 
Kada rusų kereiviai vežė iš

Buržuazijos komitetai ir 
darbininkai.

sižiūrėt, kad sąlygos, kurio
mis jie važiuoja dirbt, ne
būtų blogesnės, negu yra to
se vietose, kur jie važiuoja. 
Varšavos darbininkai neturi 
bloginti vietos ar Rusijos 
darbininkųXiždarbių.

Taip-pat ir magistratas 
nesirūpina bedarbiais. Jo 
organizuotieji arba sumany
tieji darbai tegali suteikt 
uždarbio tiktai nedidelei 
darbininkų saujalei. Bet 
turtingos Lenkijos sostinės 
kasos beveik visiškai nebu
vo atidarytos Varšavos gy- 

Ivoj dešimtys tūkstančių, o įventojams. Taip dalykams 
L...i.. i..._ 4.-1 „4-[stovint, darbininkai pa

smerkt' bado mirčiai, šali
mui plikam lauke”...

Darbininkų organizacijos 
l o’kalauja, kad būtų suteik
tas darbininkams darbas. 
Reikalauja, kad nebūtų blo
gi narnos darbo sąlygos — 
.mažinama darbo mokestis, 
ilginama darbo diena. Su- 
sipi atusleji darbininkai tu- 

jie ir da-'rį visa daryt, kad tai neį- 
... _.i reika-A’ ktų. Reikalauja, kad fa- 
O°kas nebe- hrikantai organizuotų ir ne

tekusiems darbo darbinin- - 
kams gydytojo pagelbą ir 
rūpinimąsi tuo pavestų su
sijungusioms darbininkų li
gos kasų valdyboms. Dar
bininkai turį išreikalaut, 
kad negalintieji mokėt ne- 

Lab-*hūtų metami iš gyvenimų.

II.
Da blogiau, negu Lodziuj, 

elgėsi Varšavos “visuome- 
. __j” komitetas. Lenkijos 

gėdinti mergaites irisocijalistų partijų: P. P. S., 
Bundo ir P. S. D. (opozici- 

*jos) Centro Komitetai išlei
do rudenį 1914 m. Varšavoj 
atsišaukimą, kuriame tarp 
kita ko skaitome:

“Karas įstūmė darbininkų 
klesą į neturto, bado ir ligų 
gelmes. Nieks neina į pa- 
gelbą staiga netekusioms

Iš Z. ALEKSOS LAIŠKO.
(Rašytas “Laisvės” red.).

...Jau antra diena, kaip 
gyvenu ant “laisvės”. Gy
venu mažame kaimely ant
Angaros (Sibiro didupč). a-gyvenimo šaltinių minioms, 
pie 600 viorstų nuo gelžke- p-tirių jau dabar yra Varsa- 
]io. ” |voj dešimtys tūkstančių,

Laišku galim gauti bet bus šimtai tūkstančių. 
Z™SV°L:PLS?,P?2ę spalių mėnesį mūsų krašte ^-0 valdžia, ne magistratas 

...  " baisiai pabjūra keliai ir pač-, (įmest.) valdyba), ne burzu- 
’kkUwjct a/’.ija nesirūpina tais, kurie 
Aš randuo-i^ jaunų metų iki pat mir- 

nuoūies g:.mina turtus valsty- 
usi-lbei, kraštui ir turtiugo- 

'sioms klesoms... Dargi pas- 
šinėti. Uždarbiauti čia nė-'toge ir tą nori atimti is dar- ; 
ra iš ko — visvien nepražu-.bininkų namų savininkai.; 
siu. Žieminių drabužių ne- ĮBj -sigrudę savo kišenius iš 4 
turiu ir kas bus žiemai atė-|hutų samdytojų, . 
jus — nežinau. Savo būto ha; nemidaširdingai 
kolei kas dar taip-pat netu- hiųja raudos. L 
riu. Ūkininkai stačiai ne- gtili mokėt, tą spėka meta 
nori išnuomuoti būto ir nie- laukan kartu su vaikais ir 

Bet ko- rakandais... Lenkų buržua
zijos labdarybės tikslas — 

susitvarkysiu... Meldžiu lai- tiktai apdumti akis darbi-

visokių daiktų, tai gyvento-, 
jai iš jų labai pigiai supirki-' 
nėjo tuos daiktus. Kada 
vokiečiai pas gyventojus at
rado savo daiktus, tai, su
prantama, pasidarė piktes
ni, bet jie turėjo ir pamatą 
tam piktumui. Bet dabar 
vokiečiai nieko nesako ir už 
tuos daiktus.

Dabar vokiečiai Suvalkų 
gubernijoj įvedė tvarką vi
same kame. Kada vokiečiai 
išvijo rusus, tai gyventojai 
tuojaus pradėjo kirsti me
džius valdiškose ir dvarinin- 

; ir vežti namo. 
Dabar vokiečiai * ir girių 
kirtimą sulaikė. Jeigu jie 
nebūtų sulaikę, tai nežinia, 
kas iš to būtų išėję.

Vilkaviškio miesto ko
mendantas paskyrė savo ka
reivius saugoti, kad gyven
tojai nekirstų medžių.

; vien 
bet ir dirba; jie 

kad pa- augštus kelmus, ___________ __  *

ta Angara nevaikščioja pei 
1—2 mėnesius.
si 24 viorstų atstume 
pačto stacijos. Kaip 
tvarkysiu, pradėsiu šį tą ra-,

boiko-;lių giriose
ko nebeparduoda.
kiu nors būdu, veikiausia

kraščių...c

Nuo redakcijos.
pranešti, kad Z. A. jau 
siųsta kiek pinigų, kad 
saugojus jį nuo bado ir 
čio.

ninkų klesai, kurios rūsty
bės bijodami dreba labda-

jas dar nepastatė visų taškų kareiviai ne«:» ......ant ’T'.
Reikia pasakyt, J 

rašiai, kaip“Katalikas”,apie 
p. Kemešį ir jo agitaciją 
mano ir daugelis kunigų, 
kurie jau seniai niurna 
prieš to asmens diktatoria- 
vimą.

Tegul jie pešasi tie ponai 
katalikiški klerikalai. Juo 
jie labiau išsišnekės, išsipra
vardžiuos, tuo greičiau žmo
nės pamatys, kad tai pirtis 
jaują vanoja, o jos abidvi 
suodės.

GERA KNYGA GULI ANT 
LENTYNŲ...

Visi šaukia, jog stingame 
gerų knygų. Visi dejuoja, 
graudinasi. Bet jeigu kas 
nors išleidžia gerą knygą, 
tai pirkėjų taip mažai, kad 
knyga tik patuština leidėjo 
kišenių.

Viena ypata suteikė 
mums sekančiu žinių. Ed- 

d V 4-

mundo Steponaičio eilių rin
kinio buvo spauzdinta 2,000 
egzempliorių. Išleidžiant, 
nesigailėta lėšų. Norėta 
išleisti švari knyga, gražiais 
viršeliais ir ant gražios po- 
pieros.

1000 egz. likosi Lietuvoj, 
o 1000 atsiųsta Amerikon. 
Leidėjas pradėjo garsinti. 
Garsino daugely Amerikos 
laikraščių. 500 egz. atida
vė laikraščiams už apgarsi
nimus, o 500 pasiliko savo 
krautuvėj. Iš tų 500 egz. 
bėgyje kelių* metų, išpirko 
tik 200 egz., o 300 egz. guli 
sau ant lentynų.

Įdomu žinoti, kiek egz. 
išpardavė redakcijos. Apie 
“Laisvę” tiek žinoma. "Ji 
gavo 100 egz., ir ligišiol di
desnė egz. pusė neišparduo- 
ta, nors knyga ir paleista 
pigesne kaina.

Kaip sau norite — čia rei
kia jau susirūpint ne dėl 
biznio, bet visai dėlei ko ki
to. Gerų knygų mūsų 
žmones nenori pirkt. Kny
gų rinką pas mus užkariavo 
dešimteentinės brošiūrėlės 
ii visokių pigių dainuškų 
l inkiniai. Tas tai išperka.

Ed. Steponaičio eiles ver
tina kiekvienas žmogus, 
kuris bent kiek nusimano 
poezijoj. Tai puikios eilės, 
kurios sužadina geriausius 
jausmus.

Lietuviai, nedarykite sau 
gėdos!' Pirkite tą knygą. 
Galite gaut visosd\redakci- 
jose.

Tie 
sergsti, 
pjauna 

rankioja 
paliktas viršūnes ir krauna 
į krūvas. Šakas liepia pa
imti vietos gyventojams.

Sugrįžo ir girininkas, ku
rį rusų valdžia buvo pir
miau išsiuntus į gilumą Ru
sijos. Mat, apsižiūrėjo, kad 
jų girininkas vokietis ir dar 
Vokietijos pavaldinis, tai ir 
išsiuntė, bet paskui pavelijo 
jam grįžti Vokietijon. Jis, 
pribuvęs į Vilkaviškį, tuo- 
jaus gavo nuo komendanto i 
leidimą padaryti pas gyven-

Galime i _ e]<Spiuatatoriai. __ .
pa’|darybė — tai turtingųjų j”Vietoj to, visiems namų sa- 
a^’[klesų ir smulkiosios buržu- vininkams ir visos Varša- 
sa " azijos apsisaugojimo iran-'vos gyventojams turi būti 

kis'. Ir ištikrujų, koki tiks- įvestas tam tikras mokestis 
llą turi pasistatęs sau 
suomenės” komitetas, 
dedąs iš grafų, 1

įdarybė — tai

i.:

bedarbiams paturėti”. “Dar- 
susi-įbininkai turi turėt darbo. O 

dedąs iš grafų, kunigaikš--būdami be darbo, jie turi tu- 
čiu, fabrikantu ir namu sa- rčti tikrą duonos kąsnį ir 
vininku? Visuomenės ‘ au- vietos, galvai priglausti. Tai 
kas “visuomenės” komitetas turi būt suteikta jiems iš 
apverčia ne badaujančių pa- turtingųjų kišenės, kurie su- 

piinldpgclbai, ne tiems, kurie nebe- Įsikrovė savo turtus, per il- CljalCiemOKiatO, dur mptus išnaudodami dar-

RUSAI BELAISVIAI PAS 
SOCIJALDEMOKRA-

TIšKĄ DVAR
PONĮ.

“New Yorker Volkszei
tung” rašo:

Dvare
Prūsų seimo atstovo, drau
go Hoferio (ties Tilže) dir
bo gana daug rusų i 
vių. Tula jų dalis ėmė vie
ną gražią dieną ir pabėgo. 
Atžagareiviškas

turi iš ko misti, o prekybai, gus metus išnaudodami dar- 
kurios tikslas aprūpinti pi- ibininkų klesą. Kas karą pa

hplaiq- giais produktais tuos, kurie'sėjo, tas tegul dabar jo vai- 
ueidio- . 4.,, • «u: įeina nifniin Siisinmt’.nssip-da turi iš ko mokėt, "vi

suomenės“ komiteto sankro-na gražią cuena 11 pauego. • , , _ . , . ... . .
Atžagareiviškas “Tilsiter ivos ,]“<>. buda Patu1?. tlktai 
Tageblatt” iš tos priežasties 
pasinaudojo ir užsimanė ap- 
kaltint socijaldekratiška at- T , - . . , .. .
stovą. “Tilziter Tageblatt” Ir bc to J.os PasJste<“i 

t - i i ttIsfiii irrvnai nolitikos tikslą.

klesa, kuria remiasi “tauti- v f
ninku - demokratų” spėka.

tojus kratas ir surašyti, ar stačiai pasak§ kad Hofer sau grynai politikos tikslą,
todel samdė belaisvius/ kad kuris taip-pat yi a priešin- 
davus progą jiems pabėgti. £a? .. darbininkams, kaip 

, Tuomet likusieji tušai be. į’™™ proletarei smui
kai elgtis: kur tik suranda laisviai parašė tai redakci. kio.ji buržuazija ir tauti- 
medzių, tai reikalauja ky- jai laiška, kuriame sako, jog č-in Amo (m iv n °

daug jie turi prisikirtę ir 
prisivežę medžių. Pradėjus 
kratas daryti, pradėjo rusiš-

šius pjauja. Susipratusie- 
ji ir organizuoti darbinin
kai nesiduos “visuomenės” 
komitetui saves apgauti”.

Taip rašė Varsavos dar
bininkų organizacijos da 
praėjusį rudenį ir ikišiol ne
atsisakė tuo keliu ėjusios.

V. Kapsukas.
darbininkams

LAIŠKAS Iš MASKVOS.
A. Steponaičiui, Brookly- 

ne, rašo jo brolis Vytautas 
iš Maskvos:

“Mums” nesiseka. Prusai 
supa Vilnių, o apie Kauno 
nustojimą spėjome ir už
miršti. Paėmė turinčius 
1917 metais stoti naujokus. 

; Mačiau daugelis išsiveizi 
Nors jauni yra 

Porą dienų atgal 
— tai praretint tas durna patvirtino apsauginių 

bedarbių minias, (antrosios rūšies) šaukimą. 
Neilgam trukus, turbūt,juos 
ir pašauks. Bent sumažės 
Rusijoj vyrų. Miestuose to 
tai neperdaug žymu, bet so
džiuje tai tuoj regima vyrų 
stoka.

...Kostromoje ir Ivanovo 
Voznesenske sušaudyta į 
100 darbininkų. Kuo baig
sis nežinia.' Bet dabartinei

ninkai - demokratai”...
Darbininkams, tiems, ku

rie neturi iš ko pirkt, komi
tetas viena težino: darbo 
teikti, tai yra nežinia kam 
verst išvažiuoti iš Varša
vos į kažin - kokius nepa- 
sviečius. Biurų tarpininka
vimas darbui ieškoti — tai ‘vaikučiais, 
tiktai iškaba. Tikrasis jų narsesni, 
tikslas • 
dideles bedarbių i 
kurios yra buržuazijos ne
rimasties šaltinis. “Teva- 

Vilniaus cenzūra labai aš-ižiuoja darbininkai į. sodžių 
triai daboja Amerikos'lietu-j dvarininkams dirbti, teva- 

’ ’ ”._„:Ujs. Tik retas'žiuoja į Rusiją fabrikan- 
. ____ egzempliorius pra-įtamst

Dabar atgabeno i sprūsta pro cenzorių ran-ijip toj 
1 nieks

šių. Apie tai sužinojo ir 
komendantas ir tuojaus 
vargšą suareštavo. Dabar 
girininkas perduotas teis
mui.

Iš Suvalkų gubernijos 
jaunimas pabėgo sykiu su 
rusų kareiviais, per tai pa
sirodė mažai darbininkų ir 
jie negalėjo laukų apdirbti. 
Kūne ūkininkai negalėjo 
apdirbti savo laukų, iš prie
žasties stokos darbininku, 
tai komendantai jiems siun
tė savo kareivius su ark-

jie yra labai dėkingi Hofe- 
riui už gerą apsiėjimą ir ap
rūpinimą, vienok jie vistik 
labiau myli savo tėvynę, ne
gu Hoferį.

Rusai pabėgėliai, betgi, 
nepasiekė savo šalies. Juos 
sugavo ant rubežiaus.

AMERIKOS LAIKRAŠ
ČIAI VILNIAUS NE

PASIEKIA.

kais ir vokiečių kareiviai |viu laikraščiu 
užsėjo laukus be jokių atly-, kuris 
ginimų.
daugelį darbininkų iš Lenki-' 
jos (iš tų vietų, kur kanuo- 
lių kulkos viską išnaikino ir 
gyventojai pasiliko be mais
to ir pastogės) ir kas prašo 
darbininkų, tai komendan
tas siunčia. Bet vokiečiai 
rūpinasi ir tų likimu, kurie'

valandoj, kuomet 
____ nėra tikras dėl savo 

viskas '£yvybės, palieka savo moti- 
iNąs, žmonas, vaikus, nepai-

—— sydarni to, kad jiems badas, i;are| nurimus, ar tik neat- 
____ ' '.1 savininkų sauvale sįįi]<s (įar kas nors (revoliu- 

grasma. 1 epertraukia Jie rpu 1
ryšius su viskuo, kas įiems' J _____________

........... . . savi------------------- 
■tume nuo 
visuomenės 

materiolo!” — tai]) mano ir 
elgiasi “visuomenės” komi- 

v ___ , neduodamas bonų
kad turi darbininkus, o kiti nologiją; Kas yra vaikščio-! (korteliu) pietums, tai yra 
— kad turi prieglaudą ir so- janti šviesa; Keletas atsimi-'atsakydamas sriubos šaukš
tus. " įnimų iš baudžiavos laikų j tą beduoti visiems tiems,

Pavasary vokiečių valdžia vartuose; Kaip įvyko Rusi-ikiirie negali arba nenori iš- 
nuo gyventojų ėmė. gyvu- joj visuotina blaivybė; Kaip; važiuot. Tuo būdu ir da-

kas.
Užtat

“KELEIVIO” KALENDO- Įna,mJ 
RIUS.

Męs tik ką gavome 
neteko nei pastogės ir dabar leivio” kalendorių. <. 
turi pas ūkininkus dirbti, na 25c. 
Komendantas prisako, kad, Paminėtina šie s 
jie būtų užlaikomi gerai. Jiiai: Taisykles laik 
Dabar vieni užganėdinti, tuoti; Europos karės chro-,tetas,

j rysi u s su \ 
“Ke-;brangu, kad tik męs, 
kai- įlankai, atsikratvtume KAIP APIE VILNIŲ AP

KASUS KASĖ?
A. Steponaičiui, Brookly- 

ne, rašo jo brolis apie tai, 
kaip apie Vilnių apkasus ka-

...Kiek man išsiveizi, tai 
už kiek laiko gal prisieit pa- ‘ 
likt Vilnių, nes rusų karei- 
vija suvisu nelaiko vokiečių.

į liūs, bet nei nuo vieno neat- francūzų tauta nyksta: Kas baldiniai darbo biurai (hir- Apie Vilnių jau kasami ap
ėmė iki paskutinių! ir už pa-į reikia žinot apie vartoja-,žos) tai yra tain-pat reakci- kasai, vežama kareivija. Bet 

mus gėrimus (F. Matulai- jinės politikos įrankis. Jais prie rusų betvarkės tai su- 
čio); Kaii) sutvarkyta Vo- reikia

(Bago- politikos sąlygos neleidžia čiau būdamąs arti fronto, 
'įkurti tikrų darbininkų bir-.kas ten darosi, tai tik už' 

straipsnių ižų. Ret kreipdamies ‘į da-į galvos reikia susiimt. Va- 
no-iro žmones apkasus kasti,

■ n imu *•

imtuosius mokėjo pagal vie
tines kainas.

