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“ANCONA” NUSKE i džiamu laikraščiu *. 4.
NEKALTŲ ŽMONIŲ

dabar 
| randasi vokiečių ambasados 
i atpirkti, nes jie visuomet 
vokiečių pusę palaiko.

net tarpe Graikijos kariu- 
menės vedama agitacija 
prieš sąjungiečius.

Spėjama, kad Graikija 
greitu laiku gali išsižadėti 
savo neutraliteto ir pradė
ti atakuoti sąjungiečius.

lapkričio išplaukė pasažieri- 
nis laivas “Ancona”, gabe
nantis pasažierius į New 
Yorką. Ant “Ancona” vy
ko 422 pasažieriai ir 160 lai
vo tarnų. Viduržemio jūro
je neoną” pasivijo Aust- 
lijos submarina ir “Anco
na” tapo torpeduota. Neži
nia dar ar austrai persergė- RUMUNIJA, KOLKAS,PA- 
jp “Anconą”. SILIEKA NEUTRALIŠKA.

I Iš Bucharesto gauta ži- 
kranto nių, kad tarpe valdžios ir 

51 laivo tar- kariškos partijos įvyko su
tartis, pagal kurią Rumuni- 

!ja turi pasilikti neutrališka

270 pasažierių išgelbėta.!
Jie pasiekė žemės I 
ties Biresta

VILNIEČIAI BIJOSI 
BADO.!

“New York Times” 
korespondentas aplankė 
Vilnių. Kuomet rusai 
pasitraukė iš Vilniaus, 
tai gyventojai jų nesi
gailėjo. Kuomet vokie
čiai atėjo į Vilnių, tai 
juos taip-pat nesveiki
no. Vilniečiai nežiūri į 
vokiečius, kaipo į išliuo- 
suotojus. Bet visi žmo
nės jau nenori, kad ru-

VILNIUJ LIKO.
“Liet. Balsas” rašo:
V isai pasiliko nepa

bėgę vokiečiams atei
nant, kunigai: Al. Dam- 
brauskis, Dogelis, Ant. 
Alekna; svietiškiai lie
tuviai : Ant. Smetona 
su šeimyna, Malinaus- 
kiai,Rimantai, dr-ai Vi
leišiai, Liandsbergiai, 
Česlovai, Biržiškos My
kolai, Janulaičiai Aug.

kui, pradėsią vokiečius štur
muoti.

UŽMUŠĖ CI11NIJOS GU- 
BERN ATOKIŲ.

Chinijoj jau prasidėjo ko
va tarpe revoliucijonierių ir 
senosios tvarkas šalininkų. 
Eevoliucijonieriai nužudo ■ 
šanghajaus gubernatorių1 
admirolą Tseng Ju Cheng.

Veleso miestą i r ū kės. I nbugusiefiis kurši- 
ninkams reikėtų imti pa- 

jie sumušę anglus ir francū- vyzdį iš pasilikusių savo 
žus. « gimtinėse vietose lenkų ir

--- 1 lietuvių ir mokyties iš jų su- 
NUSKĄNDINO DVI SUB- sipratusios tėvynės meilės.

MARINAS. I Tiktai dabar pabėgėliai 
Algezirac, Ispanija.—Bri-; baisaus vargo spaudžiami 

tanijos karės laivai nuskan- ‘ praregėjo. Betgi teragina

sakosi,

dino Gibraltaro sąsi auroje 
2 vokiečių submarinas.

nai taip-pat išsigelbėjo. Iš 
viso žuvo apie 300 žmonių.

Italijos cenzūra nepralei- ii laukti geresnio momento, 
džia smulkmeniškų praneši
mų. Pranešama, kad “An
cona” buvo apšaudoma pirm pusėj bus pergalė, 
torpedavimo. i jau* matysis kurioj

Laivu važiavo ir

Reiškia, dabar Rumunija 
dar negali nuspręsti, kurioj 

Kada

ameri- bus pergalė, tuomet ir ji 
Kiek jų buvo, neži- prie galingesniosios prisi- 

nu- dės.nia. Išsigelbėjo jie ar 
skendo—irgi nežinia.

“Ancona” prigulėjo “Ita- MŪŠIAI ANT JUODKAL- 
lia Societa Navigazione”. a tyo

Ji pergabeno iš /Amerikos 
daug itališkų rezervistų.

Ant laivo žuvo daugiau- ties Gercogovinos rubežium 
šia prastų žmonių. žuvo juodkalniečius sumušti ir 
daug moterų ir vaikų. I pralaužti frontą. Bet juod-

Amerikos valdžia nekant-! kalnijos generalis štabas 
riai laukia pranešimo bene! praneša, kaip tik atbulai: 
žuvo su “Ancona” iš ameri-ijis sako, kad visos austrų 
kiečių. Jeigu žuvo—vėl bus 
peštynių.

NIJOS RUBEŽIAUS.
Austrų generalis štabas 

praneša, būk j;ems pavykę

atakos atmuštos ir jie su di
deliais nuostoliais turėję at
sitraukti atgal.

KELIAS Iš BERLYNO Į 
KONSTANTINOPOLĮ.

Kelias iš Berlyno į Kon
stantinopolį tuojaus bus a- 
tidengtas; jis eis tiesiai pe 
Serbijos šiuos

RUSAI VAROSI PIRMYN.
Rusai be paliovos daro 

smarkias atakas ant austrų 
r ir vokiečių kariumenės Ga- 

miestus: licijoj, Volyniuj ir Kurlian-

fija ir Konstantinopoli Kaip praneša karės ko

tvirtina, kad Vokietija at-H ydan 
sieke savo tikslą, nes ji ati- duoda 
darė kelią į Konstantinopo-; rams 
lį. Dabar iai palieka tiklpozici

tokias atakas, ne- 
vokiečiams ir aust- 
abudavoti žiemines

sąj ungiečių užpuoliui ų.

riumenė vis stumia ir stu
mia serbus. Jie jau i 
mė serbus iš Kralev 
ir Kruševac. Serbų k 
mene traukiasi į rytus

Vokiečiai praneša, 
Kraleve jiems pavyko 
imti nelaisvėn 3,ISO serbų 
ir 130 armotu.

Serbai, apleisdami savo 
laikinę sostinę Nišą, su
sprogdino visus kariškus 
sandėlius ir sunaikino įvai
rius kariškus įrankius, ku-

mio; per visą žiemą būti.
Kurliandijoj, ties upe Aa 

ka- ir Mintaujos rajone rusai iš-

ei jų ir paėmė kelis kaimus.
'lies Šventos ežeru rusai 

įsiveržė į vokiečių tranšėjas 
ir iš ten juos išvijo. Ties 
kaimu Mikoliškiai eina di
deli artilerijos mūšiai. Ties 
kaimu Lietuvių Guta rusai 
paėmė 400 vokiečių karei
vi ų nelaisvėn ir keliatą pu
lemiotų.

Vokiečių karės štabas 
praneša, būk Rygos, Jakob— 
štato ir Dvinsko rajonuose

rių su savim negalėjo pasi- visas rusų,atakas atmušę.
imti. Volyniuj irajonuose Ko- 

i marovo ir Kūrikoviče eina 
GRAIKIJOJ VOKIEČIAI Į <’lirtcli a’ tilerijos mūšiai. Į

VARO AGITACIJĄ. ’......... .......... .
Pastaruoju laiku vokie

čiai pradėjo vesti smarkią 
agitaciją, kad Graikija pri
sidėtų prie teutonų. Tam 
tikslui jie nusamdė įvairių 
agitatorių, kurie eikvoja pi
nigus be jokio skaičiaus. 
Afinuose išeina 16 laikraš
čių ir štai, staiga, 11 laik
raščių, tartum susitarę,per
maino savo politiškas pažiū
ras ir pradeda^ varyti agita
ciją už vokiečius. Spėja
ma, kad pusė Graikijoj lei-

; šiaur-vakarius nuo čarto- 
■ ii'ko pastarai paėmė nelais
vėn 375 kareivius ir keliatą 
pulemiotų.

Galicijoj į pietryčius nuo 
Ušimsko, rusų artilerija at
mušė visus teutonų užpuoli
mus.

ŽYDAI GALI GARBINTI 
DIEVĄ SAVAIP.

Vokiečiu valdžia Varšu
voje pavelijo žydams 
binti dievą savaip su 
mis ceremonijomis.

gar 
viso

Vilniečiai bijosi ba
do. Iš Rusijos maisto 
jau nebegaunama. O iš 
Vokietijos ir Lenkijos 
vargiai begaus, nes te- 
nais irgi trūksta mais
to. Vilniečiai susirūpi
nę, kad žiemą neprisiei
tų badauti. Jie klausia, 
teiraujasi bene gaus 
maisto iš Amerikos? 

j Kam buvo bėda, tai 
;bėda, bet Vilniaus biz- ’ 
įnieriai darė ir daro biz
nį. Jie pasipelnė, kuo
met mieste buvo rusų 
kariumene, o dabar pel
nosi iš vokiečių, imda
mi už viską brangiau
sias kainas.

Rusai, pasitraukdami 
išsprogdino tunelį ties 
Landvorovu, išsprogdi
no Vilijos tiltą.

Vilniečiai dabar be 
laikraščių. Vietos laik
raščiai nebeišeina, o 
žmones ištroškę naujie
nų. Vokiečiai žymes
nėse vietose garsina vo- ; 
kiečiu, lenku, lietuviu , 
ir žydų kalbose prane- ;

Kasdien žymesnėmis 
miesto gatvėmis tęsiasi 
kaleina armotų, vežimų 
su sužeistais, eina be
laisviai. Žmonės žiūri 
i tas parodas, sustoję a- 
bipus gatvių.

KUNIGAI VOKIEČIŲ 
BELAISVĖJE.

“žvaigždei” praneša:
Vestfalijoj, Gutten- 

shoch, vokiečių nelais
vėje randasi šie kuni
gai :

Virbalio — Siauru- 
saitis ir Naujokaitis.

Plutiškių — šmulkš-G

Smalčnų — Katilius.
Šunskų — Brundza.
Pajevonio — J. Bal

trušaitis ir Novickas.
Gaigždu — Baltrū-

J. GABRYS ATVA
ŽIUOJA.

vo pranešimą per rusų 
ambasadorių Švedi j oj,

p. J. Gabrys, kurį- siun
čia čionais aukų rinkti 
klerikališkoji lietuvių 
šelpimo draugija.

J. Gabrys šiuo žygiu 
atvažiuoja su tam tik
romis rusų valdžios re- ! 
komendaci jomis.

tokie tikt žmonės, kaip pa
što ras Zandes ir Fr. Vein- 
bergas.

Iš \ „sos daugumos klaidų 
pati sunkioji—tai bėgimas 
latvių inteligentijos. Inte
ligentai turi grįžti j lengva- 

. Ei-1 latvių laikraštis “Lihdums” > protiškai pamestas savo vie- 
! na gandas, buk Indijoj su-!savo tautiečius inteligentus, < tas, nes jie čionai yra rei

kalingi, čia yra jiems bega
le darbo,—dauginus, kaip

i INDIJOJ NERAMU.
Washingtonan atėjo ži

nių, kad Anglijos lordas 
--------- *— : Kitchener apleidžia Londo-1 

BETHLEHEMO KANUO-'ną ir keliauja į Indiją.
LIŲ DIRBTUVĖ SU- _

PEQg. , kilę mahometonai prieš An-
South Bethlehem, Penn-, 

sylvanią.—Ugnis veik visiš
kai sunaikino N4 mašinša- 
pes Bethlehem Steel Co. Li
kosi tik griuvėsiai. Mašine
rija ir karės išdirbiniai, ku
rie sudegė, buvo verti dau-1 
gelio milijonų dolerių.

Kas tą padarė—neištirta. 
Manoma, kad vokiečių šni
pai, kadangi Bethlehem 
Steel Co. dirba kanuoles tal
kininkams.

“RYGOS GARSAS” Iš LIE
TUVIŲ GYVENIMO 

RAŠO:
Grįžkite! — Taip šaukia

l IdJlYIdbllb IjUIUUIIIS į 
tautiečius inteligentus,'

RUSAI SAKOSI IŠVARY
SIĄ VOKIEČIUS.

Žymus rusų generolas pa
lakė, kad antroji karės sta- 
cKja jau pasibaigė. Vokie
čiai sulaikyti. Jie atidėjo iki 
pavasario savo pienus pa
imti Dvinską ir Rygą. .

Rusai dabar renka spė
kas ir, atėjus tinkamam lai-

: glijos valdžią ir nuvertę nuo t Rygos ir Kuršo, 
sosto sultana Nawab.

Sultanas Nawab buvo di
! džiausiu Anglijos rėmėju ir, į gus jaučiamos netiktai lat- 
iškilus karei, paaukavo An-į vių, bet ir viso krašto. Da- ..

2 milijonu į bar ir pati valdžia pripaži-' si būriai lakstančių po gat- 
. Grįžkit advoka- 

j-ė tai ir gydytojai,—jūsų vie- 
Visos” apleis-' ta tėvynėje, jūs esate reika-

• Pasta
bai gi jų savininkai dabar it ruoju laiku. Jatvių pabėgę- 
sunki našta užgulė ant vai-j Iių būriai ištiesų pradėjo 
stijos. Žmonės bėgo ne nuo artinties prie Kuršo rube- 
tikro pavojaus, bet dažniau-1 žiu ; kaikuriems gi,, girdėti, 
šiai inbauginti netikromis! pasiseka prasprukti ir at- 
paskalomis. Bėgo, many- • gal į savo tėviškes, 
darni, būk pasilikti ant vie
tų priešinga valstijos meilei. 
Dėlto bėgo net palaikiai se
niai. Jie nesumojo, kad;
bėgdami daug gero padarė bas paskelbė surašą užmuš- 
vokiečiams, paliuosuodami, tųjų ir sužeistųjų. Ten pa- 
nuo maitinimo nereikalingų 1 sakyta, kad tik viena Pro
senių ir palengvindami sGa neteko 2,09‘,454 karei 
grobstyti paliktas gėrybes vių.

. Kuršinin
kų ~ bėgimas—baisi klaida, kuomet nors seniaus būda- 
rašo “L.”, kurios pasekmes vo. Grįžkit—agronomijos 

veikėjai! Grįžkite mokyto
jai! Jūsų laukia dideliau-

glijos valdžiai !
dolerių. Dabar, matomai,1 Ij0, kaip kenksminga varyti ves vaikų, 

žmones laukan iš jų gyve-į tai ir gyd 
namų jų vietų.
tos ūkės išplėštos, pabėgę- i lingi savo tautai!

V.VlVlllJ. X7CUJC11, .UU

! Indijos mahometonai nori 
sykiu eiti su Turkija, per tai 
ir sukilo.

Anglijos spauda tą daly
ką slepia. Pasirodo, kad 
Indijoj labai neramu.

“VORWAERTS” UŽDA
RYTAS.

Vokiečių soči jai demokra
tijos centro organas “Vor- 
waerts” vėlei sustabdytas.

PRANCŪZŲ PASISEKI
MAS.

Prancūzų kariumene lai
mėjo mūšį su bulgarais pie
tų Serbijoj ir atėmė nuo jų

PRUSAI NETEKO 2,099- 
451 KAREIVIŲ.

Vokietijos generalis šta
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sve-

asierius

Kovai”

giamu budu verčia prie per-

pranta.

lite-

bet,
ir Chicagos So.

Čiru-Viru.

savo, 
suvažiavime

Jeigu Rusijos meška pa
virstų į mulą, jai būtų gė
liau. Mulas bent užpakali
nėm kojom galėtų spardy- 
ties.

*
“Draugo”

buržuazinius blai- 
Viena todėl — 

yra partijos nuo-

' I III I I .... ....................... .......... .......................................................... ... .............. „ ............—................................................................ii.il..............

Socijalistai ir tautos taryba (miesto majorais. Drg. D.S. 
Barce — Conneante ir drg. 
James Storkey — Silinville.

Socijalistų kandidatas ant 
Clevelando majoro gavo 13- 

Akylesni tautininkai iš veiktų, kokia būtų iš jos vei- 126 balsus.
“Ateities”, kurie mato, kad kimo praktiška nauda? O| New Castle, Pa., kur se- 
jt| sriovė tik lazdomis pa- kol ji to nepadarė, tol męs r.iau buvo socijalistų admi- 

’j “i socijalistai ir patįs vieni ži- nistracija, buvęs majoras
1 nosime, kaip tvarkyt savo į Tyler išrinktas į miesto ta- 
namų gyvenimą, žinosime rybą. Republikonai ir de- 
kaip skirstyt Liet. Šelpimo' mokratai buvo padarę kon- 
Fondo pinigus, pagaliaus spirciją jokiu būdu neįsi- 
žinosime, kaip žiūrėti į poli- leisti 'nei vieno socijalistų į

siramstydama gali palaikyti 
gyvybę, sumanė iškelti 
“bendrų tautos reikalų” vė
liavą. Jie jau agituoja, kad 
mums, Amerikos lietuviams, 
reikia tautos tarybos, kuri 
savo įtekme ir gale sudava- 
dytų mūsų visuomenės san- 
tikius. “Ateitis” sako, kad 
taip, kaip ligišiol gyventa, 
negalima gyventi. Ji jieško 
naujo sugyvenimo būdo, 
naujo modus vivendi ir per
ša mums tautos tarybą, ku
rią turėtų sudaryti visos 
trįs mūsų visuomenės srio- 
vės.

Nors “Ateitis” kalba apie 
tą savo sumanymą gana 
miglotai, nors ji toli gražu 
neparodo, kokias gi funkci
jas turėtų atlikti ta perša
moji įstaiga, bet męs ma
nom, kad jau dabar bus pra-

miesto valdžią. Bet išėjo 
atbulai. Iš abelno balsų 
skaičiaus 6400 — drg. Tyler 
gavo 3,323 balsus ir įėjo 
miesto tarybom

Iš to aišku, kad New 
Castle piliečiai, taip lygiai, 
kaip irSchenectady piliečiai, 
kartą pamatę socijalistų 
praktišką darbą, jau tampa 
nuolatiniais jų draugais.

Iš “didžiosios” politikos.

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Socijalistai ir blai 
vybės klausimas.

Argentinos Jaunimas
(Nuo mūsų korespondento).

vartų išsklaidyti tas miglas ■ jj pasiuntė iš Lie-
ir rukus, kurie gaubia “A- 
teities” sumanymą.

Męs tikime, kad taip gy
venti, kaip ikišiol gyventa, 
negalima. Tai visųpir- 
miausia reikia pasakyt apie 
vadinamą vidurio sriovę, a- 
pie tautininkus. “Ateitis” 
labai gerai mato savo be- 
partyvės partijos ligą. Vi
sa bėda tik tame, kad ji no
ri ta savo liga apsarginti ir 
savo politiškus kaimynus. 
Toks jau mat Bostono laik
raščio paprotys. Juk ir 
kalbėdama apie “cigarinę” 
politiką ji pastatė socijalis- 
tus greta kitų sriovių grieš- 
ninkų...

Je, taip kaip ligišiol gyve
nom — gyventi negalima... 
Gelbėjome fondąs apytuštis, 
o pinigų į jį plaukia labai 
mažai. Autonomijos fondas 
led ne led gyvuoja, ir jeigu 
ne Scrantono rusinai ir kiti, 
tai nebūtų ir apie ką rašyt... 
Bepartyyė partija nepavyko 
sulipinti — nepavyko suves
ti krūvon tautiškus republi- 
konus, demokratus ir bul- 
muzus. Bet tai dar ne visos 
bėdos. Patįs tautininkai 
savytarpy šiek tiek daugiau 
negu šnairuojasi. Vieny- 
bieči^ Nojaus “kaučegas” 
nevažiuoja nuo Ararato kal
no ir gana. Lietuvos Šelpi
mo klausime tarpe tautinin
kų visiškai nėra sutarimo. 
Kuomet vienų širdįs palin
kę prie Bulotos ir Žemaitės, 
tai kiti arogantiškai paskel
bia visam svietui, kad jie už 
poną Šimkų...

Argi dabar neaišku, kodėl 
gerbiamoji “Ateities” re
dakcija nervuojasi ir dejuo
ja, kad santikiai esą negeri, 
kad tain toliaus negalima 
gyventi? Ir męs jai iš šir
dies prijaustume, jeigu ji 
tvarkytų savo namų reika
lus, tvarkytų savo vidurio 
sriovės reikalus.

Bet “Ateitis’ kitur sauja. 
Ažuot stačiai ir atvirai pa
sipasakojus apie savo srio
vės (vidurio sriovės) bėdas, 
“Ateitis” užtyli jas ir sten
giasi primest ligotumą vi
soms mūsų sriovėms — ergo 
ir soči jai istams. O pada
riusi tatai ji ir perša vi
siems mums “išganingą” 
vaistą — tautos tarybą. Tai 
išeina gana gudriai, bet ne
išmintingai. Taip papras
tai jau elgiasi liberalai.

Kad paslėpus savo silp
numą, geriausias/ mat, bū
das užsidengti bendrumo 
skraiste. Europos liberalai 
begalo myli kalbėti apie 

✓bendrumą ypač dabartiniu 
laiku. Po priedanga bend
rų tautos reikalų, bendrų 
tarybų geriausia galima už- 
migdint socijalistišką sąmo
nę ir įsikinkyt sociialistus į 
tautos vežimą. Jeigu dau
gelis socijalistų pradžioje 
karės ir padarė tą klaida, 
tai dabar jau jie susipranta 
neišmintingai nasielge.,

Męs, Amerikos socijalis
tai. nemanome, kad mums 
reikėtų tautos tarybos. O 
“Ateities” redakcija mums 
dar visiškai nenrirodė. kuo 
ta taryba užsiimtų, ką ji socijalistai likosi išrinkti

tiškąjį Lietuvos klausimą. 
Juriskonsultų mums nerei
kia.

