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’ RUSAI PRANEŠA APIE |si nuverst nuo sosto patį ka-
; ralių, einantį už vokiečius.

BROKLYN E. D. DISPEN- ligonbuty, pasakoja.
□ adv a m n tjmqtjthpat kad J. IB. esąs vidutinisktu SARI AND HOSPITAL k„_

Soc.-Dem. Partijos. | būtų galėjusi taip greit pra- Lunovicz, 26 Geli St., B lis-Jam apdegė rankos, ūsai 
is 24-IX-1915”. lsimušti. Tos grindįs buvo ville (lietuvis). j (Tąsa ant 8-to pusk) ,Glasgovas 24-IX-1915

fJMfc-rv. _

bardavo vokiečių pozicijas 
ties Schlok.

menesio laiko galėsią prista
tyt Serbijon 300,000 karei
vių.

ponų. Franci ja nori gauti 
paskolę Japonijoj. Turbūt 
it gaus.

tumu apėmė visus penkis 
florus. Jeigu gi būtų buvu
sios lubos, tuomet ugnis ne-

PAS J. BUČINSKĄ.
P. Staniškis, kuris atlan

kė J. Bučinską Williams

Gonostow, 162 Riverdale St. duo mušę jam į veidą. Tuo* 
5) Charles Hartman, 435 met jisai prisidengė drabu- 
New Jersey St.; 6) Francis žiais, kurie jį ir išgelbėja

RANDASI ŠIOS YPA- 
TOS.

1) Morris Grinber; 2) 
Marcelė Austrickiūtė,

šiai įsitempę. Graikijoj y- 
ra net partija, kuri rengia-

mių permainų nėra.
i Į vakarus nuo Dvinsko, 
pietuose nuo Šventonų eže- 

įro, vokiečiai atakavo Plato- 
• mokos sodžių, bet tapo at-

3 floro. Išsilaužė kojas.
Kriščiūnaitei sutrenkti 

pečiai.

VALDŽIOS, PAGALIAUS,! - 
TURI PASAKYTI, KO JOS į“!d 

NORI.

apdegęs. J. Bučinskas bu
vo manageriu “North šeštos 
Kompanijos” — lietuvių 
kriaučių kompanijos, kun 

lie- turėjo savo rūmus ant tre-
ITALŲ MINISTERIAI 

PYKSTASI.
Italai pradeda suprasti, mušti, ir toje vietoje žuvo 

kad jie šioje karėje nieko 1,000 vokiečių.
nelaimės. Tarpe ministerių Pripiečio upės pakraščiais FRANCIJAI.

Londonas. — Vedama ta- , 
rybos tarpe francūzų ir ja- nationals!

” ’ —U Užsienio Biuras Lietuvos

spėkų veržtis Rusijos gilu- svajojo apie suvienyjimą ru- 
mon. Vokiečiai neturi zmo-lj1^08 Lietuvos su 
nių ir siunčia karės laukan Į

.senius ir koliekas.
rusams jau užtenka amuni- . - ......

Parlamentas buvo išreiškęs Tlmup'ai likosi savo vie-Berlyno “Vorwaerts” tai- įneužsitikėjimą Zaimiso mi-| tų jr8mato geresnę ateitį 
pina svarbų straipsnį, ku-. nistenjai, kuri stovėjo už, Lietuvos proletariatui tik 
name klausia Francuos,.neutralitetą. Tuomet Zai- vioo„

i dalyvauti 
tarptautiškoj ' Socijalistų

. kietiją viešai paskelbti tai- gręsia pilietiška karė, ka- 
kos sąlygas, nes Vokietijos; dangi partijų santikiai bai- 
spėkos tuoj gali išsisemti.
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VILNIAUS JUODA
ŠIMTIS — RUSIJOS 
POLICIJOS VIRŠI

NINKAS.
Vilniaus teismo buvęs 

prokuroras, aklas obru- 
sitelis ir juodašimtis 
Zamislovskis paskirtas 
Rusijos policijos virši
ninku.

Vėlei naujas ženklas, 
kad Rusijos valdžia yra 
kraštutinių atžagarei
vių kontroliuojama.

15 METŲ KALĖJIMO 
UŽ ATIDAVIMĄ 

KAUNO.
Iš Maskvos praneša: 
Generolas Grigorjev, 

Kauno tvirtovės virši
ninkas, nuteistas ant 15 
metų katorgon už ati
davimą vokiečiams tos 
tvirtovės, kurią dar il
gą laiką buvo galima 
ginti, kadangi ammuni- 
cijos ir šiaip jau viso
kių reikmenų buvo įva- 
lias.

Yra žinoma, kad du 
trečdaliu Kauno fortų 
visai nenukentėjo nuo 
bombardavimo ir likosi 
čielume.

Tai, mat, kokie 
Rusijos generolai.

TEISIA ANGLĄ 
RAŠINĖJIMĄ I 

”NEW YORK 
CALL”.

Anglijos valdžia ruo- 
šja teismą laikraštinin
kui J. T. Newbold, ku
ris pereitą birželio pa
rašė korespondenciją į 
“New York Call”, ra
gindamas ammunicijos 
darbininkus išeiti strei
kam Už tą tai kores
pondenciją, tilpusią A- 
merikos socijalistų 
dienrašty, Newbold yra 
kaltinamas valstybės iš
davime.

Jau tikrai rusiška 
tvarka!

VOKIEčIŲ GENERO
LŲ TARYBOS 

LIEPOJUJ.
Tai aišku, kad vokie

čiams pastaruoju laiku 
nesiseka kaip ties Dvin- 
sku, taip ir ties Ryga. 
Jie ne tik neina pirmyn, 
bet po truputį stumiami

Kaip čia dabar iš tos 
bėdos išsisukus? Lie
pojun pribuvo patsai 
kaizeris Villius ir mušė 
kariauną rodą su savo 
generolais, kaip čia at
sigriebti.

Nežinia tik, kokius 
nutarimus padarė.

GELŽKELIS NUO 
KRETINGOS IKI 

MAŽEIKIŲ.
Kadangi anglų po

vandenines valtįs pra
dėjo užpuldinėti ant vo
kiškų laivų, gabenančių 
Liepojun ammuniciją, 
tai vokiečių valdžia su
manė nutiesti gelžkelį 
nuo Kretingos į Mažei
kius (Muravjovą). Tuo 
keliu bus gabenama 
ammunicija, kurios taip 
reikalinga ties Ryga ir 
Dvinsku.

Ammunicija gabena
ma ir kitu! keliu — nuo 
Tauragės į Šiaulius.

DAUG PAVOGTŲ 
DAIKTŲ AT

RADO.
“Nauja Liet. Ceitun- 

ga” rašo:
Paskutiniame laike 

buvo atkartotinai pasa
kojama apie tulus daik
tus, 'kurie buvo pavogti 
iš Prūsų ir kuriuos da
bar Kaune rado. Tarp 
tų daiktų priklauso ir 
sidabriniai stalo rykai 
iš Įsrutės (Instenbur- 
go) gelžkeldvnrio, kurie 
buvo štempeliuoti ir 
kuriuos, todėl, lengvai 
galima pažint.

LIETUVOS SOCIJALDE- 
MOKRATIJA IR INTER- 

NACIJONALAS.
Lietuva, taip kaip ir Len

kija, jau užimta vokiečių 
kareiviais. Josios buržuazi
ja taip-pat garbino šią karę, 
kaip paliuosavimo karę ir « • • • •
siškos Lietuvos su Prūsų 

.Tą pa- 
siuntinystę turėjo atlikti 

^xxvxxxi- 'caro ginklas, kuris jau bu- 
cijos ir kada ateis atsakan- yo bepradedąs vienyti milž
tis momentas, vokiečiai bus 
nušluoti atgal. Apie susitai
kymą nereikia šnekėti. Da
bar rusų padėjimas yra ge
ras.

KĄ SAKO GENEROLAS 
BRUSILOVAS.

Generolas Brusilov, kuris 
‘gina Dvinską pasakė kores
pondentui “Birževija Viedo- 
mosti”, kad vokiečiai neturi

BULGARAI NIŠE.
Bulgarai, kurių artileri

ja kelių dienų bėgyje boi*n- 
į bardavo išlaukinius Nišo 
■fortus, įžengė į patį miestą. 
^Bulgarams užėmus Nišą,ku- 
:ris buvo antrąja Serbijos

damas Rusijon ramius gy
ventojus, jų skaičiuje sene- 
-lius, moteris ir vaikus. Bet 
greitai Vokietijai pradėjo 
sekties ir dabar kaizeris jau 
“suvienijo” nuteriotą, griu
vėsiais ir pelenais paverstą 
Lietuvą. Ir tūli lietuviai 
patriotai jau bando naujai 
taisyti stygas.

Bet susipratę Lietuvos 
darbininkai likosi ištikimi

'sostapile, serbų padėjimas l.raU(įonam vėlukui darbinin- 
labai pablogėjo. tarptautines: Teisybe,

‘ Talkininkai sakosi tik už Pirmaisiais kares metais jų 
.mėnesio laiko salėsią nrista- • e?Į^s buvo išardytos, veik vi

siškai sumuštos; bet šių me
tų birželio mėnesį jau įvyko 
dvi L. S. D. P. konferenci
jos. Jose priimta rezoliuci
jos prieš šios gadynės impe- 
rialistiškas kares. Visa 
darbininkų viltis padėta ant 
klesų kovos ir tarptautinio 
darbininkų solidariškumo. 
Ir dabar, kuomet Lietuva 
užimta vokiečiais, mūsų

GRAIKIJOS PARLAMEN
TAS BUS PALEISTAS.
Graikijos karalius Kons- 

■ tantinas nutarė paleisti par- 
Įlamentą, kurio dauguma na
rių buvo šalininkais karės, 

pagelbėjus serbams.

Francijos,'neutralitetą. Tuomet Zai- 
Anglijos ir Vokietijos vai- mis atsistatydino. Išsirodė, 
džių pasakyti, kogi jos nori, kad viršų paims Venizeloso 
kad taika įvyktų. Anglijos i partija, kuri agitavo už ka- 
pirmasai ministeris As- rę talkininkų pusėje, 
ųuith, Francijos — Brian- karalius Konstantinas, pri- 
clas ir Vokietijos — Beth-1 tariantis Vpkietijai, prikal- 
mann Hollweg, lyg susitarę .bino Zaimisą pasilikt ant ______ ___ __________
vartoja nesuprantamą dip-.vietos, o parlamentą palei- i ternacionahstu ~ konferenci- 

-liomatų kalbą ir visi vienu,do. Zaimis bus ministerių, ją jr jos užsienio biuras nu
balsi! šaukia, jog kovosią kolei nebus išrinktas naujas siuntė Bernan (Šveicarijon) 
“iki pabaigos”. Tai kada parlamentas. ’ Isekantį užreiškimą-
bus ta pabaiga ?v _ | Rusijos, caras persergėjo! “Tarptautiškam'Socijalis- 

i tolydžio lųla snekos apie Graikiją ir pagrąsino jai, L Komitetui Berne- — 
taiką, bet jos vėlei užginei-,kad šiukštu neremtų vokię-j Luodotini draugai'' Dėlei 
jamos. Musys eina po mu- eiti. Vokiečių gi kaizeris.„pnrik1nilsn„z.”ll0 mftsų 

priežasčių Lietuvos Socijal-

klesų kovoje išvien su tais 
V okietijos socijaldemokra- 
tais, kurie likosi ištikimi 
raudonai Internacionalo vė
liavai, bet ne su buržuazija 
savo šalies. Todėlei L. S. D. 
P. gali tik pasveikinti nese
niai įvykusią socijalistų in-

DAUGYBE SUŽEISTI)
Ir vėl baisiausia nelaimė, 

kuri savo didumu primena 
Triangle Waist Co. dirbtu
vės gaisrą, kur žuvo 146 
merginos. Šiuo žygiu ta 
baisi katastrofa įvyko Bro- 
oklyne po N281—285 North 
Sixth St., Subatoje, 6 d. lap
kričio, antroj valandoj po 
pietų. Gaisras išsiplatino 
žaibo greitumu ir kada pri
buvo ugnagesiai, tai visas 
namas buvo apimtas lieps
na.

Tai buvo senas, gramėz- 
diškas penkiais augštais 
mūras, kur ant pirmo augš- 
to radosi Diamond Candy 
Company, ant antro ir ket
virto augšto marškininės, o

Užliejus van- 
lašėdavo že-

eti-

permatomos, 
dens, vanduo 
myn.

Tai matot, 
kusiame name—be gerų ap
sisaugojimų nuo ugnies, be 
lubų— turėjo žūti tiek žmo
nių! O kokia daugybė su
žeistų !

ŽUVUSIEJI UGNYJE.
- Sulyg žinių, kurias “Lais
vės” reporteriai gavo, ligi 
9 valandos nedeldienio, žu
vusiųjų skaičius sipke 13 
žuvo šie:

Henry Berger, 19 metų 
Salamonas Bruecker, L_ 
meto, Rožė Goldman, 16 m.,

TOLIMESNIS SUŽEIS
TŲJŲ SURAŠĄS. •

Jonas Andriuškevičius, 
gyvenantis po N146 N. 3rd 
St., šokdamas iš trečio flo- 
ro, susižeidė strėnas ir guli 
dabar Catherine ligonbuty. 
Janušienė, 21 metų, taipgi 
susižeidė. Rapolas Briedis, 
dirbo liet, kriaučių koopera
tyviškoj šapoj, sužeista ran
ka. Antanas Stasiūnas 
smarkiai susižeidė šokda
mas, Combulance ligonbuty.

Katerina Baneckiūtė, gy-
venanti po N95 Gr^nd St, 
šoko iš 3 floro. Išsisuko ko- 
ją ir susitrenkė nugarą.

.T n m 1 i n 11 n I r i 4 a 'M. Vasiliauskiūtė.
Jonas Marma, apdegėant trečio radosi lietuvių I Lena Goldfine, 19m., Mary njau^us sužeistas 

kooperatyviška kriaučių ša-j Napolitana, 21 m., .Btota^ Lietuyiškos kompanijos 
pa, kurią Brooklyno lietu-1 Rossman, lo m. Jurgis Sta- tūlag vaikinas kurio pavar- 
viai vadino North šeštos nevicius, 27 metų (gyveno ;g nežinoma ^«ant kempiu 

įdėjo”); visai nusilaužė ran- 
jką. j

Aįgnes Skajute, 20 metu, 
gyveno po N49^ Ten Eydc 
St., guli Catherine ligonbu
ty-

William Sausis (pavardė 
neaiški), gyveno po N41 
Stagg St., guli Catherine li
gonbuty.

Catherine ligonbuty guli 
dar šie svetimtaučiai: 
Burgher, Rose Silverman, 
Esther Sabula, Mary Burg
her, Jennie Giller, L. Silver- 

Kertz, Rosa

Kompanija”.
Visame name dirbo apie 

400—500 žmonių, daugiau
sia merginu, nors visai tik
ro darbininkų skaičiaus ne
galima pasakyti.

Manoma, kad gaisras pra
sidėjo Candy Co. rūmuose. 
Tūli tvirtina, kad skiepe 
trūko štyminis boileris, bet 
to negalima užtikrinti. Po
licijos komisijonierius jau 
veda tyrinėjimą.

Męs galime tvirtinti, kad 
priežastis žuvimo daugybės 
žmonių buvo ta, jog minėtas 
namas buvo netikęs ir be jo
kios apsaugos. Dabar visi 
apie tai šneka, dabar visi 
tai mato, bet kodėl nematė 
seniau7

KOKS BUVO TAS 
NAMAS?

Tam senam budinke nebu
vo moderniškų apsisaugoji
mų nuo ugnies. Gelbėjimo
si kopėčios (fire escapes)

jamos. _Mūšys eina po mū- čių. Vokiečių gi kaizeris ,neprikiausančiu nuo 
šio, kare tęsiasi pusantrų taip-pat pagrąsino Graiki-
inetų-o vokiečių žraneuzų jai, kam pavelija talkiniųkų )cmokrat'u i>artij03 atsto- 
n anglų žmones tikrai dar kanumenei kelties Salom- vvjax neizalėio ’ ’ 
nežino, ko nori jti valdžios. Ikuose. Graikija randasi J.
_ Vorwaerts’ ragina Vo-, tarpę dviejų;ugniųi, o namie .ko^erencijoj Zimmerwalde 

į (Šveicarijoj). Bet męs, su
sipažinę su manifestu tos 
konferencijos, pranešam, 
kad mūsų organizacija su
tinka su pamatiniais ma
nifesto dėsniais ir męs pra
šom padėti mūsų parašą 
prie skaičiaus pasirašiusių
jų po manifestu. Męs iš sa
vo pusės žadamės visais ga-

LAIMĖJIMUS.
Rusai praneša apie savo 

; naujus pasisekimus. Vokie
čiai vis labiau varomi nuo 

i Rygos. Ypatingai rusams 
pasisekė ties ežeru Akel. 
Jakobštado apygardose žy-

> tY'iii norm n imi n p m

PRIBUVO DAUGIAU AN
GLŲ KAREIVIŲ.

Solonikai.—Daugiau ang
lų kareivių išsikėlė Soloni-1 limais būdais darbuotis.kad 
kuose. Jie vyksta Serbijon,, galėtų įkūnyt užduotis, ku- 
kad pagelbėjus savo talki-įrias išstatė z ‘ " " 
ninkams. konferencija, (v^

Dvi britų divizijos skati- braukta francūzų 
naši pagelbon karaliaus1........................... -
Petro kariumenei.

nelaimės. Tarpe ministerių 
įvyko didelių nesusipratimų, žymių permainų neįvyko. 
Vienas iš ministerių išreiš- Ties Styro upe rusai at- 
kė nuomonę, kad Itali jai bū- mušė'smarkias vokiečių a- 
tų patogiausia pradėti rū- takas.
pinties susitaikymu. Į Rusų karės laivai bom-

išstatė tarptautinė 
konferencija, (toliaus iš- 

į cenzo
riaus kelios eilutės. —“Lai

svės” prierašas) ................
JAPONAI DUOS PINIGŲ (Tegyvuoja tarptautiška 

darbininkų vienybė
Tegyvuoja naujas inter-

po N 61 Hope St.), Abra
omas Wallach, 25m.).

Apie lietuvaitę Toniliutę 
dar nežinoma ar ji žuvoj 
Subatos vakare jos nebuvo 
namie.

Kitų lavonų negalima bu
vo pažinti.

V. Wallach (gyveno po 
N326 Bristol St). Mirė Wik 
liamsburgh ligonbuty.

Jurgis Stanevičius, kuris 
žuvo ugnyje, kaip patyrė 
“Laisvės” reporteris, turėjo 
27 metus ir buvo dar tik 6 
mėnesiai, kaip vedęs. Gy- man Gussie 
veno Amerikoj 7 metus. Ji-!Bratsky. 
sai turėjo su savim kišeniuj ■ Didžiuma jų žydelkaitės.

Išrišo Catherine ligonbuty 
subatos vakare buvo 13 y-

520 dol. Jo paveikslas tilps 
sekančiame “Laisvės” nu
mery.

WILLIAMSBURG!! LI
GONBUTY GULI.

A. Wallace, 40 m., 326 
Bristol St.; Joseph Bučins
kas, 49 m., 105 So. 4th St.;

Greenpoint ligonbuty ran
dasi Lena Kohen (žydelkai-

IlvpvVlvO v vuvaMvu/ i -j 7 \ z w r* r' Ii

buvo tik iš vienos pušės ir J’. ^eį1Jlaiįr m*’r
# # a X t • Iri < i' • 1-4 /ii nn I o o Ir /a Iitai visai senoviškos, kurios 

galėjo tikti paprastame na
me, bet ne dirbtuvei. Ko-

kins St.; Helen basko, 16 
m., 22 Gardin St.; J. Beka
ras, 23 m., 241 Broome St.;

Cumberlando ligonbuty 
randasi trįs sužeistieji.

Manoma, kad didžiuma 
sužeistųjų pasveiks, bet keli 
labai sunkiai sužeisti.

TULI PRAPUOLĖ.
Subatos vakare tarpe pra-

Hudson 
2.., J. 2...L1..1., 22 ..i., 573 St.; A. O’Neill, J. Comteri- 
Lorimer St.; Anna Kriš«iū- *-a; Marė Šimkus, 55 So. 2nd 

233 Berry St.; J. St.; Sander.
Murauskas, 40 in., 407 Rod-1 . Nekune is jų nedehoj Sts 

m., 146 No. 6th St. I Vėliau apie juos, kaip ir
Jonas Murauskas smar-:;‘I)ie sužeistuosius galima 

bus paduoti daugiau zimų.

Prie gelbėjimosi kopėčių ne- T n i • • 
buvo durų, bet buvo tik lan- ^a^inis, ~3 m
gai ir tai tik. atverčiami, b OQ 
Tokiu buvo didelis sunku- P1 
mas, norint per juos išlįsti. ----- oV'V’ "L i 'i” 1Eleveiterių žmonėms kelti ine-^ „^t.,Jos. Ja ulboms, 3^* 
visiškai nebuvov

Tai matot, kokiuose na-
muose būna mūsų dirbtuvės, i jįiai susižejdė^šojidamas nuo 
ten dirba tūkstančiai žmo
nių! Tai matot, kiek kapi
talizmo gadynėje verta žmo
gaus darbininko gyvastis.

Negana dar to. Dirbtu
vė buvo visai be lubų, tik 
buvo vienos grindįs. Pagal 
įstatymus lubos turėtų būti, 
bet pas mus įstatymų nežiū
rima. Grindįs gi buvo visai 
menkutės iš smalinės pušies, -—---- ---------- , — r—
begalo greitai užsidegan- • tuvaitė, 199 N. 6th St.; 3- Čio augšto. J. Bučinskas 
čios. Taigi, kaip tik kilo'Jurgis Varnaitis nusilaužė sako, jog jisai paskutinis iš- 
gaisras,tai ugnis žaibo grei- koją, 164 Hope St.; 4) Louis bėgęs. Dūmai, ugnis ir van- • _ — • • i *1 T3 Oi i i ___ _ y _ • _ _ • j _
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| Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Jisai yra naudingas.

J Tasai įstatymo sumany- 
aptarta sureda- mas liepia trijų metų bė- 

guot Washingtonan telegra- gyje išdirbti planą, kaip 
mą, išreiškiant pageidavimą padidint, padailint ir šVei-

“Darbininkas” (kun. Kerne- [niai. 
šio organas). “Laisvės” red. 
rašo, kad “;

Kodėl Rusijai nesiseka

Krikščionybė nepajiegia 
apsidirbt su karėmis.

Sandoros, santarmės, Ha- 
agos tribunalai, taikos lygos 
nepajiegia išnaikint kares.

Apsiginklavimų reguliaci
ja, maldų dienos nepajiegia 
išnaikint karės.

“Christmas puddings” 
siunčiamas į priešų tranšė
jas — neužbaigia karės.

