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K. Liebnechto teismas
. .................. .... ■)

RUSAI VAROMI 
IŠ TURKIJOS.

Berlynas, 28 d. birželio.— 
Šiandien čia prasideda teis
mas garsaus vokiečių social- . 
(h nekrato Karotinus I.ieb- 
knechto. Jį teisia kares 
lauko teismas už tariamąjį 
valstybes išdavimą (high 
treason). Ji. kaip žinoma, 
suareštavo J d. gegužės 
l’ottsdamo square, dalinant 
prieškariškus atsišaukimus.

Valdžia jau seniai neap
kentė Liebknechto. o dabar 
jai pasitaikė proga atkeršy
ti savo senam priešui.

Nors K. Liebknechtas,kai
po reichstago atstovas, tu
rėtų būti nepaliečiamas, ra
čiaus valdžia ir reichstage 
didžiuma nuspjovė ant n»>- 
paliečiamybės.kuomet jiems 
reikėjo atkeršyt K. Lieb- 
knechtui.

Kokiui bausmę uždės ant 
Liebknechto—nežinia. Di
džiausia bausmė siekia 15 
metų pire sunkiųjų da"bų.

Žinoma, tasai teismas su
judins visos Vokietijos dar
bininkus. Liebknechto nu

eiti laiku kai paėmę Varša- 
\ ą.

Jakobštato apielinkčje, a- 
not “Rieč”, vokiečiai viso
mis pastangomis gula ant 
mūsiškiu, kad perlaužus ru
su frontą ir įėmus Augusto 
dvarą. Vokiečiai čia bru
kęs! 3 kart paeiliui, tečiau 
i i(\iveikė sutraukyt mūsų 
vielos tinklo ir mūsiškiai te
bestovi savo pozicijose, ne
judėdami. Vokiečiu bruki- 
masis buvo labai didelis; 
kaikuriose rotose nebeliko 
nei vieno kareivio. Pats 
pirmasai vokiečių pulkas, 
kuris ėmė ant mūsiškių 
bruki ies, neteko S0' virai 
savo kareiviu.

(“R. C.”)

MIRTIES BAUSMĖ RO
KIŠKYJE.

Rokiškis. Kauno e u b. — 
Bėgyje balandžio mėnesio 
vokiečių militariškoji. val
džia liepė nužudvti 1G žmo
nių — 7 žvdus, 3 lenkus ir

Kaip matosi 
pranešimų, ta

Buržuaziniai taikos 
mekleriai.

ULTIMATUMAS
MEXIKAI

teisimas tik sustiprins revo
liucijos judėjimą visoj Vo
kietijoj.

LAIMĖJIMAS KAIRI F H 
SOCIALDEMOKRTŲ.

Kairieji vokiečių socialde
mokratai (Liebknechto šali-

• > rusus.
3 žydai ir 1 rusai nužudv-

ti todėl, kad, rengėsi bėgti 
rusų laikomon teritori jom

VOKIETIJOJ DIDŽIA U- 
SIOS RIAUŠĖS.

ninkai) gali pasidžiaugti j Berne, 28 d. birželio. — 
nauju laimėjimu, nes jiems Čia gauta žinių, kad Leip- 
pasisekė užkariauti Berlyno žige, Vokietijoj, iškilo di- 
organizacijos pildantį komi-j tižiausios riaušės. Minia iš- 
tetą. Tarpe komiteto narių j draskė ir sunaikino apie 
yra ir draugė Rožė Lu-Į 1,800 dirbtuvių ir kitokių 
xemburg. įstaigų, daugiausiai nuken-

LIETUVOJ IR KURŠE.
tėjo duonkepy klos, mėsiny- 
čios ir kitos maisto krautu-

\ okiečiai stiprinasi Vii- ves. Kad numalšinus suki-
riaus apiclinkėj. Tarp lėlius, buvo pašaukti iš Au- 
\ ilniaus id Dvinsko. anot [rijos cechai kareiviai, ku- 
“Rieč” jau esą pribuvus rie pradėjo į minią šaudyti, 
nauja,vokiečių kariumenė.; Leipzige ir Brunswick kil
pas Smorgonę suimtas vo-.nigaikštijoj tapo apskelbta 
kiečių žvalgas pasisakęs, ’ karės stovis.
kad tiktai praeitą savaitę 
jis atvykęs čia nuo italų 
fronto.

Tarp Šiaulių ir Mažeikių. 
Šituose karės rajonuose dir
bęs latvys Cyrulis, kuris pa
kliuvęs vokiečių nelaisvėn ir 
iš ten išbėgęs, pasakoja: Vo
kiečiai ginasi, kad už 100 
dienų nuo pradžios Verduno 
bombardavimo — jie pa
imsią Verduną, ir tuotarpu 
permesią visą milioną savo 
kariurnenės rusų frontam 
Rygą žada paimti tuo pa-

ITALAI STUMll AUST
RUS ATGAL.

Rymas. — Italų kariume
nė užėmė austrų pozicijas 
tarpe Astico ir Posina.Taip- 
pat pranešama apie užėmi- 

'mą Gaimonde ir Cairojo.
Izonco fronte italai taip- 

' pat laimi. Ten jie paėmė 
'belaisvėn 353 austrus.

Ryme viešpatauja labai 
didelis džiaugsmas iš prie- 

■žasties laimėjimų.

Nusižudė Lietuve.
Bridgeport, Conn. — 26 

d. birželio, keliais revolverio 
šūviniais, čia nusižudė Tere
sė Pėstinykienė. Ji jau se
niai pasikalbėjimuose saky
davo, kad ne jos du vaikai 
Jonukas ir Antanukas, tai 
būtų seniai nusižudžiusi. Ji 
nuo seniai labai buvo ner- 
vuota. Kada jos vyras Si
monas buvo ligonbutyje su 
sužeista koja ir ranka, Pės
tinykienė žymiai buvo ant 
proto nupuolusi. Bet kas- 
link jo sužeidimo, ji užsigin
davo nieko nežinanti. Tei
sybe, nekartą Simonas Pės- 
tinykas gaudavo skaudžiai 
per kailj nuo savo gražios ir 
tvirtos fyaškai pačios. O 
ypatingai kada Jis už ją

daugiau pasigerdavo. Pės
tinykienė savo vaikus labai 
mylėjo. Gražiai rėdydavo, 
gerai valgydydavo ir dailiai 
mokino. Buvo gera motina.

Pėsti nykai per ne kur į 
laiką prigulėjo prie L. S. S. 
41 kuopos, bet pradžioje 
1914 metų už atsikartoja- 
mus netaktiškus pasielgi
mus, likos iš kuopos praša
linti.

Gaila siratų-našlaičių, ku
riuos a .a. ^Teresė Pėstiny
kienė širdies skausme pali
ko.

Pastaruoju laiku Pėstiny- 
kai laikė saiiūną ir biznis 
jiems sekėsi.

Plus Petrauskas.

TSTAI PASIROI)Ė,| SUKILIMAS ARABIJOJ 
KUOMI ES.).
rikos unija kovai si 

netik sulaikė visame rrbnteįHlilit;ll'iznlu »utarepasiųsim 
rusu ėjimą, bet pradėjo da- jk.ymius amerikidčius tartie, 
ryti'kontratakas ir |su trinus žymiais mexikie

susieiti pa- 
i.-'O m irsti’. Į ka r i u nu‘i ic sumušta.

turkams

vonia musulmonams niii

duos atsakymo ant Ameri
kos notos ir nepaliuosuos 
Amerikos belaisviu, suimtu 
mūšyje ties Carrizal.

zistai būk tai pralaimėjo.
Pietines Amerikos res

publikų visuomene karštai 
pritaria Mexikai. Buenos

tuo- si mitingai, kur tapo priim

mis suimti rusus atgal. I’a- 
storomis dienomis eina bai- •’ubežiniam EI

ts viso mexikicciai laiko 2.’ 
belaisvius Chihuahua mies

liusi! gene rali neva

buvo paome Nmiriko augš- 
tumas, bet vėliaus rusams

masins pozrci

mą Wilsonui. D-ras 
;dan, ku ris išd rį so nu v 
I EI Baso, turi nešdiniit 

.'p.lkan, nes miesto major

rusus išmušę iš pozicijų. j1'-1

umušti

TA

I'l(

•aigTĮzę

tuomet

Washiiighme nekantriai 
'laukiama (’arranzos atsa- 
k vmo.

nuskandinti merinos
1 piliečių, 
jni.ioj ir

a reikalauja iŠ A- 
paliuosuoli 30 jos 
areštuotu ( r. Ii for-| 

A rizonoj.

“ tos rezoliucijos prieš Suvie- 
į’nytų Valstijų imperialistus. 

Kares cenzoriai jau ren
giasi į darbą. Kilus karei, 
hint laikraščių bus uždėta 
B marki cenzūra.
I ' Penki pulkai New Yorke 
inilicijos jau išvežta prie 

exikos rubežiaus.
Daugely valstijų naciona-

kad gvardija labai lėtai mobi- 
Ižia lizavosi. Daugybė jaunuo- 
o. Ilių slapstosi, nenorėdami ei-

Italiia.

KAI) RU-
RIASI.

iryžiaii> laiki
bu r- ■

žuaziniai taikos 
skelbė labai įdomią žinių, I paeilistai ? Jie 
būk tai Beriyne kovo mene-1 taika tada, kada

vienok laikraščiai tvirtina, 
būk jiems pavykę tas žinias

Kada buvo kalba dpie \ o- 
kietijos padėjimą, tuo mot 
kancleris pasakęs:

“Mūsų padėjimas labai 
blogas. Jeigu taip viskas 
eis, kaip ir pirmiau ėjo, tai 
męs galėsime dar keliatą 
mėnesių laikytis. Jeigu 
žmonės užsiganėdins nedau-

karę tęsti dar motus”.
Kada konservatoriai pra

dėję reikalauti, kad subma- 
rinų kare būtų paleista pil
noj to žodžio prasmėj, tuo
met kancleris nerviškai at
sakęs: “Dabar męs turime 
20 submarinii, kurie išdalin-

aus u1 virsią patrio- 
kuomet kilu kares ii-

SUSIEIS DARBININKŲ

IŠ RUSU FRONTO.
Rusu fronte, tarpe Lucko

Jeigu kiltų karė, tuomet,! 
be abejones,visoje Ameriko-į 
je dar labiau pabrangs mai-J1' Kavolio, eina labai smar-.

kad Kilimini ja kariaus. Gin- džia priversta bus duoti di-:kul (\oliniuj) vokiečių Ka
cai šiuo žygiu kilo tarpe delius užsakymus. Tą su-j riumenė, po vadovyste ge- 
Rumunijos ir Bulgari jos, prasdama, valdžia dabos, | nerolo Linsingeno, sumušė 

avo ru- kad maistas nepabrangtų rusus, paėmė keliatą šimtų 
Ruinuni-i (kas iš to dabojimo ir iš tų kareivių nelaisvėn su keliom 

tyrinėjimų?). armotom ir pulemiotais.
j Jeigu kils karė su Mexika, I Bukovinoj rusai eina pir-
• jjulkininkas Rooseveltas tu- myn ir jau artinasi . prie 
ri intenciją tapii generolu ir Karpatų kalnų. Laukiai

1 dideliu mūšių Karpatuose, 
nes du praėjimai, kuriais 
rusų kariumenė turės eiti, 
austrų gerai apginkluota.

Rusų gene ralis štabaa 
praneša sekančiai:

“Rajone Baranovičai ir 
Sorabova priešai, po didelio 
artilerijos bombardavimo, 
pradėjo daryti atakas, bet • 
jos tapo atmuštos. Tokie 
pat apsireiškimai matosi 
palei Slucką, visu Žaros pa- 

I upiu. Į šiaurius nuo Jagu- 
novo ežero vokiečiai, pa 
priedanga sunkiosios artile

rijos, du sykiu atakavo ru
sų pozicijas.

Styro paupy, nuo Kolkų 
iki Sokulų, priešas Ijombar- 

Idavo mūsų pozicijas iš sun
kiosios artilerijos ir kelis 
sykius bandė jas atakuoti, 
bet be pasekmių. Ypatin
gai buvo smarkios atakos 
palei Linenka ir upę Stocho- 
da, bet ir tos tapo atmuštos.

“Į pietus nuo BuČačo mū- 
! sų kazokai priėjo prie Dnie- 
stro ir perėjo per jį, at-

ibežių Rumunijai, 
j ja koncentruoju >

I žinm.
Londono Evening

subatą Washingtone susieis praneša, kad Riimuuijos ini- 
Mexikos ir /Xmerikos darbi-1 nisterių 
ninku atstovai, c- tyla sn- 

LouisIsidėjusioji situacija.
Marones—atstovai Casa del
Obi^ero Mundial.

Iš Amerikos Darbo Fede
racijos dalyvaus jos prezi
dentas S. Gompers ir kiti.
Konferencija, be abejonės 

turės didelę svarbą.

Austrai labai susii’iipiiię 
palaikymu gerų saiitikin su 
Rumunija. Mat, jiems taip 
nesiseka rusų ir italų fron
tu įse. u jeigu dar Rumunija 

, pradėtu kariauti, tuomet ir 
vi

komanduoti armiją iš 12,000 
kareiviu, kuri tik laukia jo

Mexikoj ir yra smarkių 
karininkų. Taip, veik viso-1 
je Mcxikoje platinama atsi-, 
Šaukimai, kad prasidėjusi 
karei, Mexikos kariumenė’

S

vęs tame posėdy, patvirti
nęs kanclerio žodžius ir dar

f.. <nas . eskadronas nuolatos 
randasi taisymo dokuose, o 
keturi reikalingi apsaugoji
mui savo pakraščių”. Admi

sienyje kilo musys. Carran-

r \rri 141 i

D6dė Samas ateisėdo ant parako bačkos, po kuria knatas jau padegtas.

metais negalinti nei vieno 
submarine subudavoti, nes 
trūksta tūlu metalu.

Ant pabaigos kancleris 
pasakęs: “Atminkite, kad 
męs turime viltį, jog karė 
bus mūsų laimėta... Ir ta 
viltis apsireiškia tame, kad 
mums pavyks Franci ją at
skirti nuo talkininkų. Męs 
privalome Franciją nuveik
ti, nepaisant į tai, kiek 
mums tas nuveikimas lė- 
šuos, nes kitaip męs pralai
mėsime’’.

tikėti, bet kad ten buvo pa
našiai kalbama, tai labai a- 
bejotina. Kas tokiuose po
sėdžiuose kalbama, tai laik
raščiam labai sunku sužino
ti. Todėl ir šis paskelbimas 
abejotinas.

Australijoj leiikai, nežiū
rint to, kad lenkų emigraci
ja Australijoje yra febai 
maža, surinko lenkams šdp- 
ti 82,500 svarų sterlingą 
(2,000,000 kronų).

imdami du kaimu, su 4 afi- 
cieriais ir 850 kareivių”.

Iš tų pranešimų aiškiai 
matosi, kad visas rusų pir
myn ėjimas sulaikytas ir 

: vietomis net atgal stumia
ma. Tik Bukovinoj rusams

Už ARBITRACIJĄ.
Generolas Carranza siūlo 

Amerikai arbitracijos būdu 
išrišti nesutikimus tarpe a- 
biejų šalių, teciaus Wilso- 
nas prie to nepristoja.

Carranza tam tikru raš
tu kreipėsi į visas pietinesi 
Amerikos respublikas, nuro
dydamas, kad arbitracijos . 
kelias esąs patsai teisingiau
sias visokiems nesutiki
mams išrišti

lagsiol jau 14,000 nacio- 
nalee gvardijos kareivių nu
vyko prie Męxikos fronted
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Jeigu ateitininkai taip jau j testus ir sumanymas neįsi- 

labai mėgia kalbėti apie kūnijo. Fabrikantai argu^ 
bendrą darbą su socialistais,' mentavo, kad tuomet jie ne- 
tai būtų įdomu žinoti, kur ir išlaikys konkurencijos su

tų draugais savo darbuose?

išlaikys konkurencijos 
kjtų valstijų fabrikantais, 
kur moteris ilgiau dirbs, ne
gu astuonias valandas.

Ot, sako, jeigu visoj Amo

ganizacijos drūčiai laikosi.
Colorado ant 1,000 mai

nierių žūva 5.Į, West Virgi
nijoj ant 1,000 mainierių 
žūva G;'{, Virginijoj-*—5A.

KAPITALISTAI JAU 
RENGIASI PRIE RIN

KIMŲ.
Tūli laikraštininkai ap- 

rokuoja, kad šiais metais į- 
v^airios politiškos partijos 
isleis ant renkamosios agi- 
taijos apie 50 milonų do
lerių. Šita suma, gal būti,

Giriasi savo “nuopelnais
Paprastai visokios val

džios įstaigos, visokie de
partmental, visokie biurai, 
kuriuose sėdi valdininkai ir 
gauna geras algas, mėgstą 
pasigirti savo “nuopelnais”,

darbdaviu, kad gavus atly
ginimą. Tokiu būdu darb
daviams būdavo daug ne
smagumų, nes nuolatos rei
kėdavo su darbininkais bv- •z

Ir “Naujienos” ir K. Jur
gelionis sako, kad, po teisy-i’rikoj, visose valstijose būtų 
bei, “Naujienų” korespon- įvesta 
dentui Pittsburgh’© seime darbo diena, tuomet ir męs, 
nebuvo jokio reikalo atsi- Massachusetts’© fabrikan- 
prašyti D-ro J. Šliupo. Męs tai, pilnai su tuo sutiktume, 
pilnai su tuo sutinkame.Va
dinasi, mums nėra 
bartis, kuomet męs barame 
K. Jurgelionį už bereikalin
gą nusižeminimą.

aštuoniu valandų
w t

1 uo tarpu Illinois© ant 
1,000 mainierių žūva lt, ei

tas yra faktu, kad rinkimų 
lomiai ne iš tūkstančių,bet 
ir milionu susidės.

tūlos

išleisti

ir
Mainieriai būtinai turėtu 
tėmvt tuos faktus. skaitlį, kiek pinigų surinko

republikoniškai

rą dėl darbo žmonių. Šio- 
'mis dienomis “Federalis
Darbininkų Statistikos Biu-

se, paskiau procesijose i 
kitose apeigose dalyvavo r 
tyčia pakliuvę legijonu 
aficieriai, buvo mokslo, pra 
monės ir prekybos įstaų 
įvairių įvairiausių grupių 
korporacijų su vėliavomis 
ženklais.

Iškilmės pasibaigė hii 
nais, vaidinimais teatruc 
ir t. t. Visas Varšavos mi 
/tas žėrė te žėrėjo nuo balt 
jų lenkų erelių.dus darbininkui, darbdaviai 

jokių nesmagumų neturi: jų 
darbininkai apdrausti nuo 
nelaimingų atsi t iki imi j tam 
tikras kompanijas, kurios, 
nelaimei atsitikus, atlygina 
darbininkui. Bet ar tas at- 

‘-inimas pilnai užganėdina 
i ‘’stąjį? Anaiptol ne! 
•" imi išanksto apkainuo-

lenki; šelpimas.
Stockholme gauta žinia, 

kad jau baigiamas svarstyti 
lenkų šelpimo klausimas. 
Laukiama, kada vokiečiai 
sutiks gva rantuoti.kad mai
stas atvožtas lenkams nebus 
vežamas niekur kitur.

N < > r v ega i su tikę duoti
1.000 lomi prūdu ir miltu.

» « » v

šlijo įstatymdavystė' labai 
daug gero padariusios dėl 
darbininkų. Biuras prane
ša, kad pereitais metais a 
pie 40 valstiją! išleidę tam 
tikrus istaumus, kurie lie- 
čiasi vien .tik darbininku ge- 
rovės. Daugely vai; ii iii t 
išleisti Įstatu, d, kad susi 
žeidusiems darbininkam.

si baigė provincijos laikraš
čiu redaktorių suvažiavi
mas, kuriami* dalyvavo 250 
ledaktorių. Spaudos asocia- 
cijon, be redaktorių, pri
klauso ir šiaip jau laikraščių 
bendradarbiai. Išviso aso
ciacijoj yra 17,000 narių.

M lidėlko reitą žiemą, kongrešan tapo 
įneštas sumanymas uždrau
sti visoj Amerikoj vaikų 
darba.

Žinote, ką tuomet pasakė 
fabrikantai? Ogi jie per sapa-Katalikiškų klerikalų 

kalikai kongrese įnešė 
lių, kuris gręsia laisvei 
džio Amerikoje. Jeigu 
sai billius praeis, tuomet ge

zo- 
ta-

tion of Manufacturers) ad
vokatą J. Emery prašneka, 
kad leisti toks federal is (vi-

Miomet, bet labiausia jie 
meluoja rinkimų laiku.

1S9G metais repu b] ikonų 
nacionalis komitetas išleido 
McKinley išrinkimui 
giau, kaip 7 milionus

dau- 
d ole

a ėdimą gauti, 
d/.iui. netekai ra tau

laikraščius, kurie tai laužo

neapykanta prieš kurią bent mus, kokie joms patinka.

■000,000 egzempliorių ivai- Rooseveltas buvo užsimanęs 
u /.kariauti M assa c b u se t ts ’o

ma.
'Poliaus biuras nu rodo,bū l 

tūlose
pradėta galvoti apie bedar
biu klausima ir kad tūlose

rinitai

suvažiavime

Nors formaliai dalvka 
imant, tasai billius atkreip
tas prieš laisvamanišką 
“The Menace”, bet, įstaty
mu tapęs, jisai nemažiau 
gręstų ir kiekvienam kitam 
laikraščiui, kovojančiam su 
klerikalizmu.

