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Rinkimu Pasekmes. SERBIJA ANT KRANTO BEDUGNES.
Moterų pralaimėjimas; republikonų 

pasisekimas; New Yorkas 
demokratų rankose.

ITALAI ATMUŠTI. VOKIEČIAI ARČIAU PRIE RYGOS.

išpildysiąs viską, ką žadė
jęs prieš rinkimus.

(Iš “The Call”).

MOTERŲ PRALAIMĖJI
MAS.

New Yorko, Pennsylvani- 
jos ir Massachusetts valsti
jų moterįs negavo lygių su REPUBLIKONŲ VIRŠUS 
vyrais balsavimo teisių.

Skaitykit apie tai žinių
Moterų Naujienų skyriuje, chusetts ’ valstija

MASSACHUSETTS.
Boston, Mass. — Massa- 

‘ - sugrįžo.

publikonai užkariavo abudu 
legislatures butu—senatą ir 
atstovų butą.

Massachusetts — repub- 
likonų viršus. Jie kontro
liuos atstovų butą.

Maryland© valstijoj, kur 
demokratai visuomet gaspa-

ant 4 puslapio šiame “Lais- prie republikonų partijos, doriau j a, šį sykį jie paėmė 
vės” num. f ’ ” 1’’

------------------------- ikonas, tapo i 
NEW YORKO VALSTIJOS mihernn 

SEIME JAU BUS VIE
NAS SOCIJALISTAS.

Ligišiol socijalistų partija 23o,306 balsai, už Walshą — 
neturėjo nei vieno savo žmo- ;228,942.

Blaivininkų kandidatas 
ant gubernatoriaus gavo 
19,471.

Massachusetts legislatu- 
roj republikonai turės 200

■ 79 ir

Samuel W. McCall, republi-l viršų tik per didelę bėdą; 
išr 

state gubernatorium, 
mušdamas demokratą Wal- 
shą. Už McCall paduota

LIKIMAS BUVUSIOS 
SERBŲ SOSTINĖS.

Budapeštas (Vengrija).— 
Vengrų laikraščiuose kores
pondentė Margarita Visnei 
aprašo likimą buvusios ser
bų sostinės Belgrado, kuri 
pirmiaus buvo tris sykius 
bombarduota ir dabar jau 
paimta teutonais. Ji sako: 
“Miestas, kuris pirmiau bu- 

'vo atspindžiu dailos ir judė
jimo—mirė. Iš serbų gy-

Ar tos žinios teisingos,'šaudyta 31 vokiečių 
sunku pasakyti. [vis.

karči

“VORWAERTS” PER- 
SERGSTI VOKIETIJĄ.
Berlyno socijalistų dien

raštis “Vorwaerts”kir Mak-

jisai kaip gyvas, taip gyvas.

au, repUDll-Įuiuu\, .;pn4-n-Įn jump nncu’Hkn tikrinktas Bav 'pravesdami savo gubernato- vent0JU jame pasiliko tik LinKLdb nay P seneles ir maži kūdikiai.
OriUm, SU- *^UUU DaiSų UaUgUma. Tfmnną mnfprią ir nnmicrp krata Wal- Republikonų įtekmė Mary- JaHno.s motei įs_i paaugę Kiaia wdi p * t j vaikai nuo 12—13 metų am-

gaus New Yorko valstijos 
legislaturoj (seime). Da
bar pavyko pralaužt ta li- 
gišiol nepralaužiama siena.

New Yorko socijalistai 
(Brownsvillieciai) išrinko balsų, * demokratai — 
legislaturon draugą A. Shi-1 
plakovą, vadovą žydų unijų.

Jisai bus pirmutinis mūsų 
assemblymenas. Patyrę a- 
pie savo didelį laimėjimą 
Brownsvilles darbininkai 
surengė didelę parodą.

Iš Schenectady pavieto į 
.legislaturą vos-vos nepraė
jęs drg. Merril.

New Yorko East Sidej 
(rytinėj miesto daly), kur 
socijalistiškos simpatijos la-

socijalistai — 1.

KAPITALISTŲ SURENG
TOJI KONSTITUCI

JA ATMESTA.
New Yorko valstijos pilie

čiai dideliausia balsų daugu
ma atmetė naują New Yor
ko valstijos konstituciją.

Tai geras ženklas. Soci- 
jalistai ir unijistai sakė, kad

landė kila • **
Ir Kentucky valstijoj, kur ?įaus vyresni, sykiu, nu- 

demokratai visuomet bosa- 
vo, šį sykį jie vos ne vos pra
vedė savo kandidatus.

Demokratų administraci
ja Washingtone ir preziden
tas Wilsonas nekaip jaučia
si po šių rinkimų. Jie pra
deda suprasti, kad sekan
čiais metais jie pralaimės.

PRIEŠTARAUJANTI 
PRANEŠIMAI Iš ITA
LŲ KARĖS FRONTO. 
Iš Rymo pranešama, kad 

ties Podgora italai prašilau- similianas Garden persergs- 
žė pro austrų eiles. Kanuo- ti Vokietiją nuo perdidelio 
les, kurios apgynė Goriziai 
tvirtovę, nutildytos. Ties 
Zagora italai sakosi paėmę 
700 austrų į nelaisvę. Visos 
austrų ‘kontratakos tapo at
muštos.

Italai sako, jog jiems pa
vyko išsprogdint fortą Han
sel, centrą austrų fortifika- 

ėjo su kareiviais ir dalyvau- cijų aplink Malborghetto. 
j , j Tuo tarpu austrų oficia-

pranešime sakoma,

savim užsitikėjimo.
Vokietijai gręsia pavojus 

netik iš pusės išlaukinių 
priešų, bet ir iš savų dvar
ponių, kurie nemielaširdin- 
gai brangina maisto pro
duktus.

ja ant karės lauko.
“Net ir senelės persiėmę liame l 

didžiausia neapykanta”.'kad italų užpuolimas jiems
Apart kitko, korespondentė'labai brangiai apsiėjo. Ita^, 
sako: “Aš mačiau, kaip duįlai pradėjo savo užpuolamą- 
teutonu kareiviu vedė 70 ją karę 18 d. spalių. 27„_

OHIO VALSTIJA LIKSIS 
ŠLAPIA.

Utarninko rinkimai Ohio 
valstijoj sukosi aplink klau
simą blaivybės ir girtybės. 
Tos valstijos blaivininkai 
jau ketvirtą iš eilės sykį 
mėgina apsausinti Ohio, bet

Nuo 
metų amžiaus senelę suriš- to laiko iki dabar jie nete- 
tomis rankomis.. Ši senelė ko 150,000 kareivių ir jų a- 
bandė pertraukti telegrafo takos pradeda eiti silpnyn.

' • Austrai sako neatidavęvielas, suvienijančias Bel
gradą su Vokietija. Už tai italams nei pėdos žemės.

ta konstitucija yra netikusi, valstija kaip buvo, taip ir 
—j—™ atžagareiviška, varžanti lai- J1“081. s^aPia-

bai didelės, socijalistams ne- svę ir pirmynžengą. Visi kimais pasirodė,. kad blai-
pavyko pravesti savo zmo- darbininkai todėlei balsavo vimnkų įtekme siek-tiek pa- 
gų nei į miesto tarybą, nei į prieš konstituciją ir ji tapo
valstijos legislaturą. Soči-{sumušta dauguma veik pu- 
jalistai tvirtina, kad aštun-Jses milijono balsų. Palygi- 
tame distrikte politiekieriai namai, už konstituciją pa- 
susuko balsus. Jeigu būtų [duota 1 balsas, prieš—2 bal- 
nesusukę balsų, tuomet į 
legislaturą būtų praėjęs 
drg. Karlin. Socijalistai 
reikalaus naujų rinkimų.

New Yorke East Sidėj so
cijalistų kandidatai veik vi
sur sumušė republikonų 
Landidatus. . 
tų kandidatai paėmė viršų.'ja. 
Kad sumušus socijalistus, į Darbininkai tikisi, kad 
su demokratais (Tammany nauja konstitucija bus daug 
Hali kandidatais) susivieni- progresyviškesnė. 
jo bull mooseriai, neprigul- 
mingieji ir kiti elementai.

Massachusetts valstijoj. 
socijalistai pravedė Seiman [ 
(legislaturon) draugą Mor- jo demokratai, susispietę 
rili iš Haverhill. Jisai jau aplink atžagareivių organi- 
išrenkama septintą iš eiles zaciją Tammany Hall. New

Yorko miesto taryba bus de
mokratų rankose.

District attorney išrink
ta demokratas Edward 
Swann, iš ko tammanistai 
labai džiaugiasi. Tasai svar
bus urėdas ligišiol buvo re
publikonų rankose.

sai.
Tą konstituciją rašė trus

ty advokatai. Jie pikti, kad 
jiems nepasisekė apmulkint 
Šios valstijos žmones.

Dabar bus šaukiama ant
ra konstitucijos konvencija j

rinkimais.

Bet demokra- ir rašoma nauja konstituci- ii * i

DAR PRIE RINKIMŲ.
Philadelphiečiai išsirinko 

savo majoru republikoną. 
Tokiu būdu tapo sumušta 
reformistų partija.

West Virginijoj laimėjo 
blaivininkai. Daugiausia iš
rinkta tie atstovai, kurie 

(pasižadėjo rūpinties išleidi-

ji tapo atiduota karės teis
mui. P
/Lai mane sušaudo, nes aš 
sena ir man laikas mirti’...”
Visi priemiesčiai, kurie bu- 

vu beturčiais apgyventi,esą 
visiškai sunaikiniiL Tuose 
kvartaluose, kur žydai gy
veno, nei vieno čielo namo 
nebeliko—visi sugriauti. La
bai nukentėjo ir vidurys 
miesto. Karališkuose palo- 
ciuose gyvena teutonų afi- 
cieriai.

Senelė eidama šaukė: AUSTRŲ DIDŽIOSIOS

Newark, N. J. socijalistų 
balsų skaičius miesto rinki
muose žymiai pakilo.

DEMOKRATAI LAIMĖJO 
NEW YORKE.

New Yorko mieste laimė- 
demokratai, susispietę

SCHENECTADY VĖLEI 
RAUDONAS.

George R. Lunn vėlei bus
Schenectady majoru. Jisai I New Yorko pavieto šeri- 
sumušė republikonus ir de-!fu išrinkta demokratas Alf- 
mokratus. Schenectady, N.'red Smith.
YL, vėlei turės socijalistišką 
majorą.

Už Lunną balsavo 6,069; 
už republikoną Vanvoast — 
5035, už demokratą Buhr- 
master — 3333.

Socijalistas dr. Ch. Stein-', . _
metz būsiąs miesto tarybos ^gislatūroj bus. 100 republi- 
prezidentu.

Kiti urėdai kaip mieste 
taip ir paviete užimti repu- 
bliKonais. Socijalistai išrin
ko dar du aldermanu.

Sufragistės laimėjo Sche- 
rectady ir paviete. Už su- 
fragizmą (suteikimą mote- 
daugiau balsų) paduota įtekmė puola. Tiktai New 

antisufragizmą. [laimėjo,
Majoras Lunn pasakė, jog žmones.

NEW YORKO LEGISLA- 
TŪRA REPUBLI- 

KONIŠKA.
New Yorko valstijos le- 

gislatūra bus republikoniš- 
ka, kaip ir ligšiol buvo. Le-

komi, 49 demokratai ir 1 so- 
cijalistas.

PREZIDENTAS WILSO- 
NAS IR DEMOKRATAI 

NUSIMINĘ.
Utarninko rinkimai paro

dė, kad demokratų partijos

blaivybę.
Ohio blaivybės priešai su

rinko tik 40,000 balsų •dau
giau, negu blaivybės šalinin
kai.

STREIKIERIAI NERI
MAUJA

Wilkes Barre, Pa.—Suju
dimas kilo šiame mieste, 
kuomet gatvekariais mėgino 
pradėti operuoti su streik
laužių pagelba.

Wilkes Barre Railway Co. 
mėgina paleist gatvekarius 
su streiklaužiais. Netoli 
Ashley ant gatvekario už
puolė streikieriai.

DELEGATAI IŠVAŽIAVO 
Į SAN FRANCISCO.

New Yorko valstijos de
legatai jau išvažiavo į San 
Francisco į Amerikos Darbo 
Federacijos konvenciją. Iš
viso išvažiavo 20 delegatų.

SAKO, RUSAI IŠSIKĖLĖ 
BULGARIJOJ.

Londonas.—Central News 
praneša, kad rusų transpor
tai jau iškėlė daug kariu- 

4ųienės Varnoje.
Transportus palydėjo di

deli karės laivai.

KANUOLeS.
Austro-germanai išvien 

su bulgarais jau rengiasi 
bombarduoti Serbijos sosti
nę Nišą. Austrų didieji ho- 
witzerai jau atgabenti.

Prancūzai iškėlė daug ka
reivių Kavala uoste, Egė- 
jaus pajūry.

MINISTERIAI PASI
TRAUKIA.

Caras Mikalojus priėmė 
atsistatydinimą trijų minis- 
terių: Šazonovo, Krivošeino 
ir Charitonovo.

Ta žinia oficiališkai dar 
nepatvirtinta.

VIS ŠNEKA IR ŠNEKA 
APIE TAIKĄ.

“New Yorko Times’o” ko
respondentas praneša, kad 
popiežius nesiliauja darba
vęsis dėl taikos. Vienok po
piežius atsisakąs stoti už to
kias taikos sanlygas, kurios 
pažemintų Franciją ir Ang
liją.

Iš Madrido, Ispanijos, 
taip-pat praneša, būk fe
nais pribusiąs buvęs Vokie
tijos kancleris kunigaikštis 
von Buelow.

Tačiaus Vokietija oficia
liai užgina tą pranešimą.

Vienok, dūmų nebus be 
ugnies.

Franci jos ambasadorius 
Jusserand matėsi su prezi
dentu Wilsonu. Tame vėlei 
matoma ženklą prisiartinan
čios taikos.

Amsterdame, 
taip-pat įvyko kokia tai 
konferencija, kurioj apkal
bėta taikos klausimas.

Olandijoj

Iš SERBIJOS KARĖS 
LAUKO.

Vokiečiai užėmė Serbijos 
miestą Kragujevac, kuriame 
buvo kariškas sandėlis (ar
senalas) ginklų ir amunici
jos. Tuom tarpu bulgarai 
prasilaužė prie Nišo ir pra
dėjo bombarduoti išlauki
nius fortus dabartinės sos
tinės.

Kragujevace teutonams 
pavyko paimti nelaisvėn 20 
serbų aficierių, 6,600 karei
vių 32 kanuoli ir daugybę 
amunicijos.

Iš visų pusių vokiečiai,au
strai ir bulgarai “geležine” 
rinke “apkalė” :

MOTERŲ MAIŠTAI VO
KIETIJOJ.

Olandijos socijaldemokra- 
tė Roland Holst gavusi pla
čių žinių iš Vokietijos, jog 
ten beveik kasdien įvyksta 
moterų darbininkių maištai.

Maistas nesvietiškai pa
brango, o ir to paties negali
ma gauti. Ypatingai tan- 

[ maištai

NEBUS TAIKOS.
Franci jos pirmasai minis- 

teris Aristidas Briand, kal
bėdamas atstovų bute, aiš
kiai pasakė, kad šnekos apie 
nusitaikymą esančios be pa
mato.

Jisai pasakė, kad Franci- 
jos valdžia ir tauta nenori 
taikos, kolei vokiečiai nebus 
išvaryti.

ASQUITH ŽADA SERBI
JAI PAGELBĄ.

Pirmasai Anglijos minis- 
teris Asquith savo prakalbo- ikiai Tula moterų 
je parlamente pasakė, kad Berlyne ir priemiesčiuose.

Moterįs valandų valando
mis stovi tiės krautuvių du
rimis, kad nusipirkus mais-

.talkininkai suteiks Serbijai
reikalaujamą pagelba.

Bet—klausimas— kada?1
Ar tada, kada jau bus po to, bent tankiai "negauna pa
laikiu ?

BOMBARDAVO BULGA
RIJOS UOSTUS.

Talkininkų laivynas bom
bardavo Porto Pagos, Dede- 
gatch ir Enos, bulgarų uos
tus Egejaus pajūry. Bom
bardavimas padarė daug 
nuostolių.

RUSAI UOLIAI GINA 
RYGĄ.

įsipirkti. Tuomet tankiai jos 
išdaužo langus, išlaužo du
ris.

Tūlas Magdeburgo laik-

MATYSIS SU POPIE
ŽIAUS ATSTOVU.

Vokiečių kunigaikštis von
Londonas.—Kuomet feld- raštis sako, kad Vokietijoj Buelow dabar randasi Švei- 

maršalas von Hindenburg kįla vis didesnis minių mur- 
tapo atmuštas nuo Rygos iš mėjimas. Laikraščiams ne- 

jisai pradėjo valia apie tai rašyti. Susi
rinkimuose draudžiama kal- 

‘ • už- 
vokiečiai povaliai progre-• draudimais valdžia nieko 

Taip skelbia oficia- nepeš.
Šiomis dienomis vėlei pa- 

ant 10

pietų pusės,
varyties iš vakarų pusės.

Tukumo-Rygos vieškeliu beti, bet prievartom ir

serbų armi- s.u°Ja-
ją ir serbų padėjimas kas- hs pranešimas is Berlyno.
dien eina blogyn. Vienok 
serbai kovoja labai narsiai.

Caro spėkos tikisi, betgi, kilo svaras mėsos 
ir čionais sulaikyti vokie- fenigių.

Eina gandas, kad serbų icllį8, , 1V.
kariumenė pasitrauks į L. sutrukdzius . vokie-
Juodkalniją arba Albaniją tiesRy~g^ 
ir ten lauks talki ninkiĮ pa- " 
gelbos.

kiai atakuoja juos ties Dvin- 
sku ir ties Styr upe. Ties

/carijoj.
Kaip praneša “Bazeler 

Nachrichtcn”, tai Buelow 
matysis su popiežiaus atsto
vu. kardinolu Marchetti.

Tasai pats laikraštis at- 
kartotinai skelbia žinią,kad 
taika greitai Įvyks.

reika- 
šei my

lioms valdžia per žiemą vel
tui duotų anglių ir bulvių.

Socijaldemokratai 
Jauja, kad kareivių

VARŠAVOJE.
VarŠavoje vokiečiai įvedė 

sunkią drausmę. Abivatelių 
centralinis komitetas su vi
sais skyriais Lenkijoje už
daryta. Komitetas kaltina
ma, kam varęs politišką agi
taciją, dalinęs ginklus savo 
sąnariams. Ginklai atimta 
ir uždrausta juos kam nors

RUSAI NERŪKYS PA
PIROSŲ.

Papirosų popieros, trūks
tant medegos, bedirbama

Nuo susivienyjimo Duno- Dvinsku rusai pradėjo, ap- 
jaus ir Timok upi« ir iki rankamųjų kovų, o vokiečiai 
Uskiubui bulgarų kariūme- - -
nė stumia serbus iš miestų _2. _
ir kaimų. Timok lygumose sėtinai sekasi, kadangi ^teu- 
įvyko baisus mūšiai. Ištre-i^omu ..........
čio serbų pulko išliko gy vų [ 
vos 50 kareivių. Visur pri
kimšta sužeistųjų ir jų skai
čius kasdien didinasi.

Apie 20,000 serbų, gyve
nančių netoli Rumunijos ru- 
bežiaus, pabėgo į Rumuniją.

nė stumia serbus iš miestų Galicijoj rusams irgi pu-

NUBAUDĖ MAŠINISTŲ 
ORGANIZATORIŲ.

Clevelando “Press” prane
ša, jog mašinistų unijos or
ganizatorius John Luthrin- 
ger tapo nubaustas ant 30 
dienų kalėjiman būk tai už 
užpuolimą ant streiklaužio.
NENORI, KAD MIESTAS

PAIMTŲ KARUS.
Detroite, Mich., laike rin- kiečių kareiviai pradėję iš 

■kimu buvo paduota nubal- bažnyčių ir cerkvių lupti vi- i • ’f 1 9 A • J • i • "I • i •

VILNIUJ IŠKILO RIAU-

i nusiuntė i 
isavo kareivių Serbijon. 
Berlyno praneša, kad rusai 
užėmė vokiečių ir austrų 
pozicijas ties Senikovcais.

Kaip praneša Petrogrado 
laikraščiai, tai Vilniuj buvę 
didelės riaušės. Mat, vo-i

daug daugiau balsų, negu už Yorko mieste demokratai suoti, kad miestas paimtų į sokius metalinius daiktus ir 
pravesdami savo savo rankas visus karus.' dievus. Tuomet dalis mies- 
Bet New Yorko Už šį sumanymą balsavo to gyventųjų užprotestavo, 

parodysiąs visai Amerikai, valstijoj—republikonų vir- pusė balsuotojų, o konstitu- įvykę 
kad Schenectady bus puikiai šus. ' . cija reikalauja tokiuose da- čių k$
gaspadoriaujama. Majoras New Jersey valstijoj re-Įlykuose dviejų trečdalių.

s susirėmimai su vokie- 
kareiviais. 1 Daug esą 

užmuštų ir sužeistų.

---> tik pusė. Tą popierą tedir- iš pašaliečių laikyti.Daroma 
daug ba vienas Suomijos fabrikas 'daug kratų ir areštų pas žy- 
. Iš visai Rusijai. Už 6—7 mė- mesnius lenkų ir žydų veikė- 

nesių nustosią papirosus vi- jus, įtariamus prielankume 
sai dirbti, nes nebeliksią me- rusams. Iš Varšavos 20 i • Y*_ 1 _

GRAIKAI APŠAUDO 
PRANCŪZUS.

Berlynas.—Graikų kariu
omenė apšaudė francūzus, 
kurie, pasitraukdami prieš 
bulgarus, įėjo į Graikijos te
ritoriją.

Taip praneša “Berliner 
Tageblatt”.

degos. Tuokart papirosų 
10, už kuriuos dabar moka
ma 10 kap., bus mokama 25 
—30 kap. Taigi vargas lau
kia rūkytojų! Reikės grįž
ti prie pypkių.

PRANEŠA, KAD KRON- 
PRINCAS UŽMUŠTAS.
Jau kelintu sykiu prane

šama, kad vokiečių kron- 
princas esąs užmuštas.

Tą gandą vėlei paleido i- 
talų dienraštis “Gazeįta del 
Popolo”.