Dabar vokiečių valdžia 
prisakė visus javus iškulti 
ir pavėlino pardavinėti 
tiems, kurie neturi, tik aš
triai uždrausta žydams par
duoti. (Matomai, perkup- 
čiams, bet autorius nepaaiš
kina. — Red.). Dėl savęs 
vokiečiai dar javų neima. 
Dvarų ir ūkininkų laukuose,

naudoties, kadangi visu nieko nereiškia.. Ma- 
sąlygos neleidžia [čiau būdamąs arti fronto,kieti j os valstybė

čiaus); Juokai.
Kaip matot, !

esama visokių. Visi jie įma- kartines darbo biržas, no-iro žmones apkasus kasti, 
nytinai suprantama kalba pintieji išvažiuot iš Varsa-!kuomet dešimčiai žmonių 
parašyti. Gaila tik, kad nė- vos darbininkai (o kas tik skiriama tik viena lopeta, 
ra straipsnio apie socijaliz-,gali, turi išvažiuot), nepri-jVaro nuo Vinliaus nuo šim- 
mą. _ i valo u žsimiršti reakci jinio ■ to viorstų atstumo, o lau-

Geistina būtų, kad kalen- tų biržųpobūdžio. Darydami kuose stovi nunokusieji ru-- 
dorius plačiai pasklistų. kontraktą, jie turi gerai ap- giai. E, ką čia ir kalbėti...

to viorstų atstumo, o lau-

giai. E, ką čia ir kalbėti
» n

y*

a
t
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LAISVE

Dėlei streiko Nastina, N. H.
socijalistųKadangi pamačiau, jog so ateiti. Vienok, atsiuntė 

didelis streikas yra tame 'savo moterį n’ kitus savo pa- 
mieste, tai. nuvažiavau pa-! sekėjus. Mat, norėjo pa
žiūrėti, kaip vedamas. Pa-'krikdyti prakalbas. To ne
buvus, patyriau štai ką: tu- atsiekė. Pradėjb Zapėno 
las S. Zapėnas yra kaipo va-1 moteris rėkti, ka& suaręs- 

xdas streikierių, žmogus be , tuos^ bus muštynes, žinoma, mą” rašo 
jokio supratimo. " ' ' . , ,
riai laiko jį, kadangi kito nekenke, kadangi buvau bė
gai negauna arba nežino baigią savo kalbą. vuw
kur gauti. _ I oiausnis dalykus buvau pa-itriukšmi‘ngas

Trįs savaitės, kaip strei- sakęs.
kas eina, o da neturi unijos'. Taigi, Nashua darbimn-

Hoosick Falls fanatikų 
liaurai neduoda miegoti... 
Londono fanatikams. Apie

- tų fanatikų “pasidarbavi- 
i “Londono Rank- 

Štreikie-!žmonės_ sukilo . Tas nieko 'pelnis” (N. 2).
q , Londonas. Spalio 2 d. 
ovar- |?uvo nepaprastai didelis ir 

i susirinkimas 
parapijos klebe — buvo pa- 

---------- , -------------- . šelpos draugijos bertaininis sutvertos ir atsakančių va- kai laikykitės vienybėje, ,H-istls'irinkimaĮJ Svarbiausias 
dų. Streikieriai turi advo- netikėkit aklai tu lems. va-,k|ausįmas tai buvo kaip 
katą W. H. Barry, apie kurį hąms. Laikydamiesi vieny- tuog nedo’glius socijaiistus 
visaip šnekama. W. H. l'cj — laimėsite Pralainie- ipt.ašalinus iš draugijos. Jų 
Barry, sako, važiavo į New jus, jus aukia baisi ateitis. |įau vjsur besama. Ištikrų- 
Yorką del ištiri mo, ar bran- į Da sykį atsišaukiu į jus, ' jn beda tiems musų bro-

katą W. H. Barry, apie kurį 
visaip šnekama. W. H.

Z Z į, j • I V V. t T A A KJ l

Yorką dėl ištirimo, ar bran-j Da sykį atsišaukiu į jus, !ju> bėda tiem., ....
giau moka darbininkams, l-.ad vieton S. Zapeno issi- i|įajyĮg katalikams’ kur tik 
kaip kad moka Nashua, N. imktumet sumanesnį vede- gom jalistai pasisuka tarpe 
H. Parvažiavęs pasakė, kad ją. 
palikęs ten žinančius žmo-, 
nes ištirti. Ar čia ne kvaili-' = 
nimas darbininkų?! Jeigu 
ištirtų, kad New Yorke mo
ka pigiau, tai pagal W. H. 
Barry nuomonę, mažiau tu- • 
retų mokėti Nashua darbi- . 
ninkams, negu dabar gauna. į Jį įj 
Nashua darbininkai, jūs ne- kas> ai?taTbukietas yra’su-'giją, 
tyrinėkit, kur kiek moka, Įteikiamas atsižymėjusiems, k 
bet jūs reikalaukit savo, ką kaipo pagarbos ženklas. Bet b.___  _ ___

Toki kvaili ty- §joj gadynėj, viskam iškry-'Vienas pasiprašęs balso pa- 
ikdo jūsų vei- pus savo vėžių ir mūsų aiškino, kad esą gali draugi- 

i ’ ■ • ; ” C-‘ i C, ' i? :___
advokatas W. H.'gos rolės, kokią jie turėtų tuvis, nežiūrint jo pažiūrų, 

Barry iškalbėjo vos dvi nii- (lošti, 
nutes ir bėgo su savo reika- į Pastanioju laiku dalyvau
tais, palikęs streikierius. .......  ■ ;___
Valdžios žiaurumas naapsa-'ijųl0Se New Yorke L 2L.. ___v-
komas: moterų galvos su-ijersey apielinkėse, bukietai griebė tą žmogų už krutu— 
alralrl vtnc iv don rrol i a to 111 _ i i - • i v , i _ • _____ • „ _ i___ i____ _ tz • .t _

jūs norite.
rinėjimai trukdo jūsų 
kimą.

Toliau,

socijalistai pasisuka tarpe 
jų, visur užkrečia socijalis
tų dvasią. Na ir kas lieka 
daiyti karštiesiems katali
kams? Reik išmest iš drau
gijos irineįsileisti į klebą. 
Socijalistus išmesti iš pašel- 
pinės būtų gerai, bet kad tie 

, vartojamas iš ži-ituoj pareikalavo atmokėti 
Ar tai vaini-'tai, ką yra įmokėję į drau- 

Vieni sako — atmo
kti, kiti — ne; esą tik iš
maukti iš knygų ir gana.

T. J. Kučinskas.

ukietai
Bukietas — tai glėbys gy

vų gfaių, 
moves.

bukietai nelošia tos garbin-! jai prigulet kiekvienas lie-

palikęs streikierius. • janį man keliuose vakare- 
! ir New

komas: moterų 
skaldytos ir daugelis kalti-į 
na tame majorą. Sudaužy- • bet kiršinimu

[jei tik jis pildo draugijos į- 
statymus. Bet štai vienas 
geras parapijonas smuko 
žemyn nuo “steičiaus” ii

išmesias laukan. Kiti ne
duot. Na ir valiai vieni ki

ltiems per ausis! Iš šin- 
_ Nors ištikrųjų bukietą ne- kiaus tuoj pasigirdo koman-” , , v. . ., m “Muškime,

.,katalikai!” Ir išsimetė vi- 
umjos,'vyzdžiui, negalima bukietą sa viesulą į mitingo salę.

ar atsiras tokia ypata, kuri štiš, o ir stiklus, 
jį užsitarnaus. Jeigu atsi-! kitus Įrankius.

tuviŠki daktarai su savo 
draugija”. Navatnas išsi
tarimas. Jei daktarai už 
dyką rašys apie sveikatą ir 
visi žmonės skaitys ir bus 
sveiki, tad ką daktarai be 
ligonių darys? Eis, kaip 
Graičiūnas, “Draugui”agen- 
tauti,arba,kaip Rutkauskas, 
merginas į Staniukino klioš- 
torių virbuoti? O gal šir
šinas nori, kad jie grįžtų į 
Valparaiso prie . T 1 ' n 
Reikia atmint, kad ir dak
tarai 
savo

J. Berlin.

Darbo Žmonių
Istorija.
Vertė Barabošius.

binihkai, kurie te viso neturėjo ir kurie sa
vo darbo spėką pardavė kitiems.

Pramonijai pakilus įvyko tvarka, kuri 
priminė baudžiavos tvarką: darbininkas, 
kuris neturėjo nuosavybės, surado sau kokį 
savininką ir atidavė jam savo darbo spėką.

(Tąsa).
^A£ZJVL£ į ] , • v • • 1 • • • • •bulvių? ,jungos viršininkai, o juos paskiria meist-

turi savo reikalus ir 
reikalus jie privalo

Męs, lietuviai, turim įvai
rių - įvairiausių draugijų: 
pašelpinių, a^švietos, poli
tiškų, vertelgoj, peštukų, 
škandalistų, etc. Dabar 
proponuojama da~ rašytojų 
draugija. Aš-gi nuo savęs 
patarčiau sutvert “Laikraš
čių Marintojų Uniją”. Į 
“charter - members” paduo
du expertus chronoligiškoj 
formoj pagal jų nuveiktus 
darbus: Kun. Miluką, Siau- 
rusaitį, Dr. Šliupą, Vincą 
Karalių, Antonovą, Kaitį, 
Vitkauską ir Laukį. Kan
didatų atsiras užtektinai iš 
Brooklyno, So. Bostono, 
Worcester, ir kitų kolionijų. 
Kodėlg\i ne?

j matėsi ne pagarbos ženklu, 
n . __  ............ u vienu prieš

ti darbininkai guli ligonbu- kitus.
čiuose ir kalėjimuose.

Advokatai W. H. Barry, galima atsakančiai pritaiky- duojantis balsas: 
pasakėt gerai, kad męs ne- Lį dėlei tūlų aplinkybių. Pa- 
pnėmėm I. W. W. 1 ' - m •. . .

< nes ji_ yra bedieviška, liepia pirkti išanksto, nes nežinia, i Paleido į darbą ne tik kum- 
1" j *— 1 w 1 * T * , * ] i r atsiras tokia ypata, kuri štiš, o ir stiklus, bonkas ir
listiska. As laukiau, kada jį užsitarnaus. Jeiiru atsi- kitus Įrankius. Kaszin kuo

teatras” būtų pasibai- 
1 bedievis ne- 

> nuo gatvės 
Per tai' mūšų būkieti-i tvarkos dabotojų. Tie nevi-

Skaitau laikraščiuose, kad 
Bagočius kur ten teisme jau 
ar ne antru sykiu vis suran
da lietuvių tarpe kokius ten 
“anarchistus”. Argi ir Ba
gočius prigulėtų prie tos ka
tegorijos, . kurs periodiškai 
įsivaizdina sau pinkertonus, 
Rusijos šnipus, germanofi- 
lus, raudonrankius. Navat- 
na, kad nekurie žmonės mūs 
tarpe turi halucinacijas. 
Epidemija tai,ar tik papras
tas pasiutimas?

Prezidentas Wilsonas jjf;i- 
pažino Carranzą už Mexi- 
cos “de facto”, valdoną. Jė
zuitai ir Romos vergai iš 
kailių nerias. Mat, Carranza 
progresyviškas laisvamanis, 

. .    ir katalikų minykai nebga- 
niai visai kitaip pradėjo elg- donai savotiškai ivedė tvar-'lės vargšams pionams kai- . Daleiskime vaikinas M- Taigi tuo tarpu mūsų !Hus lupti, kaip prie Diazo 

.. . ’ ’. ir Huertos.

man reikės kalbėti, tai paro- randa ypata, kuri verta bu- tas “i.
darbininkams kad I. pjeto, tai tuomet jau negali- kęs, jei koks tai 

W. W. nėra socijalistiška. l la suspėti parūpinti bukie- butų pašaukęs 
Bet Barry greitai išėjo, me- _ . 1 1 ■
ko nesakiau, dėlto, kad sa- : 
kė, jog bus susirinkimas tfg' 
ant rytojaus. Ateinam ant myiį merginą ir jeigu tik ji “krikščionims” išmesti soci- 
susirinkimo, advokato W.H. - • • ..... -v •.
Barry nėra, Paprašė S. 
Zapėnas manęs, kad eičiau Kartis 

jus man kalbėti,’ ____ ________
jau, jog adv. W. H. Barry ;jut kurie su juomi susilygina 
yra netikęs ir nežino, r~~ ______ ‘
I W. W. tada S. Zapėnasišlika, vienok bukieta 
neduoda man kalbėti. ; | 
blika rėkia: “kalbėk, kai-i 
bėk, Kučinske”... Aš ma-

pasirodo ant' ste'ičiaus, tai julistų iš draugijos nepavy- 
įau ir bukietas iškeptas. ;Lo — nepavyko taip-pat pa- 

v. .. 1___ J scenoj dalyvauja sisavint pastarųjų sumokė-
ir šiandien kalbėti; prade- !garsus veikėjas, bet tuom ti draugijoj pinigai. Žili

nu rodinė- 'tarpu atsiranda iš negarsių- Yesim, kas toliau bus.

yra netikęs ir nežino, kas jr net geriau savo užduotis 
““ .1__ L L.gau-
/ u-Ina garsusis. Ir kaip tuomet' 

jaučiasi kiti veikėjai? Kaip!
z — ---——— i jaučiasi publika? Bukietui 

tau, kad publika eina su ma-1 aukautojai į tai visai nepai-! 
nim? o S. Zapenas su kom-;so 
Panija man priešingi. Ta-j' štai (lar faktas: tuli ch(1.! radikalai užsispyrė pervesti 
da nejau kalbėti, nenoi ėda-! ru mokjniaj sumano pagerb- '

, damas sukelti betvarkę. Nes !ti-savo mokytoją už pasi-, 
k. Zapenas. man sake, jei- §venyma jr nuperka bukie- l111'1 
gu neišeisi ?s svetaines, pa-ila Suprantam^bukieta pa..p" 
^™PO1>CW t._ duoda iš publikos laike'dai-;P'tal.,stll valdžios tuoj pa- 
su manim išėjo daug drau
gi}. Tada T. M. D. kuopa 
paklausė manęs; ar negalė
čiau laikyti prakalbą dėl 
naudos jų kuopos. Apsiė
miau.

Tuoj draugai pradėjo gar
sinti, kad kalbėsiu kitoj vie
toj, 
sino;

APiE VISKĄ
Norvegijos socijalistai ir

įstatymą, kuris visai už
draustų svaiginančių gėri-

i vartojimą. Francijos, 
Ispanijos ir Portugalijos ka-

Tie tautiečių neapken
čiami vokiečiai ir lietuviai 
“germanofiliai” pradėjo lie
tuviškų miestų, kaimų ir li
pių bei ežerų vardus per- 
krikštinėt iš surusintų ir 
sulenkitų į tyrai lietuviškus. 
O vienok tautiečiai įmanyt 
juos be duonos suvalgyt. 
Likimo ironia ir gana!

VII.
Manufaktūros ir fabrikų atsiradimas.

Juo labiau miestuose kilo pramonija, 
juo didesnę galę ir reikšmę įgyjo turčiai. 
Dar XVI metšimtyj prekyba tarpe Euro
pos valstybių buvo labai išsiplėtojus. Vien 
tik Holandijoj prekybos laivų buvo apie 
10,000 ir jie iš Anglijos kasmet išveždavo 
apie 200,000 vietinių įvairių audimų... Tur
tingesnieji amatninkai jau pradėjo parduo
ti savo išdirbinius už gimtinės rubežių. Su
prantama, kiekvienas miestas pats nevež
davo į tolimesnius rinkus savo išdirbinių; 
tuomi užsiimdavo perkupčius, kuris buvo 
dar turtingesnis amatninkas. Vėliau per
kupčius susijieškojo tuos amatninkus, ku
rie neturėjo dirbtuvių, davė jiems darbo 
įrankius, medega, mokėjo algą, ir pagamin
tus daiktus pardavė su dideliu pelnu. Taip 
amatninkai, kurie pas jį dirbo, su laiku 
prarado savystovybę ir liko to perkupčio 
darbininkais.

Perkupčius apie tai tik ir mąstė, kad« 
įgyti daugiau pelno. Tas pastūmėjo jieš- 
koti pigių darbininkų. Miestuose pragy
venimas buvo brangus ir amatų sąjungos 
apginė amatninkų reikalus ir todėl ten už 
darbo spėką reikėjo brangiau mokėti. Kas 
kita buvo kaimuose. Ten žmonės gyveno 
iš žemdirbystės ir amatas buvo tik pašalinis 
uždarbio šaltinis. Ten nebuvo ir sąjungų su
varžymų: kiekvienas galėjo užsiimti bile 
amatu. Todėl ten ir darbo spėkos buvo 
gaunamos už mažesnį atlyginimą. Tą vi
są perkupčius gerai suprato ir pradėjo da
ryti sutartį su kaimų darbininkais. Audi
nių perkupčius, pavyzdžiui, skolino kaimo 
audėjams pinigus, davė darbo įrankius ir 
medega, bet už darbą mokėjo labai pigiai. 
Per keletą desėtku metu kaimai virto 
prameni jos kolionijoms ir pagamindavo di
desnę dalį tų audinių, ką perkupčius išvež
davo į kitas valstybes. Perkeldamas stak
les į kaimą, perkupčius palengvėle naikino 
miestų atmaninkus.

“Daugelis gerų amatninkų”, sako vie
nas XVI metšimčio anglų istorikas,’“turė
jo pamesti savo amatą ir likti skurdžiais”. 
Seniau buvę pasiturinti amatninkai ir par
davę savo dirbtuves vaikščiojo gatvėmis ir 
maldavo darbo...

Turtingieji savininkai surado naujus 
būdus, kaip pigiau padaryti tuos produk
tus, kurių daugiausia reikalavo. Taip XVII 
ir XVIII metš. atsirado nauja pramonijos 
šaka, kurią pavadino manufaktūra. Tada 
savininkas jau nedavė neštis darbą į na
mus, bet suvadino darbininkus į vieną dirb
tuvę ir jie ten dirbo. Kiekvienas darbinin
kas dirbo tik viena dali darbo ir išsilavino 
greit padaryti. Darbo padalinimas tarpe 
daugelio darbininkų padidino darbo išna- 
šuma. Tai buvo savininkui ant naudos: 
nepakeliant darbo algos, jis įgyjo daugiau 
išdirbinių. Ant kiek darbas liko išnašes
niu per darbo padalinimą, parodo sekantis 
pavyzdis: “Prie spilkučių padarymo dir
ba 18 žmonių. Vienas tiesia dratą, kitas 
pataisinėja, trečias nulygina, ketvirtas su
pjaustė į šmotelius, penktas padaro- galve
lę ii- tt. Aš mačiau manufaktūrą, kurioje 
tik 10 darbininkų, su visai blogais darbo 
įrankiais, pagamindavo kas dieną 48 tūks
tančius spilkučių, t. y. 4800 kiekvienas dar
bininkas. Jeigu kiekvienas darbininkas 
dirbtų atskirai nuo kitų ir neišsilavinęs, tai 
jis, galbūt, nepadarytų nei 20”—rašo tūlas 
mokslo vyras.

Kur darbininko darbas padarytas taip ( 
paprastu, ten lengvai žmogaus rankos vie 
ton gali panaudoti kokį mechanišką įrankį. 
Taip manufaktūra, padalindama supintą 
darbo procesą į atskiras, paprastas dalis, 
surengė dirvą mašinų išradim ui. XVIII 
metšimtyj pramonija buvo labiausia išsi- 
\ysčiusi Anglijoj; ten ir pasirodė vienas po 
kitam Įvairus išradimai. Pirmas išradimas 
buvo verpiamoji mašina “Dženni”, kurią 
1770 m. išrado Hergrivas. Už 9 metų ki
tas verpėjas, Kromptonas, išrado dar pa
rankesnę verpiamą mašiną: vienoj mašinoj, 
vienam žmogui dirbant, sukėsi jau 120 špū
lių.... Vėliau pradėjo tokią pat mašiną va
ryti vandeniu. Greit pasirodė ir audžia
ma mašina. Galop Uatto garo varomoji 
spėka visai perkeitė pramonija. Taip pra
monijos tautų gyvenime prasidėjo naujas 
laikmetis: garo ir mašinų laikmetis.

rai iš savo tarpo. Taigi, meistrai patįs 
sprendžia, kiek jie savo darbininkams mo
kės, todėl aišku, kad jie nepermokės. Prie 
to ir alga būna nusakyta iškalno ant 20— 
30 metų, kartais net ant “visados”. Jei pa- 
gelbininkas bando su meistru pasiderėti, 
tai jam uždraudžia sąjungoj dirbti. Pra
gyvenimas pabrango ir ant ilgo laiko iškal
no nusakyta alga įstūmė darbininkus į 
skurdą. “Meistrų gerovė”, sako vienas vo
kiečių istorikas, “paėjo nuo neapmokėto 
pagelbininkų darbo, kurie su rūpesčiu ir 
vargu žiūrėjo į ateitį”.

