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Nashua streikieriai
laikosi ir laikysis
Parašė F. J. Bagočius.

*
Nashua Mfg. Co. ir Jack-; Streikieriai su šeimyno- 

gon Alills, dviejų didžiausių mis gauna pašelpą po 50 c. į 
Nashuos dirbtuvių darbi
ninkai streikuoja jau devin
tą savaitę. Viso streikierių 
yra apie 2,500, tarp kurių 
yra a^ie 1,000 lietuvių, 800 
lenkų, o likusieji francūzai, I gauna du sykiu į dieną pa- 
graikai ir armėnai. Gal ko-!valgyt streikierių restaura- 
kie 500 francūzų ir graikų' cijoj. Valgis duodamas ge- 
rugrįžo į darbą, kada dirb- i as ir iki sočiai. Streikierius 
tuvės atsidarė 22 d. lapkri-; šelpia darbininkiškos orga- 
čio. Iš viso tik vienas lie- nizacijos, kurioms yra iš- 
tuvis skebauja, ir buvo dvi; siuntinėta apie 20,000 atsi- 

bet tos šaukimų; sušelpė jau ir lie- 
toliaus t uviai, kaip Haverhill, Mass.

! Gedimino Kliubo prakalbose 
kompanijos surinkta $ 26.00, So. Bosto- 
______> įr j tie socijalistų kuopos pra- 

provolTacijos įrankius, kad kalbose apie $12.00 ir is ki- 
Lk sugražinti darbininkus į ^ur,,1 aijt tokios minios 
darbą. Bhvo partraukta mi-, streikierių daug ir reikahn- 
licija ir keli šimtai įvairių £?• P ; hetuviai darbi- 
draugijos išmatų, kurie Ii- Į ?ipkąi, kiek galėdami su
kos prisaikinti, kaipo “spe-! šelpkite streikierius. ■ 
cial” policijantai arba “de-1 # Visą streiką vpda lietu- 
puty” šerifai. Pirmiausia, via]1’, daugiausiai Vilniaus 
suirutėse vienas grekas ske- J’^dybos. Unijos orgamza- 
bas buvo užmuštas, o keli torius yra McMahon, kuris 
sužeisti. Už tai dabar du d.ai?g triuso padeda . labiau- 
lietuviai sėdi Manchester, N. S1_ai suorganizavimui fran- 
H. kalėjime be kaucijos, lau-; Sraik^ McMahonui 
kia teismo už žmogžudystę, ketuvių, lenkiu ir francūzų 
Keli streikieriai ir streikier- padedu as. Bet lietu- 
kos buvo nubausti už “riau-,viai lenkai n}azai organi
ses” po $100 bausmės ir mė- ^toriaus ir reikalauja, nes 
nesį kalėjimo. Keliolika iš kad taip vienybėj jr sutiki- 
tu vargšų guli ligonbučiuo- P’6! k^r ?.arbininkaJ aiky^“ 
rp. Dirbtuvės apstatytos'**1 kaiP oia, man niekad ne- 
tais “bomais” su blekėmis,. 
kurie neleidžia žmogui pra-| 
eiti, užkabinėja, provokuo-! 
ja, kad tik sukelt muštynes' 
ir turėt progą i__
apkūlt ir suareštuot.Vienok, 
paskesniame laike jokiu su
iručių nebuvo ir neišsižiūri, 
kad būtų. Lietuviai ir len
kai, nors pirma nebuvo visai 
organizuoti ir apšvietime iš 
daugelio atžvilgių negalėjo 
susilygint su savo tautie
čiais kitose kolionijose, da
bar visi susirašė į United 
Textile Workers of America 
uniją (šaka American

savaitę nuo gaivus, taipgi y- 
ra nuperkami kūdikiams 
drabužiai ir čeverykai, jei 
tas yra reikalinga. Nevedu
sieji, kurie neturi ištekliaus,

lenkės mergaitės, 
taipgi atsisakė 
grįžt į darbą.

Valdžia ii
vartoja įvairius terroro

Siųsdami pinigus streikie- 
■rių pašalpai išrašykit Mo- 
ri.ey Order arba čekį vardu 

erpildpriiią1 streikienų kasienaus: J. streikienus, OverRa^ 41 Sch(>ol st, 
Nashua, N. H., įdėkit į kon- 
vertą ir užadresuokit taip 
finansų raštininko adresu: 
J. Treinavičius, 42 High St., 
Nashua, N. H.

“LAISVĖS” KORESPON
DENTAS RUMUNIJOJ.

“Laisvės” korespondentas 
Petras Keleivis, kuris ligi- 

-- šiol rašinėdavo mums iš
deration"©! Laborfir pui- ! Bulgarijos, karei prasidė- 
kiai laikos, ir, matyt, laiky-ULls> nuvyko Rumunijon. Sa- 
sis, kol neprivers kompani- \° laiske rašytame is Bu- 
jas pripažint jų -reikalavi-Įęharesto, I. Keleivis prane
riu. Reikalaujama tik 157o Is.?.es??n Slogiausiame me- 
pakėlimo algų, kurios, pap- /Silagiskame padėjime: 
rastai, vyrų siekia vos 6—9 . pnsirūpmom suteikti 
dol., o moterų, 4—dol. pagalbą.
Prancūzai turi geresnius į
darbus ir tie skebauja, nors 
ir jų apie 500 streikuoja ir 
susirašė į uniją, bet vis anie

TRAUKINIAI Iš KARA
LIAUČIAUS Į VILNIŲ.
Iš Karaliaučius į Vilnių

SCO eina dirbt.’’ Su graikais jau pradėjo vaikščioti grei-

tPRANCŪZAI BOMBARDAVO STRUMICĄ
100,000 SUIMTA NELAIS

VĖN.
Berlynas. — Ligišiol vo

kiečiai, austro vengrai ir 
bulgarai suėmė nelaisvėn 
100,U00 serbų — kareivių ir 
aficierių.

Išviso ligišiol Salonikuose 
iškelta ant sausžemio 125,- 
000 anglų ir francūzų.

ITALIJA PADĖS.
Italija, kaip karalius Vik

toras pasižadėjo lordui Kit- 
cheneriui, tikrai padės Ser
bijai, nusiųsdama 100,000 
kareivių.

Austrai trijose vietose į- 
siveržė į Albaniją, norėda
mi ją užimti.

RUMUNIJA BUS NEUT- 
RALIšKA.

Rumunija nutarė pasilikti 
neutrališka, kad čia ir dar 
taip.

Kumunijos laikraščiai 
praneša, kad Vokietijos, 
Austrijos, Bulgarijos ir 
Turkijos karės dumčiai tu
rės šiomis dienomis pasikal
bėjimą ir išdirbs pienus, 
1 ' v ~ ‘ ‘ i irkaip užpulti ant Egipto 
atimti jį anglams.

SUKILO ALŽIRIJOS 
ARABAI.

Alžirijoj, kuri priguli 
francūzams, sukilo tūlos a- 
rabų tautelės. Matomai, 
jas sukurstė turkų agentai, 
kadangi arabai tokios pat 
tikybos, kaip ir turkai.

Chinijoje, kaip rašo “No
voje Vremia”, uoliai dar
buojasi vokiečių aficieriai.

/
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Lydos vaoalas.

dentui anie vokiečiu buvi
mą Suvalkijoje šitokias ži
nias:

“Man, sako gydytojas, bu
vo geri namai Augustavo 
mieste. Užeinant vokie
čiams męs ką galėjome pa- 
slėpėm, bet vokiečiai pama
tę mūsų namus, panorėjo 
juose apsistoti. Mūsų buvo 
trejatas: motina, sesuo ir 
aš. Nenorėdamas nekvies
tų svečių įsileisti savo bu- 
tan aš sumaniau >^ns ap
sukti galvą ir pasisakiau, 
kad pas mane šiltinės: mo
tina kaip tyčia sirgo irme- 
de (influenza). Vokiečiai 
tuo jaus pranyko. Atėjo 
kariškasis gydytojas, bet ii* Ralingas užpuolimui ant

TEUTONAI ATAKUOJA sklido gandas, kad Rusijos 
RUSUS VOLINIJOJ.

Teutonai smarkiai ata
kuoja rusus Volinijoj ir ry- būk tai turįs tris milijonus 
tų Galicijoj, tuomi norėda- gerai apsiginklavusiu parei
na sugaišinti tą dalį rusų vių, surinKtų iš šalčiausių 
kariumenės, kuri koncen- į Rusi j os vietų, l^kUi le žiemos 
truojama Besarabijoj ir ža^ nebebijos jau.
da užnūlti ant Bulgarijos. Ta milžiniška Armija tu

laikytojams. Štruopos 3 
tūkstančiai dolerių, arba 3 
men. arešto.

Leista vėl skelbti laikraš
čiuose kariškosios valdžios 
parėdymai miesto gyvento
jams.

Trūksta drabužių, kuriuos 
beveik visai išpardavinėjo 
vietos magazinai. Vietos 
audžiamieji fabrikai eva
kuota, iš kitur nebepriveža- 
ma audinių; todėl drabužiai 
eina brangyn ir menkyn.

Felzero fabrike nutrūkus 
lenciūgui užmušta vienas 
darbininkas, du sunkiai su
žeista.

Miesto taupomoji kasa at- 
I da'ra dabar nuo 19 spalių,

jam pasisekė įkalbėti, kad 
prie ligonės gali šiltinė pri
simest!. Vieną sykį užėjo 
visgi vokiečių aficieris, jieš
kodamas cukraus. Pakvie
tėm prie arbatos, išsišnekė
jome. Vokiečių pasirodė 
mokama visas vietos kalbas: 
lenkų, rusų, lietuvių.

Iš kur tamsta jas išmo
kai? — užklausėsm.

caras rengia naują užpuoli 
mą ant Prūsijos. Caras nuo 10—2 vai. dieną.

Rogių kelias jau užstojo 
nuo 18 spalių Rygoje ir jos 
apielinkėse.

Latvių tarpe dabar kilo 
nemažai triukšmo dėl pabė
gėlių šelpimo. Latvių žy
miausios partijos “ekono
mistų”, prigulinčių prie “E- 
konomiškos draugijos” ir 
“centralistų”, šalininkų cen- 
tralinės ūkiškosios draugi
jos, seniai kovoja savo tar
pe. Tos kovos neišvengė nei 
pabėgėlių šelpimo darbas. 
Ekonomistai turi įsteigę 
“Dzimtinės” draugiją,pasta
ruoju laiku plačiai pradėju
sią veikti. Jai pasisekė ne- 

. seniai išgauti iš valdžios pa
šalpos pusę milijono rub. 
Centralistai, prie kurių link
sta ir kairesnieji gaivalai, 

I pasirodė priešingi tokiam 
i gausiam “Dzimtinės” šelipi- 
mui ir per V. Dūmos atsto
vus Zalitą ir Goldmaną bu- 
vo pradėję net agituoti, kad 
valdžia minėtos pašelpos 
“Dzimtinei” neduotų, bet su
teiktu ją Centraliniam Lat
vių Komitetui. “Dzimtinei” 
visgi pašalpa teko per. rū-

‘ , Ta milžiniška armija tu- 
Tačiaus rusų oficialiame rėsianti netik išmušti vokie-

pranešime sakoma, kad te
utonams nepavykę nei Gali
cijoj, nei Volinijoj.

RUSAI RENGIAS^UŽ
PULTI ANT BULGA

RIJOS.
Rusų generalis štabas jau 

užbaigė visas operacijas,rei-

čius iš Lietuvos, bet ir pa
daryti naują antpuolį ant 
rytų Prūsų.

Vokiečiai būk tai dabar 
yra pusėtinai nusilpnėję ir 
jiems nebus spėkų atsilai-

/

o

13 MILIJONŲ PABĖGĖ
LIŲ RUSIJOJ.

Iš užimtų vokiečiais Len
kijos, Lietuvos ir Baltgudi- 
jos vietų gilumon Rusijos 
pabėgo,kaip sakoma,net 13 
ibilijon. žmonių Centrališka: ž)ngdava netoli Balbieriš.j 

mui išleido 13 milijonų rub-!čia išmokau lietuviškai, ru- 
lų; . J.SY'SO. S1 Pabėgėliams ;škai Tai j ai ž nau 

lijonų rublių, kuriuos sudė
jo įvairios labdarybės įstai
gos, miestai ir taip toliaus.

Bulgarijos. Caras pasiuntė 
telegramą Serbijos ministe- 
rių pirmininkui, kad per sa
vaitę laiko rusų kariumenė 
bus jau ant Bulgarijos teri
torijos.

Daugybė rusų kariumenės 
sutraukta palei Rumunijos 
rubežių ir netoli nuo Duno
jaus. Miestas Reni, Besa
rabijos apygardoj,paverstas • -j • -t v ♦ •*! • v v i • ••

Išrodo, kad tas fantastiš
kas pienas greičiaus bus ko
respondentų prasimanymas, 
negu koks reališkas projek-

—Aš rengiausi prie kariš-( į didžiausį karišką liogerį ir 
kojo veikimo -Suvalkijoje,to-; pOrte randasi desėtkai lai
dei kasmet vasaros laike va- j vų.

Tarpe Reni ir Galaco, Ru
munijoj, pertraukta garlai- 
vinis susinėsimas.

_ Didelis judėjimas Odesoj,, 
Kalvarijos ir Marijampolės; nes į čia šiomis dienomis at
mieštus ir jų apielinkes. įvežta daugybėJabonijos ka- 

Pasirodo, jog vokiečio ir nuolių.

valdžia pabėgėlių sušelpi- A ; dvara ūkčs niokinties ' 
rriil s p dn 12 miliinnn rnK LClV<?4 U,KCS lllOKinilCb.

ši tie'kraštai išvažinėta sker-

AUSTRAI LAIKO ČAR- 
TORYSKĄ.

Iš Viennos praneša, kad 
austrai dar laiko savo ran
kose Čartoryską, Voliniaus 
gubernijoj.

Čartoryskas sudegęs. Ru
sai, kurie norėjo pereit per 
Styr upę, yra atmušti.

RYGOS GYVENIMAS. 
“Ryg. Garsas” rašo:
Rygos prokuroro kance-, pcstį Veibergo, latvių deši-

liarija priima prašymus nuo 
1—2 į vai. dieną.

Bedarbių žmonių skait
lius eina Rygoje didyn, visi 
darbai baigia sustoti. Net

Liųjų Šulo.

RUSIJA RUOŠIASI.
Iš Londono praneša, kad

<

centralinėje prekių stotyje I
sunku rasti darbo, nes visos Rusija ruošiasi prie didelių 
prekės išgabenta, naujų be-!žygių. Rusai pienuoja išvy- 
veik nebeateina. Dabar te- (tl vokiečius iš Lietuvos, Lat- 
gabenama seną geležį ir ču- 
guną.

Pabėgėlių nebeleis važiuo- ............. _ ..
ti Petrogradan ir Maskvon, mumcijos is Japonijos ir 
nes taip yra nutarus valdiš- Į Amerikos. Archangelsko 
koji taryba, svarsčiusi nese- uostas bus atviras ir žiemos 

iai pabėgėlių, reikalus. Iš laiku.
Maskvos būsią pabėgėliai iš
gabenti kitur, bet tiktai to
kie, kurie yra užlaikomi pa
bėgėliu komitetų. Kurie gi

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
MINTAUJĄ.

Vokiečiai persitikrinę,kad 
visos jų atakos ant Rygos ir 
Dvinsko pasilieka be pasek
mių, sistematiškai pradėjo 
trauktis atgal, apleisdami 
savo pozicijas, kad išanksto 
apsistojus tose pozicijose, I ni 
kurios suruoštos ant žiemos. ” 
Iš Mintaujos, kuri iki šiol 

'tarnavo stotimi ant užsipul
dinėjimų ant Rygos, visos

PRANCŪZAI BOMBAR- 
.. DAVO STRUMICĄ.

Francūzų 
bombardavo

Vienas Šiaulių advokatas, 
buvęs po vokiečiais kokį lai- 

pasakoja, kad vokiečių 
tvirtovę Strumicą. Jie metė aficieriai geriausiai žinoję 

_ ,50 bombų ant miesto ir«ant,VJS^ kmuhų .apylinkę JŲ71- 
mu ties Jurbarku (Kauno ; kariumenės lagerių ties 
gub.) ir ties Augustavą miestu.

Tai pirmas francūzų or-

tteji traukiniai.
KErA LIETUVOS 

MIŠKUS.
Vokiečių valdžios įsaky-

dar blogiau: labai tamsus. 
Kompanija paskyrė neku- 
riuos “special” policijantais 
ir moka po $3.00 į dieną, ir 
todėl šie dirba, kiek gali. 
Taipgi negalima gaut atsa
kančio graiku organizato- .. . .
riaus. Vienok, nežiūrint į P™detoa. kir?tI I
skebavimą, dirbtuvės negali didžiuliai miškai. > 
dirbti, nes nekurtuose rui- ^s_ gabenami Nemunu i 
muose vieni lietuviai ir len-, Brysųs.
kai dirbo, be kurių darbas! 4 _ 4^^?'
negali būti atliktas. Atvež- ................. ...
ti keli desėtkai skebų iš ki
tur, ir tie, kurie sugrįžo še
ri darbininkai, bet buvo per
statyti ant kitokių darbų, 
prie kurių jie yra nepripra
tę, daugiau nuostolių pada
lo, masinu išlaužo, kaip gero. - - -

orlaivininkai
Bulgarijos vijos ir Lenkijos.

Rusai gauna begales am-

Sienojai-laivininku pasirodymas.
bus gabenami Nemunu į

Nesigaili vokiečių valdžia 
to didžiausio Lietuvos tur- 

, to.

TRIS MILIJONAI BONKŲ 
SPIRITO.

Rusų laikraštis' “Novoje 
Vremia” sako, kad tūlas 

. Petrogrado aptiekorius par-

Į Salonikus pribūna vis 
daugiau Anglijos ir Franci- 
jos kareivių.

Laukiama šiomis dieno
mis susivienyjant serbų ar
miją su talkininkais ties 
Prilepu.

JAPONAI NESIŲS KA- 
RIUMENĘ Į EUROPĄ.
Japonijos užsieninių daly-

sus tenykščius miestelius.
Vokiečiai giriasi, kad, girdi, 
Rusija jų esanti ekonomiš
kai seniai užkariauta. Da
bartinę karę jie ^skaitą tik-

įtai “maištu”! Vokiečių 
rengtasi prie karės su Rusi-1 
in imi nnn ąnnini ir rpnirtnd whicjhhu unu įvy^uo, viovd . mm
Ubai rūnestineai S brangenybes išvežtos ir vo-' gavo darbą i^oai rupesungai. vinz.in; iwtotnnin •

KIEK BRITŲ UŽMUŠTA 
IR SUŽEISTA?

Odeson pribūna daugybė 
t raukinių,‘gabenančių Rusi
jai kanuolių. Nuo Rygos 

ir apsigyveno vokiečiai atmušami, o ties 
kiečiai rengiasi Mintaują ant savęs; galėsią pasilikti Dvinsku rusai taip-pat turi 
apleisti. . • .v J ant vietos. Lenkų-lietuvių pasisekimų.

Rusų artileiija eneigiskai komitetams jau pranešta, > Rusiios viduriniu reikalu
veikia visame fronte, kuris kad rūpintųsi didumą savo ministeris pranešė 

Nuo karės pradžios 20.702 išsitęsė net ant .200 mylių, j pabėgėlių siųsti kitur.

ro. Mat, darbai yra nepap-! cJavė 3^ milijonus bonkų spi- mnisteris baronas Ishii 
ra^ti, audžia daugiausiai bo- ‘ rlto, uz ką gavo 7 milijonus pasafcė “New York Times”, 
velnines kaldras, taip kad Jisai vadino tą spi- į;acĮ įaT)onaį nebesius kariu-
“------- • -ta v^ndpn.n” menę Europon, kadangi tai

“nepatriotiška”.

anglų aficierių tapo užmuš
ta, sužeista ir be žinios pra
puolė.

būti, greitu laiku Rusijoj 
i patarta savo šeimynas sius-' ^us m°kilizuojami ii 18 me- 

1 —ragyveni- tų vaikinai. Iš kitų Šaltinių
Petrogrado policistams

žmogus padirbėjęs vienus “Koelno vandeniu .
metus, dar nevisai atsakan- ■ ------------- -.
Kai gal darbą atlikti. To-, KITCHENERIS ITALIJOJ, i ---------- _
dėl viską sykiu imant, tiki-j Britanijos karės ministe- 'VOKIEČIAI SUVALKIJOJ, 
mes, jog kompanijos bus ris lordas Kitcheneris pri- “Ryg. Garsas” rašo:mes, jog kompanijos bus ris lordas Kitcheneris pri

ll EGIPTIEČIŲ NUŽU
DYTA.

Beirute tapo nužudyta 11 
egiptiečių, kurie norėjo su
kelti revoliuciją, atsimesti

palengvėlia vokiečius stum
dama atgal.

Vokiečiai padarė keturias ' ii į kSfihus, kur mragyveni-: tų vaikinai. Iš kitų šaltinių 
^,eiles žieminių tranšėjų, ap-' mas esąs pigesnis. Iš Ry--atėjo gandas, kad sekantį 

•tvėrė dratinčmis tvoromis gos nebuvo bilietų važiuoti pavasarį Rusija turės 3 rin- 1 t-« 4- O /A f, />1 A O VA ZA rj 1 -J J XX. - X- WA r>L^ TT ' . . • a . _ _ _ir tose tranšėjose mano žie
mą praleisti.

RUSAI VĖLEI NORI UŽ
PULTI ANT PRŪSŲ.

• T-i • pa^ėge- ilijonus naujų kareivių ir 
l ^katerisnoslavą, tuomet prasidėsiąs genera-

šiomis dienomis 
liams [ 
Chersoną, Odesą.

Uždrausta priimti’ gyven
ti ir nakvinti aficieriai ir 
kareiviai viešbučių savinin-

Į UŽ’
priverstos darbininkų reika-.buvo į Ryma ir tarėsi su I- . Vienas gydytojas pasako- r.uo Turkijos ir sutverti ne- Londonas.—Kasžin kiek kareiviai viešbučių savi 

’ lavimams pasiduoti. 'talijos karalium. jo “Birž. Vied.” korespon- prigulmingą arabų valstiją. 1tame teisybės, bet vėlei pankams ir pašalinių butų

liškas vokiečių atakavimas.
Šiaip ar taip tas viskas 

parodo, kad apie pasidavi
mą nei nešnekama.

J

f
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PrSITinnininlmi ir fidrhinin- Tiems, kurie dar ti- Kiek seniĮjįĮ partijų Dar apie Detroito Laiškai iš Lietuvos 
II dlllullllllllKdl II Udi UIIIIII kį kunigų melams, narių sutirpo? Fordo darbininkus. Rašo Jonas Masalskis

Petrui Adomavičiui, CL
.bertville, Mass. Laiškas ra- Kliverių kaimo, Ukmerkai kares metu ' Sacijalistų partija 1909 

metais surinko statistiškas

(Pabaiga).
Darbininkai perstos “dy- 

kaduoniaut”, 
ginti nuo

tai neteisybę sakau? Ns 
gana bus apie tai...