Kataliku klerikalai labai 
energiški. Ką užsimano įkū- 
nyt, tai panaud *a visus ga
limus būdus, ka • tik savo 
tikslo atsiekus.

kantai! Kad tai darbinin
kai mokėtų taip ginti savo

gramos 82,000-čiam rinkėjų, 
kurios lėšavo $22,000.

1890 metais republikonai 
panorėjo užkariauti lowos

taip vadinamos '“bedarbių

mę^ visi žinom, kaip kapita
listai brangina darbininko 
gyvastį, taip brangiai ir ap-

Atsišaukimas j Pitts- 
burgho ir apieiinkės 
draugijas ir kuopas.
Rodos, jau daugumai yra 

inoma, kad gegužės 21 d.,v
Iš \ Ūko aiškiai matosi.kad Įš. m. buvusiojoj konferenci-.

ir iri

KAIP KAM IR ŠIOJI

Daliai lietuvių buržuazi
jos šioji netik blėdies nene
ša, bet dar ir naudos. Įvai
rus karės užsakymai, tai

mu davėjai.

tariaus Kieriai

m

Tautininkai ir

nega- už kuriuos nusiuntė galybes

mesnius rinkėjus.
New Yorke miesto rinki

muose žinomoji Tammany 
Hali demokratu organizaci
ja asignuoja kokią pusę mi- 
liono, o tankiai net ir visa

niurni 
hiams

biurai, kurie!

prigelbėti bedar- vap Darbininkai neprivalo 
(,aliIormjos ii’ Ne-|]ailųti pagerinimų nuo tų,

dalyvavo apie 30 delegatų 
nuo Įvairių draugijų, tapo 
nutarta rengti svečiams pp. 
Bulatams ir Žemaitei platų 
maršrutą Pittsburgh’© ir vi-

riežastis. Idaho vai 
ra ikūnta visuomenės

Ikurie atstovauja ne darbą, Draugijos, kurios dar ne- 
j bet kapitalą: darbininkai i prisidėjo, bet norėtų prisi 
^privalo patys rūpintis page-!dėti prie rengimo svečiam^ 
i rinimu savo būvio ir į vi-j maršruto, pakelkite šį klau- 
jsokias įstaigas siųsti tokius išimą ant susirinkimų ir, nu

talikų kunigai apšaukė ju- 
došium New Yorko majorą 
Mitchelį, kuris taip-pat yra 
katalikas. New Yorko pre
latas, monsignoras Du n n iš
vadino bemoksliais ir men
kos inteligentijos žmonėmis 
visus tuos,kurie užsistoja už 
majorą Mitchellį.

ine šią charakteringą 
gadynei pranešimą:

“Vilijos” fabriką, 
nai rudeni įsikūrusi

mūsų

ir1
išaugo didelė fabriką. Ji 
iš geležies j r medžio dirba 
kariumenei ir žemės ūkiui 
visokius padargus. Jos

suoruzuo rupintre< savo 
spaudos organizavimu. Jie, 
tarp kitko, žada Įkurti savo 
organa ir Brooklyn©. Lig- 
šiol ėjusioji Cleveland©;

ten jeigu
nitaiistų reikalus gintų. O neškite maršruto reng. kom

U Z
5 ninkus melus laiko būna be

darbo, tai jau valdžia turi

u

ne

Kame gi dalykas?
Dalykas tame, kad

©helis reikalauja nuo katali
kiškų labdarybės įstaigą pil
nu atskaitų ir teisės daryti * V f

tvirtai.
Mit-

nios

vieną debiutą ima | 
ar 10 tūkstančiu.

Ši uosi net ant vienų 
politiškų apskelbimų 
naščiuose bus išleista

va”, kuri bus dvigubai diU mažiau, kaip koki 5 inilio- 
desnė. Jos redaktorium: nai. 
kviečiamas p. Jokubynas. | -------------
Mėnesinis laikraštis “Vytis” .’MŪSŲ TAUTININKAI IR 
žadama paversti savaitiniu.' DARBININKŲ REIKALAI 

Socialistai tuo labiau tu- Į Tautininkų Sandora buvo 
retu rūpinties savo spaudos benorinti įdėt savo progra- 
palaik.vmu, prisidėdami prie mon sekama punktą: “Mes

laiko gauna G0 dienu dirbti.
Tūlose valstijose valdžia

itinius biurus, suteikiančius

i jų V1(--

SPJAUKIT BULOTAI IR 
ŽEMAITEI Į BARZDĄ”.
Toki paliepimą išduoda 

ūlas Justinas Jankevičius 
CĮevelande leidžiamam vy
čių šunlapy “Santaika”;

Begalo išgyręs Laukaičio

jau esate prisidėję prie šio 
maršruto rengimo, išrinkite 
komisijas rvo susirinki
muose ir Įgaliokite, kad jos

Dva-! nizuodami ko (geriausi jų kietavimų liuosybę”.
Mat, kataliku bažnyčia už
laiko visuomenėje su.' < ak
tais pinigais daugybę, viso
kių prieglaudų ir labdarybės 
institucijų, apie kurių vedi
mą visuomenė ir valstybė 
nieko nežino. Kunigai sau 
gaspadoriauja, kaip norėda
mi. Apie tų įstaigų užlaiky
mą ir davadijimą jau se
niai eina visokios šnekos. 
Maistas, sakoma, ten bega
lo prastas, mažų vaikučių 
darbas baisiai išnaudoja
mas, gerų rokūndų nėra.Už
tat žydi Romos bažnyčios 
a u ton te tas.

Ir štai, kada šį širšių liz
dą pajudino vyriausybė ir 
miesto majoras nusiuntė re
vizorius, kad ištirtų dalyką, 
tuomet bažnyčios pravady- 
riai su kardinolu Farley ir 

■. pralotu Dunn priešakyje ap
skelbė majorui kryžiaus ka
rę ir pasisakė neįsileisią re
vizorių į savo “karalystę”.

Eina gandas, kad tūli ku
nigai bus patraukti teis
man, ko iš širdies galima 
linkėti.

Nors Amerikoje kunigai 
ir turi pusėtiną įtekmę, bet 
visgi Čia jiems ne Šidlava ir 
ne Žemaičių Kalvarija. Di
delė dauguma New Yorko 
visuomenės pasipiktinusi 
dvasiškijos egoizmu.

Jeigu kunigai taip bijosi 
atskaitų ir revizorių, tai jau 
aišku, kad jų rankos purvi
nos.

* niūkavimo ūkis
I platinimą

tin inkam;
ua< ponams .tau-i ogesnio!

būti
ei a lybę nurodymų.

ūžia “rūpinasi” darbininkų

ją, p. Jankevičius užbaigia: 
; “Jeigu jums kokie Bulotai, 
j Žemaitės ir kiti kvaišina 
• galvas, spjaukite jiems ant

Masachusetts’o atstovų bu
te buvo įneštas įstatymo su
manymas (billius) aprybuo- 
,ti moterų darbo dieną aš- 
tuoniomis valandomis. Tuo- 
jnęt fabrikantai pakele pro-

karų fronto hydrotechni- 
kų partijoje šulinius gi ą- 
žo, kelius veda, kalnus 
rausia, vandens iš vietos 
į viet° s riti vena varo—su 
dideliais darbininkų bū- 

• riais.
Pirklys Masiulis iš Pa-

pirkėjų būrius, parsivežęs 
ir pradėjęs tik su keliomis 
dešimtimis pūdų prekių, 
ištrauktų iš degančio Pa
nevėžio. Dabar jo krau
tuvėlė išaugo į didelę 
krautuvę ir taip toliau”.

Šitiems žmonėms, kąip ly
giai ir įvairios rūšies ammu- 
nicionieriams ir karės kont
rakto riams, nėra reikalo a- 
gituoti už taiką, nes karės 
metu jie lobsta ir tai smar
kiai lobsta. Užtat jie ir sto
ja, išvien su kitais reakci
jos ir liberalizmo stulpais,už 
“karę iki laimėjimo”.

TEN, KUR UNIJŲ NĖRA.
Federalis mainų biuras 

pdgarsino statistiką nelai
mingų atsitikimų mainose 
už 1915 metus. Ant tos sta
tistikos vertėtų atkreipti di
desnę atydą. Ji parodo,kad 
ten, kur unijos stiprios ir 
•nelaimingų atsitikimų būna 
daug mažiau, negu ten, kur 
unijos silpnos ar visiškai jų 
nėra.
West Virginijoj, Virginijoj, 
Colorado ir New Mexico,kur 
žmonės mažai arba ir visai 
neorganizuoti, nelaimingų 
atsitikimų būna daugiau, 
negu tokiame Illinois© ar 
Indianoj, kur mainierių or

liganpalaiki nežino
VĖL melas.

Kunigo Maliaucko 
guojamąm “Drauge

vieton
sykiu neišleido apyskaitos, 
kaip valdžia rūpinasi darb- zo-Užtenka užeituoti 

džius, kad pamatyt, kokią

les ir rengti prakalbas. Kad 
nereikėtų kalbėti apie ext
ra susirinkimus, kad svečiai 
bus jau Pittsburgh’©. Nau
jos draugijos, kurios prisi
dės prie.to maršruto, teiksis 
greitai pranešti maršruto 
reng. kom. sekretoriui, kad 
viską sutvarkius būtų gair
ina iškalno pranešti p. Bulo
tai, kiek dienų užims visas 
Pittsburgh’o ir apielinkių 
maršrutas, p. Bulota apsi
ima kalbėti ir kitokiose te
mose, kaip tai: “Dabartinis

mi na-'bitracija, žinoma, priversti- 
bašninko A. Bobelio, būk tai np arbitracija. Kilo didelės 
iš kruvino darbininkų pra-! diskusijos ir galop nuspręs- 
kaito susikrovusio milionus ta:

“Draugo” begėdžiams ge
rai atsako “Naujienos”.

“Bobelis pralobo ne 
darbininkų skriaudimu, o 
savo darbu ir nepapras
tais gabumais. Jo didelė 
knyga “Moteris ir Socia
lizmas” susilaukė,dar jam 
begyvenant, daugiau kaip 
penkių dešimčių laidų vie
noje tiktai vokiečių kalbo
je. Ji tapo be to išversta 
į visas kultūringas pasau
lio kalbas. Taigi už tą 
knygą leidėjai ir užmokė
jo Augustui Bebeliui šim
tus tūkstančių markių.

Tamsusis “metodologi
jos daktaras” Maliauskas, 
ažuot dergęs šviesų B e he
lio vardą, pažvelgtų ge- 
riaus Į savo bičiulius ir 
vadovus — į kunigus, pra
lotus, vyskupus ir popie-

“Nors streikai ir gali
mi, bet męs pageidaujam, 
kad jie būtų rišami arbi- 
tracijos keliu”.
Tai, mat, ponų tautinin

kų “geroji širdis” dėl 
skriaudžiamųjų darbininkų!

Neseniai Norvegijos dar
bininkai net visuotiną strei-

darbdavių

kuris parodytų visus 
valdžios nuopelnus, padary
tus darbo žmonėms ir kapi
talistams.

nešimas, kad California ir 
Nevada valstijos rūpinasi 
išrišti bedarbės klausimą?ką buvo apšaukę prieš par- anešiltlas tai ne kas

IniMonrA finu nmiTirio 1 7lamento daugumos priimtą

arbitraciją. Darbininkai 
nenori suvaržyti sau rankų. 
Jie stoja už arbitraciją tuo
met, kuomet tai naudinga 
jų reikalams. Jie eina prieš 
arbitraciją, kuomet arbitra- 
cija blėdinga jų interesams.

kitas, kaip tik pasityčioji
mas iš darbo žmonių ir be- 4

tuviai juodašimčiai.
Po atsitikimui su kun. 

Mickevičium, kurį katalikų 
fanatikai vos neužmušė 
Simpsone. po sumušimui 
drg. Perkūno — liepimas 
spjauti į barzdą yra dar 
gana tolerantiškas kovos 
būdas pas mūsų klerikalus.

mas , Lietuvos autonomi-

ri pasmerkti vargšų dar
bininkų turto žvejotojus. 
Šitie dvasiški ponai, tai iš
tiesti prisiplėšia šimtus 
tūkstančių ir milionus iš 
biednų žmonių, patįs nie
ko naudingo neveikdami 
ir dagi dengdamiesi Kris
taus vardu, to paties Kri
staus, kuris gyveno ne
turte ir prakeikė lobinin- 
kus”.
Ne į antakį, bet stačiai į 

Maliausko akį tropijo “Nau
jienos” savo geru atsakymu.

JAU BENT TYLĖTŲ.
Tūlas X. Y.,kuris per tau

tiškuosius laikraščius buvo 
paleidęs melą, buk L. Pru- 
seika savo prakalboj Scran- 
tone sakęs, kad L. Š. Fondo 
pinigai tiksią revoliucijai 
kelti—dabar jau kitą gies
mę gieda. Paskutiniame 
“Lietuvos” numery tasai 
melagius rašo:

“Kad jisai (Prusęika to 
nesakė, tai teisybė, bet ji
sai pravedė tokią mintį...” 
Aha! Dabar jau nesakė, 

tik savo kalboj tokią mintį 
pravedė.

Tikra Prienų ubago liogi- 
ka!

gų. Juk tokį klausimą,kaip 
bedarbės ir jų priežastis, ži
no veik kiekvienas darbi
ninkas ir jį nereikia tyrinė
ti. Lai valdžia (viusuomenė) 
paima j savo rankas vi
są išdirbystę, visą pramo
nę, lai panaikina privatinę 
nuosavybę ir bedarbių prie-

Iš LENKŲ GYVENIMO.
Lenkų gyvenime pažymė

tina du faktu: 1) lenkų su
važiavimą Krokuvoje ir 2) 
gegužės 3 dienos konstituci
jos apeigos Varšavoje.

Apie lenkų suvažiavimą 
Krokuvoje jau esu rašęs. 
Dabar galiu tik pranešti, 
kad Galicijos lenkai galuti
nai ir oficialiai susitelkė 
vienybė© tautos restauruoti 
įvairiu įvairiausiu sroviu ir t <- L » v

Taipgi p. Bulota,kaipo ad
vokatas, daug gali pasakyti 
apie Rusijos ir kitų Europos 
Šalių politiškas teises.

Apie koki laiką svečiai bus 
Pittsburgh’©, dar negalima 
pasakyti, galime tiek pasa
kyti, kad neanksčiau 2-jų 
mėnesių. Tas bus praneš
ta vėliaus. Visos Pittsbur- 
go apygardos draugijos,ku-

vo aukas, nieko nelaukdami, 
siųskite Liet. Šelp. Fondo 
Pittsburgh’© skyriui, kurio 
iždininkas yra po $500.00 
kaucija. “Money orderius”

—F. Pikšrius, 1331 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.,o siųs-

sinskis, 205 Soho St., Pitts-

si, kad tūlose valstijose ta-

autonomistai. socialistai ir 
kt. ir \t.

Dėl iškilmių—jos buvo il
gai ruošiamos. Tos dienos

kuriuos darbininkas, susi
žeidęs laike darbo, privalo 
gauti atlyginimą. Tiesa, šis 
įstatymas, geras dėl darbi
ninkų, bet .šimtą sykių ge
resnis dėl darbdavių ir jis 
tapo išleistas netiek apsau
gojimui darbininkų,kiek ap
saugojimui kapitalistų. Pir
miau, jeigu darbininkas lai
ke darbo susižeisdavo, tuo
met jis turėdavo pro votis su

ei buvo baugu. Nes už ma
žiausią netvarką ar paniką 
per procesiją būtų buvę kal
ti ir būtų gavę atsakyti jos 
sumanytojai. Tečiau viskas 
pavyko kuogražiausiai. Iš
kilmėje dalyvavo apie pusė 
miliono žmonių, tvarkos 
žiūrėjo apie 15,000 jaunimo, 
milicijai vadovaujant.

Iškilmės prasidėjo pamal
domis katedroje. Pamaldo-

Sekretorius, įtraukęs į 
knygas, priduos iždininkui, 

i kuris padės pinigus į banką 
ant L. Š. F. Pittsburgh’© 
skyriaus komiteto vardo. 
Minėtasis komitetas, suda
ręs tam tikrą sumą, pasiųs į 
L. Š. F. centrą ir atskaitą 
paskelbs laikraščiuose.

L. š. F. Pittsburgh© sky
riaus sekretorius

I. P. Rasinskis.
Visais augščiau minėtais 

reikalais kreipkitės prie
I. P. Rasinskis,

205 Soho ft., Pittsburgh,Pa.



William Shakespeare
(Tąsa).

'aunystės ir vėl būdavo su- 
.ikomos jo protingumu, jo 
aosaikumu ir jo amžina iš-- 
ineia.
Būtų daug lengviau su-

dar buvo tuomet apie jį ži
noma.

Jisai mažai apie savo vei
kalus paisė, nesirūpino už
laikyti savo rašinių kopijas, 
ir jei ne John Heminge ir

raityti garsius žmones, ku- Henry Condell, du jo bend- 
9 žinojo Shakespeare’ą ir'rovės aktorių, tai pasaulis 
iekuo nuo jo nepersiėmė, j būtų netekęs “pirmosios fo-iekuo nuo jo nepersiėmė, i būtų netekęs
^gu paminėti vardus tų, pio laidos, kurioj tilpo devy- 
arie daug daugiau jam niolika Shakespeare’o vei- 

skolingi, negu jie patįs ži- kalų”.
nosi. Visas tikrai intelek-į Jo pati ir dvi (lukteri, ku- 
tuališkas Anglijos gyveni
mas nuo jo dienų tapo pa- neskaitė nei vienos jo para- 
ženklintas jo genijumi, vi- šytos eilutės. Tam 1 
sa jos tveriančioji dvasia svarbi priežastis:—jos ne
traukė savo gyvastinį penąlni°kėjo skaityti. Jos gėdi- 
iš jo veikalų. Intelektuali nosi jo darbo, jo ryšių su 
naujosios Germanijos gyve- teatru. \ iena jo dukterų, 
nimą Lessing’as supamata- j Susanna, mokėjo savo var- 
vo ant Shakespeare’o. Be <lą parašyti, 1 
Shakespeare’o negalima įsi- rašyti negalėjo.
vaizdinti Goetthe’s nei Schi-p’ith’a, nei to negalėjo.
ller’io. Jo .įtekmė Franci joj į 
jaučiama per Voltaire’ą, pk'
Victor’ą Hugo ir Alfred’ą,mums žinomi: 
de Vigny. Ludovic Vitet iri 
Alfred de-Musset nuo i,....
savo veikimo pradžios buvo [du Mary Ard<

i jo dvasia persiėmė.
vien Rusiios ir Lenki io« 
drama jautė jo įtekmę, bet 
pati vidujinė slavianišku 
nasakininkų ir dainių dvasia 
liejosi j nesunaikinamas jo 
tvarinių formas ii* juos pa
mėgdžiojo. Nuo nat atgimi
mo poezijos Šiaurėje !
kesneare’ą garbino Ewald, i septynių metų

Jo pati ir dvi (lukteri, ku- 
■ rios jį pergyveno, niekad

mų tekėdavo gatvių pakraš- mu ir Shakespeare, didžiau- 
čiais; gatvėse, buvo pilna si'as pasaulio genijus, buvo 
smirdančių pelkių, kuriose žinomas tuomet, kada jisai 
kiaulės ir žąsįs laisvai mau- savo darbą užbaigęs, aplei- 
dydavosi. Gatvių pakraš- do Londoną ir tuomet, Ra
čiuose riogsojo mėšlų krū
vos”.

Gruodžio 8 d., 1582 m., 
turėdamas vos aštuonioliką 
metų, Shakespeare apsive-

da numirė.
Jo gyvenimas prieš pabai

gą buvo kartus ir juodas, 
bet prieš mirtį jisai rado 
ramybę atsisakydamas nuo 

dė su Ona Hathaway, daug kovos ir pasitraukdamas iš 
senesne už jį patį. Pirmas nelygių varžytinių, kuriose 
kūdikis, Susanna, gimė ge
gužės mėnesy, 1583 m., 
penktame mėnesy po apsi- 
vedimo. 1585 m., turint 
jam dvidešimts vieną metą 
amžiaus, gimė dvynai, mer
gaitė pavadinta Judith ir

jis, didysai genijus, buvo' 
į bukapročių tarnu ir juok
dariu.

J. Stropus.

Gui de Maupassant.

JUOZAS
(Vertė švenčioniškis).

vežimėlį ir vežti mane į girią; mat, tą dieną 
buvo karšta... baisiai karšta!... Tai ir vis
kas!

—O, Andre! Būk tokia gera ir papasa
kok visa ką iki pabaigos. Tas labai žingei- 
du.

—Gerai! Tik pirmiau tu išgerk stik
lelį šartrezo, nes kitaip aš viena ištuštinsiu 
visą grafiną. Ir taip, bevažiuojant į girią, 
pasidarė man negera.

—Ir kas galėjo atsitikti?
—Ir kokia gi tu žiopla! Aš jau va

paimu..

buvo i vaikas—Hamnet (vadintas 
taipgi Hamlet’u).