Ta pati “Ateities” redak
cija mano, kad męs, ameri
kiečiai, turime ne tik savo 
tarpe susibendrauti, bet ir 
Lietuvos partijas bei jų at
stovus suvesti daiktan. Nors 
p. A. Bulota dar nepasiekė 
Amerikos, o jau gerbiama
sai “Ateities” redaktorius 
nori užvesti dipliomatiškus Prezidentas Wilsonas po są
ryšius su p. Šimkum ir jo, 
atstovaujama partija.

Čia jau tikri dyvai. Gerb. 
A. Bulotą atsikvietė socija- 
listiškas Lietuvos Šelpimo

vo prakalbai Manhattan 
kliube (New Yorke) galuti
nai sutarė su karininkais ir 

'iškėlė “preparedness” vėlia- 
Ivą. Jo prakalba labai pati- 
i ko republikonams, demo- 

... ... . kratams ir “ruzveltiniams”.tuvos tokia draugija, kurios prezį(jentas dabar jau 
žmones neturi vietos pono j k gjai ne prieš vg. 

draugijoj, o męs be niekur 
nieko imtume ir pradėtume 
būdavot tiltą tarpe A. Bulo
tos ir klerikalų.

Męs pasakysime “Atei
ties” redakcijai: palikime 
užjūrio lietuviams spręsti 
apie tėvynės reikalus ir už 
jųjų pečių, be ju įgaliojimo, 
nedarykime politiškų ženy- 
bų.

Ažuot palocius ant ledo 
budavojus, ažuot pasinėrus 
kombinacijų kombinacijėlė- 
se, labiau dabokime savo 
Yamų reikalus ir auginkim 
savo pajiegas.

APŽVALGOS 
VIETON.

Turtingiausiais žmonė
mis tarpe Amerikos lietu
vių, suprantama, yra kuni
gai. Tačiaus niekas taip 
nemėgsta žebravoti ir aukų 
prašinėti, kaip tie patįs ku
nigai. Štai, kad ir bostoniš- 
kiai kunigai, leidžianti gel
tonąjį “Darbininką”. Jie 
jau šaukiasi į nesusipratu
sius rankpelnius, kaulydami 
aukų ir paramos, nors ro
dosi, patįs kunigai į minutę 
galėtų užlopinti visus “Dar
bininko” deficitus. Bet ku
nigai nemyli tuštinti savo 
kišenius. Jie tūkstančiais 
vartodami, nesidrovi kreip
ties prie darbininkų, kad šie 
palaikytų kapitalistų intere
sus ginantį laikraštį.

Kunigai nori tuomi du 
zuikiu nušauti. Viena — 
jie nesusipratusių darbinin
kų pinigais užlaikys savo 
laikraštį; antra — su pagel- 
ba to laikraščio skleisdami 
klerikališkas nuomones jie 
galės daug ilgiau kirpti sa
vo buriučių Vilnelę.

“Naujienos” ne visai tei
singai suprato “Laisvės” 
nuomonę apie socijalistų 
veikimą įvairiose pašelpinė- 
se, apšvietos ir tt organiza
cijose. Męs esame šalinin
kais socijalistų veikimo ir 
anapus Sąjungos rybų, bet 
norime tą darbą labiau si
stematizuoti, kad jisai ne
būtų taip padrikęs, kaip da
bar. Pripažįstame, kad so- 
cijalistams yra naudos da
lyvauti panašiose draugijo
se (gauna pašelpą, naudoja
si knygynais, gauna knygų 
ir tt.) Bet to dar neužtenka. 
Veikdami ką nors anapus 
Sąjungos, męs vistik turime 
labiau žiūrėti į visus daly
kus socijalistų akimis, žiū
rėti, kad pamatinis mūsų 
principas nenušustų. štai 
kodėl męs rėmėm ir remiam 
Darbininkų Literatūros 
Draugiją, bet ne T. M. D.

Socijalistai laike rinkimų 
2 d. lapkričio ne tik užka
riavo Schenectady, ne tik 
nasiuntė Šipliakovą New 
Yorko legislatūron, 
kaip mums praneša iš Cle- 
velando, Ohio valstijoj du

Bet prezidento prakal
ba Manhattane galutinai at
skyrė jį nuo W. J. Bryano, 
kuris taip ilgai buvo Wilso- 
no patarėju. Kiekvienas tų 
vyrų dabar eina skirtingais 
keliais. Bryanas “vajavos” 
su Wilsonu. Dalis demo
kratų ir vokiečių patrijotų 
eis su Bryanu. O tai jau ne
koks “oras” dėl būsiančių 
rinkimų 1916 metais! Wil- 
sono laivas gali užkliūti ant 
seklumos.

Republikonai turi savo tū
zą dėl prezidentų — tai Eli- 
hu Rootą. Bet jo šansai 
ant prezidento žymiai pa
blogėjo, kuomet New Yor- 
ko valstijos piliečiai atmetė 
jo parašytą konstituciją. 
Tąsai Rooto kūdikis pripa
žinta nelegališku. Rooto po
litiškas biznis nupuolė.

Nurimsta ir atvesta. Ne
tik Vokietijos socijaldemo- 
k ratai, bet ir tūli buržuazi
niai politikai jau pradeda 
atsipeikėti nuo kariško ūpo. 
Neseniai Vokietijoj susitvė
rė “Bund neuer Vaterland” 
(Naujos tėvynės sąjunga), 
kuri sakosi stovinti ant 
tarptautinio radikalizmo 
pamtų. Sąjungon priguli 
tokie vyrai, kaip grafas von 
Arco, prof. Quidde, dr. Eu- 
lenberg, prof. Schftckling ir 
tt. Sąjungos vadai sako, 
kad perkamoji spauda nuo- 
dina žmonių protus mela
gingomis ir sensacijinėmis 
žiniomis, kurios kelia tautų 
neapykantą. Naudos iš to 
turi tik ginklų karaliai.

Vokiečių patriotų laikraš
čiai jau karia šunis ant Są
jungos lyderių.

Ne viskas ir Vokietijoj po 
kaizerio ženklu. Ir ten yra 
teisybę mylinčių žmonių, 
kaip lygiai ir kitose šalyse.

** *
Didžiuma Amerikos 

dų pritaria šioje karėje vo
kiečiams.

Didžiuma danų—rusams. 
Mat, danai nejaučia taip ru
siško pavojaus, kaip švedai.

Amerikos blaivininkai 
(prohibicionistai) vis smar
kiau pradeda agituoti už sa
vo idėją, už blaivybę. Šiais 
metais jie vos-vos nepaver
tė Ohio valstiją “sausa” val
stija. Massachusetts valsti
joj jų partija taip-pat surin
ko pusėtinai didelį balsų 
skaičių.

Kaipgi turi žiūrėti į blai
vininkus ir jų agitaciją so
cijalistų partija?

Aiškaus atsakymo tan 
klausiman nėra. Socijalis
tai žiūri į blaivybę įvairiai. 
Vieni aiškiai pritaria blaivi
ninkams, kiti gi nepritaria. 
Ant tos dirvos Ohio valsti
jos socijalistai net ir labai 

tarpe susiba-

Tankiai tenka laikraš
čiuose matyti žinių, kur nu
peikiama merginų tamsu
mas, nedorus pasielgimai ir 
tam panašiai. Taipgi keiia- 
tas tokių žinių tilpo ir iš, nemokančiu net revolverio 
Argentinos. Per tai aš ir vartoti.
noriu nors trumpai pabriež- dasi suviliotų? Apie tai ge- 
ti apie Argentinos jaunimą riau nei nepasakoti. Jeigu 
ir tuomi parodyti, kad męs įsuviliotai merginai pavyki
nę merginas privalom kai-1 ta apsivesti, tai koks jos 
tinti už jų tamsumą, bet gyvenimas? Vyras visuo

met ją vadina paleistuve ir 
vaikinai yra r.eapkenčia jos kūdikio, nors 

apšviestesniais,1 tas kūdikis niekuo nekaltas.

merginom tapo nušauta 
Zuzana Mobgaudaitė. Šo- 
vikas tapo suareštuotas, bet 
paskui teismas jį išteisino, 
nes pripažino puskvailiu,

O kiek dabar ran-

vaikinus.
Paprastai 

skaitomi 
daugiau susipratusiais, ne- Bet kurios neapsiveda, tai 
gu merginos. Bet ar jie atsiduria __
rūpinas tą savo apšvietą ■ niam padėjime; jos privalo 
bei susipratimą skleisti tar-1 pačios maitintis ir savo ku
pė savo tamsesnių seserų? dikius užlaikyti. O kaip jos 
Visai ne! Jie greičiau pa-! tą gali padaryti? Kaip aš 
sirūpina tamsumą skleisti, o žinau, tai jau apie pusę tu
ne apšvietą.

Pa. 
tarnauja pas turčius, 
algos nelygios: j

* *

Kilo ginčai dėl Lietuvių 
zecerių unijos. Bet kad ji 
ne tikra unija.
pabėgo su pinigais, tai dar 
pusė bėdos, bet kad ją ne
pripažįsta internacionale- 
anglų unija. Mūsų zeceriai, 
tverdami uniją, žadėjo tuoj 
susijungt su anglais, bet 
prižado neištesėjo išpildyt. 

♦ * *
Pildančiam Sąjungos ko

mitetui liepta pakviest Že
maitę į “Kovos” bendradar
bius.

Ar tai jau Pildantysis ko
mitetas kviečia “____ 1"
bendradarbius?

* 
* *

Jau mus, socijalistus, vėl 
nori kviesti prie bendro dar- ir netikras rytojus neišven- 
bo — į tautos tarybą. giamu budu verčia prie per- 

' Širdingai dėkavojam. Už didelio vartojimo svaigalų, 
bendrų pečių paprastai nori Nuvertimas alginės siste- 
slėpties tie, kurie savo par- mos yra tai geriausias bū

das kovoti su alkoholizmu.
Taip tai skamba, daugiau 

mažiau, rezoliucija, priimta 
Indianapolio konvencijoj. 
Ta rezoliucija nurodo soci- 
jalistams, jog jie turi ant 
pirmos vietos statyti kovą 
su kapitalizmu. Socijalistų 
Partija netiki į pasekmin- 
gumą blaivininkų agitaci
jos, tų blaivininkų, kurie ne
mato viso pikto šaknies. So
cijalistų Partija nurodo, 
kad geriausias būdas kovot 
su girtybe — tai agituojant 
už socijalizmą.

Kaipgi pasielgė Ohio so
cijalistai? Jie suskilo į dvi 
dali. Vokiečiai socijalistai 
pildė rezoliucijos patarimus, 
tai yra, jie ėjo prieš blaivi
ninkus ir, agituodami prieš 
juos, aiškino žmonėms, kad 
girtybė tuomet teišnyks, 
kuomet bus panaikinta algi- 
nė vergija. Vadinasi, vo
kiečiai socijalistai agitavo 
prieš blaivininkus.

Tuo tarpu didžiuma anglų 
socijalistų apskelbė neutra
litetą. Jie nei agitavo už 
blaivininkus, nei priešinosi 
jiems. Jie buvo neutrališki 
ir tuo būdu lyg ir sulaužė 
partijos rekomenduojamą 
taktiką, kuri buvo atkreipta 
prieš blaivininkus. Jie bū
tų turėję ne neutrališkumą 
rodyt, bet kritikuot blaivi
ninkus, kurie nori panaikint 
girtybę, palikdami šaknis, iš 
kurių girtybė kįla.

Vienoks ar kitoks socija
listų atsinešimas link blaivi
ninku ne tik Ohio, bet ir ki- 
tose valstijose turi didelę 
praktišką reikšmę. Palai
kydami blaivininkus, socija- 

musų pstai gali prisidėti prie ju 
pastabėliu ir amerikietišku u:nlx::mn į.-, j • i • • • v* *• Iclll I1C 1 11110.rilrroi raa ino’ n m nvn m

smarkiai savo 
rė. .

Socijalistų partija 
paskutiniame 
Indianapoly priėmė rezoliu
ciją, kurios pamatiniai dės
niai yra sekanti:

Socijalistų Partija netiki, 
kad alkoholizmo blogybes 
galima būtų papaikinti įvai
riais uždraudimo įstatymais 
ii sustiprinimu bei praplati
nimu policijos galės. Girty
bė yra užvispirmiausia pa
sekmė kapitalistiškos siste
mos.15e r si dirbini as, rū pėsčiai

dar varginges-

jų silpnybė nebūtų taip aiš
ki, tai jie begalo mėgta kal
bėt apie bepartyvišką bend
rumą.

Žinot ką, vyručiai iš be- 
partyviško vidurio! Jeigu 
jau socijalistai mokėjo su
rinkt aukų L. š. F., tai mo
kes jąs ir be tarybų pada
linti.

* ♦
kiekviename 

numery rašoma apie Balutį, 
Grigaitį, Račkauską ir jų 
pačias.

Tai x Kemešio politikos 
perlai ! Kristaus vynyne į- 
sivyravo literatiški pašku- 
dos.

Et, kad tai gyventų Kris
tus. Jo kančiui būtų darbo 
Kemešio sinedrione.

♦* *
V. Kapsukas yra autorite

tas Literatūros Draugijos į- 
steigėjams.

Bet jisai yra dešimts syk 
didesnis autoritetas drau
gui J. Šukiui.

Škotijos socijalistai turi 
savo knygų leidimo draugi
ją, turi savo moterų draugi
ją, turi savo pašelpinę drau
gija — o visgi jų Sąjunga 
negriuva, o vis auga.

** ♦
Margos mintįs, kibirkštįs 

ir šiaip jau įvairios smul
kios pastabėlės yra tai visai 
ne lietuviškų laikraščių iš- 
mislas, bet Amerikos laik
rašti jos ypatybė. Tokių pa
stabėlių amerikiečių spau
doj pilna — tiek socijalistų, 
tiek buržuazijos spaudoj.

Skirtumas tarpe

AMERIKOS DARBO FE
DERACIJOS SUVA

ŽIAVIMAS.
San Francisco. — 8 d. 

lapkričio Californijos rūme 
Panamos parodoj atsidarė 
35 iš eilės suvažiavimas A- 
merikos Darbo Federacijos. 
500 delegatų atstovauja šū
vi rš du milijonu Amerikos 
rankpelnių, susitelkusių į 
Federaciją. Suvažiavimas 
tęsis per 2 savaiti. Esama 
ir svečių — po 2 fraternalių 
organizacijų nariai iš Ka
nados ir Anglijos.

Konvencijos delegatus 
pasveikino gubernatorius 
Johnson, varde valstijos ir 

' majoras J. Rolph varde mie
sto. D. P. Haggerty, prezi
dentas Californijos Darbo 
Federacijos pasakė puikią 
pasveikinimo prakalbą. 
. Į pasveikinimus atsakinė
jo S. Gompers. Delegatai daiktas, o tūli ir

x-------'žino merginų randasi to-
įprastai čia lietuvaites ibiam padėjime.

- . - . • J1} i Visųpirmiausiai merginos
• nu.° j privalėtų stengtis nedrau-

60 pesų į mėnesį j r valgis. į gauti su tokiais vaikinais, 
Darbo sąlygos nėra leng-|kurie daugiau nieko nežino, 
vos: nuo 4 ar o vai. ryto tu- pajp tik pasigauti merginą, 
ri dirbti iki 10 vai. vakaro. I apsvaiginti jos protą ir pas- 

vnms ^nedėl-įpuį užganėdinti savo gyvu
liškus jausmus. Merginos 
privalėtų prigulėti prie 
draugysčių, lavintis ir dar
buotis ant visuomeniškos 
dirvos. Dabar męs turim 
kelias draugystes, bet kiek 
prie jų priklauso merginų? 
Rodosi, kad tik prie “Die
go” priklauso dvi merginos 
— P. Kitraitė ir M. Mazu- 
raitė, tai ir viskas. O juk 
merginų yra užtektinai. 
Jeigu kada prisieina lošti 
sceniškas veikalas, tai prie 
lošimo negalima merginų 
gauti.

Bet to dar neužtenka. Su- 
sipratusieji vaikinai irgi tu
rėtų šiuom klausimu rūpin-, 
tis. Mums reikėtų sutverti 
jaunimo ratelis, prie kurio, 
be abejonės, galima būtų 
daugiau ir merginų pri-' 
traukti. Ten męs pradėtum 
lavintis lošti sceniškus vei
kalus, deklamuoti, diskusuo- 
ti ir visokius žaislus žaisti. 
Paskui mums būtinai reika
lingas choras. Jeigu męs su
tvertum chorą, tuomet,be a- 
bejonės,visai kitokios pasek
mės būtų ir, galimas daik
tas, daugelis merginų pra
sišalintų nuo tų, kurie tik 
kazyras ir rudį žino ir prie 
mūs prisidėtų. O juk su
tverti jaunimo ratelį ir cho
rą nėra jau taip labai sun
ku.

Apart to visko męs, su- 
sipratusieji vaikinai, priva
lom rūpintis, kad mūsų lie
tuvaitės nepražūtų. Męs ži
nom tuos atsitikimus, kuo
met tapo kelios lietuvaites 
suviliotos agentų ir nuga
bentos į paleistuvystės na
mus. Po karės, kada žmo
nės bus labiau suvargę, tie 
agentai dar labiau pradės 
darbuotis, nes jiems tuomet 
bus daug lengviau aukų pa
sigauti. Ir taip, jeigu pas 
mus būtų draugijos, kurios 
rūpintųsi ir merginų likimu.

nelabai užganėdinti tuo fak
tu, kad San Francisco ma
joras, kuris sveikino kon
venciją, yra unijų priešas.

Pirmą dieną nebuvo jokių 
svarstymų. Dar nevisi de
legatai pribuvo į San Fran
cisco.

“Laisvė” rašys plačiai a- 
pie konv. darbus.

tikįįd tas, jog amerikiečiai 
ima nagan Rooseveltą, Wil- 
soną, Walshą, Billy Sunday, 
Gardnerį, Morganą, Carne
gie, sufragistes, Wilsoniu- 
tes ir tt., o męs, neturėdami 
tokių didelių žuvų, spirgi
nau! Šliupą, Bagoeių, Ra
manauskiene, Balutį, kapu
ciną, Grigaitį, Juozapiečius, 
bepartyvišką partiją ir tt.

Principe • skirtumo nėra. 
Jeigu ir yra skirtumo,tai tik 
išsireiškimų tone.

Rodosi, tai toks paprastas 
’ ■ to nesu-

Nekurios turi 1 
dienius liuosus, o nekurtos 
tik du į mėnesį. Vienok 
tarnaitės daug geriau gyve
na už tas, kurios dirbtuvėse 
dirba. Dirbtuvių darbinin
kės gauna nuo 1.20 iki 1.60 
pesų į dieną ir dirba po 11 
vai. į dieną. Pragyvenimas 
gana brangus, su 20 pesų į 
mėnesį jokiu būdu negalima 
pragyvenai.

Lietuvaičių siuvėjų mažai 
yra. Siuvėjos uždirba nuo 
2 iki 3 pesų į dieną. Bet, 
suprantama, jos turi dau
giau išlaidų, negu tos, ku
rios dirbtuvėse dirba, per 
tai ir jų uždarbis ne koks.

Kaip visur, taip ir pas 
mus merginos švariau apsi
rėdę už vaikinus, per tai 
mažiau gali susitaupyti.

Merginos nepriklauso nei 
prie jokių draugysčių ir vi
gai nesirūpina prie jų pri
klausyti. Suprantama, už 
tai jų negalima perdaug 
kaltinti; čia noroms-neno- 
roms vėl prisieis pasakyti, 
kad vaikinai kalti. Mūsų 
vaikinai kaip tik sužino, kad 
tūlos merginos, tarnaujan
čios pas turčius, turi liuo
sus nedėldienius, tai pasii
ma automobilius arba veži
mus, atsiveža merginas ir 
pradeda puotauti. Man ro
dosi kiekvienas gali supra
sti, kokios iš tokių puotų bū
na pasekmės. Merginos ap
svaigina savo protą ir pas
kui neatskiria blogo nuo ge
ro, negali suprasti, kad jos 
elgiasi blogai. Vaikinai, 
besimyluodami su mergi
nom, pradeda tarp savęs 
peštis, susiskaldo sau gal
vas ir tt. Jeigu atsiranda 
mergina, kuri nenori su to
kiais vaikinais susidėti, tai 
tą merginą pajuokia ir, kar
tais, net kolioti pradeda. Iš 
tos priežasties daugelis 
merginu tampa suviliotam 
ir ant viso amžiaus pasilie
ka nelaimingomis, 
keisčiausiai, kad paskui tie 
patįs vaikinai, kurie mergi
nas suvilioja, iš jų tyčiojasi, 
vadina paleistuvėmis ir tt. 
Bet ar galima tokias mergi
nas perdaug kaltinti? Jas 
parsi kviečia vaikinai, ap
svaigina jų protą ir kada 
merginos apsvaigęs protas, 
tuomet su ja pasielgia taip, 
kaip jam patinka. c

Jeigu atsiranda kokia 
mergina, kuri pradeda link
ti prie visuomeniškų daly
kų, pradeda darbuotis ant 
visuomeniškos dirvos, tai 
tokias merginas pradeda 
persekioti tėvai ir giminės. 
Pavyzdžiui p-lės Jurevičiu-

I1’, kas, tuomet, be abejonės, daug 
111 ’° galima būtų merginų išgel

bėti nuo pražūties.
Taigi, draugai ir draugės, 

prie darbo, o vaisius pama
tysime.

