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Kazokai Persijoje AMERIKA
Jau beveik po Serbijai

VOKIEČIAI IŠLEIDŽIA 
DIDELIUS PINIGUS 
SAVO AGITACIJAI.

“The Providence Journal” 
viename iš savo editorialu 
tvirtina, jog per paskutinius

Iš LietuviŲ Pabėgėliu 
Gyvenimo.

RYGAI IR DVINSKUI 
NEGRĘSIA PA

VOJUS.
Londonas. — Jau dvi 

savaitės, kaip tęsiasi di
džiausi mūšiai ties Ry
ga ir Dvinsku ir rusai 
turi jiegų atsilaikyti 
prieš vokiečių antpuolį.

Iš raportų, kurie gau
ta Londone, darosi aiš
ku, kad feldmaršalo 
Hindenburgo dalgis ru
sų akmenį atatiko. Ar 
tai todėl, kad daug vo
kiečių kareivių nukelta 
Serbijon ar tai todėl, 
kad Dauguvos upė su
teikia rusams geriausią 
apsigynimo progą, bet
vienas dalykas aišku, i 
vokiečiai turbūt negalės 
paimti Rygos ir Dvins- 
ko. Vokiečiai nepajie- 
gia persikelti per Dau
guvą.

Rusai jau atgavo dalį • 
Illukštos, kur vokiečiai 
nepaprastai apsidrū ti
no.

Spalių mėnesyje ru
sai paėmę nelaisvėn 50-, 
000 teutonų.

, , . 'u x x , . v. ’ Prasidėjus šaltesniam lai-r diečiai lupa kiek kas išma- 
.^e?\esiys. \^ue(r.1.ų įkui, ėmė pabėgėliai jieškoti no ir kainos, žinoma, nema- 

valdžia išleido apie 40 mill-(šiltesnių gyvenimų irdėlto’žos: mėsos kiaulienos sva- 
jonų del skleidimo Vokieti- (]yS^ miškų. Taip kad rui mokama 35 — 45 kap.; 

nemažai jų invažiuoja ir Į jautienos — 35 kap.; svies- 
gon, atkeliaudami nuo to svarui 65 — 85 kap. ir 

Piebalgos, Erglavos (Ergli). Ine visur būdavo vienodas, 
3 spalių invažiavo nuo Bir-!pavyzdyn: vienas krautuvi- 
žų iš Braškių sodžiaus išbė-Įninkąs duoną parduoda po 
gę apie šv. Oną AusiejusjlO — 12 kap., o antras tą 
Petras, Kregždė Konstan-(pačią duoną po 18 — 20 ka
tas, Tamašiunas Mikolas, peikų svarą; cukrų: vienas 
Naudžiūnas Petras .ir po 25 — 28, o antras tą patį 
Prunskas Adomas, visi su cukrų po 30 — 35 kap. sv. 
šeimynomis, išviso 31 žmo-: Gyventojai, kas gali pirktų 
gus. Da turi 9 arklius, r mokėtų, bet tų dalykų, 
Tuo tarpu apsistojo Rygo- kaip krautuvėse, taip ir tur- 
je. Pasakojo, kokie sodžiai guje, didis timkumas, nes, 
tame laike sudegė: Rinkuš- kaip girdėt, iš tolimesnių 
kiąi, Jodeliai, Kibuliai, Už- apskričių ir apylinkių esą 
ušiliai, Aleknos, Dagys, .užginta invežti Valkan.
Druseikiai, Braškiai, Medei-1 Į Mogilevą šią vasarą bu
kini, Migdoliškiai, šlepšte- 'vo perkelta Seinų seminari- 
liai, Kočėnai, Vinkšniniai, ja. Klerikų suvažiavo apie 
Paberžiai, Skrebiškis, Py- du trečdaliu t. y. 44. Į pir- 
tiškis, Lyglaukis. O reikia mą kursą kandidatų visai 
žinoti, kad dauguma jų vis nepriėmė. Ir gyventi ir mo- 

Degant so-'kyties čionai vargas: nes vi-

AZOKAI UŽĖMĖ Iš Anglijos pribuvo penki mas tarp vokiečių princo ir 
1 ministerial. i Švedijos karaliaus rodo, kad

Buvo apkalbėta apie Bal- santikiai Vokietijos su Šve- 
iomis dienomis rusų kanų situaciją.

RUSŲ
PlįRSŲ SOSTINĘ. 

Iš etrogrado praneša,
f • } •• -į 1 1 • • 1. viiiįuos pinigus kontroliuojąs 
patsai ambasadorius von

kazokai užėmė persų sosti
nę Teheraną. Persų šachas 
ir ministerial pabėgę. Mat, 
pastaruoju laiku Vokietijos 
agentai Persijoj pradėjo ve-Jos super-dreadnoughtai ir 
sti smarkiai agitaciją prieš. 13 karės laivų plaukioja ne- 
talkininkus, tai rusų valdžia toli Bulgarijos. Manoma, 
pabijojo, kad ir Persija ne
prisidėtų prie teutonų, per 
tai ir pasiuntė savo kazo
kus užimti sostinę. Spėja
ma, kad greitu laiku Anglija 
ir Rusija paims Persiją po 
savo globa.

Rusų valdžia sako, būk 
Persijos valdžia, papirkta 
Vokietijos, padarius suokal
bį prieš Angliją ir Rusiją.

RUSŲ KARĖS LAIVAI 
NETOLI BULGARIJOS. 
Budapeštas. — Trįs Rusi

toli Bulgarijos.
kad jie mėgins iškelti karei
vių ant sausžemio.

RUMUNIJA PRISIDĖS 
PRIE VOKIETIJOS.

Buvęs Rumunijos pirma- 
sai ministeris Carp pasakė, 
jog gruodžio mėnesyje Ru
munija prisidėsianti prie 
Vokietijos.

dija yra labai geri.

200 ŽMONIŲ UŽMUŠTA?
Londono Daily Mail pra

neša, kad Berlyne 13 d. lap
kričio įvyko labai didelės 
riaušės dėlei maisto stokos. 
Sakoma, kad riaušėse žuvo 
200 žmonių.

Nelabai norisi tikėti tam 
angliškam pletkininkui.

Bernstorff.

PRINCIPIALIS DAK
TARAS.

Daug atydos atkreipiama 
ant atsitikimo viename Chi- 
cagos ligonbuty, kur Dr. H. 
J. Haiselden atsisako daryti 
operaciją kolieka apsigimu
siam kūdikiui.

Daktaras sako, kad ope
raciją padarius, vaiko gy
vastį galima būtų pailgint, 
bet kas iš to, kad Jisai vis- 
viena liksis nesveikas ant 
kūno ir dvasios. Daktaras 

iš principialio at- 
atsisako daryt ope- 
Tegul vaikas vely

i

NUSKANDINO LAIVĄ 
SU SUŽEISTAISIAIS.
Pranešama, jog ligonbuti- 

T nis laivas Anglia tapo nu- 
_ skandintas vokiečių Angli- 

ITALAI BOMBARDUOJA -Įos kan?1<:- Ta?ai laivas ga- 
beno sužeistuosius anglų ka-

todėlei
žvilgio 
raciją.
miršta, negu jisai per visą uidelT sodžiai?GORIZIA.

Iš Viennos praneša, kad 
nuo 18 d. spalių italų sun
kioji artilerija be paliovos 
bombarduoja stipriausią 
Austrijos tvirtovę Gorizia. 
tai vienas seniausių miestų 
Pietinėj Europoj. Virš 300 
namų jau sugriauta, visi se
novės vienuolynai ir bažny
čios pagadintos.

Abelnos italų atakos pas
taruoju laiku nusilpnėjo,nes 
dabar ten labai blogi orai.

VARšAVOS UNIVERSI
TETAS ATIDARYTAS. 
Vokiečiai atidarė Varša- 

• voje universitetą. Vokiečių 
valdiškas laikraštis sako, 
kad lenkai studentai turės 
tame universitete pilniausią 
autonomiją. Išguldymai eis 
lenkų kalboje. Studentai 

įgalės ir nenešioti formališ- 
kų drabužių. Universitetan 
galės pastoti kiekvienos tau
tos moksleiviai ir tame ne
bus jokių skirtumų.

KITCHENERIS VYKSTA 
BALKANUOSNA.

Anglijos karės ministeris 
lordas Kitchener vyksta į 

’Balkanus. Jisai jau pribu- 
| vo ant salos Madros. Sako- 
' ma, kad Kitchener veža laiš
ką Graikijos karaliui Kons- 

'tantinui. Jeigu Graikija 
'1 nepermainys savo taktikos 

ir jeigu nestos po anglų pu
se, tuomet talkininkai

1 skelbs jai karę.

reivius.

PA-

ir

ap-

prieš tai protestuoja.

v------ ? — ~ ~ r ~ j r.i cxoix v vjc piiv aoiyi V“
Union, japonas Dr-as lyena- vimo darbavos 350 preky-

sau darbininkų.

anas atsilankė pas Švedijos

žmogžudystę.
į Už Hillstromą

nori surinkti Amerikoj iki 
Kalėdų drapanų ant 5 mili
jonų dolerių.

VOKIEČIŲ PRINCAS 
ŠVEDIJOJE.

Ameriką. Japonija neturin-. kuris nori apsiimti skaldyti Hillstrom, kuris antru kar- kambariuka su viena lova— 
ti jokių interesų Amerikoj, malkas tiems, kas neranda tu nuteistas ant mirties už 150 — 200 kap. parai.

pragyvenimas buvo paken-’latvių. Kuzminskojoje(ščer- 
čiamas. Bet pradžioje rug- binensko vaisė.) 26 žm.: 25

WILSONAS UŽSTOJA
HILLSTROMĄ.

Prezidentas Wilsonas 
lei nusiuntė i 
Utah gubernatoriui,

vaisė.) 15 žmonių: 10

, be 
jokios sarmatos, viešai ant

JAPONIJA PAGUODOS 
AMERIKĄ.

New Yorke, Cooper

IŠKRITO SNIEGO.
Paryžius.—Vakartį karės 

fronte iškrito gausaus snie
go.

tu
rįs didelį užsitikėjimą ne

(Nikulinsko vai.) 85 
50,000. Pradžioje liepos m.‘žm.: 38 stačiat., 4 liut., kiti 
š. m. man čia atvykus dar’nežinomi; Bokšino vienkie- 

jjg/buvo galima gauti butai, ir mio (Kumordinsko vai.) 2

Badeno princas Maximili- mergaičių gimnazijoms leis-(Hillstrom yra švedas, 
anas atsilankė pas Švedijos t.........
karalių. Tasai draugišku- Įsijske.

.. . - mokinių, gerai apsvarstytų ir ištirtų, na. \ r
— Įvyko pirma- ponija visuomet . paguodos Tvarkosi studentų būrelis,'ar tikrai yra prasikaltęs :nildvti ir labai brangus:

~__:________ • Amnrilm .Tfirinrivi rohi rir. i. ____ ;___ ___ £• _i__i rmi-i.____  i___ • __ i________

ga kalbėjo moterų taikos pos instituto studentų ir 30 
draugijai ir pasakė, kad Ja-.kitų augštųjų

amžį vargs ir bus sunkeny- džiams, keletas žmonių su-[si seminarijos, profesorių ir
be visuomenei. degę. L ~ * *" •

Motina sutinka su dakta- bėgant, net girioje, keletas1 daiktai:ro argumentais. ‘ -- - -
VĖL 2,000 SERBŲ 

IMTA.
Vėliausias pranešimas 

Vokietijos gene ralio štabo 
skelbia, jog vėlei 2,000 ser
bų paimta nelaisvėn.

ZEPPELINŲ STACI
JA KAUNE

Kaune vokiečiai įtai
sė Zeppelinams staciją, 
įsteigta taip-pat ir fa
briką naujiems orlai
viams dirbdinti. Ta fa
briką iš techniško . at
žvilgio labai gerai į- 
rengta.

GRAIKAI NORI NU
VERST SAVO KA

RALIŲ.
Graikijos mieste Put

ros įvyko demonstraci
ja prieš karalių Kon
stantiną. Minia šau
kė, jog karalių reikia 
nuverst nuo sosto, ka
dangi įisai parsidavęs 
vokiečiams.

ANGLIJOS LIETU
VIAI IŠSIGANDĘ.
“Rankpelnis” sako, 

jog Londone, o gal ir 
kitose vietose, vyriau
sias rekrutavimo direk
torius siuntinėja vi
siems Rusijos valdi
niams pakvietimus savo 
noru stot į kariumenę. 
Jei savo noru nestosią, 
tai, sako, galinti prie
varta įvykti. Žmonės 
susirūpinę. Daugelis 
rengiasi Rusijon keliau
ti, kiti kur kitur.

“Rankpelnis” sako, 
kad tų grasinimų nerei
kia bijoties.

POPIERINĖS KA
PEIKOS.

Rusijos ministerių 
taryba nutarė išleisti 
500 milijonų popierinių 
pinigų net iki 20 kapei
kų. Sako, būk atmuši
mas ’metalinių pinigų 
būtų per ilgai trukęs.

Na tai rublio kaina 
dar labiau nupuls.

I JAU BEVEIK PO SER-
Į BIJAL

Iš Berlyno praneša, jog 
’Serbijoj, Nišo apygardose, 
i serbų kariumenė genama į 
kalnus. Pastarąją dieną su
imta 1,000 belaisvių.

Didelės minios bulgarų 
kareivių stengiasi prasi
mušti linkui Monastyrio ir, 
turbūt, jiems tas pavyks. 
Serbai pasitraukė linkui Ti- 
tovo.

Patsai kaizeris nuvyko į 
Balkanus ir ypatiškai vado
vauja kariumene.

kaizeris žada vykti ir į 
Konstantinopolį, kur su 
Turkijos sultanu, Bulgarijos 

; caru ir Austrijos sosto įpė- 
; diniu darysią rodą, kaip rei- 
( kia toliau kariauti.

Pietų Serbijoj ligišiol 
francūzams gana gerai se

ikėsi.
Užėmę Nišą, Serbijos sos- 

tapylį, bulgarai sakosi radę 
daug slaptų dokumentų, ka
me parodą rusų dipliomati- 
jos intrigas.

PRANCŪZAI IR ANGLAI 
TARIASI.

Paryžius. •
i sai bendras pasitarimas 
Francijos ir Anglijos kariš
kų tarybų. Tos bendros ta
rybos įvestos tuo tikslu, kad 
francūzų ir anglu kariume
nė galėtų solidariškiau veik
ti.

Tarybos įvyko Paryžiuj.

SVARBUS KARDINOLŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Vatikane, popiežiaus rū
me, įvyks svarbus kardino
lų suvažiavimas. Tarpe kitų 
kardinolų pribus Hartmann 
iš Koelno, Vokietijos 
Mercier iš Belgijos.

Kardinolas Hartmann

CANADOS KAREIVIAI 
ATVYKO ANGLIJON.
6 d. lapkričio iš Canados 

išvažiavo ant Scandinavia 
linijos laivo 53 af'icieriai ir 
1211 kareivių, kurie dabar 
laimingai pribuvo į Angliją.

12,000 ARABŲ PRISIDĖ
JO PRIE BRITANIJOS 

ARMIJOS.
IŠ Londono praneša, kad 

12,000 arabų, gyvenančių • • i • • • •
sidėjo prie Britanijos kariu- 

kad atėmus nuo 
Turkijos didelį miestą Bag
dad.

vien popiežiaus, bet ir Vii- Mesopotamija,Turkijoj, pri- 
liaus.

Iš Francijos pribus kardi- menės, 
nolas Gasquet ir Billot, iš 
Canados — Begin.

Kadangi, kaip matot; Va- 
tikanan suvažiuos įvairių 
kariaujančių šalių kardino
lai, tai yra pamato manyti, 
kad tenais bus užvestos kal
bos apie taiką.

NĖRA LIETUVIŲ KARIU- 
MENĖS.

Pereitame “Laisves” 
mery pranešėme, kad ties 
Ryga greta rusų kariume- 
nės kariavo su vokiečiais ir 
lietuvių kariumenė.

Iš vėlesnių pranešimų pa
aiškėjo, kad telegrafo agen
tūra sumaišė lietuvius su 
latviais. Tenais ėjo kalba 
ne apie lietuvių, bet apie lat
vių pulkus.

PETROGRADE.
“Rygos Garsas” rašo:

Petrograde spalių mėnesy 
[bus sušauktas visu lietuvių 
Į komitetų, pabėgėlius šel
piančių, susivažiavimas, ku- 
|iiame bus tariamas apie pa-

mi-'bėgėlių reikalų aprūpinimą. 
Susivažiavimą šaukia V. 
Dūmos atstovas M. Yčas.

7 ŽMONĖS SUDEGĖ.
Petrapilyje pas Ochtą ki

lo gaisras vienuose dviem 
gyvenimais namuose, kurie 
ir sudegė. Ugnis peršoko 
ant artimųjų trobų. Sude
gė 7 žmonės, daugiausiai 
darbininkų šeimyniškiai.

STUDENTAI PRIE Iš-
. KROVIMO MALKŲ.

■ Dėlto, kad trūksta darbi
ninkų atėjusių vagonų iš
krovimui, aną šeštadienį 

'Maskvoje prie malkų iškro-

Besislapstant ir be-.klerikų iš Seinų išsiųstiejie 
lovos, patalynė, 

baltiniai da iki 
’šiolei neatėjo, ir maža yra 
vilties, kad atsirastų. Taigi 
gyvename čionai kaip ir 
dauguma pabėgėlių, ku
riems daiktai prapuolė. 
Rengiantis pradėti mokslą 
mums pranešta buvo, kad 
ilgai netrukus reikės iš čia 

j tolyn kraustytis. Tuotarpu 
jieškome vietos ir laikomės, 
kol nespiria tolyn kelties.

— Mogileve yra gana 
daug paoėgėlių lietuvių. 
Užsirašė į 500. Dauguma 
jų gyvena iš savęs.

Tverė. Pabėgėlių Tvė
rėje yra apie 5000 šeimynų; 
lietuvių iš jų gali būti arti 
2000.

Latvių jau yra užregist
ruota 160 šeimynų, lenkų — 
136 šeim., rusų — 99 šeim., 
lietuvių — 54 šeim., žydų — 
21 šeim.

Šias statistikos 
skaitant, reikia 
jog daug lietuvių 
kais užsirašiusių, 
pačiu nuomone, 

' mūsiškių Tvenėje 
apie 500 — 600 žmonių.

Pabėgėlių yra išblaškytų 
šiuose Tverės apskrities so-

nušauta ir sužeista. Vokie-; knygos, 
Ičiai puldinėjo ant moterų ir 

BELGAI NORI DRAPANŲ kankino kaip gyvuliai 
Už 5 MILIJONUS.

Belgijos Šelpimo Fondas lau^U, gatvėse. Kiti vos iš-
1 ' “ . _ _ . __ _ __ ' I k XX /J, 1 Iff rt C I ZA 5 A zl M

DEMOKRATAI BIJOSI.
W. Bryano agitacija prieš 

Wilsoną ne juokais gązdina 
demokratų partijos vadus. 
Kad kaip tai, dar Bryanas 
iškirs demokratams tokį 
šposą, kokį republikonams 
anuomet iškirto Roosevel- 
tas.

FEDERACIJA UŽ JOE 
HILL.

Šią pėtnyčią Salt Lake, 
Utah, kalėjime turės būti 
nužudytas I. W. W. poetas 
—Joe Hill.

Mažai beliko vilties, kad 
jisai išliks gyvas. ’Tačiaus 
Amerikos Darbo Federaci
ja savo suvažiavime San 
Francisco nutarė prašyt, į 
kad Joe Hill nebūtų žudo- i 
mas. Federacija prašo 
Hilkiui naujo teismo.

» ------------- <
J. WANAMAKERIO 

PLENAS.
Didžiausias departmenti- 

nių krautuvių savininkas 
John Wanamaker sugalvojo 
varyti savo darbininkus į 
miliciją. Jisai mano, kad jo 
ir kitų krautuvių darbinin
kai turėtų sutaisyti specia
lius milicijos būrius ir, e- 
sant reikaliui, šaukiamus 
karėn.

globė savo dukteris slėpda
mi kaminuose ant gryčių. 
Ši tai ir bpvo viena* iš di
džiausių priežasčių, dėlko 
žmonės, palikdami viską, bė- 
go nuo vokiečių, kaip nuo 
kokio maro.

Iš Maskvos nutarta išsių
sti visus pabėgėlius. Pabė
gėlių komitetai dabar taria
si, kur gabenti pabėgėlius. 
Kaikurie komitetai, kaip 
va: lietuvių, lenkų, yra ati
darę visokias įstaigas pabė
gėliams, kaip va: mokyklas, 
valgyklas. Dabar vis tat 
prisieina staigu panaikinti. 
Nutarta kreipties prie val-

i džios su prašymu, kad leista 
būtų pasilikti Maskvoje 
tiems visiems pabėgėliams, 
kurįe yra prisirašę prie ko
kio nors komiteto ir randas 
jo globoje.

Maskvoje pabėgėlių tarpe 
.pradėjo siausti visokios li- 
,gos, nesiliaujančios nevei
zint į gydytojų priežiūrą. 
Valdžia mano daugiaus pa
bėgėlių nebeinleisti Mas-Idžiuose: Bikovo sod. (Bikn- 
kvon. Labai daug sergan- vo 
čių yra tarp pabėgėlių po sentikių ir 5 liuteriai; Biko- 
Vitebsko guberniją. Sugry-'vo sod. (Gorodensko valse.) 
žę neseniai Rygos latvių 10 žmonių, visi katalikai; 
komiteto pasiuntiniai iš Vi-(Turigino sod. (Gorod. v.) 
tebsko gub. pasakojo, kad 52 žm.: 51 lietuvis ir 1 ru- 
kaikuriose gryčiose jiems sas; Riedkino sod. (Gorod. 
pasitaikė užeiti po keliatą v.) 21 žim: 14 lenkų, 7 lie- 
numirėlių.

nimas 
atsiminti, 

yra. len- 
Lie tuvių 

pabėgėlių 
galį būti

numirėlių. i tuviai; Zapolkų sodžiuje
Valkas. Tai nemažas ap-’ (Gorod. v.) 32 žm.: 13 lie- 

skričio miesčiukas, guli ge- tuvių, 19 lenkų; Lisicų sod. 
ležinkelių kryžkelėje. Ra-;(sielo Lisici; Kablukovo 
|miu laiku gyventojų čia bu-1 valse.) 40 žm.: Perevolokių 

New Yorko Federacija va apie 20,000, o. dabar apie m.

ve- sėjo m. taip daug privazia- stačiat., 1 katalik.; Maslove 
telegramą y0) kad būtų nebegalima ■ (ščerbinensko vaisė.) 43 

>„ .Kad .gauti ir už brangiausią kai- ;žm., visi katalikai. Be to, 
- Viešbučiai taipogi per-(yra pasiųsta apskritn ha 

: už j vietos pažvmėjimo 244 žm.
Tokiu būdu, žemiečių į- 

stnip-n suteiktomis žinio
mis, Tverės apskrityje ligi 
rugsėjo 30 d. buvo išblašky
ta 570 žmonių, kurių tarpe 
71 lietuvis, 74 rusai, 33 len
kai, 2 latviu, kitų gi 390 
žm. tautybė nežinoma.