Jeigu darbininkai turėtų 
vienybę, tuomet karė susyk 
užsibaigtų.

nėra ir socijalistiška. Bet 
Mexikos ir Amerikos kleri
kalams ji vistik nemiela. Jie 
norėtų tokios valdžios, ko
kia buvo Huertos ir Diazo 
valdžia. Tuomet kunigai ir 
ponybė šeimininkavo visoje

Draugo Lunno laimėji
mas Schenectady . majorys- 
tės dar kartą patvirtina tą 
mintį, kad ten, kur socijalis
tai kartą laimėjo, jie jau ne
užleidžia priešams savo po
zicijų. Teisybė, tūli mano,

Binghamtono lietuviai so
cijalistai jau aktyviškai da
lyvauja savo miesto politi
koje. Laike pastarųjų rin
kimų keturi mūsų draugai 
buvo kandidatais į tam tik
rus miesto ofisus.

Rods, tai ne pirmutinis at
sitikimas lietuvių socijalistų 
praktikoj, bet būtų malonu 
išgirsti kodaugiausia tokių 
žinių.

Lietuviai buržujai - kleri
kalai ir tautininkai — jeigu 
kur ir dalyvauja politikoje, 
tai ta jų politika “cigarinė”. 
Socijalistai su ta “politika” 
niekuomet nieko bendro ne
turėjo.

Shenandoah, Mahanoy 
City ir Minersville’s draugai 
nutarę veikliau dalyvauti 
mainierių unijos gyvenime. 
Apie tai mums praneša iš 
kelių lygiai vietų kietųjų 
anglių apygardos? Lietu
viai socijalistai, vienas po 
kitam, rašosi į uniją ir, rei
kia tikėties, įneš jos veiki- 
man daug gyvų pajiegų.

Męs džiaugiamės tuo ap
sireiškimu, kuris parodo, 
kad mūsų draugai juo to
liau, tuo labiau iš diskusijų 
sryties pereina praktiško 
veikimo dirvon, kur jie su
sidurs su plačiomis darbi
ninkų miniomis sunkiame 
kasdieninio būvio pagerini- 
rno darbe.

Illinoiso lietuviai mAinie- 
riai jau nuo seniai yra gana 
veiklus mainierių unijos na
riai. Jie turėtų plačiau pa
sipasakoti apie savo patiri- 
mus, kuriais galėtų pasinau
doti Pennsylvanijos drau
gai.

Mexikoje, kaip klebonijoj ir kad Lunn’as todėl laimėjo, 
dvare. Carranzos valdžia kad jam pagelbėjo streikas 
šiek tiek suvaldys kunigų 
sauvalę ir todėl mūsų kuni
gai jau pyksta ant Wilsono, 
kam jisai susidedąs su be
dieviais.

Didžiausias katalikų laik
raštis pietų valstijose New 
Orleano “Morning Star” 
grūmoja Wilsonui.

“Kad Wilsonas pripaži
no Carranzą, tą nevydoną 
katalikų bažnyčios, tai 
jau įžeidimas visų kata
likų šioje šalyje”.
Ir toliaus tasai pats laik

raštis sako, kad 16 milijonų 
' katalikiškų piliečių turėtų 
’parodyt Wilsonui laike se
kančių metų rinkimų, kad 
negalima taip įžeisti kata
likiškų jausmų. Kitais žo
džiais tariant, klerikalai 
grąsina demokratų partijai 
neparemsią jos, jeigu demo
kratų valdžia nepūs vienon 
dudon su Mexikos ir Ame
rikos klerikalais.

Baltimorės kardinolas 
Gibbons taip-pat rūsčiai iš
metinėja Wilsonui pripaži
nimą Carranzos valdžios.

Męs nemanom, kad kleri
kalai smarkiai susipyks su 
demokratais. Taip neatsi
tiks nors ir dėlto, kad per
daug didelis skaičius kata
likiškų airių įgijo nuo de
mokratų riebiausius “džia- 
bus”.

Charakteringa, kad ne
perseniai ir vokiečiai patrio
tai panašiai grąsino Wilso
nui. Tiek vokiečiai patrio
tai, tiek Amerikos klerika
lai svetimos šalies reikalą 
nori paversti Amerikos poli
tikos klausimu. Bet juos 
už tai reikia ne tik subarti, 
bet stačiai pašaukti visuo
menės atsakomybėn.

AUGŠČIAUSIO TEISMO 
NUOSPRENDIS.

Paskutinis augščiausio 
teismo nuosprendis paliečia 
ateivių darbo klausimą, dė
lei ko šiais metais jau kelis 
lygiai sykius kilo didelės di
skusijos.

Arizonos valstijoj gyvuo
ja teisė, sulyg kurios kiek
vienoj dirbtuvėj, kurioj dir
ba’ nemažiau penkių darbi
ninkų, 80 jų procentų turi 
būti piliečiai ir tiktai 20 
procentų gali būti ateiviai.

Pasiremiant tuo įstaty
mu tūlas austras virėjas ta
po pavarytas iš darbo. Ji
sai perkėlė tą klausimą teis
man ir šiomis dienomis aug- 
ščiausias Amerikos teismas 
pripažino, kad Arizonos į- 
statymas prieš ateivių dar
bą esąs nekonstitucijinis 
(priešingas konstitucijai) ir 
todėl turįs būti panaikin
tas. Augščiausias teismas 
pripažino, kad Suvienytų 
Valstijų konstitucija globo
ja ir ateivius, duodama 
jiems įstatymų apsaugą.

Šitas nutarimas, galų ga
le, išriša vieną ir tai gana 
opų ateivių gyvenimo klau
simą.

Kokiais motyvais vada
vosi teisėjai, išnešdami tą 
nuosprendį, ne _ 
svarbu. Jiems, veikiausia,

SOCIJALISTŲ ĮTEKMĖ 
AUGA. ’

Amerikos socijalizmas iš 
diskusijų ir teorijos sryties 
povaliai žengia praktiškojo 
veikimo srytin. Tatai pas
tebėjo jau ir buržuazijos 
laikraštija, nurodydama, 
kad šios šalies socijalistai 
yra ne tiktai saldžių sapnų 
sapnuotojai, bet uolus prak
tikos veikėjai.

Pereitą rudenį New Yor- 
kas pasiuntė kongresan 
Meyerį Londoną. Tai buvo 
pasekmė darbo, kuris tęsėsi 
per 20 metų tarpe žydų- 
ateivių. Kiek tai triūso, 
kiek vargo reikėjo padėti!

Šiais metais Brooklynas 
pasiunčia drg. Šipliakovą į 
New Yorko valstijos seimą. I 
Per metų metus Šipliakovas

General Electric Works dar
bininkų. Oi, visai ne dėlto! 
Schenectady socijalistai nei 
valandėlei nesiliovė varę 
plačiausią agitaciją. Jie 
perprato miesto gaspadora- 
vimo reikalus ir ant tos dir
vos sumušė republikonus ir 
demokratus.

Greta New York o valsti
jos, kur socijalistų įtekmė 
rengimai kįla, reikia 'pasta
tyti Oklahoma, Illnoisą ir 
Wisconsiną.

Oklahomoj socijalistiška 
agitacija varoma tikrai “a- 
merikoniškai”. Oklahomos 
farmeriai linksta prie soci
jalistų partijos ne dėlei ko
kių ten ideališkų motyvų, 
bet stačiai praktiško apsiro- 
kavimo spiriami. Oklaho
mos socijalistai sugebėjo gi
liau įžvelgti į farmerių 
skurdo priežastis ir jie pa
sakė farmeriams, kame tie 
vorai, kurie neduoda jiems 
atsikvėpti. Oklahomos de
mokratai, pajutę pavojų, iš 
kailio neriasi ir pradėjo leis
ti net specialį lapelį, kur so
cijalistai niekinami ir bjau
rojami. Tasai lapelis, var
dan “namų ir altorių apgy
nimo” veltui platinamas.

* Illinoiso ir Wisconsino so
cijalistai įgijo vietos ne tik 
tų valstijų seimuose, bet ir 
miesto rėdo j e, ko dar nėra 
New Yorke. Jie ne juokais 
pradėjo čiupinėti “aukso 
veršį” ir iš pat panagės kri
tikuoti kapitalistiškus šei
mininkus. Jų veiklumas 
miesto tarybose ne juokais 
išgązdino kapitalistiškų šir
šių lizdus.

Kad mūsų agitacija dar 
geriau šakotų, mums reikia 
galingos spaudos. Sutvar
kymas savo spaudos ir iš- 
auginimas jos yra svarbiau
sias dienos reikalas, kurį tu
ri išrišti Amerikos socijalis
tai.

greičiausios taikos ir po tai
kos kad būtų suteikta Lie
tuvai, kaipo vienai iš nu
skriaustųjų tautų, teisė pa
čiai apie savo reikalus sprę
sti”.

Kas čia būtų: ar tai tąsa 
seniau pradėto darbo, kuris 
vadinas Lietuvos vardo gar
sinimas, ar tai trijų sriovių 
susiartinimas į vadinamą 
Burgfrieden (pilietišką tai-

MAŽMOŽIAI.
J. šliupas užpereitos 

vaitės pabaigoj apsilankė 
Brooklyne. Tautininkai ant 
.greitųjų parengė jam pra
kalbas, bet publikos buvo 
begalo mažai. (Kur dingo 
tie laikai, kada J. Šliupui 
kalbant svetainės sienos lūž
davo?). New Yorke įvyko 
pasitarimas vadovų “tautų 
lygybės ir liuosybės” drau
gijos. Tąja draugija J. 
Šliupas dabar begalo užsiė
męs. Scrantone, J. Šliupo 
buveinėje, minėta draugija 
veikliai kruta. Ypač dar
buojasi rusinai, kurie nese

niai turėjo prhkalbas. r__

sa-

Namų klausimas 
Francijoj.
mūsų korespondento 
iš Paryžiaus).

(Nuo

kesniais padaryti Francijos 
miestus”. Tame plane turi 
būti nurodyta linkmė, pla
tumas ir charakteris naujų 
kelių, paskirta vietos budin- 
kams, skverams, sodnams 
parkams ir taip toliau. Ta
me plane turi būti nurody
ta įvairus higieniški ir este
tiški pagerinimai. Tasai į- 
statymas apims miestus, tu
rinčius 1) daugiau, negu 
20,000 gyventojų; 2) turin
čius nuo 5000 iki 20,000 gy
ventojų, jeigu jų gyventojų 
skaičius tarpe dviejų su rašų 
paaugo ant 10%; 3) mieste
lius, kurių gyventojų skai
čius pakilo ant 50%, 4) mie
stelius ir sodžius, kurie dė
lei karės, gaisro ar tvano 
tapo visiškai išgriauti.

Dėl peržiūrėjimo ir užgy
ni mo planų įstatymas sutve
ria speciales komisijas — 
vietines ir vieną augštesnę. 
Gaila tik, kad įstatymas ne
leidžia dalyvauti tose komi
sijose darbininkų atsto
vams.

kariauti?
.(Nuo mūsų korespondento iš Danijos).

Jau daugiau kaip metai mažai sunkiųjų kanuolių iš 
tęsiasi kruvina karė Euro- Japonijos. Ties Lietuvių 
poje. Prasidėjus karei, ru- Brasta tapo daug atgabenta 
sų kariumenės vadai viešai tokių kanuolių, čia rusai ti- 
gyrėsi, jog “keliausią” į Ber- kėjosi jau “atsigriebti”, bet 
lyną. Rusijos juodašimčiai prisiartinus vokiečiams ^ap- 
su prielankiais jiems ele-sižiurėjo,kadšoviniaipada- 
męntais taisė dideles demon-1 ryti Rusijos fabrikuose dėl 
tracijas Petrograde ir Mas- šitų didžiųjų kanuolių buvo

Per pastaruosius penkes- 
dešimts metų visoj Franci
joj, iš priežasties pramo
nės išsiplėtojimo, pastebia- 
ma begalinis augimas mies
tų gyventojų skaičiaus. Jei
gu męs, trumpumo dėlei, pa
sitenkinsime tik Paryžium, 
tai pamatysim, kad 1872 me
tais Paryžiuj ir priemies
čiuose gyveno 2,012,767 žmo
nos, o 1911 metų jų buvo jau 
3 596,901, tai yra, gyvento
jų skaičius pusantro sykio 
pasidaugino.

Bet namų statymas anaip
tol neaugo taip greitai, kaip 
augo gyventojų skaičius. 
Namų savininkai, kuriems 
rūpėjo gauti kodidžiausios 
randos, buvo užinteresuoti, 
kaip tik priešingame. Ir ne
galima pasakyti, kad jie bū- ... v. - ... .
tų neatsįekę savo tikslo: .bŲ^ų m?vslP0.?
augimas randu juo toliau, .senovisKieji. clidiej1^
iii* i’i i • i 'nai virbi I ,pn Kimi irtuo labiau palieka užpakaly 
augimą butų skaičiaus. Pa
imdami šimtą vienų ir kitų 
1878 metais, jų santikiai Pa
ryžiuje ve kokių būdu išsi- 
reiškia skaitlinėse:

Augimas randų: 1878 me
tais 100, 1889 metais 
1900 metais 156.

Augimas butų: 1878 
tais 100, 1889 metais 
1900 metais 137.

Toks staigus augimas 
randų ir stoka butų (namų) 
turėjo labai liūdnas pasek
mes, būtent tas, kad vargin
gieji gyventojų sluogsniai 
turėjo kelties į užmiesčius. 
Bet tenais juos laukė tas 
pats vargas, kadangi ir už
miesčiuose randos kilo, o 
butų kaip trūko, taip trūko. 
Tarpe 1872 ir 1911 metų 
Paryžiuje gyventojų skai
čius užaugo ant 60 procen
tų, o priemiesčiuose ant 
233%. Skirtumas tarpe 
randų už butus priemies
čiuose ir miestuose darėsi 
vis mažesnis ir mažesnis.

Butuose prasidėjo kem
ša tis, kuri Paryžiuje ve kaip 
apsireiškė: ant kiekvieno 
1,000 gyventojų 413 gyveno 
po 2 viename kambaryje, o 
141 — daugiau negu po 2; 
žodžiu sakant, daugiau ne
gu pusė Paryžiaus gyvento-

'v„vn nnr n bnnh kalbėjęs tautiškas teroristas | ^V° .Sičinski, kuris užmušė lenkų.
seimą iš 23 assemby distrik-j 
to. Per metų metus jisai 
pralaimėdavo rinkimuose. 
Reikėjo.padėti begales dar
bo, reikėjo pavaryti di
džiausias darbas politikos ir 
apšvietos srytyje, kolei pa
sėta sėkla išdavė vaisius. Ir 
štai šiais metais, tame dis-' 
trikte už socijalistą paduota 
5732 balsai, už demokratą— 
.5210 balsų, už republikoną 
3,988.

Reikia žinoti, kaip sun
kiai galima įkalti amerikie
čio galvon socijalizmo prin
cipus, kad suprasti, kaip 

taip jau daug reiškia tos skaitlinės. 
? Didžiajam New Yorke pe- 

rūpėjo kapitalistų reikalų ireitais metais socijalistai 
apgynimas, kadangi ateivis surinko 35,647 balsus, šiais

1 grafą Potockį. (Ir J. Šliupas 
jo nebijojo!). Minėtos drau
gijos reikalais J. Š. važinė
jęs ir Washingtonan.

J. Š. ir kiti tą draugiją la
bai reklamuoja, bet apie ją 
lietuviuose mažai girdėt.

Bostonan prie “Keleivio” 
antruoju redaktorium va
žiuoja iš Philadephijos, Pa; 
J. B. Smelstorius. Apie tai 
mums praneša 'mūsų kores
pondentas iš So. Bostono. 
P. Kurkulis, kaip jau buvo 
minėta “L.”, dirbs prie “Ko
vos”.

134,

me-
118,

V. Ka-in.

Iš Lietuves ir kitur
VARPŲ PLĖŠIKAI VIL

NIUJE.
Kriokavos lenkų laikraš

čiai praneša apie rusų pas- 
tarasiąs dienas sekančiai: 
rusams skubiai Vilnių aplei
džiant, dauguma lenkų (lie
tuvių? Red.) likosi mieste. 

‘Visi bažnyčių‘varpai ir fa
ir 

var
pai visoj Lenkijoj ir Lietu
voj gerbiamosios Aušros 
vartų bažnyčios, sudaužyti 
ir pergabenti, kas tarpe ka
talikų pakėlė didį sujudimą. 
Paminklai Katarinos, Puški
no ir Muravjovo pašalinti.

ų kanuolių buvo 
per maži. Tokiu būdu vis
kas niekais nuėjo; visur už 
neapsižiūrėjimą ir betvarkę 
rusai brangiai užmoka. Visi 

retaip jau lengva savo prie- [rusų “laimėjimai” iki šiol iš- 
šą apgalėti, kaip pirmiau tirpo, kaip muilo burbulas: 
buvo manoma. Tamsus ir rusai tapo išvyti iš Prūsų, 
suskurdę Rusijos valstie- Galicijoje taip pat neilgai 
čiai, ant greito. įvilkti j ka- savo 
reivių mandieras, jokiu bū- Išnyko jau šiandien visos 
du negali atsilaikyti prieš patrijotiškos 
gerai išlavintą kareiviškam jos ir pasididžiavimai savo 
amate ir pavyzdingai su- milžiniška kariumene; da- 
tvarkytą vokiečių kariame-1 kartės jati nieko nekalbama 
nę. Kiekvienas Vokietijos'apie “keliavimą” į Berlyną, 
naujastovis - kareivis, pirmi Neatsižvelgiant į taip di- 
regu stoti aktyviškon ko-|delius rusų pralaimėjimus, 
von, pereina tam tikrą ka-Į Rusijos valdžia nė kiek ne- 
reiviavimo mokyklą, kuri 'sušvelnėja; anaiptol — Ru- 
tęsiasi apie 6 mėnesius. Ten'sijos reakcija kelia savo 
v/skas būva išguldoma nuo-1 galvą. Rusijos valdžia vis

'3a tą pačią dainą dainuoja, 
jogei viskas gerai iki šiol ei
nasi: Rusų didžioji tauta 
tvirtai pasitikėdama savo 
valdžia, nori kovoti iki lai
mėsianti. Taip tai aiškina 
rusų valdžia ir josios diplo
matai plačiam pasauliui, 
prisidengdami savo tautos 
vardu, su kurios norais su
vis nesiskaito.

Kas laimės - nelaimės, bet 
didieji Rusijos biurokratai

mi
kvoje, prakeiksmą leisdami 
ant nelabųjų teutonų. Taip 
tai buvo iš pradžių. Praė
jus gi metams, pasirodė, jog

dugniai ir sistematiškai su 
visomis smulkmenomis.

Pas rusus gi, paprastai 
šiuo laiku, tas viskas atlie
kama ant greitųjų — karei
viavimo mokslas tęsiasi vos 
keletą savaičių. Ginklų dir
bimas ir gaminimas karės 
reikmenų nė vienoje iš kup
riau jančių valstybių nėra 
taip gerai sutvarkytas, kaip 
Vokietijoje, todėlei vokie
čiams nėra reikalo to visko

kultūrą” teplatino.

demonstraci-
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elgetauti Amerikoje, ar kur ir augštieji kariumenės’vir
kštu r, nes turima namiej šoininkai be abejonės,mokės 
užtektinai. Kai)) žinome, pasinaudoti proga; tos rų- 
iš pat pradžių stokavo vario sies vagiliams dabartinė ka- 
amunicųos dirbimui; negau- rė — tai aukso gadynė; ca- 
dami iš niekur vario, jie rui išvaikius dūmą, reakci- 
išmoko vieton to panaudoti jonierių pozicijos da labjau

darbininkas visuomet esti 
pigesnis, už amerikietį dar
bininką. Mums svarbu tik 
nurodyti į patį nuosprendį.

RELIGIJA IR POLITIKA.
Prezidentas Wilsonas pri

pažino “bedievišką” Carran- 
zos valdžią Mexikoje. Kaip 
žinoma, ta valdžia nėra per
daug “bedieviška”, kaip ji

gi metais — 44,501.. Kasgi 
iš socijalistų gali nesi
džiaugti tuo faktu? Jeigu 
šioj šalyje būtų proporcio- 
ndlė atstovybė, jeigu kiek
viena partija gautų tiek at
stovų, kiek už ją balsų . pa
duota, tuomet socijalistai 
būtų pasiuntę New Yorko 
seiman kelis lygiai savo at
stovu^.

VILNIUS.
Laikraštis “Petrogradski 

Kuryer” apie pastarąsias 
rusų valdžios dienas Vilniu
je pranešąs štai ką: rugsė
jo pirmose dienose Vilnius 
buvo jau maždaug visai iš
tuštintas. Mieste teliko 
vien vargingesnieji gyven
tojai, kurie neturėjo jokio 
užsiėmimo. Fabrikų ir 
šiaip pramonės įstaigų dar
bininkai be išimties išga
benti Rusijos gilumom Vil
nių taip labai ištuštino, kad 
ir visą maisto išteklių paga- 
beno. Už tai žmonės labai 
nerimastavo bei protestavo 
prieš žiaurų rusų militariš- 
kosios valdžios elgimąsi. Fa- 
brikose ir mašinos buvo iš
ardytos bei pagabentos, kar
tais ir kambarių rakandai 
pavežti. Kur tik rusai ra
do metalo, tą visur nuplė
šė bei pagabeno. Galima 
sakyti, jog miestas liko pa
našus visai ištuštintam kai
mui.

tam tikrą mišinį iš kitokių 
metalų. Užginimas įgabeni- 
mo bovelnos Vokietijon, ir
gi neatnešė ' geidžiamų re
zultatų; yra žinios, jog vo
kiečiai vartoja šiame atvė- 
jyj dirbtinę bovelną buk tai 
iš medžių ar kitų augmenų. 
Pusė metų atgal, Francijos bė dokumentų. " Komisija 
laikraščiai buvo paskelbę, ėmėsi prie darbo; tarp kit- 
kad Vokietija turės tuoj ko atrasta vienas popierga- 
nusileisti, kadangi neturinti J ‘
salietros dėl dirbimo sprog- kitais dokumentais^ persta-

sutvirtėjo, todėlei Rusijos 
biurokratai da drąsiau ga
lės vogti; iki pabaigos ka
rės jie susikraus milijonus.

Prieš išvaikymą durnos 
buvo pareikalauta peržiurė- 
ti karės išlaidas. Durnos 
komisijai pristatyta daugy-

Komisija

lis, kuris per klaidą tapo su

stančios medegos; — papra
stai, salietra gaunama dau
giausia iš pietinės Amerikos Amerikos Valstijų firmos a- 
valstybės Čili, kur randasi r,je pristatymą už 18 milijo- 
didelės salietros kasyklos; Įnų rublių automobilių dėl 
žinoma, Vokietija negalėjo !rUsų kariumenės. Suvedus 
nė svajoti apie tai, nes jai atskaitas pasirodė, jog tam 
visi keliai į atviras jūres tikslui buvo paskirta ne 18 
buvo užkirsti; tokiose aplin- milijonų rublių, bet 36,000- 
kybėse esant, ir atrasta iš- 000, tai yra dvigubai, kaip 
eiga — daugelyje vietų Vo- minėtam dokumente buvo 
kietijoj tapo įsteigta dideli pranešama. Pareikalautais 
fabrikai, kur chemišku bū-,karės ministerijos paaiškini- 
du išdirbama salietra. Ir .mo. . Karės ministeris Su- 
visokios priemonės, kurias 'chomlinov paaiškino, jog,už- 
panaudoja šiandien vokiečių steliuota už visus 36,000,000 
kariumene, pavyzdin:

VARŠAVOS DARBININ
KŲ VARGAS.