Sunku tai žiniai tikėti. I- 
talai jau daug sykių numa-

tūkstančjų darbininkų pa
skirta 
kasti, 
darban 
prastai 
guno. Tečiaus meistrais pa
prastais skiriama daugiau
siai vokiečiai, lenkai gi visai 
nepriimami.

Dombrovon anglių 
Varšuvoje paleista 
21 fabrikas, d nu
skinama daugiau-

SUŠAUDĖ 31 VOKIEČIŲ
KAREIVĮ.

Už atsisakyma kariauti 
su francūzais Champagne 
provincijoj sulyg nuospren
džio karės teismo tapo su-,rino Franciškų Juozapą, o

VISI PRIEŠ BULGARUS.
Michailovas, • Bulgarijos 

parlamento pirmininkas, su
grįžęs iš karės fronto, pa
sakoja, kad moterįs ir ma
ži vaikai Serbijoj kariauja 
su bulgarais. Žmonių įdu- 
kimas esąs nesvietiškas.



t

Kada du pešasi—trečias Į . • • • ■ j
. . w . . tai ir Zimmerwaldo
kišenius krausto konferencija

Prieš repeticijas Pasiutimas
Paprastai žmonės sako: ’ 

kada du susipeša, tai tre
čias iŠ tų peštynių pasinau
doja. Tas pats dabar yra 
ir su Amerika. Kuomet 
veik visos Europos viešpaty
stės pešasi, kuomet ten, ne
va už tėvynės meilę, krau
jas liejasi, tai tais kraujo 
upeliais. į Ameriką plaukia 
auksas ir kapitalistai mau
dosi tuose kraujuose begau
dydami tą auksą.

Amerikos tūli laikraščiai 
tankiai pradeda kalbėti ne
va apie taiką, jie nurodo, 
kad Wilsonas ir kiti išsijuo
sę darbuojasi, kad tik Eu
ropoj įvyktų taika, kad tik 
kariaujančios šalįs susitai
kytų. Bet ar ištikrųjų A- 
merikos kapitalistai nori 
taikos? Ne, ir dar sykį ne! 
Jie ne taikos trokšta, bet 
kraujo. Juo Europoj il
giau karė tęsis, juo labiau 
bus žudomi žmones, juo 
smarkiau ten kraujas liesis, 
tuo daugiau Amerikos ka
pitalistams aukso atplauks! 
Ir jeigu Wilsonas ar kiti po
nai pradeda kalbėti apie tai
ką, tai ne iš noro, kad taika 
įvyktų, bet iš baimės, kad ji 
taip greit neįvyktų. Jeigu 
Amerikos kapitalistai norė
tų, tai Europos skerdynės 
luojaus būtų užbaigtos, nes 
kariaujančios šalįs negalėtų 
be Amerikos pagelbos ka
riauti ir jos priverstos būtų 
jieškoti būdų susitaikymui. 
Bet dabar Amerikos kapita
listai iš kailio neriasi, L%ad 
tik prigelbėjus Ęuropos ka
riaujančioms. šalim, kad tik 
ilgiau tą karę pratęsus.

Ir kur čia nesirūpinus, 
kad karė ilgiau tęstųsi! 
Nuo pat Amerikos atradi
mo ji dar nedarė tokio biz
nio su Europa, kokį dabar 
dars. Dar niekad taip 
augštai prekyba su Europa 
nebuvo pakilus, kaip dabar.

Valdiškos atskaitos paro
do, kad per paskutinius de- 
vynius mėnesius Suvienytų 
Valstijų prekyba su sveti
mom šalim pasiekė 1 mili
jardo 227 milijonų dolerių. 
Dabartiniu laiku Suvienytos 
Valstijos vidutiniškai daro 
prekybos su svetimom ša
lim ant 40 milijonų dolerių į 
savaitę. Kasdien Suvienytos 
Valstijos išsiunčia į Europą 
už 5 milijonus 800 tūkstan
čių įvairių prekių.

Kaip Suvienytos Valstijos 
skubiai siunčia į Europą sa
vo prekes, taip Anglija ir 
Francija skubiai siunčia į 
Suvienytas Valstijas savo 
auksą. Per paskutini 12 
mėnesių iš Anglijos ir Fran- 
cijos pinigų išsiųsta į Suvie-

Kad nepadaryt straipsnio [niai organai, ypač seilių, 
Igu ir nuobodžiu mažai lai- tiek dirba, kad kaip sakiai^ 

ko turinčiam skaitytojui, tu-’net sunku kvėpuot darosi
Jeigu statant kokį tai ne-'scenos, ir kaip tą patį iš

būtų veikalą prisirengimas reiškus, 5) charakterizavi- 
būtų teisingu, jeigu teisin-jmas rolių atskirai: a) bū-

tiesi, tai pasirodytų, kad nemo
gai būtų pradedama reng-'das, b) reikalingumas būvi- rėšiu praleist daug ilgesnių nuo prisipildymo syvais oroti) reikalingu] 

veikime, c) kuomi prisi-Amerikos socijalistų pi 
dančio komieto narys, drg. vl.col> moouvujvu, auvuu priei- r———.....................

Le Sueur (kairysis) padavė V1SUS veikalus taip lengva deda prie išrišimo ir ispil- laktų ir prisilaikysiu svar- Ligonį reikia uzdaryt 1 la- 
inešima nacionalin (nildan- pastatyti scenoje, kaip leng- dimo idėjos, d) dinamiški blausi o dalyko, nes smulk- bai tylų ir tamsų kambary 

drabuži^ Itijin) komitetan, kad Ame- Ya į.r greitai jie yra pasta- judėjimai.
xvdiu dienų rikos socijalistų partija už- J0111.1- Yra veikalai, Po_ to v_~_, 

i Vladivostoką tapo išvežta girtų ir išreikštų savo sim- Runuos, musų sianoiemnem kalbėjus, supratus ir nusta- , ,. .. . - .
. pati ją Europos socijalistų spėkom beveik negalima £jus> reikalinga dar nusta- ■l^obia pas hetuvius kartais------------------ r---------

‘ įvykusiai P.astatyti, o norint pastaty-1 tyti tempą visam veikalui, vadinamas patrakimu, pa-,einant čeverykus reikia nu-
immerwalde (Šveicarijoj). reikėtų labai ir labai idant visas vaidinimas bū- ir gal dą kitąip. Visi siauti. Pasauktasis dakta- . \ r *'/ Mnnor dnrhn nridofi bot mū- ___ ___________Slltakrailiai PWVlinai jralk,

eikvoja — joms vis trūksta.
Šiomis dienomis rusų val

džia Amerikoj nupirko už 
16 milijonų rublių milo 
dėl kareiviškų i' ...
Bėgy pastarųjų kelių dienų rikos socijalistų partija už-

už 3 milijonus 500 tūkstan
čių dolerių ammunicijos.

New Yorke randasi rusų 
valdžios komisija, kuri vis
ką perką; audeklus, vatą, 
druską, granatas, gumą, 
duoną, reles, garvežius, cu
krų, medų, šviną ir siunčia 
Rusijon. Ta komisija kas
dien milijonus išeikvoja. 
Laivai nespėja ammunicijos 
gabenti. O Amerikos kapi
talistai šypsosi iš džiaugs
mo, kad jiems dabar rugia
pjūtė, kad jie'gali pelnyti, 

i Ūž vis daugiausiai pelno *1 1 • 1 • • v • •plieno dievaičiai.
Ir taip, Europos kariau

jančios šalįs, išėmus teuto
nus, visą savo auksą atiduo
da Amerikos kapitalistams, 
o savo šalis gramzdina į 
skolas.
rems, 
tas visas skolas išmokėti, ta 
visa našta bus nuversta ant 
darbo žmonių sprando. Bet 
kariaujančių šalių biurokra
tijai ir Suvienytų Valstijų 
kapitalistams tas klausimas 
neapeina, jie savo darbą va
ro pirmyn, prisidengę patri
otiška skraiste. Jie maudo
si karštuose žmonių krau
juose ir gaudo auksą.

švenčioniškis.

Pasibaigus ka- 
darbo žmonės turės

Laiškas iš Griškabūdžio 
Suvalkų gubernijos.

Rašytas 24 d. rugsėjo dėl 
F. Laurinaičio į Easton, Pa.

Seniai negalime gauti nuo 
jūsų jokios žinios, ar gyvi, 
ar sveiki. Pranešu, kad 
męs esame gyvi ir sveiki, 
gyvename po senovei Anta- 
būdy. Nei nežinau nuo ko 
pradėt kalbą, taip seniai su
si rašinė jus, be abejonės jūs 
mislinat, kad mūsų jau nė
ra gyvų ir ta jūs mislis, jei
gu taip manot, yra teisinga, 
nes mažai kas liko gyvas. 
Žinai, mielas broliukai, mus 
ta mažąjį upelį Nenupę. 
Buvo pilna pristatyta armo
tų, dailu buvo žiūrėti, kaip 
su jom šaudė. Parvažiavęs 
į Lietuvą, pąmatysi mūsų 
pačių lauke dideliausias 
prūdas iškastas nuo didelių 
šūvių. Daug ką galėčiau pa
rašyti naujo, bet nesu užtik
rinta, kad laiškas daeis, ti
kiu, kad ir šitas žus taip 
kaip daugelis rašytų pir- 
miaus. Tėvai sveiki ir vis 
kalba ir laukia, kuomet a- 
|teis ta laiminga diena, kada

rytas Valstijas ant 300 mi-bus galima suseit vėl j kru-
lijonų dolerių aukso. Pir- 
miaus Amerikos kapitalistai 
siųsdavo savo prekes ir tik 
jas nusiuntę pareikalaudavo 
atlyginimo. Dabar jau to 
nedaro; dabar jie reikalau- 
ia, kad būtų pirmiau užmo
kama už prekes ir tik gavę 
pinigus, jas išsiunčia. Juk

konferencijai

paaiškinimų reikalaujančių kelių į plaučius.

menos apie ligas tik dakta- 
Po to viso, tą viską ap- rui gali pūt prieinamos.

- - , Pasiutimas arba hydro-
kad jis pasilsėtų, nes ma- 
žiausis bildėsis, net žmo
gaus vaikščiojimas ir kalba 

'verčia jį siųst. Jį pažiūrėt

Męs jau minėjome apie tą dau5 darbo pridėti, bet mū- tų vienu puikiu paveikslu L. bu’ jUdSjimU’ kad
mutinė nuo karės pradžios ./rita ir kain sun 'aSmU° "U° aSme^’ -SCena 
tikrii tam t an tiška sociialis- H iaDai greitai ir Kaip sun-)RU0 SCenos, veikme nuo 
tų konferencija, kurioj Ur nebūtų veikalas, padarę veikmės nesiskirtų, kad gy- 
u t v italai !kebas repeticijas, įskraipy-'—----- -- j—-- —•

~/itą ir sužeistą stumia antį 
- - scenos ir tokiame pavidale 

|rodo jį, reikalaudami net 
pagyrimo už atlikimą taip 
sunkaus darbo.

Todėl pastatymas ne tik 
lengvesnių, bet ir labiau su
dėtinių veikalų taip lengvai 
duodasi, kad užgrėbiamas 
mėgėjais tiktai paviršius 
veikalo ir tas paviršius tik
tai yra rodomas nuo scenos, 
gi to paties sunkumo, apie 
kurį mėgėjai mėgsta kalbė
ti, taip jie ir neparodo, nes 
pats sunkumas liko visai net

konferenciją. Tai buvo pir-

vą. Dabar nesirupykite a- 
pie mus!

Jūs sesuo
Marijona Treinaitiene.

Laiškas pasiųstas per 
Širvintą.

Graikijoje suėmė du tele
grafistu, kuriuodu išdavinė

pirmiau pinigus gavus daug j() keturjulės sąjungos vals

sų teatrališkos draugijos ir dinamikos judėjimų

franeuzai, vokiečiai, 
rusai, lenkai ir daugelis ne-i 
utraliečių socijalistų viešai 
ir drąsiai demonstravo 
tarptautiško darbininkų, so- 
lidariškumo jausmus. Toje 
konferencijoje dalyvavo tie 
eocijalistai, kurie pasiliko 
ištikimi tarptautiško solida- 
riškumo idėjai. Joje neda
lyvavo socijalpatriotai kaip 
iš Vokietijos, taip iš Fran- 
cijos, taip ir iš Rusijos, ku
rie dar gina savo “tėvynes”, 
dalyvauja ministerijose, bal
suoja už karės kreditus, 
nors, rodosi, jau ir jiems
reikėtų susiprasti, į kokią o- [nepajudintas. Daug veikįan- 
portunizmo balą nuvažiavo ,YPa^> užsiusiančios 
ir kaip baisiai sukompromi- .kiekvieną kartą iki vėlybam 
tavo tarp tautišką darbinin- vakarui repeticijos, brangu- 

mas svetaines, gavimas dra- 
V**'r • • • panų, košeliena ant scenosToje konferencijoj n d - vaijįnįmo iškaščiai,

kų vėliavą, mas svetaines, gavimas dra-

lyvavo nei franeuzų Sem- 
bat, nei vokiečių Heine, nei 
rusų Plechanovas 
dar gieda savo 1 
giesmę, r__ 1_____ ______
ir armotų karalius. ..... ...

Zinimerwaldo konferenci- ’užduotį, ir jeigu ji yra ne- 
ja^sudrutino . tarptautiskus teisinga, tai kiek prakaito 
rysius. Jojie aštriai pa- reišlietum jos išrišimui, ga- 
smerkta visa patriotų veid- ių_gale, išrišimas visgi

privargimas, tai vis yra to- 
y. :q|kie sunkumai, už kuriuos y- 

Bavu patriotišką Sn/Žr?jeg^vrirnieektas 
remia savo valdžias,8„nFa- V’7.a: "daugiau, kaip tiktai užsis

pyrimas išrišti neteisingą

rysius.

mainybė, nurodyta į kokią 
skurdo ir vargo bedugnę ve
da darbininkus šioji baisioji 
žudynė.

Galime tik pasveikint 
draugo Le Sueur žingsnį ir 
palinkėti, kad visa Ameri
kos socijalistų partija iš
reikštų savo viešą simpatiją 
tarptautiečiams. Toji vieša 
simpatija revoliuci joniš
kiems socijalistams bus ne- 
oficialis papeikimas patrio
tiškų socijalistų taktikos.

Vokiečių sekcija prie so
cijalistų partijos taip-pat 
stoja už Zimmerwaldo kon
ferenciją ir jau išnešė pa
našią rezoliuciją, kokią pa
gamino drg. Le Sueur.

T. M. D. pirminin
ko aplinkraštis.

ne
bus teisingu. Tokie užsispy
rimai ypatingai daug kaš
tuoja mėgėjams ir ,kuo vei
kalas yra nesuprantames- 
niu, tuo, rodosi, sunkiau jį 
pastatyti, tuo daugiau pra
kaito ant jo reik išlieti, nes 
tai yrd tas pats ką stengi- 
masi žuvies pramušti ledą.

Jeigu vieton tiktai užsi
spyrimo, vieton norėjimo iš
šokti ten, kur to negalima 
padaryti, apsvarstę ir nesi- 
karščiuodami panaudotume 
prieinamas taisykles, visas 
darbas ne tik kad taptų 
daug lengvesniu, daug malo
nesniu ir visiems artimu, 
bet ir pasekmės to darbo 
būtų visai kitokios, tiesiog 
nesulyginamos. O juk tan
kiausia męs ateičiai, arba 
kitaip sakant, laukdami ge
rų pasekmių ir dirbame, 
taigi norint juomi pasi
džiaugti, norint apvaini
kuoti užbaigimą reik ytin 
tvirtą ir teisingą pamatą 
padaryti.

Kaip iki šiam laikui negel
bėjo stennėjimai, gyrimai ir 
peikimai, taip jie ir ateity
je negelbės; bet negelbės

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos pirmininkas, p. D. Žy
nį on tas siuntinėja žymes
niems visuomenės veikėjams 
aplinkraštį, kalbindamas taipgi ir šiek-tiek artymesni 
juos rašyties į T. M. D.Kaip [nurodymai, jeigu jų nieks 
patyrėme, tą aplinkraštį nesistengs vykdinti, ' 
gauna ir daugelis socijalis- jie bus geri tiktai kol persi-

jeigu

kad
scena

_____ Pašauktasis dakta- 
šiltakraujai £yvunai. g^į'ras, beabejonės, turėtų duot 

i Tankiausiai jam raminančių vaistų, teapsirgti juo. 
serga šunes, katės ir vilkai, 
šių įkandimas kitiems gyvu
liams arba žmogui perneša 
ligą į pastaruosius. Nuo ko 
pasiutimas paeina, da nėra 
tikrų darodymų, bet galėji
mas vieno gyvulio ją per
duot kitam tik įkandimu, li
gos vystymąsi ir kraujo bal
tųjų kūnelių spietimas! į 
užkrėtimo centrus yra tam 
tikri gaivalai, kurie gimdo 
tą baisią ligą. Žmonės ją 
gauna tankiausiai nuo šu-

kių kaip morphina ar pana
šių.

Kada pereina šis laipsnis, 
ligonis nusiramina, lieka 
silpnas, pulsas jo muša men
kai ir į keletą valandų jis 
miršta.

Nėra jokio būdo išgydyt 
šią ligą po to, kaip ji jau 
pasirodo. Jeigu norit žmo
gų išgelbėt, reikia gydyt jį 
Tuoj po apriejimo ir ne
laukt, kol ženklai pasirodys.

vumas ir dvasia lygiai vi
siems būtų aiški.

Tų tiktai pradinių taisyk
lių prisilaikant, jas kiek 
galima sąžiningiau pildant, 
vėliau pamatysime, kad ir 
toks prisirengimas dar nėra 
ganėtinai giliu ir atsakan
čiu ir kad taip prisirengus 
galima eiti prie dalmimo ro
lių ir prie repeticijų.

Kuomet pats veikalas, 
idėja ir užmanymas, kiek
viena veikianti ypata taps 
visų suprasti, tuomet ir 
betikslis varžymąsi už “po
niškas” ir “ mužikiškas” ro
les nebeturės vietos ir kiek
vienas bent tiek permatęs, 
kad ir “mužikiška” rolė ga
li būti nepakeliama ir daug 
daugiau reiškianti, negu po
niškoji ir kad pats vaidini
mas ne yra sportas arba 
tiktai įrankis uždirbimui 
draugijai pinigų, visai ki
taip į teatrą pradės žiūrėti 
ir visi užkrauti ant jo pe
čių darbai neišrodys taip 
sunkus, kaip jie išrodo da
bar, nes tuomet, taip sa
kant, užgims tikroji meilė 
prie tikrosios dailės.

Vėliau prasideda repetici
jos. Per repeticijas išmok
stama priprantama, pasisa
vinama ir susigyvenama su 
tuo viskuo, kas iškalno liko 
nuspręsta ir nei valandėlei 
neužmirštant apie tempą ir 
idėją veikalo, ypatingai reik 
rupintiesi judėjimais, nes 
judėjimai yra pamatu teat
rališkosios dailės, ir ant 
kiek jie bus labiau užbaigti, 
ant kiek jie bus labiau reiš
kianti, ant tiek vaidinimas 
bus artesnių prie teatro, gi 
neapgalvoti, rupus ir netikę 
judėjimai nedaro jokio įspū
džio, nes autoriaus žodžiai 
reįgija gyvybės.

Nekurie mano, kad pats 
teatrališkas veikalas, patįs 
žodžiai, atskaityti nuo sce
nos turi atlikti savo, pada
ryti įspūdį. Toks manymas 
yra iš pamatų klaidingas. 
/Autorius, rašydamas veika
lą dėl scenos, palieka labai 
daug tarpų, kuriuos turi už
pildyti aktorius, ir kaip ge
rai žino tai autorius, taip 
lyginai tą patį turi žinoti ir 
aktorius. Jeigu autorius 
neskirtų veikalo scenai ir 
rašytų jį taip-pat kaip ir ki
tus veikalus su visomis 
smulkmenomis ir pastabo
mis, tai viena, kad to veika
lo negalėtų vaidinti, o ant
ra,—atskaitymas imtų sa
vaites laiko. Yra daug sce
niškų veikalų perdirbtų iš 
didelių romanų ir apysakų, čiausius 
Tuose

nų, rečiau nuo kačių ir labai kadangi apriejimas . gali 
retai nuo vilkų, nes jų skait- 1 tad namie gy-

dytis nėra ko, o reikia eitlius sumažėjo ir ne visi yra , . , 
pasiutę. Pastebėtina, kad l)as daktarą ir geriausiai 
jei vilkas apneja arba, aiš-1 
kiau sakant, užkrečia žmo-1 
gų, tuomet liga yra kur kas 
sunkesnė, negu gautoji nuo 
šuns. ?
yra lengvesnė, negu nuo 
vilko, bet visgi sunkesnė, ne
gu nuo šuns. Net ir šunų 
apriejimas nevienodas: po 
tūlų šunų apriejimo liga iš
sivysto greitai ir turi stip
rią veikmę su visom jos bai
senybėm; kitų gi šunų ap
riejimas užtęsia ligą, ir ji 
yra lengvesnė.

Rusijoj, kur šunų daug,.

|pas pilnai atsakantį dakta- 
jrą. Apie gydymo būdus čia 
ir nekalbėsiu, nes tokioj 

I svarbioj ligoj nepatyrusiam 
Nu? kales "gautoji: žmogui neturi būt leista gy-

dyt.
Apskaitliuojama, kad iš 

100 aprietųjų tik 17 apser- 
ga minėtąja liga. Daugelis 
žmonių turi savo kūne me- 
degas arba jos išsidirba po 
apriejimo, kurios sulaiko li
gos plėtojimąsi. Vienok 
man rodos, kad apsirgimų 
skaitlius čia žymiai numa
žintas, nes daugelis žmonių

žmonės tamsus ir tiki, jogiški, kad jiems pasiutęs šuo
įkando ir eina gydytis, tuo 
tarpu neretai įkanda gana 
sveikas šuo.

Kaip matote, liga gana 
pavojinga, nes neretai jokis 
gydymas negelbsti net pra
džioj, o visada mirtis seka, 
jei tik liga prasideda. Iš
naikinimas vilkų, kačių ir 
šunų reikštų ligos išnaikini
mą. Vilkai jau kaip ir iš
naikinti, kates žmonės laiko 
neva pelių gaudymui, nors 
jos neretai da daugiau pa
lom maisto šen ir ten nu
velka; šunes mažu reikalin
gi ant ūkių, bet ir ten ant 
jų snukių gali būt uždėta 
prietaisą, kad negalėtų į- 
kąsti, bet man tiesiog pikta, 
kada aš matau šunis laikant 
mieste. Niekas negali ži
not, kada šuo pasius, ir jis 
gali nuvaryt į grabą keletą 
žmonių. Būna atsitikimų, 
kada pasiutę šunes užpuola

jų pasiutęs šuo da pasveiks, 
apriejimų skaitlius yra la
bai žymus.

