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SOCJJALISTM LZKA- 
RIAUS NAUJĄ DID

MIESTI.
SOCIALISTAI UŽKA
RIAUS NAUJĄ 

MIEŠTI.
Po Milwaukee”!, 

bus Minneapolis, 
didmiestis ir koi

DID-

turbut 
šiaurė:-

cialistai paims po savo kon-

Laike primary rinki imi 
socialistu kandidatas i ma- € c.

tančius balsų daugiau, negu 
jo konkurentas republiko-1 
nas ir demokratas. i

polis tuojaus bus 
rankose. Tonais jau nuo 
seniai gana drūčiai laikosi

Vokiečių submari-~ — — g* h

Amerikoj? Rusai užėmė Koiomeanai
VOKIEČIŲ SUBMARINA 

AMERIKOJ.
New Yorkiškė Transat-1

lantic fl rust Company, kuri rusai palengva vis eina pir- Rymas, 1 d. liepos. - 
esanti Vokietijos ir Austro-1 myn Galicijos fronte ir no- liepus karaliui, Italijoj 
Vengrijos neoficialė įstiii-! ri’geležiniu lanku aplenkti 
ga Amerikoj, padėjo apgar-1 miestą Kolomeją, kur suei-

RUSŲ LAIMĖJIMAI. | ITALIJOJ APSKELBTA 
Laikraščiai praneša, kadi NAUJA MOBILIZACIJA.

prieiti prie apskelbimo ka-

siauna v

ap bar vėl pradėjo su Carranza

Liebknechto teisrhas
K. LIEBKNECHTAS NU

TEISTAS ANT 30 MĖ
NESIŲ Į KALĖJIMĄ.
Dr. Karolis L'iebknechtas, 

vadas Vokietijos socialde
mokratu internacionalistu

Žmonės dainavo revoliuci
jos dainas ir šaukė “Šalin 
kaizerio valdžia”, “tegyvuo
ja respublika”.

Tnetų kariumenėn pašauki
mų, t. y., nuo 1882 iki 1895 
metų šaukiami rezervistai, 

kad šiam rajone,Taipgi šaukiami rezervistai 
Laikraš-

Nepszawa , jog nuo šiol Nors teutonai deda visas 
siųsianti pinigus Vengrijon ( pastangas, ] ‘ j
su s-ubniĮirinų (povandeni-, sulaikius rusus, bet, veikiau-! trečio skyriaus, 
nių valčių) pagelba. Tame siai, rusai Kolomeją paims čiams uždrausta skelbti, 
pat apskelbime sakoma,kad tuomet turės gerą progą'kiek rezervistų bus pašauk- 
submarina pribuvo Baltinio-j)atpaukti Lvovo linkui. Jei-' ta į veikiančią kariumenę, 
ren pereitą utarninką, o^da- į gL1 tas niiestas tans paimtas,! bet pagal metus galima 
bar randasi, kur nors Che-! tai austrų kariumenė, kui'i i spręsti, kad tai generalė ; Mexikos lai 

randasi šiaurinėj pusėj at-(mobilizacija ir šaukiama vi- 
sidurs dideliam pavojuj.socialistų dienų submarina paims pač-! Mat

mėti, kad ir prezidentas Ų iaiKi ^‘^SKai kovo- 
Wilsonas, kalbėdamas New!-K‘s Pries karę, karės teismo 

gana inuteis^as ant ^2 metų į kalė- 
Uovi_ jbnii ii- atimta aficierio tei-

re, nenori kares. Supranta
ma, dėl sušvelninimo san

RUSAI PERSIJOJ 
SUMUŠTI.

Konstantinopolis. — 
Londoną gauta žinių,
Persijoj rusai tapo sumušti

Per 
kad

MAJORO LUNN’O LAIK-1
RAšTIS KAIRIŲJŲ i

RANKOSE. 1 4 Į
Schenectady, N. \.— Kai-; submarina daug r- 

rieji socialistai supirko kumentų. 
daugumą šorų vietos sočia-; Iš Baltimore* pi 
listiško laikraščio “Citizen”,:k(Ji laivai ten d:

k i •menė paėmė nelaisvėn 221.!generalį užpuolimą 
taustrų aficierį ir 10,285 ka-

' teikt i informacijų apie sub-'
'mariną. Vokietijos ir Aus-
I1i*h.\ onoriiHk! nnih’iCfuliid

su- sumušti”.

ivo socialistai, darbininkų ianaLzm() • 
, italai unijos ir moteris, nes visi 

pradėjo rengti demonstra
cijas, mitingus ir protestuo-ir juos 

♦

reivius. z
Voliniuj, tain \ adinamam SUV 

rajone Linevka, eina 
šiauši mūšiai. Pribuv

; Riečiams i pagelba, austrai kiama karės su Mexika. Da-

VALSTIJŲ SA? 
KIAI SU MEXIKA.

role supatriotėjusio majoro pastebėjo. 
Lunr.’c. Lunn’as, nors ir į 
socialistas, bet perdaug nu-
Lunn’o. nors

‘antis?”

Ų ir vietomis rusus išmuša iš Mexikos santikiai pagerėjo, 
‘ • pozicijų.
"I Paryžiaus laikraščiai pa-
_ (skelbė, kad rusų kariumenė 
Ųjau paėmė miestą Kolomeją

vienok negalima tvirtinti,

so
VOKIEČIŲ PREKYBA PO 

KARĖS.

patvirtintos. Reiškia, da
bar austrams didelis smū
gis. Kolomėjos užėmimas— 
reiškia tai, kad rusai kont-

4

LĖJIMĄ. 
o-ton, M a e - 
nei1 n u teis um ii

Us •
GEN. IHNDENBURGAS

. > Jo mmnm-

et.'a it upei
lieiai ne

Velingtono.

lavo naujo teismo, bet nau 
ib teismo nebus.

m
Įkotuoti vokiečių, jeigu ir jie 
norėtų, nes Anglija negalė
sianti patenkinti reikalavi- 

jmų ir savo pramonės, ypač

būk karės teismas ant jojrind savo gerai apdrūtintas 
“sisimylėjęs” davęs koma- Į pozicijas. Turkų generalis 
žiausią bausmę už tai, kad štabas praneša, jok rusai tu- 
jizs kovojęs ne iš antipatrio-' rėję labai didelius nuosto

lius. Turkai palengva stu
mia rusus atgal.

rų durų. Kas ten buvo kai-! MEXIKOS DARBO LEDE- 
ibeta ir kas teismo rūmuose RACIJOS ATSTOVAI 

WASHINGTONE.
1 d. liepos į Washingtonąmoterų taikos lyga pasiuntė Pes laikraščiams uždrausta (

Mexikos moterims tclegra- apie teismą ką nors rašyti, i pribūto Mex»kos Darbo te
žinoma. Karolis deracijos atstovai, kad pri- 
tas, per visa lai-'čnius tarptautinėj darbinio- 
2iškili kovodamas 'M konvencijoj dalyvumą.

mą, kviesdama

AIRIŲ REVOLIUCIJOS
VADAS BUS PAKAR- namais labai nepatinka, kad tuo-

valdžios ginklus galenda ir 
rengiasi prie kruvinų susi
rėmimų, abiejų šalių darbi
ninkų atstovai suvažiavę 

‘ i savo 
biu,' kad tik jį ik'išus'i kale-] įkalus ir apie tai, kaip pa

ėjimą. Ir štai valdžia pri- žebojus abiejų šalių kapita
lo išlipti iš vokiečių laivo, (kimba už dalyvavimą gegu- 

Casement teisme pasakė’ž.inėj demonstracijoj ir sau-

vengta. Mat, pirmiau Suv. nužudyti Airijos revoliuci-1valdžios akyse tapo 
Valstijos reikalavo, kad Me- jos vadą ir nenuilstantį agi- 
xika tuojaus išduotu 23 Suv. tatoriu Roger’a Casemen-

Mexikos kareiviai buvo pa-1 
ėmę nelaisvėn ir už neatida- 
vimą grasino apskelbimui 
karės. Mexika ta reikalavi-

1 kareivius ati- 
būdu Suvieny- 

karės neap-

kuriuos' t’a.
Kai}) žinoma, jį suarešta

vo Airijoj, vos tik jisai spė

įgijo didelę reputaciją ir
pavo

jingiausiu žmogumi” dabar
tinei tvarkai. Todėl valdžia 
visą laiką jieškojo prieka- broliškai tariasi apie

listus, kurie taip trokšta ka
rės tarpe Suv. Valstijų ir 

i Mexikos karės.
čia buvo tik priekabė, 
jį įkišus į

dino visus. Jisai pasisakė, 
galįs drąsiai-mirti už savo

davė. Tokiu 
tos Valstijos 
skelbs. Bet 
Mexikos ir

galėjimą EXTRA!
Į kilieji-1 Vėliausiai atėjusios ži

nią, tiii jis gali vėl pakelti nios sako, kad anglų ofensy- 
triukšma ir suerzinti minia 
prieš kaizerį ir jo visą val-

Suv . Valstijų 
valdžios vėl eina dideli gin
čai: Mexika reikalauja, kad 
Suv. Valst. kariumenė tuo
jaus

po gen. Kuropatkino ko-1 kos .teritorijos, o Suv. Valst. 
mauda, i’er visą frontą,' nemano savo kariumenę at- 
nuo Rygos iki Dvinskui, vo-'šaukti ir dar reikalauja,kad 
kiečių artilerija smarkiai: Carranza duotų užtikrini- 
bombarduoja rusų pozicijas mą, jog\Mexikos kariumenė 
ir nuolatos tai vienur, tai neužpuldinės ant Amerikos 
kitur daroma atakos.