Antanui Karveliui į 
Grand Rapids, Mich., rašo

Jonas Masalskis
Petrui Adomavičiui, Gil

“Laisvės” N. 93 V.Paukš- 
tys kritikuoja Detroito For
dą. Tarp kitko sakoma: <— - - ----- 
gai; : 
toli laukuose. Darbininkai (vykom Maskvon. 
Fordui yra atsidavę su dū- vom iki 8 d. rugpjūčio, bet syk šaudėsi iš šautuvų, o 
šia ir kūnu už numestą paskui išsidangėm, nes jie- paskui iš armotų. 
jiems j 
11 m... _
bet lai duoda dievas ar vėl- 248 viorstus 
nias tokį supratimą visiems my Viksa. Čia randasi^ dvi džiaut per 
kapitalistams, kad jie sr. _ „ ' ”
vergams įvestų aštuonių va- tuvių valdyboj tarnauju vy- tikėjom, kad išliksime gyvi 
landų darbo dieną ir numes- riausio kontrolieriaus pagel- Kada mūsų kaimą užčr:: 
tų po tokį nugraužtą kaulą, bininku. Algos gaunu labai 
tuomet gal nereiktų už vie-, mažai — tik 50 rub. į mėne- 
ną centą streikierius šaudy- sį. Iš tos algos reikia nusi- 
tfiš mašininių kanuolių. A- samdyti būtas, apsirėdyti ir 
teity darbininkai arba ver- maitintis. Už butą moku 
gai, gaudami po tokį nu- 10 rub. į mėnesį, malkų 
graužtą kaulą, galėtų ge-| sieksnis — 32 rub. Juodos 
riau patept socijalizmo ra- duonos svaras 4—5 kap., 
tus ir jie greičiau iš laukų baltos — 10—12 kap.; mė- 
f ugrįžtu pas juos. Tegul sos — 22—32 kap.; sviesto 
tik jau darbininkai nesusi-1— 55—60 kap.; 10 kiaušinių 
laukią didesnės vergijos ir j— 30—40 kap,; gorčius sal- 

[ tegul kapitalistai mėto to-ldaus pieno — 30—40 kap.; 
kius nugraužtus kaulus, tai cukraus 
bus pusė, bėdos. j

Matomai Paukštys turi Apie drabužius, tai nėra nei 
labai gera širdį linkui dar- kalbos, nes kur pas mus, 
bininku. Jis darbininkams' Lietuvoj,mokėdavom už ne
geriau vėlina dirbti po 12 laktį 1 rublį, tai čia reikia 
vai. už $1.50, bile tik turėti mokėti 5—6 rubliai. Ateina

Šitame skyriuje aš visuo
met rinksiu faktus, kurie ------ - ---- -- ---------- -—
net ir tamsiausiam darbi-1 žinias apie savo narius, iš 
ninkui turės parodyt, kad (kokių partijų jie perėjo į 
klerikalai nevelija darbinin- Socialist Party. « 1909 nie
kams gero.

dytas 6 d. spalių.
...Iš Lietuvos pabėgom 18

gės pav., Kauno gub. Laiš
kas rašytas 3 d. rugsėjo.

27 d. rugpjūčio mūsų kai
e

Fordo darbininkai yra ver- v. . . _. ___________
socijalizmas ir unijos balandžio šių metų ir at-■ me buvo didelis susirėmi-po revoliucija.

Rusijos pramonininkams 
rūpi, kad bent karės metu, 
kada visi tie, ką “dirba” ka
rės ir armijos reikalams, 
kada kapitalistai iš užmuš-

Lbai vargingas““'''’“““" 
........................ Sakykit, kas visųpirmiau- 

sia atėjo streikininkams į 
pagelbą.

Ogi pirmeiviški unijistai 
'ir socijalistai. Štai Brook- 

1 kriaušiai 
viena diena sukolektavo 
streikieriams $220. O be- 

j to dar kiekvienas priver- 
. čiamai turėjo duoti po $1.00 
chicagiečiams gelbėti. Tuo 

ibūdu iš vieno tik New Yor- 
ko chicagiečiai gaus dešini- 

_> Tie 
pinigai surinkta per uniją 
Amalgamated Clothing 

, kuri pritaria so
cialistams.

Bostono socijalistai tain- 
meluoja, pat ruošiasi rinkti aukas. O 

jei prižada palaikyti prieš I'Q mūsų nusipenėję, kunigai

bus ap- 
“ištvirki- 

mo”! Lyg ne taip? Juk 
ir Suvalkų gubernijos dva
rininkai, ką 10 metų atgal 
susivažiavo Starapolėj (Ma
rijampolėj) buvo vien dar
bininkų geradėjais! Juk 
tie dvarininkai ir pasiturin
tieji ūkininkai ne dėl savo 
labo nusprendė, h~v* —-------— ------------d------
nedrįstų mokėti savo darbi-j jei jie atsisakytų nuo kovos 
ninkams daugiau, kaip 90 su kapitalistais, tai geradė- 
rublių per metus (visą or-; jingi (žinia,; sau) pramoni- 
dinariją apvertus i pinigu nmkai prižada darbinin- 
skaitlių), nes, jei darbiniu- kams... paplepėti apie pro-! 
kai perdaug uždirba, tai ir fesijonalines darbininkų są- 
pradeda tvirkti, girtuok- jungas, kurios, sulyg fabri-1 
liauti, skaito “p " ‘ - -
laikraščius ir knygutes!... j ramybę tarp dviejų klesų. 
Ar ne taip?... Juk baisiau-' Tik... 
si labdariai tie, šios valan-! 1 
dos ponai, ką kares metu už atsitikimai,kasdienine prak- 
pusę kainos perka darbinin- t’ka ką kitą sako?

— kad bent tokioj gadynėj > 
darbininkai nebekliudytų 
kapitalistams patrij etiškai...1 
žmones apvogti. Jei darbi
ninkai, bent karės metu, at-

kams gero. tais narių partija turėjo 41-
Visb bus girdėję apie Chi- i479. Jie visi perėjo iš senų- 

cagos kriaučių streiką. Ten jų partijų sekančiai:

čia išbu-1 mas vokiečių su rusais. Iš-

streikuoja apie 20000 kriau
čių. Žmonių padėjimas yra

Republikonų 35%
Demokratų. 40%
Populistų 15%
Independents 6%
P r o hi bici j o n i s tų 4 %

Tuom 
nugraužtą kaulą”, galėjom prasimaitinti. Da- tarpu męs buvom sulindę į 
Nugraužtas kaulas,’bar gyvename už Maskvos duobes. Su Ignu Rasiku iš- 

. ‘ p— bažnytkie-1 kasėm duobes. Mums besė-
__  v . _____ viršų kulkos 
avo geležies dirbtuvės ir tų dirb-1 zvimbė, kaip bitės. Jau ne-

kad nieks' sikratytų nuo socijalistų,' lyno pirmeiviški

blėdingus”. kantų, gvarantuos,užtikrins tis tūkstančių dolerių.

Tik kodėl tai gyvenimo , Workers,

kišką spėką; nenupirks lab
darys darbininkus nuo ba
do... Jul

Pramonininkai

• ęeradejai Anglį- va]džią profesionalinių dar- daro?
jos patriotai, ką stumia dar- pĮainkų sąjungų (unijų) Ogi tie nusipenėję pohai 
bininkus savo tėvynę ginti, ]aisve Pramonininkams to- ir jų avinai - pastumdėliai 

kios sujungęs, jei tik jos lai- vį?° pro viso sudėjo $10.00 
grynai proletariškos (žiūrėk kapitalistišką “Dar- 

, pavojingos, — ir bininką’’).

sąjungų (unijų)1. Ogi tie nusipenėję poūai

tams reikalingas rinkas už- j<osį ;
kariauti!... . . .. taktikos, __

Ir rūpinasi apdumti Rusi- kur tik gali, ir kur tik ran-' 
jos pramonininkai darbiniu- 
kų akis. Naudojasi jie pror' pakerta jų gyvenimą

Kurgi visi tie Žilinskai
Petkai, Kriau-

' 100%
Keturiasdešimts vienas 

tūkstantis su virš senųjų i 
partijų narių joms sutirpo, 
jie perėjo į socijalistų par
tiją. (Dabar Socialist Party 
turi 100,000 narių).

Kaip?
Kokiu būdu jie permainė 

savo persitikrinimus? Ant 
j jų įtekmę padarė sekanti 
i faktoriai (veiksniai): Socija- 
listiški perijodiški raštai 
(laikraščiai, knygos, įvairtjs 
lapeliai), gatvių prakalbos, 
prelekcijos, diskusijos ir 
mokslas,taip;
1‘erijodikalai.............<
Atvertė prie socijalizmo

knygos .........   1
Lapeliai ....... ..............

į mėnesį, malkų

> svaras — 29—32 
kap. žodžiu, viskas brangu.

o.

o.

nes kur pas mus

jda reikalingu kapitalistai Kaulakiai, 
-•e.....- --------.— r-- įkerta jų gyvenimą, rupi- č’unai ir jiems panašus? Ar
ga, apsiginkluoja patriotiz- nasj jįe užgniaužti jas. Pa- tai jiems galvoj remti strei-
mu, taip reikalingu laimėji
mui ant karės, lauko, ir ske- 
ričiuojasi, būt jie darbiniu-,1 našiai dedasi ir karės metu 
ku draugan Pramonininkų i Maža to. Pramonininkai

našių atsitikimų pilna Ru- Pienus!
si jo j ir kitose šalyse. Pa- kuomet 

riams?
tančius

Koks kunigas ir 
aukavo streikie- 

, Krauties tūks- 
tai jie moka,

< j * ' a»X GV Z • (Ji W * . ILVlHk/llllllll XX Vv A y i •» '

išdėstytas darbininkų rojus (Kur jįe gali, kaip įmanyda-'kct artymo meilės pas tuos 
r* r* y\ v» a 4* o ’i i X im rl rln vi I • • • t i • ■ • knl n rvnn hiin v\r\v»ngana prastai išrodo: dar-j mį rūpinasi nedaleisti nau- 

• i i 1^ *1 • . jų sąjungų atidengimo.
j Ačin jums, fabrikantai, 
..j jūsų neveidmainingą 

Žmonių j (kirbą, kada jūs atvirai ei- 
nat prieš darbininkus ir jų 

Pramone reikalus. Jūs tuomet atve-

pabaltintus grabus nėra nei 
už aguonos grūdelį.

priklauso nuo pramoninių-J ' 
ko reikalų. Ir pramoninių-' 
kai tas algas kelia, f 
gerovė kįla. Didesnis tavo- 
ru reikalavimas.
auga, plėtojasi. Didesnis
darbininkų skaitlius darbą ninku akis ir parodot jiems, Rodosi, jie tai jau turėtų 
gauna. Jų nlgos auga, lųla.' ar draUgai ar priešai jūs pajiegti tą laikraštį užlai- 
Ir tai taip toliau, ir taip to-; darbininkų klesos. Ačiū kyti, nes tas laikraštis uo- 
lia’i, — vis tuom pat rateliu. jumS; pramonininkai, už jū-įbai gina caro valdžios ir po- 

Taip tai plepa pramoni- atvirą norą išguiti so- nų reikalus. Nėra laikjaš- 
ninkų raštpalaikiai. Taip cijalistus iš darbininkų tar-1 čio, kuris taip mokėtų laižy
te plepa Kares metu, kad p0. išsireiškimas' ti ponų batus, kaip “Viltis”,
pasinaudoti atsakančia prow j daug daugiau mums sako. I1’ visgi ilgaskverniai ne- 
S?, —* Sal Patrioti^u apsi-. kaip visi jūsų plepėjimai a- pasidrovėjo atsiųsti Ameri- 
gmklavus ir pasiseks darbi- pje amnistiją apie norą 'hon savo kolektorių kunigą 
rinkus suklaidinti, jr tie ne-- nors neva sušvelninti kleąi-: Maliauską, kad tam laikraš- 

mz- njus prieštaravimus. Mums' ciui aukų parinkti.
jiio rybų išplatinimui. — Tik aišku, jau visi jūsų plepėji-l Kurgi sarmata pas tuos 
gaila, ir labai gaila, kodėl t maĮ iššaukti karės pasek- ilgaskvernius? Tasai kuni- 
pramonininkai savo lajkraš- mėmis ir baime prieš tai, ko £as laike tūlų prakalbų Phi- 
TT T i ii n n z 1 zx I z zJ t i z-J - « — - . . 1 1 1 • • • • 1 Z/T T • 1

Vilniuje eina kunigų lei
džiamas laikraštis “Viltis”. 
Kanauninkai, pralotai, vys
kupai ir kiti turčiai yra to

gauna. Jų.algos 
Ir tai taip toliau

riat ir tamsesniųjų darbi- laikraščio šėrininkais.
Rodosi, jie tai jau turėtų

po. Šis jū/ų išsireiškimas' ti ponų batus, kaip “Viltis”.
' . Ir visgi ilgaskverniai ne-

tyj nenurodė, kad taip dė
josi, kur tas ratelis taip su
kasi. Išvažinėk visą žemės 
paviršių, skersai ir išilgai, 
perkrėsk visas istorijas, net 
huržuaziškų “: 
keptas, ir niekur panašaus 
ratelio nerandi ir nerasi, — 
niekur tas ratelis nesisuka.

Atsiprašau!... Tas rate-i
b< dar negalėto suktis. Taip meniškos klesos, tol bus ir 

antagonizmas. Šį antago-

užėmė 
vokiečiai, tai su vokiečiais 
pasitikom labai linksmai. 
Tuomet vokiečiai apdovano
jo taboka ir cigarais. Vė
liaus atsirado visokių — 
blogų ir gerų.

Bet mus visai baigia nai
kinti. Rugius buvom ką 
tik išblaškę, tai nieko nebe
liko: pirmiau rusų kareiviai 
6 savaites stovėjo, tai viską 
ėmė, o dabar vokiečiai viską 
ima. Kaip rusai ėmė, tai . 
nors mokėjo, bet vokiečiai 
nieko nemoka. Męs dar tu
rime paslėpę 4 karves, bet 
kaip tik suras, tai ir tas pa
ims.

Mūsų kaihie užmušė tik 
10 kareiviu, daugiausiai vo
kiečiai į nelaisvę paėmė. Da
bar kasdien vokiečiai varo 
po kelis šimtus rusų belais
vių.

Anykščiai sudegė; taipgi 
Kavarsko dalis išdegė —

: žiema ir tas mus labai kan
kina: šalčiai dideli, reikia 
šiltai apsivilkti ir apsiauti, 
o pinigų nėra. Iš Lietuvos 
niek6 negalėjom išsivežti. Iš 
Vilniaus į Smolenską važia
vom antra klesa, i * 
visą laiką stovėjom, o vai
kučiai ant grindų gulėjo, 
nes buvom, kaip silkės su
kimšti. Iš Smolensko į v’ntvvTli?Maskvą važiavom trečia kle*|^’e>Jb nX 31^?’ 

po 6 menesiu i sa, nors bilietas buvo išpirk-^‘1 Pį aj’škas rašvtag 
' nemokaantros klesos. Vargo la- ra^tas ,

■-.Pt L-nm o'rmf'kai daug matėm. Tai dar - J

kokią nors humbugišką uni
ją. Tokia širdis tinka pa- 
telnią tepti.

Šiuomi tarpu Fordo dirb
tuvėj dirba virš 18 tūkstan- 

Dirba die
na ir naktį, apart nedėldie-

• nių. Naujas darbininkas 
;' per 6 mėnesius gauna po 

34c. į valandą; po 6 mėnesių' 
— 50c. į valandą. Tiesa, ne 
visiems moka po 5 dolerius 
i" dieną ir ; 
Tiems, kurie i 
pinti, nemoka, bet kaip greit'. . _ . . . .
darbininkas išmoksta pini-' !alme> kad savo kastais ga-

Viso 56%. 
didesnę pusę 
41 tūkstančio 
demokratų ir darbininkų.

Vadinasi, 
skaičiaus iš 
republikonų, 
kitų senų partijų rėmėjų su- 
tirpdė socijalistiška spauda 
Ir juos padarė socijalistais 
Iš to gali būti aišku, kokią 
svarbią rolę lošia besiplėto
janti socijalistų literatūra. 
Daug mūsų draugų nepri
duoda tiek svarbos plėtoji
mui savo spaudos, kiek tas 
darbas tikrai yra svarbus. 
Iš šio fakto turėtų pasimo
kinti! Taip-pat ir prakal
bos — salėse ir ant gatvių 
— prelekcijos ir diskusijos, 
daug prisideda prie tirpdy
mo senųjų partijų balsuoja
mos mašinos, nes 34% 41 
tūkstančio skaitliaus senųjų 
partijų narių perėjo prie so
či jaližhio, dėl,to, kad soči j a- 
listų prakalbos padarė įtek
mę ant jų buvusių insitikri- 
nimų. 10% to skaitliaus li
ko socijalistais per mokslą.

Gyvas žodis ir spaudintas' 
žodis iš lupų tikrų socijalis
tų padarė 100 su virš tūks
tančių Amerikos .Socialist 
Party narių, arti milijono 
balsuotojų; ir 12 milijonų 
balsuotojų visam pasaulyj! 
Skaitlinė socijalistų prasi
dėjusi iš vienutės išaugo į 
n ilijonus! Argi tas faktas 
neturi mums, draugai, pri- į 
duoti energijos ir veiklumo 
tolimesnės agitacijos ir pro
pagandos darbe ?

Skaitlinė prasidėjusi nuo 
vienutės veikti, netruko ii- ]. 
gai ir susilaukė . milijonus 
socijalizmo darbininkų. Gi 

! veikianti skaitlinė — milijo- 
' rai, nei to tiek netruks, kad

tai patįs bažnyčia irgi sudegė.

Mykolas Pieteris rašo sa
vo tėvui K.Pieteriui j West-

Aš dabar randuos Jaros
lavo gub., miestely Miškinigus taupinti, taip greit gau- ^J0“1 ’^žiuoti, o jeigu būtų ^acįa namu išbėgom, tai

na po 5 dol. į dieną.
Dirbtuvėse yra įtaisyta 

angliška mokykla. Darbi
ninkai, ] '
kalbos, po prievarta varomi 
į mokyklą. Mokinama pa
gal naujausią metodą ir no
rintis mokintis, gali greitai 
pramokti. Labai gerų lek
cijų būva iš higijenos, aiški
nama, ką reiškiu tyras oras 
ir kokios pasekmės sugedu
sio; apie greitą valgį, spjau-

valdžia vežus, tai nežinia, 
kaip būtum atvažiavę.

Maskvoje centro komite-
motina ir broliai apsistojo 
Jeznoj, o aš buvau kitame 
kaime. Bet paskui prisiėjo

nemokanti anglų ^čl pabėgėlių išdavė pa-,įr jg ten bėgti, tai motinos
šelpos, kaipo inteligentui 10 ir brolių negalėjau sužinoti, 
rublių.

Dabar tikra bėda. Reikia 
drabužių, reikią/skalbinių, 
vaikai serga, jau vieną sū
nelį palaidojau, vargas ne
apsakomas. Iš Lietuvos nie
ko negalėjom pasiimti, nes 
gelžkeliai jokių daiktų ne- 

dymą viešuose namuose ar-'priėmė vežti. Bėgo, kaip 
kas galėjo — tėvai be vaikų, 
vaikai be tėvų, žodžiu, bu
vo koks tai stichijos judėji
mas,panašus į Herkulanumo 
ir Pompejos suirimą. 
Si, pusnuogiai, alkani, 
tartum bepročiai nei 
da pašėlusių gyvulių.

už-i sus klyksmas, ašaros,

Mane atveži i Jaroslavo 
guberniją ir paleido mieste
ly Miškini. Dabar neturiu 
nei kuo apsirėdyti, nei duo
nos kąsnio. Artinasi šal
čiai ir nežinau, kaip gyven
siu. Brangus tėveli, atsiųsk 
pinigų.

ŽINIŲ ŽINELĖS.ba ant gatvių, alkoholio ir 
tabako kenksmingumą, žo
džiu sakant, ir tamsiausiam 
darbininkui duodama su
pi asti apie švaresnį ir svei- 

l1 kesnį užsilaikymą.
Dirbtuvės užlaikoma ga- 

zna sanitariškai; kas savaitė 
(grindys plaunamos; i

Senovėje Franci j oje bu
vo bausmė už nukirpimą 
trumpai plaukų.iadelphijoj surinko “Vil

čiai” $525.
Nerūpi jiems šelpimas 

pilafprižadėjimų 1 nukentėjusių nuo karėj, ne
kuriu ir nemanot lūpi streikieriai, bet ji^-yi-

jūs laukiat už senus savo 
darbelius, už savo globėjos 
kaltes. Jūs bijot penktųjų 
metų ir 
maišus,

istoriku” jį i pildyti.
Nelaimingi pramoninin

kai! Neprašalinsit jūs nie- 
i kados klesinio antagonizmo, 
nes kol bus įvairios visuo-

dėtis dar negalėjo, nes... vi
sokios kliutjs trukdė pa

suomet moka prisimeilint 
prie prastų žmonių ir iš
kaulyt tūkstantį rublių. Tik 
pamislyk, kiek už tai gali
ma būtų sušelpti varguolių! 
Bet kunigams rūpi jų biz
nis, jiems rūpi užlaikyt žmo-

Ba- 
visi, 
ban- 
Bai- 

Sx o ųnal-
drausta pašaliais mėtyti po- ‘ davimai, keiksmai viskas 
piergalius, skudurus ir tt.! sykiu susimaišė. L.l------

Pas didžiumą žmonių šim 
dis menkai ką didesnė už 
kumščių.

“ nizmą ’prašalins vien prole- lr‘j'4 lynigajs laikraštis, ku-į 
_ A iii o I r I i zvi W s~\ 11 ty n I zJ r » i n <r 1iniam kapitalistų ir darbi- tariatas, kada jis užkovos Fis f!k,ai. Sina P°ml> valdžios i . KUmgų reikalus. Ta,__ , ---------------------- ----

I “Viltis” beto dar ir kares j susilaukti — šimtus milijo
nų Socijalizmo pasekėjų.

D. Klinga.

ninku sugyvenimui. Šio da- į 
lyko išvengimui, Rusijos 
pramonininkai pataria dar- paiį 
bininkams atsikratyti nuo 
visokių tarpininkų, ką auk- niekados darbininkai 
leja darbininkų tarpe poli- pgs jums. 
tiškų geidulių jausmus”. Ir •- 
taip, darbininkai turi atsi- greta jūsų darbu, 
kratvti nuo socijalistų, ką... 
trukdo kapitalistams ir jų ‘ 
bernams darbininkus kvai
linti. Rusijos pramoninin
kų pageidavimai aiškus. 
Valdžia persekioja darbi
ninkų organizacijas, susi
pratusius drabininkus, soci- 
jaldemokratus grudžia į ka
lėjimus, siunčia juos kator- 
gon ir Sibiran; tame pat lai
ke pramonininkai neva ple
pa apie amjiistiją, bet iš- 
tikrųjų jie padeda savo val
džiai kovoti su socijalistais.
Tik gaila, kad Rusijos fab
rikantai nepaėmė pavyzdžio 
nuo lietuvių Antanavyčiaus, 
ką ragino lietuvius atiduoti 
socijalistus į valdžios jan
kėj, kad nei vienas sociialis- 
fej nenueitų be nubaudimo darbininkai užėjo ant 
Antanavycius taip mokino , t k- kar§t akulenu, kad 
revoliucijos metu, pramom- visigkai nega]g.o dirbti; tik 
pinkai gi galėtų tuom pat. pagelba vandens jiems 
užsimti karės metu, — o y- pasisekė juos atšaldinti ir 
pač dabar, kada vėl pakvi- eiti su darbu pirmyn.

sau atsakantį surėdymą.
Nelaimingi pramoninių-, . ., 

„.„1! Niekados jums nebū-j % 
ti darbininkų draugais ir 

,_L-—.l.„i neti-’ 
Jūsų prižadėji

mai, jūsų žodžiai negali ei

Nelaimingi pramoninin
kai! Ir karės metu neap
gauti . jums darbininkų. 
Streikai Rusijoj, Anglijoj ir 
kitose šalyse aiškiai rodo, 
jog ir karės metu pramoni
ninkų ir darbininkų reikalai 
neina greta, neina vienu ke- 

. liu..
Žigas Anirarietis.