Seniau pagelbininkas valgė sykiu su 
meistru prie vieno stalo. Bet XV metšim- 
tyj tas įprotis jau pradėjo išnykti. Meist
ras norėjo daugiau sutaupyti iš tų išlaidų, 
kas išeidavo pagelbininkų pragyvenimui, ir 
todėl valgį pradėjo duoti atskirai ir taip 
prastą, kad pagelbininkai nuolatos skun
dėsi. Meistrai nebeldfelo pagelbininkams 
eiti sąjungos smuklėn ant pokylių, nes sė
dėti šalia savo darbininko jie laikė už gėdą.

Vienok ir pagelbininkai nestovėjo ant 
vietos. Jie pradėjo kovą prieš savo pris
paudėjus - meistrus. Pagelbininkams 
meistrai uždraudė susijungti į sąjungas 
dėl bendros kovos ir dėl neklaužadų 
įvedė baisiausias bausmes. Dancige XIV 
metšimčio pabaigoj streikieriams pagelbi
ninkams nukirpdavo ausis; Lione streikie- 
rius bausdavo ne vien kalėjimu ir ištrėmi
mu, bet ir mirčia. Tačiaus pagelbininkų 
tas neįbaugino. Jie laikėsi savo reikalavi
mų ir kovos taip ilgai, kolei jiems daleido 
organizuotis į sąjungas ir panaikino visus 
prieš juos esančius įstatymus. Jie iškovo
jo teisę teisti patįs savo bendrus, jiems jau 
galėjo būti savo susirinkimams vieta — 
smuklė ir savo kasa. Į kasą ėjo narių mo
kesčiai ir bausmės, tuomi jie užlaikė smuk
lę, pagelbėjo keliaujantiems, sergantiems ir 
biedniems nariams.

XV metšimčio pabaigoj pagelbininkų 
sąjungos išsiplėtojo po visą Vokietiją ir 
Francuziją.

Keliaudami pagelbininkai iš miesto į 
miestą susipažino vieni su kitais ir tokiu 
būdu jų sąjungų reikšmė pasidarė dar di
desnė. Beto dirbtuvių, miestų ii* visos iš- 
dirbystės išsiplėtojimas priklausė nuo jų — 
tų auginių darbininkų. Kada jie visi, kaip 
vienas vyras, metė darbą ir ėjo iš miesto, 
tai savininkai turėjo nusileisti, nes naujų 
darbininkų negalėjo gauti.

“Pagelbininkams visur buvo sąjungos, 
kurios viena su kita turėjo artimiausius ry
šius”, — sako vienas tų sąjungų istorikas 
— pagelbininkai niekuomi nebuvo pririšti 
prie miesto, kuriame jie gyveno ir dirbo. 
Papratę keliauti, jie ilgai nemąstydami, 
susidėjo sau reikalingus daiktus ir leidosi 
kelionėn. Kuomet pasitaikydavo susirėmi
mai su meistrais, jie, nei biskučio neabejo
dami, švilpaudami ir dainuodami būriais 
išėjo ir apsigyveno kitame mieste. Ten jie 
gyveno be darbo ir prie susitaikymo jų 
meistras turėjo užmokėti už jų pragyveni
mą. Ačiū tokiai vienybei, kitų miestų pa
gelbininkai neidavo dirbti streikierių vie
ton ir tokiu būdu streikieriai veik visada 
laimėdavo”.

Yra užsilikusios žinios apie pirmą vo
kiečių pagelbininkų streiką, kuris atsibuvo 
1350 m. Spejeros mieste. Pagelbininkai 
nepasiganėdino maža darbo alga, kuri prie 
to dar buvo išmokama produktais, o ne pi
nigais. Jie rado neteisingu tai, kad kivir
čus tarpe meistrų ir pagelbininkų rišo 
meistrų, o ne pagelbininkų atstovai. Kada 
meistrų sąjunga atsisakė išpildyti jų rei
kalavimus, tai jie visi apleido miestą: 
meistrai liko be darbininkų ir turėjo nusi
leisti. Tų pirmų pasekmių sudrutinti, jie 
už 12 metų surengė antrą streiką ir iško
vojo gerokai didesnes algas.

Kada miestuose pakilo pramonija, 
prietikiai tarpe amatninkų smarkiai persi- 

I keitė. Atsirado didesnis skaičius tokių 
'amatninkų, kurie nepajiegė įsteigti pasto
vios dirbtuvės ir kurie visą savo amžį tu
rėjo už algą dirbti pas meistrą. Taigi 
amatninkai dalinosi į dvi dalis: viena — 
savininkai, kuriems priklausė dirbtuvės ir 
apdirbamoji medega, kita — alginiai- dar-

Jei svetimi žmonės galė
tų matyt ir sekt mūs gyve
nimo bėgį, kaip męs patys, 
lietuviai, ką jie pamislyt a- 
pie tokius “inteligentus”,na 
kaip ir Yčas, Gabrys, Šim
kus, Vitkauskas, Jankaus
kas, Graičiūnas, Rutkaus
kas, Kemėšis, etc., kurie ra
šydami polemiškus tstraips- 
nius niekad neišvengia ne
paminėję mėšlų, šmeižtų, 
begėdžių, purvų, melų ir ki- 

neapšviestų kaimiečių 
i vartojamų 

žodžių savo piktumui pažy
mėk

Inavimo, kaipo ženklą už at- 
sižymėjimą.

Reikia pažymėti, kad tan- r ,... - 1 A ’ i- leidžiami i tas saus, arba tu-kiai musu vakaruose nebu- - i j- i „Ino ir ii nnhli. I 1 «S kdlS Syk dldeS-
mus įvežimo muitus. Mat, 
Francija, Ispanija ir Portu- tų ] 
galija perstato Norvegijai (terminologijos 
kas metą už kelis milijonus 
vyno, o uždraudus gėrimus, 
tų kraštų kapitalistai turė
tu dikčiai nukentėti. Tai-

tas įstatymas pereis, norve
gų tavorai ar visai nebus į-

kiai mūsų vakaruose nebū- 
'na atsižymėjimų ir iš publi- 
.kos priejautos nesimato; 
'net ir tie patįs nepripažįs
ta atsižymėjimo, kurie bu- 

Į valandą taiko išgar- kietą perka. Tokiu būdu, 
, skubinau į svetainę; bukietas vieton pagarbos, 

žmonių yra apie trįs šimtai, nuteikia pažeminimą. Pu- ullvvmi nuncnven. aču- 
Pusę valandos kalbėjau apie b.llka pasipiktina is tų, ku-| į k d Francijos, Ispanijos 
T. M. D. reikalus; kitą pusę ri* nesuprasdami, ar ta y- -- J 1 -- J -
valandos kalbėjau apie uni- užsitarnavo bukietą, 
jas, ir nurodžiau, kame skir- {^uoda jį; o kuris gavo bu-1 _ ___ ___ . kietą, jaučiasi taipgi izeis- 

|tu — pažemintu.
Taigi, ar negeriaus būtų 

ženklą palikti ‘

T. M. D. reikalus; kitą pusę ir Portugalijos kapitalistai 
i tu retų pejną iš svaigalų, 
'norvegai tur panevali pijo
kai! ti.tumas yra tarpe I. W. W. ir 

A. F. of L. ir socijalizmo. Į 
Nurodžiau, kad dabartiniai . - -
viršininkai yra netikę. To- pagarbos t
kr viršininkai neveda prieitiems, kurie jį užsitarnauja, /eturi proto, negali savysto-

Ar patėmijot, kad papūga

Fritzas.

laimėjimo streiko, bet prie 
pralaimėjimo.

Štai ką patyriau iš S. Za- 
pėno ir W. H. Barry darbų. 
Kada sustreikavo, tai pikie- 
tavo, kad neįvežtų streik
laužių. Po kelių dienų S. 
Zapėnas liepė darbininkams1 
neiti prie dirbtuvių, neiti 
niekur iš stubų. Darbinin
kai nėjo. Tada, kompanija 
prisivežė streiklaužių. Dar
bininkai pamatė, kad likos 
apgauti, tada ėjo ant gelž- 
kelio, kad neišvežtų tavoms. 
Tuomet pakilo darbininkų 
skerdynės, kurios buvo ap-: 
rašytos “Laisvės” 85 num. !

Ant kitų prakalbų S.- Za
pėnas ir kompanija neišdrį- ’sį

bukietų dalinto-1 vi ai mąstyt, bet atkartoja 
viską, kas tik jai yra įkalta. 
Jau nekalbant apie tamsias 
minias aklai sekančias Ro
mos jėzuitų padavadijimus, 
mūsų tautiečiai daro pana
šiai: ką pasakė šliupas, Sir
vydas arba Balutis, kiekvie
na tautiška papūga atkarto-

o visiems
jams mesti savo tą darbą Į 
šalį, nes jie neturi suprati
mo, kas vertas bukieto.

Narva.

New Yorko valstijos ■ 
lietuviai piliečiai! < 

2 dieną lapkričio bal- j 
suokit PRIEŠ naujos į

mą!
Balsuokite UŽ sutei

kimą moterims teisių!

Tik paimkit tautiečių laik- 
■ raštį į rankas, o tuoj mesis 

į akis absoliutiška nuosa
kaus proto stoka eilėse tų 
mūs “tautos didvyrių”.

“Kovos” pastabininkas 
širšinas rašo: “Kovos” re
daktorius daugiau rašinėja 
apie sveikatą, negu visi lie-

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
į visas dalis svieto. 

Reikalingas popieras 
parūpiname.

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

* pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St., 

Chicago, Ill. 
Valstybinis Bankas 

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
A. PETRATIS. 

Liet. Skyriaus Vedėjas.



Pasikalbėjimas Rožytes su motina apie tėti.

lygias moterų teises.

Sarapas.

Duok man žodelį, jei nemylėsi, 
Nebekankink taip mane bedalį, — 
Atmink liūdnumą, širdies ilgesį.

Jeigu jau kitam pasižadėjai, 
Tai palik sveika, rūtų kvietkeli! 
Matau jog manęs nebemylėjai...

Aš manau, spėju, pats sau dumoju, 
Gal pamylėjai kitą bernelį;
Visaip aš mąstau, visaip svajoju.

Dėlko vilioji, jeigu nemyli, 
Kam pini skausmus mano širdelėn, 
Sakyk, mergele, kodėl tyli?!

Savo užduotį atliko
Prie draugijos pri-

‘į* r ■ • v • • ,v. • -

Merkynes Vaidila.

JEIGU NEMYLI
Vai kodėl, dėlko, jauna mergelė, 
Mane vilioji diena dienelėn, 
Nejaugi mano tokia; dalelė?...

Tai aš nepaisau, — neprašinėsiu;
Neviliok mane, jauną bernelį, 
Nes aš ir tavęs jau nemylėsiu.

---------- o---------- -

PERKŪNAS.
Girdis baisus garsas griausmo, 
Audra!... Žiu, žaibai žaibuoja... 
Net ir medžiai iš to skausmo 
Gailiai girdėdami siūbuoja...

Žiu! Perkūnas trenkė kurtai,
Oi, ana triobon kaimyno
Žiu! Kaip ugnis smarki, greitai 
Beveik viską sunaikino...

■•U’ 
•^*1,

Verkia jis nabagas, verkia...
• Liko vargšas be pastogės, 

O gyvent šeimynai reikia... 
Geriaus vagis būt apvogęs,

ganizavimosi į unijas iškovojimui geresnių 
sąlygų. Mat, josios išvedimu yra: “aš vis- 
viena čion ilgai nebusiu, už tai, kam\ da 
čion klapatytis”. Kapitalistams tas-kaip 
tik tinka. Tą moterų nesusipratimą jie 
pavartojo labai pasekmingai algų numuši- 
rne. Kad prašalinus tą blogą apsireiškimą, 
tai kiekvieno vyro pareiga yra pertikrinti 
savo moterį, seserį ar mylimą apie reikalin
gumą prigulėti prie organizacijų, kovojan
čių už moteries likimo pagerinimą, žodžiu 
sakant, turime jas pratinti prie bendro vei-' 
kimo; pratinti prie mąstymo apie reikalin
gumą ką nors veikti dėlei draugijos, dėlei 
kitų, o nevien tik dėlei savęs; paskatinti jas 
idant eitų ant susirinkimų ir interesuotųsi 
viešais visuomenes reikaalis; organizuotųsi 
į unijas ir prisidėtų prie socijalistų par
tijos.

Moteris amatninke: Vienok, apart 
moterį, nežinančių jokio amato, Suvienyto
se Valstijose, 1910 metuose buvo suvirs 
1,700,000 moterų, kurios žinojo šiokį tokį 
amatą. Čion priskaitoma jau tokios darbi
ninkės, kurios turėjo šiek-tiek laiko pra
leisti išsilavinimui, kad atlikti savo dartyą 

. atsakančiai. Iš tų moterų abelno skait- 
liausbuvo:
Siuvėčkų (Dressmakers) .............. -447,760
Išlavinti! amatninkų įvairiose išdir- 

bystėse čion atskirai neminėtose 
šakose ....................

Pardavėjų ...........................
Raštinių darbininkių .........
Modisčių (Milliners) ...........
Krautuvės pardavėjų .........
Telefonų operatorių.............
Mokytų ligonių prižiūrėtojų 
Cigarui dirbėjų ....................
Kriaučių...............................
Plaukų sutaisytoji! .............

Padėjimas šiųjų moterų jau kitokis su
lyginus su nežinančiomis amato. Josios į 
savo darbą žiuri daugiau, kaipo į šaltinį 
pragyvenimo įplaukų, o ne kaipo laiko pra
leidimą, laukiant “atsakančio vyro”. Jo
sios yra kur-kas daugiau savystoves ir ne
griebia bile atsitaikantį vyriškį už vyrą. 
Josios į savo darbą žiuri, kaipo nuolatinį 
užsiėmimą, kuriuomi užsiims ir po apsive- 
dimui, ir todėl netik darbdaviams neleidžia 
savo algų numažinti, bet da organizuojasi į 
unijas, kad iškovojus geresnes darbo suly

420,000 
257,720 
122,665 
122,447 
111,594 
, 88,262 

76,508 
71,572
40,813 
22,298

Tai nors kampai dar vis lieka 
O dabar, — tik pelenynas... 
Nebeliko visai nieko, — 
Sako "kęsdamas kaimynas...

Bet tai kasgi bedaryti, 
Verksmą’ juk neduoda būto, 
Ir pradėjo namus statyti 
Ir pastatė, — nei nejuto, %

O ką, sakosi kaimynas, 
Nėra ko bijot perkūno; 
Norints baisus jis vadinas , 
Bet ne taip jau baisus būna!

1,514,423.
. 935,819.

520,004.
333,436.
231,206.
173,333.
110,912.

88,262.
73,980.
39,602.

Duokime moterim 
balsavimo teises.
'I ------------ 2----- O--------------------

(Tąsa), 
alginiu darbu moterų, kurios nemoka jokio 
amato. Pavyzdį paimsime iš Suvienytų 
Valstijų moterų. Skaitlinės imtos iš S. V. 
statistikos raporto apie gyventojus, 1910 
metuose. Tais metais moterų užsiimančiu 
paprastais užsiėmimais nereikalaujančių 
jokio prisirengimo ir mokinimosi, Suvieny
tose Valstijose įvairiuos skyriuos buvo 
šitiek: 
Ūkių darbininkių.........
Naminių tarnaičių .......

‘ Skalbėjų .......................
Virėjų ...........................
Siuvėjų dirbtuvėse .... 
Samdomųjų gaspadinių 
Nemokytų ligonių prižiūrėtojų ... 
Patarnaujančių restorantuose .... 
Darbininkių skalbinyčiose ...........
Kambarinių tarnaičių ..................
Namsargių (Janitressses) ...........
Cukierkų dirbėjų .........................  17.335.

Apart čion paminėtų moterų, užsi
imančių įvairiais paprastai darbais, męs da 
galime rasti 600,000 moterų įvairiose pra- 
monijos šakose, augščiau nepriskaitytų, 
kurios taipgi nežino jokio amato, bet tik 
atsilieka paprasčiausį darbą. Taigi iš viso 
pasidaro suvirš 4600000 moterų nežinančių 
jokio amato. Tokios darbininkės, nežinan
čios jokio amato ir manančios, kad jų už
siėmimas pasibaigs su apsivedimu, sutinka 
dirbti dirbtuvėje už bile kainą, išmetant 
tuomi vyrus ir senesnes moteris iš darbo. 
Beto, tokfa moteris, kuri mano, kad jos už
siėmimas dirbtuvėje yra tik tuomlaikinis, 
sunku ir,' net negalima, sužadinti prie or-

LĄISVE

eoe)

sta kantrybės, tai gali kai-’ Antras kalbėjo M. Ake- 
*. laitis iš Norwood, Mass.,

— Jeigu moterįs gaus ly- kalbėjo apie draugijų reika- 
g'as su vyrais teises, tai lingumą ir jų veikimą., Pla- 
tuomet ir žmonija išnyks, čiai aiškino apie draugijų 
nes nebus kam vaikus auk- svarbą šios gadynės surėdy- 
leti. |me. Savo užduotį atliko

— Nebijok, mamą, žmoni- gerai. Prie draugijos pri- 
jo' neišnyks, bet dar padidės si rašė 31 narys. Reikia pa
ir ji bus daug tobulesnė, geidauti tankiau tokių pra- 
Žmoniją naikina ne moterįs, kalbų.
bet vyrai. Tik pažiūrėk, Į Žmonių buvo virš tūks- 
mama, kas dabar dedasi tančio. Tai retas So. Bos- 
Europoj. Nėra tos dienos,,tone atsitikimas, kad tiek’ 
kad kelių tūkstančiu neiš- susirinktu.C c C

žudytų. O juk tas žudines' 
ne moterįs surengė. Atbu-1 
lai, veik viso pasaulio mote-’ 

Irįs protestavo ir protestuo-j MONTELLO, MASS.
i ja prieš tas baisias žudynes, Moterų draugystės Birutės 
Ibet jų balso niekas neklauso Į 
I— jos vergės, jų vieta prie1 
| nečiaus. Moterįs privalo 
būti prie pečiaus, gimdyti 
kūdikius, vargingai juos iš
auklėti ir kada jie išauga, 
kada susilaukia 21 metų am
žiaus, atiduoti valdžiai ant 
karės lauko armotų kulko
mis sudraskyti ir kad jų mė
sa vilkai ir varnai maitintų
si. Dabar moterįs auklėja 
vaikus tik tam, kad vilkai ir 
|varnai būtu sotus. Taigi, 
žmoniją naikina ne moterįs, 
p’<‘t šis netikės surėdvmas. 
iMoterįs reikalauja lygių tei- 

Palauk, Rožyte, aš no- rais teisių, ar mama pagal- Tin ne žmonių veislės naiki- 
vojai, kodėl'jos, mamos nuo-.nimui, bet kovai už savo tei- 

yra beprotės? Ar sos. kovai už žmoniškumą, 
i, kaip kapita- kovai su netikusiu 

Įlįstai pradėjo vyrus iš dirb- šaulio surėdymu.