Tokiam gyventojų skait- 
t užstoja iliui, žinoma, Teikia nemažai

Mintaujos berniukų ir, Švedijos ambasadorius, nes maitinimo dalyku, kurių, 
.. „ Itoli gražu, čia didis truku-

ta pradėti mokslą Novoro-| Nežinia, ar gubemato- Jmas, užtai krautuvininkai 
> .____ irius paklausys Wilsono. ir turgun atvažiajantys so-



A LAISVE

Detroitiškis Fordas džiau 
giasi savo darbininkais.

čios negrų buržuazijos. Du kios gėdos peršasi į vado- bet’ po įtekme negeistinų 
Bois yra vadu negrų demo- vus (taip stačiai ir sako: iš- aplinkybių atkreipta ne

simpatizuojančios rinkit mane!) ir redakcija prie gyvenimo, bet linkui 
be pastabų praleidžia tokią mirties.

Ir todėl, kad nedidinti sau

Pearsons magazine ran
dame gana ilgą straipsnį a- 
pie p. Fordo nuopelnus ir jo 
darbininkų padėjimą. Ta
me straipsny nurodoma, 
kaip p. Fordo dirbtuvėse 
darbininkai dirba trumpas 
valandas, kiek jie gauna al
gos, kaip jie užsilaiko, kiek 
jie sutaupina pinigų ir kaip sakius, Fordo darbininkai, 
jų turtas kįla.^ Jeigu tą tai dvasiški ir kūniški jo 
straipsnį paviršutiniai per-!vergai, visai nemananti tos 
skaitai, giliau nepasvarstai, vergijos pančių numesti, 
tai ištikrųjų pasirodo/ kad Nebereikalo p. Fordas / ir 
p. Fordo darbininkai ir so-‘sako: “Jus tik galite su- 
cijalizmo laikuose geriau taupinti pinigų tarpe 18 ir 
negalės gyventi. Jie dirba'46 metų amžiaus, o jau vė- 
8 valandas į dieną ir gauna liaus nesutaupinsite”. 
30 dolerių į savaitę algos.

nestreikuos. Bet to dar 
neužtenka. Jo darbininkai 
atsidavę jam su dūšia ir 
kūnu dirba iš visų pajiegų 
ir tokiu būdu padaro jam 
daugiau, negu tie darbinin
kai, kurie dirba daug ilges
nes valandas ir gauna daug 
mažesnę algą. Trumpai pa-

kratijos, i 
socij alistams.

Red Special perdaug1 reklamą, tai" męs turėsim | Yr todėl, kad nedidinti sau 
brangiai kaštuoja Socijalis-’prieit prie labai liūdnų išve-'žudybių skaičiaus ir kad at- 
tų Partijai ($40,000) — maudimų. Nieko panašaus,vesti prie gyvenimo d-iaug- 
no tos partijos sekretorius mums neteko matyt nei an-iSmo visus tuos, kurie šian

dien netoli jau saužudybės 
angos, visi mūsų laikraščiai, 
literatai, publicistai ir poe
tai turėtų tvouti optimistiš
ką literatūrą, neįsileisti į 
laikraščius pesimistiškų raš-

Literatura turi tarnauti 
stiprinimui žmonių dvasios 
ir vilties, rengti liaudį4)rie 
kovos šu beteise ir skriau
da, bet nestelbti žmonėse 
džiaugsmo, neskapdinti jų 
melancholijos, : 
versmėn

Walter Lanfersiek ir todėl glų, nei vokiečių socijalistų 
sekančiais metais,, prasidė- spaudoj.
jus priešrenkamajai agitaci- Kiek daug naudos gali at- 
jai draugas Debsas turės nešti panašus straipsnis so- 
apsieiti be to raudonijo ek- cijalistų laikraštijai?
spreso (red special). * Jis atneša naudos kunigo 

Socijalistų Partijos sekre- Kemešio organui.
torius rekomenduoja įtaisy
ti 50 automobilių. Jisai sa
ko, kad tai pigiaus apsieis, o 
piakalbų bus galima daug 
uaugiau pasakyti.

Pesimizmas lietuvių 
literatūroj.

Patrijotiškieji Vokietijos
Socijalistai

Savo straipsniuose apie buržuazinių mokslininkų po 
Vokietijos socijaldemokra- tuiu atsišaukimu, raginan- 
tiją aš nurodžiau į tris srio-!čiu tverti bepartyvišką vo- 
ves, kurios joje egzistuoja, kiečių kliubą (Deutsche 
Tuomet aš prižadėjau dar (Gezellschaft). Tasai kliu- 
sugrįžti prie tos pačios te- bas turėsiąs suvienyti visus 1 « V • i 1 •mos.

Taigi, grįžtu.
Lietuviai darbininkai ga- dalyvausią

APŽVALGOS 
VIETON.

Reiškia, p. Fordas gerai
Darbininkams turėti nuo- žino, kad jo darbininkai, 

latinį darbą, dirbti po 8 vai. Į padirbėję iki 46 metų am- 
į dieną ir gauti po 30 dol. į žiaus, liks bejiegiais ir jau 
savaitę, tai, rodosi, labai 
gerai.

Kad parodžius p. Fordo 
“malonumus”, kaip jo dar
bininkai puikiai gyvena, 
magazine patalpinta kelia- 
tas toblytėlių, parodančių 
darbininkų ekonominį stovį, jis tą pelną išdalins?

Pagal paduotas toblytė-' miausiai į “laimingųjų” 
les, pas Fordą dirba 13,2511 skaitlių įeina tik vedę dar- 
darbininkas. ' Tame skai- bininkai įr tai dar nevisi, 
Čiuj amerikonų randasi' bet tik tie, kurie ant vietos 
3,056, lenkų — 2,677, rusų— (apsigyvenę ir moka savo pi- 
2,016; toliaus seka rumunai, 'nigus gerai sunaudoti,, t. y., 
\okiečiai, anglai, italai, siri-. įdėti į pelningus biznius ir 
jonai ir tt. Lietuvių tobly- tt. Tam tikslui Fordas už- 
tėlėj pažymėta tik 73.

Iš 13,251 darbininko gerai pataria darbininkams, kur 
užsilaikančių esą 10,236, vi- ’Šerus pirkti, į kokį biznį pi-

negalės dirbti, tuomet jiems 
reikės gyventi iš sutaupintų 
pinigų.

Apart to, p. Fordas šiais 
metais nutarė vieną trečdalį 
viso savo pelno išdalinti tar
pe darbininkų. Bet kaip

3 Pir-
n

Tam tikslui Fordas už
laiko juridišką biurą, kuris

dutiniškai — 2,411, silpnai 
arba biednai — 136 ir neži
nomai — 468.

Apie lietuvius taip sako
ma:

Gerai užsilaikančiu — 58, 
vidutiniškai 13, biednai — 
0, nežinomai — 2.

Be abejonės, dalis lietu
vių, kaip tai tankiai būna, 
bus pasidavę rusais ar len
kais.

Paskui charakterizuoja
ma kiekvienos tautos darbi
ninkai, prie ko jie labiau 
esą linkę. Danai labiausiai 
rūpinasi apdrausti savo gy
vastį, lietuviai mažiausia. 
Japonai daugiausiai rū
pinasi į bankas padėti pi
nigų. Kubiečiai gi visai 
nesirūpiną į bankas pinigų 
dėti.

Iš paduotų toblytėlių žin- 
geidžiausia bene bus ta, kur 
nurodoma, ant ko darbinin
kai praleidžia liuosą laiką 
ir kame jie randa užsiganė- 
dinimą. Ir štai skaityme 
randa geriausį užsiganėdi- 
nimą 2,116 darbininkų, te
atrų lankyme — 1,307, įvai
riuose išėjimuose—943, mu- 
zykėj — 234, savo namuose 
—3,298, bažnyčioj — 226, 
karčiamose — 3, svečiuose 
— 832, kortų lošime — 19, 
niekuo neužsiima — 273.

Čia pat padaroma pagal 
tas kategorijas išvedimai.

nigus įdėti ir tt.
Apie politiką, apie kokias 

nors darbininkiškas organi
zacijas tarpe Fordo darbi
ninkų negali būti nei kal
bos. Iš Fordo dirbtuvių 
darbininkų organizacijos ir 
socijalizmas išvyti toli į 
laukus.

Panašiai besielgdamas p. 
Fordas visus savo darbinin
kus paima į geležines ran
kas ir ne tik pririša prie sa
vo biznio, bet dar priprati
na prie dabartinės viešpa
taujančios tvarkos.

Kaip matot, tai p. For
das, “besirūpindamas” savo 
darbininkų gerove, pirmiau
siai savo reikalus aprūpina, 
o jau paskui numeta ir dar
bininkams apgraužtą kaulą, 
kad jie tuom kaulu bovytųsi 
ir neturėtų laiko užsiimti 
kuom nors prakilnesniu.

V. Paukštys.

Mažmožiai

kiek vidutiniškai kiekvienas 
darbininkas turi bankoj pi
nigų.

Skaitytojai turi vidutiniš
kai sutaupinę po $181,29, te
atrų lankytojai — $190.23, 
mėgstanti išėjimus — 
$187.07, muzikės mylėtojai 
— $162,90, namininkai — 
$159.39 (veikiausiai jie 
mėgsta panteles tuštinti. — 
V. P.), bažnytiniai — 
$174.34, karčiamų lankytoj 
jai — $16.67, svetininkai — 
$173.17, lošėjai — $187.15 ir 
niekuo neužsiimantieji — 
$162.13.

Ir taip, p. Fordo darbinin-

Kun. Makauskas, klerika
lų draugijos pasiuntinys iš 
Vilniaus, savo pasikalbėji
me su “American Leader” 
korespondentu pasakė, jog 
pusė milijono lietuvių pabė
go iš savo tėvynės. Kun. 
sako, kad iš Lenkijos pabė
go penki milijonai gyvento-

Kopenhagoje (Danijoj), 
kaip patiriame iš praneši
mo, atsiųsto mūsų redakci
jai kunigo F. Kemešio, įvy
ko “lietuvių” 
Neapsimoka naikinti atra- 
mentą, kad plačiau rašyti 
apie minėtą konferenciją. 
Užteks pasakius, jog joje 
dalyvavo pp. Gabrys, Yčas 
ir Šilingas. Gal dalyvavo 
dar koksai nors klerikalas, 
bet apie tai męs neturime 
žinių, o kun. Kemėšis mums 
taippat nepraneša. Konfe
rencija parašė platoką raš
tą, kuriame išdėstoma var
gingas Lietuvos padėjimas, 
reklamuojama klerikale lie
tuvių šelpimo draugija ir p. 
Gabrio . biuras. Draugija, 
sakoma rašte, pakėlė Lietu-, 
vos vardą Rusijos valdžios 
akyse, o p. G. biuras “supa
žindina Europos nuomonę 
su Lietuva”.

Mūsų skaitytojai jau įsi
gijo supratimo apie minėtą 
draugiją ir męs tikime, jog 
apie jos vienpusiškumą męs 
dar daugiau išgirsime iš pp. 
Bulotos ir Žemaitės lupų. 
Apie p. G. biurą tiek terei
kia pridurt, kad jo veikimas 
susilaukė pilniausio fiasco, 
nes jam reikėjo išsikelt iš 
Paryžiaus, to visapasaulinės 
politikos centro. Gabrys 
neturi nei socijalistų, nei 
pirmeivių užsitikėjimo,o da
bar, kada Lietuva po vokie
čiu. p. Gabrys gali pridaryti 
bėdos ir patiems klerika
lams. Juk klerikalai pripa
žįsta taip vadinamos lapės 
politikos principus, o p. Ga
brys taip įsišokęs Vokietijos 
visuomenės akyse, jo taip 
neapkenčia Prūsų lietuviai, 
jog stačiai pačių klerikalų 
akimis žiūrint, p. G. reiktų 
duoti “otstavką”.

Minėta konferencija, kaip 
ir galima buvo laukti, išreiš
kė savo užsitikėjimą 
ginei tautos tarybai, 

i tokius pažino!

konferencija.

Chica-
Toki

faktų,

Tūlas aficieris Rusijos ge- 
neralio štabo sakęs kun. 
Maliauskui, jog daugybė pa
bėgėlių iš bado mirė.

“Darbo žmonių Istorija” 
— J. Berlino (Barabošiaus 
vertime) jau išėjo iš spau
dos ir parsiduoda už 25c.

Laisvės Kalinys — Justi
no Tumėno (iš Šveicarijos) 
jau dradėta statyti ir už ko
kio mėnesio pasirodys kny
gų rinkoje. J. Tumėno poe
mą išleis “Laisvė”.

Booker T. Washington, 
negrų buržuazijos vadovas, 
atsiskyrė su šiuo pasauliu, 

kai gyvena labai puikiai ir l Jisai buvo žymiausias neg- 
tam pilnai galima tikėti, nes publicistas, ir pedagogas.

Originalių rašytojų, poe
tų; męs, Amerikos liątuviai, 
kaip ir neturime. O kuriuos 
turime, tie paskendę misti- 
kon, pesimizman tveria 
mums gedulių literatūrą.
* Man tenka skaityti nema
žai rankraščių mūsų jauni
mo, mėginančio tverti bele
tristiką. Ir veik visuose iš 
širdies parašytuose veikalė
liuose viešpatauja mirties 
dvasia. Juos tveria žmo
nės su tyra širdžia ir tvir
ta valia, bet valia ne gyven
ti, bet mirti.

Juoko nesigirdi, nesigirdi! 
juoko nei per ašaras.

Gedulingas gyvenimas. 
Gedulių literatūra.

Kad išsigelbėt nuo šešėlio 
mirties — leidžiasi misti
kom Bet mistika negelbsti, 
nes ji — apgaulinga. Išgel
bėt gali tik Žinija ir meilė.

Visapusiška Žinija, moks- 
’ las ir apšvieta, atidengianti 
šviesią ateitį ant praeities 
pamato.

Nes tik pažinus ateities 
šviesą, galima perkentėt 
dabarties ūkanas.

Pesimizmas literatūroje 
yra negeistinas ir labai 
kenksmingas apsireiškimas.

Pesimistiška literatūra 
daugiausia atsiliepia ant 
jaunimo. Jautri jaunimo 
siela — prisiskaičiusi pesi
mistiškų raštų — paskęsta 
melancholijon ir vietoj stip
rinti savo valią ir auklėti sa
vyje ištvermę prie kovos su 
gyvenimu' už pagerinimą 
žmonijos buities, kiek tai 
yra jaunuolių, kurie nulei
džia rankas ir tik laukia 
mirties jausdamiesi save 
amžinai nelaimingais.

Pastebėtina, kad pastarai
siais metais lietuviai pradė
jo smarkiai žudyties. Vie
nose tik Suvienytose Valsti
jose, sulyg lietuvių laikraš
čių pranešimų, užregistruo
ta 37 lietuvių saužudystės 
bėgyje 10 menesių laiko. 
Žudosi daugiausia jauni tar
pe 22 — 35 metų žmonės, 
įvairių pažvalgų ir įsitikri- 
nimų, kaip katalikai, taip 
laisvamaniai ir socijalistai.

Saužudystės priežasčių y- 
ra daugybe: skurdas, susilp
nėjimas protiškų pajiegų, 
alkoholizmas ir kitokios blo
gos aplinkybės, kurias su
tveria kapitalistiška tvarka. 
Bet bene svarbiausia saužu
dystės priežastis bus nusto
jamas gyvenime džiaugsmo. 
Pamesti džiaugsmą, reiškia, 
prarasti norą gyventi. Pesi- 
mistiška-gi literatūra kaip 
tik ir veda prie to.

Tūli sako, kad stiprios va
lios žmonės negalį prieiti 
prie taip baisaus šuolio, ne
gali atimti sau gyvastį.

Belgijos dailininko Virco

“Kova” nurodo į 
jog klerikalų laikraščiai la
bai uoliai skleidžiami. “Ko
va” sako:

“Jie turės paplisti gana 
plačios minios, tarpe; jo
kių nešvarių priemonių 
kovai su jais mės vartoti 
nemanome, bet jiems, pa
gal savo išgalės, męs tu
rime prieveikti;turime 
vesti veikliausią spcijalis- 
tų laikraščių skleidimo 
kompaniją ir savcft laik
raščiuose privalome1 visa
da atsakinėti į socijalis- 
tams ir socijalizmui da
romus užmetimus”.
“Kova” kviečia socijalis- __ __

tus platint savąją spaudą, j trupinąs sau makaulę.
Gerai pasakyta.

Taip sakoma <<—

vokiečius, be pažiūrų skir- 
(tumo. Tame kliube 

_____ _____ ___ \ ‘ . socijaldemo- 
na dažnai girdi minint K. kratai, liberalai, katalikiški 
Liebknechto vardą. Tai y- ! klerikalai, laisvamaniai ir 
ra vadas kairiųjų socijalde- tt.. žodžiu sakant, visa “tau- 
mokratų, vadas opozicijos, ta” busianti suvienyta, nebe-

desnę įtekmę, vis naujų ša- su kovą, apie revoliuciją irnusiminimo ^uri partijoje įgija vis <ii-1

'Tik optimistiška literatu- lini,nkU- Kairiųjų socijalde- kitus baisius buržuazijai da- 
ra gali sukelti žmonių dva- Sokratų atstovai dalyvavo lykus. _ 
šią, išdirbti liaudyje pašto-! į1’ .tarptautiskoj konferenci- - ? 
vumą, ištvermę ir prirengti ^iynuierwalde, Šveican- tung praneša.
karžygius kovai, kurie taip Į°je> išvien su francūzų i •" 1 ...
reikalingi šioje sunkioje ka-j11’ rusll tarptautieciais pade-jų) išvien su buržuaziniu įs-

----- parašą po garsino-į toriku Thimmc iž’.z:d: rinki 
tukimu “visų šalių nį “Darbinink

“New Yoyker Volkszei- 
,, kad šocija- 

iisias Legien (vadovas uni-

1

pitalo gadynėje.
Vardunas

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ.

Bastenis (taip vadina sa
ve tam tikras kunigas iš 
Bostono)siūlydamas “Drau
go” skaitytojams naują kle
rikalų laikraštį, prideda: 
“Reikia dargi atminti, kad 
pinigai mokami už tą laik
raštį ne plaukia į privati
nius leidėjų kišenius, bet į 
Darbininkų Sąjungos kasą”. 
— Puikiai skamba, bet — 
vistiek jie iš tos kasos ten
ka j kišenių tūlų mums pa
žįstamų kunigų, ir mergai
čių, kurių tėvai Worcestery 
jau aštuntą namą nusipir
ko, nors senis dirbo dratinėj 
po $9.00 į savaitę. Mat, ir 
gražios mergaitės geras “in
vestment”, o labiausiai jei 
tam prigelbsti žmonių tam
sumas ir celibatas.

* 
♦

Ponas ir “drg.”
♦

živat- 
kauskas pradėjo rašinėti il
gus straipsnius “Tėvynėj”, 
ir netik straipsnius, bet ir 
polemikas vesti su satyri
kais. Tas labai gerai, bet 
atsimenant kad jis apart 
buvimo pp. Sirvydo ir Šliu
po “busom-friend” dar yra 
ir L. S. S. nariu, patartume 
savo medegą nusiųsti ponui 
Antonovui, kad anas perra
šytų, o taip dar tautiečiai ir 
klerikalai pradės tyčiotis iš 
“socijalistų naiviško kūdi
kiškumo”.

♦ $
Lietuviai kunigai ir šiaip 

žmoėns vis kelia klausimą, 
gvildena, kaip gauti ‘savo 
“vyskupą”. Atsižvelgiant į 
visų mūsų kunigų moksliš
ką stovį, aš patariu už kan
didatą Romos konsistorijai 
paduoti “kun.” M. X. Moc
kų. Jis netik su dievais, bet 
ir su velniais gerą pažintį 
turi.

* $ *

“Darbininkas” aiškina di
alogo pavidale apie gyvas
ties atsiradimą.
vamanis darodinėja

be išleido rinki- 
Darbininlkai Naujoj Vo- 

Tąme rinkiny tei
tame atsišaukime viso* pa straipsniai dešimties ne- 

pasaulio darbininkai kvie- va-socijalistų\ ir dešimties 
čiami tarptautiškon vieny-1 bir’žnnzinių mokslininkų, 
bėn, kuri tapo palydėta ka- Puiki kompanija — nėra 
rėš verpete.

Prie Zimmerwaldo konfe-'sus suvienijo, bet jiems rupi 
rcncijos nutarimų prisidėjo 
visi sveiki, tikrai internaci- 
onalistiški elementai socija- 
listiškame judėjime. Kon
ferencijos manifestas, kaip 
malonus pavasario ve j alis,'kaip čia patraukus savo pu- 
suteikė daugiau energijos, Bėn socijaldemokratus, kaip
daugiau jiegos iš patriotiš- čia prijaukinus juos patrio-
kų griuvėsių naujai atbuda- tų šeimynoj, kaip čia už- 

«•••■» • < • V J • • 1 • _ •

jo savo [
j u atsišaukimu
proletarijams”. Kaip žino- Į kietijoj”. 
ma,

voti Internacionalo rūmą.
O ką gi daro patriotiški 

socijalistai, kurie vis dar te- 
begina savo “tėvynes”, vis 
dar balsuoja už karės kredi
tus, vis dar “liuosuoja” tau
tas (įsitėmykit — šluodami 
jas nuo žemes paviršiaus!), 
vis dar dalyvauja ministeri
jose? Kągi jie daro — tie 
mūsų neišmanėliai draugai, 
kurie taip dainavo, taip te- 
bedainuoja patriotiškas dai
nas?

Nagi Franci jo j cenzūra 
visiškai uždraudė rašyt apie 
konferenciją, o kada už
draudimas buvo prašalintas, 
tai vyriausias partijos orga
nas “L’Humanite“ pasakė, 
jog Zimmerwaldo konferen
cija ir jos manifestas neturi 
vertės.

Vokietijoj dalykai dar 
blogiau išrodo. Tenais pa
triotiški socijalistai tik iš 
vardo socijalistais tesivadi
na. Jie ne tik jau nekalba 
apie viso pasaulio darbinin
kų solidariškumą, ne tik su
sivienijo su buržuazija ka
rės laikui, bet nori būti vie
nybėje su visa tauta ir po 
karei.

Tokie neva socijaldemo- 
kratai, kaip Noske, Sude- 
kum, Heine ir kiti jau visai 
atvirai broliaujasi su kapi
talistų partijomis.* Ir be
pigu jiems broliauties, kad 
partijos vyriausia valdyba 
pritaria tai dešiniajai srio- 
vei.

Dalykai daėjo jau net ligi 
to, kad kaizerio valdžia tapo 
oficiališka dešiniosios srio- 

į vės globėja.

Puiki kompanija — nėra 
ką nei sakyt. Karė juos vi-

ir po karei ta vienybė užlai
kyti.

Jau seniai gudresnieji Vo
kietijos kapitalistų politi
kieriai laužo sau galvas,

x o___ j... Nesinorėtų
Neva lais- tam ir tikėti, bet taip yra.

' . aPie Štai faktas: neseniai dauge- 
gyvumj evoliuciją, ir einant liui kairiuju socijaldemo- 
atgH prieina prie atomų, is kratų valdžia uždraudė kal- 
kurių sandėlių susidarė gy- bėti viešuose ir privatiniuo- 
vastis. Čia neva katalikas mitinguose. žodžiu sa- 

u£u,.ui...w v..W|klausias laisvamanio, iš kur kant> visi tie vokiečiai soci- 
yra paveikslas “Saužudybė”.1 ta gyvastis atsirado atome, jaldemokratai, 

’ ir laisvamaniui neatsa- ■................
kius” paaiškino, kad “Die- lyti “ant Juodo lapo n’ jiems 
ivrin T nkm rrzwini 1 i t iv* i • • «v * •> v.*

Vidutinėje paveikslo daly
je stovi saužudys, šuviu 

Po 
- simbolis valios 
Po kairei — sim- 

mirti. Mano

dešinei 
viename gyventi.

Kovos” numery, o antrame įnlis valios
telpa tūlo Tuinilos straips- Atmintyje užsiliko tik ant- 
nis (ir tai be jokių redak- rasis simbolis. Matau tam- 

kur' na- šia, su išplėstomis akimisei jos prierašų!!),

vastis. žodžiu sa-

ir laisvamaniui “neatsa-
, kurie eina 

prieš kaizerio valdžią, sura-
—, .----- -—

vas įpūtė“. Labai gerai, la-1 
bai gerai! Bet iš kur tas

draudžiama laisvai išreikšti 
savo nuomones. Bet pa-

dieyas ir kas jam tą pūsti klausykit iki galo! Ta pati
galimą pūtimą įpūtė?

♦ 
♦ ♦

S. L. A. prezidentas Ži-

valdžia žada nuimti jų var
dus nuo juodojo lapo, jeigu 
jie persiprašys savo parti
jos vyriausybes, tai yra, jei- 

vatkauskas rašydamas “Te- gu persiprašys Centro Ko-

gniaužus partijos revoliuci- 
joniškumą. Dabartinės ka
rės momentas patsai geriau
sias laikas buržuazų troš
kimams išsipildyt. Dabar, 
mat, “vienybė”, visi “bro
kais’ virto. Todėl minėtoje 

! knygoje dešimtis buržuazi
nių mokslininkų mokina sa
vo socijalistiškus (iš vardo 
tik) kolegas, kaip dirbti 
rimta darbą, kaip tapti iš
mintingais, praktiškais poli
tikieriais. Jie, tie buržuazi
niai mokslininkai, liepia so- 
cijalistų partijai būti refor
mų partija ir sykį ant visa
dos išsižadėti klesų kovos, o 
jos vieton padėti principą 
bendrų tautos reikalų. Tuo
met viskas būsią gerai. Su
prantama, socij ai demokra
tai turėtų pripažint milita- 
rizmą, kuris reikalingas tė
vynei apginti.

Socijalistas Legien, lygiai 
kaip ir mūsų Gompers, sa
ko, kad valdžia elgsiantis 
broliškai su darbininkais.

Tie faktai geriau negu iš
kalbingiausi oratoriai paro
do, kad dešinioji Vokietijos 
socijaldemokratų dalis, kuri 
ant nelaimės, turi savo ran
kose partijos vadžias, jau 
nukėlė vieną koją į buržua- 
diw partijų tarpą, o ne 
šiądien — ryt ir visai susigi
miniuos su darbininkų prie
šais. Po socijalistiškais ru
bais, no socijalistiška fraza 
jau aiškiai matyties kultur- 
traegerio veidas. Nereikia 
slėpti to viso, bet nereikia 
ir nusiminti. Tie tėvynės 
apgynėjai, tie buržuazinių 
profesorių draugai, tie be- 
partyviško kliubo steigėjai 
lai jie eina savo keliais, lai 
jie eina į Pottsdamą geleži
nio kryžiaus atsiimti.

Boba iš ratų — ratams 
lengvinus!

Užtat męs galime džiaug
ies, kad revoliucijoniškas 
sparnas Vokietijos social
demokratijos, kad mūsų 
Liebknektas, Zetkin, Lux
emburg, Hoffmann, Lede- 
bour, kad net Kautskis ir 
Bernstein jau supranta pa
triotiškus melus ir kovoja 
su jais. Vokietijos gi dar
bininkai, kuriem visa karės

į
iI

darbininkas, uždirbdamas Jisai uždėjo garsųjį Tusge- chališkiausiu ir begėdiškiau- figūrą, žiūrinčią i vieną vatkauskas rašydamas “Te- gu persiprašy
penkis, dolerius j dieną, gali gee institutą. Booker Lyva- g;u būdu platinama neapy- daikta. su gilia raukšle tar- vyne j” istoriškai - moksliš- miteto ir prižadės būti išti- sunkenybė ant pečių gula,
žmoniškai gyventi ir dar snington buvo plačiai zmo-|panta prieš tūlus laikrašti- .pe surauktų antakių. Vei-|kus strainsnius, papasakoja kimom avelėm. — 1 • .....................................
keliatą dolerių susitaupinti.. rnas kaip Amerikoj, taip ir njnkus, kurie darbavosi ir de ir visoje figūroje pasiry- mums, būk kokia tai “augš- kiečių valdžia :

Bet dabar kjla klausi užsiemuose. Vis
mas, kodėl p. Fordas toks venim$ jisai pašventė neg- g]mįS sykių daugiau, negu

ą savo gy- darbuojasi Sąjungai gal de- ž.imas ir baisus įtempimas čiausia instancija” neužtvir-

geras dėl savo darbininkų ir 
kokią naudą jis iš to turi?

rų tautos kėlimui.
Booker T. Washington gi-

koks rėksnys. Talpinama 
■be jokio red. prierašo

Visųpirma tai p. Fordas vergu, bet mirė dideliu straipsnis, pilnas faktiškų 
% yra uztiknntas, kad tarpe _

jo darbininkų nebus jokios pasauly. _
unijos, nebus vedama jokia Booker T. Washington jeigu daema dajvkai iki to, 
Agitacija ir jo darbininkai buvo vadu labiau pasituriu- kad koks nors rėksnys be jo-

vyru, pagarsėjusiu visam melų ir su ypatišku nasrim-
Ujimu į sąjungos vadus. Jau

Čia jan vo-( juo toliau, tuo labiau dedasi 
prie kairiojo socijaldemo
kratų sparno.

L. Pruseika.

kiečių valdžia aiškiai išreiš
kia savo užsitikėjimą 'soci
jaldemokratų partijos cent- 

reikalinga' Suv. Valstijų prezidento, ir ru ir duoda jam teisę surišt 
ir išrišti. Čia jau vokiečių 
valdžia virsta oficiale parti
jos globėja.

Tasai pats viršiau pami- armijomis, kol jos nepradė- 
nėtas Sudekum ir A. Fend- jo nuo vokiečių bėgt? Welk 
rich pasirašo su daugeliu* safety first!

tinusi kadais tai išrinktovalios.
Sau žodžiui 

milžiniška valia: ji yra bu- į to vieta ta “instancija” iš
tina. kad applet gyvenimo rinkusi kita. Už informa- 
instinkta. Klvsta visi tie, 'cijas, kada tas buvo, Fritzas 
kur1’0 mnpn. knd saužudžiai duos penkine nukentėju- 
— silpnavaliai žmonės. Pas siems nuo karės į L. š. F. 
saužudžius yra tvirta valia, Fritzas.

Ar patėmijot, kad caras 
nesikėsino vadovaut savo
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Sis-tas apie 
Rasputiną.

(Nuo mūsų korespondento 
iš Danijos).
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mi atsigėrėti, nes josios zeris Vilius į savo gvardi- niekas nuo darbo neatsisa- 
dukterįs kožną vakarą ei- ją — “tad aš apdovanosiu kome, bet koks tas darbas 

jo “tėvišką!geležiniais kryžiais!!” Į gali būt. Šiandien kaž-koks 
isose caro kelintą dieną po mūšiui kai- ponas buvo ir 

familijos kelionėse Rasputi- zeris, atėjęs kovos vietoje ’c°i<

nant gult priima jo '‘tėvišką! geležiniais kryžiais! !” 
palaiminimą”. Vi

mas buvo jų palydovu.

Rodos, jau pirmiau buvo 
lašvta “Laisvėje” apie gar
sų Rusijos ištvirkėlį Raspu
tiną, kuris, kaip žinoma, 
turi didelę įtekmę caro fa- džia . pagrasino 
milijoje ir lošia vieną iš kad jei ji (neperstos pjovusi 
svarbiausių rolių Rusijos armėnus, tad Turkija pra- 
politikoje. Vienas rusų ra-!ras Suvienytų Valstijų prie- 
šytojas Borisov paduoda lankumą. Ar Wilsonas kas- 
pluoštą žinių apie Rasputi- žin būt drįsęs tą pasakyti 
ną, kas bus gal įdomu ir papoms Innocentui III arba 
“Laisvės” skaitytojams ži- Gregoriui IX, kada tie su in- 
noti. Grigori Rasputin gi- kvizicijos pagelba skerdė 

žydus ir mahometonus šim
tą sykių žiauriau, kaip da
bar kad turkai skerdžia 
krikščionis?

♦♦ ♦
Metai tam atgal vokiečiai

tesnė ir pradėjo vyti silpnesniąją. Silp
nesnėj i, matydama jpg neištrūks,, atsisukus 
tik šmikšt drutajai per blauzdą botagu, nuo 
ko drūtoji grikštelėjo koją ir parpuolė. Per 
tą šmikšt-grikšt silpnesnėji piemenė išgel
bėjo savo kailį. Todėl ji tarė: “Jei kada 
aš susilauksiu sūnų, tai būtinai duosiu jam 
vardą šmikštas”. štai čia ir stovi tas jos 
sūnūs, kurio vardas šmikštas! —- surikau 
aš rodydamas į šmikštą! ' :

— Neteisybė! — sako šmikštas.
— Neteisybė? '— sakau aš, rodydamas 

kumščia po šmikšto panose. — Nagi pri
parodyk man čia faktais, kad taip nebuvo, 
kaip aš sakiau! Priparodyk faktais!!

Šmikštas tik mikt-mikt, ir tyli.
— Matai, negali priparodyt kad taip 

nebuvo. Tas reiškia, kad viskas ką aš pa
sakydamas jog socijalistai vien piktadariai sakiau — tai neužginčijamas faktas.

NEUŽGINČIJAMI FAKTAI.
Į mūsų miestą atsilankė garsusis kal

bėtojas vardu šmikštas. Jo prakalbos mū
sų tautininkams neapsakomai patiko todėl, 
kad jis apie nieką daugiau nekalba, kaip 
tik apie socijalistus, visaip juos išniekin
damas, ir kalba tokiais žodžiais, kokiais da 
nei viehas kalbėtojas nebandė kalbėti.

Socijalistai baridė priparodyti, 
Šmikštas apie juos .meluoja. Bet ką 
vyruti, įstengsi prieš šmikštą, kuris
pilną glėbį neužginčijamų faktų apie soci
jalistus! Sykį bandė su šmikštu stoti į 
diskusijas vienas garsus savo iškalbingu
mu socijalistų redaktorius. Jis^sakč: ■

— Gerbiamasis kalbėtojas apsiriko,

■ surasinejo, 
sako, samdąs laukams dirb
ti, ir, sako, reiksią važiuoti 
už Juodųjų marių, O tie 
žydai nuolatos čionai lando 
ir įieško samdyti merginų. 
Šįryt policistas atėjęs sakė, 
kad nesisamdytume žydams, 
nes iš jų rankų galima pa
kliūti į paleistuvių namus”.

KUR ILGIAUSIAI ŽMO
NĖS GYVENA?

Kaip neseniai išleistos 
Anglijoj statistikos parodo, 
tai Serbijos žmonės ilgiau
sia gyvena. Ten iš 2,260 se- 

Vokiečių ir austrų agen-’nių vienas dagyvena iki 100 
tai Amerikoje ne juokais metų. Tokių senių Serbijoj 
pradėjo darbuoties. Pereitą' randasi apie 575. 
savaitę įvyko gaisrai ketu- ~ ’j
riose ammunicijos fabriko- su 587 arba vienas iš 8,130, 
se: So. Bethlehem, Trenton, Ispanijoj — iš 43,000; Nor- 
Midvale ir Edinston.

Ypatingai didelis _ gaisras 
kilo Trentono 
Sons and Comp. 
gaisras padarė nuostolių 
daugiau kaip ant 500,000 do- dijoj 20 — vienas iš 250,000; 
-lerių. • Vokietijoj — vienas iš 702-

-- 000; Danijoj randasi du ar- 
RUSŲ BELAISVIAI PRŪ- ba mažiau ant milijono gy- 

SŲ LIETUVOJ. ventojų.

išvydo nesuskaitomą daugy
bę ant greito suręstų medi
nių kryžių, nustatytų visoje

MARGOS MINTIS t i S
APIE VISKĄ. jo narsioji gvardija. Kai

zeris suraukęs kaktą, usus , 
x . ... . savo išdidžiai raitydamas

Suvienytų Valstijų vai" i tyliai suniurnėjo: “Hm! Pa- 
’ 'koleik turėsit būti pakakinti

šiais mediniais kryžiais!”
S.

n'ė mažam ir neturtingam 
Sibiro miestelyj, kuris ran
dasi plačiame tyrlauky], toli 
nuo svieto civilizacijos ir 
kultūros. Gyventojai to 
miestelio labai žemai stovi, 
bet visa gentkartė Rasputi- 
r.ų savo laiku buvo baisiai1 gyrės paskandinę anglų ka- 
paniekinta ir neapkenčia- rėš laivą “Tiger’’, bet pasi- 
ma visoje apylinkėj, kadan
gi jie visi buvo žiaurus va

rodė, kad “Tiger” dabar y- 
ra Southampton. Nelabai

giliai, girtuokliai ir plėši- seniai anglai gyrės paskan- 
Grigori buvo pats ar-'dinę . vokiečių kruizerį 

šiaušias iš visų: da savo “Moltke”, bet tūlas ameri- 
jaunose dienose jis daugelį konas korespondnetas rašo, 
kartų buvo nubaustas už jog jis porą savaičių tam at- 
girtuokliavimą, peštynes, gal buvo ant “Moltke”. Jei 
vogimą ir plėšimus, o taip- jie visi taip meluoja, tad

kai.

GAISRAI AMMUNICIJOS 
FABRIKOSE. *

Po Serbijai seka Irlandija

Roebling 
Tenais

SŲ LIETUVOJ.
“Nauja Liet. Ceitunga” ra
šo:

Laukininkams dabar pri-
gelbiama per prirodymą

pat už kreivą prisiegą ir už’kas gal mums užtikrinti, jog i sugautų maskolių. , Nevien, i 
išgėdinimą moterų. Jo ar- ■ ten Europoj yra karė? Gal kad šitie maskoliai mielai 
tymiausiu draugu tuom lai- tik meluoja viską ir išmisli- duodami, bet už juos dar 
ku buvo tūlas uosto darbi- nėja vieni ant kitų, nelygi- r| .............
rinkas, kuris dabar, iš Ras- nant lietuviški veikėjai?
putino mylistos, yra pravos
lavų vyskupu Tobolske. Ke
letas mėnesių atgal, Raspu
tinas aplankė savo gimtinį 
kraštą, lydimas didžia gau
ja aristokratijos, kur radosi 
taipgi viena žymi groviene

primokama. Taipgi, paveiz- 
dan, Gumbinės landrotas 
apgarsina kas seka: tie 
darbdaviai, kurie apsiima 
sugautus maskolius iki ko
vo ateinančių metų palaiky
ti, gauna po 1 markę ir 20 
fenigių ant dienos primokėt

♦ ♦ ♦
“Katalikas’ labai susirūpi

no, kad popiežiaus arklys 
krito ir atidavė arklių die
vui savo šventą dūšelę. Bet 
apie tai, kad Vatikano kar-j kaip atlyginimą už valgį.

J Po atkeliavimui Raspu-jvė užtruko, kad popiežiaus į 

grafo kontorą, iš kur tapo daugiau nededa,' kaip du
• pasiųsta daugybė telegra

mų. Iš pradžių jis paliepė 
baronui Z. patelegrafuoti į 
Omską ir paklaust, kada iš- 
eina garlaivis. Baronui 
pradžius: “Turiu garbę nu
žemintai”, Rasputinas jį 
pertraukė, liepdamas rašvti 
be jokių išvadžiojimų. “Pa-1 
rašyk vyskupui Varnavai priešu! — taip kalbėjo kai- 
(uosto bernui) i Tobčlską, | — 
paklausk ar ponas B. liko & 
iškeltas į O”. Išleidus šią- 
ja telegramą. Rasputinas 
kreipdamasis nrie grovienės 
J. prabilo: “Na, dabar ma
no miela groviene, tu turi 
parašyti!” Ji išsiuntė se-i 
kančią telegramą: “Bučiuo
ju jūsų rankas! Laimingai 
atkeliavome! Groviene J.” 
Minėtas rusų rašė jas nepa
aiškina, kam šita telegrama' 
pasiųsta, bet spėjama,' jog 
tai pačiai carienei, kuri e- 
santi labai atsidavus “tėvui” 
Rasputinui.

Išsiuntus visas telegra
mas, groviene J. su kita sa
vo drauge prisiartinusios 
prie “garbingo tėvo Raspu- 
t’no nuleido savo galvas ant 
jojo pečių, o jis prispaudęs 
jąsias prie savęs iškilmingu 
balsu pratarė: “Aš laiminu

tinas tuojaus nuėjo į tele- vištos jau septintai savaitė GERIAU LIKTI PO VO-
KIEČIU.

Viena lietuvė, pabėgus 
ve ką pasakė

kiaušinius į savaite, ir kar
dinolo Merry-del-Val katė Dvinskan, 
žiurkių negaudo — anei gu- “Lietuvių Balso” reporte-
gu! Kodėl 
lizma? v

slėpt tą katak-

♦

nui:
“Ko męs sulaukėm! Ge

riau būtume namie likę, ge
riau būtu mus vokietis už
mušęs, o ne čia, svetimame, 
krašte vargą vargti. Mums 
sako, darbo dugsią.

jog 
v • čia, 
tu r

vegij'oj yra 23 arba vienas 
iš 96,000; Anglijoj — iš 177- 
000.

Francūzijoj randasi 213 
arba vienas iš 180,750; Šve-

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
į visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname.

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

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

J 1112 W. 35th St., 
Chicago, Ill.

Valstybinis Bankas 
Kreipkitės raštu ar vpatiškai.

A. PETRATTS. 
Liet. Skyriaus Vedėjas.

ir girtuokliai...
Garsusis šmikštas tuoj suriko:
— Kvaily! Ką čia tauzyji! x Juk tu 

pats priguli į “Geltonosios rankos” žmog
žudžių organizaciją! Ir visi tavo draugai 
priguli. Taip vienas piktadarys pasakė,gin
damas savo kailį nuo kartuvių. Priparo- 
dyk tu man jog nepriguli prie “Geltonosios 
Rankos!” Tuojaus čia man priparodyk 
prieš visą publiką!! A! negali? Ar tai 
ne aiškus faktas, jog priguli! (Į publiką). 
Tai turime da vieną neužginčijamą faktą, 
jog šitas, kirminas... Jis netur jokios pa
vardės, jis vadinasi vien kirminas, gyvatė... 
Jog šitas kirminas, tai tikras geltonrankis, 
priklausąs prie “Geltonosios Rankos” orga
nizacijos, kuri užmušinėja vyskupus ir ža
da užmušti popiežių.

Redaktorius negalėjo nieko atsakyti, nes 
visiškai nebuvo mamos išmokytas tokių 
gražių žodelių. Klausytojai pripažino, 
jog Šmikštas sako teisybę, nes redaktorius 
negalėjo priparodyt, jog jis nepriguli prie 
“Geltonosios Rankos”.

Dagirdęs apie tokius šmikšto gabu
mus, aš kartą ir sakau savo draugui tautie
čiui Nobuchodonozorui (tai toks mano 
draugo vardas; dabar labai madoje moder
niški vardai):

— Gerbiamasis tautininke! Aš noriu 
padisputuoti su tuo garsiuoju šmikštu. Ka
da jis kalbės pas mus?

Nobuchodonozoras kątik nepavirto į 
druskos stulpą iš nusistebėjimo.

— Ar tu, gerbiamasis tautininke, pro
to netekai, ar ko, po perkūnų! Ar tu ne
žinai, kas tai yra šmikštas.

— Nežinau; net niekad jo nemačiau ir 
negirdėjau. Nežinau net nei iš kokios vie
tos jis paeina. Vienok aš labai noriu pade- 
batuot su garsiausiu pasaulio kalbėtoju.

—Padebatuot? — tarė gerb. Nobu
chodonozoras, žiūrėdamas į mane su pasi
gailėjimu.—O ar tu negirdėjai, kad šmikš
tas turi pilną glėbį neužginčijamų faktų 
apie viską h’ visus; kad niekas negal jo su- 
kirst kalboje?

— Tai menkniekis, — sakau aš. — Aš 
taipgi turiu pilną glėbį tokių pat faktų.

— Iš kur gavai tu tuos faktus?
— Iš tenpat, iš kur gauna ir šmikštas. 

Mano faktai taipgi bus neužginčijami.
Po šių žodžių mudu su gerb. 

donozoru užmigo va. Mat visas šis'pasikal
bėjimas buvo atliktas jau lovoje gulint.

♦ 
♦ ♦ ♦

Štai aš ir salėje, šmikštas kalba apsi
putodamas. Parnografiški žodeliai byra 
kaip iš gausybės rago. O vis apie socijalis
tus, apie jų redaktorius, apie geltonrankius 
ir tt. Faktai ant faktų. Niekas negal jo 
žodžiu užginčyti. Galop šmikštas sako:

— -Na, ką jūs, žiopliai, galite man at
sakyti? Jeigu aš sakau neteisybę, tai atei
kite ant šios scenos ir kalbėkite. Parody
kite faktus, kokius jūs turite!

Aš atsiliepiau:
— Prašau balso!
Šmikštas sako:
— Eikšian, eikšian, pažiūrėsime kas tu 

do paukštukas!
Aš užlipau ant scenos ir sakau publi

kai:
— Susirinkote čia jus visi ir klausote, 

lyg kokie kvailiai, to pusgalvio šmikšto...
— Oho, — atsiliepė balsai iš publikos, 

— jis ir moka beveik taip 'kalbėt kaip 
šmikštas!

