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Svarbiausia žinia iš kares 
lauko kaip buvo, taip ir te
bėra rusų armijos sekimasis 
rytu Galicijoj, Voliniioj ir

lorko valstijoje kiekviena Neseniai visi atydžiai se- 
pora, prieš apsivesiant, turi Chicagos žinias, nes ten 

Sen Katayama, vienas iš;pristatyt medicinišką paliu- 
jauĮdyjimą apie sveikatos stovį, 

to
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VI Metas

žy m iausi ų j ų soči al is tų, 
atvyko Amerikon, ir,tuo tar
pu, apsigyveno San Francis- daktaro nuomone, turi būti i 3 
co. Jisai pradėjo leisti mė-Įsterilizuoti (t. y. jiems turi 1 
nesininka “Heimin”, kuris 
varys socialistišką propa
gandą tarpe šioje salyje gy
venančių japonu darbinin
kų.

Kiekviename numery tris 
skiltys bus rašoma anglų

PARAPIJOMS NEVALIA 
RENGTI BALIUS.

Pereita nedėldienį 
visose katalikų bažnj 
Suvienytose Valstijose

ir daugybė svočių.
()se Konvencija visą savo darbą 
an- galėjo atlikti į viena dieną;

i į 1 'r

Bukovinoj.
Lvovas, Galicijos sos ta py

lė, vėlei randasi dideliame 
pavojuje ir, kaip skelbia ne- 
oficialės žinios, civiliiai Lvo
vo gyventojai miniomis ap
leidžia miestą ir kraustosi 
Galicijos gilumom Rusų ar
mija, vadovaujant genero-

Vokiečiai Kurše randą 
daug naudos. Jie radę dide- 
liausius kalkių sluogsnius 
Ventos pakraščiais, durpi
nės druskos Kuršo balose; 
jie ant greitųjų įtaisę dau- 

vandeninių malūnų,

kalba.
Amerikoj gyvena apie 

200,000 japonų iš kurių 30,- 
000 gimė jau Amerikoj.

TURKAI ATMUŠA RUSUS
Turkų ofcialiame praneši

me sakoma, kad ties Khana-,

sisekimą. Į velionio tvery- gybę
bą pradeda atkreipti atydą fabrikų, nenustojamai dir- 
netik kritikai ir dailūs žino- (kančių kariumenės reikalui 
vai, bet ir plačioji visuome-Įir t. t. 
ne. i šas

Praktikuojama Kur
tai p-pat agronomijos 

!srityje: išskaitliuojama dir-

SOCIALISTAS MAJORU.
Jau ir pietinėse valstijose 

pradeda įsigauti socialistiš- 
ka idėja. Štai, miestely 
Lynchburg, Virginia, majo
ru išrinkta draugas B. Gin
ter, business manageris lai
kraščio “Union Star”. Ji
sai sukirto rinkimuose 
stambų biznierį R. Connoly.

Reikia tik pasidžiaugti 
tuo laimėjimu. Tatai rodo, 
kad socialistu įtekmė riesi-

$60,000,000 PASKOLOS 
RUSIJAI.

šioje respublikoje, taip ir iriausios abejonė? 
Canadoje. Parapijos jau ne- ,
begali rengti balius su so- . . ‘
kiais, ir ne tik parapijos, bet | U1
ir visos tikrai katalikiškos formališkumų. <

ia-i praneša apie naujus ir nau- 
jis i jus laimėjimus.

Tiktai vienoje vietoje au
st ro-vengrai sulaikė rusus, 
būtent ties Bučač, į pietus

VARGAI.
. ...... ....... . .....- -i, Rumunija.

| nuo Tarnopolio. Pasekmių-: čia atvyko kelintas s 
ni011k-1gomis kontratakomis austro pabėgėlių iš Serbijos n

mm savo užmanymo.

jų ii’ šiaip-jau katalikiškų 
draugijų turėdavo papras
tai gražaus pelno iš tos rū
šies balių, tai dabar jau to 
pelno nebeturės,jei bent mo
kės kokiuo nors būdu apeiti

Ruūjos caro valdžia gau- popiežiaus įsa

Valstijose $50.000,000. Pa
skolos organizayimu užsi
ima žymus bankieriai iš Na
tional City Bank ir Guaran
ty Trust ('.mip.

Tie patįs bankieriai. rodo
si, rengia pa kolę ir Eranci- 
jai.

,uolai: Parley, Gibbons ir ()’- 
! Connell, o su jais ir Chica- 
gos arcivyskūpas Munde
lein, sakosi drūčiai laikysis 
prie popiežiaus įsakymo.

Biedni tie parapijonai. 
Jiems jau ir pašokt nevalia.

DARBIN1NKISKI ŠIAU-

St. Louis’o darbininkų 
laikraštis “St. Louis Labor” 
agituoja už organizavimą 
darbininkiškų Šiaulių 
bų. Laikraštis sako, 
darbininkai turi 
šaudyti, nėsa tatai yra rei
kalinga saviems reikalams 
apginti. Daugelyje vietų 
fabrikantai skatina darbi
ninkus rašyties į jų, darbda
vių, kliubus kur viešpatau
ja klesinė kapitalistų dva
sia.

Jeigu unijistai ir socialis
tai pradėtų tverti savo Mė
sinius kliubus, kur viešpa
tautų aiškiai darbininkiška 
dvasia, tuomet tuo pačiu su
sitvertų nauji pramogos 
centrai, kas taip reikalinga 
’darbininkų judėjimui kelti.

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
KONVENCIJA.

1 ir 2 d. liepos men. Alba-

vencija.
tijos kon

kini- jau išrinko delegatus. Geis- 
kadttina būtų, kad ir lietuviai 

mokinties1 darbininkai neatsiliktu. 4-

turū-

Ame-

' dpengrai nuvarė rusus atgal.
'Petrogradas sutinka su tuo, 

kad kad minimoje vietoje rusaiina no,
labai rami,‘tapo sulaikyti, tačiaus visur 

neapsieis, j kitur jie pasivarė pirmyn.
Černovicai, Bukovinos so-

Apostolicae Sėdįs ir tuo- dienas.
jaus įeina Į galę. Jeigu ku- delnai visi 
ri parapija šiame momente' ja bus
jau nutarusi reneti balm suĮV:(.,1|)k 1)e k()V(|I

j Kalbama, kad Bryano šali-
| ninkai įneš į demokratų 
j platformą apie panaikinimą 
'svaiginančių gėrynių ir a- 
pie,aštrų užlaikymą 'neutra- 
liškumo. Taipgi laukiama 
ginčų ir apie paskirimą kan
didato į vice-prezidentus. 
Mat, Wilsonas ir artimiausi 
jo draugai 
dabartiniu
Marshalu ir kad į jo vietą 
jie siūlo karės ministerį

neužsiganėdinę 
vice-prezidentu

Wilsonas

stovai ją priims. Jau 
punktai tos platformos 
garsinta laikraščiuose.

tūli

Ap-

tiška valdžia gali įsimaišyti 
į vidurinius Mexikos nuka
lus. Reiškia, demokratų 
partija sutinka su Wilsono 
visa politika ir siuntimu į 
Mexika kariumenės. v

KIEK STREIKAVO?
Sulyg darbo department*) 

statistikos per pastaruosius 
šešis mėnesius šioje šalyje 
streikuose dalyvavo 300,000 
darbininkų.

NAUJA ROCKEFELLE
RS MOKYKLA.

Baltimore, Md. — Rocke- 
fellerio fondas steigia hy
gienes mokyklą Baltimorė- 
je.

Dr. W. Welch būsiąs hy- 
gienos mokyklos direkto
rium.

NORI VISOS AMERIKOS 
SOCIALISTŲ SUVAŽIA

VIMO.
Columbus, Ohio. — Ohio 

valstijos socialistų konven
cija daro įnešimą sušaukti 
visos Amerikos socialistų 
suvažiavimą, kuriame 
tų dalyvauti ne vien 
Valstijų draugai, bet 
pat centralės ir pietų 
rikos socialistai.

Įnešimas pamatuojama 
tuomi, kad reikia apsaugot 
šį kontinentą nuo militariz- 
mo pavojaus, kuris jau pri
vedė Europą prie baisiausių 
nelaimių.
GRAIKIJOS KARALIUS 

PABĖGO.
Rymas.—Atėjo gandas, 

būk Graikijos karalius ap
leido sostamiestį Athens, 
drebėdamas už savo gyvas
tį. Tuo tarpu, jisai gyvena 
Larissoj.

Graikijos armija demobi
lizavosi.

REIKIA GARSINTUS 
LAIKRAŠČIUOSE.

Minneapolis, Minn. — 
Bažnyčių biznis taip smar
kiai puola, kad tūli kunigai 
jau rekomenduoja garsintis 
laikraščiuose, šiaurės bap
tistų konvencijoj keli kuni
gai jau padavė rezoliuciją, 
jog bažnyčios turi skelbties 
laikraščiuose. Tiktai apgar
sinimai gali išgelbėti bažny
čią—šaukė kunigai.

raso,

SAKO, REIKIA ATIMT 
VYRIŠKUMĄ.

Važiavime superintendentų 
prieglaudų įstaigų 1 Dr. L. 
Strong reikalavo, kad New

SKILIMAS ŠVEDIJOS SO
CIALISTŲ PARTIJOJ.
Švedijos socialdemokratų 

partija skilo. “Jaunieji” ta
po išvaryti iš partijos. Jie 
sudarė naują partiją. Prie 
naujosios partijos prisidėjo 
ir 15 seimo atstovų su drg. 
Lindgagenu, Stockholmo 
bulmistru.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS 
LIEPOJ U J.

Švedų laikraščiai 
kad vokiečiai ruošiasi į pa
vasario mūšius pas Rygą; 
jie neliauja vežę atsarginę 
kariumenę Rygos frontan ir 
dideliausio kalibro patran
kas. Beto, vokiečių laivy
nas iš visos Baltijos jūros 
susispietė Liepojuj; jis ma
nąs išnaujo imti Rygos jū
ros linkį, kad sušelpus sa
vuosius pas Tukumą. Be 
kitų karės, laivų Liepojaus 
uostas įplaukęs milžiniškas 
kreiseris “MaYšal Hinden
burg” su 13-colinėmis nau
jausiomis patrankomis. Šis 
šarvuočius pastatytas Hin- 
denburgo garbei ir atmin
čiai žmonių aukomis, išgi
nus rusų kariumenę iš Ry
tinės Prūsijos.

“Russkija Viedomosti
tarp kitko, rašo apie tą pa- bailiosios žemės plotai, dar- 
rodą: j bininkų spėkos, reikalingos

“Norinčių Įgyti Čiurlio-jūkiuii mašinos ir t.t.'
ni(\s paveikslų buvo daugybė j Surašyta visi gyvuliai ir 
ir nežiūrint, kad iš anksto javai: galbūt dėl rekvizici- 

paveiks-' jos. Dideliu akcizu apdėta 
nes jie taboka ir rūkomasai popie- 

...... t_ tautos'ris. Peržengusiejišitąįsa-
ivybe, užsirašė daugiau,1 kymą baudžiama iki 50,000

ai neparduodami, 
^įmanyta palik

markių.

ta, bot oficialiame austrų 
pranešime sakoma, kad ka
zokai jau randasi tik 3 my
lių tolume nuo to miesto.

Rusai praneša, jog Volini- 
joj jie paėmė miestelį Tor- 
cin, 22 mylias nuo Lucko. 
Dalis rusų kariumehės, pe
rėjusi Galicijos rubežių, a- 
takuoja austrus ties Šokui.

Bukovinoj austrų pasi
traukimas virto nesuvaldo
mu bėgimu. Sakoma, jog 
jie viską palieka priešams— 
artileriją, amuniciją, ligon- 
bučius ir t. t.

DEMONSTRACIJA VIEN- 
NOJE.

Viennoje, Austrijoj, įvyko 
didžiausios demonstracijos, 
kuriose dalyvavo tūkstan
čiai žmonių. Ypatingai daug 
d a 1 y v a vo de m o n s 11 *ac i j o j e 
moterų. Moteris reikalavo 
duonos ir taikos.

“TREČDALIS AUSTRŲ 
ARMIJOS SUNAI

KINTA”.
Pasiremiant privatinėmis 

žiniomis ir pasakojimais da
lyvavusiųjų mūšiuose, rusų 
karės kritikai tvirtina, kad 
nuo pradžios rusų padarytų 
užpuolimų, trečdalis austrų 
kariumenės, kuri buvo ant 
Galicijos ir Voliniaus fron
to, sunaikinta. Abelni aust
rų nuostoliai šiame fronte 
apskaitliuojama tarpe 200— 
250 tūkstančiu kareivių. Bet 
laukiama dar didesnių nuo
stolių, nes rusų kariumene 
perkirto austrų frontą ir 
dabar rusų raiteliai turi ge
rą progą atskirais būriais 
užpuldinėti ant austrų, ne- 
daleisdama jiems susijungti.

Rusų nustoliai taipgi bai
siai dideli. Bet, kaip tvirti
na kritikai, nišai šiame mo
mente parodė, kad prieš ar-

kios dirbtinės tvoros ir 
tranšėjos. Vietomis rusai 
išsyk ėmė po dvyliką eilių 
dratinių tvorų ir tranšėjų. 
Miestas Luckas buvo ap
tvertas ir apkastas 19 eilių 
tvorų ir tranšėjų. Bet nie
ko negelbėjo tos tvoros ir 
cimantinės tranšėjos prieš 
rusų galingą artilerijos ug
nį ir pašėlusias atakas.

;čiai. Pabėgėliai pasakoja vo adresus, prašydami pra- 
neaprašomas baisenybes,ku- ■ nešti jiems, ar kartais nebus 
rias kenčia Serbijos gyven-; galima kokiu nors būdu nu- 
tojai po vokiečių ir austrų 1 pirkti tas arba kitas paveik- 
gioba. Auskrai ir vokiečiai 
paėmę visą maistą netik 
sandėliuose, smulkiosiose 
krautuvėse, bet ir privatiš- 
kuose namuose. Jeigu kas 
išdrįso maistą paslėpti ir vo
kiečiai apie tai sužinojo, tai, 
be jokio teismo, tokį sušau
dė. Buvusioj Serbijos sos
tinėj, Belgrade, veik visi ge
resni privatiniai namai su
naikinti, varis ir kitokį me
taliniai daiktai išplėšti ir iš
gabenti. Žmonės kenčia bai
siausi vargą: maitinasi uo
gomis ir žolėmis. Dabar vi
si gyventojai lygus, nėra jo- 

(kio skirtumo tarpe turtuo
lio ir darbininko. Pavyz-

Kai kurie panorėjo ir tik
sliai nurodyti, kokius jie pa
veikslus norėtų Įgyti. i 
viso įregistruota 60 paveiks
lų, kuriuos visuomenė pano
rėjo nusipirkti. Tarp kitų 
paveikslų didžiausį pasise
kimą turėjo N. 78—“Kom
pozicija”: iš viso išreiškė 
norą jį turėti lOį žmonių; 
paskiau eina: Nr. *69—"ak- 
mvbė”. Nr. 66—“Mintys” ir

ŠAUKIA STUDENTUS.
1 ir 2 kui'so studentus, gi

musius 1895, 1894 ir 1893
metais, šaukia kariumenėn. 
Tarp šaukiamųjų šiuo sykiu

Iš | Kitų tarpe šaukiami ir du 
artimu “Naujosios Lietu
vos” bendradarbiu: J. Son- 
deckas ir J. Krikščiūnas.

LATVIJOJ.
Mobilizacija Kurše. Kur

še esą paskelbta visuotina 
mobilizacija:- šaukimą pa
skelbia biurgermistrai; anot

bijos sostinės, prefektas šla
vinėja gatves, kad užsidir
bus ant maisto.
RUSAI PAĖMĖ ČERNO

VICUS.
Petrogradas. — Rusų ge- 

neralis štabas jokių oficia- 
liškų pranešimų nesuteikė. 
Tik iš Rumunijos telegra
mos praneša, kad rusai pa
ėmė Černovicus ir kaddabar 
keturios mylios už miesto 
eina didžiausi mūšiai, nes 
ten austrai stengiasi rusus 
sulaikyti. Sprendžiama, kad 
rusų armija daro kokį tai 
svarbų strategišką žingsnį, 
per tai ir nieko nepraneša.

—šitoks mobilizacijos lape
lių turinys:

“Visi galinti kariauti ir 
tinką darbui šaukiama poli- 
cijon dūlei paskyrimu jų ka
rės tarnybon arba darbinin
kų komandosna. Nepaklau
siusieji baudžiama 
markių, o kita bauda sulyg 
karės laike veikiamais įsta-

1,000

Taisyti kelių ir t. t. varo
ma moteris ir vaikai iki 14 
m. Jiems liepiama taisyti 
kasiniai ten, kur kulkos 
skrenda. Jie tikisi, kad mū
siškiai vis dėlto nešaudysią 
į savuosius.

Rusijos caras draugauja su Anglija. Ranka ranką 
mazgoja.

PIROGOVO SUVAŽIA
VIMAS.

Balandžio 19 d. Petį ogia- 
de pasibaigė taip vadina- 
masai Pirogovo daktarų su
važiavimas. Suvažiavimas 
svarstė klausimus dėlei sa
nitarinio stovio pagerinimo 
kariumoMėje, armijoje ir pa^ 
bėgėliuose. Visų jų prieita 
prie tosios minties, kad pa
gerinimų šioje srytyje gali
ma bus įvykinti tik tada,ka
da pagerės visos šalies me
džiaginis padėjimas, pakils 
švietimasis, bus įvykinta 
tam tikrų laisvių. Todėl su
važiavimas priėmė visą eilę 
rezoliucijų, kurios reikaluja 
Įvesti įvairių reformų že
mietijų ir mies savyvaldy-

Mirė
Maskvoje mirė daktaras 

Kazimieras Pietaris. Petro
grado laikraščiai, pranešda
mi apie K. Pietario mirtį, 
nemini, kokia liga ar prieti
kis nuvarė jį į kapus.

Kazimieras Pietaris gimė 
Žiūriuos-Gudeliuos (netoli 
Piviškių), Suvalkų gub. Tū
lą laiką jisai priderėjo j vi
suomenės demokratų srovę 
ir už dalyvavimą revoliuci
joj net buvo papuolęs į Kal
varijos kalėjimą. Vėliaus, 
pabaigęs Maskvos universi
tetą, jisai nutolo nuo visuo
meniško darbo ir tik retkar
čiais šį tą parašydavo į 
“Aušrinę”.

DAKTARAS ADOMAS 
SKETERIS.

Maskvoje mirė senas auš
rininkas,D-ras Adomas Ske- 
teris, autorius daugelio vei
kalų ir žymus visuomenės 
veikėjas. Jįsai darbavosi 
dar “Aušros” laikais ir buvo 
vienas iš žymiausių varpi
ninkų. Mirus daktarui A. 
Sketeriui , Lietuvos visuo
menė nustojo veiklaus vi
suomenės veikėjo.

I
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i įžangos 
Straipsnis

Republikonų konvencija 
Chicagoje jau pasibaigė. Ty
lus, bet gudins politikierius 
teisėjas Hughes paskirta 
partijos kandidatu - į prezi
dentas. Be abejonės, grei
tai prasidės renkamoji agi
tacija ir, žinoma, ko-ko, bet 
šmero republikonų mašinos 
ratams tai jau tikrai nepri
truks. Stambieji kapitalis
tai, susispietę republikonų 
partijoj, išdės šimtus tūks
tančių, kad tik nusiuntus 
savo žmogų prezidento Wil- 
sono vieton. O išgudrėję 
lapės politikoje republikonų 
bosai, taip vadinamoji “se
noji gvardija”, jau pasirū
pins, kad ratai nestovėtų 
ant vietos.

Keturi metai atgal, 1912 
metais, republikonai tiktai 
todėl prakišo prezidento 
rinkimuose, kad nuo ją at
simetė Roosevelto šalinin
kai, sutverę progresistų 
partiją. Naujoji partija 
tuomet žadėjo atsistoti aiš
kiai pažangiais pamatais, į- 
rašydama savo programon 
daug geni dalyku iš socialis
tų programos. Šiaudiniai 
socialistai iš “ Metropol i ki
no” laukė tuomet patekant 
saulutės buržuazą padangė
je ir rengėsi ją pasveikint.

tais, o jei ne—tai su kapita
listų partijom. Kito kelio, 
kelio radikališkų buržuazi
nių reformų nėra. Ir pama- 
tingesnių reformų Amerikoj 
tiktai tuomet galima laukti, 
kuomet prie to prispirs ka
pitalistus drūčiai susiorga
nizavusi Socialistų Partija, 
remiama klesiniais pama
tais veikiančių unijų.

Darbininkai turi sykį ant 
visados įsidėti tą ........ .
sau į galvą, nes, gal būti, ir 
ateityje rasis įvairią pro
gresistų partijų. Mat, nors 
Roose vėl tas ir žymesnieji 
progresistai faktiškai rezig
navo iš savo partijos ir de
rasi su republikonais, kokio
mis sąlygomis parduoti sa
vo ir savo pasekėjų balsus, 
tačiaus dar likosi tokie žmo
nės, kaip Bryan, Ford, Mur
dock ar Californijos guber
natorius Hiram Johnson, 
kurie dėlei šiokių ar tokią 
priežasčių neįtilpę demokra
tuose ar republikonuose, ga-

Gimdymas be skausmų.
* ** liini lulnimnli Lr<»»«n

aksioma’kJ* tą

Darbininkai todėl e i 
būti atsargus. Jie jau 
tė progresistų partijos, 
perimentą, matė skandališ- 
ką tos partijos mirtį ir ne
garbingą gyvenimą, mate 
taip-pat, kad progresistų

turi
nul
ėks

“liaudį”, o faktišku visuo
met ir visados eidavo kapi
talistu uodegoj ir net pati 
jos egzistencija buvo palai
koma kapitalistą pinigais.