Abelnai liga prasideda už 
savaitės, dviejų ar trijų lai
ko nuo apriejimo dienos. 
Bet gali atsitikt, kad aprie
tas žmogus nepradeda sirg
ti iki 3 mėnesių. Jauni žmo
nės kur kas greičiau prade
da sirgti, negu seni. Vaikai 
retai laukia ilgiau kaip sa
vaitę po apriejimo. Ir juo 
žmogus jaunesnis, tuo liga 
būna sunkesnė.

Daugelis kitų ligų yra iš
nešiojama krauju, hydro
phobia gi keliauja nervais. 
Jei įkandimas lieka padary
tas ten, kur daugiau nervų 
yra, liga išsivysto greičiau.

Pradžioj ligonis mažai 
mainosi, tik įkąstoji vieta 
lieka raudona, prasideda 
galvos skaudėjimas, nera-

i • i i • • • 'lurius vaikų prie mokyklųrūmas hnk garso; ligoniui ir ieja ke]is_ • -
rodosi, kad kas tokio atsi- • r 
tiks, neretai balsas užkima1 
arba persimaino,! darosi 
sunku nuryt maistą. I

Paskui seka sekantis laip- t,ngįejį mėgsta pamegzdžio- 
sms kuris atsižymi liepą- ti turčius ir VČ1 gi laiko sa. 
prastu ligonio jautrumu.Už
tenka plunksną ar kokį kitą 
mažą daiktą numesti, kaip valdžia nesirūpina išva- 
tuoj^jis pašoka, tartum per- nešVarumo iš miestų 
kūnijos trenktas ir atsidu- ran(]asi šunų mylėtojų 
na tokiame ^susijudinime, tarp žmonių> tai visgi pro- 
Kad rodos kaszm kas čia at- tingesnieji gyventojai gali 
sitiko. Galvos skaudėjimas rasti bū(jus prašaiinti sava 
nepaprastai užauga, musku-Taimynų šunis. Apie pasi- 
ai ima drebėti vis labyn 'gailėjimą gyvulio čia šunų 

ligoms įpuola j tolų stovp mvmojai negali daug kai- 
kad jis nori nužudyt net ar- nes m^s tinome, kad ne-

> savo^ gimines . ir vįsį ja savininkai nepa

Amerikos 
j turtingos moterįs ir sen
mergės nebežino, ką beda- 
jryt su savo turtais ir siun- 
;ta meile link šunų, o netur-

|vo namuose apskretusius, 
ligas nešiojančius šunis. Jei-

Į

i

i
skaitys, tol kol prisiartins 
rengimąsi prie naujo veika
lo, o tuomet vėl viską varys“Todėlei Tėvynės Mylėto

jų Draugijos ''
Valdyba kreipiasi į tamstą, jau'įpyastaramesnė sąžinė!

Apie tris savaites atgal 
Suvienytų Valstijų bankie- 
riai sutiko paskolinti Angli
jai ir Franci jai 500 milijonų 
dolerių su ta išlyga, kad tie siuntiniams ir tokių yra su- 
pinigai liksis Suvienytose gavę‘per gegužės mėnesį: 
Valstijose ir tarnaus^ užmo- germanų pasiuntiniui siun-

? i a?stnV2’ naudai, šiuomi prašo tamis- 
įTaikų karalaičiui Georgui atnaujinti savo energišką

tijoms telegramas, siunčia
mas Graikijos karaliui Kon
stantinui. Išdavikai taipogi 
gaudė telegramas, siunčia
mas austrų ir germanų pa-

čiamų—90, austrų—2,

; senoviškai, savaip, taip kaip
. . - _ - .- jau įĮjįuuva. Praeitą kartą
kaipo visuomenes veikeją ir puvo mįn^a, kad tas nesun- 
visų naudingų musų tautos į<u

u

, ir nors pradžioje toks 
rengimąsi išrodys lyg ir ne- 
tokiu, kokis mums patinka, 

metais vėliau pamatysime, kad 
i Tėvynės Mylėtojų Draugijos kitaip ir negalima prisi

rengti.
Dar prieš dalinimą rolių 

sukvietus mėgėjus, jų gali 
būti ir trissyk daugiau ne
gu skaičius veikiančių ypa
tų veikale,perskaityti ištisai 
visą veikalą ir apkalbėjus, 
jeigu reikalinga, net ir pa- 
diskusavus, nuspręsti: Išlai
ką (amžius, metai) kuriame !

darbu rėmėją. T. M. D. 
Cen tralinė Valdyba, atsi
mindama didelį tamistos pa
sidarbavimą anais

~ ... < . i i rv i i tun visi ju bitvinnmai liepa-veikaluose palikta daug ko kito blogo padai y t. gj<yaįl(iįu sušerti savo šuniui 
• • i • i i • I i n 1 , za 1 r 1 ] r i i i rv x a i z A '' * _ *tiktai dvasia, mintis, kartais, Jis dėka tokiu pavojingu he

liejimu už tuos užsakymus, 
kuriuos Anglija ir Francija 
užsakys Suvienytose Valsti
jose. Ir ką manote, bėgy 3 
savaičių Suvienytos Valsti
jos jau spėjo savo klijen- 
tams išsiųsti už 200 milijo
nų dolerių tavoro! Per ke- 
liatą savaičių spės ir už li
kusius 300 milijomi atsily
ginti. Juk dabar kariaujan
čios šalįs kasdien už kelis 
milijonus dolerių amunicijos 
išleidžia. Nors Amerikos _____ _ ..
kapitalistai smarkus, jų [so gi labo nuo karės pra-i 
dirbtuvės dieną ir naktį dir- džios yra nustojusi 1 mil.,1

—2. Birželio mėnesį suga
vo 236 telegramas, iš kurių 
200 buvo siunčiamų germa
nų pasiuntiniui. Išdavikus 
sugavo vienas graikų valdi
ninkas.

Vokiečių ir austrų nuo
stoliai.

Vokiečiu kariumenė pas
taruoju laiku nustojo. 108,- 
227 aficierių ir kareivių, vi-

veikimą šiai draugijai.
“šioje valandoje yra ne

atidėtinu reikalu sukelti en
tuziazmą tarpe T. M. D. na
riu. laikraščiuose ir abelnai 
mūsų visuomenėje. Ener
giškas tamistos pasidarbavi
mas Tėvvnės Mylėtojų 
draugijai bus neužmirštas 

i tarne tų. kuriems rūpi tikra, 
tvra ir bepartyvė lietuvių 
apšvieta”...

ir išsiaiškinimai autoriaus, 
palikta tiktai žodžiai, o vis
kas kas lytisi aprašymo ju
dėjimų, būdų, vietos ir taip 
daugiaus, turi būti dapildy- 
ta aktoriumi, dekoratoriu
mi, mechaniku, žodžiu, tuos 
visus tarpus turi užlopyti 
scena. Štai kodėl autoriaus 
žodžiai negali būti gyvi. At
kartojame: autorius žino,

■ svarą gero steiko per pie
tus, bet neatkreiptų atydos 
į basą ir šąlantį vaiką.

Medicinos studentas
A. Montvidas.

įvyksta aprašomas atsitiki- kad rašo veikalą scenai, ži- 
mas, 2) to laiko žmonių bū- no, kad aktorius užpildys 
-dus, jeigu reikalinga ir ap- tarpus, ir todėl jis pavėlina 
nnkybės gyvenimo, tvarką, I 

Mes manom, jog socijalis- aplamai, 3) ką autorius sa
fe ammuniciją, bet Europos 724,988 žmonių. ” Austrų iki tai dar neužmiršo, kas buvo vo veikale nori pasakyti, 
kariaujančios šalįs d*" ‘ -
smarkesnės, nes .
greičiau tą ammuniciją iš- 741,500. ...

pročiu, kokį sunku bent1 
kur maėyt, tik laimė, kad 
šios rųšies ligoniai labai re
tai kanda kitiems. Ligonio 
karštis pakįla iki 100 arba 
130° pagal F., kvėpavimas 
lieka sunkus ir nuolatos jo PATARMĖS MERGINOMS 
burna yra pilna seilių, ku
rios tankiai varva iš jos. 
Bet pasiutę šunes atskiria
mi neretai pagal seilių var
vėjimą iš burnos. Ligonis nomis p. Žvingilo spaustuvė- 
bijo vandens, išgirdimas jo pasirodys J. Stropaus iš- 
vandens bėgimo, varvėjimo leistas ir išverstas veikalėlis 

(ir net matymas vandens jį, “Patarmės merginoms apie 
baisiai erzina. Net ligos ,lyties dalykus”. Kaina 50 
vardas hydrophobia reiškia 
vandens bijojirhą. Gal tai 
yra todėl, kad ligonis skęs
ta pats savo syvuose. Mat, 
laike ligos netoli visi syvi-

APIE LYTIES DALYKUS.
Mums praneša iš So. Bos

tono, jog tenais šiomis die-

f.

. / 1 Lietuvninkų džius gyvais padarius ant Beta.

centų.
Knygelė turės 120 pusla

pių teksto ir 5 paveikslus. , i
Kaip gausime ją pasižiū

rėt, plačiau pranešime.

sau taip daug praleisti, duo
damas veikale scenai tiktai 

lįs dar i rugp. buvo užmuštų 431,- rašyta apie juos Tėv. Mylė- tikslas, 4) kokiu būdu ir bu- Pa^į branduolį, patį faktą 
jos daug 800 žmonių, sužeistų 1 mil. tojų Draugijos organe “V. i dais autoriaus mintį ir žo- [apdirbtoje formoje.

' T ' ricina crvvnia na dariu c ani-
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DARB. BALSUI” MIRUS

W. W. I.

n • y • • • • Udli\l clo vįJcli cll Ucl uitiu-i m viaxa w ulau UW»
kius, kuriuos męs visi gerai kaip ~ vietiniai žmonės va-| Kad išvengus tų galvosu- 
Einome. Viii Vari iatmnrma Ariau no_

w nugi tas aaruiiuiiKisKas .. f k d vijoki ąnrki 
laikraštis ant to sako? Juk ),at5S mat0, Ka“ vlsokl sorkl

■•atsalto taž nuomonaa 
ykloj" MreikAtea.

Kurie
pradeda pykti,

i priešinasi, 
'•kam kitų unijų vadovai ei-

LAISVA
mnkai su savo išperoms 
grikštukais atranda vietą li

B ■

si organizuot, tik. tada jiems 
proga, kaip streikas kur iš-

KALĖDŲ DOVANOS.
Draugai ir draugės! Aš

bonui. Redaktorius, ben-

na—n, Bara radhlraija Ir nesutiktų an 
jum—.

Ratakito, baigt mandagiai ir 
tr—njfit 8ten<kit4B mažai raAyti, 
bet OB«r

Fe raktelia pa4tkUe savo pavardę 
bet gaMte naiyti i* po pseudonimu.

"Laiavoj

Laisvoji Sakykla Sroga, kaip streikas kur is- vietą n-
įla, na tai ir skubinasi, teratiskų gabumų ^išmėgini- 

atvira ▼įsiems Streikui iškilus, tada pas ..............
žmones ūpas, energija pakį- 
la, mažiau-daugiau žmonės 
revoliucijonieriškais yra ir'£an.°* , «
persiėmę ta dvasia, kad eit, Jįik džiaugiasi
kovot, o čia aidoblistas pasi- 
pina su savo unija, ir pa
vyksta skyrius suorgani
zuoti Kaip ilgai jis gyvuo
ja, tai jau kitas klausimas, 
apie kurį nemanau kalbėt.

— I. W. W. PASILIKUS. | Kur vieni aidoblistai strei- 
Kad laikraštis sustojo ė- ke vadovauja, paprastai 

jęs, rodosi, visai neįstabu ir tas streikas , pralošiamas, 
ne naujiena; tai paprastas Pavyzdžiu lai bus, Philadel- 
apsireiškimas lietuviškoj vi-|phijos bei Central Brookly- 
euomenėj. Bet apskelbt ko- r.o cukerninkų streikai.
vą savo priešams ir išsineš-^ Aidoblistai , priešinasi, 
dint iš mūšio vietos dar 11 
priešui neatėjus, tai 
lyg perdaug juokinga.

Partijos laikraštis 
yra jos veidrodis.

mui ir visuomeniškų veikė
jų purvinimui, o vistik ne
supranta “vertės” savo or- 

Matomai, jie jo ne- 
1, kad 

išleidinėja; o jei skaito, tai 
nesupranta kas ir keno yra 
rašoma.

Linksma matyt, kad tokių 
vienakių mažai randasi. 
Žmonija tobulinasi ir tarpe 
jos visoki humbugieriai, ge- 
šeftmacheriai mažinasi. Tai 
jau faktai patįs už save 
kalba.

(LUJI, JO JJ1UO1U Vilius Udl , VVVAV.VAA VI . — . . — .
"riešui neatėjus, tai būtų r.a sutartį su bosais daryt, norlu sa Jumis1 pasidalinti 

o nesiunčia pačių darbinin- savo mintimis kashnk Ka- 
Partiios laikraštis - tai kų. Augščiau minėtų mies-dArl”rartijos laiKrasus . tai streikieriai natis ėio tai .nom, kad besiartinant Kale- yra jos veidrodis, kuriame tų suuKienai paųs ėjo, tai į kipWwnnc o-nlvnin 

atsispindi jos veikimas. Męs,k°dęl Pralošė? «
mateme tą laikraštį, girdė
jome I 
rius, kad I. W. W. unija už . • , .
visas unijas yra geriausia. 'Y1 u.s/> .°, . m * • • .- i i • • i sinkia-t.nkia hpi

ję, kuri pagarsins aukauto
jų vardus ir pinigus perduos 
centro kasieriui. Jeigu męs 
vieton Kalėdų dovanų pir
kimo paaukausime L. Š. F., 
tai ne tik tų visų nesmagu
mų išvengsime, bet dar su
šelpsime nukentėjusius nuo 
karės savo brolius.

Taigi, draugai ir draugės, 
pagalvokite apie tai. Man 
rodos, kad męs, aukaudami 
L. š. F., atliktume gana 
prakilnų ir naudingą darbą. 
O be* Kalėdų dovanų pilnai 
galėtume apsieiti.

Vladas Domaševičius.
St. Louis, Mo.

J. Berlin.

Darbo Žmonių
Istorija.
Verte Barabošius.

r#

los pnnso kaimietį prie dvarininko, kuris 
galėjo panaudoti jo darbo spėką pagal sa
vo norą. Pamažu didesnė dalis kaimiečių 
daėjo iki tokio padėjimo, kuris visai nesi
skyrė nuo vergijos; iš to padėjimo jie tik 
galėjo išsigelbėti pabėgdami. Dažnai jie 
apleisdavo vieną dvarininką ir nueidavę 
pas kitą, kur buvo biskį geresnis gyveni
mas. Dvarininkai skundėsi dėlei kaimie
čių pabėgimo valdžiai, kuri visuomet jiems 
pagelbėjo. Tam tikrais įstatymais valdžia 
vėl pririšo kaimiečius prie žemės ir pavedė 
juos visiškai ponų valiai.

Vėliau, kada svarbiausia kariumenės 
spėka susidėjo ne iš raitelių, bet iš pėsti
ninkų, dvarininkui jau nereikėjo karaliui 
tarnauti. Tačiaus savo teises ir privilegi
jas dvarininkai pasilaikė. Rusų dvarinin
kai XVIII metšimčio pabaigoj buvo visai 
paliuosuoti nuo tarnavimo kariumenėj. 
Bet sykiu su tuom jiems suteikė didesnes 
teises ir sudrūtino jų galę ant baudžiaunin
kų. Dvarininkas galėjo bausti savo kai
miečius, kaip tik norėjo, galėjo juos iš
tremti net į Sibirą. Kaimiečiai negalėje 
niekam skųstis, nes už nepaklausimą baus
davo rykštėmis ir amžina katorga. Kai
miečiai buvo dvarininko savastis, ką jis ga
lėjo parduoti čielomis šeimynomis arba po 
vieną, galėjo pralošti kortomis, atiduoti už 
skolą, padovanoti ir tt.

Jau minėjome, kad su valstybinės galės 
sudrūtėjimu pasididino kaimiečių našta. 
Palaikymui valdininkų, kariumenės ir tt. 
buvo reikalingi pinigai, o apie jų gavimą 
rūpinosi tam tikra įstaiga, kuri susidėjo iš 
dvarininkų, kunigų ir turtingųjų miestelė
nų. Jie stengėsi sukrauti visus valstybi
nius mokesčius ant kaimiečių. “Paprasti 
žmonės neturėjo nei vietos, nei balso Že
miečių Sueigoj”, sako Fletcheris, kalbėda
mas apie rusų valstybės tvarką XVI met
šimtyj. “Tik kitos luomos, dvarininkai ir 
kunigai turėjo teisę ir balsą ir rūpinosi, 
kad visas sunkenybes užkrauti ant kai
miečių”. Taip tas buvo ir kitose valsty
bėse.

Valstybei išsivysiant, pasididino išlai
dos. Mokesčiai, ką mokėjo kaimiečiai, li
ko padidinti ir padarė kaimiečius skur- 
džiai$. Šalia mokesčių pinigais reikėjo dar 
atlikti įvairias baudžiavas, pataisyti ke
lius ir tt.

Ypatingai sunkus buvo padėjimas 
franeuzų kaimiečių XVII ir XVIII metšim
tyj. Juos versdavo suvežti medegą kazar- 
mių statymui, nudžiovinti karaliui priklau
sančias pelkes. Dažnai juos išsiųsdavo prie 
darbo gana toli ir ant ilgo laiko. Bet pei4 
tą laiką kaimiečio paties darbai liko apleis
ti, nes svarbiausis darbininkas buvo ati
trauktas nuo darbo. Už tokias valdžios 
baudžiavas kaimiečiai negavo jokio atlygi
nimo. Blogos darbo sąlygos ir prastas 
maistas daug žmonių nuvarė į kapus.

Mokesčiai taipgi labai slėgė franeuzų 
kaimiečius. Valdžiai visada truko pinigų. 
Karaliaus Liudviko XVI laike vien tik ka
rališkos šeimynos pragyvenimui reikėjo iš
duoti iš valstybės iždo kasmet 3 milijonai 
rublių. Dėl čielos armijos augštesnių ir 
žemesnių valdininkų algų ir pensijų taip
gi reikėjo gana daug pinigų. Nuolatinės 
karės prarydavo čielus milijonus. Ir kara
lius uždėjo kaimiečiams naujus mokesčius.

Kaimiečiai pirmiausia kasmet turėjo 
užmokėti žemės mokesčius, kurie vis laikas 
nuo laiko tapo padidinti. Ponija ir kunigija 
buvo nuo tų mokesčių paliuosuoti. Mokes
čių rinkėjai ir ant turtingųjų miestelėnų 
ne taip užsipuldavo, bet už tai nuo kaimie
čių kuoaštriausia išjieškodavo. K ida mo
kesčių rinkėjai negalėdavo išgauti nuo 
kaimiečių paskirtos sumos pinigų, tada ten 
važiavo gubernatorius su kareiviais. “Jie 
atėmė kaimiečiams visus gyvulius”, pasa
koja vienas franeuzų istorikas, “neklaus
dami, kas yra užsimokėjęs, kas ne, nes kai
miečiai turėjo vienas už kitą atsakyti. Kai
miečių gyvulius pardavė, ir jei tų pinigų 
dar neužteko, tai pardavė viską. Nesigė
dijo net sugriauti kaimiečių namelius, idant 
parduoti sienojus ir kitus priedams”.

Franeuzų kaimiečiai turėjo mokėti ir 
daug netiesioginių mokesčių, t. y. mokestį 
už įvairius gyvenimui reikalingus produk
tus. Labiausia nepakenčiamas iš tų mo
kesčiu buvo druskos mokestis. Druska 
parduoti turėjo teisę tik karalius. Drus
kos kaina liko pakelta ir beto valdžia pri
vertė kiekvieną gyventoją pirkti kasmet 
nemažiau 7 svarų druskos dėl kiekvieno

(Tąsa).
javų pirkėjų buvo užtektinai. Ir miestelė
nai pirko nuo kaimiečių; jie patįs užsiėmė 
amatninkyste ir prekyba ir kaimiečiams 
reikėjo parūpinti dėl jų valgomus produk
tus. Žemės savininkas, gerai aprokuoda- 
mas tą pelną, kurį jam galėjo duoti javų 
pardavimas, stengėsi paplatinti savo lau
kus. Seniau užaugdavo tik tiek javų, kiek 
pono šeimynai reikėjo. Vėliau gi, kada 
ponas sumanė javus išmainyti ant aukso, 
jam niekuomet negalėjo būt užtektinai že
mės. Todėl pradėjo atimti žemę nuo kai
miečių, bendras pievas ir ganyklą. . Kai
miečiams reikėjo daugiau dieni} eiti pas po
ną, kad apdirbti jo žemę.

Turtingi ir išdidus miestelėnai su laiku 
irgi liko kaimiečių prispaudėjais. Kada 
vėliaus kaimiečiai, pasiliuosavę nuo ponų, 
apsigyveno miestuose, tai miestelėnai su 
panieka žiurėjo į kaimiečius ir ne tik nema
nė jiems pagelbėti, bet visokiais būdais 
stengėsi įrubežiuoti jų laisvę. Kariauda- 
mi^u kryžiokais, miestelėnai be pagailos 
naikindavo priešų kaimus. Kartais jiems 
patiems ir buvo savi baudžiauninkai ir to
kiu būdu miestas, kuris per sunkią kovą 
buvo pasiliuosavęs nuo dvarininkų, liko 
prispaudėju, apielinkės kaimų “ponu” ir 
valdonu.

Nusiskundimai dėl sunkaus gyvenimo 
skambėjo visose šalyse. “Męs esame labai 
apsunkinti baudžiavoms”, skundėsi tų lai
vų vokiečių kaimiečiai. Ir išties, kaiku- 
riuose apskričiuose reikėjo eiti pas poną 
dirbti 6 dienas per savaitę. Savo žemę 
kaimietis galėjo apdirbinėti tik šventadie
niais ir šviesiose mėnesienos naktyse. Nei 
vienam kaimiečiui nevalia buvo medžioti 
miškuose ir laukuose, žvejoti upėse ir upe
liuose. Beto ir malkų sunku buvo gauti, 
nes dvarininkai buvo užgrobę visus miškus 
ir kaimiečiams už malkas reikėjo brangiai 
mokėti.

