
Iš Lietuvos ir Latvijos

į Šiaulius.gu-

100

ne-

Dabar

tas knygutes, kuriose aiški
nama, kad Vokietija nuta- 
*usi maskoliškąją ir prūsiš
kąją Lietuvą į valną kara-

dėjo milicijonieriai. 
gi jie vieni bepaliko.

čių kareiviai arba šiaip jau 
Krautuvės beveik žmonės, sako, buvę Kuršo 

Kaikuriems

VILNIUS PRIEŠ PAT PA
ĖMIMĄ.

Vilniuje jau antra savai
te girdisi armotų griaudi-

dasi tik 30 mylių atstume 
nuo bulgarų armijos. Lau
kiama, kad netrukus susi
vienys austrai ir bulgarai.

Jis išvažiavęs iš Vilniaus pš Petrogrado : 
tuomet, kuomet jau vokie- j laikraščių visai nebeateina, 
čiai prie Vilniaus artinosi,; žmonės gyvena vienomis 
buvęs Petrograde, surinkęs paskalomis ir visokiais gar- 
visas informacijas apie pa-'sais. Gubernatoriui išva-

mento valdoma.
Taip rašęs “Vilenski Viest- 

rik”. Tik ar daug tame tei
sybės ? \ ?

bernijos pasakoja, kad vo
kiečiai platina tarpe lietu-

BIRŽAI.
Latvių laikraštis “R. Sin.”

dum, siropu. Mažai tėra Kurše. Vokiečiai sako pa- 
kruopų, nėra tabokos. Kiti siimsią sau Lenkiją, Kuršą 
dalykai pabrango dvigubai, iki Dauguvai. Dėf Vidže- 

’ žirnio dar pasiderėsią su ru-

-A-

Vilniaus Aši ’tįsis Bromas.

■■■

NUKRITO NUO ARK
LIO IR SUSIŽEIDĖ.

Londonas.—Anglijos ka-

5,000 ORLAIVIŲ.
Paryžius.—Francijos val-

CANADA SIUNČIA DAR 
150,000 KAREIVIŲ.

Canadoj baigiama orga
nizuoti armiją iš

TA*—TAIP MANO PA
RYŽIUS.

riją
nija prisidės prie
1<U, ’

lio ir susižeidė.
Matomai ne koks iš jo rai

telis, kad krinta nuo arklio, 
o gal buvo perdaug stukte-

usijungę su bulga- ralius Jurgis, būdamas ka
sau kelią į rėš fronte, nukrito nuo ark-
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Rumunija ir Graikija Kariaus
Rusija siunčia 250,000 kareivių ant Bulgarijos. Turkų laivynas atakavo rusų eskadrą

RUMUNIJA IR GRAIKIJA 
ANT KARĖS SLENKSČIO.

Prie kurios pusės prisi
dės Rumunija ir Graikija, 
dar tikrai nežinoma, vienok 
jodvi kariaus. Paskiausios 
žinios skelbia, ęjog Rumuni
ja jau beveik sutikusi pra
leist Rusijos kareivius per 
savo žemę. Iš tos priežasties 
vokiečiai smarkiai pradėjo 
koncentruoti savo kariume- 
nę ant Rumunijos rube- 
žiaus.

Graikijoj irgi viskas virte 
verda. Graikijos karalius 
būk tai 
kariumenei iki 6 d. lapkri-

PRANCŪZAI VERŽIASI 
BULGARIJON.

International News Ser
vice skelbia, kad francūzų 
kariumenė, veikdama iš
vien su serbais,'paėmė bul
garų tvirtovę Strumica, ku
ri randasi 30 viorstų šalies

Tokia telegrama gauta iš 
Athenų. Antrasai raportas 
skelbia, kad bulgarai užėmė 
serbų miestą Vėlės.

Mūšiai ties Strumica bu
vę labai aštrus.

čio apleisti Graikijos terito- kija padės Vokietijai. Mat, 
Vienok, jeigu Rūmu-1 talkininkai iškėlė daug savo

* ; talpiniu- kariumenės ant Graikijos 
tuomet, veikiausia, ir žemės, Solonikuose. Tuomi 

Graikija eis prieš teutonus, talkininkai sulaužė Graiki- 
-- jos neutralitetą, kaip anuo- 

TURKŲ LAIVYNAS Už- bnet Vokietija sulaužė Belgi- 
PUOLĖ RUSŲ ESKADRĄ. įjos neutralitetą. Gr

Iš Londono praneša, jogei j valdžia pareikalavo,
30 d. spalio turkų laivynas, 
susidedantis iš didžiųjų lai
vų Goeben, Breslau, Hami- 
dieh ir keliato mažesnių už
puolė rusų eskadrą.

Mūšio pasekmės dar neži
nomos. Turkai, užpulddami 
ant rusų, turėjo sau už tiks
lą paskandinti rusų trans
portus, gabenančius karei
vius iš Odesos į Bulgariją.

STREIKIERIUS SIUNČIA 
KARĖS FRONTAN.

Keli tūkstančiai Petro
grado darbininkų, apskelbu
sių streiką ammunicijos 

• dirbtuvėse, išgabenti karės 
frontan.

Jeigu išdrįstai streikuoti, 
sako kariškas Petrogrado 
komendantas, tai eikite 
mušties.

Panašiai pasielgta ir 
Franci j o j.

, kad 
talkininkai tuoj išsikrausty
tų iš Graikijos, bet šie ir a- 
tydos neatkreipė ant jos 
protestų.

Dabar Bulgarija ir Tur
kija saljo Graiki/fii, kad jei
gu ji pavelija talkininkams 
naudoties jos teritorija, tai 
bulgarai ir turkai taip-pat 
įžengs Graikijon.

Graikija esanti labai 
piam padėjime.

Graikijos karalius vyksta 
Į Solonikus. Graikijos ka
riumenė taip-pat vyksta 
Solonikuosna.

RUSAI PRADEDA STUM
TI TEUTONUS ATGAL.

Vokiečiai ir austrai jau 
nesigiria savo laimėjimais 
Rusijoj. Ir vieni ir kiti sa

iko, kad -dalykų stovis ne- 
' persimainė. Užtai rusai 
praneša, kad jie smarkiai a- 
takuoja vokiečių pozicijas 
tarp Dvinsko ir Švenčionių 
ir stumia juos atgal linkUŽSIDARĖ 2000 LAIK

RAŠČIŲ.
Nuo karės pradžios Vo- Caras aplankė generolo 

kietijoj užsidarė 2,000 laik- Ivanovo armiją ir džiaugia- 
raščių. Skaitytojų tapo ma- j si, kad viskas ten gerai vyk^ 
žiau, popiera pabrango. *sta.

MINISTERIJOJ.
Iš priežasties nesisekimo 

Balkanuose, Francijos pir- 
masai ministeris Viviani at
sistatydino. Jo vietą užėmė : 
Aristidas Briand, vienas iš( 
žymiausių Francijos politi
kierių (kada tai buvo soci- 
jalistu).

Aristidas Briand sudarys 
naują ministeriją, kuri tu
rės užsitikėjimą visuose vi
suomenės sluoksniuose.

©i&.'w:
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Apie vokiečių agitaciją 
Lietuvoj.

‘‘Nauja Lietuviška Ceitun- 
ga” rašo:

Maskolių urėdiškasis laiš
kas “Vilenski Viestnik” pa
talpino dar pirm Kauno pa
ėmimo sekančias eiles:

kaikuriems valgomiems 
daiktams išleista čekių kny
gutės. Iš Prūsų vokiečiai 
veda Lietuvon gelžkelį nuo 
Jurbarko į Šiaulius, vieto
tais šalymais Tauragės- 
Šiaulių šašiejaus. Dabar

DINGO 900 VAGONŲ 
PROVIJANTO.

Rusija, tai stebuklų šalis! 
Ten stačiai būna stebuklin
gų apsireiškimų, kurių pap
rasto žmogaus protas nei 
suprasti negali, štai Petro
grado miesto valdyba užpir
ko dėl miesto provijanto, 
kuris buvo sulioduotas į 900 
vagonų ir pasiųstas į Pet
rogradą, bet kelyje tas pro- 
vi jautas dingo... Pradėta 
j ieškoti, bet kur tu surasi, 
juk 900 vagonų, tai ne poli
tiškas prasikaltėlis ir gali lystę suglausti. Prie šios ka- 

idaug lengviau “pasislėpti”, jialystės priklausytų ir dalis
Tik dabar pirkimo komi- baltiškųjų rytinių provinci- 

sijai iš netyčių pavyko su-'jig būtent Latvija. Šita 
žinoti, kad jau dalį to pro- naujoji karalystė būsianti kijyn ir Kuršan. Kurše nors 
vijanto gelžkelių valdybos latviškai-lietuviško ► parla-1 darbas sunkokas—nuo 5 ry- 
pardavė, kaipo rastą ir ne
žinia kam prigulintį turtą.

KURŠE.
Kurše dabar darbuojasi 

prie žemės darbų 10,000 ru- 
hi nelaisvių. Pirmiaus juos 
siųsdavę laukų dirbti Belgi- 
jon ir Francijon, bet pasiro
dė, jog mūsiškiai nemoka 
dirbti tenykščių žemių, to
dėl ėmė juos siuntinėti prie 
laukų (J/arbų Galicijon, Len

Dabar jiems visai bus bloga, 
kada vokiečiai atkirto mies
tą Kragujevac, kuriame 
randasi ginklų sandėliai ir 
dirbtuvės. Pietuose, tarpe 
Nišo ir Salonikų bulgarai 
taipgi nukirto gelžkelį, ku- 
riuomi serbai galėjo trauk
tis arba galima buvo jiems 
suteikti pagelba.

20 VOKIŠKŲ LAIVŲ NU
SKANDINTA BALTIJOJ.

Anglų submarinai pradė
jo nepaprastai veikti Balti
jos jūrėse. Nuo 11 iki 23 d. 
spalio jie nuskandino 20 vo
kiškų laivų, kurių įtalpa sie
kia apie 38,000 tonų.

VOKIEČIAMS TRŪKSTA 
BOMBŲ.

Rusai sako, jog Hinden- 
bui’gas negali paimti Rygą' 
ir Dvinska dėlto, kad vokie- 
čiams jau pradeda pritrūkti 
bombų. Rusai atsigriebė 
ties Dvinsku ir stumia vo
kiečius atgal. Jie jau visai 
arti Vilniaus-Dvinsko gelž-

Paryžius mano, Kad vo
kiečių veržimosi Serbijon 
sulaikyti jau negalima. Nors 
50,000 francūzų ir 13,000.^6110. 

‘anglų jau pribuvo į pagelbąI -------------
serbams, nors francūzų ka-. ANGLIJOS KARALIUS i • _ . •• v ■. NT T TIZ TNT T T/'A A JT"riumenė jau įsiveržė į. Bul
garijos žemę—bet tas vokie
čių pieno jau nesuardys.Vo
kiečiai, si 
rais, atidarė
Konstantinopolį ir Duno
jaus upe smarkiai pradėjo 
gabenti ammuniciją tur
kams. Turkija gi turi ka-

FRANCŪZAI PASITIKI
NAUJA MINISTERIJA.

Paryžius. — Didžiuma’reivių užtektinai, jai buvo 
francūzų pasitiki nauja mi- stoka tik ammunicijos. Ga- 
risterija. Sakoma, kad vusi užtektinai ammunicijos 
Briand viską tvarkys gele- Turkija gali išstatyti dar 
žine ranka 1,000,000 vyrų. Ir talkinin-

Briand yra šalininkas ka- kam, kurie siunčia pagelbą 
rėš iki galui. Tai tasai pats Serbijai, gręsia didžiausias 
Briand, kuris savo laiku už- pavojus, nes turkai gali

Karės ministeris nauja
me kabinete būsiąs genero
las Gallieni, Paryžiaus ka
riškas komendantas.

Ar bus naujame kabinete 
ir socijalistų? Rodosi, kad mę. 

‘Guesde ir Sembat liksis.

VOKIEČIAI 50 MYLIŲ 
SERBIJOJ.

Generolo von Mackensen 
armija šiandien yra jau į- 
ėjus 50 mylių į Serbijos že- 

Serbų atsispyrimas 
įkas sykis darosi silpnesniu.

RUSIJAI TRŪKSTA GY
DYTOJŲ.

Washington. — Rusijos 
pasiuntinys Bachmietjevas 
veda tarybas su Suvienytų 
Valstijų valdžia, kad toji 
pavelytų Rusijai samdyti iš 
Suv. Valstijų gydytojus, jų 
pagelbininkus ir gailestin
gas seseris. Pasirodo, kad 
Rusijai ne vien ammunicijos 
trūksta, bet ir gydytojų.

džia pienuoja ’ pabudavoti 
5,000 orlaivių ir jie visi sy
kiu turės užpulti ant Vokie
tijos su tuo tikslu, kad su
draskius visas dirbtuves,ku
riose dirbama ammunicija.

Ar tas pienas bus įvyk
dytas gyvenimai!, tai ateitis 
parodys.

VIENUOLIS — DEGTI
NĖS GABENTOJAS.

Rusų vienuolis Nikolajus, 
bevažiuojant iš Vladivosto
ko į Čumokąną, pagautas 
gabenant 4 viedrus spirito. 
Muitinė nubaudė jį ant 
rublių ir atėmė degtinę.

Nabagas, ir išsigerti 
gavo...

to iki 7 vai. vakaro, bet vis
gi geriau, kaip nelaisvių Do
leriuose. xūia valgis daug 
geresnis. Gyvena visi dar
žinėse ir ūkininkų pamesto
se triobose. Javai visi nuo 
laukų jau nuvalyti; sėjama . 
rugiai ir kviečiai. Laukus 

■dirbama visokiomis mašino-
mas, bet žmonės prie jų pri- Imis, kurių daugybė privež- 
prato ir nelabai, tebijo. Čia-i ta iš Vokietijos. Nelaisvius 
būviai gyventojai pasiliko'darbininkus prižiūri vokie- 
beveik vis_i_; išvažiavo.valdi- čių kareiviai arba šiaip jau 
ninkai. 7 
visos atdaros, bet trūksta dvaro urėdai.
daug daiktų, ypatingai cuk- jnelaisviams pasisekė išbėgti 
raus, kuris pakeičiama me- ir papasakoti, kas girdis 
dum, siropu. Mažai tėra Kurše. Vokiečiai sako pa-

RUSIJA PARDAVINĖS 
DEGTINĘ UŽRUBEŽY.
Įvedus Rusijoj visuotiną 

blaivybę, valdiškuose sandė
liuose randasi virš 20 mili
jonų viedrų degtinės. Val
džia mano tą degtinę išvež
ti į užsienį ir parduoti.

Mat, be degtinės pardavi
nėjimo negali apsieiti ir ga
na.

BAISUS MŪŠIAI ANT 
ITALIJOS FRONTO.

Italai, padrąsinti pereitos 
savaitės laimėjimais, vėl 
pradėjo atakuoti austinis. 
5,000 kanuolių iš abiejų pu
sių šaudo dieną ir naktį. 
Imtynėse dalyvauja apie 
pusantro milijono kareivių. 
Mūšių bėgį seka pats kara
lius Emmanuelis.

Iš Rymo praneša, jogei 
per 6 dienas austrai nustojo 
48,000 kareivių, iš kurių 
10,000 užmušta, 30,000—su
žeista ir 8,000 paimta nelai
svėn.

i ka
reivių, kurie tuoj aus bus 
pasiųsti Anglijai pagelbon. 
Iki pavasariui Canada tiki
si surinkt dar 250,000 karei
vių.

Iš LIETUVOS ATVYKO 
KUN. MALIAUSKAS.

Anglų laikraštis “The New 
York Times” praneša, kad 
seredoj, 27 d. spalių, ant 
norvegų laivo Frederick d 
VIII pribuvo lietuvis kuni- Mėsa 60—70 kp. svaras. Vie _____ ______
gas ^Antanas Makauskas.'tos laikraščiai užsidarė visi, |sais, lygiai kaip ir dėl Lietu-

U ir Maskvos.vos (gal Baltgudijos?).

visas informacijas apie pa
bėgėlių likimą ir dabar sa
kysiąs prakalbas apie Lie
tuvos ir lietuvių vargus, ra
gindamas amerikiečius lie
tuvius šelpti nelaiminguo
sius savo brolius.

Pirmiausiai kalbėsiąs Bro- 
oklyne bažnyčioj ant N. 8th 
St., paskui Maspeth, New
ark ir tt.

BULGARAI PALEI NIŠĄ.
Bulgarų armija, kuri už

ėmė serbų tvirtovę Pirot, 
randasi jau netoli Nišo, an
tros Serbijos sostapilės. Ser
bijos gyventojai miniomis 
apleidžia Nišą.

Austrų armija, kuri taip-
pat eina linkui Nisho, ran- langus žemyn" šokinėti.

GAISRE ŽUVO 20 KŪDI
KIŲ.

Peabody, Mass. — 28 d. 
spalių šv. Jono bažnytinėj 
mokykloj iškilo gaisras, ku
riame žuvo 20 kūdikių, dau
giausiai mergaičių.

Priežastis gaisro—eks- 
pliozija katilo. Kada apa
čioj katilas ekspliodavo, tai 
mokiniai nuo antrų ir tre
čių lubų puolėsi į karido- 
rius, norėdami išsigelbėti, 
bet apačioj dalis karido- 
riaus jau buvo gaisro apim
ta ir ten žuvo 20 mokinių.

Mokykloj viso mokinosi 
600 kūdikių; juos mokino 
minyškos. Jos pirmiausiai 
pasiskubino iš ten pabėgti, paduoda žinias apie dabar- 
Mokykla nuo gaisro visai tinį gyvenimą 
neapsaugota, gaisrinių ko- žmonės 

kūdikiai galėjo gelbėtis tik 
koridorium. Sako, kad bėg
damas vienas vaikutis kori
doriui parkritęs ir tuomet 
pradėję visi kristi, užtver
dami kelią kitiemę gelbėtis. 
Daugelis vaikučių pradėjo 
nuo trečio gyvenimo per

KURŠO GUBERNIJA.
Latviu laikraščio “Jaunins 

šiomis 
ant dienomis atėjo dvaro Vanen 

galva kalvis, pragyvenęs dvare su 
Spaustuvnin-;vokiečiais du mėnesiu.

Į Jis pranešė, kad Talseno 
Visas paviete iš daug dvarų ir na

mų išbėgę jų savininkai. Pa
likusieji gyventojai doroja 
laukus ir kulia javus. Grū
dus veža Tukuman parduoti, 
gaudami už pūrą (20 gor
čių) rugių 4 rub. Bet esąs 
išleistas insakymas, užginąs 
parduoti rugius dėlto, kad 

Greito- juos supirks vokiečių val- 
i rugių

sais. ___________ ___ ___ , _____
žiavus Disnon, administra- |Wahrds” redakcijon 
ei jos reikalus pasiėmė 
savęs buvęs miesto 
Venslavskis.
kas gi Zavadskis liko miesto Į 
milicijos viršininku, 
miestas padalintas j 8 nuo
vadus, kiekvieno nuovado 
priešakyje stovi komisaras 
su 3 pagelbininkais ir 150— 
200 milicijonierių. Milicijos 
viršininko Zavadskio pagel- 
bi ninku yra buvęs lenkų 
pirmeiviško laikraščio ve
dėjas Abramovič. < 
sios pagelbos užveizėtojo džia; kainos purui 
liko Karolec, jo pagelbinin-! skiriama 6 markos, miežių
kais Šaulys, “L. Žinių” re
dakcijos sąnarys ir Lucke- 
vič, baltgudžių veikėjas. Mi
licijonierių viso labo yra 
1,500 žmonių, iš jų trečdalis 
žydų. Iki 12 rugp. policis- 
tai dar tebestovėjo savo vie
tose, o paskui prie jų prisi-jdaug matos dar nepjautų

• • • i • •• • . • T~\ T • v i •

—7 m. 40 pfenigų, ir avižų 
—7 m. Užginta galvijai šer
ti miltais.

Paliktųjų namų javus va
lo samdyti darbininkai; mo
ka jiems po rublį į dieną, bet 
darbininkų maža, dėlto tai

rugių. Laukuose dirba ir 
mūsų kareiviai, patekę vo
kiečių nelaisvėn; jie dirba 
prižiūrimi vokiečių karei
vių.

Kalvis buvęs Tukume, kur 
palikę labai maža vietos gy
ventojų; vokiečiai veža sau 
paliktąsias prekes. Kainos 
kaikuriems labiausiai reika
lingiems daiktams tokios: 
sviestui—50 kap., jautienai 
—18 kap., kiaulienai—25 k., 
ruginės duonos 5 kap., bute
lis alaus 12 kap. Visi rodžiai 
gerią alų. Cukrus kažkoks 
raudonas; vokiečiai pridedą

Lietuvoje.
_ i pamažėle grįžta

ėčii| (laiptų), visaip nebuvo; prie savo darbų. Sėjama ru
giai. Atidaroma mokyklos 
netik miesteliuose, bet ir so
džiuose. Gyvulių dauguma 
atimama, tiktai ant 3 žmo
nių paliekama po vieną kar
vę. Šių metų grūdus taipo
gi vokiečiai pasiėmė, žmo
nėms'tepaliko tiktai tiek, 
kiek reikia maistui. Gauti Į jc prie pašaro arkliams.



Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Išsirodo, kad prie Lietu

vių Socijalistų Sąjungos įsi
kurs mokslo laikraštis. Tuo
met męs turėsime įvairiau
sių savo pakraipos spaudos 
organų. Reikės tik daugiau 
platintojų.

cialist”:
“Anarchistas Krapotki- 

nas, marksistas Plechano- 
vas, ortodoksas Kautskis 
ir smarkuoliai Vandervel- 
de, Adleris ir Vaillantas 
—visi jie gali paduoti vie
nas kitam rankas, visi jie 
susivienijo, pripažindami 
tą fatališką, falšyvą prin
cipą: pirmiau “tėvynė”, 
paskui partija”.
Tai ir savotiškas “inter

nacionalas”. Beginant tė
vynę, beginant buržuazijos 
tėvynę, palydėta principas 
tarptautiško darbininkų so
li dariškumo.

Bet ir antrame Internaci
onale, anot draugės A. Kol- 
lontaj, yra daug tikrai tarp- 
tautiškų elementu. Nese
niai ta rp tau tiško j konferen
cijoj Zimmerwalde, Šveica
rijoj, franeuzai ir vokiečiai

Tarpe Sąjungos sekreto- tarp tautiečiai jau susivieni- 
riaus Stasiulevičiaus ir ad- jo bendrame darbe. Ita- 
ministratoriaus Jakščio iš I ii, serbai, didžiuma rusų ir 
vienos pusės — ir dr. Igno- didžiuma Balkanų socijalis- 
to Stankaus iš kitos pusės—'tą visiškai nesuteršė savo 
įvyko susitaikymas ir jų raudonosios vėliavos. Drg. 
byla nepasieks valdiško teis- Kollontaj nurodo į socijalis- 
mo. tiškos jaunuomenes organi-

“Dilgėlės” džiaugiasi, kad zacijas, veiklias ir revoliuci- 
byla “Laisvės” su “V. Lie-’joniškas. Jose taip-pat ga- 
tuvninkų” bus perkratinėja- Įima pasemti įsitikinimo, 

kad proletariato reikalas

. Draugas J. Šukys malo
niai teikėsi pavelyt Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijai gyvuoti, nors, jo 
nuomone, ta draugija visgi 
yra kenksminga Sąjungai.