1 ei i'ugi ana >, 1 u. liepos.-— 
lArmija generolo Hinden- 

jburga pradėjo ^markiai ata
kuoti rusu kariumenės deši-

raščiai , kaip “Manchester 
Guardian”, varo agitaciją,

išsikraustytu iš Mexi-
mė jam butai pakeista kalė
jimu.

va prieš vokiečius išsiplėtė 
net per 20 mylių ir eina la
bai pasekmingai. Ofensyva 
eina į šiaurę nuo upės Som
me. Pirm užpuolimo ėjo

susimylėjimų”, bet pabijojo
kartu Angluose, Prancūzuo
se ir Rusuose. Amerika gi 

i ang- 
už Janis, nes Jungtinių Valstijų 

geležies kasyklos esančios 
toli nuo jūrių. Apskritai 
Gotcheino nuomone, Ameri
kos konkurencijos vokiečiai 
nesibaidą. Nors per šią ka-

TUOTA.
Portland, Ore. — Ponia

M. Sanger ir dar kitos trįs' negalėsianti pagelbėti 
moterįs yra areštuotos t... 
kurengimą protesto mitingo 
dėl areštavimo trijų vyrų, 
pardavinėjusių ponios San
ger knygelę apie gimdymo 
kontrolę.

gen. Hindenburgas vėl pra
deda daryti generalį užpuo
limą ant viso rusu fronto, 
kad sulaikius rusu veikimą 
Galicijoj.

KIEK AIRIŲ REVOLIU- 
CIJONIERIŲ BELAIS

VĖJE.
Dublin. — Anglijos val

džia išleido oficiali praneši
mą, kad tos šalies kalėji
muose randasi 1,679 Airijos 

A- > revoliucijonieriai. Iš to ma-

da Liebknechtą teisė, tai vi
sur darbininkai pradėjo

mas. Pirmoji vokiečių tran
šėjų linija jau ęsanti užim
ta. Anglai sakosi, paėmę 
gana daug vokiečių j belais-

ant parankos.

FON-

ginusiai laimėjo prekyboje, 
bet pasaulio rinkų jie nepa
ėmę į savo rankas.
išsiplatinusi
pramonė, o taikos prekių 

■ reikalavimas netik nepadi- 
I dėjęs, bet sumažėjęs. Pa-

kariumenės, kuri randasi 
Mexikoj. Manoma, kad Car
ranza tokio užtikrinimo ne
duos. Tokiu būdu, jeigu tik 
mexikieciai užpuls ant 
merikos kariumenės, 
vėl kilti aštri santikiai ir buvo Airijoj.

rengti demonstracijas ir 
prieš tai protestuoti. Net 
palei teismo rūmus buvo 
bandoma surengti demonst-

riumenei minia tapo išval

Pradėta kalbėt apie naują 
sukilimą Mexikoje. To su
kilimo gaivinki rokuoja 
Diazą, giminaitį jau mirusio 
Porfiro Diaz. Tam Diazui. 
būk tai pritariąs jau ir Wil- 
sonas.ta ir pasodinta į kalėjimą. 

Reiškia, tokie apsireiškimai 
teisėjus privertė “susimylė
ti” ant Liebknechto.

Nuteisimas Liebknechto 
nenusilpnins darbininkų ju-

10 metinės rusų Dūmos sukaktuvės.

duose 
karėsROCKEFELLERIO 

DO PAGELBA.
Rockefellerio fondas nu

kentėjusioms nuo kares’ 
šelpti išleido per pastaruo- sauks išalkęs prekių, reika- 
sius šešis mėnesius $3,000- lingų taikos laiku> todėl po
000. Didžiausią pašelpą ga
vo Belgija—net $1,290,292. 
Paskui eina Armėnija ir Sy- 
rija—$360,000. Apie Lietu
vą nieko neminima.

KARĖ PENNSYLVA
NIA.

Harrisburgh, Pa. — Nuo 
sausio 1 d. iki 1 d. birželio 
Pennsylvanijos mainose, au- 
dlnyčiose ir dirbtuvėse tapo 
užmušta 862 žmonės.

Tai karė, tik ji netaip ma
toma.

ANGLAI UŽPUOLA.
Jau visa savaitė, kaip an

glų kariumenė pradėjo labai 
smarkiai veikti visame Bel
gijos fronte. Anglai nesi
gaili kulkų, nes turi jų į va
lias. Pasekmių didelių lig- 
šiol visgi nėra.

tiktai
VIRŠ 50 SUAREŠ
TUOTA LAIKE 
LIEBKNECHTO 

TEISMO.

LIETUVIAI BELAISVIAI, 
šiomis dienomis Į Pskovą

kad
karės jų reikalausią kuo- 
datigiausia. Reikalavimus 
patenkinti, Gotcheino žo
džiais, turinti rengtis vokie
čių pramonė.

ARBUS RUSIJOJ BLAI
VYBĖ ANT AMŽIŲ 

AMŽINŲJŲ?
Rusijos Dūma šiomis die

nomis turės galutinai nu- 
pręsti apie monopolių liki
mą. Yra įneštas sumany
mas, kad Rusijoj jau ant vi
sados įvesti blaivybę.

Tūli atstovai jau išreiškė 
savo nuomones, kad ligšiol 
blaivybė buvusi be pasek
mių. Padėkime, per vienuo
lika mėnesių 1915 metų slap
tai išgerta 4,000,000 kibirų 
degtinės. Tai kokia jau čia 
blaivybė.

Iš Amsterdamo 
korespondentas 

praneša anglų laik
raščiui Central 

News, kad Berlyne 
laike Liebknechto 
teismo buvo didelės 
demonstracijos, ku
rias surengė socia
listai. Ant Post- 
dammer pleciaus 
demonstrantai su
sirėmė su policija. 
10 sužeistų ii* virš 
50 areštuotų. Kada 
demonstrantų skai
tlius pradėjo didin-j 
tis, tuomet buvo iš-. 
šaukta 
ir visas 
suptas, 
giau jų

go atstovu, todėl turėjo 
reichstago atstovai nubal-

po teismu ir kada buvo bal
savimas, 229 atstovai balsa
vo už atidavimą ir tik UI,

* ..... . , 4 x..................

kariumenė

kad dau- 
nesusirink-

DĖL LIEBKNECHTO NU
TEISIMO DEMONSTRA
CIJOS VISOJ VOKIETI

JOJ.
Geneva.—Šveicarijos laik

raščiuose pilna žiniųapiede- 
‘ monstracijos Berlyne, Leip- 
izige, Essuose ir Stuttgarte 
iš priežasties Liebknechto 
nuteisimo.