Kitokias, nors ne mažesnes, sunkeny
bes pergyveno anglų kaimiečiai XVI met- 
šimtyj. Anglijoj anksčiau liko panaikinta 
baudžiava, negu kitose šalyse. Įgydamas 
laisvę, kaimietis ten vis tiek prarado že
mę. Tą žemę, ant kurios jis ir jo seneliai 
prakaitavo, paėmė dvarininkas. Ir dvari
ninkui buvo daug geriau tą žemę iš- 
nuomuoti turtingesniems, kurie mokėjo 
brangiau ir tvarkiau, negu smulkus kaimie
čiai. Taip daugelis kaimiečių liko pavaryti 
nuo gimtinės laukų ir liko bežemiais dar
bininkais. Dalis pasiliko dirbti pas tą patį 
nuomuotojį, kiti traukė į miestus. Ypatin
gai daug kaimiečių pavarė nuo žemės XVI 
metšimtyj, kada Europoj pakilti vilnos kai
na ir didieji dvarininkai — “lendlordai” — 
rado geriausia užsiimti avių auginimu. 
Lendlordams tada reikėjo daug žemės, že
mės be žmonių — ganyklos. Tuo tikslu jie 
atėmė nuo kaimiečių pievas, arba paprastai 
juos pavarė ir daržus ir dirbamą žemę pa
vertė ganykla. Tokiu būdu per 30 metų 
liko išnaikinta 50,000 ūkių. “Tie vargšai”, 
taip pasakoja vienas tų laikų rašytojas 
apie kaimiečius, “vyrai, moterįs ir kūdi
kiai, pavaryti nuo savo žemės, neturėjo kur 
galvą priglausti. Avis suėdė žmogų”.

Ir valstybinės galės sudrūtčjimas 
nesuteikė kaimiečiams nieko gero, nes jų 
netik nepaliuosavo nuo senų naštų, bet už
krovė dar naujas. Tiktai dvarininkai įgijo 
užtikrintas teises link žemės ir kitų savas
čių. Pavyzdžiui, Prūsijoj valdžia suteikė 
dvarininkams teises link žemės ir kaimie
čių darbo. Dvarininkai buvo “Karaliaus 
tarnystoj”, iš jų susidėjo kariumenės raite
lių pulkai. Algos jie už savo tarnystą ne
gavo, bet karalius, pagal jų nuopelnų, do
vanodavo didesnius ar mažesnius žemės 
plotus. Bet iš žemės vien dvarininkas ne
galėjo gyventi. Reikalingas buvo ir žmo
gaus darbas, todėl. dvarininkas jieškojo 
darbo spėkos.

Kaimiečiai, palikę be žemės ir vargo 
spaudžiami, kreipėsi dėl pagelbos prie dva
rininkų, ką, žinoma, dvarininkai ir suteik
davo, jeigu tik kaimiečiai prisižadėjo 
jiems tarnauti. Sykį palikęs dvarininko

LIEPOJUS.
Iš Liepojaus vokiečiai ati

darė garlaivių plaukimą į 
Vokietijos ir užsienio uos
tus. Iš Vokietijos daug at
plaukia vokiečių kolonistų, 
išbėgusių karės pradžioje iš 
Kuršo. Nuo pirmos vokie
čių užėmimo dienos, anot 
“Lib. Zeit.” pasigyrimo, vi
sam mieste pilnai pradėjo 
važinėti tramvajai ir visose 
gatvėse užžibinta elektros

kų. Augščiau minėtų mies- 1-dų dovanų. . Męs gerai ži- 

’doms, kiekvienas galvoja, 
Aidoblistai nepripažįsta 'M reikia nupirkti dovanų.

* ■ ■ ‘ - --- - įvaikinai stengiasi nupirkti
kogeriausias dovanas mer
ginoms, kad jas užganėdi
nus; merginos stengiasi 
vaikinus užganėdinti. Bur- 'šviesa. Valgomųjų daiktų 
dingieriai rūpinasi nupirkti privežama užtektinai. Tik- 
dovanų savo gaspadinėm, tai mažoka kiaušinių, 
kad jas užganėdinus. Abel-Į —

kalbant organizato- j°k^os galės savo viršinin- 
- - — — ’kams, (kalbu apie lietu-

' tik spėjo 
šiokią-tokią bendrovę laik
raščio leidinėjimui sutvert, 
tai tuojaus visus bendrovės 
ir laikraščio leidimo dalykų 
tvarkymą pavedė vienai y- ,
patai. Tie aidoblistai šutei-,nati vigi rūpinasi, visi suka 
kė savo redaktoriui tokią galvas su Kalėdų dovano- į 
galę, kaip parapijonįs kle- niis- 1

; “ 2 ’__ Bet dar to neužtenka. Po
drovės pirmininkas, sekre- Kalėdų, po išdalinimo, dova- 
torius, na ir iždininkas, vie- nU, prisieina ir nesusiprati- 
na ir ta pati ypata. Rpdnk- mų turėti. Vieni pyksta, 
torius jaučia tokį užsitikėji- ka4 £avo prastas dovanas, 
iną tarp savo avelių ir atsi- kiti sako, kuom męs pras- 
mena laikus ir palygina,kad tesni bei prastesnės, kad 
čia daug geriau ir garbė di- gavom menkesnės vertės 
desnė, negu Rutkaus keli-’dovanas, negu mūsų drau- 
res draskyt. Na, žmogus gai arba draugės. Kūne 
ir kovoja iš paskutinių, kad regauna, pradeda pykti, 
ant ilgiau palaikius savo kad juos aplenkė, užmiršo, 
karjerą. | neapdovanojo, žodžiu, pa-

Laikraštpalaikis, arba si daro tikra suirutė.

Tai vienintelė darbininkų 
unija. Organizuojant ben
drovę laikraščio leidimui vi
si prisidedantieji prie ben
drovės gėrėjosi ir džiaugė
si: girdi, dabar darbininkiš
ko laikraščio nėra, kaip męs 
išleisime savo, tai bent bus 
tikrai darbininkiškas laik
raštis, bei darbininkų drau
gas.

Na, ir išėjo tasai “darbi
ninkiškas” laikraštis. Sakė
si esąs patsai geriausias, 
patai ištikimiausias.

Bet... jisai mirė.
Kodėlgi darbininkai taip 

siūloma dalyką neima? Tik 
tėmykim į faktiškus nuoti- 
kius, o pamatysime. Kal
bėkim apie šių dienų nuoti-

Chicagoje kriaučiai strei
kuoja, tą męs žinome, bet I. 
W. W. nevisi nariai žino. 
Tarp kitų miestų ir Balti
morėje streikierių darbą 
dirba, reiškia, skebauja, bet 
daugelis aidoblistų netiki.' Į 
“Girdėjome, sako, bet neži
nome”.

O kągi tas darbininkiškas

Idina “Sopulys”, apsistojo 
ėjęs, bet tie žmonės, kurie 
prie jo leidinėjimo yra pri
sidėję, gyvena ir, rasi, dar 
per teisingojo savo redakto
riaus priagitavimą, dar ir 
ant toliau save išnaudos, 
kas jiems mažiausios nau
dos neatneš. Tie žmonės tai 
ir stebėtini sutvėrimai. Jie

kių, kad išvengus visų ne
smagumų ir nesusipykus su 
savo draugais ir draugėmis, 
aš patariu, kad tuos pinigus, 
kuriuos męs manom išleisti 
pirkimui Kalėdų dovanų, 
paaukautume Lietuvos Šel
pimo Fondui. Pinigus gali
ma siųsti L. Š. F. centro 
kasieriui K. Šidlauskui arba 
stačiai į “Laisvės” redakci-

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
į visas dalis svieto. 

Reikalingas popieras 
parūpiname.

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

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St, 

Chicago, Bl. 
Valstybinis Bankas 

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
A. PETRATIS. 

Liet. Skyriaus Vedėjas.

džiamas laikraštis! Jis ty
lėjo apie Chicagos kriaučių' 
streiką ir apie baltimoriečių 
ekebavimą iki savo mirties. 
Kodėlgi jis tylėjo? Nema
lonus seka atsakymas. To
dėl, kad jo nuomone, kurią 
yra išnetyčių išreiškęs, jo
kio Chicagoje streiko nesą, 
kad baltimoriečiai dirba 
chicagiečių darbą, tai nieko 
stebėtino nėra; ką chicagie- 
čiai neįstengia padaryt, tai 
Baltimorėn atsiuntė”. Tai 
I. W. W. organas, “D. B.” iri 
kiti tokią nuomonę turi. Bet- 
didžiuma I. W. W. narių ki
taip dalyką mato. Jie su
pranta, kad jų lyderiai, jų 
Kelrodžiai neteisingai elgia
si, juos mulkina, vienok, pa- 
sįdėkavojant fanatiškumui, 
jie tyli ir neprotestuoja.

Baltimorės I. W. W. lietu
vių lokalas norėjo atsišauk-1 
ti per savo “D. Balsą”, kad 
kaip nors sustabdžius Chi
cagos darbą. Tūliems lyde
riams, o labiausiai pačiam 
redaktoriui, tas buvo ne ant 
sveikatos. Redaktorius už-1 
ginčijo, kad streiko nėra, o 
čia talpint atsišaukimą, kad 
Chicagos darbą sustab
džius! Na, ir komisija su 
redaktorium tą nutrynė, o 
vėliau jau tas “Balsas” li
kosi kurčiu, tai kur jį dabar 
betalpinsi? Komisija gau
na vėjo už nedarbštumą. 
Komisija mano, duokit ir 
šturmu, tai vistiek, o męs 
jus’ apmulkinsim, ant savo 
pastatydami ir viskas.

Chicagos streiko klausi
mas, ypatingai baltimorie- 
Čių atsinešimas, esąs tankiai 
ant I. W. W. mitingų pake
liamas, bet tas yra daroma 
dėl visoko, dėl apmuilinimo 
kitiems nariams akių, bet, 
lain greit vra pakeltas, taip 
greit juokais nuleistas ant 
pailsio stalelio.

Tai nevien Baltimorėje tie 
vargšai aidoblistai tokią 
taktiką vartoja, bet visur. 
Jie kitokiu būdu negali su-

VAIKUČIAI VERKDAMI REIKALAUJA

MARMALAX
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 paliuosavimiii 
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
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. Išbandyk šį vakarą!
Išbandyk šį vakarą!

Baksas 10c., 25c. ir 50c
Jeigu tavo artimiausias aptiekorius neužlaiko Marmalax, 

tai rašyk stačiai pas mus, prisiųsdamas 12c stampomis, o męs 
prisiusime per pačtą dėl išbandymo.

Marmalax Mfg. Co.
691 Broadway, Brooklyn, N. Y

skolininku, kaimietis pakliuvo jo vergijon 'šeimvnos nario, kuris turėjo daugiau 7 me
ant visados. Skolos jis negplėjo išmokė** tus amžiaus. Net skurdas negalėjo nuo to 
ir kasmet reikėjo iš naujo dar pasiskolinti, mokesčio paliuosuoti. Normandijoj kas- 
idant užsimokėti valdžiai mokesčius. Sk' I (Dar bus).
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Viešbučių tarnaičių 
gyvenimas.

Tankiai “Laisvėj” matosi 
žinių apie moterų bei mer-

teisių klausimas yra jau be
galo svarbus politikos rei
kalas, kuris vėliau ar anks
čiau turi įsikūnyti gyveni
me.

s.-, •

J. Svyrūnėlis.

Liaurai puoš kapus.
; Vėlokas buvo laikas, kada sulyg sutar- 

tieš pribuvau ant senų, apleistų kapinių ir 
nusistebėjau, nes jau sutartas laikas seniai 
praėjo, bet niekas neatėjo.

- — Kur jie?! Pavėlavo?... Gal neti
kėtas priepuolis?... O tiek reikalų! Už- 
'vakar gavau penkiasdešims egzempliorių 
“Darbininkų Balso”, keturiasdešimts egz. 
“Užmušimas caro Aleksandro II” ir tūks
tantį lapelių “Vorai ir musės”. Reikia iš- 
platint.

Draugas Povilas pasakojo, kad sentikis 
Michailov su policija turįs slaptus reikalus, 
net jam grūmojęs išdavimu, prašęs pinigų, 
prižadėdamas daugiau jo nekliudyti... Rei
kia viską apkalbę t, ištirt, išdirbt pienus...

♦
♦ ♦

Tyki, iškilminga vasaros naktis. Ru
giuos putpaliuoja putpaliukė. Baloje, grie
žia griežlė. Nuo vandens kįla baltas rūkas 
ir plečiasi ant drėgnų pievų. Tylu, ramu... 
Jaučiu nuovargį: kojos taip ir linksta, no
risi pasilsėt, palaukt, gal ir draugai ateis? 
Bet-vienam lyg baugu naktį ant kapinių. 
Hm... Niekis. Aš į prietarus netikiu; nu
mirėliai nesikeis, jųjų ir kaulai baigia tru- 
nėt... Paėjęs už tankaus alyvų krūmo at
sisėdau... ’ 1

.Kaip gražus mėnulis, net gaila, kodėl 
jis tik puse veido šiandien tešviečia?!... 
Nepatogu galvą atmetus žiūrėt, rei
kia gult augštelninkam. Guliu, žiuriu, gė
riuos, negaliu atsigėrėt. Mėnulis paleng
va plaukia, lyg šypsos, lyg bučiuoja... o ten, 
toli, toli žvaigždutės mirga: tai užgęsta, 
tai vėl užsiliepsnojo, taip ir plakas, kaip 
paukšteliai klėtkoj.

Iš kur tai driekiasi baltas rūkas, pūki
nis debesėlis bando uždengt mėnuliui veidą, 
tai žvaigždutes paslėpt, bet tas jam nevyks
ta; praginus debesėlį, nuvaikius jtfuliudimą 
nuo veido, dar aiškiau mirga-plakas, dar 
aiškiau šviečia-šypsos. Viena žvaigždutė 
išsinėrė iš tamsos, sužibėjo aiškia šviesa, 
užtemdė kitas, urnai perbėgo geroką kelią 
ir, susikūlus į tūkstančius šmotelių, subirė
jo. Nabagė!... Paskutinis josios spindu
lys, lyg juoką kokį padaręs, pažvelgę, mirk
telėjo ir pranyko... Palengva suūžė medžių 
lapai, pasisupę, kažką slapta vieni antriem 
papasakojo ir nutilo. Gal pasijuokė iš ne
vykusio žvaigždės žaislo? Gal...

Vėl tyla, tartum nieko nepaprasto ne
atsitiko. Kaip ten augštumoje gražu, ra
mu! Koks iškilmingumas. Ką jaučia tie 
dangiški brilijantai-šviesuoliai? Kokią pa
slaptį jie mums pasakoja, rodo? ...............

— Kuriam kišeninį skepetaite?... 
smarkiai sujudėjau. Šmėkla prabilo:

— Nenusigąskite, aš nieko blogo jums 
nedarysiu. 1

Pakilau visas drebėdamas.
— Kas tu esi? Ar tik ne dvasia?
— Nesibijok! Aš ne dvasia, ne šmėk-
Aš žmogus. — Pasakęs šiuos žodžius,la.

ištiesė man ranką, kietą, šaltą.
— Tai šmėkla traukia mane į kapus,— 

tariau sau. Atšokau; netyčiom kojos už
kliuvo už pundo knygučių, kurias su savim 
turėjau ir parvirtau.

— Švenčiausia Marija, tai čia bus koks 
nors beprotis. — kalbėjo baltas senelis.

Pergalėjau savo baimę, pradėjau su se
neliu kalbėt persitikrinau, kad yra žmogus, 
kurio nereikia bijot.

Pasakyk man tamsta, su kokiu tikslu 
čia nakties laike vaikščioji?—užklausiau jį.

— Aš pasakysiu ko čia vaikščioju, — 
nusišypsojęs tarė senelis, — bet pirma man 
pasakyk, kodėl tu čia miegojai, galvą ant 
kapo padėjęs?

Aš tylėjau ir nežinojau, ką sakyt.
— Tyli, — po valandos tarė jis. —Mat, 

koks gudrus! Kaip mane, tai klausi, o pats 
nenori prisipažinti. Man rodos, kad tams
ta nebereikalo čion atėjai?... Mane čia ve
da ilgėsis, gailestis, desperacija/. O tave 
kas?

— Meluot? — Pabėgt? Ne! Sakyt 
teisybę. Senelis senas, vos ant kojų be
stovi, jis neišduos... Bet ar jis supras jau
nųjų idėją? — Bėgo man mintys galvoj.

— Sėskis tamsta, pasikalbėsim. — Vėl 
tarė jis.

Susėdom.
— Na, sakyk, su kokiu tikslu čia atė

jai? — užklausė senelis.
Pradėjau pasakot.
— Aš atėjau čia, kad susieiti su drau

gais ir pasikalbėti. Mano draugais yra tie 
jauni žmonės, kurie jaučia, kad mūsų tė
vynė Lietuva yra persekiojama ir mindo- 

Lietuvos kalba persekiojama ir nieki-
Bet

Kalnai. Skaldžios uolos. Vietomis iš 
plyšių kyšojo nuskurę,dygliuoti augmenįs... 
Kitoj pusėj lygus, gražus laukai. Žalia, 
kaip akys užmato. Nedideli medeliai, ku
riuose aš slapstaus bijodams, nežinau nei 
pats ko. Mažas keliukas; juomi ištoli, vos 
matosi, atjoja buris jaunų vyrų-kareivių. 
Joja, kardais švaisto.... Kaip baisu! Kad 
tik manęs neužtėmytų! Raitelių veidai ne
linksmus, paniurę... Vadas sustojo įsmei
gė akis į žalią lygumą ir žiuri, žiuri... Iš 
žaliumynų išsinėrė jauna it žydinti lelija, 
palaidais plaukais mergelė, užstojo kelią ir 
maldaujančiu balsu tarė:

— Nejokit mylimieji berneliai į sveti
mą šalelę, nes patįs pražūsit ir mane pra
žudysit, nejokit! Netik jūs ir aš pražūsi
me, bet ir svetimoj šalelėj daug ašarų iš
liesit, jaunų širdžių sunaikinsi t, saldžių 
svajonių išblaškysit...

Kareiviai atsakė:
— Męs turim jot,mums ciesorius įsakė, 

męs turim kraują liet, už tai garbės vaini
ką užsipelnysim.

— Paspaudė pentinais arklius ir joja 
tiesiai ant manęs. Noriu bėgt, negaliu; 
kojų nepakeliu, o jie jau mane pamatė. Jau 
žūsiu... Apėmė baimė, sušukau: gelbėkit! 
gelbėkit!...

Pabudau. Tai buvo sapnas, bet koks 
baisus!... Pravėriau akis, prie mano kojų 
Stovi žilas, baltas senelis, pasirėmęs ant laz
dos... Šmėkla?! Noriu užmerkt akis, ne
galiu; rankos nejuda, guliu kaip prikaltas. 
Pradėjau drebėt, net dantys barška, apsi
pylė šaltas prakaitas, o šmėkla vis stovi, ne
nejuda. Kas daryt?! Staiga atsimenu 
senelių pasakojimą, kad tankiai ant kapi
nių tykioj nakty pakįla iš kapo numirusių 
paveikslai, pavidale rūko, bet tai nereikia 
bijot, tik reikia pamosuot balta skepetaite 
ir pranyksta.

ma.
narna, į lietuvį žiūrima su panieka, 
negana to, mano draugais yra tie, kurie 
jaučiasi esą prispausti ponų, kunigų ir ki
tų dykaduonių; kurie supranta, kad tą, ką 
jie sutveria, galingesni ir gudresni nuo jų 
išplėšia... čia susieina tie draugai, kurie 
nori tuos visus blogumus numesti nuo žmo
nių sprando. Męs čia susiėję kalbėsime ne 
vien apie tai, kaip Lietuvą pakelt iš amžino 
miego, bet ir apie tai, kaip susivienyt su ki
tų tautų darbininkais, kaip tai: žydais, ru
sais, vokiečiais ir kitais ir sykiu visiems pa- 
siliuosuot iš dabartinės vergijos.

Nors aš jam pasakojau, bet vi Ai nesi
tikėjau, kad jis ką nors suprastų.

— Ką aš matau, kareivį atbundančios 
Lietuvos! Garbė tau, viešpatie! — tarė se
nelis. — Tai mūsų siela vienokia!...

— Vienokia?!
— Kas per nusistebėjimas? Ar tu ste

biesi, kad aš senas, jau viena koja stovė
damas grabe, da svajoju apie atgimstančią 
Lietuvą?... Hm... na, kad tu drąsiai man 
papasakojai apie tikslą naktinio klaidžio
jimo, tai ir aš tau ką nors papasakosiu, jei 
tik sutiksi paklausyti?

— Su mielu noru.
— Tai klausyk. Aš gyvenau tuose lai-

Moterjs pralaimėjo 
New Yorke, Penn- 
sylvanijoj ir Mass. 
BET JOS GAVO DIDELĮ

BALSŲ SKAIČIŲ.
2 d. lapkričio New Yorko, 

Mass., ir Penn. valstijų vy
rai piliečiai atsisakė suteik
ti moterims balsavimo tei
ses. Pereitą mėnesį taip 
pasielgė ir New Jersey val
stijos vyrai. Pasirodo, kad

Naujas darbas pra
dėtas.

Teresė Malkiel, socijalis- 
čių vadovė, pasakė, kad 
dauguma demokratų, repu- 
blikonų, išvien su bravor- 

OUX mo XC4X X.CVMXXMVXV XXXXVC j ° PTICŠ SUteikUHU
moterims bus gana sunku balsavimo teisių, bet dėlei to
iškovoti lygias teises rytinė
se valstijose.

Nors dar ligišiol neturime 
visiškai pilnų žinių, bet ga
lima pasakyti, kad New 
Yorko valstijoj didžiuma 
150,000 balsų tapo sumušta 
amendmentas (priedas), ku
riuo norėta suteikti mote
rims balsavimo teises. New 
Yorko valstijoj už suteiki
mą teisių balsavo 428,856, 
prieš — 584,730. (Tos skait
linės dar ne visai tikros, nes 
rašant šią žinią ne visur bu
vo padaryta pilni apskaity
mai).

Kaip sau norite, bet tos 
skaitlinės parodo, kad veik 
pusė milijono piliečių New 
Yorko valstijoj balsavo už 
teisių suteikimą.