29-IX ir 3-X-1915.

“Viltis” aiškina- 
! meluoja, kad karės buvo ir 
j bus, kad šioji ,karė būk tai 
Į esanti išliuosavimo karė.

Ar supranta tie pavapi jo
nai, kurie aukavo “Vilčiai”, 
jog jie prisidėjo savo skati- 

j kais prie tos pekliškos Siste
mos palaikymo, kuri suren
gia kares?

Girafai mato, kas dedasi 
jų užpakalyj, nepasukę gal
vos.

Rusų turčius laidoja stik
liniuose karstuose (grabuo-

Kertant tunelius per Al-

Petrograde yra stebuklin
giausias laikrodis visam pa
saulyj. Tas milžiniškas lai
krodis turi net 95 toblyčias, 
kurios parodo laiką trisde
šimties skirtingų pasaulio 
vietų. Be to dar parodo su
kimąsi žemės aplink saulę, 
permainas mėnulio ir 
žvaigždžių, taipgi dienas 
^gregorijoniško, grekų, mu- 
zulmanų ir žydų kalendo- 
rių.

Kada iš Šveicarijos pri
siuntė to laikrodžio dalis, 
tai užėmė du metu, pakol jį 
sustatė.

Ispanijoj yra daugiau 
saulėtų dienų, negu kitoj 

I kokioj Europos šalyj.

X 1 A VI VA • ——   —’-f ------------------------------------------- --

piergalius, skudurus ir tt. sykiu susimaišė. Likimas 
Vanduo yra laikomas tam 1 genčių ir pažįstamų, nespė- 
tikruose stikliniuose induo-1.jusiu pabėgti, nežinomas.1 
se ir gana geras. Vasaros Ret jeigu jie day gyvi, tai jų 
karščiuose į vandenį deda- likimas dar aršesnis. Rei- 
ma avižinių miltų, kad dar- km atsiminti, kad iš abiejų 
bininkus apsaugojus nuo į- pusių kariškos rekvizicijos,1 
vairių vidurinių ligų. apmokamos d

Trįs šimtai metų atgal 
Londone buvo tik 150,000 
gyventojų. Dabar skaitoma 
suvirš septyni milijonai.

apmokamos
Geltonplaukiai žmonės tu

ri nuo 140,000 iki 160.000
. - _ . . dažniausiai plaukų ant galvos.

Dirbant reikia skubinti, kartuvėmis ir susauoymais. -------------
ką ir skubinti. Jiems_ negalvoju kaip tie __ _ J..—

žmonės gyvens ir kaip mis. medžiai auga pakalnėse 
'7" . T’ ’.r Gėaa va- jugniakalnio Etnos.

.ixnxxu vxx<xvxvo VC4_ į dmtis sūnais x;ulturingos se-i ina> |qq kareivių leng- 
i. Jeigu tarpe dar-iro$los I\uf°P0.s- Šlykštu ir .

iškįla pažvelgti į apiehnkes, kokia tųgmi medžiu.

bet yra už 
Pagalinus, kur šiandien ne- ' , _
reikia skubinti? Formanai Ęaisųs dalykai, 
ant darbininkų didelės va-i 
lios neturi.Alyvų darželyj, Jeruzoli- 

me, randasi 8 alyvų me- bininko ir formano 
džiai, kurie, kaip spėjama, ?? e s u s i p r a, t i m a i, 
turi suvirš 1000 metų. Ta-1 nas negali darbininką pra-!----- . - .
me darželyj, kaip sako šįalinti, bet abudu turi eiti į 
šventraštis, Judošius parda- generališką

kaip tie

Gėda va-
Didžiausi pasauly chest> 

b 
i ugniakalnio Etnos. Sako-

vai gali turėti pastogę po'■
įaį forma-(tai baisi iiomja ii to viso 

1kaltininkai — tai taip vadi- 
žmonių Kada pirmu kartu kava

- c „ . vadovai. |)UV0 atgabenta į Franciją,
ten * Et!...

Dar puse bėdos būtų, jei- 0O1.
ofisą ii' 

pasiaiškinti. Kaltininką 
uzveizda nubaudžia. Baus- gu giecua matytųsi, bet ne

Korėjoje nuotakai yra už- mė būna tokia: arba visai 
ginta kalbėti pirmą dieną iš dirbtuvės pavaro, arba vėsius išlyginti ir 
po vestuvių, bet antrą dieną ant tūlo laiko prašalina iš 
ji gali plepėti, kiek tik nori.; darbo.

------------- - I Už pažiūras, ant kiek
Trečią metą nuo arbatinio 1 man teko patirti, darbinin

kų visai nepersekioja. Vi
suomet darbininkus ragina

ve Kristų už 30 grašių.

medelio renka lapa net ke
turis sykius per meta.

Patirta, kad pagavimui 
žuvų daug pagelbsti muzi-

lankyki knygynus ir skaity- ką?!
ti visokius raštus. Unijo
mis darbininkai mažai inte
resuojasi.

tni svavnr! kninavo net 29 
Tada ją galėjo gerti .

_ . . ... . . tik karaliai ir kiti didžiu-
Reikia viską sugriauti,griu- nai, o dabar prieinama kiek- •

„ J žmonių vienam prasčiokui, nes sva- 
krauju užlieti — tai jų de-1 j-ą galima nusipirkti už 29c. 
vizas! Dabar, diena po die-jp pigiau, o jos gerumas nei 
nos, laukiu, 1 
pašauks ant tų pasiutpiečių, 
kad ir mano kraujo atsigė
rus ir dešrų išsikepus. O už 
/! Ar aš jų kuo nors 

naudojaus? Ar jų žemės 
skritulys? Ar jų oras, ku- 

į
Jie net ge-

kada j,r mane Uek neprastesnis, kaip pir

j Mat ir geriausi riuomi .aš įkvėpuoju, ar jie 
darbininkai dar neiškovojo mane sutvėrė? Jie net ge- 
tokių sąlygų. Kol kas, tai' i‘os mašinos nesugalvojo, a-

ma buvo.

Chinų valdininkų pietus 
susideda iš 146 bliūdų su 
skirtingu valgiu.

Padirbti gerą pianą uži
ma šešis mėnesius.

Kad atskirti deimantą tokių sąlygų. Kol kas, tai į i*os masinos nesugalvojo, a- 
nuo stiklo, dalytėki£e liežu-l Fordo darbininkai pilnai už-part žabangų Įr kartuvių!... 

ganėdinti. Su kokiu tikslu ’Sunku, sunku ir mąstyti, ne- 
Fordas darbininkus užganė- tik kalbėti... 
dina, tai nežinia. Bet geis
tina, kad ir visi kapitalistai patys matote iš laikraščių;

skaitykite, svarstykite ir pasiutusių šunų tu 
mąstykite. Gal jūs iš mano skaudamus dantis, da 
žodžių nusišypso te, bet ar'nieko.

viu. 
kur 
lą.

Deimantas jaučiasi 
kas šaltesniu už stik-

Kad skaudžiai įmušti sa
vo vaikus, turkai muša juos 
per padus.

Apie kitką nei nekalbėsiu,

Geri lakūnai balandžiai, 
nulekia 70 mylių į valandą.

taip darbininkus užganė
dintų. P. R.

Detroit Mich.

Vienas patyręs gydytojas 
nurodė, jog didesnė pusė



Maruos mintis 
apie VISKĄ.

f'JKf
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Duonelaitį, V. Kapsukas nu- 
šviečia ir tą gadynę, kurioj 
Duonelaitis darbavosi.

Augusto Bebelio “Moteris 
ir Socijalizmas”, Lietuvių 
Socijalistų Sąjungos laidoje, 
kaip mums rašo iš Philadel-1

ir apie jo darbus. . Ijtai reikia labai brangiai mo-
Macbethą supras tiktai kėt: duonos svaras 70 kap., 

silkė 40 — 30 kap. ir tt.
Išbuvęs tuos liogoriuos 2 

mėn. visai nusilpnėjau, tai 
Tai ten 

Už pusės

labiau prasilavinę žmonės. 
Vertimas labai gerai atlik
tas. _ .. ............

Savo prakalboje p. K. nuvedė į ligonbutį. 
Jurgelionis sako,Jog “šian- pįek atsigavau. 
dien tik svetimųjų literatu-1 nu e tų tik pavelijo laiškus ra- 
rų pasturlakomis temaitina- šyti. 
ma mūsų skaitytojai”. . ’ \

Pasakymas lyg ir perdrą- gaut.

Nuo pat didžiojo Brook- 
lyno seimo, tautiečiai iš 
Sirvydo abazo skelbė, būk 
visuomenės aprinktasis ka- 
sierius L. Š. F. p. K. šidlaus- phijos, bus galutinai gatava 
kas ‘esąs socijalistas. Tas pradžioj gruodžio mėnesio, 
buvo daroma, kad padaryt To kapitalio vaikalo kaipa 
prielankią muziką fanatikų tik $1.00. Imant daugiau 
galerijoms, sustabdyt aukų egzempliorių, administraci- 
plaukimą į L. Š. F. ir patei- ja, veikiausia, padarys ra- 
sint sauvališką keletos poli- batą (nuolaidą), 
tikierių karčiamoj susirin-1 
Rusių uždėjimą L. G. F. ir 
aprinkimą “negramotno” 
Paukščio už kasierių. Da
bar matau iš klerikalu laik
raščių, kad p. Šidlauskas y- 
ra aprinktas kasierium Ga
brio informacijos biuro 
Naujos Anglijos šakos, su
tverto per inicijativą kuni- 
ko Žilinsko ir kunigo Keme
šio. Suprantama, tame nie
ko blogo, bet tas parodo dar 
sykį kad p. Šidlauskas nėra 
socijalistas ir kad tautinin
kai yra dideli begėdžiai, ka
da turi reikalą su sau nepa
tinkamomis ypatomis.

♦ 
♦ *

Kataliku “Darbininkas” 
savo pasikalbėjimuose su 
“socijalistų” tarn kitų nesą
monių, kurias įdeda į lūpas 
“Socijalisto”, sako: “...Męs, 
socijalistai, jokios tvarkos 
nepripažįstame. Mes esa
mo laisvi”. Ta perskaičius, 
galima tik padaryti dvejopą 
išvedimą: 1) Kad “Darbi
ninko” redaktorių nakaušvj 
r.ėra tvarkos ir taip kalba 
dP’l’O. 1<°U V’" 
rantai ir nežino apie ką 
kalba, arba 2) kad “varbi- 
ninko” redaktoriai nėra vi
sai nė katalikai, nė kriVcč'o- 
nįs, bet bjaurus jėzuitai, ku- ne nariams — nepažymėta 
rio nenHnažįstn hkios tei-1 Š—2__ - ________________ ±....
eybės, jokios gėdos, neturi kams, bet ir suaugusieji ras delį skystos bulvienės ir ko- 
jokio žmoniškumo ir minta joje įdomaus pasiskaitymo, kas no į samtelio. Gyventi 
iš melo, intrigų ir suvadžio-j 
jimų, sėjamų tamsiose mi 
niose.

Aš NEŽINAU..
Imitacija.

Aš nežinau, ką jūrės taip ūžia, 
Nesuprantu, ką vėjai sako, 
Nei kodėl ošia žalia giružė, 
Nors daugel sykių klausyti teko.

Moterį ir Socijalizmą lie
tuvių kalbon išvertė p. V. 
K. Račkauskas, kuris anuo
met dar buvo Sąjungos na
riu.

Geistina būtų, kad ta 
knyga rastųsi kiekvienam 
lietuvių name. Malonu bū
tu, kad lietuviai darbininkai 
pradėtų skaityt žymesnius 
veikalus, ne vien tik mažnie- 
kius.

Apie J. Šliupo naują kny- 
ga ‘’Lithuania” atsiliepsim 
vėliau.

Knygą mums prisiutė iš

, Namo rašiau, rašiau 
— o atsakymo negalėjau 

. 0 paskui, kaip čia
susirašiau su Bugailiškiu, 
tai anas parašė Kazimierui 

Salomea, Herodotienės' ir namo — tada ir pinigų 
duktė, drama viename akte, pradėjau gauti. Pradėjo 
Parašė Oscar Wilde. Iš an- būt geriaus gyvent. O da
gių kalbos vertė Negeisti- bar kaip atvažiavau prie 
nas. I, darbo — tai dėl valgio visiš-

“Keleivio” spauda ir lėšo- ka£ gerai.
mis. Kaina 25c. •

ma mūsų skaitytojai”.

sus.

Salomea,

Gal visiems menkas sunkus likimas, 
Gal visi skundžias, verkia, dejuoja; 
Vai todėl dėlto jūrių ūžimas, 
Vai todėl miškas ošia, siūbuoja.

Viso pasaulio darbo žmonija— 
Žinau, kad neša naštas skausmų, 
Neturi džiaugsmo, vilties širdyje, 
Visur vis liūdna ir neramu...

tam sąmoninga spėka ir paaugštinimu sa
vo ypatos.

Tokį jausmą ir tokią sąmonę suteikia 
ne vien darbas, bet ip* meilė, pirm visa ko 
meilė linkui pačios, vyro, vaikų.

Pilna laime džiaugtųsi tas, kuris rastų 
pasitenkinimą šeimyninėje meilėj ir tarna
vime mokslui ir idealui.

Bet šioje gadynėje šeimyna, mokslas ir 
tarnavimas visuomet idealui, tie .trįs ele
mentai laimės priešinasi vienas kitam.

Jie susitaikins, kada bus išpildyta pir
moji progreso užduotis — sveikata ir lais
vė visiems ir kiekvienam.

Aš pabriešiu: visiems ir kiekvienam. 
Šioje gadynėje laimė,ypač šeimyninė laimė, 
vienų statoma ant nelaimės kitų.

Bet ir abelnai, kad mąstai apie laimę, 
nenoroms atsikreipi nuo dabarties ir per
sikelt į ateitį.

Taip daug^buvo kalbėta ir rašyta apie 
aforizmą Andrejevo “Tamsybės”: “Kaip 
išdrįsti tu būti geru, kada aš bloga”.

Man svetima šio aforizmo' prasmė. 
Bet man artima tiesioginė mintis: “Kaip 
jūs drįstate būti laimingais, kada męs taip 
nelaimingi”.

Kaip galima būti laimingu, kada kas
diena tūkstantįs žmonių žudoma, kada ka
lėjimai perpildyti, kada kaskart didinasi 
saužudžių skaitlius?

O, viešpatie, nejaugi dėl šviesios lai
mės ateityje reikalinga taip daug skaudžių 
nelaimių dabartyje?

Dabar nuo laukų nuė- 
mėm, pradėsime kulti. ■ Tai 
taip gal ir per visą žiemą 
praleisime.

Parašyk, mielas broliuk, 
Rašo J. Shilinski iš New'kada bus santaika. Lau- 

Kruešov (Vokietijoj) savo kiu, kaip saulės užtekant, 
broliui D. Žilinskui į Brook- (Viskas būt kaip būt, ale o t 
lyną.Ą , , / I bėda, kad mums tėvynės ne

bėra, viskas sunaikinta, kad 
nors triobas atradus. Mū
sų tėveliai išvaryti iš namų. 
Dabar tėveliai gyvena pas 
Vizborą po Kamajais. Vo
kiečiai išvarė.

Laiškas iš belaisves.

Bet tik džiaugiuosi, jog ne aš vienas 
Turiu vis verkti, turiu bodėti;
Su visais drauge liūdnąsias dienas 
Daug yri lengviau ir man kentėti.

---------- 0-----------

AČIŪ!
Ačiū močiutei, ačiū širdelei, 
Kad mane jauną užauginai, 
Žipąu, turėjai vargo ikvaliai; 
Mokei, žiurėjai ir maitinai.

A V A A v

...31 d. rugp. suėjo čieli 
metai, kaip aš esu nelaisvė-

Nelinkėju nei vienam, 
nors ir savo neprieteliui, to- 

, Dabar ant 
’ darbo išvažiavęs esu, tai 
nors sotus. Jau antras mė^ 
nuo čion esu. Kaip ilgai čia; ‘ 
išbūsiu — nežinau, bet mes 
norėtume kuoilgiausia čia 
išbūti. Bet kaip ten lage- 
geriuose čielus metūs išbu
vau, tai neduok dieve.yNe-

|je.
• 1 r. n 

iinyiicį Himno unoiuit 10 , < .
“Tėvynės” redakcijos. Išlei- ^10 SYV?111™0, ii . 1 1 • • i i ’ darbo isvazia\do ją tautininkų Spaudos 
Draugija. Knygos autoriui 
ii leidėjams rūpėjo supažin
dinti svetimtaučių visuome
nę su Lietuvos istorija ir 
dabartiniu padėjimu.

Nors ir^vargelį nūdien bučiuoju, 
Nors baisus skausmai slegia mane, 
Nors visad skundžiuos, visad dejuoju 
Bet neužmiršiu tavęs, oi ne!

širdis, gražus veikalas gaų jr aprašyt, kaip pras- 
Edmondo de . Amicis’o, p. tai> aš ko badu nenumi- 
Mato Gngomes išverstas, riau, 0 daugelis tai tikrai iš- 
jau išėjo is spaudos lėvy- padėję mirė.
nės Mylėtojų Draugijos lei- L__  __ '__
diny. Tai didelė, knyga, iš-'Vom gųoo Rusijos belaisvių, 
marginta skaitlingom ilius- ~~ ‘ ’ - - -
tracijom, turinti 3d2 pusią- įaip ~900~ žmoni’u. 
pius. Tėvynės Mylėtojų "
Draugijos nariai gaus tą ant “dienos"' duoda kąsnelį" 
knygą veltui. Kiek ji lėšuoja

• W • “ « a. «* * * v • J

Širdis labiausia tinka vai-

Aš ko badu nenumi

Męs tuos liogeriuos bu-

Nuo bado išmirė daugiau, 
Valgyt 

duoda labai mažai. Duonos

gal nebūt nbi pusės svaro. 
I Iš ryto — po kruzerį kar
čios kavos. Pietums po puo-

♦ • ♦

Paryžiuj yra tūlas Juozas 
Gabrvs, ant kurio. Pain ir 
p** t Kutros, p. Račkauskas 
“išrodo” būtas ir nebūtas 
eibe- bHmimu. Tas jau tiek 
to, bet įdomus yra to mūsų 
“tautos - atstovo ir dinlo- 
mato” pasiteisinimas. Tar
pe nasigvrimu anie savo iš
kilimą “į augštą visuome
nės vieta” (sakoma gyvenąs 
ant 6 hibn. čerdake) ir apie 
jam priklausančius “liau- •; 
r ” Stni kokia “diploma
tišką” kalbą šis didvyris 
vartoja: H

“Surinkti — bobų plepa-, 
lūs”, •

“nukinkyti — savo kurnu- i 
tęs”, |

“kuriu nestinga kaipo 
grakščiam gvvanašliui”, j <

“'■'•’''^stomi — purvai ir 
mėšlai”, I,

“c'cilikus arba lenkber- 4 
nius”. i •

“didis tinginys ir turėjo— 
Ožį”, • I

“’šaiškinti R. ir1— jo pa- ; 
kalikams”,

fnj ner paukštis”,
“K. Šliupas-— iš saliuno į < 

sabuna bevaikščiodamas”,
“aniakinta neapvkanta”, 

p1 nerio ir šmeižiko”, <
“tuščias zaunas”,
“kimbnnčio į kulnis šuns”, 

ir 5 panašius gražiakalbvs- < 
tės išaireiškimus. Jei Gab
rvs tokia kalbą vartoja su- ( 
pinosimuose °u “aukštom ir < 
įtekmingom vnatom”, — na 
yno- hn ^in^m. kn]<m. Opini- , 
ją tie žmonės apie lietuvius * 
turi. J

Fritzas.

ISO ' DU 2 VjVvlltlj •

—— 'galima ’sakyti, reikia ant
Macbeth, Williamo Sha-! lauko, tiktai stogas yra. 

, o gulim 
ant žemės. Drabužių neduo- 

Dėvim tais, katrais at-

kespeare’o veikalas — vertėiS'enu visai nėra,
Kleofas Jurgelionis.

Kaina 70 centų. “Naujie- da.
rų” spauda”. Išleidimas, ėiom iš Rusios, ir tie bai-, 
gražus, ant gražios popie-igia plyšt. Valgio iš šalies 
ros. Vertėjas papasakoja ir veik negalima gaut, o jeigu 
apie Shakespearo gyvenimą kiek gaudavai iš šalies —

LAIVAKORTES 
parduoda ir 

PINIGUS SIUNČIA 
į visas dalis svieto.

Reikalingas popieras 
parūpiname.

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

pinimui.
CENTRAL 

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35th St.,

Valstybinis Bankas
Kreipkitės raštu ar ypatiškal.

A. PETRATIS.
Liet. Skyriaus Vedėjas.

VAIKUČIAI VERKDAMI REIKALAUJA

?4 
«< 
i

1
I

■)

Knygų rinka
“Ranknelnis” praneša, y 

jog V. Kansukas rengia lie- 1 
tuvių noeziios rinkinį. Ta n > 
rinkinin, kam girdėjom, įeis ? 
charakteristikos. žymesnių J 
mūsų nnetų ir jų poezijos į 
pavyzdžiai. . | j

Geistina būtu, kad tokia | 
knvga kuotrre^čiausia pasi- į 
rodytu. Ranknelnyje jau | 
tilpo Kristijono Duonelaičio t 
poetiško veikimo charakte- į 
ristika. Rašydamas apie K. E

Atmenu jaunas savo dieneles, 
Kuomet než’nodams kas tie vargai, 
Žaidžiau nuo ryto iki naktelės;
Margi drugeliai buvo draugai.

Šiandien dejuoju aš nusiminęs,
Bet tau, močiute, ačiū užtai,
Kad mylėjai, glaudei prie krutinės, 
Vargą kentėjai, kol auginai.

M. Vaidyla.
o

Vertė Vardunas.
Brooklyn, N. Y.

O

MARMALAX
Nes jis yra geriausias vidurių paliuosuotojas (laxativė) pavidale 
kendžių. Jeigu paklausi, kas yra MARMALAX, męs atsakysi- 

• me, kad tai yra padarytas iš vaisių pavidale kendžių.
Marmalade kendčs paliuosavimui

VIDURIŲ, 
kurios labai reikalingos vaikams.

Skanios vartojimui, kaip seniems, taip ir jauniems 
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. L

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

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

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

VAIKAMS NUO VISOKIŲ LIGŲ PAGELBA. 
MOTINOMS DRAUGAS.

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

Baksas 10c., 25c. ir 50c.
Jeigu tavo artimiausias aptiekorius neužlaiko Marmalax, 
rašyk stačiai pas mus, prisiųsdamas 12c stainpomis, o męstai 

prisiusime per pačtą dėl išbandymo.