Berlyne, Pottsdamo Squa
re laike demonstracijos įvy
ko smarkus susidūrimas 
darbininkų su policija ir ka-

kiečių apkasuose. Belais
viai pasakoję, kad juos vo
kiečiai varu privarę kasti 
apkasų ir sustiprinimų;juos 
paėmę iš Vilniaus balandžio 
pabaigoje; be mažko visi 
Vilniaus miesto gyventojai 
vyrai eąą paimti į darbus. 
Daug jaunų vyrų esą išsiųs
ta Į Bielostoką ir į Vokieti
ją.’ Vilniuje bepalikę labai 
maža nekarės žmonių. Dau
gumą visuomenės įstaigų 
namų vokiečiai pavertę li
goninėmis, kaip šit Bristolio 
viešnamį, bojarų kliubą. Ba
jorų kliubo vasaros namuo
se už Vileikos, upelio esąs 
vokiečių aficierų kliubas. 
“Viktorijos”fabrikas esantis 
atnaujintas ir jame įtaisy
tos karės daiktų dirbtuvės. 
Vilniaus gelžkelio stotis tik 
didumoj pataisyta, params
tyta. Pažemių urvai tebesą 
užgriuvę. i-.
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Įžangos 
Straipsnis

Tieji mūsų draugai euro
piečiai, kurie nuo šios karės 
pradžios visokeriopais bū
dais rėmė savo šalies val
džias, kurstydami ugningą
jį patriotizmą, dabar, po be
veik dviejų metų karės, bent 
retkarčiais, jau pradeda 
praregėti. Jie žino ir mato 
į kokią balą jie nuėjo, jie 
pradeda jausti, kaip daug 
jie nusidėjo prieš socialistiš- 
kąjį Internacionalą. Ir at
sigaivinimo protarpiu vie
nas kitas iš jų pradeda iš
mėtinėti valdžiai, pradeda 
nerimti.savo kailyje. Tokių 
draugų vis daugiau randasi 
Vokietijos socialdemokratų 
reichstago atstovų f rakei-j 
jos daugumoj, randasi 
jau ir Franci joj, kur 
smarkiau kįla taikos 
lavimas.
Socialdemokratiškas 

stago atstovas D-ras 
savo prakalboj 7 d. birželio 
ve ką užgiedojo:

jų 
vis 

reika-

reich- 
Ebert

“ N a u j i e j i m okesč iai. ku
rie apsunkins Suvartojimą, 
yra netik didelė politiška 
klaida, bet ir sunkus ne
teisingumas dėl žmonių. 
Karė tęsiasi jau 22 mėne
siai. To laiko jau pilnai

jus naujo režimo, gadynę, 
bet senoviška policijinė 
dvasia tik pei didelę bėdą 
pavalnina vieną is savo 
retežių, o apie rinkimų re
formą Prūsuose ir kitose 
valstybėse kaip nieko ne
sigirdi, taip nesigirdi.Vie
ton to, kad panaikinti ap
gulos stovį ir tuomi iš
reikšti užsitikėjimą žmo
nėmis,' valdžia privertė 
žmones kęsti nuo cenzū
ros ekscesų ir prismaugė 
laikraštiją cenzūros rep
lėse... Męs turime išreikš
ti čia savo neužsitikėjimą 
ir energiškai protestuoti 
prieš mūsų vidurinės poli
tikos pakraipą”../

karės metu, kaip galėdami, 
rėmė ir remia valdžią. Gai
liai skundėsi tasai ponelis 
Gvozdevas, kad valdžia vis 
dar neužsitikf darbininkų 
klesai ir varo savo seną po
litika.

Kaipgis! Dar to nežinojo 
tasai patriotizmo kupinas 
žmogus. Caro valdžia, su 
kiekvienu nauju laimėjimu, 
dar drūčiai užneria prie
spaudos kilpą. Sibiras, ka
torga, karės lauko teismai ir 
nesvietiškas laisvės perse-(3 mėnesius iš anksto, 
kiojimas viešpatauja Rusi
joj. Tą, bent retkarčiais, 
pradeda matyti ir tie socia
listai, kurie išvien su Alek- 
sinskiu ir Plechanovu pa
laiko valdžią, kad vokiečius 
apgalėjus.

Franci joj nerimavimas
plačiųjų minių tarpe vis la
biau ir labiau keroja. Da
lis socialistų, taip vadinamų 
centriečių (viduriečių), jau 
pradeda šaukti prie taikos, 

:’(pradeda reikalauti susitari
mo ar bent pasitarimo su 
Vokietijos socialdemokra
tais. Gilumoje širdies jie 
jau jaučia, kad Francijos 
militarizmas negeresnis, ne
gu tasai apšauktasis vokie
čiu militarizmas.

Vadinasi, prieš karę jau 
pradeda kelti balsą ir ta 
rambioji supatriotėjusių so
cialistų dalis, kuri kaip Vo
kietijoj, taip ir Franci joj ir 
Rusijoj—visur stengėsi pūs
ti žmonėms į akis patriotiš
kų prietrų dūmais. Tik da
bar pradeda nubusti jų at
šipusi socialistiška sąžinė, 
bet vargiai jau ją galim 
priimti už tikrą pinigą... Ir 
tik dabar vis aiškiau ir aiš
kiau pasirodo, kad tūkstantį 
sykių teisingi buvo tie drau
gai, kurie nuo pat karės 
pradžios apskelbė karę ka
lei ir nei valandėlei nesida
vė supatriotėti savo jaus
mams ir persitikrinimams.

PREZIDENTAS ŽADA 
PAGELBĖTI SUFRAGIS-

TĖMS. ’
Washingtonas. — Prezi

dentas Wilsonas parašė laiš
ką n ac i o n a 1 ė s s u f i n g i sč i ų
organizacijos pirmininkei, j J

ft <• 4

_______________J" L1."”” 

vė” stovėtų arčiau, o ne to
liau nuo Sąjungos ir jos rei
kalų. Ligšiol tas “Laisvės” 

i apsi
reiškė kooperacijos sutvėri-

LIETUVIŲ SOČIA
i kttt ęa niAirn i kalų- Ligšio1 tas “L;Ltlv 1 Ų artymumas Sąjungai

------------------- i tuiSAc Kuopei čivijos sutveri- t
Atgaivintos kuopos. me, kooperacijos, kuri pagal.talpa yra 2 kvortos, tai aiš- 

Laike L. Pruseikos marš-!savo principus, visiškai pa- ku, j°g dėjimas į jį dau- 
ruto Pittsburgo apygardose naši į kooperacijas, leidžian- giau maisto ar vandens turi 
tapo atgaivintos šios Lietu- čias tokius laikraščius, kaip ištempti jį. Pilvas, būda-

Pilvo išsitempimas
Jeigu vidutiniško pilvo į

Atgaivintos kuopos.

tik vaistais ligonį šeria b 
tikro žinojimo, kas jam yra 
daro klaidą ir žemina pro 
f esi ją. Ligoniai, kurie per 
ka vaistus vidurių “pavalniAišku, kodėl visuose šituose 

atsitikimuose ligoniai skūn- nimui” arba apetito padid; 
džiasi pilvo nevirškinimu,vi- '••••• 
durių užkietėjimu ir t. t.

Einant toliau, męs atran
dame, kad pilvas gali išsi
tempti dėl to, kad maistas ir 
vanduo negali atsakančiai 
išeiti iš jo į žarnas ne dėl 
paties pilvo ligų, o dėl tos 
žarnos susiaurėjimo, per 
kurią maistas eina iš pilvo. 
Ta žarna vadinasi duode
num. Arba, kaip tankiau
siai atsitinka, dėl susiaurė-

nimui', irgi yra daugiau, n< 
gu kjaidingi. Juk jei bus v« 
žys/j į reikia pjaut lauka' 
je/ votis, ją reikia gyd 
tafm tikrais būdais mais 
p/isilsiu ir kitaip, o ne va 

Tuliem užtektų t 
icgert aštrių gėrymų ir pc 
daug nevalgyti arba suregi, 
liuoti, kiek ir kada valgyti, z 
kaip jie ir pasveiktų už.7 
kiek laiko mažiau ar dau-s 
giau. Kitiem reikia vaistų/s 
bet ir jie duodami pagalį 
priežastį, o ne visiem tieę 
patįs. Visokios humbugųs 

| kompanijos išleidžia paten-lp

Pilvas, būda
mas rau meninis organas, 

No- gali išsitempti šiek-tiek ♦ ir
vių Socialistų Sąjungos
kuopos: Homestead iš 6 na
rių, Duquesne iš (j narių ir vy Mir” ir vengrų “Elore”. vėl susitraukti, bet jeigu jį 
Monnesen iš 14 narių. Veik. Rėmimas 4tokių įstaigų 
visur draugai pasimokėjo už —- ----------- —

“New York Call”, “New 
Yorker Volkszeitung”

Bentleyville draugai pa

surinkus mokesčius, pasiųst 
centram Išpildykit, drau
gai, savo pažadėjimą!

Arnold City draugai taip- 
pat galėtų į kurt kuopą.