Kaip dėlei pirmo sykio 
tai gana daug. Dar savaitę 
prieš rinkimus moterų vado
vės žinojo, kad šį sykį joms 
nepavyks laimėti, bet jos 
nenusiminė.

New Yorko valstijoj tik
tai šešiuose pavietuose su- 
fragistėms pasisekė laimėti. 
Visi didieji New Yorko val
stijos miestai — New Yor- 
kas, Buffalo, Rochesteris, 
Binghamtonas ir kiti balsų 
dauguma nepripažino mote
rims balsavimo teisių.

New Yorko mieste bal
suota šitaip: už suteikimą 
balsavimo teisių moterims 
balsavo 232,843; prieš sutei
kimą balsavimo teisių 
323,215.

Is kur tos merginos ir mo- kūną už dolerį, kad tuomi 
terįs? Gal būti, dalis jų y- dapildžius savo menką už- 
ra paprastos ištvirkėlės, darbį, iš kurio negali pragy-: 
bet dalis bus ir tokių, kurias venti.
prievarta ir melagingais! Bet kas keisčiausia, kad 
prigundinimais kareiviai ir tie patys vyrai, kurie prie 
aficieriai atsikvietė iš karės to priveda merginas, kurie 
lapimtų vietų. Neviena tar-!už dolerį perka jų kūną, 
pe tų nelaimingųjų, moteris-^paskui iš jų tyčiojasi, patei
kiu bus buvusi ir iš musiš- stuvėmis vadina ir laiko že- 
kių seserų. Ištvirkimo miausiais pasaulio sutvėri- 
banga, gal būt, nejučiomis 
pagavo jąs ir nuvilko į bai
sų pragarą.

Tai vėl baisios karės pa
sekmės ir jos atsirūgs mums 

Reikia visiems, visai mūsų tautai.
Karės kanuolės pabaigs 

staugusios, tuomet mūsų 
šalies žmonės pamatys ne 
tik supustytus laukus ir 
nudegintus sodžius. Jie pa
matys ir abelną doros iš- 
gverimą.

nereikia nusimint.
išnaujo stverties darbo.

Buržuazinės sufragistės 
jau turėjo susirinkimą savo 

1 headquarters. Jos nutarė 
pradėti naują darbą.

Četverge, 4 d. lapkričio, 
New Yorko sufragistės šau
kia dideliausį mitingą Coo
per Union svetainėj ir pra
deda tuomi naują kovą už 
savo teises.

Sufragisčių vadovė d-ras 
Ona Shaw pasakė: “tai ne 
pralaimėjimas. Męs gavo
me didžiausią balsų skaičių, ginų darbininkių padėjimą, 
kuomet nors paduotą už bet dar nei sykį neteko ma
nus Suvienytose Valstijose. 
Męs kovosim ir laimėsim”.

mais.
Tai toks viešbučių patar

nautojų gyvenimas ir tokio
se gyvenimo aplinkybėse 
jos praleidžia savo jaunai 
dienas.

TARPTAUTIŠKA KNYGŲ 
KRAUTUVĖ

Pranešu, kad aš persikrausčian j 
naują vietą po num. lį Marquette 
Ave., Minneapolis, Minn. Užlaikai 
visokių knygų ir laikraščių.

ROZKOFF
H Marquette Ave., Minneapolis,Mįnn.

REIKALINGI AGENTAI.
Reikalaujame agentų Conn, valsti

joj dirbti prie insurance; turi mokėt 
anglų kalbą ir rašybą. Mokame al
gos nuo $25.00 iki $50.00 kas savaitS.

Atsišaukite
J. R. GAYSON, Manager for Conn. 

647 Main Street, Hartford, Conn.
(89—97)

tyri jokios žinutės apie vieš
bučių (otelių) tarnaičių gy
venimą. Gal per tai nesima
to žinių, kad iš lietuvaičių 
labai mažai viešbučiuose y- 
la. Kadangi aš viešbučiuo
se tarnauju, tai nors trum
pai pabriešiu ir sąlygas.

Paprastai į viešbučių pa
tarnautojas (veiterkas) žiu-

Prūsų lietuvaites ir 
rusai belaisviai.

Tilžiškė “Nauja Lietuviš
ka Ceitunga” rašo apie . -. v -
“Smutnus apsireiškimus”,1 rimą labai žemai ir jos, tan- 
kurie, deja, karės laiku yra kiaušiai, 
visai paprasti, visai norma- vėmis. 
liški. r -

Klaipėdos komendantas daugiau tokių, 
ir adjutantas patėmijo, kad kūną vyrams 
daugelis Klaipėdos ’ * * ’
gų”, daugiausiai tarp 16— tinti, nes gyvenimo, aplinky- 
22 metų prisigretino prie,bes prie to.priverčia, 
šičion dirbančiųjų rusų be-1 Paprastai viešbučių pa- 
laisvių ir pristato jiems sal- į'p’nautojams mokama po 
dainių ir pinigų, 
pėdos mergos, 
guma, žinoma, 
lietuvaitės, ir kitokiais bū-

skaitomos paleis- 
Tiesa, tarpe viešbu- 

Ičių patarnautojų atsiranda 
' J 1 ’ kurios savo 

į pardavinėja, 
mer- bet už tai jų negalima kai-

MAGIC SCHOOL.
Ar nori būti magiku? Ar nort» 

dirbti teatruose? Tai mokykis ma
giją, yra lengva išmokti. Dykai pir
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 lekci
ja jau galėsi padaryti didelę nuosta
bą (stebuklus) tarp žmonių. Kitos 
moterjs mislys, kad tu turi velnią.

J. G. STANKUS,
42 Vine St., Montello, Mass.

(88—96)

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 tran
kių ir tt. kompanija duoda apsigyve
nusiems iki $2000.000 paskolą, išmo
kama per 20 metii laiko.

Iš priežasties didelio atpigimo ne
judinamo turto (Real Estate) šiemet, 
ypač dabar, yra didelė proga pasida
ryti pinigų. Nusipirk namą arba ke
lintą lotų Flushing, L. L, arba Cran- 

Iford’e, N. J., pasiturinčių, švarių 
j žmonių apgyventose, be žydijos mies
tuose, o netrukus atsiimsi keleriopus 

Pušimi mikin’ ' Pini^us. TaiP Flushing’e, kaip ir 1 dbitlll IClKld. bu i Cranford’e nuosavvbę galima pirkti 
(tam labai pigiai arba ir ant išmokėjimo. 

‘Cranford’e parsiduoda namai nuo 
j $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)

$3.50 į savaitę. Norint gau
ti viešbuty darbo, reikia vi
sos savaitės uždarbį atiduo
ti agentams, kurie darbą 
suteikia.
įsitaisyti “uniformą” 
tikri drabužiai), tai jau rei 
kia išleisti 3 savaičių uždar

Tos Klai
ku rių dau- 
yra Prūsų

823,215. Taigi moterų prie-1 dais prige’lbsti dar rusams, 
šai gavo daugiau 89,372 bal- belaisviams.
bu. ’ , .

Pennsylvaniioj ir Massa- sakosi ateityje bausiąs mi- .
chusetts valstijose sufragis-T'ėtas mergas. Jų vardai bus bl;~ g“,1;.J™ t.o,
tems taip-pat nepasisekė, skelbiami 

ĮPennsvlvanijoj moterims iki Pri$. 1 
laimėjimo trūko apie < 
000 balsu, I.__________
trūko daugiau nei 100,000. | 
Didesni miestai, kaip Phi- 'mendantui 
lapelphia, Bostonas ir Pitts-1" 
burgąs, taip lygiai kaip ir 
New Yorkas

su. Klaipėdos komendantas

. _ _ . . , . . pasirodė la
kuose, kada dar ponai ir kunigai turėjo piau pritarią antisufragis-
vergus. Tėvai mano buvo vergais škapiš-.tėm.
kio klioštoriaus... Oi, sunkus tada buvol Pittsburgo 
laikai ir aš turėčiau daug ką papasakot, ta
čiaus ne apie tai eina kalba, tai ir nepasa
kosiu.

Senelis nuleido galvą ir pradėjo mąs
tyti. Matomai, rinko posmą, nuo kurio 
pradėt.

— Aš ėjau vos dešimtus metus, ka
da mano tėvai pasimirė ir aš tapau paim
tas klioštoriaus globon, kur mane išmoki
no skaityti ir rašyti. Matai, dabar Skapiš
kio vadinama “naujaja” bažnyčia, o šalę 
jos didus mūrai,tai liekanos buvusiokliošto
riaus, kuriame buvau uždarytas, išmokin-

i laikraščiuose ir 
mūsų apgarsinti”. Jąs 

(50- laukia taip-pat ir pinigine 
Massachusetts bausmė. Į _

Jeigu jau Klaipėdos ko-1reti.
‘ reikia griebties J 

tokių aštrių priemonių, tai, 
matomai, dalykai išrodo la
bai tamsiose spalvose.

Bet Klaipėdos komendan
tas nežino ar nusiduoda ne

kur apsiavimas? Juk vieš
buty negalima by kokiais 
skarmalais apsikrauti, bet 

l reikia švarius drabužius tu- 
Bet ar galima viską 

susitaisyti gaunant $3.50 į 
i savaitę? Niekados! O kur 
kitokios išlaidos?

Ir štai, kurios viešbučių 
patarnautojos nežsiima sa
vo kūno pardavinėjimu, tai

.. .....v apygardose žinąs, kad tas karės ištvir-. jos priverstos sėdėti kokiam 
I moterims'"labiau pasisekė, Mmas yra tai nuosekli pa- nors kambarėly ir per visą 
Tenais jos surinko daugy- sėkmė abelno jausmų sukie- laiką niekui’ nepasirodyti,

HAZLETONO LIETUVIAMS.
Kas prikalbins naują skaitytoją 

“Laisvei” ar kitam, tas gaus dovanų 
knygų už 50c., taipgi gaus už 50c. 
knygų ir užsirašytojas. Kas pats at
eis, tas gaus už $L0fr knygų. Tos 
dovanos duodamos tik per Lapkričio 
mėnesį ir tik Hazletono lietuviams. 
Su kitais miestais neužsiimu.

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

(87—88)

bę balsų “už”. Sulyg Penn- 
sylvanijos konstitucijos nau
ji balsavimai moterų teisių 
lygybės klausime galės įvyk
ti tik už 5 metų.

Pennsylvanijos sufragis- 
tės nenuliudo. Jos tikrina, 
kad sekančiais rinkimais 
tikrai laimėsią.

Padarius abelną apžvalgą 
visose trijose valstijose pa
sirodė, kad iš suvirš 2,600- 
000 balsuotojų — moterų

tėjimo ir doros nupuolimo.
Valdžia išsiuntė vyrus ka

rės laukan. Tai ir gali da
bar pjauti liūdnas pasek
mes to apsireiškimo, kad vo
kietaitės ir lietuvaitės mei
linasi prie rusų.

Karėje męs nematom kar- 
žygiškumo. Karė ir jos 
pasekmės, tai patsai supuvi
mas.

tas visokių maldų ir apvilktas stora vilno- ^sems^pritaria nnn’ 
ne abita. Tačiaus, nors stori klioštoriaus

.. -■"===^Tautišką Bučernę ir 
Grosernę užlaiko

A. MEŠKAUSKAS ir
K. PETRONIS

235 Wayne St^ kampas Colgate 
JERSEY CITY, N. J.

Męs užlaikome kuogeriausią 
mėsą šaltuose aisbaksiuose ir 
parduodame pagal pigiausią 
kainą. Taipgi užlaikome kuo- 
puikiausią grosernę įvairių 
fruktų ir kitokių reikalingų da
lykų pagaminimui valgio.

nes išėjimas reikalauja tam 
tikrų išlaidų. Jos privalo 1 
žiūrėti, kad užtektų pinigų ! 
ant drabužių, ant pačių rei- į 
kalingiausių gyvenimui 
reikmenų. Hr taip, tokios 

(merginos skurste-skursta, 
kaipo kalėjimuose.

Bet ne visos tokios. At
siranda ir tokių, kurios sa
ko: “Męs nenorime būti 
kalinėmis, męs norime išeiti, 
pasilinksminti, į teatrą nu- _ 
'eiti, męs taipgi esame žmo- 

į žmoniškiau

♦ 
♦ ♦

Amerikos spaudos drau
gijos korespondentas Ak- nes ir norime 
kerman savo pranešime iš gyventi”.
Kauno sako, kad rusai afi-1 Ir kas tokiom prisieina 

y’ ’ ------------ ' J’° Iš savo uždarbio
Inieji kareiviai turėję Kaune negalima ne tik į teatrą nu- 

Skle- eiti, bet ir krutančių paveik- 
’. Reikia j ieš

koti kokio nors išėjimo. 
Tuom tarpu viešbučiuose vi
suomet atsiranda tokių vy-

repritaria gi — 1,485,000.
_ . . ...... , Jeigu tain, tai reikia tik

murai ir sunki, jkin sermėga skyrė mane smarkesnės agitacijos, kad
teisės būtu laimėtos sekan- cieij’a_* ir šiaip jau augštes- daryti? 
čiais rinkimais. I . * . _

Privesime čia kelis prily- labai “gerus laikus”. P 
ginimus. New Yorko vai- puošė rasta daug bačkų ir siu pažiūrėti, 
stijoj sufragistės savo dau- tuščių šampano butelių, 
giau balsu, negu Taftas lai-’ --- -- II.------

nuo svieto, nors daug turėjau pasninkaut 
už prisirišimą prie žemiškų dalykų, vienok 
siela mano nerimo ir visados gyveno už į 
klioštoriaus rybų, tarp žmonių. Daug pa
sakojimų buvau girdėjęs nuo savo tėvų ^au"balsu, negu Taftas lai-' Bet ne tatai čia mums rū- 
apie Lietuvą, apie jos karalius ir many gy- pe nrezidento rinkimų 1912 pi. . - . „
veno visas tas pasakojimas; tūkstantį sy-1metais. I Tasai pats koresponden- rų, kurie patarnautojas kal-

i■*' 
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daugiau kariumene buvo daugybė pasilinksminti ir tt.
Ru- r.autoja sutinka priimti nuo 

sams pasitraukus iš Kauno, vyrų “malonybes”, už ku- 
’ , savo kūnu.

kių jį svarsčiau ir kiekvienų syk prieidavau 
prie išvedimo: — reikia stot į kovą už Lie
tuvos garbę, jos senus dievus, jos kalbą....

Massachusetts valstijoj tas sako, kad išvien su rusų 
sufragistės aavo i ...
balsu, nemi Taftas ar Roo-, merginų ir moterų; 
seveltas 1912 metais -

bina “kur nors” išvažiuoti, 
, Patar-

Sykį apie tai papasakojau laike išpažinties . Pennsvlvani-1 dalis jų pabėgo su pasitrau- rias atsimoka
vUnam Vlinčtnrinuc Vnniani kurs nranP** 1 J U Jvienam klioštoriaus kunigui, kurs mane 

(Pabaiga bus).
'dGj. ; kiančiais kareiviais, dalis gi Pagaliaus, dauguma stačiai'

| Tai parodo, kad moterų likosi Kaune. pradeda pardavinėti savo

(88—90)

GERA PROGA!
Gramat:ka angliškos kalbos 

mokintis be mokytojo (apda
ryta .................................. $1.00

Vaikų Draugas arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
be mokytojo ..................... 15c

Naujas Būdas mokintis ra
šyti be mokytojo ............... 10c

Aritmetika mokinirnuisi ro- 
kundų, su paveiks’ais (ap
daryta) ................................ 35c

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Laisvės” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus vi^as 4 
knygas 60c. pigiau.

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City



LAISVE
konstitucijos projektas, ku- 19th St., New Yorke. Skai- turi prisirašyti prie viršmi

Kalėdų DOVANOSVISI

susiva

Newark
savo skaitytojamsnariams

DOVANOS NAUJIEMS SKAI
TYTOJAMS

Chicago, Ill
Knygas pasirinkit iš šio surašo

25c.

savo

Tos dovanos bus duodamos tik ikimanosusi

žemaitis.

Senio Brolis

laiATSIŠAUKIT Iš NIAGA

Pranukas

Abeliškis

GOS RŪBSIŪVIŲ,
svetainėj

Zanavykas

DAKCIJAI

WORCESTER, MASS RED. ATSAKYMAI
Margumynai

nes

visų tautų socijalistai. Lie
tuviai, rodos, viršijo skait- 
hngumu tose prakalbose.

Atjaučiančių mūsų kovai 
laikraščių meldžiame šį atsi
šaukimų perspausdinti.

Komitetas:

draugai 
meldžiame

J. Kazlauskų, 
575 Joseph Ave., 

Rochester, N. Y

sas, savo

LAISVĖS” ADMIN

ATSIŠAUKIMAS CHICA

prie socijalistų draugijos, ( 
jeigu jie nepriguli, kad ne
vartotų socijalistų draugi-

itų padarys ir priimti baus
mę tinkama prasižengimui, 

i Bet jeigu bus mano laimėta, 
'reikalausiu, kad socijalistų

pie 200 ir- visi ramiai užsi

Kada męs būsime organi

Laisvė” duos dovanas

Atkreipiu atyda draugu 
L. S. S. 19, 52, 59, 83 ir 16E 
kuopų, kad norintieji lavin
tis, atsilankytų 7 d. lapkri
čio ant paskirto laiko.

Prop. Rat. Sekr. D. Pilka

mokyklų.
Mažoji Varguole

L. PRUSEIKA VAŽIUOS I 
OHIO.

prie darbo!
Moters Vaikas

riame randasi apie 16 punk
tų. Atleis man Sąryšio kon
ferencija, kad aš netaip pa
sielgsiu, kaip konferencija 
nutarė, nes ištikrųjų, kitaip 
ir nebuvo galima, kadangi 
projektas gana ilgas ir kon
ferencija jo tikrai nežinojo.

N. L. D. Sąryšio Sekret.
J. A. Janušionis.

Lietuviai šiame mieste

visi darbininkai

riuose. Mat, suvažiavimas

Kalėdų.
Pasiskubinkit kitus prikalbinti ir pa 

tįs atnaujinti,

kui už pasidarbavimų, 
jiedu ant programų surinko

ir meldžiame'gijos susirinkimo as apsi 
savo pagelbosslankysiu ypatiškai ir tei 
męs, jums pąįĮgjs

kite pribūti.
P. Kaulčnas

mano greitu laiku

“Laisvės" N8C tilpo korės lkoks nors 
pondencija 
Mass., kurioje ponas Žana 
vykas apart 
‘‘Kunigas Delianis jau pra 
deda keikti socijalistus ii 
tūlose prakalbose net triuk 
šmų sukėlė”.

judėji- 
l. mo priežastis tame, kad L. 
d. S. S. V Rajono paskutinėj

daugiau mokinsis, nes prie 
kalbėtojas taipgi gerai at- kuopos priklauso daug ga- 
sakinėįo. Žmonių buvo a- biu aktorių ir aktorku.Taip-

Aš savo gyvenime prie 
socijalistų partijos neprigu
lėjau, per tai man jų drau- 
giškai-doriškas arba sanži- 
ningas gyvenimas buvo ma
žai žinomas. Ypatiškai te
ko pažinti keliatą socijalis
tų, visai neabejotinos doros

NORI ORGANIZUOTI 
CINCINNATI, OHIO, 

LIETUVIUS.

LAWRENQE, MASS 
Pranešimas.

kai dalyvauti. Po to nuta
rimo veik visi socijalistai 
prisirašė ir ten darbuojasi. 
Toks apsireiškimas labai 
malonus, tik geistina būtų, 
kad visi vietos darbininkai

20c.
15«.
10«.

28 d. spalių mūsų mieste 
streikierių skaitlius 
padidėjo, nes minėto j arenoj 
išėjo į streikų apie 1,8001

cijų konspektą gaūs kiek
vienas atsilankęs ant lekci
jų. Prop, kvotimai bus 19 
d. gruodžio, kada

23 d. spalių buvo vakaras
L. S. S. 40 kuopos. Sulošta ir proto vyrų 
veikalas “Nihilistai”. Ne šiandien keliatų socijalistų 
vien tik lošimas pavyko, bet skaitau savo širdingiausiais 
kuopai ir pelno liko tiek, 
kiek ji niekad nėra gavus— 
$111.20.

Reikia ištarti ačiū drg. Z

24 d. spalių buvo konferen- 
ija L. S. S. VI Mass. Rajo- 
io. Ar tik nebus pirmutinė 

reiškimai būdavo tik tuo- tokia konferencija, nes vis-

socijalistų 
į partijos atsakomybės, kad 

___ ; korespondentas 
Wnrepsfpr klaidingai parašė korespon- 

’ dencijų, būtų juokinga. Ar 
kit-kn qqkn- :tai nejuokinga būtų, kad so- 

‘ °* icijalistai reikalautų atsako
mybės nuo katalikų

siasi.
Suorganizuota American 

Federation of Labor unijos 
skyrius, kur susirašė apie 
1,500 narių.

Taigi dabar ir streikų ve- wa 
da tos unijos vadovai.

Nekuriems streikieriams

Išvogimas iš Paviako 10 kalinių, kaina 
Moteriškė ir Meilė .....................................
Raudonas Juokas .........................................
Darbo žmonių istorija .................................
Lietuva sušals ...............................................
Moterų padėjimas evangelijoj ..................
Griuvėsiuose ...................................................
Šeimynos istorija .........................................
Kontrobandnikai ...........................................
Galutinis kietų kovos tikslas ...................
Lekcijos apie atskyrimo ženklus ............

Dabar mūsų 
tikra rugiapjūtė. Vyras 
dirba išsijuosęs, kad tik jo 
parapijonai nebalsuotų už 
suteikimų moterims lygių 
su vyrais teisių. Jis sako, 
kad tik socijalistai išmisli- 
jp. kad moterims reikia ly
gių su vynais teisių, bet Ry- 
mo-katalikės jų nereikalau
ju. Kodėl kunigėlis bijo,kad

Jeigu 
įjuos apšmeižia kunigas? 
jPagaliaus, gerb. V. R. De
lianis nežino, ar tie visi ko
respondentai priguli prie 
socijalistų partijos.

P. švelnis.
J. Karlikauskas 
A. Ripkiaviče.

Pabaigoj šio mėnesio L. 
Pruseika važiuos agitacijos 
tikslais į Ohio valstijų. Ji
sai kalbės Clevelande, Youn- 
stowne, Akrone ir gal būti 
dar keliose vietose.

Ohio valstijoj reikia smar
kiau pavaryti socijalistų a- 
gitacijų.

keliatas narių, tai ir ten buslčsime iškovoti iš darbdavių 
skaitomos tos pačios lėkei-'geresnes darbo aplinkybes 
jos. «ir didesnę algų.

MINERSVILLE, PA.
Mūsų mieste pastaruoju

bėjo D. Klinga apie Lietuvos nos, tai graužk plytas” ir 
padėjimų ir Europos kares. “Blindą”. Šiuos veikalus 
Kalbėtojas savo užduotį at- kuopa 
likp gerai. Po prakalbų perstatyti, o paskui gal 
buvo klausimu, ant kuriu

3) Aš sutinku, kad visi 
darbininkų. Dabar streikie-1 Worcesterio socijalistai ar- 

apie ba abelnai visi lietuviški so- 
tikisi cijalistai stotų drauge su 

I socijalistiškais korespon
dentais ir prirodytų teisin
gumų tų užmetimų, kurie 
man daromi.

GIRARDVILLE, PA.
1 d. lapkričio buvo balius 

Lietuvos Sūnų draugys
tės. Apie balių nevertėtų 
nei rašyti, bet reikia pami
nėti, kad vyčiai, norėdami

SO. OMAHA, NEB.
24 d. spalių buvo prakal

bos L. S. S. 131 kuopos. Kal
bėjo A. Žagaras ir J. Bulo- 

Kalbėtojai savo roles 
atliko gerai. Prakalbos pa
vyko.

mis:
1) Jeigu p. Zanavykas 

prirodys viešai teisingumų 
savo korespondencijos.

2) Jeigu p. R. M. židžiu- 
nas prirodys teisingumą sa
vo korespondencijos, tilpu- 
sios “Keleivio” N. 42.

14 d. lapkričio bus p rakai- jos vardo ir teisių 
bos L. S. S. 40 kuopos. Kal
bės F. J. Bagočius.

21 d. lapkričio bus šeimy
niški pietus S. L. A. kuopos 
narių. Pelnas skiriamas L. 
Š. F. Pietus bus Lietuvių'

ziuos visi
Elizabet'

skyrius palikta patiems prie šios unijos priklausytų
Prop. Rat

PRANEŠIMAS L. S. S. IV
RAJONO DRAUGAMS.
P. ir A. Ratelio tapo su

organizuotas apskritys New laiku smarkiai pradėjo

vęs Milwaukee miesto majo- sybę rašau, tai priimu savo 
ras. Prakalbose dalyvavo klaidų sekančiomis išlygo-

Draugai :—
Turbūt jums jau yra ži

noma, kad Chicagoj randasi 
apie 20,000 rūbsiūvių ant 
streiko, kurių tarpe yra apie 
800 lietuvių. Jau antras 
mėnesis, kaip tęsiasi mū
sų sunki kova, o pabaigos 
da visai nesimato.

Policijos ir kompanijų pa
samdyti valkatos skaldo 
streikierių galvas be jokio 
pasigailėjimo, neaplenkdami 
moterų bei merginų. Nėra 
tos dienos, kad streikierių 
krauju neaplaistytų Chica- 
gos gatvių. Neapsieita ir 
be žudymų. 26 d. spalių ,. n ,v. . , .
mirtinai nušautas mūsų I kimo;r ?radzįa 4 vak P°. P1? 
draugas streikieris Samu V1S1 lektoriai malone 
elis Kapper ir keliatas sun
kiai sužeista, o kiek vaikš
čioja su sulaužytais bei pa
mėlynavusiais šonkauliais 
tai sunku ir skaičių paduo-

4,000. Streikieriai 
streiką laimėti.

darosi nuo originalo 6 kopijas ir pripažino, kad New 
išsiuntinėti jas draugijoms 
Taigi, męs nutarėm padary
ti taip: ant kiekvienos drau
gijos susirinkimo

draugais. Daug kartų gir
dėjau ir skaičiau laikraš
čiuose niekinant socijalis
tus ir visuomet sakydavau, 
kad bereikalingai' socijalis
tus persekioja, nes persekio
jami niekados nepersekioja 
kitų. Bet šiandien pradedu 
visai kitaip suprasti apie lie
tuviškus socijalistus ir tų'shua, 
darau ne kitų nuomone pa- anksčiau gauta 
siremdamas, bet savais pa-Tad negalim sunaudoti 
tyrimais, šiais metais man1 
teko daugiau susidurti su 

arčiau patir
ti. Jeigu visi būtų tokie lie
tuviški socijalistai, kaip ne
kurtuos aš patyriau, tai drą-

29 d. spaliu buvo prakal- šiai pasakyčiau, kad organi-

eusitaupim 
das' jau da

Draugai 
bos mums kas kart 
vis sunkiau ir sunkiau šioje 
kovoje laikyties. Todėl at- 

■^i šaukiam j 
arbininkai, 
. sų ištiesti 

rankas. Jei

NEWARKO L. D. SĄRY
ŠIO REIKALUOSE.

Pereitoj Sųryšio konfe
rencijoj nutarta išsiuntinėti 

kurios
Chicagos policija, uoliai _ _ 

besidarbuodama darbdavių visoms draugijoms, 
raudai, šiame streike paro-į priguli 
dė visų savo žvėriškumų, tucijos 
Nors kova yra sunki, bet tus, kurie liečiasi inkorpora- 
męs laikomės tvirtai ir tu-1 vimo kooperacijos nubalsa- 
rime viltį, kad pergalė bus vimui, ar draugijos priims, 
mūsų pusėje. Tik nelaimė ar atmes, ar pataisys. Bet 
tame, kad Chicanos rūbsiū-’man peržiūrėjus su projekto 
viai, kaip ir visi kiti darbi- komisijos nekuriais nariais 
rinkai, mažai turėjo centų pasirodė, kad veik visas pro-

Jonas Besasparis, Grand 
Taintri ir RaPids> Mich- ~ T«;k Jau -taipg r,t0) kad prirašėte tiek daug 

protestų kituose laikraš
čiuose. ' Bent ateityje nesi- 
karščiuokite ir turėkite 
daugiau kantrybės. Dabar 
jau negalima tų protestų a- 
ti taisyti. Tik atsiminkit,
kad “Laisvė” visuomet el
giasi bešališkai panašiuose 
dalykuose. <

Vargdieniui St. N., Na- 
N. H. — Talpiname 

Atleiskite,

jau reikalinga yra ir pagel- 
ba. Jau ir aukos renkamos 
streikierių pagelbai. Žmo
nės aukauja.

Streikierių dvasia dar ne- 
nunuolus. Matyt, kad jie 
nežada taip greit kompani
jai pasiduot.

Duonkepys.

14 d. lapkričio bus susi
rinkimas lenkų svetainėj, 11 

spaliu Sand St. komiteto aukų rin- 
ų|kimo

HAZLETON, PA. 
Mūsų vargai.

Nors mūsų mieste lietuvių 
randasi apie 4,000, bet prie 
parapijos priklauso tik apie 
250. Likusieji socijalistai, 
laisvamaniai ir visai nepri- 
gulmingi. Iš tos priežasties 
mūsų kunigėlis veik kas ne- 
dėldienis per savo pamoks
lus kad jau peria, tai peria 
kailį socijalistams ir laisva-

Rochester’io drgg. seniai 
yra nutarę surengt Niagara 
Falls, N. Y., darbininkiškas 
prakalbas. Tam tikslui bu
vo rašyta keliatas laiškų,bet 
pritarėjų negavus, taip ir 
pasiliko.

Pastaruoju laiku patėmi- 
jom “Kovoj” ir “Laisvėj” 
korespondencijas iš Niaga
ra Falls, N.. Y\,. kas Ijūdyja, gelis įžymesnių kalbėtojų, 
kad randasi veiklesnių ypa- Labiausiai pasižymėjo savo 
tų. Todėl padėkit mums, o ‘kalba Frank Comerford, ad- 
męs jums, ir gal pasiseks vokatas. Jis kritikavo mie- 
paskleist šviesų tarp 
brolių darbininkų. Atsi- 
Šaukit pas L. S. S. 7-tos kp 
sekr.

SCRANTON, PA.
Pastaruoju laiku vakari

nėj Scrantono daly tarpe 
lietuvių buvo keliatas nelai
mingų atsitikimų.

18 d. spalių Jonas Sutkus, 
eidamas pas dentistą, nukri
to laiptais nuo antrų lubų 
ir nusisuko sau sprandų.Ne- 
laimingajį vos spėjo parvež
ti namo, kaip jis persisky
rė su šiuom pasauliu. Sut
kus paliko moterį su dviem 
kūdikiais.

20 d. spalių keliatas lietu- 
vių-sportelių susirinko kar- 
čiamon ir užsidarę kambary 
pradėjo boles badyti. Bet 
t r. s darbas jiems greitai nu
sibodo ir sumanė vieni ki
tiem galvas pabadyti. Mė
ginimas labai pavyko ir tū
lam J. G. taip galvų subadė, 
kad jis dabar randasi pavo
jingam padėjime.

KENOSHA, WIS.
17 d. spalių buvo prakal
•s “Lietuvos Balso”. Kai- atvažiavo”, “Nenorėjai duo

Blanda, Westville, Ill. — 
Talpiname anksčiau gautų. 
Atleiskite, kad negalėjom 
sunaudoti.

B—ovas, Detroit, Mich.— 
“Triukšmas tarpe jaunave- 

ryte, Rand konferencijoj tapo nutarta, bos Socialist Party skyriaus, zuotas ligonbutis protiškų džių” — nesvarbi visuome- 
\ bu-.ligonių. Jeigu aš čia netei- nei žinia. Netilps.

NASHUA, N. H.
Dar apie streikų.

Kapitalistai darbininkams 
nenusileidžia. Jie atsisakė 
išpildyt darbininkų reikala
vimus. Jie nenori nei vieno 
cento pridėt savo darbinin
kams. Jie sako, kad 
darbininkams moka nema
žiau, kaip ir kitose tos rū
šies dirbtuvėse Naujojoj 
Anglijoj. Jie sakos, kad ir 
taip labai daug mokų, net 
po 9-nis dolerius į savaitę.

Dabar abi dirbtuvės ran
dasi uždarytos. Bet kom
panija sako, kad ji greitu 
laiku dirbtuves atidarysian
ti ir kas norės, galės eit 
dirbti ant tų pačių išlygų. 
Bet streikieriai žada nepa
siduot—kovosią iki spėkų 
turėsią. Taigi streikas tę-

Lauksiu viešo atsakymo.
Su pagarba

V. R. Delianis, 
Episcopos Presbyteros.

Nuo red. — Kad kores
pondentai tankiai neteisin
gai parašo, tai tas tiesa, bet 
visgi gerb. V. R. Delianio iš- 

-- ilvgos mums išrodo keistos. 
LAIŠKAS “LAISVĖS” RE-‘Reikalauti

Kas užsirašys arba kitų prikalbins už
sirašyti “Laisvę” ant metų ir prisius mums 
2 doleriu, tas gaus dovanų knygoms už 
75 centus.
DOVANOS SENIEMS SKAITYTOJAMS:

Kas užsimokės už sekančius metut 
$2.00, tas gaus dovanų knygoms už 50c.

NASHUA, N. H.
Buvo rašyta, kad streikie

riai areštuoti ir paleisti po 
kaucija 50 dol. Tai netei
singas pranešimas. Nekurie 
turėjo užsistatyti kaucijos 
po 300 dol. 20 d. spalių bu
vo teismas, kuris tęsėsi visą 
dieną. Išryto klausinėta liu
dininkai, o po pietų skaity
ta apkaltinimo aktas. 2 liko
si nuteisti užsimokėti po 200 
dol. ir po 60 dienų į kalėji
mą, kiti—po 100 dol. ir po 
30 dienų kalėjiman. Apkal
tintieji tikėjosi likti teisiais, 
bet kapitalistų užtarėjas 
juos skaudžiai nubaudė, tuo
met jie pradėjo reikalauti, 
kad advokatas W. Barry 
bylos perkratinėjimą perkel
tų į augštesnį teismą. Byla 
tapo perkelta į augštesnį 
teismą ir apkaltintieji tapo 
paleisti užstačius po $300 
kaucijos.

WESTVILLE, ILL.
28 d. spalių susitvėrė La

vinimosi Ratelis, kuris užsi
ims lavinimosi deklamuoti, 
(sceniškus veikalus lošti, dis- 
kusuoti ir tt. Komitetas iš
rinktas iš šių ypatų: pir- 
jnininku—M. Dundulienė, 
raštininku—A. Stokis, iždi
ninku—K. Katšiušis ir or
ganizatorium—L. Valenčius.

Įstojimo mokestis 25c., 
mėnesinių—15c. Merginoms 
įstojimas uždyką, mėn.—10 

<c. Susirinkimai bus du sy
kiu į mėnesį—1 ir 3 utarnin- 
ką kiekvieno mėnesio. La
vinimosi vakarai bus ket
virtą ketvergą kas mėnuo.

Išsyk susirašė 16 ypatų, 
bet tikimės, kad greitu lai
ku ir daugiaus prisidės.

Patartina vietos jauni
mui prisidėti prie naujai su
sitverusio ratelio.

yra centras ir parankiausiai nijos sutartis 
atvažiuoti iš Brooklyno,Jer- jomis. Smari 
sey City ir kitų apielinkių

Pirma lekcija bus 7 i
lapkričio, 10 vai. :

dedant, laimėsime, tai ir 
jums bus geresnė proga sa
vo darbo sanlygas pagerin
ti. Atminkit, kad mūsų lai
mėjimas, reiškia ir jūsų lai
mėjimų. Jei mums dabar 
padėsite, o žinome, kad pa
dėsite, tai ir męs jums padė
sime panašiame reikale.

Siųsdami aukas, pirkite 
money orderį ant vardo P. 
Galskis, o laišką su pinigais 
siųskite šiuo antrašu:

J. Vaišvila,
1683 Milwaukee Ave.,

maniams, bet parapijonų 
skaitlius kaip nesididina, 
taip nesididina. Daugiau
siai kunigėlis pašvenčia lai
ko beplūsdamas darbininkų 
laikraščius, jų redaktorius 
ir leidėjus, Šliupą, kunigą 
Dembskį ir kitus. Mat, varg- 

plūdimais 
sulaikyti darbininkišką ju 
dėjimą, bet tas jam nesise

31 d. spalių buvo susirin
kimas L. D. L. D. Nutar-1 4) Aš prižadu duoti tiems 
ta greitu laiku parengti pa- penkis šimtus dolerių, kurie 
skaitą apie literatūrą.

L. D. L. D. 11 kuopa da
bar turi 48 narius.

Abelnai dabar mūsų mies . .. , .
te judėjimas gana didelis, draugija man atlygintų, nes 
kuriame ir lietuviai ima da-t^e. korespondentai priguli 
lyvumą,

LAWRENCE, MASS.
Pasibaigus vasaros sezo

nui ir užėjus šaltesniam o- 
rui, L. S. S. 64 kuopa priver
sta buvo uždaryti savo par
ke svetainę ir nusisamdyti 
.mieste kambarius, kad gali
ma būtų atsakančiai dar
buotis. Dabar kuopa jau 
mokinasi 3 veikalus: “Dėdė

mūs sto majorą, kad netarpinin
kauja tarpe darbdavių ir 
darbininkų, kad sutaikius 
darbininkus su darbdaviais. 
Klausytojai sinagogoj jam 
plojo rankomis.

Policijos buvo labai daug 
ir ji stengėsi tvarką pada
ryti. Tūla moteris, kuri čia 
turi didelę įtekmę tarpe vi
suomenės, praeidama pro 
policijos viršininką pasakė: 
‘ Šiandien męs čia esame už
tektinai apsaugoti, bet kito
se vietose mus persekioja, 
kaipo kriminalistus”.

Streikas eina savo keliu. 
Tarpe unijos ir darbdavių 
associjacijos jokios žymios 
permainos neįvyko. Strei- 
kieriai dvasioj nenupuolę.

rodos, visai neturi jokios 
Į>rogresyviškos organizaci
jos ir kuopos. O antra ver
tus, man net netenka nė vie
nų laisvesnį žmogų susieiti, 
kad pakalbėti apie kokią 
nors organizaciją. Todėl aš 
kreipiuosi į vietinius Cin
cinnati progresyviškus 
tuvius, kad ateityje 
rinktų į krūvą ir darbuotų
si. Kad tą atsiekti yra rei
kalinga kuopa arba draugi
ja, prie kurios galėtų vie
tos ir apielinkių lietuviai 
prigulėti. Todėl, kurie tik 
pritaria tam sumanymui, 
vietos ir apielinkių lietuviai 
kreipkitės prie manęs laiš
ku ar ypatiškai šiuo antra
šu: J. Bendokaitis, 430 Pio
neer St., Cincinnati, Ohio.

“Laisvė” pilnai pritaria 
gerb. J. D. Bendokaičiui ir 
suteikia jam adresus savo 
skaitytojų tame mieste.

nusamdytam kambary 
laikė. Literatūros parduo- bus įkurta ir vakarinė mo
ta už $7.30. Aukų surinkta kykla. Mokytojais bus bai- 
sušelpimui nukentėjusių nuo gusieji Andover akademiją, 
karės $17.25. Aukavo šios ■ Geistina, kad vietos lietu- 
ypatos: J. Ralis, K. Žismun- viai lankytųsi į vakarinę 
skas, B. Jasiulis, A. Pakšis 
ir J. Sokelis—po $1.00; J. 
Raugas, J. Čiapas, V. Jana- 
vičia, J. Pakšis, S. Ralis, J. 
Mikeliavičia, T. Balčaitienė, 
A. Čiapas, V. Buitkus, S. 
Džiaugis,—po 50c.;V. Patu- 
pa, J. Rimkus, F. Povilaikas, 
J. Kasputis, S. Lukminas,B. 
Bernataitis, A. Mikelevičia, 
J. GI esąs, J. Leščevič, A.

Latels, A. Tankevičia
25c.; smulkių $3.75. Viso Ju® negalėjot Kokia savaite 
labo $17.25. Pirmiau Su- anksčiau ar vėliau pareng-

- .............. į. ti? Bet tas daroma ant
vo $208.38, dabar randasi keršto. F. L.
$225.63.

Visiems aukautojams iš
tariu širdingą ačiū.

“Lietuvos Balso” draugy
stė rengia perstatymą ant 
27 d. lapkričio. Taipgi nu
tarta suvienytom jiegom pa
rengti teatrą ir pelną pa
skirti sušelpimui nukentėju
siu nuo karės. •

Linksma, kad vietos lie
tuviai pradeda judėti.

Suvienytų Dr-jų sekret.
K. Brazevičius.

CHICAGO, ILL. 
Streikierių auka.

24 d. spalių krito vienas 
streikierių nuo streiklaužio 
kulkos. Tas atsitiko apie 7 
vai. vakare, ant Harrison ir 
Halsted Sts.,netoli Hod Car
riers svetainės, kur visuo
met daugelis streikierių 
randasi. Bestovint streikie
riams, kas tai iš minios pa- 
tėmijo,kad streiklaužis eina. 
Streiklaužis, išgirdęs tuos 
žodžius, pradėjo šaudyti į 
minią. Auka krito nebylis 
Samuel Kapper, 35 metų 
amžiaus, žydas. Kiti trįs 
sužeisti, žmogžudys Tony 
Panichi, italas.

Stebėtinas dalykas, kad 
laike šaudymo į streikie- 
lių minią nei vieno policma- 
no nebuvo, nors paprastam 
laike visuomet toj vietoj po
licijos yra daug. Matomai, 
policija sutaisė provokaciją.

Ketverge buvo laidotuvės, 
kuriose dalyvavo 10,000 
žmonių. Iš vietos, kur už- 
muštasis gulėjo, tapo nu
neštas į sinagogą ir ten bu
vo prakalbos. Kalbėjo dau-



LAISVE

Klebonijos geimis.

priežasties ligos?

Tamstai plaukų trūk-

Mlostas Valstija

Dr. J. Russell Price Co., l. i 100— 208 n. sth Ave., Chicago, m, u. s. a.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaua pasiųsti visai dykai, apmoksta 

pačta jūsų brangiu medikališką knygą.
Vardas ir pavardė...................................
Gatvė ir No. .. ..........................................

ORAKULO PATARIMAI.

Parašyk savo pilną vardą Ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

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

aš

JUOKŲ KĄSNELIAI PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirintoms, Juknų Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą, užmokestį.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokią smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip | 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

R
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Klausimas: —
Visų gerbiamas'Orakule! 

Susimildamas duok man pa
tarimą, ka aš turiu daryt 
fiu savo boba. Aš esu ge
ras katalikas, bet ji pradeda 
virst į bedievius ir nežinau 
ką daryt. Vieną vakarą pa
rėjęs namo radau skaitant 
‘‘Keleivį”. Nors aš nuo jos 
tą bedievišką gazietą atė
miau ir gerai apkuldašinau, 
bet kitą vakarą žiūriu — ji 
ir vėl skaito. Nors aš ją 
ir mušu ir ant mišių duodu, 
kad dievas jai suteiktų dva-
šią šventa, bet vistiek ji ne-1 Fotografistas: — Tai ne 
siliauja “Keleivį” skaičius ir aš kaltas, bet mano apara-

Baigdamas kalbėti paėmė 
merginai už rankos ir pra
dėjo prie merginos glaustis. 
Besiglaudžiant nupuolė ke
pure nuo galvos ir... jauni
kaičio plikė apšvietė visą

Mergina, išvydus plikę, 
rūsčiai pasakė:

— Ištikrųjų tamsta nevi- 
sas.
sta...

Pas fotografistą.
Mergina: — Fe, kokį ne

gražų mano paveikslą tams
ta padarei. Tikra bezdžio-

rančiu, lietuviškai klibančiu vyru ir mo
tete pasaulye. A4 noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teilincą draucą ir ceredari—■ 
kad žinotų kai «Š ėiu—kuomi ai žiu—ka ai 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbą, kurj ai dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jųi Kalite matyti, kad ai užsiėmiau 
mediciaoi praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę delai 
mano ilgų metų mokilo, tirlnęįlmų ir patirl- 
mo. Al atidžiai įtudijivau ir tlrinėjau tai ie
nai, chroniškai, giliai įsiiėduiias ligai, taip 
lunkiai gydomai ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. Al noriu, kad kiekvienas 
serganti! ir nusiminei vyrai bei moterį* 
savo negalei man atneštų. AI Jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jutų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir įkaitykite mano pra
nešima vlltleH.