Tuomet Shakespeare, ku
ris tuo laiku liko nubaus
tas už uždraustą, medžioklę 
ant stirnų, kurio šeimyniš- 

bet daugiau i kas su pačia gy venimas ne- 
Kita Ju- buvo linksmas nei laimin- 

įgas, ir kuris buvo skirtas 
Štai nekurie dalykėliai a-’daug ’svaigesniam darbui,j .. 1__ .... 1 ‘ r k rvi i «i f \ »11 i i o /kzirniiun •> y i *

TEATRAS
Shakespeare Macbeth kru

tančiuose paveiksluose New 
Yorko. ir Brooklyno lietu-

d •f

Shakespeare’ą, kurie i negu atydus dvynukų auk- 
| Įėjimas, gavo arklį ii’ išjojo 

•_ į London’ą. Ten jisai išbu- 
pat tingo ūkininko duktere,var- vo dvidešimts, aštuonis me

tus. Būdamas keturiasde- 
Ne'.as buvo trečiu kūdikiu. Dvi šimts devynių metų, jisai 

pirm jo gimusi seseri mirė sugrįžo į tą patį Stratfor- 
kūdikystėje. Pasidėkavo- d’ą,' kur dar pirmiau buvo 
jant laikinam jo gimdytojų nusipirkęs, namą, įsikūrė 
ištekliui, jie pasiryžo duoti į kaipo William Shakespeare, 
jam mokslo, kurio patįs ne- 1 gentleman (džentlemanas), 
turėjo. Jie leido vaiką į do- • ii gyveno su savo pačia,ku- 
vaną skaitymo mokyklą ri iki tam laikui tapo dide- 

Sha-(Stratford’e, kur vaikai nuo lė dievašninkė, ir su jau- 
amžiaus nesniąja dukterim Judith’a. 

Oelhlenschlager. Bredahl ir'padėdavo mokytis lotyniš- Artimai gyveno ir jo kita 
ir kai skaityti. | duktė, Susanna, kuri buvo

i Shakespeare mažai ko to-; ištekėjusi už gerbiamo ir 
1564 jc mokykloje išmoko. Bet lygiai dievašninkiško gydy- 

; išmoko rašyti ir skaity- tojo John Hali.
ir tai buvo visas moks-l Apie pirmus kelis metus 
kokio jam reikėjo. , Shakespeare’o buvimo Lon- 

Visas jo tolimesnis gyve- done nieko tikro nežinoma.

Jo tėvas apsivedė su tur-

William’-

Puikus tai veikalas. Pa
ties Macbetho rolę lošia gar
susis Herbert Tree. Tikietų 
kaina nuo 25 iki 50c.

Macbeth yra vienas iš ge
riausių Shakespeare’o vei
kalų. Jame atvaizdinama, 
kaip Macbeth ir jo žmona 
nerado sau ramybės pasau
ly, nes užkopė į karališką 
sostą per užmušėjystę. Są
žinės graužimas yra baisus 
teisėjas—norėjo pasakyti 
savo veikalu garsusis dra
maturgas.

pen-

Hauch. Net Bjornson 
Ibsen neišvengė jo įtekmės 

Shakespeare gimė 
mete, mieste Stratford prie'ji 
Avon unės, pačiame Angli-'ti 
jos vidurv. Jisai mirė tame lo 
pat Stratford’e. 1616 m. Jo į 
gimimo diena tikrai nežino-1 nimas buvo nuolatiniu niu
rna.• Tai buvo balandžio 23,kinimosi.
ar 22-rą, greičiaus 22-rą.1 Supratimu, kokiose aplin- 
Sulyg dabartinio skaitliavi-i kybėse praėjo Shakespea- 
— .n— --- i re»() vaikystė, perskaityki

me sekančią iš jo biografo

Tarpe 1586 ir 1592 m. vi
si jo pėdsakai dingsta. Ži
noma, jog jis prigulėjo tū- 
lon lošėjų bendrovėm To
kios bendrovės paprastai 
būdavo kokio bajoro ar 
šiaip turčiaus savastimi, 

kurios 
buvo Shakespeare, 

gra- 
valdė

“Patamsio Galybe”, 
kių aktų drama, pai 
L. Tolstojaus. Kaip visi,tai į 

ir šis Tolstojaus veikalas' 
gana puikus. Jame atvaiz
dinama valstiečių gyveni
mas ir jų tamsumas. Vei
kalas perstatų, kaip vaiki
nas suvilioja merginą, ji pa
gimdo kūdikį ir paskui tą 
kūdikį nužudo. Pagaliaus, 
tas viskas išeina į aikštę ir

mo. jo gimimo diena pri
pultų gegužės 4 dieną.

Shakespeare’u i gyvenant'Brandes’o veikalo ištrauk
ir tuoj po jo mirties mažai “Statford’as prie Avon’ojTaip, ta bendrovė, 

. ks interesavosi tuomi di-jbuvo labai nesanitariškas
džiausiu jo rasės genijumi. ■ miestas. Jame nebuvo jo- 
Praėjo veik šimtas metų po kių srutoms nutraukti ry- 
jo mirties, kad tapo parašy- nu nei dūdų, o gatvių šlavi- 
ta pirmutinė kelių puslapių i mas ir valymas buvo visai 
biografija, paminint! tą, kas'nežinomi. Pamazgos iš na-

nariu 
prigulėjo Leicester’io 
fui, kuris vėliaus 
Globe teatrą.

Aktorius vadindavo 
ru tarnais, u

rnu. “Patamsio Galybę” 
jau pradėjo mokintis L. S. 
S. 19 kuopos (Brooklyne) 
aktoriai mėgėjai ir rudenį 
vietos ir apielinkių visuome
nė galės scenoj išvysti vei
kalą.

bajo-
Tuo pavadini-

Šitokia kariška baidyklė Suv. Valstijų 
. kams Mexikos prezidentą Carranzą..

darbiAin-

(Pabaiga).
daryti, pradeda aplinkui tave bėgioti, atsi
traukia, pastovi, kaip apkvaišę ir nepajun
ti, kaip nubėga pašaukti gydytoją arba ki
tokios pagelbės! Geriausia man patinka 

a is, kurie į kitas įsi-,
i atakas ir tuo- žinodama jam pasakiau, kad man pasidarys 
mano miela' aš negera ir kad tuomet mane reikės nuvežti 

j šalį ii* paguldyti į žolę, o kada jau buvau 
atsidui i to- žolėj, tai man pasidarė labai trošku ir tuo- 

cisai nėra vyru, kaip met liepiau jam atsagstyti visas drabužių 
ką tuomet reikia da- į sagutes ir nuimti gorsetą. Kada jis at- 

sagstė sagutes ir nuėmė gorsetą, tuomet 
et surandu! . jau apalpau ir netekau sąmonės.

—Kaip tai, ar visai netekai sąmonės?
—O, ne, nevisai!
—Na, ir toliau?
—Na!... Aš priversta buvau netekus 

sąmonės gulėti čielą valandą! Jis visiškai 
nežinojo, kaip galima man pagelbėti. Bet 
aš buvau ant tiek kantri, kad pramerkiau 
akis tik tuomet, kuomet jis įpuolė į grieką.

—O! Andre!... Ir ką tu jam tuomet

;gir

Na, mano iniela, aš jau. tau dabar netikiu!
—Visuomet! Aš dabar kaip tik prisi

miniau savo istoriją. Du metu tam atgal, 
mano vyras privertė mane visą vasarą bū
ti savo dvare Bugrola. Ten visiškai nieko 
nėra... Ar tu supranti, visiškai nieko nė
ra!... Absoliutiškai gero žmogaus negali
ma rasti... Apieliūkiniuose dvaruose gyve
na kelintas šlykščių, bjaurių vyrų, kurie 
daugiau nieko nežino, kaip tik medžioklę. 
Jie net gyvena tokiuose namuose, kuriuose 
nėra maudynių, per visą dieną prakaituoti,
o vakare, nesimaudo, eina į lovą gulti. Jų nes, be žado, 
jau negali nei pataisyti, nei pamokinti, tai paačiavau jam, liepiau mane nunešti į veži- 
būtų bereikalingas darbas, kuris jokių vai
siu neatneštu, 
laiko švarumo, 
padariau?

—Mano miela, aš negaliu įspėti.
—Aa, cha, cha, cha! Aš tuomet per-

sakei?
—Nieko! Argi aš galėjau ką nors ži

noti? Juk aš per visą laiką buvau be sąmo- 
Kada pramerkiau akis, tai

mėlį ir vežti, namo. Kely beveždamas ma- 
Jie jau iš principo neprisi- ne, ką tik neapvertė, kuomet prisiėjo apsi-

lenkti tvoros.
—O! Andre! ar jau viskas? I
—Taip, viskas.
—Ar tu tik vieną sykį buvai apalpus?
—Velniai paimtų, ar tu manai, kad aš 

visuomet alpdavau! Juk aš nenorėjau to- 
‘ darbininkai paaugštinti, o inteligentai nu- kį mužiką padaryti savo mylimuoju, 
įžeminti ir net prasižengėliais pavadinti.
Prie to dar turiu pridėti, kad žiemą aš ma-! 
čiau “Rui Blazą”; kuris ant manęs padarė 
labai malonų Įspūdį. Ir štai kaip buvo. Pas 
tūlą mūsų valstietį buvo jaunas, kokios 1 
dvidešimts dviejų! metų amžiaus, dailus sū
nus. Jis mokinosi dvasiškoj seminarijoj, 
kad tapus kunigu, bet apleido seminariją, 
pradėjo, šlykščiai žiūrėti į dvasinį stoną.— 
Tokiu būdu aš jį paėmiau už liokajų.

riose į padanges iškeliama valstiečiai, 
skaičiau daugybę romanų, kuriuose visi

akyk greičiau,

—O po to atsitikimo ar tu jį laikei už 
tarną?

—Suprantama, kad jis ir dabar 
pas mane tarnauja ir už ką aš jį turiu pra
šalinti? Jokių priežasčių dėl prašalinimo 

'nėra ir aš juomi pilnai užganėdinta.
—O, Andre!... Ar jis ir dabar į tave į- 

simylėjęs? .
—Suprantama, kad taip, nes kitaip aš 

‘ jį nei nelaikyčia! ’ - J
—Kur jis dabar? -*■*• —
Baronienė, nieko nesakius, ištiesė r£*< 

Ttm

Justicė (Teisingumas), 
garsaus John’o Galsworthy 
veikalas eina Candliero te
atre, New Yorke (225 West 
42nd St., šalę Broadway).

Tai vienas iš rimčiausių 
veikalų New Yorko teatra- 
liam repertuare. Nors vei
kalas parašytas iš Anglijos 
gyvenimo, bet jį galima pa
vadint universaliu. Vyliau
sią rolę lošia John Barry
more (Williamo Falderio).

Veikalo pamatinė mintis 
yra ta. jog mūsų dienų teis
mas yra tai begailestinga 
formalistų įstaiga. Teis
mas už mažiausią nieką pa-1 
smerkia žmogų ir nepalei-l 
džia jo iš savo nagų. Taip 
atsitiko ir su bėdinuoju Fal- 
deriu, žmogum labai geru ir 
teisingu, kuris papildė pra
sižengimą dėl meilės nelai
mingos moteriškės.

Veikalo verta pažiūrėti.

Civilization — eina Crite
rion teatre, Broadway ir

ke.
Dabar labai išbūbnijo šį 

veikalą. Ištiesti jame yra 
daug gražių, net poetiškų 
scenų apie ramybes puiku
mus ir kares baisenybes.

kišimas Jėzaus ir šautimen-

tik Dievas ir moterų maldos 
gali priversti žmoniją pasi
bjaurėti kare . Gyvenime 
nieko tokio panašaus nėra ir 
todėl susipratusiam žmogui 
bjauru ir pikta žiūrėti į tą 
neva prieš militarišką feęri- 
ją.

Teatralas.

kaip paskui buvo?
—Paskui... paskui, žinai mano miela, aš 

su juomi pradėjau elgtis labai išdidžiai, kai
po su paprastu tarnu, bet sykiu dėjau vi- ką ir paspaudė elektros skambutį, 
sas savo pastangas, kad jis suprastų mano jaus atėjo augštas, jaunas liokajus, nuo ku-
užžavėjančią ypatų, kad į mane įsimylėtų, rio visas kambarys pakvipo odekolonu.
Ir žinai ką, aš jame sukūriau ugnį, bet prie ronienė prabilo: 
savęs jokiu būdu negalėjau pritraukti!...

—O! Andre!...
—Taip!... Ir tas man suteikdavo di

džiausį smagumą. Sakoma, kad į tarną, 
nors jis ir vyras, nereikia atkreipti jokios 
atydos, todėl aš panašiai ir darydavau. 
Kiekvieną rytą aš skambučiu pašaukda
vau jį į savo kambarį tuomet, kuomet tar
naitė mane vilkdavo apatiniais drabužiais 
ir duodavau jam įsakymus, ką jis turi veik
ti; taipgi šaukdavau ir vakarais, kuomet 
mane nu rėdydavo.

O! Andre!... <
—Jis degdavo, kaip šiaudinis stogas, 

apimtas liepsnos. Bevalgant, aš apie nie
ką kitą nei nekalbėdavau, kaip ajie švaru
mą, apie apžiūrėjimą savo kūno, apie par- 

(fumus ir maudynes. Aš jį privedžiau prie 
i to, kad praslinkus dviem savaitėm laiko,jis 
'reguliariai ryte ir vakare pradėjo upėj

Mano mielas Juozeli,man 
tuojaus bus negera, todėl pašauk tarnaitę0. 
Liokajus išsitempė, rankas nuleido ir neju
dėdamas tartum kareivis prieš generolą, 
stovėjo ant vietos, kaip stubrys ir žiūrėjo 
plačiomis akimis. “Na, kvaileli, skubėk, 
juk mudu dabar ne girioj, prie manęs turi 
būti Rozalija, o ne tu”.

Jis pasisuko ir greitai išėjo. Nusiste
bėjus grafienė paklausė:

—Ką tu dabar sakysi savo tarnaitei, 
kuomet ji ateis?

—Aš jai pasakysiu, kad man jau vis
kas praėjo. Ne, aš jai visgi liepsiu paliuo- 
suoti gorsetą, tuomet nespaus man krūčių, 
aš vos galiu kvėpuoti, aš girta... mano mie
la... taip girta, kad man rodosi, jeigu da
bar atsistočia, tai ant kojų negalėčia sto
vėti ir parvirsčia.

net namuose trošku pasidarė. Tuomet aš 
padariau rūsčią išvaizdą ir pasakiau, kad 
vyrai neprivalo kitokių parfumų vartoti, 
kaip tik odekoloną.

—O! Andre!...
— Paskui atėjo man mintis įkurti liau

dies skaityklą. Nupirkau keliat:} šimtų mo
rališko turinio romanų, kuriuos pradėjau 
dalinti valstiečiams ir savo tarnams. Į 
mano pirkinį kokiu tai būdu pakliuvo ke
lintas knygų... kelintas knygų... eilių... tokių 
knygų, kurios sukelia sielos jausmus... na,

dėjau duoti skaityti savo kamerdinieriui. 
Beskaitydamas tas knygas, jis suprato gy
venimą... juokingiausi gyvenimą.

—Tuomet aš pasidariau artimesnė lin
kui jo, pradėjau jį vadinti “tu” ir daviau 
vardą “Juozas”. Mano miela! Jis atsidūrė 
tokiam padėjime... tokiam padėjime... Jis 
atsidūrė baisiausiam padėjime... Pradėjo

J. Reda.

Nesusipratimas ar klaida?
(Feljetonėlis).

Jackus buvo labai keistos nuomonės: 
jam rodėsi, kad visi laikraščiai, tai ne kas 
kitas, kaip tik pradžia vaidų ir nesusipra
timų, kurie dabar tarpe lietuvių kįla. Jis 
vis tvirtino, tad tarpe lietuvių būtų vienybė 
ir ramumas tik tuomet, kuomet taptų spau
da uždrausta arba visi lietuviai nei į rankas 
neimtų laikraščių ir neklausytų, ką sako 
tie, kurie juos skaito.

—Jackau, kas per naujiena? — nuste
bęs klausė Pilypas. — Juk tu. kišenių j turi
laikraštį?

• —Taip. Daug visokių permainų yra 
ir daug naujo įvyko. Už penkis centus pir
kau cigarą ir priedo gavau šį laikraštį...

—Kaip tai? Keisti apsireiškimai! 
Kasžin ar cigarai žmones pripratins prie 
laikraščių skaitymo ar tie laikraščiai prie 
cigarų rūkymo?

Pilypas paėmė laikraštį ir pradėjo 
skaityti įžangos straipsnį: “Tinginys; or
ganas tikrųjų ultojų. Broliai ultojai! Dar
bininkai mums neduoda ramiai tiginiau- 
ti”...

Pilypas, perskaitęs įžangos straipsnį, 
nieko Jackui neatsakė, atidavė laikraštį ir 1 1 t •

dė didelės, žvilgsimi kokie tai beprotiški.
Ir tas man suteikė didžiausį smagumą. Nie
kuomet aš tokios puikios ir linksmos vasa
ros neturėjau, kaip tą.

—Na, o kaip paskui?
—Paskui... 'Taip!.,. Vieną gražią dfe- 

ną, kuomet mano vyras nebuvo namie, aš
jam liepiau pakinkyti arklį į mano pintinį palingavęs galva nuėjo savo keliu.
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MOTERIMS NAUJIENOSIŠ SOCIALIZMO ISTORIJOS 
LIETUVOJE.

(Iš “Socialdemokrato”).

Per 20-tį savo gyvavimo metų L. S. D. 
netik atliko žymią rolę Lietuvos darbinin
kų judėjimo plėtojimesi, bet ir pati pergy- 

. veno gilią evoliuciją. To rezultatas yra 
toks, kad dabar, kuomet socialistų judėji
mas visur pergyvena sunkų krizį, ji eina to 
da neskaitlingo jo avangardo eilėse, kuris 
liko tikras tarptautinio socializmo princi
pams.

Kad objektyviai išaiškinus tą evoliuci
ją, reikalinga yra mesti akis į socializmo 
plėtojimąsi Lietuvoj nuo seniausių laikų ir 
ypatingai atkreipti atydžią į palyginamai 
mažiausia žinomus faktus. Toks yra šito 
straipsnio tikslas.

Socialistų judėjimo plėtojimąsi Lietu
voj, kaip ir kituose kraštuose, dalinasi į du 
laikotarpiu Ratelių veikimas siekia maž 
daug 1878 m.’, kuomet socializmo idėjos bu
vo atneštos į Lietuvą iš Lenkijos ir Rusijos. 
Masinis judėjimas—nuo 1896 m., iššauktas 
kapitalizmo plėtojimosi Lietuvoj. Jau se
niai prieš L. S. D. užgimimą ten varė soci
alistų propagandą: rusų liaudininkai,lenkų- 
Jietuvių-gudų “gminas”,“Narodnaja Volia”, 
“Proletariatas”.

Pirma karta aš susidūriau su s.-d. or
ganizacijomis Minske 1888 m. Ten paty
riau, kad Lietuvos ir Baltamsių veikimo 
centras yra Vilnius. Vięnok su Vilniaus 
santikiais susipažinau tiktai 1890 m., kuo
met vežiojau iš Varšavos “Proletariato” 
partijos literatūrą.
, Vilniaus socialistų organizacijos jau 
tuomet buvo dviejų rūšių—žydų ir lenkų- 
lietuvių. Pastaroji buvo neskaitlinga ir ne
vienoda. Tarp darbininkų, staliaus Blaže- 
jevskio ir kurpiaus Ponto atstovaujamų,’ 
ėmė viršų tarptautinė srovė, artima “Pro
letariato” programai; tarp inteligentijos 
antraip—social-patriotų, ėjusio iš Pary
žiaus lenkų mėnesraščio “Pobudka”. Prie 
tos srovės linko Machvic, kuris po tarptau
tinio socialisto Sielickio arešto paėmė į sa
vo rankas ryšius su darbininkai^’“).
x Lenkų-lietuvių organizacija kvietėsi iš 
Varšavos ir literatūros ir platino ją Vil
niuj, siuntė į Minską ir Kauną. Kartu bu- 
Ao vedama propaganda (lenkų kalba) rate
liuose, kurie kas dvi savaiti rinkdavosi, ir 
Hsūi a didesniuose susirinkimuose po 30— 
40 žmonių artimuose miškuose. Su žydų 

anizacija buvo labai menki santykiai.
Katelių buvo taip stalių, kurpių ir šaltkal
vių. Literatūra taip-pat buvo platinama 
taip odininkų, geležinkelių ir bravorų dar
bininkų. L z

Minske varė propagandą tarp Maskvos- 
Brastos ir Liepojaus-Romnų geležinkelių 
dirbtuvių darbininkų geležinkelio valdinin
kas Kontovt, tvirtai laikydamasis “Proleta
riato” pamatų. Tas pats krypsny s viešpa
tavo Bielostoko rateliuose. Kaune, kaip 
man pasakojo Vilniaus darbininkai, labai 
mažai buvus platinama “Proletariato” lite
ratūra; darbininkai ypatingai skaitę lietu
vių organo “Varpo” leidinius*). Smorgo- 
niuj ir Ašmenoj veikė taip odininkų Smor- 
goniaus miestietis socialistas liaudininkas 
Sinicki, naudodamasis rusų ir lenkų litera
tūra. / ' a v 

f* Kuomet pirmą kartą atvykau į Vilnių 
1892 m., darbininkų ratelių vedėjas buvo 
buvusis aficieris Eugenijus Sponti, 
kuris tuo tikslu išmoko lenkų kalbos. Ypa
tingą domą kreipė jis į odininkus ir kur
pius, kurių daugiausia yra Vilniuj. Iš jo 
ratelių išėjo darbininkai, buvusieji L. S. D. 
organizatoriai—kurpius Aleksandras Bi- 
rinčik, Juozas Olechnovič, Kazimieras Ma- 
ciulevič ir vienas iš Lietuvos Darbininkų 
Sąjungos organizatorių-—odininkas Vladis
lovas Vasilevski.