Chicaga ir Worcesteris?
L. S. S. Veikiančiojo Komi
teto narių dauguma yra tos 
numonės, kad šiais metais 
L. S. S. suvažiavimas turi į- 
vykti Worcestery. Tačiaus 
chicagiškiai socialistai ki-
taip į tą dalyką žiūri. Jie 
kviečia sąjungiečius daryti 
savo suvažiavimą Chicago-

jungos nubalsavimui.
Męs nežinome, kuo pasi

baigs balsavimas, bet ma
nytume, kad tinkamiausia 
vieta sekančiam Sąjungos 
suvažiavimui būtų Chicaga. 
Illinois’!) rajone yra daugy
bė kuopt] ir niekuomet dar 
ten nebuvo suvažiavimo. Su
važiavimas, jeigu tik įvyktų 
Chicagoje, žymiai sustiprin
ti] Sąjungos judėjimą visa
me Illinois’e. Vakarinių 
valstijų socialistams yra di
dele skriauda, jeigu visuo
met ir visuomet L. S. S. su
važiavimai įvyksta rytuose.

Ir mandagumas ir teisybė

žiavimas nors kartą įvyktų 
toj didžiausioj lietuviu ko- 
lionijoj. Rytinių valstijų 
kuopos, kurių daugelis gan 
gerai stovi medžiagiškai,ga
lėtų nusiųsti Chicagon stip
rią reprezentaciją.

Drg. J. Bekampio nuomonė.
Viename iš paskutinių

Kaip matot, socialdemo
kratiškas reichstago didžiu
mos atstovas gailiai skun
džiasi ir sunkiai dejuoja 
Pikta jam ir jo draugams, 
kad valdžia netik nesušvel- 
nėjo, bet dar labiau pradė
jo savo nasrus rodyti.

Tai, mat, kaip atsidėkavo- 
jo kaizerio valdžia tiems so
cialdemokratams, kurie bu
vo jai ištikimi, kurie nėrėsi 
iš kailio, kad tik pagelbėjus 
Vokietijos imperialistams. 
Apie jokias reformas ta val
džia ir klausyti nenori. Už
tat kokia mielaširdinga ta 
valdžia dėl visokių ammuni- 
cijonierių, ir dėl dvarponių, 
kurie šios karės metu ne- 
mielaširdingai plėšia iš žmo
nių už valgomuosius pro
duktus.

Nabagas tas draugas Iš
bertas! Tik dabar jam pra
deda aiškėti tie dalykai, ku
rie jam turėjo būti aiškus 
dar prieš du metu! Sustip
rėjusi Vokietijos reakcija 
visiškai nepaiso žmonių rei
kalų. Laimė tik, kad Vokie
tijoj esama ir kitokio plau
ko socialdemokratų, negu 
D-ras Ebert.- Tie socialde
mokratai jau seniai skelbia 
kovą Vokietijos imperialis
tams ir plačiosios darbinin
kų minios vis labiau ir la
biau linksta prie kairiojo s,- 
d. sparno.

Tas pats ir . Rusijoj ir 
Franci jo j.

Neseniai tūlas šiaudinis 
socialistas, Petrogrado dar
bininkų “atstovas”, tūlas 
Gvozdevas, buvo įleistas mi- 
nisterio Štiurmerio kabine
tan. Gvozdevas kalbėjo su 
ministeriu varde tų Rusijos _ . 
patriotiškų socialistų ir dar- lyra dar didesnis, 

ibininkų dalies, kurie šios (“L. B

kovoti išgavimui lygių 
vyrais teisių. Jis saki

vadais tūlose \ va
šu- 

teiktu moterims- balsavimo 
teises. Užbaigdamas savo 
laišką nurodo, kad jis pilnai 
atjaučia moterų judėjimui 
ir stengsis jų reikalavimus 
palaikyti.

Mat, artinasi rinkimai, tai 
ir Wilsonas pradeda atjaus
ti moterų judėjimui, nes ži
no, kad keliose valstijose 
moteris turi balsavimo tei
ses ir gali prieš jį balsuoti. 
Bet kur jis pirmiau buvo?

apie
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Pasirodo, jog Didžioje 

Lietuvoje trįs kartai ma
žiau gelžkelių ir 15 kartų 
mažiau muštųjų kelių, negu 
Prūsų Lietuvoje. Miestelė
nai sudaro Lietuvoje
11—12 (nuošimčių visų gy
ventojų, mažiau net 
Rusuose, kuriuose miestelė
nų, kaip jau žinome, yra 13 
nuošimčių. Bet jau greti
mose su Lietuva šalyse mie
stelėnų esama žymiai dau- 
giaus, bųtent: Latviuose 24 
nuošimčiai, Lenkuose 22,8 
nuošimčiai, Vokietijoje net 
54 nuošimčiai. Kad supra
tus, kaip vienašališkai susi
dėjo ekonominis gyvenimas, 
pasakysime, kad didėsnė 
Lietuvos miestų gyventojų 
dalis yra žydai: jie sudaro 
arti pusės gyventojų dides
niuose miestuose ir daugiau, 
negu pusę, mažesniuose mie
steliuose. Apie 60 nuošim
čių visų Lietuvos amatnin- 
kų yra žydai, o procentinis 
žydų dalyvavimas prekyboje

negu

iko:

bendroves,

draugai-
i

mū- pripildyti tiek, kad jam ne
su nuomone, yra naudingas m vietos susitraukti, tuo- 
socialistų judėjimui ir soc. 'mėt jis ir turi pasilikti iš- 
organizacijom. * Norėtume temptas. Nors labai reti at- 
tikėti, kad tie palyginimai ritikimai, kad priėmimas
ir drg. J. Bekampiui išrodys1 perdaug maisto arba
verti atydos.

Tie 50 draugų, susispietę 
aolink “Laisvę”, sulyg savo 
išgalių dirba soc. darbą, 
tuom pačiu rūpindamies L. 
S. S. reikalais.

limo ištemptu pilvą

traukti, bet atsitinka, 
net tokių atsitikimų, 
pilvas lieka pilnai p

Yru ''-listas išeina į duodenum, 
kad Ta skylė vadinasi pylorus, 
aly- -Ii gali susiaurėt dėl dauge-

MARGOS U®
MINTIS ,’f

Ligšiol amerikiečiai žino
jo tik tris rusiškus žodžius 
—Sibir, nagaika ir kozak. 
Dabar, bent retkarčiaisjlaik- 
raščiuose užtinku minint 
vodka ir moujik (mužik).

kokių švenčių nereikia pilvo 
perdaug pripildyti valgiais 
ir gėrymais. Didžiumoj at
sitikimų jis susitraukia vėl, 
kada maistas išeina iš ’jo į

užsilieka išsitempimo, 
retkarčiais būna tail),

n e pa
:f: $

irm, negu mesi akmenį,
no didelio jo išten-pimo, tai

draugą, dešimts sykiu susi-

Daugelis ir mūsų draugų 
socialistų mėgsta paliežu- 
vauti ant savo draugų. Duo
du draugiškiausią patari
mą: pirm, negu užpult ant 
ant savo draugo, ištirkit 
kaltas jik ar ne, kitaip už
puolimas išeis bobišku liežu
vavimu. . * *

Brooklyne gyvuoja “Ai
do” choras, kuris, šiaip ar 
taip męs kalbėsime, labai 
daug padirbėjo naudai soci- 
alistiškos ir progresyvūs 
Brooklyno visuomenės.