Gimdymo skausmai yra 
dideli, todėl nuo seniai jau 
jieškoma priemonių juos su
mažinti. Tūli daktarai 
pradėjo vartoti chlorofor
mą, kiti aetherą, treti jodo
formą, ketvirti da kokį nors 

apmarintoją arba
skausmą atėmėją. Vienu 
laiku buvo įėjęs madon net 
pilnas apmarininias ir išė
mimas kūdikio žnyplėm, kas 
dabar daroma tik nenorma- 
liškuose gimdymuose. Pil
nas apmarinimas sustabdo 
gamtišką gimdymo procesą, 
todėl greitai susigriebta 
duot motinai tik dalinį ap
marini mą, t. y. kad ji ne

rosi, o utero susitraukimai 
eina ir kūdikis pagimdomas 
be instrumentą vartojimo. 
Tečiaus vienom moterim 
reikia duot daugiau aneste
tiko, kitom mažiau, kad tokį 
stovi padarius. Reikia ture-

da ir kaip duot anestetiką 
kuriai moteriai, todėl pap
rastas obstetrikas (akuše-

bo.

apmarininias

imi su
terš yra

reformas, ir turi negerumus
bendrą darbą tarpe roose- 
veltinių progresistų ir soci
alistu. Lietuviai tautinin
kai iš “Vien. Liet.” ir tuo
met dar gyvos “Laisvosios 
Minties” žiūrėjo į tą partiją, 
kaipo į savo partiją. Bet pa
sirodė, kad naujoji partija, 
sublizgėjusi, kaip meteoras, 
tuoj užgęso. Pasirodė, jog 
naujoji partija buvo įsteig- 
A kirmių pirmiausia dėl pa
laikymo unaro pulkininko 
Roosevelto, kuris likosi be 
politiško džiabo. Aplink jį 
susispietė ištisa eilė džiabų 
jieškotojų, kurie tikėjosi 
pritraukti minias garsiai 
skambančiais žodžiais. V iš
kas naujoje partijoj buvo 
paremta ant rekliamo<. ant 
a merikohiško iš bū b n .v j i n o 
ir ant aštriu radikališkų 
f ražų, iš kurią tuomet no
rėta padaryti politiškas biz
nis. Juk visi dar atsimena, 
kokiais žodžiais Rooseveltas 
tuomet vaišino republiko- 
r.us. Jisai apšaukė tuomet 
republikonų partiją bosų 
apsėsta, nebylia mašina, o 
republikonų vadovus politi
kierių šaika.

Taip buvo prieš 4 metus,o 
dabar kelios dienos atgal, 
Rooseveltas sprauste-sprau- 
dėsi į republikonų kandida
tus ant prezidento, norėda
mas susidraugaut su taispa- 
čiais bosais, ant kurių dar 
taip neseniai spjaudė ugnia.

Kuomet visgi republiko
nų dauguma atmetė plačia
burnį Rooseveltą, o nomina
vo tylią laputę, ištikimą 
trustininką teisėją Hughes, 
tai Rooseveltas galutinai 
nuleido rankas ir atsisakė 
priimti progresistų siūlomą 
kandidatūrą.

Kurgi dingo jo ir jo par
tijos tie “principai”, kuriais 
jie garsinusi žmonėms dan
gų prilenksią? Kur dingo 
tų tariamųjų kovotojų ū- 
pas? Viskas išgaravo su 
vėjais ir dūmais.

Gyvenimas parodė, kad 
Amerikoje nėra vietos ko
kiai tai progresistų parti
jai, kuri balansuotų tarpe 
kapitalistiškų partijų ir so
cialistų partijos. O jeigu to
kia partija ir būtų, tai ji 
negali turėti didelės reikš
mės. Amerikos žmonėms 
nėra kokio tai išganingo vi
durkelio. Jie turi rinkties 

•yiena iš dviejų—su socialis-

konuose ir demokratuose, 
visuomet viršininkavo bosai 
tipo Perkinso ir Johnsono.o 
partijos minia jokio balso 
neturėjo.

Darbininkai turi tik viena c 

ištikimą jų reikalams parti
ją—būtent Socialistą Parti
ją. Ne blaškyti savo spėkas 
reikia darbininkams, j ieš
kant labdarių bei užtarėjų, 
^•?t sti^rlnt savąją socialis- 
tiškąją partiją.

a e t h e r <) a n a t hez i j o s 
chinė pneumonija yra

žymią ant

bron-

ti! ri

su-

NUO REDAKCIJOS.

stabdyti. Kartais pasitaiko, 
kad nuo motinos apmarini- 
mo chloroformu kūdikis irgi 
užsinuodija. Šitie ir keli ki
ti negerumai verčia dakta
rus būt atsargiais anestiti
ko daryme. Tiesa, chloro
formas vartojamas kur kas 
daugiau prie gimdymu, ne
gu aetheras, vienok vis la
biau nutolstimia nuo šių a-

šiame ” numery di mas

Taip-pat turėjom atidėti 
tolesniam laikui savo pasta-

Moterims Naujieną šiame 
“Laisvės” numery nėra, nes 
būtinai turėjom patalpinti 
atsišaukimą į darbininkus ir 
visus liuosybės mylėtojus. 
Atkreipiame savo skaityto
jų atydą į tą atsišaukimą. 
Kviečiame padėti teisybės 
jieškotojams ir paremti 
tuos draugus, kurie kenčia, 
nes drįso kovoti prieš kapi
talizmu. C

Manoma pradėti smarkes
nę agitaci ją už Lietuvos So
cialdemokratų Partijos rė
mimą. • Veikiausia, tame 
klausime greitu laiku pasi
rodys tam tikras atsišauki
mas.

Draugai turėtų būtinai 
atkreipti didesnę atydą į 
savo partijos darbo rėmimą, 
nes tai yra tiesioginė mūsų 
priedermė.

antrasis gimdymo laipsnis 
ir ji nejaučia, kada pagim-

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos suvažiavimas netoli. Rū
pinkimės juomi. Svarstyki
me savo kuopose, kokie 
klausimai reikėtų pakelti 
būsiančiame suvažiavime.

V. K. Račkauskas visados 
patropija išverst socialistiš- 
kas knygas. Išvertė A. Be- 
belio knygą, o dabar verčia 
Kirkpatricko.

Neveltui B. Balutis ir sa
ko, kad dvasioje V. K. Rač
kauskas yra socialistas.

čiru-Viru.

bunda ir išsiblaivo, visi 
skausmai yra išnykę ir mo
tina stebisi, kad jau sale jos 
guli kūdikis. Vienok ir su 
morphiascopolaminu reikia 
turėti didelį patyrimą ir na
muose paprastai jis nevar
tojamas,—tik ligonbučiuose. 
Turtingos moters atvažiuo
davo (ir da atvažiuoja ret
karčiais) už šimtų mylių į 
ligonbučius, kuriuose minė
tasis miegas padaromas lai
ke gimdymo. Tečiąus mor- 
phino nuodingoji veikmė at
lieka savo darbą ir net prie 
geriausio patyrimo atsitik
davo, kad kūdikis užgema 
su morphino užsinuodijimu. 
Tai yra svarbiausia priežas
tis, kodėl “twilight sleep” 
visai eina iš mados, o be jos 
yra dadr kitų negerumų,ku
riuos jis daro motinai ir 
gimdymo procesui, kurių čia 
neminėsiu. Nei vienas iš la
biausiai patyrusių obstetrL 
kų nepripažįsta: jo geru ir 
daugelis nustojo vartot,nors 
buvo pradėję. Tečiaus tūli 
da prisilaiko nuomonės, kad 
jis yra gana geras, tik, esą, 
rėikia mokėt kontroliuoti.

Pastaraisiais laikais pra
dėtas vartoti nitrinis oksi- 
genas su oksigenu. Kol kas 
nei vienas iš plačiai prakti
kuojančių obstetrikų nieko 
prasto apie jį nepastebėjo,

Kas kiekvienam reikia 
žinoti apie Ameriką?

(Iš ref e rato Jauno Ameriko no).
(Pabaiga).

Vienok patriotai visuo
met buvo žmonėmis, kurie 
nepaiso faktu ir liogikos, y- 
pač pastaraisiais metais, ka
da ateiviai iš jungo jaučių

pavesdamas ją kalbėti žnio-(nori tapti pilnateisiais žmo
nėms ypatiškai ir viešai, nernis, suprantančiais ne

Ita
lijai išlaimėti karę.

(“Dilgėlės”)išskyrus, kad patariama .jo 
nevartąt neturintiem paty
rimo, ir priešingi yra tie, 
kurie nepripažįsta jokios a- 
nesthezijos prie gimdymo. 
Keblumas yra tame, kad a- 
paratas yra gana didelis ir 
nelengva yra bile 
vežti, svarbiauia, 
luošo miestuose 
gauna tik 10 arba 
patarnavimą prie gimdymo. , r. v 1 .
Nitrinis oksigenas ir oksi- mspatjc, kuris taip numy- 
genas atsieina gana bran
giai pačiam daktarui ir da 
norint jį atsakančiai duoti,

Popiežius Benediktas, per 
šventojo Palociaus kamen- 
doriu Vatikane pereito bir
želio mėnesyje formališkai 
užtvirtino sekančią maldą,

kti r n u si-' 
kad tū- 
daktaras

bininką, nes svarbiausia da-

prie gimdymo, nežiūrint, ar 
anesthezija daroma ar ne. 
Ji turi būti tik pašalinis da
lykas daktarui, todėl jis pri
valo turėt kitą žmogų, kur 
tik yra galima. Biednos 
moters todėl neišgali turėti 
tą gerą dalyką ir priverstos 
kentėti skausmus, iri neiš-

rią extra.

Bostono Medicinos ir 
rurgijos žurnale: jis 
jo nitrino oksigeno ir 
geno gazą prie 31 ginu

inąs ir 10 kelintojo vaiko 
gimdymas. Septyniom duo
ta gazas mažiau, negu per 
valandą; devyniom dauginu, 
negu per valandą, trylikai 
daugiau, negu per 2 valandi, 
keturiom ilgiau, negu per 3 
valandas Ir vienai ilgiau, uo
gų per 5 valandas. 32 mo
ters visai nejautė skausmą, 
kaip tik gazas pradėtas liko 
duoti. Visos jos tvirtino 
jautusius utero susitrauki
mus, bet be skausmą. Dvi 
moters turėjo nepilnai su
tvarkytą apmarinimą prieš 
gimdymo pabaigą. Turbūt, 
gazas buvo pradėtas duot 
peranksti arba negana jo 
duota. Neatsitiko nei krau
jo plūdinio, nei kitą negeru
mu motinoms, negi vai
kams. Tris kūdikiai gimė

mėnesiu

rodė

riausis skausmams

o

su-

veikmės ant motinos ir kū
dikio laike gimdymo ir pas
kui. Jis neužvelka gimdy
mo laiko ir nestabdo utero 
susitraukimą. Jis yra sma
gus priimti ir lengva nuo jo 
išsiblaivyti. Vienok, ži
nant nitrogeno veikmę, rei
kia, patart, kad jį netinka 
duot labai senom ir labai 
jaunom moterim; nereikia 
duot labai silpnom ir su- 
menkėj tįsiom, turinčiom gy
slą sukietėjimą ir širdies 
klapanų (sk vėtrą) ligas; 
augštas kraujo spaudimas 
irgi yra yra ženklas, kad 
geriau kokis kitas anasteti- 
kas turi būti vartojamas.

Aš nurodžiau tik vieno ob- 
stetriko rezultatas, bet kiti 
kalba taip pat.

Galima būt neduot nieko 
ir moters neturi spirtis, kad 
būtų užmigdytos, bet tekis 
reikalavimas taip įėjo ma
don, kad sunku atsisakyt. 
Tūluose atsitikimuose jis ir 
pamatus turi.

Jeigu neliks atrasta, kad 
minėtasis gazas darytų ką 
blogo, kaip iki šiol neliko, 
tuomet gimdymas liks suly
ginamai lengvu dalyku, jei 
kalbėt apie skausmus. Dau
gelis obstetrikų jau ir dabar 
vartoja jį plačiai.

A. Montvidas.

ginklams, štai ta maldelė:
O, Jėzau Kristau, mūsų 7 7 4,

lojai savo* prigimtąją žemę, 
kad apsiraudojai dėl jos iš

tingai ant mūsii numylėtos 
Italijon. M.*.tai, kad ji mu
šasi, trokšdama užlaikyti 
mūsą gamtiškus rubežius ir
ištiesti ranką avo neįga
nytiesiems brokams. Ne no
rėjimas užgrobti ir nei nea
pykanta stumia ją, bet tik
tai tiesa ir meilė. Laimink, 
(> Jėzau, mūsą ginklus ant 
žemės ir jūrių; suteik jiems 
ga r b i n gą i ši ai m ė j i m ą. 1 ’a-

garsėjusi narsumą, 
nuodėmes mūs šilu

savo brangu kraują

mis- savo 
mes, : 
vemtu

A įleisk

su tavim laimingai gy- 
i danguje. Jėzau, 
karaliui, jo genero-

Ypatingu malonumu

šito-
m li

mynas tąją, kurie savo my
limuosius atidavė kariume- 
nėn, arba laivynam Dalelšk 
mums būti vėliais įnagiais

darystės laike šio kartaus 
tautiško krizio ir daleisk I- 
talijai išeiti tvirtesnei ir di
desnei savo pergalėje ir 
duok greitai pasveikinti lau
kiamąją santaikos dieną”.

šitą maldą pirmu kartu

Ryme, jėzuitą 
susirinkus kelia-

ninkas galėjo dasigauti g; 
didelės gerovės. Taip-p 
jisai turėjo ir politiškas ta 
sės, ko neturėjo jo draug 
Europoje. Dėlei to viso c 
džiuma čia gimusių Amer 
kos darbininkų nesuprani 
dar naujos gadynės sąlygų,

vien savo pridermes, bet ir i nes gyvena praeities atmini- 
teises. ! mais apie dideles algas ir pi-

Kiek man yra žinoma, taijgų maistą. >
pereitais metais net susi-1 Bedarbėsirkriziaiaplan- 
tvėrė draugija, kuri nori va-1 ko visas šalis, kur viešpa- 

t u ą d i d m i ė s v i u s n u ) i tau j a kapitalistiškas išdirbi- 
ateiyią. Tosios draugijos j mo būdas, taigi, ir Ameri- 
š.dai tvirtina, kad Chicagą, ka, ar joj būtų ar nebūtų 

ateiviu. Trustai kontroliuo
ja išdirbystę ir kelia kainas. 
Štai kame vargų priežastis, 
o ne atrivystėje.

Be abejonės, laikui bėgant 
ir senovišką;pažvalgų uni
jistai supras, kas yra tik
ras kaltininkas vis besididi- 
nančio žmonių vargo ir tuo-' 

’ met jie pirmoj eilėj parei-

St. Louis, Mo., Bostoną, Bal
timore ir t. t. užlieja atei-

privalomeMęs 
rimtai
Prieš 40 metą New Yorke 
laivo 45N ateiviu, o 1900— 
tik 37' <. Vadinasi, ateiviu

ir

buvo 36, o dabar—18. Bos
tone liko ta pati proporcija.

amerikoniškose jūrėse.
Nereikia užmiršti dar ir 

to fakto, kad ir patįs ameri-

sumažėjo
m. i kalaus astuonių vai. darbo 
34, Liula. | (]jenos jr vaiką darbo panai- 
St. L<*uis ■ į.;

Jeigu męs norime, kad vi
siems būtą geriau—tai ko- 
\okime su ta baisia eksplo
atacija, kuri čia viešpatau
ja. Jau ir senoviškos pa
kraipos unijistai pradeda

jam visiems žinomas apsi 
reiškimas mūsą kapitalistiš 
ko gyvenimo, kad žmonė 
bėga iš lauku į miestus. Ta

stijose, bet Francijoj, Vokie

23 metus miestuose gyveno 
23 milijonai, o dabar jau gy
vena 45 milionai.
šaukiama taip-pat, kad at

eiviai bemoksliai ir nusidė
jėliai. Išties, bemoksliu esa
ma 13%, bet neužmirškime, Z z

kad pietinėse valstijose, kur 
gyvena 9 milionai negrų

.Jjaponai juos jau seniai pra- 
k like mokėjime skaityt ir 
rašyt. Tarpe pačią yankią 
5 ra 5' < analfabetu. Kožną 
rudenį, kada jitveria mo
kyklas, kokia daugybė mažą 
vaiki] nesutelpa tonais. Argi 
tai ateiviu kaltė.

Apie nusidėjėlius’ labai

iš angių kalbos, iš “Det- 
iškarpos, kurią 

vie-
roit News”
pi isiuntė “Dilgėlėms” 
nas geras bendradarbis.

Vertė J. T. B

Mano patemyjimai
Kariška taika.

“Socialistu parti j;
džia taikos ir dabar, 
geidė jos ir seniau, bet ji no
ri pasiekti taiką apgalėjimo 
keliu (Komper Morels). “Ži
nia, padėjimas sunkus. Bet 
mūsiškė socialistiškoji sąži
nė liepia mums reikalauti

gei-

ra, iki Vokietijos milituriz
mo sunaikinimo...” (K. M.).

Aš noriu taikos, bet dar 
pasipeškim, nes man rūpi 
tavo galvą suskaldyti.

Man rūpi taika, bet mano 
patriotiška sąžine liepė prie
šą sunaikinti, kad jis dau
giau nedrįstų savo rauką 
kelti prieš mane.

Įvairios militariškos val
džios nenorėjo karių, ir kad 
jų išvengti vis didino armi
jas ir f lotą.

Tai tokia francūziškų 
pseudo-socialistų logika.Kad 
tai ne socialistiška logika, 
kiekvienam 
aišku.

m. žmonių kalėjimuose ir 
prieglaudose buvo 631,877. 
Praslinkus penkiems me
tams, kada atvyko 3 mil., 
ateivių skaičius nusidėjėlių 
žymiai nupuolė.

Vienas iš svarbiausių už
metimų, daromų ateiviams, 
yra tas, kad jie numuša al
gas. Senoviškos pakraipos 
unijistai iš tos priežasties 
labai pyksta ant ateivių dar
bininkų. Keista tatai girdė
ti ypač dabar, kada ateivių 
minios stoja į kovą veik vi
soj Suv. Valstiją platybėj ir 
labai tankiai tie patįs seno
viški unijistai tam mmrijav- 
čia, nors čia, rodosi, kovo
jama už trumpesnę darbo 
dieną ir geresnį atlyginimą. 
Tai jau sena taktika kapi
talistu, kad jie visuomet 
stengiasi įkalbėti konserva
tyviems unijistams, kad al
gas numuša ateiviai, 
visado

Mat, 
pitalistiški lapės

ninku atydą nuo tikro prie
šo ir nurodyt, kokią nors iš

Vienok galima laukti vis 
didesnio ateiviu suvaržymo. 
1882 metais, pakilus dide
liems reikalavimams, buvo 
Įvesta pirmutiniai įstatai, 
aprubežiuojanti chinų atei- 
vystę. . Laikui bėgant, atei
viu priežiūra ir rytinėse 
prieplaukose darosi vis aš
tresnė. Nepaisant to, kad 
Dillinghamo - Rooto billiui 
prie prezidento Tafto nepa
vyko, vienok j’sai išnaujo į- 
neštas kongresan. Neveltui 
vienas ateiviu draugas pa
sakė: “greičiau verbliūdas 
perlys per adatos skylutę, 
negu ateivis įeis Amerikon”..

Naujas billius paremtas 
tuomi, kad nustatoma tam 
tikra norma ateivių iš kož- 
nos šalies, virš kurios nei 
vienas žmogus negali Įeit, 
'taip-pat Įvedama devynios 
galybės egzamenų. Egza- 
menuoti ateivi turėtu ne 
vien šios šalies inspektori- 
jatas, bet ir tos šalies valdi
ninkas, iš kurios ateivis yra 
kilęs. Vadinasi, lietuviui 
reikėtų pereiti per čyščių 
rusu valdžios činovninko.

Taip-pat manoma pakelti 
apsisaugojimo fondas, kas, ' 
žinoma, visųpirmiausia atsi
liepia ant bėdinųjų.

Praeis tasai billius ar ne, 
tuo tarpu, negalima prana
šauti, vienok faktas liekasi 
faktu, kad ateivystę ne juo
kais norima suvaržyti. Tą 
užsispyrė padaryti daugelis 
politikierių, o jie turi Suv. 
Valstijose pakankamai savo 
šalininkų.

Todėl męs, visi ateiviai - 
darbininkai, turime būti pa
sirengę apginti savo teises. 
Organizacijos galybė, tai 
pirma gvarantija mūsų lai
mėjimo. Jeigu męs būsime 
iškrikę,nieko negalėsime pa
daryti. Bet kovoje su prie
šais privalome suprasti tą 
painųjį šių dienų Amerikos 
gyvenimą, įsigilinti į vietos 
politikos santikius ir eiti iš
vien su susipratusiais šios 
šalies darbininkais, kurie y- 
ra susispietę į socialistų.

25-I-1&1&

ne aklam labai

Z-a.

Amerikos darbininkas dė
lei daugelio istorišku prie
žasčių, nepripratęs pTie tos 
kovos, kokią vedė jo broliai 
Europoje. Todėl jisai dar 
vis neturi to aiškaus klesi- 
nio susipratimo, kokį turi jo 
Europos draugai. Prieš 
kiek laiko , Amerikoj vis 
buvo daugiau darbo, negu
darbininkų ir kožnas darbi- >

Susivienyjimo Liet. Ame
rikoje valdyboje yra du 
daktarai: J. šliupas ir Bal
trušaitienė. Vyras ir mote
ris.

Kaip Šliupas žiūri į sufra- 
gizmą, juk D-rė Baltrušai
tienė sufragiste.

Lukaut!
“faito”.

Kad nebūtoj

j..»■ Cire-Wra.

a
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rikalų “tčvynč” Laisvoji Sakykla
tėvynė” — dabar mados 
s. Ypač ten, kame ar- 
lentų trūksta, o nori 
gus ką pasakyti.

Ar iš knygos pasiskaičius 
galima būti fotografu ? 

Pastaruoju laiku tūlas

riems kunigai dar neįstengė' gerąsias ir blogąsias puses, 
protą sukvailinti. Kun. Moc- bet geidžiu, kad jų organai- 
kus darbuojasi ant tiek,kiek 
jam yra galima. Jis gale- žiburiai, nemirguliuotų 
tų darbuoties dar pasekmin- nekiršintų ir taip jau virš

laikraščiai, tie mūsų proto

normos sukiršintas mūsų

LIŪDNOS SVAJONĖS.
nekaršti... Ar jau išėjot vasarojui

—Do ne visų... žinai mon šiemet nela
bai nusidava su šeiminu; bundininko neba- 
sumdžiau... sakau apseisiu su pusbernioku, 
alia kotik bra neapsigauta.

—O kogi, ar ne koks?
1—Nelabai! kai aketė ar kartot tai do 

šiaip taip kiavarzoja; alia ne jis do moka 
orklo pasitaisyt ne ko. Anudien išlaidžiail 
pudimo ortų, o toki durna kumala: kur 
minkšta tai nieko, o kur kieta, tai lakia kai 
padūkus, tai eina ir nulaužė išarų, tai bra 
mono bundininkas net su ošarom... O čia 
vėl kita bada: marga ištaka.

—Marga ištaka!? Pavosiarį!...
—Nugi, kaip sumdžiau tai nieko miar- 

giota ir nešoko, o čia butą jau nebavienos... 
Ar neturi serčiku? užkurisma.

—Sereikų turiu, tik ba pučkelas ne

Poetas...
Poezija, miela saldybe sapnų,
Gražiausia pakalnė svajų, 
Nunešk mano sielą už kalnų augštų 
Į šalį, kurioj nėr’ vargų.

Kur žmonės linksmučiai gyvena ramiai, 
Kur usnys neauga laukuos,
Kur skaisti saulutė jiems šviečia gražiai, 
Kur audros nekįla speiguos;

Kur nėra karalių valdžios nelabos,
Kur valdoma dėsniais naujais,

■Kur smertis galybės neturi jokios, 
Kur žemė ne’aplieta kraujais;

Kur čiulba paukšteliai ant medžių šakų

giau dėlei apšvietos, jeigu 
rastųsi kiekvienam kaimely j liaudies smegenis ir tuomi

*V1 1 tu-'nekenktų tai vienintelei kul-
mū sų 

organizacijai — Susivienyji- 
mui Liet. Amerikoje.