Aš pats sistematingai pradėjau daly
vauti Lietuvos socialistų veikime 1894 m. 
Prieš tai, 1891—92 m., dirbau išimtinai so
džiuj, kur mums pasisekė įkūrt pradeda
mųjų mokyklų mokintoju ratelį Novogrud- 
ko apskrity ir Lidos apskrity, Lubčo apy
linkėj, valstiečių agitatorių ratelį, taip-pat 
ratelį. 1894 m., ištremtas iš Varšavos į 
ratelį. Ij94 m., ištremtas iš Varšavos j 
Minską policijos priežiūrai, pradėjau dar
bininkų organizavimą su pagelba šaltkal
vio Gusinskio, išauklėto rusų rately, kurį 
vedė pora metų atgal daktaras Abramovič. 
Pusei metų praėjus atsirado dvi grupi: Ja
kobsono metalo fabriko šaltkalviu ir gele
žinkelio darbininkų. Iš buvusių Kontovto 
ratelių, kuris tuomet jau buvo miręs, susi
tikau tiktai du darbininku—šaltkalvį Fila- 
covą ir tekintoją, kurio pavardės nebeat
menu. Darydavom dvejopos rūšies susi-

. •) Ištikrųjų varpininkų literatūra tegalėjo labai ma
tai pasiekti tuomet darbininkus, ypatingai Kauno 
binlnkus.

•) Tik tos pavardės pilnai dedama, kurios jau 
ne kartų minėtos legaiėj ir nelegalėj spaudoj.

s.-d.

dar-

buvo

rinkimų: 1) lavinimosi ratelių ir 2) agita
cijos. Vienam agitacijos rately 1895 m. 
pradžioj buvo svarstytas Maskvos-B rastos 
geležinkelio darbininkų streiko klausimas. 
Greitai jisai įvyko ir po 8 dienų buvo lai
mėtas.

Tas 600 darbininkų streikas atkreipė į 
Minską Kijevo ir Vilniaus organizacijų do- 
mą. Jos pasiskubino į pagelbą streikinin
kams—apie tai męs pranešėm Minsko dar
bininkams siApagelba hektografuotų atsi
šaukimų. Tuomet vėl užmezgiau ryšių su 
Vilnium ir nuvykau ten 1895 m. vasarą. 
Minske palikau vadovavimą s.-d. rateliui, į 
kurį įėjo studentas Jan Gronastaiski, šalt
kalviai Rotkievič, Černiakovski ir keli kiti. 
Vilniuj Sponti jau neberadau—-buvo išva
žiavęs i Maskvą. Jo vietą buvo užėmę vė
lesnieji L. S. D. vadovai—Zuikis (A. Lietū

Lietuvos visuomenės gyvenime tai bu
vo laikotarpis, kuomet ekonominis plėtoji
mąsi sudarė jau gana gausią sodžiaus bur
žuaziją ir einančios iš jos intelingentijos 
žymų būrį; kartu jis suteikė gyvumo aksti
ną plačioms gyventojų minioms, kurias į- 
traukė į prekybos ir pramonijos santikių 
sukuri, 'bos masos buvo dvasios gyveni
mui, kuris sodžiuj iškarto įgijo tautinės lie
tuvių kultūros formų. O tautinis ir politi- 
kinis persekiojimas, taip-pat konkurencija 
su sulenkėjusių ir lenkų gaivalu, gyvenan
čiu miestuose ir turinčiu seną, turtingą 
kultūrą, žadino stiprių lietuvių patriotų 
jausmų— pastangą atsiskirt ir nuo rusų, ir 
nuo lenku tautos. €

Miestuose, ypatingai prekybos, kultū
ros ir krašto administracijos centre — Vil
niuj viešpatavo lenkų kalba. Nežiūrint to, 
galima buvo pastebėt masų sąmonėj tūlas 
krašto savytumas, dėl kurio dargi nežinan
tieji lietuvių kalbos laikė save lietuviais. 
Vienok ekonominis plėtojimąsi, gimdąs 
nuolatinę sodžiaus proletarizaciją ir emi
graciją, varę į miestus vis naujų tikrųjų 
lietuvių būrių, taisydamas juose dirvos lie
tuvių patriotizmui. Tas patriotizmas pa
lietė ir socialistų gaivalus.

Socialdemokratai savo pažiūromis—

riotai, pabrėždavo Lietuvos kultu ros ir po
litikos šavytumo būtinumą ir paturėdavo 
tvirtų ryšių su patriotų-demokratų organi
zacija, kuri energingai veikė Kauno ir Šil

Patriotu itaka i lietuviu socialistus— 
tai buvo ilgainiui Lietuvos socialistų judėji
mo skilimo priežastis. Tai suteikė laikinai 
vienai socialstų daliai patriotų spalvos, o

su tautos
„t;

perdaug' atsargiuose santikuosc 
klausimu. 2 £ 'V. f

1895 m. pradžioj buvo, Vilniuj pasikal
bėjimai, kurie turėjo didelės intakes Į toli
mesnį judėjimo plėtojimąsi. Juose dalyva
vo be šio straipsnio autoriaus — Zuikis ir 
Andrius—nuo lietuvių s.-d. ratelio, kuris į- 
sikūrė Sponti išvažiavus; Kopelson ir Go- 
žanski—nuo žydų s.-d. organizacijos: ke
liuose posėdžiuose taip pat dalyvavo laiki
nai atvykusieji į Vilnių Sponti ir Martov. 
Pasikalbėjimų uždavinys buvo—nustatyti 
lietuvių ir žydų organizacijų santykius ii* 
susitarti masines agitacijos klausimu. 
Draugai lietuviai padavė sumanymą įkūrt 
iš žydų ir lietuvių grupių bendrą Lietuvos 
organizaciją. To rezultatai buvo tokie: 
Lietuvos organizacija neįvyko, kadangi Ko
pelson ir Gožanski, pasiremdami savo, or
ganizacijos nutarimu ir visa eile kitų argu
mentų. stengėsi išrodyt, jog žydų proletari- 
ja turinti savo specialių (atskirų) reikalų, 
kurie reikalauja atskiros Lietuvos, Lenki
jos ir Rusijos žydų s.-d. sąjungos įkūrimo, 
norint jokios apribuotos specialūs politikos 
programos nepadavė.

Andriaus paduotoji programa — Len
kijos, Lietuvos ir Gudijos federacija — ne
rado pritarimo. Tiktai Zuikis stojo už Lie
tuvos autonomiją. Aš gi teikiau programą 
—Rusijos valstybės demokratizacija su 
Lenkijos autonomija ir plačia Lietuvos, 
Latvijos, Kaukazo ir kitų kraštų savivaldy
be, taip-pat kultūros plėtojimosi laisvės 
garantija visoms valstybės tautoms. Užtat 
beveik vienu balsu buvo pripažinta, kad 
Lietuva ir Gudija turi specialę ekonomijos 
ir visuomenės struktūrą ir specialės darbi-

du ir lenkų-lietuvių organizacijos turi nuo
lat susižinoti agitacijos klausimais, re
miantis kasdieniniais darbininku miniu rei-

se—aš, Andrius ir Zuikis—įkūrėme slaptą 
centrą darbui vesti Vilniuj ir ryšių paturė
ti su kitais Lietuvos miestais; organizavo
me agitatorių ratelių, lektorių susirinkimų, 
kuriuose be mūsų dalyvavo: Genrikas Kas- 
perovič, Stanislava Zalivska, Lidija Šara ir 
Ona Pukinska. Visuomet būdavo ir kas- 
nors iš darbininkų—tankiausia kurpius 
Petras.

SUMANIUS LEISTI MO
TERŲ DARBININKIŲ 

LAIKRAŠTĮ.
—Kiekvienam aišku—ra- 

?” — kad socia-

kaip galima bus jį atgaivin
ti.

so
listų laikraštis moterims eis 

.vienais keliais, o S. L. A.
laikraštis, skirtas moterims,

Kitais žodžiais tariant, 
Laisvėje” teisingai buvo

tuo tikslu nutarė leisti savo 
laikrašti moterims, kad už
bėgus už akių tai Įtekmei, 
kuria gali padaryti ant

Mokslo laikas neilgas ir 
išlaidos nedidelės ir kuri no
ri, tai’lengvai tą gali atsiek
ti. Yra ir kitur panašių mo
kyklų, kuriose be didelio 
vargo galima atsiekti ap- 
svietą. Daug yra tokių mo
kyklų, kuriose reikia dirbti 
ir už tą darbą mokina ir 
maitina. Bet apie tai rašy
ti laikrašty daug vietos už
imtų, o antra, tos mokyklos

rodo, kad jo buvimas jau se
niai kabojo, kaip ant plau
ko. Jeigu opiausiame mo-'ateivėm netaip prieinamos.

ir elgimosi miniu,lai tasfak-

nu i dvasini miniu 
l C C l

dim ir klausia: kame Inter-

Kuomet ir

jSellį, Paryžių, Uaagą ir 
j Berną, tarytum iš tonais tu- 
* retų ateiti geroji naujiena 
j Internacionalo gimimo. Bet 

' "l’i'ie'šios'pžogoš ko<lčlgi'tie' ku™ tail’ ,nano’ labai 
nepakalbėjus ir apie vadina
mą “bepartyyiškumą”, ku
riuo taip dangstosi S. L. A. 
lyderiai ir kuriuo vis dar 
tiki tūli mūsų draugai socia-

Gilbaitienė nemokėjo pa
slėpti ylą maiše. (Juk išsy- 
kio buvo nutarta leisti tik

ko, bet savyje reikia jieškoti
Internacionalo. Socialist iš-

Juk faktas aiškių aiškiau
sias. S. L. A. taria leisti vj/1..
laikraštį moterims. Kokia’ . ai 
uis . to laikraščio pakraipa ? j . . ..

kė turi pasakyti: Interna
cionalas—tai męs! Interna
cionalas tai ne biuras, tai ne 
kongresas—įstaiga iš desėt-

žmo

galite rašyti

enklelj dėl atsakymo, o

J. Aniolauskiiite.

nio išleidimo knygų.

vienyjimo, tariu 11 kp. šir
dingą ačiū, ir pranešiu, kad 
knyga “Kūdikių Priežiū
ra” jau yra baigiama spaus
dinti ir tikimės, kad pabai
goje liepos mėnesio bus už-

K. Petrikienė.

Internacio-
D’tdebe-iI)aias’ KUI1S dau-j
bet ant :£'.iau- r|t'gu gražiu sapnu.ku- Įraštis veiks ir ne 

siuose jį išleidi nes 
žemės. Moterų 
mas eina dviem 
buržuazinio reformizmo
proletarų vaga. “'tėvynė 
išanksto pasako, kad S. L.A.; 
moterų laikraštis nieko ben
dro neturės su socialistų lai-, 
kraščiu moterims. Vadinasi, 
S. L. A. leidžiamas moterų 
laikraštis eis visai kitokia J

ipiris turėtų įsikūnyt kraujuj 
_;ir kūne—tai proletaru 
•„Įnios visuose kraštuos 

'minios, kurios priėmė

ni i-

SO. BOSTON, MASS.
“Laisvės” N49 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
kurioje korespondentas M. 

[M. M. P. užsipuola ant L.M. 
: P. S. 1.3 kuopos, būk ji nie
ko neveikianti ir net susi
rinkimu tvarkiai nemokanti 
vesti. Reikia stebėtis iš tų

pamato “neveikimą”
!visuotinos darbininkų 

Internacionalas

vaga, negu tai būtų naudin-, 
ga darbininkėms.
prastesniais žodžiais

bro-

ku-minios darbininku,
; rimus broliškumo idėja nėra 

pasipuošimas,
K i tai s, -

Internacionalą.
rastis bus vedamas tokioje 
dvasioje, kokia tinka Gilbai- ar Rusi-Fra nei ją, 
tienei, Šliūpienei ir kompa- In^rnari°na^s patsai 
nijai. Jo dvasia bus buržu-,sava!mJ atgmis, , 
azų dvasia—dvasia smulkiųn]inios 
reformėlių ir pamokslų apie,e1^1 Pania^iniais 
puodų siūravimą. Darbi
ninkėms gi moterims reikia 
dar ir ko kito. Joms reikia 
mokinties kovot prieš kapi
talizmo surėdymą, kuris 
slegia netik jų vyrus, bet ir 
jas pačias. Štai kodėl vi
sos darbininkės turi susi-

jeigu tik 
pradės 

socialistiš- 
ku principu keliais...

• : ,<• K. Zetkin.

kuri sumanė leist Lietuviu 
Moterų Progresyvis Susi- 
vienyjimas, kurio taip neap
kenčia Šliūpienės ir Gilbai- 
tienės ir apie kurio veikimą 
“bepartyviškoji” “Tėvynė” 
nei puse lūpų neprasitaria.

JIEŠKOKIME APŠVIE
TUS.

Tankiai mūsų laikraštija, 
ypatingai moterų skyriai, 
kviečia moteris prie apšvie
tus, susipratimo ir atsieki
me ką nors geresnio,. pra
kilnesnio, kad paskui ne- 
ieiklu tain vargingai gyven
ti. Bet kokiais keliais tą 
atsiekti, tai, rodos, nei kartą

kuopa lik tris mėnesiai.kaip 
gyvuoja ir korespondentas 
jau reikalauja nuveiktų 
darbų. Juk vienas prakal
bas surengė. Dabar, atšilus 
orui, visas veikimas apsisto
jo. Vienok kuopos narės 
kas savaitė laiko savo susi
rinkimus ir juose lavinasi 
tarpe savęs. Susirinkimuo
se irgi tvarka gera. O jeigu 
į susirinkimus ateina kokie 
nors sporteliai ir pradeda 
garsiai kalbėti, tai juk už 
tai negalima kaltinti kuo
pos.

Rašymas tokių korespon
dencijų, tai ne kas kitas, 
kaip tik apšmeižimas L. M.

O. Januškiūtė.

( HICAGOS MOTERŲ
DRAUGYSTĖ STATO

SAVO NAMĄ.
Chicagos moterų d rau

Aš labai norėčia, kad ma
no sesės-lietuvaitės pasi-

partyviškumą nevertos iš
valgyto kiaušinio.

GEGUŽINES mintis

moterų laikraščio).
Jau antru sykiu pii

saule palėkėjo 
kraujo jūros.

metu tęsiasi 
tautų skerdynė, o laukia 
masis darbininkų išliuosuo-; 
tojas — Internacionalas - 
griuvėsiuose. Ir tame sun
kiame padėjime, sunkiamo, 
kaip dar niekuomet —- ee 
riausia pasakyt Lassaliaus

ant baisios

sugriuvo, jos nėradaugiau. 
Save ir kitus apgaudinėti 
reikštų grįžimą prie tos 
klaidingos savęs ir kitų ap
gaudinėjimo taktikos, kuri 
taip gėdingai nusibankrūti- 
jo mūsų pačių’ akyse. Bet 
mintys apie pirmąją gegu
žės netiktai nušviečia ant
rojo Internacionalo griuvi
mą: jos nurodo ir į priežas
tis to griuvimo ir į būdus,

nauti ligonėm, kaip prižiū
rėti kūdikiui, kodėl žmogui

panašiai. Kad H viską Įgi
jus, nereikia bū u pabaigu
siai augštesnį arba vidurini 
mokslą, užtenka mokėti ra

ines lietuvių kalba nėra tam 
tikrų knygų, iš kurių gali
ma būtų studijuoti. Ta

ly” ir randasi Scranton,Pa., 
įkurta plačiai žinomo Dr. J.

ki mokykla, manė suteikti 
apšvietą lietuvėm moterim, 
bet apsiriko. Pasirodo, kad 
iki šiam laikui skaitliuj pa-

si tik vienas ketvirtdalis lie
tuvių, o visos kitos svetim
tautės. Besimokinant man 
toj mokykloj, labai liūdna 
buvo, kad lietuvaičių visai 
mažas skaitlius lankė ją.

lubų augščio namą, kuris lė- 
šuos $500,000. Į tą namą 
susispies visos moterų drau
gystės, bus įtaisytos mote
rų teatras ir kitokios ap- 
švietos įstaigos.

nąs

‘Tiesa’ ’.
naujas mėnesinis 

žmonių žurnalas, ei- 
knygelėmis. Pirmoj 
;) kr.. telpa: “Labda- 
ir Žmoniškumas” —

mais, kaip šelpti nukentėju
sius nuo karės ir kitu nelai
mių.—Į patį sykį, kada lab
darybė revoliucinniškai kei
čiasi; “Paralyžius pirniei-

kaina metams 1

ni e tų 60 c.: numeris 10c. 
(pažiūrėt irgi 10c.). Kas 
skaitė “Dilgėles” (kurios 
jau neis), ir yra užsimokėję, 
gaus “Tiesą”. Dabar lai
kas visiems užsirašyt.

Adresas:
J. Baltrušaitis 

'2029 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

PARSIDUODA geras na
mas ant dviejų familijų, ge
roj vietoj, kampiniai lotai 
taipgi parsiduoda prie to: 
stubos už $2,200, reikia įneš
ti 200 dol., o likusius ant iš- 
mokesčio. Randasi Eliza 
beth’e, N. J.

BALTROM LENKUS
■155 W. 18th St.New York C

GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pa* mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių KolLonijojo 
.Aitoukoj. Ta kolionija y a mūsų už- 
<l< ta )!»().> metais, ir jau apgyvendino
me .u 3ti() lietuviais farmeriais. Męa 
( . am seniausi ir didžiausi farmų par- 
da vėjai lietuviai Amerikoj’e. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo- 
dam pirkėjams warant uotus popierius, 
lacds ir ėystus Abstraktus be jokių 

Męs turime šimtua 
visokio didumo farmų parduoti: iŽ- 
d;r<ntj, su užsėtais javais, su sodais 
ir bud inkais. žemė derlingiausia: 
lygi, >u juod-’emiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
dčl vi.-okių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$C.0() akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, j xdamas tokiu būdu ge
riausia farmų. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki* pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa- ♦ 
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi. K vie' am“ visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
ni!na aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir geni žvyruotų 
kelių, apilinkė pirklyhinio miesto 
Scottvilleės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko
lonijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų. kad apie mies
tų nei pamislyti nenorėsite. Turė
site ant farmos .--iu užtikrintų gerą 
gyvenimų; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site j 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.

extra mokesčių.

EXTRA!
Parsiduoda puikus ir ge

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

Parsiduoda puikus namas 
Williamsburge,6 familijoms, 
po 4 kambarius tik už$4,400. 
Puikus mūrinis namas ant 
2 florų su 11 kambarių, 2 
maudynės, 2 toiletai, viskas 
įtaisyta, kaina $3,000, reikia 
įmokėti $500. Kas nori nu
sipirkti namą, lotą, krautu
vę ar dirbtuvę, insišiūryti, 1 
meldžiu ateiti pas mumic. 
būsit pilnai užganėdinti.No- 
rinti gaut pilną atlyginimą 
už sužeidimą, kreipkitės 
pas mumis, bile kur gyvena
te, o męs aprūpinsime ge
riausiais advokatais. Su p 
garba B. A. Zinis Real Es
tate office. 131 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. 3353

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNEJISIU 
ANT LYTIŠKU ORGANU

Prislunskite mums tik 50c.
NiiRllpnoJIe ant lytišku ordinu vyrai, 

k:iip tai nerviti. paliks iįgydyntl ant visa
dos per vartojinia, gyduoliu NOVO. Tai- 
via. Kalima pasakyti, cmlaune gyduolė, 
kurios išgydo jau tuksiančius vyru ser
gančiu 1> tiekoms ligonis. Jei estate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nervlu. kad nustoet- 
vyriškumu. kad esate nusllpnejeeiam 
padėjime. Salios rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketijitnni viduriu, nevirinl- 
mai skilvio, inkstu Hgij arba kitos ligos 
nuslys, nmnlelus sapniai, baime sutikti 
žmonius, k ip (ai daro • nekurle, pallkste 
f&gydynti per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika paduria jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo 
ypa tibems. Del n t ydos, idant pertikrinti 
jus anie tai. kad NOVO gyduoles tą pada
ris, iSsiunsme Jums DYKAI kompletifek* 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 16 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašą Ir 
pavarde, taip gi sykiu 60c k ra sos ženkle
les arba sidabru del apmokejlma liegu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to, kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletlfckas kursas igslgydytnul, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai ijsigydymul. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laika- RaSykite mum* 
neat įdėlioki t e. tafp-gt pranefikite kokiam 
laikrašti skaitlte ta apgarslnlma ir 
ižslunsme jums tuo Ja u s tas gyduoles.

NOVO COMPANY,
Dept. 37. Box 4000, Philadelphia. Pg.

(Tolinus bus).

i
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KORESPONDENCI
>ES MOINES 10 METŲ 
1ETUVIŲ STATISTIKA 

IR VEIKIMAS.
Vedusių šeimynų 70; pa- 
nių vyrų 74; našlių vy- 
8; gyvanašlių 6; viso 158; 
Jusiu moterų 70; našlių 
gyvanašlių 2; merginų 7;

so 80. Abiejų lyčių suau
gusių 238. Vaikų iki 10 
metų amžiaus 74; vaiku nuo 
10 iki 15 metu amžiaus 11; 
viso 85. Mergaičių iki 10 
metų amžiaus 59; mergai
čių nuo 10 iki 15 metų 15 
viso 74. Abiejų lyčių kūdi
kiu iki 10 metu 133; a * V ’ •

Įvairus nuotikiai lietuvių 
tarpe.