Marmalax Mfg. Co
Dept. M.

691 Broadway, Brooklyn, N. Y.

INC.

V. P. Posse.

LAIME.
Mūsų nelaimingoj gadynėj laimės klau

simas įgija ypatingą reikšmę. Kiekvienas 
nori būti laimingas, bet tiktai dalelė turi 
aiškų supratimą apie laimę.

Aš meldžiu skaitytoją sustoti valandė
lei ir atsakyti sau ant šito klausimo. Iš 
pradžių iškils ištisas spiečius minčių, kils 
atsiminimai pergyventų nepasisekimų ir 
neteisybių. Paskui sveikata ir materialis 
apsirūpinimas — arba stačiai pinigai pra
dės atkakliai stoti prieš akis, reikalauda
mi, kad juosius pavadintum laime.

Vienas septynių metų vaikyštis tarė 
man: “Laimė yra būt sveiku, tvirtu, turtin
gu ir šokinėti taip augštai, kiek tik pa
norėsi”.

Tik kitais žodžiais, bet, tikrybėje, tą 
patį pasakys ir didžiuma suaugusių. Svei
kata, turtas, spėka, laisvė!

Sveikata ir “turtas” jau talpina savyje 
ir spėką, ir laisvę.

Bet ar teisinga tik sveikata ir turtas 
vadinti laime?

Aš manau, kad — ne. Jie tik laimės 
sąlygos.

Prie įkūnijimo šitų sąlygų ir stengiasi 
žmonija.

.Užtikrint kiekvienam galimybę bufž 
sveiku ir aprūpintu—toki yra pirmoji pro
greso užduotis.

Sveikata ir apsirūpinimas suteikia lais
vę veikti sulyg savo nuožiūros, ir toji lais
vė vėlgi laimės sąlygos, bet ne pati laimė. 
Laimė ne veikimo laisvėje, bet pačiame vei
kime, laimė laisvame ir išmintingame triū
se. Laimė darbe, veikiančiam į gyvenimą 
linksmybėje, pageidaujamoj dirbančiam.

Laimė darbe, tveriančiame sąlygas lai
mės visiems ir kiekvienam. Laimė darbe 
atidengiančiame gamtos įstatus, išrišančia- 
me sątikius tarp žmogaus ir visos pasaulio 
tverybos.

, Laimingas veikėjas, gyvenąs meile 
prie žmonių ir savo idealu. Jis laimingas 
dagi toje valandėlėje, kada miršta vardan 
savo meilės.

Laimingas mokslininkas,įsigilinęs į be- 
rybę žvaigždžių pasaulio arba į paslaptį 
vystymosi gyvųjų esybių.

Bet laimingas- ir pats smulkusis vei
kėjas, jaučiantis, kad jis tarnauja gyveni
mui, judėjimui, bet ne mirčiai, apmirimui.

Bet sykiu su laime idealisto, laime 
mokslininko, su laime kiekvieno laisvo vei
kėjo neužmiršime ir laimės šeimyniškos.

Laimė užsiganėdinimo jausme, sujung-

DĖL ŽORESO NUŽUDYMO.
“Rankpelnis” rašo:
Jau antri metai eina, kaip apkvaitęs 

militaristas Paryžiuje nužudė žymiausią' 
Francuzijos socijalistą, didį darbininkų ko
votoją, Žaną Žoresą. Bet’atbalsiai to at
sitikimo da ir dabar atsikartoja. Francu
zijos valdžia, matyt, da tyrinėja tą daly
ką. “Westminster Gazette” perspauzdino 
iš Paryžiaus laikraščių tokį pranešimą:

“Areštuota keli žymus politikai, senato 
nariai, dėl Žoreso nužudymo per Roul Vil
lain. Eina tyrinėjimas”.

Iš šito pranešimo galima spėti, kad Pa
ryžiaus senate buvo suokalbis Žoresą nu
žudyti, ir dabar dėlto įvyko nauji areštai... 
Bet kaip ten ištikrųjų yra, tai sunku pasa
kyti. “Labour Leader” korespondentas 
klausia, dėlko plačiau apie tai neberašoma? 
Ar cenzūra nebeleidžia?

O

KEIR HARDIES PAMINKLAS.
Susipratę Britanijos darbininkai da-

su-statyti Keir Kardei. Daugelis įvairių 
manymų tam paduota. Apart išleidimo 
Keir Hardies biografijos, daugelis Nepri- 
gulmingosios Darbininkų Partijos kuopų 
nori, kad Londone būtų pastatyta svetainė 
jo vardu. Ayrshire anglekasiai vėl paduo
da sumanymą, kad Old Cumnocke bū ,ų pa
statyti Keir Hardies paminklas... Taip 
tai darbininkai moka pagerbti mirusį sa
vo vadovą.

o

MASKVA.
Maskvoje gyventojų skaičius dabar y- 

padidėjęs 500 tūkstančių. Gubernijosra
gyventojų skaičius padidėjo taipogi keliais 
šimtais tūkstančių. Tačiaus maisto nega
lima privežti kiek reikia, nes Maskvos ge
ležinkelio stotys užversta neiškrautais va
gonais, kurių pereitą savaitę Stovėjo 5000 
Mat pritruko sunkiųjų vežėjų, kurių skai
čius iš 18,000 sumažėjo iki 13,000, bet ir iŠ 
tų nemažai dar turi eiti kariumenėn. Ma
noma sunaudoti kareivius darbams prie iš
krovimo vagonų. Miesto kasose buvo likę 
12,000 rub., todėl iš Petrogrado gauta 5 
milijonai rub. iš valdžios. Viso labo mies
tui už invairius darbus priguli nuo 
džios 17 milijonų rub.

vai-

O

ANGLŲ PIRKLIAI.
Anglų pirkliai dabar siuntinėja 

agentus į tuos kraštus, kur vokiečiai siųz- 
davo savo prekes, kad jų vieton statyti an
gliškąsias. Anglijos valdžia intaisė tam 
tikrą biurą, kur padeda anglų pirkliams 
paveržti prekybos rinkas iš vokiečių. Ang
lai yra ir Amerikos pirklius pasikvietę 
talkon.

savo



TU NEKLAUSKIE, O DRAUGE... 
(Merkynės Vaidylai).

Tu neklauskie, o drauge, ko veidas man ap
temęs, 

Ko as džiustu kasdien vis labiaus;
Ko man gaila, ko ilgiuos čionais aš ant 

žemes,— 
Tu paklauskie liūdesio sunkaus.
Kas skausmais man krutinę suvarstė, 
Kas išplėšė ramybę širdies
Ir atvėrę žaizdas jas smiltims apibarstė — 
Ašarotos paklauskie akies.
Tu neklauskie, o drauge, kodėl žmonės 

čionai
Alkani ir suvargę dejuoja liūdnai;
Tik pažvelgk, kokios žymės ant jųjų veidų 
Išrašytos nuo skausmo, gailiųjų raudų. 
Debesims kodėl dangus nuklotas storai — 
Nebeklauskie, o drauge, tu pats juk žinai, 
Kad pasaulyj teisybės nerasim nei grūdo, 
Kad stiprieji silpnus visur vergia ir žudo. 
Kad visur, kaip pasaulis platus — 
Siaučia mirtis ir badas baisus.
Kad žmonėse to tikrojo žmoniško jausmo 

vis stoka,
Užu meilę ir labų jie piktu atsimoka. 
Nebeklauskie, o drauge mielasis, manęs, 
Ko blaškausi praradęs ramybę širdies;
Kas pasaulį norėtų gėlėms vainikuot, 
Visad turi ir kęst ir dejuot.

Vardunas.
Rugsėjis, 1915, So. Bostone.

• Į• - ...

marški- 
augštais 
savo na- 

štaban.

Jei dainuot, —
Tai vien džiaugsmą ir grožę,
Laisvą \xlainą gėlėms apipint,
Dvasią kreipt ton sritn, kur viliojanti 

grožė,
Tobulybės šventyklon žmoniją vadint.

Jeigu dirbt, —
Tai kad darbas būtų
Ant naudos pavergtiemsiems visiems, 
Kad žibintuvą laimės pasauliui neštų, — 
Tetarnaut’ idealams tikriems.

Jei kovot, — )
Tai jau karžygiu būt,
Žengti drąsiai idėjos keliu,
Nors prisieitų kovoje suklupti ir žūt, — 
Nepas’rodyt niekingu bailiu.

Vardunas.
10-XI-15, Brooklyne.

---------- O-----------
J.

; ŽIEMOS NAKTIS.i
į Žiaurus vėjas švilpia, šniokščia 

Vidury nakties tamsios,
Į Man vargdieniui dalis tokia — 

Neturiu aš prieglaudos.
Vėjas pučia, lekia sniegas

..4 Pietų linkui nuo šiaurių,
Šaltis spaudžia, gęsta jiegos, 
Šiltų rūbų neturiu.

Gatve einant šaltis krečia, 
Kraujas gęsta man širdy, 
Žengiu žingsnį, antrą, trečią,

’ Mąstau, kaip bus ateity.
Kur nueisiu? kur sustosiu?
Kur kas laukia? kur namai?
Gal šiąnakt snieguos nakvosiu?

j. Ir užmigsiu amžinai?...
Padangės Tyla.

Grand Rapids, Mich.

x Kaip gyvena ir veikia 
caro stovyk a?

I Nuo red. “Rygos Gar-
. sas” N-ry 106 talpina iš-

j sivertęs iš “Russki Inva-
I lid” oficiali aprašymą,
j kaip caras savo stovyklo

je gyvena. Nors tame 
'ė ' aprašyme daug vergišku

mo ir tuščių pagyrų, ta- 
I čiaus manome, kad mūsų

skaitytojams bus įdomu 
J; i susipažinti su to straips-
* . . nio turiniu.

Viename Baltgudijos mieste tilpo ca
ro stovykla. Jo didenybe užima nedidelius

dviem augštais namus, bet gyvena, tikrai 
sakantį tiktai dviejuose kambariuose ant
rame augšte. Vienas kambarys — caro ka-1 
binetas, antras — miegamasis. Čia pat 
antrame augšte gyvena dvaro ministras 
gr. Frederiks ir rūmų komendantas gen. 
Vojeikov. Kiekvienam tėra po vieną kam
barį. Apačioje pirmame augšte gyvena 
flag - kapitonas, gen. - adjutantas Nilov, 
gofmaršalas kunigaikštis Dolgorukov, leib- 
chirurgas Fedorov ir karo lauko kancelia- 

arija prie jo didenybės namų, kur gyvena ir' 
fligel - adjutant Drentel. Visureikalin- 
giausiųjų tarnų nedidelis skaičius: caro 
kamerdineris, keletas liakajų, greitbėgis — 
štai ir viskas.

Netoli nuo šitų namų, čiapat apie ne
didelį miesto sodnelį valdiškuose namuose 
ir menkučiuose viešbučiuose gyvena kiti, 
reikaiingiausieji caro palydovai. Didieji 
kunigaikščiai Vladimiro Kirilas, karo lau
ko atamanas Vladimiro Borisas, Povilo Di- 
mitras, komandiras jo didenybės sargybos 
grafas Grabbe, flig.-adjutantas Sablin ir 
kiti asmens, lydžiantieji jo didenybę. Ži
noma, apie jokią raškažę negali būti ir 
kalbos caro stovykloje. Čia visi darbuo
jasi, tyliai, gyvena paprastai, be jokių pa
silinksminimų, nuo ryto lig vakaro.

Štai kokia dienos tvarka jo didenybės 
stovykloje. Dešimtai ryto prasidėjus, ca
ras, apsivilkęs apsaugos varsos 
nįais, persijuosęs šikšniniu diržu, 
batais užsimovęs, šarpiai iš'eina iš 
mų ir lygia, lengva eisena eina
Paskui caro seka dežiurijantis fligel adju
tantas ir sargybos uriadninkas. Štabas 
netoli, šalimais su caro namais ir jo dide
nybė tuojaus įeina štabo priesenin. štabe 
jo didenybė draug su generolu Aleksieje- 
vū peržiūrinėja pranešimus, atsiųstus iš 
mūsų dideliausio fronto nakties laike ir 
rytmety ir patsai asmeniškai sužino, kas 
atsitiko mūšių laukuose mūsų kariumenės. 
Visi mūšių vaizdai, milijoninių tautų susi
rėmimai praslenka prieš jo didenybės 
akis. Caras netik išklauso pranešimų savo 
štabo viršininko, bet asmeniškai pagal te
legramų ingauna įspudžiusjjipie savo ar
mijų veikimą. Greta su caru, čiapat ties 
žemlapiais, kurie išdėstyti ant stalų ir iš
kabinėti ant sienų esti štabo viršininkas, 
generolas Vasili jo Mykolas Aleksiejevas. 
Slenka valandos ir caras su štabo viršinin
ku, nesiliauna dirbę intemptinai, nagrinė
dami ir svarstydami visųpainiausius ir ne
tikėtus karo atsitiįumus. /Tiktai apie pu
sę pirmos jo didenybė išeina iš štabo ir 
gryžta į savo namus. Tame laike jau pra
deda rinkties asmenys, pakviesti prie augš- 
čiausiųjų pusryčių. Be 10 — 12 žmonių 
nuprastai sėdančių stalan jo didenybės, 
prie pusryčių kviečiami karo agentai są
junginių armijų: anglų, francuzų, belgų, 
serbų, juodkalniečių, italų, japonų, augštes- 
nieji aficieriai viršiausiojo karvedžio šta
bo ir keletas kitų asmenų. Pusryčiai trun
ka neilgai, esti paprasti ir, žinoma, jokių 
vynų nestatoma ant stalo. Pusryčiuoda- 
mas jo didenybė šnekasi su pakviestais, 
pusryčiams gi pasibaigus visuomet apeina 
pakviestuosius. Su kiekvienu jo didenybė 
atranda malonų žodelį prątarti, ir kiekvie
nas pakviestasis gryžta namon palinks
mintas.

Antrai pasibaigus jo didenybė eina sa
vo kabinetan, kur vėl užsiima reikalais ir 
klausos pranešimų. Tiktai vidurdienyje 
jo didenybė išvažiuoja porai valandų auto
mobiliais už miesto kokį 20 viorstų, lydžia- 
mas savo palydovų ir eina pasivaikščioti. 
Paskui valdovas - darbininkas vėl gryžta 
prie darbo, vėl peržiūrinėja ir klausos pra
nešimų, be galo. Vėl jo didenybės protas, 
jo širdis vėl pergyvena tą visą ką valdžios 
atstovai praneša iš Rusijos vidaus ir ką 
telegrafas atneš iš mūšių laukų.

Pusiau aštuonių paprastai esti augš- 
čiausieji pietus. Prie jų, lygiai kaip ir 
prie pusryčių, be visuomet esamųjų prie jo 
didenybės asmenų, kviečiami valdiškieji as
menys. Pietus paprasti, trijų valgių.

Apie 9 valandą, apėjęs pakviestuosius 
svečius ir su kaikuriais pašnekėjęs, jo dide
nybė eina savo kabinetan ir tenai lig vė
lumo užsiima reikalais. Jei atsitinka kas 
nors svarbaus frontuose gen. Aleksiejevas 
ateina pas jo didenybę ir praneša apie vis
ką, kas nauja atsitinka. Viršiausis štabas 
taipogi nedidelis, darbuojasi dieną ir nak
tį. Čia niekuomet nepamatysi vaikščiojan
čių be darbo aficierių miesto gatvėmis. 
Priešingai kiekvienam puola akin, kad kas- 
žin kur skubinasi ir niekas neturi laiko sa
vo asmeniškais reikalais rupinties.

Žmonių padaugini
mo draugija.

Jau trįs mėnesiai suėjo, 
kaip Vokietijoj įsikūrė žmo
nių padauginimo draugija, 
kurios tvėrėju yra prof. Ju
lijus Wolf. Tasai profeso
rius, galima sakyti, visą sa
vo gyvenimą pašventė stu
dijavimui klausimo, kodėl 
silpnėja Franci jos spėka, 
kuomet mažėja jos gyvento
jų skaičius. Jam rūpėjo 
taip-pat, kuo gręsia Vokie
tijai tas pasibaisėtinai dide
lis rusų veislumas.

Vokietijoj jau kokia 40 
metų, kaip giminių skaičius 
puola, o kas bus, kuomet ka
rės pasekmės ims veikti?M
Štai kodęl jisai yra tą įkū

ręs draugiją, kuri vokiškai 
vadinasi: “Deutsche Gezell- 
sęhaft fur Bevoelkerungs 
Politik”. Tai draugijai pri
taria, kaip sakoma, patsai 
kaizeris.

Draugija jau išsidirbo sa
vo konstituciją ir jos pama
tiniai dėsniai yra tokie:

Pavieniai turi mokėti to
kius jau mokesčius, kaip ir 
šeimyniniai.

Už didesnį veislingumą 
turi būti skiriamos tam tik; 
ros dovanos. į

Pavelijimas apsivesti turi 
būti duodamas ir tiems jau
nuoliams, kuriems ligišiol, 
dėlei jaunumo, negalima bu
vo apsivesti.

Vaikinams, mokinantiems 
kokio nprs amato, turi būti 
sutrumpintas mokymosi ter
minas, kad jie greičiau ga
lėtų apsivesti.

Laikraščiai ir įvairios 
draugijos turi pradėti extra 
agitaciją, raudoniausiose 
spalvose, piešdami šeimyni
nį gyvenimą.

Ir taip toliaus.
Buržuazinės partijos pri

taria tai agitacijai. Socijal- 
demokratija dar neišsireiš- 
kė, kaip žiūrinti į tuos pie
nus. Dalis socijaldemokra- 
tų skersai žiūri į tuos su
manymus ir sako, Kad rū
pinimasis turėti dideles fa- 
milijas yra kenksmingas 
darbininkų klesos reika
lams.

Iš visoko matyt, kad kai
zeriui reikia naujų karei
vių....

toti tokių išsireiškimų, bet 
laikrašty vieta brangi. A- 
part to, skaitytojai galės su
prasti, ar gerb. kun. Delia- 
nis nepasijuokė iš moterų, 
kovojančių už lygias teises, 
taip išsireiškdamas.

Onytė.

laiškas Redakcijai.
Gerb. Redakcija!

“Laisvės” N75, Moterų 
Skyriuje, yra tilpęs straips
nelis iš Buenos Aires, Ar
gentina, po antgalviu “Lie
tuvaitės Argentinoj”. Auto
rius to straipsnelio p. Skais
girio Juozas visai apsilen
kia su teisybe ir stačiai 
šmeižia sau nepatinkamas 
ypatas. Visų pirma autorius 
sako, kad L. Tofilaitė gerai 
padeklamavo, tik negarsiai. 
Dalykas buvo taip: Tofilaitė 
visai garsiai deklamavo, bet . . .
nelaiku pakėlus uždangą, I ^<a(^ ir moterjs nenori vy-

i i—• _ I -rnmc* nnoilniafi NTn

RUMFORD, ME.
Pas mus daugelis lietuvių 

visą savo uždarbį pralei
džia vien tik ant svaigalų. 
Suprantama, vyrai visuomet 
l’nkę prie girtuoklystės ir 
jau nieko nėra tame nuosta
baus. Bet labai nuostabu,

! rams apsileisti. Ne vien, 
kad girtuokliauja, bet dar 
ir paleistuvauja. 14 d. lap
kričio vienoj stuboj buvo 
puota. Bepuotaujant pra
dėta ir šposai krėsti. Poli
cija suareštavo vieną mote
rį, o jos sėbras spėjo pabėg
ti.

: Ar tai dailus pasielgimas? 
Rumfordietis.

publika pradėjo eiti iš sve
tainės, per tai ir negalima 
buvo girdėti.

Toliaus ^akoma, kad Ado
maitis skaitė prelekciją, bet 
atsirado tokių žmonių, kurie 
kenkė prelegentui, o užvis 
labiausiai atsižymėjo L. To
filaitė. Čia vėl neteisybė. 
Publika užsilaikė ramiai, o" 
Tofilaitės visai svetainėj ne
buvo ir tik baigiant prelek
ciją atėjo į svetainę ir ra
miai užsilaikė. .

Pagaliaus, autorius sako, 
būk p. Pilkauskienė siuntus skendę tamsybėj. Štai, ke- 
savo vyrą uždangą nuleisti. lios dešimtįs susipratusių 
Čia autorius^ padalė didelę lietuvių moterų prieš rinki- 
klaidą, nepažymėdamas Pil-' mus surengėm demonstraci- 
kauskienės vardo, nes . yra ją, kad parodžius vyrams, 
dvi Pilkauskienės ir vietos jog ir męs reikalaujam ly- 
lietuviai nežino, kuri taip gi 
pasielgė.

Abelnai,

MINERSVILLE, PA.
Moterų tamsumas.

Dalis mūsų moterėlių pa-'

NAUJOS POROS.
Lowell, Mass.

d. lapkričio apsivedė6
drg. V. Blažonis su drg. 0- 
na Žilinskiūte. Abudu L. S. 
S 203 kuopos nariai. Šliū- 
bą ėmė civilišką. Tai pirmas 
toks atsitikimas mūsų mies
tely, kad lietuviai apsivestų 
be kunigo pagelbos. ’ Vestu
ves buvo be jokių triukšmų. 
Kaip girdėjau, tai jaunave
džiai vieton vestuvinių iškil
mių, žada prakalbas pareng
ti ir parinkti aukų sušelpi- 
mui nukentėjusių nuo karės 
lietuvių.
Linkėtįna naujai porai lai

mingo šeimyniško gyveni* 
mo.

Melagių Dėdė.

ANSONIA, CONN.
8 d. lapkričio apsivedė L. 

Keznis su V. Dumšiūte. Bo- 
sdiksminant svečiams buvo 
sumanyta aukų parinkti su
šelpiami nukentėjusių nuo 
karės. Aukavo šios ypatos: 
Jaunaveidžiai — $1.00; V. 
Velzis — $1.00; R. Keznis, 
M. Babiniutė, K. Jasiulai- 
tis ir R. Ragei šis — po 50c. 
Viso labo $4.00. Aukos per
duotos vietos L. Š. F. kasie- 
riui A. Mureikai.

P. Rageišis.
Aukų $4.00 priėmiau.

A. Mureika.
gili su vyrais teisių. Be
vaikščiojant i\ums gatvėmis 

vakaras buvo 1 lietuvių moterėlės, atsisto- 
puikus ir jokių triukšmų ne-1 jusios šalę gatvių ir iškišu- 
buvo, kaip kad autorius nu-jsios per langus galvas, visa

gerkle šaukė ir visokiais žo- dien" padaroma virš milijo- 
džiais plūdo tas moteris, ku-no cigarų. Cigarų išdirbys- 
rios maršuoja. Itėj daugiausiai dirba mote-

Neužtenka to, kad pačios rįį lenkės. Jos gauna labai 
tamsybėj paskendusios, bet n.ažą užmokestį, nors fabri- 
dar nori, kad ir kitos tam- kantai ant cigarų turi pašė- 
sybėj glūdėtų.

Gėda taip elgtis.
M. Mitskienė.

rodo. Man rodosi, kad S. J. 
turi kokius nors ypatišku- 
mus, per tai panašiai rašo.

Ten buvęs.