J. G. B—kas.

antra todėl, kad kes ^li T,tai at.ga> ,buva 
pradėję dalyvauti Diego 
Draugijoj ir net vieną va
karą skaitė paskaitą. Bet

♦* ♦
’ Vilniaus Antakalnio 

ratiškos mados nevisuomet 
galRbūti madomis ant Broo- 
kiyno Grand St., Bostono — 
Broadway 
Halsted St.

Agituodami 
prieš — jie žymiai gali šu
nį ažint blaivininkų įtekmę 
ir nurodyt žmonėms, kad 
blaivybė neįvedama uždrau
dimais ir represijom bei 
bausmėm.

Męs taip-pat linkstame 
prie to, jog socijalistai turi 
kritikuot 
vininkus. 
kad toks 
sprendis,
buržuaziniai blaivininkai 
lygiai kaip ir mūsų katali
kiški blaivininkai, yra žino- dabar visai prasišalino nuo 
nes, matanti tik viena akia. 
Tie vienakiai blaivininkai 
visiškai neprotestuoja prieš 
kapitalistų šunybes ir prieš 
patį kapitalizmą. Palaikyti 
juos — stačiai negalima.

Bostonietis.

šliupas savo naujoj kny
goj “Lithuania in Retros 
pect and Prospect” sako 
buk Turkija buvusi vienin 
tėlė valstybė, kuri priešinos 
Lenkijos ir Lietuvos padali
nimui tarp Rusijos, Prūsijos 
ir Austrijos. Taigi dar vie
na priežastis, kodėl lietuviai 
šioj karėj turėtų simpati- 
zuot Turkijai ir jos talki
ninkams. O ką daro tau- 

Net sarmata!tiečiai?

visuomeniško darbo. Ant 
kiek man teko patirti, tai 
priežastis nedalyvavime — 
tėvai pradėjo persekioti.

Bet to dar neužtenka. 
Tankiai būna ir baisių tra
gedijų. Berisso mieste be- 
puotaujant vaikinams su

Apie viską kalbam, bet 
nieks neprisimena, kas bus 
arba kas pasidarė su mūsų 
muziejum Vilniuj ir su visų 
Amerikos kunigų ir kar- 
čiamninkų vardais, išrašy
tais auksinėm 
,ant sienų?

raidėm ten

Fritzas.



DARBININKAI, APSAUGOKITE
SAVO GYVASTIS!

KO MUS MOKINA BROOKLYNO GAISRAS?
Kas bus, jeigu darbinin-, KĄ UNIJA VEIKĖ, 

kai nepasimokins iš baisios; Galima buvo išanksto ži-
kad ’apkaltins vieną žmogų! 
Juk liks visa sistema, liks

lekcijos Brooklyno gaisro, I noti, kad tame name kada dar tūkstančiai panašių iš- 
kaip jie ir ligšiol nieko ne- nors įvyks nelaimė. naudotojų, kurie prie kapi-
pasimokino? I “Shirt waist” mekerių: talizmo sistemos rūpinsis,

1911 metais New Yorke 'unija jau daug, daug sykių savo kišenium.. „
buvo baisi ugnis Triangle buvo pranesusi, kad namas j zmioncs, kurie žuvo gaiš- 
— - - ~ - - ant North šeštos esąs pavo- 're, dirbo išimtinai virš tre-

jingas. Unija pranešusi a- ;.<*io floro. Tai vis todėl, kad 
pie tai gaisrų, sveikatos ir(durįs žemyn buvo užrakin- 
oarbo departmentams. Po- tos. 
1‘cijos rekordai rodo, kad | 
tame name jau penkis sy
kius buvo kilę gaisrai.

» organizotoriai 
, daugelį kartų kvietė inspek- 
' torius atlankyti tą namą, 
j Jie lankyties tai lankėsi, bet 
i į viską per pirštus žiurėjo.'

vo politika, kad tik jis vie- tė turėsianti būti nuo Adri- 
nas turi viską valdyti ir kad atiko iki Juodųjų jūrių. Ar 

į visi jo darbai, visi jo pasiel- jo tie pienai išsipildys, sun- 
Įsimaišius Bulgarijai į girnai žmonijai atneša nau-; ku pasakyti, bet laikraščiai 

Europinį karių sukurį, kaip dą. Tai geležinės valios praneša, kad jo tos visos 
Europos, taip ir Amerikos žmogus, nepaprastai gabus, svajonės, jo tas drąsumas ir 
spauda daug pradėjo rašyti drąsus ir smarkus veikėjas, narsumas pastaruoju laiku 
apie Bulgarijos carą Ferdi- ,Nors, kartais, jo tas drąsu-1 susimaišęs su manija ir jis 
nandą. Ir ištikrųjų jis ori-’ mas pereina žmoniškumo pradedąs sirgti proto liga, 
ginališkas žmogus, kuris sa- rybas ir prieina prie bepro- Suprantama, į bepročių na- 
vo gabumu, savo pašėlusia tystės. mus jo niekas nepasodins ir
drąsa neatsilieka nuo Vo-i Kadangi Ferdinandas jis ant toliaus taip-pat vieš- 
kietijos kaizerio, o nekurie veik visai nesiskaitė su ša- pataus, kaip ir viešpatavo, 
tvirtina,buk dar esąs ga- lies demokratiškumu, bet tik nežinia, prie ko jis šąli 
bosnis už kaizerį. laike ją suspaudęs, tai ir ša-*Prives koks likimas bus

Bulgarijos caras Ferdi- įlies gyventojai jo neapken- jos gyventojams.
naudas paeina iš Austrijos, tė ir visame kame jį perse-1 švenčioniškis.
čoburgų aficieriškos fami- kiojo.
lijos. Kaip žinoma,

Bulgarijos caras

mus jo niekas nepasodins ir
•• I I 1 • . • • w

Waist Comp., kur sudegė 
146 merginos. Drebulys 
sukrato žmogų, pa misi i jus 
apie tą didžiausią tragediją. 
Tuomet sujudo, užprotesta
vo visas New Yorkas. Visi 
suprato, kad merginos žu-t .. 
vo todėl, kad kapitalistų! , 
godumui nėra galo. " |' ".......

Bet laikui bėgant vėl vis- į 
kas užmiršta, apsileista, ( 
^.1913 metais vėlei pana- į Darbininkai to namo kelis r,ėja tuose griuvėsiuose, čia 
siose aplinkybėse į _ ’ 1
gaisras Binghamton, N. Y., j 
kur žuvo 65 gyvas t įs.

UGNYJE ŽUVŲ IR AP
DEGI; LIETUVIAI.

Dar galutinas skaitlius 
žuvusiųjų ir sužeistųjų lie
tuvių dar nesužinota, nes 
gaisrininkai ir dabar kasi-

TEOFILĖ TUINILIUTe

Teofilė Tuiniliūtė labai 
apdegusi guli ligonbuty. Jos 
vienas žandas ir akis apde
gę- b Apart to, yra susimu
šus ir krūtinė labai ištinus. 
Daktarai sako, jeigu tini
mas nepasieks širdies, tai ji 
pasveiks. Jos čia randasi 
tikra sesuo Bučinskienė.

naudas paeina iš Austrijos, tė ir visame kame ii perse-!
Z't _ 1___________ _£»?_•___ • Y1 P • 1 • • -r . 1

seno- suokalbių atmosferoj?
vėj Bulgarija buvo labai vienur, 
garsi ir galinga,

Jam prisiėjo gyventi 
\ “ ... Tai

tai kitur kildavo
RUMUNIJA.

Dabartinis Rumunijos
- bet pas- pries jį sukilimai ir visuo-•ministerių kabinetas, kurio 

kiaus tapo paglemžta po met jam gręsė pavojus. Jis premjeru yra Bratano, la- 
,įl.rk}.ios vaIdzia. Kada di- atsidūrė tarpe dviejų ug- biau simpatizuojąs Vokieti- 

oziosios Europos jiespatys-’nių: is vienos pusės viduri-ijai.

u . .. užsipuldi- neskJ jj. Filipesko nori 
Bet jis tą viską versį-į kabinėta.

h y ko syRius lankėsi unijos ofise paduodame pavardes tik 
• ir prašė ką nors daryti. Bet kurių gavome paveiks-

- —- -- ---- 'žiūrėkite: iš 180 marškiniųRus-
Tuomet vėl karšeiuotasi siuvėjų, dirbtuvių ant penk-1 

to floro, tiktai 40 buvo uni- 
jos nariai. Kitiems darbi- Se
ninkams nerūpėjo nei uni- 
ja, neigi jų pačių gyvastis.

Unija rašė laišką ir atvi- 
liūčių įvairiems miesto de- 
partmentams, pranešdama 
jiems apie trukumus namo w
ant North 6th gatvės. Dar- 
bo departmental buvo pra- 
nešama apie nesanitariškas 
sąlygas, kuriose reikėjo Q
dirbti merginoms. A

; O ką veikė departmental?

ir vėl apsiraminta užmiršta.
D.abar baisus Brooklyno 

gaisras ant North Sixth st. 
priminė darbininkams 
Triangle ir Binghamtono; 
baisybes ir lavonus.

Ir čia vėl pasirodė tasai 
besotis kapitalistų godumas, 
tasai kriminališkas apsilei
dimas. Trylika žmonių žu
vo, o keli jau atrasti griuvė
siuose. Sužeistųjų — be
kojų. berankiu, apdegusiųjų 
skaičius dar didesnis.

Namas buvo senas, vieno- j 
mis siaurutėlėmis nuo ug-' 
ries apsisaugoti kopėčiomis, K4 SAKO EKSPERTiVS? 
grindįs smalinės pušies, tre- i H. J. Porter, ekspc 
jiai mediniai, tik vienos gaisrų dalykuose, sako, 
fronto duris, lubų visai ne- gaisrui Triangle 
buvo, prie “fire escapes” kiau, kad 
nebuvo durų, o tik pusiau dirbantiems 
pradaromi langai, nebuvo tose, kito išėjimo nėra — su- 
mechaniškų laistyklų, nebu- < ‘
vo signalą, kad duotų žinią šokant per langą”, 
apie gaisrą, net tūlos durįs J' 
virš trečio floro buvo užra- siioi, 
kintos.

Nebuvo daroma bandy- rų. 
mn. kaip gelbėties gaisrui 
ištikus. Nebuvo išanksto 
prisire’ngta, kaip patikti ne
laimę.

Tni matot, kukių baisių 
pasekmių susilaukta. Ir ar 
jūs žinote, kad tokių namų, i 
kaip tas, kuri* 
klyne, vru ne tik mūsų mie-; 
ste, bet Chicagoje, Bostone kai. 
ir kitur šimtai, o gal net 
tūkstančiai.

Namų savininkams ir fa-i 
brikantams nerūpi žmonių 
darbininkų gyvastis. Pat
sai gaisrų komisionierius 
Adamson pasakė, kad daly- J 
kai su daugelių namų visai 
prasti.

Ar ilgai darbininkai 
snaus ir vilks tą jungą? Ar 
męs nepasimokinsime nors 
iš paskutinės baisios lekci
jos?

Dabar valdžia veda tyri
nėjimus, net penkios komi- Yorke, tai kiekvieną metą 
sijos “darbuojasi”. Mat, 25 d. kovo paminėdavo to 
komisija ant komisijos sėdi gaisro sukaktuves ir reng- 
ir komisija komisiją varo, jdavo prakalbas, kad perser- 

Darbininkai ir darbinim įgėti darbininkus.
kės! Jeigu jau jums nerū- '< O ką darė kunigai? Jie 
pi savo šeimynų labas, tai1 rinko dolerius, “dūšeles” ga- . .
bent savo gyvastį apsaugo-i nė ir įkalbinėjo darbinin-r Kooperatyviškos Kriau- 
kite. Reikalaukite, kad kams, kad būtų nuolankus čių dirbtuvės gaspadorius.. 
kiekvienoj dirbtuvėje būtų prieš darbdavius, kad šiukš- Kada iškilo gaisras, tai jis 
moderniškos prietaisos nuo tu neklausytų socijalistų. .................-
gaisro gelbėties. Reikalau-Į Kunigai, mulkindami 
kite’, kad laikas nuo laiko 1 žmones, migdydami protes- 
jus pamokintų, kaip turite to jausmą, drausdami žmo- 
gelbėties, gaisrui iškilus, nes nuo kovos už būvio pa- 
Reikalaukite tuojaus. Rei- gerinimą — pasitarnauja 
kalaukite per savo unijas, kapitalistams, 
reikalaukite individualiai, i :—

Namų ir dirbtuvių 
ninkai nepaiso : 
VastieS. U Įvairus inspcn- * — »'”* j------------ -  | .

toriai tik dėl svieto akių su-, ------- ;-----
bara šeimininkus, bet nieko TAS REIKIA ŽINOTI? iki 
jiems nedaro, nebaudžia. | ........ ...... . ......v _____ v

Nelaukite malonės iš ku-’name jau kelis sykius buvo nuo kopėčių netekusį sąmo- 
nigų ir kapitalistų. Kuni- kilę gaisrai. Ir vienok sa-inės ir tokiam padėjime nu- 
gams dar geriau, kad įvyk- vininkas snaudė ir dolerius1 vežė į ligonbutį 
eta tokios nelaiifiės. Mat, (dėjo į savo kišenių. 'unfv ntąio-nvn

Marcele Astrauckiūtė 
sunkiai apdegus ir susitren
kus.

po i 
as paša- I 

darbininkams, 
panašiose vie-

JURGIS STANEVIČIUS
Jurgis Stanevičius, žuvęs

lionis paėjo iš Suvalkų gub., 
.n.u,r.tln_aA,susikultl- Alytaus gmino, Likiškeliu 

’ ? -- ’ . . .Laimo. 26 metų amžiaus, i
H. Forter buvo toj komi- Amerikoj išgyveno apie 8 

_oj, kuri išdirbo įstaty- j metus. 6 mėnesiai, kaip ve-1 
mus, apsaugojimo nuo gais-f(jęs> Pasiliko moteris Ona,! 
. v. Jeigu tie įstatymai bu
tui pildomi, tuomet nelaimių 
ar visai neįvyktų ar įvyk
iu labai mažai. Bet fabri
kantai ir real estate savi
ninkai padarė suokalbį 
nepildo tų įstatymų.

Kas juos gali priverst pil- giną.
s sudegė Broo- dyt tuos įstatymus? ; j. Stanevičius prie jokių1 

• - oiganizuoti daibirnn- (jraUgyS(}i(j neprigulėjo.

Turkijos valdžia, 
džiosios Europos viešpatys
tės paliuosavo Balkanų pus- 'niai sukilimai, o iš antros— 
salį iš po Turkijos, tuomet Rusijos politikų 
Ferdinandas Coburgas, at- dėjimai, 
sižymėjęs aficieris savo nar- ipergyveno. Tiesa, gal liau- 
sumu, buvo paskirtas Bul- dis jį būtų ir numetus nuo 
garijos kunigaikščiu. I sosto, jeigu Rusijos politi-

Gavęs kunigaikščio sostą, kai būtų buvę gudresni. Bet 
jis pradėjo svajoti, kad jam jie labai smarkiai pradėjo 
ankštu gyventi, kad senovės 
Bulgarijos valdonai vadino
si carais, o jis dabar vadi
nasi tik kunigaikštis ir tt. 
Ta mintis, kad jis gali tapti 
tokiu pat galingu, kaip ir pamatė, jeigu j 
senovės bulgarų valdonai, (nuo sosto Ferdinandą, tai 
užnuodijo jo smegenis ir jis (pakliūva po Rusijos jungu, 
pradėjo savotiškai elgtis,' kuris gali būti daug sunkes- 
repaisydamas žmonių, net nis, negu Ferdinando. Per, 
nepaisydamas savo patarė- tai ji pradėjo daugiau sim-' 
jų bei diplomatų. patizuoti Ferdinandui, negu

Reikia pažymėti, kad Rusijos valdžiai bei politi- 
, kurie norėjo, kad 

diplo- h’audis prieš jį sukiltų.
i Nemaišant į tas visas kliū
tis, Ferdinandas nepaliovė 
savotiškai elgtis, bet savo 
geležinėmis rankomis dar 
labiau liaudį spaudė. Ka
da Turkijoj iškilo revoliuci
ja, kada pasidarė sumiši
mas, tuomet Ferdinandas 
pasinaudojo ta proga ir ap
šaukė save caru. Apie caro 
vardo jis niioseniai svajojo. 

| Rusija ir dabar dar nepri- 
nažista jo caru, bet skaito 

i kunigaikščiu.
Dabar Ferdinandas nrisi-

ant Ferdinando užsipuldinė
ti, o Bulgarijos liaudis dar 
labiau neapkentė rusų val
džios, negu savo caro Ferdi
nando. Tokiu būdu liaudis 

nuverčia

Reikia pažymėti, 
Bulgarija — tai ūkininkys- 
lės šalis ir jos visi Gxrx^ 
matai kilę iš žemos ūkiniu-1 
kų luomos, per tai Ferdi
nandas su jais mažai tesi
skaito ir skaitosi. Jo veiki
mui, jo visai politikai išsyk 
pritarė Vokietijos kaizeris 
ir Austrijos imperatorius ir 
su pagelba jų jis vis kilo 
augštvn. Rusija nuo pat 
pradžios buvo priešinga jo 
politikai, bet jis į tai nepai-, 
sė.

Bulgarija — demokratiš
ka šalis, bet Ferdinandas vi- ■ 
sai nepaisė į jos demokratiš- j 
kurną. Jis taip pasitikėjo dėjo nrio tnntonn, *• * • • J • 1 # * -« •« -• y • •

Lietuvoj velionio liko sene
lė motina; Amerikoj liko du

vena Du Bois, Pa. Jo mo- 
jr teeis Amerikoj turi brolį 

i Prana Poderį ir seserį Re-

KUNIGAI.
Kada tik prasidėjo 

ras daugelis kunigų tuoj at
lėkė pasižiūrėti, o paskui 
nu kure į ligonbučius dūšių 
išganyti.

Bet kur jie buvo pirma 
to ?

Tik vieni socijalistai ir 
šiaip jau išmintingesni uni- 
jistai visuomet sakydavo 
žmonėms teisybę į akis, vi

suomet primindavo jiems 
Triangle gaisrą. Kaip New

gaiš

25 d. kovo paminėdavo to

JUOZAS BUČINSKAS.
Juozas Bučinskas, Lietu-

Bet politikos lyderiai Jo- 
1 nu- 

Jie la
biau simpatizuoja Rusijai.

KLARA ZETKIN PALEI
STA.

Žinoma vokiečių socijal- 
demokratė Klara Zetkin jau 
paleista iš kalėjimo.

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
j visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname.

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

pipimui.

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK
1112 W. 35th St.,

Valstybinis Bankas
Kreipkitės raStu ar ypatiškai.

A. PETRATIS.
Liet. Skyriaus Vedėjas.

VAIKUČIAI VERKDAMI REIKALAUJA

J. MURAUSKAS, 
besigelbėdamas nuo gaisro, 
šoko ant žemės ir išsisuko 
koją; taipgi susižeidė ran
ką. Paskui tapo paimtas į 
ligonbutį.

su savo pagelbininku A. La- 
liu, visus darbininkus išva
rė ant kopėčių. Jo pagelbi-, 
ninkas per langą išlindo ant 
kopėčių, o jis nubėgo nesu-1 
degamosios šėpos uždaryti, i 

_ Teisybė, jie moka lieti a- sugrįžo atgal, tai jau 
—j savi-Saras, bet tai krokodiliii a-.];(,p,.na j)uvo apgmus kopė-Į 
žmonių gy- saros, kuriose žvejoja dole- .. 1 Ti 1 . .. , ,

O įvairus inspek- rius uz palaidojimus! ..... / .- - 1 kopėčiomis dasigavo
antrų, ir 

Diamond Candy factory Gaisrininkai

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

Marmalade kendčs paliuosavimui 
VIDURIŲ,

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

MARMAL/X.X išvalo kepenis ir vidurius be mažiausio skausmo;
* sustabdo galvos skaudėjimą, negerą kvapą, skilvioAskaudėjimą 

arba šaltį.
Castor Oil, Calomel arba piles, nes 
skausmo.

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

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

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

VAIKAMS NUO VISOKIŲ LIGŲ PAGELBA. 
MOTINOMS DRAUGAS.

Geri tėvai visada turi namuose. Išbandyk sį vakarą!

Geriau vartot Marmaiax, negu kokias druskas, 
Marmalax nedaro jokio

pasitarnauja
J. STASIŪNAS.

i besigelbėdamas iš gaisro, 
’ 'Šoko ant žemės ir išsisuko 

koją, taipgi smarkiai susi
trenkė. Jis guli ligonbuty.

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

(ai rašyk stačiai pas mus, prisiųsdamas 12c stanipomis, o męs 
prisiusime per pačtą dėl išbandymo.