Kaip iš Varšuvos prane
šama, ten yra didis vargas 
tarp darbininkų. Šitą var-1 
gą padidina dar tat, kad 
mieste gyvena 27,000 šeimy
nų, kurių duonpelniai stovi 
rusų kariumenėj,’ o nuo Ru
sijos negauna jokios pašel- 
pos. Vokiškoū valdžia kiek 
galima rūpinasi šį vargą 

i. /[steigta vieta, 
. - darbiniu-;

28,641 motocikhstų, 12,440 kams yra parūpinamas dar- 
samdomųjų automobilių, pas.
76,711 privatiškų automobi
lių — nerbkuojant jau vi
suomeniškų prekybinių ir 
pramoninių, žodžiu sakant, 
vis mažiau ir mažiau pra
dėjo atsakyti šiandieni-

rp jų, dėlei butų stokos, turėjo 
gyventi susikimšę. Truko 
ir oro ir šviesos, kas taip 
reikalinga sveikatai. Ligos 
begalo smarkiai pradėjo 
platinties; mirtingumas pa- 
kilo. Vandentraukiai ir ka
nalizacija buvo netikę, gat
vių apšvietimas prastas. 
Prastai jos buvo ir išgrįstos. 
O juk Paryžius tai toks 
miestas, kur 1912 metais; prašalinti.
buvo 1,980,000 velosipedistų, 'jvU1? mokintiems

Darbininkų Balsą”, kaip niams reikalavimams. Tuo-u-

mums rašo iš Baltimore, 
Md., mėginama atgaivint. I.

mi laiku, kai Anglija, Vokie
tija ir Šveicarija perbūda

W. W. organizatorius* p. J. vojo savo, miestus, Franci- 
Šmidtas tuo tikslu nuvykęs jos miestai kaip buvo,taip ir 
Baltimorėn, kąd pavarius a- likosi prifnityviame stovyje, 
gitaciją naudai unijos ir jos Įstatymas 15 d. vasario 1902 
laikraščio. / metų apie sanitarinį padėji

mą miestų su 24,000 gyven- 
Burgfrieden Amerikoj? ;tojų, taip pat nieko naujo 

Kaip šį nedėldienį. So. Bos- nesuteikė. Atstovo Bokier 
tone turėjo įvykti “taikos įstatymo sumanymas du sy- 
prakalbos”, kurias surengė kiu buvo atmestas atstovų 
“Keleivis”, “Ateitis” ir buto ir priimtas tik nese-

> 1902 
metų apie sanitarinį padėji
mą miestų su 24,000 gyven-

tytas durnos komisijai. Tai 
buvo pranešimas tūlos Suv.

kariumene, pavyzdin: nuo-,rdblių, bet minėtoji firma 
dingi gazai, ugnies šmirkš-^negalėjo ant syk visą užsa- 
tynė, nors tai ir bjaurus jų Rymą vienu kartu išpildyti, 
kovos įrankiai, bet vis jų iš-Tad kita dalis taps vėliaus 
_ _ _ .1 .* _ _ __ *   2. _ *      1 - • • .

LATVIAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ TUŠTINIMO 

TAKTIKĄ.
Rygoj leidžiamasis latvių 

laikraštis “Libumus” pa
skelbė aštriai rašytą straip
snį prieš generolo Danilovo 
paliepimus, kuriais įsako, 
kad vokiečiams besiartinant 
gyventojai turį apleisti sa-

radimas — vis tai pasek
ime Vokietijos chemikų
triūso. Daleiskim, jeigu'dūmos komisija per telegra- 
Vokietijos priešai ' rastųsi fa užklausė Amerikon. Ir 
tokiose aplinkybėse, kaip.štai, lyg tyčia, ateina atsa- 
Vokietija, jie, be abejonės, kymas, kad visas užsaky- 
jau seniai būtų viską pralai-'mas siekia tik 18 milijonų 
mėję. Į rublių, kas ir tapo pilnai iš-

Maisto klausimas Vokieti-,pildyta. Užklaustas kame 
joje yra vienas iš svarbiau- psama tie 18 milijonų rub
lių; Anglija su savo di- lių, 
džiuoju laivynu, užkirsdama kęs sušuko:

už- ];jat, kad aš juos pavogiau!”
L Neseniai viena žymi ypa- 

bet ta atkeliavus iš Rusijos, ži- 
savo manti gerai dabartinį daly-

prisiųsta.
Idant ištyrus šį dalyką,

Suchomlinovas perpy- 
: “Tai jus mis-

Vokietijai susinešti su i 
jūrių,, tikėjo, jogei badas 
privers ją nusilenkti, 
ir čia suklydo; i 
tikslingu ir ekonomišku ei- kų stovį Rusijoje, papasa- 
gimosi maisto atžvilgyj Vo-įkojo gana įdomių žinių vie- 
kietija darodė, kad ir to- ųam Stokholmo žurnalistui, 
kiu būdu jos neįveiksią. 'Anot jos, nors 10 metų pra-

Bėt ne taip tai yra Rusi-!ėjo nuo karės Rusijos su Ja- 
joje: ten visame matosi be- ponija, tačiaus gi Rusija nė 
'tvarkė, apgavystė ir viso-,kiek nenužengė pirmyn; 
kios rūšies vagystės, o pa- suktybės ir vagystė rusu ka-

Latviai tame laik- galios ir šnipinėjimas tarpe riumenėi žvdi konuoplačiau- 
°-’kariumenės viršininkų. sia. Kariški daktarai ima 

- vokiečiai, Kaip žinoma, rasų kartume- didelius pinigus už paliuosa- 
Rfl.', Kurse parodę, kad jie nei trūksta ginklų, ammuni- vima nuo kareiviavimo tur- 

o oi vv» m vinilri • • • • • t . . -- .. .. . *

raštyje gundomi neklausyti 
tų paliepimų.

tyčią, dėl pasimėgimo naiki
nimu, dar jokio kaimo nesu
naikinę. f
sukėlė didelį triukšmą Ry
goje. (“Dabartis”)

kariumenės viršininkų. |Sia. Kariški daktarai ima

ei jos ir geresnio jos sutvar- tuolių sūnų; didieji kariu- 
kymo, o taip-pat ir kontro- (menės viršininkai taipgi ne

Šie paskelbimai les ant Rusijos sauvalių —'apsileidžia m rviiilramn Uit j rr* i i « I * _ - -biurokratų. " Trūkstant ar-1 Tai kaipgi Rusijai 
tilerijos, Rusija apturėjo ne-iti?

laimė-



Laisvoji SakyklaPrašalinkime
nesusipratimus.

i

nemokame kaip teikia pasi- sąnlygų darbe; bet Kompa- liejimo. ^en. Kalimai 
nemokame' savo kuo* rujos žiauriai j mus atsilie* į atsišaukia piic ledakcijiį ii

** > - - ~ JI ..Li. ~ 1 * * xri 011nei ivi nl ei nnrln vvii va o

Suprantama, kad perskai- Reve]y nebesą ne kuro, ne
i t- r\ Irt o -r m ei m t Iri o 4-r* i In ” . _L_

Taigi turime

kalėjimą, knygyną ir dargi 
esu- aukavęs knygų į tą jų 
knygyną.

LAISVĖ

i "
1 A--- ----7 A'--------- ” " ~ •' / I
i o paskui vėl griebiasi prie

(kitokius darbelius, arba ge-!
Tiau pasakius, už galvų skal-

t. Tie žmonės pilni
! krikščioniško tikėjimo,

SUNKUS PADĖJIMAS 
REVELYJ.

“Rieč” 1 spalių rašo, buk

s. m.
Streiko komitetas:

jiems padėti. Bet visai ne
bos, kiek kas galėdami pa-!pagalvojame, kokie ten ka- 

mūsų šioje liniai randasi. Męs atsime-

HBkHEBHhK

Atsišaukimas.
'Brangus broliai ir sesrįs — 

darbininkai!
Męs audinyčių darbinin

kai: Nashua Manufacturing 
Co. ir Jackson Mills, po ke
turių savaičių kovos su savo 
ponais kapitalistais, už ge
resnes darbo sanlygas ir di
desnę užmokestį, nes beveik

Męs tankiai dejuojame, 
kad savo kuopose mažai tu
rime narių, kad mūsų kuo
pos silpnai gyvuoja, kad ne- 
sirašb naujų narių, o jeigu 
kurie ir prisirašo, tai į su- . - v. • , v.
sirinkimus nesilanko ir tt. Ų81;1' žinoma, kad čia yra

Kas kai- darbininkams apmokama pi- 
narių turi-liausią - ir darbo valandos 

yra ilgesnės ne kaip kitose 
New England valstijose.

Męs pareikalavome tik 
15c/o ant dol. ir geresnių 
sanlygų darbe ; bet kompa- (

I niino ainnvini i m 11 c

Kodėl taip yra? 
tas, kad mažai 
me?/

Man rodosi, kad kaltė mū
sų pačių, nes męs nemokame 
prie visuomenės prieiti; męs

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

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

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

Redakcija neatsako už nuomones 
“Laisvoj Sakykloj” išreikštas.

DĖLEI “KALINIŲ 
BALSO”.

Laisvės” N. 84 tilpo įdo
mus straipnelis, užvardytas 
“Kalinių balsas”, iš Pottsvil- 
lęš kalėjimo. įTen. kaliniai

pė: apstatė dirbtuves polici-1 visuomenės maldaudami pa- 
cija ir milicija, daužo mums aukauti į kalėjimo knygyną 
galvas buožėmis, bado mus knygų ir laikraščių.^ Šiame 
ir šaudo be jokio susimylėji- klausime ir aš norėčiau tar- 
mo; areštuoja kodaugiau-, ti žodį, nesJ geriau žinau tą 
šia ir nuteisia be miela- 
širdystės. ..

Šiandien turime sužeistų 
18; nuteistų po $100 baus
mės ir 30 dienų kalėjimo 6; 
ir pastatyti be parankos 2; 
kurių teismas atsibus sau
sio 11, 1916.

Taigi, broliai ir seserįs,

savo amato. .
Knygynas Pottsvilles ka

lėjime nuo seniai įkurtas ir 
jame būtų daug įvairių kny
gų, bet lietuviai kaliniai, iš 
eidami iš kalėjimo, pavogę 
išsineša ir knygas. Mat, ka
lėjimo administracija lietu
viškų knygų nekontroliuoja.

Man rodos, aukauti į ka
lėjimą knygas ir laikraščius, 
tai visai bereikalingos išlai
dos. Jeigu jau jiems ištik-

J. Bėram

Darbo Žmonių 
Istorija. 
Vertė Barabošius.

pose geros tvarkos vesti.
Jeigu pas mus būna susi

rinkimas, tai męs besibarda
mi jį pradedam ir besibar
dami užbaigiam. Kada pra
dedam svarstyti savo reika
lus, tai vieton naudingų 
svarstymų, praleidžiam po 
3 ir 4 valandas vien tik ant 
ypatiškumų ir, nieko gero 
nenuveikę, išsiskirstom. Su
prantama, jeigu ateina pa
šalinis žmogus į mūsų susi
rinkimus ir pamato pas mus 
tokią tvapką, tai jis visai ne- meldžiame^ jūsų visų pagel- 
nori nei prisirašyti, nes ne- 1 . ’ _ 1
mato, kad męs ką nors nau- remkite mus i v .. . ..
dingo veiktume. Bet jeigu kovoj, nes esame priversti r.am Rusijoj revoliucijos lui“ 
retkarčiais pasitaiko, kad šauktis jūsų parėmimo. Męs kus. Tuomet ten buvo pilni 
žmogus prisirašo, tai atsi- manėme kad išsilaikysime kalėjimai prikimšti. politiš- 
lankęs sykį - kitą į mūsų su- ....... ..
sirinkimus, paliauna visai 
lankęsis.

Taigi visų pirma męs pri
valom stengtis laike susirin
kimų dorai, elgtis, neužsi- 
puldinėti vieni ant kitų, ne- 
sibarti, nes tas jokios nau
dos neatneša, apart žmonių 
atgrąsinimo nuo kuopos bei 
socijalistų partijos. Jeigu 
męs pradėsime draugiškiau 
elgtis, jeigu vieton peštynių, 
pradėsime naudingą darbą 
veikti, tuomet, be abejonės, i 
turėsime daugiau narių ir ca unija, nuo spalio 11 d., jŲĮ- 
nereiks taip dejuoti, kaip 
kad dabar dejuojame.

Bet to dar neužtenką. 
Męs privalome rūpintis su
rasti būdus, kad daugiau 
prie saves pritraukus jauni
mo. If. man rodosi, geriau
si būdai bene bus tik šie: 
męs privalom tverti tam tik
ras draugijėlės, kurios būtų

•po kuo0ų bei Sąjungos prie
žiūra, kaip tai: tearališkas 
kuopas, chorus, lavinimosi 
ratelius ir tt. Į tokias 
kuopas męs galėtum su
traukti daug jaunimo ir pa
skui sykiu su jais veiktum. 
Kada mūsų jiegos bus di- 
denės, tuomet męs galėsim 
daug daugiau nuveikti, ga
lėsim didesnius veikalus su
lošti, turėsim gerus chorus 
kurie visuomenę linksmins 
ir tt.

Tverdami tokias kuopas, 
chorus ir tt., turime taipgi 
mokėti elgtis. Męs visuo
met privalome savo naujiem 
nariam duoti pilną liuosybę, 
nevaržyti jų ir tt. Pavyz
džiui, jeimi norime mokin
tis scenišką veikalą, priva
lome jauniems nariams su
teikti tokias roles, kokių jie 
nori (? — Red.), duokime 
jiems visame kame pirminy- 
bę, nesistatykime savęs aug- 
štesniais ir tt. Jeigu męs 
panašiai pradėsime elgtis, 
tuomet užtektinai turėsime 
narių ir mūsų kuopos bus 
galingos. Už vis labiausiai 
pageidaujama chorų tvėri
mas, nes geri chorai visuo
met publiką pritraukia ir 
užganėdina. Ypatingai cho
rai didelę naudą atneša va
saros laiku, kada rengiama 
įvairus išvažiavimai į par-

. kus arba girias. Kur tik 
chorai dalyvauja, ten ir pu- 
plikos būna užtektinai.

Ir taip, jeigu tik męs no
rėsime, jeigu pas mus bus, 
pasišventimas ir energija,1 
tuomet nereikės dejuoti, kad 
kuopos silpnai gyvuoja, kadį 
męs mažai narių turime ir 
tt. Tik reikia dirbti, o tiks
lą atsieksime.

Taigi, draugai ir draugės, 
prie darbo!

F. F. Nahunchikas.
Hartford, Conn.

(Pabaiga).
dien buvo galima mptyti, kaip už druskos 

rųjų rūpi apšvieta, tai gali' nepirkimą aprašė ir pardavė viską net tų 
susidėję po keliatą centų nu
sipirkti knygų ir prenume
ruoti laikraštį, nes kalėjime 
užsidirba beausdami karpe- 
tus ir megsdami pančekas. 
Kuomet už savo pinigus į- 
gis, tai mokės ir branginti.

Pilnai Patyręs.
Nuo red. Redakcija ne

sutinka su išreikštomis nuo
monėmis.

tai tokį atsišaukimą, tai la
bai nusistebi, 
trokšta apšvietos. 7"_ 
visuomet kalinius skaitom 
nelaimingais ir stengiamės į. esą kaltybė iipms nadoti Rpr. np-l • i

1 Iki'’’ ivalgymo reikmenų. Tam 
kaa ima* į laikraščiui išrodo tat nesu-

prantama, kadangi Revelis 
n-ra prieg0 apgultas. 

” 4 " žemųjų 
gelžkelio valdininkų.

čia remdami viens kitą, ir kų prasikaltėlių ir jie sykiu 
per 4 savaites nereikalavo- sėdėjo su kriminalistais. Ir 
me jūs pagelbos, bet kurie kaip tuomet kriminalistai 
galėjome jau pavargom elgėsi su politiškais prasL 
šelpdami pinigiškai, valgiu, kalteliais? Taigi turime 
drabužiais ir taip toliau, o prisiminti ir Pottsvilles kali- 
už suareštuotus streikierius nius. Čia sėdi vien tik kri-j 
jau visų vietinių lietuvių ir minalistai, nuteisti daugiau-; 
lenkų savastys yra užrašy-, šiai už peilio , vartojimą ir, 
tos ant policijos.

Dar sykį meldžiame visų 
pagelbos, nes mūsų laimė ji-, dyjną. 
mas priklauso nuo jūs. ! krikščioniško tikėjimo, pa-į

Čia yra sutverta United laikytojai bažnyčios ir per-[ 
Textile Workers of Ameri- sekioto jai laisvesnių pažiū-Į 

t. Ir štai dabar jiems pa-1 
irūpo apšvieta! Knygos ir 
[laikraščiai jiems tik tada

S. L. Zapenas, viršininkas, 'rūpi, kada jie tampa už gro-' 
42 Hip-h st.. Nashua, N. H., tų patupdyti. Mat, negale- 
W. Beliewich, pagelbinin- darni iš už grotų išeiti, pra
bas. J. Treinavičia. Finansų deda ir laikraščius su kny- 
raštininkas, 41 School st./gom skaityti. Bet skaito 
Nashua, N. H., J. Overka, patol, pakol būna uždaryti, į 
kasierius. i

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
į visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname. 

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

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St., 

Chicago, Ill. 
Valstybinis Bankas 

Kreipkitės raštu ar ypatiškai.
A. PETRATIS. 

Liet. Skyriaus Vedėjas.

VAIKUČIAI VERKDAMI REIKALAUJA *

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

Marmalade kendes paliuosavimui 
VIDURIŲ, 

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

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

Nesiduok apgaut, bet reikalauk Marmalax ir gausi kiekvie
noj aptiekoj. Imituotos “gali būti geros”, bet tyrinėjimai paro
dė, jog kenkia vaikų sveikatai.

Marmalax neturi jokių pavojingų medegų, kaip tai opiumo, 
morfinus 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. «
Dept. M.

691 Broadway Brooklyn, N. Y

gyventi; per daug jau esame nukankinti”. 
Ir tūkstančiais iš visų kampų skubinosi pas 
Pugačevą. Ne sykį jie sumušė čielus ka
reivių skyrius ir užėmė miestus. Daug 
dvarininkų nužudė. Taip tas tęsėsi veik 
dvejus metus. Bet ir šį sykį maištas liko 
užslopintas. Tūkstančiai kaimiečių, jų tar
pe ir pats Pugačevas, tapo pasibaisėtinu 
būdu nužudyta. ‘

Negalima manyti, kad tarpe augštes- 
nės luomos žmonių tuose laikuose nebūtų 
buvę nei vieno, kuris suprastų'baudžiavos 
neteisingumą ir nesanjaustų kaimiečių li
kimui. Dar XII metšimtyj franeuzų juri
stai mokino, kad “kiekviena esybė kuri su
tverta pagal dievo paveikslo, turi būt lais
va”, ir sakė, jog baudžiavo rymo ant di
delio neteisingumo. Jų mokinimas neliko 
be pasekmių: dievobaimingi žmonės, pa
vyzdžiui Liudvikas IX paliuosavo baudžiau
ninkus, paaiškindamas paliuosavimo kny
goj, jog kaimiečiai yra mūsų broliai ir to
dėl jie turi būt laisvi. Ir tarpe kunigų bu
vo tokių, kuriems liaudies likimas stovėjo 
prie širdies. Jie skelbė, jog reikalinga esą 
pagerinti kaimiečių gyvenimą čia ant že
mės, kalbėjo apie žmonių lygybę ir apie tai, 
kad visi žemės turtai turi priklausyti vi
siems bendrai. “Jei męs visi paeiname nuo 
vieno tėvo ir vienos motinos, — Adomo ir 
Jievos —tai kaip lordai gali kalbėti ir kaip 
darodyti, kad jie geresnį už mus?” — taip 
sakė kunigas Bullas, kuris 1381 m. Angli
jos kaimiečių sukilimuose lošė svarbią rolę.

XVIII metšimčio pabaigoj Francuzi- 
joj ir vėliau kitose šalyse apie kaimiečiui 
pradėjo interesuotis ir mokslo vyrai, rašy
tojai, kurie užstojo kaimiečius ir pradėjo 
l^ovoti prieš baudžiavą. Jų atgarsiai pasi
girdo net už gimtinės rubežių, taipgi rusų 
literatūroj pasirodė balsai, kur su pasi
bjaurėjimu kalbėjo apie kaimiečių pries
paudą ir pavergimą. Katrines II laike di
delį triukšmą sukėlė Radiščevo knyga, ku
rioje drąsiai ir aiškiai buvo nupiešta bau
džiavos blogos pusės ir nurodyta, jog tai 
yra prieš įstatymus, buvo agituojama, kad 
kaimiečiai būtų paliuosuoti su žeme. Taip 
jau be pagailos pasmerkė baudžiavą ir No
vikovas. Ir iki pat kaimiečių paliuosavi
mui geriausi rusų literatūros atstovai —• 
Puškinas, Gogelis, Belinskis, Turgenevas, 
GrigoroviČius — žadino draugijoj sanjaus- 

į mą linkui kaimiečių ir pasibjaurėjimą link 
baudžiavos.

Vienok, nežiūrint to, baudžiavą panai
kinti nebuvo vis lengva. Austrijos kara
lius Juozapas II dar XVIII metšimčio vi
duryj išleido įsakymą, kad jo valstybėj 
kaimiečiui turi būt paliuosuoti. Bet dva
rininkai tą įsakymą patiko su tokia neapy
kanta, kad Juozapo įpėdinis pasiskubino tą 
įsakymą panaikinti.

Pirmiausia baudžiava liko panaikinta 
Franci jo j ant visados laike didžiosios re
voliucijos 1789 m. Toji revoliucija ap
skelbė nepaliečiamomis “žmogaus ir pilie
čio teises”. Liko išaiškinta, kad “visi žmo
nės užgema vienodomis teisėmis”, ir “vi
sos įstaigos, kurios nepripažįsta laisvės ir 
teisių lygybės tampa panaikintos”. Kai
miečiai liko paliuosuoti nuo baudžiavos ir 
nuo mokesčių dvarininkams. Bažnyčių že
mė, taip jau ir į užrubežį pabėgusių dvari
ninkų, tapo atimta, padalinta į nedidelius 
plotus po 2-3 dešimtines ir parduota kai
miečiams. Tuos žemės plotus, ką jau pir
miau kaimiečiai turėjo vartojimui, paliuo
savo nuo visų mokesčių.