Su pagarba
J. M. Leonas,

gus ką pasakyti. To- | geradaris” garsinasi laik- :
idse atsitikimuose jis ku- raščiuose, kad jisai parduo- laisvamaniškos kuopos, 

: 'dąs kokią tai knygą tik už!rinčios nuosavus čarterius.■ turiškai-ekonominęi
“Kas tai yra Požėlai ne-1vieną dol., iš kurios lengvai Kuopelė, turinti čarterį, ne-

*’ " - ”A z“T ” 19 galima išmokti fotografys- reikalauja garsintis dėl
'miesto valdžios, gaspado-

Kru-'riams ar policijai, nereika-

*o balsu šaukia:

kti tėvynės”? (“L. B.” ’
mery). ’ t 1 tės.
krba: < “Ijaisvėje” p. R.
-Jis tiktai “nedrįsta pri-,čas nurodo, kad toji 

pažinti, atsižadėjęs tėvy-'dario" 
nes”! (“L. B.” 20 No.). j be ve

Ir taip toliau šį žodį links- fotografijų mylėtojamas už- 
niuoja. Jį velia tie patys po- sisakyti jo (p. R*. K.) para
itai, kurie šiandien prieš syta knygą, kuri būsianti 
svieto galiūnus keliaklūps- daug didesnė ir vertesne. 
čiauja,o rytoj kišenių j jiems 
špygą rodo. Kurie dešine'to pirmojo 
ranka mušasi į krūtinę, o niui, taipgi nei p. R. Kručo, 
kairėj pinigus gniaužia. Nes (bet man tik norisi patart 
jų tėvynė — tie pinigai, ku- gerbiamiems “Laisvės” skai- 
riais verčiasi buržuazų tvar
ka; ta teisė, kuria jie nau
dojasi; ta galybė, kuri pa
reina iš jos. Jie gerai žino, 
kad juo didesnis judėjimas, 
juo daugiau jame plačių 
tautos sluogsnių dalyvauja 
darbininkų ir ūkininkų. Dėl

garsinama brošiūra, j lyjimo prakalboms ar kito- 
es ir ten pat pataria kiems pasilinksminimams.

Gaspadoriai, nors per dar
bininkus išrinkti,bet jie dar
bininkų apšvieta nesirūpi-

naūt kapitalistų luomai ir

UBI BENE, IBI I? ATRIA.
Rom. Karuža praneša A- 

merikos lietuviams, kad 
Stokholme konferencija ne
įvyko, todėl jis su Yču du
mia j ieškot Gabrio, o jau

Prisėtų gėlelių žiedais.
Leisk man valandėle ilsėtis tenai,

Aš čia nenoriu kenkti nei i ' 
geradario” biz- jų tarnams: kunigams, po

pams ir rabinams. Šitų pa
skutinių jie yra labiausiai 
mokinami, kad neduotų pro
gos biedniems žmonėms ap- 
sišviest, kad nepavelytų ko
kiems laisvamaniams lai
kyt prakalbas, kurie pasek- 
mingiausiai platina apšvie- 
tą, su j undi n darni žmonių 
mintis prie protavimo. Tam
sa—tai kunigų kapitalas. 
Kuo žmonės tamsesni, tuo 
kunigai turtingesni. Jei kur 
žmonės be miesto gaspado- 
liaus pavelyjimo sušaukia 
viešus susirinkimus su pra
kalbomis, ten policija su ka
rei viaisNsusi rinkusius išvai
ko, kurieNpasiprįešina, būva

tytojams, kad jie neapsi- 
gautų, manydami, kad iš 
knygos galima išmokti foto
grafo amato.

Turiu pasakyti, 
knygos negalima 
minėtos profesijos 
mato) nežiūrint,

Rymą, o iš ten per Stokhol
mą i Rusiją. Daugiau ne
pasako, nes nieko ir nežino. 
O man sakė vienas artymas 
jam žmogus, kad jį kalbina 
pasilikt Rusijoj, nes, girdi, 
po karei Rusijoj įvyks ro-

Ir džiaugtis, gėrėtis meilingais sapnais, 
Jaust laimę naujųjų laikų.

Tuo kart aš dainelę dainuosiu linksmai, 
Žus mano svajonių verksmai.
Ir dainų vainiką aš pinsiu tenai,

Detroit, Mich.

O aš turiu unt ku įdrėksti... Ar neži
nai Untonai, kokios margos? prirodyk.

—Nugi palauk... Hm... Ar pažįsti
Aniutį Šarkaičių?

—Neatomanu. Gol nepažįstu.
—Argi ne atomeni tos, kur par Raši- 

mioko veselijas vis dainavo:

išmokti 
(arba a- 
kad taUdi UIIUIUXU II UIVIIIIIIKU. | IllctlO ) I ICZ.IUI II l L, nclll Lcl

to savo reikalus jie deda knyga būtų parašyta ge
riausio fotografo pasaulyj.

Norint būti bent viduti
nišku (nesekau geru) foto
grafu, reikalinga bent kelis 
metus praktikuotis, dirbant 
pas kitus fotografus.

Man teko susitikti su ke-

tautos reikalais, klesų prieš
taravimus apšaukia nebūtais 
daiktais ir žmonėse žiebia 
svetimos tautos neapykantą. 
Ir dažnai jų darbas sulau
kia vaisiaus: dvasioj nupuo- 
lusieji demokratai nueina 
pas juos. “Tėvynė” 1 
įgyja naujų ypatybių. Ji—ipo keliolika mėnesių išbuvę 
darbininkų dvasiai baudžia- mokyklose tos (fotografijų) 
va, ji—turtas, kurį kapita- profesijos, bet jie, išėję iš 
listai vartoja, bet artyn ku-[mokyklos, negali patys vieni 
rio jie neleidžia nei svetimo atsakančiai atlikti darbo, o 
krašto kapitalistų nei savo [turi eiti pas kitus gerus 
krašto darbininku.

Tokios “tėvynės”, tiesa, 
visuomenės demokratas ne
turi. Ko nėra, to, žinoma, 
ir “atsižadėti” negalima.Bet 
jis nori ją turėti, nori iško
voti, jos ribas išplėsti. No
ri, kad jos utrtu naudotųsi 
visi tautos nariai. Jis no
ri numesti bent kokį jungą, 
vistiek kas jį dėtų, savi ar 

/ svetimi engėjai.Šituo žvilgs
niu visuomenės demokratas 

—“tautietis”. Rūpindama
sis gerove ir nepriklauso
mybe savo krašto, jis tuo
met tarnauja ir visai žmoni
jai.

tuomet liolika fotografų, kurie net lazdomis apihųižyti, kiti net
T’ I 1 1 • 1*1 - • • Y1______  . . X

L. Požėla.
(“Naujoji Liet.”)

Atsišaukimas į cu- 
kernių darbininkus.

sius papraktikuoti. Tiesa, 
iš knygos pasiskaitęs žmo
gus galės žinoti šiek-tiek a- 
pie fotografijas, bet vistiek 
dirbti jų negalės.

Paimkim pavyzdžiui dau
gelis yra žmonių, kurie mo
ka skaityti raštą, žino, kaip 
paimti plunksną rankon ir 
pavilgint juodylan, bet rai
dės rašyti jie nemoka nei 
pradėti. Tas pats yra ir su 
daugeliu kitų darbų apie ku
riuos pasiskaitęs iš knygos 
gali jau numanyti, kaip juos 
dirba, bet nesipraktikavęs, 
niekados negalėsi nei pradė
ti. Tas pats ir su fotogra
fijoms; pasiskaičius iš kny
gos būtų galima jau biskį 
suprasti apie jas, bet jeigu 
panorėsi dirbti, tai tik pini
gus ir laiką eikvosi veltui.

Galbūt man kas nors at
sakys, kad žinant nors ir 
nedaug, toliaus pačiam gali
ma praktikuotis. Netaip 

Reikia žinoti, jog 
reikalin- 

įrankių gana 
atsieina; taipgi

ir į dangaus anpragaro ro
jų pasiunčiami ansilsėt. Bet 
po globa Čarteria nieks ne
išdrįsta susirinkimų ardyt.

Kun. Mockaus patarimą, 
kad sutvert laisvamanišką 
kuopą, parėmėm. Sutvėrėm 
laisvamanišką draugiją po

jai” susižinojom su tikriau
siais laisvamaniais (“Ratio
nalist Association o T North 
America”) Walter Holloway

Francisco, Cal.; Cassius V. 
Cook, centr. rast., 162 N. 
Dearborn St., Chicago, Ill. 
Jie mūsų draugijai suteikė 
čarterį ir sutinka duoti čar- 
teri kiekvienai lietuviu lais
vamanių kuopelei, kur tik
tai atsiras kad nors pen
kios ypatos platinti laisva
maniškus reikalavimus ir 
sutinka su laisvamaniu 
principais.

Teisybės J ieško toj a i.
P. O. Box 1233, 

Detroit, Mich.

ten pasilikti. Vadinasi, mū
sų tautininkų šulas gauna 
šiltą vietelę pas rusus. Vie
nok, jam gaila lietuvių, ypač 
Amerikos, apie kuriuos ten 
pas juos visai nekalbama, 
tai jeigu bus galima, tai jis 
sugrįžš tik atsisveikinti. Įsi- 
tė myki te gerai. Mūsų tau
tininkai mums saldžiaiiežu- 
vauja, pakol gauna kur 
nors prisišliet, paskui paro
do špygą. Kam daug kal
bėti. Kur, gerai, ten tėvy
nė.

Smailys.

Ziniipžineles
Virš 25,000 moterų Fran- 

cijoj dirba ant gelžkelių vi
sokius darbus. Jos užima 
vietas stočių viršininkų, sar
gų, konduktorių,^ patarnau
tojų, dailydžių, klerkų ir ki
tų darbininkų.

Ant Thames upės kranto, 
Anglijoj, netoli Londono, 
stovi obeliskas “Kleopatros 
Adata”.. Jis yra nutašytas iš 
vieno akmens su iškaltais 
užrašais apie Kleopatrą, 
garsia Egipto karalienę. Jis 

irsiekia 70 pėdų augščio 
sveria 86 tonus.

už
drausta nusiimti fotografi-

Chinų moterims yra

Aš LAUKIU.
Aš laukiu, vis laukiu, kad plati žmonija 

nors kartą atgimus iš miego gilaus
Įsteigtų ant žemės tikrąją broliją, 

numestų tą jungą siaubūno bjauraus.
Kad kraštas nuo krašto, kaip platus pasau-

sunėrę rankomis visokias tautas 
Atmintų, kad šviečia joms ta pati saulė;

įvykdintų galę amžinos taikos.
Aš laukiu vis laukiu, kad darbo žmoneliai,

Pažinę didžiuosius skriaudikus—ponus,
Nors kartą suprastų, kad jie turi galę

prašalint nuo žemės savo valdonus;
Kad vaisius jų darbo, ką ponus maitina,

paliktų vien tiktai dėl jųjų naudos, 
Kad turtus didžiuosius, ką kitiems gamina,

DARBAS
Vai nuobodus, tamsus, juodas, 
Be malonės, be paguodos, 
Kiltus jausmus vien tik rija, 
Sunaikina minčių giją... .......... 
Vos aušrinė tik sušvinta, 
Ir rasužė gailiai krinta, 
Tuomet darban reik skubėti 
Ir jam viską pažadėti.
Nors svajonės puikios, dailios, 
Lyg kad gėlės skanios, meilios 
Tikrus žiedus skleisti skleidžia, 
Barsto perlus, jausmais žaidžia... 
Bet tas darbas tamsus, juodas, 
Be malonės, be paguodos, 
Kiltus jausmus vien tik ryja, 
Sunaikina minčių giją.

Saulės Brolis.

Bėk, lak, pakilak....
—O... tu tai pažįstu... Nugi ar jį nie

kur neapsijemus?
Buvo apsiėmus par Pelicku, alia iš ten 

išvora... Gol pažįsti Jonu Magdžioku, tos 
Magdas sūnų, kur parnai atrodo sušolusių 
palavanai, tai jis dabar až uradų...

—Tai ažu kūgi jų išvora? 1
—Nugi Aniuta nuvejo melžt korvių, 

ataina ir uradas ir davai listi... žinai, jai 
norėjo šarmota padaryt, alia ir Aniuta ne 
pėsčia: kad dėjo milžtuve par golvų;o milž- 
tuvai buvo pieno, tai bra tu vyrų visu gi 
apipila pienu... tai papiko ir išvara. O šei- 
mina, tai žinai, kaip pamota visu boltu, tai 
ir promina Balionu, mat, iš lenkiško boltas.

('ha! cha! cha...
—Nu aikim unt bažničių. Jau gol toi 

zvonis ir unt nošparo.
Aikim. I
—Tai žiūrėk Katrai neprapulk po vi

som...
J. Svyrūnėlis.

Malonus broliai!
Męs, Brooklyno cukernes 

darbininkai, atsišaukiam lengva, 
prie visų cukernių darbinin- susipirkimas visų 
kų Bostone, Philadelphijoj, gų darbui 
Central Brooklyne ir Long brangiai 
Island su paraginimu orga- brangus ir kiti prie foto- 
nizuotis į vieną cukerninkų grafijų dirbimo 
uniją.

Męs, Brooklyno cukernin- 
kai, suorganizavome nepri- 
gulmingą cukraus darbinin
kų organizaciją ir kviečia
me visus prie jos prisidėti. 
Kuomet męs, cukerninkai, 
prisidėsime į vieną organi
zaciją, tuomet galėsime 
daug geriau kovoti už savo 
būvį ir įgyti didesnes algas.

Šiandien mūsų broliai tū
lose cukernėse dirba po 12 
valandų ir dar daugiau, o 
pažiūrėkime, kokias jie al
gas gauna ir kokiose sąlygo
se tenka jiems dirbti.

Todėl, mieli, broliai, laikas 
būtų susiprasti ir pradėti 
organizuoties į vieną didelę 
uniją.

Rašykitės į uniją iš anks
to. Ne tada laikas rašytis, 
kada reikia kovon eiti.

Kas nori platesnių infor
macijų, kreipkitės šiuo ad
resu : Independent Organi
zation of Sugar Workers 
188—190 Grand St., Brook-

reikalingi 
daiktai, kaip tai:chemikalai, 
tam tikros popieros ir daug 
visokiu smulkiu daiktu. 
Taigi viską surokavus, gal 
pigiaus atsieitų eiti pas 
bent vieną geresnį fotogra
fą ir pasimokinti tūlą laiką, 
tai bent būsi tikras, kad iš
moksi. Tiesa, yra tai ne
lengva, nes reikia netik kad 
ilgą laiką veltui dirbti, bet 
dar ir savo pinigų primokė
ti, tik tuomet geresnio kiek 
amato išmoksi.

Kadangi beveik visi ge
resni lietuviai fotografai y- 
ra “Laisvės” skaitytojais,tai 
būtų gerai, kad jie irgi iš
reikštų savo nuomonę—“Ar 
iš knygos pasiskaičius gali
ma išmokti fotografo ama-

Aš manau, jog gerb. 
“Laisvės” Red. neatsakys 
vietos tam dalykui plačiau 
pagvildenti. Burdingonas.

Organizatorius F. Deveikis.
P. S. Meldžiame ir kitų 

laikraščių perspausdinti šitą 
mūsų atsišaukimą.

Atsišaukimas.
Draugai ir draugės darbi
ninkai !

Dabartiniai • metai, tai 
mūsų laikų metai platinimui 
laisvamanybės, visur, kur
tiktai žmonės

Laiškas į Redakciją.
Gerb. “Laisvės” Redakcija: 

“L.” No.41 pirmoj špaltoj, 
ant pirmo pusi., atspausta 
riebiomis raidėmis žinutė, 
kur sakoma, kad New Ha-

išrinko Pittsburgo Seiman 
tūlą tautininką, kurį vėliau 
ir Sandoros kuopa būk iš
rinkusi savo atstovu j A. L.

dos, nėra nieko ypatingo ta
me, bet, girdi, kelionės le

A. kuopa apmokės savo at
stovui, o ne Sandoros. Ar
ba, jei pirmiau būtų išrin
kusi Sand, kuopa ir asigna
vusi kelionės lėšas, tuomet 
minimas atstovas galėjo be

stovauti. Jeigu tūlas S. L. 
A. kp. atstovas apsiima be 
anmokėjmo atstovauti ir 
sau artimesnės bile kurios

Federacijos, taut. Sandoros)

dalykas, nieko

Susivienyjimo 
nesipriešina.

privatinis 
bendro su S. L. A. neturin
tis, todėl ir 
konstitucijai
Taigi, visi tie išmetinėjimo
argumentai bei faktai, man 
rodosi, persilpni, ir paga- 
liaus grąsinimai “tautinin
kams atsirūgs”, yra Susivie
nyjimo gerovei kenksmingi. 
Aš neužtariu ir nesmerkiu 
nei vienos idėjinės organiza-
ei jos, nes jos visos turi ir

Yra patirta, kad iš vienos 
poros kralikų per tris metus 
atsirastų net dvylika milio- 
nų, jeigu jų niekas nenai
kintu. €

Didžiausias auksinis pini
gas vartojamas francūzų 
kolonijoj Anname, Azijoj. 
Tai yra didelis ritinys, ku
rio vertė $275. Sekantis sa
vo didumu atsižymi japonų 
“obang” pinigas, kurio ver
tė $50.

Augštai, augštai mėlyne 
dangaus plaukianti balti de
besėliai vasaros laike susi
deda iš sniegenų arba ledo

Smarkiausiai viesulai 
siaučiant, lekianti baliūnu 
nejaučia mažiausio vėjo 
dūstelėjimo.

Yra žmonių, kurie gali iš-

dą arba porą 
kūndą.

is vieno ounce’o aukso ga
lima padaryti d rato nutiesi
mui 50 mylių.

Migloje 
nęsimažina.

neikiek

Suvienytose Valstijose y- 
ra 246,212 menkapročių 
žmonių.

NEKLAUSIU
Nors širdis taip trokšta, 
Taip trokšta paklausti, 
Ko veidas nuliūdęs, 
Nerami širdis?
Kam baisioj kankynėj 
Liūdnumus vien austi
Ir ašaromis plauti

Bet ne, neklausiu, 
Neklausiu, kodėl tu liūdi;

Aš jaučiu, aš tikrai žinau,

Tai skausmu sukuris 
Užtvenkia tau akis

Saulės Brolis.
23-1-16

Kupišky per atlaidus

—O sveikas, sveikas Katrai!
—Nu, tai sokot ir tomstos atvažiovot 

unt kermošiaus.
—Nugi atsikėliau, toki graži diena; šo

kau počia važiukim unt otpusko.
—Alia, kad čia žmonas labai stumdos, 

aikim unt mono rotu susasma, tai pasikal-

aikim unt Maušiuku,

nošparų.
—Po nošparų bus valu. Do mon raiks 

ait kroman žogram gialažės...
—O su kogi tomsta atolakiai?...
—Nu su kogi daugiau, kad ne su poČiu!
Tai prošom ažvažiuot unt mum pokiar- 

mošen alaus atsigertų.
Očiu až prošimų, tik su keminam tai

kažin... čėso nelabai turim

Šios gadynes vergija.
Gobšiai piniguočiai visus išnaudoja,bet 

gal niekur nėra skriaudžiamos ir išnaudo
jamoj darbininkės taip, kaip “laisvoje” Ja- 
ponifje. Anot vieno Šveicarijos laikyčio 
(Arbliter) pranešimo—Japonijos f: 
se dirba apie pusė miliono mergaičių ir mo
teriškių; iš jų 300,000 neturi nei 20 metų. 
Daugiausiai darbininkių dirba verpiamuose 
fabrikuose ir jų 70% gyvena fabrikų na
muose, iš kur kiekvienoje valandoje gali 
būti išmestos. Šilko verpiamose ir audžia
mose dirbtuvėse mergaitės dirba 14—16 
valandų į parą; taigi joms belieka mažiaus, 
negu 9 valandos atsilsiui ir miegui. Gyve
namosios triobos—tai nešvarios lindynės, 
kur mergaitės sukimštos kaip silkės, todėl 
dauguma jų yra užkrėstų džiovos ir kito
kiom ligomis. Didžiausia audžiamoji šil
ko dirbtuvė Opavoje laiko 300 darbininkių, 
renkamų iš aplinkinių sodiečių. Užmokės- 
nį atsiima tėvai, kurie- tiesiok parduoda 
fabrikai! paskirtam laikui savo dukteris po 
kontraktui. Mergaitės virsta tikromis ver
gėmis, dirba kaip mašinos, minta koblo- 
giausiai ir visų esti išnaudojamos, skriau
džiamos. Tokiu būdu perkama dauguma 
darbininkių Japonijoje, iš 200,000 “nupir- 
tų” darbininkių nesugrįžo namo 80,000, ki
tos visos susirgusios gavo galą, arba nebe
galėdamos dirbti fabrike tapo išmestos ant 
gatvės ir virto miesto valkatomis. Apie 
moteriškes, ypatingai apie mergaites visose 
Rytų šalyse mažai tesirūpinama. Į jąs žiū
rima kaipo Į tam tikrą “tavorą”. Negeres- 
nis moterų padėjimas ir Japonijoje, nevei
zint į jos gan augštą medeginę kultūrą. Ne- 
gut krikščionijos mokslo išsiplėtojimas Ja
ponijoje galėtų joje moterų, darbo žmonių 
ir abelnai žemesniųjų luomų būvį pagerintu

DVINSKE. 1
Dvinske, anot “L. Balso” viso labo yra 

apie 15,000 pabėgėlių, iš jų lietuvių—2,600. 
Buvo liepta visiems pabėgėliams krausty- 
ties kitur, bet pagalios jungtiniam įvairių 
tautų komitetui pasisekė išgauti to nu
sprendimo sušvelninimą ir buvo leista pasi
likti ant vietos tiems pabėgėliams, kurie y- 
,ra jau gavę darbą, laiko gyvulius. Lietu
vių Komitetas suskaitė, kiek lietuviams rei
kia kraustyties kitur: tokių 
150, iš to matyti, kad mūsų pabėgėliai 
.tinginiai ir be darbo nesėdi, kur tik 
Ii gauti. Kitų tautų skaitlius: lenkų,' 
sentikių, gabenamų toliaus irgi 
Daugiausiai reikės kitur L 
dams, nes jų be darbo pasirodė

nėra

Orlan
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L Veikiančios ypatos:
ONA, 36 metų amžiaus.
JONAS—jos vyras, 39 metų amžiaus.
MARYTĖ—jų duktė, 16 metų amžiaus.
SALIOMĖJA—Onos sesuo, 34 metų 

amžiaus.
ALEKSANDRAS—jos vyras, 37 metų 

amžiaus.
IGNAS—jų sūnus, 17 metų amžiaus.
PETRAS, Aleksandro tėvas, 60 metų 

amžiaus.
ROŽĖ—Kaiųiinka.
DARATA—9 metu amžiaus mergaitė. 
DU KAIMIEČIU.
Viskas būna karės apskrity mažam 

miestely. Didelis, bet žemas kambarys. Po 
kairei išlaukinės durys, po dešinei į kitą 
kambarį. Gilumoj atviras langas ir matosi 
gatvė. Vidury kambario didelis medinis 
stalas, ant sienų kabo keliatas paveikslų. 
Prie lango pastatyta siuvama mašina, ant 
kurios Ona siuva kareiviškus drabužius. 
Petras, žila galva, kosėdamas, prieina prie 
lango.

kad mums reikės šeimynų užlaikymu rū
pintis, kuomet mūsų vyrai....