Apart virš paminėtų su
žeistųjų, dar randasi šie lie
tuviai:

Rapolas B ri.edis—perlauž- 
gams dar geriau, kad įvyk- vininkas snaudė jr dolerius'vežė į ligonbutį ir tik ligon-'ta koja, išmuštas pe/tys ir 
sta tokios nelairhės. Mat, (aėjo į savo kišenių. .. ibuty atsigavo. Jis apdegė visas smarkiai susimušęs, 
tuomet prasideda extra gel-1 Penkios komisijos jiesko; į • i • u nė. c ru,- *bėjimas duselių. Kapitalis-. kaltininku. Tai gal ir su- rankas ir kojas.. Dabar Bu- Su kiai sus žeidę. iBijaus- 
tu “gerumas” jau seniai ras. Veikiausia apkaltins i cmskas jaučiasi gerai ir kas ir F. Šreibens. / Dauge- 
mums žinomas. rsavininkus. Bet kas iš to, 'jau pradėjo vaikščioti. Uis kitų lengviauz sužeistų.

ten parkrito.
ji nutraukė Marmalax Mtg. Co. inc-

y Oe,.t. M.
691 Broadway, Brooklyn, N. Y.

įlįs kitų lengviau sužeistų.
/'
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NEW YORK JOURNAL
APIE LIETUVIUS.

Labiausia
New Yorke ir apygardose 
Hearsto geltonlapis “New 
York Journal”, 
faktorium yra 
Brisbane, savo 
d. lapkričio, patalpino platų 
editorialą apie lietuvius. Tą 

. editorialą parašė profeso
rius George Selikovitsch 
(vardas visai nežinomas), o 
redakcija nuo sąvęs daro se 
kančias pastaba?: “Męs 

p turime brolius, kurių nepa
žįstame. — Perskaitykite a- 

. pačioje trumpą istoriją apie 
lietuvius. Kagi męs žinom 
apie juos? Tūkstančiai lie
tuvių gyvena tarpe mūsų — 
su savo įsitikinimais, su sa
vo legendom, su savo kalba, 
kuri taip jau sena, kaip ir 
sanskritas. Jų likimas tė
vynėje toks jau liūdnas, 
kaip ir kiekvienos prislėgto
sios tautos, bet apie juos 
niekas nežinoma (no word 
is said for them) ir nėra jo
kio draugiško užsiinteresa- 
vimo tąja senovės base. In
teligentiškas amerikietis, 
kuriam rūpi ne vien jo pas
togė ir automobilius, bet ir 
platusis pasaulis, maloniai 
fierskaitys trumpą prof. Se- 
•kovičiaus straipsni, kurį 

*'čia spauzdinam. Kaip daug 
męs galime patirt iš žmonių, 
kur? i dievas, kaip senovės 
graikų dievas, buvo perkū
no dievu. Tai žmonės, ku
rių protas veikė per tūks
tančius metų, o kaip, betgi, 
mažai męs žinome apie 
juos...”

Toliaus seka paties pro
fesoriaus straipsnis, užvar-

išsiplatinęs bar ne. “Laisvės” red.). Da
lis liet, gyvena po prūsais. 
J ietuviai taip-jau išskirsty
ti kaip lenkai ir žydai. Da
bar lietuviai jau nebeturi 
savo kryvių kryvaičio, netu
ri vaideliočių. Jie klaidžio
ja po miškus ir laukus, 
guosdamiesi Perkūno, nes 
. rikščionių dievas juos už
miršo. Nėra jau ir Gedimi
no — to lietuviško Napoleo- 

Męs [ no.

kurio ne
garsusis 

numery, 8

Pabaigoj savo straipsnio 
autorius dar pakalba apie 
Perkūną, kurį prilygina prie 
žvdų ir romėnų vyriausių 
dievų, pakalba apie tai, kad 
lietuviai dar stabmeldžiais 
būdami jau turėjo suprati
mą apie “Visogalį” Termi
nai “Visogalintis” ir “Visur- 
esantis” buvo žinomi lietu
viams daug anksčiau, negu 
jie patyrė ką nors apie bi-

Straipsnis užsibaigia šia 
sentencija: “interese pačios 
Vokietijos, kuri užėmė Lie
tuvą, yra suteikti lietuviams 
tą, ką nesuteikė rusai, tai 
yra, /duoti lietuviams auto
nomiją”.

tunų ir straipsnio išguldy
mo pakankamai aišku, kad 
jame labai mažai faktų apie

ma, apie politišką Lietuvos 
veidą, anie lietuvių kultūra. 
Jame labai mažai tikrų iš
turi škų žinių.

’Oil

MOTERIMS NAUJIENOS
PER KOVĄ’ Į ŠVIESĄ IR LAISVĘ — TAI MUSŲ OBALSIS.

OK*

ji gerai pasielgė?

AR JI GERAI PA
SIELGĖ?

Jauna, graži lenkaitė 
mylėjo kalinį - studen
tą. Ji rūpinosi jo iš

gesnį laiką išlaukia. Antra 
įvertus, jeigu jau ir nebuvo 
•'tYOO TO TA O rd-nXT11 VYl VYT O 1 1 O 1 O T V’ 

ji negalėjo sulaukti to lai
ško, tai bent vardan žmoniš
kumo ji neturėjo taip stai-

buvo dar gyvas... Kas kita, 
jeigu jisai būtų buvęs nu
teistas ant viso amžiaus, bet 
ir tuomet ją negalime pilnai 
išteisint.

E. N. Juškevičiūtė iš Ma-

Mes neperspaudinsim viso 
to straipsnio. Nėra jau taip 
didelio ir reikalo. Profeso
riui Selikevičiui pasakojo a- 
pie Lietuvą koks tai lietu
vis, kurio vardo jisai nepa
duoda.

— Amerikos lietuviai ne
supranta, kaip tai telegra-' 
mose ir laiškuose iš rytų: 
karės fronto sistematiškai 
užtylimas Lietuvos vardas 
ir likimas nelaimingos lietu
viu tėvynės. Męs girdime
apie lenku, armėnu, izraeliu . , , - -i-
(zvd i), beinu varaus ir bi>- i *’ 
das, bet nieko, o nieko nesi-

mergina laisva buvo, tai ir * 
laisvai padarė.. Mylėjo jį 
dėl savo laimės visais prieik 
namais būdais šelpdama. 
Ji mislino išliuosuot vaikinu 
dėl savo laimės. Ne ji pir
ma vaikiną apleido, bet val
kūnas tapo atskirtas nuo jos. 
Kada vaikiną prijungė prie 
katorgos, tai ji pamatė ne- 
galėsinait su juo laisvai gy
vent. Bažuniutė, sutikda
ma su virš nurodyta nuomo
ne, priduria dar, kodėl gi 

ti raštai mokina: “ką tikrai lenkaitei reikėjo būti nelai- 
myli, už tą ir mirk”. imingai per visą amžių. To

li. Taurinskaitė iš Le-'dėl ji geriau pasielgė, apsi- 
vziston, Me., sako, kad jei-!vesdama su kitu. Raseinių 
gu lenkaitė būtų buvusi pra-' Magdė taip-pat teisina len
ktini ir gera mergina, tai ji kaitę. 
nebūtų pasielgusi panašiai. (

Cc)

1
*

•1

pas ją pastovumo meilėje ir,^anpy City, Pa., rašo šitaip. ------ t.______ t-------------------
“Jai būtų atleistina, jeigu’Jai visai nereikėjo eiti prie' 
jis būtų kriminališkai pra-ijo, bet jeigu ji ėjo, tai turė- 

   „„ ___ 'Sižengęs,. bet dabar ji žino-, jo ištesėti savo prižadėji- 
liuosavimu, gelbėjo jam. giai pertraukti meiliškus ry- jo, jog jis kentėjo vien tik 
Ti noirnlinnc i chnlro y »__  • j • • «. • • ......

(Tąsa sekančiam “Laisvės" 
numeryje).

y J i, pagalinus, ibienejo 
j už jo ir vinčius atsibuvo 
i tarpe keturių kalėjimo 
ysienų. Ji žadėjo jį my- 
1 lėti iki grabo lentos.
J Bet kuomet kalinys 
?tapo nuteistas ant ilgo 
1 termino katorgon, po 
į kurios sekė ištrėmimas 
Y Sibiran, ji apleido savo 
| vyrą, užmiršo jį. Jisai 
Jį, liko patsai vienas be 
'į vilties, kuri jam švietė, 
y O jauna lenkaitė ištekė-

Ar ji gerai pasielgė?
Pasiskaitykite atsa

kymų “Laisvės” skaity
tojų.

IŠSIR A N D A v 0.1 A NAMAS.
Išsirandavoja namas labai gražioj 

ir tinkamoj vietoj po num. 105 So. 
4th St. Klauskite pas

J. BUCIIINSKĄ
105 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

me.
Vargo Duktė iš Pittstono 

sutinka su daugeliu “Lais
vės” skaitytojų, prabilusių 
šiame dalyke, kad antroji 
lenkaites meilė visviena ne

nes

u z tai, jog išdrįso pra
tarti teisybės žodį į darbi
ninkus”.

Lietuvos Duktė iš Chris- 
šųs pasielgimai ne vieną įsi- lopher, III. apgaili jauną 
mylėjusią porą pastato blo- rstudentą, kurio siela dar la-i galėjusi būti tobula, 

Igon pozicijon, iš ko kįla la- biau turėjo kankinties, kuo--“pirmoji meilė drumstė jos 
i bai tankiai visai bereikalin- met jo žmona jį apleido. Jos gyvenimą su antruoju vy- 
gi nepasitikėjimai. Todėl pasielgimas galėjo duoti,ru”. Vienok, Vargo Duktė 
tos lenkaitės pasielgimas blogą pavyzdį ir w „

'reikia skaityti blogu pasiel- kurie ^buvo antjiuosybės. ^-Tginga mergaitė, jeigu jai 
Igimu. Tai ženklas silpnumo 
ir beidejiškumo.

sius ir taip baisiai užmušti 
i kalinio užžavėtą širdį!...
| Tokis pasielgimas yra tai 
'meilės provokacija. Bana

duoti ,ru”. Vienok, Vargo Duktė 
kitiems, Įpriduria: “jeigu ji buvo var-

R EIK ALINGA.
Reikalingi molderiai prie benčiaus 

darbo, taipgi mašinistų ir šiaip dar
bininkų. jokios periškados nėra. Ge
ru alga.

SANITARY CO. OF AMERICA. 
LINFIELD. PA.

(91—92)

PARSIDUODA STUDIJ
M. Karčauskienė iš Har-1 reikėjo sunkiai dirbti, tai ji, gįį 

rison, N. J. mano: “Jeigu'galėjo žinoti, kad jos vyras,1 M 
perkūnas būtų trenkęs po | išbuvęs 8 metus katorgoje,;^ 

E. Merkienė gavo pirmą jo kojų, gal jisai nebūtų la- į sugrįš be sveikatos. rbut)-į K 
dovaną — “Laisvės” knygų |biau nustebęs, 
už $2.00. dęs, :

K M’

•>

I

i

JI BUVO KALTA.
E.Merkiene, Philadelphia, 

Bet tame Pa. Pirmiausia turiu pasa- 
e labai daug pa-'Ryti, kad ji negerai pasielgė, 
deklrmacijos anie'Ji neturėjo teisę taip pasi- 
vaideliotes ir Na-’clgti, bet apkaltinant tą 
Gedemina. Gal jauną lenkaitę negalima ne- 
rušies rašinys ir prisiminti apie meilės nepa- 

ame-.stovumą ir. jos Įvairumus.!
nes lie-į Meilė veik pas kiekviena tu-1

krivaiti, 
poleona - 
panašios 
cali pasiekti platesnę 
rikiečių auditorija, 
tuviu tauta perstatoma, kai- H skirtingą veikimą ir tan-,III. 
po viena iš originališkiausiųi tiai būna, kad meilė 
pasauly^ . , , Tos simpatijos spėka ve___

Kas iš lietuviu informavo ■ visai priešingai ypatos pro- 
minėtą profesorių apie mu- tui arba palinkimams. Tas 
su gyvenimo—nežinome, bet 
rėm ir didelio reikalo 
noti. X. Y.

PABĖGĖLIAI.
Lietuviu Balsas” rašo: £

nas, dul nieKO, o murai nesi- , • „inin• L • i • • i 4 4. c vnkiec u užimtu v etų, tarpgirdi anie baisią katastrofa,'. . k T,i • .-i r ; • , , i m nemaža n etuviu. Kaipkuri patiko lietuviu tautą, 1 ' , . • ,. . L , • • -- y * visur, taip ir čia vargingasta tauta, kuri įraše zmomris _ ’ , ‘ . v. j-.. ,• *> --i • im.usu tautiečiu padėjimas,istorijon daug heroisku pus- . * 1 • - •aMv£ v. ihn visa brangu, o gerai uzsi-
Tiesa, paminėtas Kauno ir;’ f .f..
Vilniaus vardas, paminėtas , 
Gardino vardas, kada juos'Ve a’ . .

• vokiečiai nnėmč bet nieko o <!l- K.,ta vel- 1 .°;
nieko nepasakyta apie savi- tuv.a. daugiausia papratę 
ninkus t!, mieūn ir sodžiuj «wpti sodžiuose, tad gy- 
kuriuos slėgė Lenkija, o pa- vc.ntį ,toPa™ ■ f,K el e

' spaudus, jiems labai sunku. 
■ (ūvvena susikimšę po 20—

"•» kokia pelningesnė 
dažniausiai reikalam į

, negu išgir- met jos gyvenimas būtų 
dęs, kad jo pati jį apleido. I vargingiausias. Tokiame' 
Jisai nustojo paskutines ki-!atsitikime, ištekėjus už ant- 

jro vyro, ji neprasižengė.
Elena Edą iš Pittstono 

itę už 
mei-

Anelė Baravykienė san- ibirkšties vilties”. 
protauja, kad “žmogaus, ~ O. Ellnskiute iš Shenan- ... ..................... .
meilė nėra vien kūniška, ji ;č.oah,Pa.,nurodo, kad “suvi- taip-pat peikia lenkai 

liotoja pamelavusi savo vy- žodžio sulaužymą, nes 
ruį, nes apleido jį, nors ir lū tai yra turtas ant svieto 
buvo pasižadėjusi mylėti iki didžiausias”.
grabo lentos”.

J. Drižiute iš Philadel
phia, Pa., sako: “kiek su- 

| puantu, tai nebuvo bažnyti-
Tai buvo šliu- 

,bas tikrosios meilės. Jo nc- 
Malauskiene iš Batavia, galima buvo taip greitai su- 
. išvadžioja, kad lenkaitė laužyti, kaip bažnytinį sliū- 

j- •bą. Su bažnytiniu šliubu 
Jai reikėję palauk-' gali būti visaip. Jis gali 

tik akiu apdumimu.

yra ir dvasiška, todėl nu
skriausti žmogų dvasiškai, 
tai lygiai kad kaip jį mirti
nai sužeisti. Jos meilė pa
sibaigė, kada ji nustojo vil
ties jį laimėti. Tai aišku, 
kad jos pirmieji gerieji dar- 
bai buvo atlikti dėl jos pa-'pis šliubas. 
eios labo”. ’— -1---- L

ttt;

Išdirbtas biznis per 15 metų. Vieta 
apgyventa lietuviais ir lenkais.

Kreipkitės vpatiškai ar laišku.
A. B.

2S Broadwav
SO. BOSTON, MASS.

T

i

A. Baltauckiene iš Brook- 
lyno vadina lenkaitę nepro- 
taūjančia. Ją galima būt i 
pateisint tik tokiame atsiti
kime, jeigu tas vaikinas bū
tų papuolęs kalėjiman už 
kokias vagystes, bet jeigu ~

žmonijos labo, tai ji pasiel
gė nedorai.

arba' pasiskubino su studentu ap-jbą. 
eikia si vesti. .

ti teismo nuosprendžio, bet: būti
______ __________  __  jeigu ji jau ištekėjo, tai aš-1 Kunigas, jeigu jam apmoka, 
lygiai atsineša kaip prie vy- tuoni metai katorgos nėra!gali ir girtus surišti, o kada

ir prie moterų, taip jau ilgas laikas. Ji ga-' alus išgaruoja, tai vienas ka (? Red.) ^aidžia — tuo- 
visai išnetyčių susi- Įėjo laukti jo pareisiant na-!kitą pameta, tai yra, sulau- 
įsimyli ir mylisi mo.

Esti net mei- i Stela
lūs karžygiais, bet kaip ka- Chicagos tikrina, 
da visai mažam vėjui papu- kaitė visviena 
tu s i 
meilė, 
torija suvilimu arba meiliš
kų nepasitikėjimų. Galuti-

Kartai: 
pažinę, 
tvirčiausiai. Godliauskiute iš sulaužytas jpsios prisižadė- 

kad. len- j i mas, tai man atrodo — ji 
negalėjo at-.labai blo....:

karštoji siekti pilnos laimės,ištekėda-' M. Ra 
deda is- ma už kito vyro: apsivedus'nersvillė

ti tik psychologies žinovai, 
kurie turi, be viso ko, žinot 
dar jų materiališkas apy-

us netiki, kad jos 
su kitu, jai negali būti lai-'meilė būtų buvusi tikra.

Meilė i “Tai buvo tik muilinė pūsle, 
gali sugrįžti, bet pirmieji margai išpusta, kuri, paki- 
įspūdžiai jau niekuomet ne- lūs i orą, truko. Tai tokiai 
sugrįš. Jos mintyse vis bus buvo ir. josios meile. Jos, 
jis, jinai visgi negali už-'meile buvo lyglaikinė — kur!

miųgAs gyvenimas.

ti laiminga su kitu.itsitikimų, kada jokio
?os, jokie gyvenimo vargaiT.ėjo būti 
leiŠdrasko iu meiliškos su- iam' .

M. Latvinienė iš Troy, N

Brooklvno
sprendžia, kad jeigu būtu 
surišusi dvasiška ar svietiš-

met galima sakyti, kad suri
šimas daromas todėl, kad 
vienas neužsitiki kitu. Įvy
kus kokiam nesusipratimui,

ūmū šliūba gamtiška ir to-

Atskirti.

norėjo, ten galėjo

M. Lckcšienė iš 
ild, ilk, tikrina,

Spring- i

PATEISINIMAI.
Pittsburgo Onytė - sako, 
id katorga via labai sunki

PARSIDUODA FARM A
40 akrų ž.emr.s namas, liūtis ir šili

nis. parduodu už $S00 iškalno reikia 
Įmokėti $4h(), o likusieji ant išmokes- 

■dam 
šiuo

t i minėtą farmą,

GLIDDEN, WIS. 
(91—94)
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PARSIDUODA
Parsiduoda groscr.Horis
lenkais apgyventoje vietoje.

nkas parduoda ’del to. kad negali 
sikalbcti minėtu žmonių 
skus puikiai įrengta ir

M. COHEN
Cor./ So. 1st St.

lietuviais 
Savi-

kalba. 
iznis jdirb- 

Gcram- žmogui gera proga.

Bcrrv Si..
BROOKLYN. N. Y. 

(91- 93)

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Iinperatrici Marij A- 
mokyklą Peterburge ir 

iota New Jersey vaisti
ni puikias pasekmes 

<• prie gimdymo, taip- 
apsipažmus su siinpto- 

ų ino et iškų ligų ir rei- 
ant, galite gauti patar

£1 £< 
mals

j iiavnnų.

O.
Jauniškaitė

119 Walnut St., N EWARK,N.J.
Telefonas ^40% Market

*1
4

i

n
HH
S*

n

A. J. B. K. iš Raymond
ville, Missouri, teisina, anąbuvo to- 

kūdikio 
Kol naujas, kol

s. Jos meilė 
kaip 
)se.

das buvo skirtingas ir iš
auklėjimas. Žinau vieną 
gan turtinga merginą, Įsi
mylėjusią į biednesnį vaiki-

25 žmones viename kamba- >hpįkė net šešis me
tus,kol galėjo drauge gyven
ti. Nors gyveno vienas nuo esame padarę visokių prisie
kite toli ir tarpe vargingų gų, o nedalaikę, bet reikia. ,
aplinkybių, bet meilė nežu-, išauklėti savo valią, kuri bū-į gul ji velyk būtų numirus( 
vo. Juos rišo ideališki pro- tų drūta, kaip uola, 
to ryšiai.

4na nėra dorai pasielgusi. Jai 
reikėję geriau save pasista
tyti ir duodant prižadą ge
riau apsirokuoti. žodžiai 
žmogaus gyvenime nedaug 
tereiškia. Daug visi męs

Toliaus seka pluoštas isto
riškų žinių iš Lietuvos pra
eities — kaip Lietuva XIV 
amž. susijungė su Lenkija, 
kokia buvo lietuvių tikyba, 
prieš susijungimą (pagonųi 
tikyba), kokios buvo ju le-' 
gendos bei pndnvimai dar iš 
tų laikų, Jcada jie gyveno ry
tuose.

Dabar lietuviai 
kaip tik tose vietose (Kau
no, Vilniaus, Gardino ir Su-inaį ka|basį rusiškai, o daug 
valkų gub.), kur randasi zy- kauniškiu-(Kauno guberni-. . -- . . . . .... v • • ... ..
du ghetto, kur žydams pave-, • žmonių)_ latviškai Ko 'min£a tik jo laime per pasi- tai jau apleisiu ir as tave, ra buvo panaši į smilga, ku-
Ka gyventi caro valdžia.įritėto įgaliotiniai, vaikščio-j'------- "..................."l'" ‘x’"" ;.......    K: ...... x:...............
Lietuvą visuomet gyvenę dami ’t t n į už | 
santarmeje su žydais. Kas- ,1<as lictuvii; kas rusas, o kas gi daugiau, kaip lietuviai ir - ’
žydai kentė nuo Maskvos 
jungo?