Parsisiųsdinkite kopijų tos knygos šiandien. Jojo pasa
kyti aiškus faktai aiškiojo, paprastojo kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurio ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svai- 
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
Šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 

________ _ vardą ir adresą aiškiai parašytų ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bot skaitykite šitų brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jusų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

gana. Taigi, ponas Oraku
le. pasakyk man. ką aš turiu 
daryt, kad ji “Keleivio” ne
skaitytų? Topelis.

Atsakymas: —
Jeigu tamsta nori, kad ta

vo ^vnnna neskaitytų “Kelei
vio”, tai užprenumeruok jai 
“Laisvę” arba “Kovą”.

Klausimas: —
Gerbiamas Orakule! 

cVsnJeinvk man, kiek 
čb’pvu ir prie kokio dievo 
mes, lietuviai, turime mels
tis? Aš ligišiol maniau, 
kad vra tik vienas dievas, 
h«t dabar laike karės pama-1 
č‘nu, kad rusai meldžiasi 
prie savo dievo, vokiečiai1 
prin savo, anglai prie savo 
ir franeuzai prie savo. Tai- 

--virožvk, Orakule, kaip 
vadinasi jų dievai ir koks 
yra mūs dievas?

Putinas.

Iš
yra

tas. Mat jis perdaug pa
našiai nutraukė.

Skapagirio Juozas.

Suramino.
— Mama, ko tu verki? — 

klausia gulėdamas lovoj vai
kas.

— Kaip aš, sūneli, ne
verksiu, kad tu liekarstvų 
negeri, kurias daktaras pa
liko. Gali dar numirt...

— Nusiramink mama, — 
sako vaikas, — kaip pareis 
panė, tai su diržu privers 
mane liekarstvas gerti ir iš 
pasveiksiu.

Atsakymas: —
Anglų, franeuzų ir rusų 

dievas gyvena Amerikoj. Jo. 
vardas yra Morganas, 
sai savo garbintojams su
teikia didelę nanelbą.

Vokiečių gi dievas gyvena

Ji-

Ant katalikų seimo.
Laike seimo vienas kuni- 

trncj ntsi^toia ir paduoda į- 
nešimą, kad kas iš delegatų 
sumislys, kaip geriausia pa- 
rapijonus pripratyt prie 
skaitymo, tam duot dešimtį 
doleriu dovanu.

— Aš. kunigėli, jau žinau, 
kaip galima prinratyt prie 
'skaitvmo — atsiliepė vienas 
delegatas.

— Nn tai greičiau sakyk! 
— sušuko net keli kunigai.

— Nekeikit per pamoks-

Vokietijoj. Jo vardas Krup-juos parapijo- 
pas. Jisai didelę pamacį 
dunda vokiečiams. ,

Lietuvių dievas gyvena 
Rvme. Jis vadinas popie
žius. < 
tuviu, pasiuntė kryžiokus ir 
b’e lietuvius ilgai korojo. Iš
drožė lietuviu tėvyne ir pa- v, 
vergė ją. Lietuviai, pri- ar Jūs žinote, kiek yra dan- 
spausti bėdų, pfradėjo beeiti M'J 
į Ameriką. Bet Rymo die-! 
vas pasiuntė kryžiokus ir į 
Ameriką. Tie kryžiokai A-1. 
merikoj vadinasi prabaš- .iieT išrodo. 
čiais ir, vardan dievo, lupa’ 
ruo žmonių po devynius 
kailius.

narus skaityt, o tuoj pama
tysit pasekmes.

— Gana, gana! — sušuko 
įnešėjas. — Už tokį sumany-

u to vcttiuiuo uuuic" i
Jisai, užpykęs ant lie- .m^ dovanos negausi.

Moralistas ir girtuoklis.
— Petrai, kiek jau kartų 

aš tau sakiau, negerk taip 
daug, nes neteksi proto ir 
sveikatos. Alkaholis už
muš tave...

— N e ve rm ai!
nėra toks prastas daiktas, 
Lain tu mislini.
kunigai geria, vyskupai ge
ria, kardinolai geria, šven
tas tėvas geria, net pats 
Kratus ir tai gėrė. Ar ne- 
pta-’v^p^ąi, Kaip jis Kanioj 
Galilėjos padarė vyną iš 
vandens?...

Gėrimas

Žiūrėk

Bažnytinėj mokykloj.
Knriio-ns: — Na, vaikai,

• • aniuolų?
Viens iš vaikų: — Pilnas 

dangus, kunigėli.
Kunigas: — Na, o kaip

Vaikas: — Visi mergiški, 
Uk vienas Gabrielius vyriš
kas.

Kunigas: — Tai kodėl die
vas daugiau vyrų neįsilei
džia už aniuolus?

Vaikas: — Nes dievas ne
nori turėti daugiau vaikų, 
kad ruskis jų į vaiską nepa
imtu. Vienam tai davadas 
služina. Lašas.

Geras pripratimas.
Pas vieną poną tarnavo 

už ]eknjų koks dzūkas nuo 
Lazdzijų. Kartą jį ponas 
pasišaukęs klausė, ką jis jo 
šuniui darąs, kad tas kas
dien taip nesvietiškai kau
kia, Ivg pjaunamas.

—Aš jam nieko, ponuli, 
nei nirštu nedalyciu,—teisi
nosi dzūkas. —Aš turu šir- 

ant VBi ir mekadu jokį pvvulėlį, 
nenukrividzinu.

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 V5.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

DAKTARAS g «

Matulaitis j Akušerka |
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

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

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

Dą. LA N P&S' Bvm-U rac.

PabaiKtxi kur»»> Woman* Medics* L
CoMeire. Baltimore. Md ą

Paiok m Irinai atlieka tavo darbą prie £ 
J art rodymo, taipid nuteikia vinokiae rodo* Ir J? 

padilbą invairiosc* moterų liuoae. v

■ F. Stropiene,‘L“X‘.' ?
80. BOSTON. MASS. *

.atiaaNP* o si.?

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., NEWARK,N.J.
Telefonas Market

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies gžry- 
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 name.)

Diena 
užsiimu 
Persistatykite sau, kiek aš išgy- 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo 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 išgedėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas u didžiausiomis pa- 
8ckmėm:8, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

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

vai. ryto iki 4 po pietų.
New York City(Z

J«i neturite, tai tuoj užsirašykite

NAUJAI ATIDARYTA KI

2257 W. 23rd I>1

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

“JAUNOJI LIETUVA

c

Ar Nori

So. Boston, Mass.
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(MAGJKAS)
3261 S. Halstad St Chicago. III.

JAUNĄJĄ LIETUVĄ

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

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So.Boston 21014 ir 21013.

Rauti DYKAI dvi geras šhtkaa 
Didelį Kataliogą visokių nia- 

ir kitokių visokių 
kurių tu labai nori, o

gaut? Atsiųsk 
adresą ir ui

6 centas stempų džl uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štukas tau nusių
siu: DYKAI. Adresuoki

savo pilną ir ai

JUOZAS J. 8ZLIKA8

u

Ištikrųjų nevisas.
Viename parke sėdi

mergina 17 metų ir brambnža, nenukrividzinu, 
jpunikaitis 40 metų.. Jauni- ale kad ponas man liepė nu-1 
kaitis nradeda kalbėti: |pjonn jam'vunde<ru, tai .aš

— Kaio būtų gera apsi- pajlėi^si iąkasdzįen pjo- 
yesti... Nevedusiam lyg ir vLan eik po ienų šmotukų, 
kn tniksta, taip lyg ir nevi- kad biednas gyvulėlis lang- 
sas žmogus... viau priprastų.

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; VII. 
Moksleivių keliai.

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

Chicago, Ill.

JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkai nužeminimas 
kainos ant trumpo laiko. Pa
siskubinkite įgyti šitą grama- 
fnną su 12 lietuviškų dainą 
500 aditų, kaštuoja $ 12.41 
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.

INKVIZICIJA
Yra tai svarbi knyga. Joje telpa nevien inkvizi
cijos, bet ir katalikiškos tikybos istorija, čia nu
rodyta visos baisenybės kryžuočių kanų 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. Milažauskio knygy
ne, adresuojant:
F. MILAŠtl'^KIS, 25 Second Street.

rr ° įjm r —
3 * W 3 3K? -• C <T> rt>

*2

M
h 

o

5

“ < M 
p
n. C t/5

*0 3^ 
p o I“
cn 5'

c «

Lietuviška Muz kos
GERIAUSI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAI 

AM ERIKOJE.

vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrčji-
PIGUS IŠPARDAVIMAS

Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami ravui 
mo pirm užmokėjimo pinigų-

8 bal
su 21 
balsais

D
I
t

t

V

Geriausia dvieilinė Viennos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorni ir ma*orni 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.

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

Kaina $12.00.
t) balalaika, 

koteliai, 7 
kaina $3.75. 

rok'-t pat geresnio iš

Konservatorija
395 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

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

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

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas mane 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivf’ar 
“Kovą”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 
“Amerikos1 

arba knygą ver- 
Taigi Tamista už $5.00 

“Naujienas” ir dar

ar 
tės 12.00.

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

J. BRAKNIS, 
>77 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y<
KIEKVIENAI MOTERE1 ŽINOTINA.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specijali«t*« Mnt^rifckn Ligą.
E. 50th žM«w Terh

OFISO VALANDOS:
N14

Iki
• Piet
; Nedėliomls pagal sutartį.
I Egzaminavimas DYKAI. Męs fiti- 
| name ir pasakom* visas ligas ir pa- 
gelbstimv. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo- 
si. Reikalui esant, kreipiutes, męs ap- 

Mylėtojui: muziką ir dainas, 8 lėk- žiūrėsime ir duosime pnetelišką rodą, 
os lietuviškoj kalboj išsimokinimo | Patarnavimas visai pigus. Neužmiri- 

(notų) “Gaidų" ant -visokių instru-ikite mano antrašo.
mentų, kad ir nesi matęs gaidų, iš- DR. J. LIPMAN
moksi be mokytojo, kuriam mokėtum SH E. ROth St., NEW YORK.N.Y. 
50c už 1 lekcijų. Knyga $1.50, par
duodu už $1.00. Adresuokit: 

G A. BARONAS
McKees Rocks. Pa.

ir nuo 7 iki 8 Tai. vakare;

:±—

duosime pneteliftką rodą, 
s visai pigus. Naužmiri-

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Atvirutės 4 rūšių, kurias Išleido 

iWorcesterio L. Š. F. Komitetas, nuo 
kurių pelnas eis sušelpimuf mūsų 
broliu, nukentėjusių nuo karės. Kai
na labai maža. Kas prisius 10c.. tas 
gaus 4 atvirutes, kas prisius 25c., 
tas gaus 12. Labai būtų gerai, kad 
atsirastų platintojų.

Pinigus ir laiškus siuskite:
DEDYNAS

Worcester, Mara.

PIRK BIZNI!
Parsiduoda geras saliūnas 

vietoj, biznis gerai išdirbtas, 
apgyventa visokių tautų, bet 
ginusia lietuvių ir 'enkų. P.... 
pigiai. I’... ’ .
nelaukit ilgai.

’ J. ALMONAITIS 
288 Lafayette S>.......... Newark, N. J.

(85—94)

peroj 
Vieta 
dau- 

. Parsiduoda 
Kas norit turėti puikų biznį

NEW YORK, N. Y.52 CANAL STREET,

1 Worth St.

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

MOSCOW MUSIC CO.
Dept. M

•rt ikrinamas ge- 
cikalaukite illius-

siuntinys
susigadinimo negali atsitikti

J
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LIETUVIŲ DARBININKŲ
LIT. DRAUGUOS REI

KALUOSE.
New York City. — Liet. 

Darb. Lit. Dr-jos 23 kuopos 
susirinkimas atsibus 7 die
nų lapkričio, 10 vai. iš ryto 
po N799 E. 150th St., N. Y. 
C.

Taigi, gerbiami newyor- 
kiečiai, nariai minėtos drau
gijos ir kurie dar nepriguli
te, malonėkite susirinkti vi
si nurodytoj vietoj paskir
tu laiku.

Nauji nariai priimami be 
jokio įstojimo.

Sekretorius A. Petriką.
Phila, Pa.—Susirinkime 

31 d. spalių buvo kalbama, 
kad nariai pasistengtų pri
kalbint savo draugus ir pa
žįstamus prisirašyt prie šios 
draugijos. Sekantis susi
rinkimas įvyks gruodžio 
mėnesy ir bus garsinamas 
^‘Kovoje”. Tame susirinki
me bus plačiau paaiškinta 
apie šios draugijos mierius 
ir bus priimami nauji na
riai.

Per šį susirinkimų prisi
rašė 2 nauji nariai. Dabar 
10-toji kuopa turi 18 narių. 
Tikimės, kad sekančiame 
susirinkime prisirašys bent 
kokia 15 naujų nariij, ka
dangi tenka girdėti, jog 
daugelis žmonių yra užinte- 
resuoti šia draugija. Šiame 
susirinkime jie negalėjo pri
sirašyti, nes buvo trumpu 
laiku sušauktas per laiškus, 
taip kad niekas daugiau ne
žinojo, kaip tik nariai, bet 
ir tai du nauii nariai įstojo.

Vincas R-tis.

tų prisidėti prie šių knygų 
išplatinimo. Perkupčiai ir

ŽODIS Į A. P. L. A. KUO
PŲ SEKRETORIUS.

Gerbiami kuopų sekreto
riai, malonėkite savo kuopų 
visų narių vardus ir antra
šus prisiųsti man, nes yra 
reikalinga žėdno nario var
das ir antrašas įtraukti į A. 
P. L. A. centro knygas. 
Kaip žinote, kad nuo naujų 
metų ir organas bus paduo
tas per A. P. L. A. centrą, 
todėl kurio nario antrašas 
nebus prisiųstas, tas negalės 
aplaikyti organą.

Kurios kuopos buvo pri- 
siuntę surašą visų narių, 
tuos turiu, bet ten nėra ant
rašų ir daugelis gal išsi
traukė per tuos metus. To
dėl malonėkite išnaujo pri
siųsti. Antrašus galite su
rinkti laike mėnesinių su
sirinkimų. Kurie nariai 
randasi toliau išvažiavę, ga
li tiesiog prisiųsti savo ant
rašą man. Surašą vardų ir 
antrašus prisiųskite nevė
liau, kaip gruodžio 15 d., 
1915 m.

J. K. Mažiukna, 
___________ S. P. L. A. sek. 
~ GAUSI AUKA “ŽIBU

RĖLIUI”.
Gerb. P. Mikolainis iš 

New Yorko spalio 25 d. pra
neša: A. Rimkai, 366 W. 
Broadway, S. Boston, Mass.

Gerbiamas Tamsta!
Esant Tamstai “žiburė

lio” Draugijos atstovu rin
kime aukų sušelpimui lietu
vių jaunuomenės einančios 
į augštesnius mokslus, šiuo- 
mi paaukauju “Žiburėlio” 
Draugijos naudai sekančias 
knygas: 
100 egz. Rodos Motinoms, 

vienos kaina 5 
100 ” Sergėkitės akių 

apvilkimo, ” ” 5c 
200 “ “ Visas svietas “ 20c 
200 “ “ Dangaus augštu- 

mas ...-..... “ “ 20c
200 “ “Trachoma ir prie 

šviesos ..... “ “ 15c
200 “ “Andersono pasa

kos ................ “ “‘ 20c
200 “ “Lietuvos gaspadi- 

nė ............... “ “ 25c
200 “ “Ką daryti, kad 

sveiki būtume “ “ 10c
300 “ “ Pasninkai Lietu

voje ...........“ “ 5c
300 “ “ Apie nežmoniškus

Maskolių darbus Kra
žiuose .............“ “ 5c
Už taip gausią auką “Ži

burėlio” Draugijai mokslei
viams šelpti šiuomi “žibu
rėlio” D-jos vardu tarui šir
dingą ačiū p. P. Mikolainiui, 
drauge prašydamas knygy
nų, agentų ir šiaip geros 
valios žmonių, kad šios au
kos neužmirštų ir panorė-

agentai nuo šių knygų gaus 
nuošimtį, kaip ir knygų “sa
vo laidos”. Su užsakymais 
meldžiu kreipties “Jauno
sios Lietuvos” (2257 W. 23 
PL, Chicago, Ill.) arba “At
eities” (366 W. Broadway, 
S. Boston, Mass.) — admi- 
nistracijosna arba tiesiog 
prie manęs.

; A. Rimka,
“Žiburėlio” Dr-jos atstovas.

Vertejų-rašytojų žiniai
Šiuomi pranešame ▼įsiems vertė

jams - rašytojam, kadFerdinandas 
de Samogitia turi išvertęs šiuo* Ro
berto G. Ingersollio veikalu*:

A vision of War, 
At a Child’s Grave, 
Wo build, 
Tho Superstition, 
Tho Cemetery, 
Then and Now, 
Lazarus, 
What is Worship? 
God Silent, 
Tho Infidel, 
Down of the New Day, 
The Age of Faith, 
Origin of Religion.
Vertimui gi turi pasidėjęs bei pra

dėjęs jau versti to patie* autoriaus 
šiuos veikalus:

The Unpardonable Sin, 
The King of Death, 
The Real Bible, 
The Infinite Horror, 
The Sacred Myths, i
Religious Liberty of th* Bible, 
The Christian Night, 
My Choise, 
Why?
If Death Ends All, 
How Long? 
Liberty, 
Jehovah and Brahma, 
The Free Soul, 
Life, 
Origin and Destiny, 
Good and Bad, 
The man Christ, 
The Divine Situation, 
The Imagination, 
What is Blasphemy? 
The Love.
Taigi išversti bei verčiami veik 

visi žymesni Ingersol’io raštai. 
“Why I am an Agnostic” yra jau iš
verstas ir atspausdintas (“Ke’eivio”).

Be Ingersollio raštų, Vardunas turi 
išvertęs Knuto Hamsuno romaną 
“Badas”.

Negeistinas turi išvertęs šiuos vei
kalus: Voltaire’io tragediją “Sokra
tas”, Žulavskio “Na srebnym Globie” 
ir Slovackio “Lilia Weneda”. O ver
timui turi pasidėjęs ar pradėjęs jau 
versti Šilerio “Razbaininkus”, Byro- 
no “Deformed Transformed ir Slovac
kio “Balladyna.”

St. Gri—nė yra išvertus St. Przy- 
byszewskio triveiksmę dramą “Zlote 
Runo”, kuri tuojaus bus spausdinama 
“Keleivyje.”’

T^igi paminėtų čia veika’ų tegul 
niekas daugiau neverčia, o jei kas 
turi jau išvertęs arba verčia, teiksis 
apie tai pranešti augščiau minėtiems 
vertėjams “Keleivio” antrašu.

PAJIESKOJIMAI.
Aš Ona Kaminskienė pajieškau bro

lio Antano Ramoškos, Kauno gub., 
Šaulių pav., Radviliškio parapijos, 
Jasnagursko viensėdžio. Suvirš du 
metai, kaip išvažiavo į Chicago, Ill., 
vėliau rašė, kad gyvena Kenosha, 
Wis. Dabar nežinia, kur jis gyvena. 
Malonė* jis pats atsišaukti arba ka* 
žino pranešti šiuo adresu:

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

(88—90)

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

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

(86—94)

Pajieškau savo brolio arba sūnaus 
Kazimiero Korsak; paeina iš Šiaulių 
miesto, Kauno gub. Du metai atgal 

i jis gyveno Argentinoj, mieste Buenos 
Aires, F. Misler GG6, Cassilade carel 
105. Yra 22 metų amžiaus, augšto il
gio, 8 metai kaip iš Lietuvos. Kas 

I žinot, malonėkite pranešti. Dovanų 
užrašysiu metama vieną iš pirmeiviš
kų laikraščių.

Tony Korsak
1441 N. Paulina St., Chicago, Ill.

(88—91)

Pajieškau giminaičių ir draugų: 
Kazimiero Ruočkaus, J. Inkratos, 
Frano Pečkio, J. Vaiculevičiaus, Su
valkų gub., Marijampolės ap.; Kazio 
Ruočkaus ir J. Inkrato, kaimo Pur- 
viniškės. Atsišaukite šiuo antrašu:

A. J. Novikaitis
2116 Hamilton Ave., N. E.

Cleveland, Ohio.

Pajieškau Antano Poto—ar Poto- 
painio, Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pavieto, Budvišių kaimo. Turiu labai 
svarbų reikalą, todėl malonės asi- 
šaukti.

W. Lazauskas, 
Pox 604, Branford, Conn.

“LAISVĖ” tik už $1.20!!!
Kuris užsirašys pas mane “Lais

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

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

J. P. CHUPAS
P. O. Box 330, Ansonia, Conn.

P. S.—Vietiniams ir seniems skai
tytojams tokios dovanos neduodamos. 
Rašydami įdėkit štampą dėl atsaky
mo.

| DIDELĖS DOVANOS!
I Kas užsirašys pas mane “Laisvę” 
ant metu ir prisius $2.25, tas gaus 
dovanų “šakę” ant čielo meto arba 
knygų “Laisvės” išleistų už 75c. Tos 
dovanos bus duodama tik naujiem* 
skaitytojams. Todėl, jei pats skaitai 
“Laisvę” prisikalbink kitą užsirašy
ti ir gausi dovanas. Pinigus siųskit 
šiuo adresu:M. M. PURVENAS
Box 181, E. Arlington, V t. 16.

Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiikia Saitam orui užėjus h* nelankysi 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerų gyduolių.

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Balsamas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, krupus ir kokliušų nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai jų rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikama 
ir suaugusiems.
“Aš turėjau baisy
River, Minn., “tai 
for Lungs ir pirm, 
lis visai prapuolė, 
iiuosi gana sveikas.

LAISTAU MYLĖTOJŲ DKAUGT8T* 
COLLINSVILLE, ILL, VALDYBA:

Pirmininką* 3. čebanauskas,
426 S. Chesnut St., Collinsville, Hl. 

Pirm, pagelbfninka* ML Ražoka*,
Vandalia Box 100, Collinsville, Hl. 

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

500 S. Clinton St, Collinsville, Ill. 
Iždininkas J. W ilium at,

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

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

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

Rainos 25o. ir 50c.
kosulį,” rašo Frank Vacha iš Eik 
aš gavau butelį oovera’a Balnam 
negu suvartojau visu butelį, konu-
Aš esu 63 metų amžiau* ir jau*

Užkietėjimas,
man, jnknų trukdflsiai, 
nerviSkumn* greitai

■kandiji* 
gelta ir 

pagydoma.
Severą’* Liver Pills

[Severos Pigulkoa nuo kepenq] 
Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, Iowa.