SAL.—Mūsų vyrai tokie, kaip ir tu ir 
taviškis nors ant karės, bet del tėvynės nie
ko gero nepadarė.

ONA.—(Piktai). O, tu fanatike! , 
SAL.—Geriau būti fanatike, negu išga-

ma.
ONA.—O, dieve, ta karė sunaikino ta

vo protą.
SAL.—(Nepaisydama). Mano vyras, 

tai narsuolis, karžigis ir negėda juomi pasi
didžiuoti.

ONA.—O, kuomet aš tik apie tai pa
misimu...

SAL.—Klausyk, Ona, čia tik vienas ke
lias, vienas išėjimas, kurį ir tu turėtum ži
noti. Bet nuo to laiko, kaip mano vyras iš
ėjo į karę, tu pasidarei neprieinama, visa
dos nuliūdus, stovi priešais mane ir užstoji 
man kelią. Suprask, kad aš tau negaliu 
pavelyti panašiai elgtis.

ONA.—Jeigu tu tikrai mylėtum savo 
vyrą, tuomet negalėtum taip greitai jį už
miršti.

Atsišaukimas į darbiniu 
kus ir visus teisybės 

mylėtojus.
Draugai! Penkesdešimts 

darbininkų sukišti j Alleg
heny, Pa., pavieto kalėjimą, 
kaltinami kėlime riaušių; 
septyniolika jų kaltinami 
užmušėjystėje. Šis begėdiš
kas apkaltinimas darbinin
kų buvo atliktas tuo tikslu,

Wilmerdingo ugniagesius 
galima pašaukti policijos 
tarnystėm ir jie atsisakė ei
ti, jeigu bus leidžiama de
pu tėims. eiti iš dirbtuvės ir 
valkioties po gatves, kai 
kad jie darydavo. Ugniage
siai sakė, kad riaušįs, kokios

darbininkų streiką, ir, rei- malšinti ir kad tūli smulkus 
kia su gailesčiu pasakyti,tas i neramumai, kurie

PETRAS.—Gerą rytą, Onute!
ONA. — Gerą rytą, tėveli. Ar nieko 

naujo negirdėjai?
PETRAS.—Dar ne. Jie man sakė,kad 

veikiausiai gausiu ką nors su sekančia kra- 
sa. Gal Saliomėja ką nors žino?

ONA.—Ką ji žino! Ji dabar didžiuo
jasi, kaip kokia karalienė, kad jos vyras 
kariauja už tėvynę.

PETRAS.—Aš nieko nuo pono dievo 
neprašau, kad jis dar gyvas būtų. Aš la
bai noriu jį dar gyvą išvysti. (Kosti).
x ONA.—Nesirūpink, tėveli, aš esu per
sitikrinu^, kad jis pagis, nepaisant į tai,kad 
ir sunkiai būtų sužeistas, Reikia atsimin
ti, kad jis pirmiau buvo labai stipins vyras.

PETRAS.—Tiesa, jis per visą savo gy
venimą nei vienos dienos nesirgo. O da
bar... dabar jau penkta savaitė ligonbuty 
guli. Aš rašiaū prašymą, maldavau, kad jį, 
mano sūnų, atsiųstų man į namus... (Kosti 
Pauža). Žinai ką, Onute, jeigu aš Saliomė- 
jos nežinočiau, kaipo doros moters, tuomet 
pas mane kiltų įvairių abejonių.

ONA,—Tėveli, liaukis su tom savo abe
jonėm.' Ji labai myli savo vyrą, tik per
daug persigėrusi patriotizmo dvasia. Jai 
rodosi, kad kiekvienas, priešinantis šiai ka
rei, yra išgama. Bet aš tikiu, kad ji greitai 

•susipras; gyveninio aplinkybės ją prie to 
prives. Šios karių baisenybės atidarys jai 
akis. .’k

III.
ROŽE.— (Pasirodo prie lango išbalus). 

Gerą dieną, moterėlės; ar nematėt mano 
vyro?

ONA.—Kame dalykas, ar kas atsitiko?
ROŽĖ.—Nebežinau nei kur jieškoti, 

visiškai netekau jiegų? (Verkia). Jis šį 
rytą dingo. O, dieve mano! Gydytojas 
kaip tik įsakė, kad saugočiau jį, o dabar ir

SAL.—Tai kodėl nesaugojai?
ROŽĖ.—Aš saugojau ir kaip dar sau

gojau... Bet kada jis sugrįžo iš karės lau
ko, tai jau ir saugoti nebegalima buvo. Jis 
tapo melancholiku, veik nieko nekalba; o 
jeigu pradeda kalbėti, tai tik su tais, ku
riuos užmušė ant karės lauko... Gydyto
jai sako, būk jis todėl taip daro, kad daug 
kraujo nubėgo. Dabar gi jis nežinia kur 
dingo. Dieve mano, dieve mano, aš iš pro
to išeisiu. O, aš negaliu, aš negaliu ilgiau 
iškentėti. Prakeikti, atėmė nuo manęs svei-

man sugrąžino.,,

įvyko— 
vyko. tai ačiū pasidarbavimui tų
Bėgyje pusantrų paskuti- pačių depučiu. Darbininkai 

ir |Wilmerdinge streikąjjaimė- 
kitos Pittsburgo apielinkės į jo ir jokio, net mažiausio, 
kompanijos traukė milžiniš-, kivirčio neįvyko. Turtle 
ką pelną, dirbdamos ammu-'(?reek streikieriai rado sau 
niciją, gi tuo pačiu tarpu užtarėją 
jųjų darbininkai nešė skur-lRcid; 1 
dą pilniausioje to žodžio, buvo atsakyta visur kitur 
prasmėje, tegaudftimi užmo-’vieta laikyti susirinkimus,

nių metų Westinghouse

teisme—Robert 
streikieriams

i r

kestį mažiaus nei $2.75 į die- miestelio viršininkas pavėli
ną. c

Įvedus taip vadinamą “do-'lių pleciaus. 
vanų sistemą” (bonus sys-l taipgi paskyrė kelis 
tem), darbo pastangos išsi-.ninkus laikiniais j 
tempė sulig augščiausiam 
laipsniui. Pagaliaus darbi
ninkai Westinghouse Elect
ric Manufacturing kompani
jos iš East Pittsburgh pra
dėjo organizuotis į uniją; a- 
pie streiką tuo kart nei kal
bos nebuvo: apie 790 iš ke
liu tūkstančiu darbininku 
stojo organizacijom Kom-

jo susirinkti ant miesto lais- 
Viršininkas 

; darbi- 
policistais I 

dabojimui tvarkos, bet strei
kas buvo taip ramus, kad ir

1-mą gegužės tapo suor
ganizuota paroda; vadovai 
nešė amerikoniška vėliava 
ir raudoną, ant kurios, bu
vo užrašyta “Tarptautinė 
Darbininkų Diena” ir “8 va-! 
landos darbo.

I pi talistų spauda, kad tik ap
juodinus darbininkus aky- 
vaizdoje visuomenės.

Sekančioj dienoj dauguma 
darbininkų Edgar Thomp
son dirbtuvės, priklausan
čios United States Steel 
Corporation, išėjo į streiką. 
Daugelis žmonių gyveno 
prie darbaviečių ir jie susi
rinko priekin dirbtuvės.Tuo- 
jaus keli maži vaikai pradė
jo leisti akmenis, o “sargai” 
erne tyčioties iš darbininkų. 
'Kada vienas darbininkų pe
rėjo skersai gatvę ir bandė 
atlupti lentą nuo fabriko 
tvoros. Jis tuojaus tapo nu
šautas samdyto mušeikos, 
kuris paleido šūvį iš vidaus 
dirbtuvės. Visai paprasta, 
kad nušovimas žmogaus -| 
draugo sukiršino minią ir ■ ney prasikaltimas yra tame, 
dauguma jaunų vyrų ir vai- p<a(! ji kada tai pirmiaus dir
binu pradėjo leisti akmeni-Westinghouse dirbtuvėje 
mis į fabriką, išdaužydami i’’ tapo pavalyta iš vietos, 
langus, bet nieko nesužeidė.*Daugelis kaltinamų darbi- 
Po to kai kurie darbiniu- ninku—daugiausiai svetim- 
kai veržėsi tiesiog fabrikai!; kalbiai ir daugelio jų prasi- 
ir vienas jų vėl tapo peršau-1 kaitimas tame, kad jie sulai- 
tas. 
latinis ir tankus šaudymas 
iš mušeikų pusės ir daugelis Rdesa pasirūpins darbinin- 
darbininkų krito ant gatvės, j kų vadovus pasiųsti kalėji- 
Gi streikieriai nieko nevar-įman gana ilgam terminui, 
tojo, apart akmenų. Ir ši nepaisant to, kad juos gina 
begėdiška žmogžudystė ta-įv^s’err,s žinomas darbininkų 
po pavadinta “riaušėmis” ir 'advokatas Semour Stedman 
pasmerkta kalėjimai! už Chicagos, prie to, jam 
žmogžudyste daugelis netiS^bsti apie dešimts vieti-

Kapitalis- 
i nu

li imšti Merricką ir Blumą.

kaltinamų. Jursek pa 
kelias prakalbas; kiekvi 
je prakalboje jis pa. 
vengti, ant kiek galima, 
tvarkęs ir sumišimų. L& 
demonstracijos jisai buvo 
lauk prie fabrikų ir ša^x 
žmones, kad nedarytų joki( 
betvarkės. Ir už tai jį ka 
tina už raginimą kelti riai 
šęs, Rudolph Blum, ku 
kaltina už raginimą pr

• riaušių, taip ir už žmogž 
dystę, yra da jaunas vail 
n as, tik 19 metų. Trįs mo
teris: Anna Bell, Bridget 
Kenney ir Anna Golden
berg, kaltinamos taipgi už 
abu prasižengimu. Anna 
Bell ir Anna Goldenberg bu
vo aktyviškai veikiančio- 

į mis streike; gi Bridget Ken-

Ir po to prasidėjo nuo-,ke mušeikų šautuvus.
Spėjama, kad kapitalistų

tokių žmonių, kūne visai advokatu.
ant tos scenos nebuvo, kuo- tam$ labiausiai rūpi
met ji prasidėjo. 1 ,

Laike tyrinėjimo pas co- Jiems nemalonus tie darbi
no nerį nebuvo jokių priro- ninkai, kurie non atitiesti 

savo nugaras, gi tokius, ku

RAS.— (Išplėtęs akis žiuri į Rai
nąsias duris). Man rodosi, kad ji ten... O, 
taip, tai Saliomėja. Aš dabar turiu išeiti.

ONA.—Tėveli, kaip tik gausi kokią 
nors žinią, nepamiršk ir man pranešti.
T- PETRAS.—Suprantama, kad pranešiu.

(Petras kosėdamas išeina. Ona prade
da siūti. Už valandėles įeina ir Saliomėja. 
Augšta, pilna pasididžiavimų).
- SALIOMĖJA.—(Skaito balsiai laikraš
tį). Mūsų kareivai sunaikino priešų de
šimtį tūkstančių kanumenės; dauguma jų 
užmušta, likusieji paimti nelaisvėn ir...

ONA.—Tau džiaugsmas, kad dešimts 
tūkstančių kareivių likosi užmušta. Bet 
ar tu pagalvojai nors sykį, ką dabar darys 
užmuštųjų moterįs?

SAL.—Ona, aš visai nesuprantu, kas 
tu per sutvėrimas? Kaip tu gali rūpintis 
kitų likimu, kuomet reikia rūpintis savuo
ju?
* ONA.—Tame ir dalykas, kad ir mūsų 
Vyrai ir broliai randasi tokiame pat padė
jime, kaip ir anie. Saliomėja, Saliomėja, 
man, rodosi, kad laikas tau būtų susipras
ti. Nuo pat pradžios karės tu tik lakstai ir 
didžiuojiesi galingumu mūsų armijos. Kas 
su tavim pasidarė? Man rodosi, kad tu a- 
pie savo vyrą visai pamiršai. O tavo šu
neliui vos sukako septyniolika metų ir, vei
kiausiai, jis taipgi turės...

SAL.—(šaltai). Jeigu dievui taip bus 
reikalinga.

ONA.—Mano dieve, kaip tai žmogus 
gali būti taip aklas! Tik tu pamislyk, tavo 
vyras, tavo broliai ant karės lauko šaudosi 
su kitų šalių tokiais pat vyrais, vieni kitų 
nepažindami ir vieni su kitais jokių piktu
mų neturėdami.

SAL.—Tu, Ona, veikiausiai iŠ padan
gių išmesta, kad taip gali tauzyti.

ONA.—Aleksandras, tavo vyras, mane 
išmokino žmoniškumo, suteikė man žmoniš
kus jausmus, o dabar jis... dabar jis...

SAL.—Nekalbėk man tokių nesąmonių, 
nes aš nenoriu klausyti. Geriau aš jį negy
vą matyčia, negu šalies išdaviku.

ONA.—Bet tu pagalvok...
S?4L.—Aš galvoju tik ne apie tokius 

dalykus, kaip kad tu, bet apie dievą ir savo 
tdVynę. Tai viskas, apie ką aš galvoju.

ONA.—Saliomėja, Saliomėja, ir tu ma
nai, kad dievas nori žmonių kraujo#... Se
nute, eik geriau prie darbo. Ar jau užmir
šai ir savus reikalus? Juk turi atsiminti

vieton būti stipriai, energiškai, rodyti gerą 
pavyzdi, tai tu elgiesi, kaip koks sužeistas 
kareivis. Dabar ne laikas vaitoti. Męs ne
turim paisyti, kas gali atsitikti su mūsų vy
rais, nes šioj galynėj vyrai—tai menknie
kis. Ką męs galime kalbėti, jeigu mūsų 
vyrai jau nebegali stoti j kariaujančių ei
les. Męs privalom būti tvirtos, privalome 
suprasti savo tėvynės reikalus.

ONA.—Liaukis su tais savo patriotiš
kais pamokslais. Geriaus truputį pagalvok 
apie savo reikalus. Ką tu žinai, su kokiu 
tikslu mūsų šalis kariauja. Kas gali pasa
kyti, kuri kariaujančių šalių tauta kovoja 
už teisybę. Ar tu užsidavei nors sykį sau 
klausimą, ką darys tos visos našlės, tie visi 
našlaičiai, tos nelaimingos moterįs, kurių 
vyrai liko be rankų ir kojų? —■

ROŽĖ.—Et, moterėlės, kaip ten yra,tai 
tik vienas dievas žino. Aš prašyčiu jūs, ar 
negalėtumėt man duoti į namus nors kiek 
darbo. Nuo to laiko, kaip mano vyrą par
vežė, negalėjau nei skatiko užsidirbti, nes 
per visą laiką turėjau jį sergėti...

SAL.—Labai gerai. Dabar eik ir su- 
sijieškok vyrą, o paskui gausi ir darbo, nes 
męs daug turime. Neapleisk jį, nes dabar 
jau tau prisieina pasidarbuoti, todėl pasiro
dyk, kad tu ne vien verkti moki, bet ir dau
giau ką nors atlikti.

ROŽĖ.—Dieve mano, dieve! Kaip aš 
tą naštą galėsiu panešti. (Rožė išeina. Pau-

SAL.—O, tos moters, moters, be jokio 
sanprotavimo. Jos užmiršo ir tuos daly
kus, su kuriais yra stipriausiais ryšiais su
rištos! Jos užmiršo...

ONA.—Užmiršo, užmiršo! Keno na
muose randasi sužeistieji, kam reikia juos 
prižiūrėti, tai labai lengvai gali iš proto iš
eiti. Vargšė ta Rožė, vos spėjo keliatai sa
vaičių praslinkti, kaip jiedu apsivedė ir da
bar jos vyras ant karės lauko išmaršavo, o 
dabar sugrįžo niekam netikęs. O juk ji 
randasi motiniškam padėjime. Per visą 
mano kūną net šiurpuliai pradeda bėgioti, 
kaip aš pamisliju, ką ji turės daryti, kuo
met kūdikis užgims?!

SAL.—Tavo išvadžiojimas neturi jo-

tėvynės likimą, tuomet nedejuotum apie ki
tų vargus, kurie, palyginus su tėvynės var
gais, yra tik lašas jūrėj.

(Girdėtis barškina į duris. Įeina Da
rata).

.. . t Demonstran-1 (]ynm, kad nors vienas šū- \ o ,
panija tuojaus pradėjo at- tikslu buvo maršuoti pro vjs iš streikierių pusės būtupie ir kitus kviečia prie dar- 
statydinti nuo vietų visus'visus fabrikus ir ramiu bū- ‘ ‘ ‘ ’
tuos,kurie veikliau dirbo or- c|Ll užagituoti-patraukti dar 
ganizacijoj. Tarpe jų PB‘- tebedirbančius darbininkus, 
miausiai atstatė John jie prisidėtų prie kovos
Hali, unijos prezidentą ir ’ už 8 vai. darbo diena.
Rudolph Blum, sekretorių,, NoPS nei vienas parodos 
kuris kartu yia sekietoiiu- vedcuis neturėjo minties jei- 

ti dirbtuvėsna, kad patrauk-

statydinti nuo vietų visus‘visus fabrikus ir ramiu bū-

itsitiko kaip tik priešin
gai: žmonės netik kad suėjo 
i dirbtuves, bet perėjo jas1 
kiaurai; nors dirbtuvės iš-į

buvęs paleistas; nei vienam J)() pagerinimą savo bū- 
mušeikai nebuvo pataikyta l vio, jie sumanė visus isnai- 
nei su akmeniu; nei vienas1 kinti, nes tik tokie darbinin- 
žmogus per streikierių prie- kai kapitalistams ir negeis- 
žastį ar iš jų rankos nebuvo. 
užgautas.

Vienok nei kalbos nebuvo, 
kad patraukti atsakomybėn 
tikruosius žudytojus; vieton 
patrauktų teisman 50 darbi
ninkų,septyniolika iš jų dar
gi kaltinama žmogžudystė-. 
je. Ir jie tapo sukišti kalė-, 

apie penkių i jiman be teisės užsistatyti

mi ir Allegheny paviete so
cialistų partijos. Taigi tie, 
kurie priešinatės kėlimui 
streikų, jeigu darbininkai 
neorganizuoti, ką jūs būtu
mėte darę tokiame momen
te? Ar jūs eitumėte strei-l 
kan, ar ne? ^Westinghouse • }nvpp^ |)e£ j)(?r vįsas jas 
darbininkai išėjo streikan,; V() pereųa įr šaukta prisidė 
reikalaudami, kad tie, ku- ppje demonstraci
riuos i)e jokio reikalo koin-j j()< Ir ka(la pavakarvį pa-'įkibanti apie viso Pittsbur.- 
pamja atstatė, butų ve pri-!r()(}a pabaigė, maršuojan-!g() nukentėjimą nuo streiko 
imti darban, ir kad čių skaitlius jau buvo pasie-Hr kad
diena butų sutrumpinta iki |;ęS apic 5,0(H). šioje paro- 
aštuonių valandų. 'doje, kurioje maršuojanti

Fred H. Merrick ir kiti, ga]būt ir peržengė savo tei- jna< priminė ir tai, kaip į di-

Ir po to sekė kompanijų 
lirųs apskelbimai, garsiai

aštuoniu valandų 
darbo diena yra pragaištin
ga žmonėms. Prie to, žino-

kurie visai toj kompanijoj įsės, bet jokio aktuališko nai- 
nedirba, tapo pakviesti sa-jkinimo turto nebuvo. Tik! 
kyti prakalbas ir stengties' vienoj vietoj, po grynu dan-! 
palaikyti organizacijoje so-!gum, kur darbininkai jau ir! 
lidariškumą. .....* ! be raginimo rengėsi prisidė-i

Westinhouse fabrikai iš- (ti prie demonstracijos.—už-
draikyti po visą Pittsburgo 
apielinkę. Pačiame Pitts
burge, East Pittsburge, Wil- 
merdinge, Braddocke ir 
Turtle Creeke. Bėgyje ke
lių dienų visų fabrikų žmo
nės išėjo streikan, reikalau
dami aštuonių valandų dar
bo dienos. Pora savaičių 
pirm to, įvairių įrankių iš
dirbėjai East Pittsburge pa
reikalavo pakėlimo algos ir 
tas jiems tuojaus buvo duo
ta, netik mechanikams, bet 
ir šiaip darbininkams. Vie
nok aštuonių valandų darbo 
diena, tai jau visai kitas da
lykas. Ponai nusprendė,kad 
šitokį reikalavimą jie nepri
ims! ą. Tuojaus laikraščiuo
se pasirodė apgarsinimas, 
po kuriuo pasirašo keli fab
rikantai, apreikšdami, kad 
jie reikalavimo aštuonių va
landų darbo dienos neišpil-

rni ršta užsukti gazo tam tik
ras perlaidas, kurias reikia 
užsukti kas dvidešimts mi
nučių, ir iš tos priežasties 
padaryta nuostolių apie už 
du tūkstančiu dolerių. Vie
noje dirbtuvėje, kurioje dar
bininkai dirbo dvyliką va
landų per dieną, vienas dar
bininkas užkvietė kitu, pri
sidėti prie parodos, sakyda
mas, kad jau pakanka dirbti 
po dvyliką valandų pragare.

lies gerovės, tai tokios išda
vystės mums reikia kuo

Už tos dienos taip vadina
mas riaušes 40 ypatų tapo 
apkaltintų, nepaisant ir tų 
faktų, kad daugelis jų visai 
nebuvo dirbtuvėse, ir kiek

įdėlį vargą tapo įtraukta iš
dirbėtų klesa, ir kad įvedus 

j aštuonių valandų darbo die-: 
na, jšdirbystės negalės kon- 

i kuruoti su kitų valstijų iš- 
dirbystėmis.