Kokią lengvą širdį turi 
drg. J. Šukys, kuris paveli
ja “kenksmingai” organiza-ja “kenksmingai' 
cijai gyvuoti!

Drg. J. Šukio 
męs sprendžiam, 
kia organizacija

nuomone, 
tiktai to- 

nekenk- 
sminga Sąjungai, - kokia bu
vo “Darbas”. Kas miega, 
tas negriešija.

tiškos jaunuomenės organi-

ma trečiųjų teisme.
Dabar reikia laukti, kuo!nėra praloštas, 

pasibaigs V. K. Račkausko _ —-----------
incidentas su J. Gabriu (jauJlELEI SUŠAUDYMO PA- 
dvi savaitės praėjo) ir “Ke
leivio” su kunigu' Kemešiu, 
kuris taip-pat reikalauja 
kokio tai atšaukimo.

Rymo - katalikui seimas 
rekomendavo kunigų avims 
(parapijonams) skųsti pač- 
tai socijalistiškus laikraš
čius.

Apie tai praneša Vabal
ninku giesmininko kun. Ke
mešio organas, kuriam tas 
nutarimas patinka.

Nemanykit, ponai avigal
viai, kad Amerika tai Šidla- 
vos davatkynas. Jūs gaĮite 
pasikviest sau pagelbon ir 
katalikiškus airišius, bet ša
lyje, kur viešpatauja religiš
ka tolerancija ir žodžio lais
vė, nieko nepešit.

NELĖS CAVELL.
Sušaudymas panelės E. 

Cavell, angliškos sesers mie- 
laširdystės, Brussely, Belgi
joj, iššaukė pasibjaurėjiftio 
audrą Europoj ir Amerikoj. 
Daugelis laikraščių piktina
si vokiečių administracija 
Belgijoj, kuri drįso nužudy
ti moterį. Mums rodosi, 
kad dalykas visai ne tame, 
jog kaizerio tarnai nužudė 
moterį. Galų gale, vyro gy
vybė tiek jau verta, kiek ir 
moters gyvybė.

Jeigu męs piktinamės pa
nelės Cavell nužudymu tai 
tik todėl, kad tame akte pa
triotiškas barbarizmas pasi
rodė pilniausiame savo nuo
gume ir gąšhime.

Pasistengkime suprasti 
dalykus taip, kaip jie yra. 
Laisvą Belgiją užėmė prie
šai, kurie šeimininkauja, 
kaip norėdami. Drąsesni 
belgai suorganizavo draugi
ją, kuri visokiais būdais gel
bėjo belgų jaunuoliams pe
reiti per Olandijos rubežių 
ir vykti savo šalies kariu- 
menėn. Rodosi, kas gali bū- 
t: naturališkesnio, kaip no
ras nusikratyti svetimąjį 
vokiečių jungą! Rodosi, vi
sli šalių patriotai'karžygiais 
statė tuos savo tautos žmo- 

gana nes, kurie kuomet nors pa- 
1’ jai sižymėjo, kovodami prieš

KOVA Už 8 VALANDŲ 
DARBO DIENĄ.

Karė tik viename atžvil
gyje atnešė naudos Ameri
kos darbininkų judėjimui. 
Ginklų ir amunicijos fabri- 
kose. prasidėjo streikai. Vi- 
sųpi imliausia kovon išėjo 
mašinistai. Streikų banga 
išsiliejo po visą Ameriką ir 
vienas iš vyriausių darbi
ninkų vedamos kovos obal- 
sių yra reikalavimas astuo
nių valandų darbo dienos.

Mašinistų unija l 

smarkiai veda kova ir jai sižymėjo, 
sekasi ne vien tik Naujo-'svetimą jungą. Panelė Ca- 
sios Anglijos valstijose, bet veli, ir (langelis jos viena
ip kitur. Mašinistų unijos'minčių, prigulėjo prie tos 
laikraštis sako, kad dabarti-1 rūšies žmonių. Ne ginklu ir 
nėji kova yra dar tai tik ne šnipinėjimu ji kovojo su 
pradžia daug didesnės ir 1 vokiečiais, bet idealistiškai 

patriotiška agitacija. Ji 
smagiausia, tai'buvo nelyginant, lenkmečio 

š aštuonių ' PI ioteraitė.
Ir tik už tai ja sušaudė 
" ‘ * Su-

Bet kas i 
tas, kad kova už _____
valandų darbo dieną iš me
talo fabrikų persikelia jau'vokiečių militarizmas. C., 
ir į kitas fabrikas. Metalo šaudys dar ir daugelį kitų, 
fabrikų draugijos advoka
tas p. Hunter jau ėmė nesą- patįs 
vu balsu šaukti, kad Naujoj garbina ir karžygiais stato 
Anglijoj pradėjo reikalauti tuos Prūsų Lietuvos gyven- 
aštuonių valandų darbo,tojus, kurie pasižymėjo ko-
dienos sidabro, laikrodžių,Ivoje su rusais! Apie savų 
kaučuko ir tt. f abrikose. I patriotų heroiškumą knygas 
Dabartinis streikas Nashua'rašo, į padanges kelia. Kc- 
audėjų taip-pat parodo, kad Ha į padanges kaip tik 
streikų vilnis pasiekė ne už tos pačios rūšies darbus, 
vien tik metalo pramoniją. |vž kokius šaudo ir parsida- 
Fanašiai dalykai dedasi ne p oliais apšaukia belgų patri-

Bet įsitėmykit, kaip tie 
vokiečiai patriotai

vienoj Naujojoj Anglijo j,bet 
ii kitose Suvienytų Valstijų 
dalyse.

Ten,kur darbininkai iško- 
voja 8 vai. darbo dieną, ka
pitalistai jau veik neturi 
spėkų atimti tą laimėjimą. 
Jiems daug lengviau numuš-

vienybe
Draugė Aleksandra Kol 

lontaj rašo “American So

otus.
Nėra bjauresnio dalyko, 

kaip toji patriotų dora, kaip 
ta jų “tėvynės” meilė.

BULGARIšKŲ KARININ
KŲ ARGUMENTAI.

P-nas H. Brailsford rašo

bos išvien su parsidavėlių, 
maištininkų spauda rei
kalauja permainų Rusijo
je. Jie drįsta reikalauti 
kokios tai ministerijos, 
kuri atsakytų už savo 
darbus, 
nebus.
piemens, 
su tais, kurie griauja se- 
'novės tvarką ir nepasibi- 
josim mirti kankinių mir- 
čia”...
Tai matot, kaip gieda ta

sai altoriaus tarnas. Ku
nigas Laukaitis gali apsilai- 
žyt iš džiaugsmo (taip-pat

Žinokite, kad to 
Męs, bažnyčios 
išeisime kovon

vo, bet kokia intencija? Ji 
norėjo paversti mus savo 
įrankiu, savo pirmutine 
sargyba. Visa mūsų isto
rija nuo anos pasiliuosa- 
vimo (iš po turkų jungo) 
dienos buvo tai kova už r 
savystovumą, ant kurio' 
kėsinosi Rusija. Ji buvo 
priešinga mūsų Susivie
nijimui su rytų Rūmeli j a. 
Ji atšaukė savo aficierius, 
kada Serbija mus ataka
vo... Ji visuomet palaikė 
serbus prieš mus, kadangi 
serbai yra instrumentai 
jos rankose. Ji visuomet 
rūsčiai žiurėjo į mus, ne
są męs norėjom būti šei
mininkais savo namo. Jei
gu Rusija įsigyventų 
Konstantinopoly ir taptų 
mūsų kaimynu, jeigu ji’Lietuvos vardą tik retkar- 
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vidurių užkietijimas, bet 
peristalsis arba maisto 
varymas pirmyn nelieka su
stabdytas, nes vaistas sav6 

ypatybe erzina pilvo 
muskulus ir tie be nervų, 
paliepimo veikia. . Didelė 
doza nusilpnina širdį. Maža 
doza pagreitina jos plakimą* 
nes paralyžiuoja vagus nėr-' 
vo galūnes, kurios lėtina 

_ ____ _ r _ širdies plakimą. Kada jos 
rusus nuvijo toli į girias. kalbos ii įeiškia gra- lieka paralyžiuotos ir nelie- 
Nuvijus rusus į girias atvy-!^a moteris . Anglai šį aug-ika kam lėtint širdies, ji pla- 
ko j kaimą Barzdai apie 100'1,?eni vadina deadly night ;ka kaip pašėlus. Iš to ir 
Vokietijosraiteliųir apsisto- shade. Jis nuga Europoj ir;del erzinimo kraujo takus

Kazokų žvėriš
kumas.

(Pranešimas “Laisvei”).

Belladonna
Manau, kad yra ir lietu

viškas vardas šio augmens 
pavadinimui, bet man nete
ko studijuot botanikos lie
tuviškoj kalboj, o ant grei- 

suprantama, tųjų negaliu sujieškot tikro 
Praslinkus septy- J? lietuviško vardo.^ Žodis 

niom dienom, vokiečiai včl Belladonna paeina is italis-

Pradžioje gegužės mėnesio 
rusų kariumenė išvijo vo
kiečius iš Griškabūdžio a- 
pielinkių, tik, ;
neilgam. .

jo vienam viensėdy ant nak- Mažojoj Azijoj ir lotiniškai .kontroliuojančių nervų se- 
ir mūsų Kemešiai), kad jųlvynės. Gyventojams liepta 'vadinasi Atropa Belladon~ika didelis kraujo, spaudimas 

didnin ir iin ia_ buvo išsikraustyti dėl tos Belladonna vardą gavo visose gyslose. Žinoma,kada 
priežasties, kad netikėtai Ts Italijoj, v>kur turtingos tie nervai lieka paralyžiuo- 
neįvyktų susirėmimų su ru-jkaP^a^ plačiai vartojo jo ti arba sirdis užnuodyta di- 
su kariumene ir kad nekalti ..............
žmonės nenukentėtų. 30 
raitelių nujojo kitur, o 70 
pasiliko nakvoti. Rusų ka
zokai sužinoję, kad tame 
viensėdy apsistojo ant nak-

kompanija didele ir jie iš- 
laikins kramolą.

DANIJOS LAIKRAŠČIAI
— APIE LIETUVĄ.

Nuo mūsų korespondento).
Iš visų daniškų laikraščių, 

šeinančių Kopenhagoje, pa
duodant žinias apie karę,

apimtų visus turkų tur
tus ir Serbija būtų jai pa
klusni ant pirmo pašau
kimo, jeigu jos laivai bū
tų mūsų uostuose ir jos 
kariumene ties mūšų var
tais — tai kas tuomet lik
tų nuo mūsų savaranku
mo?” 
Taip kalba ordinariški xooxpiwvilivo V1QV_

b.ulgarų patriotai, kurie nu-!je Danijoje, rašydamas apie T qąi-o.qi'ip-;n 
s: duoda^ tikį gerai širdžiai Lietuvos gyventojus, vadina „.tli i nov 

juos vokiečiais — “šviesaus 
zeido... mėlynakiai, jie suvis

čiais pamini vos vienintelis 
klerikališkai - dešinysis or
ganas “Hovedstaden”. Visi 
kiti laikraščiai Lietuvos 
vardo lyg ir vengia. Vieni 
tai vadina Lietuvą Lenkija, 
vakarine Rusija arba daž
niausia Kurlandija. Radi
kalų dienraštis “Politikėm”, 
kuris labai išsiplatinęs viso-

Austro-Vengri jos ir Germa- 
nijos.

Kokiu vaikiškumu kvėpė-'panašus į Skandinavijos gy- 
tų šita argumentacija, jeigu ventojus; todėlei jie daug 
tai.nebūtų paprasta lapės kuom skiriasi nuo tamsia- 
politika. ... Jveidžių slavų”.

Balkanų šalių socijalistai i Vienas iš žymiausių Ko- 
visai kitaip galvoja. Jie sa-|penhagos dienraščių: “Ber
ko, kad_ mažosios Balkanų pngS|<e Tidende” (dešinių- 
valstybes^ kaip Bulgarija, ju _ atžagareiviu organas) 
Serbija Graikija Rumunija kartą patalpino sekantį pra- 
ir Juodkalnija,tiktai tuomet 1
galės apsiginti nuo rusu
taųi p’ nuo vengro-teutonų kauliais. Visus užpuolimus

nešimą: “Turkai atakavo 
I stiprias rusų pozicijas ties

imperialistų, jeigu susivie
nys į vieną didžią tautų fe
deraciją. Balkanų tautų fe
deracija tai idealas Balkanų 
šalių socijalistų. Bet tųjų 
mažųjų tautelių politikieriai 
prisišlieję prie didžiųjų val
stybių, veda tų nelaimingų 
šalių gyventojus prie di
džiausių nelaimių.

rusai atmušė, padarydami 
turkams daug nuostolių”.

O,tu svieteli,kokių dar gal
velių randasi tarpe laikraš
tininku šiame 20 amžyje!

S.

I.5 Australijos

savaitrašty
public” (N. 51) apie bulga
rų karininkų argumentus 
prieš Rusiją:

“Mes neužmirštame,
kad Rusija mu§ paliuosa

veikliausią dalį atropiną a- 
klų lėlutėm padidinti. 
įlašindavo į akis atropino 
arba nors ir paprastų iš bel- 
ladoma vaistų ir akių lėlu- 

__ _ v............... tės lieka daug didesnės, jos 
vynės vokiečių raiteliai, tai knį'laj.s išsiplcčid, kad 
vienas kazokų persirėdė vo- ’ ’ 
kiečiu kareiviu drabužiais. ( 
dasigavo to viensėdžio, pra- - . .. v.
šalino ant sargybos stovintį skaitosi gražiomis ir pats 
kareivį ir padegė viensėdį. Ivais^as £avo vardą gražios

baitoji dalis arba iris visai 
darosi nematoma. Beabe- 
jončs, tokios juodos akis

PIEMENŲ KALBA.
Kemešio laikraštis rašo:

“Francuzų socijalistai 
taip įsigalėjo, jog Franci- 
jos parlamentą pilnutėlį 
prigrūdo socijalistų. Ro
dos tik ir įvesk socijalis- 
tišką tvarką. Bet tenai 
kaip tik ta tvarka yra to
liausiai. Niekur nesutin
ka tiek kliūčių parlamen
tuose įstatymai, naudingi 
darbininkams, kaip tai 
Paryžiaus parlamente. 
Mat, pasirodo, kad soci
jalistai turi storas kiše
nes, saugo savo riebius 
biznius nuo didesnių mo
kesnių ir savo pavyzdžiu 
parodo, kaip nelengva yra 
turtingam kad ir soči j a- 
listui perkelti rublius iš 
savo kišeniaus į kišenių 
vargšo darbininko”.

BRISBANE, Q’D.
Šis miestas yra nemažas, 

sostapilė Queensland’o, sto
vi ant Brisbane upės kran
to. Lietuvių jame randasi: 
du yra pavieniai, keturi ve
dę ruses, vienas — anglę. 
Pastarasis I " 
daiktų ir lengvų gėrimų 
sankrovą ir moka grynai 
lietuviškai šnekėti. Kiti gi, 
arba visai nebemoka lietu
viškai šnekėti, arba šneka 
luskai - lietuviškai. Beveik 
visi yra atsikraustę pro Si- 
beriją. Laikraščių pareina: 
“Laisvė” /‘Keleivis” ir 
“Naujienos”. Randasi taip
gi lenkų ir apie pora šimtų 
rusų. Iš rusų, keletas yra 
pastoję armijom

Kaip kitur, taip ir šiame 
krašte, dabartiniame karės 
laike, darbai yra labai su-

Tuom tarpu būrys kazokų 
apsupo degantį viensėdį ir 
pradėjo šaudyti bėgančius 
iš ugnies vokiečių raitelius. 
Reikia atsiminti, kad vo
kiečių raiteliai buvo begink
liai, bet rusų kazokai jų ne-

• šaudė ir grū
do atgal į. ugnį. Ir taip.vi
sus raitelius išnaikino. Re
ginys buvo neapsakomai 
baisus: girdėjosi žmonių 
vaitojimai ir arklių žvengi
mas.

Ar tai galima tokį pasiel
gimą vadinti kare? Juk 
laukiniai žmonės ir tai be
ginklių nežudo, bet ima ne
laisvėn.

Paskui girdėjau, kai Aug- 
štojoj — Rudoj tie patįs ka
zokai pasakojo žmonėms a- 
pie tą žvėrišką pasielgimą ir 
vienas gyrėsi, kad už pana
šius pasielgimus jau turįs 
du Jurgio • kryžių ir dabar 
gausius trečią. Jie taipgi 
didžiavosi, kad nei vieno vo
kiečių raitelio neėmė nelais
vėn, bet vienus sušaudė, o 
kitus gyvus iškepė.

Kaimas Barzdai tapo su
degintas.

moters.
Belladonnoj yra keletas 

veikiančių principų, 
svarbiausi jų Atropinas 
Hyoscyaminas, J 
tyrinėtojų pripažįstamas 
esant atropino pamatu.

dele doza, tuomet kraujo 
Jos spaudimas nepaprastai nu

puola. Kvėpavimas pra
džioj lieka suerzintas, bet 
toliau nusileidžia ir didelę 
dožą priėmus galima numir- 
t; dėl kvėpavimo netekimo. 
Belladonnos vaistai labiau
siai veikia ant mūsų judėji
mus kontroliuojančių nervų - 
centrų, todėl po jų priėmi
mo jaučiasi kokis tai nera
mumas, judėjimas, noras ką 
tai veikti, drebėjimas.

Belladonna vartojamabet
ir tikslams, kuriuos jau minė- 

kuris tūlų jau, ir į vidų imama da 
šiuose atsitikimuose: turint 
bereikalingus prakaitavi- 

Vaistams yra vartojami mus, ypač nakties laike;
belladonnos lapai ii' šaknįs. vandeniniam vidurių palei-

turin-

Mieste Gameršteine, Vo- 
yra įtaisyti lioge- 

riai, į kuriuos atvaro rusus, 
paimtus į nelaisvę. Nelais- 
vius čia išlaiko nuo mėnesio

kieti j o j,

Iš lapų daromi yra plėstra 
(Emplastrum Belladonnae), 
extraktas (Extractum Bel
ladonnae Foliorum), tinktū
ra (Tinctura Belladonnae 
Foliorum) ir mestis (Ungu- 
entum Belladonnae). Iš 
šaknų daroma fluidextrak- 
tas (Fluidextractum Bella
donnae Radicis) ii’ linimen
tas (Linimentum Belladon
nae) išputusių ir skaudamų 
vietų trinimui. Be to, at
ropinas yra išskiriamas iš 
belladonnos ir vartojamas 
kaipo vaistas vienas arba 
sujungime su siera.

Belladonna 
vaistas ir labai maža doza gali padaryti daug blėdies 
yra vartojama. Suaugu-’ligoniui. Kaltė gali būt 
šiam žmogui užtenka vieno ir vaistų darytojo. Bella- 
aptiekoriško grūdo arba ne- donna turi tuoj būt padary- 
toli to. Extrakto vartot ta į vaistus po surinkimo, 
galima da mažiau — vieną Jeigu jos lapai (iš dalies ir 
penktą dalį grūdo. Fluidex- šaknįs) yra laikomi kiek il- 
trakto apie 1 lašą, tinktūros giau, jie netenka vertės. Ta- 
8 lašus. Bet ši doza yra ne čiaus tūlos vaistų dirbtu-^ 
dėl kiekvieno ir ne visuose vės ir aptiekoriai apie tai 1 • J • 1 • * ii*

dime; skausmuose, 
čhiose. šaknį žarnose, inks
tuose arba kepenyse; pilvo, 
viduriuose esančių plėvių ir 
kituose skaudėjimuose, to
kiuose kaip galvos skaudėji
mas, paeinantis nuo persi- 
pildymo krauju mažų gys
ločių, širdies ligose, kokliše 
vidurių karštinėse ir dauge
ly kitų atsitikimų.

Jeigu daktaras gerai žino 
kaip vartot belladonną ir li
gonis pildo jo įsakymus, ji 
yra labai geru vaistu, geres
niu negu daugelis mano. Bet 
neatsakantis vartojimas nB 

yra veiklus neatsakantis p n rengimas

>

neatboja.
Medicinos studentas,

A. Montvidas.

atsitikimuose.
Ypač suputimų atsitiki

muose belladonna yra vienu 
iš geriausių vaistų. Iš vir
šaus yra vartojama plėstra, 
motis arba linimentas. Už
dėjimas jų ant išputusių 
vietų (jeigu tai nėra augi
mai naujos mėsos) sumaži
na skausmą ir išskirsto ge
rokai medegas, kurios supu- j 
timą padarė. Jeigu rankos 
ar kita kokia kūno 

,R dreba arba skauda, i 
drožia savo draugui į ausį. |ma? vaistų iš viršau^ 
Užgautasis sumanė savo pnamo stovį. I rak; 
draugui atkeršyti ir nubė- jfias ,&a 1 sustabdytas 
gęs pasakė, kad jo draugas; ’°Gadonuos vaistais. Ūdos 
kazokas turi brangų žiedą, d^Hnos negali znidyt kudi- 
kurį įgijo rytinėj Prūsijoj.1 'U) ai’da nenori ir prisirin- 
Jie užėję pas turtingą vo
kietį, radę motiną ir dukte
rį, tai pradėję šeimininkau- 

darę ką tik norėję ir 
ėmę, kas tik patikę. Paga
lbaus tas kazokas pastebė
jęs ant dukters piršto bran
gų žiedą ir pradėjęs lupti, 
bet negalėdamas numauti, 
nukirtęs su visu pirštu.

Vokiečių valdžia padarė 
kratą ir ištikrųjų atrado 
brangų žiedą. Prasidėjo 
tardymas, pradėjo kazokai 
vieni kitus skųsti ir pasako
ti apie savo darbelius. Pas
kui tie kazokai buvo per
duoti karės teismui ir teis
mas nusprendė juos sušau-

laiko valgomų (iki clyiejų ir jeigu užkrečia-

Taip gali rašyti tik pas- mažėję ir viskas baisiai pa- . • • • ‘v- 1 J • T 'i i vi ri ™ X vn/a 4-i ibutiniai šarlatanai.
ei jos parlamente socijalistų 
tik dalelė, palyginus su ka
pitalistų partijų atstovais. 
Tie buržuazijos atstovai, 
taip lygiai kaip ir kemeši- 
niai klerikalai, yra priešingi 
darbininkų būvio pagerini
mui. O kadangi tų storpil
vių ir ilgaskvernių daugu
ma — tai socijalistai Fran
cuos parlamente, būdami di
delėj mažumoj, nieko negali 
padaryti.