Cigarų išdirbyste.
Detroitas — tai centras ci

garų išdirbystės. Ten kas-

ŽINIOS lusį pelną. Moterų sveika
ta, dirbančių tabako indus
trijoj, smarkiai puola že
myn, nes ten vartojama

IŠRINKO MOTERĮ KON-: nuodingos medegos.
STABELIU. j

Alliance, Ohio, vyrai bal-j 
suotojai išrinko ponią Gra-I 
ber konstabeliu. Ji apie tai 
sužinojo tik po rinkinaų,mat,

Apsunkinim aps*- 
vedimuNcw Jersey.

Sveikatos draugija New 
Jersey valstijoj jau pradėjo 
agitaciją, kad sekančio j le
gislatures sesijoj būtų išlei
stas įstatymas, reikalaująs 
pirm apsivesiant iš jauni
kio ir jo merginos paliudi
jimo iš daktaro, kad juodu 
yra sveiki. Be tokio svei
katos paliudijimo apsivedi- 
mas esąs negalimas—tai y- 
ra taip vadinamas eugeniš- 
kas apsivedimas.

Jeigu daktaras išduotų 
melagingą paliudijimą apie 
sveikatos stovį, tai jisai bū
tu baudžiamas kaip iš val
džios pusės, taip ir iš nu
kentėjusios pusės. Jeigu 
kas nors apsivedimo laikui .... 
apleistų New Jersey valstijąPrie partijos visai nepn- 
ir sueitu šeimyniškan gyve-1 gules... Ir ką jos darys, 
niman kitoj valstijoj, tai su- kuomet gaus lygias sy vy- 
grįžus j New Jersey, ju ap- Tais teises? Ogi^vyrus pri- 
sivedimas taptų be vertgs. ' * ' '■“‘~

Eugenika turi daug pase- tam rašte pasakyta, kad Ju- 
kėju New Jersey valstijoj, das pagimdė Farasą iš Ta- 
ypač gi daktaru tarpe. Svei- maros, o Farasas pagimdė 
katos draugijoj ta klausimą4Fzroną ir taip toliaus (Pub- 
pakėlė Dr-as Rabinovičius lika labai juokiasi)”, 
iš Patersono. Galėčia ir daugiau atkar-

sivedimas taptų be vertės.

GARDNER, MASS.
Atsakymas kun. Delianiui.
“Laisvės” N88 tilpo kun. 

Delianio laiškas, neva atsa
kymu ant mano korespon
dencijos, tilpusios “Laisvės”. balsuojant, jos nei nepasi- 
N86. Skaitant kun. Delia- klausta.
nio atsakymą išrodo, kad aš, -------------
rašydama korespondenciją, PATERSONAS RODO SA- 
viską iš piršto išlaužiau, peri VO ATžAGAREI- 
tai gerb. kun. Delianis sako, 
kad manęs nekaltinąs, nes 
aš nesupratus jo kalbos.

Gal būt ir taip, tai dabar 
priversta esu patalpinti kun. 
Delianio kelis išsireiškimus 
ir lai tuomet kiti sprendžia, 
kaip jis žiūri į moterų tei
ses. Kada kunigas Delianis 
kalbėjo apie lygias moterų 
teises, tai štai kaip išsireiš
kė:

“Daugely miestų yra ren
giamos diskusijos apie sutei
kimą moterims lygių teisių 
ir aš mačiau ir girdėjau to-1 f 
kias diskusijas Worcester, v 
Mass. Mane tik juokas ima 
iš tokių diskusijų. Juk nie
kas iš moterų teisių neat
ėmė, per tai ir suteikti jąs 
negalima ir apie tai nėra i u z 
reikalo kalbėti. Išeina taip, ‘ gavo ir rusu valdžios leidi- 
kad kiaušinis vištą mokins. pasirinkti sau gyvena- 
(Publika j'uokiasi). Tik iš- n<ąją vietą Irkutsko guber- ri m Ir 1 m n i u* n A vy • • •tvirkėlės ir senmergės rei
kalauja lygiu teišių. (Pri
veda pavyzdžius. Publika 
juokiasi iš pavyzdžių). Aš, 
kaipo mokytojas, perspėju 
ir sakau: dora moteris arba 
mergina politika neužsiims

vers vaikus gimdyti. Šven-

Indijos motcrįs.*
Indijos moterįs augščiau 

stovi, negu Suvienytų Vals
tijų. Mat, Indijos moterįs 
turi teises dalvvauti miestų 
viršininkų rinkimuose.

ERSONAS RODO 
VO ATŽAGAREI- 

VIŠKUMĄ.
Nepaisant visų protestų, 

Paterson, N. J., miesto val
džia neleidžia kalbėti Eliza- 
beth’e Gurley Flynn ir ga
na! Mat, ji priguli prie I. 
W. W. jse būti miestų majorais, al-

Tos agitatores draugės ir dermanais ir miestų tarybų 
t m . nariais.

Kadangi Vokietijos vyrai 
paimti į karę ir nėra kam 
amuniciją dirbti, tai 5,000- 
000 motery dirba amunici-

‘ Anglijos moteris turi tei-

draugai rengia visokius pro
testus. Jiems leidžia kalbė
ti, bet aidablistei neleidžia.

Patersono miesto konsti
tucija gvarantuoja kiekvie
nam laisvę žodžio, bet politi
kieriai nepaiso konstituci
jos. .

SENELĖ BREŠKOV- 
SKAJA.

Močiutė Rusijos revoliu
cijos, senelė Breškovskaja

mjoj. .
Į Jakutską jos jau nebe- 

siųs.

NAUJAS MOTERŲ SOCI- 
JALISČIŲ MANIFESTAS.

Berlyno socijalistės išlei-' 
do naują manifestą, kuria
me aštriai kaltina valdžią, 
už tą vargą, kurį kenčia 
liaudis. Manifestas reika
lauja iš valdžios tuoj pasa
kyti, kokius kariškus tikslus 
ji turinti.

Manifeste užpuolama ir 
ant tų patriotiškų socijalis- 
tų, kurie rėmia valdžią. I

RED. ATSAKYMAI.
Stefanijai Vitarčiutei 

(Binghamton). — Truputį 
pasivėlinot. Tas klausimas 
jau labai, labai seniai buvo 
užduotas.

Sufragistei (Schenecta
dy). — Tilps; truputėlį su
trumpinsime.

PATARMES MERGINOMS
Apie Lyties Dalykus 

FARAŠE M. H. MANGO?

Su

LABAI NAUDINGA IB PAJfOKLNAJST1 
KNTCA. Kaina 50c.

ir piai^aa adraau:

J. STROPUS,
€ Loring St, So. Boston, Mam.

<m M'patubu, A patena aa«»Hta«-
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Lietuviai, būkite atsargesni.
14 d. lapkričio atvažiavo 

iš Kanados J. Daubaras ir 
apsistojo hotelyj. Kada jis 
mokėjo hotelio savininkui, 
tai išsiėmė visus pinigus, 
ką pastebėjo ir tie, kurie 
sykiu su juomi buvo hotely. 
17 d. lapkričio jam beeinant 
iš valgyklos ant 149 gatvės 
ir kampas Olcote Aye. pra
ėjo prie jo koks tai žmogus 
ir eina sykiu. ' Taip beei
nant nepažįstamas rado pi
nigų. Kada jis tuos pini
gus pasiėmė, tai atbėgo ki
tas žmogus ir užsipuolė ant 
Daubaro, kad jis rado jo pi
nigus. Daubaras pradėjo 
gintis. “Nukentėjęs” pra
dėjo reikalauti, kad Dauba
ras parodytų savo pinigus. 
Kada tas išsiėmė pinigus, 
tai vienas išsitraukė revol
verį, o antras peilį ir atėmė 
iš Daubaro $50.00. Plėšikai 
su pinigais pasislėpė.

Lietuviai privalo būti at
sargesni su pinigais.

Meištų Tamošėlis.

ARMONDALE, IND. 
Pranešimas.

Tūlas laikas atgal čia tapo 
nušautas liet. Kazys Plan- 
tukevičius, paėjo iš Vilniaus 
gub., nuo Alytaus. Pirmiau 
gyveno Scranton, Pa. Ar- 
mondale turėjo savo namų 
ir užlaikė saliūnų. Buvo ne
vedęs ir turto paliko apie 14 
tūkstančių dolerių. Gal kur 
randasi giminių, lai atsišau
kia. Norintieji platesnių 
informacijų, rašykite šiuo 
adresu: V. Strampickas, R. 
R. N2, Box 45a, Clinton, 
Ind.

V. Strampickas.

SCRANTON, PA.
18 d. lapkričio Kingstono 

Scenos Mylėtojų draugystė 
mūsų mieste sulošė veikalų 
‘‘Genovaitė”. Aktoriai savo 
užduotis atliko labai pui
kiai, ypatingai Genovaitės 
ir Goliaus rolės sulošta pui
kiai. Tik gaila, kad mažai 
buvo garsinta, ypatingai 
West Scrantone, per tai ir 
publikos mažai susirinko, 
t; k apie 250. Patartina vi
suomet pasirūpinti plačiau 
garsinti.

J. A. An—tis.

tėle, per tai pirmoji turėjo j h 
stoti prieš teisėjų. Liūdi- _ory 
ninkai negalėjo prirodyti,už 
kų jie tuos žmones arešta
vo. Ypatingai neturėjo pri
rodymų, už kų jie suarešta
vo Aleksandravičiūtę ir ko
dėl skaito daugiau už kitus 
prasikaltusia. Nei vienas 
liudininkas nepažino tos 
merginos. Kaip aklai poli
cija elgėsi, tai parodo ir tas, 
kad negalėjo pasakyti, kiek 
jie žmonių suareštavo; jie 
tvirtino, kad du vežimu pri
krovė suareštuotų, bet 
skaitliaus negalėjo pasa
kyti. /

Taip besielgiant policija 
parodė savo vienpusiškumų 
ir vieton tvarkos, kėlė be
tvarkę.

Teisėjas Graham, pasi
remdamas Aleksandravičiū
tės nagrinėjimu, panaikino 
kitų streikierių bylų, o po 
Aleksandravičiūtės verdik
tu pasirašė visi “jūrės”.

Dabar Chicagoj labai 
daug panašių bylų nagrinė
jama ir daug dar yra už-

Paskui sekė deklamacijos ir 
dainavo choras.

Viskas pavyko labai pui
kiai.

Reikia pažymėti, kad dau
gelis vietos lietuvių Liau- 

I cues chorų vadina socijalis- 
vLva u. Mat. prie choro 

priklauso daugelis socijalis- 
tų, per tai ir vadina. Cho
ras elgiasi visai bepartyviš- 
kai, nepaisant į tai, kad prie 
jo daug priklauso socijalis- 
tų.

Mūsų jaunimas nelabai 
nori prisidėti prie visuome
niško veikimo. Tik mergi
nos pasižymi savo veiklumu. 
Jos priklauso prie Birutės 
kliubo, o birutietės darbuo
jasi gana smarkiai: pri- 

! klauso prie L. M. P. Susi- 
/vienyjimo, daugelis jų pri- 

> klauso prie L. S. S. 64 kuo
pos ir prie Lietuvių Kempės 
Bendrovės; taipgi priguli 
prie Liaudies choro ir jos 
•turi įkarusios mokyklų. Bet 
ir merginų tik maža dalelė 
taip veikia, t. y., Birutės 
kliubo narės, kurių yra apie 
kelios, o kų veikia visos ki
tos? Jos užsiima su tais 
vaikinais, kurie daugiau 
nieko nežino, kaip tik kazy- 
ras ir bačkutes.

Gėda taip elgtis.
O. S.

21 d. lapkričio buvo pre- 
lekcija L. S. S. 81 kuopos. 
Skaitė drg. P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius, te
moj : • “Kuo skiriasi krikš
čionybė nuo socijalizmo?” 
Prelegentas nurodė krikš
čionybės išsivystymo istori
jų ir faktiškai prirodė, kai 
Kristus rūpinosi beutrčiais 
pasmerkė privatiškų nuosa
vybę ir kūrė komunų. Taip
gi nurodė, kad graikų filo
sofas Platonas dar 400 me
tų prieš Kristų skelbė ko
munizmų. Buvo citudta šv. 
Petro ir Povilo išsireiški
mai, kad ir jie nepripažino 
privatiškos nuosavybės, bet 
gyveno komunose. Ant ga
lo prirodė, kad dabar soci- 
jalistai nepripažįsta priva- 
tiškos nuosavybės ir skelbia 
komunizmų.

Prelekcija buvo labai žin
geidi ir naudinga. Tokių 
prelekcijų labai retai mūsų 
mieste būna. Vietos lietu
viai turėtų skaitlingai atsi
lankyti.

L. S. S. 81 kuopa pagarsi
no, kad drg. P. Grigaitis dar 
skaitvs dvi prelekcijas. Vie
tos lietuviai, nepraleiskite 
progos, bet atsilankykite.

“L.” Reporteris.

E. ARLINGTON, VT.
21 d. lapkričio buvo vie

šos diskusijos Arlingtono 
Lietuvių Lavinimosi Rate
lio. Diskusuota “Ar kapi
talistai palaiko darbininkus, 
ar darbininkai kapitalis
tus?” Nubalsuota, kad 
darbininkai palaiko kapita
listus.

K. Giedrys kalbėjo temoj: 
“Kodėl darbininkams reika
lingas socijalizmas?”

Ig. Kavaliauskas papasa
kojo apie Lietuvos vargus 
ir apie reikalingumų pašel- 
pos. Aukų surinkta $5.00.

S. Indriūnas aiškino, ko
kių naudų neša lavinimosi 
ratelis ir tt.

Puntukietis.

dar nežino, ar jis oficiališ- < prakalbas. Atsirado priešų. I 
kai prie socijalistų prigulė
jo. Vargšai jie visai nepa
žvelgia į savo narių darbe
lius. Pirmiausiai pažvelg- 
kite į savo vadovų darbelius, 
bet ne socijalistus visokiais 
purvais drabstyti. X.

Po trumpų diskusijų nubal
suota prakalbas surengti.

Toliaus ex-sųjungietis ir 
ex-sekretorius ' mirusiojo 
Jaunimo Ratelio, K. Stan
kus paaiškino, kad pas 
jį randasi buvusio ratelio 
knygų ir pas nekurtuos bu
vusius ratelio nartus ran
dasi turto. Dabar tų kny-

YONKERS, N. Y.
Pas mus yra gana daug . . , ,

naujienų. Pirmas dalykas ?’ei^auJan"
—turim parapijų. Kunigas 
koks tai mexikonas, dievas- 
žin iš kur atvažiavęs. Pa- 
rapijonų susirašė apie 80, 
bet nekurie jau bėdavoja, 
kad perdidelė bus našta. 
Dar ligišiol, kol atvažiuoda
vo šeštokas, buvo pusė bė
dos, bet kada reikės maitink 
užlaikyt ir dabot nauja— 
bus trubelio.

16 d. spalių pas mus bu
vo .prakalbos, paminėjimui

1 ti T. M. D., kurt nieko ben
dro su tuom rateliu neturė
jo.

Kadangi Jaunimo Ratelis 
buvo sutvertas po kuopos 
čarteriu, tai kuopa pripaži
no, kad jai priklauso ir tas 
turtas, per tai nutarė jį su- 
kolektuoti. Paaiškėjo, kad 

* j i andasi apie 
$10 pinigų. Kuopa nutarė, 
jeigu tuos pinigus gaus, tai 
paaukauti Aleksai, kuris da-

pas kasierių

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UžeMė VOKIEČIAI.
P«r mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pa

žįstamiems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA

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

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

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

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

CAMBRIDGE, MASS.
Užėjus vėsesniam orui ir 

mūsų lietuviai subruzdo 
darbuotis. Jau nėra tokio 

. ......................... .. ............ nedėldienio, kad kų nors ne
neš labo pasidarbuoti, bet1 parengtu. Apart L. S. S;<71 
nežino kaip. Taigi aš pra-, kuoP?? ^_raugysciu 
nešu vietos jaunimui, kad 
c«a gvvuoia L. S. choras, ku
ris yra visuomenei naudin
gas. Jeigu jūs taipgi nori
te būti naudingais, tai pri
sirašykite prie choro, o tuo
met patįs pamatysite naudų 
ir vaisius.

Choro praktikos būna kas 
nedėMienis. Walla Hall sve
tainei. 473 State St., ant tre
čių lubų: pradžia 8 vai. va
kare. Malonėkite visi atsi
lankyti.

V. B. Ambotas.

NEW HAVEN, CONN, 
žodis vietos jaunimui.
Aš žinau, kad kiekvienas 

nori būti visuomenei nau
dingas ir nori dėl visuome-j

CHICAGO, ILL.
Rubsiuvių teismas.

17 d. lapkričio buvo teis
mas rubsiuvių, kuriuos 4 d. 
spalių policija suareštavo. 
Reikia pažymėti, kad vienoj 
vietoj sykiu buvo suareš- 
touta 59 žmonės — 54 mer
ginos ir 5 vyrai. Bylos na
grinėjimas buvo municipa- 
liškame teisme prie “Jury 
Trial”. Streikierius gynė 
advokatas Cunea, socijalis- 
tas. Iš apkaltinimo pusės 
buvo liudininkais policija — 
seržentas ir detektyvas, ku
re streikierius suareštavo. 
Kada liudininkai pradėjo 
pasakoti, tai publika nega
lėjo išsilaikyti nuo juoko. 
Svarbiausia prasikaltėlė bu
vo Tzabela Aleksandravičių^ 
tė. lietuvaitė.‘ Ji buvo nas- 
kaityta didžiausia prasikal-

NEWARK, N. J.
Mūsų klerikalų persimai

nė visa taktika. Pirmiaus 
manėm, kad męs turime 
daug protingesnius oponen
tus, negu kitų miestų pro- 
gresyviškoji lietuvių dalis. 
Būdavo, kad ir karščiuoja
si susirinkimuose, bet visgi 
prisilaikydavo šiokios-tokios 
taktikos. Mat, tuo laiku 
dar gyvavo jų organizacija 
“Žiburėlis”. Nors ta orga
nizacija nesuteikdavo pagei
daujamos apšvietus, bet vis
gi bėgančius reikalus ap
svarstydavo .ir knygynėlį, 
nors po aštria cenzūra, už
laikydavo. Bet dabar, mi
rus “Žiburėliui”, apsireiškė 
nepaprastas nupuolimas. 
Mat, susitverdama vvčių 
kuopa, prarijo “Žiburėlį” ir 
“Scenos Mylėtojų” draugijų. 
Galima tikėti,/ kad praris ir 
šv. Cecilijos chorų, nes jis 
oabar taip susimaišė .su vy
čiais, kad sunku ir atskirti. 
Reikia stebėtis, kad Cecili
jos Lcboro konstitucija už
draudžia savo nariams pri
gulėti prie tokių draugys
čių, kurtos turi vienodus 
tikslus, bet dabar nepaiso į 
konstitucijų ir priklauso 
prie vyčių, nors tie užsiima 
dainomis ir kitokiais “žais
lais”.

Prie vyčiu taipgi priklau
so vaikėzai ir kelintas fana
tiku. bet ir tie pasakoj a,kad 
jų tikslas ne lavintis į savo 
“amate”, bet su socijahstais

_ _ i> 
pradėjo darbuotis ir L. D. 
L. D. 8 kuopa, kuri kas mė
nuo parengia viena vakarų. 
Programus išpildo patys 
kuopos nariai. L. D. L. D. 8 
kuopai iš visų atžvilgių ga
na gerai sekasi.

L. S. S. 71 kuopa užsibrie- 
žė gana platų programų: 
rengs koncertus, paskaitas, 
prakalbas, teatrus ir tt.

Pašelpinės draugijos taip
gi rengia prakalbas. Tik 
vietos L, š. P. komitetas la
bai silpnai darbuojasi. Tas 
visgi papeiktina. Lietuvos 
žmonės varga kenčia, o męs 
sau ramiai sėdim.

Mūsų mieste atsirado ko
kia tai lietuvių tikėiimiška 
sekta, kuriai neužtenka baž
nyčioj notpriauti, bet rengia 
ir “dvasiškus” vakarus.. kovoti, kad pastaruosius iš- 
Mat, mūsų lietuvius - grieš- naikinus. Ir štai susidarė 
r.ykus nori į dangų nuga
benti.

Visokių vakarų buvo, bet 
tokių dar nesigirdėjo.

Uranas.

LAWRENCE, MASS.
14 d. lankricio buvo pra

kalbos su įvairiais pamargi- 
r.imais Liaudies choro.. Pir
miausiai choras sudaįinavo, 
lietuviu bi^na. naskiu Vai-’

L. S* S. jubilė aus. Žmonių bar randasi Sibn-o tyruose.
u . _ _ _ c LC o i ya m r\ y o i y f-o y

Kalbėjo rGVOlmcijomerių būrelis nu
M. Jukelis ir Petnkienė. i .L 
Visi klausėsi gerai, bet trįs I 
Bimbos parapijonus reikėjo' 
išmest laukan. Vienas iš 
jų dar bliovė ožio balsu ir 
už svetainės durų. Nabagas 
norėjo kelti triukšmų, bet 
buvo išmestas. Šį kart ne
minėsiu jų pavardžių, bet 
jeigu tie avinai dar kartų 
tarnaus klebonui Bimbai ir 
niekins dievo vardų, tai pa
dėsiu į “Laisvę” ir jų pavar
des.

Kada nenuoramas i 
tai viskas buvo ramu.

Prakalbos pavyko. Prie 
kuopos prisirašė vienas na
rys.

Šv. Jono draugijoj dabar 
viskas ramu. Apie išpažintį 
nevalia nei užsimint. Kas 
iš narių užsimins, tai gaus 
penkis dolerius bausmės.

Darbai eina pusėtinai.
Kitų sykį daugiau parašy

siu.

susirinko pusėtinai. Moterų 
irgi buvo dikčiai.

Kaip girdėjau, tai vietos

tarė parengti prakalbas su 
Pelnas eis sušelpi

mui kalinių. Kalbėtojų ma
no kviesti dr. Baltrušaitienę 
iš Pittsburgh, Pa. Ka^a tos 
prakalbos įvyks—tai nežiną.

Kazys.

Kalėdų DOVANOS
“Laisve” duos dovanas 

savo skaitytojams

jo,

Vanagas.

FITCHBURG, MASS.
21 d. lapkričio buvo su

šauktas susirinkimas miru
sio “Laisvės” kliubo. Narių 
susirinko 19. Pirmininkui 
atidarius susirinkimų buvo 
užklausta, kas su kliubu da
ryti, ar jį atgaivinti, ar visai 
likviduoti. Iškilo triukšmas, 
vieni šaukia, kad nereikia, 
o kiti, kad reikia atgaivinti. 
Pirmininkas pradeda šauk
ti: “Kam kliubo nereikia, 
tas gali iš svetainės išsi
kraustyti !” Iš publikos kas 
tai įneša, kad reikia tvarkos 
vedėjų išsirinkti. Ir vėl kį- 
la triukšmas: vieni šaukia, 
kad reikia, o kiti — ne. Di
džiuma nubalsuoja, kad 
tvarkos vedėjų išsirinkti.

Tuomet atsistojo buvusio 
i kliubo pirmininkas ir prade-

DOVANOS NAUJIEMS SKAI
TYTOJAMS:

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

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

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

20c.
*20c.

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

NASHUA, N. H.
Dar Nashua streikas ne

pralaimėtas. Tiesa, dirb-J da šaukti, mušdamas kūmš- 
tuvės dabar jau atidarytos,!čia i stalų: “Aš čia bosas, o 
bet streiklaužių visai mažai ne jūs!” 
randasi. Streiklaužiauja |- Pagaliaus, 10 prieš 9 nu- 
daugiausiai graikai ir kelia- balsuoja, kad kliubas nerei- 
tas francūzų. Lietuviai ir kalingas, 
lenkai nestreiklaužiauja.

Dirbtuvės apstatytos spe- 
ciališka policija, kuri susi
deda iš įvairių draugijos iš
matų. Ji kiekvienų streik
laužį atveda iš namų dirbtu- 
vėn ir nuveda iš dirbtuvės į 
namus. Taip-pat tie valka
tos vaikščioja po streikierių 
namus ir prikalbinėja, kad 
streikieriai grįžtų darban, o 
jei negrįžš, tai bus prievar
ta nuvesti darban.

Mat, kada kliubas gyva
vo, tai nieko ant visuomeniš
kos dirvos neveikė, per tai 
ir nubalsuota jį. likviduoti, 

i Kliubietis.

WORCESTER, MASS.
21 d. lapkričio buvo taip 

vadinamas šeimyniškas va
karas S. L. A. kuopos. Pel- 

!ras skirtas sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės lie-

21 d. lapkričio’ streikie- tuvių Tarpe svečių buvo p. 
riams kalbėjo F. J. Bago- P-A. Rimkus,M., Šalčius, kų 
čius, kuris savo rimta kalba *įyk atvykęs is Lietuvos, dr. 
ir puikia iškalba sutvirtino J ezel’ kalkes, M. Dusevi- 
streikierių dvasia. Jeigu $^.s’ Ęakųnauskas ir 
streikieriai turės gana iš- kitu Virsmineti svečiai pa- 
tvermės, tai streikas bus ^k® J;ru1I^Pas J^k^lbeles. 
laimėtas.

Dabar streikieriai turi į- 1 .
steigę valgyklų, o kitiems auk°s- Surink-
teikia ninigiškų pagelbų, ku- 
ri susideda iš aukų. ,
Streike geriausiai atsižymi • 

lietuviai ir lenkai. Jeigu ir 
kitų tautų darbininkai taip i vaY°r aPį? . . .. ,
laikytųsi, tai streikas būtų ^į^Jį^^kai. Buvo keliatas

V ' ** Ir-1 - <• i Irrnw m t T T A I 1 1 H A

riams
Vežei, Lankės, M. Duse vi

kiti. Viršminėti svečiai pa-

1 Paskui buvo deklamacijų, 
skambino ant piano ir tt.

lietuviai ir lenkai. Jeigu ir

laimėtas.
Dabar visam mieste vieš

patauja koks tai nepapras
tas sujudimas. Visi streiku 
žingeidaujasi. Vieni palai
ko streikierių pusę, kiti — 
juos pasmerkia. Biznieriai

norų paskirta $5.10 “Žiburė- 
, Su aukomis bus pelno 

virš $50. Viso svečių daly- 
Viskas išėjo

kliūčių, kaip tai suvėlinimas 
pietų ir tt.. bet svečiai liko
si užganėdinti.

28 d. lapkričio buvo pre-
-o k. D. L. D. kuopos,

dejuoja, kad biznis eina vėl- A. Rimkus skaitė apie lite-

Tos dovanos bus duodamos tik iki 
Kalėdų.

Pasiskubinkit kitus prikalbinti ir pa
tįs atnaujinti, 

“LAISVĖS” ADMIN.

“Šakės”, “.Kataliko”
“Draugo” po 1 ekzempliorį.

; Paėmęs.

ir . gėdos, nei sąžinės, per tai ir 
šmeižia socijalistus.

Kaip girdėjau, tai dabar 
socijaiistai pradėjo mokin
tis veikalų “Alkani Žmo 
nes”. Taipgi mano parengi 
ti prakalbas ir užkviesti 
kalbėtojų kongreso atstovų 
drg. E. Dikmont.

♦
♦ ♦

Argentinoj ir visoj Pieti- 
taiprakalbų,* "deklamacijų,' ”ėj Amerikoj medeliai pra- 
monologų, dialogų, dainų ir deda žaliuoti, kvietkos zydė- 
tt. Pirmiausiai kalbėjo V. ti-^visa , gamta
Kitra, bet nieko gero nepa-linksma ir malonu, lik dar- 
sakė. Matyt, kad žmogelis. ^j^ų vargai, motinų ir 
nežino nei tvarkos, nes ir kūdikių verksmai nei kiek 
pirmininko rolę atliko; pa<pesiisimazana:Pdnos gatves 
vyzdžiui pasakė, kad T 
renkamos aukos nukentėju
sioms nuo kai___
50c. ir daugiau, tai tų pa-

BUĘNOS'AIRES, ARGEN- 
. TINA.

18 d. rugsėjo buvo vaka
ras “Diego” draugijos. Bu
vo garsinta, kad bus suloš
tas veikalas “Gairės” ir bus 
visokių pamąrginimų, kaip

bus'išblyškusių, suvargusių ir 
* . alkanu žmonių. Turčiai jau 

riš ir kas duos I pradeda kraustytis į vasar. 
____;___ _  v _.• narnius. o darbininkai mies- 

v ardės bus pagarsintos lai- pasilieka badauti. . Tur* 
kraščiuose, bet kurie duos ^ūt niekur nėra tokių, be- 
mažiau, tai tų negarsins, carbių, xaip Argentinoj.

Aš ir visi, t
_ _  Nuo red.—Aktorių kriti 

Reikia pažymėti, kad so-! dėlei vietos stokos aplei- 
cijalistų kuopa atsiuntė į džiame.
“Diego” draugystės susirin-! 
kimų laiškų ir prašė, kad 
leistų kų nors iš socijalistų 
pusės pakalbėti, nurodant 
socijalizmo vertę, bet susi
rinkimas atmetė. Reikia 
pažymėti, kad laike balsavi
mo, ar leisti socijalistams 
kalbėti, buvo ant vienos kor
čiukės parašyta: “šalin so
či jai istai, šalin cicilikai, ša
lin kišenių plėšikai!”

Suprantama, tokie žodžiai 
ir pirmiau girdėta nuo tūlų 
draugijos viršininkų, o tūlas 
A. T. atvirai pasakė, ksd vi- i 

tai kišenių

Paskui sekė kitokie pamar- 
ginimai ir lošimai, bet vis
kas išėjo silpnai.

Nauja knyga 
DARBO ŽMONIŲ 

ISTORIJA.ratūrų. •
Worcesterio Vaikas.niop. Visur apsireiškia ne- 

normališkumas. Bet jūs 
streikieriai, nieko nepaisy
kite, kovokite už savo teises.

Duonkepys.

i

BEDFORD, OHIO. "
Šiame miestely lietuvių 

randasi apie 15 ypatų. Jo
kios organizacijos nesiran
da. Tūli priguli prie kitų 

____________________________________________________________________________________________k,. miestų organizacijų. Neper- 
ant jo užpuolė gauja vaikė- pos. Kuopos sekretorius seniai buvo atvykęs tūlas 
zų ir palydėjo iki namų ak- pranešė, kad drg. L. Prū-: Žilinskas ir norėjo sutverti

• — j T • • i i • 1 • • Ca ■ A l U. X *—— X /-• 1 x

gauja vaikėzų ir užpuolė 
ant J. Beįeitus. Buvo pra
kalbos ir J. Beičius buvo to 
vakaro pirmininku. Kada 
po prakalbų ėjo namo, tai

♦ DETROIT, MICH.
21 d. lapkričio buvo susi

rinkimas L. S. S. 116 kuo-.
Tr i i •

menais mėtydami. . seika negali anksčiau pri- S. L. A. kuopa, bet vietos lie- si anciialistai,
Motinos privalote savo, būti, kaip 12 d. gruodžio.tai tuviai.^būdami karšti katili- plėšikai.

vaikus prižiūrėti, nes pas- nutarta surengti prakalbas kai, užprotestavo pyieš to
kiu’ enti būti nemalonios pa- c...L 1Z 2. ____
sėkmės. ; . (Aurora svetainėj. ■ . f

Prie to vi^ko “Darhinin-1 Vienas kuopos narys pra- kitokios organizacijos nerei-

ant 12 d. gruodžio, po piet, kia organizacijų. Jie sako, 
a------ ( jeigu “Rymo” nėra, tai ir

bėio dr. Mikolaitis. Kalbė- ko” korespondentai irgi dar- nešė, kad pabaigoj gruodžio kia. 
tojas ragino vietos jau- buoiasi. Jie net B.. išžagi- --t d^nn į K

k

$

Jeigu panašiai kalbėtų Su paveikslėliais, kaina 
kokios nors fanatiškos drau- į ...........
gystės nariai, tai nieko ta
me nuostabaus ir nebūtų, 
bet dabar kalba taip va- 
rbn^moS pirmeiviškos drau
gystės nariai, tai jau reikia

Leliatas vyruku yra lais- 
nusi mažų mergaitę, pri- mūsų miestų M. X. Mockus i vų. Laikvn^čiai pereina 

“ ” ‘ ................... ’ “Keleivio”,|stebėtis. Bet jie neturi npi
nuomone susivienyti ir v . ... ---- . - .
veikti išvien dailės sryty. skaito prie socijalistų, tik,ir įnešė, kad jam surengti;šie: Laisves

Kiekvienam darbo žmogui 
reikalinga perskaityti.

Reikalaukit šiuo adresui
“Laisvė”;

183 Rnehling St., 
Brooklyn, N. Y.
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JOHN KULBOK CAFE
Žinoma, kad 
visi biznieriai 
savo biznį gi
ria. Cigaras, 
nors kaip ko
pūsto lapas, 
bet gardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas. 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

tai nereikia gir-

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galim* 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ....................... $1.00
Kraujo Valytojas........................... $1.00
Vidurių Reguliatorius ................. 60c
Trojanka ..................... 25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių |;gų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti nėr pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN. N. Y.

e

JUOKŲ KĄSNELIAI

c
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o
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CO
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Tel. 885 Greenpoint.
OŽ«/)

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

DAKTARAS
A. SHRUPSKi Matulaitis

PATARIMAI.

T

NAUJAI ATIDARYTA

t

A

2257 W. 23rd PI

114

Lie-

nėra unijos.

Prie išsinarinimo ir isipjovimui
Tuojau jtrink D-ro Richtcr'Io

Ictuv-

ar

335

“ M

Eastometis

draugai
Žinoma,

c/2

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

kalba, 
vieta atsakanti dė' pa 

Kambariai u visais pa 
Prašau kreiptis į tą vie-

kaip
tis.
keleivingų.
Tankumais.
t.ą, o būsit užganėdinti.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Greenpoink 279

(Nuo 50 metų ncįtn vadžioj antiškinikų numylėtas naminis bu
Tikras tiktai su pažymėta marke

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukai visose aptlekoso arba 

stiu-iai nuo
P. Al). RICH TER & CO.

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

Lietuvį” ar “šakę 
tės $2.00. Taigi Tamista i 
gauni dienraštį “Naujienas”

493 West 22nd St., New York, N. 
Telefonas Chf’sea 4275.

(87—95)

419 BOYLSTON ST., BOSTON,M ASS.

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

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

O (/)< t/)

Montello, Mass. Mūsų

i Akušerkaį
Pabalaukurnf| Woman* Medico/ L

College, Baltimore. Md. S
Pasekmingai atlieka savo darbu prie £ 

iao rodąs r
įj vaseKiniiiKHi atiieKu savo narna prie g 

gimdymo, taipjd nuteikia visokias rodąs Mr ?
% puKelba invairioao motoru Ilgose. V

« F. Stropiene,t^n± j
• SO. tJOSTOA, MASS, *
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JUOZAS J. SZLIKAS
(MAGIJAS)

3261 S Halsied St Chicago. Ill

New York, N. Y. Sugau
tas tūlas vokietys bombistas 
pasakė, jog už šešių mėne
sių bus išsprogdintos visos 
Suvienvtų Valstijų amuni-

1 ei jos dirbtuvės. Iš tos prie-, 
. žasties ant Wall St. amuni-' 
žcijos dirbtuvių akcijos 
smarkiai nupuolė. Nuosto
liai skaitomi milijonais. To
kiu būdu bombisto pagrąsi- 
nimas padarė daugiau nuo
stolių, negu keliatas bombų.

*>

Žinotina Lietuviams!
KURIE TURI GIMINES GUBERNIJOSE, UŽIMTOSE 

VOKIEČIAIS.
per mano Banką galit siųst pinigus ir gromatas savo giminėm 
ir pažįstatamiem į tas vietas, kurias užėmė vokiečiai. Tai
pogi siunčiu pinigus į VISAS DALIS SVIETO, ir RUSIJOS 
KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS NELAISVĖN AUSTRIJOJ 
ar VOKIETIJOJ pagal pigiausią pinigų kursą. GVARANTUO- 
JU, kad pinigai neprapuls. PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI 
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 dokurnentus-raštus ir IŠ^IEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. 1ŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROM ATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
36 Grand Street, 155 Clinton Ave.

BROOKLYN BOROUGH of NEW YORK, MASPETH.L.I.N.Y.

KLAUSYK MANO ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnicrių ir tt. Pas mane ta- 

. voras geras ir kainos žemos.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

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

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ
NAS VISAME SO.

BOSTONE.
Sveiki geriausios rūšies gėry- 
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo.)

Londonas. Anglijos val
džia, norėdama nugazdint 
vokiečius, paskelbė, jogei 
ant pavasario ji pastatys 
karės laukan 4 milijonus 
kareiviu, o Rusija 6 milijo
nus. Tik kasžin kada ateis 
.tas laimingas pavasaris. 
Turbūt, tada, kai anglai 
Dardanellus paims?...ORAKULO

Klausimas: —
Ponas Orakule, -kadangi 

tu dėl visų esi mielaširdin- 
gas, tai pagelbėk ir man ne
laimėje.

Pasakyk, kur gauti dar
bą? Gal tamstai reikalin-s ^vidurinė” partija įgaus vi
gas gizelis? Aš dirbsiu la-'sas vidurių ypatybes su vi- 
bai pigiai — duosi valgyt ir pomis Jigomis, tuomet bus 
truputį primokėti. Aš su- fe partija. .
tikčiau padaryt šitokį agry-' 
rientą: darbas ant 5 metų,

Brooklynas. 21 d. lapkri
čio Brooklvno tautininkai 
įkūrė sau partiją, kuriai da
vė vardą “vidurinė”. Vis
lias all right, bet jeigu toji

burdas tavo, pirmą mėnesį miestely pradėjo darytis 
turėsi man primokėt lc.,i dideli pmjovai. štai nese- 
s.ntrą mėnesį 2c., trečią —’niai p. Kirdiejukas (tasai 
4c., ketvirtą —- 8c., .penktą< Pa turi 12 coliu ilgio ir 12 
160 ir tt._— už kiekvienuose-*pločio), apsilankęs pas mus, 
kantį menesį dusyk dau- atsistojo su savo frentų prie 
giau, negu už praėjusį.. Ar .bačkai bvro ir ištuštinęs ją 
sutiksi? Štukorius. (pamatė, jogei visi Montello

I lietusiai girti.
| Antras prajovas apsireiš
kė tame, jogei avis pradėjo 
šaukti piemenis į diskusijas. 
Taip neseniai lankanties 
“piemeniui” Siaurusaičini. 
jo sušauktos avįs pradėjo 
bliauti ir kvietė piemenį į 
debatus. Piemuo išsigan
dęs pabėgo. Blogas dalv- 
kas, jeigu piemens pradėjo 
bėgti nuo avių.

turėsi man primokėt lc., i dideli pmjovai. 
s.ntrą mėnesį 2c., trečią —’t--’-- -- rr’ 1---

Atsakymas: —
Ant tamstos siūlomo ag- 

rymento pasirašyti nesutin
ku dėlei šių priežasčių:

1) Aš burdo niekąm ne- 
• duodu, nes burdingieriai 
jau dvi mano pačias pavilio
jo. Trečią savo pačią no-

į savo stubą visai neisilei- 
c’riiu. Laikant burdingierius 
reiktų kaš nedėlia parsivest 
vis naują pačią.

2) Pigių darbininkų ne
priimu; nes mano darbinin
kai priklauso į uniją ir ima 
didesnę pėdę, negu Fordo 
darbininkai.

Jeigu tamsta nori pigiai 
dirbt tai atsišauk j 
tuviškas spaustuves, 
se

tas lie- 
kurio-

Naujas išradimas.
Neseniai pribuvęs iš
vos kunigas Makauskas 

išrado, jogei geriausia pa
ged ba išalkusiems Lietuvos 
^vventojams — tai kunigų 
laikraštis “Viltis”. Gavę 
“Viltį” žmonės bus sotus. 
Duona jiems nereikalinga.

AB fį y A S n NEREIKIA JIEŠKOTI :: -
I B I % ■ ii D6*!0’ me8 nurodome Kaip lengvai išmokt! an^§ oH 6. J I vk l J B 13 kalbą, aritmetika ir lietuvių kalbos gramatiką savo
° ■■ muose liuosame laike, visi išmoksta. Nurodymai i
inHflBBi'MfflEiMnKiBBBHHBi ^nyga DYKAI, jdek štampą. Adresas;
LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO

KIJEVO KRAUTUVE 
' GRAMAFONŲ.

Specijališkas nužeminimai 
kainos ant trumpo laiko. Pa 
siskubinkite įgyti šitą grama 
foną su 12 lietuvišku dain» 

nriifų, kaštuoja $12.51 
Gvarantuotas ant 10 metų. ŠI 
tą gramafoną siunčiame klek 
vienam su tiesa apžiūrėjim* 
prieš užmokėjimą pinigų. Jei 
gu nepatiktų, galite sugrąžint 
atgaL Reikalaudami, prisiųski 
to $1.00, likusius užmokėsit! 
aplaikę tavorą. Pasitikime, kai 
tuomi gramafonu būsite pilna 
užganėdinti.

Kievski Phonograph Co.
4 Orchard Street, Dep. D

NEW YORK. N. >

KIEKVIENAI MOTEKE1 ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
SpecijaliHtaa Mnteriiku Ligų.
E. BOth SU, Yf/1

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 ▼*!. jhIki

□iet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*;
Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Mę« liti 

riame ir pasakom* visas ligas ir p* 
felbstime. In kitur atvažiavusiems b 
poniams parūpiname vietą, kol gydo 
■d. Reikalui esant, kreipkitės, męs a p 
Sūrėsime ir duosime prieteli&ką rodei 
Patarnavimas visai pigu*. Neužmirš 
dt* mano antrašo.

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

Kalbam* lietuviškai.

7,000,000 AKRŲ.DERLIN
GOS ŽEMĖS ANT 

PARDAVIMO.
Canadian Pacific Gelžkelio kompa

nija parduoda apsigyvenimui prireng
tas fair as ant išmokėjimo per 20 
metų. Įsitąisymui gasp°dorystos 
gyvulių, sėklos, žemdirbystės įran
kių ir tt. kompanija duoda apsigyve 
nusiems iki $2000.000 paskolą, išmo
kama per 20 metų laiko.

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

Platesnes žinias suteikia

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

61 S. 2nd st., Brooklyn.

gauti DYKAI dvi geras lituką* 
ir Didelį Kataliogą visokių ina 
gišku štukų ir kitokių visokių 
dalykų, kurių tu labai oort o 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo adresą ir
6 centus stenipų dėl uždengime 
prisiuntinio kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štokas tau ausiu- 
sitn OYKA*. Adresuok.

Kada tu gimei?

Paškudninkai.
— Jurpji, ar žinai kas lab

iausia paškudina lietuvių 
kalbą?

— Na, o kas gi?
— Nugi kunigo Kemešio 

vaistas — vyčiai. Jei netiki, 
tai perskaityk jų plakatą:

“Skaiti!!! Suporask i Ki
tiems Pasakik Kad Lietuvos 
Vyczin 34 Kuopa Surengė 
“Nepaprasta Balius” Balius 
šuo Lietuviszka muzika ir 
Lietuviszka Szokei Atsibus 
25 Lap, Novem. 1915 metu 
Aut Vanderveer Hall, Eas
ton, Pa. Prasidės mio 1 vol. 
ps pietų ir tesis iki 7 vol. 
Vakarui.

Todėl gerbiamoe publika 
nenatin gekit kno skaitlingi 
sei atsilankite ant tos iskil- 
mirgos pramogėlės.

Vetines Vycziu organiza
cijos 34 skyrus matidamas, 
kad niera goro pasilinksmi
nimo, ir publika buna ne uz-. 
ganėdinta, tai Vyczei nore- 
damis isztaisite tas rauksz- 
les ir surengė linkma “Bo
lius” Kureme Bus sno pa- 
marginmais visokin tantisz- 
ku Lietuviszku szokin. Mu- 
sikaliszka aktas Bus atlik
tas, po vadovyste p-no. P. 
Lukausko orkestras.

Todėl brolei Lietuvei. Vy
czei ir Vytės nenraleiske to 
“nepaprasto Balius” įžanga 
vyrams 25 mot. 15

Nes busento Balius neinąs 
-skiremas isteigvmui Easton 
Lietuviu Knigvnui.

Maloni Kviečia. 
Kumitetas”.

— Na. o ka dabar sakai?
— Tai tikri paškucinin

gus gavo įvalias pavalgyti. ’ kai. Jeigu kunigas.Keme- 
Visi miestelėnai skubinosi į šis Pk tiek juos teišmoki- 
nurodytą vieta, kad pažiū- no, tai prastas jis “profeso- 
reti, kaip atrodo įvalias pa- rius” 1
valgęs žmogus

Vargas.
Šis pasaulis 
Platus — margas, 
Bet nebūt taip 
Didis vargas, 
Jei merginos 
Būtų gražios — 
Ar jos didelės, 
Ar mažos.

Žinau Marę — 
Akys šnairos; 
Rožė žioplys — 
Visur dairos;
Ona kupron 
Susitraukus, 
Jieva dėvi 
Pirktus plaukus.

žodžiu, visos
Mūsų mergos,
Senos, kreivos,
Kaip kačergos,
Retai kur p
Gražutė esti, —
Kibą reiks
Žydelką vesti?...

Hocus-Focus.

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Petrogradas. Apie mėne- 
sis laiko tam atgal caras iš
siuntė savo galingą armiją 
gelbėti serbus. Bet toji ca
ro armija pakeliuj dingo ir 
niekas apie ją Jigišiol neži
nojo. Dabar jau paaiškėjo, 
kad toji Armija, eidama į 
Serbiją, nuėjo į Persiją.

Berlynas. Čia pasklido 
gandas, kad ko.ks tai žmo-

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

Kaštuoja tik $15.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

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

L Prisiųsk savo adresa ir kokiam 
medituosi gimęs ir 10c. (’ėlprisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia yjiata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal ju mėnesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir motery, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.Q. Box 3232 Boston,Mass.

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

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So.Boston 21014 ir 21013.

TAI YRA DUODAMOS 
NEPAPRASTOS 

DOVANOS.
Kas užsirašyt 
pas mani 

dienraštį 
“Naujienas”, 
tasai gaus se 
kančias dova 
nas: “Laisvę’ 
ar “Keleivį"a» 
“Kovą”ar “Tė 
vynę” ar “Vie 
nybę Lietuv 
ninku”, 
“Lietuvą”, 
“Amerikos1 

arba knj gų ver- 
ž $5.00 
ir dar 

galit pasirinkti prie “Naujienų^ dien
raščio vieną iš tų laikraščių ’ Oksai 
tamistai geriausiai patinka. ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Na 
jienas”gausi dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos. ,

J. BRAKNIS, 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y.

NEWARKO
AKUŠERKA

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

O. STROLIENe
Jauniškaitc

319 Walnut St., N E WARK,N. J.
Telefonas ^4935 Market

GERA PROGA!
Grmnat’ka angliškos kalbos 

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

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

Naujas Būdas mokintis ra
šyti be mokytojo ................. l\0c

Aritmetika mokinimuisi ro-\ 
kundų, su paveikslais (ap-\ 
daryta) ................................... 3.4c

Vi.-o $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Laisvės” i* $1.00 
money orderiu, tai gaus vLas 4 
knygas 60c. pigiau.

P. MIKOLAINIS
R. F. D., Route 2 

Hudson, N. Y
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Jei neturite, tai tuoj užsirašykite“JAUNĄJĄ LIETUVĄ”
su paveikslais literatūros, mokslo ir visuomenės mėnraštį.
“JAUNOJI LIETUVA” eina kas mėnuo didelio formato 48 pust, 

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

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

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

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

Kaina metams $3.Q0, pusei metų $1.50. Vienas numeris 25c.
Meldžiame užsisakyti tuojau: /

“JAUNOJI LIETUVA”
Chicago, III.

Iliustruotas Mėnesinis 
OrlIy.L Juokų Žurnalas.
Tai pirmas toks Juokų bei Satyros Ilius

truotas Žurnalas lietuvių kalboje.
TALPINA DAUG PUIKIŲ KARIKATŪRŲ IR JUOKINGŲ PASISKAITYMŲ.

Kaina tik .SI.00 metams, o juoky ir už $10 00 nepirksi
Norint gauti vien|“Š.” num., del pasižiūrėjimo, reikia prisiųst 10c.

Adresuok: “ŠAKE”
149 Millbury Street, Worccster. Mass.

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
W16 metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuvi;.! dar neturėjo, nesą nebuvo I as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktą rcik.-l’.ių.ų kalendoriui žinių, 
j.ime yra keletąaskyrių, kuriuose telpa įvairus lab-i naudingi pasiskaity
mai: apysakos, eiles, straipsniai iš historijos, hygienoc, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau
sių rašytojų amerikiečių.

“S.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spalvuotais vir- 
šialiats, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumėt pas savo kningų agentus, tai reika
laukit tiesiog1 pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen
tams rabatas. Kreipkitės:

A. B. Strimaitis
307 W. 30-th St. ■ New York, N. Y.

PIGUS IŠPARDAVIMAS. GER,AUSI MUZ,^X£rUMEN™
Visi žeminu paminėti instrumentai siunčiami gavus vieną dolerį rankp.nigių su t:esa peržiūrėji

mo pirm užmokėjimo pinigų.

Geriausia dvieilinė Viennos Armonika su visai* 
pusbalsiais, minorui ir manomi basai, 21 klavišis, 12 
basų, minornų basų atskiri p'ieno balsai. Viskas 
kuotvirčiausiai padaryta. Prima 4 balsų, sekunda 
basų dalis, 6 tonų. Išduoda malonų balsą.

KAINA 82 dol. Tokia pat armonika dviejų to
nų KAINA 25 dol.

Vienas armonikas s»> 21 klavišiu, 
sais. Kaina $8.00. Tokia armonika 
klavišiu, 12 basų, su plieniniais

Kaina $12.00.

8 bal
su 21 
balsais

6 ,strūnų balalaika, 
'mechaniški koteliai, 7 
cdaponų, kaina $3.75. 

| Tokia pat geresnio iš
dirbiam $4.50.

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

MOSCOW MUSIC CO. 
Dept. M12 CANAL STREET. NEW YORK. N. Y.
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Kosulis ir .Užkimimas
was nuskriaustųjų skaitlių; 
prislėgdamas vienų žmonių 
aktyviškuma, o įteikdamas 
viršijimą kitiems; aprube- 
žiuociamas galę vieniems, o 
įteikdamas ją kitiems. Iš
leidime tokios daugybės į- 
statų pažymėtinas dalykas 
tas, kad, visuomet stengia
masi padaryti naudą tik ma
žumai, visiškai neatsižiu- 
nnt, jog varžoma ypatos 

. laisvė didžiumai.
kįla klausimas, ar tie, kurie 
remia bei išleidžia tokius 

_ _  v įstatus, nenuvokia, jog tuo- 
“Tų naujų įstatų daugu- ln^ v^r^o laisvę, ar jie tą da

mas tapo išleista sulyg re- |‘° Pįlną1 suprasdami daly- 
formiškųjų organizacijų ir ir pasekmes.

Ypatos Laisve.
Louis N. Hammerling. 

(Apgarsinimas).

Po antgalviu “Nereikalin
gi įstatai stumia Suvieny
tas Valstijas į beįstatyviš- 
kumą”, laikraštis “The Chi
cago Tribune” atspauzdino 
visą eilę Henry M. Hyde 
straipsnių apie ’ ' 
įstatimdavystės 
jos pasekmes.
me straipsnyje p. Hyde tarp 
ko kito sako:

ar

dabartinę 
manijų ir 
Įžengtinia-

Dabar

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

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

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

Conn.

Conn.
Lietuviška Muzikos

kus ir jų pasekmes?........._ Tas 
visuomenės veikėjų reikalą- kausimas veda da prie 
vimo iššaukto taip vadina- svarbesnio išvedimo*, ar su- 
mu “socialės sanžinės atbu- Pratimas apie ypatos laisvę 
dimu”. Bet yra abejotina,‘89Sta, ar tik užsnūdęs, 
ar tai socialės sanžinės at
budimas reikaluja areštuoti 
ii sūdyti kalėj i man žmones, 
gyvenančius sulyg visuotino 
šios šalies būdo ir papročių.

“Valstijoj Indiana žmogus 
gal būt areštuotas už papi
roso vyniojimą. Valstijoj 
Illinois kalėjimas gręsia 
moteriškei, iš kurios skry
bėlės bus išlindęs špilkos 
galas ilgesnis negu colio 
pusė, 
sas valst. parduos 
svarą už 4 centus, kuomet 
paprastoji kaina bus 5 cen
tai, tai jis tuoj bus areštuo
tas. Vienoj valstijoj vieš
bučių saviriinkai yra laiko
mi už kriminalistus, jei lo
vose laikys paklodes trum
pesnes už 9 pėdas. New 
Yorko valstijoj užginta 
smarkus važinėjimas arčiau 
vienos mylios nuo teismo, 
bei garsinti perskyrimų ad
vokatus.

“Turbūt to viso pasibaisė
tinos pasekmes yra kaskart 
dauginantįsis skaičius neuž
siganėdinusiųjų piliečių, ku
rie yra žeminami areštais, 
kratoms ir ant galo kalėji
mais.

“Suvienytosios Valstijos 
yra žinomos kaipo šalis, tu
rinti ,tiek daug įstatų, kad 
net liekasi be įstatų”.

Laikraštis’ “The Chicago 
Tribune”,paminėdamas tuos 
straipsnius, sako:

“Kuomet amerikietis pa
mato tą, ko jis nemėgsta, 
tai tuoj stengiasi išleisti 
prieš tą dalyką įstatą. Jei
gu męs neturime įstato 
prieš paslydimą žiemos lai
ku, tai tik per neapsižiūrė
jimą, kuris savo laiku gal 
bus pastebėtas. P. Hyde 
rašo įstatus menkai ką nuo 
to skirtingus.

“Beabejonės męs gyvena
me aštriuose socialiu susi
pratimo laikuose. Daugelį 
dalykų, kuriuos mūsų tėvai 
ignoravo, męs jau supran
tame, ar bent manome, jog 
suprantame jų blėdingumą 
ir stengiamės atitaisyti su
lyg saVp naujojo sanprota
vimo bei numylėto būdo iš
leidinėjimų įstatų, kuriais 
ne tik ką apsunkianame visą 
administraciją, bet auklėja
me palinkimą atitaisinėti 
viską, kas tik išrodo mums 
negera pas mūsų kaimyną, 
pradedant nuo jo kaklarai
ščio ir baigiant jo tikėjimu.

“Tokis cenzūravimo palin
kimas nėra laikomas už 
kenksmingą. Kas visuome
nes didžiumai išrodo visiš
kai nepavojingas ar bever
tis, tą mūsų morališkieji 
specialistai laiko už bjąurų 
ir baisiai demoralizuojantį 
dalyką. Turbūt nei vienoje 
pasaulio^ šalyje nėra tiek 
daug geradėjų, rūpinančius! 
smulkiausiais gyvenimo da
lykais”.

Jeigu mus da nepalietė šis 
įstatų tvanas, tai atminki
me, jog jis gręsia panaikin
ti ypatos laisvę, o per aną 
ir aktyviškąją iniciatyvą 
kartu su tautos progresu. 
Kiekvienas išleistasai nerei
kalingas įstatas suvaržo 
keno nors laisvę padidinda-

Jei pardavėjas Kan- 
riešutų

Jeigu tas supratimas da y- 
i a neišnykęs, tai tokie pasi
kėsinimai ant laisvės tur 
būti greitai patėmyti ir pra
šalinti, o visi šaltiniai, iš ku
rių tokie pasikėsinimai išei
na, tur būti galutinai su
stabdyti. Tankiai girdima 
nuomonė, kad “prieš ta ar 
tą dalyką turėtų būt išleis
tas įstatas”, parodo, jog 
męs esame palinkę prie ver
gavimo augštesniai spėkai, 

1 nustodami atsakančiame 
laipsnyje užsitikėjimo savi
mi. Jeigu męs neužsitikime 
savimi, tai męs neverti esa- 

• me naudoties laisve ir, ži
noma, negalime jos palai-

paprastai apsireiškia šaltam orui užCjus ir nelengvai 
pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 

ir gerų gyduolių.

SEVERA’S
Balsam for Lungs )i

Konservatorija

■ori

pir- 
pri-

Rd., Waukegan, Ill. 
Ambraziūnas

St., Waukegan, Ill.

(Severos Dalsamaa Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, kropus ir kokliušų nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai jų rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems.
“Aš turėjau baisų
Rivor, Minu., “tai 
for Lungs ir pirm, 
lis visai prapuolė, 
čiuosi gana sveikas.

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

Gauk Severas gyduo’.’.ii preparacijas 
pas savo aptieLirr.nli).

Nepriimk kitokių. Jei jūsų np- 
tiokininkas jų neturi, tai užbi- 

orderiuok tiesiog iš

V/. F. SEVERĄ CO.,

G3 moty amžiaus ir jau-

galvos
8 knu d ė j i- 
gflla ir 

pagydoma.
Severn’s Liver Pills 

fSoviros PijJulkos nuo kepenų ] 
Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, luvva.

Užldetėjimes, 
mase jaknų trukdčKiai, 
nerviškumas

K

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, WAUKEGAN. I-LL.

Valdybos vardai ir adresai:
Pirm. J. Rastis
1330 So. Sheridan

1 Pirm, pagelb. M.
1421 Lincoln

Protokoh; sekr. S‘. Deikus.
721 Cummings Ave., Waukegan, Ill. 

Fin. sekr. V. Rudzinskas
1408 Victorian St., Waukegan, Ill. 

rierius M, Kairaitis
166—10tn St., North Chicago, Ill.

Kasos Globėjai: J. Vačis, 1349 Lincoln 
St., Waukegan, 111. 2. M. Rekis, 1329 
No. Jackson St., North Chicago, 111. 
Maršalka K. Navickas,

1420 Victorian St., Waukegan, 111. 
Susirinkimą' atsibūna pirmų nedėl- 

dienį po 12-tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmų vai. po pietų F. Delkaus 

1 svetainėje, 10th gatve,North Chicago, 
111.

•>

“ “ - — — — - — -

REIKALINGA KIŠENINIŲ ir ki

tokių mokančių darbų—operatorių 
ant midd\ bliuzų.

CEDERBAUM & CO. 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 383.

PAJIESKOJIMAI

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.

DII

395 W. Broadway 
So. Boston, Mas-

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

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

MAGIC SCHOOL.
Ar nori būti magiku? Ar 

dirbti teatruose? Tai mokykis 
giją, yra lengva išmokti. Dykai 
m a lekcija ir magijos štuka, tik
iųskite 25c. už prisiuntimo išlaidas, 
kausite didelį magijos kataliogą ir 
'aaiškinimą, kiek katruos mokslas.

Su pirma magijos štuka ir lekci> 
a jau galėsi padaryti didelę nuosta

bą (stebuklus) tarp žmonių. Kitos 
moterįs mislys, kad tu turi velnią.

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

(88—96)

SERGANTIEJI!
Diena 

užsiimu

priežasties ligos?

Pajieškome Juozo Oželio, 
I Petro Piliaus, Ant. Rainio, 
Tof. Balkaus, Juozo Stat
kaus. Visi yra gyvenę Nor- 

Avood’e. Malonėkit greitu 
laiku atsišaukti arba kas ži
no, kur randasi viršminėti 
vyrukai, malonėkite praneš
ti apie juos ir suteikti jų 
antrašus. Už visas padary
tas lėšas pamokėsime, ir bū
sime labai dėkingi.

Liet. Koop.Krautuvč 
1078 Washington St.

Norwood, Mass.
P. J. Bubilas, užveiz.

JUS GALETE ISAUGITI
PLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo melu? Ar 
užkrėsti kokias nors no 
sveikumais Ir limpanti 
Jie?

Ar randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinkl, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Fries gydymų, aukščiau pasakytu il

gu. lai stenkitės apsau
ganti Jos. T’žsakyketn iluostrota kny
gute Ju.ai prigemtų kalba:

f "TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita nuropos gar

singo specialisto, kuri- 
i oje randa* Įvairios žl- 
I n. s;

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 

I —Kaip užlaikyti svei
katą. ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai 1 pen
kios savi t is turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtojo savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galcme pertl- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles UALVACURA 
smalko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augiKa gražius plau- , 
kus L’ž 10 centu arba • 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs Išsiučo- 
me kiekvienam doler
ine dėžute Calvacura— 
ob N. 1 ir knygute' 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėto že
miau atspaustą kuponų 
ir sluskete šlanden.
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K. MASALSKIS

V. K. DRAUG1JUS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

ST Et. E R. ILL.
Prezidentas A. Atkočiūnas,

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

Box 435, Sieger, 111.
Prolok. raštininkas J. Uatub.MUDKAa, 

364 L. Box, Btrg«r, in.
Iždo raštininkas A. Salascvieia,

Box 141, Steger, Ill.
Iždininkas (kgsirtius) 1. auexaue, 

482, Steger, Ill.
F. StriAko, 

566, Bieger, 111. 
J Datuldavlčia, 
407, 111.

Susirinkimai atsibūna pe pirmam 
klekvlanu mėnesio nedė'lej, P. A. tea- 
MKeTlėlaau ovatrln-f-l

Box
Knygyno raitininkas 

Box
Knygyną Iždininką® 

Box

jšeStojo savaite
UNION LABORATORY?Box 54.\ Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box Union, N. Y.
Sluclu 1 dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaStu porslutlmo. meldžiu ISsIu- 
sti man tojaus Jusu dolerine dožute Cal- 
vacura N. 1 Ir knvcute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponą su 
tusu antrašu.)

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda saliūnas lietuviais, 

lenkais ir rusais apgyventoj vietoj. 
Parsiduoda iš priežasties ligos

ANTON GEGET
71 North 7th S'-, Brooklyn, N. Y.

(94—97)

KOSTUMIERIŠKAS GRIAUČIUS 
MOTERIŠKŲ I) R A 1\A N Ų.

Siuvame visokius moteriškus dra
bužius ant orderio, taipgi laikome ir

PETER SERTWITIS
1107 Bedford Ave., prie kampo Gates 

BROOKLYN. N. Y.

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

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

Pajieškau dėdžių J. Jačiausko ir P. 
Ncvidionsko, paeina iš Kauno gub., 
parapijos Truskavos. Pirmiau gyve
no Amsterdam, N. Y. Malonėsit at
sišaukti patįs ar kas žinot meldžiu 
pranešti, už ką būsiu dėkingas. Tu
riu svarbų reikalą.

K. Juriavičius
49 Short St., Lawrence, Mass.

(95—98)

Pajieškau brolio Jono Yermalo, Su
valkų gub., Kalvarijos pavieto, Žai
bų kaimo. 
W Va. 
kas

186

Se iau gyveno Bigford, 
Dabar nežinia kur randasi, 

žinot, ma’onėkit pranešti.
T. Yermala

Grand St., Brooklyn, N. Y.
(94—98)

DYKAI. VISAI DYKAI! 
labai dailios špilkos vyrams į2 

kaklaraikštį, arba merginoms špil
kos su jūsų paveikslu—fotografija. 
Kiekvienam dykai. Reikalauk infor
macijų, įdėdamas 3 štampas po 1c. 
šiuo

Box

adresu:
G. L DAUGĖLA 

(Photographer) 
404, Oakville, Conn.

PARSIDUODA
SrZiūnas lietuvių ir lerkų apgyventoj 
vietoj už mažą kainą. Biznis 
tas per 40 metų, gera/ proga 
žmogui. Meldžiu 
arba ypatiškai.

W.
244 First St.,

atsišaukti
i

K.
Elizabeth,

(92—95)

išdirb- 
geram 
laišku

N. J.

REIKALINGI A G E N TAI.
Reikalaujame agentų Conn, valsti

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

Atsišaukite
J. R. G AYSON, Manager for Conn. 

M7 Main Street, Hartford, Conn.
( 89—97)

K. MASALSKIS
žinomas Rockfordiečiams, 
geriausią lietuvių orkestrų

grajina visokiuose susi-

šuGerai 
taiko 
Rockforde, 
rinkiniuose, veselijose ir kituose pa
silinksminimuose. Reikalaudami lie
tuvių muzikantų, visados rašte gerų 
patarnavimų.
105 K now el ton St., Rockford, III.

Old Phone 1171

DRAUGIJOS 
kurios apsirinko “Laisvę 

gavo organu:

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. čebanauskas,
420 S. Chesnut Si., Collinsville, ] 

Pirm, pagelbnunkas M. Kazokas,
Vandalia Box 160, Collinsville, ' 

Nutarimų Kast. A. Dzidolikas, 
356 E. Wecklilf Ave., Collinsville, 
lūn. Kast. J. Baronas,

500 JS. Clinton St., Co'linsville, 
Iždininkas J. Willumat,

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

306 Strong Ave., Collinsville, 111. 
Susirinkimai buna kiekvieno mene-

111.

nį.
m.
m.
m.

sio i-mų ir 3-čių nedėldieių, 1-nių va- Į 
landų po pietų, SaUel salėj,kampas E. I 
Main ir N.Morrison A”e., Collinsville, 
Illinois.

1

2.

3.

4.

5.

6.

L. D. KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI.

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

D.

7.
1711

8

9.

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

R. Kručas,
152 Perry Ave., Maspeth, N. Y. 
J. Janušonis,

65 Holland St., Newark, N. J. 
Balsys,
P. O. Box 32, Montello, Mass. 
Černiauskas,
Matheny Ave., Springfield,Ill.

J. Zibavičia, y
39 Portland St., Cambridge, Mass. 

Pakarklis,
23 Dean St., Norwood, Mass. 

Pocius,
Margaret St., Philadelphia,Pa. 
Repšys,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DKAUG1S1Ė, KUCKFUKD, ILL., 

VlKSli\li\KŲ VARDAI IK 
Ax\ A KASAI.

Pirmininkas P. G. Aleksinas, 
14o6 —7th Avė.

Vice-pirinininkas F. ItasKevicius,
. bau Isiauu Avė.

Protokolų raštininkas Ona Uzuatiuie 
622 bo. liūtai k)l.

Finansų raštininkas J. bliuzas, 
1120—och St.

Iždininkas St. Buzinskis, 
b3tf island Ave.

P.

E.

J.10.
2370

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

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

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

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

227 Clinton 
(nežinomas),

12.
Pa.

13
Pa

14.

15.

16

17.

18

19.

20.

21

22.

23.

St., Hoboken, N.J.

Shenandoah, Pa.
J. Butkevič, 

8543 Givins
A. Meldažis,

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

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

Box
(nežinoma),

Ct., Chicago, III.

607, Westville, Ill.

Cleveland, Ohio.

Kasos Globėjai:
M. Gerunutė, 

Iiu9 S. Winnebago St.
Ona Savraseviėiulė, 

o39 Island Ave.
Maršalka A. Neverausxas, 

4X1 bo. Church St.

TĖMYKIT JAUNI VYRAI!
Gal nedirbi, o dabar žiemos laike 

sunku gauti darbų. Iki pavasariui 
daug pinigų pravalgysi- arba jei ir 
dirbi, bet labai mažai teuždirbi, tai 
negaišink laiko dykai, bet kaino žie
mos laiko, pastok mūsų mokyklon, o 
męs jus išmokinsime gero amato — 
paveikslus daryti visai trumpame lai
ke. Nedidelė mokestis už mokslų, o 
naudų turėsi labai didelę. Po visų 
Ameriką yra reikalingi geri fotogra
fai. šimtai žmonių turėtų pelningų 
darbą ir daug miestų ir miestelių rei
kalauja lietuvių fotografų. Kuomet 
išmoksi, męs parūpiname vieta su 
mokesčiu ant savaitės nuo 20 iki 50 
dol. Arba gali savo biznį uždėt. 
Męs mokiname skaityt ir rašyt ang
lų kalbos. Ga'i pastoti mūsų mo
kyklon ir visai nemokėdamas rašyti. 
Męs išmokinsime. Kas norėtumėt 
mokintis, atsiliepkit, įdėdami už 2c. 
krasos ženklelį atsakymui, o męs pla
čiau paaiškinsime apie mokslų ir tt. 
Adresuokit šiaip:

ROSE PHOTO SUPPLY CO. 
Gen Del. .Dep. B. Kansas City Mo.

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 
singų 
arba 
nuo 4 
P. M.

iš minėtų daiktų, gausit tei- 
patarnavimų.
ypatiškai ateikit.
P. M., o subatomis 

Adresas:
J. P. GERI B A, 

3251 — 4th Avė. (ant 
MOLINE, ILL.

Rašykit 'aiškų ■ 
Valandos: I 

nuo 1-mos

2 lubų),

“LAISVE” tik už $1.20’1!
Kuris užsirašys pas mane “Lais

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

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

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

24>

A. Petrikas, 
799 E. 150th 
A. Zalatorius, 
P. O. Box 613, Melrose Park, Hl.
K. Mikolaitis,

St., New York City.

25
842J Ww Lombard St., Baltimore, Md.

Centru komitetas:
Prūseika, pirmininkas,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Benesevičiūlė, sekretorius,

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

183 Roebling St., Brooklyn,N. Y.

J

LIETI/VIŲ KELIONE! PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkai J. Skirmontaa, 

(2 lluUMon Ava., Brooklyn, ]
8. Karvelis, 111 Ainslij St., 

Brooklyn, ] 
Iždininkas J Butkevičia,

88 Bo. 2-nd St., Brooklyn,
Kaupų Sekretorių adresai: 

kuopos Brooklyn® — L. Deveikis, 
146 Metropolitan Avė. Brcekiyn, 

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

N. Y.

N. Y.

N. Y.

t

Newarkieciai! Kalėdų ir Naujų Metų
Dovanas (prezentus) pirkite pas vienatinį lietuvišką jubilierių 

(jewelry) VINCĄ URMANAVIČIŲ, 151 Ferfy St., Newark. N. J., 
Pas jį galimą gauti viskas, kas tik randasi ir kituose “jewelry ^sto
ruose”, o patarnavimas kaipo vientaučio daug 
galite gauti kalbamų mašinų (gramafonų) 
kalbose. Visi, kurių šeimyna išpirks vertės 
tavorų vertės $1.50. Reikalaukite kortų.

Meldžiamieji, nepamirškite atsilankytu

prielankesnis. Beto 
ir rekordų visokiose 
$20.00, gaus dovanų

Mylėtojui: muzikų ir dainas, 8 lek
cijos lietuviškoj kalboj išsimokinimo 
(notų) “Gaidų” ant visokių instru
mentų, kad ir nesi matęs gaidų, iš
moksi be 
50c už 1 
duodu už

K

mokytojo, kuriam mokėtum 
lekcijų. Knyga $1.50, par- 
$1.00. Adresuokit:
G A. BARONAS

McKees Ročka, Pa.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖS 
ANSONIA. CONN.. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika, /

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

223 N. State
Nut. Raštininkas

P. O. Box

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

Finansų Raštininkas J. P. čiupas,
P. O. Box 230, Ansonia, Conn. 

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

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

Persistatykite sau, kiek aš išgy-
džiau, kiek palinksminau gyvenimų. 
Jeigu jumis gyvenimas įkirėjo var
tojant visokias gyduoles ir jaučiate 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarų ir specijalistą 

DR. LEONARD LANDES 
Jis jums be pinigų patars, kų da

ryti, kad išgelbėti gyvastį, ir paaiš
kins apie ligų, 
visokias 
sekmėm’s, kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimų kraujo, pilvo, širdies, plau- 

' čių, jaknų ir tt.
Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 

turiu visiems gerai žinomą elektriškų 
aparatų 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.)

Gydau per 20 metų 
ligas u didžiausiomis pa-

val. ryto iki
New

4 po pietų.
York City

2839.E

2340E

Niujausi = Lietu višk

Galima gauti pas
J. GIRDĖS

103 Oran i St», BrookKn.N.Y

Coiumbia/^^
T> 1 1 »['Kekordaiwp

Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais 
ant abiejų pusių.

Kaina 75c.

E

E

E

E

2341

2342.

2343.

2223.

2224.

2225.

A. P. L. A. DR-JUS CENTRO VAL
DI BUS IK htUi'V ^IlkKElU-

K1Ų ADKi^SAl:
Centro pirminmkas B. Liepus,

226 Magazine St., Carnegie, Pa. 
Centro SeKieturius J. Maziuuna, 
1111 Market St., 14.S. Pitlsuurgii, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis,

and Carson Sls.,S.S. l'itLsburgh,Pa 
Turly Aoniruies Komisija:

Gataveckas,
1U9 Cross St., Carnegie, 1’a. 

, Urlakis,
231 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 

Samulionis,
Box 63, McKees Rocks, Pa. 

Kuopų sekretorių adresai;
1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 

Markei Si., N. S. Pittsburgh, Pa.
2 

Box
3

118,
|4

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

Cuddy, Pa.
6' kuopos—J. Pūkas,

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

2220 Tustin St., Pittsburgh,Pa. 
kuopos A. J. Normunas.

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ. Doetaa.
DIEDU K Ab. Polka. Princo Vaiakava Kapalija. ( 
VILNIAUS RŪTA. 
“DRlISiUPULlb'. Marša®. Kolumbijos Orkestrą. 
KAS SU BALUS VAKA-RĖL1.
NUOSTABU. Maršas. Republikonų Gvardijos Orkestrą.
SIUVĖJA. Monologas.
PO DUGALV1U ERELIU. Marša®. Princo
Kapelija.
ANT VIENOS GALVOS. Monologas.
ŽUAVŲ MARŠAS. Princo Vaiskava Kapelija.
PAMYLĖJAU .VAKAR. '
DRAUGE- Poika-Mazurka. Griežė Republikonų
Orkestrą, 
MANO 1 A1V A S į SUKATĄ. Marša®. Griežė Princo Valskava 

EINU PER DVARELI. 
GAlI^A TĖVYNES. Marša®. Republikonų
Orkestrą.
PER GIRIĄ G1R1ALĘ. „ , t ...
LINKSMINKIMĖS. Polka. Princo Vaiskava Kapelija.
PER ŠILĄ JOJAU.
ŽYDAS SI ALINĖJ E. Polka. Kolumbijos Orkestrą.
SAULELĖ
Kapelija.
LIETUVA 
TEKA. 
BIRUTĖ ir_____________________
darbininkų marselietė ir sukelkime kovą. 
NEMUNU VILNYS. (Dra®. V. Kudirka) Valcaa. 
SUDIEV. (Dr-au V. Kudirka). Mazurka.
VARPELIS. (Dr-as V. Kudirka). Valea®.
MANO MIELAS. Polka.

Valukava

Gvardija®

Kapelija.

Gvardija®

E

E

lz

J.

M.

P.

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

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

ADRESAI VIRŠININK’Ų “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, W1S. 
Pirmininkas A. Pakšis, 

462 Jenne 
Vice-plrminlnkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
Finansų raštininkas K. Arlauskis, 

818 Jenne 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne

266 Ex-

St.

St.

St.

St.
St

Iždo globėjai: J. Sukelia, 
change Si., J. Bagdonas, 14 Congress 
Si., J. Bagvilas, 858 Dayton St. Mar
šalkos: V. Rulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sūdžia A. Kubelis, 313 Quince St.
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 301 

Caledonia - St. ir J. 
Main St,

Jnrevieia, 152

LIETUVIŲ PRESER1Ų UNIJOS i8 
SKYRIAUS A. C. W. VIRAI., 

NLNKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drobisius,

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,

04 S. let St., Brooklyn, N. Y.

2226.

2227.

2228. NUSILEIDO Ir MAKSAS. Princo Veltkava

2356.

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.

2360.

E 
E 
E

2357.
2358.
2359.

TĖVYNĖ MOŠŲ ir TYKIAI NEMUNĖLI!

Sveik* tot

tr
ir

ir

ir10c.

60c.

50c.
AOc

Jaukų žilimo. 
-teumatirmo... 
lytiškų ligų... 

dusulio...............
' kirmėlių...... 
septiška mostis 

Nuo viduriavimo.. 
Kastorija del vaikų 
Froškos del dantų. 
Karpų naikintojas..

įvairias ligai 
ir gaunamos
..................$1.00 

.76 
1 00 
1.00

.60 

.60 

.60 
1,00
.25

S. 00 
.25 
.25 
.60 
.25 

1.00

N uo nl 
Nuo R 
Nuo 
Nuo 
N uo 
Anti:

Tarpe ki<ų aptiekos san- 
sekančios gyduolės: 
Nuo palvos skautif jtmo.IOe. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo.................
N»io peršalimo.........................
Plaukų stiprintojas... .26c. 
Linimcnfas arba Expelleris. 

60c. 
50c.

25c

10c.

snjW* ®‘NC,iras wSTas,
Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatojeI

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

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

LIETUVIŠKA ATTTEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių t..edikamentų ir labai pasek
mingai gydančių 
delyje sukrautos 

Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Baisainas.. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas del Vidurių. 
Kiaujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio................. ..
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos............
l’igulkos <lel kepenų... 
Blakių naikintojas,.... 
Ilcl išvarymo soliterio 
Anatarinas plovimui ... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis................. .
Antiseptiikas muilas... 
Gumbo lašai..

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynteroa 
ilTaippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir 2. (k črffiDD 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

JflFReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašyffi®tac\3S 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam® 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoj®.

Į'aKfV Jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių rašyd«fl 
atsilankydami j Littutnįką Apiakį.

VINCAS Jo DAUNORA, 
(O Bedford Avenue Kampas North Mw euwe

ts 
.29 
.10 
.25 
.60 
.25 
.60 

1.00 
1.00

60 
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Visos narės malonėkite

Karpetų, lovų, šildomų pečių, siuvamų mašinų
687-3 Avė. Cor. 21 St., So. Brooklyn, N.Y. J 
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AISOPO PASAKOS.

183 Roebling St., Brook-

PILNĄ UŽSIG ANĖDINIMĄ.

<

pačioj 
Jukelis 
įtekmė

>0
<D

, Prelekcijų sezonas.
L. S; S. 19 kuopa rengia 

čielą eilę prelekcijų, kurios 
atsibus sekančiose dienose

Pirmas Lietuviškas
RESTOR ANTAS..

(Z)

c/1 
10)
K 

• r— 
>**■"<
O

VISKAS, KĄ MES PARDUODAM, GVARANTUOTA.
TAS TURI SUTEIKTI

nes, šiaip su publika būtų 
buvę visai bėda.

Reporteris II.

svarbių reikalų.
Komitetas.

4

čio, į “Laisvės” ofisą. 
Komitetas.

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

nigus, parduoda laivakortes. Patar
nauja kuogeri<uu’?i.

J. KO V AUS
36 Grand St., Brooklyn, N. Y.

2 d. gruodžio Tautiškame, 
Name bus Lietuviu Moterų

J

'M

ilcd 
itcll 

750 covponu

11300 cnipons

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugystė Bronx, N. Y., 
rengia čielą eilę prelekcijų, 
kurios atsibus sekančiose 
dienose:

8 d. gruodžio Y. J. Jure
vičiaus svetainėj, 639 Court
land Ave., Bronx, N. Y., 
skaitys C. A. Herman te
moj: “Medicina ir 
lai”:

15 d. gruodžio toj 
svetainėj skaitys J. 
temoj: “Alkoholio 
ant žmogaus kūno”.

22 d. gruodžio—skaitys K. 
Petrikienė temoj: “Dėlko 
moterįs atsilieka progrese?” 

Pradžia visų prelekcijų 8 
vai. vakare.

Įžanga dykai!
i ____________

BEPARTYVIŠKA PAR
TIJA.

Užpereitą nedėldienį P. 
Draugelio svetainėje įvyko 
susirinkimas taip vadina
mos bepartyviškos partijos. 
Susirinko suvirs 20 žmonių. 
Tarpe jų buvo pp. Bučins
kas, Sirvydas, Rinkevičius ir 
kiti.

Pradžioje susirinkimo ki
lo gana žingeidžios diskusi
jos. Pabaigoje naujoji kuo
pa išsirinko sau vyriausybę. 
Pirmininku būsiąs p. Vini- 

• Taitis (ex-socijalistas); o 
sekretorium — Rinkevičius.

Tą partiją jau buvo no
rėta sutverti pernai, tuoj po 
visuotinam seimui. Tuomet 
buvo įvykę net keli mitingai. 
Dabar po suvirš metų snau- 
dimo bepartyviška partija 
bando kelt iš numirusių.

Reporteris II.

Vyčiams nesiseka.
Pereitą savaitę kun. Pet

kaus svetainėje buvo vyčių 
parengimas. Lošė jie kokį 
tai Užkerėtą Jackų, bet pu
blikos buvo baisiai mažai. 
Dar laimė, kad iš nekuriu

“APŠVIETOS” VAKARAS.
Thanksgiving dienoj Ap

švietos draugija parengė 
Tautiškame Name teatrą ir 
balių. Išpradžių žmonės la
bai povaliai rinkosi, bet pas
kui, prie pabaigos, žmonių 
buvo gana daug ir, reikia 
tiketies, draugija turės iš 
parengimo dar ir pelno.

Apšvietos artistai sulošė 
juokingą komediją “Prieš 
Vėją Nepapūsi”. Geriausia 
atlikta moteriškos rolės (J. 
Sadauskienė ir S. Garšviū- 
tė). Barbora Daunorienė ir 
Ragašienė buvo nelyginant 
tikriausios sodžiaus bobelių 
fotografijos. Publika iš 
juodviejų turėjo puikiausių 
juokų. Duktė ir podūkrė lo
šė vidutiniai. Pusėtinai ge
rai sulošė (Daūnoros rolę) 
’A. Petraška, kuris nudavė 
tipišką sodietį. Beto, lošime 
dalyvavo pp. Burneika ir 
Murauskas.

’ Apšvietos draugija gana 
gražiai pasigarsino, nes pu
blika užsilaikė ramiai ir vi
si buvo užganėdinti.

Vienas iš dalyvusių.

Gražus pavyzdys.
Apšvietus draugija savo 

paskutiniame mitinge paau
kavo vaiku draugijėlei prie 
19 kuopos L. S. S. —$10.00.
Puikus pavyzdys ir kitoms 

draugijoms.

I pažiūrėti Przybyszewskio komisijos ir kp. komitetą. I 
I rlrnmnci G kne hlAm’anain ! Tndūl kas tik esat kokioj 
kad^tūli iš publikos turėjo komisijoj, malonėkit susi- 
gražių juokų, kuomet juokai | linkti utarninke, 30 lapkri- 
btivo visai ne vietoje. v’ “T ” p’ 

Lošime dalyvavo M. M.
B.ačiūiė;Herman, K. Petri
kienė, J. Šaltys ir V. Paukš
tys. Abelnai kalbant, jie at
liko savo roles gerai.

Žinovas.

Gavo apsivedimui lais- 
nius šios ypatos:

Vladislovas Šimanskis su 
Marijona Lukaševičiūte; 
Juozas Pauža su Rozalija 
Butkiūte; Juozas Ambrozie-, 
jus su Emilija Jankevičiū-

- - “■ ---- ,1e; Juozas Undžius su Mar-
28“d. lapkričio^Pautiška- Sareta Kovaliauskiute.

me Name skaitys St.Michel- 
sonas temoj: “Ekonomiškas 
Determinizmas”.

5 d. gruodžio Tautiškame ' Progresy visko Susi vieny j i-, 
Name skaitys C. A. Herman 1 mo 1 kuopos susirinkimas, 
temoj: “Tautininkystės rolė Pradžia 8 vai. vakare, 
žmonijos progrese”.

gril0(J^i° Tautiška- atsilankyti, nes turime daug rie Name skaitys J. Bekam- . .. .
pis temoj “Soči jai demokra
tų programas”.

Prelekcijų pradžia 2 vai.
po pietų.

19 d. gruodžio Tautiška
me Name bus koncertas. 
Pradžia 2 vai. po pietų. 
Įžanga 10 c.

5 d. gruodžio bus prakal
bos ^Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo Tautiškame Name. 
Kliubas nori įgyti nuosavą 
namą, per tai ir rengia pra
kalbas, kad supažindinus 
vietos lietuvius su savo mie- 
riais. Kalbės dr-as Kaške- 
vičia, p. Liutkauskas ir J. 
Šaltys. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Dar sykį primename vie
tos ir apielinkių lietuviams, 
kad Tautiškame Name kas 
nedėldienis 10 vai. ryte duo
damos lekcijos kaslink išsi- 
ėmimo pilietiškų popierų. 
Kurie nesate piliečiais ir 
manote jais būti, atsilanky-

27 lapkričio Liet. Kriau
čių unijos kolektoriai surin
ko Chicagos streikieriams 
$47.15. Čekis išpirktas “Lai
svės” redakcijoj ant vardo 
P. Galskio' ir pasiųstas į 
Chicago. Aukavusiųjų pa
vardės tilps vėliaus.

I
4

Pagamina geriausius lie
tuviškus valgius. Pietus ga- 

kite į svetainę, o ten susipa- Įima gauti po 15c., 20c ir 25c
Alijošius Grinkevičius

2 Hope St., cor. Roebling St. 
BROOKLYN, N. Y.

žmsite su viskuo, kas tik y- 
ra reikalaujama prie išsi- 
ėmimo pilietiškų popierų. 
Taipgi išpildoma blankos 
Gavimui pirmų ir antrų pi
lietiškų popierų. Lekcijas 
duoda drg. Zubavičius. Už 
lekcijas mokėti nereikia.

F. Kalpokas.

L. S. S. 19 kuopos komisi
joms.

Paskutiniame kuopos su
sirinkime tapo nutarta su
šaukt 19 kuopos komisijų 
susirinkimą, kaip tai: Teat
ro rengimo komisijos, pra
kalbų komisijos, vaikų mo
kyklos, koncertų rengimo

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

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

>O

CO

oi
co

UŽLAIKAU GRAMOFONUS
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. 

REKORDAS PREKIUOJA tik 75 c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o 

apturėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių 
ARMONIKŲ, SKRIPKŲ, TRHJBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKA
LIAU INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausias koncertinis Armdnikas 
su 76 ir 104 rakiais. Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviš
kas Sapnininkas dydžio 5x6į, su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavojo pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavo- 
rus. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

W. S. WAIDELIS,
112 GRAND ST.. BROOKLYN, N. Y.

Telephone 2334 Greenpoint 
Puikiausia lietuviams vieta pas 
PETRĄ DRAUGELĮ.

Skanus alus 
gardi arielka, 
Slius, visokis 
vynas, kve.pen- 

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

vietos,o būsite 
ažganedinti. 
Palei Wythe 
Ave.

73 Grand St., Brooklyn.BEVEIK DYKAI
Drūčiausias laik
rodėlis, vyriško 
ar moteriško sai- 
zo, tikru auksu 
‘Gold Filled’, ver- 

i tas $20.00, ga
ji rant. per išdir
bėjus ant daug 
metų, labai gra
žiai graviruotas. 
Bus pasiųstas 

kožnarn 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 už 
persiuntimą. Jei nepatiks, nemokėk 
nei centą. Rašyk tuojaus štai kaip:

Imperial Credit Co. Sales D 
Box 2526, PHILADELPHIA, PA.

i

Didelė knyga 360 pusk, 
!11O paveikslų, 310 pasakų. 
Tinkami pamokinimai se
niems, jauniems ir mažiems. 
Popieros apdaruose $1.25. •

Reikalaukit iš “Laisvės” 
redakcijos.

Macys&Marcin Furniture Co

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pirkdami daug tavoro antayk dėl dviejų aptiekų, galime parduoti 

lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šitakių vaistų: 
1) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bonka 25 ir 60c. 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. G) BITTER TONIC, vartotojas dėl vidurių. 
Bonka 50 c. Kraujo Valytojai — 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 Aptiekorius
410 So. 2nd Street, kampas Union Are

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St.„ Br ooklyn, N. Y.

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubams! 
Išdirbu visokias

K UK ARDAS, “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 Nusipirkti Gerus 
vEVERYKUS?

Jeigu taip, tai visuo
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU-

109 GRAND ST

kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

Linksmi Laikai

UŽGANĖDINTAS
Geru patai

symu!
Gvarantuo- 

tas ant

20 melu! >
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 

Užplombavilnas 50c ir augščiau.
Išvalymas ......................................... 50c
Užploinbavimas auksu . ..........  $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukt ryte, 
o vakare apžiūrėt.

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

l-mo8 gatvių 
BROOKLYN, N. Y. 

Kalbame Lietuviškai.

lelephone 595 Greenpoint

Daktaras J.
SPEC1 JAUSTAS

PLAUČIU 
Valandos: 

8—10 ryta 
12—2 po plot 
6—8 vakar*

ir

Misevičia 
širdies 
ligų.

1K

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

.« ■* • ‘ f

J Ini

,v» /'y 
■ 4’

Tos gražiausios Kalėdų dovanos už Žirų

Zira Baksuko viršeliai kiekvienas vertas pusę cento pi
nigais. Tie viršiukai turi pilną vertę prie gavimo dovanų

Parsiduoda 
visurPradek Taupyt 

Juos Tuojau
Reikalauk Katalogo Dovanų. 

ZlRA. DEPARTMENTAS 
05 First Street, Jersey City, N.J.

•*rūpO$\ 10 Cigarettes 5c
C®*3 į$\ _______

Emerson 'Phonograph 
SCO coupons

10 CIGARETŲ KOR- 
KINIAIS GALAIS — 

5 centai.
PINIGINIS KURO 

NAS KOŽNAM 
BAKSE.

F. I&rlikiu

ESLViU

»: iv <

$500.00 NEBUVĘS PASIŪLYMAS — $500.00 ATLYGINIMO DYKAI!

“Varde Laimės”.
“Varde Laimės” — St. 

Przybyszewskio trijų ąktų 
drama buvo sulošta 24 d. 
lapkričio Tautiškame Name 
naudai pirmos kuopos Lie
tuvių Moterų Progresyvio 
Susivienyjimo.

Kuopai išpuola garbė, kad 
supažindino Brooklyno pub
liką su rimtu, Įdomiu veika
lu. Retai, retai išpuola ma
tyt brooklyniečiams ant sce
nos tikrus gyvenimo vaiz
dus, kurie liepia susirūpint, 
pagalvoti apie gilesnius gy
venimo klausimus.

Bet Brooklyno publikai 
išpuola duoti papeikimas,

Duodama ant išmokesčio, ant 
lengviausio termino, mokant po 
$2. <>• r $1.00 j savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimu* n:iuju forniču.

AltETOETE' 
THIS r KC,E.

rr . ___ ‘ ■

Saidbordžių, dreserių, 
kamodžių, bu Įvairiais iŠ- 
muš’mais.

salat Oak medžio, Iš- 
lentonps. Taipgi vi-

įvairių stalų, 
leidžiamų, su 3 
šokių kuknios stalu dėl pasirinkimo, 
nuo $5.00 ir augščiau.

198-200 QRA>DS r. T”rpc d'i?>rooklvn.'1nAvv*:
Sale “Comedy” teatro. Telephone 237 2 (ireenpoint*

$500.00 duosim dovanų kiekvienam, kuris prirodys, jogei kiti, prioš mūsų nebuvusį pasiūlyjimą, pardavinėjo ant 21 akmens 14 K GOLD 
FILLED ant 20 metą GVARANTUOTĄ LAIKRODĖLĮ pigiau, negu męs ir davė 31 prezentą prie laikrodėlio dykai, tai tam duosim $500.00 
grynais pinigais už tai. O idant mūsų ant 21 akmens 14K Gold Filled Laikrodėlius, gvarantuotus ant 20 metų kuolabiausiai praplatinti, 
daromo dar nebuvusį pasiūlyjimą, nes parduodam tuos brangius laikrodėliuso»ėlius tik už $6.75 ir prie kiekvieno laikrodėlio 31 augščiau pa
talpintą prezentą duodame visai 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 Laikrdriėlį, gvarantuotą ant 20 metų su geriausiu tos rūšies me
chanizmu pasaulyj ir prie kiekvieno laikrodėlio duosim augščiau parodytą 31 prezentą visai dykai, kaip seka: Retežėlį su kabliuku, Žiedą, 
Pypkę, Branzalietą, (minature) Branzalielą su laikrodėliu. Setą spinkų, 32 cal. (model), Revolverį, Britvą, .Armoniką, Kryžiuką, Veidrodėlį su 
su 3 prietaisais, Peiluką, 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 
prezentų persiuntimo išlaidas. Jeigu nebūtum užganėdintas, tai nepriimk, o męs sugrąžinsim tau 25 centus padotko. Apart to, primenam, 
kad mūšų laikrodėliai yra ant 21 akmens 14K Gold Filled gvarantpoti ant 20 metų ir męs laike tų 20 metų laikrodėlius pataisom arba apmai
nome ant kitų visai Dykai, prisiunhus mums tik 25 centus ant persiuntimo išlaidų. Taigi, pirkdamas iš mūs laikrodėlį, visiškai nieko neri- 
ziWuoji. Iš Kanados visus pinigus reikia pisiųsti iškalno. Adresuok aiškiai taip:

UNITED COMMERCIAL COMPANY, KNICKERBOCKER BLDG, Dept. 185 (Fifth Ave.) NEW YORK, N. Y.