Bet yra vienas kitas so
cialistų, kurie Ugne spjaudo
ant to choro, manydami,kad latoj

vienu sykiu

įtempimą

traukti, kad jis galėtu pa

augštyn ir

nunustosite
lo muskulai

bus lengviau laikyti užvers
tą galvą, negu paprastai.

ocialistiškai. Daugelis žino-1 vėl kemšame

nei

I ketų tokiems draugams,rei- 
i ketų jiems Įsidėti galvon

“Męs žinome, kad visosj<()> 
bendrovėj su išskėstomis Zų 
rankomis kviečia mus pri- t

Alkoholis, visokie
idaugiau socialistiško para- j vaistai ir valgiai neretai yra 

, o mažiau nuodingi] ga- priežastim pilvo išsitempi
mo. Jie nuolatos erzina į 
pilvu ateinančius nervus ir

gi butu, jeigu visi sąjuh-;
giečiai prie jų prisitašy
tų? Ogi Sąjunga seniai

Ne kiekvienas, kuris ne
šioja union siūtą, išmano a- 
pie uniją.

veikti. Nuolatini; veikimas

prežasčių. Neretai joje tuotus vaistus ir juos viso-)® 
a votis arba, teisingiau kie aptiekoriai siūlo žmo->-

mani,
i siūlo žmo->- 

darosi žlugimas ir nį.m vidurių gydymui, kada1- 
vyksta užgyjimas. (je vaistai kur kas daugiauA-

Pre užgyjimo visada užauga užkenkia laikui bėgant ir .Irių 
storos mėsos ir sutraukia užsivelka kartais iki Rat
ios skylės sienas arčiau vie-j j^gyjomos. Didelis skaitliuįt- 
rni prie kitos. Maistui isei- j ligonių turi būti gydomasi 
Ii lieka tik maža skylė. Ar-.pj]V() mazgojimu kas diena.Į- 
ba neretai auga vėžys pylo-, pirma daktaras tai daro, oįo 
rus dalyj ir jis užima tą j paskui ligonis išmoksta irp 
skylę, per kurią maistas turi j pripranta pats sau išsimaz-l- 
eiti iš pilvo į žarnas. Yra gOt. Tečiaus ir šis dalykasį- 
reti atsitikimai, kada pilve j ne visuose atsitikimuose gaJ-
silsi tveria akmuo ir jis gali

palos iš prigimties turi siau
rą pylorų, o tūlose jis susto
rėjo paskui ir nėra gamr 
vietos maistui išeiti. Kar
tais tumoras auga ant kokio

Plaukiojantis inkstas gali 
pa daryti tokį slėgimą. Ko
kia priežastis nebūtų, bet 
aišku, kad maistas negali 
atsakančiai išeiti iš pilvo ir

Negana ua, Kad tempia, o 
pūva, garuoja ir leidžia vei
stis visokierų parazitam, ku-

miausiai gleivėtąjį, o paskui 
i c kitus sluogsnius. Iš vie
nos pusės pilvas lieka silp
nas ir lengva jį ištempti, iš

ir besidaranti gazai ji tem-

Ii būti praktikuojamas. Mai
stas turi būti lengvas ir 
maistingas: Smetona, svies
tas, jautienos syvai arba la
bai smulkiai sumalta jau 
tiena, veršiena, vištiena—y 
ra tinkami maistai. Riebi1 
ir krakmoliniu maistu rei 
kia vengti. Valgyt ręiki 
tankiai, bet tik po biskj.

Vienok šitie patarimai a 
pie maistą negali būti pral. 
tikuojami, kol nėra žinios 
kokia yra priežastis pilvo ii 
si tempimo, nes gali būti vi 
žys ar kokis kitas pavoju 
gas dalykas ir noras pačiai 
išsigydyt gali privesti pri 
mirties.

Aš atlikau užduotį, je 
man pavyko priversti skaiy 
tytoją suprast, nuo ko pilvo 
išsitempimas paeina ir kad 
be žinojimo priežasties ne
galima v ra gydyt ir gydy-

ad vėžio atsitikimo i ’

Ant klausinio

tempimą?
kyt trumpai ir reikalingas

qJ A. Montvidas.;

.•^■ Pabėgėliai ir nela|i
sviai įieško gimini ų

Tačiaus drg. J. Bekampis 
visgi mielaširdingas, nes 
kaip kada v ištik ir jo nuo-

“Ateitis” sako, kad “Ko
munistų Manifesto” auto-

menkai
stimulia-

mas, o ir kiti dalykai. Tu
rėjimas vidurių užkietėjimo, 
vėmimas, gazai iš burnos, 
pilve urzgėjimas, maisto ne
virškinimas ir daugelis kitų 
dalykų gali reikšti pilvo iš-

bendrovių—“bet tik kada 
nesimato nuostoliu Sąjun
gai”.

Draugui J. Bekampiui ga
lima būtų faktais įšrodyti, 
kad didelė daugybė rų- są- 
jungiečių, kurie priguli nors 
ir prie tos pačios “Laisvės”, 
dirba ir dirbo Sąjungai nei 
kiek nemažiau, negu tie 
draugai,kurie nepriguli prie 
tų peikiamųjų bendrovių. 
Tačiaus męs neremsime ant 
to savo išvadžiojimų. Te
gul jau apie savo nuopelnus 
Sąjungai pasakoja tie drau
gai, kurigms tai patinka. 
Męs čia tik tiek pastebėsi
me: mūsų nuomone, lietuvių 
socialistų judėjimas Ameri
koj tiek šiandien išsiplėtojo, 
kad jam tarnaut, jo reikalus 
šviesti reikia šiandien jau 
ne vieno, bet kelių lygiai 
laikraščių? Rodosi, su tuo 
kiekvienas gali sutikti. Tat 
vienos “Kovos” mums neuž
tenka. Šalę jos reikia ir 
daugiau laikraščių. Vienu 
iš tokių laikraščių ir yra 
“Laisvė”. Pačių sąjungie- 
čių interesuose, kad “Lais

vimą. Muskulų sruogos pu
riai visiškai atmeta bendrą sileidžia ir nuo to pilvas pa
dą rba su radikalais.

Daugiausiai šneka
“Kommunistų
tie, kurie neužsidavė 
darbo jo perskaityti.

kokios me-
apie 

Manifesto” 
sau

gimdo -chronišką pilvo glei-

tų klaidinga, neturint kitų 
aiškumų. Pirmiausis daly
kas, pas daugelį ligonių ma
tomas, yra pilvo nudribi-

Jonas Stepaitis, iš kaimo 
Degučių, pajieško giminiu]: 
Pijaus Brūndzos, Adolfo lir 

Į Juozo Makauckų iš kainbo 
Geležinių ir Kazio Kutui" 
iš kaimo Čioderiškių, vL 
Mariampolės pav., Suvalkų 
gub. Malonėkite atsišaukti, 
nes turiu svarbų reikalą.Vo
ro než, Gruzova ja ui., N28 
(Učen. Obščežitije), učeniku 
J. Stepaitis.

nius ir ji Žino-
stovi. K i

*
Uetuvių Moterų Progre- 

syvis Susivienyjimas užmir
šo esąs nutaręs parengti Že
maitei maršrutą... Ir Že
maitė nuėjo į “Tėvynę”.*

* *
Jeigu mano būtų valia, aš 

liepčiau socialistams nepla
tinti “Milwaukee Leader”. 
Laike šio krizio su Mexika 
Bergerio organas neparašė 
nei vieno doro straipsnio 
prieš karę. Viešpatie gink 
nuo tokio tipo socialistų!*

domas ne vien tik alkoholiu 
ir kitais chemikalais, o ir 
bakterijom, mechaniškom 
priežastim ir t. t. Alkoholis 
ir kiti aštrus chemikalai 
vaistų, gėrynių arba maisto 
pavydale gali sugadinti tū
lus pilvo nervus ir tuomet

kūnas

išsijuosus “Ateitis”
socialistus dirbti

Net 
šaukia
Tėvynės ’ Mylėtojų Draugi
joj. O apie Darbininkų Li
teratūros Draugiją nei žo
delio ! ,

Tiktai kvailiai gali tikėti 
tokiom neva* bepartyviškom 
šnekom!

čiru-Viru.

mimas, prie kurio jie negali 
susitraukti.

Pilvas yra surištas su viso 
kūno stoviu—jeigu 
liko apimtas kokios
kuri daro visus muskulus 
silpnais, tai ir pilvo musku
lai liks silpni ir negalės at
sakančiai susitraukti, iš ko 
seks pilvo padidėjimas arba 
išsitempimas. Tokios ligos, 
kaip džiova, mažakrauje,vė
žys ir kitos, veda prie pilvo 
išsitempimo. Širdies, inks
tų ir žarnų ligos, kurios da
ro kūną silpnu ir varo prie 
sumenkėjimo, irgi yra prie
žastimis pilvo išsitempimo.

■ 7

mos pilve prie spaudimo ar
ba net kvėpavimo k 
sieina i ^vartoti 
kurios (iii'.J-' ro 
didelis yru pilvu.■. 
aš čia nerašysiu, ne 
tujas vistiek jų nemokės pa
vartot. Egzaminavimas iš
vemtų medžiagų arba tų,ku
rias daktaras išpumpuoja iš

! :><e. r ri
li K'todas,

vinusį u pratimą. Prileidi- 
mas pilvo vandens ir jo iš- 
pumpavimas irgi yra geru' 
vadovu, kiek į pilvą telpa ir 
kokios medžiagos jame ran
dasi. Prileidimas pilvo tapt 
tikro gazo, kuris pagimdo- 
mas vaistais, irgi duoda su
prast, kaip didelis yra pil
vas. žodžiu, yra daug būdų 
ištirti pilvo didumą ir jo li
gas. Skaitytojui čia aišku, 
kad per laiškus gydyti nie
kas negali tokių ligų ir jog 
ligonis turi būti pilnai išeg
zaminuotas. Daktarai, kurie

- ■ J. • ■ ■ . - • r ū . ' ■ • ■ ,

■ ■ /T ‘ .'/.......'e T.