Laikraštiniai bjaurybės, 
rašinėdami tokius melus, 
turbut mano, kad jų skaity
tojai tikriausi avinai, ku
riems galima meluot, kiek 
tik nori.

mų ligų nepasirodo, tuomet 
jau juos išsiuntinėja į kitus 
liogerius.

Tarpe nelaisvių būta ir 
keturių kazokų, persirėdžiu- 
sių kareiviškais drabužiais. 
Niekas nežinojo, kad jie 
kazokai ir gal būtų taip pa
silikę, bet štai jie tarp sa
vęs susiginčija vienas

Fran- brangę. Šiame mėnesyje tu
rėjo po bausme užsiregis
truoti visi vyrai nuo 18 lig'^:

POPAI.
Kunigai ir popai visuomet 

priešingi pažangai. Nak
ties pelėdoms — tik nakties 
tamsa tinka.

60 metų amžiaus t. y. pa
duoti kur gimęs, kiek metų, 
ar sveikas, kiek uždirbai 
per metus, kiek turi turto ir 
tt. Moterims reikėjo taipgi, 
tik, žinoma, kitokie buvo 
klausimai.

Australija, kaipo Anglijos 
kolionija, duoda pagelbą pa
starajai. Šiame laike da 
neima priverstinai į kariu- 
menę, todėl patrijotai varo 
aidžiausia agitaciją, kad tik 
daugiau surinkus liuosno- 
rių. Bet, jei sąjunginin
kams prieitų riestai, tuo
met, žinoma, neklaustų, nori 
ar ne. Iš šalies žiūrint, ro
dosi, kad vien tik patrijotai 
čia ir gyvena, bet jiems kai
po patrijotams, pritiktų jau 
seniai būti karės lauke.

Tiems, kurie manote tuo-
jaus važiuoti į Australija, 
galima duoti patarimas, pa
silikti dėdės Šamo pastogėj, 
kol audia pereis.

Štai, kokį pamokslą, anot 
“Naše Slovo”, pasakė Tve- 
riaus arcivyskupas apie da
bartinį padėjimą Rusijoj:

‘*Kokia tai durna, kokie
tai suvažiavimai ir tary- Brisbane’Q’d., Sept.26, 1915

M. Gaižunas

per-

Juozas Belaisvis

KAUNE.
“žvaigždei” pranešama:
Anot gautųjų žinių iš 

Kauno, “Saulės” namai pali
ko sveiki, tačiaus lietuviai

Unijos
Washington, D. C.
United Mine Workers 

Journal rašo:
Kaip praneša intemacio- 

nalis sekretorius, mainierių 
unija bygyje pastarųjų tri- 

į jų mėnesių užaugo 19,000 
naujų narių.

Kiekviename anglių rajo
ne, kur unija silpna, organi
zatoriai dirba išsijuosę, kad 
pabūdavo jus drūtą organi-

kęs pienas į krūtis daro 
daug nesmagumo. Bella-; 
donos vaistų uždėjimas su
mažina veržima krūtyse, iš- 
vaiko pieną ir išnaikina 
skaudėjimą. Atropinas yra’ 
plačiai vartojamas akių gy
dytojų, nes jis paralyžiuoja 
tūlas nervų galūnes ir su-! 
tvarko akies poziciją 
taip. Žinoma, nervų svarba 
čia tame, kad kol jie gyvi ir 
veiklus, nuo jų priklauso 
muskulų veikimas. Abelnai 
belladonna paralyžiuoja 
nervų galūnes, ypač 
muskuluose, kurie 
būt pajudinti mūsų

West Virginijoj kaip ka
pitalistai, taip ir I. W. W. . 
sumanė pakrikdint unija, 
bet jiems tas nepavyko.

Antracito anglių rajone 
rengiamasi prie kovos, kuri 
išpuls sekančiais metais.

ją ki-1 Kriaučių unijos atydaL 
ivnrhn “Laisvei” rašoma:

negali 
noru, 

nelieka 
paralyžiuoti, tai jų jautru
mas padaromas bukim Ši

r ai sustabdyti netoli 
tūno syvų sunkimąsi.

VISU

Didžiosios kriaučių šapos 
iš New Yorko keliasi į ma
žuosius New Jersey valsti
jos miestelius, kur nėra uni- 
i ’s ir kur kapitalistai gali 
lupti nuo žmonių devynius 
kailius.

Vertėtų Unijų organiza
toriams atkreipt ant to aty- 
dą. Reikėtų organizuoti 
kriaučius Bayonnėj, Pater- 
sone ir Newarke.

ių gali visai nelikti burnoj Amerikos Darbo Federą- 
po kiek didesnės dozos pri-; ei jos rūmas.
(mimo . Gerklės, nosies ir Washingtone, ant Massa- 
kvėnavimo keliu gilis gali chusetts Avenue, Amerikos

Šilavoto (Suvalkų gub.) .todėl burna išdžiūsta, balsas 
bažnyčia.gavo 88 bombas, užkima, jaučiasi troškulis ir tuoja 40,000 dolerių, 
bet tik viena pramušė šoni-[ sunku yra bile ką nuryt. O-i Tai bus puikus, modernią- 
nę sieną, o kita nuskriodė da irgi lieka sausa. Reikia kas namas, kuriame tilps į- 
bokšto kampą. I tikėtis, kad turėtų įvykti vairus Federacijos ofisai,
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J. Berlin.Laisvoji Sakykla.s

fangcnenbricfstclle, Berlin paXLnJnac la:L 
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aiškėti.

rašinėti didžiausių nesųmo-

]jam ir nerupi.

Šliupo testamentas

X. Y. Z. I Įr nežinok tu man “Atei---- .. ...... , ,

Amerika.
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su maši- 
Jis aiš- 

fabrikos 
bet jam

Jis visuo-
persitikrinimuos

kisviai gauna.
Jonas Navosaitis 

Butow, 25 IX 1915 m.

sarmatos gintųsi, kad jam 
sekasi pavieniai numeriai 
pardavinėti, o kitiems, jo 
konkurentams, nesiseka.

su klerikalais

V ■ I '• '

MANUFACTURING
DISTRICT RANK
1112 W. h St.,

Buvo, buvo, bet jau ir dug
nas išpuvo! Kunigo Keme- 

i sumušė visus

DeL BAŽNYTINIŲ 
ŠLIŪBŲ.

“Laisvės” N. 80 tilpo Pu
šinio straipsnis, užvardytas

Po aidoblistiška 
buvo varoma di- 

beprincipiškumo
O tų beprincipiš-

roso
su

" , ■*. ' i /y.,' < ’’'i./1 ■ •«.•• < ■* » U .r*»*' '
■ ’•. ’M'-' ■ i ' I■ , J; V. * 

W LAisve ■

“Rankpelnio” redakcija 
suteikė mums p. Šliupo laiš
kų, rašytų jai 1915 m. ba
landžio 7 d. Kad nepražu-

“ A te i ties” redaktoriui

Man rodosi, kad tuo- 
nori darodyt ir visus ir vis-ime^ daugiau nesmagumų 
ka kritikuoti, tas paprastai pridaro, negu nueiti bazny- 
iš^didelio rašto išeina į kraš-.čion ir užmokėti kunigui

- - - - - $25.

lietuviai galės 
savo reikalus ir gy

venti vien Lietuvos reika-

tus. Taip ji sako: “męs pa
skendę savitarpiniuose ki-

H&fBn

•T1-. 1 t prakaito lietiI Pmvkite* kai> pirkiiai * VUljrlBllV. kad juo puik

' Susižinoti su nelaisviais e- 
sančiais Vokietijoje galima, 
nors ir nebūtų žinomas im-(cialistais, 
tinio adresas, šitokiuo bū
du: reikia nusiųsti pačtos 
laiškų (atvirutę), ant kurios 
reikia užrašyti adresato: 
vardų, pavardę, cinų ir ka
riumenės dalį, kurioje tar
navo. Beto, reikia pridėti • 
vokiškai. An die Kriegsge-

rakaito lietuvių amatnin- 
fabrikantai, 

puikiau galėtų žy
dėti jų mokslas ir juo leng
viau būtų kovoti su ta “giL 
tiniečių gauja”, lietuvių so- 

platinančiais, 
“tarptautinę nesąmonę”. J. 
Šliupas bent aiškiai pasakė 
tai kų kiti jaunieji jo ben
dradarbiai slepia, nes žino, 
kad, tiesiu keliu eidami, ne
daug tesužvejos darbininkų. 

Socialdemokrato”).

ir tt. Skyrfuje apie lie
tuvius ateivius yra paro

dyta, kiek Amerikoje yra 
lietuviu, kur jie labiausiai 
susispiečia, kokius darbus 
dirba, kiek jų kasmet at
keliauja, kiek atsiveža su 
savim pinigų ir tam pana
šiai. Be to viso yra dar 
aprašyta 166 Amerikos 
miestai, kuriuose gyvena 
mūsų broliai lietuviai”.
Knyga gaunama ir “Lais-, 

'vės” redakcijoj. Kiekvie
nas lietuvis privalo jų įgyti.

“Laisvoji Sakykla’’ atvira visiems 
—draugams ir priešams. Jūs galite 
gauti čia balsą ir išreikšti savo nuo
monę, nors redakcija ir nesutiktų su 
jumis.

Rašykite, betgi, mandagiai ir 
trumpai. Stengkitčs mažai rašyti, 
bet daug pasakyti.

Po rašteliu padėkite savo pavardę, 
bet galite rašyti ir po pseudonimu.

Redakcija neatsako už nuomones 
“Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

Darbo Žmonių 
Istorija. 
Verte Barabošius.

tuvėle pranyko; jos vietų užėmė milžinių 
ka kazarmė — su augštu kaminu — fabri
ką; rankų staklės nutilo mašinų bildesy j. 
Amatninko meistro, pagelbininko ir moki
nio vietų užėmė turčius — fabrikantas ir 
fabrikos darbininkai. Fabriką tuos darbi- 
ninkus sutraukė tūkstančiais į pramonijos 
'miestus, ir taip palengvėlio atsirado dabar
tinių fabrikų ir miestų darbininkų klesa.

mata adresuojama, bus vo
kiečių nelaisvėje, laiškas pa
sieks jį, jei ne—sugrįžš at
gal. Jeigu nelaisvio adre
sas žinomas, bet negauna iš 
jo jokios žinios, tai reikia šio laikraštis 
klausties _nelaisvio liogerio paškudnumo rekordus. Nie-

paaiškinimų.

VIII.
Baudžiauninkų vėlesnis likimas.

Pakilus prameni jai, Europos tautų 
ekonominiam ir politiškam gyvenime įvyko 
svarbios permainos. Kaip visada srauniai 
bėgantis upelis neša tolyn nuo amžių gu
linčius akmenius, taip ir tos permainos, ku
rios atsirado kai-kur toli—dideliuose mies
tuose, pasiekė ir ramius kaimiečius ir per
keitė kaimuose kaip žmonių prietikius, 
taip ir ekonominį gyvenimų. Dar XII metš. 
pasitaikė atsitikimai, kad Europos valsty
bėse kaimiečiai darė su ponais sutartį ir 
įgyjo laisvę. Ponus prie tolių sutarčių ver
tė stoka pinigų, taipgi baimė, kad kaimie
čiai neišbėgtų į laisvus miestus, kurie per 
ilgų laikų priėmė visus pabėgėlius ir davė 
jiems proga pradėti geresnį gyvenimų. 
Nuo ponų paliuosuoti baudžiauninkai suti
ko mokėti savo pirmesniam savininkui kas
met tam tikra sumų pinigų, vieton kų eiti 
dirbti paskirtas dienas. Už tai kiekvienas 
gavo nuo pono’ vartojimui žemės plotų, ir 
tas žemės plotas, taip-pat kaip ir mokestis, 
perėjo nuo tėvo sūnui.

Žinoma, tokia tvarka tik kai-kuriose 
vietose ir ne visur ji pasilaikė. Kitose vie
tose baudžiava buvo įleidusi taip giliai šak
nis, kad kaimiečių padėjimas su kiekviena 
gentkarte liko blogesnis.

Sykiu su pramonijos ir prekybos išsi
vystymu miestuose, augo ir viduramžių 
žmonių, ypač augštesnių luomų — ponų ir 
kunigų reikalavimai. Vienatinės įeigos 
jiems buvo nuo kaimiečių, ir kada ponai 
priprato prie puikaus gyvenimo, tada pra
dėjo savo kaimiečius labiau išnaudoti. Mo
kesčius padidino ir sugalvojo įvairius nau
jus mokesčius, privertė mokėti už vartoji
mų miško, už ką pirmiau nereikėjo mokėti.

Ir tada kaimiečiams nebuvo jokio 
džiaugsmo, kada jų ponas, sekdamas laiko 
eiga, pradėjo interesuotis pramonija ir 

'ėmėsi pats šeimyninkauti. Kada tarpe

tegalima sutikti su viršmi- 
nėto straipsnio autoriaus 
mintimis. Pušinis sako.:“Te- 
ko man matyt keliatų karš-

, J ■ I,

kurie apsivedė su karštomis 
katalikėmis ir, suprantama, 
šliūbų ėmė bažnyčioj. Ir 
kas iš to atsitiko? Visai 
socijalizmo idėja išgaravo”.

Aš pasakysiu, kad toks iš 
jo socijalistas arba laisva
manis, jeigu jis apsivedęs 
pasidavė savo žmonos įtek
mei ir visas jo idėjas išblaš
kė katalikiškos bangos. 
Man rodosi, kad tikras soci-

— “Ateitis”, į kurių dalis .. ...... ...... ..
_______ _______ __ socijalistų šiuo tarpu žiūri įL1 socijalistų ir laisvamanių 
vyresnybės, kuri turi duoti ko nesakytume, kad tas lai- ^’ai?a .mal(?nLom akim, P.ra-i’€ 

ikraštis mokėtų žmoniškai aeS.a ,.^?i1.au> .^uo ^abiau 
_ ’kritikuotis dėlei visuomeniš- rasine^ didžiausių nesųmo- 

Tegul atsišaukia Antanas ir kų klausimų. Tokie dalykai !na arliie. socijalis-
Petras Navosaičiai. įjam ir nerūpi. i^as* ^aiP J.1 sak°:. mQs Pa"

Meldžiu tamstų patalpin- Jam rūpi biznis, jam rūpi sl^dę savitarpiniuose ki- 
koje cigarų politikoje”.

Galima nuraminti tų įsi
karščiavusį laikraštį. Soci
jalistai niekuomet nieko 

xxxvtoxx xcxxxxxcxovxjxz bendro neturėjo su cigarų _________
dar nebuvo tokio apsireiški- socijalistai, jalistas arba laisvamanis,
mo, kad vienas laikraštis be neatsako uz tų cigarų poli- nepaisant, kur jis būtų šliū- 

r A.k1UK?l?;edanvaug1e!!SvP1; b;į em?s> ar bažnyčioj ar pas 
.........  teisėją, niekados savo idė- 

Ijų neišsižadės ir niekados

ti “Laisvėje” šį mano prane
šimų. Aš, Jonas Navosaitis 
N. 16619, Butow, Pommern, 
Deutschland, Kriegsgefan- 
genen Lager (Germany),pa
einantis iš Mariampolės pa-Į 
vieto, Suvalkų gub., esu Vo
kietijos nelaisvėje. Esu di
deliam varge. Meldžiu sa
vo brolių Petro ir Antano 
Navokų, gyvenančių Wil
kes Barre, Pa., pagelbėti.

Taip-pat meldžiu atsiliep
ti švogerius Kazį Lučauską 
ir Stasį Debulevičių, gyve
nančius Daytone, Ohio, pa
gelbėti man pinigiškai. Pi-j

kad kunigų kešeniai būtų 
dar storesnį, negu ligišiol 
kad buvo, o ta jisai mano ! 
atsiekti mulkindamas žmo
nes. !

Ligšiol mūsų laikraštijoj

liečiu kliubų. Tie kliubai! 
tai vis tautiškai - katalikiš-!

Jeigu panašiai pasielgtų ko- 
kis nors anglų laikraštis, tai 
jį, kaip kiaulę, išvytų iš lai
kraštininkų šeimynos.

| Bet Kemešio kompanija 
nigus siuskit nurodytu ad- neturi nei mažiausios gėdos, 
resu. Vokietijoj pačta ge- garsindama savo kunigų pa
rai sutvarkyta. Pinigus be- laikomą biznį, štai tam da

vatkų šlamštui ir donosčikui 
rašo iš Waterburio: “Ru- 
stelaitis (suprask Prūselai- 
!tis) lementavoja su savo 

Gerb. J. Kačergius, kuris “Naujienų” agentūra, mat,1 
seniau gyveno Springfield, jam “Darbininkas” biznį 
Ui., teiksis pranešti savo da- pagadino. Kada “Darbinin- 
bartinį adresų “Laisvės” re- kas” po gatves vaikščioja, 
dakcijai reikale susinešimo tada “Nauj.”, “Laisvė”, 
su giminėm apie Pilviškius. “Keleivis” ir kiti šlamštai 

Laukiam. negali nei nosies iškišti”.
-- | Šitaip jonvaikiškai ir 

Juozas Rymša, nuo Pilviš- pienburniškai girti savo ta
kių, praneša savo giminėm vora, lendant į svetimo biz- 
ii pažįstamiems, jog esąs 
sveikas ir šiek tiek aprūpin
tas Prūsų nelaisvėje.

Apie tos rųšies kliubų neduos jų katalikiškom ban- 
1# . . gom išblaškyti. Jis visuo-

gali pasiteiraut met savo ____
-----ų Ukėsų į)Us tvirtas ir niekas neį- 

kur. yra pusėtinai I stengs jo tų persitikrinimų k i 4-1 va i I r i i--- / 14- 4- o o ' • « i — . •

(Tąsa).
Naujas, nematytas sutvėrimas — ma

šina dirbo taip vienodai, greitai ir, atsa
kančiai, kaip žmogus negalėjo. Mašina pa
didino manufaktūrų gaminimų ir liko vis 
labiau vartojama. Manufaktūros, likda- 
mos vis didesnėmis, su laiku pavirto į fab
rikas. Smulkieji amatninkai negalėjo įgy
ti brangių mašinų, tuomi pasinaudojo tik
tai turtingieji. Susilyginti darbe 
nomis amatninkas visai negalėjo, 
kiai matė, jog manufaktūros ir 
visiškai sunaikins amatninkystę,
nebuvo jiegos priešinties naujiems įvedi
mams. Beto sunki kova jam buvo su tur
čių, nes jam prigelbėjo valdžia. Mat val
džiai palaikymui kariumenės, įtaisymui 
tvirtovių reikėjo daug pinigų ir vaizbai ir 
pramonijai išsivysiant ji tai galėjo gauti.

Valdžia turėjo išrokavima paremti di
džiuosius dirbtuvių savininkus. Pavyz
džiui, Frimcuzijoj reikėdavo įmokėti vien 
tik karaliaus kason 3000 frankų, idant pa- 
siliuosuoti nuo visų amatų sąjungų įrube- 
žiavimų. Toks pasiliuosavęs savininkas 
turėjo teisę išpuošti dirbtuvę karaliaus pa
veikslais ir pavadinti ja “karaliaus manu
faktūra” . Sąjungų viršininkams durįs bu
vo uždarytos; fabrikantas buvo priežiūroj 
tik valdžios inspektorių.

Tiems fabrikų savininkams, kurie įmo
kėjo valdžiai tam tikrų pinigų sumą, duo
davo pirmenybę produktų gaminime ir pa
gelbėdavo įsitaisyti dirbtuvę. Jei koks sa
vininkas buvo įgyjęs teisę dirbti pančia- 
kas, tai franeuzų valdžia įsakydavo mies
tams ir kaimams pristatyti į tą išdirbystę 
bedarbius — vyrus, moteris ir kūdikius 
nuo 10 metų. Kitų syk kokia nors fabri
kantų sąjunga gavo teisę gaminti kokius 
daiktus visoj valstybėj; tūkstančiai tada 
žmonių liko be darbo ir išsigelbėjo nuo ba
do mirties tiktai tuom, kad įstojo dirbti į 
manufaktūras.

Taip naujas išdirbystės būdas vis la
biau išsiplatino, išnaikindams pirmesnes valstybių susitvarkė plati prekyba, tada i 
amatų sąjungas. Amatninko maža dirb-

daktorius :
Bostono Lietuvių 
jkliube, ?
daug ateitininkų. Ot į tos 
rųšies kliubų politika - poli- 
tikėlę lai ir kreipia savo kri
tiką “Ateities” redakcija. 
Tos rųšies kliubai (o jų yra 
daug) paprastai parsiduoda 
republikonams ir demokra
tams laike rinkimu.

Lietuviai socijalistai daug 
daugiau kaip kita kuri nors 
lietuvių sriovė stengiasi su
pažindinti lietuvius su Ame- siu žmonių tarpų ir greitu 
likos politika. Prieš kiek- laiku apsišviečia, persiima 
vienus rinkimus jie rengia'naujosios gadynės idėjomis, 

varo Bet jos tėvai, broliai ir se- 
serįs karšti katalikai. Jr 
kada tokia mergina ims ci
viliškų šliūbų, tai jos gimi
nės arba pažįstami parašys 
tėvams, kad ji čia paleistu-

išplėšti.
Reikia priminti, kad tan

kiai gyvenimo aplinkybės 
priverčia socijalistų ir lais
vamanį imti bažnyčioj šliū
bų, nepaisant į tai, kad jų 
numylėtinės yra laisvos ir 
sutinka imti civiliška šliūbų. 
Daleiskime, iš Lietuvos at- 
važįuoja mergina, papuola į 
socijalistų arba susipratu-

daugybę prakalbų ir ’ 
agitacijų tarpe rinkėjų. 
Kaip kur išstato net savo 
kandidatus. Ir ta politika 
nieko bendro su cigarine po
litika neturi.

Reikia tik nusistebėti iš viauja, gyvena be šliūbo, iš- 
drąsu- si žadėjo tikėjimo ’ ir tt. Ir 

i tautininkų ir katalikų kas tuomet išeina? Tėvai, 
kuomet nurodė, kad blogybes primesti socijalis- broliai ir seserjs pradeda 

verkti, keikti, laiškus rašyti 
_ „_______ Ateities” redaktoriui rei- su visokiais išmetinėjimais 

norius, kuriam ne vieta tar- ketų žinoti — kas perdaug ir Man rodosi, kad tuo- 
pe švarių laikraštininkų.

Neseniai tasai pats Kerno
tų tas brangus dokumentas, šio ir Comp. laikraštis pa
talpiname jį: - garsino, kad Bostono “Ke-

“..Socijalistai, kokius męs, kivis” nustojęs daugelio 
lietuviai, turime (visur šliu- prenumeratorių. “Kelei- 
po pabrėžta. Red.), negali vio” draugai turėtų nuvesti

nio reikalus, gali negut žmo
nės, kurie mano, kad Lietu
vos piemenų kovos priemo- i 
nes tinka ir Amerikoj. Tei- begalinio “Ateities” 
sybę ir sakė p. Tananevi- mo i....................
čius, I 
Kemėšis tai grinorius, bet tams, 
pridursime gramėzda - gri- “

VAIKUČIAI VERKDAMI REIKALAUJA

tą ir nieko nedarodo.
Taip-pat begalo keista ta 

charakteristika, kurią “ 
teitis” duoda mūsų “:

* iš manęs laukti paramos, i teismą tuos laikraštinius listams”. <
Tai yra gauja giltiniečių ir begėdžius...
kitokių tos. rųšies papaikė- nais pažeboja. Tegul pamo- negali pakęsti visų mūsų 

“šaltumo ir nesirūpinimo 
tikraisiais darbo žmonių 
reikalais”. Jie būk tai per-

lių. Socializmas, sulyg ma- kiną juos bent teismas šva- 
nęs, yra ekonominio pageri- riai platint savo klerikališ- 
nlmo teorija. Tai dalis so- kas pasakas ir nekišti savo 
cialio mokslo ir socialio ty- geltono snapo į svetimus da- greit bėgą... 
rinėjimo. Pagerinimai lykus. « « -
draugijoje įvyksta sulyg ap
švietimo liaudies, jei norite, 
darbininkų. Skelbti gi prie
vartos priemones, ypatų nie
kinimus, tarptautinę nesą
monę ir tt. skaitau esant 
blėdingu ir nenaudingu dar
bu. Su socialistais mūsų, 
kokiais jie pasirodo beėsų, 
nenoriu jokio darbo turėti, 
ir todėl Tamstų laikraštis 
mano namuose vietos netu-;
ri. 'Su guodone J. Šliupas”.

Tokį laišką p. Šliupas pa
rašė “Rankpelniui”, norint 
jis visai neprašė iš p. Šliu
po jokios paramos; laikraš
tis jam taip-pat nebuvo 
siunčiamas. Jokių paaiški
nimų šitas laiškas nereika
lauja. Taip pabaigė vienas 
pirmųjų, kad ir menkų, Lie
tuvos socialistų. Dabar jo! 
idealas — paprastas lietuvių 
liberalų idealas: lietuvių 
kromo auklėjimas. Pavez-' 
damas “Laisvųjų Mintį” p. I 
Z. Vitkauskui, jis laukia iš^; 
sioildant tokių jo troškimų:, 
“Laisvos Lietuvos, apšvies-j 
tų tautiečių, prakilnių ir, 
amatuose, pirklyboje, pra
monėje ir moksle”. Ta lai
svoji Lietuva, matyt, jam 
reikalinga, kad juo geriau 
galėtų sirpti iš darbininkų

Suprantama, kas gali, 
geistina būtų, kad visuomet 

aidob- ven£tU bažnytinių šliūbų, 
Jie išstatomi kai- n$s A.?10' kiek negeresni 

Tecul juos te- po kokie tai idealistai, kurie civiliškus. Bet jeigu kas 
negali išvengti bažnytinio 
šliūbo ir nenori niokoti lie
tuvių kunigui $25, lai eina 
pas svetimtauti, kuris duos 
už tris arba penkis dolerius 
šliūbų. Tuomet ir nesma
gumų nebus ir brangiau ne
apsieis, kaip civiliškas šliū- 
bas. Eglinis.

Cleveland, Ohio.
Nuo red. — Apie šliūbus 

ginčus užbaigiame.Tai rinkinys įvairių fak
tų, žinotinų Amerikoje gy
venantiems ir čion atkeliau
jantiems lietuviams.

Surinko V. K. Račkaus
kas, “Tėvynės” redaktorius. 
Išleido “Jaunoji Lietuva”.

Knyga storoka. Kaina 
75 centai. Puslapių 288.

Leidėju tos naudingos 
knygos yra p. F. Kybortas 
(Chicagoje), kuris jų išleido 
ir padovanojo Susivienijimo; 
Lietuvių > Amerikoje Prie
glaudos Namo Fondui.

A. B. Strimaitis rašo 
mums apie tų knyga:

“Šitoje knygoje, turin
čioje 288 .pusi., rasi dau
gybę reikalingų nurody
mų ir patarimų. Čia yra 
informacijos, kaip reng- 
ties kelionėn į Ameriką ir 
kaip užsilaikyti kelionėje. 
Smulkiai yra aprašyta A- 
merika, jos valdžia, poli
tiškos ir darbininkų orga
nizacijos ; smulkiai. apra
šyta kiekviena valstija, su 
nurodymu, kur kokie dar
bai yra, kur kokie m Astai

ties” redakcijai, kad tame 
aidoblistų lizde, Baltimorėj, 
tūli jų vadai pasinėrę ciga- 
nnėj republikonų politikoj, 
o visi kiti buvo lietuviškų 
tautininkų uodegomis ir net 
sėbravosi

! (Lietuvos šelpimo klausi
muose).
iškaba
džiausio
politika.
kurną pagamino kaip tik tos 
cigarinės politikos sąlygos, 
kuriose paskendę klerikalai 
ir tautininkai.

Su ta politika kariauja 
f’, enc Taip buvo
Baltimorėje, tai yra ir ki
tur.

iš Petrogrado, jog Pru- 
Lietuvos belaisviams

i draugija “Globa”, 
s’unč'p^ti Amerikon advo-' 
katą Joną Vileišį aukoms 
parinkti.

Atvažiuos A. Bulota, at- 
žemaitė, atvažiuos

MARMA!t

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
į visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname.

Viską atliekame greitai, 
mandagiai ii’ sąžiniškai. 
Pinigus nr^nmme tau

pi n imu i.

Valstybinis Bankas
Kreipkitės m*’>» nr ypntiškai.

A. PFTRATIS.
Liet Skyriaus Vedėjas.

Nes jis yra geriausias vidurių paliuosuotojas (laxative) pavidale 
kendžių. Jeigu paklausi, kas yra MARMALAX, męs atsakysi
me, kad tai yra padarytas iš vaisių pavidale kendžių.

Marmalade kendes paliuosavimui 
VIDURIŲ, 

kurios labai reikalingos vaikams.
Skanios vartojimui, kaip seniems, taip ir jauniems 

MARMALAX išvalo kepenis ir vidurius be mažiausio skausmo; 
sustabdo galvos skaudėjimą, negerą kvapą, skilvio skaudėjimą 
arba šaltį. Geriau vartot Marmalax, negu kokias druskas, 
Castor Oil, Calomel arba piles, nes Marmalax nedaro jokio 
skausmo.

Nesiduok apgaut, bet reikalauk Marmalax ir gausi kiekvie
noj aptiekoj. Imituotos “gali būti geros”, bet tyrinėjimai paro- 

f dė, jog kenkia vaikų sveikatai.
Marmalax neturi jokių pavojingų medegų, kaip tai opiumo, 

morfinos ar kitokių, bet pavaduotojas Castor Oil. Sustabdo 
graužimą ir sumažina karštį. Marmalax per metų metus yra var
tojamas, kaip tai nuo užkietėjimo, nuo išpūtimo vidurių, nuo 
dieglio, nuo viduriavimo.

Sutvirtina skilvį ir vidurius, pagelbsti perdirbti maistą, jog 
jautiesi naturališkai.

VAIKAMS NUO VISOKIŲ LIGŲ PAGELBA. 
MOTINOMS DRAUGAS.

Geri tėvai visada turi namuose. Išband; k šį vakarą!

Baksas 10c., 25c. ir
Jeigu tavo artimiausias aptiekorius neužh 

tai rašyk stačiai pas mus, prisiųsdamas 12c sta 
prisiusime per pačta dėl išbandymo.

Marmalax Mfg. (
Dept. M.



atiduoda moterei, o pastaroji tai ir yra toji 
namų finansų ministeris, kuri suveda sa-

J

15,429 
11,992 
9,015 
4,181 
2,958 
2,161 
2,058 
1,254 

. 685 
.. 579 

. 558 

. 302

Duokime moterims 
balsavimo teises.

-----------o-----------
(Pabaiga).

jonės, kad moterų mokytojų pagaminti mo
kyklų įstatymai būtu šimtą sykių geresni 
už vyrų pagaminta f-Tortinius mokinimo 
būdus, kurie įkvepia ..ėdikiams žmogžudys
tės jausmus per aklą patriotizmo gar
binimą.

Savystovi moteris profisionale: Apart 
paminėtų moterų profesionalių, męs dą tu
rime ir tokias moteris profesionales, ku
rios yra mažiau-daugiau savystovės, neturi 
kapitalistui savo darbą parduoti ir įgiję 
plačią apšvietą ir mokslą. Iš tokių moterų 
įvairiose profesijose 1910 metuose Suvieny
tose Valstijose buvo: 
Artisčių ......................
Aktorkų......... ............
Gydytojų ....................
Reporterių, redaktorių 
Profesorių ..................
Provizorių ..................
Autorių......................
Dentistų......................
Kunigų ......................
Chemisčių..................
Advokatų ..................
Architektų ................

Šios moterįs lošia svarbią rolę šalies 
draugijinių idėjų formavime apie moteries 
tikrą rolę draugijoje ir linkui busiančios 
gentkartės. Josios turi daugiau atlieka
mo laiko ir todėl gali užsiimti platesniu stu
dijavimu gyvenimo ir pasišvęsti platinimui 
supratimo, kad moteris turi turėti lygias 
tiesas su vyrais. Tarpe šių moterų ir ra
dosi pirmutiniai reikalavimai teisių sulygi
nimo. Skaitlius šiųjų moterų,, su pasi
dauginimu universitetų, prileidžiančių įgy
ti augštesnius mokslo laipsnius ir mote
rims, auga labai greit. Tiesa, randasi da 
tokių šalių, kur moterįs visai neprileidžia- 
mos prie augštesniųjų mokslų užbaigimo; 
vienok, skaitlius tokių šalių irgi mažėja su 
kiekvienu metu. Moterįs iškovoja vis pla
tesnes ii' didesnes kaip pilietiškas taip poli
tiškas tiesas, ir trumpoje ateityje jos turė
tų turėti visuose klausimuoee lygias tiesas, 
kaip kad jos turi lygias su vyrais pareigas.

IV. MOTERIS PAGEIDAUJAMA IR 
POLITIKOJE.

Moteris valdžioje: Užimti valdišką 
vietą buvo per šimtmečius šventa vyro pri
vilegija. Bet pastarame laike ir moterįs 
pradeda įeiti į įvairias valdiškas vietas ir 
atlieka savo darbą neblogiau už vyrus. To
kių moterų valdininkų skaitlius auga smar
kiai. Suvienytose valstijose penki metai at
galios buvo 2,586 moters įvairiose miestų 
urėduose, o 9,539 moterįs užėmė įvairius 
valstybinius ir šalies federal iškus urėdus. 
Nekuriuose urėduose moterįs yra kur kas 
pasekmingesnės už vyrus. Pavyzdžio dė
lei privesime mokyklų perdėtinio urėdą ir 
teisėjus nepilnamečių teismuose (Juvenele 
Courts). Moterįs kur-kas daugiau susipa
žinusi su vaikų psichologija ir per tai gali 
kur kas geriau spręsti apie sąlygas, kurio
se kūdikis gali būt geriausia auklėjamas ir 
būdus, kuriais pasekmingiausia mokina
mas. Moteris taipgi kur kas teisingiau ga
li spręsti apie būdus, kuriais nepilnamečiai 
prasikaltėliai gali būt atvedami į padorų, 
draugijai naudingą, gyvenimą, nes ji esti 
geriau susipažinusi su sąlygomis, kurios 
augantį kūdikį veda prie papildymo įvai
rių prasikaltimų. Yra daugybė įvairių ki
tų urėdų, kurių užpildymui, jei moterįs bū
tų paskirtos, tai draugijai būtų keleriopiai 
didesnė nauda iš jų. Moteris netik įstaty
mų įkūnijimo gyvenime gali būt pasekmin
ga, bet taip-pat ir jų gaminime.

Moteris bus pasekminga įstatymdavė- 
ja: Visose valstijose, kur tik moterims ta
po suteikta balsavimo teisė, pasirodė, kad 
moterįs niekur nesustabdė progreso bėgi
mą, atpenč, jos da pagreitino jįjį. Ir kaip 
moteris nebus pasekminga sprendime apie 
naujus įstatymus, kuomet ji kasdien atjau
čia blogų įstatymų įtekmę gyvenime daug 
daugiau negu vyras. Ji juk turi matyti 
kasdien maisto pabrangimą, sveikatos pri

žiūrėjimo netikumą, netikusį mokinimo 
būdą mokyklose, stoką sveiko pasilinksmi
nimo savo vaikučiams, neišteklių atsakan
čiam savo namų įrengimui ir tūkstantį ki
tokių blogumų, su kuriais vyras veidas 
veidan nesusiduria. Vyras, uždirbęs algą,

iekvieno

vaitės išlaidas su įplaukomis. uaroimn- 
kė moteris, dirbtuvėje dirbanti, yra toji, 
kuri mato visas neteisybes ir tas blogąsias 
sąlygas,kurios varo nekurias josios seseris 
į paleistuvavimą. Visos svarbiausios pe’ 
mainos šalies įstatymuose visuomet atsilie
pia ant šeimynų, o kas paliečia šeimyną, 
tas visųlabjausia paliečia ir moterį. Ji tu
rėdama balsavimo teisę visųpirmiausiai ir 
stengsis prašalinti tuos draugijinius skau-, 
dulius, kurie daugiausia paliečia šeimyną. 
Ji būdama įstatymdavystėje,nėra abejonės, 
pašvęs daugiau laiko išdirbimui įstatymų 
pabudavojimui naujos sveikos būsiančios 
gentkartės, o ne sprendimui, kiek milijonų 
turi būt išaikvojama šarvuočiams, armijos 
užlaikymui ir panašiems draugijai nerei
kalingiems dalykams.

Vyrų balsuotojų pareiga:
vyro pareiga tatai yra balsuoti už suteiki
mą moterims balsavimo teisės. Jeigu jau 
męs randame save už atsakančius ir pro
tiškai suaugusius, kad galime balsuoti, tai 
kodėl męs nenorime duoti tą pačiąąHesą sa
vo motinai, kuri mus išauklėjo ant tiek pro
tingais, kad pajiegiame sąmoningai baliotą 
suženklinti? Jei męs save randame už ga
na išsivysčiusius, kad galime eiti į balsavi
mo vietą, tai kodėl męs negalime suteikti 
tos pačios privilegijos savo moterei, prieš 
kurią nesykį ant kelių puolėme ir prižadė
jome kad ir velnią į dangų nunešti, jei tik 
ji sutiks apsivesti? Męs turėtume gėdytis 
užginti naudotis tą pačią teise savo sese
rims, kurios mokykloje nesykį mus, tuos 
pagal dievo išveizdą sutvertus tvarinius, 
vyrus, pralenkė moksle ir žinojime. Ne- 
kurie iš vyrų gal pasakys: kai suteiksime 
moterims balsavimo teisę, tai jos išsirinks 
už urėdninkus kunigus. Baimė visai ne vie
toje. Jeigu jau jos ir išsirinktų pirmą sykį 
kunigus, tai tuojaus ir pamatytų, kad jųjų 
gerbiamieji kunigėliai yra griešni ir dau
giau rūpinasi savo ir turčių klesos reika
lais, negu plačiosios minios gerbūviu, ir jos 
jau sekančiuose rinkimuose nebūtų suklai
dintos. Jeigu jau nekurios moterįs yra po 
bloga kunigų įtekme, tai nemažesnis skait
lius vyrų yra po nėmaž negeresne įtekme 
karčiamninkų. Kur bažnyčia, ten ir kar
ei ama. Kaip viena, taip ir antra įstaiga 
yra priešu draugijinių radikališkų permai
nų ir vyrai neturėtų visai taip jau gazdin- 
ti save, kad tik moteris tai reakcijonizmo 
šmėkla, nes ji mąsto ne savo, bet kunigo 
smagenimis. Ant kiek daugelis moterų 
mąsto tų draugijos progreso priešų, ilga
skvernių, mintis, ant tiek daugelis vyrų 
po įtekme alkoholiaus visai nieko nemąsto 
apie draugiją.

Duokime moterims balsavimo tiesas, 
idant jos galėtų savo padėjimą pagerinti, 
o pagerinimas jūjų padėjimo reiškia page
rinimą ir mūsų pačių, ir mūsų vaikų liki
mo. Jeigu męs sykiu su savo moterims 
kenčiame draugijines neteisybes, tai sykiu 
turime, bendromis pajiegomis, stengtis jas 
pagerinti. Jeigu pagerinimu tik męs vieni 
rupinamėsi, tuomet tik pusę ydų matome; 
patėmijame tik tas, kurios paliečia mus, 
kuomet ydų, kurios paliečia mūsų moterį, 
neužtėmijame. Bendrai kenčiame vargus, 
bendrai rupinkimėsi juos prašalinti! Tegu 
moteris turi tiesą balsuoti!

October 9, 1915. L. F. d’ M.-R.
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MOTERIMS NAUJIENOS

Ar New Jersey val
stijoj moterįs nieko 

nelaimėjo?
Kaip žinoma, New Jersey 

valstijoj moterįs negavo ly
gių su vyrais balsavimo tei
sių. Iš tos priežasties dau
gelis tvirtina, kad moterįs 
nieko nelaimėjusios, o jų 
priešai net pasityčioja, kad 
jos likosi sumuštos.

Bet ar ištikrųjų moterįs 
nieko nelaimėjo? Ar ištik
rųjų jau jos tapo sumuštos, 
kaip kad dauguma tvirtina?

Negavimas lygių su vy
rais teisių, tai dar nereiškia 
pralaimėjimas. Visųpir- 
miausia męs turime pa
žvelgti, dėlei kokių aplinky
bių moterįs negalėjo gauti 
lygių su vyrais teisių, o jau 
tuomet spręsti, ar jos pra
laimėjo, ar laimėjo.

Į šį klausimą anglų bur- 
žuaziškas žurnalas “The 
New Republican” štai ką sa
ko:

“Kad moterįs New Jersey 
negaus lygių su vyrais tei
sių, tai galima buvo pilnai 
tikėtis. Nors sufragistės 
energiškai darbavosi, nors 
jos dėjo visas pastangas va
rymui agitacijos, bet visgi 
negalėjo visoj valstijoj at
sakančiai paskleisti agita
cijos ir tūlose vietose visai 
nebuvo varoma jokia agita
cija. Tam darbui pas mote
ris truko pinigų. Apart to, 
reikia atsiminti, kad New 
Jersey valstijayra atsilikus 
nuo progrestą ji visuomet 
ėjo ir eina (progreso keliu 
užpakaly kitų valstijų, nie
kuomet neatsižymėjo ko- 
kiuo nors progresu. Vie
nok moterįs padarė didelį 
žingsnį pirmyn. Jos gavo 
40 nuošimčių visų balsuoto
jų. Ir jeigu tik jos būtų 
suorganizavę dar 25,000 bal
suotojų, tai ir būtų gavę ly
gias su vyrais teises”.

Iš to visko pasirodo, kad 
moterįs daug laimėjo vary
damos New Jersey valsti
joj agitaciją. Jeigu pas jas 
būtų buvę daugiau ištek
liaus, daugiau jiegų, tai, be 
abejonės, būtų gavę lygias 
su vyrais teises. Bet ir da
bar jos laimėjo, nes už jas 
balsavo 40 nuošimčių visų 
balsuotojų.

genčių moterų Amerikoje, leidžiate, bet jau bus pervė- 
rodos ir toliaus jau nepri
valome laukt, bet turim iš-1 
naudot visokius būdus, ku
rie tik galėtų mums išeit 
ant naudos. Vienas paran
kiausių būdų, kurį aš patar
čiau, tai sekantis: kad mūs tės korespondencija, užvar- 
yisos L. M. P. S. A. kuopos įdyta “Jis perspėjo”. Jeigu 
įsteigtume lavinimosi vaka- tą korespondenciją būtų ra- 
rus sykį į savaitę ar bent šęs vyras, tai ir atydos ne
sykį į mėnesį, kur kiekvie-'atkreipčiau, nes vyrai ko- 
na narė turėtų progą ką < respondentai sau nepatinka- 
nors pasirašius atsinešt į mus kalbėtojus nužemina, 
susirinkimą arba ką norspa- apšmeižia, o tinkamus iške- 
sakyt, o paskui visos galėtų ha į padanges ir suteikia 
tą klausimą diskusuot. Ir tik jiems tokią garbę, kurios 
tokiu būdu męs greičiausiai jie amžinai neužsitarnauja, 
galėsim susilaukt agitatorių’Ir tą patį kalbėtoją vie- 
iš savo tarpo. Išpradžių (nur į padanges iškelia, o ki- 
gal tokie susirinkimai būtų(tur su purvais sumaišo. Bet 
r1; • 11 ........................../ -
ku pavirstų į mūs tikrą ko-’Onytėj t. y., moteris/tai la- 
legiją. bai stebiuosi. Aš savo am-

L. M. P. S. A. Ima kuopa žy nebuvau užvedęs jokios 
jau turi įsteigus tokias lėk- ( polemikos su moterimis ra
cijas ir pasirodo, kad narės, Sėjomis ir nemanau dau- 
kurios ten lankosi, yra la-Įgiau polemizuoti, bet daba!r 
bai užganėdintos ir iš jų priverstas esu atsakyti, kad 
tarpo tikimės greitu laiku nepasirodžius visuomenės 
susilaukt keliatą agitatorių,(akyse tokiu barbaru, kokiu

lu. Špunka.
Episcopos Presbyteros.

BERISSO, F. C. S. AR- 
f / GENTIN A.

Iš mūsų miesto tankiai 
matosi korespondencijų, ku
riose nurodoma vyrų veiki
mas, bet veik visai nesima
to iš moterų judėjimo. Ma
tomai, daugelis mano, kad 
čia moterų visai nėra. Tųom 
tarpu jų yra ir jos savo dar
bais nei kiek neatsilieka nuo 
vyrų. Tiesa, yra keliatas 
moterų, kurias galima pri- 
skaityti prie susipratusių, 
Let dauguma daugiau nieko 
nežino, kaip tik girtuok
liauti ir tarpe savęs peštis. 
Bet tai dar neviskas; jos 

_____ x______________ ___ .taipgi uoliai persekioja tas 
biskį ir nuobodus, bet su lai-į kad tą korespondenciją rašė moteris, kurios skaito laik
ini navivcfll l miia fllrva_______________________ 4- IT .vinlnvin Tni________vnčnino t-l nn -1-n oirizl n TAvnfk

ATSAKYMAS ONYTEI.
“Laisvės” N. 86 tilpo iš 

Gardner, Mass, tūlos Ony-

legiją.

kurios mūs darbą biskį pa
lengvins.

K. Petrikiene.

ŽINIOS

mane perstato Onytė.
Kalbėdamas Gardnery vi

sai nekalbėjau apie moterų 
reikalus, bet tik paprašius 
rengėjų išreikšti savo nuo
monę apie suteikimų mote
rims lygių teisių pasakiau 
sekančius dalykus:

1) Kas davė moterims tei
ses ir kas nuo jų atėmė?

2) Gamtos teisės ir mote-

raščius ir neprisideda prie 
jų kompanijos.

Kada iš šalies pažiūri į 
mūsų moterų elgimąsi, tai 
liūdna ir kartais juokinga 
darosi. Ir kada mūsų mo
terįs susipras, kada jos pra
dės elgtis taip, kaip dorom 
moterim privalėtų elgtis?.

Bobų Junkeris.

GARDNER, MASS.
12 d. spalių buvo prakal

bos ant gatvės. Kalbėjo su- 
fragistė panelė Helen Todd 
iš vakarinių valstijų. Kal
bėjo labai nuosekliai, varto
jo daug humoro. Žmonių 
klausėsi gana daug.

Onytė.
LAWRENCE, MASS. 
Iš merginų judėjimo.

Pastaruoju laiku dalis 
mūsų merginų pradėjo sa
votišką apšvietą skleisti, i 
Jos užsiorderiuoja bačkutę 
arba,prisijuosę šiurkštus ir 
po jais pasikišę pantę, atsi
neša rudžio, užsikviečia vai
kinų ir linksminasi. i
, Nieko nesakyčiau, jeigu ( j\/[an rodosi, kad pasauly 
jos panašiai pasielgtų ko- pesirastu tokio sūnaus, gi
duose nors pokiliuose, kaip musio iš moters, kuris 
tai: varduvių dienoj ir tt./niekintų savo motiną, t. y.,........................................._
bet jos taip elgiasi papras- imoterį; to ir aš nepadariau, lomskiu ir pradėjo draugautais vakarais, r--1—4—__
riais ir nedėldieniais. Kada įerį pįrnioj vietoj, augščiau nė. 
užeini į tą jų pokilį, tai pa-'vjso sutvėrimo ir augščiaus' Linkėtina naujai 
matai labai nemalonų ispų-!f|angaus skiiauto, kaipo pa- kogeriausios kloties, 
dį: prie pečiaus pastatyta1—.-_.-_.-i r>—
bačkutė, ant stalo pilni stik
lai alaus, o mūsų sesytes, 
apsikabinę vaikinus sėdi už 
stalo ir dainuoja. Kaip tik 
įeina naujas vaikinas, tai vi
sos apipuola ir pradeda sa
kyti: “Gerk, Joneli, gerk 
brangusis, męs jau gėrėm, 
o tu dar su mumis negėrei!” 
Bet jeigu vaikinas atsisako 
nuo gėrimo, tuomet mūsų 
sesytės labai užsirūstina, į-

3) Draugijos teisės ir mo
teriškė.

Jeigu Onytė nesuprato 
mano išvedžiojimų, tai jau 
ne mano kaltė ir aš tuomi 
neužsitarnavau tokios gar
bės, kokių man Onytė sutei- 

Ikė.

SO. BOSTON, MASS.
21 d. spalių atsivedė drg. 

P. M. Šolomskas (“Keleivio” 
hnotypistas) su p-le V. Vai
ši u te iš Scranton, Pa. Drg. 
šolomskis priguli prie L. S. 
S. 60 kuopos, šliūbą ėmė 
civilišką.

Reikia pažymėti, kad p-lė 
Yalšiutė pirmiau stipriai

pa- laikėsi tikėjimiškų apeigų, 
y., bet kada susipažino su Šo-

subatvaka- savo kalboj pastačiau mo- ti, tai savo pažiūras permai-

Linkėtina naujai porai

Prezentas.šaulio motiną. Bet jeigu 
tarpais pašiepiau tekias, 
kaipo Panhurst, sakyda
mas, kad patol kovoja, pa
kol vyro negauna, o kaip 
vyrą gaus, tuomet ir sutra- KevŠža priklauso’prie"L.’ Ši 
gizmas išnyks, nes tuomet g. ~ ---- - -
reikės dirbti, arba, kada da- bažnyčioj^ 
bar Wilsonas, vesdamas jau-, 
ną moterį, prižada balsuoti' _
už suteikimą moterims ly- j Užpuolė ant sufragisčių. • 
gių su vyrais teisių, bet jei- 

t igU būtų jo senoji žmona,' 
bėga į kitą kambarį, uzsi- tuomet apie tai nei nekalbė
davo ir žiuri per rakto sky- tu> pagaliaus dar pašie- 
lėlę, kada ta negeistina y- piau, kad iš New Yorko ke- 
pata išeis. Ir patol nepasi- jj tuzinai turtingų merginų 
rodo, pakol tas vaikinas pėsčiu keliavo į Washingto- 
randasi kambary. _ _ išreikalavus mote-

Man rodosi, kad nereikia rims lygias su vyrais teises 
aiškinti, kokios būna pa- ir pakeliuj aplankė visus 
sėkmės iš tokių pasilinksmi-(universitetus, bet kuri tik 
nimų, nes kiekvienas tą gali pasigaudavo dailų studentė- 
suprasti. įlj} tai nešdavosi atgal, kad

Bet dalis merginų veda greičiau apsivedus. Man 
dorą ir pavyzdingą gyveni- rodosi, kad tokios pašaipos 
mą; jos rūpinasi visuome- negalėjo moterų įžeisti ir 
niškais reikalais, priklauso tokia pajuoka, tai nepažemi- 
prie draugysčių, kovoja už nimas moterų.
pagerinimą darbininkų bu-; Turiu priminti, kad dau-1 
vio ir tt. Štai pastaruoju gelį Onytės išsireiškimų pa
laikų tokios merginosvaikš- lieku jai pačiai, nes jie man 
tinėja po stubas, stovi ant nepriklauso. Kaslink bai- 
gatvių ir renka aukas nu- mes, kad moterįs, gavusios 
kentėjusiems nuo karės. Su- lygias tieses, neužimtų ma- 

; , visai nebijau ir 
pakaušio nekrapštau.

Mano nuomonė, jeigu vy
rai pagal gamtos ir draugi
jos teises yra moterų užta- 

siekt augštesnį mokslą ir 'kioms merginoms! Bet am- įėjai ir dabar jie vieni ne- 
/ gali pagerinti moterų būvio,

Prie Liet. Moterų Pro- 
gresyviško Susiv. 8 kp. 

įnešimo.
“Laisvės” N. 84 tilpo L. 

M. P. S. 8 kuopos įnešimas. 
Patsai įnešimas yra labai 
naudingas ir, rodos, jei męs 
galėtume surengt prakalbų 
maršrutą, tai netik kad 
esančias kuopas sustiprin
tume, gaudamos naujų na
rių, bet, be abejonės, galėtu
me sutvert ir keliatą naujų 
kuopų.

Bet visam mūsų darbui 
kliūtis yra tame, kad męs 
savo tarpe neturim moterų- 
agitatorių. Ineligentės mo
terįs, kurių keliatas randa
si lietuvių tarpe ir kurios, 
rodos, galėtų didelę naudą _ 
atnešti ne tik mums, bet ir įprantama, berenkant aukas, no vietos 
abelnai visuomenei, tai tos prisieina visko išgirsti, pri- 
visai su mumis neina. Iš sieina nukentėti pajuokų ir 
tiek inteligenčių, kurios A- visokių pažeminimų, bet jos

aiškinti, kokios būna pa- ir pakeliuj aplankė 
sėkmės iš tokių pasilinksmi-(universitetus, kv ku.. 
nimų, nes kiekvienas tą gali pasigaudavo dailų studentė

apsivedus. Man

GRAND RAPIDS, MICH.
12 d. spalių apsivedė J.

Kevėža su U. Arminiute. J.

51 kuopos. Šliūbą ėmė

Philadelphia, Pa. — Bū
rys republikonų užpuolė ant 
sufragisčių mitingo ir kalbė
tojas pradėjo mėtyti supu- 
v usiais kiaušiniais, visokiais 
skudurais ir kitokiom ne- 
švarybėm. Buvo pašaukta 
policija ir keliatas chuliga
nų suareštuota.

Tai matot, kokių randasi 
chuliganų, o ką norėti, kad 
jie balsuotų už suteikimą 
moterims lygių su vyrais 
teisiu. c

VARšAVA.
Varšavoje vokiečiai uždarė daugumą 

lenkų teatrų, ypatingai, kur buvo statomi 
linksmi veikalai, dainuojamos juokingos 
dainuškos ir sakomos pajuokiančios eilės, merikoj turėjo progą pa- į tai nepaiso.. Garbė to-
Lenkų artistai pradėję pajuokti vokiečius, r*-1-1- -• — 11- ------------ ------
ju kariumenę ir net patį ciesorių Vilhelmą, daugiau gyvenimą pažint, žiną gėda toms merginoms, _
Už tatai suimta daug artistu ir patrauk- tai Yos. dk keIŪs mūs kuri«s.daugiau nieko neži- bet šaukiasi moterų pagel
ta teisman už kaizerio ir jo kariumenės randasi ir nuo tų kelių męs no, kaip tik girtuokliauti, ,1)08, t y., kad silpnos mote- . ...

1 negalim reikalauti, kad jos su vaikinais glamonėtis ir(rįs padėtų jiems išrinkti at- ja? 
aplankytų visus lietuviais pliaukšti visokias nesamo-(sakančia valdžią, tai tokius 
apgyventus kampelius.

Iki šiol męs mažai susi-[kada gailėsitės to laiko, ku-.čių namus, 
laukėm pagelbos nuo inteli- rį dabar prie bačkutės pra-1

garbės inžeidimą. Visi statomi ant scenos 
dalykai arba viešai dainuojami turi dabar i 
būt siunčiami pirma peržiūrėti vokiečių 
cenzuron.

kad silpnos mote-

Sesytės, ateis laikas vyrus uždaryti į silpnapro-

V. R. Delianis,

Sufragistės varys agitaciją 
universitetuose.

Philadelphia, Pa. — Su
fragistės gavo leidimą vary
ti agitaciją Pennsylvanijos 
universitete, kuris skaitosi 
atžagareiškiausiu kaslink 
suteikimo lųoterims lygių 
su vyrias teisių ir kuriam 
laisvės žodis suvaržytas.

RED. ATSAKYMAS.
J. S. Kis. — Straipsnelio 

“Prie straipsnio, kodėl mer
ginos sportauja, o neprotau- 

?” negalime sunaudoti, 
nes p ri rašėt labai daug, bet 
jokio išvedimo nepadarėt ir 
skaitytojai iš jo jokios nau
dos neturės.



LAISVE
gavd nuo republi- 

Lietuvių Kliubas”

NIAGARA falls, n.
Mūsų lietuviai visgi “ne

snaudžia”, bet “darbuojasi”. 
Jeigu nueina į svetimą stu- 
bą, tai visųpirmiausiai išsi
ima iš kišemaus dešimtuką,'

, tam žmogui yra ir kodėl jis 
dabar čia sėdi.

Kada jį užklausė, ką jis 
čia veikia, tai žmogus pra- 
dėjo rankomis mosuoti, liet- 

’' (sargiu į žemę mušti ir šauk-
meta ant stalo ir sako:“Gas- 
padonau, eik parnešk a- 
laus!” Suprantama, gaspa-i 
domusi paima dešimtuką ir | raAlsk0 štabo susirinkimo, 
parneša “pantę”. Tuom tar-'šalin iš keliop, 
pu ateina kitas svečias ir 
radęs begeriant, meta ant 
stalo dolerį ir šaukia: “Kas 
parneš alaus už visą dole
rį !”

Kada jau atsiranda neši
kai ir parneša už visą dole
rį alaus, tuomet prasideda 
apie “cicilikus” kalbos. Vie
ni sako, kad daug “cicilikų” 
priviso, kiti ginčyja, kad jų 
nematę,treti nurodinėja,kad 
jau ir korespondencijas ra
są ir tt. Atsiranda ir tokių 
smarkuolių, kurie pradeda 
šaukti: . “Jeigu aš pamaty
čiau ciciliką arba korespon
dentą, tai tuojaus jam gal
vą apsukčiau į kitą pusę ir 
jis daugiau nenorėtų kores
pondencijų rašyti !”Kiti pri
taria, kad ir jie tą patį pa
darytų. Pagaliaus, prieina 
prie to, kad tankiai tarpe 
savęs pradeda peštis.

Reikia pažymėti, kad čia 
norima sutverti S. L. A. 
kuopa,tai daugelis tam prie
šingi, nes, girdi, esanti be
dieviška.

Ir kada mūsų broliai su
sipras, kada jie svečius vai
šins ne alumi, bet geromis 
knygomis ir laikraščiais?

Parapijonas.

“Kas gyvas šalinkitės, nes 
aš jus suvažinėsiu! Aš eks
presu važiuoju iš vyčių gene-

RACINE, WIS.
24 d. spalių buvo prakal

bos “Lietuvos Brolių” drau
gystės. Kalbėjo A. Kara
ims is Chicagos dviejose te
mose: “Ką darbininkai turi 
ž:noti?” ir “Karė ir taika”. 
Kalbėtojas savo užduotį at
liko gerai. Pertraukomis

Tarpe susirinkusiųjų pa
sidarė suirutė: vieni pradė
jo bėgioti, kiti juoktis, tre
ti, nesuprasdami, kame da
lykas, stovėjo, kaip stuob
riai ir žiūrėjo į tą nelaimin
gą dievo sutvėrimėlį. Bet 

ibiai vienas iš susirinkusiųjų 
pradeda šaukti: “Vyrai, gel
bėkite, juk tas žmogus, tai 
vyčių generališko štabo vy
riausias generolas!”

Tarpe publikos būta kelia- 
to ir vyčių. Kaip tik išgir
do šiuos žodžius, tuojaus 
pradėjo bėgioti, slankioti, 
kaip čia padavus nelaimin
gam jam pagelbą. Tuom 
tarpu pro šalį ėjo vyčių gas
padinė ir pamačius, kad ge
nerolas negali atsikelti, pri
bėgo, apkabino ir bandė at
kelti, bet nei iš vietos. Ne
galėdama viena atkelti, pa
sišaukė į talką porą vyčių ir 
visi trįs sukibo, bet genero
las nei iš vietos. Vienas vy
čių sako: “Męs, be tam tik
rų įrankių, negalėsime jį pa
kelti, nes pas jį yra daug 
“magnuso”, kuris traukia 
prie žemės”. Tuom tarpu 
atsirado daugiau vyčių ir, 
vargais, negalais, paėmė ge
nerolą ir nuvilko pas gaspa- 
dinę.

Netrukus pasklydo gan
das, kad vyčių generolas į- 
klimpo į žemę ir negali iš
lipti. Kaip tik apie tai iš
girdo vyčiai, tai pasiėmė 
spatus, virves, baslius ir ki
tokius įrankius ir leidosi į 
nurodytą vietą. Bet kada 
atbėgo, tai jau toj vietoj

buvo deklamacijų; deklama- nebuvo, apart gatve-
vo E. Kaupiūtė ir St. Nar
kis. Žmonių buvo daug ir 
visi ramiai užsilaikė. Po 
prakalbų buvo renkamos 
aukos sušelpimUi nukentė
jusių nuo karės lietuvių. 
Aukų surinkta $16.50.

Nors ši draugystė jauna, 
bet atsižymi savo veikimu.

♦

Vietos L. š. F. komitetas

Martinaitis išdrįsta sakyti,'riuos darbdaviai skriaudžia, 
kad jis socijalistų nešmei-jie skundžia ir kada ap- 
žęs, bet jiems pritaręs. Kur skųstasis lieka iš dirbtuvės

tu 
kfe „ 
pirmiau irgi panašiai elgda
vosi, bet šiais metais tūli po
litikieriai sumanė pasinau
doti iš abiejų partijų, priža
dėdami balsuoti už abiejų 
partijų kandidatus.

3 d. spalių “Liet. Kliubas” 
parengė prakalbas ir už
kvietė republikonų kandida
tus kalbėti. Tvarką vedė 
M. J. Vokietaitis. Jis kiek
vieno kalbėtojo kalbą trum
pai paaiškino lietuviškai,gy
rė kalbėtoją ir ragino visus 
balsuoti už republikonų par
tijos kandidatus. Po pra
kalbų sekė gėrymas ir ciga
rų rūkymas.

4 d. spalių J. T. Kazlauc- 
kas, buvęs karštas republi
konų partijos rėmėjas, su
šaukia kliubo susirinkimą ir 
užkviečia demokratų parti
jos kandidatus. Ir vėl M. J. 
Vokietaitis pirmininkauja, 
ir vėl gina demokratų par
tijos kandidatus, ir vėl lie
pia balsuoti už demokratų 
partijos kandidatus. Kaz- 
lauckas, kuris iki tai dienai 
buvo karštas republikonas, 
giria demokratus, nurodi
nėja republikonų blogas pu
ses ir liepia visiems balsuo
ti už demokratus.

Ir ką galima sakyti apie 
tokius politikierius? Ar ga
lima suprasti jų idėją?

K. A. Makarevičius, re
publikonų kliubo pirminin
kas, vežioja demokratus,no
rėdamas būti abiem parti
jom geru.

Bet mūsų politikieriams 
nepalaimos: rinkimai užsi
baigė ir nei vienas demokra
tas neišrinktas—visa val
džia išrinkta iš republiko
nų. Dabar, nabagai, vaikš
čioja nosis nuleidę. Mat, no
rėjo prisigerinti prie abiejų 
partijų, bet nepavyko.

Rodosi, kad ir maži vaikai 
negalėtų taip paikiai elgtis, 
kaip mūsų lietuviški politi
kieriai, kurie save vadina 
mokintais vyrais ir kitiems 
duoda įvairius patarimus. 
Bet už stiklą alaus ir pa- 
smirdusį cigarą viską gali
ma padaryti.

Gerbiamieji, jeigu jau po- 
litikaujat, tai politikaukit, 
bet nors neveidmainiaukit. 
Nėra bjauresnio darbo, kaip 
veidmainystė. C. J. S.

čia teisybė, kur žmonišku
mas?

Reikalui esant, galėsiu 
daugiau paaiškinti apie tuos 
“nešmeižimus”, bet šį sykį 
užteks.

V. M. Rimkevičius.

išvytas, tai jie džiaugiasi.
Gėda, draugai, taip dary

ti!...
.Biržų Kalvis.

POTTSVILLE, PA.
22 d. spalių buvo prakal

bos Socialist Party. Kalbė
jo drg. E. Seidel. Aiškino a- 
pie darbininkų gyvenimą ir 
kaip juos kapitalistai išnau
doja. Reikia pažymėti,kad

BRIDGEWATER, MASS.
Mūsų miestely randasi a- 

pie 500 lietuvių ir jie sutiki
me gyvena. Yra L. S. S. 129 „
kuopa, lietuvių choras ir be-; Seidel prakalbų pasiklausyti 
nas, bet pastarasis turi vos 
6 narius. Daugiausiai dar
buojasi L. S. S. 129 kuopa. 
Kmp girdėjau, tai jau turi 
surengus čielą eilę prakal
bų, paskaitų ir tt. Taipgi 
yra kooperatyviška bendro
vė, kuri turi turto virš 
$13,000. Dabartiniu laiku 
šoras parsiduoda po $100.

Svečias.

susirinko daugelis buržua
zinių elementų, buvo daug 
ir advokatų. Po prakalbų 
advokatai pradėjo duoti 
klausimus, bet kalbėtojas 
greitai su jais apsidirbo ir 
tie nutilo.

Žmonių buvo gana daug. 
Lašas.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

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

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

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

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

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

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

BINGHAMTON, N. Y.
Gavęs žinią, jog mūsų a- 

pielinkėje lankysis su pra
kalbomis D. Klinga, vietos 
draugijų Sąryšis spalių 25 
d. surengė prakalbas. 
Klinga kalbėjo apie Euro
pos kares ir abelnai., kas ka
res surengia ir palaiko, kam 
iš jų nauda ir kam blėdis ir 
kas jas gali panaikinti. 
Vien tik susipratę darbinin
kai gali kares panaikinti — 
sakė kalbėtojas.

Nors kalbėtojas truputį 
suvėlavo pribūti, bet dar 
kalbėjo apie dvi valandas ir 
publika ramiai klausėsi. 
Aukų padengimui lėšų su
rinkta $4.00. Publikos bu
vo apie 100 ypatų. Daugiaus 
nei svetainėje nebūtų tilpę, 
nes mažiukė, o ant greitųjų 
geresnės nebuvo galima 
gauti.

Binghamtonietis.

YOUNGSTOWN, OHIO.
Jau buvo “Laisvėj” minė

ta, kad Wm. Tod Co. įvedė 
8 ’vai. darbo dieną ir įves- 
dama tas reformas pagarsi
no, kad reikalinga daug 
naujų darbininkų. Nespėjo

Laidotuvės buvo nepapra
stos. Mat,kada velionio kū-

pirkdavo mėsą. Tik viena 
kliūtis buvo, kad moterims 
neduodavo pasirinkti mėsos, nas buvo apšarvotas, tai vie- 
Bet štai naujoji skerdykla ton svaiginančių gėrynių, 
pradeda pardavinėti mėsą ant stalo buvo knygos ir

p 'praslinkti kelios dienos,kaip 
* * • “ J 1 • 1 i ■*

laikraščiai ir vieton maldų 
ir giesmių—draugiški pasi
kalbėjimai ir diskusijos. Gi
minėms ir daugumai paša
linių tokia tvarka nepatiko 
ir jie buvo sukėlę triukšmą, 
norėdami pradėti melstis ir 
giedoti. Bet velionio mote- 

Iris nedaleido to. Ji pasakė, 
kad velionio norą turi išpil
dyti.

Paskui buvo iškilęs triuk
šmas tarpe giminių, kad 
laidoti su bažnytinėmis ce
remonijomis ir ant katali
kiškų kapinių, bet ir tas 
jiems nepavyko padaryti.

Ant kapinių velionį lydė
jo visi S. L. A. 114 kuopos 
nariai ir pašalinių buvo a- 
pie 400. Ant kapinių S. 
Pempė pasakė netrumpą 
prakalbėlę, nurodinėdamas 

i šį netikusį surėdymą. Nors 
^•_,^vp. A. kalbėtojas nepalietė tikėji

mo, bet atsirado tokių., ku
rie pakėlė didžiausį triukš
mą ir net kalbėtoją norėjo 
sumušti. Jie šaukė, kad 
dar savo gyvenime pirmą 
sykį matą tokias laidotu
ves, kad vieton maldų, pra
kalbas sakytų. Kadangi 
Kerį laidojo ant miesto ka
pinių, tai duobkasiai taipgi 
stebėjosi, kad jie pirmą sy
kį mato tokias triukšmin
gas laidotuves.

Lai būna jam lengva Šios 
šalies žemelė.