Tas man dadavė drąsos ir aš sakau:
— Pirmiausiai privalote žinot,kad toks 

yra šisai šmikštas. Aš jums papasakosiu, 
nes jis pats, bepasakodamas apie kitus, 
užmiršta pasipasakot apie save. Pirmiau
siai pasakysiu apie šmikšto vardą. Viena 
kartą, kuomet da šmikšto nei sviete nebu
vo susipešė dvi piemenės. Viena buvo dru-

Publika pradėjo ploti delnais.
— Tais metais, kuomet šmikštas gimė,

— kalbėjau aš- toliaus, — aš ganiau jo tė
viškėje gyvulius. Jeigu tas netiesa, tai te
gul čia tuoj šmikštas priparodo faktais, jog 
aš ten neganiau!

šmikštas tylėjo.
— Taigi čia neužginčijamas faktas. 

Vieną kartą jo motina, būdama nėščia, sė
dėjo pas langą, o aš giniau gyvulius iš kie
mo? Staiga avinas pribėgo prie lango ir 
drebančiu balsu subliovė “Beeeeeeaaa!” 
Motina labai nusigando ir pagimdė šmikš
tą ne tik turintį avino protą, bet ir avino 
išveizdą. -

— Meluoji! — suriko šmikštas.
— Jei aš meluoju, — sakau, — tai tu 

čia priparodyk faktais jog tikrai nebliovė 
avinas, kuomet tu gimei! Priparodyk fak
tais, jog esi protingesnis už aviną!! Pri
parodyk faktais,kad tavo veidas nepanašus 
į avino veidą! Pasiimk veidrodį ir pasi
žiūrėk! Ar ne faktas? Priparodyk čia 
visiems faktais, jog tas netiesa, — rėkiau 
aš trenkdamas kumščia į stalą.

šmikštas tik krypt-šypt, ir nieko ne
sako.

— Matote, jūs žiopliai klausytojai, kad 
viskas, ką aš sakau — tai neužginčijami 
faktai — sakau aš publikai. Publika pra
dėjo trcnksmingai ploti.

Aš kalbėjau toliaus:
— Šmikštas priguli į žudytojų draugi

ją, kuri vadinasi “Žalioji Ranka” ir žudo 
kopūstų kirminus. Priparodyk, šmikšte, 
jog tu nepriklausai į tokią draugiją!—šau
kiau aš, trepsėdamas kojomis, kad net ke
turios lentos grindise perskilo.

šmikštas negalėjo faktais priparo
dyt, jog nepriklauso prie “Žaliosios Ran
kos”. Publika plojo man begalo. Aš kal
bėjau :

— šmikštas vakar vakare atėmė gyvy
bę keturiems sutvėrimams: Jis žudytojas! 
Jo rankos kruvinos!1

— Netiesa! — suriko šmikštas, paba
lęs kai numirėlis.

— Netiesa? — klausiu aš. — O kur tu 
buvai vakar vakare taip apie 11 valandą 
ir 27 minutes?

— Aš buvau kambaryje tų žmonių, pas 
kuriuos gyvenu. Aš galiu atvest du liudi
ninku, kurie matė kad aš buvau namieje,—* 
sako šmikštas.

— Tik du? Ką tie du liudininkai reiš
kia? — sakau aš. — Aš tau galiu atvest 
dvidešimtį liudininkų, kurie matė, jog tu 
nebuvai namieje!

Publika plojo, šmikštas stovėjo išsi
žiojęs ir tylėjo.

— Matote, — sakau aš, — kad viskas, 
ką aš čia pasakoju, tai tikri, neužginčijami 
faktai. Ir jūs galite tokiam sutvėrimui, 
kaip šitas šmikštas, da tikėti, da jo kvailų 
prakalbų klausyti? Klausyti to netikėlio, 
to žydo...

— Meluoji!! — suriko šmikštas, — aš 
ne žydas!

— Ne žydas? —.sakau aš. — Nagi pri
parodyk čia tuoj faktais, jog neesi žydas! 
Priparodyk man čia tuoj! Priparodyk!!!
— rėkiau aš visa gerkle ir taip treptelėjau 
koja, kad grindįs pralužo ir aš, o paskui 
mane ir šmikštas, nudardėjova į bedugnę...

*
♦ 

♦ ♦

— Kokių velnių tu spardaisi, kad net 
lovos dugnas išlūžo? — pasigirdo gerb. 
Nobuchodonozoro balsas.

Atmerkiau akis, žiuriu — ugi mudu 
su gerb. Nobuchodonozoru guliva po lova 
ant grindų...

Aš mat tik sapnavau, kad disputavau 
su šmikštu.

Kaip papasakojau gerb. Nobuchodono
zorui savo sapną, tai jis man sako:

—Tokius-pat faktus turi ir šmikštafl-

obucho-

i

, Fritzas.
♦

♦

Būkit narsus, kovoje su

VAIKUČIAI VERKDAMI REIKALAUJA

jus, mieli vaikeliai!” Ši vi
sa komedija įvyko akyvaiz- 
coje jo paties dukterų ir 
daugelio susirinkusių žmo
nių.

Ė-hė-ė!” suniurnėjo senas 
valstietis — “Šitą Valkijo- 
zą męs pliekdavome... jis vo
gė mūsų arklius!... na o da
bar” !

Savo kasdieniniam apsiė
jime buvo gana prastas; jis 
net neišmoko valgant varto
ti peili ir šakutę, bet valgė 
panaudodamas savo pirštus, 
taip kaip kitkart jo tėvai 
elgdavosi, o pavalgęs duoda
vo pirštus nulaižyti savo 
numylėtinėms, ko jos suvis 
nesidrovėdavo.

Abelnai sakant, sulyg 
Rasputino išsilavinimo ir jo 
apsiėjimo, tik stebėtis rei
kia. kad jisai turėjo tokią 
č;delę įtekmę visur, būda
mas paties caro dešiniąja 
ranka. Jis nemoka nė skai
tyti pg rnšvt, kartais, jis 
paėmęs laikraštį nuduoda,! 
jog skaitąs, bet dažniausia 
tai laiko atbulą. Nepaisant 
j tai nieko, visgi visa caro 
familija jį labai guodoja, o

MARMALAX
Nes jis yra geriausias vidurių paliuosuotojas (laxative) pavidale 

' kendžiųAJeigu paklausi, kas yra MARMALAX, męs atsakysi
me, kad tai yra padarytas iš vaisių pavidale kendžių. f

Marmalade kendes paliuosavimui 
VIDURIŲ,

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

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

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

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

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

VAIKAMS NUO VISOKIŲ LIGŲ PAGELBA. * 
MOTINOMS DRAUGAS.

Geri tėvai visada turi namuose. Išbandyk šį vakarą!
Išbandyk šį vakarą!

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

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

Marmalax Mfg. Co.
Dept. M.

691 Broadway, Brooklyn, N. Y.
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PRIČERE
Pono Murovskio dvaras iš gamtiško 

žvilgsnio buvo labai dailus: aplinkui palo- 
cius ošė liepos ir beržai. Iš vienos pusės 
Nemunas vingiavo, iš antros pusės puikus 
gojaliai, kuriuose augo augšti, dangų re
mianti, medžiai. Teliaus kloniai, javais ir 
dobilais užsėti, kaip jūra bangavo. Tuose 
kloniuose dūzgė bitelės, rinkdamos ir neš
damos medų į savo avilius, kurie stovėjo 
netoli pono Murovskio palocių.

Tuose palociuose gyveno senis ponas 
Murovskis. Nors jau buvo žilas senelis, bet 
išrodė gana linksmas ir malonus žmogus, 
tankiai mėgdavo su savo darbininkais pa
juokauti, pakalbėti ir juos suraminti. Taip
gi teisingai ir elgdavosi.

Bet jo sūnus visai kitokis buvo: žiau
rus ir jaunų mergaičių t suviliotojas. Jis 
turėjo apie 30 metų amžiaus, augštas, gel
tonplaukis, ir mokėjo labai dailiai nusišyp
soti ir tas merginas traukte-traukė.

Murovskiai linksmai ir pertekliui gy
veno, bet apielinkių darbininkai, kurie dir
bo jų dvare, turėjo prakaituoti, kad užsi
dirbus duonos kąsnelį. Jie nuo tamsos iki 
tamsai turėjo sunkiai dirbti ir už tai gavo 
labai mažą atlyginimą ir pusbadžiai gyve
no. Aplinkui pono dvarą buvo daugybė 
miškų, medžiai miškuose puvo, bet jo dar
bininkai šaltuose namuose gyveno. Jeigu 
žmonės norėdavo iš miško malkų atsinešti, 
tai ponas juos patraukdavo atsakomybėn, 
kaipo vagius ir valdžia už tai pinigiškai nu
bausdavo, o kunigai iš sakyklų iškeikdavo 
pragaru baugindami.

II.
Nedėlios ryte saulė maloniai švietė. 

Adolfas ir Aldona sėdėjo po didele, šakota 
liepa ir slėpėsi nuo karštų saulės spindulių. 
Jiedu džiaugėsi sulaukę nedėldienio ir ga
vę pailsį po sunkaus darbo. Adolfas turėjo 
įvairių laikraščių; jiedu skaitė, kalbėjo 
apie vargingą darbininkų padėjimą ir svar
stė, kaip iš to vargo galima būtų pasiliuo- 
suoti. Adolfas nurodinėjo, kaip mažaže
miai sunkiai dirba ir kaip juos valdžia ap
krauna visokiais mokesčiais, o kunigai bau
gina amžinu pragaru.

Nors tas Aldonai nelabai patiko, nes ji 
neturėjo supratimo, kaip galima būtų pa
gerinti darbininkų vargingą padėjimą, bet 
ji visame kame Adolfui pritarė, nes jį 
mylėjo.

— žiūrėk, miela Aldona, — tarė Adol
fas, — kaip tie žmonės sunkiai gyvena ir 
kiek jie vargo turi pakelti. Jų kūdikiai vos 
sulaukia penkių-šešių metų ir jau pradeda 
vargti, pradeda gyvulius ganyti. Tik tu 
gerai pagalvok, ar tai ne vergija? Penkių- 
šešių metu kūdikiai turėtu būti savo na- 
mii(< ir po priežiūra tėvų, turėtų tiek mie
goti, kiek tik jie nori, turėtų naudotis vi
somis liuosybėmis, bet ne vargti, kaip kad 
dabar jie vargsta. Dabar gi juos ryte anks
ti pažadina, išsiunčia į laukus ir jie per vi
są dieną vargsta, negaudami ne tik atsa
kančio maisto, bet ir vandens ats\ų 
Gerai jeigu dienos dailios, o kas tada, 
lietus, šiaurės vėjas,1 o jie turi ant į 
būti ir šaltį per kiauras dienas kęsfr
jeigu pasitaiko, kad gyvuliai i€ina į sveti
mus laukus, tai dar ir mušu gauna. Štai 
pereitą savaitę ir mūsų ponaitis užėjo M. 
kaimo galvijus beganant ant savo lauko ir 
pradėjo piemenis vaikyti. Didesnieji pa
bėgo, o mažesnysis negalėjo pabėgti ir po
naitis jį pasigavęs taip sumušė, kad tas į 
kelintą dieną mirė.

Adolfas apsistojo pasakojęs, nes aša
ros per skruostus riedėjo ir trukdė kalbė
ti. Truputį nusiraminęs tęsė savo kalbą 
toliau:

— Kadangi tas piemenukas buvo na
šlaitiškai už jį niekas nei žodelio neužtarė... 
Ar tai neskauda širdį žiūrint į tokius varg
dienėlius? Ir taip, per vasarą dirba visi: 
maži ir seni, jauni ir suaugę, o kaip tik 
susilaukia žiemos, tai turi kęsti šaltį ir al
kį. Nors jie rytas ir vakaras meldžia 
augščiausiojo: “Duok mums duonos”, bet 
jų niekas neišklauso...

Gal Adolfas būtų ir daugiau pasako
jęs, bet jiems besėdžiant prisiartino triop- 
tininkai, irianti Nemunu medžius ir per
traukė jų kalbą girgždančiais irklais.

Darbininkai, irdami medžius, dainavo 
ir linksminos, nors ant jų veidų matėsi di
džiausias vargas ir liūdėsis; jie buvo ap
driskę, nuvargę ir skurdo apimti, vienok 
jie linksminosi, tartum visai neatkreipda
mi jokios atydos, kad juos vargas spauste-

spaudžia. > pvĮT
Adolfas ir Aldona liūdnai žiurėjo į tuos 

darbininkus, kaip jie sunkiai prakaituoja ! 
beirdami medžius ir saugodami, kad jie 
kur nors neužkliūtų ir nesusimuštų.

Aplinkui darbininkus šokinėjo į viršų 
žuvelės, tartum norėdamos į orą išlėktu bet 
tuojaus vėl puolė į vandenį ir dingo.

Taip jiems besėdžiant palengvėle pri
ėjo ponaitis ir kada jiedu pamatė, tai per
sigando ir iš vietos pašoko. .

— A, tai jūs, paukšteliai, persigandot, 
— pasigirdo storas balsas. — Tu, Adolfai, 
tuojaus eik ir užkinkyk arklius, nes aš į 
miestą turiu važiuoti.

Adolfas sykiu norėjo vestis ir Aldoną, 
bet tuojaus pasigirdo rūstus balsas:

—Ar girdėjai, ką aš tau sakiau? !
Adolfas liūdnai pažvelgė į Aldoną ir 

piktai į ponaitį, bet, nieko nesakęs, nuėjo 
pono paliepimą pildyti.

Aldona irgi norėjo paskui Adolfą eiti, 
bet tuom tarpu Jasekas atsistojo priešais 
ją ir įsmeigė savo juodas akis į jos veidą. 
Jo akįs taip ir žvilgėjo, tartum norėdamos 
Aldoną praryti.

Aldona nuleido savo mėlynas akis že
myn ir lyg kokia kaltininkė, neišdrįsdama 
akių į viršų pakelti, stovėjo priešais Ja-
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neateina, kad jos, dirbda-.jęs jos sustiprinimui. Tas 
mos amuniciją ir kitokias pranešimas neturi jokio pa- 
reikmenas, prisideda prie ii- mato.

.. . . , . . . . . .. . karės palaikymo, sutvėrė ne Pruseika ir ne
veik visi darbininkai lieja joms pūpį, kad jos ir jų kokia kita atskira ypata, 
kntuja ant kares lauko, mo- vaįkuėiai badu nenumirtų, ‘ 
terįs užima jų vietas įyai- gai^j0 nekęstų.

Birutės” draugiją

erti, 
tada 
tukų 
Bet

Jis ironiškai nusijuokė, paėmė ją už 
peties, sujudino ir paskui nuėjo.

Saulė pasinėrė juodam debesy. Kregž
delės pradėjo aplinkui lekioti ir iš to gali
ma buvo spėti, kad neužilgo pradės lyti.

III.
Kaip juroj v didžuvės ėda mažasias žu

vytes, taip turtuoliai beturčius žmonelius. 
Tai vis pinigai vienus padaro laimingais, o 
kitiems suteikia vargus ir amžinas kan
čias. Taip buvo ir su Adolfu. Laikui bė
gant Aldona pradėjo nuo jo atšalti, bet sva
joti apie Jaseką, kuris meiliais savo žode
lius užžavėjo ją...

Adolfas matė, kaip ji pradėjo šilkiniais 
drabužiais nešioti ir visur su ponaičiu va
žinėti. Nors ji ir pirmiau buvo linksma, 
bet dabar dar linksmesnė pasidarė. Kur 
tik ji nepasisukdavo, visur jos balsas skani- . 
bėdavo, kaip to čiulbančio paukštelio.

— Gal ji bus ir-laiminga? — kartojo 
Adolfas sau. — Girdėjau, kad ponaitis ža- ' 
da ją vesti. 1

. Bet vėl jis savo minčiai prieštaravo:
— Ne, tai negalimas daiktas, kad jis i 

ją vestų. Jau ne vieną jis taip suviliojo. 
Jis tik patol žada vesti, pakol neužganėdi
na savo gyvuliškų jausmų. . Atsimenu, kaip : 
jis buvo nusisamdęs jauną, vos septynioli- 
kos metų amžiaus, dailią tarnaitę. Po me- . 
tų laiko tapo iš dvaro prašalinta. Žmonės ' 
ir tuomet pasakojo, kad ji su Jaseku visur 
važinėjo ir Jasekas žadėjo ją vesti. Bet 
kaip tik liko suviliota, tai tuojaus iš savo 
dvaro išvijo. Sako, kad ji, neturėdama 
prieglaudos, nusižudžius.

Kartą Adolfas ėjo po sunkaus laukų 
darbo namo. Prisiartinant prie dvaro, jis 
išgirdo beskambant švelnų Aldonos balselį. 
Paukšteliai medžiuose taipgi čiulbėjo,įtar
tum jai norėdami pritarti. Kada Aldona 
pamatė Adolfą, tai visai šaltai jį pasitiko. 
Ta* meilė, tas prisirišimas, kurį pirmiau 
prie jo turėjo, jau buvo išnykęs.

— Na, kaip gyvena tavo ponaitis? — 
nusišypsojęs užklausė Adolfas.

— O, labai gerai ir jis dėl manęs labai 
geras.—Su pasididžiavimu atsakė.—Kuo
met su tavim draugavau, tai tu man tik be
dieviškus laikraščius ir knygas brukai, per 
ką kunigėlis ir išrišimo nedavė, pakol su ta
vim nepalioviau draugavus. Man Jasekas 
taipgi sakė, kad tu esi velnio apsėstas. Da
bar jis man šilkinius drabužius sutaisė ir 
kur tik važiuoja, tai ir mane su savim ve
žasi. O koks jis meilus...

— Taip, meilus! — atsidusdamas per
trauke jos kalbą Adolfas. — Bet kasžin, ar 
ilgam jo tas meilumas? Taip, Aldona, jis 
geras, meilus... Bet jo širdis pilna nuodų, 
kaip gyvatės. Tik tu pagalvok, ar gi jis 
negali surasti sau draugę iš tokios pat luo-1 
mos, kaip ir jis pats? Ir kas tu esi prieš 
jį? Ar ilgai jis tave vežiosis ir mylės? 
Matomai, tu dar jo meilumų nežinai. Jis 
jau kelias pražudė bemylėdamas ir-tave tas 
pats likimas laukia. Ątsimink, Aldona,, 
kad verksmu prisiminsi mano žodžius, bet 
bus jau pervėlu. O dabar sudiev.

Aldona stovėjo, kaip Loto žmona, pa
virtus į druskinį stulpą. Matomai, Adol
fo žodžiai ją sugraudino. Kada Adolfas 
nuo jos prasišalino, tai dar atsisuko ir jie
du vienas į kitą pažiurėjo, o paskui nuėjo 
savais keliais.

(Dar bus).

riose dirbtuvėse ir išdirbinė- 
ja įvairias reikmenis ir net 
amuniciją.

Nors visose kariaujančio
se šalyse moterįs dirba įvai
riose dirbtuvėse, bet dau
giausiai jų matos Vokietijoj. 
Iš to galima suprasti, kad 
Vokietijoj daugiausiai dar
bininkų randasi ant karės 
lauko, kurių, veikiausiai, 
dauguma jau ir nesugrįš.

Vokiečių laikraščiai pa
duoda gana žingeidžias 
skaitlines linkui moterų, 
dirbančių įvairiose pramo
nės šakose.

Produktų išdirbystėj da
bartiniu laiku moterų ran
dasi 40 nuošimčių.

Kariškų balnų išdirbys
tėj ir kitokių tos rųšies 
reikmenų 15 nuošimčių.

50 nuošimčių dirba prie 
įvairių smulkių išdirbysčių.

15 nuošimčių dirba prie 
išdirbimo chirurgiškų įran
kių.

20 nuošimčių prie išdirbi
mo optiškų instrumentų.

75 nuošimčiai moterų dir
ba prie konservų, rengia
mų dėl kariu menės.

70 nuošimčių dirba prie 
audimo ‘kareiviams audeklų.

Kruppo armotų išdirbys
tėj veik kasdien po kelis " T■ , . 1 . Klausyti, prasisalino itukstancius moterų skaičius' 1 - -
didinasi.

Galima sau persistatyti - 
tas baisenybes, kurios da-V 
bar Europoj dedasi. Vyrai, j 
žudosi ant karės lauko, o j" 
moterįs ^jiems dirba žmog-1 
žudiškus įrankius, suteikia j 
maistą ir drabužius, kad tik1 
jie ilgiau i 
ant karės lauko, kad tik 
oaugiau galėtų vieni kitų iš-; jv,okingfJs drabužiais, 
z.uuyti. . .v '.blikos buvo pilna svetaine ir
.. ar tą daro i.s savo moterjs turėjo gerą pašise- 
ųUoso noro. O gal jos at- Suprantama, turės
jaučia savo t ėvynei ir tą da- : . nŠjno x
ro iš patriotizmo? Ne, jas j 2 
verčia gyvenimo aplinkybės! 
tą dirbti. Jos dirbame iš i 
savo liuoso noro, bet kad, 
išsigelbėjus nuo bado mir-'

Aš pati.

ŽINIOS
SCHENECTADY, N. Y.
26 d. spalių L. M. P. S. 

A. 7-ta kuopa buvo surengus 
prakalbas. Kalbėjo drg. D. 
Klinga. Iš priežasties neti
kusio oro, žmonių susirinko 
nedaug. Drg. Klinga pa
šventė visą kalbą moterų 
klausimui. Kalbėjo apie pu
santros valandos, nurodyda
mas, kad moterų vieta ne 
vien tik namuose, bet ir vi
suomenėj.

Iš priežasties ma~ai atsi
lankiusių, žmonių, tapo su-

bet vietos susipratę mote
rįs, kurios matė reikalingu
mą progresyviškos moterų 
draugystės. L. Pruseika ir 
kiti tik prigelbėjo draugi
jai, bet nesutvėrė ir statė 
ant tikro kelio, kaip kad A. 
Liutkus rašo. Vietos susi
pratę moterįs pačios užsi- 
briežė tą kelią, kuriuomi 
dabar eina.

J. Zubienė.

ganėdintos.
Paskui moterįs nutarė su

rengti demonstraciją ant 1 
d. lapkričio ir apie tai pra
nešė svetimtautėm. Ang- 

moterįs pagyrė lietuves, 
kamuos darbuojasi ir rūpi
nasi moterų reikalais.

Moteries Vaikas.

GARDNER, MASS.
7 d. lapkričio socijalistų 

.kliube buvo koncertas mote
rų draugystės “Birutės”. 
Reikia pažymėti, kad pro
gramas buvo gana įvairus 
ir traukėsi virš dviejų va
landų. Publikos susirinko 
tiek daug, kad net vietų ne
užteko. Programas susidė- 

_ . _ jo iš penkių monologų, 13 ; 
manyta surengt, kitas pra- 'deklamacijų, pasikalbėjimas j 
Laibas 31 d. spalių, tas pats “Povilo su Dede”, kuris bu- 
kalbėtojas kalbėjo 2 vai. ir|vo gana, juokingas ir labai 
pusę, trumpai. paliesdamas'gabiai atliktas; iš pasikal- 

, o dau- bėjimo publika labai gar- 
apie^mili-ld/jai pasijuokė; pasikalbė- 

-------- - __ —:dą darbi-,• jūnas “Rožytės su Motina”, 
ninku ir kapitalistų klesom.']<uris taipgi gerai suloštas, 

Ant galo buvo diskusijos, j “Džian Bamba su savo Kei- 
kurios traukėsi apie vai. lai-'de” ir buvo monologas “Mo
ko. Diskusijos padarė ge-Jtcrims lygios teisės”. Vis- 
rą įspūdį. Las pavyko labai gerai. Au-

Kuriems prakalbų nubodo kų surinkta nukentėjusioms 
į ki-. nuo karės lietuviams $2.60.

jtus kambarius, bet diskusi- j Geistina būtų, kad ir tan
ioms prasidėjus, visi sugrį- kiau moterįs parengtų to- 
,žo. Iš publikos kįlo įvairių l'ių koncertėlių, nes jie pub- 
klausimą, iš kurių buvo ir likai labai patinka._ 

{juokingų. I
Prakalbos nusisekė gana 

gerai.
30 d. spalių buvo taip va- 

... ... dinamas “Farmeriu balius”galėtų , laikytis L_ M_ p> s. A_ 7 Į<(tlop()S.; 
įsių . • x •pu_ g as su vyrais teises; jos 

'varė gana smarkią agitaci-

moterų klausimą
giausiai kalbėjo
tarizmą ir jo naudą darbi

MONTELLO, MASS.
“Laisvės” N. 79 koresporv 

dentas p. Kūdra rašo, būk 
vietos merginos priklauso 
prie pažangesniųjų drau
gysčių vien tik dėlto, kad 
vaikinai joms fundija sal
dainių, vedasi į balius, teat
rus, rengia pasilinksmini
mų vakarėlius ir tt. Man 
rodosi, kad p. Kūdra visai 
apsilenkia su teisybe. Jis 
mano, kad merginas galima 
už saldainių baksiuką nu
pirkti ir parduoti. Bet man 
rodosi visai kitaip: kurios 
merginos priklauso prie 
pažangesniųjų draugysčių, 
tai jos darbuojasi ne už sal
dainių baksiuką, kaip kad 
p. Kūdra mano, bet iš pasi
šventimo, kad jos atjaučia 
tam dalykui nemažiau už p. 
Kūdrą. Man rodosi, kad 
tos merginos neparduoda 
savo sąžinės už saldainius 
ir tam panašius daiktus.

Onytė.

MINERSVILLE, PA.
Prieš rinkinius ir mūsų 

miesto moterįs buvo sukru-

tume ir tik už juos dirbtu
me, tai daugiau jų gautume 
gatvėmis bėgiodamos, negu 
lankydamosios į visuomeniš
kus susirinkimus, besimo
kindamas roles arba gaidas. 
Tik pagalvokite, kiek vargo 
reikia padėti besimokinant 
l okį nors veikalą ir nejaugi 
męs tiek vargo padedam 
vien tik už saldainius? Ne
jaugi mums taip saldainiai 
brangus, kaip kad juos ap- 
kainuoja p. Kūdra?

Kaslink saldžių lūpelių, 
tai visai taip nebūna, kaip

to. Tolinus p. Kūdra priki
ša gražias akutes. Keistas 
p. Kūdros prikaišiojimas. 
Jis nori, kad męs j žmones 

buvo viešas moterų susirin-i žiūrėtume, kaip rusas į vo- 
įRimas. A. Arbačauskas kietį arba vokietis į rusą, 
j trumpai paaiškino apie rei- • O gal p. Kūdra nori, kad 
.(kalingumą moterims įgyti męs su vaikinais elgtumės 
lygias su vyrais teises ir nu- taip, kaip kad šuva šu kate? 
rodė, koks moterų padėji- Męs prisilaikom mandagu-

N. 87 tilpo iš mas buvo senovėj ir dabar, mo ir etikos, per tai visai 
ties, kad palaikius savo gy- mūsų miesto korespondenci- Taipgi nurodė, kodėl socija- bereikalingai p. Kūdros už- 

' i, kurioje p. A. Liutkus sa- bstai reikalauja moterims mėtinėjimai.
“Birutės”'lygių su vyrais teisių. Mo- O. Višnuskiutė.

MONTELLO, MASS.
(Atsakymas A. Liutkui.) 
“Laisvės”

vastį. Gal daugelis net ne- ji 
turi laiko pagalvoti, kokius ko, būk moterų

Rengia LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESYVIŠKO 8USIVIENYJIMO PIRMA KUOPA. Rus suloAla trijų aktų tea para
šyta S. Przybyszewskio “VARDE LAIMES”

R’: 1 
' V . C

lt.
z •I’-- ■K, < ■'
•.r.-.T?

l » i »4

Lošimas atsibus SEREDO.IE, 24 LAPKRIČIO (NOVEMBER). 1915, TAUTIŠKAME NAME, 101 — 103 Grand St., Brooklyn,
Lošimas prasidės lygiai 8:15 vai. vakare. Po lošimui bus balius ir skrajojanti krasa. Daugiausia gavęs atviručių, g^usN. Y.

knygą “Raistas”, kurią aukauja Bcncsevičiūtė.
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480 Pioneer St, 
Cincinnati, Ohio.

— KAINOS NUPIGINTOS 
KARi

Chicago, Ill. — Kaip pra
neša kapitalistų laikraščiai,

popieros, tabako, svaiginan
čių gėrymų ir maistinėse.

Albanietis.

CINCINNATI, OHIO.
Nors mūsų mieste lietuvių ^reuaenų vauovus su *om- Bet matytfkad ji?statė pa nda,i hūrpli., hJt. Pamjų advokatais ^sikal-I ų jų

gų!” Mat, būta republikonų 
.partijos kandidato. Gaila,

kuris buvo suvedęs1 kad republikonai ,tokį “Pr.°- 
kandidatų turėjo, peri 
ti. kad iie statė pa- kui.

RED. ATSAKYMAI.
Antanui F. Bielskiui, pir

mininkui Lietuvos Sūnų

ke prakalbų visi ramiai už- naujų vietos L. Š. F. Fin. 
Isilaikė, tik vienas atsistojo sekretorių. Aš buvau įga- 
ir pradėjo šaukti: “Vyrai— Įlotas nuo T. M. D. 52 kp. 

I republikonai, eikite į mitin-j Todėl T. M. draugystė malo- I rvr\ 4-n klilzn nu »n Xa iSvinlzfi m 1 1 rl Unl G rV'l f ‘1 1

Wilmington, Del. — Dar
bai, eina neblogai ir dirba- 

' ma pilnų laikų. Čia amat- 
ninkai buvo išėję į streikų

kalavimų išpildyti, 
rinkai laikosi gana tvirtai 
ir tikisi streikų laimėti.

J. D. Bendokaitis.

irys, klAAAO „
streikierių vadovus su kom-

randasi nemažas būrelis, bet - - - . .,
laikraščiuose labai retai ma-' j aPie. .}KU- t 
tosi žinių iš jų gyvenimo ir 10 ,d;. lapl™, vietoj susi- 
visuomeniško veikimo. Lie- d.eA ^!k^,m.0.®1’. 
tuvių tarpe yra ir susipra
tusių. Taipgi yra ir drau
gysčių. Seniausia pašelpinė 
draugystė tai šv. Kazimie
ro. rrie šios draugystės 
priklauso apie 18 narių ir 
kasoj turi apie $800. Drau
gyste gyvuoja apie 20 me-

iš kompanijos pranešimas, 
ikad jie jokių derybų su dar- 
1 bininkais nemano pradėti ir 
apie jokių taikų nekalbės.

Darbininkai jokios atydos 
į tai neatkreipė ir vienbal
siai nutarė kovų vesti ant 
toliaus. Dalis darbininkų 
išvažiuoja kitur darbo jieš- 
koti, bet likusieji laikosi ga
na gerai. Nieko nuostabaus 
nebūtų, jeigu išvažiuotų tie, 
kurie neturi iš ko gyventi, 
bet dabar važiuoja ir tokie, 
kurie gana gerai materiališ
kai stovi. Rodosi, kad jau 
gėda būtų tokiems darbinin
kams panašiai pasielgti. 
Mat, kada kiti kovų laimės, 
tai ir jie atgal sugrįžš.

*

nariai dar “geresni”.
♦ 

♦ ♦

, Mūsų kunigėlis dabar veik 
kas nedėldienis pašvenčia 
dalį savo pamokslo vien tik 
socijalistų ir jų raštų keiki
mui. Kada žmogus nueina 
į bažnyčių, tai daugiau nie
ko negali išgirsti, kaip tik 
šauksmų: “Kovokime su so
či j alistais, nes matot, kad 
jie griauna ir naikina baž
nyčias ir tikėjimų!”

Man rodosi,kad kiekvienas 
susipratęs žmogus gali su
prasti, kad kunigėlis meluo
ja, nes niekas negirdėjo,kad 
socijalistai būtų sugriovę 
rors vienų bažnyčių arba 
panaikinę tikėjimų, bet ku
nigėlis visgi išdrįsta apie 
tai kalbėti.

J. č. Uuolionis.

nes išrinkti naujų delegatų į 
mano vietų.

Nekuriuos dokumentus 
rdaviau drg. J. Kazlaus- 

Šiuomi kartu pas Ro
chester™ iždininkų, drg. K. 
Semaškų, randasi $34.40.

New Yorko valstijoj darbai 
žymiai pagerėjo ir kas mė
nuo vis eina geryn. Ypa
tingai darbai pradėję eiti 
gerai nuo rugsėjo mėnesio.

Pagal komisijos paduotus 
rekordus, darbininkų už- 
jnokestis, dirbančių 1,300 
dirbtuvėse, spalių mėnesy 
pakilus ant 4 nuošimčių, su
lyginus su rugsėjo mėnesiu.

Bedarbės, kurios pirmiau 
taip skaudžiai atsiliepė ant 

■darbininkų, dabar jau pra
deda visai išnykti.

Komisija sako, kad pasta-

■saasagg?

Prie kuopos priklauso apie 
14 narių ir ji silpnai gyvuo- 
X v

Yra susitvėrus lietuvių 
kooperatyviška bendrovė. 
Šios kooperacijos tikslas — 
tai namų pirkimas. Prie ko
operacijos priklauso 8 na
riai ir ji vadinasi “The Lith
uanian Co.” Turi jau nu
pirkus keliatų namų. Prie 
šios kooperacijos priklauso 
sugabesni žmonės, per tai 
tamsūnėliai jos neapkenčia 
ir iš tos priežasties tarpe 
kooperacijos narių kįla ne
susipratimų.

Miestas, kaipo priskaito- 
mas prie didmiesčių, tai la
bai puikus ir švarus. Iki 
šiol buvo šilta, bet 13 d. lap
kričio smarkiai palijo ir 
naktį pasnigo. Bet saulei, 
pasirodžius vėl sniegas iš
nyko.

Apie 10 savaičių tam at
gal čia sustreikavo apie 
3,000 mašinistų. Streikas 
eina normališkomis vėžė
mis. Tarpe streikierių yra 
heliatas lietuvių. Streikie- 
riai reikalauja unijos pripa
žinimo ir 8 vai. darbo die
nos, su ta pačia mokesčia, 
kurių pirmiau gavo. Buvo 
manyta apšaukti generališ- 
ką streikų, bet kitos dirbtu
vės sutiko tuos pačius rei
kalavimus išpildyti be strei
ko, kų šitie per streiką lai-1 provokacijų, kurias atlieka 
mes. Taipgi ki cos unijos re-j kompanijos nusamdyti tam 
mią streikierius. bet kompa- tikri žmonės, streikų sulau- 
nijos nenori darbininkų rei- žyti, bet vargiai tas" jiems 

. . _ . Darbi- pavyks. Dabar Chicago j
• prįeg streikierius užvesta 

daugiau 600 įvairių bylų. 
Kada teismas pradėjo nag
rinėti tas bylas, tuomet pra
dėjo kilti į aikštę daugybė 
visokių šunybių, papildytų 
policijos ir detektyvų.

Teismui tas nepatiko ir 
tolimesnį bylų perkratinė- 
jimų atidėjo ant toliaus.

Streikieriai mano, kad 
greitu laiku kompanijos tū
lės pasiduoti ir išpildyti jų da aukų, tai tuos iškolioja. 
reikalavimus, nes jos ir da
bar turi didžiausius nuosto-

“Laisvės” N89 tilpo 
mūsų miesto korespondenci
ja, kurioj Abeliškis sako, 
būk aš neteisingai parašiau, 
kad suareštuotus streikie- 
rius paliuosavo po 50 dol. 
kaucijos. Dalykas buvo 
taid: kada juos suareštavo,
tai paleido po 50 dol. kauci- tikslo, jie deda visas savo 
ja, bet vėliaus pareikalauta 
po 300 dol., o jau mano ko
respondencija buvo pasiųs
ta, per tai ir išėjo klaida.

S. Zavadskas.

JERSEY CITY, N. J.
Ir vėl užbėgo už akių.

Mūsų tūlų draugysčių va
dai net iš kalio neriasi, kad 
tik socijalistams arba Drau
gijų Sąryšiui kaip nors už
kenkus. Kad atsiekus to

CHICAGO, ILL.
Iš rūbsiūvių streiko.

Jau septinta savaitė bai
giasi, kaip vietos rūbsiūvių 
streikas tęsiasi, o pabaigos į 
dar nesimato. Kaip strei- 
kieriai, taip ir darbdaviai 
laikosi gana stipriai. Tiesa, 
mažesnės firmos jau išpildė 
darbininkų reikalavimus ir 
pripažino unijų, bet didesnės 
firmos vis dar laikosi. Mat, 
jos mano su pagelba įvairių

pastangas.
Štai ir dabar,’ socijalistai 

rengia maskų balių ant 24 
d. lapkričio. Išgirdę apie 
tai tų draugysčių vadovai, 
kurios nepriklauso prie 
Draugysčių Sąryšio, taipgi 
nutarė minė to j dienoj pa
rengti balių. Kad jie taip 
pasielgė, tai nieko nuosta
baus nėra, nes tankiai taip 

'pasielgia, bet kas keisčiau
sia, kad jie kreipėsi prie 
| Sąryšio draugysčių, už- 
i kviesdami dalyvauti jų ba- 
liuj. Kaip girdėjau, tai 
draugijos atmetė jų užkvie
tė ma ir pasižadėjo soči jai is- 
tų rengiamam baliuj daly
vauti.

Pirmiau bėga nuo Sąry
šio, o paskui lenda ir mal
dauja pagelbos. Ar tai ne 
juokingas pasielgimas?

Kurie bus geriau apsimas- 
kavę, tai gaus dovanas.

Jersietis.

MONTREAL, CANADA.
Canados valdžia jau pra- ruoju laiku labai žymiai pa

deda imti į kariumenę ir 16 gerėję darbai kailinių ir 
metų amžiaus jaunikaičius. • skurų išdirbystėj, audiny- 
Nelabai seniai buvo toks at- į čiose ir rubsiuvystėj. Silp- 
sitikimas. Tūlo francūzojiai einu šiose išdirbystėse:
sūnus, 16 metų amžiaus, pa
norėjo įstoti į kariumenę. 
Kada nuėjo į kariškų ofisų, 
tai valdžia visai nepaisė,kad 
jis turi tik 16 metų am
žiaus, bet pareikalavo nuo 
tėvų pavelijimo. Supranta-; tai dabar Chicagoj darbai 
ma, tėvai leidimo neišdavė, jkibai gerai einu, ypatingai 
bet sūnus kokiu tai būdu ta
po priimtas į kariumenę. 
Tuomet motina pradėjo 
blaškytis, verkti ir reikalau
ti, kad jos sūnus būtų iš ka- 
riumenės paleistas. Ir tik 
po ilgų prašymų tapo jis at
gal sugrąžintas.

Antras atsitikimas buvo 
toks. Tūlas .francūzas, 
“karštas” savo tėvynės “my
lėtojas”, pastojo į kariume
nę. Patarnavęs trumpų lai
kų pamatė, kad kareiviu 
būti jau nėra taip gerai, 
kaip kad jis pirmiau manė, 
per tai ir pabėgo. Bet, 
vargšas, neilgai naudojosi,kų padėjimas būtų pagerė
ta laisve. Tuojaus pribuvo jęs, tai abejotina ir kapita

listų laikraščiai apie tai tyli.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

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

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA 

Berline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas ąnt nrrnoe 
neaugėčiau 800 markių (apie 625 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI G VA RANTUOTI.

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

ta laisve. Tuojaus pribuvo 
apsiginklavę jo draugai ka
reiviai, suareštavo ir nuga
beno atgal į kariumenę. Ten 
jam pasakė, jeigu jis dar sy
kį bandysiųs bėgti, tai bū
si ųs sušaudytas.

Tai matot, kaip Canados 
valdžia elgiasi su kareiviais.

Juodplaukis.

įvairiose geležies liejyklose 
ir abelnai geležies išdirbys
tėj darbai einu dienų ir nak
tį, nes dirbtuvės gavę iš Eu
ropos ir Canados iabai daug 
įvairių užsakymų. Geriau
siai dirba šiose dirbtu
vėse: American Car and 
Foundry Co., Standard 
Steel, Pullman, Western 
Steel Car and Foundry Co. 
ir American Locomotive 
Works.

Kad kompanijos gavo 
daug užsakymų ir kad dar
bai gerai eina, pilnai gali
ma tikėti, bet kad darbinin-

Niagara Falls, N. Y. — 
čia darbai eina gerai ir dir
bame pilnų laika, bet iš ki
tur atvažiavus darbo nega
lima gauti, nes ir ant vietos 
yra bedarbių. Ypatingai 
daug bedarbiui, kurie nemo
ka jokio amato.

AI. Keršiulis.

Kalėdų DOVANOS
Laisve” duos dovanas 

savo skaitytojams,
DOVANOS NAUJIEMS SKAI

TYTOJAMS:
Kas užsirašys arba kita 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 metu> 
$2.00, tas gaus dovafių knygoms už 50c.

Knygas pasirinkit iš šio surašo:
Išvogimas iA l’aviako 10 kalinių, kaina ................
Moteriškė ir Kjejlė ............................................................
Raudonas Juokas ................................................................
Darbo žmonių istorija ........................................................
Lietuva sušals .......................................................................
Moterų padėjimas evangelijoj ........................................
Griuvėsiuose ............................................................................
Šeimynos istorija .................................................................
Kontrobandnikai ...................................................................
Galutinis klesų kovos tikslas ........................................
Lekcijos apie atskyrimo ženklus ..................................

20c. 
20 c. 
35c. 
25c. 
20c. 
20c. 
15c. 
10c. 
20c. 
10c. 
10c.

LONG ISLAND CITY,N.Y.
Darbininkų streikas.

Darbininkų streikas vis 
dar tebesitęsia. Kompani-1 
jos turi daugelį streiklaužių' 
ir su jų pagelba dirba. Strei- 
klaužiauja daugiausiai neg
rai.

Šiomis dienomis tarpe 
streikierių ir policijos įvyko 
susirėmimas.
į pagelbų pribuvo jų mote- 
rįs ir pradėjo į policijų ak-1 
menimis metyti. Į susirė-1 
mimo vietų buvo iššaukta 
policijos rezervas ir tik tuo
met streikierius nuveikė. 
TaipgiTapo areštuota kelia- 
tas a&ybininkų.

Reikia pažymėti, kad tar
pe streikierių randasi daug 
lietuvių, kurie yra paklus
nus kun. Miluko tarnai. Mes 
gi žinom, kad kunigai veik 
visuomet priešingi darbinin
kų streikams ir liepia jiems i 
ištikimai darbdaviams dirb-1 joT suTuomi sutiks. ’

Abelnai, darbininkų ūpas 
pakilęs ir jie pasiryžę strei
kuoti iki laimėjimo.

Vietinis.

DETROIT, MICH.
Parapijonų vargai.

Mūsų parapijonai turi 
bažnyčių, bet ji permaža, 
per tai kunigėlis sumanė 
naujų statyti ir pradėjo au
kas rinkti. Dabar vaikščio
ja po stubas ir kurie rieduo-

Kada ..atėjo į musų stubą ir 
aš paklausiau, kokia naudųZs, •• • • M A A * V « t f *. I V M JI i VI K ’ V VV A X A w V4 kj A L4 J AXV7AX1VA

^•us* Apart to ir valdžia jau darbininkams atneša bažny- 
pradeda tarpininkauti tarpe čia, tai išgirdau “inteligen- 
streikierių imkompanijų,kad,tiškų” atsakymų: “Tu, dur-
greičiau užbaigus streikų. 
Šiomis dienomis valstijos 
taikos komisija streikie- 
riam ir kompanijom pasiūlė 
savo tarpininkystę. Tarpi
ninkais paskyrė tris teisė
jus, kurie tarpe žmonių turi 
gerų įtekmę.

Unijos vadovai varde

riau, turbūt iš bedieviškų 
laikraščių prisiskaitei, kad 
tokį užklausima užduodi!” 
Paskui kunigėlis atsisuko 
prie gaspadinės ir pradėjo 
šaukti: “O, viešpatie, kaip 
jūs galite savo stuboj tokį 
žmogų laikyti? ! Aš tuojaus 
einu iš šios sAtubos, nes bi- 

streikierių sutiko priimti tų jau, kad perkūnas netrenk- 
tarpininkystę, bet nuo kom
panijų dar -jokio atsakymo 

| regauta, bet spėjama, kad ir

JERSEY CITY^ N. J.
Pastaruoju laiku tūlas vai

kinas D. sutarė apsivesti su 
dievota mergina. Vaikinas 
laisvų pažiūrų, bet mergina 
•įsimylėjo iš tikros širdies ir 
sutiko imti civiliškų šliūbų. 
Kadangi mergina šiame 
mieste turi giminių, kurie 
baisiai priešingi, kad už be
dievio išteka, tai jiedu aplei
do šį miestų ir apsigyveno 
kitame mieste.
Ir štai dabar baisu ir klau

syti, kokios kalbos eina apie 
ta vaikina: viepi sako, būk 
jis esąs jau žepotas ir savo 
pačių palikęs, kiti sako, kad 
tai žydas, treti ^tvirtina, kad ___ ____ _______ ____
tai liuteris ir tt. Man teko 1 draugystės, Grand Rapids, 
su tos merginos seserimis Mich. — Tamstos raštelio 
kalbėti ir jos.jšreiškė norų “Vardan teisybės” negalėsi- 
su savo prasišalinusia se- me sunaudoti, nes perdaug 
sere draugiškai gyventi, ne- šiurkščių kalbą vartojate, 
paisydamos į tai, kad ji pra-i Apart to, tos ypatos, kurias 
sišalino su tuo vaikinu ir ei- jūs pateisinat, jau mums y- 
viliškai apsivedė. ra žinomos,kaip jos “teisin-

Iš savo pusės patariu se- gai” elgiasi. Pavyzdžiui, 
serims susitaikyti ir užmirš- kada p. Besaspario tilpo pa
ti tuos nemalonumus, kurie .siaiškinimas, tai dar jokiam 
įvyko, prieš, apsivedimų. i laikrašty protestų nebuvo ir 
Taipgi linkiu jaunavedžiam .męs visai nieko nežinojom,

P. Bieliūnas.

Northome, Minn. — Čia 
darbai eina gerai ir darbas 
nesunku gauti. Miestas 
“Šansas”. Lietuvių randasi 
tik penki pavieniai.

J. Simskis.

viliškai apsivedė.

tell vicii jviYAoaii 

apsivedimą. I laikrašty protestų nebuvo ir

laimingo šeimyniško gyve
nimo.

Tos dovanos 
Kalėdų.

Pasiskubinkit 
tįs atnaujinti,

bus duodamos tik iki

kitus prikalbinti ir pa-

“LAISVES” ADMIN.

ti, nekeliant jokio triukšmo. | 
Per tai ir dalis lietuvių 
relabai streikui prijaučia. 
Bet daugiau susipratę dar
bininkai laikosi gana gerai.

Darbininkai ir darbinin
kės! Nenupūlkite dvasioj 
ir laikvkitės vienybėj,nes tik 
per vienybę galima kovų lai
mėti. Neklausykite jokių 
agentų, kurie jus kalbins 
grįžti prie darbo.

Nežinomas.

MAHANOY CITY, PA.

tų.”
Tai matot, kaip kunigėlis 

elgiasi, kurie aklai jam tiki 
ir duoda pinigų, tai tie pro
tingi., o kurie pareikalauja 
nuo jo pasiaiškinimų, tai tas 
“durnas” ir nieko nesupran
ta,tų gali ir perkūnas trenk
ti.

Rodosi, kad lietuviai gali
1 d. lapkričio buvo prakal-v?Psi.eiti j.r su s?naįa 

bos S. L. A. 211 kuopos. ’ bažnyčia, net cij, kunigėlis 
Kalbėjo Andriuliavičius iš 2ūPinasi naujos bažnyčios 
Pittston, Pa., L ______ . . . . . . .. t
unijos organizatorius Gegu-,^av_1fnais- Apie tai lietuviai

Andriulečius aiškino lure^ pagMvoti.
T. A ir kvinto nrin ’/• KllSinskas.

NASHUA, N. H.

kad jis protestuoja. Tuom 
tarpu jis rašo “Vienybės 
Lietuvninkų” N. 45, kad sa
vo pasiaiškinimų mus pri
vertęs tik protestais patal
pinti. Iš to visko matosi, 
koks jis žmogus ir kokių są
žinę turi, kad išdrįsta taip 
begėdiškai • meluoti.

Jeigu Martinaitis nestojo 
trečiųjų teisman, tai jis ir 
yra kaltas. Jeigu žmogus 

buvo. Maždaug jaunų vy-|nieko nekaltas, tai nebijos 
ru nuėjo į kariumenę, tai trečiųjų teismo, 
darbininkų skaitlius suma-

Darbai
Montreal, Canada.—Šiuo- 

mi tarpu darbai pas mus ei
na gerai. Tiesa, dar randa
si ir bedarbių, bet jau daug 
mažiau, negu pirmiau, kad

ir angliakasių ^tetymu su tem tikrais išro-,/pa ammunicij

zis.
apie S. L. A. ir kvietė prie i 
jos rašytis. Gegužis kalbėjo ' 
apie įvairias organizacijas,.

nnrlinn’iima iv’

PRANEŠIMAS ROCIIES- 
TERIO VISUOMENEI. 

I

Nelinksma yra man pra-
Darbininku streikas vis aiškino jų naudingumų ir 

dar tebesitęsia ir pabaigos'kvietė darbininkus prie jų, 
Tesimato. Jau buvo kalba- priklausyti. Pertraukomis įnešti, kad aš buvęs L. Š. F. 
na apie susitaikymų darbi- buvo deklamacijų. Dėklą- « * * * i a . A z-m « v •

MES TROTINAME, JUS PELNOTE. NEREIKALAUJAME 
PINIGŲ,* MOKĖKITE TADA, KADA APLAIKOTE DAIKTUS IR 
JEI JIE JUMS PATINKA. Tūkstančiais dolerių išduodama tavorų, 
kad supažindinti jus su mūsų tavoru. Tas nupiginimas tiktai per 
tūlą laikų, ir pareikalavus męs jums prisiusime puikiai išbraižytą 
auksinį laikrodėlį, vyrišką ar moteriškų 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 Cigarų, 7 šūvių nikeliuotą revolverį. VEIK DYKAI! 
VISKAS PILNAI G VAR A NTUOTA. Kitur už tuos daiktus užmo
kėtum tikrai $25.00. Specijališkas nupiginimas, todėl pasinaudokite 
tokia proga,- kol daiktų yra, prišaukite »avo vardą ir adresą, iškirpę 
šitų apgarsinimą, o męs jums išsiųsime šituos 10 daiktų dėl peržiū
rėjimo ir išbandymo. Jeigu jus tas viskas “užganėdins, užmokėsite 
agentui $5.95 ir persiuntimo iškaičius. Užsisakykite šiandien—su
gėdysite pinigus.
EXCELSIOR WATCH CO..i>^...CHICAGO, ILL.

JOHN KULBOK CAFE

ria.

291

Tel.

mksčiau gauta, 
kad negalėjom MAGIC SCHOOL.

nori būti magiku? Ar nori 
teatruose? Tai mokykis ma

ldytai pir-

Žinoma, kad 
visi biznieriai 
savo biznį gi- 

Cigaras, 
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

tai nereikia gir-

S M
8

83 N. 6th Street
IltKaiHTCMo]

Jonas MATHuS
G ERIA USIA S DI DŽIAUSI A S 

IR ŠVARIAUSIAS S A LIŪ
NAS VISAME SO. 

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies gčry- 
inai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATIIUS
(Lietuvis Savininkas)

342—341 W. Broadway
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių < 
Labdarystės Draugijos namo.)

kaip 
tis.

Kukui, Cleveland, Ohio.— 
žėfjo. Apart to, dar pradėjo Apie S. L. A. kuopos pra
dirbti ammunicija, kaip tai kalbas talpiname anksčiau 
kulkas ir kitokius žmogžu-1 gautų korespondencija. At- 
,fcškus įrankius/ Kurie dir- leiskite., kad negalėjom su- 

l'v tai neblogai^ naudoti.
K. J. Naunikicnci, Great 

kitose pramones šakose vos Neck, N. Y. ^ Apie vakarų 
ant duonos gali užsidirbti, talpinam 
Nekuriose dirbtuvėse tapo;Atleiskite, 

darbininkams su- sunaudoti.
Darbininkai, ne- 
kitokio 
yra dirbti ir už

V**1
ir uždirba, bet dirbantieji!

kalba,
Žinoma, vieta atsakanti <iė’ pa

keleivingų. Kambariai u visais pa- 
rankutnais. Prašau kreiptis į tą vie
tų. o būsit užganėdinti.

JOHN K UI.BOK Loenininkas
Wythe Ave., Corn. So.1st Si. 

BROOKLYN, N. Y.

Greenpoint 279

mažintos.
turėdami
priversti
mažesnę alga.

Juodplaukis.

M. Rudavičiui, M t. Car- T ? 1

išėjimo, mel, Pa. — NiįroSykit savo

__  ______ __ __________ _ ________ _________  finansų sekretorium, tur5- 
ninku su darbdaviais. Ant riavo A. Sabaliauskiūtė ir jau apleisti Rochester) del,

- ' 10 d. lapkričio buvo paskirta A. Juškevičiūtė. Ant pabai- blogų gyvenimo sąlygų, ir 
arbitracija dėl sutaikvmo. gos Andriulevičius kalbė- negalėjau net taip greitai 
Buvo atvykęs New Hamp- jo apie suteikimų moterims pranešti visuomenei,. kad x

shire darbo departmento na-lygių su vyrais teisių. Lai-ant mano vietos išrinktų I austrialės komisijos,

'1 Albany, N. Y. — Pagal 
nranešimus New Yorko in- 

, tai

tikrų adresų. //Męs turime 
prisiųst jums ^‘Socialdemo
kratų”.

A. Macaitis, Brooklyn, N. 
Y. — Gerai, tai gerai, bet 
su “Aleliuja” gįisit palaukt 
iki velykų. p

TRADE MARK

M. SCHWARTZ

dirbi i
gija, yra lengva išmokti.
ma lekcija ir magijos Štuka, tik pri- 
iųskite 25c. už prisiuntimo išlaidas, 
kausite didelį magijos kataliogą ii 
'aaiškinimą, kiek kainuos mokslas.

Su pirma magijos štuka ir lėkei- 
a jau galėsi padaryti didelę nuosta

bu (stebuklus) tarp žmonių. Kitoj 
moterjs mir.lys, kad tu turi velniu

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

(•ft—16)
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apie platinimą

ORAK ULO PATARIMAI

Prie išsinarinimo ir isipjovimui DAKTARAS Akušerka
PabalKuai kursą Woman* .Medics* 

College,'Baltimore. Md <
Pasekmingai atlieka savo darbų prie j 

dmdvmo. talpi?4 suteikia visokia* rodą* it - 
pagelbą invalidose moterų ligose ,

F. Stropiene,t'X,",V.t.'. ’

NAUJAI ATIDARYTA KI JEVO KRAUTUVE 
GRAMAFONŲ

Specijališkas nužeminimai 
kainos ant trumpo laiko. Pa 
siskubinkite įgyti šitą grama 
foną su 12 lietuviškų dainą 
500 aditų, kaštuoja $12.5* 
Gvarantuotas ant 10 metų. Ai 
tą gramafoną siunčiame kiek 
vienam su tiesa apžiūrejim* 
prieš užmokėjimą pinigų. J«1 
gu nepatiktų, galite sugrąžint 
atgal. Reikalaudami, prisiųskl 
te $1.00, likusius užmokėsit* 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kai 
tuomi grainafonu būsite pilna 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. D 

NEW YORK. N.

•"!:< \ i ■ ■ 7 '

Emerson Phonograph. SOO coupons

JUOKŲ KĄSNELIAI

vištkemša tariasi su Burbanosiu 
Darbininko”.

Klausimai: —
Gerbiamas Orakulėli! Jei

iš priežasties ligos pakliuvo 
ligonbutin. Po kiek laiko 
senis pradėjo jaustis geriau 
ir vieną rytą daktaras jam 
sako:

“Na, seni, tu puikiai ver
tiesi. Gali be baimės para
šyti namiškiams laišką, kad

tai atsakyk man į šiuos 
klausimus:

1) Ką žmogus mislina, .
jeigu su tavim kalbėdamas už dviejų savaičių sugrįžši 
dešinės kojos pirštus kruti-^namon taip drūtas ir svei- 
na? įkas, kaip naujas”.

2) Ką mergina mislina,
jeigu pašokus su vaikinu pu- rašyti laišką.
sę šokio, palieka jį ir nueina surašė ir jau užlipino, bet 
šalin? -kada ėmėsi paseilinti pačti-

3) Ką kunigas mislina,! nę markę, toji iš netyčių pa-
jeigu užspėjo vargonininką sprūdo jam pro tarpą pirš- 
besibučiuojant su savo gas-jtų ir nupuolusi ant. žemės 
padine? n (Pataikė ant bambatieriaus,

4) Ka šeimininkas misli- kuris tuo tarpu bėgo per as-
na, jeigu svečias sėdi iki 12 lą; užpuolusi, prilipo bam- 
val. rnktie^? Į batieriui prie kupros. Senis

5) Ką graborius mislina,!bambatieriaus nematė; vis- 
jeipu pamato daktarą ei-1 kas, ką jis matė: tai kad jo 
nant pas ligonį?

Dacol!

Ligonis linksmai ėmėsi 
Viską pilnai

nupuolusi markė, kaip pa
kvaišusi, makalavosi skersai 

i aslą iki sienos, paskui siena 
Atsakymai: — ]į palubes ii’, ant galo., dingo

1) Man dar neteko matyt Pačiame plyšyje.. Jis tarsi
tokį žmogų, kuris kalbėda
mas būtų krutinės kojos 
pirštu^. Vienok jeigu tam
sta toki žmogų matei, l„_, 
beabejonės, krutindamas i 
pirštus jis mislino, jogei 
šiušius permažus nusipirko 
ir todėl ant kojos komas iš
augo.

2) Jeigu mergina, pašo
kus puse šokio, pameta vai
kina ir nueina šalin, tai ji 
mislina, jogti tasai vaikinas 
perdaug rūko ir niekuomet ‘ 
dantų neplauja, todėl iš jo 
burnos smirda, kaip iš tvar
to. v

3) Jeigu kunigas užtinka
vargonininką besibučiuo
jant su jo gaspadine, tai 
mislina kad bus geras ge- 
šeftas: tą seną gasnadinę iš
leis už vargonininko, o dėl, 
saves j klebonija pasiims 
jaunesnę ir gražesnę. ... ... ......

4) Jeigu svečias sėdi iki ar k^PJ,^P
12 vai. nakties, tai šeiminin
kas mislina, kad tasai sve
čias arba neturi namų arba 
jo arbūze stoka smegenų.

5) Kada graborius pama- . , , 
to daktarą einant pas ligo- mynų katukas. 
nį, tai mislina, kaip tą ligo-

atsikvošėjęs, su gi amžė 
parašytą laišką, paskui su- 

į*aį plėšė į skutus ir numetė.
“Už dviejų savaičių! 

peklą!” jis pratarė. “/ 
čia ne greičiaus išeisiu, kaip 
už trijų metų!”

vi
Zinotina Lietuviams!

KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 
VOKIEČIAIS.

por mano Banką galit siųst pinigus ir gromatas savo giminėm 
ir pažįstatamiem į tas vietas, kurias užėmė vokiečiai. Tai
pogi siunčiu pinigus j VISAS DALIS SVIETO, ir RUSIJOS 
KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS NELAISVĖN AUSTRIJOJ 
ar VOKIETIJOJ pagal pigiausią pinigų kursą. GVARANTUO- 
JU, kad pinigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI 
ant 4% metams nuo šimto. MANO BANKA RANDASI PO 
PRIEŽIŪRA VALDŽIOS STEITO NEW YORK, užtat jūs pi
nigai gvarantuojami per valdžią.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—-ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adręsu:

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

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

cash
w
SS

c:oo 
coupon*

nį greičiau prismaugus.

Pair Diamond Enr-rhigs in 
... rikt.
9100 coupons

PARSIDUODA
VISUR

n B fllf n I n NEREIKIA JIEŠKOTI 
nltfi I I K X, I II Dėlto, kad mos nurodomo xaip lengvai išmokti
■ VI I i l\ ta L U kalbą, aritmetika Ir lietuviu kalbos gramatiką saro M
■ V N u rouose Huosama laike. Visi išmoksta. Nurodymai

knyga DYKAI. Jdėk stempą. Adresas;

LIETUVIU KORESPONDENCUINE MOKYKLA, 2019 Le Moyno St. CHICAGO

<14

' ki

KIEKVIENAI iMOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D. ♦

SpecijalM““ M<*t*>ri£ku Ligų.
E. 50th St., New Ynrk

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. ps

oiet ir nuo 7 iki 8 vai. vakaru;
Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męn liti 

iatne ir pasakoma visas Ilgas ir pa 
zelbstime. Iš kitur at.važiavuHiems U 
poniams parūpiname vietą, kol gydo 
-d. Reikalui esant, kreipkitės, męs ap 
Gurėsime ir duosime prietellšką rod$ 
Patarnavimas visai pigiu. NuužmlrG 
kita mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
XI4 E. 50th St., NEW YORK,N.Y 

kalbam* HernviŠkal

7 l /ŽN1' ‘‘Z

I.idtes* Gold fille d Bracelet 
Watch. 800 coupon*

GERIAUSI KORKOS GALAIS CIGARETAI. 
YPATINGOS KALĖDŲ DOVANOS Už

w Nebo Kuponus ir bakselių viršelius. Taupykite juos
Nebo baksuko viršai kiekvienas vertas pusę cento pi
nigais. Tie viršiukai turi pilną vertę 

dovanų.
Piniginis Kuponas kožnam bakse

Reikalaukit Katalogo Dovanų.
NEBO DEPARTMETAS

95 First Street, Jersey City, N.J.

prie gavimo

F. Lorfllard Co., Inc., New York City. Ėst. 1760.

7,000,000 AKRŲ DERLIN
GOS ŽEMĖS ANT 

PARDAVIMO.

Tuojau įtrink 0-ro Rlcbtcr’io

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir Ictuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25e. ir 50c. buteliukas visose aptieko&e arba 

btiič-iai nuo
P. AO. RICHTER & CO.

74-80 Wualilngton Street, New York, N. Y

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS.

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

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

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

,T-

K

į

—4_______ _______  , .... -. .,

PILVO Ll»

Taupumas.
Barbutės motina atsižy- 

'mčjo nepaprastu šykštumu, 
arba, geriau? sakant, tau
pomu, kokį ji įgijo virimo 
mokykloje. Mokykla jai at- 

įvėrė akis; ji ten išmoko, 
kaip visokį valgiai gali bū
ti pigiai sutaisomi iš viso
kių mažniekių, kurie kitaip 

.nusimeta. Tarnai kasdien 
i būdavo ujami nenumesti nei 
mažiausio šmotelio, koks 
gali būti atviriamas, atšil- 

, domas, sumaišomas su kito-

Vienatinė mokykla amatų, šo
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 

i daug šoferių, todėl kain būti 
i be darbo, jeigu galima už- 
B dirbti po $15.00 iki $30.00 kaip 
I šoferiu, šita mokykla išmokina 
į tikru šoferiu per keturias nedė- 
I lias. Galima mokintis dieno

mis ir vakarais. Gvarantuoja- 
me, jog laisnius gausite.

! Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
į ENGINEERS
3 147 E. 40th St., New York,N.Y.

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

■Cranford'e' parsiduoda namai nuo 
! $1500.00. Kelionė į Flushing'ą arba 
•Cranford’ą bile diena—veltui.

Platesnes žinias suteikia
C. PILĖNAS

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

(87—95)

PIRK BIZNį!
Parsiduoda geras saliūnas 

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

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

(85—94)

geroj
Vieta 
dau-

A

O

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (homoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi 'Pamištos 
namuose už labai mažą užmokesti.

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

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Prakalbose.
Paprastai, socijalistų pra

kalbose yra leidžiama už
duoti kalbėtojui užklausi
mus.

Štai laike viemj prakalbų 
atsistoja aidoblistas ir 
klausia:

— Kodėl socijalistai prie
šingi sabotažui? Tik pažiū
rėkit, kiek trustų “vėrauze- 
se” yra supusių kiaušinių. 
Ar tai neverta ant jų pada
ryti sabotažas?

Kalbėtojas gi jam atsako:
— Kam juos daužyti, ar 

tam, kad oras prasmirstų? 
Ar negeriau kiaušinius vi
suomet suvalgyt, pakol dar 
jie nesupuvę...

Pranašas.

pagaminamas. Supranta
ma. nemaža dalis tokių pa
mokinimų ir vaikams įsme
go j atmintį.

Vieną kartą išdvėsė kai- 
Apie pus- 

į vėliaus Barbutė 
parbėgo pas motiną nešina 
rankutėje šlykščią išmatą.

“Mama!” ji sušuko; “tik 
■žiūrėkite, ką . aš radau iš- 
Įmesta! Dar visai geras 
katukas!”

Geras linkėjimas.
Teko man būti dzūkų var

duvėse. Visi geria ir iš
reiškia gerus linkėjimus Ju
rui, kuris surengė tokias iš
kilmingas varduves. Tarp 
kitų, atsistoja vienas seny- ( 
vas dzūkas ir sako:

— Dzieve duok, kad tu 
Juruci, gyventai ilgiausius 
metus ir suvalgytai tų viš
tų, katra tavo kapų kapseis.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašys 
pas mane 

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

arba knygų ver- 
Taigi Tamista už $5.00 

Naujienas” i. J—

Mano
Ypatiškas 's 
Pranešimas
Vilties. \|

AS noriu susipažint! su kiekvienu ser- \ 
Kančių, lietuviškai kalbančiu vyiu ir mo
tete pasaulye. AŠ nuliu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisingą drauc-1 ir ceredari — 
kad žinotų kas aš esu—kuomi aš esu—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbų, kurj aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo Jus salite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugel), daugelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę di-lei 
mano ilgų metų mokslo, tiiinęjimų ir patiri- 
mo. Aš atidžiai stud jivau ir tirinejau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kuri: s kiti daktarai 
taip mažai Žino. AŠ noriu, kad kiekvienas 
■sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man bud jūsų draugu 
Ir geiariariu. Parsis ųs.linkile mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

Sutaisau receptus su didžiausia 
^ityda, nežiūrint, ar tie receptai 

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So.Boston 21014 ir 21013.

angliškos kalbos 
be mokytojo (apda- 
............................ $1.00

Draugas arba kaip 
skaityti ir rašyti 

15c

Gyva marke.
Tūlas prietaringas senis

Dvej’opi žmones.
Turime dvejopus žmones: 

tuos, kurie nori papasakot 
apie savo vargus ir tuos, 
kurie nieko nenori girdėt a- 
pie vargus

GERA PROGA!
Gramat’ka 

mokintis 
ryta .. .

Vaikų 
mokintis 
be mokytojo

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

Aritmetika mokinimuisi ro- 4 
kundų, su paveiks'ais (ap
daryta) ................................... 35c

k Vioo $1.60
Kas atsius iškirpes šita an- 

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

P. MIKOLAINIS
Rox 62, New York City

\ v Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa- 
' !*>’*■* aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 

ife?'' ’KįaK sandeliu žinijos ir užtūri tokias informacijas ir patarimus, 
wWV’-i kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 

ypač svarbi tiems, kurio ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jusę senę laikę svai- 

Y* kata, stiprybė ir gyviugumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
Ek šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias

negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
v ’ 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 vada į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali bud prašalinamos.

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

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateity greitai.

Dr. J. Russell Price Co., l. iico—2osn. sth Ave.,chicago,iii ,u.s.a.
Gerbiamieji:—Meldžiu man fnujaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią inedikališką knygą.

Vardas ir pavardė....................................................................................................

Gatvė ir No........................................................................................................
Miestas Valstija

ar

PIGUS IŠPARDAVIMAS
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GERIAUSI MUZIKALIšKI INSTRUMENTAI 
AM ERIKOJE.

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

IM

c 
c 
C

Lietuvį'’ ar “Sakę 
Lės $2.00. r 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų laikraščių, koksai 
tarnistai geriausiai patinka. Tik ta- 
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jienas”gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

Alisiiywn:?H

o m

M
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Geriausia dvieilinė Vionnos 
pusbalsiais, ininorni ir tna 'orni basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri pheno balsai. Viskas 
kiiotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

KAINA 32 dol. Tokia pat armonika dviejų to
li AI NA 25 dol.

Vienas armonikas sn 21 klavišiu, 8 bal
nais. Kaina $8,00. Tokia armonika su 21 
klavišiu, 12 basų, su plieniniais

Kaina $12.00.
balsais

6 Ftrūnų balalaika, 
mechaniški keleliai, 7 
daponų, kaina $3.75. 
Tokia pat geresnio iš- 
dirbimo $4.50.

Visi užsakymai išsiunčiami ta pačia diena.Frieš išsiunčiant siuntinys pertikrinamas ge
riausiais speeijalistais—meistrais, todėl nei jokio susigadinimo negali atsitiktu Reikaladkite illiua- 
truoto kataliogo, kuris siunčiamas dykai.

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M52 CANAL STREET, NEW YORK, N. Y.

fe .fai* ■
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Conn. Lietuviška MuzikosKosulis ir Užkimimas Conn.

KonservatorijaConn.

m.
m.
m.
m.
m.

SERGANTIEJI!
63 moty amžiaus ir jau-

Rd., Waukegan, 
Ambrazi Cinas

St., Waukegan,

395 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

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

Muzikos mokslas prasideda 11 
spalių, 1916. Mokinamos visos 
šakos klasiškos muzikos.

Mes labai jų rekomenduo- 
- jauniems ir seniems, vaikąms 

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

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

Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

nustojote sveikatų iŠ
po dienai, metas po me:>.< 
gydymu sergančių žinomų.

aš išg• -

Užkietėjimas, 
inns, jnknų trukdtsini, 
uorviS kuinas groitui

[In! v o n 
skaudfiji- 
gelfn ir 

pagydoma.
Sovera’s Liver Pills 

[ScveroB Pigulkos nuo kepeniu I 
Vartok pūgai nurodymuu. 25c.

Cedar Rapids, Sowa.

Gauk Severas gyda-Z/n preparacijas 
peš savo apticEininką.

Nepriimk kitokių. Joi jūsų ap- 
tiokiuinkns jų neturi, tni užsi- 

ordoriuok tiesiog ii

W. F. SEVERĄ CO..

Lietuvos Socijaldemo 
kratų Partijos Atsto

vybe Amerikoj.
Aukos Lietuvos Socijal- 

demokratų Partijos Užsie
nio Biurui:
D. Pilka, Jersey City,

N. J............................. $1.00
P. Kurkulis, Philadelphia,

Pa,............................ 1.00
T.Sarapas, Boston,Mass. 50 ■ 
N. Jonuška, J. Skibirdis,

J. K. Audickas, A. 
Kupstys, J. Klinga, visi- 
si po 25c. Viso ... 1.50 

Nuo šeimyniško pasilink
sminimuose 
Vitkauskuose

Juliuose
Brook- 
........6.00

Viso $10.00
Aukos pasiųsta L. S. D. P. 

U. B. 16 d. lapkričio. Kvi
tą “Laisvės” red. Su se
niau pagarsintomis aukomis 
išviso per Amerikos atsto
vybę pasiųsta partijos dar
bui varyti $22.81.

Draugai, neužmirškime 
Lietuvos Socialdemokrati
jos! Męs aukaujame L. Š. 
Fondui, šiek tiek aukaujam 
revoliucijos kankiniam, bet 
apie Partiją visai 
tam.
baisiai reikalingi.
lei ištekliaus stokos L. S. D. 
P. Užs. Biuras negalėjęs 
pasiųsti savo delegato į 
Zimmerwaldo tarptautišką 
konferenciją.

Kuomet Biuras gavo 
Binghamtoniečių auką, tai 
tuojaus pradėjo rūpinties 
išleidimu “Socijaldemokra- 
to” N-rio penkto.

L. Pruseika.

užmirš
ti Ptartijai pinigai 

Štai dė-

ŠEIMYNIŠKAME PASI
LINKSMINIME J. VIT

KAUSKUOSE.
Brooklyn, N. Y. 13 d. 

lapkričio Juliuose Vitkaus
kuose įvyko gražus šeimy
niškas pasilinksminimas iš 
priežasties drg. J. Vitkaus
ko apsivedimo. Užmanius 
Mockevičiui ir pritarus Pru- 
seikai suaukauta $12. Au
kavo po $1.00: J. Mockevi- 
če, O, Slavickienė, P. Vosy
lius, M. Vitkauskienė, ■ S. 
Marma, J. Vitkauskas, P. 
Slavickas, J. Budrevičius, 
P. Vosilienė, V. Akelaitis, 
O. Jablonskiutė.

Aukavo po 50 c. L. Prū- 
- seika ir K. Anckis.

Aukos padalintos pusiau. 
6 doleriai perduota Lietu
vos Šelpimo Fondui (kasie- 
riui Martinaičiui), o 6 dol. 
pasiųsta Lietuvos Socijal- 
demokratų Partijos Užsie
nio Biurui.

Tegyvuoja jaunoji pora!

Aukos L. S. F

I

d. kovo, 1915 m. Aukavo po 50 c.: 
V. Petrauskas, J. Marcinkevičia, Jos. 
Laurinaitis; po 25c.: F. Degutis, M. 
Degutienė, F. Dusaitis, K. Markieta, ■ 
M. Plukas, Jonas Tareseviče, J. PUo- 
džiūnas, And. Armonaitis, V. Shve-1 
reckis, Elzbieta Shvereckienė; T. Sa- 
gevičie, Jonas Gelbogis. Viso 9 dol.

Per praka’bas L. S. S. 41 kuopos, 
kurios atsibuvo 21 d. vasario, 1915 
m.„ kalbėjo Martinas Duseviče. 
Smulkių aukų surinkta 1 dol. 77 c.

Aukavo Tamošius Segeviče 1 dol. 
Nuo visuomenės de’egatų reikalų at
liko 34 c.
z Viso pasiųsta L. Š. F. iždan per 
T L. Dundulį nuo Bridgeporto visuo
menes 135 dol. 36 c.

Fin. rašt. B. J. Adomaitis. 
Aukų priėmiau $135.36.

T. L. Dundulis,
L. š. F. rašt.

ST. LOUIS, MO.
Atskaita vietinio centrališko ka- 

sieriaus L. Š. F. už 10 mėnesių. 
Ant viešo usirinkimo 27 d. gruo

džio, 1914 m., suaukauta. ... 25.16 
Ant šv. Kazimiero draugystės su

sirinkimo, 3 d. sausio, 1915 m. 3.25 
Ant šv. Kazimiero daugystės susi

rinkimo 7 d. vasario, 1915 ...3.05 
Kolektoriai draugysčių ir kuopų šv.

Kazimiero draugystės—Izidorius 
.Blažis ir Jonas Tvaronavičius 12.90 

“Aušros” choro P. Baltrušaitis ir
F. Delinikaitis ....................... 7.16

Šv. Juozapo draugystės—Kazimie
ras Sklenikas ir P.Baltrušaitis 3.56 

41 kuopos
jungos 

Lietuvos Sū ų ir Dukterų

Lietuvių Socijalistų Są- 
.. 3.25 
Dau

gystės—Juozapas Klastaitis ir J.
1.25 
4.75

Buchaičiūte .........................
Ant viešo susirinkimo L. Š

Ant viešo susirinkimo 23 d. ge
gužės

Ant pikniko 27 d. birželio .. 53.20
Ant viešo susirinkimo 9 d. spa

lio ............................................ 6.00
Surinkta už tikietus leidimo ant iš- 

laimčjimo žiedo ir skrybėlės 45.50
Išviso pribuvo.... 164.03 

IŠDUOTA.
Už apgarsinimus ant 27 d. gruo

džio, 1914 m......................... 1.90
Svetainė ant 27 d. gruodžio .. . 2.50 
Padarymas bancų ..................... 2.50
Kanj iškaščiai J. Bložiui ir Tva- 

ranavičiui ............................. 1.40
Apgarsinimas 23 d. gegužės, 1915 

metų ...................................... 1.35
Pasiųsta p. K. Šidlauskui dėl ga

vimo gražaus paiiūdyjmo ... 5.00
Už apgarsinimus ant pikniko 27
d. birželio.................................... 2.50

Išmazgojimas žiurkštų ir abrūsų 79 
Apgarsinimas ant 9 d. spalio 1.75 
Už extra deginimą Electric ant

svetainės 9 d. spalio ............... 25
Už svetainę ant viešo susirinkimo

28 d. kovo, 1915 m................. 2.50
Už apgarsinimus tai dienai .... 2.35

Sykiu išduota.... 24.79

5.00

Pribuvo ................................ 164.03
Išduota .................................. 24.79
Grynų pinigų ra dasi...........  139.24
Pinigai randasi pas mane, o aš esu

užstatęs $500 kaucijos.
Vietinis Centr. Kasierius

Wladas Domaševicz.
E. St. Louis, Mo.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau susiedo Jono šerkšnos, 

Suvalkų gub., Seinų pavieto, Bag
donių kaimo. Apie 20 m. Amerikoj, 
gyvena Pittsburgh, Pa., ant Tustin 
gatvės. Aš turiu svarbų reikalą.

A. Jančiukonis
1335 Avindal Avė., Toledo, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Augusto Kaz- 
laucko, Kauno gub., Šiaulių pav., Jo
niškio parapijos, Butniunų dvaro. Se
niau gyveno Brooklyn, N. Y., 6 
atgal išvažiavo į Chicago, 111. 
žinot, malonėkit pranešti.

J. Kripaitienė 
251 Bedford Avė., Brooklyn,

paprastai apsireiškia 
pagydomi. Jie 

ir

šaltam orui užėjus ir nelengvai 
reikalauja staigaus gydymo 
gerų gyduolių.

Severas ■
Balsam for Lungs

(Severos Dalsamas Plaučiams)
gydo kosulius, .prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, krupus ir kokliušą nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduo
jame vartojimui — 
ir suaugusiems.
“Aš turėjau baisų
River, Minn., “tai 
for Lungs ir pirm, 
lis Tisai prapnolB. 
čiuosi gana sveikas.

Reikalauju agentų pardavinėjimui I 
lotų ir namų, šaly budavojamo fab- l 
riko, kuriame už dviejų savaičit} 
dirbs tūkstančiai darbininkų, ypač 
pageidaujami lietuviai. Kreipkitės 
šiuo adresu.

C. PILĖNAS, 189 Broadway 
Room 310, New York City.

REIKALINGA rankovinių ir daug 
kitokių darbininkių ant mašinų. 
Kreipkitės prie 

CEDERBAUM & CO.
Lorimer St., Brooklyn, 

Tel. 383 Stagg
347 N.

REIKALINGI AGENTAI.
Reikalaujame agentų Conn, valsti

joj dirbti prie insurance; tūri mokėt 
anglų kalbą ir rašybą. Mokame al
gos nuo $25.00 iki $50.00 kas savaitė.
J. R.- G AYSON, Manager for Conn. 

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

REIKALINGA KIŠENINIŲ 
tokių mokančių 
ant

347

ki-ir 
darbą—operatorių 

middy bliuzų.
CEDERBAUM & CO. 

Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 383.

DYKAI, VISAI DYKAI! 
labai dailios špilkos vyrams į2 labai dailios špilkos vyrams į 

kaklaraikštį, arba merginoms špil
kos su jūsų paveikslu—fotografija. 
Kiekvienam dykai. Reikalauk infor
macijų, įdėdamas 3 Štampas po lc. 
šiuo

Box

adresu:
G. I. DAUGĖLA 

(Photographer) 
404, Oakville, Conn.

K O ST U MIERI ŠK AS K RI A UČIU S 
MOTERIŠKŲ DRAPANŲ.

Siuvame visokius moteriškus dra
bužius ant orderio, taipgi laikome ir 
gatavus.

PETER SERTWITIS
1107 Bedford Ave., prie kampo Gates 

BROOKLYN, N. Y.

metai' 
Kas

Pajieškau Jurgio Kevežos, Suval
kų gub., Plutiškių parapijos. Ke
li metai atgal gyveno Devemon, III. 
Turiu labai svarbų reikalą, todė1 ma
lonėkit pranešti.

J. Mieldazis
113 So. Main St., Ix)s Angeles, Cal. 

(93—94)
Pajieškau brolio Igno Galdiko, 

Kauno gub., Telšių pav., Žalimų kai
mo. Pirmiau gyveno Baltimore, Md. 
Kas apie jį praneš, tas gaus $5.00 do
vanų.

St. Galdikas
252 Cardoni Ave., Detroit, Mich.

Knygius S. Tiškevičius,
P. O. Box 149, Ansonia, 

Knyg. pagelb. A. Jakštys,
103 Liberty SL, Ansonia, 

Knyg. Rašt. P. Rageišis, M
113 N. Main St., Ansonia,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln
Protoko'ų sekr. St. Deikus.

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

1408 Victorian St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, Ill. 2. M. Rekis, 1329 
No. Jackson St., North Chicago, Ill. 
Maršalka K. Navickas,

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

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

LIETUVIŲ 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.

DR

PARSIDUODA STUDIJA.

28 Broadway
- SO. BOSTON, MASS

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 
arba 
nuo 
P. M.

patarnavimą, 
ypatiškai ateikit.

4 r. M., o Bubatomie 
Adresas:

J. P. GERIBA, 
325} — 4th Ayc. (ant 

MOLINE, ILL.

Rašykit 'aišką 
Valandos: 

nuo 1-mos

2, lubų),

“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 dovanosi

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

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

IO s

BEVEIK DYKAI
Drūčiausias laik
rodėlis, vyriško 
ar moteriško sai- 
zo, tikru auksu 
‘Gold Filled’, ver
tas 
rant, 
bėjus 
metų, labai gra
žiai graviruotas. 
Bus pasiųstas 

kožnam su tiesa peržiūrėti, kas pri
sius savo tikrą adresą. Firma del pa
garsinimo savo laikrodėlių, atiduoda 
dabar beveik dykai. Jei patiks laikro
dėlis, užmokėsi agentui $5.65c ir tu 
persiuntimą. Jei nepatiks, nemo 
nei centą. Rašyk tuojaus štai k;

Imperial Credit Co. Sales D

$20.00, ga
per išdir- 
ant daug

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

G A. BARONAS
McKee* Ročka, Pa. Box *2526, PHILADELPHIA,

PARSIDUODA
Salitinas lietuvių ir lerkų apgyvento] 
vietoj už mažą kainą. Bizni* 
ta* per 40 metų, gera proga 
žmogui. Meldžiu 
arba ypatiškai.

W.

atsišaukti

išdirb- 
geram 
laišku

244 First St.
K.
Elizabeth, 

(92—95)
N. J.

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER. ILL.
Prezidentas A. Atkočiūnas, 

Box 566, Steger, Ill.
Vice-prezidentas W. Stoškus, 

Box 435, Steger, Ill. 
’rotok. raštininkas J. Dambraunkaa, 

364 L. Box, Steger, Ill. 
ždo raštininkas V. Malinauskai, 

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

Box 482, Steger, DI. 
ICnygyno raštininkas F. Striško, 

Box 566, Steger, Ill. 
tnygyne iždininkas J. Darnidavičla, 

Box 407, Bteger, 111.
Susirinkimai atsibūna j>» pirmam 

ciekrleno mėnesio nedė’iej, P. A. tta- 
lasexfAtatte avetMln-ij.

Diena 
užsiimu 
Persistatykite sau, kiek 
džiau, kiek palinksminau gyvcnifi.ą. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo v. 
tojant visokias gyduoles ir jaučia.: 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipki?’ pas gerai su
prantantį daktarą ir specijalistą
DR. LEONARD LANDES

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

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

DR. LANDES
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki 8 

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

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA: 
’irmininkas J. Čebanauskas, 

420 S. Chesnut St., Collinsville, 
Pirm, pagelbininkas M. Ražokas, 

Vandalia Box 160, Collinsville, 
Nutarimų Rašt. A. Dzidolikas, 
358 E. Weckliff Ave., Collinsville, 
Fin. Rašt. J. Baronas,

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

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

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

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

Ill.

in.
m.
Ill.

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuviij šelpimo Fondo Komiteto 

surinktos aukos.
18 d. spalio, 1914 m., per prakal

bas, kur kalbėjo drg. J. Šukys, su
rinkta 21 do’. 35 c. Aukavo po 1 
dol.: P. Petraitis, J. Vasiliauskas, M. 
Plukas, S.; Jonaitis, V. Adomavičia, 
P. Nekiunas, F. Aksinas; po 50c.: 
P. Petrauskas P. Tamošiūnas, P. Gri
gas, S. Pėstininką , J. Dulbis, A. 
Daudoras, J. Klimavičia, J. Laurinai
tis, K. Andruškiavičia, J. Marcinkevi- 
čia, A. Ščivinskas, A. Balsiūnas, M. 
Gumbleviče, J. černauskas, J. Repšis 
ir A. Taraseviče; po 25c.: J. Šukys,A. 
Valaitis, F. Jusaitis, F. Chaber, A. 
Kelaitis, Jokūbas Lukauskas, V.Shve- 
Tcckis, E. Shvereckienė, M. Baltrenie- 
nė, T. Gelbogene. M. Gelčiūtė, J. Ra- 
gickas, L. Grušaulienė, A. Vaitkevi- 
čia, A. Latvienas, J. Taraseviče, V. 
Zuraitis, M. Matuliaviče, V. Pėstinin
kas, V. Višniauskas, A. Ignataviče 
30 c. Smulkių aukų surinkta $1.05. 
Viso 21 dol. 35 c.

Aukos surinktos pas biznierius.
J. S. Prūselaitis — bruslotui ceikį, 

Z. Smilingis—bonką vyno ir už $2.00 
malkų; Mi’ler & Rokowski— bonka 
degtinės; Klimaitis ir Gedraitis ■— 
bonką vyno, Ch. Dumshat — bon
ką “Cock-Tail”; M. Baranauskienė— 
bonką vyno. Teresė Pėstininkienė— 
baksą cigarų $2.00 vertės; Ignata- 
vičia ir Chemauskas — bonką vy
no; K. Andruškevičia 
J. Mondrejauskas — bonką vyno; J. 
Ragickas—viršutinius marškinius; J. 
P. Eringis — skustuvą, St. Vilčins
kas—“boiled ham’’; J. Milleris — 
bonką vyno; Anufras Andruškevičia 
“Quinine Gin’’; J. Baranauskas — 
kumpį; K. Strutinskas — 2 baksu 
sodėsj J. Taraseviče — bonką degti
nės; Th.Phenicck — baksą saldai
nių; M. Plukas — 6 bonkas vyno; J. 
Elovecki — bonką degtinės; Natham 
Gold “boiled ham”

Vasario 13 d., 1915 m., dalis virš- 
minėtų daiktų iš’eista ant išlaimeji- 
mo ir surinkta 11 dol. 15c.

Gegužės 8 d., 1915 m., išleista ant
ra dalis ir surinkta 15 dol. 75 c.

Aukos nuo draugystės ir kuopos 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto draugystė aukavo iš savo iždo 
75 dol.

Aukos nuo draugystės ir kuopos, 
kuopos. Kalbėjo F. J. Bagočius, 28

Pajieškau bro'o Andriaus Dirsos, 
Vilniaus gub., Trakų .pav., Daugų 
miestelio. Girdėjau, kad gyvena apie 
New Yorką. Malonės atsišaukti ar
ba žinantieji pranešti.

V. Dirsa
8 Caboth St., Beverly, Mass.

Pajieškau giminių Jono, Jurgio ir 
Kazimiero Masiūnų, Kauno gub., 
Ukmergės pav., Luciūnų kaimo. Po
rą metų atgal dirbo vario kasyklose 
Painesdale. Taipgi ir draugų Branis- 
lovo ir Anufro Keulevičių ir Jono 
Dubausko. Meldžiu atsišaukti.

J. Shidlauskas 
367 Jackson Avenue,

Long Island City, N. Y.

lempą

PARSIDUODA FARMA
40 akrų žemes namas, kūtis ir šul- 

nis, parduodu už $800 iškalno reikia 
įmokėti $400, o likusieji ant išmokes- 
čio, norėdami įgyti minėtą farmą, 
šaukitės šiuo adresu:

H. R. KRAUS
GLIDDEN, WIS.

(91—94)

PARSIDUODA
Parsiduoda groserštoris lietuviais 

ir'lenkais apgyventoje vietoje. Savi
ninkas parduoda dėl to, kad negali 
susikalbėti minėtų žmonių kalba. 
Viskas puikiai įrengta ir biznis įdirb
tas.

Pajieškau pusbrolių: Vilemo, Sta
nislovo ir Cezario Jakubaučių, Vil
niaus gub., Trakų pav., Nedzeugės 
parapijos, Laukininkų kaimo. 5 me- Į 
tai atgal gyveno Brockton, Mass. Jie 
patįs lai atsišaukia arba kas apie 
juos žino meldžiu pranešti.

J. Mozekevičius 
220 E. 5th St., Des Moines, Iowa.

Pajieškau Jono Stenkevičiaus, pir
miau gyveno po N291 Wythe Ave., 
Brooklyn, N. Y., ir M.Azerskutės, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio miesto. 1 
Atvažiavo Amerikon 1913 m., June , 
mėnesyj, apsistojo Harrison, N. J. 1 
Taipgi ir Elzbietos Demikiūtės, kuri 
atvažiavo į Ansonia, Conn. 1913 m., 
June mėnesyj. Turiu svarbų reika
lą, malonės atsišaukti.

A. Yotauta
P. O. Box 189, Torrington, Conn.

Pajieškau Kar. Stangvi’os, paeina 
iš Kauno gub., Kauno pav, Raudo
nės valsčiaus, ^Pantvardžių dvaro. 
Girdėjau, gyvenT seniau Bridgeporte; 
jūsų brolis prisiuntė man laišką iš 
Vokietijos, randasi dabar nelaisvėj ir 
f įrašo jūsų antrašo ir pagelbos. Ga
it susižinoti su savo broliu Jonu per 

mane.
M. Kelayčiute, 

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

REIKALINGA ^MERGINA.
Reikalinga mergina dirbti į restau- 

rantą pietų laike ir 
šaukite pas:

J. JUŠKA IR 
168 Roebling St.,

vakarais. Atsi-

MAČIULIS 
Brooklyn, N. Y.

269

Geram žmogui gera proga.
M. COHEN

Berry St., Cor. So. 1st St. 
BROOKLYN, N. Y.

(91—93)

Kada tu gimei?

PrisiŲsk savo adresu ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. del prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo vist} gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal ju mėnesio planeta. 
Planetos daigte del vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.

K. MASALSKIS

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, ROCKFORD, ILL., 

VIRŠININKŲ VARDAI IR 
ANTRAŠAI.

Pirmininkas P. G. Aleksinas, 
1436 —7th Avė.

Vice-pirmininkas F. Raškevičius,
539 Island Ave.

Protokolų raštininkas Ona Užbaliūtė 
622 So. Hulin St 

Finansų raštininkas J. Stružas,
1125—8th St

Iždininkas St Buzinskis,
589 Island Ave.

Kasos Globėjai:
M. Geruliūtė,

1109 S. Winnebage St.
Ona Savrasevičiūtė,

539 Island Ave.
Maršalka A. Neverauskas,

411 So. Church St.

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IK KLUPŲ bFKKITO

KIŲ 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, 
Ik and Carson Sts.,8.S. Pittsburgh,Pa

Turtų Kontroles Komisija:
J. Gataveckas,

109 Cross St, Carnegie, Pa.
Urlakis, <•

Zdl Forbes St., Pittsburgh, Pa.
Samulionis, 

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

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

kuopos, P. A. Samulionis, P. O.
63, McKees Rocks, l’a.
kuopos, J. Gaidinas, P. O. Box 
Laupurex, Pa.
kuopos, Ig. Rasinskas, 2104

M.
P.

vai. ryto iki 4 po pietų.
New York City

Naujausi ° Lietuvišk

Columbia
Rekordai

2339.E

Galima gauti paa
J. GIKUES

103 Grand St., Brooklyn, N.Y

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

E

E

E

2340.
44

2341.

2342.

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. DoeUs.
DIEDUKAS? Polka. Princo Vaiskava KapelŲa. 
VILNIAUS RŪTA.
“DRINOPOL1S”. Maršas. Kolumbijos Orkestrą.
KAS S U BATUS VAKARĖLĮ.
NUOSTABU. Marsas. Republikonų Gvardijoi Orkestrą. 
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALV1U ERELIU. Maršas. Princo 
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija. 
PAMYLĖJAU VAKAR.
DRAUGE. Polka-Mazurka. Griežė Republikonų
Orkestrą.
MANO LAIVAS.
Į SVEIKATA. Maršas. Griežė Princo Vaiskava 
EINU PER DVARELĮ.
GAILA TĖVYNĖS. Marša*. Republikonų GvardŲee 
Orkestrą.
PER GIRIĄ GIRIALĘ.
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS STATINĖJE. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELE
Kapelija.
LIETUVA 
TEKA.
BIRUTĖ ir___________________
DARBININKŲ MARSELIETĖ ir SUKELKIME KOVĄ. 
NEMUNO VILGYS. (Dm*. V. Kudirka) Valca*. 
SUDIEV. (Dr-os V. Kudirka). Mazurka. 
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Vale**. 
MANO MIELAS. Polka.

Vabikav*

E

E Gvardija*

2224.
Kapo'ija.

E

TĖVYNĖ MŪSŲ ir TYKIAI NEMUNĖLIS2356.

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

2360.

2225.

2343.
44

2223.
4<

2226. «
2227.

ii

2228.

2357.
2358.
2359.

NUSILEIDO ir MARŠAS.' Pnnco Valskav*

latfinf.'

ir

ir

10c ir

ir 
ir

BOc. 
60c.

(
.88 
.25 
JO 
.25 
.60 
.25 
.60 

1.00 
1.00

.50 

.25 

.«5 

.28
21.
.te

Jk

50c. ir 
50c. ir

Nuo kosulio...................25c. ir
Nuo RerkIJs skaudėjimo 25c. 
Skilvinfs preikos......... 10c. i.Škilvinfs preikos.. . , ., 
Pigulkos (lel kepenų... 
Blakių naikintojau........
Del išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui.......... .
Nito kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis...........................
AntifieptiAkas muilas................
Gumbo lašai...................60c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieroe

Nuo plaukų i 
Nuo Keumati 
Nuo lytiškų 
Nuo dusulio. 
Nuo 1 ‘
Autiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorlja del vaikų 
Froškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

2
Box

3.
118,

4
Carson St., Š. S., Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, P.Petrauskas, Post office, 
Cuddy, Pa.6 - - -

NEWARK0
AKUŠERKA

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

O. STROLIENĖ
Jauniškaitė

319 Walnut St., NEWARK,N.J.
Telefonas ^4935 Market

gauti DYKAI dvi geras ttukas 
ir Didelį Kataliogą visokių ma 
Sišku štukų ir kitokių visokių 

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

savo pilną ir aišku adresą it už
6 centus stempų džl uždengime 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir Štakas tau nusikj- 
Sim DYKAI. Adresuoki
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. Halstad Si. Chloigo, III

Ar Nori

7

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

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

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

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

Old Phone 1171

Bu

St.

St

st.

i

LIET.

DRAUGUOS, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

organu:
ŠVIESOS DRAUGYSTES

ANSONIA. CONN.. VIRŠI
NINKŲ ADRESAI.

Pirmininkas A. Mureika,
103 Liberty St., Ansonia,

Vice-pirmininkas
223 N. State

Nut. Raštininkas 
P. O. Box

Conn
W. Ulles, 
St., Ansonia, Conn.
J. G. Vaitkevičius, 
128, Ansonia, Conn. 

Finansų Raštininkas J. P. čiupas.
P. O. Box 23ft. Ansonia, Conn. 

Iždininkas J. Mockaitis,
P. Q. Box 128, Ansonia, Conn.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” ^RAUGUOS, 

KENOSHA, W18.
Pirmininkas A. Pakils, 

462 Jenne 
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

,1056 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis,

818 Jenne St.
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne St. 
iždo globėjai: J. Sukelia, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 8b8 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sūdžia A. Bubeiis, 313 Quince St.
Vėliavų 

Caledouih 
Main St.

nešėjai: P. Miliauskas, 301
St. ir J. Jurevičia, 162

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinę 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 figų metų pritirimu 
’* ‘ " ........ ‘ ‘ — iš svie-

...jai pasek- 
Tarpe kirų aptiekos san- 

sekančios gyduolės:
Nuo catvos skaudSjlmo.lOc. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gžlimo.............
Nuo peršalimo.......................
Plaukų stiprintojas... .t&c. 
Linimentas arba Expelleris. 
Nuo plaukų žilimo 

Nuo lytiškų ligų.

kirmėlių

išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytu 
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir lap: 
niingai gydančių įvairias ligar “
delyje sukrautos ir gaunamos 
Kraujo Valytojas.. 
Gyvasties Ralsamaa. 
Nervų Stiprintojas. 
Varstas del Vidurių 
Kraujo Stiprintojas.

$1.00
. .W 
• 1 00 
■ i.oo

.60

.60 

.60 
1.00
.25
.1J

8.00 
.25 
.25 
.50 
.25

1.00

58LIETUVIŲ PRESER1Ų UNIJOS 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobišius,

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

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

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

94 S. l«t St, Brooklyn, N. Y.

'S'alppat fl Lietuvos pargabentos visokios lietuviJkos gydančios rolčs, iaknts ir i. (U lifftD I 
tik yra žinomos ir žmęnių vartojamos > I

M^Reikalaukite prisiuntimo katalogo au musų gyduolių aprašymatoS^ |
Kreipiantiemsiems per laiShus arba asmeniškai duodama 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje

)t>ms brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, raiydaaa^ 
atsilankydami i Lietu vilko /iplie^-

VINCAS J. DAUNORA,
M Bedford Avenue Xuvu Mens Brooklyn

«



,*9^ a '^W***^^ ’ T-' ■■'■" ■<t' . z^*

4-J*............   ~~^~ ~  LAISVfi

VIETINESŽINIOS.
Vaiku draugijėlė prie 19

L. S. S. Kuopos.
Pereitą nedėldienį Sokolų 

salėje įvyko pirmasai susi
rinkimas vaikų draugijėlės 
prie 19 kuopos Lietuvių So- 
djalistij Sąjungos. VaikuJ ....... -
čių susirasė 24. Kiekvienas <*alyvau.s t2.kl”s Z-Yajlos_ SD® 
jų prisižadėjo šį nedėldienį b?s’r,<et'rl';leae’ M.

„„v:1 M. Račiute-Herman, J. Šal-

VARDE LAIMeS. | tamistai širdingą ačiū už' / 
Atkreipiame visų savo taip gerus vaistus, kurios 

skaitytojų atydą, jog sekan-.man suteikei nuo “Eczema” 
č?oj seredoj, 24 d. lapkričio, kojų niežėjimo.
Lietuvių Moterų Progresy-1 Kiek aš nevaikščiojau pas 
viško Susivienyjimo pirmoji visokius daktarus ir ką jie- 
kuopa stato scenoje puikų S. man neprirašinėjo, tai vie- 
Przybyszewskio veikalą nok man negelbėjo, net pra- 

| “Varde Laimės”. Lošime dėjau abejoti apie išsigydi-

/ * ' r *4.»

oi

>q
CD

(/)■

>N

6~87^rA^r’c7nlFSLrSo? Brooklyn, N.Y J

Pa ta r-

A. SHRUPSK1

4.

Pranešimai.

$500.00 NEBUVĘS PASIŪLYMAS

kad 
daug

m
KD

Mus prašo pagarsinti, jog 
Young People Socialist Le-

>o 
o

gailėjot šį-tą paaukauti.
Taipgi, prašyčiau, jeigu

tys ir V. Paukštys.
Po teatrui bus balius.
Teatras įvyks Tautiškame 

Name 8:15 vai. vakare.

(N 
r-< 
&Q-

<Z)

Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PAS

Misevičia 
širdies ir 
ligų.

Užsimokės kiekveinam ateit, ir persitikrint 
apie gerumą mūsų fornišių, ir apie žemą kainą. 
NIEKO ANT RANKOS, $1 ANT SAVAITES.

Padekavone.
P. Gerbiamas p. aptiekoriau.

Neatbūtinai turiu tarti

Pas mus galite gauti ska- 
niauiio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi
tikrinsite.

61 S. 2nd st., Brooklyn.

* neapsižiūrėji
mą, tai meldžiu pranešti 
man, o aš pagarsinsiu.

Fėram aukavo dar šios y- 
patos: J. Martinaitis—vieti-

Lietuvių Socijalistų Są- 'ateities). 
Jungos 20 kuopos susirinki-p 
mas įvyks 17 d. lapkričio, 181 
vai. vakare, svetainėje 
Shedlowo. B. L. Waycie.!

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

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir tt. Pa» mane ta- 
voras geras ir kainos žemos.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

M.&V. FURNITURE Co
Maliauskas & Vidžiūnas, Props.

jo dovanas šios ypatos: Įjūrių vardai dar nebuvo pa 
Shultz, M. Ulevičiūtė, J. Va- garsinti per 
sackas, D. Tomašauckas, J. 
Cedronas ir J. Gudas.

®

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pas 
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanus alus 
gardi arielka, 
ėlius, visokis 
vynas, kvepen- 
’i cigarai ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų. Ne
pamirškit šios 
atsakančios 

vietos.o būsite 
jžgančdinti. 
Palei Wythe 
^ve.

73 Grand St., Brooklyn.

atsivesti dar po vieną moki
nį,.

Manoma, kad draugijėlėj 
prigulės ir mokinsis kokia 
50 vaikų. Didžiuma, bene 
bus tik mergaičių.

Susėdus vaikams už suo
lų, J. Neviackas, vienas iš 
mokytojų, labai gražiais ir 
suprantamais žodžiais pa
pasakojo apie draugijėlės 
uždavinį.

Nuo sekančio nedėldienio ,11 
prasidės jau dainavimo lėk- ’ 
cijos. L. Ereminas mokys 
is “Varpų Balselių” trum-1 
pas daineles. V. Zaperiac
kas mokins žaislų. Mano
ma, jog su laiku reikės ii’ 
motel’s mokytojos.

Draugijėlės vedėjai mano 
apie Kalėdas ar tuojaus po 
Kalėdų surengti vaikų kon
certą.

Mokyklėlės atidaryme da
lyvavo ir daugelis pašalinių 
įmonių. Tūli tėvai žada 
prisidėti prie draugijos už
laikymo pinigiškai.

Reporteris.
S. Michelsonas Brooklyne.
Neužmirškite, kad sekan

čia subatą, 27 d. lapkr. Bro- 
.... . " . ...... .

redaktorius S. Michelsonas.! nukentėjusiems savo 
Tautiškame _  __

prakalbos ir balius. Kiek
vienas Brooklyno lietuvis 
privalo ten būti, nes drg. S.
Michelsonas yra vienas iš 
geriausių mūsų kalbėtojų.

mą. Bet netikėtai jūs, pone 
aptiekoriau, suteikėt man 
tikrai gerus vaistus, taip 
kad po kiek laiko lyg ranka 
kas atėmė. Užtat ir turiu' 
gerbti jus ir vadinti mano 
geradėju, nes tiek gero man 
padarėt. Kad būtų mano 
protas buvęs kreiptis iškar
to prie jūsų pone Daunora, 
tai nebūčiau tiek pinigų su
kišęs daktarams svetimtau
čiams, bet visgi ir tuomi esu 
labai užganėdintas, kad jau 
bent kartą pažinau, pas ką 
verta kreiptis su liga, tai 
yra savo tautietį, kaipo jūs 
ponas Daunora, 229 Bed
ford Ave., Brooklyn, N. Y. 
Visiems mano viengenčiams 
ir pažįstamiems patariu Vi
suomet kreiptis prie jūsų 
ponas aptiekoriau, daryda
mas padėką už jūsų sąži
ningumą. Ir esu tikras, kad 
kiekvienas taip-pat bus lai
mingas apturėjęs tikrą pa-! 
gelbą ir tikrai gerus vais- Į 

L. Š. F. komitetu naudai Į tus, negaišindamas laiko nei 
Lietuvos Šelpimo Fondo.' 
Nors žmonių visais vakarais 
nedaug teatsilankė, vienok 
manoma, kad liks apie 200 
dolerių pelno.

Reikia pastebėti, 
šiais metais žmonės

Nedėlioję, lapkričio 21 d., 
bus laikomas Lietuvių Ap
švietus Dr-jos mėnesinis su
sirinkimas nuo 2:30 vai. po 
pietų, Tautiško Namo sve- 

[h-inėje, 101—103 Grand St., 
T‘rooklyn, N. Y.

Malonėkite susirinkti vi- 
•si, nes artinantis Dr-jos 
i rengiamam vakarui, yra 
: daug darbo ir reikia daug 
1 žmonių.
kite

Taipgi nepamirš- 
ant laiko susirinkti.

A. Petraška, Sekr. r _________
Fėrai užsibaigė.

Pereito j nedėlioj Tautiš
kame Name užsibaigė fėrai, 
kuriuos parengė Viešų Rei
kalų komitetas su vietinių

išleisdamas pinigų viso
kiems daktarams.

Dar kartą tariu širdingą 
ačiū ir linkiu jums ilgai gy
venti ir laimingu būti, su
diev, brangus drauge.

Juozas Šlakis.
oklynan pribūna “Keleivio”. mažiau atjaučia nuo karės 

’ bro-
Name bus! Hams, negu pereitais metais.

Turbūt, jau atsibodo. Vie
nok turim neužmiršti, kad 
karės audros išblaškytiems 
ir. ūsų broliams gyvenimas 
nei kiek nepagerėjo, bet dar 
pablogėjo. Tūliems iš jų jau 
ir gyventi atsibodo ir... jie 
nuėjo į kapus. J. N.

13 d. lapkričio buvo mas- 
kų balius Lietuvių Gimnas
tikos kliubo. Viskas pavy
ko labai gerai; žmonių at
silankė virš 1,000. Pelno 
kliubas turės apie 200 dole
rių. Kliubo nariai labai dė-

Ačiū visiems!
Visiems, kurie tik auka

vo dėl fėrų, tariu širdingai 
ačiū varde vietinio Lietuvos 

kingi vietos lietuviams, ku-' Šelpimo Fondo ir Viešų Rei- 
rie atsilankė į balių ir gra- Halų komitetų, kad nepasi- 
žiai pasilinksmino.

Už apsimaskavimą laimė
jo

Pėtnyčioj, 19 d. lapkričio, ™s L. Š. F. kasierius—3 po- 
bus mėnesinis susirinkimaą ras r V1 __ 
Lietuvių Gimnastikos Kliu
bo. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti.

L. G. K. sekr.
A. Ankudavičia.

i moteriškų čeverykų, 
vertės $6.00; P. Mačys — 
smulkių daiktų, vertės $4; 
A. Černiauskas — gyvą šu
nį; K. Laikauskas — over- 
koatą; Cic. Vilkienė — po
rą gardnerių, vertės 50 c.; 
V. Deveikis — 5 gramafonui 
rekordus.

V. A. Zaperiackas.
Harmonijos Vakaras.

Šią subatą, 8:15 vakare, 
dailės draugija Harmonija 
rengia McCaddin salėje pui
kią operą “Velnias Išradė
jas”. Parašė P. Bukšnaitis, 
muziką sukomponavo M. ague, skyrius 4, turės savo 
Petrauskas.

Kaip girdėjome, lošime 
dalyvaus žymios spėkos.

6.

susirinkimą šią pėtnyčią 8 
vai. vakare socijalistų rūme 
N2254 So. 1st St.

Bus skaitoma lekcijos a- 
pie socijalizmą ir demokra
tiją (praeities, dabarties ir

LIETUVIŠKA

APT1EKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

pturėti per pačtą:
'Juo Reumatizmo ..................... $1.00
<raujo Valytojas......................... $1.00
/idurių Reguliatorius ............... 50c
l’rojanka ................. 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.

Karpetų, lovų, šildomų pečių, siuvamų mašinų.

Užlaikau Gramofonus
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAS PREKIUOJA 75c.

Puikiausia Concertinis 
armonikas su „ ...........
ir 104. Kainos labai pri- 

' einamos $50, $75. $85, 
$100, $125 ir augščiau.

Reikalaudami prisiųskit 
kokios kainos norite. Go- 

n riausio išdirbinio. Tokia 
kaina parsiduos bėgyje 60 
dienų, vėliaus bus bran
gesnės. Todėl pasisku
binkite nusipirkt prieš 

,, šventes gerą muzikališką 
instrumentą.

Už«»’kvmu« Ir užkl •tiB.viiiiift alu^kltc:

76 raktais I W. S. WAIDELIS, 112 GRAND STREET, 
I'ROuKLYN. n. y.

J. KOVACS, Bankierius
J. Kovacs, bankierius, siunčia pi 

nigus, parduoda- laivakortes, 
nauja kuogeriausiai.

J. KOVACS
3G Grand St., Brooklyn, N. Y.

UŽGANĖDINTAS
Geru patai-

Gvarantuo 
tas ant

20 metų!
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 

Užplotnbavimas 50c ir augščiau.
Išvalymas ....................................  50c
Užplombavimas auksu .............  $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

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

1-mos gatvių 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame Lietuviškai.

Telephone 595 Greenpoint

Daktaras J.
SPECIJALISTAS 

PLAUČIŲ 
Valandos: 

8—10 ryta 
12—2 po plat 
6—8 vakarą

$500.00 ATLYGINIMO DYKAI!
ALtETDETET THIS _ ■ V Ea KZa

SSffi

$500.00 duosim dovanų kiekvienam, kuris prirodys, jogei kiti, prieš mūsų nebuvusį pasiulyjimą, pardavinėjo ant 21 akmens 14 K GOLD 
FILLED ant 20 metų GVARANTUOTĄ LAIKRODĖLĮ pigiau, negu męs ir davė 31 prezentą prie laikrodėlio dykai, tai tam duosim $600.00 
grynais pinigais už tai. O idant mūsų ant 21 akmens 14K Gold Filled Laikrodėlius, »gvarantuotus ant 20 metų kuolabiausiai praplatinti, 
darome dar nebuvusį pasiulyjimą, nes parduodam tuos brangius laikrodėliusodėlius tik už $6.75 ir prie kiekvieno laikrodėlio 31 augščiau pa
talpintą prezentą duodame viąai dykai. Taigi, kas mums prisius savo tikrą adresą sykiu su šiuo apskelbimu ir 25 centus pradotko stampomis 
arba kvoterĮ, tai męs išsiųsim jam tuojaus ant 21 akmens 14K Gold Filled Laikrodėlį, gvarantuotą ant 20 metų su geriausiu tos rūšies me
chanizmu pasaulyj ir prie kiekvieno laikrodėlio duosim augščiau paro lytą 31 prezentą visai dykai, kaip seka: Retežėlį su kabliuku, Žiedą, 

1 Pypkę, Branzalietą, (minature) Branzalietą su laikrodėliu, Setą spinkų, 32 cal. (model), Revolverį, Britvą, Armoniką, Kryžiuką, Veidrodėlį su 
su 3 prietaisais, Peliuką, Diržą, Importuotą adatą (model) Laikrodėlį, Durklą, Skūrinj tabakui krepšelį, Nikilinę dėžutę dėl degtukų (minia
ture) ir Žiūroną. Kada atneš tau į namus Laikrodėlį ir prezentus ir būsi užganėdintas, tai užsimokėsi likusius $6.50, taipgi 30 centų už 
prozentų persiuntimo išlaidas. Jeigu nebūtum užganėdintas, tai nepriimk, o męs sugrąžinsim tau 25 centus padotko. Apart to, primenam, 
kad mūsų laikrodėliai yra ant 21 akmens 14K Gold Filled gvarantuoti ant 20 metų ir męs laike tų 20 metų laikrodėlius pataisom arba apmai
nome ant kitų visai Dykai, prisiuntus mums tik 25 centus ant persiuntimo išlaidų. Taigi, pirkdamas iš mūs laikrodėlį, visiškai nieko neri

zikuoji. Iš Kanados visus pinigus reikia pisiųsti iškalno. Adresuok aiškiai 'taip:______________________ .__________________________
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PRANEŠIMAS LIETUVIAMS. I
Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime parduoti 

lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šitokių vaistų: • 
1) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bonka 25 ir 50c. 2) 
Tikra Lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50 c. 3) ŽUVIES 
TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 4) ĮVAIRUS VAI
STAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 5) KVEPIAN
ČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumos ir visokių 
CREAM’Ų dėl veidų. 6) BITTER TONIC, vartotojas dėl vidurių. 
Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1 00. Mūsų aptiekose kal
bama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilankyti. 
Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, galima 
siųsti pinigais arb stampomis.

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

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

A T Y IM
Draugystėms, Kuopoms ir Kliubams!

Išdirbu visokias
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 

IR ŽENKLELIUS
Visokiems piknikams, šermenims ir 
tt. Darau visokius Medalius ir vi
sokias antspaudas draugystėms

Ant kiekvienu pareikalavimo pri- 
siunčiu sampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

123 Ferry St., Dept. L. Newark, NJ.

AR NORI Krykus?

1G9 GRAND ST.,

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS
BROOKLYN, N. Y.

Macys & Marcin
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 $1 00 (kiek kas išgali) j savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt kelis ruimus nauju forniču.

visokių fliufiinių setų poTurime po tris kavalkus “Libra
ry actą” išmušti genuine Spanish 
skūra, visokių kainų.

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

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

stema tokia, kad pigiau 
ir daugiau, negu bran

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

Saidbordžlų, dreserių, 
kainodžių, su Įva’riais iš
mušimais.

i\UO $2U.OO 
ir augščiau

Taipgi
penkis kavalkus ir po keturis, ma- 
gagony medžio Tremai.

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

Turime visokių geležinių, breai- 
nių ir medinių lovų, {vairių 
kainų.

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

BROOKLYN, N.Y, 
“COMEDY” TEATRO.