• Na — paskui eina žinios 
apie lietuvių istoriją — apie 
Ringoldą, Mindaugį ir taip 
toliaus. Lietuviai buvę ėjo žinia, jog Vilnius labai 
gentlemanais (Kaipgi! ištuštintas taip žmonių, taip 
“Laisvės” red.) savo šalies medžiagos, 
žemelėje. Ju dainos ir gies- geblatto”

ryje. Nenuostabu, jeigu, 
vienam apsirgus, užsikrečia 
ligomis ir kiti.

“Lietuviams pabėgėliams
dažnai tenka išbūti stotyje

.ilgai, kartais net po dvi sa-i TZ-. . . ... 4 .
Ivaiti. Lietuviu Komitetas', Ko <ia ^)UV0,meile tos len-

Tuo
met viską galima atsiekt.

Zabarauskienė ' daro ;numylėtinį”.
iTVpspč?rVteikti Tageib^ originališką išvedimą: “ta'

f?y\ena:Be to kalti ir patys pabė- ^,nku a,f B PiyleJ°. J? mergina pąsie ge r- 
f l< ' * *' _ .. D T1 Ir n n 1 vi rl 1 n n'' ,, i. I r M In n 1 w 1 t* t w • 1 r d f

ran!
gražus, kol žiba — tai gerai,1 
o kaip apsinešioja — nori 
numesti. Tokia meile netu
ri pasekmių. Tik meilė sie
los ir proto gali suteikti 
kantrybę ir patvarą. _Te‘: prižadus.

, , . . .1 Kuomet pasirodė, jog jos
tarpe keturių kalėjimo sie-1 vyras turės pasilikti kalėji- 
rų, o ne nūsknauaus savo me anį- vįso amžiaus, jauna 

'žmona visiškai nustojo vil- 
'ties laimėjimo gyvenime a-

Jauna mergaitė, kaip ir 
.’ daugel kitų, nedatyrus gy

venimo ir šio pasaulio mar
gumo, pasidavė savo jaus
mams visai neapmąsčius,

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS

r

II

M. Pukeliene iš Rose- < 
u ixciivi *x o ! negerai, land, Ill. netiki, kad anoji , _ _____
\lie net savoTarpedaž-! Ut^ros širdies” ar tik žaidė Išeina šitaip: kad jau tave gražioji lenkaitė neapgaus j(yj07 manydama,jogais "bus

meilės smagumais — josios .pasmerkia valdžia, nors ir ir tą antrąjį, kuomet jai pa- 
karštlige ir troško būti lai- nekaltai, apleidžia žmonija, sisuks trečiasis. Ta mergi- ,

latvis”.

Iš VILNIAUS.
Dabartis” praneša: 
“Per užsieniu laikraščius

įBOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies ge ry
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

312—311 VV. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo.)

M

ASU-J

išteisintas ir paleistas.
Niekas negali sakyti, jog 

ji apleido savo vyrą su leng
va širdžia. Gal iš didelio ’ 
nusiminimo ji negalėjo jo 
daugiau lankyti. Ji žinojo, 
kad kiekvienas pasimaty-, 
mas su juom suteiks jai di-1 
dėsni neramumą, kuomet jį | 

'apleis. Tuomet ji nusprcn-! 
dū užmiršti praeitį, o už-; 
miršt tegalėjo tik nematyt, 
da’ma jo.

Taip kaip tūkstančiai mo-, 
(Inu turės užmiršti savo 

, sūnus, už kuriuos jos būtų

Ibuosavimą. Nesvarbu, ko-i Nes jau pas mane pasigailė-, ri vėjo pučiama, neatsilaikė, 
jkia spėka traukė ją prie jimo ir meilės neliko. Reiš-'M. Pukeliene apgailestauja 
jaunikaičio, kas Vertė ją ro-.kia, kad jei vienas plaka ne tik lenkaitės pasielgimą 

antrasis vien tik dėlto, kad rims tol ant svieto gyventi, 
plaka pirmasis”. Toliaus pakol jos neišmoks 
• < Zakarauskienė išdėsto, protu vaduoties. 
kad “jeigu jau jis galėjo ka-1 M. Prakcvičiene iš Mt, 
toT’goj išgyventi 8 metus, tai Carmel, Pa., stengiasi įsigi- 

nesiįautė savyje, kokia silp- 'ji, ant laisvės būdama, long- lint į kalinio psichologiją, 
kad negali pa-Į viaų galėjo sulaukti tų metų Kaliniui būtų buvę leng*- 

„34-..—.—i... , jviau, jeigu jisai iš pirmos
M.'Žebrauskiene iš Kana-'dienos žinotų neturįs drau

dęs, ftsdalies sutinka su Ma- gų. Tuomet jisai apsirinir 
ląuski'ęnės nuomone ir sako, tų su ta mintimi. Bet jeigu 
kad lenkaitė

dyties ištikima ir taip to- Težiūrint už ką, tai plaka ir ir sako, kad būda bus mote- 
liaus. Bet svarbu tas, kad 
ji vistik žinojo jo likimą — 
ar jisai bus liuesas ar turės 
per kelis metus kankinties. 
Ir žinodama tą bausmę, ji

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS

rap

&

savo A. SHRUPSKJ

na ji yra,. ] 
laukti nei astuonių metų.! praregimo”.“Berliner 

korespondentas Apsivedimas kalėjime dar 
mos tai krikštolas paezijoj, d-ras Paul Michaelis rašo iš nereiškia tokį pasišventimą, 
kurioms gali prilygti tik a- Vilniaus, jog miestas nesąs Tai gali reikšt ir kitką, 
rabų liaudies poezija. Taip ištuštintas, gatvės pil-l Turint supratimą apie sa-

Dabar Lietuva didžiau--nos žmonių; krautuvės, ka-'vo ir mylimos ypatos pade- klaidą, 
šiame varge. Keturi mili- vinės atidarytos, gatvė 
jonai lietuvių negauna pa- šviestos ir tt. 
ra mos nei iš rusų, i 
kąkų, nes • jie i

JKjie atskirti nuo savo teuto-.ravjovo bei Katarinos

Turint supratimą apie sa-
o gyvasų paauKavu'Mos, jc 
m niekas nepriverstu at- w

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
pti ilsiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

61 S. 2nd st., Brooklyn.

padare didelę* jau ji pradėjo jį raminti, tai Tžadūti. taip ; * p
■priimdama šliūbą, reikėjo raminti iki pabai- turūio užmiršt savo vvra”.
. . _ \ . A. 1 _ 1 1*1  t j *

i Tris Brooklynictės, Ranei-1
ni’i Monde. Ona Bažaniute .

i nepaŪšant, koks liki- !gos. 
jo laukia. Bet, jeigu i U

ap- jimą, nereikėjo taip elgties,J visai 
Sunaikinta jeigu jau žinai, kad negailimas jo lahkia. Bet, jeigu | U. Kartanaite iš Evans 

į, nei iš tik maža kas. Vienas kitas į būti kelis metus be vyro. Tai jau ji apsivedė, “tai neturė- ton, III., 
ne slavai, tiltas paplaišintas. Tik Mu- kam dar viliot, prisiegavot? jo visai ^morališkos teisės keli, kuriame tvirtina,

. * ...j ir'Astuoni metai kalėjimo — apsivesti, su^kitu vyru, kuo- kelis vyrus mylėti negalima
įUkų ir baltiškų kaimynų, Puškino paminklus rusai .ką gi tai reiškia? Tarpe-met jos pirmąsai vyras, su " ’
Mhfrrena P® rusais. (Da- pasivilko. I................. _

ir'Astuoni metai kalėjimo —
rašo trumpą laiš- įr y, Girnaičiutė — nateisi-‘ 

■ J°g na aną merginą, kuri aplei- 
„ .v ™ , r do savo katorgoje esantį vy-E. Shukienė iš Philadel- rn s j £ jI ncį gi Lai icidnirti JUO pxx nic+ cxx vjxai, oia OIIUlYlVllV 1O 1 IlllčlUei“ pji

Lbiednų žmonių męs matome jkuriuo apsivedė kalėjime, lphi jos sako: “romanai ir ki-Į y. Girpaičiutė sako:

M. SsJ.i V» AitTZ

o
83 N. Gth Street
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(korespondencijos
---------—TF - i - 1 - 1 -L'- ■■■?' -—IMI

aiš-TAMSUS KAMPELIS. Į tojai geriau suprastų
Paprastai laikraščiuose' bwamiP dalVk£P 1'oliaus ai?'. 

telpa korespondenejios įįię.kino apie žmonių gydymų ir 
iš didesnių miestu, kur lie-’ PasakP-.kad daktarai netiki 
tuvių yra didelis skaičius ir į.medicinų ir gydo tik garn
ių judėjimas nemažas. Bet rokais budais, kaip .tai: su
klek yra tokių miestelių,ku- ^JPrina žmogaus kūnų ant 
riuose lietuvių gyvena po , kad,P? Pals etų h- 
50-100-150 ir iš tokiu :gas PFasa!iat1.- Pakaitapu i n* 1’ f*
DU— iuu—JLoU ir iš tokiu !&as P?’asa!ian.- ---- -----
miestelių niekados nesimato ^UY° zingmdi ii naudinga.

J. Markus skaitė paskai
tą, parašytą A. J. Karaliaus, 
temoj “Chicaga ir jos val
džia”. Paskaita susidėjo iš 
statistikų nuo pat Chicagos 
užsidėjimo iki šiai dienai. 
Pats paskaitos turinys — 

i tai tikras informacijų rin- 
jkinys. Skaitytojas, mato- 

I mai, nepratęs skaityti sve- V A A1U I L4-? I VO IIC^ I 1U1U0. II (AM'4 1 , • i v v • i • i
mirė. Dabar ’•andasi ! tik rankrascius, tai daug 
keli nariai, kurie nutarė lik- ’r,tas re
viduoti ta draugija. Kasoj !aba’ maloniai ant klausyto- 
dar randasi apie $170. Iš to įlJ atsihepe Prie skaitlinių 
visko matosi, kad draugys
tė gana gerai gyvavo, 
belnai, šiame i 
vių skaitlius pradėjo ma 
žintis. Priežastjs mažini-1 
mosi—tai bedarbės. Dabar 
yra tveriama S. L. A. kuo
pa.

jokių žinių. Tokių mieste
lių lietuviai veik visai už
miršti. Štai, pavyzdžiui, ke- 
liatas tokių miestelių.

Troy, N. Y., lietuvių ran
dasi apie 120. fluo 1911 m. 
iki 1914 metų ten gyvavo 
Lietuvos Sūnų Draugystė. 
Bet užėjus bedarbėms ir iš- 
važinėjus jos nariams, ji ap
mirė. Dabar

ra apie 500. Yra ir parapi
ja sutverta sykiu su lenkais. 
Dabar lietuviai tveria naują 
lietuvių parapiją, bet kaip 
jiems tas darbas seksis, tai 
dar nežinia. Lietuviai per
dėm susimaišė su lenkais ir 
priklauso prie lenku katali
kiškos draugijos “Zwiazek 
Narodowy” ir daugelis jų 
sulenkėję. Abelnai, lietuvių 
skaitlius kila, nes ten yra į- 
vairių darbų.

Mechanicsvine. N. Y., lie
tuvių yra apie 50—60, bet
jie sulenkėjo, nriklauso prie, 
lenkų “Sokolu” ir jau neno-( 
ri lietuviškai kalbėti. Kada 
užkalbini lietuviškai, tai at
sako lenkiškai.

- - buvo ir juokingas paaiškini-
"*A- mas’ kad Chicagos viešasis 

mieste "lietu-1 kn^vnas turŽs 2>500’000 to
nų. Mat, turėjo būti tomų, 

Ibet aiškinant išėjo tonų, iš 
| ko publika gardžiai pasijuo
kė.

J. Galeckas skaitė refera
tą “Ugnis”. Skaitymas bu
vo ne taip sutvarkytas, kaip 
kad žmogus skaitytų apie tą 
dalyką, kurį jis pats gerai 
supranta. Gaudymas ir 
perkeitimas žodžių darė ne-

lankosi po lietuvių apgyven
tas stubas. Tikslas lanky
mosi visiems žinomas—meš
keriojimas dolerių. Jis taip-, 
gi pardavinėja keptus bly-1 
nelius. Elgiasi jis visai ne
mandagiai: įeina į stubą ir, 
nieko nesakęs, pasideda sa
vo baksą ant stalo, išsiima 
baltus marškinius, apsivel
ka viršun drabužių, pasiima 
vandens ir pradeda krapyti 
sienas, o paskui žmonėms 

neužkabinė- • duoda palaiminimus. Už tą 
savo biznį reikalauja tik do
lerių.

Suprantama, pasitaiko ir 
jam nepalaimų, nes užeina į 
tokias stubas, iš kurių lau
kan išprašo.

Ar šiaip, ar taip, bet toks 
ubagavimas nėra sąžinin
gas. Jeigu jis paprastai 
.prašytų pašelpos, tuomet 
visai kas kita būtu, bet da- 
bar prisidengia kokiomis 
tai šventenybėmis ir apgau
dinėja žmones.

* 
* ♦

7 d. lapkričio buvo mėne
sinis susirinkimas L. S. S. 
vietos kuopos. Susirinkime 

kad dalyvavo apie 40 narių ir 
gystes. Kalbėjo Z. Vitkaus-1 katalikui sustinrinus šven- trįs nauji prisirašė. Nutar- 
kas iš Chicago, Ill., net du tam tikėjime. Bet nekaip iš- ta parengti prakalbas ir už- 
sykiu: po pietų ir vakare, i eio. Kada Agnietė padarė kviesti kalbėtojum F. J. Ba- 
Pirmu sykiu aiškino Simą- stebuklą, tai vieton susi
no Daukanto biografiją. To- graudinimo, nublika pasilei

do juokais. Už tai nertrau- 
.koj kunigėlis nublika gero- pažymėti, kad šis susirinki-

ti. Bet kad p. Martinaitis 
sako, jog socijalistų nešmei- 
žiąs, bet dar jiems pritariąs, 
tai priverstas esu atsiliepti, 
nes jis su teisybe apsilenkia.

13 d. liepos p. Martinaitis 
atėjo į Liet. Sūnų draugys
tės susirinkimą ir kada so- 
cijalistai paprašė draugys
tės svetinės repeticijomis 
daryti, tai p. Martinaitis 
pradėjo visokiais žodžiais 
socijalistus šmeižti ir šauk
ti, kad jiems ne tik svetai
nę neduoti, bet dar reikia ir 
iš Liet. Sūnų draugystės 
prašalinti.

Už tai L. S. S. 51 kuopa 
ir buvo p. Martinaitį pa
traukus trečiųjų teisman, 
reikalaudama prirodymų, ar 
ištikrųjų kuopos nariai yra 
razbaininkai, kaip juos p. 
Martinaitis pavadino. Apie 
trečiųjų teismo ? pasekmes 
jau buvo minėjęs teismo pir
mininkas ir “Laisvės” skai
tytojai galėjo pastebėti,kaip 
teisingai p. Martinaitis pasi
elgė.

*♦ ♦
13 d. spalių buvo prakal

bos Simano Daukanto drau
gystės. Kalbėjo

liaus aiškino apie naudą pa
šelpimų draugysčių ir kodėl 
lietuviai prie jų privalo pri
gulėti. Vakare aiškino a- 
pie darbininkų klesos reika
lus ir apie Europos karių 
baisenybes.vyzdžiuj, vietoj “Mytholo- • . . . . .

gija”, skaitytojas vis sako ?lno P«e visokių draugys- 
I “matalogija” ir tt. Kaip , «ij prįguieti, bet pasakė,kad 
matyti, žmones turi gerus! ^‘ll <kl1 ’.in.,nal! ?1-
norus, bet vieton kitiems f'’aP1^.aci'La’J,.°.1.:^a’, ai r’!.’.11”' 
lekcijas skaityti, geriau pa

ltys daugiau pasimokintų 
Islebizuoti ir ištarti žodžius.

C. Mukaitis kalbėjo apie 
reikalingumą remti 
niu . Universitetą”* 
mokslišką įstaigą.

“Žmonių Universitetas

Zmo- 
kaipo

jauna ir negali 
savo platesniu 
Apart to, mažai 
jų šios įstaigos.

pasižymėti 
vęikimu. 

yra rėmė-

užduotį atliko gana puikiai. 
Publikos buvo neperdau- 
giausiai, virš šimto, bet ant 
kiek teko patirti, tai visi 
prakalba likosi užganėdinti.

* * *
31 d. spalių vakare buvo 

prakalbos I. W. W. unijos 
192 skyriaus. Kalbėjo vie
tos I. W. W. organizatorius 
anglas ir J.šmitas, iš Scran
ton, Pa. Šmitas kalbėjo ga
na nuosekliai, 
damas kitų partijų, vien 
tik apie uniją ir ragindamas 
visiems rašytis prie unijos. 
Publikos buvo neper dau
gi ausiai.

♦ 
*

buvo vakaras 
vyčių 19 kuopos. Sulošta 
veikalėlis “šv.Agnietė”.Prieš, 
lošimą J. S. Vasiliauskas pa
sakė prakalba, išgirdamas 
vyčius ir ragihdnmas tėvus 
auklėti savo kūdikius lietu
viškoj dvasioj, o jaunimui 
mokintis lietuvių kalbą ir t. 
t. Publikos buvo pilna sve
tainė. daugiausiai moteris.

Vakaras, matomai, buvo 
surengtas tuo tikslu,

kai išbarė. Lošimas irgi ( 
buvo silpnas. Pats veikalas 
mūsų lietuviams labai sveti
mas, veik nesuprantamas,

Kalbėtojas ra- nes tai iš senovės Rymo lai
kų paimtas.

J. Žilai (is.

ROCKFORD, ILL.
Nors mūsų miestas sau

sas, bot svaiginančių gėry-

gočių. Taipgi nutarta reng
ti diskusijas ir tam tikslui 
išrinkta komisija. Reikia

mas buvo labai pavyzdin
gas.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

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

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA

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

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

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

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

Kalėdų DOVANOS
“Laisvė” duos dovanas 

savo skaitytojams
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. .

** *
Socijalistų kliube kas pėt- 

nyčia vakarais bus duodami 
patarimai tiems, kurie nori 
išsiimti pirmas arba antras 
pilietiškai popieras. Geisti
na būtų, kad, lietuviai pasi
rūpintų įgyti pilietiškas pū

Knygas pasirinkit iš šio surašo:
Išvogimas iš l’aviako 10 kalinių, kaina .... ........... 20c.
Moteriškė ir Meilė ......... .. .............. ........... 20c.
Raudonas Juokas ........... .. ........... 35c.
Darbo žmonių istorija ... ............. ...... ........... 25c.
Lietuva sušals .................... . . . A........................................ 20c.
Moterų padėjimas evangel j jo j ............................... ........... 20c.
Griuvėsiuose ......................... .................. ........... 16p
šeimynos istorija ............. ............ ♦ ]0c.
Kontrobandnikai ................ ........................... ............ ........... 20c.
Galutinis klesų kovos tik.- tas ............................... ........... 10c.
Lekcijos apie atskyrimo ženklus ......................... ........... 10c.

Tos dovanos bus duodamos tik iki

kitus prikalbinti ir pa-

kai prie jos privalą prigulė
ti. Aiškindamas apie karių 
baisenybes pasako, kad Lie-'irių netrūksta. Mat, yra to- Moras, 
tuvai būtų goriau po Rusija, įkiu lietuvi’^, kurie užsiima 
regu/po Vokietija, nes po pardavinėjimu, 
karėi, anksčiau ; ” .
Rusijoj turėsianti įvykti re- lietuvi susirinko vaikinu ir 
voliucija ir tuomet Lieuva merginų ir pradėjo gerti. 
Ūksianti laisva. O kad gau- į Kada gerokai įkaušę, tai 
siunti autonomiją, tai nesą iv'ki]o didžiausios peštynes, 
jokios abejonės. 7” ’ ’ ’ ..... .. ...... ? ........... .......
tuva būsianti po Vokietija, I p-ali ioms kliūti ant 
tai galinti ištautėti, nes ten 'ganyčių”, ’ 
žmonės labai garbiną kaize-/sulindo' po lovomis.

ar veliau,| štai 30 d. snaliu pas tūlą

į/a(]a ?.4e" i Merginos, matvdamos, kad 
; “ma- 

, užgesino šviesa ir
lietuviu yra anie 100, bet jie 
veik visi sulenkėję. Ant 
kiek jie tamsus, tai liūdvja, 
kad ir šis faktas. Yra len
kų draugystė, po vardu “A- 
dama Mickiewicza”, žymaus 
rašėjo. Kada lietuviai tapo 
užklausti, prie kokios 
draugystės priklauso, 
atsakė, kad priklausą prie 
4‘Swiętego 
draugystės, 
ret rašėją į 
Lėlė. Supi 
Mickevičių skaito sveri tuoj u 
ir priguli prie “jo” draugys
tės, tai nėra abejonės, kad 
jie jį ir garbina. 'jis sako: ' I

“Svviętego Mickiewicza” j “Mūsų unija paliko, kaip1 
draugystė turi nusipirkus penki pirštai (rodo delną).! 
namą ir tas namas ne : 1 
draugystės vardo nupirktas, penki pirštai!... 7.Ir„ ’ „„„1 .„ ... 
bet ant trijų biznierių. Reiš- vienyjom su preseriais ir e- M. D. kuopos 
kia, tie trįs biznieriai gali sam, kaip tie penki pirštai,,chorai.
išvyti visą draugystę. Drau-(Ak, dieve, kaip tie penki pirmininkas bijojo paminė-ic!a , -
gystė taipgi neturi čarterio pirštai!... Mūsų nevidonai ti socijalistų vardą: kada Ga’ Pes uaye progą vyčiams 
U’ nešališkai gyvuoja, norėjo mus suėsti ir šutvė-!perstatė chorus, tai pasakė, 
Reiškia ir provotis su tais,rė Amalgamatų lokalą, bet kad dainuos lietuvių choras, 
biznieriais negalės. |jje padarė, kaip su tuom šu- 'nors tokiu vardu choro visai

Yra daugiau tokių mies-!niu Druid Hill parke, ku- nėra. 
.Uhų, kuriuose lietuvių gy- 'ris buvo kudlotas vilčius, 
vena po 30, 40, 50 ir tt., bet apkirpo jį, bet iš to išėjo 
jie paskendę tamsybėj, dir-.tjk smith/tik smith...”, 
ba sunkius darbus, gauna! Dalis publikos juokiasi, 
mažą užmokesti, nepnklau- dalis šnairuoja ir kalbėtojas 
so prie jokių draugysčių susiraukęs žiūri. Pagaliaus, 
ir neskaito jokių laikraš- šiaip taip užbaigė savo kal
cių. Tokiuose miesteliuose pą. Pradėjo Šmitas kalbė- 
reikalinga agitacija, reika- ,ti. Kalbėjo apie porą va-

bet landų ir gerokai pėrė kailį!________  __ r____
Kas žydams. Paskui perspėjo'vuoja, bet jokio veikimo ne- 

’?_isavo narius, kad jie neitų į sh

Buvęs.

BALTIMORE, MI).

Jie

Mickewicza

unijos. Kal-
Šmitas. Pir-
Č., ramstis

šventuosius iš
irdama, jeigu

bos I. W. W. 
b ė to jum buvo 
mininkavo V. 
republikonų kliubo ir žino-' 
mas socijalistų
Kas tą vakarą su juomi bu-1

ri. Kalbėjo aiškiai ir tak
tiškai. Buvo ir pamargini- 
rmj, kaip tai dainų, dekla
macijų ir tt. Dainavo du 
choru: L. S. S. 51 kuopos

Ar tai dailus toks pasiel
gimas?...

Uršulės Sūnus. .

$
* *

7 d. lapkričio buvo disku
sijos T. M. D. 30 kuopos. 
Diskusuota: “Kas geriau
rūkyt:pypkė ar papirosas?” 
(na ir tema! — Red.). Dis- 
kusantai nurodinėjo faktus, 
kaip Lietuvoj piemenįs rū
kydami papirosus padaro 
daug nuostolių.

Aš patariu parengti dis
kusijas temoj: “Ar socijalis- 
tai durni, ar ne?” Juk ju

Pasiskubinkit 
tįs atnaujinti,

LAISVĖS” ADMIN.

L. S. S. 51 kuopos choras 
neseniai susitvėrė, bet jau 

šmeižikas, 'gerai dainuoja.
| Buvo rinkta aukos mikcn- 

vo, tai sunku pasakyti, bet (tėjusiems nuo kares lietų
jų liežuvis vos galėjo varty-j viams; surinkta $5.35. 
tis. pradėjus jam kalbėti,'

EASTON, PA.
Vyčių krikštynos.

30 d.spalių ant Union gat-

čio. Parsigabeno 18 bačku
čių alaus ir 10 galionų “Rye 
Whiskey”, sukvietė vyčių 
organizatorius ir generolus 
ir prasidėjo puota ir šokiai, i 
Patuštinus rudžio ir “Whis-| 
lės”, apie pusiaunakty pa- 

‘ ‘ o: 
paskui ir kruvinos peštynės,1 

rp i kurios buvo labai baisios. 
•'JPribuvo policija,bet nei vie- 

kad nas P°^cm- nedrįso eiti į vi
dų. Tuomi jie padarė klai-

kuopa parengė nasilinksmi- ... 2 - - v. . v .
x x x __ ___ nimo vakarą. Tarp kit-ko xl °, tarpe vyčių ginčai,

i Ak, dieve, sakau, kaip tie1 buvo ir programas. Daina-
r > penki pirštai!... Męs susi- vo L. S. S. 51U<uopos ir 7.

į susi vieny j ę
Labai keista, ’

Buvo rinkta aukos L. G. 
ir A. F.

, “L.” Reporteris”.

iaip taip užbaigė savo kal-

Kalbėjo apie porą va-
lingas pasidarbavimas, 
niekas nesidarbuoja.
aršiausia, kad tokiuose mie
sieliuose neapsigyvena susi-' štreika, kuomet”a.’g. w' of ir 
pratusių darbininkų, kurie a. unijos nariai apskelbs „
galėtų pradėti veikti ant vi- streiką, reikalaudami aštuo- “Draugo”,

nariai apskelbs

sake, kad socijalistc 
sąmoningi ir durni.

Ncg ra ž u s p a sic 1 gini a s

ucį, iicd ucivt, piurei vyuamo onrcjinH 
pabėgt. Pasekmės tų sker- Y.? , .

suomeniškos dirvos.
Kaip matot, tai tokiuose

rių valandų darbo dienos.
Abelnai, p. Šmito prakal

miesteliuose^ lietuviai veikią galima pavadinti kūrsty- 
visai užmiršti ir apie juos.nm vienų darbininkų prieš
niekas nesirūpina.
. Tyrinėtojas.

'' CHICAGO, ILL.
Žmonių Universiteto 

karas.
30 d. spalių “Liuosybės

i A 1 t r t1 y c\ 1.1 n n

va

“Žmonių Universiteto”. A. 
J Karalius aiškino apie mi
krobus ir jų blėdingumą, 
taipgi buvo rodomi stereop- 
įįįiki paveikslai, kad klausy-

kitus.
Svečias.

KANSAS CITY, KANS.
Iš mūsų miesto labai retai 

matosi laikraščiuose žinių. 
Tiesa, nors čia lietuvių yra 
nemažai ir net parapija gy-

dynių buvo apverktinos, nes 
vienas vytis, peiliu subady
tas, pusgyvis tapo nugaben
tas Į ligonbutį, o kiti vyčiai, 
mažiaus “ronyti”, pasiliko 
ramie bevaitojant.

Girdėjau, kad miesto ma
joras rengiasi padaryti ab- 
lavą, kad išgaudyt visus lie
tuvius narsuolius.

Raukšlėtasis.

u . 
, Prusą buvo krikštynos. Sve
čiams gražiai besilinksmi
nant tapo sumanyta paau
kauti po kelis centus nuken- 

j tėjusiems nuo karės. Visi 
tam pritarė ir tapo surinkta 
aukų $4.25. Minėtas aukas 

.paėmė M. Y. ir K. V. priža
dėdami jas pasiųst j L. Š. 
F. ir aukavusių vardus pa- 

i “Naujienose”. Bet 
dabar jau antras mėnuo, o 
atskaitų vis dar nematyti. 
Tai yra labai negražus dar
bas. žvalgas.

NEWARK, N. J.
I 7

Pranešimas.
14 d. lapkričio bus susirin-

FITCHBURG, MASS.
30 d. spalių Lietuvių Jau

nimo draugystės buvo ba- 
Laikraščių liūs. Nors draugystę turi 

apart j virš 100 narių, bet į balių ■ *• n ■» ‘ . r-, v I I x f ri fi n r r O 1 I /A 1 A'l 1

simato, apart girtuoklystės1
■ peštynių.

taipgi neskaito,
, kurį parapijonai'atsilankė visai mažai. Jeigu 

po prievarta turi skaityti.1 ne svetimtaučiai, tai drau- 
Tiesa, yra keliatas vaikinų1 gystė būtų turėjus nuosto- 
susipratusių, kurie neseniai iių.
iš svetur atvykę, bet ir jie Labai negražu, kad net na- 
r.ieko negali nuveikti tarpe riai į draugystės parengtą 
tu tamsūneėliu. K. P. D. balių neatsilanko.

Labai negražu, kad net na-

104 Wallace st., Newark, N. 
J. Pradžia 9:30 vai. ryte. 
Visi nariai privalo atsilan
kyti, nes turime daug svar
bių reikalų. Taipgi malo
nėkit atvesti savo draugus, 
kurie dar nėra prie šios 
drau gi j os p risi rašę.

Dabar mūsų kuopa turi 18 
narių, bet per atvirutes ne
bus šaukiami.

L. D. L. D. 5 kuopos sekr.
J. A. Janušionis.

tu tamsūneėliu. K. P. D.k. NEWARKO LIET. D-JŲ 
SĄRYŠIO REIKALUOSE.

BALTIMORE, MD.
31 d. spalių buvo prakal- . 

bos L. S. S. 14 kuopos. Kai- W10’
- . . ___ - /"'i i'* n i

GRAND RAPIDS, MICH.
“Laisvės” N85 p. J. Marti

naitis sako, būk aš “L.” N76)
padavęs neteisingas žinias.:bėjo drg. J. Šukys iš Brook- 
Kad mano nuduotos žinios <lvno. N. Y. Kalbėtojas nu-
buvo teisingos, tai liūdyja 
trečiųjų teismo pirmininkas 
F. Rausius ir jo tas Hūdyji- 
mas tilpo “Laisves” N87.per 
tai n$rft reikalo man aiškiny

piešė darbininkų varginga 
padėjimą šioj aukso šaly, 
nurodydamas, kaip tūkstan
čiai darbininkų kenčia alkį
Ir šalti. Kalbėtojas savo

Nuo red.—Matomai na
riai nori ko nors jJrakilnes- 

, o ne šokių, kuriuos 
draugystės rengėjai jiems 
perša.

GARDNER, MASS
3 d. lapkričio 

jo iš Worcester, 
prašytas svečias

atsibalado- 
Mass., ne- 
ir dabar

privalote visi atsilankyti, ro, kad žmonės įiavargs ir 
nes žinote, kad pradėtą dar- p rados prašyti, kad juos pri- 
bą turime užbaigti. Jeigu imtų prie darbo. Darbinin- 
męs norime įgyti nuosavą kai taipgi mano laikytis ir 
svetainę, be kurios 
gyventi, tai privalome ir nekuriems streikieriams rei- 
(iirbti, privalome lankytis į kalinga ir pagelba. 
konferecijas, privalome vi- rinkti žmonč 
sur dalyvauti, kur tik rei
kia. Tik dirbant galima at
siekti savo tikslo ir pama
tyti savo darbo vaisius. Už 
r.iėnesio, kito kooperacija 
bus inkorporuota ir prasi
dės serų pardavinėjimas.

Taigi, draugai, prie dar-j valgykla, 
bo! Kada įgysime savo 
svetainę, tuomet pasilsėsi
me.

N. L. D. S. sekret
J. A. Janušionis.

s negalime streiką laimėti. Tiesa, jau

Yra iš- 
kurie renka 

aukas streikieriams. Bet 
to dar neužtenka, reikia ir 
per laikraščius atsišaukti j 
visuomenę, kad sušelptų 
aukomis.

(i dieną lapkričio jau tapo 
į atidaryta dėl streikierių 

Toj valgykloj 
gaus valgį tik nevedę. Ku
rie vedę, tiems išduodama

E. ARLINGTON, VT.
Kaip visur, taip ir pas 

mus dalis lietuvių nieko 
daugiau nežino, kaip tik 
girtuokliauti, kazyromis loš
ti ir peštis. Tiesa, mūsų 
miestas “sausas”, bet gir
tuokliai suranda to rojaus1 
skystimėlio. Iš tos priežas- f , (
ties daugelis atsiduria net,!'1. U/' v , .. . .- .................. (kad tik žmonių atsilankytų.

Vietinis.

Abcliškis.

CICERO, ILL.
20 d. lapkričio bus maskų 

j balius “Lietuvos seserų Tau
tiškos draugystės” Lauter- 
back svetainėj, 4819 W. 12th 
st. Išlaimčjimų bus mote
rims 47, o vyrams 48.

Tai dar pirmas toks ba
lius mūsų mieste parengtas 

Geistina būtų,
belangėse ir užsimoka po 
kelias dešimtis dolerių.

Ant svaiginančių gėrimų 
ii* ant bausmių mūsų broliai 
pinigų turi, bet kad laikraš
tį užsirašyti, tai jie neturi.

S. Pašalnietis.

NASHUA, N. II.
Jau penkios savaites pra-t 

linko, o streiko pabaigos 
is dar nesimato. Kada'

RED. ATSAKYMAI.
Juodplaukiui, Montreal, 

Canada. — Žinutė nesvarbi,

ROCKFORD. ILL

Pirmininkas 1‘. G. Aleksinas, 
I486 —7th Avė.

Vice-pirmininkas 1'. Raškevičius,
539. Island Ave.

Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 
622 So. Hulin SLdelegatų žino, kad 25 d. lap-,tai buvo manyta streiką lai 

kriČlO bllS 7-toji N. L. I). S. mėti į kelias dienas, bet da-Į Finansų raštininkas'J.“ Štružas*
Jackson bar pasirodė, kad nėra taip 
Pradžia lengva kovoti su kapitalis

tais. Tiesa, streikieriai ne- 
Kaiu senieji, taip ir nau- nupuolę dvasioj ir laikosi 

jieji delegatai malonės ant gerai, bet ir darbdaviai sa- 
laiko pribūti, vo giesmę gieda ir gana.
į konferencijas Jie uždarė dirbtuves ir ma-

Kom esencija 
st., Newark, N. J 
8 vai. vakare.

paskirto
Draugai,

Iždininkas St. Buzinskis,
539 Island Ave.

Kasos Globėjai:
M. Geruliūte,

1109 S. Winnebago St.
Ona SavraseviČiūtS,

539 Island Ava.
Maršalka A. Neverauckas,

411 So. Church St

o 4



LAISVE

JUOKŲ KĄSNELIAI. Žinotina Lietuviams!
KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 

VOKIEČIAIS.
per mano Banką galit siųst pinigus ir gromatas savo giminėm 
ii; 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 dr UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM A TO M S.
GEN ERALIŠKA 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:

PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinima/5, Jaknų Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroĮdai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali but i pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokestį.

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

Darbininkas “aukauja” kunigui ant bažnyčios 
laikymo.

pa-

ORAKULO PATARIMAI. Aš tau sakiau tik dvi minu- 
-- tas virt!

Klausimas: — I —Tep, poniula, aš tų ži-
Gerbiamas Orakule! Dar1 nau, bet kad kuknios dzie- 

vieną sykį kreipiuosi prie gorius dzvidešimcį minutų 
tavęs su savo neišrišama vėlina, 
kvestija. Išekspleinyk man ■ 
ją, o aš neapsakomai būsiu! 
,tąu dėkinga.

Kada aš gyvenau 
krajuj, tai buvau didelė da
vatka ir tankiai su jaunuo
ju kunigėliu frentavau. Vie
ną syki kunigėlis manęs 
užklausė, kur yra dievas. 
Aš jam atsakiau, jog dan
guj, ant žemės ir kožnoj 
vietoj. Kunigėlis gi nieko 
neatsakė, tik nusišypsojo ir 
palingavo galva. Pasakyk, 
Orakule, ką tuomet kunigė
lis mislino?

Gerai atsakė.
Medėjas:—Klausyk, žmo- 

senam goti, ar nežinai, kur dau
giausia yra ančių?

Žmogus; — Kunigo pilve.

Susikirto.
Jurgis: — Aš misliu...*
Jonas: — O, tas man la

bai malonu.
Jurgis: — Kas tau malo

nu? Juk aš dar nepasa-

Jonas. — Man yra malo
nu. kad tu mislyt pradedi.

IT ANKER JOHN KOVACS
3C Grand Street, 155 Clinton Ave.
BOROUGH of BROOKLYN,NEW YORK, MASPETII.L.I.N.Y.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

■■ n 1/ OI n NEREIKIA JIEŠKOTI :: t.
|U| I I M \ I II Dėlto, kad mes nurodome Kaip lengvai išmokti an^|V| Į Į |% ■> Į II kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbus gramatiką savo
■ ■■ ■■ “ muoseliuosamo laiko. Visi išmoksta. Nurodymai &

knyga DYKAI. Jdėk stempą. Adresas:
LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO

NAUJAT ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVĖ 
GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimą 
kainos ant trumpo laiko. Pt 
siskubinkite įgyti šitą gramu 
foną ku 12 lietuviškų dairu 
500 aditų, kaštuoja $12.5' 
Gvarantuotas ant 10 metų, š 
tą grainafoną siunčiame kieY 
vienam su tiesa apžiūrėjim 
prieš užmokėjimą pinigų. Jf 
gu nepatiktų, galite sugrąžint 
atgal. Reikalaudami, prisiųski 
te $1.00, likusius užmokėsit 
aplaikę tavorą. Pasitikime, ka 
tuomi gramafonu būsite pilna 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. B

NEW YORK, N. N

Mano
Ypatiškas 
Pranešimas \
Vilties. \-s

Aš noriu susipažint! su kiek vienu sci ■ X 
gančiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tore pasaulye. Aš noriu, kad jie mane 
žinoti], kaipo teisinu.-] draugą ir geredari — 
kad žinoti] kas nš esu — kuomi siš esu—ka a? 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilni) darbą, kurį aš dabar veikim Iš mimo 
paveikslo jus galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinejau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kuri: s kiti daktarai 
taip mažai žino, 
sergantis ir 
savo negales 
gai patarsiu, 
ir gciadariu.
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

•A3 noriu, kad kiekvienas 
nusiminęs vyras bei moteris 
man atneStų, AS jiems teisin-

Parsis ųsilinkitc mano Dykai

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

š Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa-
veto kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje, kalboje.' Ji yra 

sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiek vienas vyras bei moteris turėtjŲ žinoti ir sekti— 
ypaė svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų sval- 

' \ \v5? kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
ML šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias

negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
_ vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 

kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą | svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite saro 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk nuims šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateity greitai.

Dr. J. Russell Price Co., l. neo—208 n. sth Ave., Chicago,m .u.s.a.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavarde

Gatvė ir No

Miestas Valstija

DAKTARASH DAiVlAKAb §11 1

I Matuiaitisij Akuserkft

Atsakymas: —
Kunigas tuomet pamisli- 

io, kad visur yra dievas, bet] 
kunigo ir davatkos i 
tai tikrai jo nėra. į

širdy ■

Eikš 
tave

norį

KT EK VIEN A f M (YUE R Ei Z1 NG J 1 N A

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specijali“!“« Moterišku Ligų. 

501 h Wew York
OFISO VALANDOS: 

vmI. ryte; nuo l Iki 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

314 E.

10

Klausimas: —
Be grtęko pradėtas 

kūle! Paekspleinyk 
kodėl mano korespondenci
jų gazietos daraktorius ne
talpina? Kiekvieną syki per 
gazietą atsako, kad aš ne- į

Orą-. 
man,

Išdavė.
Burdingierius: — 

pas mane, mažyte, aš 
palaikysiu ant kelių.

Mergaitė purtosi ir 
bėgt šalin.

Tėvas: — Kodėl gi neini, 
dukrele, jis tau nieko nepa
darys.

Mergaitė: — Aš bijau, jis 
gali mane uždusyt. Jis va
kar ir mamą pasisodinęs ant 
kelių dusino.

Iki
:net Ir

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męn iiti 

lame ir pasakom* visas ligao ir pa 
f«lbstime. Iš kitur atvažiavusiems II 
poniams parūpiname vietą, kol gydo 
i. Reikalui esant, kreipkitės, męr up 

kiūrėsime ir duosime prietelišką rodą 
Patarnavimas visai pigua. Neužmirš 
cite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
314 E. 50th St., NEW YORK,N.Y

P*

7,000,000 AKRŲ DERLIN
GOS ŽEMĖS ANT 

PARDAVIMO.
Canadian Pacific Gclžkelio 

nija parduoda apsigyvenimui 
tas farmas ant išmokėjimo 
metų. Įsitaisymui 
gyvulių, sėklos, 
kių ir tt. kompanija duoda apsigyve 
nusiems iki $2000.000 paskolą, išrno 
karna per 20 metų laiko.

kompa 
prireng 
per 2( 

gaspadorystos 
žemdirbystės į ran

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj Kamoj. 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

419 BOYLSTON ST., BOSTONAI ASS 

Netoli didžiojo miesto knygyno.

Offiso valandos: nuo 10—12 vaisiniai
7—9 v. vakare

Šventadieniais nuo 10—4 v. po pietų

Pabaigų*! kurną VV omini Med!ca« 
College, Baltimore, Md

Pasekmingai atlieka savo darbą pr!« 
gimdymo, taipg* suteikia visokias rodąs it 
pagelba invairiosi- moterų ligose,

6 l.oi lng »t.,
J arti H Ir 7th «t».

SO. BOSTON. MASS.

2)e)
S
» F. Stropiene « 
9

Jei neturite, tai tuoj užsirašykite

JAUNĄJĄ LIETUVĄ

damas po kiekviena raide 
ženklą padedu ir vis jam ne
gerai.

Burblys.

Atsakymas:—
Jeigu tu, bratku, nori 

kad tavo korespondencijos

dėk ženklų po raidėmis, o 
daugiau į savo arbūzą. Da
bar gi, man išrodo, kad ta
vo arbūze visai mažai ženk
lu randasi. Jeigu nežinai, 
kain savo arbūze pastatyt 
ženklus, tai mušk man tele
gramą, o aš tau paeksplei- 
nysiu.

Vienam turtingam f armė
nui pasitaikė nueit pirmu 
syk i teatrą, kuriame buvo 
perstatomas veikalas 
tello”. Kuomet 
lošiantis “Ottello” 
dėjo atkartot žodį 
tai farmerys, 
knnt’Tmo, sušuko:

— Kam čia tau nosinės?! 
Nusišnypšk į saują ir lošk 
toliaus...

“Ot- 
aktorius, 
rolę, pra- 
t i • — Mnosine , 

išvestas iš

MAGIC SCHOOL.
Ar nori būti 

dirbti teatruose? 
giją, yra lengva išmokti, 
ina lekcija ir magijos štuka, tik

inagiku? Ar
Tai mokykis 

Dykai

nori 
ma- 
pir- 
Pri- 

už prisiuntimo išlaidas, 
lį magijos 
kiek kainuos 
magijos štuk

kataliogą ir 
"aaiškinimą, kiek kainuos mokslas.

Su pirma magijos štuka ir lokei 
a jau galėsi padaryti didelę nuosta 

bą (stebuklus) tarp žmonių. Kitoj 
iroterįs mislys, kad tu turi velnią.

Iš priežasties didelio atpigimo ne 
judinamo turto (Real Estate) šiemet 
ypač dabar, yra didelė proga pasida 
ryti pinigų. Nusipirk namą arba ke
lintą lotų Flushing, L. L, arba Cran 
ford’e, N. J., pasiturinčių, švariu 
žmonių apgyventose, be žyd i jos rnies 
tuose, o netrukus atsiimsi keleriopu: 
pinigus. Taip Flushing’e, kaip ii 
Cranford’e nuosavybę galima pirkt 
labai pigiai arba ir ant išmokėjimo 
Cranford’e parsiduoda namai nm 
$1500.00. Kelionė į Flushing’ą arba 
Cranford’ą bile diena—veltui.

Platesnes žinias suteikia
C. PILĖNAS

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

(87—95)

147 E. 4()th St., New York,N.Y.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

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

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

42 Vine St., Montello, Mass
(83—96)

PILK BIZNĮ!
Parsiduoda geras saliūnas 

vietoj, biznis gerai išdirbtas, 
apgyventa visokių tautų, bet 
giausia lietuvių ir 
pigiai. I . 
nelaukit ilgai.

J. ALMON ALVIS
288 Lafayette St., . ..Newark, N. J 

(85—94) . ’

geroj

dau- 
Parsiduoda 

Kas norit tureli puikų biznį,

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So.Boston 21014 ir 21013.

ou paveiksiais literatūros, mokslo ir visuomenės mėnraštį.
‘JAUNOJI LIETI VA” eina kas mėnuo didelio formato 48 pusi., 

spausdinama ant'gražios paveikslų popieros.
“J A IiiN'OJ E LIE'I L \0.1 E” kiekviename numeryje spausdinama 

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

Apart to "JAI NOJOJ LIETUVOJ” yra dar Šie skyriai:
I. Mokslas ir pažanga; II. Ruožai iš politikos ir visuomenės gy- 

IV. Srioviu ir partijų 
Jaunimo Balsai; VII.

veninio; III. Spauda ir gyvenimo atbalsiu 
gyvenimas; V. Literatūros apžvalga; VI. 
Moksleivių keliai.

Kaina metams $3.00, pusei metų $1.50.
Meldžiame užsisakyti tuojau:

“JAUNOJI LIETUVA”
Vienas numeris 25c.

2257 W. 23rd Pl., Chicago, Ill.

Gudrus vaikas.
Kunigas, kalėdodamas, 

klausia vaiko:
— Pasakyk, vaikuti, kas 

mus atpirko nuo peklos?
— Nežinau, — atsakė vei

kas.
Kunigas, rodydamas į 

kryželį, sako:
— Tai šis, sūnus dievo, 

mus atpirko.
— Netiesa! — sušuko vai

kas. — Šitą kryželį vakar 
mamė nupirko nuo žydo.

Nesuprato.
Restorante prie stalo 

di du amerikonai — aficie-
I ras ir civiliškas. Aficie- 
|raq, atvdžiai žiui ėdamas į 
laikraštį, sako:

'• — Ir pas mus smirda pa- 
I rako dūmais!

Tais žodžiais jis norėjo 
pasakyt, kad ir Amerika ar- 

prie karės.
Civiliškas gi žmogus pa

traukė į save orą ir sako:
' — Man rodos, kad smar
vė ne parako, bet iš kuknios.

se-

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 rnokėtun 
50c už 1 
duodu už

lekciją. Knyga $1.50, par
$1.00. Adresuokit:
G A. BARONAS

McKees Rocks, Pa

DIDELĖS DOVANOS!
Kas užsirašys pas mane “Laisvę’ 

ant metų ir prisius $2.25, tas gau: 
dovanų “šakę” ant čielo meto arb; 
knygų “Laisvės” išleistų už 75c. To 
dovanos bus duodama tik naujienų 
skaitytojams. Todėl, jei pats skaita 
“Laisvę” prisikalbink kitą užsirašy 
Ii ir gausi dovanas. Pinigus siųskit 
šiuo

TAT YRA DUODAMOS 
nepaprastos 

DOVANOS.
Kas užsirašys- 
pas mant

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova 
nas: “Laisvę' 
ar “Keleivį”a» 
“Kovą”ar “Tė 
vynę 
nybę 
ninku”,

Ar Nori

Box

adresu:
M. M. PURVENAS

181, E. Arlington, Vt

Motina ir vaikas.
— Einam, sūneli, spavied- 

nes.
— Eime, mama.

— Mama, ar turi uzbonė 
lį? — klausia vaikas.

— Na, (r ką gi tu darysi ; 
su uzbonėliu?

— Tai kur dėsim spavied- 
nį?...

šluoki išgelbėjo nuo peklos.
Vienos lietuvių kolionijos 

jaunas, smarkus kunigas ė- 
. jo per lietuvių stubas kalė
dodamas. Ir štai jam pasi
taikė užeit į “bedievių” stu- 
bą.Radęs vienų-viena šeimi
ninkę, kunigas pradėjo kau
lyt pinigų, šeimininkė pa
sakė, kad ji žmonių kvailini- 

' mui neduosianti nei cento. ] 
j Tuomet kunigas pradėjo ja 
i gązdinti:

— Atmink, moteriške, 
! kad jeigu tu neduosi nieko 
dėl bažnyčios šventos, tai 
gyva nueisi į peklą.

Šeimininkė skubiai 
griebė šluotą ir sako: 

' ,— Aš tuojaus iššluosiu 
visa pekla, — ir pradėjo 
artintis prie kunigo. Kuni
gas smuko per duris ir dau-

REIKALINGI AGENTAI.
Reikalaujame agentų Conn, valsti

joj dirbti prie insurance; turi mokėt 
anglu 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)

pa-,
Dzūkiškas laikas.

—Kaip seniai tie kiauši
niai verda, Ona?—klausia 
ponia.

—Jau dzvidešime dzvi mi- 
nutos, poniula,—atsakė tar- pas ta šeimininkę ne-| 
Kaitė. * erkelė nei kojos.

Svirplys. I

GERA PROGA!
Grainat’ka angliškos kalbos 

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

Vaikų Dranga^ 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 atsius iškirpes šita an- 

o'arsinimą iš “Laisvės” ir $1.00 
money orderiu, tai gaus vloas 4 
knygas 60c. pigiau.

P. MIKOLAINIS
Rnx 62. New York City

-S

ar “Vie
Lietuv

a>
ar

“Amerikos1 
arba knygų ver- 

; $5.0b 
ir dar

Lietuvį“ ar “.sakę 
lės $2.00. Taigi Tamista už 
gauni dienraštį “Naujienas” 
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 pei 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

m B B %
u-*3 p g crs •-’c/)

§ 3

o m< Hm

B ‘d 
£ o P 
ta 5

tO D. ~
į Vi -O 5 2

o' ’"i *— ’ *"U i <° O <T> s 5
oi „ ZT o
o s <2.

_ Jį, <T> W
O n &O rt> C w< 54 S ot t; g

e o

Q< P S 
5'3. B 

c

uji-jcnvin L pi
B3dXHIYdJi||

TOXOT

gauti DYKAI dvi geras štuka* 
ir Didelį Kataliogą visokiu ina- 
giškti štuką ir kitokių visokių 
dalykų, kurią tu labai nori, o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

Į savo pilną ir aišku adresą ir už 
Į 6 centus stempu dėl uždengime 
/ prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 

tą Kataliogą ir štokas tau nusių
siu! DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIK.AS, 

(MAGIKAS)
3261 S. Halsted St. Chicago, 111.

“INKVIZICIJA”.
Vra tai svarbi knyga. Joje telpa nevien inkvizi- 
įjos, bet ir katalikiškos tikybos istorija, čia nu
odyta visos baisenybes kryžuoėių karių ir inkvi- 
'.icijos laužų, siautusių 
neėių ir lt., ir tt.

Knyga papuošta su 
>1.00. Tą knygą galite

• ne, adresuojant:
F. Mil. Aš \ l <KIS,

Europoje per daugelį šimt-

daugeliu paveikslų 
gaut F. Milašauskit

25 Second Street.

Kaina 
nygy-

So. Boston, Masa.

PIGUS IŠPARDAVIMAS.
Visi žemiau paminėti instrumentai siunčiami 

mo pirm užmokėjimo pinigų.

GERIAUSI MUZIKALIAM INSTRUMENTAI 
AM ERIKOJE.

gavus vieną dolerį rankpinigių su tiesa peržiūrėji-

Geriausia dvieilinS Viennos Armonika su visais 
pusbalsiais, minorui ir majorui basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri p’ieno balsai. Viskas 
kuotvireiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, G 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 $b.00. 
klavišiu, 12 basų.

Kaina $12.00.

iokia armonika su 21 
su. plieniniais balsais

G ftrūnų balalaika, 
echaniški koloidai, 7 
aponų, kaina $3.75. 
>kia pat geresnio iS- 
rbimo $1.50.

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, NEW YORK, N. Y<

A ■
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Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 

reikaluose.

Mitingas bus 2 vai. po pie
tų. , '

A. P. L. A. 2 kuopos 
Sekre. P. Samulionis.

7 d. lapkričio įvyko laiki
nojo Centro Komiteto posė
dis, kuriame dalyvavo visi 
trįs viršininkai.

Pirmiausia tapo sutvar
kyta nominacijų pasekmės. 
Pasirodė, kad ant pirminin
ko tapo nominuota 20 drau
gi], ant sekretoriaus 30 
draugų, ant Lit.Kom. 39,ant 
iždininko 34, ant organo—6 
laikraščiai.

Tie iš nominuotųjų, kurie 
gavo didesnį balsų skaičių, 
bus paeiliui užklausiami ar 
pDsiima būti kandidatais. 
Kas gaus užklausimą, tegul 
kuogreičiausia duoda atsa
kymą.

Centro komitetas nutarė 
atkreipti kuopų atydą, kad 
jos neaikvotų draugijos ka
sos ant visokių parengimų. 
Kuopos turi daboti kasas 
čielybėje. Reikia žinoti, 
kad iš 75 centų, kuriuos su
moka narys, 70c. turi eiti 
centran ant knygų išleidi
mo. Tuo tarpu, Centras pa- 
tėmijo, kad nekurios kuo
pos jau pasidarė išlaidų. 
Paskui bus nesmagumų, ka
da reikės siųsti pinigus į 
centrą.

Centras meldžia visų kuo
pų darbuoties didžiausioje 
sanveikmėje su Sąjunga, vi
suomet vaduojanties L. S. 
Sąjungos žvilgsniais.

Aukos L. S. F.

Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir genį gyduolių.

Kuopų augimas.
Prie 19 kuopos (Chicago) 

prisirašė 13 nauju narių. 
Sekretorius praneša, kad i 
toliau bus daugiau. Tarpe 
prisirašiusių vra ir A. Lalis. 
Minersville, Pa. prisirašė 2 
nauji nariai. Pittston, Pa. 
kuopa turi jau 17 narių.

Apie Worcesterio kuopą 
randame sekamą praneši
mą “Amerikos Lietuvy”.

“Spalių 31, 1915 m. atsi
buvo nntras iš eilės L. D. L. 
draugijos susirinkimas Jau
nimo Ratelio svetainėje. 
Tikslas susirinkimo — rin
kimas draugijai viršininkų.

Prie draugijos naujų na
rių prisirašė dešimts r da
bar Worcesterio L. D. L. 
Dr-jos skyrius turi 54 na
rius.

Worcesteryje L. D. L. 
Draugijos skyrius susitvėrė 
5 d. rugpjūčio; iki šio laiko 
turėjo du susirinkimu, su
rengė vienas prakalbas ir 
vienus debatus. Išviso į- 
plaukų turėjo $37.92, išlaidų 
$8.50. Ižde gi turi $29.42”.

BINGHAMTON, N. Y.
Draugysčių sąryšio au

kos, surinktos po stubas dėl 
Lietuvos Šelpimo Fondo. 
Aukavo sekančios ypatos: 
po vieną dolerį: J. Klikunas, 
J. Kireilis, J. Žvirblis, S. 
Tvari jonas, L. Simaliunas. 
Po 60c., M. Janciuniutė, P. 
Tvarijoniūtė. Po 50c.: R. 
Gaustautienė, B. Zmetriutė, 
J. Janciunas, S. Jasilionis,
A. Brazdžionis, O. F. Simo- 
liuniutė, J. Brasas, J. Woy- 
cechowsky, J. A. Kamins
kas, A. Kaminskas, V. Che- 
kanauskas, L. Blinkevičiutė 
26c. Daugiau visi po 25c. 
P. Žemaitis, A. Belazarienė, 
E. Žalnaravičius, D. Pa
plauskas, V. Klikunas, D. 
KAlpakovienė, J. Palilionis,
B. Stubeda, P. Mikalojunas, 
J. Neauronis, A. Gareckas, 
H. Zukienė, P. Lenkauskas, 
J. Narbontas, J. Čerkesas, 
A. Varanauckas, P. Mainio- 
nis, A. Judikevičius, N. Ju- 
dikevičienė, B. Chamo, V. 
Čerkesiutė, A. Palilionis, A. 
Bajuriunas, P. Keršis, Z. 
Lukis, J. Vizius, K. Bučins- 
kienė, P. Žilis, A. Bakas, E. 
Dainelis, K. Alexandravi- 
čius, M. Grybas, J. Butkaus- 
kas, J. Barvainis, S. Kurka- 
las, P. Skribienė, P. Žirgulis,
O. Mikelioniutė, S. Bar- 
dževičia, A. Mainionis, A. 
Lukošiūnas. Po 20 c.: L. 
Chekanauskas, A. Brucienė. 
Po 10c., S. Paplauskas, M. 
Barvainis, J. Degutis, J. 
Jurgelevičius, N. Stasiūnas,
P. Norbontas, F. Bekeris, 
P. Leba, T. Lukušis, J. Že
maitukas. S. Burtaszew, o 
Briavis, K. Skriebe, P. Ado
maitis, A. Kvietkauskas, J. 
Skrieke, J. Skrieke, S. Le
na, S. Marozas. L Rapšis 
6c. Sekanti po 5c.: P. Mi
kalajūnas, A. • Semaška, A. 
Jakšvičius, J. Luszaukov.

Išviso surinkta $24.32.
Draugysčių Sąryšio, iždi

ninkas
J. Klekunas.

Šiuomi pranešame, kad 
Jonas Juška ir Antanas Ma
čiulis atidarė puikiausią 
restauraciją, kur duodama 
geriausi visiki valgiai, kaip 
angliški, taip ir lietuviški. 
Pietus už 20 c. Atsilanky
kite visi.

Juška ir A. Mačiulis 
168 Roebling St., Brooklyn,

EVERA’
Balsam for Lungs

(Severas Dalsamas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi
tą, krupus ir kokliušą nuo 35 metų. Yra tai gera 

.. Mes labai ją rekomenduo- 
jauniems ir seniems, vaikams 

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

ir švelni preparacija 
jame vartojimui — , 
ir suaugusiems.
“Aš turėjau baisų 
River, Minu., “tai 
for Lungs ir pirm, 
lis visai prapuolė, 
čiuosi gana sveikas.

63 metų amžiaus ir jau-

Gauk Severcs preparacijas
pis savo apticL:njp.’.'ą.

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

oideriuok tiesiog iš

V/. E SEVERĄ CO.,

Užkietėjimas,
Inas, jnknų trukilėsiai, 
nerviškumas greitai pagydoma.

Sovora’s Liver Filio 
fScveroa I’igulkoa nuo kepeni] J

Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, fowa.

g n 1 v o a 
skaiidėji- 
gelta ir

Centro sekretorės adresas 
■permainytas.

Rašydami laiškus L. D. L. 
D. sekretorei dabar dėkite 
sekamą adresą:

Miss J. Benes,
105 Congress Ave.,

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Kaz. Stargvi’os, paeina 

iš Kauno gub., Kauno pav, Raudo
nės valsčiaus, Pantvardžių 
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.

dvaro.

A. P. L. A. REIKALUOSE.
14

si n is

ra., 
kuopos nariai

d. lapkričio bus mėne- 
susirinkimas A. P. L. 
kuopos McKees Rocks, 
ant Locust St. Visi 

malonėkite
iti, nes turime daug 

svarbių reikalų. Apart to, 
yra iš centro atsiųstos no
minacijų blankos viršinin
kų į centraiines įstaigas.

KARE !

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

(86—94)

Pajieškau savo brolio arba sūnaus 
Kazimiero Korsak; paeina iš Šiaulių 

; miesto, Kauno gub. Du metai atgal 
jis gyveno Argentinoj, mieste Buenos

j 105. Yra 22 metų amžiaus, augšto ū- 
. gio, 3 metai kaip iš Lietuvos. Kas 
I žinot, malonėkite pranešti. Dovani} 
užrašysiu metams vieną iš pirmeiviš
kų laikraščių.

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

(88—91)

— KAINOS NUPIGINTOS $ r nr 
KARe — VISKAS Už □. u 3

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

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 iš minėtų daiktų, gausit tei
singą patarnavimą. Rašykit ’aišką 
arba ypatiškai ateikit. Valandos: 
nuo 4 P. M., o subatomis nuo 1-mos 
P. M. Adresas:

J. P. GERIBA, 
325} — 4th Avė. (ant 2 lubų), 

MOLINE, ILL. 
(90—93).

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

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

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

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

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

227 Clinton tSt.,' Hoboken, N.J.
17. (nežinomas),

Shenandoah, Pa.
18. J. Butkcvič,

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

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

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

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

Cleveland, Ohio.
23. A. Petrikas,

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

P. O. Box 613, Melrose Park, Ill.
25 K. Mikolaitis,
842į 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.

PATAISAU RAŠTUS.
Jei norite, kad jūsų kores

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

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

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

K? MASALSKIS

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

Old Phone 1171

su-

DRAUGIJOS, 
kuriose apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
L. D. L. I). KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI.
K. Karpavičius,
120 Grand St., Brooklyn, N. Y.
P. Kurkulis,

Broadway, So. Boston, Mass.
M. Purvėnas,
Box 181, E. Arlington, Vt.

K ručas,
152 Perry Ave., Maspeth, N. Y.
J. Janušonis,

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

P. O. Box 32, Montello, Mass.
V. Černiauskas,
E. Matheny Ave., Springfield,Ill.
J. Zibavičia,

39 Portland St., Cambridge, Mass.
9. Pakarki is,

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

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

149 Millbury St., Worcester, Mass.
12. " "

1,

2.

3.

4.

5.

6.

28
M.

R.

7.
1711
8

13.

14.

16.

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

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

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

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

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

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

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

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

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

■ 306 Strong Ave., Collinsville, III. 
i Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,kampas E. 
Main ir N.Morrison Ave., Collinsville, 
Illinois.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

103 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Vicc-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, Conn. 
Iždininkas J. Mockaitis,

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

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

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

113 N. Main St., Ansonia, Conn.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Protoko1 ų sekr. St. Doikus.

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

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

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, 111. 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-lai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų F. Delkaus 
svetainėje, 10th gatvė,North Chicago, 
111.

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

ŠININKŲ ADRESAI.
Pirmininkas S. Vaičekauskas,

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

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

228 Madison St.,*
Hoboken, N. J.

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

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 {vairių 
frūktų ir kitokių reikalingų da- 

I lykų pagaminimui valgio.
* ~ (88—90 )
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LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, ROCKFORD, 
ILL., VIRŠININKŲ; VARDAI 

IR ANTRAŠAI.
Pirmininkas P. G. Aleksinas,

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

539 Island Ave.
Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtč 

1214 West St.
Finansų raštininkas J. Slružas, 

1125—8th St.
Iždininkas St. Buzinskis,

539 Island Avė.
Kasos Globojai:

M. Geruliūtč,
1109 S. Wi nebage St.

Ona Savrasevičiūtė,
539 Island Avė.

Maršalka A. Ncverauskas,
411 So. Church St.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus,

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

Turtų Kontrolės Komisija:
J. Gataveckas,

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

231 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 
P. Samulionis,

Box 63, McKccs Rocks, Pa.
Kuopų sekretorių adresai:

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

2 kuopos, 1’. A. Samulionis, P. O. 
Box 63, McKees Rocks, Pa.

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

4 kuopos, Ig. Rasinskas, 2104 
Carson St., S. S., Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSU” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, VV1S.
Pirmininkas A. Fakšis,

462 Jenne St. 
Vice-pirmininkas K. Brazevicia,

266 Exchange St. 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1056 Jenne St. 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

818 Jenne St. 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne St. 
Iždo globėjai: J. Sukelia, 266 Ex
change St., J. Bagdonąs, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, hob Dayton SU Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 663 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

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

Caledonia St. ir J. Jurevičia, 162 
Main St.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

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

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

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

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

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

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

au, kiek aš išgy- 
nkrminau gyvenimą, 

jumis gyvenimas jkirčjo var- 
visokias gyduoles ir jaučiate 
blogiau, tuomet, nieko ne

gerai su-

Diena 
užsiimu 
Persistatykite 
džiau, 
Jeigu 
tojant 
nuolat 
laukdamas, k 
prantantj da’ tara :r 
DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad išge'bėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligą, 
visokias 
sekinėm's, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 8 

vai. vakaro, šventadieniais nuo 10

Gydau per 20 metų 
ligas u didžiausiomis pa-

priežasties ligos?

fąo cast

vai. ryto iki 4 po pietų.
140 E. 22nd St. (Lexington ir 3rd Ave.) New Yrork City

Naujausi » Lietuvišk

Columbia
Rekordai

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.
Galima gauti pas

J. GIRDĖS
103 Gran! St., Brooklyn, N.Y
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DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUN

GOS VIEŠŲ REIKALŲ 
KOMITETAS:

J. Neviackas (pirmininkas)
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

F. Deveikis (sekretorius),
283 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

W. Vikertas (iždininkas),
110 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

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

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

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

mas tluinočius: . #
Jonas Samulevičius, dirba Bush

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

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

STEGER. ILL.
Prezidentas A. Atkečiūnas,

Box 566, Steger, III.
V’.ce-prezidentas W. Stoškus,

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

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

. Box 517, Steger, Ill.
Iždininkas (kaslerius) T: šnekutis, 

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

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

Box 407, Steger, Ill.
Susirinkimai atsibūna pe pirmam 

kiekviena m*n»«1n nediUej, F. JLBe- 
laaevlčlau eveteMJ. . .

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPO3 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba: 
Pirmininkas J. Skirmontas,

72 Hudson Ava., Brooklyn, N. Y.
S. Karvelis, 111 AinslK St., 

Brooklyn, N. Y. 
Iždininkas J Butkevičia,

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

kuopos Brooklyn# — L. Deveiki#, 
146 Metropolitan Ave. Brooklyn, 

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

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

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

61 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. Jst St., Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

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

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

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

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

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

Broadway, So. Boston, Mass.
Kasos Globėjai: M. Česna, 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, 696 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia Išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
villa, III., kuria \ yra po * kaucija 
$1,000.90, • jh įraięa } knygai pasiųs 
ItdlnlakvL
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2357.
2358.
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ŠĖRIAU ŽIRGELI. Doetas. 
DIEDUKAS. 
VILNIAUS RŪTA. 
“DR1NOPOLIS”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą. 
KAS SUBATOS VAKARĖLI.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijo* Orkestrą. 
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALVIU ERELIU. Maršas. Princo
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapellja. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų 
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
I SVEIKATĄ. Maršas. Griežė Princo Vaiskava 
EINU PER DVARELI.
GAILA TĖVYNĖS. Maršas. Republikonų Gvardijee
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRIALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ
Kapelija.
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTĖ ir _ _
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ. 
NEMUNO VILNYS. (Dras. V. Kudirka) Valcas. 
SUDIEV. (Dr-as V. Kudirka). Mazurka.
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Vaicas. 
MANO MIELAS. Polka.

Polka. Princo Vaiskava Kapellja.

Vaiskava

Gvardljee

Kape1 Ų a.

Princo Valskava Kapellja.

NUSILEIDO ir MARŠAS. Princo Valskava

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

BRANGUSIS ZMOGA175
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatine 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 pritinmu 
sutaisytų iš Švic- 

i edikamentų ir labai pasek- 
Tarpe ki>ų aptiekos san- 

sekančios gyduolės: 
Nuo galvos skaudčjimo.lOc. ir 
Nuo kojų nuospaudą.. 10c. ir 

Nuo dantų gėlimo............. .
Nuo peršalimo.............................
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
l .inimcntas arba Expelleris... 

Jaukų žilimo 
.leumatizmo.. 
lytiškų ligų., 
dusulio.

kirmėlių.........

išrado daugybę spccijališkų gyduolių, 
žiausių ir geriausių gydančių 
nimgai gyilanėių 
delyje sukrautos 
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsainas.. 
Nervų Stiptintoias.. 
Vaistas <lcl Vidurių, 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio...............

įvairias ligai 
ir gaunamos 
........... fino

75
1 00 
1.00
.60
.60
.50

1.00
.25
JW

3.00
.25
.25
.60 
.25 

1.00

.ts 

.26 
JO 
.25 
.60 
.25 
.60 

1.00 
1.00 
.60 
.25 
.25 
.25 
M 
.tl 
.ia

60c. 
60c. ..

Ji 11 ............... *r
F Nuo gerklės skaudėjimo 26c.

Skilvinės proškos...........10c. ir
I Pigulkos <lel kepenų..................
I Blakių naikintojas.....................
UUlllil Del išvarymo soliterio............

Anatarinas plovimui..........
Nuo kojų prakaitavimo.. ...
Gydanti mostis............................
Antiseptiškas muilas.................
Gumbo lašai................... 60c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynierot 25c 
iffaippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir ft. (U llrt'AX' | 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. ,
OSFReikalaukite prisiuntimo katalogo bu musų gyduolių aprašym®fcriC-* ’t

Kreipiantiemsierns per laiškus arba asmeniškai duodama 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje, 

jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gydooliu. raiydeafO ’ M 
• atsilankydam’ , Littuviik^

VINCAS J. DAUNORA, 
lantpu North Mm ntHe HjĮ. Bedford Avenue

Nuo pi 
Nuo R 
Nuo 
Nuo 
Nuo , 
Antiscptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Proškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

60c. 
60c

10c.

ir



^TNlAC paroda palydėjo nabaš- kas. Pasibaigus vakarienei 
£JullVi3< ninko lavoną Brooklyno “Aido” moterų choras su-

gatvėmis. Nabašhinkas pa
laidotas ant Calvary- kapi-

Bažnyčioj kun. Remeika I 11 •! — / 11

dainavo porą dainelių. Tuo- 
mi pasilinksminimas ir užsi-ATSIšAUKIMAkS i bro

oklyno tėvus.
Vaikų mokyklėlė pradės sa-1 

, vo uai oą. į
. begalo prastą pamokslą. Ta-, pasilinksminimo, taipgi ačiū
lų saieje <iniju Uriana btj kunigėlis kalbėjo apie toms gaspadinems, kurios 
įvyks pirmas susirinkimas - - 1 -■
vaikų kad sutverus vaikų I *, • k'“u 
mokyklėlę. Tą mokyklėlę į- L I

Ų .S- 8. 19 kuopa. Argi iš teisybės dievo va- 
Mokytojais pakviesta PP.;lia buvo tokia, kad kiltų 
Ereminas ir Neviackas.
Vaikučiai bus mokinami
dainų, žaidinlų, lietuvių ra
šybos ir tt. Žodžiu sakant, 
bus stengimasi iš mažų die
nų pripratint vaikučius prie 
darbštumo ir gražaus pasi- < ppakMbaV 
linksminimo.

Kuopos draugai jau gavo 
nuo 20 tėvų pasižadėjimus, 
kad jie atsiųs vaikus mo
kyklon. Tai bus dar pirma 
tokios rūšies mokykla Bro
oklyno.

Aido” chorui už 
atlaikė pamaldas ir pasakė, surengimą tokio gražaus i i* . i i rn • i • i •• j “

įvyks pirmas susirinkimas , lai> kad - be dievo- valicis , suruošė tokią puikią vaka- 
! rienę.

Svečias.

AR NORI Nusipirkti Gerus AIY HUni vEVERYKUS?
PRAUSIMAS LIETUVIAMS.
šiuomi pranešu, kad gavome daugybę žieminių daiktų, reikalin

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

tuose. Pas mus randasi šitokių vaistų:
1) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo ir dėl 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) {VAIRUS VAISTAI DĖL ATAUGIKTMO plaukų ir TONIC’AS.

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

(!) {vairiausių mosėių dėl veidų, kurios nugydo visokius spuogus 
ir padaro daug švelnesnį veidą.

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

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

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

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

L SHAPIRO, Lietuvišk as Aptickorius
įtampas Union Avė

kampas 2nd St.,, Brooklyn, N. Y.

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

Gavo leidimus apsivesti.
Jonas Sinskaitis su Susa- 

na Andriukaite; Antanas 
Rauba ’sų Antanina Kand- 
rašiūte; Martinas Čenikas 
su Marijona Pliškaišiūte.

i gaisras?
Gana jau gana, kunige, 

tokius niekus pasakoti.
Ant kapinių L. Prūseika 

i ir J. Augimas pasakė trum
pas, bet labai pasisekusias 

. Jie nurodė, kad 
[ kapitalistų godumas nuvarė 
Jurgį Stanevičių į kapus ir 
paliko našlaite jo nelaimin- 

■ gą žmoną. Stanevičius bu
vo labai doras žmogus ir 
mylimas savo draugų. Ji
sai buvo geras unijistas, bet 

» name,

vių Moterų Progresyviško 
Susi vieny j i mo 6 kuopos su
sirinkimas po N39—16th st., 
So. Brooklyn. N. Y. Pra-

Vaikučiai,, susirinkite 10pnt nelaiin<js‘ dirbo 
' .S1 kuris buvo neaps 
' j’iiuo gaisro. Kalbėtojams 

, VF? kalbant, daugelis verkė, nes

džia 4 vai. po pietų.
Visos kuopos nares priva

lote atsilankyti, nes turime
Užlaikau Gramofonus

SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAS PREKIUO.IA 75c.

t TL I 
i ? ' 
11 ? I

valandoj sakalų name, r 
nedėldienį. Kas neras vie
tos, tai ties durimis si 
žmogus ir nurodys j kokį 
kambarį eiti. Kas norit, ga-: 
lit ateit į “Laisvę”. Iš čia 
jus nuves į mokyklą. Tik 
ateikite nevėliau 10 vai. ry-i 
te. Mokytojai jau lauks.

Būkit pirmutiniais mo-; 
kyklos nariais.

Komisija.
Vaikų mokyklėlei prie L.

Sekr. F. Štakauckiute.

sukolektuota 14 dolerių. Au
kautoju pavardės bus vėliau 
pagarsintos.

■ ue kalbėjo iš tikros širdies.
Ant kapų buvo vainikų. 

Ant vieno buvo parašas an
glų kalba: “Kiekvienas žmo
gus, dalyvaujantis šioj pro
cesijoj, reikalauja teismiško 
persekiojimo Diamond Co. 
už žuvusias gaisre gyvy
bes”.

Laidojimu užsiėmė p. 
Garšva, kuris visiems malo
niai patarnavo.

Reporteris.

14 d. lapkričio bus mėne
sinis susirinkimas L. S. S. 19 , 
kuopos Tautiškame Name.)

nariai malonėkite atsi
lankyti, nes jūs neatsilanky
mas trukdo visą darbą. 
Taipgi atsiveskite naujų 
draugų dėl prisirašymo.

i 
t

Puik’ausis Concertinis 
armonikas su 76 raktais 
ir 101. Kainos labai pri
einamos $50, $75, $85, 
$100, $125 ir augščiau.

Reikalaudami prisiųskit 
kokios kainos norite. Ge
riausio išdirbinio. Tokia 
kaina parsiduos bėgyje 60 
dienų, vėliaus bus bran
gesnes. Todėl pasisku
binkite nusipirkt prieš 
šventes gerą muzikališką 
instrumentą.

Užsek vinile Ir užkl iiisvinu.s siijsklte: 

W. S. WAIDELIS, 112 GUANO STREET, 
brook lvn. n. v.

kyrius: 745 Drigg

Brooklyniečiai, neužmirški
te atsilankyti ant ferų.

Didelis streikas.
Roll Hill, Long Island,

i kaip mums praneša iš Mas-
Lietuvos Šelpimo Fondo petno ponas. Kulis, sustrei- 

naudai fėrai tęsiasi Tautiš- kavo 1,500 darbininkų. Su
kame Name jau nuo perei- i streiką vo pereito j pėtnyčioj. 
tos subatos, bet žmonių lan- Toj vietoj dirba ir keli šim- 
kosi neperdaugiaūsia. Kieki tai lietuvių. Darbininkai 
vieną vakarą griežia puiki daugiausia dirba iš Blisville, 
orkestrą po vadovyste D. Maspeth ir tt.
Venckaus. Susirinkęs jau
nimas gražiai pasibovija.

Reikalavimai streikierių 
labai maži. Reikalauja tik

Fėrai tęsis dar 11, 12 ir po 2 centus į valandą dadė- 
14 lapkričio, t. y. ketverge, ti. Ten dirba greta lietu- 
pėtnyčioj ir nedėlioj. Ket- į vių dar daug lenkų, italų ir 
verge ir pėtny^ioj prasidės vengrų. Amatiniai darbi- 
8 vai. vakare, o nedėlioj 2 rinkai reikalauja daugiau, 
vai. po pietų. Kiekvieną va- Streikieriai tiktai tuomet 
karą bus šokiai, taipgi bus‘ stos darban, kuomet kom- 
leidžiami ant išlaimėjimo' panija prisižadės streikie- 
geriausi daiktai. Nedėlios rių neprašalint už strei- 
vakare nuo 7 vai. bus pui
kus koncertas, o po koncer
tui užbaiga fėrų.

Taigi, broliai ir sesutės, 
kurie dar nesilankėt ant fė
rų, atsilankykit čion pami
nėtais vakarais. Linksmai 
praleisi! laiką, o sykiu at
nešit naudą jūsų broliams 
nuo karės nukentėj tįsiems 
Lietuvoj.

Čionai taipgi tariame šir
dingą ačiū D. Venckaus or
kestrai, kuri už pusę kainos 
apsiėmė mums patarnauti 
laike fėrų.

Aukos ferams.
Aukavo šie: K. Venckus

— citra, vertės $4.00; F.Ma- 
siulevičius — laikrodėlį su 
1.5 akmenų, vertės $10; M. 
Marcinkevičiūtė — laikro
dėlį. E. Stankevičiūtė — 
porą čeverykų; V. K. Rač 
kauskas — 3 egz. “Politiško-1 
ji ekonomija”, 1 “Deklema-j 
torius” ir 14 “Rojus ir pa-!išvalymas 
anga”, vertės $5.00; O. D. 
G. Smithobo — pjūklą, ver
tės $1.00; L. Straus, 5th 
Ave. corner 16 st., — 2 vy
rišku šaliku ir britvą, ver
tės $2.00; A. A. Lingvall, 
580 5th Avė. — moters dir
žui sakti, vertės $3; N. N. 
25c.; F. Č. Ward 25c.; N. N.[
— 3 puodukus, vertės 45c.; 
R Kručas —■ kunigo Demb- 
skio

UŽGANĖDINTAS
Geru patai

sytu u!
G va ra n t uo

tas ant

20 metų!
Į Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 

Užplombaviinas 50c ir augščiau.
’ i ............................................. 50c

'Užplombaviinas auksu ................ $1.00
Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
vakare apžiūrėt.
SANITARY DENTAL PARLOR 

307

o

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

BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

Laidotuves Jurgio Stane 
vičiaus.

ką. Už nedėldienio da 'bą 
reikalauja dubeltavai atly
ginti. Išrinktas komitetas 
iš kožno skyriaus po 2 dar
bininku. Kompanija jau 
pasiūlė po 2 centu, bet strei- 
kieriai atmetė.

Geistina būtų, kad strei- 
kieriai rengtų prakalbas.

paveikslą.
V. A. Zaperiacka

Kriaučių streikas, v
Šiomis dienomis New Yor

ke taip vadinamoj East Si
de daly sustreikavo mažų 
dirbtuvėlių kriaučiai, dau
giausiai merginos. Strei
kuoja apie 5,000 merginų.

£ ■ .mi —»lit w—r.mi i mi — t

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J. Misevičia
SPECTJALISTAS ŠIRDIES IR 

PLAUČIŲ LIGŲ- 
Valandos: 

8—10 ryte 
12—2 po pi et 
6—8 vakare

.Nuo
Nuo 
Nuo
270 BERRY ST.. BR(X)KLYN. N. Y

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry St.)

IXTRA .
PARDAVIMAS.
Williamsburg-Brooklyn, N. Y.

Puikus narnas 8 familijoms po 4 
kambarius, bekauzės an foro, lotas 
25x10, .ftndos neša $900.00 ant metų, 
įmokėt reikia $1,200, kaštuoja $6,500.

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

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

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

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

Su pagarba

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

Macys & Marcin

Gražus pasilinksminimas.
Pereitoj nedėlioj “Sokolų” 

salėj atsibuvo “Aido” choro 
draugiškas pasilinksmini
mas. Apart aidiečių pasi

linksminime dalyvavo dau- 
Komitetas. 'gelis svečių iš Brooklyno ir 

; Newarko. Nuo 3 vai. jauni- 
1 mas žaidė įvairius žaislus ir 
1 suko. 8 vai. prasidėjo vaka- 

i ienė. Su"ūdus’ svečiams už 
stalų “Aido” choras po va
dovyste Į). Eremino sudai
navo keliatą gražių daine-

JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, kad 
visi biznieriai 

bishį gi- 
Cigaras, 

kaip ko- 
lapas, 

gardžiai 
Nebūt

savo

nors 
pusto 
liet 
kvepia

man

laidotuvč

mingai žuvusio laike gaisro
Diamond Candy Factory na- l;ų. Laike vakarienes pasa- 

. me. Da’yvavo daugybė l;ė trumpas prakalbėles L.
žmonių, dalyvavo kriaučių Prūseika, D. Klinga, J. Šu- 
unija ir buvo benas. Dide- kys, Kurkulis ir J. Neviac-

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

MASKARADINIS BALIUS!
kurį parengė

LIETUVIŲ GIMNASTIKOS KLIUDĄS 
Subatos vakaro

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

89—93 Grand Street,
Pradžia 8 vai. vakare.

Puikiausia muzika po vadovyste J. L. Sullivan.
Įžanga y patai

Brooklyn, N.. Y.

su padėjimu drapanų 25c. (
GERBIAMIEJI VIENGENČIAI-.— . i

Visiems žinoma, kad Lietuvių Gimnasti
kos Kliubas yra pagarsėjęs savo parengi
mais, todėl ir šitas bus vienas iš puikiausių, 
nes bus daug juoko iš “A NIUO 1.0 ir V EL
NĮ”. Taip-pat yra skiriamos 6 brangios' 
dovanos, kurias gaus puikiausiai ir navai-L 
niausiai pasirėdžiusios ypatos. Dėlto, kas t 
gyva galva, ateikite ant iš’aimėjimo. Reng- ' 
kites iš kalno ant tos dienos. Muzika irt 
svetainė puiki, kur išsijuosę galėsite gerai v 
pasišokti. Tvarką užtikriname kuogeriau- 1 
šią. Kviečiame atsilankyti kiekviena iš vi
sų apielinkių ir užtikriname, kad kiekvie
nas būsit pilnai užganėdinti. Nepribuvę v 
gailėsitės, nes tokių parengimų mažai ga
lima sulaukti.

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

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

Žinoma, vieta unti dė’ 
u vigais

gir-
pa-

vie
lą, o būsit užganėdinti.

JOHN K UI,BOK Locnininkas
291 Wythe Ave., Corn. So.1st 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Groonpoint 279

LIETUVIŠKA

APT1EKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

Telephone 2334 Greenpoint
Puikiausia lietuviams vieta pas

Skanus alus 
gardi arielka.

mitingu.

o

ir

z Palei Wythe 
Ave.

St., Brooklyn

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

PATARNAUT AM GRAŽIAI, GREITAI IR TEISINGAI.

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

už 
po

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

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.

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

visokių fliušinių setų po 
vaikus u po keturis, ma-

Taipgi 
penkis k.

J_____gagony medžio tremai.

miestelius ir pamieęčius, nes dė
arklius. Parduodamtos priežasties užlaikėm vežimą ir 

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

ir daugiau, negu bran
giau ir mažiau.

Viską, ką mes sakom tai ir

is-

Saidbordžių, dreserių 
kaniod/ių, su įva’riais iš 
mušimais.

Įvairių stalų, salat Oak medžio 
leidžiamu, su 3 lentonrs. Taipgi 
šokių kuknios stalų dėl pasirinkimo, nin ir medinių lovų, įvairių 
nuo $5.00 ir augščiau. kainų.

Turime visokių geležinių, bresi-

TARPE DRIGGS AVE. ir BEDFORD AVE., BROOKLYN, N.Y.
Telephone 2372 Greenpoint ŠALĘ “COMED.Y” TEATRO.