P. žemaitis.

ta pačia kaina ir duoda pa
sirinkti. Suprantama, žmo
nės pradėjo eiti į naująją. 
Senosios skerdyklos bosai 
supyko ir pradėjo mėsą par
davinėti ant 0.10 pigiau, ne
gu naujojoj. Dabar, kur 
krautuvėse mėsa pardavi
nėjama po 0.45 ir 0.50 kilas, 
skerdykloj galima gauti už 
0.30.

Kaip bus toliaus, nežinia, 
gal kompanijos susitaikys ir 
padarys sutartį, bet dabar 
žmonės pasinaudoja ta pro
ga. O krautuvninkams, 
pardavinėjantiems mėsą, 
tikras bankrotas.

Skapagirio Juozas.

jau prie minėtos dirbtuvės 
vartų stovėjo baisi galybė 
darbininkų. Tiesa, kompa
nija priėmė apie 200 naujų 
darbininkų, daugiausiai ma
šinistų, bet penkis sykius 
tiek pasiliko už vartų nepri
imtų. Neužtenka to, kad 
bedarbių .skaitliusdidelis,bet 
kasdien dar pribūna iš sve
tur ir bedarbių skaičius vis 
eina didyn. Daugelis dar
bininkų tapo suviltų: jie iš 
kitur pribuvo ir dabar ne
turi kuom atgal sugrįžti:

Tuom tarpu kapitalistiški 
laikraščiai skelbia: “Youns- 
townas ūžia, pleška, rūks
ta!” Tiesa, darbai eina ne 
blogai, bet ir bedarbių už
tenka. Mat, kapitalistai vi
suomet nori, kad prie jų 

^dirbtuvių vartų tūkstančiai 
bedarbių stovėtų, tuomet 
jiems ir su dirbančiais daug 
geriau rokuotis, daug leng
viau juos išnaudoti, nes 
darbininkai neišdrįsta taip 
greitai pasipriešinti.

Visų vietos dirbtuvių dar
bininkai pradeda judėti, 
pradeda neužsiganėdinti ka
pitalistų išnaudojimu.

Patartina visiems darbi
ninkams būti atsargiems ir 
netikėti, ką rašo kapitalis
tų laikraščiai.

D-gas.

MONTELLO, MASS.
Dar žodelis apie p. Šimkaus 

prakalbas.
“Laisvės” ?’

Liutkus rašo, būk aš netei- į 
singai įžeidęs p. Šimkaus 
garbę sakydamas, kad jis be 
kunigo negalėjęs ateiti kal
bėti. Gerbiamasis, man 
rodos, kiekvienas gali su
prasti, kad p. Šimkus galėjo 
ateįti į svetainę be kunigo, 
nes dar turi abidvi kojas ir 
kunigas jo neneše. Taipgi 
galėjo ir kalbėti be kunigo 
perstatymo. Bet čia klau
simas yra ne apie galėjimą, 
bet apie nenorėjimą. Argi, 
kunigas, perstatydamas p. 
Šimkų kalbėti, nepasakė, 
kad jis nenorėjo eiti į sve
tainę prakalbų pradėti be 
manęs? Ar dabar p. A. 
Liutkui bus aišku, ką tas 
reiškia?

CLEVELAND, OHIO. 
Laime, kad mažiukas.

Mūsų taip vadinamas 
mažiukas vaikščioja po stu- 
bas prašinėdamas pinigų 
ant bažnyčios ir kas ne
duoda, tai žada ausis ap
daužyti. Vieną vakarą sė
džiu kambary ir skaitau 
laikraštį. Beskaitydamas 
išgirdau, kad kas tai įėjo į 
virtuvę ir pradėjo pinigų 
reikalauti. Gaspadinė tei
sinosi, kad neturinti. Iš
ėjau iš kambario pažiūrėti, 
kas virtuvėj dedasi. Ogi 
žiūriu mūsų mažiukas sėdi 
prie stalo ir net kepurės ne-

ši avių, kurie valė generališ- 
ką vietelę.

Tai matot, kiek triukšmo 
gali padaryti vyčių genero
las, o kas bus, kuomet visi 
vyčiai sukils?!

Reikia pažymėti, kad mi
nėtas generolas yra atsižy
mėjęs tarpe vietos lietuvių, 
nes priguli prie įvairių su- 
saidzių ir vis užima komite
tuos vietas. Apart to, pri- 

j ir 
naikindamas 

svaiginančius gėrymus. Ro
dosi, kad jis pats veda blai
vininkų draugystės užrašus 
kovai su svaiginančiais gė- 
rymais. Apart to, pas Dū
dą ima lekcijas ir nežinia,

per visą vasarą miegojo ir klauso prie blaivininkų 
rieko neveikė, bet dabar jau darbuojasi
rubudo. 22 d. spalio buvo 
sušauktas susirinkimas ir 
nutarė pradėti rūpintis au
kų rinkimu. Vietos lietu
viai aukauja gana gausiai. 
Iki šiol iš mūsų miesto nu
siųsta L. š. F. apie $150.

L. Š. F. Kom. Rašt.
St. Narkis.

E. ST. LOUIS, ILL.
17 d. spalių buvo prelek- 

cija Laisvės Mylėtojų drau
gystės. Skaitė dr. J. J. 
Vizgirdas apie ligas ir svei
katą. Prelegentas aiškino 
apie įvairias ligas, ligų bak
terijas, kaip jos persikelia

ROCHESTER, N. Y.
23 d. spalių buvo vakaras 

P. P. D. unijos 191 lokalo, 2 
skyriaus. Sulošta veikalas 
“Žmonės”. Aktoriai savo 
užduotį atliko gana gerai. 
Buvo ir monologas “7” 
pakliuvau į kariumenę?” 
Žmonių buvo nemažai. Gal 
bus ir pelno.

Kaip ašį nusiėmęs, o jo _ palydovas

GRAND RAPIDS, MICH.
Pastaruoju laiku “Lais

vėj” tilpo korespondencija
kada užbaigs savo mokslą. mUsų miesto, po kuria pa- 
Dabar daugiausiai, užsiima sirašo «L.” Reporteris. Ant
kritikavimu ir naikinimu al
koholio, t. y., didžiausias 
blaivininkas. Bet, supran
tama, žmogus geros širdies, 
mielaširdingas ir mylintis 
savo tautą,tai retkarčiais už- _____ ____ ___
ejna^ į tautiškas karčiamas; jMistams yra priešingi.

Vyručiai, jūs teisinatės, 
kad socijalistų nešmeižiate

tos korespondencijos pasi
pylė įvairių protestų. Mat, 
“L.” Reporteris pasakė ke
liūtą teisybės žodžių apie 
Martinaitį, Besasparį, M. 
[Daukša ir kitus, kurie soči- I Lz 7

ir atsistojęs prie baro pasi
kalba su tautiečiais, o “ci- 
cilikai”. pamatę jį karčia- įr jar jiems pritariate, bet 

nuo' ligoto', žmogaus prie Pr^e.dt;SaU;k' ar atsimenate, kaip jūs sau-
CAZoilrn iv* Vain nnn iii n na i _ '-r-.’sveiko ir kaip nuo jų apsi
saugoti. Prelekcija buvo 
gana naudinga. Kiek aš pa- 
tvriau, tai dr. Vizgirdas ap
siimtų ir daugiau tokių pre- 
lekcijų skaityti ir nereika
lautų jokio atlyginimo, jei
gu tik draugvstės parengtų 
viešus susirinkimus.

, kad jis girtuokliauja. 
Bet ar jūs matėt jį kada 
nors žydelio karčiamoj? 
Niekados!

Perkūno Kulka.

NEW HAVEN, CONN.
Lietuviai politikieriai.

5 d. spalių buvo rinkimai

kete L. S. D. susirinkime, 
kad socijalistų chorui ne
duoti svetainės praktikoms 
daryti? Ar jūs nevadinot 
socijalistų chuliganais ir 
juodašimčiais? O juk soci- 
jalistai jums nieko blogo ne
padarė. Ar nesat varę ypa- 
t’šką agitaciją prieš socija-

NEWARK, N. J. 
Nepaprastas atsitikimas.

miesto viršininkų. Kaip vi-Ristus, kad jų į svetainę ne- 
suomet, taip ir šiemet re- 'įsileisti?
publikonų ir demokratų! Ar ne Martinaitis prama- 
partijų kandidatai lankėsi ne paskalas, buk socijalistai

BERISSO, ARGENTINA.
Pastaruoju laiku mūsų 

mieste pasigarsino koks tai 
agentas, kad už $25 suteikia 
gerą darbą. Kadangi čia

ROCIIESTER

stovi be kepurės. Kada 
mane pamatė, tuojaus už
klausė, kiek aš duosiu ant 
bažnyčios. Aš atsakiau: _ 
“Ir aš eičiau prašinėti, jei-j sunkus laikai ir daug ran
gu žinočiau, kad gausiu. Tik 
bėda tame, kad neturiu to
kiu drąsių akių, kaip tam
sta”.

Mažiukas pašoko ir tarė:
—Prasišalink tamsta nuo 

durų, nes noriu laukan iš
eiti!”

Aš tuojaus jam patarna
vau duris atidarydamas.

dasi bedarbių, tai, supran
tama, atsirado tokių leng
vatikių, kurie nubėgo pas 
tą agentą ir įteikė jam po 
$25. Tarpe tokių žioplių 
buvo ir lietuvių. Užsimo
kėję po $25, laukia, kada 
jiems agentas suteiks darbą, 
bet tas susirinkęs gerą su
mą pinigų išdūmė. Dabar 

Kada išėjo į koridorių, tai' žmoneliai pirštus sau krem- ii • • i z zm ' J. _ 1 1*1  __ X • - JI savo palydovui ir sako: “To
kiam tik ausis apdaužyti!”

Tai laimė, kad mažiukas, 
o jeigu būtų didelis, tai 
dauguma vietos lietuvių be 
ausų vaikščiotų.

A. žemaitis.

JERSEY CITY, N. J.
Tankiai męs kalbame apie 

darbininkų tamsumą, kad. 
jie bosams pataikauja, į- 
skūndžia vieni kitus ir tt. 
'lokius darbininkus męs va
diname tamsūnėliais. Bet 
tankiai negeriau pasielgia 
ir taip vadinami susipratę 
darbininkai. Štai P. C. L. 
Co. dirbtuvėj darbininkaipo visus kliubus, nepaisant norėję sumušti L. S. D. ko-į Co. dirbtuvėj darbininkai 

Viena gražu ryta prieš kokių tautų jie yra. Supran-'mitetą? Kada socijalistai .pradėjo vieni kitus bosams 
. . .. , . • • .......................................................... Kada bosas praša-

L tai
pat sauletekį/prie lietuviš- tama, atsilankydami nepasi- patraukė, treciųjų tesman, skųsti. ------ ------
ko parkelio atsitiko kas tai gailėjo keliatą dolerių iš- tai Martinaitis visai į teis- lino vieną darbininką, tai 
nepaprasto. Beeidami žmo-įmesti ant alaus ir pasmirdu- mą nestojo. . Kada draugys- keli darbininkai, kurie save 
ne<? i darbą, rado ant žemės siu cigarų, kad patraukus tos susirinkime buvo per-'vadina susipratusiais, p— 
sėdinti žmogų, be kepurės, savo pusėn daugiau balsuo- skaityta trečiųjų teismo re-1 dėjo džiaugtis, kad išgyveno 
.. . ‘ & . I rznl; nr»i Li tni vnl ialriln rl i _ . zJ v, bn A v. Inl

f darbą, rado ant žemės siu cigarų, kad patraukus tės susirinkime buvo per-! vadina susipratusiais, pra- 
/ 1 ,v _ j

|zoliucija, tai vėl iškilo di- vieną darbininką. Ar tai 
džiausiąs lermas,.kad atme- dailus toks pasielgimas? Ar 
tus trečiųjų teismo nuo-į galima tokius darbininkus

lietsargiu mosuojantį ir sap
nuojantį an^e septintą Ma
hometo dangų.

toj ų.
Ant laimės, lietuviai už

laiko net du kliubu: “Lietu-
Nesnėjo praslinkti kelintas vių Kliubas” ir “D. L. K. K. 
’mitu, Lain ar.link ii susi-1 Remibbkonn Kliuhas”.. Re- 

daugybe žmonių, publikonų kliubas neįsileido 
žingeidavosi, kas demokratų ir užsiganėdino

rinko 
Žmonės

kuopa surengė prakalbas.

Pirmoj daly savo kalbos 
'drg. Klinga nupiešė vargin
gą Lietuvos padėjimą. Į 
Lietuvos ateitį Klinga žiū
ri optimistiškai. Pagal jo 
išvedimą, gali pasitaikyti, 
kad Lietuva gali gauti auto
nomiją be jokios kovos. 

..... ; Kaipo pavyzdį, privedė Bal- 
Visoj šioj apielinkėj ang- kanus. Nors rusai ir atė

jiu kasyklos dirba pilną lai- nię nuo turkų Balkanus, bet 
ką, išskyrus dviejų, kurios aplinkybės susidarę tokios, 
stovi uždarytos nuo pereitų pa(| Balkanų tautelės likę

OAKLEY, WYO.
Pastaruoju laiku pas mus 

darbai pradėjo eiti daug 
geriau. Anglių kasyklos 
dirba pilną laiką. Nors 
darbas nelengva gauti, bet 
matosi kas savaitę priimant 
naujų darbininkų.

ta, kad likosi apgauti; dau
gelis paskutinius skatikus 
sukrapštė ir atidavė tam 
apgavikui.

Bet kas tame kaltas? 
Niekas kitas, kaip tik patįs 
darbininkai. Jeigu jie 
stengtųsi apsišviesti, tuomet 
nesiduotų save apgaudinėti, 
bet dabar ne tik patįs nesi
rūpina apšvieta,bet dar per
sekioja tuos, kurie laikraš
čius skaito. Jeigu pamato 
laikrašty žinutę, tai sako: 
“Kad aš žinočiau, kas rašo 
korespondencijas, tai tam 
galvą suskaldyčiau”.

Tai matot, kaip darbinin
kai protauja.

Putinas.

metų.
J. Banevich.

MIDDLEBORO, MASS.
16 d. spalių buvo dvejos !' 

vestuvės: F. Kraučiuno su 
P. Gasceniute ir Sarapo su 
Plataičiute. Nors vestuvč-

liuosos. Antroj daly kalbos 
aiškino apie karę. Petrau- 
ikoj Antanas Arlauskas su- 
!dainavo solo ir Jieva Žilins- 
kiutė padeklamavo eilutes 
ir sudainavo solo. Dainos 
ir eilės publikai patiko.

Prakalbos, galima sakytį 
Žmonių bu-se buvo ir svaiginančių ge-,P^nai pavyko.

rymų, bet pas Sarapą visgi vo pilna Lietuvių salė. Pra- 
svečiai suaukavo $11.75 nu- kalbos, kaip matyt, zmo- 
kentėjusiems nuo karės lie- nėms patiko. Aukų dėl pa- 
tuviams. !dengimo lesų surinkta 3.60.

Pypkorius. J. P. Stančikas.

HAZLETON, PA. 
Nepaprastos laidotuvės.
21 d. spalių anglių kasyk- j 

lose tapo užmuštas Stanis-

BERISSO, ARGENTINA.
Jau buvo “Laisvėj” minė

ta, kad mūsų mieste atsida- Buvo laisvų pažiūrų, skaitė 
re nauja skerdykla. Dabar darbininkiškus laikraščius 
tarpe tų skerdyklų eina kon- ir neapkentė dabartinio su- 
kurencija. Mat, pirmiau se- i ėdymo. Taipgi buvo tau
rojoj skerdykloj buvo par- pus,* paliko sutaupinęs virš 

Gyvas

RED. ATSAKYMAI.
A. Liutkus. — Apie vaka- 

patalpinom anksčiau 
lovas Keras, 25 metų am- gautą. Atleiskite, kad ne
šiaus, vedęs. Tarpe vietos galėjom sunaudoti, 
lietuvių buvo atsižymėjęs 
dailės ir skulptūros darbe.

rą
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sprendį. Na, trečiųjų teis- vadinti susipratusiais? Vie- Įdavinėjama mėsa daug pi- tūkstančio dolerių. < 
mo nuosprendis tapo atmes- ton paduoti pagelbos- ranką, giau. negu krautuvėse, tai būdamas visuomet sakyda- 
tas ir Martinačiui prasikal- vieton vieniems už kitus už- ne tik vietos žmonės, bet ir vo, kad jį palaidotų be Jo- 
timas dovanotas. O dabar stoti, užtarti už tuos, ku- iš apielinkių atvažiuodavo ir ,kių bažnytinių ceremonijų.

AbeEškiui. — Rusinėkite, 
draugo, tankiau, šiuo žy
giu tik dalelę koresponden
cijos patalpinam, nes apie 
streiko bėgį rašė patsai drg. 
J Kučinskas. Laikykitės 
vienybėje.

Safyrui, Worcester. — 
Dėl vietos stokos “Persi
mainė” netilps.



KARE!JUOKŲ KĄSNELIAI

Jonas MATHUS

Kapucinai gano Lietuves mergelių duseles.

“JAUNOJI LIETUVA

114

i

NEW YORK, N. Y.52 CANAL STREET,

tų, k 
si be

G 
v 
G 
1! 
(i

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Pabaigusi kurnu Womans Medtca.' 
College, Baltimore. Md

PaRekmingal atlieka twivo darbrt prh 
gimdymo, taipgi nuteikia visokias rodau <» 
pagclba invairioee moterų ligoao

F.Stropiene.^X?.;

kita mano antrašo.
D R. J. LIPMAN

S14 E. ROth St., NEW vnRK.N.Y

SO. BOSTON, MASS. *

gauti DYKAI dvi geras šlakas 
ir Didelį Kataliogą visokių ma
giškų štukų ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur |ų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų adresą ir už
6 centus stempų dėl uždengimo 
prisiuntiino kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štokas tau nusių
siu! DYKAI. Adresuok*.
JUOZAS J. SZLIKAS, 

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

•. '/'Iii1'- •

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkhs nužeminimą® 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama- 
foną su 12 lietuviškų dainą 
500 aditų, kaštuoja $12.5# 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ši
tą gramafoną siunčiame kiek
vienam su tiesa apžiūrėjime 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei
gu nepatiktų, galite .sugrąžinti 
atgal. Reikalaudami, prisiųski- 
te $1.00, likusius užmokėsite 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kad 
tuomi gramafonu būsite pilnai 
užganėdinti.

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

NEW YORK. N. Y.

LAISVE

"M

DAKTARAS

Matulaitis
e)

e)

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

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.

ORA K U LO P AT A RIMAI.
Klausimas: —

Gerbiamas Orakule! Pa- 
ekspleinyk man šią nesu-

“Laisvės” N. 81 tūlas L. 
K., rašydamas iš Minersvil- 
lės apie sumažėjimą kasyk
lose darbų, sako, jog dauge
lis eina dirbti į amunicijos 
dirbtuves.

Ant kiek man yra žinoma, 
tai Minersvillėj ir apielinkė- 
se apart kasyklų yra dvi a- 
patinių kelnių dirbtuvės — 
viena vyriškų, kita moteriš
kų.

Tai paekspleinyk, Oraku
le, kurias kelnes korespon
dentas priskaitė prie amu
nicijos: vyriškas ar moteriš
kas ?

Atsakymas: —
Nors visokių tinksų esu 

sviete matęs, bet tokių kel
nių, kurias galima būtų pri- 
skaityt prie amunicijos, dar 
nemačiau. Gal gi kores
pondentas ir matė kur nors 
iš kelnių šaudant. O gal ji
sai priskaito prie amunici
jos tas kelnes, kurias perka 
kareiviai?

Šitą kvestiją turėtų pa- 
ekspleinyt pats korespon
dentas. Tuomet ir Oraku
las tartų žodį.

Senbernio daina.
Esmių jaunikaitis, 
Gana gražus, slaunus — 
Būt laikas jieškotis 
Sau panelės jaunos.

Štai ir man atėjo 
Laikas ar gadynė... 
Kad reikia j ieškoti 
Gerą gaspadinę.

Juk mažai man metų, 
Penkios dešimts penkti, 
Ir vis dar negaliu 
Panos sau pririnkti!...

Kur tik aš užeinu, 
» Kad ir pirmą kartą, 

Nerandu nei sykio 
Sau durų užvertų.

Visuomet aš taikaus 
Pas mergą turtingą, 
Nežiūrint į jąją — 
Ar širdelei tinka...

Dabar aš norėčiau 
Rasti sau merginą, 
Skaisčią ir meilutę, 
Puikią, kaip žolyną.

Na, kam gali tikti 
Pasenus mergelė — 
Kurios susinėję, 
Supuolę veideliai?!...

Kasgi bus iš turtų 
Ar iš pinigynės, 
Kuomet neturėsiu 
Geros gaspadinės?!

Dabar aš jieškosiu 
Sau tokią mergelę, 
Kurios dar nebūtu 
Raukšlėti veideliai.

A. Jacobs.

— KAINOS NUPIGINTOS * r 
i KARĖ — VISKAS Už <P 3-

MUS TROTINAME, JUS PELNOTE. NEREIKALAUJAME 
PINIGŲ, MOKĖKITE TADA, KADA APLAIKOTE DAIKTUS IR 
JEI JIE JUMS PATINKA. Tūkstančiais dolerių išduodama tavorų, 
kad supažindinti jus su mūsų tavoru. Tas nupiginimas tiktai per 
tūlą laiką, ir pareikalavus męs jums prisiusime puikiai išbraižytą 
auksinį laikrodėlį, vyrišką ar moterišką su geriausiais viduriais 
tik už 5.95 ir apart to, kaip matote ant paveikslėlio visus tuos 
daiktus: Skutinyčią, gražiausi Lenciūgėlį, Žiedą, FontiAiinę Plunksną, 
Baksą Havanos Cigarų, 7 šūvių nikeliuotą revolverį. *vEIK DYKAI! 
VISKAS PILNAI GVARANTUOTA. Kitur už tuos daiktus užmo
kėtum tikrai $25.00. Specijališkas nupiginimas, todėl pasinaudokite 
tokia proga, kol daiktų yra, prisiųskite savo vardą ir adresą, iškirpę 
šitą apgarsinimą, o męs jums išsiųsime šituos 10 daiktų dėl peržiū
rėjimo ir išbandymo. Jeigu jus tas viskas užganėdins, užmokėsite 
agentui $5.95 ir persiuntimo iškaščius. Užsisakykite šiandien—su- 
ččdvsite pinigus.
EXCELSIOR WATCH CO., Dept. 920,CHICAGO, ILL. J

JUS GALETE IŠAUGITI
PLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru Ir moterių.

Ar slinka Jums plau
kai?

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

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos gaivos?

Ar plinkl, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą, atiks6l.au pasakytu Il

gu, lai stenkitės apsau
gant! Jos. Užsakykelo iluostrota kny
gute Justi prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašiia nuropos gar

singo specia 1 isto, kuri
oje randu* Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
.—Kaip užlaikyti svei
katą Ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
kias savllls turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.— Barzda.—Ir doką-
VOUCH 
kllętu.