Nelaisvis Juozas Valia,pa
einantis iš Kauno gub., Ra
seinių pav.,, šeimyniškių 
kaimo, pajieško savo brolio 
Jono Valio ir meldžia atsi- * 
šaukti arba kas žino kur jis 
randasi pranešti šiuo adre
su : Germania, Altdamm, 
Kriegennenlagers, Nl,Jusef .

Nelaisvis Martynas Stu- 
konis, paeinantis iš Kauno 
gub., Šiaulių pav. , Skenų 
kaimo, randasi vokiečių ne
laisvėj nuo 14 balandžio, 
1915 m., ir prašo atsišaukti 
Joną Stukonį, pirmiau gyve
nusį Chicago, Ill., šiuo adre
su : Germania, Kriegesge- . 
fangenenlager, Nl, Altdam, 
Martin Stukonis.

Ona Jaučiulyte, Suv. gub., 
Seinų pav., Kapčiamiesčio 
parap. Puvinų kaimo, jieško 
brolio Jono (20 m.) tėvo A- 
domo (40 m.) ir pusseserės 
Mikalinos Subačiūtes, gy 
Shenandoah, Pa.
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važiavimai, parodos, etc., gos prasilavinti dailės sry- 
kur vienur ar kitur esti pil
na paveikslų, už kuriuos 
net ir dovanos yra skiria
mos, ar bent įvairiuose žur
naluose, kur taipgi yra til- 
pinama geresnių fotografų

nelaimingoje jog visas jo laikas buvo už- j artistiški paveikslai ir

William Shakespeare
(Tąsa) ma, jog teatrinę dailą jisai

Jisai sukoncentravo savo dargi skaitė “nevertu daly- 
mintis, laiką, spėką ir įnirti- ku 
mą vienoje i

”, nekalbant jau apie tai,

meilėje. Ir daugelis rašyto- imtas jo savais valstybiniais kuriuos taipgi yra duoda- ti dailėj, 
jų ir tyrinėtojų eikvojo vie
tą aprašinėdami smulkiau
sius išgalius jo nelemto pri
sirišimo prie “tamsios so
netų damos”. Ta moteris,

tyje. Fotografas gi mėgė
jas nuo to visai yra liue
sas ir jo užduotis yra, nepa
taikauti kam nors, bet da
ryti taip, kaip jis geriausiai 
išmano ir todėl, kaipo tokis, 

už j turi geresnę progą išsilavin-

mos dovanos, netik kad neir moksliškais veikimais.
Neseniai Belgijoj kaž-kas teko pastebėti, jog kokis lin

dai- labiaus bepamatingtii tuvis fotografas būtų ga- 
tvirtino, jog Shakespeare’o vęs dovaną, bet dar neesu 
vardu naudojosi lordas Rut-. užėjęs nei jokio paveikslėlio

Rašant man šį atsakymą, 
pastebėjau “Laisvės” No., 
kur ir p. Ribinskas visu 
karštumu sušunka: “Girdi,

leisdavo po 10—15 minutų, 
begarbindamas jas prieš pu
bliką. Bet kuomet neku- 
rios dėl kasžin kokių prie
žasčių atsisakė dalyvauti, 
tai jis pats, Živatkauskas,iš
vadino gyvulėliais, kurios 
būk išaugintos puslaukinė
mis. '

Dabargi pažvelgkim, į ką 
panaši jų taktika? Tai ug
nis, kuri užsiliepsnoja ir vėl

To- 
kad

rudos, buvo tūla Mary Fit- land, kadangi sulyg to laiko nei vienur, nei kitur nuimta 
ton, viena karalienės Elzbie-'supratimų turtingam, augs- per lietuvį fotografą. Iš to
tos patarnautojų. Jai buvo 
tik šešiolika metų, kada 
Shakespeare ją pažino. Jis 
labai gerai su ja pasižinojo. 
Ją tai Shakespeare aprašo 
veikale “Meilės pastangos 
perniek”, kaipo “baltą išdy
kėlę su aksomo antakiais.su 
dviem pikio kamuolėliais, į- 
spaustais jos veidan akių

Labiaus ątydos vertas y- 
;*a kitas didelis Shakespea- 
re’o prisirišimas, tai prie jo 
motinos, Mary Arden. Jos 
mirtis labai skaudžiai ant jo 
atsiliepė ir jis išreiškė savo 
pagarbą jai aprašyme mo
tinos Volumnia’s veikale 
“Coriolanus”.

Galop, pasiekus jam ke
turias dešimtis devynis me
tus, atėjo laikas Shakespea- 
re’ui nustoti dirbus ir pra
dėti atsilsiu, .ramumo ir 
džiaugsmo dienas, kurių jis 
jau seniai ilgėjosi.

Jisai parašė savo paskuti
nį ir stebėtinai puikų veika
lą “Audra”. Tame veikale 
Shakespeare parodo, save 
Proespero ypatoje, kuris at
sisveikina su visais savo vai- 
duliais, kaukais, kaip ir 
pats Shakespeare rengėsi 
atsisveikinti su visais savo

tarnais.
1585 mete, Shakespeare, 

dvidešimts vieno meto vaiki
nas, su ilgais garbiniuotais 
plaukais ir lengva širdžia, 
užsisėdo ant pigaus arklio 
ir apleido Stratford’ą ir Ci
ną Hathaway, ir dvynukus, 
ir visus kitus vargus.

Dabar, po dvidešimts aš- 
tuoniu metu, 1613 m., Sha
kespeare vėl užsisėda ant

tos kilmės žmogui 
buvo knygas rašyti.

negražu aišku, kiek męs turime “ge- 
intresniu fotografu

tinimai iki šiol pasirodydavo.,kėlimas kaipo 
bepamatiniais. Shakespea
re’o gyvenimo ir rašymo pa
slaptis kol kas dar pilnai ne
atidengta—neabejotina tik lėse

Rodos, prieš pora metų y

kuom
kur buvo nurodoma, 
mūsų fotografai yra 
jie turi pasimokinti.

tas, jog genijui prieinami 
toki siekiniai ir stebuklai a-į u* ko 
beiname jo protiškame ir Nors, 
dvasiškame išsivystyme, ku- tokia

- buvo maloni, iš dalies todėl, 
kad toji dėmė puolė ant lie-

į tuvių fotografų, vienok, a- 
genijalio į belnai imant, buvo nurodo- 

gyvenimo ma, kad męs, ar bent didžiu- 
ima iš mūs, nekalbant jau,

apie mus pastaba ne-
rie paprastiems žmonėms iš 
rodo negalimais.

Dabar męs sugrįžšime 
ankstyvesnius 
Shakespeare’o 
metus.

Nuvykus jam į Londoną,1 kiek męs pažįstame dailę, 
jį užvis labiau vilioja teat-, net nei to nežinome, kaip 
ras. Tame atvėjyj jisai pa- apšviesti fotografuojamą 
rodo netik tuolaikinį savo|ypatą (bei daiktą), kad iš 
viengenčių palinkimą prie žmogaus veido nepadaryti 
sceniškų veikalų abelnai, — mėnulio, t. y 
bet ir seka savo artimų kai-' męs turime 
mynų pavyzdi. Vienas žy-■ šviesa ir še 
miausių to laiko Londono fas, neturįs supratimo apie 
aktorių Robert Burbedge šviesą ir šešėlį, nedaug tė- 
paėjo iš to paties Stratfor-Į siskiria nuo esančios foto- 
d’o apielinkių. Karališkoje grafuojamos mašinos, į ku- 
truppoje buvo kelintas ar-irią įmetus pinigą, pati už- 
tistų iš Warwick’o pavieto,1 dega šviesą, nufotografuoja

Angliškų didžiūnų trupposo 
(Toliaus bus).