Gink Severos gyduolių preparacijas 
pas sava aptiekininkų.

Nepriimk kitokių. Joi jūsų »p- 
tiakininkni jų neturi, tai užai- 

orderiuok tiesiog it

W. F. SEVERĄ CO.,

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

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas, 

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

539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 

1214 West St
Finansų raštininkas J. Stružas, 

1125—8th St.
Iždininkas St Buzinskis,

539 Island Ave.
Kasos Globėjai:

M. Geruliūtė,
1109 S. Wi-nebage St.

Ona Savrasevičiūtė,
539 Island Ave.

Maršalka A. Neverauskas,
411 So. Church St.

PATAISAU RAŠTUS.
Jei norite, kad jūsų kores

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

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

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

PARSIDUODA GROCERNĖ.
Lietuvių apgyventoj vietoj parsi

duoda gera grosernė. Biznis išdirb
tas gerai, taigi gera proga įgyti ne
brangiai gerą biznį.

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

r—------ h
Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepeszką
IR

Julių Germanavičių
231 Clinton St 

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gėrymus. 

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

v - i)

K. MASALSKIS

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

Shenandoah, Pa.
18. J. Butkevič,

8543 Givins Ct., Chicago, Ill.
19. A. Meldažis,

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

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

Box 607, Westville, Ill.
22. (nežinoma),

Cleveland, Ohio.
23. A. Petrikas,

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

P. O. Box 613, Melrose Park, Ill.
25 K. Mikolaitis,
842J W. Lombard St., Baltimore, Md.

CENTRO KOMITETAS:
L. Prūseika, pirmininkas,

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

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

183 Roebling St., Brooklyn,N. Y.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

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

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

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

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

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

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

113 N. Main St., Ansonia, Conn.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus,

226 Magazine St, Carnegie, Pa. 
Centro Sekretorius J. Mažiukna, 
1111 Market St.,N.S. Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis, 
Ils and Carson Sts.,S.S. Pittsburgh,Pa

Turtų Kontrolės Komisija:
J. Gataveckas,

109 Cross St, Carnegie, Pa. 
IMF T T r 1 n k m

231 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 
P. 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. 
Box 63, McKees Rocks, Pa.

3 kuopos, J. Galdinas, P. O. Box 
118, Laupurex, Pa.

4 kuopos, Ig. Rasinskas, 2104 
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.

8 kuopos A. J. Normunas.
2317 Cherry All., S.S. Pittsburgh,Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Protokolų 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. liekis, 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, lOth gatvė,North Chicago, 
111.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S.
Pirmininkas A. Pakėis,

462 Jenne St.
Vice-pirmininka* K. Brazeviėia,

266 Exchange St.
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne St.
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

818 Jeune St.
Iždininkas J. S e reikia, 670 Jenne St. 
iždo globėjai: J. Sukelia, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvila*, bob Dayton St. Mar
šalkos: V. Kulinskis, 261 N. Chicago 
St., J..Kasiulis, 668 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Slidžia A. Bubelis, 813 Quince St.
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 801 

Caledonia St. ir J. Jureviėia, 152 
Main tit.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

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

Old Phone 1171

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

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

DRAUGIJOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

«avo organu:

L. D. L. D. KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI.

1. K. Karpavičius,
120 Grand St., Brooklyn, N. Y.

2. P. Kurkulis,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

3. M. M. Purvėnas,
Box 181, E. Arlington, Vt.

4. R. K ručas,
152 Perry Ave., Maspcth, N. Y.

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

6. P. Balsys,
P. O. Box 82, Montello, Mass.

7. V. Černiauskas,
1711 E. Matheny Ave., Springfield,Ill.
8 J. Zibavičia,

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

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

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

149 Millbury St., Worcester, Mass.
12. J. Vaškevičius,

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

25 So. 14th St., Easton, Pa
14. J. Ramanauskas,

249 So. 4th St., Minersville, Pa.
15. P. Miknaitis,

2 Merchant St., Newark, N. J.
3. Gribaa,

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUN

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS:

J. 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 Avo., Brooklyn, N.Y.

V. Kazlauskas,
268—40lh St.,' Brooklyn, N. Y.

K. Liutkus,
181 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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

J. Simaitis,
174 Broadway”, Brooklyn, N. Y.

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

mas tlumočius:
Jonas Samulevičius, dirba Bush

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

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

STEGER ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

Box 566, Steger, Ill.
V.’.ce-prezidcntas W. Stoškus,

Box 435, Steger, Ill.
Protok. raštininkas J. Dambrauskas, 

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

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

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

Box 566, Steger, Ill.
Knygyne iždininką* J- Damidavičla, 

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna pe pirmam

kiekvieno mėnesio nodfiHej, P. A. Ba- 
Uaaovi&tau svetainėj.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

Pirmininkai J. Skirmonta*,
72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Iždininką* J ButkeviČia,
88 So. 2-nd St., Brooklyn, N. Y.
Kuopą Sekretorių adreiai: 

kuopos Brooklyn* — L. Deveiki*, 
146 Metropolitan Av*. Br**klyn, 

2 kuopos Brooklyne — V. Vitkevičia, 
29 Hudson Av*M Brooklyn, N. Y.

y

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

51 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Protokolų raštininkas A. Buzas,

850 Grand St., Brook1 yn, N. Y. 
Finansų raštininkas K. Kriaučiūnas, 

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

94 S. 1st St., Brooklyn, N. Y.
LIETUVOS ŠELPIMO F^NDO 

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

Chicago, Ill.
Vice-Prezidentas S. Mankus, Cor. 

13th & Vine Sts., Philadelphia,Pa. 
Susinešimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-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. 
Fina'nsų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.

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

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

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND Ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill., kuri* yra po kaucija 
$1,006.M, • ji* {rašą* i knyga* paaių* 
IždlnlnJriaL

Columbia
Rekordai

2339.

2340.E Kolumbijos Orkestrą.
2341.E

E 2342.

Doetas.
Princo Vaiskava Kapellja.

Naujausi « Lietuviški

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 OranJ St., Brooklyn, N.V

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

2343.

2223.

ŠĖRIAU ŽIRGELI. 
DIEDUKAS. Polka. 
VILNIAUS RŪTA. 
“DRINOPOLIS”. Maršas. 
KAS SUKATOS VAKARĖLI. 
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijo* Orkestrą. 
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo Vaiskava 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų Gvardijo* 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
J SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava Kape’ija. 
EINU PER DVARELĮ.
GAIIA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijo* 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRI ALĘ. z
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija. 
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ 
Kapelija. 
LIETUVA 
TEKA. 
BIRUTĖ ir 
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKERKIME KOVĄ. 
NEMUNO VILNYS. (Dra*. V. Kudirka) Valcaa, 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcaa. 
MANO MIELAS Polka.

2224.

E

E 2226.

2227.

2228.E
2356.

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

E 2360.

E
E 
E

2225.

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

2357.
2358.
2359.

NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava
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V. A. Zaperackas.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.
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buvo vidutiniškai.

20 metų!
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Dept. 910, 
CHICAGO. ILL.

SU 21 AKMENIU GELž- 
KELIO LAIKRODĖLIS.

. Vyriško ar moteriško saizo, apvilk
tas auksu ant 20 metų, išbraižytas 

Laiką rodo teisin-

kalba, 
vieta atsakanti dė' pa- 

Kambariai u visais pa
prašau kreiptis į tą vie-

[ Subatoje, 6 d. lapkričio,

Užlaikau Gramofonus
Palaukiam pinigų, jei kas nori arba gali išmokėt 

$1.00 ar $2.00 į savaitę.
PATARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

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

Petnkiene, ras laikas.
20 METŲ.
GINIMAS.

169 GRAND ST

Diamond

I

LAIfiVS

virTiNtę ihNinc i žTJV010 žmonių.vlEilllim ŽJlllViJt, 2 d. lapkričio Brooklyne1 ne po N578 Broadway pieši- 
Pereitoj nedėlioj, 31 spa.'ant North 6th St. N66 anks-.kai koridory pasigavo,tur- 

lio, Tautiškame Name atsi- ^te, kada visi gyventojai 
buvo koncertas ir šokiai L. ^ar miegojo,. įsMlo gaisras.
S. o. 19 kp. Koncertą gali- ’ '
ma skaityti pilnai pavyku
siu. Šokiai prasidėjo nuo 
2 vai. po pietų, o koncertas 
nuo 8 vai. vakare. Koncer
to programas buvo sekan
tis:

1) “Aido” maišytas cho
ras sudainavo dvi daineles.

2) “Aido” Moterų choras 
sudainavo irgi dvi daineles.

3) B. Kalkauskas, p-lė 
Maižiūte ir Rupeikutis pa- 
griežė ant smuikų trio.

4) E. Linoniūtė sudaina
vo solo “Serenada”.

5) B. Kalkauskas griežė 
ant smuiko solo, ; 
ant piano p-lei Linoniutei.
6) Dr-gė Stakauskiūtė su

lošė monologą.
7) Kaškevičius ir Vėbra 

(abudu iš Newarko) sudai
navo dvi daineles.

8) Juro Ridziko monolo
gas.

9) E. Linoniūtė ir Seder- 
skiūtė sudainavo “Miels 
Kvietkeli”.

10) B. Kalkauskas ir p-lė 
Maižiūtė pagriežė ant smui
kų duetą.

tingą moterį, užmigdė ją 
chloroformu, numaustė nuo 
pirštų žiedus, aprinko visas 
brangenybes ir pasislėpė. 
Moteris tapo nugabenta į li- 
gonbutį. Jos padėjimas ga
na pavojingas.

Pribuvus policijai ir gaisri
ninkams 3 šeimynas pavyko 
išgelbėti, bet 3 šeimynos žu
vo. žuvusių pavardės se
kančios: Nicholas Jonda su 
žmona ir trimis kūdikiais, 
Michael Levandovskis su sa
vo žmona Josephina ir John 
Jatusko su savo žmona ir j ,
kūdikiu. J vertės $2.10; M. Freeman—

j.________ špilką, vertės $1.50; L.
Darbininkų streikas. įLyshetz — 25c.; S. E. Mil-

3 d. lapkričio, 8 vai. ryte:ler> H6 Union avė.-—3. bon- 
Brooklyne ant Morgan avė. *^asT degtinės, vertės $3.00; 
ii Norman Ave. ' 
Foundry Co.
60 darbininkų, tarpe kurių 

pritariant! yra 10 lietuvių. Darbinin-

Aukos forams.
Aukavo šie: A. E. Haku, 

559 Grand st., — pauderio,

Teller H. J. McAlen, 512 Grand st. 
sustreikavo'— bonką vyno ir degtinės, 

' vertės $2.00; A. Dagilienė— 
muilą ir plunksną; C. Gol- 
muk — bonką degtinės; L. 
Miller — kišeninį peiluką; 
B. H. Letkovitz — porą mo
teriškų čeverykų; H. G. 
Appinrms — bonką degti
nės; H. Gelbspan — 25c.; H. 
H. Kindop — bonką vyno, 
vertės 75c.; Makauskas ir 

j Vidžiūnas, 687 — 3rd avė. 
'— du puikiu paveikslu fre- 
'muose, vertės $2.00; V. 
Garšva — žiūroną, vertės 
$1.00; S. Masiulis — švilpy
nę, vertės 35c.; M. Sriubas 
— bonką degtinės, vertės 
$1.00; J. Janeviče — bonką 
degtinės, vertės $1.25; Leo 
Matejunas — 3 nosines ir 
ant rankų šniūrelius, vertės 
75c.; A. Lizauskas — 25c.; 
J, Bulotas — bonką degti
nės, vertės $1.00; Fisher 
Bros. — 3 bonkas vyno; J.

15) Džian Bambos mono- So. Brooklyne W. M. Shed- Jurevičius — britvą, vertės 
|low svetainėj 736—3rd Avė.,; $1.25; J. Vilkas — skrybėlę, h--------  iio—n.:.^ pinigų surinkta

kai reikalauja ant 25c. pa
kėlimo į dienų mokesties ir 
už viršvalandes pusantros 
mokesties.

Pranešimai.
Petnyčioj, 5 d. lapkričio/ 

Tautiškame Name bus pra
kalbos L. S. S. 19 kuopos, i 
Kalbės drg. D. Klinga ir 
drg. J. Bekampis. Pradžia 
8 vai. vakare.

Subatoj, 6 d. lapkričio, 
’11) 'Ėltekevičiūtg padek- bus susirinkimas L. S. S. 59 

lamavo. ^OP03 ------
12) Juro Ridziko monolo- - kuopos

gas. lankyti,
13) Retekevičiūtė paskam- svai’bių 

bino ant piano.
14) Stankaitukas 

kambino ant piano.

Jersey City. Visi 
nariai privalo atsi
neš turime daug 
reikalų.

D. Pilka.

logas. i
Tūlos dalis programo at> pampas 24th St. bus teat-j Smulkių 

-- į (Tas ir balius Liet. Moterų $3.22.liktos vidutiniškai, tūlos gi 
visai gerai. Pirmininka
vo J. Neviackas.

Publikos buvo suvirš 500. 
Visi koncertu ir šokiais liko 
užganėdinti.

Reporteris.

Gerbiamieji Brooklynie- 
čiai! Neužmirškite, kad 
šioj subatoj (6 d. lapkričio) 
Tautiškame Name prasidės

Progresyviško Susivienyji- 
mo G kp. Bus sulošta dailus 
veikalėlis “Vagis”. Pradžia 
8 vai. vakare.

13 d. lapkričio Palace Hall, 
89—93 Grand St., Brooklyn, 
N. Y., bus maskų balius Lie
tuvių Gimnastikos Kliubo. 

i Pradžia 8 vai. vakare.

ŠAPA IR STORAS ANT IŠRAN
DA VOJIMO.

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

$10 ir $12 į mėnesį.
Štoras dubeltavas dėl restoracijos 

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

BROOKLYN, N. Y.

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, kad 
visi biznieriai 
savę biznį gi
ria. Cigaras, 
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

tai nereikia gir-

EXTRA 
PARDAVIMAS

draugai 
Žinoma,

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

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

BROOKLYN, N. Y.
I'M. Gronnnnint ‘279

Williamsburg-Brooklyn, N. Y.
Puikus namas 8 familijoms po 

kambarius, bekauzės an f’oro, lotas 
25x40, ramios neša $900.00 ant metų, 
įmokčt reikia $1,200, kaštuoja $6,500.

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

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

Jeigu kas gyvendamas kokioj nors 1 
vailstijoj ir susižeistų,meldžiu kreiptis 
pas mane kuogreičiausia, o busite ap- ; 
rūpinti kuoteisingiausiai su geriau- Į 
siais advokatais.

Musų kompanija parduoda geriau- ; 
šių mainų angl;s už žemiausią kai
ną nuo $5.50 iki $7.00 ir už tą pačią j 
kainą pristatome į vietą ir sunošame. 8

Su pagarba B
B. A. ZINIS, <

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

PRATESIMAS LIETUVIAMS
Šiuomi pranešu, kad gavome daugybę žieminių daiktų, reikalin

giausių šiam sezonui. Pirkdami daug tavoro ant syk dėl dviejų 
aptiokų, galime parduoti lietuviams daug pigiau, negu kituose miea- 

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

skaudamų vietų. Bonka 25 irSOc.
2) Tikra Lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c.
3) ŽUVIES TAUKAI, šviežiai gauti, reikalingi dėl įvairių ligų 

žiemos laike.
4) {VAIRUS VAISTAI DĖL 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 aptieklninkai, kurie sutai
so receptus kuoatsargiausiai ir geriausiai lietuviškas ir amerikoniu
kas gyduoles. >

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

timo lėšas apmokamo 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.iM.&V.FURNITURECO.j
“ Makauskas & Vidžiūnas, Props. |

REIKALINGAS SIUVĖJAS, 
kuris moka atsakančiai darbą šios 
šalies siuvamų vyriškų drabužių, ar
ba kuris nori mokintis gero darbo. 
Darbą gvarantuoju ant visados. Mo
kestis pagal darbą. Atsišaukit grei
tai, nes labai reikalingas.

M. J. POWELL (POWIL1TIS) 
238 Water St., Fitchburg, Mass.

(87—90)
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Žinotina Lietuviams!
KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 

VOKIEČIAIS.
per mano Banką galit siųst pinigus ir gromatas savo giminėm 
ir pažįstatamiem į tas vietas, kurias užėmė vokiečiai. Tai
pogi siunčiu pinigus į VISAS/DALIS SVIETO, ir RUSIJOS 
KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS NELAISVĖN AUSTRIJOJ 
ar VOKIETIJOJ pagal pigiausią pinigų kursą. GVARANTUO
JU, kad pinigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI 
ant 4% metams nuo šimto. MANO BANKA RANDASI PO 
PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 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.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ-

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

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

fėrai, parengti naudai Lie- 27 spalių Tautiškame Na
tūros Šelpimo Fondo. Fėraihns laikomi žinią vakarais Moterų Prog. SuSIVienyjimo ant abiejų šonųDUS laiKOmi SiaiS yaKdldlS. 1 VnlKSin M Ra- gai; ypatingai tinka dirbantiems prie

geležinkelių, kur reikalaujama tik-6, 8, 9, 10, 11, 12 ir 14 lap- V._A_ tT
kričio. Pradžia kiekvieną ;c/ute-Herman, 
vakarą 8 vai. vakare, o 14 hhumene ir tūla angle, 
lapkričio (nedėlioj) 2 vai. po Kalbėtojos savo. užduotis 
pietų. Kiekviena vakarą į-^liko gana gerai. Žmonių

- ** tti dii Ei vai n Irn igriežš puiki orkestrą po va
dovyste Venckaus. Įžanga 
tik 10c. ypatai. Už įžangos 
tikietą galima bus ką nors 
laimėti.

Pasitikim, kad visi Brook
lyn© lietuviai, kurie tik i

GVARANTUOTAS ANT 
SPECIJALIŠKAS NUPI- 

Męs prisiunsimo 
to. Atmink, 
■aikrodčlį, 
prsiųs savo 
resu C. O. 
$5.75 ir užsimo
kės persiuntimo 

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

kitur už tokį laikrodėlį užmokėtum 
! $25.00. Labai GRAŽUS PAAUK- 

Stanislovas Samoliukas su stotas retežėlis ir Medali- 
* 7 . . | KELIS prie kiekvieno laikrodėlio.

Mare Mazeikiute. EXCELSION WATCH CO..
Kazimieras Lukavicius su

Albina Šmočiute. '

GAVO APSIVEDIMO 
LAISNIUS.

Andrius Verečis su Ona 
Mašinavičiute

- , ------ .___( Antanas Višniauskas su 
trokšta pagelbėti musų nu- Marijona Plušiniūte. 
vargintai tėvynei Lietuvai - - 
atsilankys ant šių fėrų.

Varde rengėjų
J. Neviackas.

PARSIDUODA
VISUR

coupons

Ladies’ Gold filled Bracelet 
Watch. £00 coupons

geriausi korkos galais cigaretai. 
ypatingos kalėdų dovanos Už 

Nebo Kuponus ir bakselių viršelius. Taupykite juos 
Ncbo baksuko viršai kiekvie ;as vertas pusę cento pi-

— - - “ prie gavimonigais. Tie viršiukai turi p iną ver 
dovanų.

Piniginis Kuponas kožnatn bakse
Reikalaukit Katalogo Dovanų.

NEBO DEPARTMETAS
95 First Street, Jersey City, N.J.

P. Lorillard Co., Inc., New York City. Est. 1760.
Bmcraon Phonograph. SOO coupon*

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vietą pas 

DRAUGELĮ.
Skanus alus 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 
M cigarai ir 
nuikųs užkan
džiai. Sale dėl 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
atsakančios 

vietos,o būsite 
užganėdinti. 
Palei Wythe 
Ave.

Geru patai
symu!

Gvarantuo- 
tas ant

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 aplipk konvertais, tuzi
nas 25c., penki tuzinai už $1.00. Reika
laukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavorus. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

Naujausias
Lietuviškas

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

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

Tek 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PASA. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtines 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

61 S. 2nd st., Brooklyn.

KLAUSYK MANQ ŽODŽIO!

Ateik pirkti vyriškų aprčdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. Pas mane ta- 
voras geras ir kainos žemos.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry St)

4

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

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

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakaro apžiūrėt.

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

1-inos gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

REIKALINGOS merginos siuvi
mui moteriškų bliuzkų, taipgai reika
laujama merginų, kurios galėti) siū
ti ant mašinos. Nuolatinis darbas 
ir gera a'ga.

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

(88—89)

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ....................... $1.00
Kraujo Valytojas ......................... $1.00
Vidurių Reguliatorius ............   50c
Trojanka ..................  25c, 50c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

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

JURGIS PALUBINSKAS.
(6a—91)

AR NORI vEVERYKUS?
Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ,

pagal savo norą.
J. MARTINAITIS
BROOKLYN, N. Y

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J.
SPECIJALISTAS 

PLAUČIU 
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

Misevičia
ŠIRDIES IR 
LIGŲ-

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

B5UNG,AUStS ^OGAUS
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligai, 
delyje sukrautos ir gaunamos
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50c. ir 1.00

Tarpe kiių aptiekos san- 
sekančios gyduolės: 
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaud’4..20c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo..................... ..
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
Linimentas arba Expelleris.. .

Jaukų šilimo 
.leumatiimo.. 
lytiškų ligų., 
dusulio. . 
kirmėlių^...

delyje sukrautos
Kraujo Valytojas...
Gyvasties Bahamas..
Nervų Stiprintojas..
Vaistas del Vidurių.
Kraujo Stiprintojas..
Nuo kosulio............... ....
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
Skilvinės proškos.......... "
Pigulkos nei kepenų...
Blakių naikintojas........
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui...
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis.........
Antiseptiškas muilas 
Gumbo lašai..............

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trojos Devynier®* lėo.
*i'oippot iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis Ir t. fc, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
tMF'Reikalaukite prisiuntimo katalogo eu musų gyduolių apraiymufiOAJū

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodamą 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

ilsšfts Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojau* reikalaukit* gyduolių, rtlydaatf Git 
atbilankydam’ į LtftuvtJką ApMką.

■ VINCAS J. DAUNORA,
Kampa* North Mh g*tvta MrO Bedford Avenue

50c.
50c.
25c.
10c.

Nuo nl 
Nuo K 
Nuo 
Nuo 
Nuo ..
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

50c.
50c.

10c.
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