Už vedimą nedoro 
nimo buvo nuteista 
į Lietuvą grąžinti dvi 
ri, viena grąžinta, o

gyve-

metė
ki ta i

kentėjusiems (Liet. Gelb. 
Fondan) buvo suaukauta 
suvirs 70 dol.

Taipgi nelabai seniai čia 
apsivedė St. Mockus. Šis 
irgi vadinosi laisvamaniu, 
bet šliūbą ėmė pas kunigą.

Kartą man teko kalbėti 
su tūlu rateliečiu ir užsimi
niau apie S. Mockaus šliū
bą. Ratelietis atsakė man, 
kad tautininkai - laisvama-

pavyko pabėgti ir pasislėp-'niai nenori imti šliūbo “ker
ti. 1 žmogus nuteistas me
tams kalėjimo už pašovimą 
kito žmogaus . 1 moteris 
nuteista 3 mėnesiams i kalė-

te” todėl, kad tai, girdi, so
cialistu “stailas”... v *

dienomis
nuteistas 1 men. į kalėjimą 
už pardavinėjimą alaus. 4 

; šeimynos ėmė civilį šliūbą. 
. Katalikų kunigai, atvažiuo- 

ibiejų ' darni kas metai

Montello

nekaltas

išklausyti jir todėl jie turėjo užsimokė- 
lyčių kūdikių nuo 10 iki 15 .išpažinties, išsivežė
metų 26. Viso lietuvių 397.

Lietuvių Mokslas ir

$1,000. 
ams iš-

pažemina žmoniją. Man 
rodosi, jeigu socialistai tokį 
kalbėtoją priskaitytų, kad 
jis iš beždžionių paeinamai, 
be abejonės, visos beždžio
nes prieš socialistus užpro
testuotų, kad tokį sutvėri
mą nori jom primesti. Pa
sigyrė, kad jau 17 metų, 
kaip studijuojąs Lietuvos 
istoriją, o pats turi apie 22 
—24 metus amžiaus. Ant 
galo taip įsikarščiavo, kad 
socialistus pradėjo šaukti 
ant steičiaus “faituotis”. Vi-

pasi žymei o

giai ir pats sukrato. Jam 
bekalbant, žmonės pradėjo 
skirstytis iš svetainės, o ko
lektoriai prie jų kibti, kad 
duotų po dolerinę.

Aukų surinkta $38.22.
F. Levinskas.

JERSEY CITY, N. J. 
Tarpe jaunimo.

Imdamas plunksną i ran-

ti. kad mano sąžinė nedalei 
džia tvlėti. kuomet mota.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GURĖK 

NUOŠĖ, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mOnų banką galite pagelbėti tave gieoineaii bei pa 

iįetaetlema ežimtaee vietota vokiečiale. Mąa tarime

SUTARTI BU VOKIETIJOS KANKA

Berilu*, t*dėl galime parsiųsti pinigas | tas vietai aat aeme* 
*M«gičiau SOf) markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PILI Ki
ti (IR A, TODftL TAVO PINIGAI GVARANTIJOTI.

Norčdamf šaut! daugis* iafermacljv kreipkiti» ypstli- 
«i ar raiykite laikeą pat

HENRIKAS C. ZARO , Bankieriu* 
Metropolitan Saving Bank Building

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

Vedusių vyrų mokančių 
skaityti ir rašyti 55; vedu
sių vyrų nemokančių skai- 
tyti-rašyti 29; (tame skait
liui yra našliai ir gyvanaš
liai). Pavienių vyrų mokan
čių skaityti ir rašyti 54; ne
mokančių skatyti ir rašyti 
28. Viso suaugusių vyru, 
mokančių skaityti ir rašyti 
109; nemokančių skaityti ir 
rašyti 49; moterų mokančių 
skaityti 62; nemokančių 
skaityti 18. Abiejų lyčių 
mokančių skaityti 171; ne
mokančių skaityti ir rašyti 
37. Vyrų skaitančių pirmei- 
iškus laikraščius 38: atža
gareivių 24. Viso skaitan
čių įvairius laikraščius 62. 
Vyrų, neskaitančių 
aikraščiu 96; moterų 
. a n č i ų p i r m e i v i šk u s 
aščius 19; atžagareivių 

13. .Moterų neskaitančiu jo-!te scenoje ... .r-. -‘i ' I R.. X...
mokyk- 'čiai. 

į 1__

mokėta $24.001 
siųsta $31.00, I 
siųsta $26.50.

Didesnį sujudimą ir įspū
dį paliko kun. M. X. Moc
kaus prakalbos, nes daugu
ma buvusių gerų katalikų 
jau nėjo išpažinties ir šv. 
Jurgio draugystė turėjo iš 
savo iždo pridėti $19, kad 
apmokėjus kunigėliui už 
triūsą.

Ši statistika užbaigta 23

SO. BOSTON, MASS.
Turbūt niekur nebuvo taip 

veikiama dailės ir apšvietus

jokiu 
skai-

So. Bostone. Beveik nebu
vo tos savaitės, kurioj nebū
tu teatro, prakalbų, paskai
tą ir t. t. Statymu veikalą 
daugiausiai atsižymėjo

ti teismo lėšas. Nabagai 
tie vyriukai!

Samsonas.

VANDERGRIFT 
PA.

Liet. Pra
buvo pa-

Sulošta

27 d. gegužės 
matiškas Ratelis 
rengęs vakarą, 
veikalėlis “Daktaro Kabine
te”. Aktoriai savo užduotis 
atliko gerai. Publikos susi
rinko nemažai ir Ratelis tu

WATERBURY, CONN.
The French Mfg. Co. dar

bininkai streiką pralaimėjo. 
Streiko pralaimėjime kalti 
patys darbininkai, nes pa- 
streikavę penkias dienas ir, 
nelaukdami visų darbininkų 
nutarimo, pradėjo grįžti Į 
darbą. Kompanija priima 
atgal visus darbininkus. La
biau susipratę darbininkai

be jokio reikalo. Supranta
ma, tie pajuokimai paeina 
ar tai iš didelės meilės ar

tamsu nuliai, 
urna pa na
ktį rie save

I'd. 4026 Greenpoint R. Kručas, Sar.
RAPHAEL STUDIO

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

795 Manhattan Avė., B’Klyn, N. Y.

Reikia pažymėti, kad vir

išgirdus, jog Ratelis nutarė

Anglų laikraščiai prane
ša, jog iš Thameston, Conn., 
miestuko išėjo į streiką 400 
darbininkų (dirbtuves var-

gresyviais ir laisvamaniais. 
Bet tokie “susipratėliai” ne
priklauso nei prie draugys
čių, nei prie kuopų, neskaito 
jokių laikraščiu ir nesilanko 
į prakalbas.. Jie stengiasi 
apsivilkti paskutinės mados 
siū toliu, kad pasirodžius 
“čyp sport”. Pasportavus,

VARTOK 
STEBĖTINAI GERUS KOJOMS MILTELIUS NUO PRAKAITAVI

MO IR SKAUDĖJIMO KOJI,.
Jie

pastebėt iriai geri, 
nes išgydo grei
tai, ko kitos gy
duolės negali pa-

ištiknjjii šitą pauderj iš
dirba 
Brolių 
ninku 
Joseph 
Chester,
Nei vienas

bėsi už darbo ir toj pačioj

kad užkenkus Rateliui. Net 
ir svetainę norėjo nuo Ra-

miestukas randasi netoli 
nuo Waterbury. Darbinin
kai reikalauja 3 dolerius į

Daly va vęs.

diena ir 8 valandų 
dienos.

Vietiniai darbi ninl 
k i ai išeina į streiką, 
būna be pasekmių, 
ninkai turėtų pirma 
susiorganizuoti, o

venimo siekinys. uaga- 
liaus, visą laiką prie meilu
žės neišbūsi, reikia pajieško- 
ti draugi] ir visiems po

Kaina baksuko
25 centai 
iunt imas ;

st ra.

Yalovičių 
Aptieki- 

Co., 390 
Ave., Ro

tt. Y. 
nėra

tikras be fotogra
fijų Brolių Yalo- 
vičių.

per- 
c. ek-

Darbi- 
gerai

NUO ŠLAKUOTUMO, SPUOGU-INKSTŲ IR KITOKIŲ SKUROS 
NESVEIKUMŲ, vartok Y. B. Ale tamorphosa ('ream ir muilą. Iš- 
liandyifia.' pertikrins apie jo gerumą ir padarymą. Per paskutinius 
10 m. kas tik jj vartojo, buvo pasekminga. Kaina už “cream” ir 
muilą su persiuntimu 85c. Išdirba BROLIŲ YALOV1ČIŲ AP
TIEK ĮNINKU ( O. 390 Joseph Ave., Rochester, N. Y.

• ■—X UTT. J— L U - Į į—I -- ■- :-  ■ J - ■ .---- -~~L J—_ l~ -- ....-- ■_ ---------  — -- ■ -- , —II. ** l< I — I m — . "'ll I lll^“ I*" .

kiu laikraščiu 48. 
eidžia i miesto 

lą 55 šeimynos; 
likųl l šeimynų, 
kią mokyklą 
v ra 1 šeimvna.

kuopa. Be viršminėtų, sta- 
' ‘ “teatrus” (po- 

Vaikus,Ibažnytiniame skiepe) ir vy- 
. Soc. 60-ta kp. turėjo 

i kata- visą eilę paskaitų ir kelintą 
Dabar, atėjusVaiku į jo- prakalbų.

neleidžiančiu 'šiltesniam orui, viskas apsi-

irUžmuštų, sužeistų 
mirusių.

Anglių kasyklose užmušta 
6; prie darbo tūlas austras 
užmušė vieną. Mirė; vyrų 
6, moterii 3. Viso 16.

Sužeistų—1. Kūdikių iki

štėjo. Mat, sako, reikia pa
kvėpuoti tyru oru—išva
žiuoti šventadieniais kur į 

rudeniui, 
pat dar

girias. O atėjus 
vėl griebtis už to

Bostono ir dvi kai-
metų mirė 13; vienas su-|myninės socialistų kuopos 

žeistas. j
Biznierių randasi 2, kurie 

užlaiko “Poolroom’ius”. Su- 
bankrūtijusių biznierių 25, 
tarpe jų: 7 karčiamninkai, 
5 groserninkai, 3 restauran
tų užlaikytojai, 2 barbenai, 
2 kriaučiai, 2 poolroom’ių 
užlaikytojai, 1 drapanų 
krautuvės užlaikyto jas, 1 
fruktų krautuvės užlaikyto- 
jas, 1 ūkės užlaikyto jas ir 
vienas kalvis.

33 turi nuosavus namus; 
9 yra tokių, kurie turi po 2 
ir daugiau namu.

Amatninkų: 3 kriaučiai ir 
vienas geležies liejikas.

Visuomeniškas veikimas.
Švento Jurgio Kareivio 

draugystė nieko neveikia, 
apart privertimo savo narių 
kas metai atlikti ausinę. 
Taipgi ligoj sušelpia savo 
narius, išduodant po $5 į sa
vaitę.

Liet. Ūkėsų Kliubas, kurį 
persekiojo katalikai, mirė. 
L. S. S. 160 kp. buvo mirus, 
tapo atgaivinta ir dabar vėl 
prie mirties randasi. T. M. 
D. kuopa taipgi mirė. S. L. 
A. kuopa buvo mirus, bet 
dabar atgijo, tik nežinia, 
kaip ilgai galės gyvuoti.

Pastaruoju laiku susitvė
rė L. S. ir D. draugystė, 
kuri geriausiai gyvuoja, bet 
ir ji klerikalų persekioja
ma.

Visos draugystės surengė 
13 darbininkų prakalbų ir 4 ’ 
klerikalų, 1 diskusijas,! per
statymą (surengė L. S. S. pas kunigą > _ _ _ _ _ \ n ____  _ 1_

buvo surengusios ant birže
lio 17 d. pikniką. Piknikas, 
kaip matėsi, būtų nusisekęs, 
jei lietus nebūtų pilęs visą 
dieną. Pavakarėj sugrįžo 
vežimai su “aiskyymu”, “sa- 
sidžiais” ir su kit-kuo. Da
bar tą patį pikniką atidėjo 
ant 8 dienos liepos. *

❖ *

Mūsų Gaspadinių 
bas 16 d. birželio buvo pa
rengęs balių su vakariene. 
Paprastai So. Bostone kas 
tik rengdavo balius, tai vi
sada valgyt duodavo “sasi- 
džių” su kopūstais. Bet šis 
Gaspadinių balius pripuolė 
pėtnyčioj, tai “sasidžių” 
buvo—davė valgyt tik 
pūstų, 
m o

Kliu-

relių

mūsų 
nuoti- 

i apskundė 
platina pa

mieste buvo įvairių 
kių. Klerikak 
Mockų, būk jis 
leistuvystę ir policija nelei
do jam prakalbų sakyti. 
Klerikalų draugystėm ren
giant apvaikščiojimą, mies
to valdyba atsisakė duoti 
sodną, kuriame yra įtaisyta 
apvaikščiojimo steičius ir 
pasakė, kad jie tik biznį su- 
trukdysią. Bet tie visi nuo- 
tikiai veik jau pamiršti, tik 
visų atminty pasiliko pra
kalbos, buvusios 11 d. bir
želio. Kas tas prakalbas 
rengė, tai nesužinota, tik 
kunigėlis per pamokslą pa
sakė, kad šv. Jurgio svetai
nėj bus prakalbos ir Kalbės 
iš Chicagos kalbėtoji, to
dėl visi parapijonai privalo

Kada žmonės susirinko, 
tai pamatė kunigėlio mela
gystę, nes kalbėjo vietos 
klerikalų lyderiai ir vyčių 
feldfebeliai. Visi kalbėto
jai garbino tautą ir keikė 
ppogresyves draugystes, bet 
tas keiksmas buvo organi
zuotas: vienas keikė Drau
gysčių Sąryšį, kitas—jauni
mo kliubą. Mat, pastarasis 
paskutiniame savo susi "i n-

ne- kime atsisakė dalyvauti kit
ko- rikalų parodoj, tai už tai la- 

Beto, buvo “aiskry- bai įpyko 
, sudės ir vaisių. Žmo- tos parodos

nių buvo daug. Gaspadinės1 daug pinigų, o parodose da-
darbavosi stropiai; kur tik lyvavo mažai draugysčių, 
neisi, vis sutiksi moterį bei jper tai reikės iš savo iždų 
merginą tikietus pardavinė-'bei kišenių padengti tas vi- 
jant. Užtai Kliubui, kaip 
girdėt, liko gerokai ir pel
no. Gaspadinės vertos pa
gyrimo.

, nes surengimui 
reikėjo labai

bėjo naujas Lietuvos “isto
rikas”, kuris, matomai, 
skaitėsi iš Chicagos, nes ke
lis sykius buvo “freitu” j 
Chicaga nukeliavęs. Tuo-

*
* *

Šiomis dienomis čia apsi
vedė tautininkas - laisvama
nis, “Ateities” B-vės pirmi- yra daugelis vyčm. kurie 
ninkas ir krautu vninkas po- lietuvių kalbos nesupranta 
nas Konstantinas P. Yuge- (tai tau ir Lietuvos šulai!) 
lun’as su p-le M. Kalinaus- Na, ir pradėjo keikti Moc- 
kiūte. Vestuvėms nusam- kų, bedievius, socialistus ir 
dė dvi sales—vienoj gėrė ir visą progresyvį judėjimą, 
valgė, kitoj “tancavojo”. Kalbą vartojo tokią, kokią 
Nors p. Yurg. ir laisvama- girti vartoja karčiamose. 
nis buvo, vienok šliūbą ėmė Šaukė protestuoti prieš so-

, cialistus, nes, girdi, sbcialis-

se vestuvėse nuo karės na iš beždžionės ir tuomi

Lape.
eina pas Barbutę arba pas 
Rožvte. Kad ansiavnus nuo

iu Durjer—$10; P.Grikonis, tai meldžiu atsiųsti ir pažy- 
V. Ęydintis—po $5; J. Mc ‘mėti kainą, o aš užmokėsiu. 
Carthv, M. Grimaila, A. Le-

PHILADELPHIA, PA.
25 d. birželio, Tautiškoj 

svetainėj buvo šeimyniškas 
vakaras, parengta.- L. S. S. 
1 kuopos priėmimu drg. V. 
Kapsuko, vieno žymesniųjų, 
darbininku vadovu. Pir
miausiai, susėdus svečiams, 
V. Kapsukas papasakojo

lykų iš darbininkų judėjimo. 
Antras kalbėjo dr. Klimas, 
išreikšdamas savo nuomonę 
kaslink V. Kapsuko. Tre
čias kalbėjo P. Kurkulis; jis 
savo kalboj nurodė, ką soci
alistai darytų tuomet, kuo
met tarpe Suv. Valstijų ir 
Mexikos iškiltų karė. Daly
ką išaiškino labai puikiai. 
Ketvirtas kalbėjo p. Gri
nius; jis aiškino apie praei
ti Lietuvos revoliucijonierių

Publikos susirinko apie 
100. Įžanga buvo $1 ypatai. 
Pasirodo, kad socialistų 
simpatizatbrių yra gana 
daug, bet kada juos pakal
bini prie kuopos prisirašy
ti, tuomet jie suranda viso
kių kliūčių ir pradeda tei
sintis. Ar negeriau būtų

kiu su kuopos nariais dar
buotis?

GIRARDVILLE

bos Tautos Fondo. Kalbėjo

Pirmiasiai kalbėjo kun. Au- 
gustaitis. Jis gyrė Tautos

šmeižė kitus fondus. Pa
sakė, kad L. Š. F. nesiunčia 
surinktu auką sušelpiami 
nukentėjusiu nuo karės, bet 
UiVn ivia cnvn ir Icirbi knrč

pinigus būsiii perkami gink
lai.

Antras kalbėjo St. Šim
kus. Jis ant kitų fondų ne- 
užsipuldinėjo, tik pasakė, 
kas neduoda jų fondui au
kų, tas nėra žmogumi.

Trečias kalbėjo kun. Va

netik klausytojai, bet var

J. R. Pušinis,
O. Box 59, Nashua, N.H.

neap- 
sau” 

Juo (lau

ti. kaip jis eina pas Barbu
tę, kaip su jąja myluojasi ir 
tam panašiai. Mat, jis tuo
mi nori parodyti savo drau
gams ,kad Barbutės 
kenčia, bet tik “taip 
pas ją atsilanko.
giau ant tokio draugai už
sipuola, juo labiau jis prade
da niekinti Barbutę, Rožytę 
arba Agotėlę. Žinoma, tai 
daroma tik dėl pajuokos, 
bet kokios iš to gali būti pa
sekmės? Juk tokios jų kal
bos gali pasiekti ir lietuvių 
kūmutes. Tuomet tos mer
ginos bus sumaišytos su 
purvais.

Patartina tokiems vaiki
nams truputį doriau elgtis, 
o merginoms apsisaugoti 
nuo tokių vaikinų, kurie 
paskui jas visaip išjuokia.

Iš šalies girdėjęs.

JERSEY CITY, N. J. 
Nešvarus darbas.

Apie pusantrų metų at
gal, čia du jaunu vaikinu 
sumanė pasipelnyti. Mat, 
ubagauti negražu ir niekas 
pinigų neduos, tai surado ki
tokį būdą. Atspausdino lai
mėjimo tikietus ir pradėjo 
pardavinėti po 25c., būk tai 
ant gramafono. Tikietus iš
pardavę, bet apie gramafo
no laimėjimą nieko nesigir-

Kaip teko patirti, tai(U.
pinigai ir gramafonas pasi
liko pas tuos vaikinus.

nesvarus. Koks tas grama
fonas nebūtų, bet visgi jie 
turėjo jį išleisti ant i šia i mo
jimo, bet netaip pasielgti.

Draugai P. ir J.

su šiuo p 
Jokūbaitis, inotą am- 

Velionis ne- 
iokiu drau

gysčių ir neturėjo susitau- 
pinęs pinigų, kuriais galima 
būtų buvę palaidoti. To
dėl pora draugų sumanė pa-

mo. Aukavo šios ypatos:D

ka ir A. Gicevičius — po ------------- - ,
po $1.00; J. Daugvcckas,Ed.1 KLAIDŲ ATITAISYMAS. 
Tamašaitis, J. Jokubinas,F.
Johnson, J. Mikalauskas, J. N47 tilpusioj mano

J. Mikutavičia.J. pondencijoj įvyko keliatas 
, A. Vikrikas, Vacla- klaidų. 30 d. streiki'erių de

vas, J. Stankevičius, J. Lau- monstracijoj ne Lasalle ang- 
J. liakasiai dalyvavo, bet Og- 
D. jlesby ir taipgi Oglesby tŪn 

Gross, J. Samulis, J. Galag- bosai ’ 1 ’
her, A. Grimaila, M. Grath, stengiasi streiką sulaužyti. 
A. Beinortą, V. Drabnis, Z. 
Mickevičius, J. Sinkevičius, 
J. Veselga, M. Domijonaitė, pralaimėtas”,
J. Mešlaiškis ir F. Fiecman į “Tai, be abejo, streikas bus 

; smulkių surinkta laimėtas”.
Minersville, Pa. — “Lais-

Oglesby, III — “Laisvės” 
kores-

Pavasari?
Keikus

rinaitis, J. Urbonas ir 
Gross — po 50c; H.

ir karčiamninkai

Ant pabaigos pasakyta: 
“Tai, be abejo, streikas bus 

turėjo būti:

—po Zoc
60 c. Viso $36.85.