nepadaryti 
., kad būtinai 

susipažinti su

ir i 5—10 minučių išmeta
V % €

“Popular Mechanics” žur
nale viename iš siu metu 
numerių).,

Fotografams me- biau parašiau del

gejams nių, vienok matomai p. B. 
atrodo nepageidaujama, nes 

Tūlas Burdingonas “Lais-. labai gali būti, jog nujaučia, 
vės” No. 48, paminėjęs ma-< kad ir iš knygos prasimoki- 
no atkartotą p. .J. Kačer-.nęs gali tiek žinoti, kiek ir 
giaus mintį iš “Laisvės” (didžiuma mūsų fotografų 
No. 42, linkui apgavingai žino. Žinoma, kaipo foto- 
pardavinėjamos brošiūrėlės, grafams, tas nėra pageidau- 
iš kurios neva kiekvienas jama, nes ypata, supranta-

arklio ir
Stratford’ą,
gyvenimą gentlemanu. Da- jęs, kad aš esu parašęs kny- vertę, ir kaipo
bar jis keturesdešimts devy-igą apie fotografavimą, už- nebebus galima jokių
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ma išmokti profesijos ir tai 
tik j tris metus”. Taip 
tik kad tris metus, bet ga
li mokintis ir tris kart po 
tris, juo ilgiau, tuo geriau, 
bet nežiūrint, kol nesimo
kiusi, o visgi apart nuėmimo 
šliūbinių grupų, ar tai dvie
jų ypatų, stovinčių, kaip 
Striūnos, daugiau jokių pa
veikslų imti neišmoksi. Jei 
kas tam netiki, lai nueina 
pas tuos neva geruosius fo
tografus, tai pats persitik
rins. Kad būti geru foto
grafu, tai apart minėtų pa
veikslų, turi išsilavinti foto
grafavime portretų, pritai
kant prie kiekvienos ypatos 
skirtingai apšvietimą ir po
zą, fotografavime namuose, 
taipgi ėmime įvairių gru
pų nakčia, nepadarant žmo
nių išverstomis akimis, ir 
būtinai nors paviršutiniai 
susipažinti su komerciška

ne-
AR GALIMA TOKIEMS 

TIKĖTI?

“Amerikos Lietuvių Visuo
menei” išgiria “Lietuviui 
Draugiją” ir visą jos veiki
mą ir pasmerkia A. Bulotą

draugiją.
Suprantama, negalima už

drausti vienus girti, o kitus 
peikti, bet labai keistai iš
rodo tokių žmonių pasielgi
mas, kurie vieną dieną gi
ria, o kitą jau tą patį pa
smerkia. Tokiems žmonės 
negalima užsitikėti nei už 
centą. Prie tokių priklauso 
ir p. M. Šalčius.

Apie du menesiu laiko at
gal Pitts tono Lietuvių 
Knygyno draugija parengė 
prakalbas ir Užkvietė kalbė
ti p. M. Šalčių. Tuomet Šal

pinigų, mokėdamas 7 nuo
šimčius, bet jeigu turi sko
los, tai už jokį nuošimtį ne
gali gauti paskolos.
liaus Balčiūnas sako,
valdžia suteikia visus reika
lingus patarimus apie aug
menis ir gyvulius. Bet kokia 
nauda iš to patarimo? Jei
gu ūkininkas turi gyvulių ir 
šieno, tuomet jis ir be val
džios patarimų gali juos au- 

’ginti, bet jeigu neturi, tai 
valdžios patarimu negalės 
lA? pinigų įgyti. Balčiūnas 
sako, kad darbininkui daug 
smagiau esą gyventi ant ū- 
kės, negu mieste. Aš turiu 
pasakyti, kad prie dabarti
nio kapitalistų surėdymo, 
kapitalistai lygiai išnaudoja 
kaip darbininką, taip ir ū- 
kininką ir lygų vargą ken
čia kaip darbininkas, taip ir 
ūkininkas.

Jeigu kas nori pirkti ūkę, 
tai patartina pirkti tiesiai 
nuo pačių savininkų, o ne

kių smulkmenų, apie kurias čius iškėlė į padanges Bulo- 
tankiausia tie mūsų geresni tą ir Žemaitę ir pasmerkė 
fotografai nei supratimo ne- Liet. Draugiją. Dabar p. 
turi. . s

Linkui išleidimo paskelb- giasi: peikia Bulotą ii’ gar- 
tos knygos (“Laisvės” No.' hina Liet. Draugiją. Aš ge- 
42), turiu pranešti, kad jei-! 
gu nesiras ganėtinas skai- ’

Šalčius jau visai kitaip el-

ti. Ar negalima būtų su
rengti nors prakalbos, kad 
atgaivinus socialistų kuopą? 
Jeigu pirmiąu ten gyvavo 
didelė ir stipri kuopa, tai 
kodėlgi ji dabar negalėtų 
gyvuoti? Jeigu vieni Ba- 
yonnės draugai negali su
rengti prakalbų, lai kreipia
si pas L. S. S. IV Rajono 
Komitetą arba pas arti
miausią kuopą, kuri neatsi
sakys prigelbėti.

Draugai, pasirūpinkite tą 
darbą atlikti, lai šis mano 
atsišaukimas nepasilieka 
tuščiu atsišaukimu, bet at
neša naudą.

L. S. S. IV Rajono sekret.
D. P. Pilka.

Lietuvių Darbininkų 
Literatuos Draugi

jos Reikaluose.
ROCHESTER, N. Y.

Birželio 19 d. įvyko Lietu
viu Darbininku Literatūros 
Draugijos įsteigiamasis su
sirinkimas, kur prisirašė 
dar daugiau naujų narių, 
(kuopa jau buvo pradėta 

J organizuoti pirmiau). Iš- 
rinkta kuopos komitetas, 

sigailėk už pgarsinima do-i^arill į3Psirįse. ?au 
šimtą 'kU0P0S Geistina, kad 

‘ į Rochesterio pirmeiviai lie
tuviai paremtų tą naują 
kuopą. Ypač būtų geistina, 
kad pasiskubintų iki 1-mos 

AR GRĮŽT LIETUVON9 [liepos. Norintieji prisirašy- 
“Laisvės” N 2 tilpo R. M. plačiau dasižinoti apie 

L. D. L. D. kuopą, kreipki- 
i kuri as prie kuopos komiteto: 
sakyti pienininkas J. Aukštikalnis, 
Šalčius sekretorius J. P. Stančikas, 

pataria grįžti Lietuvon ir (iždininkas, Jieva Zilinskiū- 
palaikyti prigimtą savo šalį, tė.

apgyventi 
tai ta- 
blogo ir KAS.su SCHENECTADY? 

.... v v * T Kodėl Schenectady, N.naikinti savo sali, nes dr ; neįkuria L. D- u IA 
turime carą ir kaizeri, ku-;?u Qg, Juk tei taip leng. 
rie užtektinai naikina. Juk) b lo lengva. Mokę=- 
ir dabar caras ir kaizens • . tik°75c. j metus. Lite- 
sunaikmo musų tėvynę. Man ratūros drau ija niekam ne.. 
rodosi, męs privalom butnužkenk nįekam į kelfa 
užganėdintais tokiomis pra-1 . _ . . . . ,
kalbomis, kokias sako p. Paieis- Jai ir imtingų dai 
Šimkus, nes jis taip daro ar- Į nereikia laikyt. Užtenka ke
bą kalba iš pasišventimo, lių į metus. Tik sumokėkit 
Męs nežinome, kas gali atsi-1 mokesčius, kalbinkit naujus 

'narius ir laukit knygų. Tai 
ir visas darbas.

Na, Schenectadiečiai, ur- 
! Laukiam pranešimo 

'apie kuopos susitvėrimą!

gali pigiau parduoti. Kada 
perkama per agentus, tai 
agentai už savo darbą ima 
nuošimtį. Jeigu tik nori 
pirkti ūkę, tai pagarsink 
laikrašty, kad tokioj ir to
kioj valstijoj nori pirkti, 
tuomet gausi informacijų 
nuo pačių savininkų. Nepa-

lerio, tai sutaupysi 
dolerių.

A. Adomavičius.
Fountain, Mich.

----------- - j. As ge- židžiūno' straipsnis 
irai prisimenu, kaip tuomet ‘grjžt Lietuvon?” 
Šalčius pasakė: “Jeigu kam trumpai norėčiau 

čius pageidaujančių, neišlei- priguli garbe šelpime nu-1 Jeigu Šimkuj 
siu. Įdėti sumą pinigų, iš'kentėjusių nuo karės, tai j 
ko biznio jokio tikėtis nega-Į Bulatams ir Žemaitei”. |

Tuomet p. M. šalčius apie pad neleidus^ jąlima, neapsimoka. Jeigu 
dai' rastųsi norinčių tokios tą Liet. Draugiją nei gero svetimtaučiams 
1 v 1 • i • V 1 ' V 1 • 1 — • 1 1 —•knygos, praneškite, iš. ko 
bus galima spręsti, apsimo
ka išleisti, ar ne?