•iu su tavim pasikalbėti.
—Gerai, mama, galiu va- mone, 

ląndėlę pakalbėtu nors laiko’mama nematai 
visai mažai turiu. j

— Aš tavęs, Rožyte, ilgai tuvių mesti laukan, o jų vie-, puvusios Ivo-ins 
nebaderiuosiu.
riu paklausti,

C

j'rogresas.
Labai malonu, net ir pasi

džiaugti galima iš čionykš
čių Birutės draugystės mo
terų progresyviško veikimo. 
Jos netik ką nepasilieka nuo 
vyrų, bet kartais dar dau
giau atsižymi veikime. Tai
gi pažymėtina, kad 24 d. 
spalių Birutės draugyste 
surengė gražias prakalbas, 
su įvairiais pamarginimais. 
Kalbėjo p. F. J: Bagočiūs a- 
pie suteikimą moterims ly
giui teisių. Kalba buvo la
bai įspūdinga, žingeidi ir 
labai užinteresavo klausyto
jus. Buvo įvairių deklama
cijų, tapo padainuota kelios 
dainos ir tt.

Publikos buvo pilna sve
tainė. Aukų surinkta 10 
dol. su centais. Naujų na
rių prisirašė 3. •.

Minėta draugystė gyvuo
ja jau treti metai. Narių 
turi apie 200; pinigų turi 
800 dol. ir prie Tautiško Na
mo prisidėjo su 200 dol. Ją 
sutvėrė ponas L. Pruseika

kalbėti, energijos aikvojo,
............. ....... . .. ............... . ipakol sustiprino ir pastatė 

Jeigu mlpterįs turėtų lygias! —Kad aš, Rožvte, jau ne- teisingo^ kelio. Dabar 
žinau nei kasakvti? draugystė gerai gyvuoja

_ Reiškia aš toisvbe na- stovi ant tvirtų pamatų, 
sakiau, kad ‘mama n0o-ali Taigi patarčiau kiekvienai 
mano žndži11 sukritikuoti. įi ioteriai ir merginai prie 

— Mat, Rožyte, aš nesu 
nriqv’nno'nq Ul’ie disl’US11 •!, 
nėr tai tu mane ir sukriti
kavai. Kitą svki aš remi 
urKirpnesiu, tuomet jau aš 
kalbėsiu, o tu tupėsi klau- 
svtis. O dabar aš einu pa-1 
silsėti.

šio na- 
Moterjs, 

; su vvrais 
neišsižadės kūdikių 

taip daro- auklėjimo; bet dar rūninsis 
’ Todėl, kad moterįs ir juos išauklėti daug tobules- 

kūdikiai beteisiai, vergai, niais.
— Tu, Rožyte, kalbi, kaip 

i pamokslą sakai, o 
moka tik | aš turiu tvlėti ir klausyti ta- 

kurią pir-,vo tų namokslų.
miau vyrui mokėjo, nes mo- ‘ 
toris, neturi

Aš tik no-;ton moteris ir kūdikius sta- teises, 
ar tu mateiltyti? ‘ O kodėl 

pereitą subatą New Yor- ma?
ke bepročių parodą? I J*

— Aš, mama, nesuprantu, į Jeigu moteris atlieka lygų|
gas, trumpesnes darbo valandas ir didesnę apie kokius bepročius kalbi? į su vyrais darbą, tai mote-.kunigas 

dc*xb<v. Suteikta moterims Ant kiek aš tėmijau visą ju- |riai kapitalistas —4-....:.. 
balsavimo teisė bus sunaudojama dėl drau- įdėjimą, tai negirdėjau, kad^pusę tos algx)s,
užmokestį už darbą

gijos gero, ypatingai per tas moteris, ku
rios jau pripratę prie organizacijos ir 
mija į draugijos gyvenimo bėgį.

te-
bepročiai būtų parodą su- 

1 rengę.
— Bepročiai, Rožyte, pa

rodos nesurengė, bet ją su
rengė beprotės.

— Mama, kalbėk aiškiau, 
nes aš visai nesuprantu, a- 
pie ką tu dabar kalbi?

— Ar tu, Rožyte, 
sufragisčių parodą?

— Ar tai mama 
moteris beprotėm?

— Ir kaipgi kitaip 
vadinti ? Maršuoja 
mis,

lygių teisiu aš visai neužeinu.

D. MOTERIS PROFESIJOJE.
Moteris profesionale darbininke: 

sųpirma paimsime tas moteris profesiona-l 
les, kurios neišvengtinai turi eiti dirbti 
pas kitus ir parduoti savo protišką gabu
mą ir sunaudoti mokykloje įgytą žinojimą 
atlikimui darbo, reikalaujančio tam tikro 
protiško išsilavinimo ir mokykloje įgyto ži- ■ 
nojimo. Čion privesime keturias skaitliu-i balau j a lygių su vyrais t 
ginusias profesijas priklausančias prie tos sią! 
rūšies. Suvienytose Valstij 
se buvo: 
Mokytojų ...........................
Stenografisčių ................ .
Knygvedžių ....... . ............
Muzikantų .........................

Vi-

sti vyrais teises, tuomet ir 
jos pareikalautų lygios už
mokesties už lygų darbą...

— O kas joms dabar, Ro
žyte, neduoda reikalauti?

— Dabar, mama, moterų z z v
vieta, kaip tu pasakei, prie 

vadini!pečiaus ir kapitalistų dirb- 
Dabar moterįs netu- 
i dalyvauti įstatim- 

negali išleisti to
nų, kurie apgintų 

ei-: moterų ir kūdikių reikalus, 
j ir negali nuo ka-

matei

Ituvej

tai yra viena iš geriausių 
\ lėtos draugysčių. Pažy
mėtina, kad p. Vinkšnaitie- 
nc gerai darbuojasi dėl šios 
draugystės labo.

A. Liutkus.
kaipo beprotes ir rei- 1 ją išlalą

Jeigu aš būčia vyra
mano pati pareikalautų piialistų bei darbdavių rei- 

5ių su manim teisių, tai kala
jai taip kailį iškarščia, Męs matom, mama, 

/ , ' i amžį valstijose moterįs gavo bal-
263,315 nenorėtų reikalauti lygių savimo teises, tose valstijose 
187,155 teisių! įtapo įvesta įstatymai, apgi-

— Ar mama pirmiausiai nanti moterų ir kūdikių rei- 
Tose valstijose su- 

saliunų, 
girtu ok- 

Abelnai, moterįs pra-

ose 1910 metuo- į

478,027 jį pCr viSą savo
i lygios užmokesties. 

kuriose
ŽINIOS

Dalis šių moterų paeina iš pasiturin- J’Ogalėtum paaiškinti, kodėl kalus.
čios bukžuazijos ir josios j savo profesijai ars į1 į’ p v . maz®įa. s<ai^}I.tS 
irgi žiuri, kaipo j tuomlaikmĮ užsiėmimą kad moterįs turėtų lygias su liu.
Iki pasitaikys apsivesti. Bet kadangi jo-:Vyrais teises?! Juk 
sios yra pripratę prie gero gyvenimo, ko- ~ 
kis šiandien vienam vyrui, kad ir profe
sionalui gana sunku uždirbti dėlei savęs, 
savo moteries ir vaikučių, tai ir po apsive- 
dimui gana didelis skaitlius moterų pasilie
ka prie savo pirmesniojo užsiėmimo. Kita 
dalis iš tųjų moterų profesionalių žiūri į! mama, gali rasti šventrašty 
savo darbą, kaipo nuolatinį ir neapleidžia norsjvieną žodelį moterų pa
jojo pakolei motinystės pareigos nepriver
čia prie to. Nekurios ir po atlikimui savo

SO. BOSTON, MASS.
M. M. Račiųtes-IIennan 

prakalbos.
Nedėlioj, 21 d. spalių, Lie

tuvių Svetainėj buvo prakal
bos, surengtos rūpesčiu Lie- 

ir dėjo rūpintis tokiais daly- jtuvos Dukterų ir Sūnų
švenrašty pasakyta, kad vy- kais, apie kuriuos vyrai nei draugystės su tikslu duoti 
ras turi bųt ant savo mo- ’nesapnavo, Ir štai, subatoj, platesnį supratimą apie 
terš ponu, o moteris privalo'23 d. spalių, New Yorko su-itygias moterų teises,, bei a- 

moterįs surengė kįtaciją prieš išgavimą h- 
parodą, kad parodžius vy- moterims teisių Mass.

ras turi bųt ant savo mo- nesapnavo, Ir štai, subatoj, platesnį
-------  - —j • • 1 1

savo vyro klausyti.
— šventrašty, mama, taip 

pasakyta todėl, kad jį vyrai,
o ne moterįs, rašė. Ar tu,

jsipratę moterįs surengė gitaciją prieš
1-- ---- -------- x--- - ------- . .. .
rams, jog ir jos yra tokie valstijoj.
pat dievo sutvėrimai, kad ir; Kalbėjo plačiai žinoma 
jos nori turėti tokias pat veikėja M. M. Račiute-Her- 
teises, kaip ir vyrai. Toj * K1...  v
parodoj dalyvavo virš 40 j 
tūstančių mo/ferų; iš - ' .
tūkstančių krūtinių išsiver- vinius ir pavergimą politiš- 
žė balsas: “Ir męs esame kam balsavime ir gana pla-

GARDNER, MASS.
Vietos moterįs gana skir

tingai žengia pirmyn. Vie
nos lankosi į viešus susirin
kimus, kaip tai: prakalbas,, 
diskusijas ir tt., skaito lai
kraščius, priguli prie “Bi
rutės” draugystės ir, kaip 
išgalėdamas, darbuojasi ant 
visuomeniškos dirvos. Bet 
daugelis yra tokių, kurios 
nesupranta svarbos visuo
meniško veikimo, jos pas
kendę fanatizme ir užsiima 
visokiais burtais.

štai, koks mūsų kūmučių 
supratimas. Nuo tūlo lai
ko serga susipratęs darbi
ninkas ir daktarai nieko ne
gelbsti. Mūsų kūmutės pa
sigailėjo “bedievio”, susi
rinko pas jį ir patarė jam 
juodą katiną suvalgyti, nes, 
girdi, jis esąs velnio apsės
tas, tai juodas katinas išvy
siąs.

Tai matot, kaip mūsų tū
los moterėlės žengia progre
so keliu pirmyn.

Onyte.

Kalbėtoja plačiai aiškino
40 moterų klausimą bei užda-

Ir męs esame kam balsavime ir gana pla- 

kurio-|rų padėjimą. Pabaigoj pra- 
” O . kalbos kvietė moteris orga-

rašytą? Suprantama, jei
gu vyrai šventraštį sufabri- 

. ikavo, tai jie ir rašė tą, kas 
motinystės pareigų giązta prie savo pir-|jjems patiko, o ne kas mo- 
mesniojo užsiėmimo, nes viena—namie jos terims. Bet šventraštį pa-(žmonės ir męs norime nau- čiai nupiešė dabartinį mote- 

likime šaly. Aš noriu žino- dotis tomis teisėmis, kurio-1 rų padėjimą. Pabaigoj pra- 
ti, kodėl mama taip priešjn- mis vyrai naudojasi!” „K™ .................
ga toms, moterims, kurios mama už tai jas vadina be-’nizuotis ir kovoti už savo 
reikalauja lygių su vyrais protėmis ir nori net kailį iš-'teises. Kaip matyt, M.. M. 
teisių ?

— Todėl, Rožyte., kad išnyko vergijos 
noters vieta prie pečiaus.

— Labai gerai, kad dar

perti.

-»-r .. , - t. Juču ai mama uai n
Megan out aoe- kokjos priežastįs jas prive- noriu kalbėti.

iš daug atžvilgių, galės kur-kas tinkamiau čiaus,
i mamasunaudoti, i^egu daugybė profesionalų vy

rų. Ar ne mokytoja moteris gali geriausia 
žinoti, kokis mokslas ir kokios mokykloj 
reikalingos kūdikiams? V

(Pabaiga bus)

mama dar nori ją 
Moterįs nori nūs

vvrais
Bet ar

neturi ką veikti, kas dirbt pripratusiam 
žmogui labai nesmagu, o antra — bene tik 
svarbiausia priežastis — vyras nepajiegia 
užtektinai uždirbti, idant užlaikius šeimy
ną atsakančiai. Iš tarpo šiųjų moterų pa- 
kįla aiškus ir garsus reikalavimas lygių 
tiesų su vyrais, kaip iš pilietiško, taip iš po
litiško atžvilgių. Ir josios balsavimo teisę,

Man rodosi, kad jau Pačiutės - Herman prakal- 
nė, o ba padarė didele Įtekmę 
įvesti, tarne So. Bostoniečių, už ką 
ratyti ir išreiškė didelę simpatiją

Moteris - advokatas augš- 
čiausiam teisme. 

Washington.
dienomis Suvienytų Valstijų 
augščiausiam teisme buvo 
prileista, kaipo advokatas, 

v.ve.vmxr—-, i ......... - . moteris Lida Conley. Dar
mama pagalvojai, bai ir galo nebus. Aš taipgi ;Žvingiliutes iš W. Lynno su- pirmas toks atsitikimaą, kad

- - - • dainavo duetą, kas publi- > ihoteris advokatas dalyvau-
• •’ ( ja augščiausiam teisme.

u
mama nepasakei — už pe- tuos pančius, kuriais jas vy-1už jos darbavimosi moterų 

rai apkalė, o mama nori dar tarne.
‘ | Iš Cambridmaus

— Palauk, Rožvte, kaip kvartetas sudainavo
tai tavo nrakal-1 dainų:

kaip katės! . Mat, 
vadini tas moteris, tuos pančius sudrūtinti.

kurios reikalauja lygių su
. ‘! teisių,' beprotėmis, aš matau panelės O.

porą

Šiomis

/ ►

dė reikalauti lygių su’ vy-| — Jeigu jau mamai truk- kai labaį patiko. o



KORESPONDENCIJOS
LAISVA

PITTSFIELD, MASS.
Pastaromis dienomis buvo

lis, bet ir tarpe to būrelio 
atsiranda tokių, kurie dau- ___ _______ ___
giau nieko nežino, kaip tik atsilankę iš Schenectady, N 
bačkutes v tuštinti ir tarpe y., darbininkų organizato-

tį ir alkį kenčia, bet apsiri- 
Ikau.

tai

bačkutes 1 
savęs peštis. Štai tik pas 
kutinių dienų nuotikiai:

2 d. spaliu buvo susirin
riai, kad išvedus Pittsfield 
General Electric Co. neor
ganizuotus darbininkus į

neužsiganėdino atšaukimu 
ir “L.” N.,82 bando duoti 
man pipirų. v Kaipo mergi
nai, aš nesistengčiau atsa
kinėti, ir nepavidėčiau jai 
metodos, kurių ji var
toja atgavimui “unaro”,

CHICAGO, ILL. 
Rūbsiūvių streikas.

Rūbsiuvių streikas,
< f I I I - 1 I I I ■ - I

svarbiausias nuotikis ^mūsų p vietos 
draugijų sąryšis• skaitlius siekia 25,000, ________  ______...............-

tai tas-žymiai ateiliepia vi-jų ir iškilo baisuslermas. IFojVdirbtuvėj^dirbaUapie73: va^t?jami ^okie. .no[s f°r’ 
sam miesto judėjime. tas aukas £adeda MūsųJgil 17 d. spalių begerdami du 000 darbininkų ir jų padėji-i ------

Miesto tarybos paskirtoji komitetas pasielgė visai ka- vyrukai susiginčyjo už mei-|mas labai sunkus; nekurie 
j • P1!?421110’ .. aa. talikiškai, niekam nesaky- Htžę ir susipešė. Vienas dirba net po 14 vaLį dieną 
aarbdaviai privalo taikytis damas kur tos aukos ran- buvo stipresnis, tai antrąjį įp užmokestį gauira labai 
... ..... Nuveik- menką. Jie sako:
• — , . . . i n Lciip, męo, penctpijuncii, —7—- —j'' “Kur dingsi tuomet, kuo-
???«?uuugiau nieko neprivalom pirko butelį degtinės, parėjo met darbo neteksi? Kom-

. « žin0[įjkaip tik aukauti. Štai uamo, pasiėmė kirvį, pasi- panija gali neišpildyti rei-
~ i dabar atvažiuoja į mūsų b\so po drabužiais,, į kišenių kalavimų ir dar

. 'miestą kunigas iš Bayonnės įsikišo bonką degtinės, 
nenupuolę h jaif savo parapijonams džiu, apsiginklavo, kaip vy- ____________  _____

naiso. kad „„„.i., u.-.,: čiu generolas ir nuėjo lauk- šiuose tilpo straipsniai, pil-
---- Tai ti savo priešą. Bet vargšas nai užsitikinti darbininkais, 
O kur at-.buvo labai silpnas, tai atsi- ų<ad jie nestreikuos.

k«u. Daug geriau būčiau kimas bačkučių tuštintojų. streiką. Bet, kaip matyti iš 
padaręs, jeigu išsyk tą dole-*^.tuštindami bačkutes, pra- darbininkų judėjimo, tai 

u.-.y---- 1------ t x rlSin noSHc. iv rrnvnVol nncU argiai pUVykS apšaukti
'streiką, nes

rinę būčiau paaukavęs L. š. d?jo peštis ir gerokai apsi-'vargiai 
i komitetui, kurį kūle. 1

^vyKs apšaukti 
_7 __ s # darbininkai ne
išrinko. I . 16 d. spalių vėl buvo susi-. simpatizuoja streikui ir “už- 
,ri„ „4- trinkimas hačkurin tuštinta- I v. /I o n a

“panaitę” — mokytoją. Bet 
čia už jos pečių kąlba kas 
kitas... M.R. sako, tapusi pa
šaukta už liudininkę prie- 

Ar buvoP®1’, Tas komitetas išduoda at- rinkimas bačkučių tuštinto- Igančdinti” esą darbdaviais. sals. savo norą.
sam miesto judėjime.

komisija pripažino, kad

su darbininkais per arbitra- 
eiją, bet darbdaviai komisi-

tas aukas padeda. Musų gi i

talikiškai, niekam nesaky- b-ižę ir susipešė. .

dasi. • [gerokai apdaužė.
į Ir taip, męs, parapijonai, tasis išėjo iš saliūno, nusi-

visai neatsilankė į tą susi
rinkimą, kuris buvo paskir
tas dėl taikymosi. I

Streikieriai i
dvasioj ir visai nepaiso, kad
darbdaviai su jais nesi taiko;
jie rūpinasi tuomi, kaip pri-
vertus darbdavius išpildyti sjfetOg iš pirmiau sukolek- sėdo pasilsėti ir... užmigo.
jų reikalavimus. Ituotų pinigų? Juk už baž- bv.d” ...... ..

Progresyviskų draugysčių čia £ok|t} nereikia nes ji vo priešo.
moteris įsnese rezoliuciją, |vvSkūno. tūli lietuv

pasakė būti “gataviems”, .
nes ateisiąs kalėdoti. Tai ti savo priešą, 
tau ir naujiena’ <

iš darbozo- prašalinti”.a i yyi p f
Buržuaziškuose laikraš-t

jų reikalavimus. Biržų Paukštelis.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER 

NIJOSE, KURIAS UžeMė VOKIEČIAI.

moterįs išnešė 
reikalaudamos, kad miesto 
majoras tarpininkautų tar
pe sU’eikierių ir darbdavių. 
Bet majoras liepė moterims 
kreiptis prie komisijos, kuri 
yra paskirta sutaikymui 
darbipinkų su darbdaviais.