Velionis paėjo iš Kauno'vės N41, tilpusiam aukauto
jų pavardžių surašė, pasa
kyta, kad aukavo Stravins
kas ir Stravinskienė, o turė
jo būti: Starinskas ir Sta- 
rinskienė.

gub., Tauragės parapijos.
Kolektorius.

JERSEY CITY, N. J.
Atsakymas Susiedui.

Laisvės” N47 tilpo ko-
RED. ATSAKYMAI.

P. žirgelis — Ai namuče 
griūva” spaudai netinka. 
Tai mišinys, o ne eilės.

Ten buvusiam, Rumford, 
Me. — Apie tas prakalbas 
patalpinome anksčiau gau
ta.

Bekeriams Pranešimas.
Gera proga, kuris nori uždėti be- 

■ kernę, nes nuo July 1 čia bekemė bus 
; uždaryta, iš priežasties negavimo ge
ro bekerio. Taigi, kas turi palinki-

i juodą, pusjuodę ir baUą duoną — 
tam gera viela dėl biznio. Dabar yra 
kostumerių 250, bet jei būtų kepama 
gera duona, tai j mėnesį laiko būt 
galima turėti 400—500 kostumerių. 
Norinti platesnių žinių, kreipkitės 
šiuo adresu:

V. STELMOK
62 Knox St.. Lewiston, Me.

(51—53)

ty, kurioj apsilenkta su tei
sybe. Ten pasakyta, kad 
tūlas Antanėlis ardo A. R. 
šeimynišką gyvenimą. Tai 
yra neteisybė, nes toji po
ra jau ir Lietuvoj nekaip 
sugyvendavo ir visi vietos 
lietuviai žino, kodėl ir da
bar nekaip sugyvena. To
dėl patariu susiedui nerašy
ti laikraščiuose melagingų 
pranešimų. Jeigu tamsta 
nežinai priežasčių nesugv-i)rie to biznio ir pats moka kepti 
venimo, tai pirnnaus patirk, 
o jau paskui rašyk.

‘An tanelis.

NEWARK, N. J. 
Svarbus pranešimas.

3 d. liepos bus didžiausias^ 
piknikas Palangos Juzės 
draugystės C. A. Kunzma- 
nno parke, I6th Avė. ir 17th

ko. Visi vietos ir apie- 
linkiu lietuviai malonėkite 
atsilankyti.

Komitetas.

ATSIŠAUKIMAS.
Draugai, kas turite atlie

kamą “Kovos” jubilejinį nu
merį, malonėkite man at- 

• j • m • • « i j
kun. Dembskio paveikslą,

A. Menkeliunas.
1

šiuomi pranešu, kad aš parduodu 
lotus Hatinia, N. J. Tenai randasi 

i 7 ar daugiau dirbtuvės ir 2 stotjs ar- 
' ti lotų, subway būdavo jama ir greit 
i bus užbaigta. Fordas užpirko 84 ak
rus žemės ir budavos didele fabri
ką. Todėl orėdami sužinot daugiau 
informacijų, kreipkitės pas

A. MENKELIUNĄ
39— 161 h St., So. Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO IR APIELINKftS 
ATYDAI.

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokj darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. H- 
plastavojam, iscementuojam ir t.t.E-

P. GRAŽYS
522 Lorimer St Brooklyn, N.



LAISVI

JUOKŲ KĄSNELIAI.
Bučeris:—O aš vakar vi

są ožkos mėsą pardaviau, 
kaipo avieną ir kvailos bo
bos nesuprato.

Agentas: — E, vis tai 
menkas uždarbis. Ot, aš a- 
na diena tai bent uždirbau. 
Vienam kvailiui pardaviau 
velnią, už kurį paėmiau net 
75 dolerius.

Kunigas:—Menkas pasi
gyrimas, jeigu užtikai tik 
vieną kvailį. Ot, aš panie, 
sužvejojau net 500 kvailių, 
kurie kas nedelia sudeda 
man po 500 dolerių.

Temykite LIETUVIAI! &

<72 Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose
užimtose vokiečiais.

H JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ-
GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE-

H TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE a
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS V—4

SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS-
TR1JOJ AR VOKIETIJOJ. H
PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ant 4% metams nuo šimto. X4 ■

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS s
b-M STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.MM

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR Už-
r >• TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IšJIEfiKAU DALIS, cu

FAJ.JfLLL J J i .1 V L1 VS (Imiuiaiice) gyvasties, nuo ug-
icj Lijl -j u t, IhliĖL'DAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — ►—J

be ( .RuMA'l WMS. <
•> (; E N E R A LIŠK A AG E NT U R A L AIV A K O RČIŲ—ŠIP K O R č 1Ų.

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 a

z
r- j 04 4 l’iba: 155 CLINTON AVE..*6 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

y,

NEW YORK, Borongh Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.
140 wl.Lu coepon.-

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas:—
Šanovnas Orakule! Gal 

girdėjai, kad iš Utica, N.Y., 
kas antra savaitė atvažiuo
davo dūšių ganytojas Bing
ham tonan, N. Y. Nuo sau
sio mėnesio Binghamtone ji
sai pradėjo kukuoti, kaip 
Lietuvos gegutė. Męs, vier- 
ni parapijonąi, išgirdę tokį 
gražų balselį, užrašėm ant 
jo vardo visą parapiją ir 
mokėjom po 15 dolerių į sa
vaitę. Ir štai, bratku, Ora
kule, mūsų gegutė prieš Jo
nines pavirto vanagu ir 
pradėjo švilpt, staugt ir 
daugiau maisto reikalaut. 
Jis pareikalavo, kad jam 
daugiau algos mokėtumėm 
ir kad visos rokūndų knygos 
būtų po jo globa. Aš, panie, 
pasakiau, kad męs jo reika
lavimų neišpildysi me, gaii 
sau ka nori daryti. Tai tu 
pamatytum, Orakulėli, kad 
g! šoks vanagas ant mano 
plikom galvos, tai net man 
akyse žalia pasidarė. Grei
tai duok rodą, Orakulėli,kas 
nan daryti su tuo vanagu, 
ad JĄ' man ir akių neiška- 
ntų?
. Šventas Džimis.

. 
A * ■■■■ •

Atsakymas:—
Tamsta turi visuomet žinot, 
jogei kas ryte kukuoja kai 
gegutė, tas vakare peša kai 
vanagas. Nebereikalo že
maičiai sako: “Iš ryta ku
kavo, unt vakara vysta pa
gavo“. Ir ot dabar pas ju
mis, kuomet gegutė pavirto 
į vanagą ir jūs norite nuo to 
vanago išsigelbėti, tai užvis 
pirmiausia išdraskykit va
nago lizdą. Kuomet lizdo 
nebus, tai vanago nereikės 
nei vyt, jis pats išlėks.

Ko jis nori?
Tėvas:—Tik tu žiūrėk, 

motin, ko tas Gražuliukas 
pradėjo lankytis pas'mūsų 
Marytę?

Motina: — Na, tai kas čia 
blogo ?

Tėvas:—Na palauk, aš 
pas jį pklausiu, ko jis nori.

Motina:—Gana jau, gana. 
Mažu vaikinas nei pats ne
žino, ko jis nori.

Puikus virėjas.
Vienas ponas Lietuvoje 

kartą surengė balių. Tarp 
visokių valgių jis parsiga
beno ir oisterių. Ponai, pri
siėdę visokių valgių, liepė 
virėjui atnešti oisterius,bet 
tasai dar nebuvo jų pagami
nęs. Ponams prisėjo gana 
iigai laukti. Pagalinus at
neša virėjas ir oisterius.

—Kodėl tai]) ilgai tu juos 
atidarinėjai ? — rūgo jo po
nas.

—Aš būčiau jau seniai 
juos atnešęs, — teisinosi 
tarnas, — bet pradėjęs ati
darinėti, pamačiau, kad jų 
viduriuose yra daug brudo, 
tai daug turėjau darbo, kol 
išmečiau laukan.

Tuomi balius ir užsibaigė, 
nes ponai vienus kaušus ne
buvo pratę valgyt.

Kitas galas.
Ant kareivio, stovinčio 

sargyboje, užpuolė didelis, 
bjaunis šuva. Kad išveng
ti jo baisių išžiodintų nas
rų, kareivis pūkšt ir patiesė 
šunį ant vietos. Tasai šuva 
buvo aficierio ir aficieris 
rengėsi kareivį nubausti.

—Tu galėjai nuo jo atsi
ginti kitu karabino galu! — 
sušuko aficieris.

—Taip jiTsų didybė, — at
sakė kareivis,—aš taip bū
čiau daręs, jeigu šuva kitu 
galu būtų ant manęs už
puolęs .

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III susiu vinvs.
KNYGUTĖ 25c.

Telpa šios dainos: 1) Gaude- 
amus; 2) Darbininkų Marselie
tė; 3) Suktinis; 4) Kad dievu
liai duotų; 5) Bijūnėli; 6) Dega 
ugnį. Chorams atiduodama 30 
knygų už $5.

Išleido Lietuviška 
MUZIKOS KONSERVATORIA 
Adresuokite

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

Geriausias būdas dėl įtrinime
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter’lo 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"JKARA”

25e. ir 50c. buteliuku.. vi..<>86 aptiekusi) arb* 
Stirniai nuo

P. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York. N. Y.

DAKTARAS

Matulaitis
119 BOYLSTON ST.. BOSTONAI ASS 

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

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

jiiiiib— I III r ! <!■■■ a.—.. ..................

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA į Į
LIETUVIŠKA I

Aptiek a 1
( Sutaisau receptus su didžiausia ( 1
S atyda, nežiūrint, ar tie receptai / I
< Lietuvos ar Amerikos daktarų, s 1
S Tai vienatinė lietuviška aptieks /
< Bostone ir Massachusetts valstijoj. S
) Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- ?
c šauly yra vartojamos. Galit rei- 
(kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu < 
c per expresą. 5

K. ŠIDLAUSKAS,
; Aptiekorius ir Savininkas (
? 226 Broadway, kainp. C Street (
S SOUTH BOSTON, MASS. !

į Tel. So. Boston 21014 ir 21013. j

'AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.

Apie tos knygos naudingumų pa- 
I klausk tų, kurie jau jų turi.

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
'Knyga turi 12*) pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA T IK 50c.
“ AR MYLI J) A1N A S ?

Štai nauja dainų knyga, kurioj ra
si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų. 

Į kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

KAINA 50e.
AR VERTA BŪTITEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
jie gauna užtai atlyginimą ir koks jų 
lik imtis, — 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- j 

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
So. Boston, Mass.

KIEKVIENAS GALI BUT!
FOTOGRAFISTU.

Kątik išėjo iš spau
dos pirma lietuvių kal
boj knyga, iš kurios 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti fotografystės 
amato. Prisiųskite $1, 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokame. 
Adresuokite:
NORTH END PHOTO CO.

376 Selkirk Avenue

Tabakas — Geriausias 
Sujatikimas —- Puikus 
Skonis — Nepaprastas 
Rūkymas — Vėsus 
Kvepėjimas — .'Jaunus 
Padarymas — Tobulas
PARSIDUODA VISUR
Kuponai i.ieia^ieiiaine 

pakr'nj j e.
Geri del pinipiį arba 

puikiu dona n ų.
/tašykite prašydami dovanų kataliogo

Nebo Department
95 First St., Jersey City, N. J.

P. Lorillard Co. Inc.. EitalJiihed 1769.

}iį:.way Automatic 
1-4' L ter. 75 wbolecou Ix,n*

Ace Eipht-day Alarm 
Clock. 275 whole coupon!

lemykite!
NAUJAS LIETUVIŠKAS SALIU

7 NAS IR BUTELIS.
Užlaiko saitą alų. seniausią deg 

inę, kvepiančius cigarus, sanitariške 
valgykla, ant vietos gaminami vai 
<iai. Puikų.- dideli iniegruimiai iš 
randavojami už pigiausią kainą. Ma 
onus patarnavimas. Randasi pas

S. L. T. PESTYNIK
W2 Pembroke St., Bridgeport, Conn.

(46--69)

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau
jas skaitytojas, 
kuris užsirašys 
pas mane "Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.00, 
tas gaus dovani) 
knygų vertės 
1 dolerio arba 
“Kardą” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 
s iš neskaitančių 
leivį" $1.50, gaus

knygų už 50c., senas skaitytojas 
gaus knygų už 25c. Kas prisius už 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už "Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytojas už 
25 centus. Kas užsirašys "Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.50, tas 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsi rašykit tuos laik
raščius per mane. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažjstamui. Knygas 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siuskit šiuo adresu:
J. POCIUS

it

Telephone Yards er 151

TIKRA LIETUVIŠKA A DTIPIf A
CHICAGOJE Afl HLKA

užlaikome kuogeriaasisa TalatMa. Su didele atjda i i pi Ida ai 
receptą* kaip Amerikos, taip Ir Earopoa daktarų. Patarimai 
laiškus aaieikiam dykai.

Savininkai ir Proviaoriai
F. A. JOZAPAITIS

mi SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI "LAISVŲ”

-am mu i —kmm— n iMrrr^-ir am—Tniaai w-■—!! niaianaru— ■- r n—aa uriowmaag 7.auL~r.iir—j ■ u i, a laajii wiaMMi. -i ri 

Į ” "lIetuviška^Ftieka. ' 
Šiuorni pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi Šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’zKS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TIIEJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINTMO PLAUKŲ ir 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 — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
gulima siųsti pinigais arba stamponiis.

I. SHAPIRO, Lietuviškai Aptiekorius
410 So. 2nd Street, kampas Union Art

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

*

Klausimas: —
Šlovingiausias Orakule! 

Ar negalėtum man išeks- 
pleinyt, koki žmonės tinka
mi yra į dangaus karalystę? 
Kunigai perstatų į dangaus 
karalystę visus tuos žmo
nes, kurie yra jiems paklus
nus, ubagai dvasioje, toki, 
kurie gyvena, kaip baidyklė 
kanapėse. Ar visi dangaus 
gyventojai susideda iš tokių 
gaivalų ?

Bažnyčios tarnas.

Atsakymas:—
Taip,“kaip danguj, taip ir 

ant žemės“, arba “kaip ant 
žemės, taip ir danguj“. Kaip 
ant žemės kunigams labiau
sia patinka ubagai dvasioje, 
šleivi, kreivi, susitraukę, 
mylinti pasnykus, taip bus 
ir danguje, nes juk dangus 
—tai kunigų locnastis, ir 
bažnyčios priešams ten vie
tos nebus. Orakulas nesu
tiktų eit į kuniginį dangų 
už jokius pinigus.

Nereik galvą sukt.
Mūsų sodžiuje gyveno la

bai rimtas žmogelis. Būda
vo pareina namo girtas ir 
sako savo žmonelei:

—Nesibark, dūšyte, vaikų 
namai, pačios valia.

O kuomet vaikai pabėda- 
voja, kad pašaro gyvuliams 
nėra, tai žmogelis sako:

—Matot, vaikeliai, rudenį 
reikėjo sukišt pašarą į mai
šus ir užženklint kiekvienai 
dienai, tai šiandien nereikė
tų būdavot. Ot, kodėl aš už- 
ženklinau kiekvienai dienai 
išsigert ir dabar galvos ne
suku.

Geriausi bankai.
Geriausi bankai ant viso 

žemės kamuolio—tai Čhini- 
jos bankai. Chinija — tai 
vienintelė šalis pasauly, kur 
depozitorių pinigai nežūsta. 
Chinijoj per 500 metų ne- 
bankrūtijo nei vienas ban-

Tarp biznierių.
Aptiekorius:—V akar

įkas. Pagal Chinijos įstaty- 
!mus, jeigu bankas bankrū- 
tytų, tai visiems banko di
rektoriams nukertama gal- 

pas vos. Čiaukšt—ir nėra gal-
mąne atėjo vienas mulkis ir vų!
prašė žmogaus taukų. Aš Į Kas bijo bankrūto Ameri- 
jam, brat, įvėliau pusę sva-;kos bankų—lai siunčia savo 
ro kiaulės taukų ir atlupau pinigus Chinijon.
penkinę. _ . . i __ Cinke.

Juozas Garšva
GRABORIUS (Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS. 
Lšbalsainuoju ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

1 Ofisai:
114 N. 5th St., 264 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C, Brooklyn, N. Y. 
Tel. 2320 Green point

Telephone 7867 Main

| Akušerkal
Q) *?
* Pabaigusi kursų Woman* Medlcai L 
(»■ College, Baltimore, Md.

S« PuRekrnlnuat atlieka savo darbą prie 
gimdymu, taipgi nuteikia visokias rxxlnn S? 3

jį pa<relb« invairloic moterų IlKose. £

g F. Strepiene,t."",|
® SO. 1M iSTON, MASS $

»)(O 5»G K <o yt

DR. LA. LEVITT
SURGEON DENTT STAS

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

ištraukiu be jokio
Paklauskite, kas

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

Winnipeg, Man., Canada.

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Bjauriausiais akauamaH dantų 
sustabdoma* antayk. IŠTRAU
KĖM AS danties atliekamas be. 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas "bridge” ir "plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofiee už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd St..
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai A 
Ir Rusiškai.

b

NEWARK0
AKUŠERKA 

Pabaigusi imperatrici Mari] A- 
knšerkų mokyklą Peterburge ir 
Diplioinuota New Jersey valsti
joj. Turi puikins pasekme* 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su aimpto- 
„mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaiti

818 Walnut St.,NEWAR, N.J.
i 3052Telefoną. Market

2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką b 
lietuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokstą.

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespoadencijiae Mokykla, 1327 N. Robev St., Chicago

PILVO LIGOS

h ’

I lit l<>

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
mo,

inc

. Ji yra 
patarimus,

.. . .... ... ,---- -------- .. .......... ______ , ir siusk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti stemp:), kad laiškas pas mus ateitu greitai.

!!Wano 
Ypašiškas

Ž Vilties

kiti daktar u 
kiekvienas 

sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
snvo negales man iitneStt). As jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jusi] draugu 
ir geradariu, Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamų Knygų ir skalykite mano pra
nešima vilties.

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu-^ 
nias, Prietvarius, Raudonosios Gyslos Jieinoroidai), I 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 8 
Suirimai gali Imli ek tningai gydomi Tamistos H 
uamuose už labai mažą užmokestį. Į

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musų H 
pasek minga metodą naminio gydy mo tokiu smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- I 
j imas, Odos Ligos, Gor.orea, Nerviškas Nusilpnimas, ■ 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės I 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip a 
tankiai kankina. H

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

ūmi .reign norite
ms R.tli būti sugražinta juvą senu laiku svai- 
.r gyviugiunas, jus turite tuojau* parsisiųsdinti 

dykai duoda n.< knygą tokias
du.;—>1 įsiūlė tiktiii savo, 

-vta .uit dykai duodamos knygos* 
Lu.k.te nmk’ ię sunkiai uždirbtus 

\ i.it > ;i’.i brangu vadą j svei- 
patat imnis. Jus patirsite savo 

pili būti prašalinamos.

Dr. J. Russell Price Co., l.hoo-9 So. Clinton st., Chicago, iu.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti Visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė................................... ........................................................
Gatvė ir No........................................................................................................
Miestas Valstija
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LAISVI

Aukos L. S. F.
BECKEMEYER, ILL.

Balandžio 30 d. per pasilinksmini- 
i pas drg. K. Leščių aukų parink- 

nuo karės nukentėjusiems lietu
ms. Surinkta $29.00. Gegužės 2 
J. Skritskis, K. Leščius ir J. Ša
rkas perėjo per lietuvių stubas ir 
*1nko $17.60. Išvio surinkta 
.50.
.ūkavusių vardai: K. Leščius, L. 
uša, U. Šulinskas, A. Armonaitis, 
J. Surmas — po $2.00; S. Kali- 

įskas, Povylas Daukšas, Petras 
Uksas, J. Skritskis, T. Norvičius.

K. Dulsnis ............................... 1
P Ožys ...................................-. 1
V. Liugoberskis....................... 1
A. Savickis ............................... 1
A. Tvaskus................................ 1
J Avif.enis .......................... 60
S. Butkus ............................... 50

I L. Pauliukas .........................  50
> P Marcinkevičius ................ 50
A. Tandik................................ 50

Viso 52.10
Finansų sekretorius

‘ K. UNDRAITIS.

PAJIEŠKOJIMAI.
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skilvio 
sustirtu 

kepeujs ir toki 
lie-

užkietėjimas,

Nevirškinimas, Z1““""'8’ 
simptomai, kaip 

žnvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser
gančiu. Kodėl neimti

Balsam of Life
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Danius, A. Slavinskas, J. Mileus- 
as, J. Norvičius, S. Mikelaitis, A. 

Kniza, A. Vaišnoras, I*’. Kalinauckas, 
F. Ragutskas, U. Skritskienė, M. Leš- 
čiene, G. Tcikert, K. Levendrauskas 
J. Slavinskas, K. Rinkus, J. Rosen
berger, V. Vaišnoras, L Mažeika, M. 
Armonas, A. Kalvukštis, J. Rickert, 
JI. Voverius, J. Paškevičius. S. 
Daukšas, A. VerkŠtis, K. Verkštis, V. 
Skritskis, J. Kubilius, A. Skrebutis— 
po $1.00; M. Danienė, B. Armonaitie- 
n'. O. Ragutskienė. Z. Janušienė, J. 
Slonka — po 50c.; išviso $46.50.