Tą naktį, kada įvyko su
mišimai, gubernatorius pa
šaukė miliciją; visas 18-tas 
legimentas ir keliolika pul- 
,kų iš kitų regimentų, lygiai 
kaip ir dalis kavalerijos pri
buvo į šią apielinkę. Streiko 
komitetą ir unijos viršinin
kus areštavo sistematiškai. 
Kuomet Donaldson, unijos

tini.
Šita Pittsburgo darbi n in

kų kova—yra kova visų, 
darbininkų. Mūsų privalu
mas, kiek galint jiems padė
ti apsiginti nuo šitos kapita
listiškos h v d ros—U ni t e d
States Steel Corporation i— 
nasrų. Męs, Nuošaliai tegy- f 
venanti tegalime padėti tik 
pinigiška parama—siųsti
kiek galint aukų vedimui 
bylos už gyvenimą ar mirtį 
kaltinamų “žmogžudystėje”" 
darbininkų ir todėl, manau, 
kad ir lietuviai darbininkai 
neatsisakys prisidėti su ke
liūta centų prie šios kovos, 
kuri nieko daugiau nereiš
kia, kaip tik kovą priešais 
veidmainingus ir žiaurius 
dabartinės draugijos pilio
rius, stengiančiuosius vi
soms pastangoms palaikyti 

j darbininkų klesą ariamų 
: jaučių junguose.

Aukas reikia siųsti “Ko
vos adm., 229 N. 6th SL 
Philadelphia, Pa., ji perduos 
kam reikia.

J. V. Stilson,
L.S.S. Sekretorius-Vertėjas.

REIKALINGAS KALVIO pagclbi- 
ninkas. Nuolatinis darbas. Mokes
tis $2.25 už dieną. Atsišaukit: 67sekretorių areštavo, Womp-1 Grand St., Brooklyn, N 

ler tapo paskirtas jo vieton; 
tuojaus areštuota ir Womp- 
ler. Tokia streikierių ir li
nijos slopinimo taktika tu
rėjo savo pasekmes ir se- 
kančioj savaitėj tūlų darba
viečių darbininkai pradėjo! 
grįžti darban ir ant galo j 
prisiėjo apšaukti streiko pa
baigą.

KAM
LEIDI SLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kai* 
tonuotų, resvų, krintan
čių. pleiskanuotų, ap
mirusių. žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomi) nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vaitot musų su
taisytus plaukams vais- 

”. Geresnių plaukam: 
mafugą” nėra! 
padarys tą. kad Ta 

ai bus tankus, švelnus it 
Oda Tavo galvoje bus 6y 
;anos išnyks ant visados 

niekad daugiau neslinks 
patenkintas savo plaukais! N< 
ėk kitų puikiems plaukams 

nes pats gali turėti dar dailesnius 
Reikalaujant prisiusime Tau pačti 

suvis dykai išbandymui “sampilą" 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntime 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “D«r 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO 

Dept.7

žmones, kad jie neitų j dirb
tuves. Gi visi tie, kurie įėjo, 
užsilaikė tvarkoj, daugelis 

d. balandžio ir pasekmingai ojo dar ir todėl, kad užlai- 
tęsėsi kokią savaitę laiko, kyti tvarką, kas jiems ir pa- 
nepajsant visų skerspainių sisekė. Ir nepaisant to 
ir intrigų, kurias dar£ taip fakto, kad tik augščiaus ne
vadinami “deputes” ir apsi- notas nuostolis įvyko, kapi- 
ginklavę mušeikos, kuriuos talistų laikraščiai išėjo 
pasamdė kompanijos. Kad savo istorijomis, būk darbi- 
tie deputes bandė sukelti! ninkai griovė, daužė maši- 
riaušes, tai paliūdyja netik nerijas, pjaustė diržus, nu- 
darbininkai, bet ir Wilmer-(sukinėjo šriubus ir darė vi- 
dingo ugniagesiai, kur ran- sas kitokias “baisybes”. Ne- 
dasi Westi'nhouse Machine simatė rubežiaus, iki kurio 
kompanijos dirbtuvė. galėtų sustoti melavusi tta-

Ir nepaisant to

dvienis savaitėms praslin
kus, kaltinamiems darbinin
kams tapo pastatytos to
kios kaucijos, kokių susipra-; 
tusieji darbininkai negali į-1 
stengti užsistatyti. Fred, i

va dina m i “

lus “i >eimafiig. 
vaistų už ”l)<

“ I Jcriuafuga” 
vo plati 
skaistus! 
ra, 
o pi 
Busi$.15,000.00 parankos; Ru-1 

dolph Blumpo $7,500.00; I 
John H. Hill—po $10,000.00; į 
Anna K. Bell—po $10,000.00 ’ 
ir t.t. Visa parankų suma 
išneša apie $200,000.00 Kari 
Jnirsek, Allegheny pavieto 
Socialist Partijos organiza
torius, yra taipgi vienu iš 1 p- O. Box 37, Philadelphia, Pi

su

t

SAL.—(Daratai). Kas pasidarė? Gal 
tėvas apalpo?

ONA. —Ar sveika motina ir kaip tie 
dvynukai?

(Toliaus bus).



LAISVI

PHILADELPHIA, PA.
Panedėlyj, 5 d. birželio,L. 

S. S. 1 kuopa Lietuvių Tau
tiškoj svetainėj statė Gogo- 

Keliaujančio Įj0 5 aktų komediją “Revi- 
. _____ . vidutinis- ■
Nekurie aktoriai lošė1

l HILADELPHIA, PA.
migai sustabdė kun. M.X

Mockui prakalbas.
Lietuvių
lygyno Draugija buvo su- ZOrių”. Sulošta
ngusi M. X. Mockui ket- kap
irias prakalbas. Dvejos'neblogai, bet kiti rolių ne
įėjo atsibūti Pietinėj i mokėjo ir neikiek nesisten- 

iniesto dalyj ir dvejos žiemi- gė nuduoti tą, kurioj rolėj 
nėj. Prakalbos turėjo įvyk- jisai lošė. Dauguma akto- 
ti 7, 8, 9 ir 10 d. birželio.Ne- rįų visai nemokėjo rolių, tik

kraščių redaktorius žadėjo 
sugyti į kokį ten tvartą,kad 
jie patys save susidraskytų. 
Darbininkus, kurie dirba 
“leiberio” darbą, išvadino 
arkliais. Ragino rašytis į 
unijas, tik ne į lietuviškas; 
į kokias—nepasakė. Toliaus 
tęsė, dėlko socialistai taip

Dauguma akto-

paisant lietaus, žmonių su
sirinko apie 300.
apie tai, “kas gali įeiti į 
dangaus karaivstę”? Nupa
sakojo nuosekliai ir gerai.

Jau šį pirmutinį vakarą 
katalikiški vyčiai buvo pasi
rengę sutrukdyti ramias 
prakalbas. Jie pasirūpino 
smirdančių “boliukių”, ku
rių kelias pasisekė numest ore., 
ant žemės ir sudarkyti orą. jai turėtų apsižiūrėti 
Bet čia-pat stovintis policis- 
tas atkreipė į tatai atydą ir 
nabagams vyčiu apuokams 
prisiėjo išsinešdint lauk.

8 d. birželio prie tos pa
čios svetainės durų susirin
ko didelė minia žmonių. Sve
tainės neatidaro, 
lolicistų gainioja 
nuo šaligatvių.
burnoja ir klausinėja viens 
,dto: “Kas atsitiko?” 
pragaran siunčia kunigus 
spėdami, kad tai jų darbas. 
Vieni palengva skirstosi, ki
ti dar tik ateina, 
nauji klausimai pasipila ir 
vėl keiksmai girdisi. Ši 
vakarą žmonės i.... ....... ...
su vilčia, kad kitoje miesto 
dalyj ir kitoje salėje ealės 
ryt vakarą pasiklausyti.

9 d. birželio likosi sužino
ta, kad ir kita salė bus už
daryta, nes policija taip įsa
kius. Tuomet keliatas vv- 
rų-piliečių nuėjo į City Hali 
pasiteiraut, kame dalykas. 
Policijos viršininkas paaiš
kino, kad jo ofisas gavo ir 
raštiškų ir ypatiškų prane
šimų, jog katalikai rengiasi 
prie didelio “sukilimo” ir 
kraujo praliejimo, jeigu 
Mockui leis kalbėti. Esą, 
idant viešpatautų ramybė, 
tai policija įsakius uždary
ti svetaines.

Suprantamas daiktas, čia 
tik išsikalbėjimas, pasiteisi
nimas policijos. Ir koks 
juokingas: kas rengiasi pa
daryt “sukilimą” ir kraujo 
praliejimą, tų norus išpildo, 
vadinas, jie yra geri polici
jai; o kurie nori sau ramiai 

spasiklausyt prakalbų, tie lie
kasi nuskriausti. Nėra abe
jonės, kad tai kunigų dar
bas.

Na tai tau ir “laisva” A- 
merika! Rusijoj juodašim
čius policija globoja, — A- 
merikoj taipgi jų Valią pil
do.

žiūrėjo į kampą, 
Kalbėjo 1 girdus sufliorių.

kad tik iš-

apie porą 
turės nuo-

Žmonių , buvo 
šimtų, bet kuopa 
stolių, nes rengėjai padarė 
didelę klaidą rengdami va
saros laiku. Žmonės džiau
giasi sulaukę vasaros, išva- 
žinėja į parkus ir mažai 
kam apeina teatrai šiltame

Ant kito sykio rengė- 
ren- 
kadgiant tokius vakarus,' 

vėl neįvarius kuopą į sko-

Kuopietis.

BERISSO, ARGENTINA.
Juokdariai

7 d. gegužės buvo susirin
kimas “Vargdienio” drau
gystės, į kurį atvyko iš Bu- 

Kiti enos Aires “delegatas” p. J.
Pauga su tautos reikalais 
kaslink išgavimo Lietuvai 
republikos. Jis atsivežė dr. 

vėl J. Šliupo parašytą prašymą 
i Argentinos valdžiai ir pra
ise, kad “Vargdienio” drau- 

išsiskirstė ^stG Pai’emtų tą jo prašy-

Keliatas 
žmones 
Žmonės

ir

mą. Prašymas—tai išgiri- 
mas Argentinos valdžios, 
kad prie jos prisigerinus ir 
paskui maldavimas, kad ji 
užtartų už Lietuvą ir papra-

pasiremdamas Šliupo žo
džiais, nurodė, kad Suv. 
Valstijų lietuviai jau įteikę 
savo valdžiai tokį prašymą 
ir dabar privalą padaryti tą 
patį Argentinos lietuviai. 
Pauga net ir laišką parodė

“Vargdienio” draugystė, 
išklausius to prašymo ir ap
svarsčius dalyką visapusiš
kai, priėjo prie išvedimo,kad 
ne prašymais galima išgauti 
Lietuvai republiką, bet tik 
kova. Pauga tuomi labai į- 
sižeidė ir pasakė, kad vis- 
viena jis suras pritarėjų,

vės ir darbininkas paleido į 
jį keturis šūvius: vienas pa
taikė į bumą, o trįs į šonus. 
Užveizda nugabentas į li- 
gonbutį, o šovė jas suareš
tuotas.

Reikia pažymėti, kad šo- 
vėjas žinojo, kas jį laukia, 
nes ten pat stovėjo du polic- 
manu, kurie nuolatos sergs
ti dirbtuvę ir pašovęs už- šaukia žmones, žada darbi- 
veizdą nebandė bėgti. n inkams

i * *

“Laisvės” N27 tilpusioj 
mano korespondencijoj įvy
ko klaida: ten pasakyta,kad 
įvyko prakalbos kandidatų 
į valdiškas vietas, o turėjo 
būti: įvyko prakalbos radi-

Pu tinas.

WATERBURY, CONN.
4 d. liepos buvo piknikas 

D. L. K, Gedimino draugys
tės. Publikai besilinsminant, 
VI. Karbauskas pasakė 
trumpą prakalbėlę ir papra
šė paaukauti sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės. Sū- 
aukauta $17.20. Geistina 
būtų, kad ir kitos draugys
tės bei kuopos panašiai pa
sielgtų.

Waterburietis.

Fanatikai užpuldinėja ant 
žmonių.

“Laisvėj” buvo minėta, 
kad 3 d. birželio fanatikai 
norėio triukšmą sukelti lai
ke Mockaus prakalbų, bet 
svetainės savininkas praša
lino juos laukan. Vienok jie 
tuomi neužsiganėdino. Po 
prakalbų pirmininkas pra
nešė, kad nedėlioj Mockus 
taipgi kalbūs ir kas nori ga
li ateiti. Fanatikai susior
ganizavo, atėjo į svetainę ir

dėjo šaukti: “Užmušt, už
mušt ta bedievi”! Publika i 
tai neatkreipė atydos. Tuo
met fanatikai puolėsi prie 
kalbėtojo, bet publika jų ne- 
daleido. Pašaukta svetai
nės savininkas ir triukšma
dariai išmesta laukan. Jie 
laukė išeinant iš svetainės 
kalbėtojo. Kada išėjo kelia
tas vaikinu ir pradėjo fana-

ei girną, tuomet pastarieji 
užpuolė ant vaikinų. Vaiki-

te užima pirmą vietą.
B. Mainieris.

NEWTON UPPER FALLS, 
MASS. I I

Šiame miestely randasi di
džiausia karšiamų mašinų, 
dirbtuvė (Saco Sowell , 
Shops Co.). Ši kompanijai

daznai daro konferencjjasjr turi didelę išdirbystę, Į 
bet jai priklauso pusė šio '■ 
miestelio stubu ir visokiu'aštuonių valandų 

darbo dieną, pakeisti ir i“ 
dalinti žmonėms privatiškas 
nuosavybes ir t. t. žodžiu,

ls” biznių.

mokėjo.
Kadangi Bradčiulis išplū

do socialistus ir visus darbi
ninkus, tai publika pradėjo 
reikalauti, kad būtu leista 
užduoti klausimai. Kalbėto
jas pasakė, kad į jokius 
klausimus neatsakinės. Tuo
met publika sustojo, priėjo 
prie steičiaus ir griežtai pa
reikalavo, kad kalbėtojas at
sakytų į klausimus. Vienok

20 d. gegužės darbininkai 
išėjo j streiką, reikalauda-: 

Imi sutrumpinimo darbo vh-i 
landų ir pakėlimo 5 centų: j 
valanda mokesties. Iš tu i 
pačių darbininkų atsirado ir 
streiklaužių, todėl striukio- i

vimo neišpildė.
Pasirodo, kad tautiečių 

kalbėtojai moka socialistus 
kolioti, bet kuomet nuo jų 
reikalaujama pasiaiškinimų, 
tai jie bėga nuo steičiaus. 
Noroms-nenoroms prisieina 
pasakyti: “Šalin tokie kal
bėtojai iš mūsų tarpo!”

S. šilkasparnis.

GIRARDVILLE, PA.
4 d. birželio buvo sušauk

tas viešas susirinkimas ir 
sutverta L. Š. F. skyrius. 
Ikišiol čia buvo tik L. T. F. 
skyrius, bet dauguma lietu
vių juomi neužsiganėdino,

šaukė į vietos pažangesnes 
draugystes, kad sutverus L. 
Š. F. skyrių. Kuopos suma
nymui pritarė Lietuvos Sū
nų draugystė, Liet. Ūkėsu 
Kliubas ir U. M. W. of A‘. 
918 unijos skyrius.

Susirinkus ir pasikalbė
jus išrinkta komitetas: J. 
Marcinkevičius — pirminin-

rium ir F. Paserckis — iždi
ninku; kolektoriais: J. Da
inei ka ir F. Levickas.

Nutarta 4 d. liepos pa
rengti pikniką ir visą pelną'

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per mOuq banką galite pagelbsti giminėms be! *e- 

Itatamieana užimtose vietose vokiečiais. Mąs turime

SUTARTI 8U VOKIETIJOS KANKA

HerKntf, ted>! galime persiųsti pinigus | tas vietas aet šamo* 
vsaugkčiau 800 markią (apie K2K rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINI VALDUOS PEIK
SI URA, TODRL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gaut! daugiau iufermaelje kreipkitlv ypetlA 
cal ar rąžykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

jais kovoti.

c. į valandą viršaus^ bęt dar- į 
bo valandų netrunlpind. Ka-; 
dangi darbininkai neorgani-, 
zuoti, tai ir sutiko eiti dirb-

■v

ROCHESTERIO LIETUVIAMS.
Iškirpk šitą apgarsinimą ir ateik fu juo j mūsų aptieką ir gausi 

brangią dovaną.
jeigu esi patrukęs ar išsisukęs, turi neatidėliojant įgyti RAIŠTĮ 

ar DIRŽĄ. Kiekviena diena atidėliojimo reiškia naikinimą sveikatos.
Geriausia vieta įgyti tokį Raištį ar Diršą pas

BROLIŲ YALOVIČIŲ APTIEKA
Męs esame ekspertai pritaikyme tokių Raiščių i? gvarantuojame, 

kad būsite užganėdinti, jeigu ne—sugrąžinsime pinigus. Mūsų kai
nos labai prieinamos. Privatiškas ruimas dėl pritaikymo. Išbandyk 
ir persitikrinsi.
390 Joseph Ave., Corner Herman St.

Atmink adresą
BROLIU YALOVIČIŲ APTIEKA yra ant Joseph Ave. tiktai. 

Nei viena kita aptieka ant Hudson Ave neturi nieko bendro su mūsų. 
Iš visų atžvilgių būsi apsaugotas, jeigu ateisi pas mus.

Tikietai yra duodami mūsų aptiekoje dykai su kiekvienu pirkimu, 
už kuriuos gali gauti muilo, perfumo, britvą ir t. t.

kierių ir streiklaužių Įvyko į 
didelis susirėmimas. * Ka- *
dangi vietines policijos ma
žai, tai pribuvo iš kitur, bet 
streikieriai ir policiją apkū
lė. Darbdaviai pamatė, kad 
su darbininkais sunku kovo
ti, tai streiklaužius atleido 
ir dirbtuvę uždarė. Paskui 
pradėjo su darbininkais ves-

1 d. birželio visi darbini n-; 
kai grįžo prie darbo. Su-. 
prantama, jeigu darbininkai | 
būtų buvę organizuoti arba i 
būtų turėję genis vadovus, t 
tuomet, be abejonės, strei- į

Tel. 4026 Greenpoint R. Kručas, Sav.
RAPHAEL STUDIO

ARTISTIŠKA FOTOGRAFIJŲ GALERIJA 
Fotografuojame dieną ir nakčia nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

795 Manhattan Avė., ITKlyn, N. Y.

to nebuvo, net laike streiko!___________ ____ ___
mitingų nebūdavo; jeigu su-j*”
sirenka, tai tik būreliais ant su mieste lietuviu randasi a-

♦ ♦
Liet. Rymo-Katalikų 

vienyjimo Seimas.
Seimas prasidėjo 4 d. bir

želio Liet. Tautiškoj svetai
nėj Philadelphijoj. Pirmi
ninkavo kunigų tarnas var- 
gamistra p. Strumskis. Tas 
kunigams nelabai patiko. 
Kas seime buvo tarta ir nu
tarta, tuotarpu negalima ži
not, nes seimas ėjo uždary
tom durim. Tiktai pirmą 
dieną galima buvo užeit. 
Kuomet apsižiūrėjo kunigai, 
vargamistros ir zakristijo
nai su davatkom (delega
tai), kad kaip kas užeina 
negeistinų,—padarė nutari
mą neleist pašalinių, nei ko
respondentų.

Po seimui tik tapo sužino
ta, kad klerikalai nutarė į- 

i kurt savo tvirtovę Brookly- 
ne: pasistatys namą ir už
dės laikraštį—Rymo Kata
likų Susiviwyjime organą.

s V. R.

Susi-

draugystė.
Baskui Pauga nuėjo į kar- 

čiamą ir ten pradėjo agituo
ti, kad karčiaminė, publika 
pritartų tam prašymui. Su
prantama, veik visi vienbal
siai sušuko: “Ura, lai gy
vuoja Lietuvoj republika”!

Reikia pažymėti, kad p. 
Pauga “smarkiai” kritikavo 
socialistus, būk pastarieji 
nepripažįstą tautos, nesirū
piną lietuvių reikalais ir ne
sistengia išgauti Lietuvai 
republiką. Kada iš publi
kos buvo pastebėta, kad so
cialistai netik Lietuvai, bet 
visoms tautoms reikalauja 
laisvės ir kviečia visus po 
raudona vėliava, kad kovo
jus už tą laisvę, tai Pauga 
pradėjo pasakoti, kad socia
listai, girdi, turi dvi vėlia
vas—raudoną ir baltą, kaip 
ramu, tai jie šaukia po rau
dona vėliava, o kaip tik ka
rė iškįla, tuomet jau šaukia 
po balta.

*
* *

11 d. gegužės čia tapo pa
šautas Figorifico užveizda 
Francisco Mainero. Ryte 
užveizda susibarė su 19 me
tų amžiaus darbininku Ag
nės ir jį pavarė iš darbo. 
Darbininkas parėjo namo, 
pasiėmė revolverį, atėjo prie 
dirbtuvės vartų ir atsistojęs 
laukė, kada minėtas užveiz
da išeis iš dirbtuvės. 11:05 
vai. i^ėjjo užveizda iš dirbtu-

du pavyko išsprukti. Fana
tikai, negavę kraujo, kurio 
jie taip troško, pradėjo ak- 
menais bombarduoti vieno 
žmogaus stubelę. Buvo pa
šaukta policija, bet užpuoli
kai pasislėpė. Ant rytojaus 
tas žmogelis išėmė varentą 
ir suareštavo 6 fanatikus. 
Dabar laukiama teismo.

Juze.

butuv

CLEVELAND, OHIO.
2 d. birželio buvo prakal-

bėjo advokatas Bradčiulis iš 
Chicago, Ill. Buvo garsinta, 
kad prakalbos prasidės 7:30 
vai., bet kalbėtojas pribuvo 
tik po devynių. Kaip tik 
kalbėtojas užlipo ant stei
čiaus, tuojaus pradėjo: 
“Man besirengiant važiuoti 
į Clevelandą, pavyko suži
noti, kad pas jus kiek žmo
nių, tiek beveik partijų, bū
tent socialistai, cicilistai, ci- 
cilikai, nihilistai, spigilistai, 
klerikalai, katalikai ir tau
tiečiai”. Užbaigęs šią litani
ją, griebėsi už laikraščių.

“Naujienos”, Bostone — 
“Keleivis” ir trečias — 
“Kun. Bimba”, tai ko verti 
tie laikraščiai, kad jie nieko 
daugiau nerašo, kaip tik 
ginčus ir “melagystes”. 
Jiems badaujanti Lietuvoj 
žmonės neikiek nerūpi, na 
ir kaip galima tokius laik
raščius skaityti ir tikėti 
jiems? Taipgi ir socialis
tų mę|s “neturime”; kurie 
dabar save skaito socialis
tais, tai jie yra tik “cicili- 
kai”, o ne socialistai. Kaip 
kuriuos darbininkiškų lai-

Reikia pažymėti, kad su
sirinkime buvo atėję ir L. T. 
F. atstovai, su kuriais kalbė
tasi rinkime aukų stengtis 
neužkenkti vieni kitiems ir 
jeigu vieni rengia kokį nors 
pasilinksminimą, tai kiti ne
privalo toj pačioj dienoj 
rengti. Geistina, kad šie nu
tarimai gyvenime 
praktikuojami.

Aukų 1 padengimui lėšų 
surengimo prakalbų surink
ta $3.55. Aukavo šios ypa- 
tos: P. G. Karalius—$1.00;J. 
Do m e i k a—50c.; M. Ta m () - 
šiūnas, J. Kačergius, J. Mar- 
cinka, J. Vilkaitis, F. Simu- 
laitis ir A. .Staniulis — po 
25c.; F. PaSerckis—15c.; F. 
Levickas, T. Tamošiūnas ir 
A. Kakauckas—po 10c.; J. 
Staneika ir A. A gi i nekas —

Visiems aukautojams B 
tariu širdingą ačiū.

L. Š. F. viet. kom. sekret.

GEORGETOWN, ILL.
Čia lietuvių randasi apie 

50 šeimynų ir apie 20 pavie
nių. Jokio veikimo nėra, a- 
part girtuokliavimo. Mat, 
mūsų miestas “sausas”, tai 
iš Westvilles pristatoma tos, 
rūgšties ir lietuviai neiš-

lietuvis A. P. oficiališkai 
persiskyrė su savo pačia,tai 
sukvietė draugus ir pradėjo 
puo tau ti. B e p u o tau dam i
pradėjo vieni kitiems galvas 
skaldyti. Daugumai galvos 
pramuštos, daugelis likosi 
be marškinių, bet daugiau
siai nukentėjo ta stubelė,nes 
ten visi rakandai sulaužyta 
ir langai išdaužyta. Abelnai, 
girtuokliavimas,paleistuvys-

dalyvauti 
tose iškilmėse. Tik nekvietė 

sirinko tik apie 300 ypatų. L. S. S. 51 ir S. L. A. 60 
kuopų. Kiekvienos drau
gystės buvo ir kalbėtojai, 

—$20.00. i kurių susirinko apie tuziną. 
Viso $120.05. Reikia paša-, Kalbėjo kun. Gernickas, V. 
kyti, kad surinkta labai ma- (Bagdonavičius ir J. Kranta- 
žai, „palyginus su lietuvių .vičius. Jie kėlė į padanges 
kolionija. Suprantama, yra’šv. Petro ir Povilo draugys- 
ir tokių, kurie vedė ir veda tę, būk ji esanti seniausia 
agitaciją prieš L. š. F. ir šiame mieste ir daug ’ 
prieš Bulotus ir Žemaitę J veikus dėl lietuvių labo, is- 
Kada svečiai svetainėj pra-į tikrųjų gi ši draugystė me
dėjo aukas rinkti, tai paten- ko gero nėra nuveikus, ap- 

mylėtojai” j art mišių užpirkimų ir ba
ilių parengimų, kuriuose 

~ , svaiginanti
i nuo- 

is’pelnai. L. S. D. atstovavo 
........    ; .... . 0 p- Kyšius, S. D. D.— V. 

200,000, o pašelpa gauna tikpi°^u kuris ir šelpia, tai a- Jurkšaitis, D. L. K. V. D. 
apie 60,000; 140,000 jokios ■naipto1 ne iš meilės, bet kad J. Teberis, šv. Juozapo — J. 
pašelpos negauna ir jų liki- | pakėlus savo nupuolusią re- Margelis, Jv.^ Jurgio — J. 
mu niekas nesirūpina. L'7 Y'.'?  ~

Kalbėtojas nurodė, kad,!( e.a a~krūmelį.
tas komitetas vardu Yčo į- 
steigė gimnaziją, paimda
mas iš šelpimo kasos 100,000 
rublių ir dabar toj gimnazi
joj vaikai po dešimts sykių 
poteriauja, žodžiu, kalbė
tojas pasakė keliatą žodžių 
karčios teisybės ir mūsų 
tautininkams, kaip tai

gatvės. Geistina būtų, kad 
kokie nors unijų organizato
riai pradėtii juos organizuo- Aukų 
ti. Patartina ir darbiniu-į$70.65, už įžangos tikietus— 
kams atkreipti Į tai atydą ir $29.40/‘Žiburėliui 
stengtis organizuotis į uni-

J. J. Savilionis.

surinkta

BALTIMORE, M D.
31 d. gegužės buvo pra

kalbos vietos L. Š. F. komi
teto. Kalbėjo Bulotai ir Že
maite. Pirmiausiai Bulota <
labai nuosekliai nurodė Lie-1 . dvynės
tuvos gyventojų vargingą 
padėjimą ir kaip tuos žmo
nes šelpia klerikalų komite
tas. Jis nurodė, kad dabar 1

Pasirodo, kad tie ponai,1 pardavinėjama : 
kurie visuomet kalba apie gėrymai—tai visi jos 
tėvynės meilę, tik žod"“‘*‘ 1 • T
ją šelpia, o ne darbais.

, šv. Jurgio — J.
I putaciją ir išgarsinus savo ’ Bielskas, T. M. D. chorą — 

i-------1: Darbinio-:K. Jakimavičius, T. M. D. 58
kai turėtų daugiau atydos kuopą—J. Besasparas, L. 
atkreipti, kad pažinus tokių Vyčių—A. Girvilis. Visi at- 
ponų veikimą.

Senas Nenuorama.

tautininkams, kaip tai su-jtės. L 
vienyjime fondų ir keliavi- mėja”. 
me i Rymą. ------ **

GRAND RAPIDS, MICH.
28 d. gegužės buvo vaka

ras Lietuvos Sūnų draugys- 
Sulošta drama “Salio- 
. Buvo ir kitokių pa

stovai kalbėjo ir savo už
duotis atliko gerai, išskyrus 
vyčių ir Vytauto kareivių 
kalbėtojų, kurių jau ir kri
tikuoti neapsimoka, nes jų 
prakalbos žemiau kritikos. 
Pavyzdžiui, vyčių kalbėtojas 
pasakė, kad vytis paeinąs

marginimu; dainavo L. S. S..11110 Bytauto ir kad Vytau- 
- 51 ir T. M. D. 58 kuopų cho-ltas taJpe lietuvill ^platinęs 

rai. Lošimas išėjo viduti- krikščionybę. Vytauto ka- 
nemo-

A. Bulota, neužsiganėdi 
nęs Lietuvos klerikalų ir A- 
merikos tautininkų veikimu, niškai; tūli aktoriai 
Amerikos tautininkai taipgi kėjo savo rolių, suflioriaus 
nešelpia tų, kurie reikalauja balsas labiau buvo g___ ,
pašelpos, bet iš surinktų pi-!negu tūlų aktorių kalba,tlietuvių apšvieta. 
nigų siuntinėja atstovus pas daugeliui trūko nudavimų. Pa2ymėti,^kad katalikų ma- 
popiežiii.

Apart kitko Bulota paša- tai publikai matėsi 
kė: “Amerikoj lietuvių ran-. rius su knyga rankoj ir tas

reivių atstovas pasigyrė,kad 
su pagelba ginklų, kuriuos 

girdėt,I.PG vartoja, skleidžia tarpe 
Vnihn’ lietuviu apšvieta. Reikia

klaidu, vaikai dalyvavo prie išpil- 
suflio- dymo programo ir darė ka- 

; reivių muštrą. Mat, katali- 
dasi apie 500,000, bet kiek darė nemalonų įspūdį. Taįp(kaj savo kūdikius pratina 
jie suaukavo sušelpimui nu- viskas nusisekė neblogiau- Pginklo. Dainavo vyčių 
kentėjusių nuo karės? Nei (šiai. Publikos buvo neper-D. chorai.

2 d. birželio staiga mirė 
bū-'sta lankytis į teatrus, mato- Juozas Kruneckis. 1d. bir- 

ir mai dar nesupranta jų ver- želio jis išėjo ant farmų 
■ J?s. Kada svetainėj būna 'dirbti. Kada farmeris nuėjo 

perstatymai,tai apačioj par-!jį pašaukti valgyti, tai ra- 
davinėjama svaiginanti gė-* do negyvą. Buvo geras ka- 
rymai, todėl daugelis visą^alikas ir prigulėjo prie ka- 
laiką ir praleidžia prie svai-..
ganančių gėrynių.

* *
* *

• 30 d. gegužės buvo 
vaikščiojimas 23 metų 
kaktuvių nuo dienos įkūri
mo šv. Petro ir Povilo drau
gyste*. Buvo užkviestos ir

Viena stambiausių
suflio-

po dolerį nesuaukavo. Ge- daugiausiai. Pasirodo, kad 
riau būtų buvę, jeigu vieton mūsų lietuviai nelabai mėg- 
važiuoti Amerikon, 
čiau dtrbęs Rusij< 
savo uždarbį būčiau paau-(tč 
kavęs sušelpimui nukentė-( 
jusiu nuo karės, tai daug 
didesnė nauda būtu buvusi”.

Al. Bulotienė nurodinėjo

vius.
Žemaitė papasakojo kelia- 

tą liūdnų vaizdelių iš pabė
gėlių gyvenimo ir ragino pu
bliką aukauti sušelpimui 
nuo kairės nukentėjusių.

Reikia pažymėti, kad jm<>-

ap- 
su-

talikiškų draugysčių.
4 d. birželio buvo piknikas 

S. D. draugystės. Viskas 
pavyko labai puikiai. Žmo
nių buvo labai daug ir drau
gystė turės nemažai pelno. 
Tai dar pirmas šioj vasaroj 
piknikas.

“L.” Korespondentei/
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JUOKŲ KĄSNELIAI.
visi daro ir neperžengt zo
konų ?

Darbininkas.

M

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas: —
Dear bratku Orakule! Pa

girdęs, kad tu visokius tro
pu nkus iš vi rožini ir neku- 
riems suteiki povšednus ra- 
tunkus, tad ir aš nutariau 
atsišaukti prie tavęs su vie
na keblia kvestija, kuri visą 
mano smegeninę apvertė 
augštyn kojom.

Kiek laiko atgal aš prisi
rašiau prie švento Pranciš
kaus susaidės, nes ant jos 
s kodų (mitingų) buvo daug 
fonių. Matai, Orakule, ant 
žėdno skodo buvo po bačką 
byro. Ir žinai ką, brolyti, 
kaip tiktai bačką ištuštinda- 
vom,tai tuojaus vieni už ko
jų, kiti už krūtų ir vali po 
salę. Taip męs ir bovino- 
mes tūlą laiką. Bet štai ne- 
poilgam mūsų susaidės člon- 
kas Mister Saloon išmislino, 
kad mūsų susaidei reikia 
duot atspausdint zokonai ir 
męs visi člonkai turėsime 
juos pildyti, tai yra taip da
ryti, kaip juose parašyta.Na 
ir aš, gavęs vieną knygutę 
tų zokonų, ėmiau skaityti, 
kad supratus, kokios pove-1 
denijos reikės prisilaikyti.

’ieno puslapio randu 
uiucitiins bukvomis parašy
ta, kad mūsų susaidės člon
kai turi duoti genis pavyz
džius kitiems ir būti vienodo 
apsiėjimo. Manęs tas ne
nustebino, nes pamisliau, 
kad darysiu taip, kaip daro 
senesni susaidės člonkai ir 
komitetai. Bet tame ir tru- 
belis, kad aš taip daryti ne»- 
išgaliu ir bijau.

Atsakymas:—
Jeigu jūsų susaidės žy

miausi člonkai su dviem pa
čiom gyvena ir streiklaužia- 
ja, o zokonai liepia visiems 
imti pavyzdį nuo jų, tai ir 
tamsta daryk taip, kaip jie 
daro. Jeigu gi tamsta neba
ri užtektinai pinigų, kad už
laikyti dvi savo pačias, tai 
gyvenk su svetimom ir prieš 
zokonus neprasižengsi. 'To
linus. Jeigu tamstai susai- 
des zokonai liepia streiklau- 
žiauti, o tamsta bijai bobų, 
tai streiklaužiauk taip, kad 
hobos tave už tai mylėtu. 
Napšyklad,suorganizuok vi
sus vyrus, kad jie sustrei
kuotų prieš savo bobas ir 
kada jie išeis į streiką, tai 
tamsta streiklaužiauk, o ()- 
rakulas užtikrina, kad bo
bos už tai tavęs nebaniutys. 
Jeigu to visko tamsta pada
ryti neapsiimi ir prieš zo
konus nenori prasižengti,tai 
pamesk tą susaidę ir su
tverk kitą su geresniais zo- 
konais.

TELEGRAMOS.
(Svirplių Agentūros).

New York, N. Y. — Ka
dangi New Yorko darbinin
kai pradėjo smarkiai apsi
šviesti ir per streikus rei
kalauti nuo savo darbdavių 
didesnių algų, tai darbdavių 
draugija nutarė kreipties 
prie mokslinčiaus-išradė jo 
Edisono, kad šis išmislytu 
tokią mašiną, per kurią ga
lima būtų pumpuoti tamsy
bę ir nežino i darbininku 
galvas.

Washington, D. C. —Tur
čių atstovai kongrese žada 
įnešti tokį billių, pagal kurį 
darbininkai už streikus tu
rėtu būt šaudomi ir karia
mi. Kuomet viens iš kong- 
resmanų paklausė, kodėl jie 
tokį billių nori , įnešti, tai 
viens tarčių atstovas atkir
to; “Ar tai Amerika turi at- 
silikt nuo Rusijos civilizaci
jos? Jeigu civilizuota Ru
sija tai daro, tai kodėl męs 
to negalime įvest savo ša
ly?”

</)

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS j gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSUOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ant 4% metams nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI 1’0 PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumentim-rašlus ir Lš.I IEŠKAU DALIS, 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir t. t. IŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOM S.
GENERALIŠK A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠI PKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
. Eilia: 155 CLINTON AVIGrund Street, maspetu, l. i. n. y

NEW YORK, Boroagh »f Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

DAINOS j
Mišriems kvartetams arba cho- h 

rams, III sasiuvinys. '
’ KNYGUTĖ 25c.

Telpa šios dainos: 1) (kuide- , 
amus; 2) Darbininkų Marselio- . 
te; 3) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6) Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 30 
knygų už $5.

Išleido Lietuviška 
MUZIKOS KONSERVĄ TORI A 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 Broadway, So. Boston,Mass.

Geriausias būdas del įtrinimc
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter’io 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. Ir 50c. buteliukas viaimo aptiekoso arba 
vtxi iai nuo

F. Al). RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York, N. Y.

— r 1 r — 111 w—1 w 11 l» <1, cwunnnw

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON.M ASS

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

Nuo 7—9 vai. vakare 
Šventadieniais nuo 10—4 po piet.

0 
(X,

rn

j > AK TURI TĄ NAUJĄ į 
IKNYGĄ ALTE ' LYTIŠKĄ j 
[GYVENIMĄ? į
I Jei dar neturi, tai pasiskubink gau-S 
B ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.
g Apie tos knygos naudingumų pa- 
| klausk tų, kurie jau jų turi.
R Knygos vardas

I Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. II. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 

1 gijena; motinyste ir jos hygijena.
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
'Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurielpalengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA F TIK 50c.

pirmos rųšies

E»t*blUh*d 17M

Chain Watch
I'ob& Charm Laundry Sot, consisting ofthroo 
450 whole separate irons and asbestoa 
coupona. plate. 300 whole coupons

PARSIDUODA VISUR
Pinigai arba puikios dovanos

> už ZIRA Kuponus
A Rašykite prašydami dovanų kataliogo

ZIRA DEPARTMENT
95 First Street,

P. Lorillard Co., Inc.
Majestic Food Chopper, 

150 whole coupons.
■KKNMMKUBM

TURKIŠKI GIGARETAI
užganėdinantis

Cigarėta i 
Rūkymas

jn.noT 
juon

A C0IJ>

Napšyklad, seniausias mū
sų susaidės člonkas ir die
vobaimingiausias žmogus 
net su dviem pačiom gyve
na ir jau girdėjau, kad dar 
ir trečią užsiorderiavo. Nuo 
antrosios jo pačios yra jau 
net trejatas mažiukų. Ži
nai, Orakule, aš irgi mažiu
kų nebijočiau, nes už kiek 
metų tie mažiukai užaugs ir 
bus mūsų susaidės člonkai. 
Bet, brolyti, po du doleriu 
ant dienos uždirbdamas aš 
negalėsiu nei trijų pačių už- 
laikyt, nei mažiukų turėt. 
Vadinasi, nuo seniausio su
saidės člonko pavyzdžio im
ti negaliu arba, geriau pasa
kius, neištesu.

Antras mūsų susaidės pa
vyzdingas ir senas člonkas, 
tai yra vice-prezidentas. Iš 
jo yra labai good darbinin
kas, nes kaip tik kur darbi
ninkai išeina į streiką, tai 
jis dirba per dienas ir nak
tis ir padaro good pinigą. 
Viskas būtų gerai, bet kuo
met jį pasigauna bobos, tai 
visą kaktą jam padaro rau
doną. Mat, dar visai nese
niai tasai mūsų “vice” gavo 
nuo bobų net tris skyles į 
labuonę, kuomet streiklau- 
žiavo. Taigi, bratku, aš ir 
šito pa-vyzdžio negaliu im
ti, nes bijau gauti nuo bobų 
skyles į labuonę.

Taigi iš viso pilvo prašau 
tavęs, Mister Orakule, pa-

Petrogradas. — Caras ga
vo telegramą iš dangaus 
nuo Rasputino, kurioje jisai 
praneša, kad netrukus pasi
ims pas save visą caro fa
in i Ii ją.

Rymas. — Popiežius, da- 
žinojęs, jogei Yčas, kuris 
atvažiuoja į Rymą prašyt 
pašalpos, yra ne katalikas, 
bet fliukas, liepė parūpint 
kuodaugiausia spirgių.

Pekla.— Numirus Raspu- 
tinui, pekloje labai 'atpigo 
smala ir siera. Mat, Raspu
tinas išeikvodavo devynias 
galybes to štofo. Liucipie- 
ras įsakė velniukams suras
ti Rusijoj antrą tokį agentą.

Jersey City, N. J. — Kad 
užbėgus už akių visiems 
progresyviškiems lietu
viams, mūsų miesto katali
kai išvien su dukterimis pa
rengė užvis pirmiausia pik
niką. Bet ta diena lietus 
kad davė, tai davė ir supei- 
zavo visa kataliku bizni. 
Katalikai už tai labai supy
ko ant dievo ir dabar žada 
parsikviesti jį ant savo susi
rinkimo ir atsakančiai nu
bausti.

tark man, kaip aš turiu už
silaikyti švento Frenkio su- 
saidėj, kad daryt taip, kaip suvalgysiu.

Adomas ir J ieva.
Onutė gavo nuo motinos 

obuolį. Jonukas jai sako:
—Eikš, Onute, sulošim A- 

domą ir Jievą. Tu mane 
gundyk su obuoliu, o aš jį

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APT 1E K A
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 ex presų.

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

įvairios Dainos.
Tai yra stora, 216 puslapių, knyga, 

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, liet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
juokingos, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

KAINĄ 50c.
AR VERTA BUTT TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
jie gauna už tai atlyginimų ir koks jų 
likimas,— parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus) ir! pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring Si.,
So. Boston, Mass.

KIEKVIENAS GALI BŪTI
FOTOGRAFISTU.

Kųtik išėjo iš spau
dos pirma lietuvių kal
boj knyga, iš kurios 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti fotografystės 
amato. I’risiųskite $1, 
o gausite šitų knygų. 
Siuntimų apmokame. 
Adresuokite:
NORTH END PHOTO CO.

376 Selkirk Avenue 
Winnipeg, Man., / Canada.Juozas Garšva

G RA BORI US (Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS. 
Išbalsamuoju ir laidoja numirusius 

ant visokių, kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
I II N. 5th St., 264 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y. 
Tol. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Main

Apt i e kai
Teisingai sutaisomi vaistai 

‘prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugų, o būsite 
ganėdint i.

N. MOSKOWITZ
Aptiekorius ir Chemikas 

215 Roebling St., Cor. So.
BROOKLYN, N. Y.

už-

2nd
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DR. I. A. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

Skausmų dantų sustabdau 
antsyk. 
skausmo, 
pas mane dantis taisė.

Ištraukiu be jokio
Paklauskite, kas

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

• 5. .

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Bjauriausia* akauamas dantų 
sustabdomas antsyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamų kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—110 So. 2nd St, 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigtini hnperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklų Peterburge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikina pnaeknira 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai npsipažinus au aimpto- 

£ niais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimų.

O. STROLIENĖ
Jauniškaiti 1

819 Walnut SL.NEWAR, N.J.

Telefonas Market

FARMOSJ
Vienintelis pardavėjas že

mės ir ūkių, kuris rūpinasi 
savo tautiečių gerove ir pi
giau galima pirkti, negu, 
nuo ko kito. Duodu j
visokias rodąs, patarimus i 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
farm u dykai.

M. WALENCIUS
, (

Telephone Yardn &51 or 1SS

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIVIf A CHICAGOJE Ari iEKA
Męa flŽIaikome kuogeriannina ▼«!■(«*. Su didele atyda lipildom 

receptas kaip Amerikon, taip Ir Europoa daktarų. Patarimai per 
laiškui aateikiam dykai.

Savin’nkaa Ir Provlnoriaa
F. A. JOZAPAITIS

86»1 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo telephone Drover 7781.

Scottville,

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau
jas skaitytojar, 
kuris užsirašys 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.00, 
tas gaus dovanų 
knygų vertės 
1 dolerio arba 
“Kardų” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus

knygų už 60c. Kas iš neskaitančių 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gaus 
knygų už 50c., senas skaitytojas 
gaus knygų už 25c. Kas prisius už 
“Kova” $2.00, gaus knygų už 75c.;
kas prisius už “Kardų“ $1.00,tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytojas už 
25 centus. Kas užsirašys “Naujųjų
Gadynę”, kaina metams $1.50, tas 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuos laik
raščius per mane. Tiek pat mokėda
mi gausite genj knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamui. Knygas 
duosiu tik “Laisvos” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:

J. POCIUS
2370 Margaret St., Philadelphia, Pa

CIA • GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVI;

an mu m ai. imri nirinmnT-n rrm-r-i------------irr~i m nrm -iumrranTrj'm—•

f“” LIETUVIŠKA APTIEKI
šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dvi dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietux iška TRNJANKA, baksas 25 ir 5Gc.
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi del įvairiu ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUG1N1MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių (’REAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 

Ise kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškai Aptiekoriui
410 So. 2nd Street, kampan Union Av«

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

.....  ............................... ■ 1 ■■ o——■ ——■ . .......................

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetiką ir 
lietuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta* 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korės po nd e nei ji ne Mokykla, 13 2 7 N. Robey St., Chicago

»ILVG LIGOS

Valstija

\ .11-

/.s norui
pantis

Miestas

Kiti pntarsiu. Leiskite man Imti jtts'Į tlrauRU 
ir trci adai iii, l’arsisii)sditik ite mano Dykai 
Duodami) Knygą ir skaitykite mano pra- 
ncAiinn vilties.

f \ ■

MM

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negales, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos hmioroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali Luti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labui mažą užmokestį.

Mes laip-gi norime Jums pasakyti apie musų 
pasekminga metodą naminio g\<lymo tokiu smarkių 
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Cd?s T i ;n<5. Gonorea, Nerviškas Nu^ilpnimas, 
Sukrekėjimo Stnktura. Pūslės bei Inkstų Negalės

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

dykai duodamą kny;a

kalboje. Ji yra 
jas ir patarimus, 

i žinoti ir sekti—• 
t i. Jeigu norite 
i seny laikų svai-

patirti faktus apie tokias 
in i.: i—siųskite tiktai savo, 
ant dykai duodamos knygos 
tie mokėjo sunkiai uždirbtus 

i. it e -i!:t brangu vadą j švel
numais. Jus patirsite savo 
Imti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien.
1 laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. Russell Price Co., l.uoo-0 so. ciinton st., Chicago, iu*.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangių medikališką. knygų.
Vardas ir pavardė................................. ..........................................................
Gatvė ir No................................. .. ...........................................



Aukos Socialistų 
Partijai.

jau valanda laiko praėjo, kaip 
garsinome aukas S. P. Užtat, noma- 

z.a jų ir prisirinko. Socialistų Parti
al pagelbon stojo šie draugiai ir 
Irau ges:

John Jakes iš Greenwich, N. V., 25
J. Venckus iš So. Chicago, III., J. 

Plants iš Riverton, III., 10 c.; M. Ta- 
teikis iš Shenandoah, Pa., 25c.; (h. 
l’etrovski iš Monongahella City. Pa., 
10c. Nuo drg, J. Savinčiaus iš Hud- 

un, N- Y., gauta $1.60. Aukavo šie 
draugai:

J. Lobakas—25c., O. Savinčienū — 
15c., Jul. Savinčius, J. Miliauckas, A. 
Miliauckienė, V. Majauckas, A. Sta- 
fiialiūnas, S. Saukas—po 10c.,

Bcrukštis ir Berukštienė iš Nashua. 
N. H., 20c., S. Balčiūnas iš Nashua, 
N. H.—10c., Klivjacka iš Baltimore, 
Md., 10c.

Iš Hillcrest, Alta, Canada—$3.10.
Aukavo šie draiugai: F. Mileris. .1. 

Raškevičius, O. Raškevičįonč. E. Ged
raitis, A. Plitz, F. Skellys, A. Ku
činskas, A.' Kuzminekas, J. Matjošai- 
tis, P. Matjošaitis ir A. Rugis - - po 
25c.; K. Kubielski, S. Kancier+us — 
j><» 10c.; J. Mauza 15q. Išvijo pa. .daro 
$3.10.

Pr. JoČionis iš Detroit. Mich. 10c.
J. ir J. Stočkai iš Mones.-u n. Pa., 

prisiuntė surinkę S. I*, agitacijai 
$1.85.

Aukavo' T. Ygnolavioe. T. Kri/.i- 
ziauskas—po 50c.; J. A. Stočkus, J. E. 
Btočkienė—po 30c.; J. Kup.-ta.«, A. Vi
džiūnas, S. Šileika. Stravinską.-. Ba-

susirinkimą L. S. S. 183 kuopo-

coviče, M. Černiauskas, J. V iii lo \ a
po 2.5c.; M. Bacovičieru' 20c.; U. Stoč
kus. A. Stočkienė, B. Kirs tuka. J<>
kaitienė. A. Baulauskis,, M. Drą ui U
T. Burba, S. i’aulau ka s. J. \ n u ši ns
kas. S. Margeris, J. Lul<šis. Betinka-
F. Beinoras—po l()r.

M. Karalius rš Glen I.yon . l’a 81
A. Strakau.-kas iš Red 1 .odge

M on t. 10c.
Iš Raymond, Wash., per menes, n

aukauta $2.05 (kuopa iš iždo pridėjo 
50c.) Prisiuntė drg. Sabaliauskas.

IŠ Red Lodge Mont. g:ieita Ii
Aukavo: V. Ramžis, Jurgis l’uod
nas—po 10c.; J. Berniūna, 2‘)e.; \

l’uod aunas A. l’oikcviče, K. 1 )<•

keviče, A. Pivuicka.-*. J- l’°» 
po 25c.

•keviči

Rumford, Me., aukavo šie draugai: 
J. Venckus—25c.. A. Malnza- 20c. i,. 
Matuzienė, J. Matuzas, V. Matuziem■, 
J. Kazragis, S. Tutlis, P. P varūna . 
V. Tisano, B. Pikelis, V. Bičiūną , N. 
Ukmantovič. P. Stasiulis, F. V< įte
kus, B. Venckienė, P. Venckų.-, S. 
Venckienė, D. .Norusis— po 10c.: viso 
$2.05.

So. Manchester, Conn., S. B. agita
cijai aukavo šie draugai: M. Paškevi 
čiūtė, J. Lukštas. J. Pašakarnis po 
25c.; R. Zokaitieme 20c.. A. Pašakar
nis— 15c.; A. Zokaitis, V. Kova-. ši. 
Kovienė, T. Kumpis, O. Kumpiene, V. 
Kumpinio. J. Kumpinti.-. F. 
Kumpiutis, J. Užupis, Z.
2-ilinsk'tė, J. Šlapikas. A. Gudaitis, 
J. kreuzailis, B. Mažeikiene. K. Siam 
čius J. Seurusaitis, J. Marcinkeviėia, 
V. Degutis. J. Jamiškevu'ia, K. De
gutis— po 10c. Viso $3.10.

R. A. Zokaičiai.
Viso šiame “Laisvės” numery a ūkti 

yra $20.35. Ant tokios sumos “I.ais-
vės” kasieriu išraše č( ■r i Soci: i.i - tn
Partijos sol . tariau. v;iirdu.

A v. įminkit tai jau trečia .
Apie gaviu. pirmojo . . 1 .o •• Lais-

vėjo” jau rašy a. ? n'.<■ «•;. \ 11 ‘: i ant-
rojo čekio drg. Max S: •Mil-
lion Dime Camxpaign” ! on.lo mena-
džeris rašo:
“DEAR COMRADE

Many thanks for y< mr chec k of
Si 5.75 which wa> re< ■i\ed a few
days ago. We certaiu appn ciat e
the good heartml coope ration o !' the
Lithuanian comrades. 1 he 1 ii'Vi1 t hey
are doing their full si iare am 1 in
many ways they are doing more
than the American comrades.

Kindly let me know if you will
care to use one of our M il 1 ion 1 time
banks and I will gladly send you as
many as you think you can use, with
best wishes, I am

Fraternally yours,
Max Sherover, Manager, 

Million Dime Campaign Fund.” 
Taigi, viso ligšiol per “Laisvę” nu

ėjo S. P. agitacijai trjs čekiai ant 
$61.60.

PAJIEŠKOJIMAL
Pajieškau savo brolio Simano Ado

maičio, Kauno gubernijos ir pavieto, 
Skirsnemunės parapijos, kaimo Ka
niūkų, pereitais metais nekurie matė 
New Yorke. Taigi maloniai meldžiu 
atsišaukt arba kas apie jį žino, pra
nešt, už ką aš pilnai atsilyginsiu.

Marijona Adomaičiukė
621—3rd St., Brooklyn, N. Y.

(46—48)

Pajieškau brolio Juozo Tamošaičio, 
Kaimo gub., Baseinų pav., Jurbarko 
parapijos, Užantvardžio kaimo. Se
niau gyveno Spring Valley, Ill., apie 
porą metų atgal nuvažiavo į Pitts
burgh, Pa. Jis pats malonės atsi
šaukti arba kas žino pranešti, nes tu
riu svarbų reikalą.

A. Tamošaitis
267 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

(46-47)

Pajieškau Jono Povilaičio, jisai sa
kydavos esąs Jonas Smitas. Jis 
mane nuskriaudė ir dabar nežinia kur 
dingo. Jis turi 26 metus, 5 pėdų ir 
6 colių augščio, ant rankų yra karpų, 
kairėje pusėje ant veido randas. Ma
noma, kad jis randasi Clevelando a- 
pielinkėj. Kas tokį patėmysit, malo
nėkit man pranešti. Už pranešimą 
skiriu $5.00.

A. Samulis 
1942 Oregon Ave., Cleveland, Ohio.

Pajieškau Juozo Zelensko, gyveno 
Phpadelphia, Pa. Paeina iš Vilniaus 
'gub., Trakų pav., Kalvių parapijos, 
Sevelionių kaimo.

Meldžiu atsišaukti.
P. Žemaitis.

1514 W. Pearl St, Philadelphia, ^a.

Pajieškau brolio Kazimiero Skape- Į 
rio, Kauno gub., Panevėžio pav., taip
gi ir daugiau pažįstamų. Meldžiu at
sišaukti.

A. Skajperas
72 Garden St./ Hoboken, N. J.

REIKALAUJA MERGINŲ.
Darbas hotely, alga $30.00 į meno- • 

sį. Turi mokėt nors kiek angliškai ' 
ir valgius gaminti.

Miss V. Norbuth
Walnut H ill School, Natick, Mass.

TIKTAI PER 30 DIENŲ.
Did<4is išpardavimas visokių lietu

viškų knygų ir britvų. Reikalauda
mi kataliogo, įdėkite už 2 centu 
štampą.

F. M1LAŠAUSKLS.
25—2nd St., So. Boston, Mass.

(42—49)

Mylėtojams Muzikos ir Dainų:
Išsimokinimas notų ant visokių 

instrumentų arba dainuoti be moky
tojau.-; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos į 8 lek
cijas. mokytojas ima |x> $1 už lekci
ją. 8 lekcijos - knyga $1.50, parduo
du už $1.

G. A. BARONAS
McKEES ROCKS, PA.

Jonas MATHUS
DIDŽIAUSIAS

N AS VISAME SO.
BOS TON E.

mai ir užkandžiai. l’atti 
mas prielankus. Atsilankykite, 3 
o persitikrinsite. i

JONAS MATHUS |
(Lietuvis Savininkas) Jį

342—344 W. Broadway f
So. Boston, Ma«s. į

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 43 
Labdarystės Draugijos namo). 1

užkietėjimas,

K Nevirškinimas,i L i ♦H a simptomai,

' H ■« U
! K I
k n
; W i

skilvio 
susti Tū

loki 
lie

žuvio nptraukiinas, apetito netekimas, abelnas iicveikluinas, 
nia?;akraii,iyslė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labui ser
gančiu. Kodėl nei iii ti

i h

103 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Knygiaus raštininkas P. Labanauskas 

491 Main St., Ansonia, Conn.

ir 
kaip

DfJ 
u fli
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Temykite!
JAS LIETUVIŠKAS SAI

Užlaiko šaltą alų, seniausia deg
tine. kvepiančius cigarus, sanitariška 
valgykla, ant vietos gaminami val
giai. Puikus dideli miegruimiai iš- 
randavojami už pigiausią kainą. Ma
lonus patarnavimas. Randasi pas

S. L. T, PESTYNIK
892 Pembroke St., Bridgeport, Conn.

(46— G9)

KIRPIMO MOKYKLA.
Mokinkimės kirpimo VYRIŠKŲ 

DRABUŽIŲ. Duodu kirpimo, brai
žinio proporcijų lekcijas ypatiškai ir 
per laiškus pagal “dvidešimto šimt
mečio sistemą”. Pristatau petrinas į 
visus miestus Suvienytų Valstijų ir 
Kanados. Reikalaudami platesnių in
formacijų, kreipkitės šiuo antrašu:

L. G. KAZIUNĄS
96 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNEJISIU 
ANT LYTIŠKU ORGANU

Prlslunsklte mums tik 50c.
Nuflllpnejle ant lytišku organu vyrai, 

kaip tai nerviu. paliks išR.vdynti ant visa
dos per vartojima. gyduolių. N< )VO. Tai 
yra. galima pasakyti, eudaime gyduolė, 
kurios išgydo Jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. .Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarko nervlu, kad nustoet 
vyriškumą. kad esate nusilpnejesiatn 
padčjimy, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejhnai viduriu, novlrinl- 
mai skilvio, inkstu liga arba kitos ligos 
nuslys, nemielus sapniai, baime sutikti 
Ztnonlus, kaip tai daro nekurie, paliksto 
išgydyntl per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika padarls Jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo 
ypatibems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą pada
rls, Igslunsme jums DYKAI komnlctišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prlsiunste mums savo antrašą Ir 
Iiavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle- 
os arba sidabru del apmokejlma liešu 

persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletlškas kursas igslgydymui, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatldelloklte, talp-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarsinlma ir mes 
Išsiunsme jums tuojaus tas gyduoles.

NOVO COMPANY,
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia. Pa.
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EVERA’S
Baisam of Life

Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti 
us išsiplėtoti? Šio vaisto veikme yra greita ir lab- 
.Jisai yra aLstataneios vertės tonikų. Jisai padaro 

vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
gaivina 
iiaiiošoji 
karštyje ir drugyje.
tarlain.as moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonka.

Pilvo Skaudėjimas. Rį*
p;irasė mums: “Mano pnti turėjo pilvo RluiuiHjimu. Pa
ėmus jivi SeveroH (lyvybėn P.nlzamo, HkuudėjbnuH nustojo."

Pirkdami vaistiiM, praSykifo Severoa vaistų ir bntinni reikalaukite, kad 
duptų Jums tai, ko Jus reikalaujate. Aptiekus pardavinėja Sereros Vaistus. 
Ji'iuu jūsų apliokoriun neįurštų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užnisuky- 
fcitre jų tiesiog 15 mus-ų. ____

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

goiij ir sumažina priepuoliu ašt rūmą. Jojo romi- 
veikmė daro jj puikiu vaisiu pasimainančiame

Jisai sustiprina, silpnuosius ir yra pa-

Ar nori but gražus?
Jei taip, tai nusipirkite ntoslies, ku

rių išdirba Wilbert ('o. ir visi dakta
rai ir a|8iekoriai pripažįsta geriausia.

Ištepant most imi veidą prieš ei
nant pulti, per kelis vakarus, padaro 
veidą tyru ir skaisčiai baltu. Varto
dami tą mostį už tūlo laiko prašalin
site visokius spuopus ir demes (piet
ums), saules nudegimus ir lašus. 
Kaina dėžutės 50c.

Merginoms, kurios nori biiti bal- 
tai-raudonos. męs turime prie tos 
mosties piitaikstų odos pudrą, ryte 
patrynus su pudra, veidas palieka 
skaisčiai baltas-raudonas ir niekas 
negali pažinti, kad malovolas, bot 
taip išrodo, knip prigimtas, 'kas pri
tinka ir vyrams. Kaina 50c. ir $1.00.

Odos Muilas tikrai išgydo spuogus, 
jeigu jie nepaeina nuo sunkios ligos. 
Kaina 25c. .Adresas:

Box 36,
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’ Park, III.
Maršalka: A_ Plėštis, P. O. Box 

675, Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibūna kas trečią 

savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. Ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po plotų.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

V Icc-Prezldentas B. Maukus, Cor. 
13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa.

Susinėsimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-ilerman, 140 E. 19th St.,

New York, N. Y.
Businęšlmų Sekretorius 2) J. Na- 
viackas, 183 Roebling St.,

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

Westville, III.
Finansų Sekretorius 2) J. tSt-nniulw

J. RIMKUS, vičius, 229 N. 6th St.,
Holbrook, Miuss. Ph-iladelprla, Pa

(11—49)

i Akušerka
i) ' (i, Pabalgusi kursų XVonuiti* Vedicai m

College Baltimore, Md. 2
FnB<'Kniingal atlieka savo darbų pr(a 

gimdymo. tai’>gl utį teikia vi'iokfria risiąs ir 
OftK'.Jbą tnvuiiiooė moterų iixoae.

M
F. Stropiene 6 Lorins n.,

9 arti B Ir Jtli «t».
SO BOSTON, MAHS.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

Ž< minu paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačią:
Nuo Reumatizmo ....................... $1.00
Kraujo Valytojas ...................... 1.00
Viduriu Reguliatorius .................. 50c.
Trojanka ............. 25c., 50c iv $1.00

Ii- visokias kitokias gyduoles nuo 
vi.'okiu ligų, kurios čia dar nepaminė
to.-. galima gauti per pačta.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Iždininkas K. Šidlauskas,
220 W. Broadway, So.Boston, Masu 

Kasos Globėjai: M. Čėsna, B6 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužiu, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. J. Gerdauskas, 78 Welles St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 611, West
ville, Ill., kuris yar po kaucija 
$1,000.00, o jis įrašęs į knygas pasiųs 
Iždininkui.
lygi, su juodžemia ir moliu, ir molis 
tą nei pamislytl nenorėsit*. Turė- 
elų draugijos ir tialp viii rengėja) 
kortus yra iiduartaunoa haa trj> Mftna-

LIETUVIŲ PAŠELPINES DR-STES 
“LAISVĖS”, EASTON, PA.

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas M ar. Urba,

1118 Ferry 8t., Easton, Pa. 
Pirmininko pagelb. B. Davidonis ,

1820 Fairow Av«., Easton, Pa. 
Protokolų Rašt. ir organo užžiūrčto 
Jau Al«x Vyturle,

139 So. Bank St., Easton, Pa.
Finansų Raštininkas F. Vyturta,

189 Bo. Bank St., Easton, Pa. 
KasieriuR F. Malkaitia,

668 Northampton St., Kao ton, Pa.

DRAUGIJOS, 
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

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

T. M. Lisajus, sekretorius
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

stubos 94 So. 1st St., Brooklyn,N.Y.
K. Vilkas, iždininkas

499 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
F. čižauskas,

732—8th : ve., Astoria, L. I.N.Y. 
M. Byla,

58 Gansevoort St. New York City. 
F. Kalpokas

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
K. Kriaučiūnas,

28 Powers St., Brooklyn, N. Y. 
A. Langaitis,

231 Berry St., Brooklyn, N. Y. 
I' 1 V-1 a

37 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
J. Kreivėnas

120 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
J. Sarnulevičius, Sąjungos rekomen
duojamas perkalbėtojas (tlumočius), 
375 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

Kasos Globėjai:
Alex Biga,

1021 Elm Bt., Eaiton, Pa. 
And. Meškauskas,

1222 Pine St., Eaiiton, Pa. 
Maršalka Juz. Tarvidaitė,

1019 Elm St., Ea«b»u, Pa. 
luiirlnklmai būna kaa pirmą pit- 

nyčią kiekvieno mėnesio anglų aee. 
ruime, 439 Northampton St., Eastftn, 
Pen n’a.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirminlnkan V. Januška,
832—29th St., Brooklyn, N. Y. 

Sekretorius Aleksaitie,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Kanierius S. Pavalkia,
87 Stagg St., Brook’yu, N. T. 

Choro vedėjau L. Ereminae,
824 Berriman St., Brook’yn, N. T.
Repeticijos ataibūna kaa pėtnyčlą, 

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

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
L. D. L. D. C. K O M. ADRESAI:

Pirmininkas L Pruseika,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorė J. Benes,
1780 St. Jo*hn’s Place, Brooklyn, N.Y. 
Iždininkas K. Liutkus,

131 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Li t era t ū ros Komitetas:

K. Vidikas, 229 N. 6th St.,
Philadelphia, Pa.

P. Kurku’is, 229 N. 6th St., 
Philadelphia, Pa.

A. J. Karalius, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ. 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrose Park, Ill. 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park, Ill. 

Protokolų raštin. Alek. Morkue, 
907—22nd Ave., Melrose Park, Ill.

Box 600.
Fin. raštin. W. Strumillfl,

1814 So. 50th Ave., 
Iždininkas F. Lapinsld,

P. O. Box 1109,

Cicere, Ill.

MelreeeAR
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill.
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 

’j. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose

Vice-pirmininkae V. Vitkevičius,
29 iHudson Ave., Brooklyn, N. Y. 

Sekretorius F. Kalpokas,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Kasieriųs J. Semenas,
334—29th St., Brooklyn, N. Y.

Trustisai: M. Liberia, 121 Grand
St., B’klyn, N. Y., A. Sirgedas, 183 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtė,

292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y. 
Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖ 
ANSONIA, CONN., VIRŠŲ 

NINKU ADRESAI.
Pirmihinkas A. Mureika,

113 Liberty St., Ansonia, Conn.
Vice-pirmininkas J. Mockaitis,

P. O. Box 128, Ansonia, Conn.
Nutarimų raštin. S. Tiškevičius,

P. O. Box 176, Ansonia, Conn.
Finansų raštininkas P. Rageišis,

161 N. Main St., Ansonia, Conn.
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ansonia, Conn.
Knygius O. Radzevičiūtė.

264 N. State St., Ansonia, Conn. 
Knygiaus pagelbininkas A. Yakštys,

LIETUVOS SrfjNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Rastis,
1330 So. Sheridan Rd., WaukogajiJll. 
Birin, pagelbininkas M. AmbraxiiTnas,

1421 Lincoln St., Waukegan, Ill.
Prot okolų Sek rotorius St. Deikus, 
721 Cummings Avo., Waukegan, 111. 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

1319 Lincoln St., Waukegan, 111. 
Kasieriųs M. Kairaitis,

IGt; — |0tli St., North Chicago, Ill. 
Kasas Globėjai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North CJliicago, 
HI.

St. Bu<'is, 1408 So. Park Ave.
Waukegan, III.

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, III. 

Pagalbininkas J. Werdauskis.
Susirinkimai atsibūna kas trečia 

nedelia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų, Linosybes svetainėj 801 8th 
St. it Sheridan ltd., Waukegan, ill.

DR. V. K. DRAUCW.IOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkočiūnas,

Box 666, Steger, III.
Vico-prozidentas W. Stoškus,

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

364 L Box, Steger, Ill.
Iždo raštininkas A. Salasevičia, 

Box 111, Steger. 111.
Iždininkas (kasieriųs) T. šnekutis

Box 483, Sieger, Ill.
Knygyno raštininkas E. Striško, 

Box 566, St< ger. III.
Knygyno iždininkas J. Damidavičia, 

Box 407, Steger, III.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno menesio nedėlioj, P. A. Sa- 
lasevičiaus svi'tainej.

LAISVĖS M \ LP. roJŲ DRAUI.YS I'Ė 
( OLLINSN ILLK, ILL., VALDYBA: 

l’iiinininktis L. Žvingilas,
123 Aurora St., < oliim-xillc, Ill. 

I’irm. pagelbininka- P. l’apeika,
121 So. Chestnut St., Colliii vijle. III. 
Nutarimų raštininkas I’ Kuo-evičia.

615 Vandalia St., Collii'i: \ ille, III, 
Uin. Raštininkas I’. Skamaraka .

817 High St., C-ollin.-vilic, 111. 
Iždininką.- J. Willimal.

837 ( (•niral .Ave., ( ollin. ville, III. 
Organo užžiūrelojas V. Raudonius,

306 St rung Ave., t ouin. ville. Hl.
Sik:rinkimai būna kn-kxbno mene- 

,-io 1-mą ir ■’> čia nedėldienį. Lmą va
landą po pietų, Sallel salėj, kampas 
E .Main ii' N. Morrison Ave. Collins
ville, Illinois.

LIET. St NŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCK EORD. ILL., 
\ IRsIM.NKI ADRESAI:

I’rezidentas A. Petronis, •
719 Lincoln Avė.

\ice-l ’rezidentas B. Čepaite.
1118 So. Winnebago St.

Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė,
622 H ui i n SI.

Finansų raštininkas P. C. Aleksynas, 
1516—lit h Avė.

Iždininkas S. Buzinskis,
719 Lincoln Avė.

Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 1109
So. Winnebago St..; A. Rimšiukė.l 1 1 3
So. Winnebago St.
Maršalka E. Al vikis,

816 Wall St.
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague St.

A. P. L. A. DR-.IOS CENTRO \ A L- 
DJBOS IR Kt OPU SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
t'entro pirmininkas J, M. Ma.-keliūnas

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
.;015 Slayton St.-. N. S. PittsburghJ’a. 
Centro Sekretorius J. Mažiukna 
1111 Market St., N.S. Pittsburgh, l’a. 
Centro Iždininkas K. Varašis, 
12 & Carson Sts.,S.S. Pittsburgh, Pa.

Turtu Kontrolės Komisija:
!•’. U rinkis,

313 Sixth St., Charleroi, Pa. 
W. Urnežis, 1429 Reedsdale St.,

N. S. Pittsburgh, Pa. 
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos — J. L Alexis,
P. O. Box 344 North Diamond St., 

Pittsburgh, Pa.
1 kuopos P. Franciksvičius,

122 Sagamor* St., Esplein, 
Pittsburgh, Pa.

8 kuopos, J. Galglr.ai, P. O. Bax 
111, Laupurex, Pa.
4 kuopos Ig. RasinsLis,

205 Soho St.,, Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, J. Kvetkauskas, P. O. 

Box 292, Cuddy, Pa.
7 kuopos A. Žvirblis, 2228 Forbes 

St., Pittsburgh, l’a.
t kuopos, A. Palučls, 2128 Wright* 

St., S. S. Pittsburgh, Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas,

Box 283, Arnold, Pa.
10 kuopos V. S. Riukas, 71S Mc 

Kean Ave., Donora, Pa.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĘ 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkai W. Žemaitis,

812 E. Centre Ii.
Pirmininke pagelbininkas P. Yseda, 

815 E. Centre Si. 
Pretekelą raštiniu. A. Ramauckas, 

1026 E. Pine lt
Finansų raitin. P. Petčiulis,

1227 E. Pine Si.
ižde tnsstisaii A. Račkauskas, 89

Tenth St., J. Baukus, 1121 Ek Ma- 
hanoy Ave., W. Simniikis, 1217 ■.

Mahanoy Avė., 
Maršalka W. Svintickas.

515 W. Pine Si.
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

nedėlį kiekviena mėnesio 7 vai. va
karo Juozo Margelio svetainėj, 69 N. 
Main St.. Mahanoy City, Pa.

i -*,f*'1 ■ ■- t *..L. ..................——--i-,- ■ i,-... _j-nnr

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESEKIŲ 
K SKYRIAUS KOMITJSTASi 

Pirmininkas A. Mačai tie,
109 Grand Bt.» Brooklyn, N. T. 

Protokolų raitin. J. A. Bekampis,
188 Roebling Bt., Brooklyn, N. Y. 

Ftnaasą raitininkas VI. Jlo&u,
87 Staff St., Brooklyn, M. Y. 

IMiatakaa Kaalmiona Simkas,
MS lantano St, ■rtaklpa, M.V.

IDENTISTAS
(i varant uotas ant 20 metų 
Uždeji'maH kepuraitės 22 k. ... $5.9S 

Užplombavimaa 50c ir aagščiau.
Išvalyman ........................................... Kfle.
Užplombavimas auksu................ Il.flft

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te, o vakari apžiūrėt,

SANITARY DENTAL PARLOS 
807 Bedford Ave., Tarps 2-roa h 

1-mos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Visokiems piknikams, 
t. t. 
šokias

Ant 
siunčiu

A. STRUFAS
Novell v Manufacturer

A T Y D A 
Dnaugvatėms, Kuopomu ir Kliubanm! 

Išdirbu visokias
Kl KARDAS, “BADGES”, GUZFKUS 

IR ŽENKLELIUS
šermenims ir 

Darau visokius Medalius ir vi- 
atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavimo pri- 
sam polius.

25,000 KATAL10GŲ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu nuturi mano katalogo, tai prisių.-k už 3c partinę markę, o aptu
rėki didelį ir puiku katalogu, kuriame rasi visokių geriausiu ARMONIKŲ, 
SK RIPKŲ. 'FRU BU. ir daugybę kitokių MUZIKAl.IšKŲ INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKU IR MAUDU KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Arinonikxs su 76 ir 103 raktais. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydis 
5x6į su 310 paveikslėliu. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite tei. ingus tavorus. Agentams parduodu pigiau, 
škaplieriai 60c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame 60%.

W. S. Waidelis, 112 GRAND ST.,
BROOKLYN, N. 1,

i®
i:'0!ii TREJOS DEVYKERIOS 

arba
TREJANKA ____

Sujtdedi U ivoinų gydančių tolių ir iaknų.

Sutaisyta su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

vynu deUikilviO.
Gydo visokias skilvio ligas, neinaiim^, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemerų, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOSIMAS: Viena pakeli 4itų gydančiu 

augmenų užmerkti | vieną kvjrta čysto spiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čystame van
denyje ir po 24, valandų gerti po pute auklei*) 
a t b.i ruaiiad.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorim 
229 Bedford A v® , Brooklyn, N. Y. 

Kampas North vto» tatvėa.

mSi

AR NORI

Neatidėliokits

Urr- 
kiek palinksminąs gyvėsi■»<« 
jflmis gyvenimu įkiršjo var- 
visokias gyduoles Ir jaučiatės 
blogiau, tuomet, sieko ae-

1W GRAND 8T

Nusipirkti Gerus 
ČEVERYKUS? 

Jeigu taip, Ui vinBe. 
met eik į

J. MARTINAIČIO 
čEVERIKŲ KRAD 

TUVĘ, 
kur galėsi paiirink£ 
pagal savo norą,

J. MARTINAITIS
BROOKLYN, N. ft

SERGANTIEJI!
AR NUSTOJOTB SVEIKATA IS 

Diens po dienai, metas pe metei 
užsiims gydymą sergančių žmoni*. 
Prrsistatykite sau, kiek 
džiae, 
J eiga 
tojant 
nuolat
laukdamas, kreipkis pas gerai nu- 
prsntantį daktarą ir specialistą 

DR. LEONARD ĮKANDĖS
Jis jums be pinigą patars, ką da

ryti, kad Išgelbėti gyvastį ir paaiš
kina apie ligą. Gydau per 20 metą 
visokią* liga* su didžiausiomis pa
sekmėmis, kuip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių, jaknų ir tt.

Dil gydymo nervą ir lytišką ligą 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spindulial, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl te, 
kad labai brangus. Chemiškas Išty
rinėjimas šlapumo.
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas

DB. LANDES 
Ofise valandMi ntM 19 ryte Iki B 

Šventadieniais nee 19

FRIK2ASTIES LIGOS.

140 EAST 22 ST,N.

..ite



VIETiNESŽINIOS.
Būkite konferencijoj.

• New Yorko draugijų Są
jungos viešųjų reikalų ko
mitetas šaukia šį nedčldienj, 
2 valandą po pietų, visų 
draugijų išrinktinius dele
gatus labai svarbių reikalų 
aptarti ir nuspręsti. Visų 
pirm bus svarstomas reika
las įgijimo savos svetainės. 
Tai yra begalo opus klausi
mas, kuris mūsų visuomenei 
labai rūpi. Brooklynas ant 
ilgiau negales pasilikti be 
geresnės ir patogesnės sve
taines. Bus fcaip-pat svars
toma® klausimas įsteigimo 
lietuvių mokyklos.

Visi draugijų išrinkti de
legatai nepamirškite būti 
Tautiškame Nanae 2 vai. po 
pietą. Visuomenės reikalas 
yra svarbesnis, negu nedėl- 
dienio pasilinksminimas.

teisingiausiai dėl savo vien
genčių. Todėl meldžiame 
atsilankyti, o būsite pilnai 
užganėdinti. Taipgi męs 
duodame savo rėmėjams 
dovanas, kaip tai: kvepalų, 
muilo ir kitokias.

Su tikra pagarba
The MARCY PHARMACY 

S. Cohn, Mgr.
76 Marcy Ave., Cor. So. 1st 

Brooklyn, N. Y.

VINCAS VAIVADAS
SPORTING CAFE

Puikiausia ir švariausia užeiga 
Užeikite ir persitikrinkite

412 Grand St., Brooklyn,NY
Telephone Stagg 3534.

ALEX DOBROVOLSKIS

PRANEŠIMAI.

EXTRA!
Parsiduoda puikus ir ge

roj vietoj kendštoris. Vieta 
gerai įdirbta per ilgus lai
kus. Priežastis pardavimo 
—išvažiavimas pas tėvus.

Parsiduoda puikus namas 
Williamsburge,6 familijoms, 
po 4 kambarius tik už$4,400. 
Puikus mūrinis namas ant 
2 florų su 11 kambarių, 2 
maudynes, 2 toiletai, viskas 
įtaisyta, kaina $3,000, reikia 
įmokėti $500. Kas nori nu
sipirkti namą, lotą, krautu-

K. LIUTKUS

JOKUBAS KANCIERIUS JOHN KULBOK, Cafe

Great Neck, N. J. — “Lai-' vę ar dirbtuvę, insišiūryti, 
svės” N46 tilpo pranešimas, meldžiu atcviti pas niumis, 
kad 7 d. birželio bus vaka- busit pilnai užganėdinti.No
ras L. D. ir S. draugystės ir|r^n^ gaut pilną atlyginimą 
L. S. S. vietos kuopos. Tu- už sužeidimą, kreipkitės 
rejo būti 17 d. birželio. Bus pas niumis, bile kur gyvena- 
sulošta veikalas “Blinda“.1 te, o męs aprūpinsime gc- 
Pradžia 8:15 vai. vakare.1 riausiais advokatais. Su pu
lt viečiame visus atsilankyti.' garba B. A. Zinis Real Es-

O Jusutė tate of lice, 131 Grand St.,
_______ L ‘ * Brooklyn, N. Y. Tol. 3353
Piknikas. Greenpoint.

Nedėlioję, 18 d. birželio, ~ .
bus gražus piknikas D-ro (i raUCSlHlBS VISlĮ Žiniai. 
Martino Liuterio Lietuvis-! parduodame ir perkamo v;.<>- 

kos Pagelbinės draugystės,1 Apriko"'” !.«h
John H. Gerken’s New Col- kį biznį arba jį parduot, tai vi.-uo-

Jei nori, kad gerai išrūdytum, pirk 
skrybėles, marškinius ir visus aprė- 
dtilus pas K. Liutkų.

Apie geruma lavoro ir teisingumą 
kainų, nereikalinga girtis. Nesą visi 
brooklyniečiai gerai žino, kad jHgiau 
ir geriau niekur negauni, kaip pas

K. LIUTKUS
131 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 

(arti Berry Si.).

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS

loseum Parke. Prasidės 2 
vai. po pietų, T,F”odaugiau- 
siai kviečiame Mankyti, 
nes smagiai laiką praleisite. 
Jžanga 25c.

Kviečia Komitetas.

18 d. birželio, 736—3rd 
Ave., So. Brooklyn, N. Y., 
bus susirinkimas L. S. S. 20 
kuopos. ■ Visi nariai malo

ni et kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
. Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai išdirbtas 

'ir už kokią kainą norėtum parduot, 
i Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokį biznį ir kiek maž- 

I daug galėtum įnešti pinigų. Tuip-pat 
I męs išpildomo visokias aplikacijas ir 
, paduodame visokias provas geriau- 
j sients advokatams, kaip legal iškas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei- 

jiuune už perkalbėVoją visokiuose rei- 
' kaluose. Visus augščrau paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai itr 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas

Kiekvieną pakeleVingą priimame 
kuogražiausiai ir visados. Tikra lie
tuvišką užeigą.

512 E. llth St., NewYork
(’•or. Ave. B.

BROOKLYNO LIETUVIŲ ATYDAI!

TIKRA LIETUVIŠKA

APTIEKA
riekite pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų.

Sek r. V. Kazlauskas.

M. BALLAS IR J. BUSI!
119 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

30 d. liepos bus puikus iš
važiavimas L. S. S. 20 kuo
pos, į Maple Grove parką. 
Ten bus išpildytas kibai į- 
vairus ir publiką užganėdi
nantis pr įgramas. Kviečia
me visus vietos ir apielinkių 
lietuvius atsilankyti i minė
tą vieta.

A. MENKELIUNAS
šiuomi pranešu, kad aš parduodu 

lotus Hatinia, N. J. Tenai randasi 
7 ar daugiau dirbtuvės ir 2 stotįs ar
ti 'otų. ąubway budavojama ir greit 

i bus užbaigta. Fordas užpirko 84 ak- 
j rus žemės ir budavos didele fabri
ką. Todėl orėdanii sužinot daugiau 
informacijų, kreipkitės pa- ’

A M ENK ELI INĄ
39—16th -t.. So. Brooklyn. N. Y.

Pranešu savo viengenčiams, jog 
aptieka po N64 Grand St. perėjo į 
mano nuosavybę. Pas mus lietuviai 
galės gauti viską, ko tik reikalaus, 
kaip tai įvairių lietuviškų žolių, šak
nų, visokių vaistų ir guminių daiktų. 
Stengsimės visus pilnai užganėdin
ti, suteikdami tikrą darugišką rodą 
ir patarimus visuose reikaluose. Jei
gu reikalingos kokios žolės ar vais
tai ir jų negalit gaut, tai kreipkitės 
pas matu*, o aš pristatysiu.
Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

BROOK LYNO IR A PI ELI N K ĖS 
ATYDAI.

Lietuviškas Kent faktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų

FEL KUDIRKA
61 Grand St., Brooklyn,N.Y.

16 d. birželio Tautiškame 
Name bus L. M. P. S. 1 kp. 
susirinkimas. Visos narės

namų statymo ir senų pataisymo. Iš 
Į plastavojarn, iscementuojam ir 1.1. E 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
522 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

malonėkite atsilankyti, peš 
kalbės V. Kapsukas.

17 d. birželio, Florai (Kro- 
ebels) parke, Angelique St., 
W. Hoboken, N. J., bus pik
nikas moterų draugystės 
Birutės. Prasidės 3 vai. po 
pietų ir trauksis per naktį 
Kviečiame visus vietos ir 
apielinkių lietuvius atsilan
kyti.

Komitetas.

Per pirmą gegužės su
rinktos aukos sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės. Au
kavo šios ypatos: J. Jaki
mavičius—$1.15, M. Vilkau- 
skiene, V. Gutauskas, A. 
Beržietis, J. Vaivada, Ma- 
siulevičius ir J. Šiaurusis — 
po $1.00; Tumelis, M. Ki
čas ir J. Šidlauskas — po 
50c. Viso su smulkesnėmis 
suaukauta $12.60.

J. Jakimavičius.
"t _________________

Brooklyne oras mainosi 
kas minuta. Daug žmonių 
serga. Iš to daktarams ir 
aptiekoriams rugiapjūtė.

The MARCY PHARMACY, 
kuri randasi po num. 76 
Marcy Ave., kampas So. 1st 
St., praneša visiems lietu
viams, kad nuo šio laiko 
mūsų aptiekoje dirbs lietu
vis aptiekorius p. J. Parulis, 
kuris ves lietuvių skyrių,pa
tarnaudamas geriausiai ir

Parmos
GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija y'a mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par- 
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo- 
dam pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
oxtra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su juod*emia ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuokit pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruoti} 
kelių, apm linkę pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų? kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Turė
site ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site i kelis metus turtingais farme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c.

Tikras adresas:

A. K1EDIS &’C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Ant pardavimo.
Parsiduoda namas 7 rū

mu, kitas namas yra gyvu
lių laikymui. Karvė, 80 viš
tų, 150 vištukų, 10 ančių, 9 
žąsįs. Žeme užsėta daržo
vėmis. Parsiduoda už labai 
pigią kainą. Karai daveža 
Ralph-Rockaway Ave.,Ham
burg Ave. ir Church Ave. 
Sustok ant Church Ave. ir 
eik iki East 95th St.

KAIRAITIS
709 E. 95th St, B'kiytų N.Y.

(45—48)

Pirmos Ik misos Cafe
■it-

g:

IGAGERIAUSI GĖRY.MAI
Taipgi suteikiu rodą visokiuose 

silikonuose ir patarnauju visokiuose 
reikaluose.

BROOK LYN

J.
Ūmui OlKH

885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

SALI UN A S 
Kiekvienam smagu

gerai žinomi savininkai.

Pakele- 
vingus pri
imam ko- 
nogražiau- 
siai ir vi

sados

Didelis hotel is, gera viela pakefce- 
vingierns: kambariai įtaisyti pagal 
naują madą, ir visi būsit užganėdin
ti.

JOHN KULBOK U»cninink*>
291 WYTHE AVE., Corner So.1st St. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Geeenpoint.

Pirmas Lietuvižkaf 
RESTORANTA8.

Pagamina ą*ri Malta llatmvlilr
valgiui. Platu galima gauti pa . 
20c ir 26c.

Alijošius Grinkevičius

PETRAS NAUJOKAS
Hope St., Cor. Roebling Ift,

BROOKLYN, N. Y.

IK. HENSAS
A. ShruoskiJ

M

CAFE IR POOL ROOM

IS galite gauti skaniausio

69 Gold St
Main '

RUIMAI BANDOS.
Išslrandavoja geri keturi ir* trįn 

Kambariai, kurių randa $7.0S, 58.00 
ir $9.00 am mėnesio. Mūrini* na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti šakalinė®, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. GIKNIS, miperintendent 
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y. 
Arti Neeker Av». ir Nr.r.-.au Av*.

Reikale galite telefonuos 4560 W. 
Greenpolnt.

Telephone 595 Grcenpoint.

s^isevičiifDaktaras J
PLAl(1Ų LIGŲ.

Nuo
8-10 ryte
12—2 po įdėt 
68 vakare

270 BERRY ST., BROKLYN, N.
UOfcMv'j.' utA-ourx .•*T'

4 bh ir

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 

FOTOG R A FI JIT G ALE RI -
JA BROOKLYNE.

Paveikslus įvairių rūšių atliekame 
tikrai artistiškai pagal naujausią ma
dą. Patarnavimas mandagus, kaino.-, 
prieinamos. Galerija ra 
parankioj vietoj—tarpe 
5th gatvių.

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis Fotografistas 

227 BEDFORD A VE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Greenpoint.

4

‘KARDAS”
Mėnesinis Illiuštruotas Žurnalas

Pašvęstas naikinimui prietarą ir tamsos iš tarpo Lietuvių.
‘‘KARDAS”

visuomet papuoštas gražiais ir juokingais paveikslais 
“Karde” telpa pamokinanti ir juokingi pasiskaitymai 
“Kardo” turtingumas iš kalno užtikrintas, kadangi “Kardo” redak
torium yra žinomas visuomenes veikėjas ir publicistas Drg.BAGOCIUS. 
Minėti faktai kalba, jog kiekvieno lietuvio pareiga užsirašyti “Kardą”

Kaina metams $1.00 Užrubežyje $l,25c. 
Pavienis numeris 10c.

Del pažiūrėjimo siunčiam tik tiems, kurie prisiunčia 10c.
Adresuoki! šitaip: “KARDAS”

149 Millbury St. Worcester, Mass.

'I V11 IM I nil CO

Visados klauskite P. Naujoko Ciga
rų kokiame nebūk store ir saliūne, j r 
gausite gerą cigarą, o ne kopūstų 
lapų. Alano fabrikas:

359 Broadway, B'klyn, N.Y.
COR. REAP ST.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH I-Ipman. kt D»

Speciaiitaaa Moteriškų ligų
31 i E. 5()lh St., New York. N. Y. 

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. p« 
piet ir nuo 7 iki b vai. vakare;

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. .Męa išti

riame ir jiPsakome visas Liga* ir pą- 
gelbstime. iš kitur atvažiavusiems H- 
gomains parūpiname vietą, kol gj’do- 
-i. Reikalui e>ant, kreipkitės, mę« 
apžiūrėsime ir duotime prietelišką ro
ką. Patarnavimas visai pigu*. Neuž
mirškite mano antrašo.

DR. J LIPMAN
>11 N. 50th St., NEW YORK, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

i

Vienatinė automobilių 
kykla, kur mokinama 
naujausios sistemos tavo 
gimtoj kalboj. ] 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
nosi mažiaus} dalykėlį prie ma
šinos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Kaina už kursą 
$15.on. Laisrdus gvarantuoja- 
me. Kursus Ii lankyti dieno
mis ar vakarais.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILES
117 East 40th StMNew YorkQty 
Instruktorius—Mr. Paul Gvolu. 'i==========^====:

mo-
sulyg

pri-

LIETUVIU UNIJOS MUZIKANTU
BENAS

Siuomi pranešam visomi draugi
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU- 
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra- 
žiausį beną ir orkestrą už prieina
miausią kainą dėl teatrų, koncertą, 
balių, piknikų, veselijų ir dėl iiai> 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y.

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimus 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kreipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortą, 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan
tai neturi viršmintos kortos—tie mi- Į 
zikantai ne unijistal. Viriminėtos I 
kortos yra išdudamos kas trįs mėna* 
šiai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantą, 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina anljlstai* 
ti grajina po vardu L. M. U.

Liet Muzikantų Unijos praktikos 
bei repeticijos būna kiekvieną serą- 
dos vakarą po N71 Grand ■treat, 
Brooklyn, N. Y.-

ATYDA JAUNAVEDŽIAMS.
Nuoširdžiai esate kviečiami ap

žiūrėti MALIAUSKO ir VIDŽIŪ
NO forničių krautuves. Kainos 
daug žemesnės, negu kur kitur. 
Su užmokesčiu—užmokėsi, kada 
turėsi.

Geriausių iŠdirbysčių vėliausios 
mados vaikams kerečiukai nuo

$5.98
Turime daug visokių Aisbakslų.

Kainos $4.98
50c. ant savaites.

PIRK KUR TAVORAS GERAS
JEIGU NORI, KAD GERAI 

IŠRODYTUM, PIRK 
SKRYBĖLES 

VARDU

“Manhattan Hat”
Pirmiau, negu tu kur ki

tur pirksi šiaudinę Skrybė
lę, ateik ir pamatyk mūsų 
gražiausias šiaudines ir Pa
nama Skrybėles, kurios iš
statytos lange

Manhattan Hat Stores
230 Grand St. 479 Grand St.

Brooklyne
Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės naujausios mados, gerlausb 

Išdirbimo ir kaina kuopigiausia. Męs gvarantuojame už gerumą, todėl 
kad mūsų fabrike išdirbamos. Apart to męs užlaikoma ekspertus par
davėjus, kurie pritaiko kogeriausiai. ’

ATEIK IR IŠBANDYK!
•“ I