Kada franeuzų kariumenė ^pradėjo už
kariauti kitas valstybes, tada ten irgi įvy
ko nauja revoliucijos laike išdirbta tvar
ka ir nauji įstatymai ir į^audžiava prany
ko. Taip ji tapo panaikinta Reino apy
gardose, Šveicarijoj ir Italijoj.

Taigi, baudžiavos panaikinimui pama
tas jau buvo padėtas XVIII metšimtyj, o 
XIX metšimtyj ji tapo visur panaikinta. 
Ir Baltijoj raštiškai baudžiavą panaikino 
XIX metšimčio pradžioj (Kurlandijoj 1818 
m., Vidžemėj metus vėliau), bet tikreny
bėj ji laikėsi iki 1861 m., kolei abelnai tapo 
panaikinta baudžiava Rusijoj. Nors dva
rininkai priešinosi tokiai permainai, bet 
valdžia nebegalėjo jų klausyti. Juo to
liau, tuo labiau buvo matoma, kad baudžia
va neša blėdį visai valstybei. Valdžia pati

žmonių, kurie neturėjo nei už ką duonos 
nusipirkti.

Tūlas mokslo vyras apskaitliavęs, kad 
franeuzų kaimietis XVIII metšimčio pa
baigoj turėjo atiduoti valdžiai pusę sa
vo įeigų. Beto jis turėjo dar mokėti mo
kesčius dvarininkui ir bažnyčiai, o jam pa
čiam liko tik maža dalelė, ko neužteko nei 
šeimynos užlaikymui. Badas liko kaimie
čio nuolatiniu svečiu. Geriausiuose Fran- 
euzijos aprinkiuose prastos kaimiečių ba
kūžėlės ir išbalę veidai aiškiai liudijo apie 
didelį skurdą. . Nuo sunkaus darbo ir di
delio vargo tie nelaimingi kaimiečiai pra
rado net žmogaus išvaizdą.

Žymus rašytojas Labrueras pasąkė dar 
XVII metšimčio pabaigoj: “Apžiūrint mū
sų laukus, matome, kad ant jų juda daug 
prastų, nukankintų sutvėrimų su melsvai 
rausva odos spalva, apdengta nešvarumais, 
nudegta sj/ulės. Visi jie tarsi įaugę že
mėn, kurią jie kasa su dideliu skubotumu. 
Jie ir kalba, ir kada jie pakelią galvas augš- 
tyii, męs matome, kad jie yra — žmonės”.

Augštos luomos žmonės, sulyginus su 
tais puslaukiniais kaimiečiais, išrodė kaip 
kito, geresnio pasaulio sutvėrimai. Jie gy
veno be darbo, vienatinis jų rūpestis buvo 
išmokti kuogeriausia pagal mados apsieiti 
ir įvairus žaislai. “Visos tos puikios po
nios ir ponai”, sako vienas franeuzų isto
rikas, “nemokėjo nei atidalyti, nei uždaryti 
durų. Jie neturėjo spėkos pakelti pagalėlį 
ir įmesti į ugnį. Jiems reikalingas buvo 
tarnas, kas pastumtų kėdę. Jie negalėjo 
nei išeitį, nei sugrįžti be palydovo”.

IX.
Baudžiavos panaikinimas.

Žmogus su laiku gali priprasti prie vi
sokių sąlygų, taip ir kaimietis kantriai ne
šė savo sunkią naštą. Vienok, laikui bė
gant, per metšimčius susikrovęs sumišimas 
ir dūsavimai išsiveržė laukan iš kaimiečio 
suvargusios krutinės. Pradedant su XII 
metšimčiu kaimiečių maištų Europoj buvo 
taip daug, kad sunku visus ir suminėti. 
Kartais maištas išsiplatindavo po visą vals
tybę. 1388 m. Franci jo j sukilo apie šimtą 
tūkstančių kaimiečių. Jie sunaikino pilis, 
sudegino dokumentus, kurie užtikrino dva
rininkų teises link žemės, ir išžudė pačius 
dvarininkus. 

' J

Dvidešimts metų vėliau sukilo apginti 
savo teises visos Anglijos kaimiečiai. Tas 
atsitiko tiesiog tame laike, kada lendlor- 
dams truko darbininkų ir jie stengėsi vėl 
padaryti baudžiauninkais kaimiečius, kurie 
jau buvo išsipirkę laisvę. Milžiniški kai
miečių būriai, po vadovyste paliuosuoto ka
reivio Tailero, traukė į Londoną. Jiems 
pavyko gauti nuo karaliaus paliuos<jįvimo 
knygas, su kuriomis kaimiečių būriai ir vėl 
sugrįžo į savo kaimus. Tada prasidėjo 
kaimiečių “nuraminimas”. Tūkstančius 
kaimiečių nubaudė ir paliuosavimo knygas 
atėmė. Tačiau baudžiava Anglijoj jau ne
galėjo įsišakoti*

Kitokios pasekmės buvo didžiajai kai
miečių karei, kuri nuo 1524 — 25 metų 
siautė po Pietinę ir Vidurinę Vokietiją. 
Tada visi kaimiečiai liko baisiai sumušti ir 
po tam maistui, kuris atėmė tūkstančiams 
kaimiečių gyvybę, jų padėjimas liko daug 
blogesnis.

Rusijoj, taipgi ir Latvijoj, kaimiečių 
maištai XVI, XVII ir net XIX metšimtyj 
atsibuvo nuolatos, tiktai, žinoma, be jokių 
pasekmių. Rusijoj tūli kaimiečių maištai 
apėmė milžiniškus plotus. Kazokas Razi
nas sukurstė XVII metšimtyj kaimiečius 
visoj apygardoj tarpe Volgos ir Okos, net 
iki Riazaniaus ir Voronežio. Dar didesnį 
maištą sukėlė šimtą metų vėliau Pugače- 
vas. Jis sakė, jog jis esąs neseniai mi- 
) tįsis caras Petras III ir per savo pasiun
tinius liepė pasakyti liaudžiai, kad duoda pajuto jos kenksmingumą, nes matė, jog 
jai žemę ir laisvę ir paliuosuoja nuo visų šalis su laisvais kaimiečiais yra daug tur- 
valdžios naštų. Atsišaukimuose dar buvo tingesnės ir galingesnės, 
pasakyta, kad dvarininkai jam nedaleidžia 
kaimiečių paliuosavimą įvesti gyvenimam parodė, kaip nenaudinga valstybei baudžia- 
Todėl jis kviečia liaudį pagelbon. Skaity- va. Ji trukdė pramonijos išsivystymą, nes 
darni Pugačevo atsišaukimus, kaimiečiai pavergtos tautos darbo pasekmės buvo ma
giškam tikėjo ir vienas kitam sakė: “Kad žos, liaudis buvo biedna ir todėl negalėjo ir 
nors vienus metus dievas duotų laisvėj pa-

Sevastopolio kare 1856 m. aiškiausia

(Tąsa ant 4-to pusi.).



DARBQ ŽMONIŲ ISTORIJA.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

suvartoti daug produktų. O pramonijos iš
dirbinių svarbiausia suvartotojas yra — 
liaudis. Todėl ir pramonininkai norėjo, 
kad baudžiava būtų- panaikinta. Žinoma, 
ir plačiau žiūrinti dvasininkai mate, kad 
toji šeimyninkavimo tvarka nėra paranki. 
Jie nutėmijo, jog kitose valstybėse laisvas 
kaimietis dirbo daug sparčiau, negu bau
džiauninkas. Buvo darodyta, kad laisvas 
žmogus Anglijoj per dieną nupjauna tiek- 
pat daug, kaip 2 ar 3 rusų baudžiauninkai. 
Galop baudžiamos panaikinimo vis labiau ir 
energiškiau reikalavo patįs kaimiečiai. 
Maištai nuolatos atsikartojo ir darė val
džiai daug rupesčiį. .

Visa tas sykiu neišvengtinai vedė prie 
baudžiavos sugriuvimo. Mūsų laikuose Eu
ropos valstybėse kaimiečiai naudojasi to
mis pačiomis teisėmis, kaip ir kitos luo- 
mos. Suprantama, tas dar nereiškia, kad 
jų padėjimas yra geras. Dar ir dabar kai
miečiai daug kenčia, ypag dėl stokos že
mės, nes daugelyj vietų panaikinant bau
džiavą atėmė iš jų žemę ir jie turėjo pirkti 
nuo dvarininkų. Beto jiems kliuvo daug 
tokių sunkenybių, kokių pirmiau nepažino
jo. Bet apie tai šiuo sykiu nekalbėsime.

PRIE UŽBAIGOS.
Tokia, trumpai apimant, yra darbo 

žmonių istorija. Skurdas padarė žmones 
darbininkais, atskyrė juos nuo turčių ir pa-* 
vedė jų valiai. Skurdas darbo žmonių neap
leidžia iki pat mūsų laikų visam ilgam isto
rijos bėgyj. Kaip karės, taip ir ramiam 
laike jie nešė ant savo pečių visas sunke
nybes; kryžiokai kariaudami nunaikino j*ų 
laukus; ir tada jie turėjo nukentėti, kada 
ponas pradėjo pats užsiimti ūkininkavi
mu. ■ Pramonijos išsivystymas taipgi darbo 
žmonėms nešė pragaištį, nes tada dirbtu
vės įsitaisymas kaštavo gana brangiai ir 
smulkieji amatninkai negalėjo įsitaisyti. 
Valstybinės galės sudrūtėjimas uždėjo dar
bo žmonėms naują naštą. Taip jie gyveno 
metas nuo meto ir nešė ant savo pečių visą 
žmonijos išsivystymą ir savo prakaitu ir 
krauju užmokėjo už žmonijos pasisekimus 
ir klaidas.

* Tiktai XIX metšimtyj darbo žmonėms 
praaušo geresnio gyvenimo rytas. Įstaty
mais jiems liko suteikta vienodos teisės su 
tais, kurie pirmiau stovėjo augštai virš jų. 
Darbo žmonės jau galėjo įgyti šiokią - tokią 
apšvietą ir pradėj-o sąmoningiau žiūrėti į 
viską, kas atsitiko jų apielinkėj. Sykiu su 
tuom jie galėjo imti dalyvumą valstybės po
litiškame gyvenime. Tokiu būdu jie galėjo 
šiek - tiek veikti savo būvio pagerinimui. 
Ir tuo keliu kultūriškose valstybėse yra 
daug kas atsiekta. Tai matant, norisi ti
kėti, kad jau nėra toli tas laikas, kad žmo
nių skurdas (bus pergalėtas ir darbas ne
bus žmogui slogučiu.

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

pildo paliepimą. Žvėris-perdėtinis kertą 
bizunu per pliką kūną ir prikalba:

— Dalgį pasiplak, pasipustyk, gražiai 
pjauk ir žolės nepalik!

Vieną plaka, kiti skubinam, pjaunam, 
net negirdim, kaip žmogus vaitoja... Nu
plakė, sukruvino, žmogus pakilo ir vėl 
pjauna. Perdėtinis eina toliau, pro mane 
praėjo. Už kelių žingsnių grėbėja, jauna 
mergina. Aš ją mylėjau visa siela ir už 
ją skaudžiai nukentėjau. Jei tamsta kada 
savo gyvenime mylėsi, tai tik tuomet su-« 
prasi meilės galybę.

— Kaip tu grėbi, žiūrėk, kiek šieno pa
likta, tingine! Pasikelk sijoną, gulkis...

Manyje užvirė kraujas, šokau prie jos 
ir apgyniau, bet pats... žiūrėk veide rum
bas, tai nuo kirčio užveizdos. Sumušė, ap
kaustė grandiniais ir atidavė į rekrutus... 
Kareiviaut nuvarė net į Kaukazą. Kelio
nė buvo sunki, ėjome pėsti apie metus lai
ko, kol nuėjome. Kareiviavau dvidešimts 
šešis metus. Daug ką mačiau, buvau ka
rėj su turkais; tačiaus kareiviaut man bu
vo kur kas lengviau, negu klioštoriuj ver
gaut. Mat, aš mokėjau rašyt, kas tuomet 
buvo tik išėmimu.

Kariumenėj tarnavau 25 metus ir ka
da pagrįžau, tai neradau nei klioštoriaus, 
nei pažįstamų. Mano mergina, kurią my
lėjau, jau seniai buvo kapuose; sako, mi
nis nuo susikrimtimo. Manęs niekas ne
pažino ir niekas nenorėjo priimti. Tik, 
ačiū dievui, valdžia, kaipo senam kareiviui, 
davė dešimtinę žemės. Triobelei pasista
tyt turėjau savo kelioliką rublių. Dar ir 
dabar į mėnesį gaunu pensijos penkis rub
lius, tai taip ir gyvenu. Niekas pas mane 
nesilanko, gyvenu vienų-vienas; niekas man 
nemiela, vien tik ant šių kapinių randu su
siraminimą, todėl ir lankaus čia kotan- 
kiausiai...

— Tai kokį suraminimą randi ant šių 
apleistų kapinių?

— Matyk, tamsta, čia yra kapinės ne 
paprastų žmonių, bet kareivių. Skapiškio 
buvo atvaryta visas pulkas švedų kareivių 
belaisvių, jie visi išmirė ir tapo čia palaido
ti. Aš jaučiu, kad jie mylėjo ir buvo my
limi ir kad ne iš liuoso noro čia pakliuvo 
ir svetimoj žemėj kaulus sudėjo. Jų ka
pai apleisti, niekinami. Aš jaučiu, kad jie 
toki nelaimingi buvo, kaip ir aš... Taigi 
čia atėjęs sėdžiu, svajoju, rodos šneku su 
jų dvasiomis, kurios, man rodos, taip ir kį- 
la iš kapinių ir verkia, guodžiasi...

Tuotarpu atėjo mano draugai 
supratęs mūsų siekius, tarė:
— Aš ėsu girdėjęs pasakojimą, kad lai- 

viešpatavimo Lietuvos karaliaus Zig
manto Augusto, didelis Lietuvos kareivių 
būrys dingo be žinios ir Lietuva nuo to m 
pradėjo vis pulti ir pulti. Ir kada Lietuvą Shaw sako:
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Daugiausiai lietuvaites 
dirbtuvėse.

kokius jos 
kokią algą

‘•neišmanėlės!”

MOTERIMS NAUJIENOS
MUSŲ OBALSIS.

Pennsylvania 
pirmyn.

Šiuose rinkimuose Penn- 
sylvanijos vyrai pasirodė 
labiau progresyviški, negu 
New Yorko valstijos vyrai.

Pennsylvanijos moterims 
trūko tik 34,000 balsų, kad 
gauti teises. Juk tai visai 
jau netoli laimėjimo.

Iš 57 pavietų moterįs už
kariavo 31 — reiškia didžių
jų ą. Tuose pavietuose di
džiuma balsų buvo už teisių 
suteikimą.

Ir viskas būtų buvę pui
ku, jeigu ne Philadelphia. 
To miesto vokiečiai balsuo
tojai pasirodė dideliais mo
terų teisių lygybės priešais.1 
Philadelphia savo balsais 
paskandino moterų teises. 
Tame mieste prieš amend- 
mentą paduota 44,000 balsų 
daugiau, negu už amend- 
mentą. Ir tie tai balsai su
mušė laimėjimą, kuris jau 
buvo taip arti.

Allegheny pavietas, kurio 
vyriausiu miestu yra Pitts- 
burgas — jau užkariautas 
sufragistėmis.

Sufragistes nepra- 
laimejo.

Didžiuma balsuotojų ke
turių rytinių valstijų (Mass.,

tų valstijų konstitucijų pa
taisymo sumanymą, sulyg 
kurio turėjo būti suteikta ir 
moterims lygios su vyrais 
politiškos teisės — moterų 
sufragizmas. Vienok su
fragistes tuomi nepralaimė
jo,. bet — laimėjo. Didžiu
ma vyrų balsuotojų nu
sprendė, kad jų motinos, 
moterįs ir seserįs turi būti 
politiškos vergės, ne su tik
slu pažeminti moteris, bet 
per savo nežinę — tamsu
mą.

katą prie- darbo, dėl įgijimo ir apleido svetainę. To-, reikia pažvelgti, 
gyvenimo reikmenų <— sy- liaus rašoma: “Kada A. darbus dirba ir 
kiu; bet kada jie eina nu-[ (suprask Vasnelio) į svetaj- gauna.
spręsti, savo balsais kokia nę neįleido, tuomet net keli Daugiausiai 
šalyj tvarka turi būti, — sporteliai iš svetainės išdū- dirba geležies 
tūlą laiką, — nuo kurios mė ir visi nusibaladojo į Darbai gana pavojingi, nes 
priklauso jų ir jų moterų karčiamą. Bet, vargšai, ir dirba prie mašinų ir gana 
likimas, laimė ar nelaimė— ten nepalaimą sutiko: kar- sunkus. Jau ne viena tapo 
moterįs turi liktis “prie pe- čiamninkas išmetė laukan”.' sužeista. Jos turi dirbti 
čiaus!” |Kur tai Sufragistė girdėjo, daugiau, kaip 10 valandų į

b) Jų motinos išmano kad karčiamninkas ką mė- dieną ir gauna nuo 3 iki 6 
gimdyti juos, auklėti juos, Itytų per duris lauk? Tai dolerių į savaitę.
išmokinti juos, pastatyti yra neužginčijamas faktas,! Kurios dirba stuboše, tai 
“ant kojų”, padaryti vyrais, kad męs nuėjom ne į kar- ir tų padėjimas negeresnis, 
valstybės reikalų “žinovais”, lč‘amą, bet į svetainę ir mū- kaip ir pirmųjų. Tankiau- 
— gi jos pačios prisidėti ^u niekas iš niekur neišme- šiai’jų darbo valandos ne- 
prie tvarkymo valstybės/ te. Apie dvidešimts vaikinų aprubežiuotos, labai ilgos, o 
reikalų, paliečiančių sykiu suėję tą vakarą nutarėm, užmokestis taipgi menka, 
ir patį auklėjimą, — yra 'kad su L. M. P. S. narėm Tik jos gauna valgį ir kam- 

idaugiaus nedraugaut nei barį atsakantesnį.
c) Jų seserįs, kurios dir- ant jų balių nesilankyt. Pa-r Kaip matot, vietos lietu- 

ba sykiu tose pačiose indu- čios agituoja, kelia neapy- vaičių gyvenimas gana var- 
strijos šakose, prie tų pačių <kantą, o potam tėplioja į gingas ir, rodosi, skurdo 
mašinų, lygias valandas, ly- laikraštį nebūtus daiktus, prislėgtos, turėtų impintis 
giose sąlygose ir lygiai dar- Patartina moterims ant a- pagerinimu savo būvio, tu- 
bo padaro už mažesnį už- teinančio susirinkimo nu- retų rūpintis savais reika- 
mokestį, — kovoje už gėrės-,baust nares, kurios taip pa-’lais, kad kaip nors pageri- 
nį būvį gali vartoti industri- steigė, nes aš sužinojau per nūs savo būvį. Turėtų mo- 
jališką ginklą — uniją —p-le K. Žukauskaitę, kad jų terįs lavintis, tverti tam 
sykiu su jais, gi politiškas mitinge tokių nutarimų ne- tikras draugijas ir tt 
ginklas — tik vyrams...

d) Tas milijonas vyrų 
sprendė, kad tas tai “nie- ne. 
kis”, kad yra iš moterų tar-

buvo svarstyta, ar įleist A. [ Nors iki šiol mūsų mergi- 
V. Vasnelį ant jų baliaus, ar nos veik nieko neveikė ir a- 

| pie jas nieko nebuvo girdėti, 
Jeigu aš vieną moterį esu bet ateity yra viltis, kad ir 

po pasižymėjusių mokslais, ypatiškai įžeidęs, tai gali- jos pradės smarkiau dar- 
gabumais, taip, kaip ii' iš ma su manim ypatiškai pa- buotis, pradės rūpintis sa- 
vyrų,“niekis”,kad didelė da- sikalbėt, o ne rašyt taip vais reikalais. tTik reikia 
lis ir vyrų yra tampių, nie- plačią agitaciją. [jas bent kiek pajudinti, rei-
1 .v v. A. V. Vasnelis. [kia daugiau laikraščiuose

Visus aštrius rašyti, 
iš šio laiško iš- [ 
Tikimės, kad1 
tuojaus duos [ 
Talpiname šį į 
davus progos!

mokratizmo”, kokis yra Ru- abiem pusėm pasiaiškint. 
sijoj) ir —

f) Jie sprendė, kad, idant 
motinos išauklėtų prakil
nius vyrus jos turi būt ver
gės...

Čia paminėti motyvai y- 
,ra visi, kuriais 
veik milijonas vyrų baisa- ‘ parodas 
vo už palikimą moterų po-būdavo ucucuw.n., c , ((T . - „
htiškoj vergijoj. Jie paro-•.“Laysum” teatre; prasidė-1 Sekančiame Laisves 
00, ant kiek yra tamsios''(į;ivo 2 vai. po pietų. Pro-

ko neišmanančių apie gyve-t 
nimą ir net nupuolusių do- i Nuo red. 
riškai, morališkai ir pro-[išsireiškimus 
tiškai. Iš beveik milijono Uraukėm. 
prieš sufragizmą balsavu-[progresistės- 
siu, dalis balsavo “for sake atsakymą, 
of dernokracy” (vardan “de- laišką, kad 1 1* M 1 1 • TA i __  __ “ —.

PITTSBURGH, MASS. 
Moterų judėjimas.

Vietos moterįs iki šiol va
rė gąna smarkią agitaciją, 
kad gavus lygias su vyrais 
teises. Jos rengė prakalbas, 

ir tt. Prakalbos 
kas nedėldienis; 

” teatre;

Uralas.

WORCESTER, MASS. 
Moterų paroda.

30 d. spalių buvo puiki 
[moterų paroda, kaipo ženk
las reikalavimo lygių su vy
rais teisių. Pasibaigus paro
dai buvo prakalbos ir kon
certas, 
virš 2 
ViskasSene-

remiantieslis

Skaičius bal- vyrų!

D. Klinga

ŽINIOS.

gija nurodo, kad Amerikoj

ne-

Parodoj dalyvavo 
tūkstančių žmonių, 
kopuikiausiai pavy- 

Zanavykas.

1 PUOŠ V- --  OJIUU, pvi - | v cunniiu, ivnnv uu v v ovvucv* .
io/vėl gyvenimo kartybes, nėję, sužinoję apie moterų da iš šalies prisižiūri, tai 

xrnv’CmG Yialnv-noc’ olmvrln Knf-nlr M clm m a nvioe aan

Ir tuomi pačiu sy- prieš prakalbas griežia or- 
“milijonas”, ‘ “

J. Svyrūnėlis.

kiaurai puoš kapus.
(Pabaiga).

smarkiai nubaudė, bet tai buvo niekis, ką 
aš paskui patyriau. Mane ėmė persekioti 
ir bausti ant kiekvieno žingsnio, tačiaus tos 
bausmės mane nuo tų minčių nepaliuosavo, 
aę pasilikau su jomis. Vieną sykį perdeti- 
Yte man paskyrė dvidešimts penkias rykš
tes ir keturioliką parų išlaikė požeminiame 
klioštoriaus kalėjime. Kalėjimas drėgnas, 
tvankus, valgyt gaudavau tik į antrą dieną 
duonos su vandeniu; vos badu nenumiriau.

Tėmykite!
.................. ” nu

mery Moterų Naujienose 
tilps mūsų skaitytojų atsa- 
kymai ant užklausymo “Ar 

kestra, po prakalbu prasi- teisingai pasielgė?
’ 1 - ; Neužmirškite kuoplaciau-

Tokiu būdu visas [saa Pa?kteisti tą Laisvės 
programas užsitęsia iki 6 Pumeri-. ^cn ^us įdomaus 
vai vakaro. Kalbėtojai bū-;11 ™uding° pasiskaitymo, 
na gana įžymus kaip vyrai,' 
taip ir moterįs.

10 d. spalių kalbėjo M. 
Fuller, garsi moterų orga- 
hizatorė.

17 d. spalių kalbėjo drg. 
Carl D. Thomson, tautinės 
socijalistų partijos informa
cijų biuro sekretorius. Jis 
nurodinėjo, kiek kuri indus
trija turi pelno ir perstatė 
tuos vargus, kuriuos darbi
ninkai kenčia ir tt.

Bet ne vien tik svetainėj 
rengiama prakalbos — ren
giama ir ant gatvių. Štai 
16 d. spalių buvo didelė md*- 
terų paroda ir daugybė mo
terų ir vyru maršavo gat
vėmis. Žodžiu, svetimtau
tės moterįs darbuojasi, kaip 
išgalėdamos.

Dabar reikia paminėti ir 
apie lietuvių moterų veiki
mą, reikia nurodyti, ką vei-

« | View V LJ V V X k.

Ona Howard,vergiškos galvos daugelio gramas būdavo sekantis: 
____ ____ “Skaičius bal- vyrų!

jau užėmė rusai, tikrieji jos sūnus nustojo su paduotas prieš sufragiz- kiu skaitlinė . _ _____ , *_____ ,_____
mą gali būt teisingas, bet parodo aiškiai sufragistėms, deda rodymas krutančiu pa- j 
jis neatstovauja balsuotojų 'ant kiek galingas_jų priešas veikslų, 
dvasios. Aš d y
giau nei pusė balsuotojų, ką lijonas vyrų.

apakau, pradėjau alpti... Nuvedė pas klioš- 
toriaus perdėtinį, storą kunigą. Ėjau pil
nas apmaudos. Kunigas klausė:

— Ar gailiesi už griekus?”
— Gailiuos, — atsakiau”. Mano bal- 

' sas drebėjo ir jis, nelabasis, atleisk jam 
viešpatie, suprato, kad apmaudauju ir su
riko:

— Tai tu šitaip man atsakai! Nuvilkt 
zokonišką abitą, penkioliką rykščių ir prie 
klioštoriaus darbų...

Tik tu pamislyk, panešus dvidešimts 
penkias ir iškalėjus keturiolika parų, vėl 
gauti penkiolika! O juk kiekviena rykštė 
atverdavo žaizdą..., Aš kentėjau...

Praėjus kiek laiko, aš dirbąu kliošto
riaus ūkė j.

Buvo šienapjūtė. Skubinom pjaut šie
ną. Atėjo perdėtinis; eina palei pradal
ges, žiūri. Priėjo prie vieno pjovėjo ir 

i sako:
— Kaip tu pjauni? žiūrėk, koks tavo 

pradalgis, visa žole tebėra! Gulkis, pasi
kelk drabužius.

vilties ir verkė, kaipo ant kapo motinos- 
tėvynės, nužudę paskutinę viltį... Tūlas 
ūkininkas anksti ryte vežė parduoti veži
mą šieno. Susitiko su kareiviu, kuris tą 
šieną nupirko, užmokėdamas gana bran
giai ir prašė nuvežti į jų stovyklą. Važia
vo toli, pro daugybę bokštų ir vartų, kol 
privažiavo stovyklą. Ten ūkininkas pamatė] 
didelę daugybę kariumenės, pradėjo stebė
tis. Tada kareivis tarė:

— Nesistebėk, tai yra Lietuvos kariu- 
mene, kuri dingo be žinios Zigmanto Au
gusto laikuose. Nežudykit vilties, ateis lai
kas, kada męs ateisime vėl kariaut už Lie
tuvos garbę ir ja iškovosime.

Tai ištarus, suūžė vėjas ir viskas din
go. Ūkininkas pasijuto bestovįs ant vie
tos, kur susitiko kareivį. Žinoma, tai yra 
tik padavimas. Kurie mirė, jau nesikeis. 
Bet gims Lietuvos sūnus, tikri jos vaikai, 
kurie iškovos jai liuosybę ir garbę. Todėl 
labAi džiaugiuos jus matydamas, nes jūsų 
ypatose matau tuos žuvusius Zigmanto 
Augusto kareivius, kurie kelias, kad kovot. 
Būkit vaikeliai drąsus ir ištvermingi karei
viai kovoje už liuosybę, nors daug prisieis 
jums nukentėt, bet turėkit viltį. '_____
čioji gentkarte liaurų vainikais puoš jūsų 
kapus...

Žiaurios gyvenimo bangos be mielašir- priešą, 
dystės blaško mano valtelę, daužo į uoluo
tus krantus, šalta, kaulėta ranka jau trau
kią į kapus. Rodos, kilti ir didi darbai susi
kulia ir subįra į tūkstančius šmotelių. Prie
šai nusijuokia, kaip iš kvailo žaislo, 
das rūkas apdengia vaidentuvę, 
tai viltis, energija... Tačiaus, 
mintyje senelio žodžiai. “Būkit drąsus ir gyvenimu -— 
ištvermingi kovoje. Liaurų vainikai puoš suteikia- 
jūsų kapus”. Ir vėl atgimstu iš nauj 
su energija metuosi į žiaurą kovą. Į^koyąU 
už laisvę, teisybę... '

Aš tikra, kad dau-1kas jis yra. Nėra tai mi- 
. O, ne! Ne 

balsavo prieš mus, suklydo?; vyra i jų priešas, bet nežinė, 
(Teisingiaus bus pasakius tamsumas pusės tų ^vyrų 
— jie veik visi suklydo). Jei galvose! Su tuo priešu^ąs 
tie balsuotojai, kurie baisa- tuia ir vest kova, 
vo prieš būt supratę, kad 
tuomi paniekina savo mote
ris, prasižengia prieš moti
nas, skriaudžia savo sese
ris, neduodami politiško 
ginklo apginti ekonomiškus 
jų, — lygius vyrų — reika
lus ir pastoja kelią abelnam 
progresui — jie visi būt bal
savę už.

Ką sufragistes laimėjo?
Sufragistes kovą nelaimė

jo, politiškų teisių galutinai Sufragiste,_ melu^pridengia

Tarp kitko sako- 
Reikia pažymėti, kad

LAIŠKAS “L.” REDAK
CIJAI.

Garbi “Laisves” Rėdystė!
Korespondencijoj tilpu- 

sioj No. 82 iš Schenectady, 
N. Y., po kuria pasirašiusi

■ Massachusetts.
Mass, valstijoj už suteiki

mą moterims lygių su vy
rais balsavimo teisių pa
duota 163,406 balsai; prieš 
—• 295,485.
Susipratusios Mass, valsti

jos moterįs turės dar daug 
darbo, kolei užkariaus tą 
valstiją.

Iš “Boston Ev. Record”.

Kaip Brooklynas balsavo.
Brooklyne už suteikimą 

moterims teisiu balsavo: už 
84,546; prieš — 123,230.

Prieš balsų suteikimą bal
savo daugiau 38,684 balsuo
tojai.

sau neiškovojo, bet nei ne-[atsitikimą L. M. P. S. 7 kp.
pralaimėjo. Jos laimėjo baliaus. rr'—p 
pirmą tos kovos mūšį! Kaip ma: “ 
apskaityt pirmo mūšio lai-[tūli sporteliai buvo sustrei- 
mikį? Štai: 1) ištirta kavę ir vaikščiodami kitus 
priešo spėkos ir pozicija, 2) agitavo, kad neitų į mūsų 
užimta kelios pozicijos, 3) [parengtąjį balių”. Šitas 
pasimokinta strategijos ir prirodymas Sufragistes be- 
4) įgauta daugiau narsumo gėdiškai įleidžia Schenecta- 

Būsian- praktikos toj kovoj, o dės vaikinus. Tokios agita-'rįs, nes iki šiol apie mūsų 
svarbiausia tai, kad pirmas ei jos ir boikotavimo niekas merginų ir 
mušis sufragistėms davė nevarė lig rugsėjo 18 d., 9 nieko nesigirdėjo, tarsi jų 
progą pažinti tikrąjį jų vai. vakare, kada jau balius visai nebūtų. Bet ištikrųjų'

Tą ir sunku kas apie jas rašyti, 
patį vakara 9 vai., A. V. Mūsų merginu nepamatysi. lv. .. . . . v._- • - - - - - 1 - - ‘■ - - - - • , [dzia įtaisytų priežiūrą.

Jau gana męs turime 
prižiūrėtojų, o kas iš to?

Gaspadinės subruzdo.
Amerikos gaspadinių dr- 

ja išleido specialius atsišau
kimus į visas šios Šalies gas- 

kia mūTuAm-einos ir'mote- Pėdinės. Gaspadinių drau- 
IV let IlllloU IIlVl L11ILUO IIIU Iv • • -a 1 1 A M, gija nurodo, kad Amerikoj 

>1 O1U1 ClĮVlV llllioųi • . 1 V • . •
r moterų veikimą su koznais metais

eina prastyn ir prastyn.
jį jų vai. vakare, kada jau balius visai nebūtų. Bet ištikrųjų1. Gaspadinės reikalauja, 
t buvo pilnam progrese. Tą ir sunku kas apie jas rašyti. tose vietose, kui gami- 
j.o. patį vakarą 9 vai., A. V. Mūsų merginų nepamatysi nama sviestas, federate val- 

keturių1 Vasnelis norėjo įeit į svetai-nei viešuose susirinkimuose, 
i._____ R“___ s veiki-
Jos nesirūpina sutver- 

nors ratelį arba 
Ir kodėl taip?

Priešo spėka ir kas jis.
Apie milijonas ]

rytinių valstijų balsuotojų nę, bet dvi ypatos jį sulaikė nei visuomeniškame
savo balsais sprendė, kad tarp durų ir pasakė: mote- me. <’
a) jų moterįs, gyvenimo rįs nutarė per viešą susirin- ti kokį 

Ju°" (draugės, gali su jais gyven- Rimą jum įžangos tikieto draugiją.
Jau žūs- ti sykiu, eiti į pasilinksmi- neparduot už tai, kad tams-[Argi jos taip laimingai gy

vos sužiba nimus — sykiu, džiaugtis ta esi įžeidęs žodžiu vieną vena, kad joms niekas ne- 
"' rūpi? Rodosi, kad jos rė-jei jis džiaugs- moterį ir lenkę mergina

— sykiu; per-(Vaikinai, kurie buvo svetai-ira jau taip laimingos. ,Ka
da iš šalies prisižiūri, tai 

.vargus, nelaimes, skurdą, betaktiškumą prieš sau ne-'mūsų moteris ir merginos 
ašaras — sykiu; prakaituo- patinkamas ypatas, atsisakė i daug vargingiau gyvena 

| ti ir eikvoti spėkas bei svei- tą vakarą su jom dalyvautjgu kitų miestu moterįs. Tik

v''- 'f ■ r 'i* **

•, ■> v* ■BMhBKSB i

RED. ATSAKYMAS.
P. M. (Montello), kad 

mergina G. A. atsisakė tekė
ti už vaikino A. R., tai jau 
josios ypatiškas dalykas, į 
kuri “Laisvei” nėra reikalo 
kištis.

• Rašinėkit apie svarbes
nius dalykus.
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lišeive, sulygino Rusijos dęs-f comotive Co. dirbtuvėj, tu- Bus suloštas veika- 
potiškumą su Amerika, kur |r§jo gerus darbus, bėt norė- las ‘Tris Mylimos . 
darbininkai neturi jokių jo vagystėmis užsiimdamidarbininkai neturi uw
teisių, kad apsvarsčius savo pralobti. Tai buvo tamsus
reikalus. , I darbininkai, išskaitė jokių

J ' 1 Qilrv’n čniii nonrimilflin nrin

Bet darbininkai jo tų 
pliauškalų nepaisė ir tuo1- 
jaus apie 200 apleido dirbtu-

BINGHAMTONO MARGU
MYNAI.

Laukiame jdešų įkurtuvių - Už dviej išgjo j 
musų tautiškos svetaines, LzA.-n___
kuri, kaip męs tikime, pa
darys garbę visiems prdgre- 
syviškiems Binghamtono 
lietuviams. Turėsime pui
kų namą, nereikės kitur pa
stogės prašinėti. Prisiusi
me “Laisvei” savo namo 
“pikčerį”.

Svetainę turim, o parapi- 
jonams taip toli iki bažny
čios, kaip i 
pieno. Kvietė pagelbon 
Struckį f 
duos ožiai pieno? Parapi-1 streikieriu 
jonai renge ir “Vnnnorfa” i — _ 7
kur buvo ts‘ 
(monologų) ir kitų galų, i 
Nei šis nei tas išėjo. Ypač • . •V—* • • • INAdALAjau prastas išėjo pirmimn- gpįgįf

streiką apie 600 darbininkų, 
i Tuom tarpu kompanija pra
dėjo streiklaužius statyti. 
Kadangi darbininkai pradė
jo piketuoti, tai kompanija 
gązdino milicija. Miesto 
valdyba pasakė, kad milici
jos neįsileis. Tuomet dides
niųjų dirbtuvių savininkai 
sušaukė konferenciją ir po

' -

_________ , ____ Kaip girdėjau, L. S. S. 60
Susirinkime dalyvavo ke-1 laikraščių, neprigulėjo prie kuopa rengiasi sulošti ant 

liatas universiteto profeso- 1 1 . ................... ” ............
rių ir dar vienas jų trumpai 
kalbėjo.

Susirinkimas labai malo
nų įspūdį padarė ant pašali
nių žmonių. 

“L.” Korespondentas.

jokių draugysčių ir neap- 18 gruodžio puikų veikalą 
kentė pažangesnių žmonių. “Jėzuito Sąžinė”. Veikalas
P. Patramintas paliko žmo
ną su 3 kūdikiais.

Nevėžis.

rankrašty.
Saparas.

EAST ARLINGTON, VT.
Mūsų veikimas.

Apie diskusijas ir paskai
tas jau buvo rašyta, bet aš 
dabar noriu parašyti apie 
“dramas”, kurias mūsų “ak
toriai” tankiai sulošia ir a-P UcUU £‘,tos konferencijos priplaukė toriai” tankiai sulošia ir a-

mums i i gerves v|so^iu detektyvų, policijos pie abelną “veikimą”.
. q.te Pagel°oa jr streiklaužių. Pasiro- Pora savaičių atgal tūlu 
įr. džius tokiems elementams, du broliu susiginčijo, kuris
........ .....   pradėjo jų gabesnis naikintojas svai-

Pora savaičių atgal tūlu

HARTFORD, CONN.
30 d. spalių buvo maskų 

balius L. S. S. 49 kuopos.

i lūbicinicLiu ŪPUS Miauviu
k i konceitą , pūlti. Policija streiklaužius 
buvo talologų (suprask a(j-j0 į įr įg darbo
nnlnmii iv Lriri’i nrn Iii |a e u c c . •vedžioti. Dauguma strei- 

kierių pradėjo prie darbo 
‘ Ir tuorpi viskas už-

Bet ką čia šnekėt apie 
pirmininką ir parapijomis, 
Kad tūla moteriškė Maro-

.sibaigė.

ginančių gėrymų. Kad pa
rodžius savo gabumą, paėmė 
bonką ir smogė savo broliui 
į kaktą. Viskas būtų buvę

DETROIT, MICH. ; 
Atsakymas D. M. D. organi

zatoriui.
“Laisvės” N 87 matau at- Žmonių buvo ncperdaugiau- 

sakymą ant mano žinutės, šiai. Dalis buvo . apsimas- 
tilpusios “L.” N84. Jonas kavus. Buvo skiriamos do- 
Dan ta, organizatorius D. M. vanos tiems, kurie 
D. rašo, būk aš minėjau, apsimaskavę. Pirmą dova- 
kad D. M. D. turi kokios tai 
rūšies dailės programą. -Ki
toj vietoj sako: •

“...rengt teatrališką vaka
rą, bet ne šokius, kaip kores- 
pond. (aš) mini”. Rašiau 
tai neišsivaizdinęs, bet gry
nai dalyką patyręs, nes jau

geriau

ną gavo V. Bagdonienė, ant
rą laimėjo lenkas ir trečią 
dovaną laimėjo M. Nikzen- 
taitienė, kuri buvo apsiren
gus “socijalizmas”. Ta 
viskas puikiai pavyko.

F. F. Nahunchikas.

lOBMMmwhhhhmmhhbhmhhmimi, • ,t 75y-r ■ • ,rr' ^7.*.* . r

WATERBURY, CONN.

WESTVILLE, ILL.

$2.31 gauta ir dakcija daro prierašą saky-

pritarė.
Viso suaukauta $2.31.

Nuo red 
pasiųsta J. Ramanauskui.

ir visi likosi užganėdinti, 
visi ramiai, maloniai užsilai
kė. Po vakarienei T. Dun
dulis, J. Klastaitis ir M.

zimiero choras taipgi sudai
navo keliatą dainų.

“L.” Reporteris

J. P. Ch epulis.
Nuo red.—Veikalo recen

ziją ir kritiką veikiančių y-

parengė šeimynišką vakarė- č
lį, kaipo padėką lošėjams ėmę savais reikalais.
“Nichilistų”. Vakarėlis bu-.kurie atsilankė, tai likosi 
vo be svaiginaičių gėrynių Į pilnai užganėdinti.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

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

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
SUTARTI SU VOKIETIJOS KANKA

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

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTU^TI.

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

HENRIKAS C. ZARO, Bankierlus
Metropolitan Saving Bank Building

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

i

Kalėdų DOVANOSD_0DrG11U| turėjau progų būti trijuose 
butų buvę susirinkimuose. Štai kuomi WATERBURY, CONN.

Atsakymas ant Aušriečio 
korespondencijos, tūpu
sios “Lietuvos” N 42.

“Lietuvos” N42 tilpo iš 
mūsų miesto korespondenci
ja, kurioje tūlas Aušrietis

stiklas 
tai

labai gerai, tik 
pasitakė minkštokas, 
šukės sulindo į kaktą.

31 d. spalių tūlas J. 
narsus šnapso_ ir alaus 
kintojas, pasiėmė dar

paremtu savo žodžius: “Dai
lės Myl. Dr. nutarė sušauk
ti extra susirinkimą paren
gimui baliaus, kur ant pir
mos vietos programo bus šo- 
ikiai ir šokiai”. 10 d. spalių

Laisve” duos dovanas 
savo skaitytojams

♦ 
* ♦

spalių pasirodė ap- 
" ' ; 29 d.

spalių bus prakalbos ir kal
bės J. Ettor, Giovanitti ir 
W. Haywood. Mūsų miesto 
ponai labai ‘nusigando ir 
nutarė prakalbų nedaleisti. 
Sulaukus 29 d. spalių, iš a- 

įpielinkinių miestų pribuvo 
daugybė policijos ir nei ant 
vieno kampo nedavė darbi
ninkams sustoti. Tokiu bū
du prakalbos ir negalėjo į- 
vykti.

Tai tau ir “laisva” šalis.

25 d.• —. / • • 1 \ 1 — VI. dUCUIU Uadi Iziene Qsarapijonka) pasakė garsinimai kad ant
po L. Prūseikos prakalbų: 
“kol kunigo ir bažnyčios nė
ra, tai ir su doleriu prieisi 
išpažintin, bet kaip bus ku- 

* nigas ir bažnyčia, tai ir 
penkių bus mažai”.

Ta moterėlė turi daugiau 
sveiko proto, negu tuzinas 
šventų Džimų, kurie prana
šauja, kad po šiai žiemai,at
ėjus pavasariui, Bingham
tone socijalistų nei dūko ne
liks.

Gana jau gana pranašau
ti! Jeigu per žiemą išlik- 
sim, tai pavasaryj nebus bė
dos. Turime svetainę, tai 
nesušalsim, bet kas bus su 
Struckio avelėm, kada su 
slavokų kunigu nesusiderės 
ir turės eiti ant “stryto?”

XX., 
nai- 

du

CHICAGO, ILL.
Piliečių susirinkimas.

30 d. spalių įvyko piliečių 
susirinkimas. Susirinkimą 

I atidarė aldermanas A. A.
Per L. Prūseikos p rakai-! McCormick ir pasakė, kad 

bas buvo daug žmonių ir ke- šio susirinkimo esąs tikslas 
Ii parapijonai. Po prakalbų aiškiai perstatyti visuome- 
vi_enas jų dar mokėjo šne- nei dalykus apie vedamą ko- 
kėti, bet kitas tai kudakavo, vą darbininku su darbda- •W-V •• 1 • 1Parapijcs gaspadorius de
javo, kad socijalistai peikia 
ių artistus ir persekioja 
“viernuosius”. Nabagėlis! 
Kokia jau socijalistai turi 
valdžią Binghamtone, kad 
ką nors persekioti? Antras 
nemokėjo šnekėti. Šneka 
per pusę-žmogaus šneka ir čius, iškilusius tarpe darbi

ninkų ir darbdavių.
James Mullenbach, taiky-

viais.
Jane Addams kalbėjo a- 

pie geresnį sutvarkymą pra
monės ir kad valstija pri
žiūrėtų darbininkų sąlygas. 
Nekurios valstijos jau turi 
išleidę tam tikrus įstatymus, 
kurie prigelbsti išrišti gin-

savo draugu ir, nuėjęsį žy- uUV0 susirinkusi komisija, aprašo apie L. S. S. 34 kuo- 
d0 ,, Pradejo dra- peržiūrėjimui knygų D. M. |pos.koncertą, buvusį 24 rug-
mą lošti. Drama sulošta la- p. Tuomet ir Tamsta atsi- sėjo. Jeigu Aušrietis būtų 
bai atsaKanciai: krautuves ]ani<ei tenai ir išsireiškei,įrašęs kritiką, tuomet nieko 
langai išbyrėjo ir kiti aaik- ^aj daug narių privatiškai įstabaus nei nebūtų buvę, 
tai sutrupėjo. Ant rytojaus - - - - - - - .
režisierius pabėgo, o jo du 
aktoriai užsimokėjo po 
$10.18. Bet žydas žada rei
kalauti už “vietą” ir pasko
lintus rakandus prie išpil
dymo “dramos”.

Ar tai męs neveikiam? 
O kiek bačkų alaus ir galio
nų degtinės ištustinom, tai 
sunku ir suskaityti. Bet to 
dar neužtenka, nes ateity ir
gi darbuosimės iš visų pajie-

Arlington© Detektyvas.

SCHENECTADY, N. Y.
General Electric Co. virš 

4,000 mašinistų vis dar te- kiai. 
bestreikuoja, nors apie 9,000 uengs teatrališką, vakarą, 
darbininkų, kurie priklauso1 bet ne šokius. Prisiunčiu 
prie skirtingų unijų, jau su- ii' “Laisvei” vieną plakatą, 
grįžo prie darbo. Kaip gir- Ten pažymėta, kad laike to 
dėt, tai pastarieji tapo unijų nelemto vakaro 

(vadovų (taikos komisijos) Iras ir šokiai.

reikalauja parengti vien tik bet dabar Aušriečiui rūpėjo 
šokius, nes būnant ir per- ne kritika, o tik šmeižtas, 
statymui, mūsų merginos Pirmiausiai Aušrietis štai 
(narės) negali prisišokti ir kaip kritikuoja: 
neužganėdintos. Tuomet 
ten buvusi 6 D. M. D. nariai 
įdavė tamstai raštišką rei
kalavimą sušaukti extra su
sirinkimą, įvykdinimui to 
sumanymo, kas ir įvyko 16 choras kas sau; balsai pjau- 
d. spalių. Mano žinutė pa
rašyta, pirmiau 16 d. spalių, 
todėl aš, remdamasis 10 d., 
tarimu ir, negalėdamas įsi
vaizdinti, kad per extra su- '1 
sirinkimą bus nutarta apart

'“Kaip p. 
Prūselaitis ima chorą diri- 
guot, tai tik laikykis, kad 
balsiai nenusijuokus, nes šo
kinėja, tamposi, tartum po
pierinis Žalnierius, per tai

DOVANOS NAUJIEMS SKAI
TYTOJAMS:

Kas užsirašys arba kitą 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 metus 
$2.00, tas gaus dovanų knygoms už 50c.

naši, nors ausis užsikimšk”.
Tai begėdiškas drg. Prū- 

selaičio ypatos apšmeižimas 
ir grynas melas! Tą vaka-, 
rą choras labai gerai sudai
navo, ką liūdyja gausus pu- 

šokių sulošti trumpą veika-, blikos delnų plojimas. A- 
lėlį, parašiau, kad bus še-h)art kad choras gerai 

Tamsta teisiniesi, kad; sudainavo, tai patvirtino y- 
įpatos, gerai muzikoj prasi
lavinusios, kaip tai: M. Bra
zauskas, p. Bružauskas, Pri- 
cevičiūtė ir kiti.

: Kaslink dirigavimo, tai 
fmęs, choristai, gerai supran-

bus teat- 
Pats veika-! 

apgauti. Jie susiėjo ’ su liukas užims apie 30—40 mi- 
kompanijų gaspadoriais ir putų ir čia vis vien \ 

• ~ • 1 • • I___ ____ __ I _ ______ . 1 ..

pereklės vištos.
Bet bus gana apie tai.
Mūsų fondas apsnūdo, tojas darbininkų su darbda-! pasiūlius, t. y., 9į ’

Tarpe svetimtaučių visai ne-' viais, aiškino apie streiką į darbo dieną ir ant 5% pa- ganizatorium.
kolektucja. Kodėl lenkai, H910 metų. Jis pasakė,kad kėlimą algos. :

__ a .
į-įtame apie dirigavimą, nes’ 

visa? matėm ir profesijonalus di-i 
sutiko suktais "kompanijos’svarba puola ant šokių. (>' riguojant, kaip tai:, gerb. 
pasiūlyjimais, kuriuos kom- kad šokiai turi savo rūšies j M. Petrauskas tą patį mūsų 
panija dar prieš išeisiant į'dailę, laikau peržemu apie chorą dirigavo bemokinda- 
streiką darbininkams buvo tai varyti polemiką su Dai- mas “Birutę”, per tai geriau 
pasiūlius, t. y., 91 valandų lės Mylėtojų draugystės on- suprantam apie dirigavimą, 

m, 'g—riteri™. Gal tamsta ..negu p. Aušrietis. .
matai reikalą paskelbti visuJ Toliaus Aušrietis sako: 
____ — 1   '• j _ . v • 4/T\/T 1 n ii rvn Imi

Gal tamsta .nedu p. Aušrietis.

kurių mažiau, negu lietu-1 darbininkams algos buvo i Nedelimuose kapitalistų ypatų, surištų su šiuom '“Monologas ^Senmergė’ bu-j 
vių, moka prisigretint prie pakeltos ir kompanijos dau- laikraščiuose tapo paskelb- rengiamu vakaru, vardus iri vo toks riebus, kad tik kar-
amerikiečių?

Binghamtonietis.

Knygas pasirinkit iš šio surašo
Išvogimas iš I’aviako 10 kalinių, kaina .............
Moteriške ir Meilė ..........................................................
Raudonas Juokas ......... .. ......................
Darbo žmonių istorija ...................................................
Lietuva sušals ..............'....................................................
Moterų padėjimas evangelijoj ....................................
Griuvėsiuose .......................................................................
Šeimynos istorija ............................................................
Kontrobandnikai ...............................................................
Galutinis klesų kovos tikslas ............................. ......
Lekcijos apie atskyrimo ženklus .............................

20c.

.. 25c. 

.. 20c. 

.. 20c. 

.. 15e. 
.. 10c. 
.. 20c. 
.. 10c. 
.. 10c.

Tos dovanos bus duodamos tik iki 
Kalėdų.

Pasiskubinkit kitus prikalbinti ir pa
tįs atnaujinti, 

“LAISVĖS” ADMIN.

gu jis jau taip gerbia p. 
Petrauską, tai kodėl apie tai 
nieko nepranešė ,į laikraš
čius ir nenupeikė tų ponų 
pasielgimo, kaip kad nupei
kia L. S. S. 34 kuopos kon
certą? Čia nenoromis pri
sieina manyti, ar tik p. 

{Aušrietis nebus to pačio liz
delio paukštelis, kuriame 

,’tupi Povilaikai, Žemantaus- 
kai ir kiti?

L. S. S. 34 kuopos
Choristas.

Lietuvių Laisvamanių 4 
kuopos. Sulošta 5 aktų vei
kalas “Jono Širdis”. Akto
riai šavo roles atliko pusėti
nai gerai. L. L. kuopa gali 
pasidžiaugti, kad savo tarpe 
turi gabių aktorių.

Žmonių buvo apie porą 
šimtų. Mat,4“ mūsų mieste 
seredomis būna veik visose 
dirbtuvėse išmokėjimai, tai 
daugelis tą dieną būna užsi-

Bet

bčiomose tiktu”.pavardes?giau pelnijo, nes turėjo pa-,ta, kad darbdaviai su strei- 
stbvius ir nuolatinius darbi- kieriais susitaikė ir kad pa

gedėly .13,000 darbininkų 
grįžš prie darbo. Mašinis
tų unijos vadai nedėlioj su
šaukė mitingą ir apkalbėjo 
tą apgavingą pranešimą,bet 
kitų unijų vadovai visai ne
šaukė susirinkimų ir pane- 
dėly darbininkai, pasirem- 

| darni laikraščių praneši- 
( ‘ ? grįžo prie darbo,

rie darbo grįžo apie 
bet be

ninkus. Darbininkai, gau
dami didesnes algas, irgi bu
vo užganėdinti.

S. Hillman, prezidentas 
A. C. W. of A. kalbėjo apie

CHEROKEE, IOWA.
Šis miestelis nedidelis, a- 

pie 5 tūkstančiai gyvento
jų. Lietuvių čia visai nėra., .
Darbų kitokių nėra, kaip streiką, kuris buvo iššauk- 
tik farmos. Dėl merginų į tas su tuo tikslu, kad darb- 
visai darbų nėra, išskiriant 'daviai pripažintų darbinin- 
ligonbučius, kuriuose mer
ginos daugiausiai dirba.

M. Dambrauskiūtė.

kams teisę nors pasiskųsti,’ 
bet darbdaviai ir to nenori mais, 
pripažinti.

Kas karčiamose tinka, 
I tai dar nereiškia, kad ant 
koncertų netiktų. Pagaliaus 

31 d. spalių buvo prakaL tame monologe nieko ne
bos Lietuviu Kooperatyviš- baus nebuvo, tik pajuokia- 
kos Bendrovės. Prakalbų {ma senmerges ir kunigų gas- 

ti lietuvišką visuomenę, ko- nei kiek su teisybe neapsi- 
kią naudą atneša užlaiky-■ lenkia. __ *
mas kooperatyviškos krau-j 
tuvės.

Tilibain.

SO. BOSTON, MASS.

tikslas—plačiau supažindin- i padinės. Bet tas monologas 21 d. spalių L. S. S. 26 kp.

ATHOL, MASS.
Darbininkų streikas.

Pradžioje rugsėjo mėne-

pripažinti. Paskui jis fak- Nors prie 
tiškai nurodė, kaip yra iš- 0,000 darbininkų 
naudojamos merginos.

‘ ' i Pagaliaus, Aušrietis pa- 
____ Pirmiausiai kalbėjo smerkia ir Džian Bambą. 
A. Rimka “Ateities” redak- vadžių,. viską pasmerkia, 
torius. Kalbėtojas nurodė, viską kritikuoja, kas tik

ir 
kooperatyviškos kas publikai geriausiai pati- 

u
Tiesa, buvo tūli dalykėliai 

silpnokai atlikta ir tūli dą-

naudojamos merginos. Jis mašinistų negalėjo darbą kokią, naudą atneša visuo- geriausiai buvo, atlikta 
pasakė, kad nereikia jokios pradėti. Bosai, bandė kitas menei 2" i i i-*
agitacijos pakeitimui da- darbininkus statyti ant ma- krautuvės. Antras kalbėjo 
bartinių darbininkų sąlygų •šinistų vietos, bet pastarieji 

visai atsisakė ir atėję prisi
rašė prie mašinistų unijos. 
Tokiu būdu mašinistų uni
ja vis didinasi.

Kaip girdėti, kad ir sugrį- 
žusieji nori vėl į streiką iš-

šio atvyko į mūsų miestą1 geresnėmis, nes tai visuome- 
International Association nės užduotis ir ji privalo 

spręsti, ar darbdaviai tei
singai elgiasi taip išnaudo
dami merginas.

P-lė Grace Obbot, iš im-, 
migrantų lygos,kalbėjo apie eiti. Tokiu būdu kapitalis
tai, kiek jai prisiėjo skurdokų laikraščiai praneša, kad 
matyti tarpe rūbsiūvių mer-1 kompanija mano, visus dar- 
ginų, kurios yra ateivės ir bininkus atleisti ir dirbtu- 
negali angliškai kalbėti. Bulves uždaryti. Reiškia, bus

i parodytas ant konvertų,’apskelbtas lokautas. Mat, 
jotu komnaniiu. merginu be mašinistu nieko nčgali

International
of Machinist unijos organi
zatorius ir pradėjo vietos 
darbininkus organizuoti. 
Daugiausiai organizavo U. 
T. D. Co. darbininkus, nes 
šioj kompanijoj dirba apie 
11 tūkstančių darbininkų.

17 d. spalių buvo sušauk
tas darbininkų susirinkimas 
ir nutarta pareikalauti 8 va-Ivo i „ _ _
landų darbo dienos su m o- 'išduotų kompanijų, merginų, be mašinistų nieko 
kesčia už 10 vai. darbo die-'ir moterų užmokestis, ku- padaryti, 
ną, pripažinti uniją, mokėti rios gauna tik $1.20 į savai-' 
už viršlaikį dvigubą mokes- tę. ' , .
tį ir t.t. Tapo išrinkta ko- Aldermanas Buck kalbėjo šioj ir tikisi kovą laimėti, 
misija įteikimui darbdaviam apie savo patyrimus ir apie 
darbininkų reikalavimų. {policijos^brutališkumus

Kada išrinktoji •

St. Michelsonas, “Keleivio”! 
redaktorius. Jis nurodė, 7..... ....... —
kaip reikia pagerinti koope- lykėliai prie koncerto neti- 
Tatyviškų bendrovių užla-i- ko, pavyzdžiui, monologas 
komas krautuves, kad pri- “N''*1''’*-”” 4
traukus prie jų daugiau na- užjaunantis kunigus ir re- 

’ ’ ’ , | ligiją, bet Aušriečiui tas ne
buvo pusėtinas svarbu ir apie tai jis nieko

komas krautuves, kad pri-

rių ir ėmėjų.
Žmonių 1 

būrelis. Taipgi buvo atsi
lankę atstovai iš Nashua, 
N. H., kurie rinko streikie- 
j’iams nu kas. Aukų surink
ta 11 dol su centais.

X *
♦ *

31. d. snaliu, vakare,

Našlaitė”, kurio turinys

Dundulienė sakė trumpas dėl stokos vietos aplei- 
prakalbėles. Deklamavo: dziame. Gerg. koresp. teikr 
A. Gudauskis, L. Valenčius, >S1S uz ^ai atleisti.
T. Motis, T. Stanišauckaitė,
A. Stokis. Visi savo užduo
tis atliko gerai.

Valinčius sumanė paau
kauti kankiniams. Visi tam tilpo p.

tį ir t.t. Tapo išrinkta ko-

darbininkų reikalavimų. (policijos^ brutalisKumus ir
Kada išrinktoji komisija nurodė -daug policijos ir 

įteiki minėtus reikalavimus, miesto majoro visokių dar
iai kompanijos prezidentas belių.
sustabdė darba, sušaukė vi-1 Prezidentas Illinois valsti-

BALTIMORE, MD.
“Darbininkų Balso” N41 

_. P. Sinkaus kores
pondencija, kurioje yra ir 
mano vardas paminėta. Iš 
tos priežasties “D. B.” re-

neminėjo.
Aušrietis sako: “Apsi

verktų p. Petrauskas ir p. 
Šimkus pamatę šalę savo 
gražių dainelių šlamštus,pa
našius į Bambą ir tt.”

Nežinia, ar gerb. M. Pet
rauskas ir St. Šimkus taip 

kon- paikiai žiūri į Bamba, kaip 
Kai- ‘ ~ ‘ ‘ 
apie 
Bu
dė!

soci-Bet mašinistai laikosi ga
na stipriai, nenupuolft dva- jalistų svetainėj buvo 

ceriėlis ir prakalbos, 
bėjo St. Michelsonas 
Nashua, N. H., streiką, 
vo renkamos ir aukos 
streikieriu; surinkta $15.00. 

Pats koncertėlis buvo la-

22 d. spaliu tapo nuteista 
du lietuviu: Petras Petra- 
mintas ir Antanas Kryžius j 
nemažiau, kaip ant 24 metu bai įvairus ir publika likosi 

- - - , publi-

dama: •
“Denkevičius, kaip unijos 

(nariai sako, yra nusidėjęs 
GRAND RAPIDS, MICH, 'prieš unijos principus ne sy- 
24 d. spaliu buvo vakaras s.V^!kl sykius .

šv. P. ir P. parapijos. Su-I Gerbiamieji, jau anie ma- 
lošta vieno akto veikalėlis nG rnŠGt keliatą sykių,. bet 

Kadangi tylėjau, dabar gi priver- 
verktų, kunigas per pamokslą paša- stas esu atsiliepti. Aš rei- 

‘ 1 - ‘ ’ - ’* 1 > vien bedieviai kalauju, kad “D. B.” redak-
M?7PČL n?ok7iošti, bet ir parapijo- cija ir L W. W. lietuvių

bus darbininkus ir pasakė jos Darbo Federacijos kai- ir ne daugiau, kaip ant 4 pilnai užganėdinta. . _ 
“pamokslą”, kad darbinin- bėjo apie darbininkų kovą,'metų į kalėjimą už vogimą kos buvo pilna svetaine.
kai nestreikuotų, nes jis jo- vedamą už pagerinimą savo 
kių nusileidimų nedarysiąs, būvio.1 
Paskui išplūdo minėtą uni- 
ją, socijąlistus ir tt.

Mary Anty kalbėjo apie 
rūbsiūvių vargus ir, kaipo

žalvario. Jiedu buvo suvo
gę nuo Adirondack Power 
Co. virš trijų tonų žalvario.

♦

p. Aušrietis. Bet jeigu jau 
taip žiūrėtu, kaip p. Aušrie
tis, tai aš visai netikiu, kadK“Tai politika”, 
p. M. Petrauskas ’ 
nes jis turi daug kantrybės, kė, kad ne vien bedieviai 
Mnn rodosi gerb. L_. _ ____ ____ __  __ ......
rauskas ir tuomet neverkė, nai, tai žmonių susirinko 'Skyrius prirodytų mano 
] •i >2int nuo jn koncerto Po- gana daug. Lošimas išėjo prasikaltimus arba paliautų 
vilaikai su Žemantauskais vidutiniškai, tik pats veika- mane šmeižę.
pasiliko 50 dol. ir nuo pro- las menkos vertės. Paskui1 Jūs prirūdykite, ką aš esu 
gramų apie 100 dolerių, buvo pamarginimų—mono- blogo padaręs, o aš prirody- 

. Monologą isiu, ką jūs gero padarėt.
x " I J. J. Denkevičius.

....... .....................  13 d. lapkričio bus vaka-/Man rodosi, kad apie tai ge- lugas ir dainų.
Jiedu dirbo American Lo- ras vaikų draugijėlės “Bijū-(rai žino ir p. Aušrietis ir jei- sulošė gana gerai. Šv. Ka-j
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ORAKULO PATARIMAI.
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PIRK BIZNĮ!
Parsiduoda geras saliūnas 

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

J. ALMONA1TIS
288 Lafayette St.......... Newark, N.

(85—94) .

rT1Utk^ifnui 
z,Donių,

e

So. Boston, Masa.

t
t

Pasarga.
I — Senas vyras, išeidamas 
iš namu, bet bijodamas, kad 

! Kad pas jo jauną pačią neateitų 
išekspleinyk kavalieriai, savo tarnaitei į-

Klausimas: —
Visagalis Orakule! 

tavo loskelė, i 
man šią kvestiją. * sako:

Kada aš buvau jaunas,1 — Klausyk, Barbute, ne
gyvenau mažame Lietuvos jleisk į stubą jokio pono, kol 
miestely. Tame miestely aš pareisiu namo, 
buvo tik bažnyčia ir karčia-' 
ma. Bažnyčioj gaspdoria- 
vo kunigas, o karčiamoj žy
delis Ickus. Kadangi į 
bažnyčią ateidavo nedaug 
žmonių, tai ir į karčiamą klys, stovėdamas palei baž- 
mažai kas užeidavo. Tokiu 
būdu ir prabaščius ir šinko- 
rius uždirbdavo mažai.

Bet štai vieną nedėldienį cijalistus.
.1 V V • • w •

— 0 išleist ar galima?— 
užklausė tarnaitė.

Tarp parapijonų.
— Žiūrėk, Mikai, tavo ar-

.nycią, užmigo.
— Tai turbūt girdėjo mū

sų kunigo pamokslų apie so-

K A R E! — KAINOS NUPIGINTOS 
KARĖ — VISKAS UžŽinotina 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 STEITO 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
30 Grand Street, 155 Clinton Ave.
BOROUGH of BROOKLYN,NEW YORK, MASPEfTH,L.I.N.Y.

O

n 1/ OI n nereikia jieškoti
Blfl I I M V I II Dėlto, kad mes nurodomo Kaip lengvai išmokti an^a 
B y I II 1% |y Į II kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką savo m 
■ ■ ■ ■■ muosahuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai k

^nYga DYKAI. įdėk stompą. Adresas;
LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA. 2019 Le Moyne St. CHICAGO

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimai 
kainos ant trumpo laiko. Pa 
siskubinkite įgyti šitą grama 
foną su 12 lietuviškų dainą 
500 aditų, kaštuoja $12.51 
Gvarantuotas ant 10 metų, ši 
tą gramafoną siunčiame klek 
vienam su tiesa apžiūrėjimi 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei 
gu nepatiktų, galite sugrąžint 
atgal. Reikalaudami, prisiųski 
te $1.00, likusius užmokėsit! 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kac 
tuomi gramafonu būsite pilna 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. D

NEW YORK, N. Y

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

J

NEWARKO
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 gčry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite,

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo.)

JUS GALETE ISAUGHT

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

• Ar slirfka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iŠ 
Priefi gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu. tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iluoslrota kny
gute jusu prlgemtą kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS.
ParaSfta europos gar

singo specialisto, kuri
oje randan įvairios ži
nais:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
gaivos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
— Kaip užlaikyti svei
katą Ir išauginti plau
kus.— Ir kaip tai 1 pen
ktus savltis turėti gra
žius plaukus.-Žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galčme pertf- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles t’A L V ACURA 
sulaiko slinkimą plau-- 
ku pražalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Ūį 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs iSsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
"Teisybe Apie Plau
kus." teplaukėte že
miau atspaustą, kuponą 
ir siuskete Aianden.Mestoje savaite.

UNION LABORATORY? Box 645, Union. 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 546. Union, N. Y.
Sluciu i dedamus 10 centu del apmo

kėjimo kaStu persiūt Imo, meldžiu tesiu- 
stl man tojaus jusu dolerine dėžutė Gal- 
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus." (Pasiuskete ^ykiu kuponą m# 
tusu antrafii^)

DAKTARAS

Matulaitis

praoascius apreiškia savo 
parapijonams stebuklingą 
atsitikimą. Papasakoja, jo- 
gei panelės švenčiausios ab- 
rozas iš užrakintos bažny
čios ėmė ir persimufino į 
medį palei balą. Žmonės 
tam stebuklui įtikėjo ir tą 
vietą, kur panelė švenčiau
sia nusimufino, pripažino už 
stebuklingą. šnekos apie 
stebuklingą vietą pasklido 
po visą Lietuvą. Iš visų 
kampų pradėjo plaukti žmo
nes — šleivi, kreivi, kupro
ti, nebyliai, akli ir dar ki
taip dievo nukoroti. Visi 
jie apie tą balą klupščiomis 
stacijas ėjo'ir davė ant afie- 
rų. Nežinau, ar daugeliui 
žmonių toji stebuklinga vie
ta pagelbėjo, bet Ickus man 
viena karta tikrino, kad fe c z

dviem žmonėm tikrai pagel-

Klebonijoj.
— Magdute, kaip aš žiū

riu, tu manęs visai nepaisai.
— Paisyt, tai paisau, bet 

kada aš pažiūriu į savo 
skrybėlę ir i kunigėlio kasą, 
tai man stačiai pikta darosi.

Ar tai gali būt tiesa, Ora
kule? Kaip tu manai, argi 
galėjo kam nors pagelbėti?

Smaliorius.

Dėkui Kudirkai!
Bedarbis linksmai 

savo draugui:
— Pagalios šiandien 

vau valgyt ! Kudirka išgel
bėjo!

— Kaip tai Kudirka? Juk 
jis seniai kapuose...

— E-e! Tu nesupranti! 
Buvo pas mane Kudirkos 

, raštai, tai aš juos vienam 
■ žmogui pardaviau ir gavau 
'visa doleri, v fe

Kodėl?
— Kodėl jūrių vanduo 

sūrus?
— Todėl, kad jame daug

.— Kodėl 
las?

— Todėl,
Atsakymas: —

Šiur kad pagelbėjo! . •
niau, prieš pasirodymą ste- Vl nuo PecilJ- 
būklo, prabaščiaus ir Ickaus j 
kišeniai sirgo džiova, nes 
mažą biznį darė. Norėda-

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

SpecijalfataM Moteriškų Ligų.
E. 50th New York

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 v*l.

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męa liti- 

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap
žiūrėsime ir duosime prletelišką rodą 
Patarnavimas visai pigus. Neužmirš
kite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN * 
814 E. BOth St., NEW YORK,N.Y

Kalbamo lietuviškai.

7,000,000 AKRŲ DERLIN
GOS ŽEMĖS ANTZ 

PARDAVIMO.
Canadian Pacific Gelžkelio kompa

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

MAGIC SCHOOL.
Ar nori būti m'agiku? 

dirbti teatruose? 
giją, yra lengva išmokti, 
ma lekcija ir magijos štuka, tik 
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 
moterįs mislys, kad tu turi velnią.

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

(88—96)

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

Ant baliaus.
Vaikinas: — Kaip gaila, 

mi pagerint savo biznį, pra-'kad dievas visas_moteris ne- 
bašeius su Ickum susitarė sutvėrė gražesnėmis, 
permufyt panelės švenčiau-1 Mergina: — Tai kam tuo- 
sios paveikslą iš bažnyčios į i met būtų reikalingas pau- 
medį ir apskelbti parapijo- deris?
nams stebuklą K?^a tas 
stebuklas liko apskelbtas ir 
žmonės pradėjo į stebuklin
gą vietą plaukti, tai prabas-'šiandien bus lietaus?

— Iš kur gi bus, juk dar 
kunigas nerinko ant mišių, 
kad išprašyt lietaus.

čiaus ir Ickaus kišeniai visai 
pagijo nuo džiovos. Dabar 
jie netik sveiki, bet ir drūti.

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Worcester, Mass. Vieti
nė davatkų draugystė, po 
vardu “Marijos vaikelių”, 
tfavo gerbiamam klebonui 
suteikė naują titulą. Vie
šai, savo susirinkime, ap
šaukė jį bobium. Matomai, 
gerai atsižymėjo!

Cleveland, Ohio. Mūsų 
mieste randasi žmogysta 12 
coliu ilgio ir tiek pat pločio. 
Nešioja praskustą galvą ir 
atbulų kalnierių.' Penki me
tai atgal parsivežė iš Kana
dos ilgom rankovėm žiponą. 
Kada tik jis tų žiponų apsi
velka, tai parapijonai jau 
žino, kad mažiuko trumpoj 
rankoj, kuri įkišta į ilgų 
rankovę, randasi revolveris

Farmerių astronomija
— Tai kasžin, kūmai,

Patarles.
’ Tylėjimas auksas, bet 
niekas neperka.

Ant kiekvieno galvočiaus 
šimtas pusgalvių.

Daugelis vaikščioja užrie
tę galvas tik todėl, kad turi 
kietus sprandus.

Mokykloje.
Mokytoja aiškina vaikams 

apie šunį:
— Šuva tai yra gudrus su

tvėrimas — jis gali išmokti 
daryt visokias štukas, vie
nok pats nesupranta, ką jis 
daro, nes neturi dūšios...

— Dabar tu, Jonuk, pa
sakyk, ar šuva gali lošti kor
tomis?

— Negali.
— Kodėl?
— Nes neturi pinigų. 

Svirplys.

Mylėtojui: muziką ir dainas, 8 lek
cijos lietuviškoj kalboj išsimokinimo 
(notų) “Gaidų” ant visokių instru
mentų, kad ir nesi matęs gaidų, iš
moksi be mokytojo, kuriam mokėtum 
50c už 1 lekciją. Knyga $1.50, par
duodu už $1.00. Adresuokit:

G A. BARONAS
McKees Rocks, Pa.

PUIKIOS ATVIRUTĖS.
Atvirutės 4 rūšių, kurias išleidc 

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

Pinigus ir laiškus siųskite:
P. A. DEDYNAS

1 Worth St., Worcester, Mass.

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 savaitė.

Atsišaukite
J. R. GAYSON, Manager for Conn. 

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

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 mokinimuisi 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 vLas 4 
knygas 60c. pigiau. |

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas mane 

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

arba knygų ver-Lietuvį” ar "šakę” 
tės $2.00. Taigi Tamista' už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie "Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs "Nau- 
jienas”gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

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

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus su Aidžiausia 
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. Č Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So.Boston 21014 ir 21013.

gauti DYKAI dvi £eras štuka* 
ikių ma- 
visokių 
nori, o 
Atsiųsk 

ir už
uždengimo 

ų, o męs tuojau s 
tų Katalioįų ir štukas tau nusių
siu DYKAI. Adresuoki
JUOZAS J. SZLIKA8, 

(MAGJKA3)
3261 S. Halsted St. Chicago, III.

419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS. 
Netoli didžiojo miesto knygyno.

Offiso valandos: nuo 10—12 valandai.
“ " " 7—9 v. vakare.

Šventadieniais nuo 10—4 v. po pietų.

'*>Ki>»G>Qi»<2»G>iei»as»oeGWQe>ie

| Akušerka
pĮ Pabaigų*! kursą Woman* Medical1
2) College, Baltimore, Md
Q) Pawkmingai atiteka savo darbą prk> 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs Ir 
pagelba invairiose moterų ligose

5 F. Stropiene,^"?.“;-
• SO. POSTON. MASS.

Jei neturite, tai tuoj užsirašykiteJAUNĄJĄ LIETUVĄ
su paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenės mėnraštį.
"JAUNOJI LIETUVA” eina kas mėnuo didelio formato 48 pusi., 

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

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

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

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

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

JAUNOJI LIETUVA
2257 W. 23rd PI., Chicago, I1L

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

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

ne, adresuojant:
F. M1LAŠAUSK1S, 25 Second Street.

PIGUS IŠPARDAVIMAS GERIAUSI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAI 
* AMERIKOJE.

Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami gavus vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji
mo pirm užmokėjimo pinigų.
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Geriausia dvieilinė Viennos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorui ir majorui 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 su 21 klavišiu, 8 bal
sais. Kaina $8.00. Tokia armonika su 21 
klavišiu,'12 basų, su plieniniais balsais 

Kaina $12.00.

[JEmSKEBZ

6 ftrūnų balalaika, 
mechaniški koteliai, 7 

., kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio iš- 
dirbimo $4.50.

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

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M52 CANAL STREET,

I daponų,

NEW YORK, N. Y.
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bent vieną- 
visuomenes 
pasiteirauti

Valdyba, 
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or-
bet

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

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

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

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

kuopos A. J. Normunas.

2341. «
2842.

2343.

2223.

2357.
2358.
2359.«
2360.

NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Vaiskava

2227. «
2228.

re- 
lai- 
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E
E

DIDŽIOJO 
VIŠKŲ 

GOS

8
2317 Cherry All., S.S. Pittsburgh,Pa.

Jis pats, ar kurie jį žino, malonės 
pranešti sekančiu antrašu.

Kazimieras Maknavičius
261 Cardoni Ave., Detro:t, Mich.

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

(88—94)

Rašykit ’aišką 
Valandos: 

nuo 1-mos

Pajieškau Paulinos Jakšičios, Kau
no gub., Kupiškio parapijos, Gindvilių 
kaimo. Kas žino, malonės pranešti.

J. Chekadauskis, 
Victor Hotel, Port Washington, N.Y.

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

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

Kadangi spaudoje pasirodė keletas 
nevisai teisingų žinių ir klaidingų 
aiškinimų apie “Žiburėlio” draugiją 
moksleiviams šelpti, tai Šiuomi no- j čių, 
riu kiek plačiau paaiškinti apie “Ži-, suteikti galima ištesėti.

Užkietėjimas, *k*’u<iėh9 
mtiH, juknų trukdCsiai, gelta i 
nerviSkuman greitai pagydoma.

Sovora’s Liver Pilis 
f Sevcros Pigulkoa nuo kepenų | 

Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids,\ Iowa.

Gauk Severus gyduolių preparacijas 
pas savo apticldninką.

Nepriimk kitokių. Joi jūsų ap- 
tiekininkaa jų neturi, tai užai- 

ordoriuok tiesiog iš

W. F. SEVERĄ CO.,

20.
5

21.

LAISVfi

2Paaiškinimas apie 
“Žiburėlį”.

būrelio” tikslą ir jo darbavimosi bu
dus.

1. “Žiburėlio” pradžia ir pirmutinis 
jo tikslas.

“Žiburėlio” draugija moksleiviams 
šelpti buvo įsteigta dar senojo “Var
po” gadynės pirmaisiais metais, ir, 
žinoma, tuokart “Žiburėlis” buvo ne- 
legališkas. Vyriausias jo- tikslas bu
vo —surasti iš kur nors lėšų, kad
duoti progos toliau mokytis tiems 
moksleiviams, kurie nustoja savo tė
vų ar giminių paramos ypač dėl dvie
jų priežasčių: 1) jeigu moksleivis at
sisako būti, kunigu ir nori toliau 
svietiškųjų mokslų mokytis; 2) jei
gu nustoja paramos dėlto, kad vie- ( 
šai pasisako lietuviu esąs ir pame- j yra 
ta “lenkišką dvasią”, kurioje gyve
na jo tėvai ar globėjai.

2. “Žiburėlio” reorganizacija.
Su laiku sąlygos truputį mainėsi. 

Valstiečiai jau apsistojo ir savo vai
kus ne visi vertė kunigais būti. Taip
gi ir lietuvystė nebuvo jau toks bai
sus dalykas. Bet tuo pačiu laiku vis 
ir vis dažniau atsirasdavo vienas ar ! 
antras gabus arba net ir talentingas 
jaunikaitis, kuris, net *čvams ar glo
bėjams nesipriešinant, iš jų reikalin
gos medžiagiškos paramos gauti ne
galėjo — dėl jų pačių neturtingumo. 
Taigi atsirado reikalas rimtos ir 
ganizuotos pagelbos talentingai, 
neturtingai jaunuomenei.

Japonų karė bei didėji Rusijos 
▼oliucija ir lietuvių tautai suteikė 
svesnio plėtojimosi sąlygas, 
rėtis” galėjo legalizuotis, kas ir bu
vo formal'škai padaryta, neatmenu 
gerai 1905 ar 1906 metais. įstatuo
se, kurie ir dabar dar neatmainyti, 
“žiburėlio” tikslu pastatyta — šelp
ti ar duoti stipendijas talentingai, bet 
neturtingi augštosiose mokyklose 
besimokinančiai jaunuomenei.

3. Kaip “Žiburėlis” sutvarkytas ir 
kaip jis dalina pašelpas.

“Žiburėlis” moksleivius še’pia dve
jopu būdu, duoda nuo’atines stipendi
jas arba laikinas pašelpas. Kaip sti
pendijos, taip ir laikinosios pašelpos 
duodamos beprocentinės paskolos for
moje, t. y. reikalaujančiam paramos 
moksleiviui duodama mokslui reika
lingų pinigų, o moksleivis, išpildyda- 
mas tam tikrą blanką, pasižada gau
tuosius pinigus sugražinti tuomet, 
kaip bus užbaigęs mokslą ir jau tu
rės tiek pajamų, kad galės atsilygin
ti. Sulyg įstatų, nuolatines stipen
dijas gali paskirti tik visuotinas na
rių susirinkimas, laikinas gi pašelnas 
gali duoti ir “Žiburėlio” valdyba. 
Tvarka tokia: norintis gauti stipendi
ja turi raštu kreiptis į “Žiburėlį”, nu
rodydamas savo gyvenimo aplinkybes, 
mokymosi vietą ir pasirinktąją moks
lo šaką, taipgi nurodyti 
antrą žymesnį žmogų ar 
įstaigą, kur būtų galima 
arba kas rekomenduotų, 
gavusi tokį prašymą su 
rijomis ar be rekomendacijų, dar sa
vo keliu pasistengia surinkti žinių 
apie kandidatą, ir visą tą medžiagą 
pristato visuotinam susirinkimui. Su
sirinkimas gi, gavęg visą tą medžia
gą, skirsto stipendijas sulyg biudže
to didumo, vaduodamos šiais princi
pais: 1) žiuri stipendiato (arba kan
didato) medžiaginio padėjimo (ar ga
li gauti kiek iš tėvų, giminių ar ne, 
ar gali užsidirbti lekcijomis, ar kt., 
kas atsitiktų jeigu dėl negavimo sti
pendijos negalėtų pastoti rųokyklon 
tr tt.); 2) žiūrima stipendiato (kan
didato) mokslo kvalifikacijos arba jo 
gabumų; 3) žiūrima, kiek galima iš 
stipendiato (kandidato) tikėtis kaipo 
iš visuomenės veikėjo.

šitie trįs momentai ir nusprendžia, 
koksai kandidatas gauna pilną sti
pendiją, koksai pusę, koksai palieka
ma j skyrių tik šelpiamųjų (nesti- 
pendiatų) ir koksai visai negauna ar
ba paliekama kandidatu kitiems me
tams. Neturtingiausiems, gabiau
siems ir jau savo visuomeniniu vei
kimu pasižymėjusiems kandidatams 
skiriama stipendijos pirmiausia, kiti 
gi lieka antroj arba trečioj eilėj.

4. Kaip praktikoje kartais gali at
sitikti?

Praktikoje kartais . gali atsitikti, 
kad vienas ar antras “vertesnis” 
moksleivis pašelpos negauna, o “ma
žiau vertas” gauna. Ne dėlto, kad 
narių susirinkimas ar valdyba vaduo
tus! kokiais blogais norais ar partiji- 
niu favorizmu, bet dėlto, kad no a- 
pie visus kandidatus galima lygiai ži
nių surinkti. Yra žmonių, kaip, pa- 
vizdžiui, “Laisvėje” neseniai minėtas 
vienas moksleivis, mokęsis Belgijoj, 
kurie iš nedrąsumo arba not ir “iš' 
principo,'^^sikrcipia prie “Žiburėlio”, 
nežiūrint,^id besimokydami badauja 
ir kaipo visuomenės veikėjai yra pa- ( 
sižymėję. Kiti vėl kreipiasi ir jiems 
rodosi, kad stipendijos ar pašelpos

tąs, bet neturtėlis, Jaunuolis, dažnai 
pasigundytų ir būtų priverstas arba 
veidmainingai savo prižadus sudėti 
arba duotąjį žodį sulaužyti tuomet, 
kuomet su laiku pasirodytų, kad jis 
tokiam veikimui netinkamas.

Reikia žinoti dar vienas dalykas. 
Prie “Žiburėlio” visuomet atsikreipia 
apie trissyk tiek, ir stipendijų bei 
pašeipos vertais, susirinkimas beveik 
visuomet pripažįsta dussyk tokį skai- 

kokiam pašelpa ar stipendijas 
“Žiburėlio” 

susirinkimuose dalyvauja pačių mok
sleivių organizacijų atstovąi ir skirs
tant stipendijas bei pašelpas klausia
ma jų rekomendacijos bei patarimo. 
Susirinkimuose taip-pat visuomet da
lyvauja ir sriovių atstovai, kadangi 
jie yra ir “Žiburėlio” nariais. Jeigu 
dar ir po to kartais atsitinka nesusi
pratimų ar rugojimų iš kandidatų pu
sės, tai čia pirmiausia buna kaltas 
paprastas “Žiburėlio” kasos tuštumas, 
paskui — pačių “pašelpos vertųjų” 
apsileidimas (nesuteikimas reikalin
gų informacijų arba ir visiškas ty
lėjimas, kaip tai nekartą atsitiko), o 
kaikada ir pačių kandidhtų perdide- 
lės pretenzijos (būna įsivaizdinę, kad 

verčiausi, tuo tarpu tirinėjimai 
parodo ką-kitą).

6) Kas norima atsiekti Amerikoje? 
Amerikoje tuo tarpu “Žiburėlis” ne

mano ir negali manyti apie savo sky
rių steigimą, nes Rusijos įstatymai 
to nei neleistų, ir beroikalo tik kai- 

i kurie “Lietuvos” rašytojai nebuvusį 
“•sumanymą” kritikuoja. Jeigu ma- j 
no pirmajame atsišaukime post , 
scriptum buvo pridėta apie šelpimą 
moksleivilų Amerikoje sutartinai su* 
“Žiburėliu”, tai tik toje prasmėje, 
kaip Amerikos katalikų k'ęrikalų 
moksleivių šelpimo draugija “Moti
nėlė” veikia sutartinai su Kauno “Mo
tinėle”, t. y. mainytus! žiniomis apie 
savo šelpiamuosius, vieni kitiems su
teiktų reikalingų informacijų, reko
mendacijų ir tt. Ar Amerikos moks
leivių še'pimo draugija būtų tuo pa
čiu vardu ar kitokiu — Čia visai ne
svarbu. Tiesiai gi iš amerikiečių 
“Žiburėlis” tikisi paramos aukomis, 
įstojimu į “Žiburėlio” narius ir tt.

“Žiburėlio” d-jos atstovas
A. Rimka.

Iw

Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerų gyduolių.

(Severas Balsamas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, krapus ir kokliušą nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni , preparacija. Mes labai ją rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems. Kainos 25c. ir 50c.
“Aš turėjau baisą1 kosulį, ’ ’ rašo Frank Vacha iš Eik 
Rivor, Minu., “tai aš gavau butelį cevera’s Balsam 
for Lungs ir pirm, negu suvartojau visą butelį, kosu
lis visai prapuolė. Aš esu 
čiuosi gana sveikas.“

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

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

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

PATAISAU RAŠTUS.
Jei norite, kad jūsų kores

pondencija, polemika, strai
psnis, eiles 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 į 
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, Hl.

PARSIDUODA GROCERNĖ.
Lietuvių apgyventoj vietoj parsi

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

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

J. Butkevič, 
8543 Givins

A. Meldažis,
1840 So. Halsted St., Chicago, Ill?
J. M. Buchinskas,

■ Murphy Ave., Binghamton, N.Y.
J. Zavcckas,

Box
(nežinoma),

25
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.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

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

Pirm, pagelbininkas M. Ražokas,
Vandalia Box 169, ‘ Collinsville, 

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

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

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

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

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

Ill.

Ill.

Ill.

Ill.

Ill.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRA UG YSTĖS, 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. Gcruliūtė, 
1109 S. WLnebage St.

Ona Savrasevičiūtė,
539 Island Ave.

Maršalka A. Neverauskas,
411 So. Church St.

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

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

Centro
226 

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

Turtų Kontroles Komisija:
J. Gataveckas,

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

231 Forbes St., Pittsburgh, Pa.
Samulionis,

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

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

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

2
' lox

3
118,

4
Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P.Petrauskas, Post office, 
Cuddy, Pa.

6

Lietuviška Muzikos

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.

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 
truktų ir kitokių reikalingų da
lykų pagaminimui valgio.

(88—90)

SERGANTIEJI!
Ar

Diena 
užsiimu

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

Persislatykite .sau, kiek aš išgy-
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimas jkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specijalistą
DR. LEONARD LANDES

Jis jums be pinigų patars, ką da
ryti, kad išge'bėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas u didžiausiomis pa
sekmėmis, 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.)

priežasties ligos?

vai. ryto iki 4 po pietų.
New York City

Naujausi = Lietuviški

I I
I

Pajieškau savo brolio arba sūnaus 
Kazimiero Korsak; paeina iš Šiaulių 
miesto, Kauno gub. Du metai atgal 
jis gyveno Argentinoj, mieste Buenos 
Aires, F. Misler 666, Cassilade carel 
105. Yra 22 metų amžiaus, augšto ū- 
gio, 3 metai kaip iš Lietuvos. Kas 
žinot, malonėkite pranešti. Dovanų 
užrašysiu metama vieną iš pirmeiviš
kų laikraščių.

7 Tony Korsak
1441 N. Paulina St., Chicago, III.

(88—91)

Pajieškau Zandavo, jis laikė bučer- 
nę ant Canal St., Chicago, Ill. Aš 
pas jį gyvenau kadaise ir dabar ne
žinau, kur jis gyvena. Malonės pats 
atsišaukti arba žinantieji pranešti.

Z. Milius
1030 N. 9th St., E. St. Louis, Ill.

Pajieškau brol’o Miko Bubnio, Su
valkų gub., Marijampolės pav., Ma
čiūnų kaimo. Jis atvažiavo iš Lie
tuvos kokia 15 metų atga’ ir apsigy
veno Pittston, Pa. Kas žinot, malo
nėkit pranešti.

. S. Bubnis
327 South Ali., Mahanoy City, Pa.

Pajieškau savo draugo moksleivio 
Vilkaviškio gimnazijos. Paeina iš 
Mockabudžių kaimo, Vilkaviškio pa
vieto, Suvalkų gub. Pirmiau gyveno 
Cleveland Ohio. Už pranešimą—šir
dingą ačiū.

P. Krakaitis
261 Cardoni Ave., Detroit, Mich.

Pajieškau savo pusbrolio Anufro
Karaliaus, paeina iš Suvalkų Rėdy-

..v.,    ........... 1)OS> Vilkaviškio apskričio, kaimo
klausime jie turėtų pirmoj vietoj bū- | Kunigiškių, Pajavonio valsčiaus.^
ti; bet susirinkime paaiškėja, kad yra ........ ‘ . ........................ ..
kandidatų visais žvilgsniais daug ver
tesnių. Vėl atsitinka, kad prisieina 
duoti stipendija nors ir ne taip “ver
tam” kandidatui, kadangi negavęs pa
ramos ir negalėdamas tą metą įstoti 
universitetan, jaunuolis kitais metais 
turi turėti•'“sviedietelstvo o blagona- 
diožnosti”, o tai e kiekvienam ir 
visuomet gali pasisekti įgyti.

5. Kaip būna praktikoje?
Nors “žiburėlio” nei įstatuose, 

praktikos veikime jokio partiviškumo 
nėra ir nesilaikoma, bet kadangi apie 
“Žiburėlį” spiečiasi tik pažangioji in
teligentija — vienok be partijų skir
tumo, ir kadangi katalikų klerikalai 
turi savo “Motinėlę”, tai jau taip vis
kas nusistatė, kad “Žiburėlin” krei
piasi tik pažangieji moksleiviai arba 
grynai bepartyviški mokslo žmonės, 
k. a. K. Būga ir p. Iš tokių “Žibu
rėlio” auklėtinių, kaip K. Būga, ir 
susideda tie “Draugijos”, “Vilties”, 
“Vairo” ir kt. bendradarbiai, dėl ku
rių tokį didelį triukšmą pakėlė “Rank- 
>elnis”, nurodydamas, kad darbinin- 
cams negali būti vistiek, kas jų au
tomis maitinasi ir mokosi. Be abe- 

, onės, gali kartais atsitikti, (nors to
rio atsitikimo dar regis, nebuvo, kad 

I š ‘'žiburėlio” auklėtinių gali išeiti ir 
.aip vadinami darbininkų klesos prie
šai. Bet prieš šitai jokiu4 vaistų nė
ra ir negali būti. “Žiburėlis”, duo
damas paŠelpą, nelenda ir negali įlįs
ti į kandidato sąžinę, pagalios męs 
žinome nemaža atsitikimų, kad va
karykščias “darbininkų užtarytojas” 
šiandien yra pavirtęs jų priešu. Jei
gu “Žiburėlis” iš savo šelpiamųjų rei
kalautų tam tikrų prižadų ar užtikri
nimo — pabaigus mokslą darbuotis 
darbininkų, amatninkų ar kieno kito 
labui, tuomet ne vienas moks’o trokš*

PRANEŠU TAUTIEČIAMS
kad aš krajuj būdamas užsiimda- 
vau taisymu laikrodžių — laikrodėlių 
armonikų, skrypkų ir tt. Dabar no
riu pradėt čia, Amerikoj. Taigi jei 
kam būtų reikalinga pataisyti arba 
pirkti 
singą 
arba

- j nuo 4 P. M.
•- P. M. Adrt

iš minėtų daiktų, gausit tei- 
patarnavimą.
ypatiškai ateikit.

., o subatomis
Adresas:

.1. I’. GERIBA,
— 4th Avė. (ant 

MOLINE, ILL. 
(90—93).

TARPTAUTIŠKA KNYGŲ 
KRAUTUVĖ

Pranešu, kad aš persikrausčiau į 
naują vietą po num. lį Marquette 
Ave., Minneapolis, Minn. Išlaikau 
visokių knygų ir laikraščių.

ROZKOFF
1 Į Marquette Ave., Minneapolis,Minn.

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

vę” metams ir prisius $2.00, tas ap
turės dovani; 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.

Geriausia lietuviams užeiga pas

Nikodemą Lepes^ką 

Julių Germanavičių
231 Clinton St.

HOBOKEN, N. J.
Užlaikome visokius gėrymus. 

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

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

Old Phono 1171

DRAUGIJOS 
kurios apsirinko “Laisvę’ 

savo organu:
L. D. KUOPŲ SEKRETORIŲ 

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

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

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

P. 0. Box 32, Montello, Mass. 
V. Černiauskas,

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTES 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

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

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

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

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

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

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

113 N. Main St., Ansonia,

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

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.Sjz. Deikus.

721 Cummin Ave., Waukegan, Ill.
Fin. sekr. V^Rudzinskas

1408 Victorian St., Waukegan, Ill. 
Kasieri

1

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S. 
Pirmininkas A. Pakšis, 

462 Jennę St. 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia,* 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

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

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

Caledonia St ir J. Jurevičia, 152 
Main St

2339.

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

x ’I ir litt

M. Kairaitis
10th St., North Chicago, Ill. 

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

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

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

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
832 29th St., Brooklyn, 

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

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

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

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

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetas.
DIEDUKAS. Polka, Princo Vaiskava Kapelija. 
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOLIS”. Maršas. * Kolumbijos Orkestrą.
KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maršas. Princo 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava KapeL’ja. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
Į SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava 
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardija* 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRIALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ
Kapelija.
LIETUVA
TEKA.
BIRUTĖ ir______________________
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ. 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valca*. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valcas. 
MANO MIELAS. Polka.

Vaiskava

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

228 Madison St.,
Hoboken, N. J.

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

NEW YORKO LIETU- 
DRAUGIJŲ SĄJUN- 
V1EŠŲ REIKALŲ 

KOMITETAS:
Neviackas (pirmininkas)

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

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

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

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

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

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

, Kreivėnas,
550 W. 52 St.,

Simaitis,
174 Broadway, 

Parulis,
183 Roebling St.,
Draugijų Sąjungos rekomenduoja

mas tlumočius:
. Jonas Samulevičius, dirba Bush
wick banke, 726 Grand Street 
Gyvena 455 Keap St., Brooklyn, N.Y.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 

IK KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.
Centro Valdyba: 

Pirmininkas J. Skirmontaa,
72 Hudson Ava., Brooklya, N. Y. 

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

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

kuopos Brooklyn* — L. Deveikis, 
146 Metropolitan A v*. Brooklyn, 

kuopos Brooklyn* — V. Vitkevičla, 
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

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

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

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

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

Pakarklis,
23 Dean St., Norwood, Mass.

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

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

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

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

2 Merchant St, Newark, N. J.
J. Gribaa16.

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER. ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

Box 566, Steger, Ill. 
V.ice-prezidentas W. Stoškus,

Box 435, Steger, III.
Protek, raštininkas J. Dambrauskas, 

364 L. Box, St«g*r, Ill. 
Iždo raštininkas V. Malinauskas,

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

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

Box 566, Steger, HI. 
Knygyne iždininkas J Damidavičia. 

Box 407, Steger, Ill. 
Susirinkimai atsibūna pe pirmam 

kiekviena mėnesio nedlHej, P. A. la- 
laaevlfitau ivatalirij.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vice-Prezldentas • 8. Mankus, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia,Pa. 

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

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

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

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

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

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

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

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
villa, Ill., kuria yra po kaucija 
|1,000.60, • jia Įrašą* | knygai >aaiųi 
iidinlnkuL

Ii

Gyvenimo džiaugsmai h- linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus svcikatojel

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 pntirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančią t..edikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligac Tarpe kilų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: <
Kraujo Valytojas.........
Gyvasties Balsamas.... 
Nervų Stiprintojas. .. . 
Vaistas del Vidurių... 
Kraujo Stiprintojas.... 
Nuo kosulio..\.............
N „ ' " 
Skilvinės nroSkotL ..’.. 
l’igulkos del kepenų... 
Blakių naikintojas........
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui.. __
Nuo kojų prakaitavimo.. . 
Gydanti mostfa.. ?X...........
AntiseptiškZs rftuilasJ..........
Gumbo lašai. 80c.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroa
Ifalppat iŠ Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolča, šaknjs ir t. (L 

tik yra iinomos ir itnonių vartojamos.
i^Reikalaukitc prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių aprašjnMto^ 1 

Kreipiantiemsiems pef laiškus arba asmeniškai duodam® 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoj®--

VsiCV junta brangi yra jūsų svelkJta, tai tumaus reikalaukite gyėuoHtj. raiy<i*»«f 
atsilankydami į LitiuviikĄ Aptiekę. 9

VINCAS J. DAUNORA,
UI Bedfoid Avenue

60c. ir
60c. ir

............. 26c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 26c.

’• \..........10c. ir

fi.oo 
.75 

1.00 
1.00 
.50 
.60

. .60 
1.00
.25 
.1J 

8.00 
.25 
.25 
.50

. .25 
r 1.00

Nuo tralvos skaudčjimo.IOe. ir 
Nuo kojų nuospaudą. .10c. ir 
Nuo dantų Kilimo 
Nuo peršalimo.... 
Plaukų stiprintojas 
I.inimentas arba Expelleris 
Nuo pi 
N uo K I 
Nuo lytiškų 
Nuo dusulio 
N uo 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kasteri ja del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

-liaukų šilimo.
-leumatirmo...
lytiškų ligų...

kirmėlių.......

Kampai North M** gatrta

86c,

50c.
5Oc.

ir

ir

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

1.00 
1.00

.50 

.25 

.25 

.M 

.21 

.2* 

.M



AR NORI

Nauja usias

WS.WAIDELIS, 112 Grand St., B’klyn,N.Y

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

169 GRAND ST

Box

apie

su-

skaitytojams.
“Laisvę 
ti ir 
šiuo

“Męs dirbom ant penktų | Šiuomi pranešame, kad 
lubų. Kada pajutom, kad - Jonas Juška ir Antanas Ma-' 
Jvv* tuomet čiulis atidarė puikiausią
leidomės bėgti prie kopėčių,1 restauraciją, kur duodama 

i bet bosas nenorėjo leisti., geriausi visokį valgiai, kaip 
zloo -Į nepaisom boso už- angliški, taip ir lietuviški.

i draudimo ir išbėgom peri Pietus už 20 c. Atsilanky- 
Ben-.kite visi.

Juška ir A. Mačiulis
168 Roebling St., Brooklyn, 
kampas Filmore PL, kelios 
durįs nuo Grand St.

ir antakiai ir ii^ai io-nvn .r a Laixicii ir jisai J^avo .nv. fnvnpim 
daug dūmų. Jeigu neprisi- S
dengimas drabužiais — tai 
Bučinskas būtu pražuvęs.

Pažymėtina, kad Bučins- ’ 
kas kaip tik prieš pat gaiš-: 
rą baigė mokėti algas. Tik 
-dviem darbininkam, kaip ji
sai sako, nespėjęs išmokėti 
algų.

langą ant kopėčių, 
pant mums kopėčiomis že
myn nuo antrų lubų jau 
veržėsi liepsna per langus ir 
kopėčiomis veik negalima 
buvo lipti. Tuomet męs šo
kom žemyn. Kas tai iš pu
blikos mus pagriebė ir tokiu 
būdu išlikom sveikos”.

Zabelė Sinkiūtė pasakė:
“Aš dirbau ant trečių lu

bų. Išbėgus ant laiptų da- 
pradėjo stumti visus atgal.įlipau iki pirmų lubų ir šo- 
Tik ištolo galima buvo ma- kau žemyn. Tuomet mane 
tyti baisus paveikslas, kaip pagriebė kas tai iš publi- 
iš langų šoko žmonės, kaip .kos ir aš išlikau sveika, 
jie buvo aplipę apie kopė-1 Dirbtuvėj pasiliko daug 
Čias ir kaip gaisrininkams merginų ir nežinau, kas su 
pasisekė nekurtuos išgelbė- .jomis atsitiko”.
ti, pastačius savo kopėčias. | Juozas Mažeikis ir Jokū- 

Ligonbučiuose prisigrūdo ■ tas Rinktinas, išbėgo ant 
daugybė giminių ir pažįsta-j kopėčių ir palipę žemyn tru
mų, bet ne visus prileido > pūtį, šoko. Jiedu išliko 
pasimatyti.

Brooklynas dar nematė' 
tokios baisios nelaimės. Na-1 
rnuose, restoracijose, saliū- 
nuose tik ir šnekama 
tragediją.

MINIOS SVIETO TIES 
. GAISRO VIETA IR LI- 

GONBUČIUOSE.
Ties gaisro vieta susirin

ko minios svieto ir policija

Lietuvos Ūkėsų Kliubo ba
lius atsibus 8 sausio, 1916, 
Palace Hall svetainėje. Mel
džiu draugysčių komitetų 
neužimti tos dienos.

DIDELĖS DOVANOS!
Kas užsirašys pas mane “Laisvę” 

ant metų ir prisius $2.25, tas gaus 
dovanų “Sakę” ant čiclo meto arba

l knygų “Laisves” išleistų už 75c. Tos 
dovanos bus duodama tik naujiems

Todėl, jei pats skaitai 
prisikalbink kitą užsirašy-1 

gausi dovanas. Pinigus siųskit ' 
adresu:

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

BROOKLYNO BIZNIERIAI.f

Užlaikau Gramofonus

Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS? 

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norų.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y

j sveiki.
Vienas lietuvis pasakoja:
“Kada aš išbėgau ant ko

pėčių, tai kopėčios buvo už
sikimšę žmonėmis ir lipt že
myn jokiu būdu negalima 
buvo. Ugnis jau veržėsi 
per langus. Tuomet aš iš
laukine kopėčių puse, pasi
koręs ant rankų, pradėjau 
leistis žemyn ir dasigavęs 
iki pirmų lubų šokau ant 
žemės”.

NAMO SAVININKAI
AREŠTUOTI.

Jau prieš tris mėnesius 
namų savininkams atėjo į- 
sakymas įvesti įvairius pa
gerinimus ir apsaugas na
me, kad kilus nelaimei, gali
ma būtų geriau gelbėties. 
Bet jie to nepadarė, 
bar savininkas namo 
wardas Diamond ir jo 
na abudu suareštuoti tyri-'J. Bučinskas gaspadorius 
nėtoju Ernest C. Wagner ir (dirbtuvės ir jo pagelbinin- 
visai nepaleidžiami po kau- į kas A. Lalis, pirmiausiai iš
pija. Įleido visas merginas ir mo-

Policijos’ ir tyrinėtojų te ris an£ kopėčių, o patįs 
nuomone, namo savininkai, pasiliko paskutiniais, 
yra kalti neišpildyme jstaty- ’ v ’
mų ir jie turės panešti baus
mę.

Bet kokia daugybė yra to
kių namų Brooklyne ir New 

, Yorke, kur mirtis tik ir 
laukia žmonių.

Darbininkai, kurie išsigel
bėjo, pasakoja, kad jie nei 
nežinojo, kaip gelbėties. Tuo

R EIK ALINGA S SI U V ĖJ A Sy
kuris moka atsakančiai darbų šios 
šalies ‘siuvamų vyriškų drabužių, ar- 
ba kuris nori mokintis gero darbo. 
Darbų gvarantuoju ant visados. Mo
kestis pagal darbų. Atsišaukit grej- , 
tai, nes labai reikalingas.

M. J. POWELL (P0WILITIS)
238 Water St., Fitchburg, Mass.

(87—90)

6APA IR STORAS ANT 1ŠRAN- 
DAVOJIMO.

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

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

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

BROOKLYN, N. Y.

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 g romą tom s rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis, 
su drukuotais aplink konvertais, tuzi
nas 25c., penki tuzinai už $1.00. Reika
laukite visokio tavoro pas tikrų lietuvį, 
o gausite teisingus tavorus. Agentams 
parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

UZGANEDINTAS

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS.
Šiuomi pranešu, kad gavome daugybę žieminių daiktų, reikalin

giausių šiam sezonui. Pirkdami daug tavoro ant syk del dviejų 
aptiekų, galime parduoti lietuviams daug pigiau, negu kituose mies

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

skaudamų vietų. Bonka 25 ir50c.
2) Tikra Lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c.
3) ŽUVIES TAUKAI, šviežiai gauti, reikalingi dėl įvairių ligų 

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

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

6) Įvairiausių mosčių dėl veidų, kurios nngydo visokius spuogus 
ir padaro daug švelnesnį veidą.

7) BITTER TONIC, vartojamas dėl vidurių. Bonka 50c. Krau
jo Valytojas — bonka $1.00.

Mūsų apliekoje dirba gerai išsilavinę aptiekininkai, kurie sutai
so receptus kuoatsargiausiai ir geriausiai lietuviškas ir amerikoniš
kas gyduoles.

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

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

I. SHAPIRO, Lietuvišk as Aptickorius
110 So. 2nd Street, kampas Union Avė

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

EXTRA 
PARDAVIMAS.
Williamsburg-Brooklyn, N. T.

Puikus namas 8 familijoms po 4 
kambarius, bekauzės an foro, lotas 
25x40, randos neša $900.00 ant metų, 
įjnokėt reikia $1,200, kaštuoja $6/500.

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

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

Jeigu kas gyvendamas kokioj nore 
vailstijoj ir susižeistų,meldžiu kreiptis 
pas mano kuogreičiausia, e busite ap
rūpinti kuoteisingiausiai su geriau
siais advokatais.

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

Su pagarba
B. A. ZINIS, 

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

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N!
.(Arti Berry St.)

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J. Misevičia
SPKCIJA LIETAS ŠIRDIES IR 

PLAUČIŲ LIGŲ.
Valandos:

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare

Tel. 885 Greenpoint.

A. SHRUPSKI

bandymai.

pa-

Pasirodo, kad tame name

Name nebuvo automatiš-

JURGIS PALUBINSKAS

kaip ko- 
lapas, 

gardžiai

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

žmones. Kuomet

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

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

kalba, tai nereikia gir- 
vieta atsakanti dė1 pa- 

Kambariai u visais pa
prašau kreiptis į tą vie-

JOHN KULBOK CAFE
kad 

biznieriai 
biznį gi-

Da-
Ed- 

žmo-

GRAŽUS J. BUČINSKO IR 
A. LALIO PASIELGIMAS.

Kada iškilo gaisras, tai

Tai labai gražus pasielgi
mas.

ĮVAIRUMAI.
Nedėldienio ryte, 7 d. lap

kričio, J. Bučinsko sveikata 
piadėjo eiti blogyn. Apie 
tai praneša Blažaitis, kuris 
jį atlankė.

Pranešama , kad gaisri-

Pas mus galite gauti ska
niausio aj^us, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

61 S. 2nd st., Brooklyn.

sy m u!
Gvarantuo 

tas ant

20 metų!
i'/.dėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 

Užplombavimas 50c ir augščiau.
švalymas ......................................... 50c
Jžplombavimas auksu ..............  $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
i vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR
307

tarpu, darbininkai is anksto rjn^aį geraį darbavosi gel- 
tuyetų būti išmokinami,kaip |3gdamį žmones. Kuomet 
gelbeties, jeigu kįla gaisras. jie prj^iSQ savo kopėčias,1 
Visur turėtų būti tam tikri ne vįen^ žmogų išgel-

Macys & Marcin
PLJRNITURE CO

Bedford Avė., Tarpe 2-ros ir 
1-mos gatvių 

BROOKLYN, N. Y.
Kalbame Lietuviškai.

Telephone 2334 Greenpoint / 
Puikiausia lietuviams vieta pas 
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanus alus 
gardi arielka, 
elius, visokis 
vynas, kvepen- 
H cigarai ir 
puikus užkan
džiai. Sale del 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
atsakančios 

vietos,o būsite 
užganėdinti. 
Palei Wythe 
A,ve.

73 Grand St., Brooklyn.

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Viskas, ką mes parduodam, gvarantuota 
TAS turi suteikti pilną užsiganėdinimą

bėjo.
Visa laimė, kad subatoj 

po piet dirbo mažiau žmo- 
n'ų. Jeigu būtų visi dirbę, 
tai žuvusių skaičius būtų 
buvęs didesnis.

Išviso sužeistųjų skaičius

P AŠAROJIMAI.
“Laisvės” reporteriui

sakė Černiauskienė:
“Męs dirbom ant antrų

nbų prie marškinių. Kada | siekia tarp 40—50/ Nekurie 
p^įtom gaisrą, tai prade- sužeisti mirtinai.
jom ’ \ i vienos prie durų, Pasirodo, kad tame name 
o kitos prie kopėčių, bet visiškai nebuvo signalų,kad 
bosas neleido ir pradėjo duoti žinią apie gaisrą. Na
mus raminti, kad jokio pa-Į me buvo tiktai vienos kopė- 
vojaus nebus, nes gaisras čios išbėgimui. > 
tuojaus bus užgesintas.Tuo- Name nebuvo automatiš- 
met darbininkės, daugiau- kų laistyklų.
šiai italės, kaipo avelės su-1 Mums praneša, kad Toni- 
simetė į kampą ir, apimtos liūtė jau mirė.
baimės, nežinojo ką daryti.
Bet aš ir kitos i
boso, šokom prie kopėčių ir 
išsigelbėjom. Kas buvo su j 
kitom—nežinau”.

; Ona Varniutė ir 
Garbužiūtė pasakė:

Astramskiūte labai smar- 
nepaisėm Idai serga.

New Yorke ant 10th St., 
i N436 įvyko ekspliozija. 1 

Juzė j darbininkas užmušta ir ke
turi sunkiai sužeisti.

kafp draugai 
tis. Žinoma, 
keleivingų. 
tankumais, 
tų, o būsit užganėdinti.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Greenpoint 279

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

AMERICAN MIDDY CO. 
176 North 4th St., Brooklyn, N. Y. 
_____________ (88—89)______________

PARSIDUODA SALI UNAS 
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.

Teipgi duodama ant išmokesčio, ant lengviausio termino, mo
kant po $2.00 ar $100 (kiek kas išgali) Į savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt kelis ruimus nauju forniču.

Pl w

i 1

— Po šimtą pypkių! O kas tokis?
Na, brolyti, o tai

MASKARADINIS BALIUS!
kurį parengė

LIETUVIŲ GIMNASTIKOS KLIUBAS
Subatos vakaro

13 d. Lapkričio (November), 1915 metų,
PALACE HALL

ĮM.&V.FURNITURECO.
H Maliauskas & Vidžiūnas, Props. I

Brooklyn, N. Y.89—93 Grand Street, 
Pradžia 8 vai. vakare. 

Puikiausia muzika po vadovyste J. L. Sullivan. 
Įžanga ypatai su padėjimu drapanų 25c.

GERBIAMIEJI VIENGENČIAI:—
Visiems žinoma, kad Lietuvių Gimnasti

kos Kliubas yra pagarsėjęs savo parengi
mais, todėl ir šitas bus vienas iš puikiausių, 
nes bus daug juoko iš “ANIUOLO ir VEL- 
NI”. Taip-pat yra skiriamos 6 brangios 
dovanos, kurias gaus puikiausiai ir navat- 
niausiai pasirėdžiusios ypatos. Dėlto, kas 
gyva galva, ateikite ant iš'aimėjimo. Reng- 
kitės iš kalno ant tos dienos. Muzika ir 
svetainė puiki, kur išsijuosę galėsite gerai 
pasišokti. Tvarką užtikriname kuogeriau- 
sią. Kviečiame atsilankyti kiekvieną iš vi
sų apielinkių ir užtikriname, kad kiekvie
nas būsit pilnai užganėdinti. Nepribuvę 
gailėsitės, nes tokių parengimų mažai ga
lima sulaukti.

Su tikra pagarba kviečia
L. G. K. KOMITETAS. 

Kliubo ruimai: 375 So. 1st., Brooklyn, N.Y.

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

PATARNAUJAM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

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

Taipgi visokių fliušmių setų po 
penkis kavalkus ir po keturis, pia- 
gagony medžio tremai.

Turime po tris kavalkus “Libra
ry setą” išmušti genuine zpanish 
skūra, visokių kainų.

Pristatėm Daiktus į visus aplinkinius miestelius ir pamiesčius, nes dė 
tos priežasties užlaikom vežimą ir arklius. Parduodam 

Kuopigiausiai dėl reputacijos ir kad gaut kos- 
tumierius čionai. Pardavimo si

stema tokia, kad pigiau 
ir daugiau, negu bran

giau ir mažiau.

i\UO $20.00
ir aukščiau

Viską, ką mes sakom tai ir 
darom; jus teiskit persitikrinę.

;;

Saidbordžių, dreserių, 
kamodžių, su įVa riais iš
mušimais.

Įvairių stalų, salat Oak medžio, iš
leidžiamų, su 3 lentonvs. Taipgi vi
sokių kuknios stalų dėl pasirinkimo, 
nuo $5.00 ir augščiau.

Turimo visokių geležinių, bresi- 
nių ir medinių lovų, įvairių 
kainų.

198 = 200 Grand Street
TARPE DRIGGS AVE. ir BEDFORD AVE., 
Telephone 2372 Greenpoint SALE

BROOKLYN, N.Y.COMEDY” TEATRO.