J. JALINSKAS. 
J. SKRITSKIS.

Aukas priėmiau.
T. L. DUNDULIS.

L. š. Finansų Rast.

Pajieškau savo žmonos Onos But- 
kiūtės—Rusenskienės, kuri apleido 
mane 13 d. birželio šių m 'ų ’ 
ėmė su s vim du vaikus; vaiką 13 
met. ir i gaitę 5 metų. Paeina iš 
Yurbarko, Kauno gub., 34 metų am
žiaus, gelsi laukų, vidutinio , 'o. 
Kartu se ja važiavo Juozas Jaku
bauskas- su kuriuom ji išvažit ėdama 
nuskri ide. Jeigu kas nutėmytų to: 
kią porelę, nuoširdžiai m.’ldži man 
apie tai pranešti, už ą aš būsiu 'a- 
bai d’kii

P e >• du ensK 
1037 S. \ve„ S< anton, Pa.

(51—54)
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(Steveros Gyvybės Balzamas) laiku ir lokiu budu neleisti 
ligai loliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikme yra greita ir lab
daringa. Jisiti yra atstafančios vertės tonikų. Jisai ]);idaro 
vidurius reguiiariškai veikittnčitiis, pjtliuosuoja nuilsimą, at
gaivina ligonį ir sumažina priepuoliu aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaisiu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonka.

Pilvo Skaudėjimas.
Į nrnSp mums: “Mano pati tiirf.G pilvo Rl<au<.’<'jinią. Pu* 
ėmus jai >Si'vero8 Gyvybės Balzamo, skaudėjimas Biintojo.**

Pirkdami vaistus, prarykite* Šovoms vaistų ir Imtinai reikalaukito, kad 
duoti; .lums tai. ko .lt;s n-iknlaujnto. Aptiokos pardavinėju Sovoros ,Vaistus. 
Joiųu jūsų aptiukorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky- 
kito jų tiesiog iŠ musų.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

WORCESTER. MASS.
Aukos surinktos per koncertą L. š. 

F Komiteto 30 d. balandžio. Auka
vo: J. Peža. A. Karpavičia. P. Vai
tekūnas — po $5.00; A. Adomaviėia. 
J. Tamutis. M. Duse\ iria -po $2.<”<; 
J. Barauskas, \ aškclevičia. B. tr
inkas, J. Grikštas. A. Vinsku-. S. 
Jablonskis. M. Merlck, 1’. Šimkus. J. 
Urbis. A. Svidelskis, P. Balčiūną-, 
M. Gavelis. K. Šimui.on:s. K. Savin- ; 
kas. A. Brazauskas. J. Gu. ta't i,-. V. 
Pauliukonis, V. Krikštūnas. J. Sa 
muolis, K. Bahrauskas, šiuo* na.-. J. 
Gustaitis. S. Žanavickas, A. Jakuti.-. 
J. Jakutis, D. Stankus, G. Tra-ikis, 
F. Žegunis*. O. Lievonavičiu-. V. Vi-; 
sockis, R. BaUeviČię, P. Kliubi-. S. i
I. ukšis, L. Žalimas. .L LukŠis, A. Bu
činskas, M. I.azdau.-kiūtė. L. Pau- ' 
lauskas, T. Barauskas, V. Galeckas, j
J. Sinčiūnas. J. P.. J. Sviderskis, J. i 
Galeckas, P. Jurkūnas, J. Spakau.-ka-. į

Pajieškau pusbrolio Juozo Jakai
čio. su.-iedo Jono Bendrinus ir Jur
gio Beinoro. visi Kauno gub., Rasei
nių pav., Eržvelkio parapijos. Mel
džiu atsišaukti.

K. Brazaitis
2220 Watson St., Pittsburgh. Pa.

\R K \S NEŽINO I ?
Ar ka.- iš skaitytojų nežinot, kur 

debar gyvena Andrius Vasiukonis, se
niau gyvenę Phone, Pa. Mum.- rei
kalingas jo adresas. todėl, kas žinot, 
malonėkit mums pranešti.

“Laisvės” Adm.
(52 -54)

Pajieškau dukters Juzės Ivanaus
kaitės. Vilniau.- gub.. Traku pav., 
A'eksandrovskos vai.. Janapolio dva-
1 o. Mei< Ižiu ja pačią atsišaukti :iuba
k < L" žino ]

1
pranešti.
•'eiiksas 1 vanau. ka. > A’a. p< 

Kcal
'th Ave., Ma-pet h, N 

Estate and Insurance
. A'

V.' Jaudegis, Silioni . N. K ud ra-.; ka-.
Buša.s, Slugas. Ruokis. Box iždu t i-. 1-
lodaitis, J. Gudris. K. 1 laug.ela V.
Norkevičia. A. Zigara<. J. Anzc is.M. Pranešimas Visuomenei
Ambrolevičia. J. Skliutas, F. Petkū- 
r as, B. Stankiūtė. K. Lietuvaiti.-. P. 
Ruginis, J. Kaminską.-. J. Meškos, V. 
Kuodi-, D. Gudavičia. M. Krikštolai- 
tis. D. Zaleckas. T. Krapas. B. S'a- 
v’ekas, F. Stankų.-. P. Vaitekūnu. . J. 
Ambrolevičia .V. Kupstą.-. J. Jab
lonskis, V. Grigonis, J. Kulboką.-, .1. 
Ctoman, V. Tauku.-, II. Petmšau.-kiū- 
te. S. Bacevičia, F. Skliutas. V. Gu
davičia, V. Krikštolaitis. J. Baii.ro-

Jengu nori NUSIPIRKTI sau N \ M A. 
LOTĄ ar FARM.). New \ orke, Bi<>- 

< klyne ir apieiinkeje. be klapato. rū- 
pėsčio pigiai ir teisingai. INšII RYTI 
savo turtą (fornišiu), narna ar biznį, 
IsDIRBi'l RASTI S d;<\ierna.-ti.-, ak
tu- ir kitokius dokutn- įtus. Paduoti 
provą. kada tave sužeidžia, reikale 
perkalbėtoją (Burnočių) tei.-me. tai 
eik pa- gerai vi. iem - brooklynie- 
čiatns žinomus
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LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖ 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

P. O. Box 128, Ansonia, Conn. 
Nutar-mų raštin. S. Tiškevičius,

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

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

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

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

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

491 Main St., Ansonia, Conn.

DENTISTAS p“d
G varan tuo tas ant 20 metų
Uždėjimai! keparaitėa 22 k. ... $K.••

Užplonibavimai 50c ir aifžčiau.
Išvalymai ...................................... Stc.
UžplombHvimaa ankau ..............  Sl.Ot

Skaudantį dantį duok litraaktl ry
la, o vakar* apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOB 
307 Bedford Ave., Tarp* 2-ra« Ir 

1-moi gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

Raibame lietaviikal.

■ ;.li . Rd se js n am .
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LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

maitis. J., Rutelionis, K. Vaitkevičia, 
J. Milinaitis. A. J nei.-. J. Ja.-auskas, 
M. Bruožis. A. Mieliau.-kas,. J. Mic- 
kevičia, K. šeštokas, K. Šidlauskas, 
J. Repšys, Visockiūtė — po$1.00; A. 
Lileikiūtė, E. Bobinienė, V. Motiejai- 
tis, A. Rutkauskas, J. Žolynas, A. Vi- 
šinskas, K. Pupka, J. Smith, V. Gra
žulis, A. Bušas, J. Varasius, A. M. 
A. Starkuvienė, P. Burkevičienč, J. 
Stasiukas, K. Daugėla, J. Bezgela, 
Yašinskas, V. Ciplijauskas, Gied
ras, M. Žigas, A. Maižius, K. Šimo
nis, V. Tamajus, M. Asakiūtė, A. 
Manasa, J. Klimas, Liutkevičia, A. 
Kalakauskas. J. Piličiauskas. .1. Dau
gėla, J. Pinku-, J. Paipulas, (Slavic
kas, S. Urbis, J. Kairaitis. V. Nor- 
buta.-. — po 50 c.: viso $117, -mulkių 
aukų surinkta $51.30; visu sykiu 
$168.30 Daugelis yra aukavusių po 
*’.on. bet nėra padavę vardų.

Per prakalba- P.u'.oto ir žemaitės 
k ir 9 d. balam /. m I.:. bu\o . u- 
i ikto.- aukų.-, pa ų.-ta eeniro ka- 
- erlui K. šidlau.-kui r 2<»' .‘>0.

Per koncerlą L. š. I . Kom;'e>o 30 
d balandžio surinktos atiko.- Sitis.30 
ir J. Gustaičio ve-tuve.-e uiinkta 
$s.50, J. Gontoriaus su leki* Ga
lt c kiūto vestuvėse surinkta $8.00. Vi
si sykiu pa.-iųsti su koncerto auko
mis, padarant $184.80, centro ka.-ie- 
riui K. šidlau.-kui. L. š. F. komite-

S( II EG M .S ..V AM Bit \Z1E.I1 S 
Real Estate and Insurance 

168 GRAND ST., kamp. Bedford Ave. 
BROOKLYN. N. Y. 

(51—54)

šitioml pranešam vtsom« draugi
joms ir visai Lietuvių visuomenal, 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU- 
ZIKANTŲ UNIJA nutaiso kuo gra
žiausi beną ir orkestrą už prieina 
miausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl iiaiy 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėja) 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet mi 
lor.ėkitc kreiptis į L. M. Unijos otiaę 
po N.o 73Grand St,, Brooklyn, N. Y.

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimui 
samdys L. U. Muzikantus, todėl' at- 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantę 
reikaiautumet I.. M. Unijos kortų, 
kurias įsteigė L. M. U. kiekviena™ 
savo pilnam nariui. Kurie' muzikam 
ta! neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. VirŠmineton 
kortos yra išdudamos kas trįa mūn# 
slal naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad korror, būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kas 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijistai* 
h grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Un’jos praktiko* 
bei repeticijos būna kiekvieną soro- 
dos vakarą po N73 Grand Stroot 
Brooklyn, N. Y.

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

rią išdirba Mentholaium Co. ir visi 
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
riausia.

Ištepant most imi veidą prieš ei-., 
nant gulti, per kelis vakarus, padaro 
veidą tyru ir skaisčiai bailu. Vaito
dami tą mostį už tūlo laiko prašalin
site visokius spuogus ir dėmes (plėt- 
mus), saulės nudegimus ir lašus. 
Mosties kaina 50 c ii' $1.00.

Merginoms, kurios nori būti bal
tai-raudonos, męs turime prie tos 
mosties pritaikytą odos pudrą, ryte 
patrynus su pudra, veidas palieka 
skaisčiai baltas-raudonas ir niekas 
negali pažini i, kad prigimtas. Tas 
pritinka ir vyrams. Kaiiui 50c ir $1.00.

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

J. RIMKUS
Box 36, Holbrook. Mass.

(50—58)

LIETI VOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Basil’s, 
1330 So. Sheridan Rd.. Waukegan,1II. 
Pirm, pagolbininkas M. Amhraziūnas,

1121 Lincoln St., Waukegan. 111. 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Uummings Ave., Waukegan, Ill. 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

1.31!) Lincoln St., Waukegan, III. 
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th Si., North Chicago, Ill. 
Ka.-os Globėjai: M. Rekis, 
132!) N. Jackson St., North Chicago, 
III.

St. Bučis, 1108 So. Park Ave.
Waukegan, III. 

Maršalka K. Navickas.
1120 Victoria St., Waukegan, Ill. 

Pagolbininkas J. W'erdauskis.
Su-i rinkimai atsibūna kas trečia 

nedėlia kiekvieno mene, io 2 vai. po 
pietų, Liuosybės svetainėj 801—-8th 
St. Sheridan Rd., Waukegan, 111.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE. ILL., VALDYBA:

Pirmininkas L. Žvingilas,
<123 Aurora Si., Uoilinsviile, Iii. 

Pirm, pagelbininka.s P. Papeika, 
121 So. Chestnut St., ('ollinsville, Hl. 
Nutarimų raštininkas P Kuo.^evičia,

615 Vandalia St., Collinsville, Hl. 
I’in. Raštininkas F. Skamarakas,

817 High St., Coilin.-ville, Ill. 
Iždininkas J. Willimat.

837 Central Ave., Collin-viile, 111. 
Organo užžiūretojas \ . Raudonius,

3<)6 Strong Ave., ('oilinsviile, Hl.
Su -i rinkimai būna kiekvieno mėne

sio 1-nia ir 3-čią r.cdėldienį. 1-nią va- 
landą po pietį). Saliel salėj, kampas 
E. Main ir N. Morri.-on Ave. Collins
ville. Illinois.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda groseris labai geroj vie

toj, biznis eina gerai, priežastis par
davimo silpna sveikata. Apgyventa 
tarpe lietuvių ir lenkų. Keturi me
tai, kai]» biznyje. Norint sužinoti, 
kreipkitės sekančiu adresu, o gausit 
pilnas informacijas apie'pirkimą:

SCDEGAUS & AMBRAZIEJUS 
Real Estate and Insurance

168 GRAND ST., kamp. Bedford Avi*. 
BROOKLYN, N. Y.

(52-55)

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda bučernė ir grosernė,lie

tuvių, lenkti ir vokiečių apgyvento) 
vietoj, (labus žmogus gali gerą gy
venimą daryti. Pardavimo priežastis 
—einu į kitą biznį. Ateikit po ad
resu:
226 Magazine St., Carnegie, Pa.

(49—56)

Parsiduoda Res
taurantas.

Parsiduoda labai geroj vieloj res- 
taurantas, šalo dviejų dideliu dirb
tuvių. Restaurante prie stalu telpa 
100 ypatų antsyk. Restaurantas yra 
po No. 137 Spark Slreet, MONTEL
LO, MASS. Parsiduoda ir for- 
ničiai dėl 8 ruimų. Biznis gerai iš
dirbtas, gryno pelno ant savaites 
$75.00. Turiu parduoti labai greitai 
iš priežasties suspendavimo laisnio 
ant- motų laiko.

J. P. Šidlauskas 
672 N. Main St., Montello, Mass.

(50—57)

1.1 ET. SŪNŲ IR 1)1 K T ERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCK 1'0 R D, ILL., 
VIRŠININKU ADRESAI: 

Prezidentas A. Petronis,
719 Lincoln Avė.

i Vice-l’rezidentas B. Čepaitė,
11 18 So. Winnebago St. 

Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė.
622 Hulin St.

I,’inansų raštininkas P. G. Aleksynas, 
1516—1-11 h A vė.

Iždininkas S. Buzinskis,
71!) Lincoln Avė.

Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 1109 
So. Winnebago St.,; A. RimšiukėJ 113 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikis,

RIG Wall St.
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague St.

tas Worcesterio skyriaus .išviso iš
siuntė į centro ka.-ą arba iždą iki 
gegužės mėnesio, 1916 m.— $388.30.

Fin. Rašt. J. A. MOTEJAIT1S.

EAST ARLINGTON. VT.
“Laisvės” N49 po antgalviu Aukos 

Revoliucijos ir Kankinių šelpimo Ko
mitetui, ant septinto puslapio, nepa
žymėta iš kur. Meldžiame pažymėt, 
kad ir E. Arlington, Vt. Taipgi su
rašė aukavusių įsiskverbus klaida. 
Ten pasakyta O. Kanzevičiūtė ir Sim. 
Kanzeviče. Turėjo būti O. Kanzere- 
vičiūtė ir Sim. Kanzereviče.

STEP. INDRIŪNAS.

Extra! Extra!
Reikalingas barzdaskutis lietuvis 

arba lenką,-.. Malonėkite atsiųsti jeigu 
kur žinote gerą barzdaskutį. Gera 
užmokestis nuo $12.00 iki $15.00 sa
vaitėj. Taipgi toj pačioj barzdasku- 
l\k!oj reikalingas jaunas vaikinas pa- 
muiluoti. Atsišaukite pas

GALINĮ 1). VIDURINI
Barzdaskutį

221 Broadway, So. Boston, Mass.
(52—55)

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINI

JOSEPH M. D.
Spccialitsas Moteriškų ligų

314 E. 50th St., New York, N. Y
OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. p* 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, mę» 
apžiūrėsime ir duosime prieteliską ro 
dą. Patarnavimas visai pigus. Neui 
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

DRAUGIJOS,
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

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

Box 600,
Fin. raštin. W. Strumilia,

1314 So. 50th Ava., Cicerą, III. 
Iždininkais F. Lapinski,

P. 0. Box 1109, MalresaAR 
P. O. Box .1109, Melrose Park, Ill.
Iždo globėjai: W. -Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis. P, 0. Box 761, Melrose 
Park, HI.

Maršalka: A. Plėštis, P. 0. Box 
676, Melrose Bark. HI.

Susirinkimai atsibūna kas trečią 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-eia .Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

A RG ENTINIEČIV A UK OS.
Sulyg nutarimo visuotino susirin

kimo draugijos “Argentinos Lietuvių 
Draugija Sušelpimui Lietuvių Nuken
tėjusių nuo Karės Buenos Aires”, 
meldžiam patalpinti “Laisvėje” sura
šą aukavusių į šią draugiją dėl per
siuntimo į Lietuvą.

Pe.-ų cen.
A. Dikšaitis ......................... 10
P. Kindalo ............................. 1
T. Macis ............ >..................... 1
P. Griškevičius ....................... 1
L Sabalis ............................... 1
K. Goštautas ....................... I
T. Stančiukas ..................... 50
J, Zadvidas ....................... 50
P. Kitienė ............................ 50

Iš CORDOBOS MIESTO, 
J Betonas ............................... 5
J. Dauman ............................. 2
M. Savickis ............................ 2
J. Visbaras ............................. 2
V. Neura ..............    2
K. Braziulis ........................... 1
J. Varanavičius ..................... 1
K. Vrublevski ....................... 1
J. česnakavičius ................. 1
A. Brasiūnas ........................... 1
J, Remeikis ............................. 1
V. Buturlis ............................ 1

Rubin akas ....................... 1
A. Bartuševiče .................... 1
M. Boiko ............................... 1
A. PireviČius ........................... 1
J. Musteikis ........................... 1
J. Daukantas ................ 1
V. Vinagauskas..................  1
J Merkius ......................  1

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. WALENCIUS
P. O. Box 4, 
Scottville, Michigan.

Svarbi Naujiena-
Kokios iki šiol Brooklyne ir New 

Yorke dar nebuvo.
Jeigu turite senus arba pagadin

tus forničius, tai kreipkitės pas ma
ne, o aš perdirbsiu į naujus gražiai, 
gerai ir pigiai. Aš nedarau skirtu
mo, taisau -nuo puikiausių iki pras
čiausių ir puikiai panaujinu. Todėl 
Brooklyn© ir New Yorko lietuviai 
esant reikalui kreipkitės prie lietu
vio, o aš būsiu jūsų namo rakandų 
gydytojas.

'Adresuokit:
S. ŠNIOKIS

98 N. 4th St., Brooklyn, N. Y.
<50—52)

LIETUVIŠKA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

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

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

P* A. URBANAVIČIUS
J 51 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ PAŠELP1NĖS DR-STĖS 
“LAISVĖS”, EASTON, I’A.

VI Ršl NIN K Ų A DR ESA I: 
Prezidentas Mar. Urba,

1113 Ferry St., Easton, Pa. 
Pirmininko pagelb. B. Davidonis,

1820 Fairow Ave., Easton, Pa. 
Protokolų Rast, ir organo užžiūrėto- 

jas Alex Vyturis,
139 So. Bank St., Easton, Pa. 

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

Kasierius F. Malkaitis.
668 Northampton St., Easton, Pa. 

Kasos Globėjai:
Alex Biga,

1021 Elm St., Easton, Pa. 
And. Meškauskas,

1222 Pine St., Easton, Pa. 
Maršalką Juz. Tarvidaitė,

1019 Elm St., Easton, Pa. 
Susirinkimai būna kas pirmą pėt- 

nyčią kiekvieno mėnesio anglų soc. 
ruime, 439 Northhampton St., Easton, 
Penn’a.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

202.) Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
3015 Stayton St., N. S. PittsburghJ’u. 
Centro Sek rotorius J. Mažiukna
1111 Market St., N.S. Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varasis,
12 & Carson Sis.,S.S. Pitt.-burgh, Pa.

Turtu Kontrolės Komisija:
F. Urlakis,

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

N. S. Pittsburgh, Pa.
W. Markūnas,

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

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

Pittsburgh, Pa.
2 kuopos P. Franeikevičius,

222 Sagamore St., Esplein,
Pittsburgh. Pa.

3 kuopos, J. Galginas, P. O. Box 113,
Laupurex, Pa.

4 kuopos Ig. Rasinskis,
205 Soho St., Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, J. Kvelkauskas,
P. O. Box 292, Cuddy, Pa.

7 kuopos, .A. Žvirblis,
2228 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

8 kuopos, A. Palučis,
į!123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas,

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

713 McKean Ave., Donorą, Pa.

A T Y D A
Draugystėms, Kuopoms ir Kliubams!

Išdirbu visokias
Kl KARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 

IR ŽENKLELIUS
Visokiems piknikams, šermenims ir 
t. t. Darau visokius Medalius ir vi
sokias atspaudas draugystėms.

Ant kiekvieno pareikalavimo pri
siunčiu sampelius.