Šis streikas yra svarbus
• *1 i v i • ’V U0 • 11 I /CV A U V IV W O CVIX UV71 L U< •

tuomi, kad žmones kovoja ]0§ime dalyvavo trįs ypatos 
uz pripažinimą unijos ir pa- iš Stoughton, Mass. ' 
kėlimą didesnes mokesties. Ir-n- ąnvsn rnlpft

Nors darbdaviai nenori paikiai ~ bu v v

su darbininkais taikytis, bet kurie silpniau lošė, bet
. darbininkams į-1 Įįems atleistina, nes dauge- 

lis buvo pitmu sykiu ant 
scenos.

Pats veikalas yra geras ir 
suprantamas. Žmonių buvo

tuotų pinigų? Juk už baž- Tokiu būdu nesulaukė ir sa- 
‘ “ v , Tai taip mūsų

tūli lietuviai darbuojasi.
Kūmas.

BINGHAMTON, N. Y.
“Laisvės” N85, Apžvalgo

je, paminėta, kad lapkričio 
2 d. žada įvykt debatai so-1 
cijalisto Hermano su kuni-. baigus programui, prasidė- 
ku Slavynu. Ištikro gi ant jp šokiai; buvo ir skrajojan- 
tos dienos debatų nebus. Vi- Ti krasa, su dovanomis. Vis

kas pavyko gana gerai.

mališkumai prieš tamstos 
norą? Ne ! Tamsta išryto 
nuėjai į kortą be jokio šau
kimo su ponia Š. Ar ne? Ir 
tamsta diktatavai p. Š., nes 
kuomet tas vaikinas įžeidė 
teisėją už ponios Š. bylą, tai 
jos. ten nebuvo, ir jei kas 
daugiau girdėjo, tai kodėl 
neužėmė tamistos vietą teis-

‘ Juk baikos, baikom, 
bet kas būtų buvę, jei teis
mas būtų panaudojęs savo 
galę prieš tą vargšelį? Taip
gi nešmeižimas, kad tamsta 
buvai kunigo

Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pa
žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA
Berline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas ant sumos 
neaugščiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

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

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Baak Building

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

Jeigu teises per- kitur atvykus darbas sunku 
tai - peržengė pati gauti, ypatingai kalbos ne

mokant.
P. R. Lai—nas.

girnas?
žengė,
draugija, atmesdama tre
čiųjų teismo nuosprendį, pa- 

mokytoja. likdama pilną tiesą burnotis 
VA rr 1 T v 4- v I • • 1 1 • J 1

Parapijonas.

MONTELLO, MASS.
12 d. spalių buvo vakaras 

teatrališko ratelio “Viesu
lą”. Sulošta penkių aktų 
'drama “Pagirėnų Gobtu
vus”. Apart vietos aktorių,

, Akto
riai savo roles atliko labai 
puikiai. Tiesa, buvo ir to-

kalbėti visokius “prižadus”, 
kad jie grįžtų prie darbo. 
Atrodo, kad streikas bus 
laimėtas.

L. Korespondentas. ppna svetainė ir ratelis tu-
rėš pelno. Pertraukomis 
grajino Algirdo orkestrą.Čia lietuivų randasi labai. 

mažai—apie 10 šeimynų, bet 
ir tie sulenkėję. Metai at
gal čia tautiečiai buvo 
tvėrę T. M. D. kuopą, bet' 

j kada vienas narių susirgo ir 
negavo pašelpos, tai ir kuo
pa pakriko. Mat, jie manė feV1aArelpinŽS 'draUgyS'i-o£ntiV 
tęs kuopa. _ Įkyti knygyną ir rūpintis iš- 

: ėmimu pilietiškų popierų. 
Toks kliubo sumanymas la
bai pagirtinas ir geistina

su-

BINGHAMTON, N. Y. 
Balsavimo svarba.

vvjca. A k AY VA C4111CV ĮJAAAlcį ViCOCį U U1 11U -

qtattv riTV a As norėjau tik patėmyti, vieniems ant kitu; bet kon- i 
biUUX Lil i, 1UVVA. kad tamista su savo klesos ----- ----- - 1

17d- buvo vakaras, i sčbru žaidime vartoji neat- ln«T!i “Noftanoinc nnv- Irn I

SIOUX CITY, IOWA.

suloštą “Nepadėjus nėr ko 
kasti” ir “Tik niekam nesa
kyk”. Lošėjai savo užduo
tis atliko gana gerai. Bu
vo ir pamarginimai. Pasi-

kad tamista su savo klesos da-

CLIFFSIDE, N. J.
Neperseniai būrelis vietos 

lietuviu 
Lietuvių 
iKliubą.

’ steigti vakarinę mokyklą ir

sumanė sutverti
Neprigulmingą

Kliubo tikslas: i-

' Šįmet ant socijdlisf. par- £ j fe vis sumanymai būtu 
ari«ytsa t

33 kuopos nariai. Būtent:
J. Žvirblis ant Coroner, J/ 
Klekūnas ant Treasurer, M.
M. Shillman ir J. Buchins- 
kas ant Constable. Todėl

sas dalykas yra toks:
L. S. S. kuopa seniai rū

pinasi surengimu tų debatų, 
bet debatonai nesusitaiko 
ant dienų. Kada vienas ga
li, tai kitas ne, ir priešingai. 

, Hermanas buvo skyręs ke
lias subatas ir nedėldienius, 
kad kunigas pasirinktų, bet pradžioj adventų, 
kunigas sakosi tose dieno
se labiau yra užimtas namie rengti maskų balių. 

! bažnytiniais reikalais ir jis džiame kitų draugysčių ant 
nuo savęs skyrė utarnihkus, minėtos dienos nieko ne- 
'seredas ir ketvergus. Tad rengti, Blanda.
' Hermanas gavęs liuosą u- -------------

Mirtos Vaikas.

WESTVILLE, ILL.
17 d. spalių buvo susirin

kimas L. S. S. 26 kuopos. 
Nutarta išsimokinti pora 
trumpų veikalėlių ir sulošti 

Taipgi 
nutarta ant nauju metu pa- 

‘ . Mel-

sargų įrankį.
Kaslink Narvos mokslo, 

tai galiųia pasakyti, kad už
pakaly jo nėra nei mamytės 
su pusrytėliais, nei kunigė
lio su saldainėliais ir jis tū
li pelnyti pats sau duonytę, 
o mokinasi tiek, kiek išgali. 
Jei tą viską turėtų, ką turi 
panelė M. R., tai ištikro lik
tų naudingesnių draugijai 
už jos mokinį. •

Narva.

pasižadėjo pribūti, bet, ant | 
nelaimės, ir vėl bėda, mat,

HARTFORD, CONN.
30 d. spalių' bus 

maskų balius L. S.
didelis

GRAND RAPIDS, MICH. 
Ar peržengti įstatai?

“Laisvės” N. 85 p. J. Mar
tinaitis, polemizuodamas su 
“L.” Reporteriu, pasako: 
“Nes draugijos įstatai buvo 
peržengti”. Tas lytisi tre
čiųjų teismo, todėl ir atsa
kau į tą klaidą.

1) Ne S. D. draugijos į- 
statais vadavosi trečiųjų 
t hsmas, incidente tarp L. S.

vykdinti. Kliubas nesikiš 
nei į religiškus dalykus, nei 
į partijinius, per tai gali 
prie jo priklausyti kiekvie
nas.

9 d. spalių buvo maskų ba-

“uždūšinė” ir bažnyčioje di
džiausios pamaldos, tai ku
nigas ir negali pribūti.Taip 
nesusitaikant dienomis, no
minuota kitas socijalistas 
debatorius S. Michelsonas.1 
Jeigu su Michelsonu kuni
gas susitaikys, tai tada į- 
vvks debatai. ..............
pranešiu per “Laisvę? ir pa- Ratelio

kuopos, svetainėj 11 Center s_ 51 kp ir j M, bet Liet 
Low, priešais didįjį pactą. ydnu draugijos, x x m r o i vi nrrlH nn vm zx r7 xml . -y 9-^ .y L

Row, priešais didįjį į 
Svetainė atdara nuo 7 vai 
vakare; pradžia — 7:30 vai 
vakare.

F. F. Nahunchikas.

vietos lietuviai turėtų įsitė- i111o ’ :„;uATd;iikr V vLiui 
iv. wiwV^vwT. * o liūs minėto Kliubo. į baliųmyti ir nnkimų dienoje, 2;nt=i,nnV5 VDliotno d,;; 

d. lapkričio, atiduoti savo 
balsus už savuosius, tai yra, 
už lietuvius. Ir netik už lie
tuvius balsuoti, bet ir už vi
są socijalistų partijos tikie- 
tą. Nes tik socijalistų par
tija gina darbininkų ir atei
vių reikalus; tik ji užstoja 
darbininkų reikalus kovoje j 
su kapitalizmu. Taigi, dar
bininkai privalo už ją ir sa
vo' balsus atiduoti.

♦

♦ ♦
Spalio 24 d. buvo L. D. L. 1 

D. kuopos susirinkimas, ku-. 
name nominuota centro vai- į Yacarus‘ 
elyba ir organas, 
kuopa jau turi 50.' 
nutarta kreiptis į vietos 
draugijas, kad jos surengtų 
prakalbas kunigui M. X. 
Mockui, kada jis lankysis 
artimesniuose miesteliuose. 
Jeigu kitos draugijos neap- 
siims surengti, tad rengs pa-

atsilankė keliatas draugų ir 
L. S. S. 59 kuopos. Žmonių 
buvo daug ir kliubas turės 
pelno.

WATERBURY, CONN.
20 d. spalių* buvo vakaras 

teatrališkos draugijos “Var
pas”. Sulošta komedija 
“Karės metu”. Lošimas iš
ėjo visai silpnai. Gaila, kad 
varpiečiai nesistengia išsi
lavinti, nes su tokiais loši
mais tik publiką atpratina 
nuo lankymosi į lietuviškus

. Žmonių buvo ma-į 
Narių ' ^ab nes m’nčta draugystė 
Taipgi arĮtru sykiu silpnai lošė.

Binghamtonietis.

JERSEY CITY, N. J.
Neperseniai buvau per 

“Laisvę” užklausęs, kur 
randasi tie pinigai, kuriuos 
vietos parapijonai surinko 
sušelpiami nukentėjusių nuo 
karės, bet iki šiol jokio atsa
kymo negavau. Ir tikėk tu 
dabar “viemais” katalikais. 
Kunigai renka pinigus var
dan bažnyčios šventos ir ne
žinia, kur.juos deda, o para
pijos komitetas surinko var
de chicaAjinio seimo su šelpi
mui lietuvių nukentėjusių 
nuo karės ir dabar nepasa
ko, kur tie pinigai randasi. 
Juk aš taipgi aukavau dole-

• • «■» • * 1 1 ••

Montello, Mass. Veik iš
tisus metus čeverykų dirb
tuvėse darbas ėjo labai silp
nai ir būdavo didelė naujie
na, jeigu darbininkas gau
davo darbo. Bet štai pra
džioje birželio mėn. tūla 
Eaten ir Filds kompanija 
pagarsino, būk gavus iš Ita
lijos didžiausį čeverykų už
sakymą ir dirbsianti iki 
naujų metų dieną ir naktį. 
Pabaigoj rugsėjo mėn. suba- 
toj visi darbininkai apleido 
dirbtuvę, nieko blogo ne
jausdami. Bet štai panedė- 
ly ateina į dirbtuvę ir bosas 
praneša, kad jau darbo nė-

stitucija draudžia tai 
ryti.

Todėl atsišaukimas 
draugijos susirinkimą 
facto” yra neteisuotas! 
J. Martinaitis turėjo 
šaukti tai, ką jis buvo pasa
kęs ant socijalistų ir užsi
mokėti $1.00 teismo lėšų.

Kada J. Martinaitis šmei
žė socijalistus, tiesą pasa
kius, aš negirdėjau, išimant 
menkos vertės pakalbelių. 
Iki šioliai dar Grand Ra- 
pids’e soči jai istai turėjo ge
rą įtekmę, ir jų darbas bu
vo didžiumos remiamas. To
dėl patartina koresponden
tams irgi neatkreipti jokios, 
atydos į menkas pajuokas.

Nebūčiau rašęs šitos pa- vo — sakė, kad bus iki nau- 
: taisos, jeigu nebūtų J. M. ju metu darbo, o dabar rug- 
užmętęs įstatų peržengimą, sėjo mėn. atsakė.

L. S. dr-jos trečiųjų teis-, 
mo pirmininkas,

Pijušas Rausius.

“de

at-

Darbininkai grįžta namo 
ir piktinasi, kad juos apga-

Dabar vėl pasklydo gan
das, kad ta pati kompanija 
gavus iš Francijos didelius 
užsakymus. Pati kompani
ja dirbsianti pusantro mili-DETROIT, MICH. ‘ja dirbsianti pusantro mili- 

“Laisvės” 84 Tilibam ra- jono čeverykų, o kitus išda- 
apie Dailės Mylėtojų linus svetimom dirbtuvėm.nes visas 

incidentas kilo L. S. D. mi
tinge.

2) L. S. S. 51 kp., apskun
dė J. Martinaitį už apšau
kimą “razbaininkais”. Ir Jz 
Martinaičiui draugijos raš- 

24 d. spalių buvo . viešos timnkas pranešė, kad pasi-< 
vi sau tris auginėjus — 

1) į teisėjus. Bet J. M. nestojo, 
teisindamasis, kad jam da
ta buvo pažymėta jau pe-

E. ARLINGTON, VT.

Apie„tai aš (]iskusijos Liet. Lavinimosi1 skirtu 
aisvc. n pa- Diskusuota* 1' 1 .

žymėsiu Uicną, kada įvyks. ,];ur hutu geriau, ar po Ru-1 
sijos ar po Vokietijos vai- _ 

Tižia? ir 2) Ar Vokietijos1 reito"’laiko” 
socijaldemokratai teisingai 
pasielgė balsuodami už 
karės biudžetą?” Di
džiuma nubalsavo, kad ge
riau būtų gyventi po Vokie
tijos valdžia ir kad Vokieti
jos socijaldemokratai nege

Viską girdėjęs.

Draugystę, būk tai turinti Ant kiek tas gancias teisin- 
kokios tai rūšies dailės pro- gas — sunku pasakyti, 
gramą.

Gaila, kad koresponden
tas nepažįsta geriau vieti
nių sąlygų; jeigu pažintų, 
tai ir nerašytų apie neper
tikrintus dalykus.

D. M. D. nors neseniai 
užgimus, bet parodo gryna 

lucid ICIU p V- -i • 1-1 • ‘ . v“
Tada teismo I y®lk,nl,° n.orą. lUnes‘ 

sekretorius parašė Marti-! 
naičiui antra laiška, ant 
kurio ir aš padariau priera
šą: “Jeigu nestosi ir igno-1 
ruoši trečiųjų teismą, tai1 
teismas išneš nuosprendį ir 
be tamstos pusės teisėjų”- 
r ; . v - ~įteisino posėdžiui, o J. M. ne-1

ROCKFORD, ILL.
Pastaruoju laiku mūsų 

; mieste ir apielinkėse paskly- 
do gandas, kad socijalistai 
drasko šventųjų paveikslus. 
Mat, D. J tįsius, ęocijalistas, 
apsigyveno pas tamsūnėlį ir 
kada jie pradeda kolektuoti 
[ant bačkutės, tai jis juos 
kritikuoja. Per tai išvijo jį 
iš burdo ir pradėjo pasako
ti, būk jis peiliu subadęs 
Kristaus paveikslą.

Ir ko tie tamsus žmone-
liai neišmislija ant tų socija- j.V‘> '-'°lįstų7 ląoai ją jjiegia.. ±

.si, galima pasiskirti xjepg- Vo trečiųjų teismą.

ar peržengė draugijos įsta- tų teatrališkų vai 
tus?

Čion privestu ištraukas iš

t i naudą dėl visuomenės, pa
rengdama veikalėlius ir la
vindama lošėjus geriau at
likti sa\to užduotis, kad ir 
visuomenė tuomi būtų užga- 

' pėdinta.
Dabartiniose sanlygose

i Iš apielinkių darbininkų 
priyaž/avo labai daug, dau
gelis atvažiavo net su šei
mynomis. Kada kompani
jos pabaigs dirbę kariškus 
užsakymus, 
viešpatauti 
darbe, 
neturi 
tai dirba visai silpnai.

Dėl Rusijos kariumenės 
di uh i badus su 18 colių ilgio 
aulais ir sako, kompanija 
gaunanti po $6.00 už porą.

tai vėl pradės 
didžiausia be- 

Kurios dirbtuvės 
kariškų užsakymų,

v # J* ■ į » VVV* A A.K-7 VV/KJ £7 LI kJ V/ kJ VV I kJ V J IA • _ _ , ,

rai pasielgė balsuodami už Atėjo ir paskirtas laikas «?r negalima parengt tik
karišką biudžetą.

Reikia pažymėti,
vien teatrą be šokių, nes vi- 

_ kad statė savo teisėjų, tik atsi-’suominė nėra prie to pri-
antrasis klausimas nebuvo lankęs pasakė: “Aš ma- P^B.tus ir jeigu taip nenusi- 
užtektinai ’v ” 1 J ' " “
''Pagal iaus

išdiskusuotas. ’nau, kad šis teismas nelega-. davus kokiam teatrui me-i 
' raganaus ir tema tokia, [iškas ir aš nestoju”. Reiš-1 degiskm, gali ir tolesni dar- 
l adVmūsų diskusantai ne- kia, J. M. turėjo progą tu- bą kliudyti. _ t

tema tokia, [iškas ir aš nestoju

Po perstatymo buvo šokiai.
Bobos Vaikas.

Teisybę Mylinti^ iyesnių tgmų

GRAND RAPIDS, MICH.;
17 d. spalių buvo vakaras, 

T. M. D. 58 kuopos choro.' 
Sulošta juokingas veikalas 
“Piršlybos”. Lošėjai "savo 
roles atliko gana gerai ir 
publika likosi užganėdinta. 
(Buvo ir pamarginimų, kaip 
L.l: monologų, dainų ir tt.

Westville, III. — Darbai 
eina šilimai. Anglių kasy
klose dirba po 2—3 dienas į 
savaite. Kirkužis.

Bridgewater, Mass. — 
Darbai šiuom laiku eina ge- 

Bet ateityje bus tas daro- rai. Didelė batų dirbtuvė 
ma, kada draugija galės pa- dirba dieną ir naktį, nes ga- 
nešti nuostolius nuo pareng- vo didelį užsakymą iš Rusi- 

. l^a.i e 1111 be jos. Svečias,
šokių. į —----------

__ ________ _______ _ _ D. M. Draugija rengė jau I
L: S..draugijos konstituci- teatrališką vakarą su šo- • ” • i v* • j • 1 Viaic iv rnnn’Q

Man rodo-'rėti teisėjus, bet jis ignora-

čiči. Ar teismas nelegališkas ir

BERISSO, ARGENTINA.
Nors čia randasi skerdy

klos, bet darbai eina labai 
silpnai ir bedarbių randasi 
daug. Bet kas aršiausiai, 
kad vis < 
žino ja iš kitur darbo jieš- 
koti.

Weiston, W. Va. — Čia 
randasi blėtos ir relių dirb-

jos apie trečiųjų teismo tei- kiais ir vėl rengs teatrališ- tuvės ir dirba kariška amu-
ką vakarą, bet ne šokius, 
kaip koresp. fašo.

narys nuskriaustų pašalinę! Ara^t teatndiškų^^veika- 
ypatą (ne narį), toji ypata, b;‘, o ......  ~

... ..... . Maistas labai brangus ir jeigu nori, gali naudotis 1_1U1S.„ a^7_?se’ 
Darbai eina silpnai, dainelių. Žmonių atsilankė darbininkų padėjimas labai dr-jos teismu. 
... . n' \ . J nėra, neperdaugiausiai, nes

TOPEKA, KANS. l____ o
Šis miestelis nedidelis, lie- tai: monologų, dainų ir tt. 

tuvių randasi tik 3 šeimy- Choras sudainavo keliata 
nos.
Kitokių išdirbysčių nėra
kaip tik karų dirbtuvės. Ke- diena oras buvo blogas.
11 metai atgal čia lietuvių 
gyveno 'apie 20 šeimynų,bet 
mūsų lietuviai negali gyven-

v a™ sės. Skyrius XIX, paragr.
darbininkų atva-,9 sako: “Jeigu draugijos

niciją. Tose dirbtuvėse, kur 
dirbama amunicija, darbas 
nna dieną ir naktį ir net 
darbininku trūksta. Kaslia D. M. D. lavins savo na-

L Z ~ ■ — - —-------------------------------------- -

, muzikoj,, na, darlri moka, tas uždirba ga-
užtai šokiuose, tai ateitis tą na gerai.

Apart to, skerdyk- turi užsimokėti $1.00, kurį parodys. |. 1 . 7 . V i • v i . . aitru mokinuc knrncnnn.ta sunkus. . t _
lų boseliai įpratę imti ky- paskui užmoka tas, kuris 
įsius už suteikimą darbo ir lieka kaltu”. rp 
reikalauja net po $25. ....  '*

*
* *

S. D. draugystė rengia prantama, atsikanda tokių,
ti tokiuose miestuose, kur prakalbas; kalbėtojas bus iš kurie darbą nusiperka, bet
saliūnų nėra. Ir jeigu da
bar pasitaiko kokiam nors 
lietuviui užklytsi, tai tuo
jau pradeda rūgoti, kad ne
turi kur išsigerti ir pagy
venęs savaitę-kitą, važiuoja 
į tokias vietas, kur saliūnų pst/’j-ią 
yra.

Chicagos.
“L.” Reporteris”.

Skaitytojas.

RED LOGDE, MONT.
IŠ mūsų miestelio veik vi

sai nesimato jokių žinučių, 
tartum čia lietuvių visai nė-' 
ra. Bet č;a randasi apie 5

klius tiems, kurie dabar šal- nių. Tiesa būrelis nedide

Jeigu malonus korespon- į 
dentai atsilankytu i D. M.'

J. J. Bagdanavičia.

į vos spė ja tuos pinigus užsi
dirbti; kuriuos’bosui įteikė, 
kaip jau darbo netenka. 
Mat, bosai nori tą išėsti 

17 ir 18 d. spalių buvo mi- ir į jo vietą naują pastatyti, 
is. Kai- kad vėl gavus kyšį.
. temose:

“Kas tiki į Kristų?” ir “Ku
ris geresnis, dievas ar

WESTVILLE, ILL

Putinas

, Tam pačiam ------- . - -------- •' / .r • - ~
Su- skyriuj, paragr. 6 sako: 'p-, sustrmkunus, tai perma-

I “Teismas gali nuteisti narį 
atlyginti skriaudas nu
skriaustam ir prie to dar 
gali kaltininką pinigiškai 
nubausti”. Paragr. 8 sako: 
“Jeigu kurioji pusė nesutik
tų teismo nuosprendžiu, bė- 

Igyje vieno mėnesio, gali a- 
Ipeliuoti dr-jos susitinkiman.'

ris geresnis, dievas
velnias?” Publikos abu
du vakaru buvo la
bai daug. Atsirado kelia
tas ir tokių, kurie kėlė 
triukšmą,

GreRu laiku manoma Moc- nentai.

NEWARK, N. J.
“Laisvės” No. 78 tilpo ma

no korespondencija su klai
da: pradžioje tos korespon
dencijos paminėjau, kad tei- 

jSinerumą žinių slepia opo- 
‘ Užtai “L.” N. 81

r j v i • i ! • i n j .. ..

tytų dalvką kitaip. Rodos, 
nėra uždrausta nei vienam 
pašaliniam atsilankyti į 
paprastą arba extra susirin
kimą ir tokiu būdu gauti ( 
gryną medegą dėl laikrašti- 
jos, bet ne vėjo atneštas ži- pįos 
n u tęs.

........... .  Dailės Mylėtojų Draugys- 
iNaujam bilos peržiūrėjimui ^ės organizatorius 
'Rbsiinnlčimf)« išronlrn nnninl................................JOURS 1'ailia.'siisiiunkimas išrenka naują 
pirmininką (nes dr-ja turi 
išsirinkus metinį teismo pir
mininkas) ir tas teismas gali 
atmest ar užtvirtinti pirmu
tinį nuosprendį. Ir tas lie
ku paskutiniu”.

Darbai.
Rochester, N. Y. — Pa

staruoju laiku nas mus dar
kai ceriai] nradėio eiti, vnač

Blanda relė Marijona Radzevičiūtė si. Tad kur teisių peržen-. kėdžių dirbtuvėse. Bet iš

v-, v-

M. F 
Jackevičiui. — 
ah įspūdžiui” < 
stokos negalima

). ATSAKYMAI.
'. Millšauskui ir V.

“Shenando- 
dėlei vietos 
i sunaudoti. 

Vpart to, ne vien tas darosi 
angliakasių, bet ir vi- 
t atš\š° ūkimai jo- 
naudos neatneša, tik 

Ta’pe tokių 
žmonių reikia agitacijos gy- 
\ i u, nes jie laikraščių

Laužui. — Apie prakalbas 
o ii 'in anksčiau gautą. 

A tie’s’d te, kad negalėjom 
sunaudoti.

S. Pašulnietis. — Pa 
pinom anksčiau gautą 
leiskite, kad negalėjo!
naudoti



ĮMMMMMMJMM*

LAISVE

Valstija

Ru-

Vardas ir pavardė

Gatvė ir Noė

Miestas

DAKTARAS

ORAKULO PATARIMAI.

JUOKŲ KĄSNELIAI Sveikata

— Sveiki-gyvi! Ar ant mišių atnesėt?
— Ne, prabaštėli... Atėjom pagelbos prašyti, 

sai, bėgdami nuo vokiečių, viską išdegino, sunaikino, pa
liko mus be kąsnio duonos...

— Ne, ne! Aš pagelbos duot negaliu. Melskitės, 
prašykit dievo, duokite ant mišią šventą už savo nuo
dėmes, o dievas jūsų neapleis....

Klausimas: —
Visagalintis Orakule! Ta

vo neišmieruotas gudrumas 
žaibo greitumu perlėkė į a- 
ną pusę balos ir kaip perkū
nas iš dvylikos gyslų subel
dė ’į duris imperatoriško 
palociaus. Batiuška caras, 
dažinojęs apie tavo galybę 
ir išmintį, iš didelio rūpes
čio krapšto sau barzdą, gal
vodamas, kaip tave, Oraku-

mandierą jo viernopodanų 
kareiviu.

.Mielas Orakulėli! Jeigu 
tu išpildytum caro nobą ir 
paliktum komandieru pra- 
voslavnų kareivių, tai kaip 
tu komanduotum: “Vpe- 
riod” ar “Nazad”?

Biržų Paukštelis.v

bos ir todėl nemokėjo baus
mės. Nors teisėjas viso
kiais ženklais jam rodė do- 

ilerį, bet chinietis purtė gal- 
!va, nuduodamas, kad jis 
! nesupranta. Teismo sekre- 
:torius, priėjęs prie chinie- 
.'čio, į ausį jam sako:

—Teismas tave nubaudė 
ant 2 dol. Užsimokėk ir 
'eik sveikas, nes kitaip gali 
• būt blogai.

Chinietis gi piktai pažiū
rėjo į sekretorių ir sušuko 
angliškai:

—Meluoji! Teisėjas ma
ne nubaudė ant 1 dol., o ne 

Gint 2...

pajiegos 
ir

energija

nmmmmmn

DYKAI
I SVEIKATA

kalboje* t okias

m

SITAS BRANGUS
VADAS

■■ n 1/ Al A NEREIKIA JIEŠKOTI :: KUli 11 K \ I II Delio, kad mes nurodome xaip lengvai iimakii U0|B VI 11 |\ ■ 1 Į II kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką ura
I ■ I V I > V ■■ V muose (luošame laiko, usi Išmoksta. Hurodymii lt

knyga DYKU. įdėk štampą. Adresas;

LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO

Jamc aprašoma aiškioje, 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, itzkrcčiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoteroa, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytlškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina

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

šita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilv® bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulis ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skandžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo apmigusio pilvo; nuo atsiriangėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaidumas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje ? Ar 
turite juodus jilėtrnus apie akis, ahifjie.ijos nustojinių gėdininiasj draugijos? Ar 
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėlą? Tie symptomai nurodo, kad jflisų kūnas 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga niedikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delči sugrąžinimo žmo
nių j jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę -- ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užtūri gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtą žinoti ir sekti - - ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų 
gali būti sumažinamos. Skaitykit, šitą brangų vadą į s. —1..
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

v

ėjimu <rr kaip jūsų negales 
j sveikatą, ir pasinaudokite

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

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

j DAKTARAS 8 A ’ 1 1 a

Matulaitis Į Akušerka

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Mari j A- 
kij.šerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 

I naviiną.
O. STROLIENĖ

Jauniškaitč
319 Walnut St., į NEWARK,N.J.
Telefonas ^4088 Market

DIDELE DOVANA
Zlra pakelio priešakys verias įc pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

?o-

turi 
pinigus

(šį <iova n n tnih <1u<<1hihh iki Dec. 31, 1615)

Visas Kuponas ir pakelio p riešą k U 
pačią vertę. Gali imti iimalno/nl į 

arha j vertas dovanas.

t*

SERGANTIEJI!
nustojote sveikatą iš
j)o dienai, metas po metui 
gydymu sergančių žmonių.

sau, kiek aš išgy-

priežasties ligos?
Diena 

užsiimu 
Pcrsistatykite 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirčję var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specijalis(ą 

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

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

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro. Šventadieniais nuo 10
140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.)

OR LANDĖS

uAMoas'6v>u>«a«. 
1^0 44ST

Pabnigusi kurtu) Woman* Med!ca> 
College, Baltimore, Md

PuHckrninsai atlieka buvo darbu prie 
Kliudymo, taiped suteikia visokia* rodai" ir 
pagelba invairiose moterų kuone

6 Loring st., 
e Ir 7th »tn.-

419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

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

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

e)s
g F. Stropiene
* so. bosIoa, ~

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj! Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima už
dirbti po- $15.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokina 
tikru šoferiu per keturias nedė- 
lias. Galima mokintis dieno
mis ir vakarais. Gvarantuoja- 
me, jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OE AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St., New York,N.Y.

Atkersi no.
i Rockefelleris jaunasis lai
ke savo pabuvojimo Colora- 

,doj vieną dieną jodamas 
'drauge su detektyvais, pasi- 
Itiko vaiką. Ir kuomet ta
kai vaikas pro juos praėjo, 
I Bockefelleris sako savo
tek ty vu i:

—Ar tamsta nematei, 
;tas vaikas padarė?
1 —Ne. /

—Jis man liežuvį parodė. 
—O tai šeškas!
—Bet aš jam atkeršinau.

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite
ų.

NAUJAI ATIDARYTA KI

vai. ryto iki 4 po pietų.

JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimą* 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainų 
500 aditų, kaštuoja $12.St 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafon'tF'sbūsite pilnai 
užganėdinti. \

Kicvski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. D. 

NEW YORK, N. Y.

Svirplys.

“JAUNOJI LIETUVA
2257 W. 23r<l PI., Chicago, III.

—(\kaip jums matos,dak-

Kemėšis ir vyčiai.

ar

JI

balan

ai aeiau

Pagalios suprato.

Skapagirlo Juozas.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Ar Nori

WMMNMr.W.
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Atsakymas:—
Pirmiausia tamstai turiu 

pasakyti, kad vaina — tai 
yra durnių darbas ir Oraku
las tokiais kvailais dalykais
neužsiims. Na, bet jeigu I 
jau taip nori dažinot, ką aš 
daryčiau, jeigu būčiau rusų 
komandieras, tai tau į ausį Į 
pasakysiu, tik tu, bratku, i 
niekam nesakyk. I

“Jeigu muša, tai bėgk, bet 
jeigu bėga, tai vyk!” šitą 
gražų priežodį žinojo tik 
Nikolaj Nikoiajevič, bet kiti 
bukapročiai generolai to ne
žino, Jeigu aš būčiau jų 
vietoj, tai pamatęs vokiečius 
užpuolant, visą gerkle su
šukčiau: “Nazad”! Ir bėg- 
tumėm toli, toli, net už Ura
lo kalnų. Be ką ant tuščio 
šaudyt į vokiečius, męs ten 
prišaudytum soboiių, gorno- 
stajų, nuluptum jų skūreles 
ir pasiųstum carui ir carie- 
nei prezento. Vokiečiai gi 
tuo tarpu, negalėdami mūs 
surast, grįžtų atgal. Tuo
met aš užkomanduočiau: 
“Vperiod”! Ir tuomet ma
no narsus kareiviai jau mo
kėtų bėgančius vokiečius 
mušt.

k a c

Aptivkoj.
Aptiekorius:—Kodėl se

niau žmonės ilgai gyveno?
Žmogus:—Todėl, kad se

niau gyduolių nebuvo.

—Labai blogai...
—Blogai!... Nejaugi, dak-

—Mat, akinius užmiršau 
namie.

Medaus metai.
Daktaro pati verkdama 

sako savo vyrui:
—Ach, kokia aš nelaimin-

—Kodėl? Kas per prie
žastis?

—Matau, kad tu manęs 
nepaisai.

—Kodėl gi tu taip manai?
—Todėl, kad tavo visi kli-

Kunigas Keiiiesis Mcpaiio-1 
vos daugina vyčių armiją. 
Tai ir ne dyvai. Tokiu 
darbštumu jis pasižymėjo ir . . ... . . r.Lietuvoj. Vabaininkuose Į jep^ai pi ądėjo sii gti nakti-
per Sekmines suorganizuo-'.mls? Susimildamas, Joneli, 
davo jis davatkų armiją ir Tedaryk taip nors per pa
traukdavo į Daujienų balą mus me(^aus mc‘tus. 
kojų mazgot. Mat, ten ku
nigų buvo apšaukta eudau- 
na vieta.

Bet kame numazgos ko
jas “vyčiai” ir “švento Juo
zapo darbininkai”? Juk 
čia, bedieviškoj Amerikoj, 
eudaunų vietų nesiianda.

Dvasia šventa nebur
kuoja.

Vaikas:—Kunigėli, 
dvasia šventa burkuoja?

Kunigas:—Ne, vaikeli, 
i neburkuoja, nes ji yra t

Parapijinėj mokykloj.
Kunigas:—Kas 

Adomui ir Jievai, 
juodu suvalgė uždraustą o 

.buolį?
Vaikas: — Jiems pilv: 

skaudėjo...

Vaikas:—Tai kam, kuni
gėli, aną nedėlią sakei, kad 
'atsivėrė dangus ir pasirodė 
d\asia šventa,

kuomet dis? f
Kunigas:—Taip, ji 
iii) balandis, bet

išrodo, 
šneka,

Vaikas:—Tai aš 
šventą dvasia Pros 
ke klėtkoj. Išrodo paukštis 

Viename miestely teismas i bet šneka lygįaį kaip aš. 
nubaudė tūlą chinietį ant 1| „
dol. už prasikaltimus. Bet bliilk, i----
chinietis nudavė, kad jis vi- Ten buvo papūga... 
siškai nesupranta anglų kal-

Kunigas:—Eik gult, bam 
niekų nepliauškęs

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų 

Tai vienatine lietuviška aptieka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit-rei
kalaut per laiškus, o aš prisiusiu 
per expresQ.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

22G Broadway, kanų). C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So.Boston 21014 ir 21013.

gauti DYKAI dvi geras štukat 
ir Didelį Kataliogą visokių ma- 
a štokų ir kitokių visokių 

ų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

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

(MAGJKAS)
3261 S. Halsted St. Chicago. III.

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

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

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

Apart to “JAUNOJOJ LIETUVOJ” yra dar šie skyriai:
L Mokslas ir pažanga; 11. Ruožai iš politikos ir visuomenės gy

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

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

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

Knyga papuošta su daugeliu paveikslų. Kaina 
$1.00. Tą knygą galite gaut F. Milašauskio knygy

ne, adresuojant:
F. MILAŠAUSKIS, 25 Second Street,

inkvizi-
Čia nu-

So. Boston, Mass.

niPITO ion A T)T\ A A C GERIAUSI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAIPIGUS IŠPARDAVIMAS. ’L Amerikoje.
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji-

mo pirm užmokėjimo pinigų.

Geriausia dvieilinė Viennos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorni ir manomi basai, 21 klavišis, 12 
basų, minomų basų atskiri pHeno balsai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, G tonų. Išduoda malonų balsą.

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

c Jsr

Vienas armonikas su 21 klavišiu, 8 bal
sais. Kainu $8.00. Tokia armonika su 21 
klavišiu/ 12 basų, su plieniniais balsais

Kaina $12.00.
6 strūnų balalaika, 

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

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

MOSCOW MUŠIU CO. . 
Deptf M52 CANAL STREET, NEW YORK, N. Y.

) r*’-
nKEM-SCfHHbliJ rycciilil COUlAZL-AEMOKPATM-lECKįfl MyPHAJIV 

------------- iic.}i> f etanui e h --------------

r. BtiJlOi COBA (č. Aen. 2 r. /,}, Ji. £Eh’MA, 3. SklHCBbEBOH.
OT/ik.'.'Ju pVBOooflHafo Cflona’’: I. Jlu rcKynmi II. I!ji> auepi:Ea:ntcHjfi 

,Y.n;nin; 11L 1L:j» aai.iun la pi-ni.i ji Peecii’; iV. Cpcjn pytCKHsi' raaerh
n aiypiKMOBią V. ‘cGpi.'i .1 jipaimiKa coi n ; \‘I. BejierpncinKa; \‘1L Hin> 
rcTopiit pcu'LJKji'joiiiiL'-vb ir.ueiiiii; Vili, lliicb'ia 'juraTe-eu; Otjubh o 

liurbis b Knnras b.
flEPBblft Ne BblW/lETb Bb CEHTR5PB.

Ho nepsoMy rpotfOBaHlio H3b kohtopm roflosan iiojinMCKa — 1 aojul; hs 
Bbicbiuaerca no/ipoČKaa npurpawwa ro/ia — 55 ccht.; Ha 3 Mbcsąa — 30 c.;

wypHaiia. OTAt>/ibHwe HOMepa — 10 contobk
Kcuiaflbi, Espenbi n I0»h. Amcpmkh: rogoBan nognucna — 1 nona. 25 C.

. Ha no/iroga — 65 c.; Ha 3 Mtcrnia — 35 c.
nOgnUCKA M OBLHBJiEHIfl nPHHWMAK)TCH Bb KOHTOPb J 

MYPHA/IA
~„S V O B O D N O Y E S L O V O” (The Free Word)

150 Nassau St, Room 1214-17, New York City, Tel. Beekman 1142.
Ct pyKOfiMcsMii h no /jt/iaMb pe/iaHgiH npocan. odpamaibCA 

LEO DEUTSCH, 1398 Clay Ave.,

Užsirašykite
Pirma Lietuvių Dienrašti

“NAUJIENOS”
Kuris jau eina nuo 5 Rugpjūčio kasdien.

‘NAUJIENOS" praneša naujausias •. teisingiaa 
sias žinias iš karės lauko .1 abcluai iš ’,’*J 
pasaulio — kasdien.

’’NAUJIENOS" yra darbininkų laikraštis jos 
vedamos darbininkų dvasioje.

’NAUJIENOS" talpina darbininkams nau’.ngus 
straipsnius ir žinias.

"NAUJIENOS" leidžiamos daugybės da’-'ininktj, 
žmonių apšvietai ir jų gerovei, o n< . avienios 
ypatos ir darymai pašalinio bizme

Prer <ine;atos kaina
Chicagoje—p» s'mšiotojus t c. savaitėje.
tu siunčiant, Cbic... ’’C metam $6.00; pusei 

metų $1.50. Kitur, ne Cue”)*';- metams $5.00; 
pusei metų ?3.00; dviem nitu 1.00. Europoje 
ix Kanadoje met. $7.00. Pavienių num. kaina 2c.

Išpildyt. šitą blanką ir pristųsk kartu su pinigais.

‘NAUJIENOS” 1841 S. Halsted St., Chicago, IIL
Šiuomi prisjuDČiu$-----------už "NAUJIENAS"

metus ir meldžiu jas siųsti žiuo adresu:



LAISVE

Rinkliava draugui 
Rimvydui.

Škotijos draugai subruz
do rinkti aukų labai opiai 
susirgusiam Lietuvos Soci- 
jaldemokratų Partijos na
riui drg. Rimvydui (pseud.). 
Tasai draugas jau suvirs 10

$193.46; viso........... 458.44

Viso L. Š. F. pinigų ran
dasi ........... $10,284.79

L. Š. F. Finansų Sekretorius
Tadas Dundulis.

Westville, Ill.
Vieša Padėkavonė.

Lietuvos Šelpimo Fondas 
šiuomi ištaria viešai širdin- 

meU d^rtSflTD P > ačiū p. J. V. Griniui už 
™ vra vienas iš žymiausiu > Puiki^ dovaną-2,705 eg- 
J'artiios> vadi^& kn^tės “Dar-
literatorius. Drg. Rimvy
das sėdėjęs daug sykių kalė
jime ir buvęs ištrėmime.

:bininkai ir jų ateitis”, pa
aukautą Lietuvos Šelpimo 
Fondui, dėlei sušelpimo nu-

Bijomasi, kad drg. Rim- kentėjusių nuo karės Lietu-
vydą nenuskintų džiova. 
Dėlei karės ^linkybių gy
vena labai sunkiose sąlygo
se. Ir sveiką žmogų tos bai
sios sąlygos dabaigia, o ką 
jau sakyti apie ligonį.

Drg. V. Kapsukas rašęs | 
laišką L. Prūseikai, prašy-1 
damas, kad amerikiečiai pa
rinktų drg. Rimvydui aukų. 
Šie draugai daro pradžią:

L. Prūseika.......
V. Zaperiackas .
J. Šukys .............
K. Liutkus .......

voje.
Su pagarba,

M. M. Račiūtė, Sekret.
Varde L. š. F 

Oct. 18, 1915.

Pranešimas.
Su smagumu turime pra

nešti gerbiamai publikai,kad 
! Lietuvos Šelpimo Fondas 
aplaikė nuo p. J. V. Gri-

$‘A)0 n^aus puikią dovaną—2,705
i nn egzempliorių knygutės“Dar-

$2.00
. 50c

bin inkai ir jų ateitis”, para
šyta p. Rčk., išleista lėšomis 

_______  J V. Griniaus. Knygelė ga- 
Vicn 19bn 5 50 na populiariška, rišanti dar- 

S.-Atėmus 46 centu, ibini,nky klausimą, dydžio 43 
' .... Kama 12 centų,pasiųsta drg. Rimvydui su- 

seipu per “j
• $5.40.

Kas daugiau?

Kankpelnio” red. b?1 dgle> greitesnio išparda-
X y i Vi 1 1 rvr/TV’ki-O O V'l -f- 1 X

Lietuvos Šelpimo 
Fondo reikaluose
METINĖ ATSKAITA 

Lietuvos šelpimo Fondo Fi
nansų Sekretoriaus 

Nuo Spalio 1 d., 1914 m., iki 
Spalių 1 d., 1915 m.

Per Spalių mėnesį, 1914 
m., įplaukė aukų $288.64 
Per lapkritį.....  548.43

Per Gruodį............... 964.27

vimo numažinta ant 5 cen
tų.

Būtų pageidaujama, kad 
netik pavienes ypatos nusi- 

;pirktų po knygelę sau, savo 
|giminėms ar draugams, bet 
kad ir L. Š. F-do skyriai, į- 
vairios draugystės ir didžių
jų organizacijų kuopos par
sitrauktų ir išparduotų kuo- 
inodaugiausia minėtos kny- 
' rrnlnagėlės.

Knygelių reikalaujant ir 
pinigus siunčiant kreipki
tės šiuo antrašu: K.Liutkus, 
131 Grand St., Brooklyn, N.

Dabar, kuomet prakalbų, 
Per sausį, 1915 m. .. 1713.26‘paskaitų ir balių sezonas 
Per vasarį ............... 2113.71 (prasideda, turėtų būti gana
Per .Kovą .. 
Per Balandį 
Per Gegužės 
Per Birželį . 
Per Liepos . 
Per rugpjūtį 
Per Rugsėjį

1694.21
1484.45
726.63
613.34
897.51
375.39
608.19

lengva tas knygeles paversti 
į pinigus. Draugai, į darbą!

Varde Lietuvos Šelpimo
Fondo

M. M. Račiūte-Herman,
Sekretorius

Oct. 18, 1915.
PATAISAU RAŠTUS.
Jei norite, kad jūsų kores

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

Pataisau draugijoms kon
stitucijas, išverčiu raštus j 
kitas kalbas ir sutaisau pa
traukiančius plakatus ir ap
garsinimus. Už smulkius 
darbus imu po 1 dol., už 
stambesnius pagal sutartį.

A. ANTONOV
1422 Fulton St., Chicago, Ill.

Viso pas L. Š. F. Iždinin
ką K. Šidlauską per me
tus įplaukė ... $12,028.03

Išmokėjimai.
Per Spalių mėnesį, 1914 

m., išmokėta ... $0000.00
Per lapkritį (už išmainy

mą privatiškų čekių .. 30
Per Gruodį (išsiųsta į 

Lietuvą $481.50; už L. 
Š. F. iždininko K. Šid
lausko bondsą $25.00; 
už išmainymą privatiš
kų čekių 40c; viso 506.90

Per sausio mėn., 1915 m., 
(už. išmainymą privatiš
kų čekių).............. 75c.

Per vasario , finansų sek
retoriui už bėgančius 
reikalus $5.20; “Naujie
noms” už 300 postai
cards $4.50; “Laisvei” . 
už spaudos darbus 
$64.69; susinešimų sek
retoriui už bėgančius 
reikalus $22.80; už iš
mainymą privatiškų če
kių 51c. viso.........97.70

Per Kovo—už išmainymą 
privatiškų čekių ... 58

Per Balandžio—uz išmai
nymą privatiškų čekių 90

Per Gegužės—už išmainy
mą privatiškų čekių 20

Per Birželį—finansų sek
retoriui už bėgančius rei

kalus 12.33; už išmainy
mą privatiškų čekių 32c 
Pasiusta į Lietuvą 
577.65; viso .....  590.30

Per liepos už išmainymą 
privatiškų čekių..... 63
Pasiųsta į Lietuvą
l, 002.15.... Viso 1,002.78

Per rugpjūtį—už išmai
nymą privatiškų čekių 97

Per Rugsėjį—už išmainy
mą privatiškų čekių 30

Viso per metus išmokė
ta .................. $2201.68

Spalio 1 d., 1915 m., balan- 
‘ sas pas L.Š.F. iždininką

K. Šidlauską ... $9826.35 
Pas L. Š. F. iždininką 
T. Paukštį per finansų 
sekretorių įplaukė au
kų sekančiai:

Per Lapkritį mėn., 1914
m. , $264.98; per gruodį

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszką
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gčrymus. 

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.

Skaudėjimai Strėnose

[Severas Gothardišhs Aliejus] t

n

ra
Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

I M

K i 
m*

Mr. Stephan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y., šitaip mums ra-

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

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

Žaizdos, įpjovimai, 
įsisenėjusi skaudėji
mui, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apdo- 
girnai greitai pagįja, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment 

fSeveros Gydanti Mostls] 
vartojama. Kaina 25c.

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Severas
Gothard Oil.

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

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

"Man skaudėjo strė
nos ir Ilonai ilgiau, kaip 
per penkis motus. Ban- 
džittn visokius gydymus 
ir viskas buvo voltui. 
Paskui aS radau Se- 
vora’s almanac'ą ir ra
dau, jog Sovera’s Go
thard Oil butu goriau
sia iAbandyti. As ban
džiau <ą gyduolę ir 
skaudėjimai iSnyko. AA 
sakau, jog tas taipgi 
5orai del skaudėjimu ko- 

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

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau 2 pusbrolių Stanio ir Si- 

mano Milevų; paeina iš Garliavos pa
rapijos, Paddėsio kaimo, Suvalkų ve
dybos. Girdėjau, jog randasi kur a- 
pie Scrantoną, Pa. Malonėkite atsi
šaukti, ac kas praneškite, už ką bū
siu labai dėkingas. j

Kazys Raulinaitis
Girardville, Pa.

Pajieškau Kaz. Stangvi’os, paeina 
iš Kauno gub., Kauno pav, Raudo
nės valsčiaus, Pantvardžių dvaro. 
Girdėjau, gyveno seniau Bridgeportc; 
jūsų brolis prisiuntė man laišką iš 
Vokietijos, randasi dabar nelaisvėj ir 
prašo jūsų antrašo ir pagelbos. Ga
lit susižinoti su savo broliu Jonu per 
mano.

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

(86—94) 

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

227 Clinton 
(nežinomas),

St., Hoboken, N.J.

Shenandoah, Pa.
J. Butkevič,

8543 Givins
A. Meldažis,

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

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

Box 607, Westville, Ill. 
(nežinoma),

Cleveland, Ohio.
A. Petrikas,

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

P. O. Box 613, Melrose Park, Ill.
K. Mikolaitis,

Ct., Chicago, Ill.

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

CENTRO KOMITETAS:
L. Prūscika, pirmininkas,

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

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

183 Roebling St., Brooklyn,N. Y.
J.

Parsiduoda tabakine farina, nau
jas 6 ruimų namas, 12 akrų žemės, 
3 kiaulės, 12 vištų. 10 minutų eiti 
lig karų, 25 minutas lig gelžkelio 
stočiai, šalę didelio kompanijos lau
ko, reiškia, tabako darbas ant visada. 
Nepraleiskit šios progos, nes tokių 
mažai pasitaiko. Norėdami platesnii/” 
žinių, rašykit taip:

‘ J. NORBUTAS
East Granby, Conn.

(85—88)

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

. IR ŠVARIAUSIAS BALIO
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies gėry- 

(mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway
> So. Boston, Mass.
(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo.)

K. MASALSKIS

lt. MASALSKIS
Gerai žinomas Rockfordiečiams, 
taiko1 geriausią 
Rockforde, grajina 
rinkimuose, veselijose ir kituose pa
silinksminimuose. Reikalaudami lie
tuvių muzikantų, visados ras’te gerą 
patarnavimą.
105 Knowelton St., Rockford, Ill.

Old Phone 1171

su-
lietuvių orkestrą

visokiuose suši

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

223 N. State St., Ansonia, Conn. 
Nut. Raštininkas J. G. Vaitkevičius,

P. O. Box 128, Ansonia, Conn. 
Finansų Raštininkas J. P. Čiupas,

P. O. Box 230, Ansonia, 
Iždininkas J. Mockaitis,

P. O. Box 128, Ansonia, 
Knygius S. Tiškevičius,

P. O. Box 149, Ansonia, 
Knyg. pagelb. A. Jakštys, 

103 Liberty St., Ansonia, 
Knyg. Rašt. P. Rageišis,

113 N. Main St., Ansonia,

Conn.

Conn.

Conn.

Conn.

Conn.

Ill.

Ill.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protoko'ų 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.

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.

DIDŽIOJO
VIŠKŲ 

GOS

J.
F.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas,

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

539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtč 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Stružas, 

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis,

539 Island Ave.
Kasos Globėjai:

M. Geruliūtė, 
1109 S. Wi nehage St.

Ona Savrasevičiūtė,
539 Island Ave.

Maršalka A. Neverauskas,
411 So. Church St.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus,

226 Magazine St., Carnegie, Pa. 
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 
U11 Market St.,N.S. Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis, 
lt and Carson Sts.,S.S. Pittsburgh,Pa

Turtų Kontroles Komisija:
J. Gataveckas,

109 Cross St., Carnegie, Pa. 
M. Urlakis,

231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.
Samulionis,

Box 63, McKees Rocks, Pa.
Kuopų sekretorių adresai: ♦

1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 
Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.

kuopos, P. A. Samulionis, P. O.
63, McKees Kocks, Pa.
kuopos, J. Galdinas, P. O. Box 
Laupurex, Pa.
kuopos, Ig. Rasinskas, 2104 

S. S., Pittsburgh, Pa.
P.Petrauskas, Post office,

2 
lox

118,
4

Carson St.,
5 kuopos

Cuddy, Pa.
6

7

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WIS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne St. 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange St. 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne St. 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

818 Jenųe St. 
Iždininkas J. Sereikls, 670 Jenne St. 
Iždo globėjai: J. Sukelia, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. 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.

St. ir J. Jurevičia, 152

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI;

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

Pirmininkas J. Skirmontai,
72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. 

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

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

kuopos Brooklyn* — L. Deveikis, 
146 Metropolitan Avė. Breeklyn, 

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

£

SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETOj

Patarnavimas kuoteisingiausias.
i

Kursas pinigų tuom laiku žemas

Laisves1 SPAUSTUVE

Platinkite “LAISVĘ

183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y

Rekordai
Columbia

“LAISVE”

2339.E

Laisves“ AGENTŪRA

Jeigu 
kviest 
Agentūroj

PARDUODAME LAIVAKORTES.
nori važiuot į Lietuvą arba gimines parsi 

iš Lietuvos, Laivakortę pirk “Laisves

Laivai iš New Yorko į Archangelską 
DVINSK 
KU RSK 
CAR ...

išeina
... 12 Spalio (October) 
23 d. Spalio (October) 

.......... 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

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

Naujausi = Lietuviški
B

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
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.

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

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

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

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

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.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.YV.DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
D. L. D. KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI.
K. Karpavičius,
120 Grand St., Brooklyn, N. Y.
P. Kurkulis,
28 Broadway, So. Boston, Mass.
M. M. Purvėnas,

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

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

P. O. Box 32, Montello, Mass.
V. Černiauskas,

Matheny Ave., Springfield,Ill.
J. Zibavičia,

39 Portland St., Cambridge, Mass. 
Pakarklis,

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

2370 Margaret St., Philadelphia,Pa.
11. J. Repšys,
149 Millbury St., Worcester, Mass.

J. Vaškevičius,
183 N. Main St., Pittston, Pa.
V. Stankus (ncof.),

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

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

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOl’OLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijom Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maršas. Princo
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
J SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava
EINU PER DVARELĮ. 1
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijoa 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRIALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.

2228. SAULELĖ
Kapelija.
LIETUVA
TEKA.
BIRUTĖ ir
DARBININKŲ MARSELIETE ir SUKELKIME ĖOVĄ.
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas.
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka.
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.

2340.E
LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 

KOMITETAS:
K Gugis, 1840 S. Halsted St.,

Chicago, Ill. 
Vice-Prezldentas S. Maukus, Cor.

13th & Vine Sts., Philadelphia,Pa. 
Susinešimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St.,

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

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

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

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

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

ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass; 
J. J. Gerdauskas, 73 Welles St., 
New Britain, Conn; J. Jukelis, 695 
East 189th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
villa, Ill., kuris yra po kaucija 
|l,OOO.tO, o Jis Įrašęs Į knygas pasiųs 
iždininkai.

L. K. 2341.
1. J. 2342.E Vaisiui va •2. J.

E 2343.3.

E 2223.4.

E 2224.
G. DR E 2225.

E 2226.III.
9. 2227.III.

10. E

2356.
12. KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

E13.

14. 2360.E
15.

16.

šitą 
kad 
kas 
ad-

D. 
imo-

2357.
2358.
2359.

SU 21 AKMENIU GELž- 
KELIO LAIKRODĖLIS.
Vyriško ar moteriško saizo, apvilk

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

1711 E
8

NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo

tik-
GVARANTUOTAS ANT 

SPECIJALIŠKAS NUPI- 
Męs prisiunsime 

to. Atmink, 
’aikrodėlį, 
pr'siųs savo 
resu

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

C. O 
ir už;

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

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

Dept. 910, 
CHICAGO, ILL.

Gvardijom

Kape’ija.V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL. 
Prezidentas A. Jusas,

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

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

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

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

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

Box 566, Steger, Ill. 
Knygyne Iždininkas J. Damldavičia, 

Box 407, Steger, HI. 
Susirinkimai atsibūna pe pirmam 

kiekviena mėnesio nedž’ioj, P. A. 8a- 
lasevlčlaaa ■▼•tainij.

V aiskava
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P»

šelpimo naudai.

a. SMRUPSK
niausio

FXTRA o

PARDAVIMAS. !■ 61 S. 2nd st., Brooklyn

UŽGANĖDINTAS

20 metu!

irPARSIDUODA

.,D.nuViSR< MuzikosKonservatorija
šios*laikraš

tai

V4 VI A X V X Xz • L \_z A V A C-VAVA ' * J Y O < » ♦< „„Jvvni-nn ; lt4-t Kr>+- labai pigiai arba ir ant išmokėjimo, tapo paimtas Į ligonbutpbet Crau/ord’e parsiduoda namai nuo

493

geroj 
Vieta 
dau-

E. 
i 

10

Misevičia
AI RDI ES IR 
L|GŲ.

JURGIS PALUBINSKAS.
(63—91)

Ateik pirkti vyriškų aprėdaių, 
kaip lai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir lt. Pas mane ta
voms geras ir kainos žemos.

ar “Vie-
Lietuv-

ar
ar

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

PIRK BIZNĮ!
Parsiduoda geras saliūnas 

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

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

(85—94)

r ZV

pa- 
vie-

lULIl/nn C SU LIETUVIŠKOMIS dainomis.Užlaikau Gramo!onus akordas prekiuoja tik 75c.

galite gauti ska- 
-i, puikios degtines 

ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, 
tikrinsite.

LIETUVIŠKA

APTEKA

Bedford Ave., Tarpe 2-ros 
l-mo« gatvių 

BROOKLYN. N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

u pagarba visus užprašo
FĖRŲ KOMISIJA.

169 GRAND ST

Props

po

i -4 lliė* 'diiafty,

W CT 
X*

C cn 
B

v i’7.

Tebūna tau lengva

apie cukerninkųDar

VTETINCQ TiNlAC i Velionis buvo jaunas vy- V tti 1 IFlEiJ įas, 28 metų amžiaus. Bu
ga- tas gera 
;ko. brangiai

vo gana linksmo būdo ir ga 
na energiškas prie vis___. 
'Prigulėjo prie S. L. A. ir 
nrie L. S. S. 19-tos kuopos. 
■Velionis buvo plačiai žino
mas visiems brooklynie-

LIETUVIAI DARBI
NINKAI!