■ ■ n if m n nereikia jieškoti|w| 11 K VI II DeHo, kad mat nurodome taip lengvai iimeW uA |V||| |\ ■> | II kalbą, aritmetiką Ir lietuviu kalboe gratMtiką tm ■>-
■ ■ ■ ” ■ • ■■ " niuose lluosame laike, visi išmoksta, hredynl B

knyga DYKAI. įdėk štampą. Adresas:
LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO.

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kušerkų 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
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

319 Walnut St., N EWARK,N.J.
Telefonas ^40,85 Market

'DIDELE DOVANA'
Nebo pakelio priešakys vertas jc pinigais 

Visas Kuponas verias įc pinigais

10 
Cigar»tte«. 

CO'W Sc Ii;

K — O w*® **■ cc n 
s if • E_

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

arba j vertas dovanas.
(ši do vans bus duodama iki Dec. 31. 1615)

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ

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.)

Ligonė dejuoja:
— Ach, dieve, dieve, aš 

mirštu be pagelbos daktaro 
ii- be... dievo.

I — Gerai, gerai, dukrele,— 
pratarė kunigas, — tik kol 
gyva, pasakyk kas daryti su 
tais duOO dolerių, o paskui 
jau aš tau pagelbėsiu.

Aptiekoje.
— Kadangi tamsta esi 

: r«mta moteriškė, tai aš pa
sakysiu atvirai, kad tamstos 
vyras daugiau negyvens,
kaip 5 dienas.

— Ach! O aš buvau net 
išsigandusi...Matydama,kaip 
daug gyduolių duodate, 
maniau kad gyvens dar 5 
mėnesius.

Mokykloje.
Mokytojas: — Priešisto- 

riškų laikų žmonės nevarto
jo degtukų, jie net nežino
jo, kas tai yra ugnis.

Vaikas:—Tai kaip jie už
sidegdavo cigarą?

Vyras:—Onute, ar tu ma
ne myli?

Pati:—Labai, labai myliu.
Vyras:—Tai ką gi tu da

rytum, jei aš numirčiau?
Pati:—Verkčiau ir verk

čiau visa amžių, v V
Truputį patylėjus pati

—O ką gi tu, Joneli, da
rytum, jei aš numirčiau?

Vyras:—Kaip tik tu ant 
lentos, aš tuoj už kitos...

Jonukas: — Onyte, pasa
kyk man, kodėl garnys atne
ša beibes tik naktimis?

Onytė:—Todėl, kad žino, 
kad nakčia atras mamę ir 
papę.

Ne dūšia jam rūni.
Viena turtinga našlė sun

kiai susirgo. Atvežė jai ku-

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszką
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gėry mus. 

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

Ketvirtoje savaite. 
GYDYMAS DYKAI.

Męs galerne perfi- 
krenti kiekviena, kad 
gyduoles (1A DVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus IJž 10 centu arba

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

sau, kiek aš išgy-

priežasties ligos?ustus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžute Calvacura— 
os N. 1 Ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” išplaukėte že-

^eštoie savaite tnlau atspaustą kuponą Bestoje savaite. stugkpte šianden.
UNION DABORATORY, Box 645, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

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

kėjimo kaštu perslutlmo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžute Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
iusu antrašu.)

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 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

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 prisiųsiu 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

22G Broadway, kam p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So.Boston 21014 ir 21013.

i Akušerka 5
Diena 

užsiimu 
Persistatykite 
tižiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirčjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specijalistą
DR. LEONARD LANDES

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

Dėl gydymo nervų ir 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 val. ryto iki 4 po pietų.

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

Po medžiu sėdi apsikabi
nę vaikinas su mergina. 
Vaikinas sako: “Ko tu, Onu
te, drebi tokiam karšty. Ne
jaugi tau šalta?”

Truputį patylėjus mergi
na atsakė: “Tai ko gi tu, 
Joneli, prie manęs taip 
glaudiesi, jeigu tau šilta?”...

Skapagirio Juozas.

Ar IMor

Apkainavimas.
Kunigo gaspadinė nusi

pirko naują skrybėlę ir pa
rėjus namo klausia kunigo:

— Na, pasakyk, kaip iš
rodo mano nauja skrybėlė?

—- Taip kaip kolekta per 
atlaidus — atsako kunigas.

Kaip jis man, taip aš jam.
—-Kodėl tasmta nesilankai 

į bažnyčią?—klausia farme- 
rio tūlas miestelėnas.

—Esu piktas ant prabaš- 
čiaus.

—Well... Jis neperka nuo 
manęs kiaušinių. Kol jis 
pirkdavo kiaušinius, tol aš 
eidavau į bažnyčią. Dabar 
gi jeigu kunigas savo na
muose gali vištas laikytinai 
aš galiu 
teriaut. 
aš jam.

savo namuose po- 
Kaip jis man, taip

“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 

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

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

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

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

2257 W. 23rd PI.,

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 

; Pas mane

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

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

F. MI LAŠA U SKIS, 25 Second Street.
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So. Boston, Mass

Lietuviška Muz kos

konservatorija

zikos mokslas prasideda 11 
i 1915. Mokinamos visos

395 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Inkorporuota 1915 m.

GERIAUSI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAI 
AMERIKOJE.PIGUS IŠPARDAVIMAS

Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji
mo pirm užmokėjimo pinigų.

i

o

McKees Kocks. Pa.

geroj

dau-

8 bal
su .21 
balsais

BIZNI! 
is saliūnas

Vienas armonikas su 21 klavišui, 
sais. Kaina $8.00. 'Tokia armonika 
klavišiu, 12 basų, su plieniniais
Kaina $12.00.

r
f

i
t

Geriausia dvieiline Viennos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorni ir manomi basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri p’ieno balsai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

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

G strūnų balalaika 
mechaniški kolei iai, 1 
(laponų, kaina $3.75 
Tokia pat geresnio iš- 
dirbimo $4.50.

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

MOSCOW MUSIC CO.
Dept. M

R

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

• “Lietuvą”, ar 
“Amerikos1 

arba knygų ver-
2.00. Taigi Tamista už $5.00 

įgauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
i galit pasirinkti prie “Naujienų” dien- 
I rūsčio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tomistai geriausiai patinka. Tik ta
ni ista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
j,enas”gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS,
J 577 Hudson Avenue, 
j i Rochester, N. Y,

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA.

' JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specijali»t«a Mnt«>riiku Litą.
E. 5(Hh S»„ Y»rk

OFISO VALANDOS;
10 vai. ryte; nuo 1 Iki 2 vai. paIki 

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare; 
Nedėliomis pagal nutartį 
Egzaminavimas DYKAI. iiti- 

riame ir pasakome visas ligas ir p*- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, no! gydė
si. Reikalui esant, kreipkite*, raęa ap- 

i: muziką ir dainas, 8 lėk- žiūrėsime ir duosime pneteiišką rodą, 
j’škoj kalboj išsimokinimo Patarnavimas visai pigus. NeuimlH- 
aidtt” ant visokių instru- 
1 ir nesi matęs gaidų, iš

mokytojo. kuriam mokėtum 
Knyga $1.50, par- 

\dresuokit:

nrsiduoda 
oi, biznis 
yvonta visokių tautų, bot

f ginusia lietuvių ir 1enku. Parsiduoda
pirm'. Kas norit turėti puikų biznį, 

: nelaukit ilgai.
! J. ALMONAITIS
288 Lafayette °* Newark, N. J. 

(85—94)

I PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Atvirutes 4 rūšių, kurias išleido 

Worcester!© L. Š. F. Komitetas, nuo 
kurių pelnas eis sušelnimui mūsų 
broliu, nukentėjusių nuo kares. Kai
na labai maža. Kas pri«iu*= 10c., tas 
gaus 4 atvirutes, kas prisius 25c., 
tas gaus 12. Labai būtų gerai, kad 
atsirasti} platintojų.

Pinigus ir laiškus siuskite:
P. A. DEDYNAS

1 Worth St Worcester, Mass.

atiks6l.au


LAISVE

Lietuvių Darbininkų Li 
. teraturos Draugijos 

Reikaluose.
Naujos kuopos susitvėrė.
N. 26 Collinsville, Ill. Pri

sirašė apie 10 narių. Sekre
torium išrinkta A. Metelio- 
ras, 500 So, Clinton St., Col
linsville.

Tame miestely kuopa tu
rės gerą pasisekimą, nes lie-, 
tuviai gana veiklus ir apsi
švietę.

Kandidatų vardus at-' 
spaudžiu ant tam tikrų bal
savimo blankų,' kurias iš
siunčiu visų A. P. L. A. kuo
pų sekertoriams. Neaplai-. 
kę balsavimo blankų, sku
biai praneškite Centro sekr. j 
Balsavimo 
sugrąžinti 
kretoriui, 
gruodžio 1

Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

, pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerų, gyduolių.

N. 27 Providence, R. I. 
Apie susitvėrimą praneša 
drg. Vasiliauskas. Kuopa 
dar galutinai nesusitvarkė.

Geistina būtų, kad kuopa 
kuogreičiausia išsirinktų 
valdybą.

Drg. Vasiliauskas klausia 
apie čarterį. Jisai bus 
tas, tik kiek vėliaus, 
bar draugija dar tik 
kosi.

isim-
Da- 

tvar-

Kuopa įsikūrė ir Pater
son, N. J. Bet kadangi ofi- 
cialio pranešimo nėra, 
numerio dar neišduota.

tai

pasekmes reikia 
centrališkam se
ne vėliaus, kaip 
d., 1915 m.
Mažiukna

P. S. Nominacijoj A, P. 
L. A. centrališkų viršininkų 
dalyvavo visos A. P. L. A. 
kuopos išskyrus 8 kp., kuri 
tik susitvėrė.

J. K. M

Aukos L. S. F
KLAIDOS ATITAISYMAS.

“Laisvėje“ N86 skyriuje “aukos” 
ant 7 pusi. įvyko klaida. Ten, kur 
stovi antgalvis Monte’lo, Mass, turi 
būti Marlboro, Mass.

Atsiprašome už klaidą.

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Baisumas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tj, krupus ir kokliušą nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems.

‘‘Aš turėjau baisų
River, Minn., “tai 
for Lungs ir pirm, 
lis visai prapuolė, 
čiuosi gana

Kainos 25c. ir 50c.
kosulį,” rašo Frank Vacha iš Eik 
aš gavau butelį įsovera ’s Balsam 
negu suvartojau visą butelį, kosu- 
Aš esu 

sveikas. ’ ’
63 metų amžiaus ir jau-

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 1 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

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

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

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

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

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

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

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

Hl.
Ill.
Ill.

Ill.
Ill.

laisves“ AGENTŪRA
ĮJ-ĮLJ...,   > ■■ . i 111 I IIHlM

SIUNČIAME PINIGUS Į VISAS DALIS SVIETO^

Patarnavimas kuoteisingiausias.

Kursas pinigų tuom laiku žemas.

PARDUODAME LAIVAKORTĘS.
Jeigu nori važiuot į Lietuvą arba gimines parsi- 
kviest iš Lietuvos, Laivakortę pirk “Laisvės” 
Agentūroj.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRA UGYSTĖS, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas,

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

539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Stružas, 

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis,

539 Island Ave.
Kasos Globėjai:

M. Geruliūtė,
1109 S. Wi nebage St.

Ona Savrasevičiūte,
539 Island Ave.

Maršalka A. Neverauskas,
411. So. Church St.

Užkietėjimas, 
mus. jaknij trukdėsiai, 
nerviškumas greitai

galvos 
skaudOji* 
gelta ir 

pagydoma.
Scvera’s Liver Pills 

fSeveros Pigulkos nuo kepenų] 
Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, Iowa.

Cauk Severos gyduolhi preparacijas 
pas savo aptiekir.inką.

Nepriimk kitokiu. Jei jūsų ap- 
tiekininkas jų neturi, tai užsi- 

orderiuok tiesiog iŠ

W. F. SEVERĄ CO.,. COLLINSVILLE, ILL. 
Aukos L. š. Fondui.

Nuo pikniko, parengto per Laisvės 
Mylėtojų dr-stę, Collinsville’s Lietu
vių Susivienyjimo dr-stę, šv. Mykolo 
Archaniuolo dr7stę, Lietuvių Liutero
nų dr-stę, S. L. A. 159 kuopą ir L. S. 
S. 18 kuopą, atsibuvusio 19 d. rugsėjo 

m., pelno liko $42.28 
Įeigų buvo ...........
Išeigų

š.

L. D. L. D. 22 kuopa Cle- 
veiande, Ohio, turi jau 38 
narius. Sekretoriaus adre
sas Ignatius Gaurila, 2137 
Oregon Ave., Cleveland, O. | Ss-po y$Loo

$291.44

pranešti.
A. Sidarevieius

Box 9, Harwood Mines, Pa.
17.

IS.

227 Clinton 
(nežinomas),

St., Hoboken, N.J.

Shenandoah, Pa.

Sekretorius praneša, kad 
visi nariai jau užsimokėjo 
metinę mokestį.

Pirmininku Clevelando 
kuopos yra Domas Petraus
kas, iždininku J. Naujokas 
ir finansų sekretorium yra 
4onas Janokaitis.

L. D. L. D. jau turi suvirs 
600 narių. Dar nesuėjo tri
jų mėnesių nuo jos įsikūri
mo.

Liko L. Š. Fonde... $42.28. 
Per drg. D. Klingos prakalbas 3 d. 

spalio š. m. draugės M. Steponavičie
nė ir M. Karpavičiene surinko $8.65 

Į nuo šių ypatų: K. Žilaitis, J. Vidrins- 
); J. Adomaitis, P. Ba

lkaitis ir A. Guduliauskas—po 50c.; 
J Brazis, K. Žaldoris, K. Brazas, A. 
M. Metelionis, J. Vaiciekauskas, J. 
čėbonauskas, P. Kvasevičius, P. 
Skambarakas, P. Moskaitis, M. Žu
kauskas, J. Karalius, J. Simokaitis, 
V. Raudonius, A. Karpavičius, A. Po
vilaitis, M. Guduliauskas, J. Stepona
vičius ir J. Vaina—po 25c.; A. Kar
velis—20c.; V. Tarasevičius—10c.; ne
žinomi 
joms prisidėjusioms prie surengimo 
pikniko ir visiems aukavusiems var
du nukentėjusių nuo karės, tariu 
ačiū!

Pajieškau pusbrolio Juozo Skučo, 
Suvalkų gub., Civiškių kiemo. Turiu 
labai svarbi} reikalą, todėl žinantieji 
malonėkite pranešti.

P. Stravinskas
Cor. W. S. 12th St., Georgetown, Ill.

19.
20.

J. Butkevič,
■ 8543 Givins 
A. Mcldažis,

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

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

Box
22, (nežinoma),

Ct., Chicago, Ill.

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

RIŲ ADRESAI: 
pirmininkas P. Liepus, 
Magazine St., Carnegie, Pa. 
Sekretorius J. Mažiukna,

V. Tarasevičius—10c
35c. Viso $50.93. Draugi-

Pajieškau aš Petras Vilutis savo 
dėdes Motiejaus Dido; jis yra apie 
50 metų senumo; iš Lietuvos Kauno 
gubern., Vilkmergės apskričio, Ko- 
vasko valsčiaus, sodžiaus Skapiškiu. 
Pirmiau dirbo anglių kasyklose ir a- 
pie 7 metus jau kaip gyvena Ame
rikoje; turiu labai svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas apie jį žinote, meldžiu 
pranešti man per laišką, už ką būsiu 
labai dėkingas.

Petras Vilutis
367 Jackson Ave., Long Island

607, Westville, Ill.

Cleveland, Ohio.

24.

A. Petrikas, 
799 E. 150th 
A. Zalatorius, 

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

St., New York City.

City,

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

CENTRO KOMITETAS:
L. Pruseika, pirmininkas,

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

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

183 Roebling St., Brooklyn,N. Y.

Centro
226 

Centro 
1111 Market St.,N.S. Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis,
12 and Carson Sts.,S.S. Pittsburgh,Pa

Turtų Kontrolės Komisija:
J. Gataveckas,

109 Cross St., Carnegie, Pa. 
. 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.

2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O.
63, McKees Rocks, Pa.
kuopos, J. Galdmas, P. O. Box 
Laupurex, Pa.
kuopos, Ig. Rasinskas, 2104

Laivai iš New Yorko į Archangelską išeina

KURSK Seredoje, Nov. 3.

J.

M.

P.

Box

Aukas

Laisvės’ SPAUSTUVE

Iš So. Englewood, Ill. J. 
P. Butkevičius praneša, kad 
18 kuopa L. D. L. D. drau
gijos 16 d. spalių buvo su
rengus šeimynišką vakarėlį. 
Publikos buvo apie 100 ypa
tų. Svečiai linksminosi, 
žaidė toliaus sekė vakarie
ne. Programas susidėjo iš 
12 punktų. Prakalbą sakė 
D. Klinga.

Kuopos mitingai būna kas 
trečią subatą kiekvieno mė
nesio svetainėje po N. 8134 
Vincennes Ave.

A. M. Metelionis, 
500 S. Clinton St., 

Collinsville, Ill.
priėmiau

T. L. Dundulis 
L. š. F. Sekretorius.

ATHOL, MASS.
nukentėjusioms nuo karėsAukas

surinko pats kun. V. R. De’ianis sa
vo prakalbose ir man paliko prisiųs
ti Prisiunčiu $4.00. Viso buvo $4.00 
ir 6 centai. Persiuntimo lėšoms at- 
rokuoju 6 centus.

J. Kavlaičia.
P. S.—Malonėkite per “Laisvę” pa

kvituoti.
Aukas priėmiau

T. L. Dundu'is,
L. š. F. Finansų Sekr.

Aukos kankiniams
IŠ ARGENTINOS.
Berisso, F. C. S. ,

Męs Lietuvių Socijalistų Sąjungos 
pirmos kuopos Berisso išrinktas ko
mitetas rinkti aukas Rusijos Politi
kos katorginiams ir ištremtiemsiems 
šelpti, įgalioti 5 dieną rugsėjo, 1915 
m., jau surinkome aukų $40.10 (40 
pesų, 10 centavų, Moneda nacionale).

Žemiau garsiname aukautojų var
dus ir pavardes:

Jonas Sireika ir Juozapas Sireika 
—po $2.50; Juozas Varkalis—$1.60; 
Jonas Opas—$1.50; Tamošius Žeb
rauskas—$1.05; Povilas Janiūnas 
$1.25; K. Janiūnas, K. Martinkevi
čius, P. Keulėnas, P. Glemža, T. Bu-

1 kovskas, J. Šakalys, A. Tamuleviče, 
i J. čepelė, S. Čepele, J. Dziena, J.

............ F. Ivoškevi- 
čius, P. A įnoris, K. Gasiūnas, Juozas 
Paltanavičia, F. Budrys, Veronika 
Indreikitė, B. Aukštaitis, S.Senienas 

k _ i—0° ?1-00 P<*sų; V. Adomaiti 
Dell«. Domicėlė Dailydiene, J.

K. Plungė, . 
Valma, M. Maselskis

v. į Skupas, J. Glemža,Nors ligsiol East;k . Pacekonh
". Kavoliūnas, M. TvirbaĘus, Uršule 
černaitė, J. Gabriūnas—po 40c.; L. 
Stakėnas, K. Stakėnas — po 30c.; B. 
Kuprionis, F. Stulpinas — po 20c.; J. 
Kavoliūnas—15c. Viso labo $40.10. 
$3 libros esterlinos ir devyni šilingai.

Męs surinktuosius pinigus pasiuntė
me į Londono Komitetą Politikos Ka
torginiams ir Tremtiniams šelpti var
du: G. Tchitcherine, 12 Oak’ey Sq., 
London, N. W.

Aukautojų vardus garsiname 
“Laisvėj“, kaipo daugiau prasiplati
nusiame tarpe vietos lietuvių laikraš
tyje.

L. S. S. A. 1-mos 
Komitetas R. P. K. :r

New York City, N. Y. 
Valdyba L. D. L. D. 23 kuo
pos susideda iš: A. Petriką 
(sekrt.), K. Petrikienė (iž
dininkė), J. Jukelis (pirm.)

Nekurie draugai to mies
to dar vis šnairuoja į L. D.

E. Arlington, Vt., drg. I. 
Pašulnietis praneša, kad 3 
kuopos L. D. L. narių daU- Jodžiūnas, P. Balaišis

* , r 111 q P A innriQ K ( .nguma mano, jog organu tu
rėtų būti “Kova”.

Drg. Pašulnietis 
tuos socijalistus, kurie dėl 
dešimtuko atsimetė nuo Są
jungos. " V 
Arlingtone nebuvo L. S. S. i J..; 
kuopos, bet verta ją įkūrt. 
Ir galima būtų.

85c;
Petronis —

A. Gedrynas, I). 
, P. šaltanis, J. 
J. Kanaverskis, 

- po 50c.: P.
M. Tvirbat,us

Gabriūnas—po 40c

Augščiausios Prieglau 
dos Lietuvių Amerikoje 
Draugijos reikaluose.

Ypatos, kurios aplaikė 
kandidatūrą į A. P. L. A. 
centrališką valdybą:

Ant pirmininko: J. Mas
keliūnas, 7 kp., gavo balsų 
nominacijoj 41; V. Belas, 2 
kp., gavo balsų nom. 40; J. 
V. Savukaitis, 5 kp.,. gavo 
balsų nom. 38; J. A. Riukas, 
1 kp., gavo balsų nom. 18.

Ant sekretoriaus: J. K. 
Mažiukna, 1 kp., gavo balsų 
nom. 112; S. Kirmins, 7 kp., 
gavo balsų nom. 32; F. Pikš- 
ris, 4 kp., gavo balsų nom.

kuopos Bcrisso
T. aukas rinkti
Petronis,

P. Janiūnas.

PAJIESKOJIMAI
Aš Ona Kaminskienė pajieškau bro

lio Antano Ramoškos, Kauno gub., 
šaulių pav., Radviliškio jiarapijos, 
Jasnagursko viensėdžio. Suvirs du 
metai, kai]) išvažiavo į Chicago, III., 
vėliau rašė, kad gyvena Kenosha, 
Wis. Dabar nežinia, kur jis gyvena. 

I Malonės jis pats atsišaukti arba kas 
žino pranešti šiuo adresu:

B. Kaminsky
171 Perry St., New York, N. Y.

(88—90)

Ant iždininko: K. Varu
sis, 1 kp., gavo balsų nom. 
152; P. Liepa, 3 kp., gavo 
balsų nom. 28 ir A. Rauktis.