4. STRUPAS
Novelty Manufacturer

123 Ferry St., Dept. L. Newark, N. J.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c partinę markę, o apt»- 
rė.-i didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ. 
SKRIPKŲ. TRII’BŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIšKŲ INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 103 raktais. 
Ka'iios labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydis 
5x6Ą su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pas 
tikrą lietuvį, o gausite teiMngus tavorus. Agentams parduodu pigiau, 
škaplieriai 60c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame GO %.

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

....... ---------------------.=^——---- r—r-------- ■■ . . . ------- ■   ..................................... , Mea

SERGANTIEJI! I

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALI LI
NAS VISAME SO. 

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

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

342—344 VV. Broadway
So. Boaton, Maw.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

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, N. Y.
Kasierius J. Semenas,

334—29th St., Brooklyn, N. T.
Trustisai: M. Liberie- 121 Grand

St., BTdyn, N. Y., A. Širgedaa, 183 
Roebling St., BTclyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltraidūtė,

292 Manhattan Avo., BTclyn, N.Y.
Kuopos Brooklyne—N. Vltkevičia,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAIIANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. žemaitis

312 E. Centre St. 
Pirmininko pagolbininkas P. įsėda.

315 E. Centre St. 
Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

1025 E. Pine St. 
Finansu raštiniu. P. Petčiulis,

1227 E. Pine Stl 
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 30 

Tenth St.. J. Bankus, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave.. W.’Simniškis, 1227 E. 
Mahanoy Avė.

Maršalka W. Svintickas.
515 W. Pine St.

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

AMALGAMATED CLOTHING
WORKERS of A. PRASERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

Pirmininkas A. Mačaitis,
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,
588 Lorimer St., Brooklyn, N.Y.

AR NUSTOJOT1 SVEIKATĄ U 
Diena po dienai, metas ps matai 
■ žsiinta gydymą sergančių žaioalų. 
Prrsistatykite sau, kiek ai tigy- 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą 
Jeigu jumis gyvenimas (kirije var
tojant visokias gyduoles ir jauėUiAa 
nuolat blogiau, tuomet, sieko m- 
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantantį daktarą ir specialistą

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

ryti, kad ligelbiti gyvastį ir paaii- 
kins apie ligą. Gydau per 29 metą 
visokia* ilgas su didžiausiomis pa* 
sekminių, kaip tai: nusilpnėjimą, ui- 
sikrC*Amą kraujo, pilvo, tirdiea, plau
čių, jaknų ir tt.

1RH gydymo nervą Ir lytižką ligą 
turiu visiems gerai žinomą elektriiką 
apartą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, džl te, 
ksd labai brangus. Chemiškas iity- 
rinžjimas šlapumo. Neatidlliokite 
ant rytojaus, bet tuojau steikite pa* 
gerai žinsmą

DR. LANDUS
Ofise ▼alsBdesi nuo lt ryte Od i 

▼ai. vakare, ireatadlenialu nuo lt 
▼si. ryte fld d pe pietą.

PKIBf ASTIES LIGOS.

148 1. ttui Bl. (Lexisgteu te Ird Ava) M . Nuw Ysrk
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VINCAS VAIVADASALEX. DOBROVOLSKIS JOKŪBAS KANCIERIUS JOHN KULBOK, CafeVIETiNĖSŽINIOS.
Brooklynicčiai, subruskitc!

Niekas taip nekliudo bro- 
oklyniečių progresavimui, 
kaip stoka geros svetainės. 
Gėda ir pamislyti, kad apie 
17,000 lietuviu, gyvenančių 
Williamsburge, neturi sau 
svarios pastoges netik kad 
baliams ar teatrams, bet net 
paprastiems susirinkimams. 
Daugel i s p rogresy viškesn i ų 
brooklyniečių jau keliatas 
metų metų šaukia, kad 
Brooklyne reikalingas Liau
dies Namas, bet į tą šauks
mą organizacijos ligšiol ne
atkreipė atydos. Pagalinus 
šiame pavasary svetainės 
klausimas buvo pakeltas 
kriaučių unijoj. Neperse
niai buvo special is visų tri
jų skyrių kriaučių unijos su
sirinkimas, kuriame liko 
nutarta visomis pajiegomis 
rūpintis pastatymu Liau
dies Namo Brooklyne. Kad 
tasai susirinkimo nutarimas 
nepasiliktų tik žodžiais, uni
ja nutarė, kad kiekvienas 
unijos narys turi sumokėti 
Liaudies Namo Lenda n po 
5 del. Kadangi lietuvių 
kriaučių, priklausančių prie 
unijos, yra suvirs 2,000, tai 
vien tik iš kriaučių susida
rys suvirs 10,000 dolerių. 
Graži pradžia! Bravo, 
kriaučiai!

Dabar kriaučių pavyzdi 
turi pasekti ir kitos organi
zacijos. Lietuviu Draugijų 
Sąjunga, savo konferencijoj, 
laikytoj 18 d. birželio, pri
ėmė kriaučių sumanymą ir 
išrinko komisij- kuri dar
buosis tame kla. i me išvien 
su kriaučių komisija. Abi
dvi komisijos jau turėjo vie
ną susirinkimą, kuriame 
nutarė atsišaukti j visas lie
tuviškas organizacijas su 
paraginimu prisidėti prie 
pastatymo. Liaudies Namo. 
Reikia tikėti, kad visos Bro- 
oklyno organizacijos (gal
būt tik su mažu išėmimu) 
prisidės prie taip svarbaus 
ir didelio darbo.

Ant 1 d. rugpjūčio yra 
šaukiama visų Brooklyne ir 
apielinkės organizacijų kon
ferencija, kurioje' bu< galu
tinai nutarta, ant kokių na-! 
matų pastatyti pradėtąjį 
darbą.

Taigi, visos Brool.lyno 
organizacijos, didelės ir 
mažos, stokite prie darbo! 
Brooklyne lietuviams, išvien 
einant, yra labai lengva pa
sistatyti sau i puikų namą, 
kuriame galėsime šviestis ir 
lavintis dailėje.

Būtų labai geistina, kad 
visų organizacijų sekreto
riai paskelbtų “Laisvėje” 
arba kituose vietos laikraš-

Greatnekiečių atydai.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

tengiamasai piknikas įvyks 
šią subatą, 1 d. liepos. Pra
džia 6 vai. vakare.

Visi būkite Fred Den z 
Parke. Įžanga tik 25c.

New York.
Lietuviu Pol. Kliubo išva

žiavimas negalėjo įvykti pe
reitą nedėldienį iš priežas
ties didelio lietaus. Gaila 
labai, nes daugelis žmonių 
žadėjo važiuoti.

Šį nedėldienį, 2 d. liepos 
įvyks kliubo pusmetinis su
sirinkimas 9 valandoj ryte.

Kliubo nariai malonėkite 
I atsilankyti.

T. M. L.

VISI SU GIMNASTIKIE- 
ČIAIS!

Tradicijinė ekskursija 
Gimnastikos Kliubo įvyks šį 
nedėldienį. Visi privalo 
būti su gimnastikiečiais lai
ke šios ekskursijos.

Puikus laivas, puikus re
giniai Hudsono pakrančių, 
gera draugija ir smagus pa
silinksminimai suteiks kiek
vienam didžiausią užsigane- 

'dinimą.
Pereitais metais ekskur

sija buvo puiki ir visi ją il
gai minėjo, šiuosinel bus 
dar puikesnė.

Valio svečiai iš Brookly- 
iio ir apielinkių!

Į Cliffside girias.
Lietuvių Darbininku Li

teratūros Draugijos 16 
kuopa iš Hobokeno ir L. S. 

! S. 59 kuopa iš Jersey City 
rengia puikų išvažiavimą į 
Cliffside girias 2 d. liepos, 

i Pradžia 10 vai. ryte. Pro
gramas prasidės 2 vai. po 

Į pietų. Kalbės L. Prusėika.
Važiuokite iki Walker 

St., Cliffside, kur rasite ko
misijos žmogų. Jisai nuro
dys jums pikniko vietą.

Maspctho.
Pereita subata tautinin

kai norėjo parengti p. Mar
iui prakalbas, bet jos neįvy
ko, nes žmonių nesusirinko.

Dabar Liet. Dari). Litera
tūros Draugija žada pa
rengti kokią pramogą.

Central Brooklyne.
K r u v i n o s pesly- 

n ė s . Pereitą subatą po 
Antaninės piknikui, ant 
Hudson Ave. kilo karė, ku
rioje ypač pasižymėjo vyčių 
rota. Tie vaikėzai per pik
niką taip “fain” išsitraukė, 
kad sugrįžę namo norėjo 
parodyt svietui savo “drą
sumą”. Laike mūšio ypa
tingai nukentėjo starša jef- 
reiteris J. Š.

Mūšys kilo su angliku- 
čiais. Lietuviškas vaiskus 
turėjo pasitraukt. Yra ir 
sužeisti!, o kiti, kaip žino-1 
nes sako, net belangėj atsi
dūrė.

Tai ką daro kunigų avi-, 
nai!

lė’poi toris.

New fork o socialistai 
rengia milžiniškas prakal
bas prieš karę. Pereitą su
batą įvykusios Carnegie 
Hall prakalbos sutraukė 
daugiau, kaip 5,000 žmoni i. 
Brooklyne įvyko didžiau
sios prakalbos Labor Lyce
um, Bronxe—Niflo’s Gar
ren ir kitur.

New Yorke ant 5th Avė. 
važinėja automobilinai ka
rai. Dabar tu karu “maši
nistai” išėjo į streiką. Jie 
reikaluja pakėlimo algų, ge
resnių darbo sąlygų ir kad 
kompanijos bosai mandagiai

Ma ršk i n i n i ų ’ u n i jos sky r i us 
i 2 19 rengia puikų pikniką, 
kuris atsibus Subatoje, 1 d. 
liepos (July), 1916 m. Li
berty Parke. Pradžia nuo 2 
vai. po pietų. Įžanga 25 c. 
ypatai. Nuvažiuoti galima 
Lushwick A ve. karu iki 
Ridgewood Sta., o nuo ten 

Ibile kara< daveža iki parkui. I ‘

PARSIDUODA SALIUNAS 
! už prieinamą kainą, vieta 
išdirbta per 25 metmą su sa
lo susi rinkiniams; viskas į- 
taisyta kuogeriausiai. Par
siduoda iš priežasties miri
mo savininko. Norėdami Į- 
gyt gerą bizni, kreipkitės 
pas

M. DRAUGELIENe
73 Grand St.. Brooklyn,N.Y.

LI E l l VIŠE \ APT’EKA, 

The MARGI’ i ILo^aCY.
Mūsų rėmėjai ( ko.slumeriai) jaučia

si pilnai užganėdintais, nes jie gauna 
teisingus patarimu?-, gerus vaistus už 
daug mažv.ne kaina, negu kitur. To 
del būk ir tam Aa nu.s rėmėju, o bū 
si u/gančdin t a-. Norėdamas geru 
vai .tu nuo vidurių, kreipki., pas mus. 
Taipgi pas mus galit gau.i tikra 
liet uvišl-a tr.-janką.

THE .MARCY PHARMACY
.< ' G1 ■ .>. Mgr.

76 Mm< y A\e (oru. So. 1st
Brooklyn, \. Y.

I .Š S1R \ \ D \ •• 
nišruimi ant p 
\i'4oj. kaista p;

' LI C labai g<" a.-, ‘ for- 
.’•’a i lubų, labai geroj

a n i a. .A t s i '■ nukilo
}».»•$

i* I ’.
1 L S (non Av.*

i

il.KA' 'L A
Brooklyn, N. Y.

i 9

čiuose savo susirinkimus, 
tuomet būtų lengviau susi
žinoti.

J. Neviackas.

Svečiai.
26 d. birželio “Laisvėje” 

lankėsi D-ras F. Matulaitis 
iš Bostono. Jisai padarė vi
zitus aptiekoriams Dauno
rams ir D-rui Misevičiui. Tą 
pačią dieną Dr. F. Matulai
tis išvažiavo Bostonan.

23 d. birželio “L.” lankėsi 
p. J. Dragašius, veikėjas iš 
So. Bostono.

Ant gatvių taip-pat bus 
surengta labai daug mitin
gų. Žmonės labai intere
suojasi kalbėtojų išvedžioji
mais. Socialistų Partijos 
kandidatas į prezidentus 
drg. Allan Benson iš Yon- 
kers’o pasižadėjo kas vaka
ras sakyti po prakalbą.

Cooper Union taip-pat į- 
vyko taikos prakalbos, bet 
jose daugiausia dalyvavo 
buržuazijos žmonių. New 
Yorko ir apielinkių darbi
ninkai pasirodė taikos Šali
ninkai ir didžiausi karės 
priešai.

Pranešimas visų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso

kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
kį 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.. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokį biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti pinigų. Taip-pat 
męs išpildome visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas goriau
siems advokatams, kaip legališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei
namo už perkalbėtoją visokiuose rei
kaluose. Visus augščlau paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas *

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

Pirmos K basos Cafe
GERIAUSI GĖRYMAI

Taipgi suteikiu rodą visokiuose at
sitikimuose ir patarnauju visokiuose 
reikaluose

211 York SL, Brooklyn,N.Y.
Telephone Main, 5615

C A FE

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

sados

gaus teisingą rodą.

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
Didelis hotelis, gera vieta pakele- 

vingiems, kambariai įtaisyti pagal 
naują madą, ir visi būsit užganėdin
ti.

JOHN KULBOK Locrdninkat
291 W 5 I II E AVE., Corner So. 1st St. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Green point.

SPORTING CAFE

Puikiausia ir švariausia želi
Užtikite ir persitikrinkite

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

253 \\ Y I II E AVE. kamp. North 1st 
BROOKLYN, \. Y. 

telephone (ireenpoint >311. Pirmas Lietuviško
RESTORANTA8

Tel. Stagg 2161
Kundrotas

Pagamln*. Hetwviikvul
ralgiua. Pietaa galima gauti p® Ifo, 
2«c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius 
! Hope M., Cor. Roebling 

BROOKLYN, N. Y.

PETKAS NAUJOKAS
('igars

A. KUNDROTAS
GERIAUSIAS 

SALIUNAS
Kiekvienam smagu už

eiti į gerą vietą ir visiems 
gerai žinomi savinin

ill REAP

K. LIUTKUS

131

Naujoko Cina-
ir

brook I yiiii 
ir giniau

nori, kad gerai išrėdytam.
•les, marškinius ir vj.-u.->

dalus pas K. Liutkų.
Apie gerumą ta

Tikra lie

(All IR POOL ROOM

linksma:i a

laiką praleis1.
mus galite gauti skaniausio i

(i l and

pirk

♦ eisingumą

pi ia u

Alaus, puikios Degtines ir skanaus 
Vyno. Patarnavimas puikiausias 
tuciKite, o persitikrinsite.

A. SHRUPSKI
61 S. 2nd St., Brooklyn,N.Y.

RUIMAI ANT RANDUS.
IAsirandavoja geri keturi ir trju 

kambariai, kurių randa $7.0®, 18.00 
Ir $9.00 ant mėnesio. Mūriniu na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti r.ak®un?», 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. G1KNLS, nvperiulendrnt 
518 Morgi.n Axe., Broklyn, N. Y.

Arti Neekvr A<-<* tr Nrssau Av«. 
Reikale galite tel^funuot 4560 W 
Greenpoint.

kuogra in.-iai ir

L H (h SI
72 W (Z)

N- 
Z

Ii
Vienatinė automobilių mo
kia, kur mokinama pulyg 

naujausios sistemos tavo pri
gimtoj kalboj. Į 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
no-i mažinusį dalykėlį prie ma
šinos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Kaina už kursą 
$15.0(1. Laisnius gvarantuoja- 
nie. Kursus Ii lankyti dieno
mis ar vakarais.
INTERNATIONAL SCH OO L 

()F AUTOMOBILES
1 17 East 40th St.,New YorkCitjr 
Instruktorius—Mr. Paul Gvoiu.

Macys & Marcin Furniture Co
K. HENSAŠ

69 Goki St., Brooklyn, N.Y 
Telephone Main 7528.

1 Teleplume 595 Greenpoint.

Daktaras J. Misevičii
SPECLl AL1STAS ŠIRDIES IK 

PLAUČIŲ LIGŲ.
Va'andos:

Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 po pi*t
Nuo 6—8 vakare
270 BERRY ST., BROKLYN, N. :
•'ll*. Hu-'aUiA-./XiUJWi ■

t.u wrarum-xwxMiwnMi’ ar.

PUIKIAI ŠIA IR DIDŽIAUSIA

JO TO G R A FIJ V GALERI
JA BROOKLYNE.

Paveikslus įvairių rūšių atliekame 
tikrai artistiškai pagal naujausią ma
dą. Patarnavimas mandagus, kainos 
prieinamos. Galerija randasi visiems 
parankioj vietoj—tarpe No. 4th ir 
5th gatvių.

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis Fotografistas 

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Greenpoint.

FURNITURE CQ

i.( nimfas kostum’erių iš visų 
L kraštų ir tautų, išinokėda’r* 

$1.00 ar $2.00 į savaitę, paai
ji lieka tikrais savininkais 
vj riaasių daiktų.

F ..

CD SUITE 11

|pi;: U ~

d.'ski*.

jam visit wave 
triūsu, kad ii 
iiitoa Įstaigoa 
būtų MŽgani- 
dinti n« >!■- 
tai, bet tika- 
• ančiai iaiaaių 
visokiu klea«.

Kodėl Bra- 
oklyniečini ne
gali turėt, kaa 
jienia patinka • 
ir reikalinga.

J finų tarpa 
’tenintili ba
si a kraatavl

r " b w

Brooklyn, N. T.

J. Neviackas šią pėtnyčią 
išvažiavo su savo šeimyna į 
Mass, ant vakacijų, kur iš
bus kokią savaitę laiko.

Svarbioj prakalbos.
Šią pėtnyčią, 7:30 vakare, 

Tautiškame Name bus be
galo svarbios prakalbos — 
demonstracija prieš galin
čią kilti karę.

Visi darbininkai privalo 
būti ant prakalbų, kurias 
rengia L. S. S. 19 kuopa.

Kalbės žymus lietuviai ir 
anglai kalbėtojai. Ateikite 
patįs ir kitus atsiveskite. 
Būtinai I Kviečia

Komitetas.

“Laisvėj” buvo minėta, 
kad New Yorke susitvėrė 
tam tikras piliečių komite
tas, į kurį įeina gana žy
mios ypatos ir tas komite
tas rūpinasi, kad pagelbė
jus streikuojantiems cloack- 
makeriams. 27 d. birželio, 
Camegie Hali, tas komite
tas surengė prakalbas. Kal
bėjo sveikatos depart me n to 
komisionierius Dr. Haven 
Emerson ir kiti žymesni vi
suomenės veikėjai. Jie sa
vo kalbose nurodė reikalin
gumą šelpti streikierius ir 
patys pasižadėjo ant toliaus 

’tuo reikalu rūpintis.

TEISI NGIA USIA LI ET U VISK A

APTIEKA
Brooklyne ir visoj apielinkėj.

Gyduolės teisingos, patarnavimas 
draugiškas ir kuoman .agiausias. Gy- ’ 
duo'es galima gauti per pačtą ir ypa- 
tiškaŲkokios tik pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai užlaikau puikias sekančias 
gyduoles:

Nuo Reumatizmo ............. $1.00
Nuo kojų prakaitavimo . .. 50c.
Nuo perša’imo milteliai 75c.
Nuo pleiskanų ir plaukų slin

kimo ............................... $1.00
Dėl atauginto plaukų ... $1.00
Nuo vištakių (itžtryninio ant 

kojų ........................... 25c.
Tikra lietuviška trojanka 25 50c.ir$l

Taip-pat visokių vaistų dėl visokių 
lytiškų ligų kaip dėl vyrų, baip ir dėl 
moterų. Visokius pala rimus duosiu 
dykai. Klausianti per laiškus, tepri- 
siun&a tik krasos ženklelį atsakymui.

Receptus sutaisau teisingai ir su 
didžiausiu atsargumu. Taigi, lietu
viai, visados kreipkitės pas mane, o 
būsite užganėdinti.

Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

AT YDA JA U NA V ED2I AMS.
Nuoširdžiai esate kviečiami ap

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

$5.98
Turime daug visokių Alsbaksių.

Kainos $4.98 
50c. ant savaites.

Geriausių išdirbysčių vėliausios 
mados vaikams kerečiukai nuo

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

198-200 Grand St
Tarpe Driggs Ir Bedford Avenuea. 

Telephone 2372 Greenpoint

Manhattan Hat”

Ta pats pets {tikrinsi, kad skaybMSiB aanjacurios madoo, garifcuaie 
Ukfirbiano tr kaina kaaptgiausfa. Męs rvavantaa|nm« ui t<»M
kad mūsų iabrike išdirbamos. Apart to męs uAdkoma dMpartaa par
davėjus, kuri? pritaiko kasnriaoaM.

ATEIK IR UmANDYKI

PIRK KUR TAVORAS GERAS
JEIGU NORI, KAD GBRAI 

ISRODYTUM, PIRK 
SKRYBbLES 

VARDU

■ r:.; Wi'iVriilęgv ■» 4, SR—I

Pirmiau, negu tu kur ki
tur pirksi šiaudinę Skrybė
lę, ateik ir pamatyk 
gražiaiiMts šiaudines ir Pa
nama Skrybėles, kurios iš
statytos lange

Manhattan Hat Stores
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyne




