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Yčo draugas nei nekalba 
apie Lietuvą.

Wilsonas vėl 
nominuotas į 
prezidentus.

Mūsų klerikalai ir tauti
ninkai tikisi negirdėtų gėry
bių Lietuvai iš Yčo keliones 
su nišų reakcijonieriais po 
Londoną, Paryžių ir Rvma.

Sykiu su M Yču, vadina
moj Dūmos delegacijoj, va
žiuoja ir rusų pirmeivių (ka
detų) vadovas,profesorius P. 
Miliukovas. Kuomet del 
gacija pribuvoi Paryžių,tuo
met reporteris socialistiškos 
“L’Humanite” kreipėsi prie 
Miliukovo, užklausdamas,ką 
mano Rusijos pirmeiviai a- 
pie pavergtąsias tautas ir jų 
likimą. Miliukovas atsakė: v

/‘Talkininkams laimėjus, 
I kuomet Rusijai sugrįžš už
gimti per vokiečius kraštai. 
I Rusija taps konstitucijinė 
šalis. Tuomet lenkai gaus 
autonomiją, rumunai savy- 
valdą, finams bus sugrą
žinta jų komstitucijinės tei
sės ir žydai gaus tūlas tei- * t sės .

O apie Lietuvą?
Nagi nieko net nepami

ni. O jeigu jau “pirmeiviš
kas” Miliukovas tyli apie 
Lietuvą, tai ką jau šnekėt 
apie atžagareivius, kurių 

Jdelegacijoj dauguma.

Demokratų partijos kon
vencija St. Louise jau pasi
baigė. Wilsonas vienbalsiai 
aprinktas partijos kandida- 

I tu Į prezidentus Suv. Valsti- 
! jų. Į vice-prezide.ntus no- 
i minuotas .Marshal. Nomi- 
inuojant net balsuota nebu- 
|vo. Delegatai lik atsistojo 

i>- pradėjo šaukti, jog .jie vi
si už Wilsona. Manifestaci
ja tęsėsi apie 15 minutas.lai- 

i ke. kui’ios šaukta ir plota 
'delnais Wiisono garbei.

Konvencija priėmė ir Wii
sono išdirbtą platformą. Ko- 

j misija, kuriai buvo pavesta 
i peržiūrėti Wiisono platfor- 
jmąu nieko joje nepataisė.

ZARASAI STIPRINAMA. Į nų dienraščio pranešimo, y-'Stačiai priėmė taip, kaip 
Rusų laikraščių korespon-! ra 101 liaudies virtuvo j buvo pa rašyta.

dentai rašo, jog vokiečiai' (Voikskuchen). Iš jų 18i Abelnai, kmivencijoje nie- 
nepaprastai suskubo forti- ‘specialiai vaikams skiriama. į ko ypatingo nebuvo. \\.

miestelį, j Pietus duodama vokui arba , Bryanas jokio lermo nesu-

dentai rašo, jog

fikuoti Zarasu i
Kauno gubernijoj. Miesto už mažiausią atilyginzmą. 
Fpielinkose dirba keli tūks-' Kasdien valgydinama 100,- 
tančiai belaisvių. Dirbama 000 ypatų.
dieną ir naktį. ■ ---------------

statyt, vokiečiai bijosi ru- NUTEISTI Už PRIGULĖ
TU ofensyvos. JIMĄ PRIE LIETUVOS

--------------- SOCIALDEMOKRA-

Didžiuma demokratu v

VILNIUJE.
Chicagos “Lietuva” gavo 

žinių iš Vilniaus per savo 
korespondentą Stockholme:

“Netyčiomis gavęs du nu
meriu išeinančio Vilniuj vo
kiečių kalboje laikraščio 
‘Wilnaer Zeitung” 94 num. 
radau nedidelę žinute anie 
“Volksskuchen in Wilno”, 
kuri aiškiai parodo stoką 
Vilniuje valgomų daiktų ir 
kuo valgydinama ten žmo
nės. Liaudies virtuvių or
ganizacija. rengdama 30 ba-
landžio gėlių dieną, kreipias

TUOS. Ringi Wilsonui už. taikos iš-
Maskva.—Vietos teismas 

užbaigė bylą kelių draugų, 
j kurie prigulėjo prie Lenki
jos ir Lietuvos socialdemo
kratijom. Drg. Dzieržinskis, 
kuri' pažįsta daugelis Lie
tuvos darbininkų, nuteistas 

! penkiems metams katorgom 
IAtrasta, kad jisai buvęs 
Centro Komiteto narys. 
Unšlichtas ir Duchlatis iš
siųsta ištrėmiman. “Tribū
nos” redaktorius Radviliš
kis paliuosuota.

Visi jie, Egi rusams ajvJei-

dama palaikyt savo aukomis-je citadelėje. Pasitraukian-
ir darbu šiandieną. Grafas tieji rusai išsivežė juos Mas- 
Liubenskis vardu šios orga-jkvon, kur caro valdžios tei-
nizacijos duoda šią atskaitą išėjai 
apie veikimą minėtos orga-

'nizaeijos: per sausį, vasarį
ir kovo mėnesius 12 liaudies

nuteisė juos katorgon 
ir ištrėmiman.

virtuvių išdavė 333,873 pie
tus. Dabar dar atidengtos 
dvi panašios virtuvės. Kož- 
noje virtuvėje įtaisyti du | 
katilai po 250 litru zupės. Iš 
333,873 pietų — 267,622 pie
tai išduoti krikščionims ir 
66,251 žydams, išviso šie mi
nėti pietus apsiėjo 19,035 
markes. Išleista minėtiems 
pietams 11,521 kilogramai 
kruopų, 55,566 kilogramų 
bulbių, 1,666 kil. žirnių, 7,- 
507 kil. miltų ir 3,283 kil. 
druskos. (Kilogramas apie 
2* svaro). Apie mėsą, tau
kus, pieną, sviestą—nei žo
džio”.

VARŠAVOJE.
Varšavoje, sulyg tūlo da-

MASONAI KAUNE.
“Viečerneje V remia” ra

šo, kad Kaune vokiečiai į- 
steigė pusiau slaptas maso
nu ložas. Tačiaus propa
ganda nelabai tesiseka, ka
dangi masonams priešinasi 
katalikų dvasiškija.

NAUJI LIETUVIAI MO
KYTOJAI.

Kovo ir balandžio mėne
siais Voroneže prie mokyto
jų seminarijos išlaikė egza
minus ir įgijo mokytojų tei
ses: Avižienytė Julija, Ka- 
varskaitė Ona, Rūtytč Vale
rija, Cepulytė Sofija, Šiau- 
čiūnaitė Ona, Budrys Ma
tas, Kubilinskis Antanas,Pe
truškevičius Vincas, Rūta 
Stasvs ir Slavėnas Simas.

'laikymą ir neįsipainiojimą į 
I Europos karę. Bet čia jau 
s visai ne Wiisono nuopelnas.

Nominuodami Wilsona 
Iantruoju sykiu į prezidentus 
j deiib ik ratai sulaužė savo nu
tarimą. padarytą 1 motai 
(atgalios Baltimorės seime, i. *
; kaine Wilsonas davė paža- 
Įdėjimą būti prezidentu tik
tai veną terminą. Bet po- 
llitikierių pažadėjimai nieko 
juk nereiškia.

NABAGAS ROOSEVEL
TAS SUSIRGO.

Nabagas Rooseveltas net 
susirgo, kuomet republiko- 
nų konvencija atsisakė jį 
nominuoti kandidatu į Su
vienytų Valstijų preziden
tus. Jisai dabar sakosi ap- 
leisiąs politikos dirvą, bū
siąs tik privatiniu žmogum. 
Tik kur čia tau vilkas iškęs 
nestaugęs.

Manoma, ir ne be pamato 
manoma, kad Rooseveltas 
agituosiąs už republikonų 
partijos kandidatą teisėją 
Hughes.

Progresistų vadovas Per
kins tariasi su Hughes ir 
New Yorko valstijos guber
natorium Whitman. Žino
ma, politikieriai susišnibž- 
dės.

Ir vėl karės 
pavojus su

Mexika.
Ir vėlei kares pavojus 

gręsia su Mexika. Perei
to j s u bato j iš Pa m exikes 
pradėjo plaukiti labai nera
mios žinios. Mexikos val
džia pranešė, kad jeigu dar 
daugiau Amerikos kareiviu 
|x?reis Mexikos rubežių, tuo
met ant jų bus užpulta. Tą 
persergėjimą Amerikos val
džiai davė Mexikos genero
las Trevino.

Amerikos generolas Eun- 
ston prašo daugiau kariu- 

i menes. Sakoma, kad mexi- 
kiečiai rengiasi užpulti ir 
ant t ii kareivių, kurie jau 
randasi Mexikoj.

EL PASO.—čia padvigu
binta skaičius militariškos 
gvardijos ant f rinito EI Pa
so upes.

Mexikos miestelio Juarez 
gyventojai tapo apginkluoti, 
sulyg paliepimo generolo 
Francesco Gonzalos. Apgin
kluota daugiau negu tūks
tantis Mexikos piliečių. Gon
zales veikia taip, kaip iam 
liepia generolas Trevino.

Prie panašaus dalykų sto
vio, viskas išrodo gana blo
gai ir šnekos apie karę vis 
didinasi. Amerikos kariu- 
inčnė, kaip rodosi, tai nei 
n e m a no t ra u k t Rmč t M eti
kos.

UNIVERSITETŲ S()( ĮA
USTAI.

Amerikoj gyvuoja vadi
namoji Intercollegiate So
cialist Society, kimi veikia 
studentų tarpe. IŠ paskuti
nė) raporto aišku, kad tai 
draugijai puikiai sekasi. Vis 
daugiau ir daugiau studen
tų rašosi prie socialistų. 
Draugijos oficialiai kalbė
tojai John Spargo, Dr. Laid- 
ler ir Stokos apkeliavo 120 
kolegijų, sakydami prakal
bas.

KAReS IŠLAIDOS.
Vokiečiu finansų ministe- 

ris reichstage pranešė, kad 
per tuos 20 mėn. karės rei
kalams išleista (Vokietijos 
ir jos sąjungininkių) 50—55 
miliardai markių, gi Vokie
tijos priešinkės išleido 100— 
105 miliardus markių. Kiek 
tai sunkiai darbo žmogaus 
uždirbto pinigėlio pražūva. 
Dėl ko taip yra?

Rusai atakuoja austrus
Austrija žada nepasiduot.

166.000 AUSTRU BE- <
LAISVIŲ. !1

Nuo pradžios didžios rusų 
ofensyvos prieš austrus, su- i 
lyg apskaitymo rusu gene-', 
ralio štabo, paimta nelais
vėn 166,000 austro-vengrų. j 
Tarpe paimtųjų yra vienas ’ 
generolas. 3 pulkininkai, i 
2,167 aficieriai. reštas —ka
reiviai.

Rusai sakosi viso labo pa
ėmę 163 kanuolfs, 266 kul
kosvaidžius ir J3'J bombų 

i metėjus.
; Vėliausiame pranešinu? 
husii generolas Brusilovas 
skelbki apie paėmimą 1 1,(100

11 auįu belaisviu.
Aust ro-vengrų kontrata

kos ties. Šokui, sulyg rusų 
praiioimo, neturėjo jokio 
] asisekinio. Ties Krcmene- 
i'ii rusų kareiviai, po. vado
vyste generolo Sacharovo, 
išmušė austrus iš pozicijų 
I Hučevkojc.

Rusai giriasi savo Dono 
kazokais, kurie pasižymi 
šiuose mūšiuose.

ČERNOVK AI DAR NE
PAIMTI

Černovicai, Bukovinos su- 
stainė, dar nepaimta rusais. 
Apie paėmimą Černovicų y- 
ra tik pusiau oficialiu žinių 
iš Petrogrado, bet oficialiai 
žinių nėra.

“New York Times” gavo 
sekamą žinią iš Petrogrado: 
“Černovicų valdžia jau ap
leidžia miestą. Palikta tik
tai komitetas, susidedąs iš į- 
\airių tautų, kuriam įsakyta 
perduoti miesto gaspadorys- 
tę rusams”.

Tačiaus valanda iš valan
dos laukiama oficialiu žinių 
apie Černovicų paėmimą. 
Jeigu rusų kariunienei pasi
sektų užimti Černovicus,au
strams būtu tai didelis smū
gis. Paėmimas Černovicų 
padarytų didelį įspūdį ir 
ant Rumunijos, kuri, maty
dama Rusijos hiimėjimą, ga
lėtų pakrypti prie talkinin
kų.

Paryžiaus lietuvių 
deklaracija?

Kuomet vokiečių kancle
ris Bethman Holweg savo 
paskutinėj prakalboj paža
dėjo ir lietuviams duoti šio
kių tokių teisių, tai Pary
žiaus lietuviai išleido dekla
raciją, kad jie visviena link
stu prie talkininkų ir žada

pasilikti ištikimi Rusijai.
(Nuo redakcijos:—žinią 

imame iš tūlo lenkų dienraš
čio. Reikia paabejoti dėl 
tos deklaracijos. Paryžiuj 
kaip ir nėr lietuvių. O gal 
tai Gabrio inscenizuota de- 
monstracijėle?.).

James Larkin, Airijos re- 
voliucijonierius,kuris tik to
dėl nepakliuvo į anglų kil
pas, kad randasi Amerikoj.

DEMONSTRAC IJA PRIEŠ 
VENTZELOS.

A then ai, G ra i k i j a.—K a r a- 
liaus šalininkai įtaise de
monstracijas prieš redakci
jas tų laikraščių, kurie rė
me Venizelosa. talkininku 
šalininkei, c

ŽYDŲ SOCIALISTŲ VEI
KIMAS VILNIUJ.

Žydų socialistų Sąjunga 
Bundas veikia Vilniuje ir 
prie vokiečių valdžios. Eg
zistuoja unijos, darbininkų 
valgyklos ir apšviestos 
draugijos. Prie liaudies u- 
niversiteto veikia žydų sky
rius.

Tiktai apie Lietuvos so
cialdemokratiją nieko nesi
girdi.

RUSAI LAIMI AMERIKOS 
DĖKA.

Be Amerikos amniunicijos 
ir ginklų rusai negalėtų taip 
pasekmingai šluoti austrus, 
kaip jie dabar šluoja. Tokia 
yra nuomone Paryžiuj ir 
Genevoj. Pastaruoju laiku 
begales amniunicijos iš A- 
merikos ir Japonijos buvo 
gabenama Rusijon.

Austrų valdžios leidžia
mas kariškas žurnalas taip- 
pat pripažįsta, kad be Ame
rikos pagelbos Rusija jokiu 
būdu nebūtų galėjusi taip 
gerai prisirengti.

KARĖ BUS VEDAMA IKI 
LAIMĖJIMO.

Vienna.—Vengrijos pir- 
masai ministeris grafas 
Tissa pasakė, kad centrales 
valstybės tol kariaus,kol ga
lutinai laimės. Jisai pa
sakė taip-pat, kad Vokietija 
su Austro-Vengrija siūliu
sios taiką, bet talkininkai 
pasiūlyjimą atmetę. Gerai,

lahar karė turi tęsti- Ik- io-' 
•;io. pasigailėjimo.

Premjerui kalbant, parla- 
nento atstovai smarkiai 
jam plojo.

Žinios i< Vienuos skelbia, 
jog aust ro-vengrų kariu me
tė atmušė \ Įsas ru<ų atakas 
iclo’i Kovelių. Rusams 
/argiai bepa.-isek> užimti 
Kovelį ( Voliniaus gub.). tą 
Warba gelžkelio inazg.u

Ties Strypo- upe rusai 
aip-pat būk tai esą >ulaii- 
\Vli.

ŠVEICARIJOJE. I
(rcnex'Oh kantoim genera-1 

linkanie posėdyje, kuriame! 
laivo kalbama apie neutrali-1 
toto užilaikymą ir spaudos; 
k nuroję; kantono apygar-i 
o'oic. atstovas šapiuizas nu-! 
rodė, kai]) yra persekiojami 
čekai Šveicarijoje.

Be jokių kaltes nurody
mų buvęs užgintas leisti če
kų laikraštis “Nation Tche- 
gue”, toks pat likimas atsi
tikęs ir su “Independence 
Tchecos loyague”. kurio re
daktorius buvęs ištremtas iš 
šalies, o rasti pas ii doku-
mentai apie Čekus ir Mora- 
vus konfiskuoti.

Po šito atsitikimo tuojaus 
i prasidėję Čekuose suėmimai 
i ir mirties bausmės.

K aibė t<) j as. n u r o t į’ da i na s 
'į visokius čekų persekioji
mus ir prispaudimus, pasi
sako ekąs Genevos gyvento
jų reiškėju. Tautos garbė, 
tęsia šapiuizas. reikalauja, 
kad męs nesilonktume Ges- 
lero kepurei, o sveikintume 
patriotus, stengiančiuosius 
paliuosuoti savo tėvynę ir 
gyvenančius Šveicarijoje — 
šioje tradicijinėje spaudžia
mųjų prieglaudoje.

Baigdamas, šapiuizas rei
kalavo paaiškinti, kokiu bū
du konfiskuoti dokumentai 

(pakliuvo už kantono sienų.

FRANCIJA TAIKOSI SU 
VATIKANU.

Pa ryži us.—George Cle
menceau savo laikrašty “L’- 
Homme Enchaine” praneša, 
kad paskutinysis Francijos 
ambasadorius X’atikane Ar
mand Nisard turėjo kelis il
gus pasikalbėjimus su po
piežium.

Iš to daroma išvedimas, 
kad Francija žada taikintis 
su Vatikanu.

KONCENTRUOJA KA- 
RIUMENE PRIE RUMU

NUOS.
Iš Athenų pranešama.kad 

bulgarai koncentru )ja savo 
kariumenę prie Rumunijos 
sienos.

Graikijos parubežy tęsiasi 
smarkus artilerijos šaudy
mais.

SVEIKINA CARĄ.
Petrogradas.—Caras ga

vo pasveikinimo telegramą 
nuo Italijos karaliaus. Em- 
manuelis džiaugiasi, kad 
Mikei pradeda sekties. -

Italijos karalius sako, kad 
visa Italija džiaugiasi gene-

rolo Bru>ii »vo laimėsimais.

SOCIALISTIŠKOS NAU
JIENOS.

Areštuotas Karskis.
“ ( h e m n i t zc r Vol kszei- 

tung” rašo, kad garsusis 
k nkų soči al i st iškas rašyto
jas Karski esąs areštuotas, 
šiuomi laiku randasi kalėji
me. K -dėl areštuotas—ne
žinomą.

DEL LIEBKNE( HTO.
Berlyno “Vorwaerts* pra

neša. jog Liebknechtas ne
bus kaltinamas už valstybės 
išdavimą (high treason).

BALSUOS PRIEŠ KREDI
TUS.

Girdėtis, kad jau ir dau
guma Vokietijos socialde
mokratų reichstago frakci
jos nutarė balsuoti prieš 
biudžetą. Mat. finansų mi
ll isteris žada apkrauti gy
ventojus naujais niokesčais.

SOCIALISTIŠKAS LAIK
RAŠTIS.

Samaroje eina socialistiš- 
kas laikraštR “Naš Go^s”,
kuriame dalyvauja keliatas 
žemesniu mažumiečiu. Lai
kraštis neužima aiškids po
zicijos Internacionalo klau
sime. Išdalies tam. veikiau
sia. kliudo ir cenzūra. /

PRIEŠ LAISVĄ ŽQDĮ.
FraiKijos cenzūra už

draudė išeidinėti socialis- 
tiškam laikraščiui “L’Eman- 
cipation”. Laikraštis “Bon
net Rouge” taip-pat uždary
tas, bet tik tūlam laikui.

MOČIUTĘ PERSEKIOJA.
Rusų revoliucijos močiu

tę Breškovskienę caro val
džia nesiliauja persekiojus. 
Jai liepta išvažiuoti iš Ir
kutsko ir apsigyventi tūla
me sodžiuje Jenisejaus gu
bernijoj.

Senutė sirguliuoja. Z

NORVEGIJOJE.
Nors Norvegija laikosi 

. neutraliteto, l>et dėl visa ko 
yra prisiruošusi kariauti. 
Socialistų pa ui ja parlamen
te įnešė pasiūlyjimą netru
kus nusiginkluoti, t. y. palei
sti pašauktąją atsargą.

ŠVEDIJOJE.
{vykusis kovo 13 d. švedų 

taikos dr-jos metinis susi
rinkimas išreiškė vilti, kad 
neutralės valstybės netru
kus pasirūpins sušaukti o- 
ficialę taikos konferenciją. 
Taikos šalininkų balsas vis 
dar silpnas, nes tikrų žmo
nijos prietelių nedaug tėra.

SOCIALISTŲ KONFE
RENCIJA ATIDĖTA.

Haaga. — Tarptautiškoji 
socialistų konferencija, kuri 
turėjo susirinkti 26 d. bir
želio, atidėta iki 31 liepos. 
Iš Amerikos ton konferenci- 
jon mano važiuoti Morris 
Hillquith, mūsų partijos at
stovas. «
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Įžangos 
Straipsnis

T

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Męs begalo tankiai tvirti

name, kad Amerika yra lais
va šalis, nes čionais kiekvie
nas darbininkas prilygsta 
pačiam prezidentui, kadangi 
ir vienas ir kitas turi lygų 
balsą tvarkyme šalies reika
lų. Tuo tvirtinimu klaidina
me ir save ir kitus. Faktiš
kai, Amerikoje nėra visuoti
no balsavimo. Amerikoj rei
kia dar iškovoti visuotiną 
balsavimą. Tačiaus į tą di
delį, į tą didžios svarbos rei
kalą neatkreipia atydos ne
tik republikonų ir demokra
tų partijos, bet ir Socialistui

“Vienybė Lietuvninkų” 
nors ir skelbiasi esant pa
doriu laikraščiu, vienok li- 
gišiol dar nepranešė savo 
skaitytojams, jog:

1) Pruseika kalbėjo 
Scrantone ne L. Š. F., bet L. 
S. S. 2 kuopai;

2) Nesakė ir nerašė, kad 
L. Š. F. aukos eisiančios re-

3) Agitavęs tik už L. S. 
D. P. ir raginęs jai aukauti.

Kuomet “V. L.” padarys 
šiuos atitaisymus, tuomet 
jai nereikės rašyti ilgų ap
žvalgos straipsnių, kuriuose 
dievai žino kas sakoma ii', 
antra, ji parodys, kad ji vis-

“Pasižiūrėkime arčiau, 
kas per vieni tie delega
tai. Radkevičius, važiuo
jąs vieton Markovo II, bu- 
yusis valdininkas, Dūmo
je nepasakęs nei žodžio, 
bet aršus juodašimtis. Ci- 
chačiovas, žinomas perse
kiotojas ukrainiečių kul
tūros Galicijoje 1014 m. 
Toliau eina reakcijonie- 
rius dvarininkas Oznobi-

—T1-------------------------
slapstėsi .su savo ameriko
nišku fondu? Turbūt, jų 
sąžinė buvo nerami, nes, 
kaip pasirodo, tarpe fondo 
narių figūravo šalę Šliupo ir 
Basanavičiaus dar 
mens:

“Uis Eminence 
Karevičius, Bishop
Gath. Diocese, Kovno, Rus-

Ką daro skurdas ir 
nežinystė.

šie

Francis 
of Rom.

Tiktai aštuoniose valstijo
se (Alabama, Arkansas, In
diana, Kansas, Missouri,Ne
braska, Oregon, So. Dakota) 
ateiviai, dar ne piliečiai, gali 
dalyvauti balsavime, jeigu 

. jie išgyveno tūloj valstijoj 
nuo 6 mėnesiu iki 2 metu. 
Visose kitose valstijose at
eiviai, nors ir dešimtis metu 7 l
išgyventų šioje šalyje, balsa
vimo teisiu nebturi.

Pietinėse valstijose tiktai 
tie gali dalyvauti rinkimuo
se, kurie turi reikalaujamą 
mokslo laipsnį. Daugelyje 
pietinių valstijų beraščiai 
negali dalyvauti rinkimuose. 
Reikalavimas mokslo cenzo 
visųpirmiausia atkreiptas 
prieš negrus, 7 ie tai, kad 
daugelyje valstijų mofeerįs 
neturi balsavimo teisiu, visi 
žino.

Tačiaus, net ir pilnas pi
lietiškas popieras turint, ne 
su sykiu įgyjama balsavimo 
teisė. Padegime, New Yor
ko valstijoj tiktai tie nauji 
piliečiai gali balsuoti, kurie 
gavo savo popieras 90 die
nų prieš rinkimus. Pilietis,

Te V Y N eS M YLeTOJ Ų 
DRAUGIJOJ.

Ligšiol tūli mūsų draugai 
vis dar tikėjosi iš Tėvynės 
Mylėtojų draugijos šiokio 
tokio progresavimo kairėn, 

paskutiniame 
seime tarėsidraugijos 

pajiegsią 
surašą literatūros 
toto ir, su jo pagelba, pa
stūmėti draugiją ’prie dides
nio demokratiškumo. Ta 
viltis, deja, neišsipildė. De
šinieji tautininkai buvo su- 
simobillzavę netiktai del

naują 
ko mi-

anksto buvo padarę sutartį, 
kas daryti T. M. D. Ir vis
kas likosi po senovei. Tas 
pats literatūros komitetas,

ganas. Drg. P. Dėdynas, 
kurį kairieji norėjo praves
ti į vice-pirmininkus, 
užsileisti dešiniajam 
ninkui p. Draugeliui.

turėjo 
tauti-

garsus pardavinėtojas ar
mijai supuvusių batų,spa
lini nkas Protopopovas, 
Engei gar d tas, Zinovjevas, 
dar neseniausiai atmetę 
tautinių grupių pasiūly
tąją formula atmainyti 
nerusų ir kitatikiu suvar
žymus. Ton kompanijon 
pridera Račkauskas, iš
rinktas nuo lenkų “zu li
rų”, pakliuvęs Dūmon a- 
čiu parsidavėliui ūkinin
kui Danauskui, apie kurį

kad jis esąs žmogus susi
pratęs ir “rinkimų near
dys”. Galop Šingariovas 
ir Miliukovas, nedavę sa
vo parasti po įstatymų su
manymais sulyginti ino-

atnaujinti Suomių konsti
tucija, atsirulK'žiavęs nuo 
demokratu ir, gabaus,

Dūmos sparno, absta

publika, išskyrus silpna- 
principius kadetus, aiškiai 
reakci joninė, atgaloivė”.

Minėta kompanija nuvyko 
Europon, kad demonstruoti 
užsieniuose rusų valdžios ir 
tautos vienybę. Tegul, gir-

Most Rev. A. Dombraws- 
kas, Prelate, Editor 'of 
“Draugija”, Kovno, Russia.

Most Rev. A. Masalevi- 
ezius, Prelate, Kovno, Rus
sia.

Rev. K. Olszvvski,
Deacon 
m i nary, Kovno, Russia ir

Įsivaizdinkite sau kompa
niją: Šliupas, obcrpolicmeis- 
teris Olšauskas ir vyskupas 
Karevičius!!!

Tačiaus “Darbininkas” a-

kunigai ištikrųjų butui buvę 
nariais to fondo.

“Mums rodosi, kad 
mūsų tautiečiai - laisva
maniai, norėdami ame
rikonams parodyti, jog 
jie išvieno darbuojasi

ivo tarpam

nos kaulai turi netekti drū
tumo.

Gaila, kad raporte neturi
me nieko apie šeimynos fi
nansinį stovį. Jau galim 
spėt, kad tai varginga dai 
bin inkų šeimyna, nes tik 

jkios tiek daug kūdikių tUri 
■ kitas faktas, kad iš 13 kūdi-

Daktaras H. Bailey paį-lmiama link stalo kojų, kad.
lodą sekantį raportą iš Iprirengus į reikalingą stovį,! niU3U, j-anvas, nuu w

Hospital (New.ir prie mano paties tieraus kių 7 jau mjrė;da kitas fak- 
motinystes sky- .prižiūrėjimo, dešinės šlau- tas, kad ji nusilaužia rank?

Bellevue

riaus:
“Ligonė 

metų amžiaus, buvo geroj

i odė.

•>

Ji ištekėjusi būdama 19 
metų ir turėjo vieną vaiką 
kas metai, kol ji buvo 30 
metų (11 vaikų iki to laiko). 
Dvyliktasis vaikas užgimė

trisin. ir paskui i 
metus vėliau 
m. Visi vaik 
vais, bet 7 jų pasimirė. 'Tik
ro paaiškinimo kaslink kiek
vieno amžiaus prie mirties 
ant nelaimūs negauta.

Po gimdymo vienuolikto
jo vaiko ligonė, bandė atsi-

Skausmai

|nics kaulas susijungime vi r- įr neina gydytis, nes nėra is 
šutinio Jr vidurinio trečda-'j<0- jj keliasi 7 dieną po gim 

I i z-. va i v I t i »» zx I Z vr v zx z-v« t «>• z J i zv n ’ . •« • •jidymo, nes reikia namus n 
Kadangi (]a u^siiikusius vaikus ap- 
loma a- žiūrėt.

lio nulūžo . Buvo girdimas 
trakštelėjimas.
tame laike buvo žinoma
pie nulūžimą moters žemu
tinės ir viršutinės rankos 
dalies ir faktas, kad ji ne-

tinantis diagnosis apie jos 
kaulų blogumų buvo pada-

Tolau atrasta, kad ligonė 
negali pagimdyti kūdikį na- 
turališku būdu ir instru
mentų pagelba. Padarytas 
“pilvo” perpjovimas ir iš
imtas kūdikis gyvu. Ope- 
raei ja tęsėsi 40 minutų. Ra

irbuvo praktiškai ]
mažesniuose ar did
nevu reumatiškuose skaus
muose. Ji ypatingai tvirti-

tempėjas liko pritaisytas 
prie dešines šlaunies ir tam
pri plokštis, kuri laikytu su
si įlūžusį kaulą vietoj.

“Temperatūra nesiekė vir
šaus 100° F. (normai i šk a 
temp. 9K6) per 8 dienas ir

nebuvo sustingę

j te karštis, kuris buvo nuo- 
llatinis ir žemo laipsnio — 
neaugščiau 103°. KeUrrio-

ir neina gydytis, nes nėra is

, nes reikia namus ii

Toliau nėra ko pasakoti, 
—skaitytojas mato, iki ko 
nuėjo moteriškė. Tokių ne
laimingų moterų ir vyrų 
darbininkų klesoj yra bai
siai didelis skaitlius. Jei ne 
tokios, tai kitokios ligos 
juos kankina ir skerdžia.

Ir dar tūli drįsta tvirtin
ti, būk nereikia gimdymų 
skaitlių aprubežiuot ir dar
bininkų būvį pagerint.

A. Montvidas.

Pabėgėlių komitete
Kaip apsieina su prastais 

žmonėmis įvairiuose pabė
gėlių komitetuose parodo 
nors Ir šitas vaizdelis, tū
pęs “Liet. Balse”. Jeigu jau 
patįs klerikalai taip rašo, tai 
turini t dalykai labai prastai .

“Užeinu į vieną pabėgėlių 
biurą. Du žmogų nori liū- 
dyjimų gauti, kad su tais 
galėtų pasportus išsiimti, 
šit jų pasikalbėjimas su ex- 
pi rmininku :

—Ponuli, ar neišduotu- 
mėte udostov. dėl pasporto?

—O kur jūs gyvenate?
—...prieglaudoje.
—Turi išduoti popečitel- 

nica, kur gyvenate.
—Ji gali išduoti tik tame 

mieste, kur gyvename, o 
mes kitur važiuosime.

—Eikit pas gubernato
rių !...

—Neduoda: tris kartus 
buvome. 1 i

—Kodėl tris kartus?
_ ??
—Parodykit dokumentus, 

kad žinočiau, kam jums rei-

sisu kuriais neina, nesidar- 
buoja išvien, o kuriuos 
priešingai vis žemina ir 
ignoruoja, įraše anuos 
Europos pralotus savo 
tarpan, kad jų vardais 
savo Komitetą pagražin
ti, ir jam priduoti autori
tetą, nesiklausdami jų, ar 
jie to norės, ar ne. Čia 
norėta savo nuogumą pri
dengti svetimais neuž
pelnytais rūbais”.

mo pajudinti ji turėjusi 
skausmus blauzdose su ne
paprastu silpnumu. 1911 
metuose, apie du mėnesiu

nešina

masi patalinių vočių. Van
deninis patalas buvo varto
jamas ir viskas galimas da
ryta sustabdymui tų vočių, 
šešioliktą dieną po gimdy
mo, kada jos šiluma buvo 
101°, ji liko išvežta namo, 
vienok jos šeimynai paaiš
kinta, kad jos vienintelė vil
tis yra pasilikime ligonbu-

vaikščiot pasirėmus ant kė
dės, kurią ji stumdavo prie-Rusijos Dūma ir valdžia ei

nančios išvien... prieš Rusi
jos liaudies laisvę! Dūmos 
reakcionieriai i r valdžios mi
nisterial pasidavė vieni ki
tiems rankas. Ir toj šaunioj 
kompanijoj rolę devinto 
vandens nuo kisieliaus lošia 
Lietuvos klerikalų atstovas,

rodė, netoli tenuprogwesavu- 
si—beturinti truputį dau
giau, kaip 2,000 narių. Bet 
kas blogiausia, tai tas, kad 
draugija aiškiai nusviro 

dešiniųjų tautininkų, 
išnaudoti ją 

s reikalams.
kapitalistai,' l'žuujautos demonstracija 

l socia.lis-1 Pon’li Š>hu.pui, paskyrimas
tu įtekmės, pradeda vartoti to pono garbės nariu yra, Ig’ptu karvele:, iškels mažų- 
---- ;  -------- 1 -- 1  .'musų dienų sąlygose, ne kas klmisunn. Apsivds

tijon iš kitur, turi išbūti jo
je vienus metus ir tiktai 
tuomet gali balsuoti. Pana- prie 
šių pinklių yra daugybės ir kurie nutarė 
kitose valstijose.

Negana to, 
matydami augimą

Tiek klerikalu “Darbinin
kas”. Bet tuomi istorija ne
pasibaigto. Mūsų tautinin
kai, turėdami savo kompa
nijoje tokius vyrus, kaip Ol
šauskas ir Karevičius—krei-

Po nėštumo 1911 m., ku
ris užsibaigė kūdikio atneši
mu gyv im stovyj per opera-

vieni intru4

Ji mirė trijų dienų tarpe, 
nes mirties diena nebuvo at
sakančiai paaiškinta, ir jos 

ąi\ kūnas liko perkeltas į lavo-

“Vien. Liet. Pirmininl
bandė padėti savo kairiąją nu j p reikalingo tiesų proce-

t neš Lietuvai rių kardinolui verksmingą 
laišką. Bet, anot to paties

mėli universitetą.
1 L

naują priemonę, kad suma
žinus socialistiškų balsų 
skaičių. Tokioje West Vir
ginijoj jau reikalaujama, 
kad kiekviena partija, staty
dama savo žmonių surašą į 
valstijos urėdus, legislatū- 
ron ar kongresan, padėtų 
tam tikrą pinigų sumą už 
kiekvieną kandidatą. Su
prantama, turtingosioms 
republikonų ar demokratų 
partijoms tokia mokestis y- 
ra patsai mažmožis, bet iš 
kurgi gali gauti reikalauja
mų tūkstančių bėdinoji soči-' 
alistų partija. O be tų tūk
stančių ji negali net statyt 
savo kandidatų, negali auk- 
lėt minių, negali turėt įtek
mės politikos reikaluose.

Daugelyje valstijų kiek
vienas balsuotojas turi užsi
mokėti tam tikrą mokestį ir, 
nors ta mokestis būtų dar 
taip maža, vienok ji visų- 
pirmiausia atsiliepia ant 
darbininkų žmonių.

Toleruoti šitokį dalykų 
stovį stačiai negalima. Jau 
atėjo laikas ir Amerikoj 
pradėti kovą už visuotiną, 
lygų ir slaptą balsavimą. Tą 
kovą visųpirmiausiai reiktų 
pradėti mūsų Socialistų 
Partijai, kadangi ta partija 
labiausia nukenčia nuo to, 
kad plačiosios darbininkų 
minios neturi balsavimo tei
sių.

Mūsų, Lietuvių Socialistų 
Sąjunga, taip-pat šiame at
vejyje galėtų pusėtinai pasi
darbuoti, paduodama Socia
listų Partijai sumanymą 
pradėti kovoti už visuotiną, 
lygų ir slaptą balsavimą.

1 prieš socialistus, kurių di
džiausiu ir begėdiškiausiu 
priešu yra Scrantono bedie
viškas klerikalas. Paskyri
mas $500 vadinamajam au
tonomijos fondui yra ne kas 
kita, kaip aiškus užgynimas 
tos partijos veikimo, kurios 
galva nusirito į Rymą.

Ką męs, socialistai, ir mū
sų šalininkai turi daryti? 
Suprantama, jie jokiu būdu 
negali važiuoti tuose ra
tuose, kur sėdi Šliupas su 
autonomijos fondo maišu.

Į tautininkų šeimininka
vimą T. M. D. socialistai ir 
jų draugai vieną tegali duo
ti atsakymą—jie privalo ur
mu rašyties į Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugi
ją-

Kito ijpjimo nėra.

demonstracija tie nabagai! Vienas mine- 
’ ■ ’’ tos kompanijos vadovų p. P.

Miliukovas jau pasakė, kad 
dabar Rusijai rūpi ne ma
žųjų tautų reikalai,bet Kon
stantinopolis ir Dardaneliai, 
tai yra. aiškiai imperialisti
niai reikalai.

Tie, kurie giria dūmos re
akcionierių kelionę, tie, ku
rie giria M. Yčą, yra di
džiausi laisvos Lietuvos 
priešai, nes eina išvien su 
valdžiomis, kuriu didžiau- 
sias tikslas šioje karėje yra 
ką nors užgrobti, ką nors 
pavergti.

KOKIOJ KOMPANIJOJ
RANDASI M. YČAS?

Apie tą “garsiąją” dūmos 
atstovų kompaniją, kuri da
bar vieši vakarų Europoj, 
“Naujoji Lietuva” praneša 
gana įdomių žinių. Pasiro
do, kad socialdemokratai, 
darbiečiai, progresistai ir 
musui manų frakcija atsisa
kė joje dalyvauti. Tuo bū
du delegacijos kompanija 
susideda iš nacionalistų, 
spalininkų, lenkų kolo ir 
šiaudinių kadetų, prie kurių 
prisiplovė ir M. Yčas.

Kas per vieni tie delega
tai? “Naujoji Lietuva” pu
sėtinai vaizdžiai juos cha
rakterizuoja:

NAUJAS SKANDALAS 
TAUTININKŲ ŠEIMY

NOJE.
Naujas skandalas tautiš

koje šeimynoje! Klerikalų 
“Darbininko” literatiški de
tektyvai susekė begalo įdo
mių dalykų apie vadinamą
jį “American Lithuanian 
Relief Fund”, kurį yra su
tverę New Yorko apygar
dų tautininkai ir kurio pir
mininku yra ponas P. Vil
mantas.

Apie tą tautininkų su
tvertą fondą, kurio bene vy
riausiu tikslu buvo dasigau- 
ti prie amerikiečių visuome
nės, mūsų spauda begalo 
mažai težinojo. Jam aukas 
berenkant, nei lapė nelojo. 
Tiktai New Yorko “Eve
ning Mail” chronikoje ret
karčiais tilpdavo žinučių a- 
pie jo veikimą.

Kodėl tautininkai taip

ne iron

k-t
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pagauti:

prisiuntė tą laisKa savo 
arcivyskupijos kunigui 
šeštokui, melsdamas pa
aiškinti jam, kas per vie
nas tas komitetas, kuris 
ji išrinko savo vice-prdzi- 
dentu. Paaiškinus kuni
gui šeštokiui, kame daly
kas, kardinolas nutarė 
ant to laiško nieko neat
sakyti, prisiųsdamas ant 
kun. šeštoko čekį ant 
$400.00 į mūsų sutvertą 
“American Relief Fund 
for Lithuanian War suf
ferers”.

tarnavmą Bellevue Hospita-

Taip tai New Yorko šven- 
tatraicis šeštokas suardė 
tautininkų fondo pienus. 
Kardinolas Farley parodė 
tautininkų fondui špygą ir 
įsirašė į klerikalų fondą,prie 
kurio priguli ir Chicagos ar- 
civyskūpas Mundelein ir vi
sa eilė vyskupų.

Kasžin ką dabar sakys 
tautininkai įklimpę į neiš- 
bredamą liūgyną? Jų pa
dėjimas stačiai skandališ- 
kas. Tik pamislykite: kad 
šliupas ir kompanija turėtų 
garbes atsisėst už vieno sta
lo su Olšausko kompanija 
—reikėjo vogtinai išgauti 
klerikališkų pralotų pavar
des ir pasipuošti svetimom 
plunksnom!

Tai prie ko veda vadina
moji slaptoji dipliomatija ir 
užkulisinė politika. Ji ve
da prie skandališkų pana
mų.

vo padarytas, kad ji turi ne
gerus kaulus (osteomala
cia). Tame laiko jos kairė- 
ji ranka buvo suaugusi su 
žymiu nedailumu, ir taipgi 
buvo suaugęs ar išdalies su
augęs kairėsės šlaunies kau
lo nulūžęs kaklukas. X-spin- 
dulių paveikslai, nuimti Dr. 
Hirscho, rodė šitokį stovį ir 
vienas paveikslas rodė deši
nės šlaunies kaulo sumažė
jimą, t/ t

Po jos sugrįžimo į savo 
namus ji turėjo daktarišką 
pagelba laiks nuo laiko, bet 
be pasekmių. Per šitą laiką 
ji darėsi daug mažesnė su- 
budavojime ir Liepos mėn., 
1914 m., pas ją nulūžo kai
rėsės rankos priepetinis 
(humerus) kaulas, kada ji 
bandė pasiversti ant savo 
alkūnės. Kaulo suaugimas 
neįvyko.

Ji liko atvežta į Bellevue 
ligonbutį rugpjūčio 5, 1014 
m., po buvimo 14 valandų 
gimdymo stovyj su jos try
liktu nėštumu. Kadangi 
trūkčiojimai buvo labai stip
rus, “pilvas” žymiai pasikė
lęs ir kūdikio galva nenusi- 
leidusi žemyn, ji tuoj liko 
padėta ant operacijos stalo 
ir duota jai keli pašniauki
mai chloroformo, kad galė
jus padaryti pilną išegzami- 
navimą. Kada ji buvo stu-

luomet šildomas skystime iš 
sekančio susidėjimo: 25 g ra
inos patašinio nitrato, L, _ 
kubiškų centimetrų amoni- 
jos vandens ir 6,000 kub. 
cent, vandens ir muilo. Ši
tas skystimas nebuvo atvi
ri ntas. Po buvimo šitame 
skystime per trumpą laiką 
pelvio kaulai pavirto į mil
tus ir želatiną ir daugelis 
ilgų kaulų sutrupėjo. Kai
rės rankos kaulai, kurie pir
miausiai sulūžo ligos laike, 
ilgiausiai užsiliko, parody-

— Neturime.
— Parašyk jiems! — krei

piasi ex-pirmininkas į sek
retore.

Vėl atsitikimas.— Ateina
950 vaikinas liudijimo:

—Ponuli, darbo reikalin
gas... ar negalėtumėte udo- 
stoverenijos išduoti?

Ex-pirmininkas akis pa
stato, blinkt pensnę nuo no
sies ant stalo ir šaukia 
smarkiu balsu:

—Kokios udostovereni-
jos?!...

—Nežiau, ponuli, kokios 
reikia... — slenka arčiau. 
Ex-pirmininkas traukiasi į

dami, jo juose buvo daugiau salį, tarytum nuo limpama 
kalkių. Yra galima, kad eX- liga apsikrėtusio žmogaus:
tra dauguma kalkių, reika
linga tų dviejų kaulų atbū
davo j imui, ištraukė 
daugiau kalkių iš 
šlaunies kaulas, kuri
nulaužtas prie operacijos,iš-

dar 
kūno.

liko

—Ne... ne... ne... šalin... 
šalin... atsitrauk Tamsta... 
stok čia... parodyk doku
mentus!....

—Neturiu.
—Kad neturi, tai ko ir ei

ni!... Eik lauk!... eik!... eik!., 
eik!... — ir pats ex-pirmi- 
ninkas išstumia vaikiną pro 
duris.

Prašau draugui pašelpos. 
Draugas nekaltai į kalėjimą

bandoma atrast 
kodėl kaulai ne
kalki nių druskų 'pateko.

—O... kalėjime nemoka-

timą galėjo būti pjaustomi 
peiliu”.

Toliau 
priežastis, 
teko gana
ir pradėjo lūžti. V. Winck- 
lerio teorija išrodo gana }>a- mas butas... valgyt duoda: 
matinga, kurioj jis išvedžio--kokia čia kalba gali būti a- 

pie pašalpą!... — atrėžė ex- 
pirmininkas.

žmogui labai brangi už
uojauta Piktai ir šiurkščiai 
sutiktas žmogus jaučiasi į- 
žeistas: išsižada ir pašalpos, 
tik apsiverkia prie durų ir 
sako paskum visiems, kad 
teisybės nesą. O kai kitą . 
kartą reikia į tą pati komi-1 
tetą kreipties — bijo ir į tą ' 
pusę pasižiūrėti.

Pats ex-pirmininkas nesi* ■ 
jaučia esąs kaltas.

ja, jog nehygieniškos ap
linkybės, prastas maistas, il
gas žindimas ir atsikarto
janti nėštumai ištraukia iš 
kūno kalkinius elementus. 
Šita nelaiminga moteris bu
vo nėščia ir žindė kūdikius 
be sustojimo per 11 metų. 
Reikia daug kalkių suimda
vo j imui būsiančio kūdikio 
kaulų ir daug jų išeina su 
motinos pienu, kada jie rei
kalingi jo greitai augančių 
kaulų budavojimut Moti-

*
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Karė gimdo Ameri
koj milionierius.

Iš katalikų seimo T. M. D. seimas

Philadelphia, Pa.
Utarninke, 6 d. birželio, 

10 vai. ryte, nudūmiau į tau
tišką svetainę, nes kaž kas 
man pasakė, kad bus katali
kų seimas. Užbėgęs į viršų 
žiūriu, kad nieko nėra. 
Klausiu salės gaspadoriaus, 
kur seimas? Sako, bažny
čioj meldžiasi, nes prieš sei
mą yra iškilmingos mišios 
pašventinimui delegatų, kad 
velnias neužsėstu. Mums 
besišnekant, žiūriu, pareina 
apie 50 delegatų svietiškų ir 
apie 10 dvasiškų ilgaskver
niu. Prezidentas Krušins- 
skas atidarė seimą. Pirmi
ninku išrinktas iš Brookly- 
no vargonininkas Strums- 
kis. Tuoj pakįla vienas ilga
skvernis, kun. Serafinas iš 
Chicagos ir didžiausia gerk
le užrinka, kad jau nuo pat 
pradžios seimo pradedama 
varyti bjauri politika, nes 
mat, Serafinui nepatiko,kad 
nei vienam iš kunigai nekliu
vo seimo botagas. Ypač ir 
už tai, kad jis run i jo ant sei
mo pirmininko ir jo neišrin
ko.

Seime visą laiką viešpata
vo didžiausia betvarkė. Ku
nigai,kaip ir visuomet, jaus
damiesi vadovais, neprašo 
balso, bet atsistoja ir rėkia, 
kiek jiems patinka. Galiaus 
nuo jų ir kiti delegatai iš
moko. Atsistoja po kelis 
sykius ir rėkia,kiek tik nori.

Labai nesmagiai jautėsi

Dabartinė karė veik visą 
Europą užliejo žmonių 
krauju ir ašaromis, pražudė 
milionus jaunų vyrų ir li
kusius gyventojus nugramz
dino į didžiausius vargus, iš 
kurių jie negalės išbristi 
per kelias dešimtis metų, 
kad pradėjus gyventi taip, 
kaip jie gyveno prieš karę. 
Bet už tai Amerikoj karės 
metu pradėjo gimti nauji 
milionieriai, kaip vasarą 
grybai po lietaus. Prieš 
karę Suvienytose Valstijose 
buvo 4,100 milionerių, da- 
bargi, kares metu, jų skait
lius paaugo net ant kelių 
šimtų. Ir jeigu karė dar 
užsitęs ilgiau, tai vėl atsi
ras nauja eilė milionierių.

Ypatingai Amerikoj dy
go milionieriai kaip tik ka
rė prasidėjo, nes tuomet tal
kininkai, (klodami Amerikos 
fabrikantams užsakymus 
ant amunicijos, neklausda- 
vo, kiek jie skaitliuos už 
darbą, bet tik klausdavo,ka
da padarys. Dabar jau tru
putį sunkiau, nes ir talki
ninkai, duodami didesnius 
užsakymus, derasi, tyrinėja 
ir tam panašiai. Vienok 
naujos dirbtuvės statomos 
ir nauji milionieriai gim
domi.

Ir kur tau negims nauji 
milionieriai! Apskaitliuo- 
jama, kad iki pradžios 1916 
metų Amerikos kapitalistai, 
gamindami __________
amuniciją, 
žiau 2 miliardų dolerių.! 
Smulkus fabrikantai, kuriui 
iki pradžios karės veik nie
kas nežinojo, gavę nuo tal
kininkų užsakymus ant a- 
municijos, dabar jau tapo 
milionieriais. Ypatingai už
dirbo geležies ir plieno lie- ne- 
jyklos ir parako išdirby s- sinti, nes, girdi, bedieviams 

. i tės. Prieš karę Amerikoj daug džiaugsmo ir energijos 
geležies išdirbdavo nedau- tas priduotu.

talkininkams ;\um&ai’ kmla įš lapoito pa- 
uždirbo neina-|R!ro<le’ Jog 37 kuopos nepri- 

siuntė velykinės atlikimo 
paliūdyjimų. Taipgi labai 
nuliūdo, kada išgirdo, kad 

j_ nuo pereito šeinio iki šiam 
iš susivienyjimo išbraukta 
1,200 narių. Kilo ginčai ar 
garsinti išbrauktuosius, ar 

Galiaus nutarta negar-

giau 11 milionų tonų į me
tus, karei gi prasidėjus, iš
dirbama virš 40 milionu to-i 
nų. Reikia atsiminti, kad ir,1' spaustuvę ir leisti savo or- 
kaina ant geležies ir plieno (ganą. 
pašėlusiai pakilo.

Tūlų parako išdirbystės’ delegatai vienas į kitą pra- 
šėrininkai p ra- dėjo žiūrėti ir tarpe savęs 

tylomis šnabždėti. Žiūriu ir 
aš, bet nieko nematau ir ne- 

dj. suprantu, kas čia darosi, 
džiausią pasauly kanuolių Mano draugas sako, o gal 
išdirbystė, pereitais metais tuos katalikus ir apsėdo vėl- 
gavo 89 milionus gryno pcl-įniaS) nes> girdi) čia svetainč 
no. šios kompanijos direk- noSvontinta. Kl, į jic či 
gauna 10 nuošimčiu nuo pel-isa °’ jau^st°sb kaip kume- 
no. Reiškia, jis pereitais ,lčs bimbalų. Aš jam sakau, 
metais gavo algos arti 9 mi-fkur čia gali prie jų velnias 
lionų dolerių. Reikia neuž-j lįsti, nes bažnyčioj visus (te
miršti, kad Švabas sykiu y- legatus pašventino, 
ra ir didžiausiu kompani
jos šėrininku.

Dabar stačiai negalima 
net persistatyti, kiek Ameri
kos kapitalistai turi iš ka
riaujančių šalių pelno. Gal 
tik po karės galima bus tei
singiau apskaitliuoti.

Bet dabar kįla klausimas, 
kiek Amerikos darbininkai, 
dirbdami tą amuniciją, už
dirba? Ar darbininkų už
darbis taipgi ant 200 nuo
šimčių pakilo? Anaiptol to 
nėra. Darbininkai džiaugia
si, kad išnyko kriziai ir be
darbės, kurios prieš karę 
siautė. Jeigu tūlose dirbtu
vėse ir pakelta darbinin
kams algos, tai tas dar ne-17 
reiškia, kad jų gyvenimas j jo—už 
pagerėjo, lies kares metu pais per duris lauk, 
ant pragyvenimo reikmenų išneštas laukan šokinėja 
kainos pakilo veik dvigubai. ant gatvgs: «Nll) bratuška, 
Tokiu būdu darbininkų gy- kaR čįa darogi 
venimas nei kiek nepagere-Į 
jo.

kompanijų šėrininkai f ~ 1 
džioj šių metų gavo po 2001 
procentų dividento. Tai pa-1 
šėlusis uždarbis!

Bethlehem Steel Co •f

švenčioniškis

ATSIŠAUKITE 5
“Laisvės” Red. randasi 

atvirutė nelaisvio Vosyliaus
NaunČiko, broliui 
Naunčikui. Atsišaukite.

G’aliaus nutarta nusipirkti 
savo namą Brooklyne,įreng-

Ten jiems besivaidijant,

Paskui vienas kitas dre
bėdami pradėjo aiškinti,kad 
reikia seimą laikyti prie už
darytų durų, nes, girdi, čia 
daug visokių šnipų vaikščio
ja. Nesupratau gerai, ką 
jie tuomi persistatė, bet 
tuojaus nutarė į seimą nei 
vieno pašalinio neįsileisti.

Oh, daug juoko turėjau iš 
T. Astramsko. Tas žmogus 
visą laiką jau buvo susibi
čiuliavęs su katalikais ir 
dabar katalikai įam baisi] 
surprizą padarė. Laike se

pijų sėdėjo ir Astramskas. 
[Žiūriu, priėjo maršalka prie 

kalnieriaus ir tre- 
Senis

ar tai anar
chistų susirinkimas”. Bet 
senis vistiek nieko negalėjo

— daugiau padaryti, kaip tik 
iš piktumo 10 šnapsų išsigė- 
rė. 1

Seimas užsibaigė ketvei> 
Juozui ge, apie 11 vai. vakare.

Susipratęs Parapijonas.

*k

Štai jau ir sniegas! Per 
kelias pėdas pločio kalnai 
padengti sniegu. Vistik, ir 
čia dar daug žaliuojančių 
medžių.

Ir čion matėsi gryni skalų 
kalnai, ant kūnų žiemą ir 
vasarą visuomet stovi snie
gas.

Pervažiavom visą eilę 
sniego tunelių. Gal skaity-

jo veikimas ir męs.
Jau keliolika metų, kaip 

męs, pirmeiviai žmonės, dir
bome ir dirbame po T. M. 
D. pastoge. Rengėme pra
kalbas, prirašinėjome nau
jus narius ir manėme išsi
auginsime kultūrinę organi
zaciją, kurios pamatai bus tojai nesupras, ką tai 
bepartyviški. Ikia tie sniego tuneliai

Tūli mūsų draugai sakė’go tuneliai yra pap 
mums: “uždyką dirbate, tik pabudavoti iš medžio 
kitus stiprinate, jie pasity- vietose,

Bet tų pasta- giausia užgriūvačios iš jūsų”.
bu neklausyta ir many ta,jog 
mūsų darbas tikrai bepar- 
tyvis.

Bet męs visi apsivylėm. 
Šitas T. M. D. seimas paro
dė, kuo yra T. M. D. ir kas 
ištikrųjų ją valdo. Pasiro
dė, kad T. M. D. nėra vietos 
kitų pažiūrų žmonėms, o tik 
tautininkams.

Šis.seimas, įvykęs Pitts- 
burge, padarė T. M. D. San
doros įrankiu ir įtraukė ją į 
tautininkų partijos sukurį.

Padėkim, nors T. M. D. 
nariai deda pinigus kny
goms leisti, bet dabartiniai 
tos draugijos bosai paskyrė 
$500 autonomijos fondui,už
gynė Sandorą, jos veikimą ir 
politišką tautininkų bičiu- 
liavimasi su klerikalais. Su
teikė garbės narystę D-rui 
J. Šliupui, kuris nebuvo 
draugijos nariu. Buvo dar 
ir daugiau nemalonių apsi
reiškimu. Tautininkai smer
kia visuotiną balsavimą ir. jo 
šalininkus,o patįs kasžin ko
dėl vadina save demokra
tais. Pačiame seime tūlu 
kuopų įnešimai stačiai buvo 
kovojami, jeigu jie netiko 
mūsų ponams.

Ateityje vėl nėra ko tikė
tis iš T. M. D., nes komitetas 
likosi senoviškas, tas pats, 
kuriam daugiau rūpi su ku
nigais draugauti, o ne rū- 
pinties visuomenės reika
lais. Seime nepatinkami as
mens stačiai buvo ignoruo
jami. j

būtų dabar, ant visados, pa
reikalauti sau teisiu? Te
gul kuopos subruzda. O jei
gu teisių nebus, tuomet visi 
suprasime, kad T. M. D. 
mums vietos nebelieka.

Užtenka mums tų panie
kinimų kentėti.

P. A. Dėdynas.
Worcester, Mass.

Iš kelioneshpo 
Colorado.

Apleidau Denverą gegu
žės 28 d. Tai buvo sekma
dienio rytas.

Oak Creek, kur važiavau, 
randasi nuo Denvero 195 
mylių tolume. Keliauti rei
kia per skalų kalnus (Rocky 
Mountains). Kelionė yra 
begalo žingeidi. Nieko žin-

reis

tose 
sniegas dau- 

ant kelio,

ti ant tokio tunelio, vienok 
traukiniai sau bėga, kaip

Tačiaus, jeigu pasitaiko, 
kad sniego užgriūva tose 
vietose, kur nėra tunelio, 
tuomet traukinys turi susto
ti ir, kartais, prisieina lauk
ti gana ilgas laikas. Tai pa
sitaiko netik žiema, bet ir 
vasarą.

Apie 12 vai. d. užvažiavo
me ant pačios augštumos, 
vadinamos Divide. Nuo tos 
vietos kalnai vel pradeda 

Oak Creek, 
stovi 5,000 
Tonais jau

kur važiavau, 
pėdų žemiau.
veik nesimato sniegų, tiktai
ant vienos, kitos augštumos.

Scenerija vėl atvaizdina 
pavasarį.

Teroristas.

Laisvoji Sakykla
Patarimas norintiems tapti 

fotografais.
Kaip pažiūri į mūši] tū-

Taigi, norintieji tapti fo
tografais, kreipkitės pas ge
rus fotografus ir ten mo
kinki tės.

J. A. Ribinskas.
Elizabeth, N. J.

Atviras laiškas “Laisves”
Redakcijai.

dakcija! 
“Laisvės” 
^aikraščių

Re-

giečių išdirbtos taisyklės ei-‘ prakalbas Perkūnui, Bago- 
tų vienu keliu, o sąjungie- čiu ir dabar rengdama Moc- 
čiai kitu? Prie ko męs tuo- kui nenorėjo kam norint 
met prieitume? Ar tuomet blogo padaryti, apart gero, 
mūsų Sąjungoj neviešpatau
tų anarchija? Tokia tvarka 
gali patikti tik Pild. Komi
teto nariui J. P. Raulinai- 
čiui ir “Laisvės” redakcijai. 
Nesuprantu, iš kokios prie
žasties “Laisvės” redakcija 
taip keistai išsireiškė prie

Tiesa, IV rajonas L. S. S. 
32 konferencijoj svarstė 
rengimo prakalbų Mockui 
klausimą ir išnešė pageida
vimą, kad L. S. S. kuopos 
neimtų dalyvumą rengime 
tokių prakalbų, bet kada 
147 kp. delegatai ten patN41, skyriuj taiP keistai issireiske prie-.. x

ir gyvenimo1 >^a‘s teisingą Pild. Komiteto’pranešė, kad kuopa jau pri-

kun. Mockaus, kur pasaky 
ta: “Nei viename laikrašty

ne, neteko pastebėti nei vie
nos korespondencijos prieš 
kunigą Mockų, bet atbulai, 
visi korespondentai jį 
ria”.

gi

žiu-išvedimas neteisingas, 
rėkite “Kovos” N3 1 
pondenciją iš Detroit, Mich., 
ir “Kovos” N8 iš New Ken
sington, kur rašoma prieš 
kun. Mockų. Pagaliaus, net 
L. S. S. IV Rajono konferen
cija išnešė rezoliuciją, kad 
kuopos nerengtų jam pra
kalbų. Taipgi ir pačioj 
“Laisvėj” buvo vedamos 
diskusijos už ir prieš Moc
kų.

Galbūt, kad tie draugai, 
kurie išgirdo Mockaus pra
kalbas, ypatiškai ir likosi 
užganėdinti, bet ims priva
lome pažvelgti į platesnę mi
nią, kuri dar yra tamsi, kuri 
neturi mažiausio klesinio 
susipratimo, kuri neturi su
pratimo apie politikos ir e- 
konomijos šių dienų surėdy
mą ir tuomet pas mus ki|s 
klausimas: ar męs, užsiim
dami tokiomis misijomis, 
kaip apie dievą, aniuoluš,

nelę švenčiausią ir tam pa
našiai, galėsime darbinin
kams, tai tamsiajai miniai, 
suteikt klesinį susipratimą? 
Ar kunigo Mockaus misijos 
neužkenks mums prieiti su 
savo agitacija prie tos tam
siosios minios, kad ją pa
traukus prie savęs? Drau-

jie, vos paviršutiniai supras
dami tą amatą, imasi kny
gas rašyti ir kitus mokinti 
to, ko patiems reikia dar 
mokintis. Aš visai nesu
prantu, kokiu tikslu jie 
ta daro?

Vardan švenčiausios tei
sybės pasakysiu kiekvienam,
kuris tik mano tapti foto- gai, męs pirmiausiai priva- 
grafu,. pirmiausiai pastoti lome atsiminti, kokie 
pas gerą fotografą-expertą patys buvome ir kokiais ke- 
ir ten mokintis nemažiau j liais prie mūsų priėjo d rail- 
dviejų-trijų metų. Išbuvus [gai,kurie skleidė klesinį susi
dėk laiko ir turint prie to 
amato patraukimą, galima

męs

pratimą, kurie mums aiški
no politikos ir ekonomijos 
surėdymą. Pagaliaus per
skaitykime socialdemokratų 
partijos programą ir ten 
męs surasime, kaip žiūrima

gų kas netiki mano žo
džiams, gali pasiteirauti pas 
gerus fotografus, kurie irgi 
tą patį pasakys. Iš knygų I į tikėjimą, 
ir knygelių jūs nieko neiš-1 Neužtenka to. 
moksite. • ><riv 'i™™™

Man teko važinėti po įvai- Mockus tapo prašalintas iš 
rias valstijas ir matyt dau- Sąjungos už visokius darbe- 
gybę apgautų žmonių per jų liūs, kuriais doras žmogus 
pačių lengvalikyste. Pavyz-[negali užsiimti. Reiškią,

. Pora metų 
ar daugiau tas pats kun.

nutarimą. įsidėjo prie rengimo ir kad
Suprantama,“Laisvės” re- atsisakyti nebegali, pervėlu, 

dakcija pasakys, kad ji ne-į tai ir liko palikta taip,kaip 
priešinga tarimui, bet tik jau buvo kuopa padarius ir 
priešinga suspendavimui ir konferencija 
išbraukimui. Bet toks paša- prieš tai. 
kymas ar nedaro suirutės 
tarpe sąjungiečių? Juk mū
ši] sąjungiečiai ir taip ne
pildo nutarimų. Pavyzdžiui, 
Pild. Komitetas paragino 
sąjungiečiuis, kad jie pagal 
referendumo nutarimą, iš- 
anksto užsimokėtų narines ir duoti kartu klerikalams 
mokestis už 3 mėnesius. Ka- smūgį. Ir kad klerikalai bū
da Sąjungos sekretorius iš- tų labiau sumušti, męs da 
pildė P. K. tarimą, tai L. S. vienas prakalbas nutarėme 
S. 75 kuopa griežtai atsisa- Mockui surengti.

F. Petrašiūnas,
L. S. S. 147 kp. sekr.

neprotestavo

Beto, ką męs turime pasa
kyti, tai tą, kad męs pada
rėme didelį žingsnį kovoj su 
vietiniais klerikalais. Kitaip 
męs, socialistai, negalėjom 
daryti, kaip tik eiti kartu 
su pirmeiviška dalim žmonių

kė tą nutarimą pildyti. 
Draugai, tokiais pasielgi
mais męs darom betvarkę ir 
dezorganizaciją savo tarpe. 
Jeigu mūsų Sąjungoj randa
si negeistini nutarimai arba 
įstatymai, męs juos galime 
kritikuoti, daryti įnešimus, 
kad būt taisomi, bet neatsi
sakyti jų pildyti, kaip kad 
dabar darome.

Rygos Miliūnas.

Kodėl męs, (Elizabetho 147 
k p.) rengėm M. X. Mockui 

prakalbas?
Daugumas iš mūsų drau

gi], sąjungiečių, o labiausia

LIETUVA
Žemiau perspausdiname 

keliatą žinių iš “Ateities” a- 
pie vokiečių šeimininkavimą 
Lietuvoje. “Ateitis” pasi
ėmusi tas žinias iš tūlo len
kų laikraščio.

Išsiųsta “įtariamieji” iš 
Vilniaus.

Vokiečiu laikinė valdžia 
Vilniuje gavus slaptą palie
pimą, kad visus lietuvius, 
lenkus ir baltgudžius, kurie t « » . • • 4*1*iš čia pat, mūsų amelinkės, pame nors įtarti ir nepatiki-

rengias mus papeikt už ren
gimą Mockui prakalbų.

Mūsų kuopa, kaipo viduti
niškai stovinti narių skait
liniu, kacp ir finansais, visa
dos norėjo ir nori daug dau
giau prakalbų surengti į 
metus laiko, negu dabar ji 
surengia. Tai ką gi dary
ti? Iš kur gaut kalbėtojų— 
pati kuopa savų inteligentų 
bei kalbėtoji] neturi, reikia 
kreipties kitur. Išrenkama 
iš kuopos komitetai, kurie 
pliekia laiškus kalbėtojams, 
ant kurių gauna atsakymus, 
kad tai negali, tai serga, tai 
kitokios priežastįs, o dau
giausia—kad neturi laiko, 
esą, labai užimti.

Na ką padarysi, kad ne
galima. Reikia neužmiršti, 
jog tuomi daugiausia ir va
duojasi mūsų kalbėtojai,kad 
atsisakyti nuo pakvietimo. 
Taigi, reiškia, kad kalbėtojų 
nėra daug, ir jų negalima

džiui, atsiranda koks nors! Mockus susikompromitavęs kada nori gauti. Daugumas 
fotografas, kuris vos tik nu- visuomenės akyse,

sius jau žino tiek, kiek ir jo 
“profesorius”. Na, mokslas 
užbaigtas. Dabar “profeso
rius” siūlo savo mokiniui

kalbinėti kitam, kad jis gali t imame jį ir 
išmokinti per du tris mėne
sius geru fotografu. Leng
vatikis patiki tiems žo
džiams ir pastoja mokintis.

geidesnio aš nemačiau, kur/Tiesa, jis per du-tris mėne- 
nors kitur Suvienytose Val
stijose.

Tol i na n ties trūkiui, Den
vero saulė švietė, rodos vis
ką glamonėdama savo skais- pirkti visą studiją, 
čiais spinduliais. Kvietkai, rasis nuperka, 
žolynai, medžiai ir u 
tarytum,atsidėkodami 
lei, tvėrė gražiausią regyk-

užmokėda- 
?liai, |mas kiek ji neverta. Ir štai, 
sau- žmogelis atsiduria kritiška

me padėjime: pinigų neturi, 
biznis neina, nes savo ama- 

___ v ____ , vis’to visai nemoka ir, galų-ga- 
labiau ir labiau šniokšdami, le, prisieina už pusdykį visą 
lipa prieš kalną. Denveras, 
lyg kad prie žemės prili

O mūsų du garvežiai,

savo studiją kitam parduo-

o šian- 
socialistai, pri

rengiame jam

miesi męs susikompromituo
jame visuomenės akyse ir 
pasirodom silpnais ir nepa
stoviais savo pozicijose.

Jeigu kun. Mockui ištik- 
rujų rūpi klesinė kova, jei
gu jam rūpi darbininkų ge+ 
rovė ir jeigu jis no ii vėl Są
jungoj darbuotis, tai kodėl 
gi Jis viešai neprisipažįsta 
prie tų klaidi], kurias yra

is jų turi daug ir kitų dar
bu. Komitetams atsibodus 
laiškus rašyti, skundžiasi 
kuopos susi rinkime,kad kal
bėtojų negalima gauti. Tas 
buvo seninus pas mus, tas y- 
ra ir dabar, štai, kada kuo
pa buvo norėjus surengti 
prakalbas paminėjimui “Pa
ryžiaus Kommunos”, 19 d. 
kovo, 1916 m., nagi negauta 
kalbėtojaus ir tiek, o tas tai 
nepirmiena. 1-mos gegu
žės šventės paminėjimui 
męs niekados negalime gau
ti kalbėtojaus, per ką ir no

mi, išsiųsti į gilumą Vokie
tijos. Keliatas šimtų “įtar
tų” gyventojų prašalinta iš 
miesto ir greitu laiku bus iš
vežti į nuskirtas vietas gi- 
Jumon Vokietijos.

** ■ ■ į

Ukmergiečiai badauja.
Ukmergės miestą ir visą 

pavietą vokiečiai taip ap-: 
tuštino, kad dabar tenai 
viešpatauja visuotinas ba
das ir nedateklius, kuris ap
sireiškė baisiausiam laips
nyje. Beto vokiečių valdi
ninkai prikalbina žmones 
važiuoti į Lenkiją ir tam 
reikalui išduoda paliūdyji- 
mus. Skelbiama, kad apie 
3,000 asmenų apleido Uk
mergės pavietą.

300,000 žemaičių išvežta į 
Vokietijos gilumą.

Didelę neapykantą vokie
čiai apreiškė prieš žemai
čius. Tenai didžiausi plėši
mai ir teriojimai ramių gy
ventojų, koki tik galimi lai
ke karės. Vokiečių valdžia 
padare gyventojų surašą ir 
peržiūrėjo žmones, atskyrė 
jaunus ir tvirtus vyrus ir 
kartu jaunas merginas nuo 
seniu ir moterų ir išvežė v *

pirmus į Vokietiją dirbimui 
darbų. Apskaitliuoja, kad 
apie 300,000 žemaičių išvež-

vo pirmųjų darbelių ir ne-į 
pasako sąjungiečiams, kad 
dabar su jais išvien darbuos

Apie mus jau kita regyk
la. Jau čion matosi augštj 
akmeniniai kalnai, begalo 
status. Išlauko juos dengia 
sluoksnis žemės, kurioje au
ga skurdingi medeliai.

Taipgi pradėjome priva
žiuoti tu nei i u s, iškirstu s kal
nuose. Turėjome pervažiuo
ti 41 skalų tunelį ir 11 snie
go tunelių. Šonuose matėsi 
vienur kitur juodojo metalo 
kasykla (tungsten mines).

ti prie kitokio užsiėmimo, 
kad užsidirbus sau ant duo
nos.

Kurie moka anglų kalba 
skaityti, gali užtektinai gau
ti visokių brošiūrėlių įvai
riose krautuvėse, kur par
davinėjama fotografams 
reikalingi daiktai, bet iš tų 
knygelių jokios naudos nė
ra. Turime atsiminti, kad 
kiekvienas amatas reikalau
ja mokslo ir praktikos, be to 
negalima tapti amatninku.

tiški išrokavimai, kurie jam 
atneša y pa tiška naudą, per 
tai jis ir tyli. Todėl męs ne
privalome remti jo darbų, 
neprivalome rengti jam pra
kalbų.

Dabar, kada kuopa pa
rengė, geriau sakant, prisi
dėjo prie parengimo Mockui 
prakalbi], kurių tema buvo: 
“Kodėl Rymo-Katalikai ne
apkenčia. socialistų”, rodos, 
nieko tokio kenksmingo, ne
gero nėra. Bet “Laisvės” 
No. 41 kalbama apie kuopos

Vokiečiai užgrobia pirklybą.
Visuose paimtuose vokie

čių miestuose, uždedami į- 
vairųs vokiečių Berlyno fir
mų skyriai, su tikslu, kad 
užgrobti visą pirklybą į sa
vo rankas. Vokiečių valdžia 
jiems prigelbsti ir deda vi
sas pastangas, kokias tik iš-

Užd rausta lietuviam leisti 
laikraštį.

Vokiečiu valdžia uždarė 
tolesni leidimą lietuviško €• V

Priežas-

•Tolkųis “Laisvė” sako, 
kad kuopų suspendavimas 
arba braukimas i*š Sąjungos 
būtų neliogišku išvedimu.

Na, gerbiamieji, pasaky
kite man, ar būtų liogiškas[ 
išvedimas, kad pačių sąjun

HMM

nepaklusnumą ir apie raga-į laikraščio Kaune. ---------
vimą uždrausto vaisiaus, čia uždraudimui buvo tai 
Gal ir uždrastas vaisius, straipsnis, 
bet męs tuomi uždraudimu kalbama 
turime omenyje nerengti • daiktų trukumą ir kritikuo- 
prakalbų tik tokiems kalbė- jama aštrus vokiečių val- 
t«jams,kurio yra mūsų prie- ’džios administracijos elgi- 
šai iš principo. Ir kuopa, naasis. Redaktorius laikraš- 
vaduodamasi tuomi, nieko čio suarestūotas ir nubaus- 
blogo nematė, kada rengė’tas 500 markių.

kuriame buvo 
apie valgomųjų



LIEKANOS

gyvą

(Tąsa).
DARATA.—(Vaikiškai). Kad jūs ma

tytumėt Petruką! Žinot, Petrukas, tai vie- 
nintėlis vaikas, kuris savo kairės kojos 
žinda pirštelį. Šiandien jau pradėjo šne
kėti, pirmą sykį ištarė “mama”.

ONA.—Negalimas daiktas.
DARATA.—Tikrai, kaip mane 

matai!
SAL.—Tššš... Mažoms mergaitėms ne

pridera tokius išsireiškimus vartoti.
DARATA.—O mama sako, kad aš ne

maža, bet didelė. Ji mane atsiuntė papra
šyt pas jus darbo.

SAL. ir ONA.—Darbo?!
DARATA.—Taip, darbo. Mūsų tėve

lis sugrįžo iš karės vote gyvas, su daugybe 
žaizdų, tai dabar mama negali dirbti, nes 
visuomet prie jo sėdi.

ONA.—Dėl dievo meilės ir kokį gi tu 
darbą gali dirbti ?

DARATA.—O, aš jau didelė,galiu maz- 
got indus, valyt kambarius ir... ir prižiūrėt 
kūdikius.

ONA.—Bet mano mažoji mergaitė už 
tave senesnė.

DARATA.—Bet ji manęs bijo, tai aš 
galiu ją prižiūrėti.

ONA.—O kas tuos dvynukus prižiū
rės?

DARATA.—Niekas. Jie tokie geri, 
kad ir prižiūrėti nereikia... Jie labai tėve
lio bijo. (Paslaptingai). Tėvelis bepaliovos 
dejuoja ir dejuoja; gydytojas mamei pasa
kė, kad jis gali iš proto išeiti. Bet gydy
tojas meluoja, jis niekad bepročiu nebuvo 
ir nebus, aš tą gerai žinau.

SAL.—Nepasakok a<)ie tokius dalykus, 
nes tu nieko nesupranti.

ONA.—(Atsikelia, prieina prie Dara
tos, paima jų už rankų). Vargše tu, vargše! 
Matant tokią mažytę kampas iš kampo be
sitrankant ir darbo bejieškant, vien tik nuo 
to galima iš proto išeiti.

DARATA.—Duokite man darbo, aš no
riu dirbti.

ONA.—Aš eisiu pakalbėti su tavo mo
tina (Atidaro duris ir išleidžia Daratą). 
Saugokis, kuomet eisi skersai gatvę.

Afrš visai ne apie laimėjimusPETRAS 
ar pralaimėjimus klausiu; aš noriu žinoti, 
kaip tavo vyro sveikata. (Kosti).

SAL.—Aš neabejoju, kad jis yra svei
kas ir darbuojasi dėl labo tėvynė^.

(Įeina Marcelė).

MARCELĖ.—Kad jūs būtut matę, kad 
būtut mat...
ONA.—Kur yra vaikai?
MARCELĖ.—Aš juos palikau sode, o 

pati nubėgau ant stoties. O, kad jūs 
būtut matę, kiek ten buvo žmonių, visi ver
kia, net graudu žiūrėti. Ir kodėl ten nenu
ėjo teta Saliomėja?!

JONAS.—Aš ten nematau nieko gero.

jūs

MOTERIMS NAUJIENOS.
MOTERIMS DARBININ

KĖMS REIKIA 
LAIKRAŠČIO.

Įdomu patirti, dėlei kokių 
priežasčių Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoje seimas 
Pittsburge nutarė leisti mo- 

,terų laikrašti, nors tiktai ką 
buvo nutaręs1 leisti vaikų

nai jau gyvuoja apie 3 mė
nesiai, veik nieko neveikia. 
Tiesa, parengė vienas pra
kalbas ir viskas. Man ro
dos, kad mūsų “sufragistės” 
galėtų daug daugiaus veik
ti, ypač rengime prakalbų, 
kur salę gauna uždyką, kal
bėtojai irgi joms simpati
zuoja.

' Kada laiko susirinkimus, 
tai pas jas nėra tvarkos:

ją, pradėjus dalyvauti tose 
žudynėse, kuriomis kiekvie
nas doras žmogus bjaurisi. 
Jos labai užganėdintos tuo 
savo mokslu, tik dejuoja.kad 
užbaigę mokslą, turėjo nusi
mauti kelines, išsirėdyti I iš 
kareivių drabužių, padėti 
ginklus ir vėl užsimauti ta 
“prakeiktą” sijoną, stfsi- ne susirinkimas.

jo kepuraitę, K. Liutkui. 
nė—paveikslą ir, V. MačiiI 
to—špilkoms paduškaitę.
Buvo dar ir šiaip visokių 
žaislų. Dovanas skyrė L.M. 
P. S. A. 11 kuopos narės.

Žolė buvo šlapia, vienok: 
niekas nepaisė, visi žaidė. 
Vakare, apie aštuntą vai., 
publika išsiskirstė. Kuopai 
liks pelno apie $9.00.

Birutė.

ko. Gal daugelis paskutinį sykį atsisveiki
no s<i savo mylimomis ypatomis... Vargšės 
tos mergelės, joms dabar pasilieka tik su
žeistieji.... (Rauza). Aš taipgi manau,,kad< 
ant senatvės susilauksiu laimes, (šypsosi).

MARCELĖ.—Kokios laimes?
PETRAS.—Matai, dabar jaunų vyrų 

nėra, pasiliko tik seni ir sužeisti. Jeigu-tu 
norėsi gauti vyrą, tai turėsi su manim ap
sivesti.

MARCELĖ.—Taip-pat mano ir vienko
jis Astrauskas, kuris neseniai sugrįžo iš 
karas lauko. Jis sako, kad tos merginos, 
kurios iki šiol nešė augštai užriestą savo 
nosį, dabar turės meilintis prie senių ir su
žeistųjų, jeigu nenorės senmergėmis likti.

ONA.—Marcele, aš nenoriu, kad tu 
daugiau eitum ant stoties, ar tu girdi?

MARCELĖ.—Mama, aš rytoj būtinai 
turiu nueiti.

JONAS.—Ne, aš tau užginu ant sto
ties vaikščioti. (Pauža). Marcelė pradeda

MARCELĖ.—Tik rytoj, tik rytoj aš 
nueisiu, tai bus paskutinis sykis, daugiau 
nevaikščiosiu.
jie išveža Onos brolį Mykolą... Jūs Oną pa
žįstate... Ir jis... jis... Aš noriu su 
juomi atsisveikinti... Aš jam prižadėjau, 
kad rytoj būsiu ant stoties... Leiskite ma
ne rytoj ant stoties... (Išbėga).

rytoj aš eisiu, nes...

baitienė iš Scran tono, 
nutarimui leisti vaiku 
rašteli, ta moterėle ir 
keliatas kitų, jai ] 
pradėjo zuiti seimu 
ir agituoti delegatus
ti pirmesnį nutarimą. Mo- 
tivavimas buvo tas: Susivie- 
nyjimas turi leisti moterų

laik
voti veidelį ir palikti pap
rasta moterėle bei i
į kurią vyrai žiūri no kaipo
i “karžygį”, ranhr»j ginklą

salėje laikantį
* i I

Beveik vi- 
> supranta tvarką suvirin
au, ypač p-lė K. Mairio-

mergele n’ūte ir Ramanauskienė.bet
tvarkos nevykdo. Susirin
kimai apmirę, nėra gyvumo.*

“pulko” vadoves organizuo 
ja kitus pulkus ir agituoja 
kad moteris-kareiviai visuo 
met nešiotu kelines ir uni-1 *■ I
formą, nes. girdi, tuometi e 
bus didesnis ūpas, tuomet į U 
mus žiūrės ne kaipo į pap-C 
rastas moteris, bet kaipo į 
karžyges!

Žinoma, tuose moterų pul
kuose nėra protaujančių 
moterų, nes kuri moteris sa
vo galvoj turi nors kiek

kįų Lietuvių Moterų Pro
gresyviam Susivienyjimu i, 
norinčiam leisti laikraštį.

štai kame šuva pakastas. 
Tautininkai, kad užkenkus 
L. M. Prog. Sus. sumany
mui, kad užkenkus išleidi
mui darbininkiškos pakrai
pos laikraščio, nutarė išleis
ti tautiškai-atžagareiviškos 
pakraipos laikraštėlį, kad smegenų, neprisidės prie te
tik užbovinus moteris men- kio darbo. Į tuos pulkus į- 
kais dalykėliais, kad tik ati- stoja tik tokios, kurios iš 
.----1— _a._..iv.------  —laidelio pertekliaus, iš dide

lio išdykumo, nežino nei kuo 
užsiimti, nei ka veikti. I 
tuos pulkus įstoja tokios,

Keliatas metu, kaip gy- 
oja “Gaspadinių Kliubas”. 
tas ir ne ka veikia, bet

(Ona palengva atsitraukia nuo durų. 
Valandėlę pastovėjus prabilsta). — Pagel- 
ba, pagelba ir pagelba ant kiekvieno žings
nio reikalinga.

kaip jau turi atsisveikinti su savo jauno
mis dienomis.

PTCTR.—Ši karė nevien vaikinų gyvas
tis naikina ant karės lauko, bet ir namuo
se... Saliomėja, aš tau užmiršau pasakyti, 
kad Jonaičiai gavo laišką nuo savo sūnaus.

kas yra paminėta ir apie Aleksandrą, 
jiedu sykiu tarnavo.
SAL.— (Meta1 siuvinį). Aš tuoj eisiu 
Jonaičius pažiūrėti.
JONAS.—Aš irgi eisiu.
ONA.—Gerai, Jonai, eik ir tu.
(Petras duoda Jotini ženklą, kad sykiu

Gal 
nes

pas

su
kad

ge- 
ma-

\ VII.
(Įeina Jonas su perrišta ranka).
ONA.—(žingeįdžiai). O, Jonas, kaip 

jaučiatės? Aš/maniau, kad pas gydytoją 
nuėjai? J

JONAS.—Nėjau. Šiandien jaučiuos
geriau...

ONA.—Kas tau yra? Aš matau, 
tu...

SAL.—Ji nenori, kad tu jaustum 
riau. Jonai, tai tavo laimė, kad tu esi
no sesers vyras, o jeigu ne, tai aš praneš- 
Čia, kaip mane gyvą matai, praneščia...

JONAS.—(Neatkreipdamas atydos).— 
Ar nieko naujo nėra iš karės lauko?

SAL.—Ne tavo dalykas.
JONAS.—Jeigu ne mano būtų daly

kai, tai neklausČiau.
SAL.—Klausyk, Jonai, man rodosi, kad 

tu tą tyčia pasidarei?
JONAS.—Ką?
SAL.—Labai stebėtinas apsireiškimas: 

kaip tik karė prasidėjo, tu nusilaužei ran
ką. Ranka buvo veik pasveikus, tai jau ki
ta kliūtis pasidarė—kraujas užsinuodijo.

JONA&—Taip ir yra; jiems reikalingi 
šnipai.

SAL.—Jie yra išteisinami, nes tėvynei 
tarnauja.

JONAS.—Išteisinami, jeigu ir nekaltus 
užmušinėja.

SAL.—Jonai, aš tau patariu nefilozo- 
fuoti, nes tu užsitrauksi ant savęs nuožiū
rą ir tuomet.... Pagaliaus, aš visai nesi
stebiu, kad su tavim kas nors ir atsitiktų.

ONA.—Ir aš nesistebiu, kad kas nors 
atsitiktų ir su tavo vyru...

SAL.—Aš dešimts sykių geriau sutik- 
čia likti be rankos ar kojos kariaudama dėl 
tėvynės labo, negu pačiai tyčiomis daryti 
kokias nors žaizdas, kad tik išsigelbėjus 
nuo kariumenės!

(Jonas ir Ona pašoksta).
ONA.—Tyčiomis, tu sakai tyčiomis?! 

Mano vyras susižeidė begelbėdamas kūdi
kį iš degančio namo! O jūsų tie didvyriai, 
kurie likosi be rankų ir kojų, ką jie išgel
bėjo?

(Įeina Petras).

VIII.
PETRAS.—Gerą dieną, mano vaiku

čiai, ar nieko naujo negirdėjote?

menė sumušė priešą ir daug nelaisvėn pa 
Dabar aiškiai matosi^ kad męs lai

SAL.—Ačiū, aš nereikalauju jokių pa- 
gelbininkų, galiu ir viena nueiti. (Išbėga).

XI.
PETRAS.—Ona ir tu Jonai, eikite čia, 

turiu svarbią naujieną.
ONA.—Dieve mano, kas atsitiko. Aš 

net drebėti pradėjau?
JONAS.—Sakyk, kas atsitiko?
PETRAS.—Aleksandras... Aš gavau 

telegramą...
ONA.—Nuo Aleksandro?
PETRAS.—Iš ligonbučio.. (Drebančio

mis rankomis išima iš kišeniaus telegra
mą). Aš... aš tik laukiau progos, kad iš
skintus Saliomėją...

ONA.—Ar Aleksandras užmuštas, ar 
jis užmuštas?...

PETRAS.—Dar blogiau, negu užmuš
tas...

(Petras nori telegramą išimti iš kon- 
verto, bet negali. Ona paima konventą, iš
ima telegramą ir pažiūrėjus, tuojaus duoda 
Jonui, kuris tyliai perskaito).

ONA.—Kas ten daugiau parašyta?
JONAS.—(Skaito telegramą). “Šian

dien sulauksite savo sūnaus. Kad išgeJbė- 
jus jo gyvastį, reikėjo nupjauti abidvi koji!

(Ona puola į kėdę).
ONA.—Dieve mano, abidvi koji nupjo

vė !...
(Jonas stovi išbalęs; telegrama iškrin

ta iš jo rankų).
PETRAS.—O, viešpatie! Toks jaunas 

vyras ir dabar abidvi koji nupjauta. Štai 
kokis mano sūnus pagrįžta iš karės lauko. 
(Pradeda sunkiai kosėti).

ONA.—(Truputį atsipeikėjus), 
tos žinios męs turime prirengti jo 
mingą žmoną.

PETRAS.—(Linguodamas 
Mano sūnus, mano sūnus...

ONA.—Pirmiausiai męs turime nusira
minti ir bėgti ant stoties, kad jį pasitikus, 
nes jį gali atvežti kiekvienas ateinantis

aš

rn e 
nelai-

galva).

traukinis. Jonai, mudu eikiva, o tėtis pasi
liks namie. O, dieve, dieve, kaip ji pama
tys jį tokiame pavydale! (Pradeda viską 
aplinkui mėtyti į šalis, tartum nežinodama 

(Toliaus bus).

traukus jų atydžią nuo soci- 
alistiškų idėjų.

Šiaip dalykams pakrypus, 
L. Mot. Prog. Sus. kito išėji
mo veik ir nėra—kaip leisti 
moterims laikraštį, tokį lai
kraštį, kuris žadintų darbi
ninkių miniose aiškų savų 
reikalų supratimą, keltų jų 
kovos dvasią. Prieš tautiš
kas balabaikas ir saldžias 
svajones reikia pastatyt aiš
kią darbininkišką liniją, mo
terų darbininkių reikalus 
Tą tikslą geriausia atsiekti 
galima leidžiant savo laik-;name

MOTERĮS TROKŠTA 
KRAUJO.

Nėra pasauly bjauresnio, 
šlykštesnių ir ' žiauresnio 
darbo, kaip karės. Rodosi, 
kiekvienas susipratęs žmo
gus privalo kovoti, kad ka
rės būtų amžinai panaikin
tos. Bet to nėra. Neužten
ka to, kad vyrai rengia mil
žiniškas demonstracijas ir 
reikalauja, kad šalis gink
luotųsi, neužtenka to, kad 
vyrai liuosnoriai stoja į ka- 
riumenę ir eina ant karės 
lauko savo ir kitų kraujo 
lieti, bet tame darbe neatsi
lieka ir moterįs. Kur tik 
būna rengiamos karininkų 
(preparedness) parodos ir| 
reikalaujama, kad Suv. Val
stijos ginkluotųsi, ten desėt- 
kais tūkstančių dalyvauja ir 
moterįs. Jos, sykiu su vy
rais, maršuoja gatvėmis ir 
reikalauja, kad būtų gami
nami žmogžudiški ginklai.

Neužtenka to. Jos prade
da organizuoti savo pulkus 
ir mokintis karinio muštro. 
Jos, užsimovusios kelines, 
apsirėdžiusius kareivių dra
bužiais ir-pasiėmusius gin
klus, mokinasi, kaip žmones 
žudyti. Jos didžiuojasi, kad 
turi rankoj ginklą ir juomi 
moka žmogų nužudyti; jos 
didžiuojasi savo progresu, 
kad priėjo prie žmogžudys
tės laipsnio. Jos, iškėlę į 
augštį ginklus, trokšta ko

Susipratę moterįs, ypač 
darbininkės, privalo kovoti 
su tokiais gaivalais.

švenčioniškis:.

Vietos merginų padėjimas 
nekoks. Apšvietoje jos ran
dasi ant žemo laipsnio. Gai
la, kad męs visai nesirūpi- 

apšvietos reikalais, 
kelios priklausome

prie Birutės draugystės, bet 
ir iš ten jokios apšvietos ne
sulaukiame. Kada buvo or
ganizuojama Birutės drau
gystė, tai daug ko buvo ža
dėta, bet dabar nieko nesi
mato, nėra kam veikti, nėra 
kam suteikti tą apšvietą,ku
ri pirmiaus buvo žadamą ir 
kurios męs taip trokštame. 
Sesytės, kodėl męs nesutve
riame Lietuviu Moterų Pro- 
gresyviško Susivienyjimo

vienyjimo kuopą turėtume, 
tuomet ir New Yorko mote
rįs mums daugiau prigelbė- 
tų. Apart to, susirišę su ki
tomis, galėtume daug dau
giau nuveikti, negu dabar.

Taigi, pagalvokime apie 
tai.

Birutės Narė.

SO. OMAHA, NEBR. 
Kunigas privertė imti civi

lišką šliūba.
Neseniai čia apsivedė J. 

Stankus su P. Jokupkiūte. 
Kada jie nuėjo pas lietuvį 
kunigą paklausti, kiek jis 
skaitys už šliūba, tai pasta
rasis užsiprašė $25. Jau
nieji jam pasiūlė tik penkis 
dolerius. Kunigėlis už pen
kinę jokiu būdu nesutiko 
šliūba duoti. Tuomet jie 
pradėjo teirautis, kiek kaš
tuoja civiliškas ir kokią jis 
galę turi. Pasirodė, kad ci-

greičiausiai juos išmėginti, nytinis.
trokšta pamatyti, kaip lie
sis kraujas, trokšta išgirsti, 
kaip dauguma motinų ir kū
dikių raudos, trokšta išgirs
ti dejavimus ir vaitojimus 
sužeistųjų, trokšta tos pek
liškos puotos, kuri dabar 
siaučia Europoj! Visa tai 
jas džiugina, visa tuo jos 
didžiuojasi!

Šiomis dienomis New
Yorko kazarmėse 200 mote
rų užbaigė savo karinį muš
trą ir dabar laukia progos, 
kad tik stojus ant karės 
laukę ir pradėjus lieti krau-

. Tokiu būdu ir pa
ėmė civilišką. Dabar jau 
penkta pora mūsų mieste ci
viliškai apsivedė.

SO. BOSTON, MASS.
Silpnas moterų judėjimas.

So. Bostono moterų bei 
merginų viešame darbe veik 
nesimato. Yra keliatas mo
terų organizacijų, bet ne-
sant kam jas vadovauti, nie
ko svarbaus negali nuveik
ti, apart parengimo balių 
Lietuvės “sufragistės” L. M,

! daugiau už progresistes. 
i “Gasp. Kliubas” nors rengia 

ūbas, kratosi nuo sa- 
tamsybės jungą, kur 

joms nori Kemėšis uždėti. 
Pas gaspadines yra daug 
gyvesni susirinkimai, nors 
pas jas nėra gerų tvarkda
rių, kurios mokėtų vesti su
sirinkimus. *

* *
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 

dr-ja bene bus smarkiausia. 
Mat, čionai priguli vyrai, 
viskas eina normališkom vė
žėm. L. D. ir S. dr-ja pas
kutiniu laiku nepaprastai 
kįla narių skaičium, rodos 

į jau turi arti 400. Tai vis 
pasidėkavojant broliams so
cialistams, kurie su nepap
rasta energija veikia.*

*
viena Dukterų 
Kemėšis paže-

Vaikinų pataikavimas 
merginoms.

Kaip visur, taip ir pas 
mus v ra visokiu rūšių vai
kini], tautininkų, socialistų 
ir kitokių. Visi jie, prieš 
gražiąją lytį, nori būti ge
rais ir visokiais būdais sten
giasi pataikauti. Apie to
kius pataikūnus prisiėjo 
daug ką patirti. Viena, jie, 
bepataikaudami merginom, 
atsiduria tokiam padėjime, 
kad net nežino, kuo jie yra. 
Iš didelio pataikavimo, iš di-

didesni juokai ir tokį vaiki
ną visi pradeda pirštais ba

Yra ir tokiu vaikinu, ku- 
) ie nespėja susieiti su mer
gina, tuojaus su dūšia ir kū
nu atsiduoda jai ir kogrei- 
čiausiai pradeda kalbinti ap
sivesti. Nepaisant, kokių 
pažiūrų tie vaikinai būtų, 
jie sutinka eiti bažnyčion ir 
klauptis prieš altorių arba } 
nueiti pas teisėją ir imti ei- Į 
vilinį šliūba; tuomet pas!

d r-j a, kurią 
bojęs laiko, 
nieko nesigirdi viešame gy
venime. *

*
Pastaruoju laiku Kemėšis 

labai yra įpykęs ant “Gas
padinių Kliubo”. Mat, jos 
rengė prakalbas ir parsi
kvietė Kemešį už kalbėtoją, 
bet kunigas, vietoj sakyti 
prakalbas, išvadino visas 
“bedievėms”, kam jų kons
titucijoj pasakyta, kad dr-ja 
nieko neturi su religija. Už 
kelių savaičių, i 
atitaisyti kunigo melus, vėl 
surengė prakalbas ir parsi
kvietė Smelstorių, Dusevi- 
čių ir Vitaitį, kurie žmo
nėms perstatė kunigo veid
mainystes. Vietiniai gyven
tojai labai prastai žiūri į ne
sąmoningus Kemešio burno
jimus.

tą principai ir pasilieka di-l 
džiausiąs vergiškumas.

Na, ar galima tuomet ti
kėti tokiems vaikinams, ku
rie apsimovę keliais kailiais 
ir dėvi tokį, kokis tik mer
ginai geriau patinka? Ne, 
tokiu vaikinu, kurie kasdien < 
gali mainyti savo kailį, mer
ginos privalo apsisaugoti, 
nes tai pavojingiausi ele
mentai. Jis šiandien gali 
būti socialistu, anarchistu, 
didžiausiu bedieviu ir karš
čiausiu kataliku, kad tik pa- 

: tikus merginai. Bet kada 
[apsivedė, tuomet jau paro- 

. „ v (do savo tikrąjį, gimtinį kai- 
norėdamos ų, numesdamas visus tuos,

♦
* *

Paminėjau dr-jas, jų vei
kimą, bet toli gražu negali
ma prilyginti prie kitų ko- 
lionijų moterų veikimo. Y- 
pač turėtų daugiau veikti L. 
M. P. S. A. 13 kuopa, nes jos

kuriuos pirmiau dėvėjo, kad 
prisitaikius prie merginos.

Taigi, merginos, apsisau
gokime tų vaikinų, kurie 
veidmainiauja, nes veidmai
nis žmogus yra pavojin
giausias sutvėrimas.

Mergina.

NEVV HAVEN, CONN.
Neperseniai vietos mote

rų draugystė buvo surengus 
prakalbas. Kalbėjo Šliūpie
nė. Žmonių prisirinko gana 
daug. Kalbėtoja išsyk pra-

ir tikslas žadinti moteris iš dėjo aiškinti apie moterų 
letargiško miego. Na, šiuo Į reikalus, bet paskui 
sykiu užteks. Kitą sykį pa- 
briežšiu apie mūsų vyrus, 
kaip jie atsineša linkui mo-

nuva
žiavo prie G. ir A. fondų ir 
pradėjo už juos agituoti. A- 
part kitko pasakė, kad, gir
di, darbininkų laikraščiai jo
kios naudos neatneša, tik 
jaunimą tvirkina. Todėl 
pioterįs privalo organizuo
tis, kad užprotestavus prieš 
darbininkių laikraščius.

Reiškia, Šliūpienės supra
timu, moterįs privalo orga
nizuotis tik todėl, kad už
protestavus prieš darbinin-

lynojo, vienok žmonių susi- dimas! Protestuokite prieš 
rinko nemažai. Piknike bu- tuos laikraščius, kurk dau- 
vo valgių, minkštų gėrynių ginusiai rūpinasi moterų 
ir žaislų. Už žaislus ir lenk-1 reikalais. . Panašiai gali iš- 
tynęs buvo skiriamos dova- sireikšti tiktai Šliūpienė.

Mokytas Baltrus.

M. M.P.

PHILADELPHIA, PA.
Moterų gegužinis piknikas.

11d. birželio vietinė L. M.
P S. A. 11 kuopa buvo su
rengus pikniką Fairmount 
nnrVn Nors diena buvo ū-pčll nv. INUia Ultlkl UUVU U-|1>1VW0W*VM0 xvo uui MUUU- 

kanota ir tarpais net lietus kų laikraščius. Geras išve-

tynęs buvo skiriamos dova
nos. Pirmą , dovaną vy
rams, baksą cigarų, laimėjo 
drg. J. Stanelis, antrą do
vaną—pypkę, lenktynėse,
laimėjo drg. B. Krasnaus

PRANEŠIMAI.

kas. Moterįs už žaislus pir- birželio bus piknikas su į- 
mą dovaną, paduškaitę, lai-, vairiais pamarginimais D.L. 
mėjo drg. E. Šukienė. Lenk- K. Vytauto draugystes, po 
tynėse A. Griciūnienė laimė- N94-—96 E. 21st St.



PHILADELPHIA, PA.
Vyčių “šienapjūtė”.

Nedėlioj, 4 d. birželio, ei
nu galvą užrietęs gatve ir 
sutinku vieną savo draugą 
vytį. Sako, eikim į bažny
čią, šį vakarą vyčiai turės 
“Šienapjūtę”. Na, ir nutrau
kėm. Pobažnytiniam urve 
sėdi keli žmonės ir kada ne- 
kada po vieną šviežią ateina. 
Klausiu vieną parapijoną, 
kas čia. Jis sako: “šiena
pjūtes” teatras. Pamaniau, 
kad tai ius M. Petrausko 
“Šienapjūtė” statoma. Lau
kiu pradedant lošti. šalę 
manęs sėdi du kažkokie ka
talikai ir kalbasi /‘Girdi, tas 
mūsų plikis zakristijonas di
delei mokintas. Netik, kad 
jis daug fonių pridaro žva
kes bedegdamas, bet mano 
Enė sakė, kad jis tą teatrą 
parašė ir jis visus išmokino

šelpimui nukentėjusių nuo 
karės. Sumanymas labai 
pagirtinas. Iki šiol vietos 
lietuviai rūpinosi šelpimu 
nukentėjusių nuo karote:, bet 
dabar gal pradas smarkiau 
veikti. *

* *
4 d. birželio buvo susirin

kimas L. S. S. 89 kuopos. Į 
susirinkimą buvo atėję dele
gatai, bet pasėdėjo ir nie
kam nieko nesakę, vėl išėjo. 
I’rivatiškai nekuriems na
riams pasisakė, kad esą nuo 
T. M. I). 30 kuopos delega-

io—nežinom.v *
* ♦

L. S. S. 89 kuopa visuomet 
turi daug nesusipratimų iš

solo. Viskas atlikta labai skelbė, kad jokių malonybių 
gerai.

Reikia pažymėti, kad 
“Mirtos” choras visados pa
tarnauja pažangiom drau
gystėm ir publiką pilnai 
ganėdina.

uz-

vedimui kovos prieš milita- 
rizmą—prieš kares. Ir tuo- 
mi parodo savo simpatiją 
Socialistų Partijai ir kad 
nevisi karių nori.

Man pradėjus tas aukas 
rinkti, visi kūnų žeminus 

mielai

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER*

nuo socialistų nemaldaus. 
Bet štai dabar jau prie soci
alistų kuopos pradeda “link
ti”. Ateiti j kuopos susirin
kimą ir prisirašyti dar neiš
drįsta, bet kitokiais keliais
prie jų taikosi. Jie susior- pavardes paduodu, 
ganizavo ir parengė pikniką tam pritarė ir aukavo šie: 
tame parke, kur nuolatos so- J. A. Duoba, M. J. Masys,T. 
cialistai rengia, manydami, Masicnė,

tuojau ir tarpe lietuvių kad ir socialistai pas juos Ad. Baltakienė, 
“atvažiubs“. Viskas būttrshen, M. Baltakis 
gerai, tik, ant nelaimės, tu-[J. K. Wa.< 
rojo nuostolių. Ir tie nuo-|tis, K. Mr 
stoliai padaryta dėl tų nelai-■ Stasiūnas 
mingų socialistų. Vyrai, ge-j Baltakis, 
riau vieni gyvenkite ir ne-.' Drutchas,

K. Baltakis, Ad.

50c.

lošti“. Vienas jų laikosi pla
katą; paėmiau iš jo ir skai
tau: “Šienapjūtė, iš anglų 
kalbos vertė S. Kvietkus”. 
Galiaus j aru atsidaro scena. 
Pradeda lošti. Oi tie akto
riai, aktoriai, be balsų, be 

• nudavimų. O tas pats vei
kalas, tik košeliena padary
ta. Pridėta daugybė džikų. 
Matyt, mūsų zakristijonas 
tankiai lanko nigerių teat
rą ant 12 ir South Sts., kad 
ir į savo “Šienapjūtę” nepa
sigailėjo pridėti.. Muzika ir
gi amerikoniška, o ne lietu
viška.

Pasibaigus lošimui, zakri
stijonas išėjo ant scenos ir 
ragino, kad žmonės pasaky
tų kitiems, jog utarninko 
vakare irgi bus lošiama. 
Taipgi nusiskundė, kad šį 
vakara visai mažai žmonių 
susirinko. Labai nusiminęs 
iš to, kad vienas vytis iš jų 
tarpo pabėgo ir dabar at
kalbinėjus kitus vyčius, kad 
atsiskirtų nuo jų.

*
+ *

Didelis smūgis katalikams.
Papuošimui katalikų sei

mo ir priėmimui delegatų, 
vyčiai surengė net keturis 
vakarus. Du vakaru statė 
zakristijono “Šienapjūtę”, 
vieną vakarą turėjo koncer
tą ir paskutinį vakarą lošė 
“Nastutę”. Visus vakarus 
turėjo nuostolių. Žmonių 
susirinkdavo po kokį 40— 
50. Mat, vyrai norėjo pasi
rodyti su operetėmis, tai tik 
ką už muziką surinkdavo, o 
kitus iškaščius iš savo iždo 
turėjo pridėti. Ant socialis
tų vakaro kelis sykius dau
giau žmonių susirinko. Se
niau, dar ir šiaip žmonės nu
eidavo ant jų vakarų. Bet 
dabar, kada katalikai pradė
jo bjauriai elgtis, sulaikė 
Mockui prakalbas, kenkė 
tautiškos svetainės pastaty
mui, žmonės jų vakarus pra
dėjo boikotuoti ir mažai kas 
lankosi ant jų vakarų.

Susipratęs Parapijonas.

s i leidimo. Patartina kuo
pos nariams Į tai atkreipti 
daugiau atydos.

Kuopos Reporteris.

MONTELLO, MASS, 
“žydams padarė pogromą“.

Tūlas B-tis, gyvenantis 
ant Arthur gatvės, dirbo žy-

ST. CLAIR, PA.
Kaip tik kun. Mockus mū

sų mieste atlaikė savo misi
jas, 
didelis bruzdėjimas prasidė
jo. Ypatingai smarkiai pra
dėjo darbuotis vietos kuni
gėlis. Ant kunigo Mockaus 
pasakytų dviejų pamokslų, 
mūsų kunigėlis net penkis 
nedėldienius keikė Mockų ir 
tuos, kurie ėjo jo pamokslų 
pasiklausyti. Pagalinus už
draudė savo parapijonams 
laikyti tokius burdingierius, 
kurie neatlieka išpažinties. 
Dabar karštos parapijonkos 
pradėjo vyti laukan “bedie
vius” burdingierius, many
damos, kad jie badu pastips. 
Bet ant vienu laimės, o kitu

4 Z 4*

nelaimės, atsirado ir taip 
vadinamų šliuptarnių, ku
rios išmestuosius burdingie
rius priglaudė.*

Šiomis dienomis parapijo- 
nai buvo surengę pikniką, 
kuriame užtektinai buvo a- 
lučio ir degtinėlės. Nors 
(mūsų mieste viso labo yra 
apie 300 lietuvių, bet nuo

mynos ir apie tuziną pavie
niu.

P. Masienė.K 
i Benish, A!

po 10c.Skaitlius labai men-1
bet lietuviai pasižymi į

savo darbeliais: girtuokliai!-[tęSocialist Party naeionalin 
ja ir pešasi.
tos darbininkai išėjo į strei
ką. Kadangi šis miestelis
“sausas“, tai lietuviai strei-

Wen-

Neseniai vie-

namo, 
su po-

i u uvvKUiru ± ai 11 ei v m j i i ei i i J i 
lofisan, 803 W. Madison St.,

riaus vardu Walter Lanfer- 
sick’o.

Visiems aukautojams ta
riu širdinga ačiū.

M. J. Masys.

ty nacionalio ofiso laiškus. 
Tuose laiškuose vra idėta 

4 *

kieriai nuvažiavo į 
chendon, Mass., kad 
rus. Grįžtant jiems 
ant stoties darbdavį s 
licija juos pasitiko ir suareš
tavo kaipo girtuoklius. Ke
turi užsimokėjo bausmes.

Reikia pažymėti, kadjkiti penki spausdinti laiškai . - .i t ‘ , -i . . • k,..... m „a „nUJn

bet dėl tūlų priežasčių bosas į 
ji prašalino iš darbo. Žmo
gelis netekęs darbo ir norė
damas nuraminti širdies.' 
skausmu, pasivadino savo! .. ... ~ . 
.įranga,‘parsinešė rudžio Dabar yra ren-
pradėjo traukti. Betrati- «'.iam1as aj1tras_piknikas, ku- 
kiant sumanė žydams atker-1rls,’ .1x5 abO™es, bus taipgi

pie $200. Iš to galima su
prasti, kad mūsų lietuviai 
nežiopso, tat “darbuojasi“

pačius darbininkus automo
biliniu nuveždavo i ta smuk
lę ir jeigu paskui jie “ketu
riomis“ eidavo, tai niekas jų 
girtais nevadindavo ir nea
reštuodavo.

ir konventai. Tad, gerbia
mieji, tų laiškų nenumeski- 
te, bet pasiųskite saviems

M.J.M.

vojęs, pamatė ąnt sienos iš 
cemento nulipintą paveikslą, 
kur žydai prie kryžiaus ka
la Kristų ir sumanė tiems 
Kristaus kankintojams at
keršyti. Draugas tam pri
tarė. Nusikabina paveikslą 
ir pradeda žydams nosis 
daužyti. Pati ėmė i

Detektyvas.

Dėdė. BERISSO. ARGENTINA 
Aukos Br. Vargšui.

UNIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Par mfiitj banką ralita pafalbiti (įminama baf *■- 

lįatamiama užimtoaa vietota vekiečiaia. Męa tarimą

•M SUTARTI 8U VOKIETIJOS KANKA

BarKna, tadil galima paraiąttl pinigui 1 taa rlataa ant 
; vnaugtčtaa 800 markią (apla B2fi rubliai).

> MCSV BANKAS PO NUOLATINI VALDŽIOJ PRIB 
TODftL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

' Norėdami gauti daugiai {■farmaciją kraipkiti* fyatfl- 
>U, cal ar ratykita laliką paa

/HENRIKAS C. ZARO, Bankieriu.
H Metropolitan Saving Bank Building 
ta No. 1 Third Ave., cor. 7th St.. New York City
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važiavimą. Vyrai, su k ras
kime, gal atstovui į suvažia
vimą ir toli reikės važiuoti, 
o mūsu kasa tuščia.v

Darbai.
Rockford, III. — Darbai 

eina gerai. Visose dirbtu
vėse reikalaujama darbinin
kų; taipgi į restauracijas, ir 
merginų. Bet geresnis dar
bas sunku gauti. Pragyve
namas labai brangus.

darbdaviams ir policijai.
Dabar darbininkai ren

giasi apšaukti generalį 
streiką, tik nežinia kada tas 
Įvyks ir, abelnai, ar pavyks 
apšaukti generalį streiką.

Bobos Vaikas.

ROCKFORD, ILL.
11 d. birželio, “Black 

Howk Parke”, buvo pikni
kas su įvairiais pamargini- 
mais L. S. S. 75 kuopos. Kal
bėjo A. J. Karalius iš Chica- 
gos; dainavo L. S. J. R. ir 
Kanklių draugystės chorai; 
buvo deklamacijų, monolo
gų ir kitokių pamarginimų. 
Žmonės per visą dieną links
minosi ir nepasijuto, kaip 
saulė atėmė šviesą ir užlei
do tamsią naktį. Tik užėjus 
nakčiai, visi išsiskirstė.

Geistina būtų, kad ir tan
kiau tokie piknikai būtų 

z rengiami.

CHICAGO, ILL.
Šiomis dienomis taip vadi

namoj West Side daly buvo 
prakalbos “Nemuno“ bend- 

t rovės. Kalbėjo A. Montvi- 
nosis das’ med’ stiulentas. Pirmoj 

šaukti savo kalbos aiškino a- 
kad bedaužant žydus ir Je- 
zusėliui nosį numuš. Tuomet j 
vyras įstumia pačią į kitą 
kambarį ir užrakina, o pats 
pasiima prosą ir juomi pra
deda “nelabuosius” pliekti. 
Pati visa gerkle šaukia: 

l“Žydus gali mušti, tik vieš
patie apsaugok, Jezusėlio 
neužgauk!” Vėliaus paaiš
kėjo, kad netik žydai ir Je- 
zusėlis sudaužyti, bet ir sta
las sumuštas.

Tai matot, kaip tūli mūsų 
parapijonai “žydams pogro
mus daro”. 

* 
* *

6 d. birželio buvo metinis 
susirinkimas Tautiško Na
mo draugystės. Iš išduotų 
komiteto raportų paaiškėjo, 
kad draugystė gyvuoja ga
na gerai: virš tūkstanties 
turi narių ir dauguma yra 
davę po $5. Draugystės ka
soj randasi apie pusantro 
tūkstančio dolerių.

Išrinkta nauja valdyba. 
Pirmininku—K. J. Navic
kas, pagelbininku—P. Šiau- 
lys, prot. sekr.—P. Balsys, 
fin. sekret.—M. Maksvitis, 
kasos globėjai: A. Norvai
ša, Štaupas ir Monkevičius, 
maršalka—A. Bačiulis.

Balione.

; “Nemuno” bendrovės 
(naudingumą ir kvietė visus 
i prie jos rašytis. Antroj da
ly savo kalbos aiškino apie 
socializmą, nurodinėjo, kaip 
kapitalistai išnaudoja darbi
ninkus ir t. t. Nurodė, kaip 
įvairus vyčių generolai,viso
kie Račkai mulkina žmones 
ir tam panašiai. Užbaigda
mas savo prakalbą, kvietė 
visus skaityti darbininkiš
kus laikraščius.

Publikos buvo neperdau- 
giausiai; užsilaikymas gana 
ramus.

W. V.

EDGEWATER, N. J.
“Laisvėj” buvo minėta,kad 

kukuruzų malūno dirbtuvės 
darbininkai išėjo į streiką. 
Streikas tęsėsi gana ilgai, 
bet darbininkai laikėsi gana 
gerai. Kompanija, negau
dama streiklaužių, priversta 
buvo uždaryti dirbtuvę ir 
visus užsakymus siųsti ki
tur. Dabar tie darbininkai, 
kurie negalėjo ilgiau be dar
bo būti, pradėjo dirbti kito
se dirbtuvėse, o kurie gali 
tęsti toliau, tie nutarė laiky
tis ir ant toliaus.

Darbininkai reikalauja 8 
vai. darbo dienos, su ta pa
čia alga, kurią gavo už 12 
vai. darbo dieną. Kompani
ja ant tų darbininkų reika
lavimų dar iki šiol nieko ne
atsakė. Mat, kompanija tu
ri Argo, III., savo dirbtuvę, 
tai ir laiko čia uždarius 
dirbtuvę. Kaip ji ilgai lai-

kuopos draugai perskaitė 
atsišaukimą L. S. S. VIII 
Rajono agitacijos komiteto 
įgaliotos komisijos rinkti

šo. Aukavo šios ypatos:D.

M. Narbutas, V. Adomaitis, 
B. Samovič, K. Plungis ir P. 
Janiūnas—po 1 piešą; A.Pa
talinis, F. Makauskas, J. Ga- 
briūnas, J. Čepiale, B. Bud- 
ris, F. Mudrauskas, M. 
Pranskūnas, J. Kavaliūnas, 
J. Miškinis, V. Opanskas,J. 
Bagočiūnas, J. Griškevičius, 
F.Ivoškevičiusir T. Žebrau
skas—po 50 centų; J. Rakū- 
nas ir J. Paltanavičius—po 
30c.,S. Čepas k’ B. Kuprio- 
nis—po 20c. Viso labo su
šukuota 16 piešų ir už tuos 
pinigus tapo nupirktas čekis 
vertės $6.00 ir pasiųstas 
“Laisvės” redakcijai.

Vergas.

GARDNER, MĄ3S.
Vietos įvairios draugys

tes nutarė bendrai surengti 
pikniką ir pelną paskirti su*

CLEVELAND, OHIO.
4 d. birželio buvo vakaras 

“Laisvės” Draugystės. Ak
toriai “Mirtos” draugystės 
sulošė veikalą “Du Broliu”. 
Lošėjai savo užduotis atli
ko gana gerai. Tik paskuti
niame akte negalima buvo 
pritaikyti scenerija, kad pa
darius Amerikos teismą, o 
antra—tai Dindos advoka
tas kalbėjo nusisukęs nuo 
prisiektųjų. Ypatingai pa
sižymėjo Rapolas, Zenonas, 
girtuoklė moteris ir kar- 
čiamninkas.

“Mirtos” choras sudaina
vo keliatą dainelių. Rimka 
ir Baltrukoniūtė dainavo

JERSEY CITY, N. J.
“Bracia, buvau veselijoj”.
Susitikau su savo drau

gais, kurie mane pradėjo 
kalbinti važiuoti veselijon 
mūsų gero draugo. Na, ir 
nuvažiavome. Įėjome į tą 
“veseliją”. Iš pirmo žvilgs
nio pasirodė tikra “veseli- 
ja”. Apsidairiau ir pamisli- 
jau: į čia gerą žmogų ir šuo 
negalėtų išvyti, o męs patys 
atvažiavome. Stubelė maža, 
šeši muzikantai, kad jau rė
žia, tai rėžia. Svečiai girti, 
apsiseilėję, vieni prie kitų 
kimba, stumdosi ir tam pa
našiai. O mūsų jaunimas! 
Šlykščiausius kalbos, begė
diški pasielgimai, girtuok
liavimas ir kitokie darbeliai. 
Pasižiūrėjus į tokį jaunimo 
elgimąsi, norisi viešai su
šukti: “Kur jų tėvai ir ką 
jie veikia? Kodėl jie nepa
ima gerą botagą ir neišpe
ria kailio savo sūnams ir 
dukterims”.

Svečias iš...

kankys darbininkus, tai sun
ku pasakyti.

Reikia pažymėti, kad dar
bininkai, išėję į streiką, su
tvėrė savo uniją, ir dauguma 
prie jos prisirašė. Tik gei
stina, kad visi darbininkai 
prie tos unijos prisirašytų. 
Įstojimo mokesties nėra. 
Mėnesinių mokama po 5c. 
Susirinkimai būna kas ant
ras utarninkas. Streiką 
veda patys darbininkai. Gei
stina būtų, kad čia atsirastų 
kalbėtojas, kuris galėtų 
bent keliomis kalbomis pa
kalbėti ir sustiprinti darbi
ninkų dvasią. Mat, dabar 
eina gandas, būk dalis strei- 
kierių grįžšianti prie darbo,

kad streiką neppalaimėtų ir 
kad paskui be darbo nepasi
liktu.C-

Darbininkas. -

DETROIT, MICH.
Aukos Socialistų Partijai

Komitetas.
Nuo red.—$6 gauta ir pa

siųsta per “Naujienų“ re
dakciją B r. Vargšo moterei.

JERSEY CITY, N. J.
5 d. birželio, 12 vai. dieną, 

visos dirbtuvės sykiu pradė
jo švilpti ir švilpė pusę va
landos. Žmonės, nežinoda
mi kame dalykas, galvas 
laužė ir spėliojo, ką tas

JERSEY CITY, N. J. 
/'Katalikai virsta socialis

tais”.
Viskas pasauly mainosi, 

viskas keičiasi. Mūsų kata
likai taipgi pradėjo “mainy
ti” savo pažiūras. Neseniai 
jie protestavo prieš laisves
nes drauffvstes ir viešai na-

čiai ir kala žmonėms į gal
vas patriotizmą, nors ir va
ro bjaurią agitaciją už pri
sirengimą prie karės (už 
preparedness), nors ir vi
suose teatruose rodo
mi publiką erzinanti pat
riotiškai - kariški paveiks
lai, bet nepaisant j tai, dar
bininkai aukuoja savo de-

darbininkai ilgai kovojo už 
pagerinimą savo būvio, bet 
ta kova nelaimėta. Tiesa, 
dabar darbininkai gauna 
truputi didesnę algą, bet 
kompanijos pakėlė mokestį 
už stubas $6 i mėnesį, ku
riose darbininkai gyvena; 
taipgi pakėlė kainas ant 
drabužių ir kitokių dalykų,

i todėl darbininkai turi kom- 
£e’ Įpanijoms daugiau atiduoti, 
---'negu jos, pakeldamos algas,

Natick, Mass. — Šis mies- 
į telis daugiausiai apgyven- 
1 tas turčiais, bet yra ir 
dirbtuvės. Darbai eina 

!rai ir bedarbių nesimato. Ijiv _ ,
Lietuvių visai nesimato,dau- i darbininkams duoda. 
ginusiai vokiečiais apgyven- Mat> kapitalistai gudriai 
tos vietos. Nors vietos pui- darbininkams akis apduiniail

7. ? Pirmiau pakėlė po keliatą
išnaudojami Įcen<-ų darbininkams algas, o

Mat, kapitalistai gudriai'

kios ir bedarbiu nėra, 
4. Z

darbininkai i"
nei kiek nemažiau, o gal ir pasĮęUj pakėlė ant visko, kad 
daugiau, kur nėra turčių ir jg darbininkų trigubai atsi--

paskui pakėlė ant. visko, kad
kur miesteliai apgyventi 
vien darbo žmonėmis.

• • V. Norbuth.
Dorrisville, III

darbai visai sustojo; kelios 
mainos visai uždarytos.Dar-

ėmus. Tokie apsireiškimai! 
verste verčia darbininkus 
organizuotis ir kovoti su sa-

Dulkė,Pas mus vo išnaudotojais.
Grand Rapids, Mich. — 7

bininkai nusiminę ir nebeži- ^* birželio sudegė \ alley Ci
no nei ką daryti—laukti, ka-
da jas atidalys ar kitur va-J 
žinoti jieškoti. Kurie pir- 

Imiau bačkutes mėgo tuštin
ti, dabar žuvauti eina.

Tėvo Sūnus.
Ansonia, Conn.—Čia dar

bai eina neblogai. Tiesa, 
vienos dirbtuvės darbinin
kai streikuoja, bet už tai ki
tos dirba gana gerai, ypa
tingai brass’o ir audinyčios. 
Iš kitur pribuvus nesunku

200 darbininkų likosi be 
darbo, tarpe jų yra daug ir 
lietuvių. Kadangi kitose 
dirbtuvėse darbai eina ge
rai ir darbininkų reikalau
jama, tai sudegusios dirbtu
vės darbininkai vargo ne
matė, nes kitur galima, dar
bą gauti. Iš kitur pribuvus- 
taipgi darbą galima gauti. 
Mokestis vidutinė; dirbama 
po 9 vai. į dieną.

“L.“ Korespondentas.

PRANEŠIMAI.
Rockford. III. — 23 d. bir

P. šabanauskas.
Cleveland, Ohio. — Dar

bai eina gerai, bet darbą 
sunku gauti ir bedarbių želio, po N319 State St., šia-
skaitlius nemažas. Mat/ka- me sezone bus paskutinės 
pitalistų laikraščiai nuolatos t diskusijos L. S. J. R. Visi 
šaukia, kad čia darbai eina 
labai gerai, dideli uždarbiai 
ir darbininkų stokuoja, tai 
lengvatikiai ir plaukia iš vi
sų miestų, kad gavus geres- 

visu;nį darba. O kada atvažiuo- 4 I *■ **

tsilankykite.

sykiu pradėjo švilpti ir taip 
ilgai tebešvilpia. Tai buvo 
pagarsinimas biznio 
vietos išdirbysčių, t. y., va
dinosi biznierių savaitė “U. nuo vienos dirbtuvės 
S. A.“. Neseniai buvo in- kitos, 
dustrijos paroda, o dabar 
biznieriai garsino savo biz-

ir vienybe, sykiu visos dirb-

stojo švilpę. Kapitalistai 
susiorganizavę, bet ar jų 
darbininkai gali panašiai

daviams kokius nors reika
lavimus ir sykiu išeit į at
virą kovą? Niekados! Dar
bininkai 
susieiti.

bijo vienas su kitu
♦

* *

L. S. S. 59 kuopa nutarė j • • T

Vergas.
Waterbury, Conn. — Wa

ter buri o progresyvės drau
gystės sumanė antru kartu 
sulošti veikalą “Marija

IUUl Magdalietė“. 25 dieną bir- 
T) ... ... .^lie Iželio, 1916 metų. Fla-Patartina lietuviams1 •• L , , W T.. . .. .. , ... jviiaus rolę los r. J. Bago-vti kapitalistu aik- .v c v .__ _ .ta. ... * . , cius is So. Bostono. Visi

kiti aktoriai bus tie patys, 
| kurie ir pirmą sykį lošė.

P. Baltrėnas. .

raščių ir nevažiuoti darbo 
jteškoti P. S.

Waterbury, Conn. — A- 
merican Bros. Co. 300 dar
bininkų, kurie buvo išėję Į

pralaimėjo. Nors vietinių 
dirbtuvių darbininkai tan
kiai išeina į streiką, bet la
bai retai laimi. Mat, 
visi darbininkai neorgani
zuoti, nepriklauso prie jokių 
unijų, todėl jiems sunku ko
voti su darbdaviais. Laike 
streiko atsirado daugybė 
šnipų, ypatingai lietuvių 
tarne ir ka tik streikieriai

RED. ATSAKYMAI.
Ignusiaus Sūnui, Montre*- 

al, Canada. — Dėlei tūlų 
priežasčių, kurios ne nuo 
mūs paeina, draugo kores-veik:mūs paeina, draugo kores
pondencijos negalime tal
pinti.

Emiliai, Philadelphia, Pa. 
—Talpiname anksčiau gau
tą; atleiskite, kad negalėjom 
sunaudoti.

tardavo, tai jie pranešdavo
M. Z. B., Great Neck,N.Y< 

Talpiname anksčiau gautą*
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JUOKŲ KĄSNELIAI

ORAKULO PATARIMAI.

baimingi ir už tai liko šven
tais.

Męs, Nashua vierni kata
likai, netikim, kad senovės 
šventieji buvo toki kvaili, 
nes pagal mūsų ganyto j aus 
žodžius, tai ir dievas yra be
mokslis ir tamsus, nes jis 
taipgi šventas. Męs žiemiai!. 
p as i ra š i u s i e j i, reikalaujame, 
kad mūsų ganytojas atšauk
tų tuos savo žodžius, o jei 
ne, tai męs j jo vietą parsi- 
kviesime dievobaiminga ku-O v 
nigą M. X. Mockų.

Vardan visu viernu aveliu 
pasirašėm:

Raidas Tamsunaitis.
Kazys Kvailaitis.
Krisius Girtuoklaitis. 
Juras Ridzikas.

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS IVORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į 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 RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ant 4% metams nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI 1’0 PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STE1TO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.

PARDUODU farnia.s, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokurnentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir t. t. LŠRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOM S.
GENERALISE A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠII’KORČIŲ.

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
j ru 4. Kilia: 155 CLINTON AVE.,<8C Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

S/^ŽIMŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

1 KIRPIMO MOKYKLA.
Mokinkirnės kirpimo VYRIŠKŲ 

[DRABUŽIŲ. Duodu kirpimo, brai- 
j žimo proporeijų lekcijas ypatiškai ii 
' per laiškus pagal “dvidešimto šimt- 
Į mečio sistemą”. Pristatau petrinas į 
viftus miestus Suvienytų Valstijų h 
Kanados. Reikalaudami platesnių in
formacijų, kreipkitės šiuo antrašu:

L. G. KAZĮ UN AS
96 Maujer St., Brooklyn, N. Y .

JUS GALETE IŠAUGITI
PLAUKUS

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IP 
MOTERIŲ.

A. M ENK ELI UN AS
šiuomi pranešu, kad aš parduodu 

lotus Ilatinia, N. J. Tenai randasi 
7 ar daugiau dirbtuvės ir 2 stotįs ar
ti 'otų
bus užbaigta, 
rus žemės 
ką. Todėl 
informacijų,

subway būdavo jama ir greit 
Fordas užpirko 84 ak

ie Imdavos didele fabri- 
oičdami sužinot daugiau

A. MENK ELI U NĄ
39—IGth St., So. Brooklyn, N

BROOKLYNO IR AI’IELINKČS 
ATYDAL

Lietuviškas K on t ra k t orius.
Padarome visokį darbą prie nauji: 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš 
plastavojam, iscementuojarn ir t.t. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. (J RĄŽYS
522 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Ar
k< L

into,

.7» ilk; 1.4
U r. U

EXTRA.
Parsiduoda puikus ir ge

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

Parsiduoda puikus namas 
j Williamsburge,6 familijoms, 
, Į)o 4 kambarius tik už$4,400. 
(Puikus mūrinis namas ant 
■ 2 florų su 11 kambarių, 2 
maudynės, 2 toiletai, viskas 

i įtaisyta, kaina $3,000, reikia 
'įmokėti $500. Kas nori nu
sipirkti namą, lotą, krautu- 

1 vę ar dirbtuvę, insisiūryti, 
’meldžiu ateiti pas mumis, 
būsit pilnai užganėdinti.No- 
rinti gaut pilną atlyginimą, 
už sužeidimą, kreipkitės 
pas mumis, bile kur gyvena
te, o męs aprūpinsime ge
riausiais advokatais. Su

1 garba B. A. Zinis Real 
late office, 131 Grand
Brooklyn, N. Y. Tel. 3353

H ,rzila.—- ir di-k.i \ • >:i<-n nuo 1- 
kltyj.

GYDYMAS DYKAI.
Męs g.'ih-iiH- j'<■ 11 iI- ■ < 1.1i kii-l:

KJ'iiioU-H ('AI.\A<’I i:.\ Htilaik
. k.<l 
tikimą
1 įtt.i-Pranešimas visų žiniai.

Męs parduodame ir perkamo viso
kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko- Į 
kj biznį arba jį parduot, tai visuo- ' 
met 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
daug galėtum įnešti pinigų. Taip-pat 
męs išpildome visokias aplikacijas ir 
paduodame uisokias provas goriau
siems advokatams, kaip legališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei
name už perkalbėtoją visokiuose rei
kaluose. Visus augščiau paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas

M. BALLAS IR J. BUS-H 
119 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sųsivvinys.
KNYGUTĖ 25a.

Telpa šios dainos: 1) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 3) Suktinis; -1) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6) Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 30 
knygų tiž $5.

Išleido Lietuviška
MUZIKOS KONSERVATORIA 
Adresuokite

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

GYVENIMĄ?
Jei dar neturi, tai pasiskubink gau

ti, nes knyga gali greit :šsib'aigt.
Apie tos knygos naudingumą pa

klausk tų, kurie jau ją turi.
Knygos vardas

Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojo^ 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; ajwivaisini- 
rnas; vaisiaus augimas; nėštumo Ly
gi jena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
'Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

iAsmi'iup
Calvacura <>p 
Apie Plaukus, 
ptą kiipimą ii 
Union Laboratory. Box 545, Union, N. 
UNION LABORATORY,

Dox 545, Union, N. Y.

pa
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St.
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Nedavė išrišimo.
Kaštone buvo šitoks atsi

tikimas: tūlas vaikinas išėjo 
pasivaikščiot su dievobai
minga mergina. Bevaikščio- 

i nu- 
j smuko pančekos. Mergina, 
neturėdama šniūro, vieną 
pančeką pririšo škaplieriais, 
o kitą ražančium. Per spa- 
viednį ji papasakojo apie tą 
savo tropunką Romos sen
berniui ir už tai negavo iš
rišimo.

Klausimas:—
Mister Orakule, duok man 

patarimą, ką aš turiu daryt. 
Kunigas užgynė man skai
tyt bibilija, sakydamas, kad v”. . .. / . 1 -x 4. jant vargšei merginaijeigu nežinai, kaip skaityt, r , v •. l ,.
tai gali iš proto išeit. 2L 
sukas gi kušina mane skai
tyt ir gana. Kaip tu, Ora
kule, manai, išeisiu iš proto 
perskaitęs bibliją ar ne?

Dūda.

Siliciu i <k-dainas 10 <-<-iilu del apmo
kėjimo-kasi u perslulimo, m< l-ižiu i.'-.-im-ll 
man tojaus jusu dolerine dežut<- Calvacura 
N. 1 ir knygute -Teisybe Apie Plaukus.” 
U’;u-iusk<-te eykiu kuponą su jusu aniiiia . 1

Atsakymas:—
Nesibijok, kunigas taip 

tik gązdina. Mat, jisai žino, 
kad jeigu jo parapijonai 
perskaitys bibliją ir supras, 
kas ten rašoma, tai kunigai 
tuomet turės iš proto išeiti, 
besirūpindami bizniu.

Ducla.

Geriausias būdas dėl itrinime
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter'io

PAIN-EXPELLER

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINI 
JOSEPH LIPMAN. M. D 

Specialitsas Moteriškų ligų 
50th St., New York, N. 
OFISO VALANDOS: 
vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;
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i Daržinė.
Du parapijonai tarpe sa

vęs kalbasi apie kunigą ir jo 
Igaspadinę. Viens iš jų sa- 
i ko:

—Ale kasžinkas pasidarė 
su mūsų prabaščium, kad ji- 

irmiau 
r,ka, o

Klausimai:—
Ponas Orakule! Kadangi 

tu esi toks mandras, tai iš- 
virožyk šias kvestijas:

1) Kokioj kontrėj 'dievas 
sutvėrė Adomą?

2) Kas sutvėrė nigerį?
3) Kodėl pėtnyčiomis ir

subatomis Lietuvoj nevalia į nešti, nes parapijonai visus 
savo griekus jam sukrauna.

—Aha, dabar jau žinau, 
kodėl jis suplonėjo.

—Na, o kodėl?
—Nagi todėl, kad gaspa- 

dinė sustorėjo. Matyt, da
bar kunigėlis visus parapi
jom! griekus sukrovė gas- 
padinei, kaip kad šiaudus į

valgyt mėsos?
4) Kokios tautos 

kvailiausi žmonės?
Jeigu šituos klausimus iš

risi, tai aš sukalbėsiu už ta
vo sveikatą pora “bliubeny- 
čių”. Parapijonas.

yra

sai taip suplonėjo.

dabar vis eina liesyn.
—Hm... tas ir man dvvai. 

Pirmiau, kuomet jisai buvo 
storas, tai skundėsi, kad

Atsakymai:—
1) Dievas-Tėvas sutvėrė daržinę. 

Adomą žydų žemėj (toj, ku
rios žydai neturi).

2) Nigerį sutvėrė dievas 
tėvas ant savo paveikslo, ly- pavadintjietuviško žurnalo 
ginai, kaip ir baltą žmogų.; dūšią. 
Nigeris išėjo todėl juodas/ gyveno 
kad dievas-tėvas sutvėrė jį Minties”, 
nakčia. Baltą gi žmogų ji- do “L. M. 
sai sutvėrė dienos šviesoj.

Keliaujanti dūsia.
Keliaujančia dūšia galima

Pirmiausia ji apsi- 
kūne “Laisvosios 

Vėliaus ji aplei- 
ir nusikraustė j 

kuria- 
, 3) Pėtnyčiomis ir subato-.me gyveno taipgi neilgai. 
“ r -----J-----------------  “Lietu-

Žumalas”—abudu kū-

“Lietuviu Žurnalą”,

mis Lietuvos kunigai draus-1 “Laisvoji Mintis77 ir
davo žmonėms valgyti mėsą vių —

duotų nai be dūšios—užvertė ko
jas. Tuomet dūšia apsigy-

todėl, kad žmonės 
daugiau ant afieni. Tams
ta gali suprast, kad jeigu veno kūne “Jaunosios Lie- 
Lietuvos žmonėms būtų va-jtuvos”, iš kur, kaip teko gir- 
lia visomis dienomis valgyt!dėti, taipgi išsimufino. Pa- 

” ”1 ir skutinė dūšios stacija—tai 
bažnyčiose “Naujoji Gadynė”. Čia tai 
klebonijose! jau turbūt kūnas susivienys 

su dūšia ant amžių amžinų
jų-

mėsą, tai laike, atlaidų 
šventadieniais 
ant altorių ir 
nesivoliotų kepti paršiukai 
kiuriuos bevalgant kunigų 
ir jų gaspadinių pilvai su
tinsta.

4) Kvailiausi žmonės yra 
tos tautos, kuri užlaiko dau
giausia kunigų ir davatkų.

Brooklyno smuklėje, už 
baro begeriant, viens inteli-

ir sako:
—Na, vyrai, dabar sukan

ka 10-metinis jubilėjus ma
no darbavimosi literatūros 

todėl užfiindykit

Auga žuvis.
Viena mergina atėjo į ap- 

tieką ir sako:
—Pons aptiekoriau, mano 

pilve auga žuvis ir aš nore-i srityje,
čiau gauti vaistų, kad ji ne-lman “benediktinkij”. 
augtų.

Aptiekorius davė jai cas
tor oil capeuls.

Avių protestas prieš pie— 
t men į.

Nashua, N. H.—Męs,vier- 
nos katalikiškos avelės, pro- 
testuojam prieš savo bedie
višką piemenį, kuris 11 d. 
birželio per pamokslą išnie
kino visus šventuosius,, sa
kydamas, kad senovės šven
tieji buvo bemoksliai, tam- 

bet buvo, dieyo-

♦ *
Tūli lietuviški socialistai 

tvirtina, kad joks lietuvis 
socialistas neturi tiesos dė- 
vėt fraką. O aš sakau, kad 
kitų tautų socialistai ir ci
lindrus dėvi.

S^S,

♦
♦

Brooklyno lietuviai gali 
sirgt be baimės, nes lietuviš
kų aptiekų pridygo, kaip 
grybų po lietaus.

Juro Janas.

Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų ; 
naminių būdų pas letuvnikus ir 

visame pasaulyj.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukus vi^oao nptlokono arb* 

jaučiai uuo
F. AO. RICHTER & CO.

7-4-80 Washington Street, New York. N. Y.

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS

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

Nuo 7—9 vai. vakare 
Šventadieniais nuo 10—4 po piet.
——— i m ■■"■■"i i i

Alt 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 1 ai
ny. Tarp kitų yra nemažai senoviš <ų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio turinio: meiliškos, 
juokingos, kalinių, buitiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

KAINA 50c.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška
Bostone ir Massachusetts valstijoj. ( 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- ? 
šauly yra vartojamos. Galit rei- s 
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu z 
per exprę^ą, ,

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas ?

226 Broadway, kam p. C Street (
SOUTH BOSTON, MASS. j

Tel. So. Boston 21014 ir 21013. į

daktarų, 
aptieka

Juozas Garšva
GRABORIUS (Undertaker)

H f »

DIREKTORIUS. 
laidojo numirusius

LAIDOTUVIŲ
Išbalsamuoju ir

ant visokių kapinių.
I’arsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th St., 264 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y. 
Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Main

Teisingai sutaisomi vaistai 
prieinama kaina. Atsilankykite 
pas savo draugų, o būsite už-, 
gančdinti.

N. MOSKOWITZ
Aptiekorius ir Chemikas

215 Roebling St., Cor. So. 2nd 
BROOKLYN, N. Y.

■ ft —ftI

DR. LA. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

Skausmą dantų sustabdau 
antsyk. 
skausmo.
pas mane dantis taisė.

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

Ištraukiu be jokio
Paklauskite, kas

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet Kokį 
jie gauna už tai atlyginimą 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
ki jos darbus, tam ši knygele būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c,
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS, 

6 Loring St|
So.

Mylėtojams Muzikos ir Dainą:
Išsimokinimas notų ant visokių 

instrumentų arba dainuoti be moky
tojaus; lietuviškoj kalboj visokios no
tos, kokios tik yra sudėtos į 8 lek
cijas, mokytojas ima po $1 už lekci
jų, 
du

Iki 10 
piet ir

Netiūliotnis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs ištl 

riame ir pasakome visas ligas ir ps- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems Ii 
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, me> 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro 
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.
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.50, parduo-
UŽ $1.

G. A. BARONAS
McKEES ROCKS, PA.

oston, Mass. Į
WMimm < 

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Kątik išėjo iš sįpau- ___
dos pirma lietuvių kal
boj knyga, iš kurios 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti fotografystės 
amato. Prisiųskite $1, 
o gausite šitą kn 
Siuntimą 
Adresuokite: /
NORTH END PHOTO CO.

376 Selkir 
Winnipeg, Ma

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

Šiuomi pranešam visom« draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU 
Z1KANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žtausį beną ir orkestrą už prieina 
minusią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiai# 
pasilinksminimų. Taigi vison lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kuriema tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma 
lor.ėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisu 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, rang 
damos įvairius pasilinksminimu* 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui.
tai neturi viršmintos kortos—tia ma- 
zikantai ne unijistal. Viršminėtap 
kortos yra išdudamos kas trįa mėna 
šiai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tai
kingos. Męs tą padarėm todėl, kati 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina
tx grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktike* 
bei repeticijos būna kiekvieną šara
dos vakarą po N78 Grand Streai 
Brooklyn, N. Y.

Kurie muzikui-
r č -/J

ygų. 
apmokame.

4- /

/ CY>:

k Avenue 
n., Canada.

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

ikauemas dantų 
;syk. IŠTRAU- 
atliekamas be 

smo. ArtistiŠ- 
“plate” darbas 

moderniška-

Bjauriausias 1 
► sustabdomas anj 

KIMAS danties 
mažiausio skau 

b kas “bridge” ir! 
f atliekamas mano 
I me ofise už prieinamą kainą.

b DR. J. LIEBERMAN
b DENTISTAS
į 408—410 So. 2nd SL, 
r Brooklyn, N. Y.
, Telephone Stagg 3020.
■ Kalbame Lietuv škai, Lenkiškai 
į Ir Rusiškai.

I aKjMOMMM—UVVrtM
l W4UHHUKM

NE WAR KO
s,x AKUŠERKA
Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Diplioniuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinęs su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, gal 
natęimlą.

O. STROLIENfi
Jauni: įkaiti

Sli Walnut St^EWAR, N.J.

Telefonai Marint

te Rauti patar-

unijlst^Jz

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

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

M. WALEN0IUS 
P. O. Box 4, 
Scottville, Michigan.

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

knygij už 50c. Kas iš ni'skaitiuici-ij 
dar prisius už “'Keleivį” $1.50, gaus 
knygų už 50c., senas skaitytojas 
gaus knygų už 25v. Knis prisius už 
“Kąivą” $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už “•Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų už 85c., senas skaitytojas už 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Akulynę”, kaina metams $1.50, tas 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuos laik
raščius per mane. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
ro draugui ir pažįstamai. Knygas 
duosiu tik “Laisves” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adrosu:
J. POCIUS

2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.'

tas
Tik ką išėjo iš spasdos

JUSTINO TUMĖNO

LAISVES Ž
® KALINYS $

CgJ lįj ■

Šitas veikalas turi rastia kiekviens 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardan patsai už save kal
ba. KAINA 30 centų. Kreipkitės j 
“LAISVŲ”, 183 ROEBLING STR., 
BROOKLYN, N. Y.

fe
:

Telephone Yards 551 er 155

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIFIČ A
CHICAGO JE Ari ILK A

atyda itpildem 
Patarimas per

BŽlaikome kuogeriaasiaa ▼ alėta*. Su didele 
receptas kaip Amerikos, taip Ir Paropos daktarų, 
tulikus suteikiau) dykai.

Savin’nkas ir Provisoriss
F. A. JOZAPA1TIS

3681 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, 1LU
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA (KILIMĄ UžSIRAĄYTy “LAISVŲ

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui, l’irkdatni daug tavoro antsyk del dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: t) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, l.inirnenlas del reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TR.EJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žieinps laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUG1N4MO BITUKŲ fr TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl' veidų. 7) BITTER TONIC, -vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — Įninka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalbu lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. • Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntnio lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

L SHAPIRO, Lieuivifckas Aptiekorius
410 So. 2nd Street, kampaa Union Av«

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

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetikair 
lietuvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmoksiu 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempų. Adresas!

Lietuviu Korespoudencijiae Mokykla, 1327 N.RobeySt^Micatą
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LAISVU

Aukos L. Š. F
NASHUA, N. H.

Šiuomi prisiunčiu money orderį ver
st $5.00, kurie tapo suaukauti ba- 
ndžio 23 d., draugiškam susirinkimo 
is drgg Zalanskius; aukavo šios y- 
Uos: po 1.00—J. Pušinis; po 50c.— 

<. Barauskas, K. Beržinskas, J. Nor- 
aiša, P. Berukštis ir M. Kepenis; po 
,5c.—J. Egaris, F. Beržinskas, F. 
<milgiavičia, K. Zalanskas, T. Z,alan- 
kaitė, A. Deimontas, V. Zalanskas, 
L Beržanskas.’ Viso $5.00, kuriuos

AUKOS REVOLIUCIJOS 
IR KANKINIŲ ŠELPIMO 

KOMITETUI.

Su pagarba
P. Berūkštis,

33 High St., Nashua, N. II. 
Aukas priėmiau—

T. L. Dundulis.

Likvidavus Lietuvių Lavi
nimus ’Ratelį, ratelio finan
sinis turtas 4 dol. 85 c. buvo 
paskirta L D. L. I). 3 kuo
pai su nutarimu, kad L. D. 
L. D. 3 kp. sunaudotų tuos 
pinigus parengimui prakal
bų. Tad L. D. L. D. 3 kp. 
ir buvo nutarus parsikviesti

dengimui lėšų.

RįB '. skilvio

Nevirškinimas, K_ _ ___ _____________________ ,_ Kios k<‘į)enjs it’ toki
simptoinai, kaip lie

žuvio aptraukinias, apetito netekimas, abelna.s neveiklumas, 
mažakraujyste ir skilvio netvarkos padaro ligonį labui ser
gančiu. Kodėl neimti

EVERA’S

Mikitas, J. Vigaudas, St. 
Širmonaitis, Step.Indriūnas, 
P. Paliliūnas ir J. Bastiukai- 
tis. Po 50c.: K. Giedrys, Ig. 
Kavaliauskas, M. Purvėnus, 
O. Kanzevičiūtė, Sim. Sun-

žuolas, Sim. Kanzcviče 
Meškauskas.
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alsam of Life
(Sevcros Gyvybes Balzamas) laiku ir tokiu Imdu neleisti 
ligai tolinus išsiplėtoti? fiio vaisto veikme yra greita ir lab- 
daringa. Jisai yra. alsi a ta nejos vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosnoja nuilsimą, at
gaivina ligonį ir sumažina priepuolių aštrumą. Jojo rami
nančioji veikme daro jį puikiu vaistu pasiinainaneinmo 
karštyje ir di-ugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamus moterims jų sirguliavimuoso. Kaina 75e už bunka.

Pilvo Skaudėjimas.
p.’iriJA tntiniR: ‘‘Mano pati tnrf*5« pilvo fst Pa-
finius jai Sovnros G> vybfln Jialaaino, i'ki>,'4>’i.iln>us aualojo.”

I’lrk'lnnii vnistuw, prnšykito Sovoroa vattfti) ir imtinai roiknlnidcitn, kad 
fl’iotij .Iniiia tai, ko )ųk roiknlaujaJo. Apttekoa pnrdnviniljn Rovoro'i Vniatna. 
Joijru jusi) aptb-'korius noturOlų tų valetų, kurių Juh ruikaLaujuto, tat u£.sis<,ky* 
kito jtj tiouiog Iš tnnsų.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa
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dar išėmus 39 c. sykiu su 
pasiuntimu ir susi rasinėj i- Ar nori but gražus?

Jei tajp, tai nusipirkito mosties ku
rių išdirba Wilbert Co. ir visi dakta
rai ir aptiekoriai pripažįsta goriausia.

Ištepant mosi imi veidą prieš ei
nant gulti, per kelis vakarus, padaro 
veidų tyru ir skaisčiai baltu. Varto
dami tų mostį už tūlo laiko prašalin
site visokius spuogus Ir dėmes (plėt- 

ir lašus.

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

Zibuolis, J. Bartuli 
Tarulevich, F. G re 

.—J. Plokštienė, E.
Tamulevičius,

kavusių susirinkimas ir di-
M.

J. Tūlas.

NASHUA, N. H.
Aukos L. Š. F. surinktos per L. S.

S. 192 kp. surengtas prakalbas, ku
rios atsibuvo 14 d. gegužės. Surinkta 
per T. Zalanskaitę, P. Berukštis už
rašinėjo. Aukavo po 1.00: J. Jarma- 
la, A. Korsek, J. Šaulys, A. Kava
liauskas, R. Karnos, E. Karsokas, P. 
Gurijon ir L. Treinavičius; po 50 c.— 
A. Degėsys, P. Ogynskas, J. Senkus. 
J. Kantaravičius, P. Žilinską*. V. 
Sinkus, J. Matulevičius, F. Baliukonis, 
J. Treinavičius, J. Valivonis, M. Via- 
kicka ir P. Berukštis; po 25c.— A. Vo- 
Čys, S. Vitkauskas, S. Spakau.-kas, A. 
Akstinas, P. Karosas. J. Rudaitis, A. 
Sviokla, C. Kovaliauskas, P. Luksiavj- 
čius, J. Jukelis, P. Kazlys, J. Juške
vičius; 30—V. Čiužas. Vi.-o $17.35.

Rinko Žaloruskienė, užrašinėjo F. .L
Bagočius.
Aukavo $2.00—M. Bižis; po $1.00 — 
M. Noviakiūtė, V. Mizara. K. Ra
dzevičius, P. Tamulevičius, R. Rušiū- 
tė, J. Petrauskas, K. Beržanski>, J. 
Treinavičius; ;>o 5B- J. Bus’avičius, 
J. čaplikiūtė, J Vidūnas, D. Buro- 
kiūtč. M. Bruzgiūtė, P. Rerkeska, A. 
Blekaitis, J.
Kepenis, J, 
A ugūnas, M 
aka; ]>o 25c
lentukevičiūtė. J. 
Miškinis, A. Bakanauskiūtė 
J. Klimas.' K. Gurskis, J. Vaire kėnas, 
A. Kašėta, A. Pazniokas, A. Lapins
kas, A. Kartonas. J. Ov< rka. K. Aks- 
cinas; 30c—A. Jarmalavičius. \'i ,<> 
$21.80.

Rinko M. Verbickienė, užrašinėjo 
l1’. Beržankis.

Aukavo po $1.00-—J. Gaidys, B.Ter- 
j tas, A. Pugeris, M. Žydelis, A. Trei
navičius, J. Norvaišas. A. Margis; po 

t->0c.—V. Donelienė, P. Donelas, .L 
A kseinas, M. Pupelis, D. Margis. B. 
I. epeška, A. Barkus; po 25c.— F.Venc- 
k us, F. Grušas. O. Bugviliūtė, F. 11- 
k ovičius, V. Kartonienė, A. Seikiutė, 
A . Miškinis, P. Gaidys, P. Sveikis, 
D Jokelis, S. Aksciniutė, J. Vereliū- 
yu is, S. Česnulevski, Ragauskienė, F. 
Žj buolis, F. žvankuvienė, V. Barlu- 
li«'nė, J. Krukonis, B. Koreska; K. 
lįaulauskas 75c. Viso $16.75 Sinul- 
klių aukų surinkta $4.10. Viso kartu 
<760.00, atėmus lėšas už salę-—$5.00, 
Kalbėtojui — $6.00, plakatai -$2.21. 
Viso $13.34.
| Jėjo $60.00, išėjo $13.34. Pasiųsta

T. , š. Fondąn $46.66.
/ Męs, rengėjai minėtų prakalbų, ta
uriame nuoširdų ačiū visiems aukau
tojams.

L. SL S. 192 kp. Fin. sekr.
P. Berukštis.

Aukas priėmiau
T. L. Dundulis. L. Š. F. sek r.

minėtos aukos 15 dol. 96 c. 
Revoliuci ios ir Kankiniu 
šelpimo Komitetui.

Auku priėmiau $15.96.

F a r m o s
GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farmns did’iau- 

sioje Lietuviu Farmerių Kolionijoje 
/Xmerikoj. 'fa kolionija y a mūsų už
lieta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 300 lietuviais farmeriai
esam seniausi ir didžiausi farmų par-

Męs

davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodamo teisingiausiu būdu, išduo- 
dam pirkėjams, warantuotus popierius, 
Deeds ir vystus 
extra mokesčių.

Aukos moksleiviui
A. Montvidui

Bitukas, ]• 
po 25c.—V 

J. Stankeviel
K. Čeponį'.- 

B. Boėkiūlf

ELIZABETH. N.
Aukavo po $1.011—St.

Kentrus, A. čiuža.-, J. 1
Liutkus, W. Stulpinas, A. Pranckie- 
tenė; [>o 50c.—F. Petrašiūnas, A. Ma- 
kutėnas, P. Paskųs, W 
Lapinskas, J. črpinskas 
Iškauskis, A. Kušly
P. Kardokas, A. Urba 
V. Grigaža, K. čiurlis, 
J.'Malinauskas, J. Markūnas, K. Lai
vynas, P. Bitukas, O. Markunienė ir 
A. Plukis; S. Bistaris—50c.; po 10c—■ 
M. Mišeika, F. Urbonas, S. Ba’vočius. 
Viso $14.55.

147 kp. L. S. S. A. komisija: 
F. Petrašiūnas, 

A. Makutėnas.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau sūnaus Bronislovo Jan

kaus, švogorio Vlado Harbauskio ir 
Franciškaus Vitkauskio, Kauno gub., 
Raseinių pav., Laukių kaimo. Girdė
jau, kad gyvena Boston, Mass. Mel
džiu atsišaukti.

Adomas Jankus
914 Chateau St., N. S. Pittsburgh.Pa.

Pajieškau brolio Igno Urzo, Kauno 
gub., Panevėžio pavieto, Razalimo 
valsčiaus, Gatautų kaimo. 2 motai 
atgal gyveno Waterbury, Conn. Mel
džiu atsišaukti.

F. Gaguzinskienė
Box 322, Benld, III.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda bučemė ir grosemė,lie

tuvių, lenkų ir vokiečių apgyvcntoj 
vietoj, 
venimą 
—einu 
resu:
226 Magazine St., Carnegie, Pa.

(49—56)

Gabus žmogus gali gero Pa
daryti. Pardavimo priežastis 
į kitą biznį. Ateikit po ad-

Temykite!
NAUJAS LIETUVIŠKAS SALIU- 

... NAS IR KOTELIS.
Užlaiko šaltą alų, seniausią deg

tinę, 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

802 Pembroke St., Bridgeport, Conn.
(48-60)

n.us), saulės nudegimus 
Kaina dėžutės 50c.

Merginoms, kurios nori 
(ai-raudonos, męs turime 
most ies

būti bal- 
prio tos 

pritaikytų odos pudrų, ryte 
su pudra, velti 
baltas-raudonns 

negali pažinti, kad mab 
taij) išrodo, kaip prigimta.
tinka ir vyrams. Kaina 50c. ir $1.00.

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

J. RIMKUS, 
Box 36, Holbrook, Mass.

TIKTAI PER 30
Didelis išpardavimas 

viekų knygų ir britvų. 
mi kataliogo, įdėkite 
štampų.

niekas

visokių lietu-
Reikalauda-

už 2 centu

25-—2nd St., So. Boston,
(42—49)

Mass.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

Vlce-Prczldentxn S. Mankos, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 

Susinėsimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19lh St.,

New York, N. Y. 
Susinėsimų Sekretorius 2) J. N»- 
viackas, 183 Roebling St.,

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

Weetvllle, III. 
Finansų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.,

Philadelprla, Pa. 
Iždininkas K. Sidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Maes 
Kasos Globėjai: M. č’ėsna, 56 Mar
kei St., Brighton, Mass.; J. Gegužis. 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass., 
J J. Gerdauskas, 78 Welles St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 69* 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardt> 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. 
vllle, III.,

Dunduliui, Box 511, West- 
kuris yar po kaucija

LIETUVIŠKA

A PT! Ei KA
| $1,000.00, o jis įrašęs į knygas pasių» 
, Odininkui.
lygi, su juodžemio Ir moliu, ir moliu 
tą nei pamislyti nenorėkit*. Turft- 
riųi draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kertes yra lidnedaiaem ka* trjr *»žn»v-

Abstraktus be jokių 
Męs turimo šimtus 

visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtu, su užsėtais javais, su sodais 
ir Imdinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielže-me. Geriausia žemė 
dėl visokią 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, ?jit lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, į^ ydarnas tokiu būdu go
riausių farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki* pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa

norę, ir už ką būsite mums 
Kvie’iame visus miestų dar- 
ir biznierius apsigyventi 
ir sveikame krašte, kur yra

dėkingi. 
bininkus 
gražiame 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir geni žvyruotų 
kelių, apHinkė pirklybinio miesto 
Scottville’cs 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 užtikrinta gerų 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logų dovanai. Tik įdėkite už 4c.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

lAkušerka
M Pabaigusi kursą Womans .Medical ta5 College, Baltimore, Md. £
2 PuaokmlnKal atlieka savo darbą prie 0 

gimdyme, taipgi suteikia vieokias rodąs ir W 
jį pagelba invairloee moterų ligose. v

• F. Stropiene,^”.?.1..’ |
• NO. BOSTON, MASS. W

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS!

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- j
N AS VISAME SO. 1 

BOSTONE. J
mai ir užkandžiai. Patarnavi- ’ 
mas prielankus. Atsilankykite, J 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

$1.00
1.00

LIET U VIŠK -Y
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos, galima gauti per pačių.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

LIKI’UVIŲ PAŠELPINfiS DR-STSS 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 

VIRŠININKŲ ADRESAI:
Prezidentas Mar. Urba,

1113 Ferry St., Easton, 
Pirmininko pagelb. B. Davidonia

1820 Fairow Ave., Easton,
Protokolų Rašt. ir organ® užžlūrėte- 
jnfi Alex Vyturis,

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

Easton,

p».

DRAUGIJOS, 
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

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

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

stubos 94 So. 1st St., Broo^yn.N.Y.
K. Vilkas, iždininkas

499 lA>rimer St., Brooklyn, N. Y.
F. čižauskas,

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

58 Gansevoort St.
F. Kalpokas

183 Roebling St.,
Kriaučiūnas,

28 Powers St.,
Langaitis,
231 Berry St.,

Pavalkis
37 Stagg St.,

Kreivėnas
120 Grand St., Brooklyn,

Samulcvičius, Sąjungos rekomen
duojamas perkalbėtojas (tlumočius), 
375 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

New York City.

K.

S.

J,

Brooklyn,

Brooklyn,

Brooklyn,

Brooklyn,

N.

N.

N.

189 So. Bank St., 
Kasierius F. Malkaitis.

668 Northampton St., 
Kasos Globėjai)

Alei

MlaatoH, Fa.

And.

Bige,
10'24 Elm Bt., 

Meškauskas,
1222 Pine Bt.,

Eanton,

Eaetea, Pa.
Maršalka Juz. Tarvidaitl, > 

Eaat«a, Pm.
plraeą pM- 
anglų «oe.

8t., Easton,

1019 Elm BL, 
Nesirinkimai būna kas 

nyčią kiekvieno mėnesio 
ruime, 439 Northampton 
Penn’a.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
832—29th St., Brooklya, N. Y.

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

Kasierius S. Pavalkis,
87 Stagg St., Brook’ya, N. Y.

Choro vedėjas L. Ereminas,
824 Berriman St., Brook'ya, N. Y.
Repeticijos atslbūna kas pėtnyčlą, 

Sokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia B vai. va-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,UI. 
Pirm, pagalbininkas M. Ambraziūnas,

1 1,21 Lincoln St., Waukegan, 1... 
Protokolų Sekretorius St. laukus* 
721 ('ujiimiiigs Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

1319 Lincoln St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis,

166 10lh Sts., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rakis,
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
ill.

St. Bučis, 1408 So. Park Ave.
Waukegan, 

Maršalka K. Navickas,
1-l'.ki Victoria St., Waukegan, 

Pagelbininkas J. Werdauskis.
Susirinkimai atsibūna kas trečia 

iwdelia kiekvieno mėnesio 3 vai. ]io 
pietų. . Liuosybės svetainoj 801 — -8lh 
St. & Sheridan Rd., Waukegan, 111.

DENTISTAS
Ill.'

Ill.

III.

Ill.

III.

Ill.

DR. V. K. DRAl'GLJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
PrezidYnitas A. Atkočiūnas,

Box 566, St egcr, 111.
Vice-prezident.as W. Stoškus,

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

Protok. raštininkas 
361 I 

Iždo raštininkas A
Box 141, Steger, ill.

Iždininkas (kasi('rius) T. šnekutis 
Box 482, Steger, Ill.

Knygyno raštininkas F. Striške,
Box 566, Steger, Ill. 

Knygyno iždininkas J. Damidavičia, 
Box 407, Steger, Ill.

Susirinkimai atsibūna po pirmam 
kiekvieno menesio nedelioj, P. A. Sa
la. s ov i č i a u s s ve t a i 11 o j.

COLLINSVILLE, ILL., VALDY BA:
Pirmininkas L. Žvingilas,

423 Aurora St., Collinsville, Iii. 
Pirm. ]>agelbininkas P. Papeika,

Nutarimų rašt
615 Vandai 

Fin. Raštinink;
817 I

Iždininkas J.

uio užžiūrėtojas
3Ui> Strong .\v<‘.,

P Kuo.'cvi
('ollirisville

( oilinsv

:oti tus.
vilk, 111.
io tnėiie-

Main ir N. Morrison Ave. 
e, Illinois.

K, ROtbi’ORD, ILL
I\1MU ADRESAI:

A ve.

1118 So. Winnebago . St 
Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė.

Finansų raštininkas 1’. G
Lllh

Iždininkas S. Buzinskis,
719 Lincoln

Iždo Globėjai: M. Geruliūtė,
So. Winnebago St.,; A. Rimšiukė,U 13
So. Winnebago St.
Maršalka !•’. Alvikis,

816 Wall St.
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague St.

1109

k. P. L. A. DR-.IOS GES I RO VAL
DYBOS IR Kl OPI. SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
('t'iitro pirmininkas J. M. Maskeliūna.>

202.5 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas

1111 Market St., N.S 
('eiitro Iždininkas K

Turtų Kontrolės

Mažiukna 
Pit tsburgh,

Pittsburgh, 
Komisija:

Cha rleroi,313 Sixth St.,
W. Urnežis, 1429 Reed.-dale St., 

N.
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai:

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

Pittsbu rgh,
2 kuopos P. l'raneikevičius,

222 Sagamore St.. Esplein, 
Pittsburgh,

3 kuopos, .L Galginas, P. O. Box

ra.

Fa.

Pa.

SI.,

Pa.
kuoluos Ig. Rasinskis,

205 Soho St., Pittsburgh, 
kuopos, J. Kvetkauskas,

P. O. Box 292, Cuddy,1) 
kuopos, A. Žvirblis,

2228 l‘'orbes St., Pittsburgh,
kuopos, A. Palučis,

2123 Wrights St., S. S. Pi t tsbu rgh .Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas,

Box 283, Arnold, Pa.
10 kuopos, V. S. Rinkas,,

713 McKean Ave., Donora, Pa.

■1

8

Pa.

Pa.

Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjitnae kepuraitės 22 k. ... $5.01 

Užplornhavimaa 50c ir augfičiau.
; Išvalymai .................................... 50c.
i UŽ ploni ha vi m aa sakau .............  $1.01
' Skaudantį dantį duok ištraukti ry

ta, o vakare apžiūrėt.
SANITARY DENTAL PARLOM

Į 807 Bedford Ave., Tarpe t-ree Ir 
1-raoa gaivią.

i BROOKLYN, N. T.
Į Kalhamr lietuviškai.

A T V D A
Draugystėms, Kuopoms ir Kliulxims! 

Išdirbu visokias
RI KARDAS, “BADGES”, GUZIKUS

šermenims ir 
Medalius ir vi- 

atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavimo pri- 
sampclius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

Visokiems piknikams 
t. t. Darau' visokius 
šok ias

Ant 
siunčiu

25,000 KATAUOGŲ DYKAI!
SU LIETI VLŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c partinę markę, o aptu
ri'-i didelį ir puikų katalogo, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ, 
SKR1PKŲ, TIUl'BŲ, ir (iaugjbę kitokią Mi ZIKALIŠKŲ INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvii- 

Puikiausias konciTtinis Armonikas su 76 ir 103 raktala.
Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydla 
Kaina 50c. Reikalaukit*1 visokio tavoro pat 
i-ingus Lavorus. Agentams parduodu pigiau. 
Sapnininką.-, 50c., agentams duodame 60%.

112 GRAND ST.,
BROOKLYN, ». t

ko j kalboj.
Kabios labai prieinamos, 

i 310 paveikslėlių 
ctuvį. otil gausite t<

W. S. Waidelis

TREJOS DEVYNETUOS 
ar-tia 

T R F. J ANKA
Susidedi ii 1} recinų į-y iohtf tr

Sutašyta su degtine arba virintu vandeniu 
y;a geriausių vintu arba karčiu 

vynu deTskilvia
Gydo visokias skilvio ligas, nemalim^, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, ricmerų, 
dieg lius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriauaiai 

pataiso apetitą.

VARTOJIMAS: Viena pakeli litų gvdan^itj 
augmenų užmerkti j viena kvorta čysto 4įm;uio 
ir tiek pat vanden*. arba išvirti čyttaric vaę- 
rknjje it po 24 valandų gerti po pua« stiklelio 
arba mažiau.VINCAS J. DAUNORA, Apliekorios

229 Bedford Ave , Brooklyn, N. Y.
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j AR NORI I

GRAND 8T

Jeigu taip, tai 
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi pasirinkt! 
pagal savo norą.

J. MARTINAITIS
BROOKLYN, N. f 4

I

N. Y.
J.

L. D. L. D. C. KOM. ADRESAI:
Pirmininkas L Pruseika,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Sekretorė J. Bonos,
1780 St. John’s Place, Brooklyn, N.Y. 
Iždininkas K. Liutkus,

131 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Literatūros Komitetas:

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

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

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

K.
Pa.

Pa.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907—22nd Ave., Melrose

III.

III.

III.Park, 
Box 600.

Fin. raštin. W. Strumllle,
1814 So. 50th Ave., 

Iždininkai F. lApinski,
P. O. Box 1109,

Cicere, III.

M«lre«eAR
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill.
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 676 ir
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrosa
Park, I1L

•Maršalka: A- Plėštis, P. O. Box
675, Melrose Park, HL

Susirinkimai atsibūna kas trečią

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Vice-pirmininkas V. Vitkevičius,

29 Hudson Ave,., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius F. Kalpokas,

183 Roebling St., Brooklyn,
Kasierius J. Semenas,

334—29th St., Brooklyn, 
Trustisai: M. Liberia, 121

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. Vitkevlčia,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

SERGANTIEJI!
N. Y.

N. Y.
Grand

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖ 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Vice-pirmininkaš J. Moekaitis,

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,

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

491 Main St., Ansonia, Conn.

MAHANOY CITY, PA.
Valdybos adresai: 

Pirmininkas W. Žemaitis
312 E. Centro St.

Pirmininko pagelbininkas 1’. Įsėda,
315 E. Centre St.

Protokolų raštininkas A. Ramauckas,
1025 E. Pine St.

Finansų raštiniu. P. Potčiulis,
1227 E. Pine St.

kiek palinksminai gyvenimą

rfelBtASTIES LIGOS.

30
Ma-Tenth St., J. Bankus, 

hanoy Ave., W. Simni 
Mahanoy Ave.

Maršalka W. Svintiekas.
515 W. Pine St.

Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 
ncdėlj kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj. 60 N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

A M A LG AM A T E D CLOTHING
WORKERS of A. PRASER1Ų 
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

Pirmininkas A. Macaitis,
109 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Protokolų raštin. J. A. Bekampis,
183 Roeblng St., Brooklyn, N. Y.

Finansų raštininkas VI. JieČius,
67 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

Iždininkas Kazimieras Šimkus,
638 Lorimer St., Brooklyn, N.Y.

AR NUSTOJOTB SVEIKAT4 I* 
Diena po dienai, metas pn metai 
nžaiimn gydymą sergančią įmanią. 
Prrsistatykite san, kiek ai Ilgy- 
džian,
Jeigu jumis gyvenimas įkirčjo rot- 
tojant 
nuolat 
laukdamaa, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir apeelalistą 

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

ryti, kad tigelbitf gyvastį ir paall- 
kina apie ligą. Gydau per 20 metą 
visokia* ligas su didžiausiomis pa- 
sekmiraia* kaip tai: nusilpnėjimą, ui- 
uikrttimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių faknų ir tt.

Del gydymo nervą tr lytišką ligą 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spindulial, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl te, 
kad labai brangųa. Chemiškaa išty
rinėjimas šlapumo,
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pai 
gerai žinomą

DR. LANDĖS 
Ofise valaudM: nuo 10 ryto Od I 

vai. vakare, ftvsntadlenlats nuo lt

visokiai gyduole* Ir JaučUtia 
blogiau, tuomet, nieko *»■

Neatidėliokita

D R L t

1' .

INDĖS
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«7ir»*r jwfFn rai J^avin^ savo balsą, nori i rodos surengimu. Bus su-VIETINES ŽINIOS* žmoniškai sudainuoti, kad į šaukta dar .antroji konfe- 
tomis dienomis publika gė-• tencija, kurioj ims dalyvu- 
rėtųsi, o nebaidytųsi, kaip mą visos organizacijos, prie- 
kad dabar yra. O juk tas šmgos militarizmui. Reikia

ALEX. DOBROVOLSKIS JOKŪBAS KANCLERIUS

V. Kapsukas išvažiavo į 
Philadelphia.

Pereitą subatą drg. V.
Kapsukas išvažiavo į Phila-lti. jqs gerai žinot, kad čia, j Liniukai dalyvaus toje pai 
delphia, kur dirbs, kaipo 1 Brooklyne, gyvuoja Aido Idoje, nes ii'jie, savo daug 
“Kovos” redaktorius ir bus, choras. Ar negeriau būtųjmoje, yra priešingi karei, 
rodosi, vienu iš artymiausių 'kad jūs. vaikinai ir mergi-l Kriaučius.
i. ^?n d Tct d^t iii ti “Naujosios|noS) ateitute ir prisirašytute |
Gadynės”. Brooklyne V.1 ’ ' 1'
JSapsukas pasakė dvi pra
kalbas L. S. S. 19 kuopai.
Prakalbos įvyko Tautiška
me Name ir surinko nema
žai publikos. Prakalbos ant 
klausytojų padarė labai ge
rą įspūdį. Pirmą vakarą 
rinkta aukos L. S. D. P., 
antrą kasžin kodėl nerinkta.

Būdamas Brooklyne V.
Kapsukas aplankė ir vietos

• redakcijas ir taip-pat žy
mesnes New Yorko vietas.

Pasinaudodami svečio bu
vimu Brooklyne,vietos drau
gai buvo padarę kelis priva- 
tiškus susirinkimus,kur kal-

prie Aido choro ir sykiu su 
visais mokintumėtės dainuo-

The MARI Y PHARMACY 
kuri

menės

Dabai’ Aido clforas nutarė lietu

GERIAUSI GŪRYMAI
Taipgi suveikiu rodą visokiuose at

sitikimuose ir patarnauju visokiuose 
reikaluose.

CAFE

gaus teisingą rodą.

I’akele- 
vingus pri
imam ko- 
nogražiau- 
siai ir vi

sados

UŽEIGA
2;>3 M Y1T1 E A C E., kąinp. North 

BROOKLYN, N. Y.
I elephone Greenpoint 5311.

JOHN KULBOK, Cafe

V V-

JOHN KULBOK Lovnininku* 
W VIII E AVE., Corner ." 

BROOKLYN, N. Y.
Tol.. 279 Greenpoint.

Didelis hotel is, gera vieta pakole- 
vingierns, kambariai įtaisyti pagal 
naują madą, ir visi būsit užganėdin
ti.

VINCAS VAIVADAS
SPORTING CAFE

Puikiausia ir švariausia užeig* 
Užeikit* ir persitikrinkite

112 Grand St., Brooklyn,N
Telephone Stagg 3534.

Įsi
291

Pirmas Lietuviškas 
REST0RANTA8.

k
A. mundrotai

Par&mln*, ftariMOMC* ilotarlilnMl 
Igiut. Pietai galima rauti pa Ifcų 

ZOc ir ŽAc.
Alijošius Grinkevičius 

i hope St., Cor. Roebling **• 
BROOKLYN, N. Y.

viam.-

A. KUNDROTAS

tainėj, 190 Grand St., B'ro-

kopūsti

t OR. REAP

priimame

'I elephone Main, 5615

Kiokvienam smagu už
eiti j gerą vietą ir visiems 
gerai žinomi savininkai.

411 REAP st.
Brooklyn, N. Y.

Visados klauskite 
rų kokiame .nebūk 
gausite gerą cigarą, o 
lapų. Mano fabrikas:

V-

mo.

m., praūžia >,, 
zauna \ i-j

dėsite lavintis dainose, tuo
met suprasit 
Ida dainos i 
klausytis tu.

mo- 
sulyg 

pri-
I 4 savaites bū-

automobilių 
kur mokinama 
ios sistemos tavo

. uku ,-lin-
. . . . $ 1.00

. . . $1.00
nimo ant

-let nori, kad gerai 
.-krybėle. . marškinšus 
dalus pas K. Liutkų.

Apie geruma tavoro ir

geriau niekur nmtaun
K. 1.11 I K U

Paskutiniame susirinkime 
Liet. Moterų Prog. Sus. 
kuopos daug kalbėtasi apie 
i eikalingumą leisti moterų 
laikraštį. Principe tasai |

nančiai. Didelės dangum 
nuomonė, moterims .dari 
uFukėms reikia laikraščio.

naujų dainelių, taigi, vaiki
nai ir merginos, negaišuoki
te laiko, bet kogreičiausiai

tarnaudamas _ ir
teisingiausiai del savo vien- 
ge* čių. Todėl meldžiame

užganėdinti, 
duodame 
dovana

reme jams

Orchard 371 G.

MIK. K'ARUKšTIS

Išvažiavimas. APTIEKA
A ? «

išrūdytum 
ir

PETRAS NAUJOKAS
< i gars

3 
O

naujau
gimtoj kaibo.
si pili.u mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
no-;’ mažiausį dalykėlį prie ma- . 
šmos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Kaina už kursą j 
$15.00. I^isnius gvarantuoja-! 
mo. Kur.-us !i lankyti dieno- Į 
mis ar vakarais. . i

IN TERNA WONAL SCHOOL Į 
OF AUTOMOBILES Į 

147 East 40th St.,New YorkCity ■ 
ruktorius—Mr. Paul Gvolu .

kaip pas
(fi

Y. -1

šiem* dovanai.

Tol. 885 (i men point. K. HENSASaujjfiu.o
A asi lankyki te kiek vie-

•a: iiv A. Shrupski CAFE IR POOL ROOMūkiu
th

linksmai
L au iant

mus
sll

-tinti.

mitetas iš 21

rizma

& 
O

Telephone Main

K 
n

G9 Gold St., Brooklyn, N.Y.

tu\,.-ką užeigą.

512 E. llth St.

'Lai yra geniausia 

laiką praleist.

A' • išauk it <

gauti skaniausio 
lines ir skanaus 

Patarnavimas puikiausias,

Macys & Marcin Furniture Co
Vyno.
ateikite, o p(VrsiliĮi’’iosite.

A. SHRUPSKI

patarimu.- duo. iu 
iai.-'kus. tepri- 

žcnkh’li atsakymui, 
iu teisingai ?r 
mu. Taigi, liet
kite.-, pas mane, o

u

COP. 2; -ST. NEAR 19™ ST

BROOKLYN. N Y

prakalbos mūsu mieste labai x H1. . .
“ A , i 111B l'g! 111 Illa 1S.

švietos” drtiiigij ada jį an- • 
tru sykiu parsitraukti.
1 m^Vnl

e ir kalbėtojui labai gerai 
atsilyginta.
taip pamėgo Brooklyną, jog!

:—Važiuo- 
permaina

Kun. Mockus i oipgi ga- j
I lima važiuot 2nd Ave. ela-! di.ižiau-<>; at

ie pirmos pro- išlipkite ant o9th i\7.VXn
gos vėlei sugrįžš šin mies-i • iv nuo tilto nulipkite ŽC-j Lietuvi* Aplaekoriu- ir Savininkas 

tan. Kaip girdėti, tai kun. iinY” ir imkite karą damai-j ppj Vi TFYID^A 
Mockui prakalbos rengiama i c,a Stjitioii, TILL* jMJlzIlVilA

Šiuomii!lukt()rialH’ 
randasi: >klPk‘ Gro\tarpu . kalbėto 

Pennsylvamijoj.
Bus didelė pared

Atsišaukimas prie BronįJy- kuopų 
no jaunimo. ; York*

Draugai, jūs daugiausiai i tarę s

RIJIMAI BANDOS.
Išsirandavoja geri keturi ir 

kambariai, kurių randa $7.0©, 18.00 
r $9.00 ant mėnesio. Mūrinis 

mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sak^unėa, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. G1KM>, s^ąperintendent 
.SIS Morgan Avė., Brūkly n, N. Y. 
Arti Nee’iu-r Ava Ir Nr.srau Ava.

Reikale galit* telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

trįn

na-

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J.
SPEC1J AUSTAS

PLAUČIŲ

8—10 ryte
12—2 po p i et 

6- -8 vakare 
270 BERRY

Nuo 
N u u

Misevičia
ŠIRDIES IH 
U G U-

ww-i-
Ui .

z

O 
2 r 8

T
i

BROKLYN,

U Šimtas kostunferių 
kraštų ir tautų,

Įv $i.oo
!l< lieka tikrais

riamių

iš visų 
išmokėdami 

ar $2.00 j savaitę, 
savininkais 

daiktų.

pass

niekų, tankiai susirenkate į 
kokius nors namus ir ten, 
besilinksmindami, pradeda
te dainuoti tokiais balsais, 
kad net svetimtaučiai subė
ga ir klausydami juokiasi iš 
jūsų tų dainų. Man rodosi, 
kad kiekvienas jūsų nori ge-1 riems pavesta rūpinties pa-

karei ir vadinamam ‘‘prop

Trečia EKSKURSIJA

LIETUVIŲ GIMNASTIKOS KLIUBO BROOKLYNE 
Atsibus Nedėliojo.

2 Liepos-July, 1916
Važiuos botu įCroton on the Hudson.

Botas išeis 10 vai. ryte nuo 2-ros (Metropolitan 
Avė. stoties). Muzika kogeriausia.

PASARGA. Davažiuoti iki Williamsburg Plaza ga
lima visokiais karais persimainant ant Crosstown karo, 
kuris davežš iki Metropolitan Avenue. Taipgi galima 
važiuoti Greenpoint Avenue karu arba Grand St. karu.

tfSr ’ • ' ' Z if-yTfe ** ■■ '-Š&M •' ĮšjCl
j&’A.I’i'Ci’i'' ’*.1*“

ūmo
.v ; ■4

Kodėl Bro- 
.kiniečiai ne- 
^ali turėt. kn> 
iieins patink* 
ir reikalinga.

Jūsų tarpo 
-i- nintėlė to- 
vj kraatovi

toklvn. N. 'i .

>kly n, 
taigi 

mane.

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAI SI A

FOTOGRAFIJŲ (VALERI
JA BROOKLYNE.

Paveikslu.- įvairiu rūsiu atliekame

dą. I’abarnavimas mandagus, kainos 
prieinamo-. Galerija randasi visiems 
parankioj vietoj—tarpe No. lt h ir 
5th gatvių.

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis Fotografistas

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Greenpoint.M&V FURNITURE CO.
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UjI’-’ // Rnkh.

♦ r’ūaą, kad ii 
atloti |*tai«o* 
bū t u ažganl- 
dinti n« iiaa- 
(ai, bet iška
lančiai žmMiil 
viaokię klcatį.

5198-200 Grand St
|| Tarpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N.

Telephone 2372 Greenpoint
Brooklyn, N. Y.

PIRK KUR TAVORAS GERAS
AT Y D A J A U N A V E DŽIA M S.
Nuoširdžiai esate kviečiami ap

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

A

Geriausių išdirbysčių vėliausios 
mados vaikams kerečiukai nuo

$5.98
Turim* daug visokių Aisbaksių.

Kainos $4.98
50c. ant savaitės.

JEIGU NORI, KAD GERAI 
IŠRŪDYTUM, PIRK 

SKRYBĖLES 
VARDU

“Manhattan Hat”
Pirmiau, negu tu kur ki

tur pirksi šiaudinę Skrybė
lę, ateik ir pamatyk mūsų

narna Skrybėles, kurios iš
statytos lange

Manhattan Hat Stores
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyne
Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės naujausios mados, geriausio 

išdirbimo ir kaina kuopigiausia. Męs gvarantuojame už genimą, todėl 
kad mūsų fabrike išdirbamos. Apart to męs užlaikome ekspertus par
davėjus, kurie pritaiko kogerlausial.

ATEIK IR IŠBANDYK!