Ant turtų kontrolės komi-

balsų 35; V. Midvikis, 4 kp 
— 17; V. Markūnas, 7 kp — 
16; J. Ambrozaitis, 7 kp. -

Pajieškau savo brolio arba sūnaus 
Kazimiero Korsak; paeina iš Šiaulių 
miesto, Kauno gub. Du metai atgal 
jis gyveno Argentinoj, mieste Buenos 
Aires, b’. Misler 666, Cassilade earel 
105. Yra 22 metų amžiaus, augšto ū- 
gio, 
žinot, 
užrašysiu metams vieną iš pirmeiviš
kų laikraščių.

Tony Korsak
N. Paulina St., Chicago, Ill. 

(88—91)

3 metai kaip iš Lietuvos. Kas 
malonėkite pranešti. Dovanų

1441

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.

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 .

118,
4

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

Cuddy, Pa.
6 kuopos—J. Pūkas,

Box Lock 476 Export, Pa.
7 kuopos, S. Kirmius,

2220 Tustin St., Pittsburgh,Pa.
A. J. Normunas,
2317 Cherry All., S.S. Pittsburgh,Pa.

Pirmininkas A. Mureika,
St., Ansonia, Conn.
W. U lies,
St., Ansonia, Conn.
J. G. Vaitkevičius, 
128, Ansonia, Conn. 

Finansų Raštininkas J. P. čiupas, 
1’. 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,

103 Liberty 
Vice-pirm įninkąs

223 N. State 
Nut. Raštininkas

P. O. Box

Conn.

Conn.
St. Platinkite “LAISVĘ
St.

Conn.Pociaus, Kauno 
Sedos valsčiaus, 

Tūlą laiką gy- 
Brooklyn, N. Y., vėliau išvažia- 
Brighton ar So. Boston, Mass, 

žinot, malonėkite pranešti.
J. Mačernis

161, N. Bloomfield, Conn.

Pajieškau Petro 
gub., Telšių pav., 
nuo Grūsties krašto, 
veno 
vo į 
Kas

Box

Kalinauc- 
rūbsiuvių 
III., buvo 
skyriaus. 

Paeina iš Kauno gub., Šiaulių pavie
to, Zarasų miestelio. Nuo pat atva
žiavimo iš Lietuvos gyveno Chicagoj. 
Kas apie jį žinote, meldžiu man pra
nešti per laišką, už ką gausite dovo- 
ną.

Pajieškau draugo Vinco 
ko, dingusio laike didžiojo 
streiko 1911 m., Chicago, 
unijos sekretorium lietuvių

Jos. Bilįackas
716 W. 31st St., Chicago, Ill.K. MASALSKIS

Gerai su-
orkestrą

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, 
111.

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

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

\ f DIDŽIOJO
£ V1ŠKŲ

K. MASALSKIS 
žinomas Rockfordiečiams, 
geriausią lietuvių 

Rockforde, grajina visokiuose 
rinkimuose, veselijose ir kituose pa
silinksminimuose. Reikalaudami lie
tuvių muzikantų, visados ras’te gerą 
patarnavimą.
105 Knowelton St., Rockford, Ill.

Old Phone 1171

GOS

J.

st.

St.
St.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO“ DRAUGIJOS, 

KENOSHA, VV1S.
Pirmininkas A. Pakais,

462 Jenne 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Ariauskis, 

818 Jenne 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne
iždo globėjai: J. Sukelia, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilaa, 8b8 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, 801 

Caledonia 
Main St.

St. ir J. Jurevičia, 152

“AIDO CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
33.2 29th St., Brooklyn, 

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

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

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

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

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 pavjenis kokis nors biznierius, bet 
darbininkų kooperacija. Todėl “LAISVĖ” neturi 
reikalo prieš ką nuolankiaut arba ką nors užtylėtL 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai skai
tytojai, platinkit “LAISVĘ” kiek galėdami, kad ji 
rastųsi kiekvieno vargdienio grintelėj.

N. Y.

LIETUVIŲ KELIONEI PASELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba:

Pirmininkau J. Bkirmontaa,
72 Hudaon Ave., Brooklyn, N. Y.

S. Karvelis, 111 Ainslie St.,
■ Brooklyn, N. Y.

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

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

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

DRAUGIJOS, 

kurios apsirinko Laisvę”
savo organu:

1.

2.
3.

4.

6.

D. L. D. KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADR ESA I.

K. Karpavičius,
120 Grand St., Brooklyn, N. Y.
P.
28
M.

Kurk ui is, 
Broadway, So. Boston, Mass. 
AL Purvėnas,

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

65 Holland St., Newark, N. J.

P. O. Box 32, Montello, Mass. 
V. .Černiauskas,7.

1711 E. Matheny Ave., Springfield,Ill.
8 J. Zibavičia,

39 Portland St., Cambridge, Mass. 
Pakarklis,

23 Dean St., Norwood, Mass.

Pajieškau Kaz. Stangvi'os, paeina 
iš Kauno gub., Kauno pav, Raudo
nės valsčiaus, Pantvardžių dvaro. 
Girdėjau, gyveno seniau Bridgeporte; 
jūsų brolis prisiuntė man laišką iš 
Vokietijos, randasi dabar nelaisvėj ir 11 J. Repšys, 
prašo jūsų antrašo ir pagęlbos1 Ga- [ 149 Millbury St., Worcester, Mass.

susižinoti su savo broliu Jonu per
mano.

1267
M. Kelayčiute,

E. 58th St., Cleveland, Ohio 
(86—94)

Pajieškau draugo Juozo Purvinio, 
Suvalkų gub., Seinų pavieto, Potroš
ki; kalino. Kas žinot, malonėkite

9.

10. J. Pocius,
2370 Margaret St., Philadelphia,Pa. 

J. Repšys,

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

25 So. l'ith St., Easton, Pa
J. Ramanauskas,
249 So. 4th St., Minersville, Pa.
P. Miknaitis,

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

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

Naujausi = Lietuviški

Columbia
Rekordai?NEW YORKO LIETU- 

DRAUGIJŲ SĄJUN- 
VIEŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

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

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

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

V. 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 Burnočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush

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

K.

K.

J.

J.

DR

W.

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI:

ILL.STEGER, 
Atkočiūnas, 

Box 
Stočkus, 

Box

566, Steger, 111.

435, Steger,
Protok. raštininkas J. Dambrauskas, 

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

Box 517, Steger, Ill.

Ill.

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

Box 566, Steger, Ill. 
Knygyne iždininkas J- Damidavičia, 

Box 407, Steger, Hl. 
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nodtHoj, F. A« Sa- 
laaevičiau ■▼otatnij.

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

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

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

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

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

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

Westville, 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, 78 Welles St., 
New Britain, Conn; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuris yra po kaucija 
$l,000.t0, o jis trails | knygas pasiųs 
iždininkai.

.J. bJ ...1h

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
Galima gauti pas

J. GIRDĖS
103 Grand St., Brooklyn,N.V

E

E

E

E

2339.

2340.

2341.

2342.«

2343.

2223.

2224.

2225.

2226.

2227.

2228.

2356.

2357.
2358.

E
E
E 2359.

M
E 2360.

ŠĖRIAU ŽIRGELI. Doetas.
DIEDUKAS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 1
VILNIAUS RŪTA. 1
“DRINOPOLIS“. Maršas. Kolumbijos Orkestrą. S
KAS SU BATUS VAKARĖLĮ. |
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą. 1
SIUVĖJA. Monologas. t 1
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava <
Kapelija. 
ANT VIENOS GALVOS. Monologas. 
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR. .
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijos 
Orkestrą. f
MANO LAIVAS.
] SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija. 
EINU PER DVARELĮ. ’
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Repuhbkonų Gvardijos 
Orkestrą. 
PER GIRIĄ GIRIALĘ. 
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. ' 
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava 
Kapelija. 
LIETUVA TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS 
TEKA. 
BIRUTĖ ir KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.
DARBININKŲ MARSELIETE ir SUKELKIME KOVĄ. f
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas. I
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. f
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. t
MANO MIELAS. Polka. J



■ ■

šeimininkavimas.

4

Dėl mokyklų nėra pinigų.

st.

PARSIDUODA SALI UN AS

malonėkite

Saliūnas randasi lie- 
rusais ir vokiečiais

HAZLETONO LIETUVIAMS.
Kas prikalbins naujų skaitytoją 

“Laisvei” ar kitam, tas gaus dovanų 
knygų už 50c., taipgi gaus už 50c. 
knygų ir užsirašytojas. Kas pats at-

Utaminke, 2 d. lapkričio | Ir taip, New Yorko gy-

jaunai porai

REIKALINGOS merginos siuvi
mui moteriškų bliuzkų, taipgai reika-

J. NORBUTAS
East Granby, Conn.

M. J. POWELL (POWILITIS)
238 Water St., Fitchburg, Mass. 

(87—90)

kalba, 
vieta atsakanti dč' pa- 

Kambariai u visais pa
prašau kreiptis į tą vie-

ti ant mašinos. Nuolatinis darbas 
ir gera a'gn.

AMERICAN MIDDY CO.
176 North 4th St., Brooklyn, N. Y.

(88—89)

“Aido” choro

675 Lincoln St., Hazleton, Pa.
(87—88)

Užlaikau Gramofonus rekordas

JURGIS PALUBINSKAS.
(63—91)

KETVIRTAS METINIS 
FERAS.

Surengtas Sąryšio Lietuviškų

s

i

a

, ' ‘rvine S,» n > ■
' ISO c •>50 coupons

LAISVE

W *^YWYTZ\ft I U vdx HinKcj u U. lapKTlClO ; IF taip, IN VW xuiJtMJ &j”VICTINES ŽINIOS,lTautiškame Name atsibus ventojai gali pasilikti be va- 
-------- * labai svarbus susirinkimas karinių mokyklų. Tai vis

Policija šaudėsi su plėšikais.
29 d. spalių, vakare, New 

Yorke ant Bowery gatvės į- 
vyko susirėmimas . policijos 
su keliais plėšikais, kurie 
išplėšė ant tos gatvės krau
tuvę. Kada policistas juos 
užklupo, tai jie, gatve bėg
dami, pradėjo šaudyti. Tuo- 
mi tarpu vienas plėšikų įbė- 
go į namų ir koridoriuj tar
pe jo ir policmano prasidėjo 
šaudymasis. Greitu laiku 
pribuvo daugiau policijos ir 
plėšikas, sužeistas į kojų, 
tapo suareštuotas.

Kada jie šaudėsi, tai ant 
gatvės buvo daug žmonių.

Draugijų Sąjungos Viešų demokratų ir republikonų 
Reikalų Komiteto ir L. š. 
Fondo Komiteto. Pradžia
8 vai. vakare. Visi tų dvie-
JU komitetų nariai privalo laujama merginų, kurios gaičtų siū-
būtinai atsilankyti paskir
tame laike.

J. Neviackas.

Pranešimas.
25 d. lapkričio bus teat

ras ir balius Lietuvių Ap- 
švietos Draugijos Tautiška- 
nw Namp Vipfną ir nniP_ I Knygų ir užsirasytojas. Kas pame in ame. vietos ir apie jeja> ta8 gaua už $1.00 knygų. Tos
linkių kuopos ir draugystės dovanos duodamos tik per Lapkričio 
mjrlrinpci Jin t minpfriQ dipnrm mėnesį ir tik Hazletono lietuviams, malones ant minėtos aienos Su kitat miestais neu*siimu. 
nieko nerengti, nes gali būti1 v p. žemaitis

Teatras ir Balius.
6 d. lapkričio So. Brookly- 

ne W. M. Shedlow svetainėj, 
736—3rd Avė., kampas 24th 
St., bus vakaras Lietuvių 
Moterų Progresyviško Susi- 
vienyjimo 6 kuopos. Bus su
lošta vieno akto drama “Va
gis’*. Taipgi bus įvairių pa- 
marginimų. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Geistina būtų, kad vietos į rytos visos

nesmagumų, kaip vieniem, 
taip ir kitiem.

A. Petraška. EXTRA LIETUVIAMS!
Parsiduoda tabakinė farma, nau

jas 6 ruimų namas, 12 akrų žemės, 
- t, t 3 kiaulės, 12 vištų. 10 minutų eiti

Stebėtinas dalykas, kad lig karų, 25 minutas lig gelžkelio 
knin stočiai. Šalę didelio kompanijos lau- 

tUOUlib iniCbULb, Kcllp vO( rej§i<iai tabako darbas ant visada. 
New Yorkas, pritrūko pini- ‘ Nepraleiskit šios progos, nes tokių 
gų dėl vakarinių mokyklų. ™a?ai pasitaiko. Norėdami platesnių N-«-r i i • • j • • ziniiL rasyKiu taip.ew Yorko administracija, " -----------
kurios užlaikymui miestas 
moka $3,438,230, pranešė, 
kad greitu laiku bus užda-

Geistina būtų, kad vietos rytos visos vakarinės mo- už pigią kainą iš priežasties savinin- 
ir apielinkių lietuviai atsi-. kyklos, nes miestas neturi '^° nesveikatos.
. .* . c . zz-tt t nr ■ v, .i • (tuviais, lenkais, rusais ir vonieuiuislankytu, nes drama “Vagis”(pinigų! Mat, užlaikymui.apgyventoje vietoje, 927 Grand st., 
yra puikus veikalas ir stato-■ vakarinių mokyklų reikia kampas Catharine st., Brooklyn, n. 
mas pirmu sykiu šioj apie- apie $150,000 ir tos ubagiš- 
linkėj.

Po lošimui bus šokiai.

4 d. spalių Tautiškame 
Name bus mėnesinis susi
rinkimas Lietuvių Moterų 
Progresyviško Susivienyji-! 
mo 1 kuopos, 
vaj. vakare.

Visos narės 
pribūti, nes turime daug 
svarbių reikalų.

Sekr. A. V. Klimiūtė.

kos sumos New Yorko mies
to administracija negali su
rinkti.

Kada buvo išrinktas mie
sto majoras Mitchell’is, tai

ŠAPA IR STORAS ANT IŠRAN
DA VOJIMO.

PUSĖ MĖNESIO DYKAI!
2 šapos—25x25, 16 langų, randos 

$10 ir $12 į menesį.
Storas dubeltavas dėl restoracijos 

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

BROOKLYN, N. Y.

JOHN KULBOK CAFE
kad 

biznieriai 
biznį gi- 
Ci garas, 

kaip ko- 
lapas, 

gardžiai

draug<u 
Žinoma,

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

tai nereikia gir-kaip
tis.
keleivingų.
Tankumais.
tą, o būsit užganėdinti.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Groen point 279

EXTRA 
PARDAVIMAS
Williamsburg-Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

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

Su pagarba
B. A. ZINIS, 

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

IM.&V.FURNITURECO.I
■ Makauskas & Vidžiūnas, Props. |

DIDI NAUJIENA BROOKLYNO LIETUVIAMS!
LIETUVIŠKA APTIEKA.

šiuomi 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) Tikra Lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c.
8) ŽUVIES TAUKAI, šviežiai gauti, reikalingi dėl įvairių ligų 

žiemos Įnikę.
4) ĮVAIRUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO plaukų ir TONIC’AS.

5) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, per- 
fumos ir visokių CREAM’Ų dėl veidų.

6) Įvairiausių mosčių dėl veidų, kurios nugydo visokius spuogus 
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 gyduoles.

Mūsų aptiekose kalbama LIETUVIŠKAI, rusiškai ir lenkiškai.
Todėl kviečiame atsilankyti kiekviename reikale. Visas persiun

timo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, galima siųsti pinigais 
arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius
410 So. 2nd Street, kampas Union Avė

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

i

I

27 d. spalių apsivedė Ju
lius Vitkauskas su M. Da- 
bašinskiūte, 
dainininke, šliūbą ėmė ci
vilišką.

Linkėtina jaunai ;___ ‘
laimingo šeimyniško gyvėji
mo!

“Aido” Ex-Reporteris.

iic Qflkp knd rfminqiq ivpqti Draugysčių, New Britain, Conn., Lie jis sake, Kaa rūpinsis įvcsu iu Svelain^s naudai> lapkričio 
Ireformas, rūpinsis gyvento-1 (November), 5, 6, 8, 9, 12, 13 ir

'15 d., Lietuviškoj svetainėj, 354 Park 
gatvės, New Britain, Conn.

Išlaimejimai ir šokiai bus kiekvieną 
įžanga į svetinę 10c ypatai 

ir su tuo pačiu įžangos tikintu bus ga
lima išlaimėti vieną ant tikieto pa
žymėtą laimėjimą.

I Todėl guodotina publika yra užpra
šoma atsilankyti ant viršminėto foro 
pasibovyt lietuviškai ir kartu prisidė
ti prie užlaikymo viršminėto namo.

Su pagarba visus už.prašo
FĖRŲ KOMISIJA.

Pradžia 8 reikalais, bet dabar jo 
įadministracija nori uždary
ti vakarines mokyklas. Ar ^7- 
tai reformos?

Kodėl taip daroma? Ar 
iŠtikrųjų miestas neturi pi
nigų? Čia dalykas ne pini
guose. Vakarinėse mokyk
lose daugiausiai mokinasi 
ateiviai, kurių reikalais ka
pitalistai visai nesirūpina. 
Kapitalistai rūpinasi padidi
nimu policijos, o ne mokyk-, 
Mmiq nolieiio reikalui Darhj> svarintuoju ant visados.1 >mis, nes policija leiKdiui kestis pagaĮ daH Atsišaukit 
priėjus, apgins kapitalistų tai, nes labai reikalingas, 
reikalus, o iš vakarinių mo-' ................ . ........
kyklų jokios naudos nėra.

Žinotina Lietuviams!
KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 

VOKIEČIAIS.
per mano Banką galit .siųst pinigus ir gromafas savo giminėm 
ir pažįstatamiem į tas vietas, kurias užėmė vokiečiai. Tai
pogi siunčiu pinigus į VISAS DALIS SVIETO, ir RUSIJOS 
KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS NELAISVĖN AUSTRIJOJ 
ar VOKIETIJOJ pagal pigiausią pinigų kursą. GVARANTUO- 
JU, kad pinigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPIN1MUI 
ant 4% melams 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 IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALISE A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
36 Grand Street, 155 Clinton
BOROUGH of BROOK LYN,NEW YORK, MASPETH.L.I.N.Y.

Avė.

>

0 
M

CQ

us

R EIK A LIN G A S SIU V Ė J A s, 
į kuris moka atsakančiai darbą šios 
Į šalies siuvamų vyriškų drabužių, ar- 
, ha kuris nori mokintis gero darbo.

' ............................ ..... Mo-
Atsišaukit grei-

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

PATARNAUTAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

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

PUIKIOS KALĖDŲ DOVANOS UŽGANĖDINTAS
Geru patai 

syniu!
Gvarantuo 

tas ant

\V aleli. 800 coupons

rilni Premo Camera No. 1
1075 coupons

20 metų! ■&.

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

cd

Naujausias
Lietuviškas

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

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

* ■'"’(‘onlion
500 coupons

2000 
coupons

' "'liauni,),, c.o i 
*03 coupons

CP^

Pair Diamond Ear rings in 
case, each 25 10() kt.

9100 coupons

ZiraPradek taupyt Nebo ir 
Kuponus ir baksuko viršiukus 
ir gauk šitas Gražiausias dovanas

DYKAI

Diamond King In 
Case, •1I-10U kt. 
11300 coupons

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
Užplombavimas 50c ir augščiau.

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

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

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

1-mos gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

AR NORI

Reikalauk katalogo talpinantį 
daug kitokių gražių dovanų. 
Nebo ir Zira bakso viršiukai
kiekvienas vertas pusę cento 
arba už juos gali gaut dovanas. 
Siųsk Kuponus per pačtą, tik 
ne per Parcel Post, arba per
expresą

NEBO ir ZIRA DEPART
59 FIRST STREET

JERSEY CITY, N. J

P. Lorillard Co.,
Now York City

Established 
1760

Emerson pi
500 coupons

sarettc Case, German Silve
200 coupons

IflCigadfesSc

■■■MA t • J f1 L'. • 1

Reikalinga mergina prie 
tūbos darbo. Darbas leng

vas. Atsišaukite pas
K. Labanas, 

501 Grand St., B’klyn, N.

APTIEKA

169 GRAND ST

I

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 nP 
visokių l;gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y. Į

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pas 
PETRĄ DRAUGELI.

Skanus alus 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 

cigarai ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
atsakančios 

vietos,o būsite 
užganėdinti. 
Palei Wythe 
Ave.

73 Grand St., Brooklyn.

Tel. 885 Greenpoint.
SEN1AUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSK1

Telephone 595 Greenpoint 

Daktaras J. 
SPECIJALISTAS 

PLAUČIŲ 
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 po plet 
6—8 vakare

Misevičia
AIRDIES IR 
LIGŲ.

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikięs degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

61 S. 2nd st, Brooklyn.

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

PARSIDUODA GROCERNfi.

Nusipirkti Gerus 
EV E RYKUS?, 

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

7.000.000 AKRŲ DERLIN 
GOS ŽEMĖS ANT 

PARDAVIMO.
Canadian Pacific GelŽkelio kompa

nija parduoda apsigyvenimui prireng
tas farmas ant išmokėjimo per 20 
metų. Įsitaisymui gaspadorystos: 
gyvulių, sėklos, žemdirbystės įran
kių ir tt. kompanija duoda apsigyve
nusiems iki $2000.000 paskolą, išmo
kama per 20 metų laiko.

Iš priežasties didelio atpigimo ne
judinamo turto (Real Estate) Šiemet, 
ypač dabar, yra didelė proga pasida
ryti pinigų. Nusipirk namą arba ke- 
liatą lotų Flushing, L. L, arba Cran- 
ford’e, N. J., pasiturinčių, švarių 
žmonių apgyventose, be Žydijos mies
tuose, o netrukus atsiimsi keleriopus 
pinigus. Taip Flushing’e, kaip ir 
Cranford’e nuosavybę galima pirkti 
labai pigiai arba ir ant išmokėjimo. 
Cranford’e parsiduoda namai nuo 
$1500.00. Kelionė į Flushing’ą arba 
Cranford’ą bile diena—veltui.

Platesnes žinias suteikia <
C. PILĖNAS

493 West 22nd St., New York, N. Y 
Telefonas Chelsea 4275.

(87—95 f

MAGIC SCHOOL.
Ar nori būti magiku? Ar nori 

dirbti teatruose? Tai mokykis ma- 
1 giją, yra lengva išmokti. Dykai pir- 
į ma lekcija ir magijos štuka, tik pri- 
' siųskite 25c. už prisiuntimo išlaidas. 
Gausite didelį magijos kataliogą ir 
paaiškinimą, kiek kainuos mokslas.

Su pirma magijos Štuka ir lekei-
Lietuvių apgyventoj vietoj parsi- ja jau galėsi padaryti didelę nuosta- 
loda gera grosernė. Biznis išdirb- bą (stebūklus) tarp žmonių. Kitosduoda gera grosernė.

tas gerai, taigi gera proga įgyti ne
brangiai gerą biznį.

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

bą (stebūklus) tarp žmonių 
moteris mislys, kad tu turi velnią.

J. G. STANKUS,
42 Vine st., . Montello, Maaa.

(88—96).