Jeigu jūs norit smagiai 
praleist nedėldienj, 31 spa
lio (October), tai visi susi- 
rinkit Tautišką. Namą, čiams, ir visi jį guodojo,kai

po ištikimą ir gerą žmogų.
Velionis paliko savo myli

mą motelį su pora mažų 
vaikelių didžiausiame nuliū
dime. Kartu liko jo seni 
tėvučiai, kuriem yra didelis 
skausmas dėl taip netikėtos 

Jame daly- .mirties.

Ten bus koncertas ir balius, 
parengtas rūpesčiu L. S. S. 
19 kuopos, šis koncertas 
skirsis nuo visų kitų seniau 
parengtų koncertų tuomi, 
kad jame dalyvaus vien tik 
geresnieji mūsų dainininkai 
ir muzikantai 
vaus “Aido” vyrų ir moterų! "Laidotuvės atsibuvo spa- 
choras, soliste panele Lino- u0 26 d. Palydovų dalyvavo 
mutė, taipgi ir kita žymi so- 14 vežimų. Ant kapų drg. 
liste, kuri savo vardą prase l. Prūseika su J. Augūnu 
negarsinti,, visiems žinomi pasakė po trumpą prakalbė- 
muzikantai B. Kalkauskas, ję, kas jiems gerai pavyko 
Rupeikutis ir panele Mai- suraminti verkiančiuosius ir 
žiu te, kurie griežš solo, due-lCĮuoti geresnį supratimą a- 
tus ir trio. Skambins ant 
piano viena žymi pianiste. 
Taipgi sakys monologus ge
resnieji mūsų monologistai. 
Šokiai prasidės 3 vai. po 
pietų ir trauksis iki 8 val.va- 
kare. Nuo 8 valandos va
kare prasidės koncertas. 
Kurie mylit pašokti, ateikit’ 
ant 3 po pietų, o kurie my
lit koncerto pasiklausyti, 
ateikit prieš 8 vai. vakare

pie velionį.
( Mielas drauguži, nenorė
jai daugiau kartu su mumis 
žmonijai tarnaut. Te būna 
tau ramybė ant kalno ka
puose ! 
žemelė!

kestra. Įžanga tik 10c. y pa
tai. Nepraleiskite progos!

Central Brooklyne 
darbininkai su

streikavo, tai tuomet buvo 
daug rašyta, bet apie pabai-

Kada 
Icukernės

Pastarojoj Draugijų Są- 
jungos konferencijoj vietinis' 
Lietuvos Šelpimo Fondo Ko
mitetas liko perorganizuo
tas. Dabar komitete randa
si darbštus žmonės, kurie 
davė žodi veikti smarkiau, 
negu ligišiol buvo veikta 
Lietuvos 
Komiteto pirmininku yra1 
T. Lisajus, brooklyniečiams | 
žinomas kaipo darbštus ir j 
teisingas žmogus.

Lietuvos Šelpimo Komite-, . •.(
tas išvien su Draugijų Są_ pasidarbavo, 
jungos viešų reikalų komi
tetu smarkiai rengiasi prie 
fėrų, kurie atsibus Tautiš-' 
kame Name sekančiomis'taininis susirinkimas A. C. 
dienomis: 6, 8, 9, 10, 11, 12 ,W. of A. 54 skyriaus. Apart 
ir 14 lapkričio (November), ikit-ko buvo perskaityta at- 
1915 m. Išrinkta apie 20 
kolektorių, kurie jau vaikš
čioja po savuosius ir sve
timtaučius biznierius, rink
dami daiktus ir pinigus fė- 
rarns.

Taigi, gerbiamieji lietu
viai biznieriai, jeigu jums 
rūpi pagelbėti nuvargintai 
Lietuvai, neatsisakykit nors 
keliatą centų arba kokį nors 
daiktelį paaukauti L. š. F. 
išrinktiems kolektoriams. 
Už jūsų aukas lietuviai at
simokės jums, paremdami 
jumis biznio t reikaluose.

Taipgi lietuviai darbinin
kai, jeigu pas jumis randa
si koki nors atliekami daik
teliai, paaukauki! juos L. Š. 
F forams. Tie daiktai lai-

Prieš pabaigą streiko ku
nigėlis per pamokslą pasa
kė, kad tie žmonės, kurie 
'darbininkus į streiką išvedę, 
esą apsėsti piktos dvasios ir 
jie gauną po 200 ir 300 do
lerių į mėnesį už tai, kad tik 

i darbininkus sukūrsčius.
Bet nežinia, kiek kunigė

lis gavo už tai, kad streikie- 
rius sukurstė grįžti prie 

'darbo be jokio laimėjimo? 
Juk jis taipgi kompanijai

Geras pavyzdys.
Šiomis dienomis buvo ber-

:sisaukimas Socialist Party 
Kings County skyriaus,, ku
riame prašoma pinigis- 
kos pagelbos dėl varymo a- 
gitacijos laike rinkimų. Su
sirinkimas nutarė iš savo 
iždo paaukauti $10.

Iš to matosi, kad lietuvių 
>kriaučm unijos 54 skyriaus 
'nariai supranta darbinin
kiškos propagandos reika
lingumą ir naudą.

Geistina būtų, kad ir ki
tos darbininkiškos organi
zacijos panašiai pasielgtų.

išleisti ant išlaimėjimo, o pi
nigai bus pasiųsti į Lietuvą 
jūsų alkaniems ir nuvargin
tiems tėvams, broliams ir 
sesutėms.

Visus aukuojamus daik
tus atneškit į “Laisvės” ofi
są ir perduokit V. A. Zape- 
riackui, vietiniam L. š. F. 
sekretoriui.

Visos aukos bus garsina
mos lietuviškuose 
čiuose.

Varde vietinio L. š. F. ii 
Viešų Reikalų Komiteto

J. Neviackas.

■ ’i/ ■ 1.''' -W 1*^7®k *' :
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LAISVfi
PARSIDUODA GROCERNE.

Lietuvių apgyvento! vietoję parsi
duoda gera grosemė. Biznis isdirb- 

gerai, taigi gera proga įgyti ne- 
1 gerą biznį.

Atsišaukite į “Laisvės” ofisą.
(87—89)

HAZLETONO LIETUVIAMS.
Kas prikalbins naują skaitytoją 

“Laisvei” ar kitam, tas gaus dovanų 
knygų už 50c., taipgi gaus už 50c. 
knygų ir užsirašytojas. Kas pats at
eis, tas gaus už $1.00 knygų. Tos 
dovanos duodamos tik per Lapkričio 
mėnesį ir tik Hazletono lietuviams. 
Su kitais miestais neužsiimu.

P. ŽEMAITIS
'675 Lincoln St., Hazleton, Pa.

(87—88).

ŠAPA IR STORAS ANT IŠRAN- 
DAVOJIMO.

PUSĖ MĖNESIO DYKAI!
t šapos—25x25, 1G langų, randos 

$10 ir $12 j mėnesį.
Storas dubeltavas dėl restoracijos 

arba bučernės, randos $20 į mėnesį. 
141 Cook St., netoli Bushwick Ave.

BROOKLYN, N. Y.

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

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specijaliw* ““ Moteriškų Ligų.

50th Al. Wew Yeri
OFISO VALANDOS: 

vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Iki 
piet

Nedaliomis pagal sutartį.
Ęg'zami n svirnas DYKAI. Męa Išti 

rlame ir pasakome Tisas ligas tr pa- 
gelh-time. Iš kitur atvažiavustvms H 
gonixiriR narūpinemp vlpta, kol gydo 
e-L Reikalui esnnt, kreipkitės, męs nr 
?Jūrė<-.imp ir duokime priet.ellška rod» 
Patarnavimas visai n!gu». NeuJtnin' 
kite mano «ntrnšn

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

Kalbame lietuviškai.

KETVIRTAS METINIS 
FERAS.

Surengtas Sąryšio Lietuviškų 
Draugysčių, New Britain, Conn., Lie
tuvių Svetainės naudai, LAPKRIČIO, 
(NOVEMBER), 5, 6, 8, 9, 12. 13 ir j 
15 d.. Lietuviškoj svetainėj. 354 Park 
gatvės New Britain, Conn.

IŠlaimėjimai ir šokiai bus kiekvieną 
vakarą. Įžanga i svetinę 10c ypatai, 
■r ,,u tuo pačiu įžangos tikietu bus ga
lima išlaimėt! vieną ant tikinto pa
žymėtą laimėjimą.

Todėl guodotina publika yra užpra
šoma atsilankyti ant viršmineto foro 
pa ibovyt lietuviškai ir kartu prisidė
ti prie užlaikymo viršmineto namo.

kuris moka atsakančiai 
šitlies siuvamų vyriškų < 
ha kuris nori mokintis gero darbo. 
Darbą gvarantuoju ant visados. Mo

ti.- pagal darbą. Atsišaukit grei- 
nes labai reikalingas.

M J. POWELL (POWILITIS)
238 Water St., Fitchburg, Mass.

-90)
A. A. Vincentas Masinte-

• V • 

V1C1US.
Spalio 23 d., 3-čią valandą 

po pietų Vincentas Masiule- 
vičius sugrįžo namo po sa
ve darbo valandų ir būtent 
biskutį pasirokavęs su savo 
rnotere už kasdieninius gy
venimo klausimus ir pakal
binęs savo mažus vaikelius, 
užlipo ant viršaus į miega
mąjį kambarį. Tenais jisai 
radęs nuodų bonkelę. Tuos 
nuodus jo moteris buvo ga-' 
vus nuo daktaro ir laikėsi fordo, n. j., 
dėl tam tikrų vaistų, 
lionis prisipylė stikluką nuo
dų ir išgėrė

7.000,090 AKRŲ DERLIN
GOS ŽEMĖS ANT 

PARDAVIMO.
Canadian Pacific Gelžkolio 

nija parduoda apsigyvenimui 
tas farmas ant išmokėjimo 

Įsitaisymui 
sėklos,

kompa- 
prireng- 
por 20 

motų. Įsitaisymui gaspadorystos: 
gyvulių, sėklos, žemdirbystės įran
kių ir lt. kompanija duoda apsigyve- 
i’i'dems iki $2000.000 paskolą, išmo
kama per 20 motų laiko.

Iš priežasties didelio atpigimo ne- 
ijudinamo turto (Real Estate) šiemet, 
, ypač dabar, yra didelė proga pasida- 
1 ryti pinigų. Nusipirk namą arba ke- 
U ata lotų Flushing, L. L, arba Cran- 

pasiturinčių, švarių Ve- žmon;ų apgyventose, be. žydijos mies- 
tuo e. o netrukus atsiimsi keleriopus 
p’nigus. Taip Flushing’e, kaip ir Greitu laiku Tranford’e nuosavybę galima pirkti

jau niekas negalėjo gelbėti, 
nesą nuodai buvo begalo 
stipris, taip kad į pusę va
landos po išgėrimui, atėmė 
gyvybę

$1500 00. Kelione į Flushing’ą arba 
Cranford’ą. bile diena—veltui.

Platesnes žinias suteikia
C. PILĖNAS

West 22nd St., New York, N. T.
Telefonas Chelsea 4275.

(87—95)

BROOKLYNO BIZNIERIAI
Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J.
SPECI JAUSTAS 

PLAUČIU
Valandos: 

8—10 ryta 
12—2 po plat 
6—8 vakare

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

DIDI NAUJIENA BROOKLYNO LIETUVIAMS!

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 l;gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

K.
131 Grand Si., 

BROOKLYN. N
(Arti Berry St.)

LIETUVIŠKA APTIEK A.
Kaip jums jau žinoma, mūsų aptieka randasi po num. 410 So. 2nd SL, 

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

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

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

skaudamų vietų. Bonka 25 ir50c.
2) .. ...................... . ’ ‘ -
8>

žiemos
4) 

AS.
6) 

f urnos
6) . . . . __ . _

ir padaro daug švelnesnį veidą.
7) BITTER TONIC, vartojamas dėl vidurių. Bonka 50c. Krau

jo Valytojas — bonka $1.00.
Mūsų aptiekoje dirba gerai išsilavinę aptiekininkai, kurie sutai

so receptus kuoatsargiausiai ir geriausiai lietuviškas ir amerikoniš
kas gyduole.-;.

Mūsų ant’okoso kalbama 1.1 ETŲ VLsKA I, rusiškai ir lenkiškai.
kvlename reikale. Visas persiun- 
mt laiškus, galima siųsti pinigais

Tikra Lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c.
ŽUVIES TAUKAI, šviežiai gauti, reikalingi dėl įvairių ligų 
laike.

ĮVAIRUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO plaukų ir TONIC'-

KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, p«r- 
ir visokių CREAM’Ų dėl veidų.
Įvairiausių mosčių dėl veidų, kurios nugydo visokius spuogus

imo lėšas apmokame nn

JOHN KULBOK CAFE
kad 

biznieriai 
biznį gi- 
Cigaras, | 

kaip ko- j 
lapas,' 

gardžiai ,
Nebūt:

Žinoma, 
visi 
savo 
ria. 
nors 
pūsto 
bet i 
k viepia, 
k ok is geri m as, į 
kaip raugalas, ■ ' 
bet sako, kad, 
skaniausias. O 
man rodos, I 

tai nereikia gir- 
Žinoma, vieta atsakanti dė’ pa-

< ž..&

Telephone 2334 Greenpoint
Puikiausia lietuviams vieta pas
PETRĄ DRAUGELI.

Skanus alun 
gardi arielka, 
rlius, visokis 
vynas, kvepen- 

ci garai ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
atsakančios 

vietos,o būsite 
jžganėdinti. 
Palei Wythe 
Ave.

73 Grand St., Brooklyn.

Tel. 885 Greenpoint.

kaip draugai kalba, 
tis.
kelcivingų. Kambariai u visais 
rankamais. Prašau kreiptis į tą ’ 
tą, o būsit užganėdinti.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Greenpoint 279

k t RIE IT RI GIMINES (i UBERNTJOSE, UŽIMTOSE 
VOKIEČIAIS.

per mano Banką galit siųst pinigus ir gromatas savo giminėm 
ir pažjstatamiem į tas vietas, kurias užėmė vokiečiai. Tai
pogi siunčiu pinigus į VISAS DALIS SVIETO, ir RUSIJOS 
KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS NELAISVĖN AUSTRIJOJ 
ar lUKh’.jiJOj pagal pigiausių pinigų kursą. GVARANTUO
JU, kad pinigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAU1TNTMUI 
ant. 47e molams nuo šimto. MANO BANKA RANDASI PO 
PRIEŽIŪRA VALDŽIOS STE1TO NEW YORK, užtat jūs pi
nigai gvarantuojami per valdžią.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJ1EŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAI VAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
155 Clinton Ave.36

BOROUGH of BROOK LYN,NEW YORK, M ASPETH.L.I.N.Y.
1 I

M

cn

M

z

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas mane 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Kcleivį”ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” 
nybę 
ninku”, 
“Lietuvą”, 
“Amerikos 

arba knygų ver- 
Taigi Tamista už $5.00 

Naujienas

Lietuvį” ar “Šakę 
tės $2.00.
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta- 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jienas”gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

Williamsburg-Brooklyn, N. Y.
Puikus namas 8 familijoms po 4 

kambarius, b'ekauzės an f'oro, lotas 
25x40, ramios neša $900.00 ant metų, 
įmokėt reikia $1,200, kaštuoja $6,500.

Puikus mūrinis namas 2 famili- 
jom ant 2 florų, 7 kambariai, su 
maudynėmis, 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 angl;s už žemiausią kai
ną nuo $5.50 iki $7.00 ir už tą pačią 
kainą pristatome į vietą ir sunešamo.

Su pagarba
B. A. ZINIS,

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

sy m u!
Gvarantuo 

tas ant

JR
i Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 

Užplombaviinas 50c ir augščiau.
Išvalymas ........................................ 50c
Užplombaviinas auksu .............. $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

SANTfARY DENTAL PARLOR 
.307

395 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

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

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

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

G A. BARONAS
McKees Rocks, Pa.
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Jeigu neturi mano katalogo, tai pri- 
siųsk už 3c. partinę markę, o apturėsi 
didelį ir puikų kala’ogą, kuriame rasi 
visokių geriausių Armonikų, Skripkų, 
Triūbų, ir daugybę kitokių Muzikaiiškų 
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’klyn.N.Y

AR NORI ČEVERYKUS?

Parsiduoda groserštoris 
lietuviais ir lenkais apgy
ventoje vietoje. Savininkas 
parduoda dėl to, kad negali 
susikalbėti minėtų žmonių 
kalba. Viskas puikiai įreng- 

■ta ir biznis įdirbtas. Geram 
žmogui, gera proga.

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

Cor. So. 1st St.
(84—87)

Reikalinga mergina 
stubos darbo. Darbas 
vas. Atsišaukite pas

K. Labanas,
501 Grand St., B’klyn,

* / .'J.. jfZ čiji x čA

KUiJl
Užtai, kad męs parduodame gražius, drūtus b'ORNlčil’S ir 
žemą prekę. Palaukiam pinigų, jei kas nori arba galr išmokot 
$1.00 ar $2.00 į savaitę.

PATARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

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

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. 1

s,ou™ 8“u,CIAras nsrASl
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti 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 spccijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausiu ji geriausių gydančių L.edikameiitų ir labai pasek
mingai gydančių 
delyje sukrautos 
Krauto Valytojas.., 

Bahamas.. 
pontoias.. 
1 \i<lunų.

išrado daugybę spccijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie-

Tarpe ki»ų aptiekos san- 
sekančios gyduolės:
Nuo galvos skaudSjimo.IOe. W 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo....................
Nuo peršalimo............. lį’**«*
Plaukų stiprintojas... .“6c. ir 
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo pi 
N uo K 
Nuo 
Nuo 
N uo 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Ka-torija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Katpų naikintojas..

jvainas liga 
ir gaunamos 
..................$1.00

15 
1.0(1 
1.00 

.50 

.50
50 

1.00

. . 60e.
. .60c.

. . 26c. 
imo ■ 
.. 10c.

3.00 
.25 
25 

.50 
.25

1.00

.laukų žilinto 
lt umatizmo.. 

lytiškų Jigų.. 
dusulio...... 
kirmflių.........

50c 
60c.

10c

ir 
ir

ir

C

.26 

.10 .25 
.60 .S5 
.60 1.00 

1.00
.M 
.M 
.25 
.25 
.25

.M
IU.

skaudč

'<■1 kepenų
’kinjojas.. ,
i nu. • oiiterio....

Ajiataiinas plovitnui. .. ..
Nuo ke)ų p, akaitavimo. .
Gyikat’ti mortis.......................
Auti v] tiekas muilas............
Gumbo lašai......................60c,

Spccijališka Tikrai Lietuviška Tiejanka Arba TJci0S Devynieroe 
iš Lietuvos paigabentos visokios lietuviškos gydančios žolfcs, šaknis Ir S. (k IJwIMtA 

tik yia žinomos ir žmonių vartojamos.

'JO*Reikalaukite prisiuntimo katalogo «u musų gyduolių apraiynaita'X-^ t 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodams 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoj®o

futns brangi yra )nSų sveikata, tai tuojaus reikalaukite cyduolių. rsiyd«tt9 LEl J 
atsilanlą'dam' , Lictutnįką Aptukę.

VINCAS J. DAUNORA,
tsss Bedford Avenue, ' ttėnk BrooltKm m M ,

ICaippat