R. Kručas,
795 Manhattan Avė.,

Laisvoji Sakykla

ir iš ten pat sužino- cesą, labiau supranta ii
tokiai jau link kokios ten

i nesą- 
nių metų, pagal jo ir pagal Lsidavęs klausimą: “Ar gali-' monių apie paveikslus pri- 
tų dienų tikras senis, plikas'ma iš knygos pasiskaičius pasakoti, kas tankiai yra 

būti fotografistu?” — pats daroma ypač per svetimtau- 
ten patatsako.kad negalima, čius fotografus.
Taip, pilnai sutinku, kad! p. B. gązdina, būk susipir- 
tik pasiskaičius knygos jo- kimas reikalingų 
kiu būdu nebūsi fotografu, labai I 
neigi fotografu mėgėju, bet lygiai ir chemikalai, 
turint norą, skaitant kny-! ros ir kiti dalykai.
gas ir praktikuojant, tai ne-1 pasakyti, kad, kaipo dėl fo- 
tik kad galima susipažinti tografo mėgėjo, viską rei
su pradine fotografija, bet kalingą galima susipirkti už 

u- mažą sumą, be aikvojimo 
daug bereikalingiems daik
tams bei netinkamiems įran
kiams.

ir pailsęs nuo gyvenimo. Te- 
čiaus neilgai teko jam 
džiaugtis atilsiu, kurio jisai 
taip buvo išsiilgęs. Jisai nu
mirė balandžio 23 dieną, 
1616 m., būdamas penkias
dešimts dviejų metų senu
mo.

Yra žinių, jog jam numi
rus, jo gana gerai aprfipin- 
tame name, visai nerasta:kur kas daugiau galima 
jokių knygų, kas, jeigu tei- žinoti, negu didžiuma šian- 
singa, parodo, ant kiek jis dieniniu fotografų žino, 
nuo visko atsi akė ir kaip p. 
ramiai gyveno. | (kad

Kodėl -Shakespeare su-[ku iš 
grįžo į nuskurusį Stratfor
d’ą Kas privertė gerbia
mą Londono publikos numy
lėtinį, namų savininką ir 
žemvaldį, žymiausio teatro 
valdytoją—dar ne seną žmo
gų,—atsisakyti nuo literatū
ros ir verdančio veiklumo, 
pamesti sostapylę ir bliz
gantį draugų ratą? Tas 
ir iki šiol pasilieka neišaiš
kintu. Ta mįslė nuo senovės 
gimdė daugelį kalbų ir bu
vo viena iš priežasčių abe
jojimų, ar tikrai William 
Shakespeare iš Stratfordo 
buvo didžių knygų auto
rium, ar jis buvo tik žinomu 
aktorium, tikrasis gi knygų 

, autorius tik, su juomi susi
taręs, naudojosi jo pavarde.

Buvo , išreiškiama spėji
mai, —(ypač Amerikoje) v_____ _____ ____  t
be jokių rimtų pamatų, jog esu pastebėjęs jokio gėrės- pragyvenimą.

o Shakespeare’o slapyvar- ‘ . ..
‘u dengėsi garsus filoso-

’r karalienės Elzbietos kad tarpe profesionalų foto- skonį paveiksluose,
'ris, Bacon, nors žino- grafų atsibūnd įvairus susi-“fotografas neturi nei pro-

išsitarimo: “ka
dangi beveik visi geresni 
fotografai yra “Laisvės”

Visur Esantis

me nieko
i ė, kad prie jos priklauso tik mums nereikia skubintis pa- 

... . > ° laisvi | tiemkunigų pataikūnai, 
žmonės negali prigulėti.

Ir kaip galima tokiam 
žmogui tikėti? Reiškia, jis 
ar pirmiau melavo, ar dabar 
meluoja. Patartina vietos 
lietuviams sušaukti vieša 
susirinkimą ii’ užprotestuo
ti prieš Šalčių už tokį jo 
veidmainiavimą. K a tokie 
žmones sako arba rašo, tai 
mes neprivalome jų klausy
ti.

V. Andriulevičius.
Mahanoy City, Pa.

Teko girdėti, kad laike L. 
S. VII Rajono konferen- 

ios buvo svarstoma kas- 
gemančios 

ar negimusios Jaunimo Or
ganizacijos. Net turėjo ir 
karštus ginčus. Mat, vieni 
aiškino, kad tai neverta at
kreipti atydos; kiti gi matė 
kenkimą L. S. Sąjungai, 

įrankių Man stebėtina, kad apie to- 
brangiai atsieina, kaip kius dalykus net konferen- Dembskio biografiją gaus 

popie- cijose svarstoma 
Turiu! matau,

IUPU1.

paskelbė, kad kun.

Kiek aš'tik tie, kurie užsisakys pas 
, tai tik muilo burbu- jį ir užmokės jam pinigus, 

Ton priguli pora Wil-Į tai aš dabar atsidūriau keb- 
socialistų ir Jam padėjime ir nežinau nei 
Jet.” agen- ką daryti. Mat, aš jau esuvienas

tas, mūsų Živatkauskas z 4

dilbai tienė
beveik pragyvenę di- 

unžiaus, užsi- 
Juk jie 

šimtą karti] geriau tiktų 
senbernių organizaci

Tas tai ogi priklauso desnę pusę i 
irksi. Toliaus vėl p. manė būti jaunais.

B. aiškina neva, kiek tai už
ima laiko praktikavimas, prie t- 
Tiesa, praktikavimas užima jos, o ne prie jaunimo. Juo-
laika, bet turime žinoti, kad

C Z Z

ypata, kurios laikas yra kuo

augštai juos iškėlė.

gerai būtų, kad jie irgi iš
reikštų savo nuomonę etc”), kitu užimtas, praktikavimu 
beaugštindamas jų vardą nei neužsiims, o tam, kuris 
nei nepastebėjo, kaip per- neturėdamas jokio užsiėmi-

Pagal mo, tankiai praleidžia laiką
p. B., tai nei fotografų mok- visai uždyką, toks praktika- 
slainėse negalima taip susi-Aimas kaip tik būtų labai 
pažinti su fotografijų ėmi- ant naudos ir vietoje nuo- 

rgio suteiktų smagumą. 
Ar p. B. gerai daro, ati

mti su vie n tau-

tikti ir šioj šaly. Juk Ame-1 
rika nėra tokia šventa šalis, 
kad jau negali kilti karė, i 
Gali taip atsitikti, kad čia | 
gali įvykti skerdynės, o Lie- mu- 
tuvoj bus ramu.

V. Domaševičius.
St. Louis, Mo.

I BAYONNĖS DRAUGUS.
Pirmiau ir Bayonnėj bu

vo darbininkų judėjimas,bet

NAUJOS L. D. L. D. 
KUOPOS.

25 d. birželio, susirinkus 
draugams į Salmer parką, 
Detroit, Mich., pakvėpuoti 

iš Bayonnės išvijo. Rodosi, /yru di g. I. Jocionis
ir dabar Bayonnėi randasi, nur0(Je, kad leikahnga su

tverti L. D. L. D. kuopą. 
Paskui Jfalbčjo J. Danta, 

gi ir toki veikia? Klabinau ijtiradinėdamas minėtos 
į Bayonnės darbininkų duris.(jraugystes naudingumą,nes 
visokiais būdais, bet niekas į1 .niPinasi išleidimu gerų 
jų neatidarė. Rašiau dau-Per tą1 kiekvienas 
gybę laiškų—nieko neatsie- / a.r\)iaiI]kas‘ Priva 1° prie jos 
kiau. Važinėjau, kad ant Pabaigus
vietos patyrus dalykų stovį kalbėti, susitvėrė L. D.. L. 
—nieko nelaimėjau. Piy-1 kl. kuopa, pne kurios pnsi- 
moji darbininkų judėjimo ' rąsė 14jiaiių. Į valdybą is- 
jiega išsisklaidžius, o jeigu jankta sm draugai . F. J. Po- 
kas ir pasiliko, tai garbina be(hnskas piimimnku, Pk

Masis iždininku.
Greitu laiku komitetas 

sušauks kuopos susirinkimą 
ti, gal patys sukrus, bet ir/r tikimės daugiau naiįP 

!to nesulaukiau. Pagaliaus, Sau^L 
į Bayonnę persikėlė drg. | t 
Trakimas gyventi. Nudžiu- Gerbiamas Drauge! 
gau ir maniau, kad dabar

‘2 1 • j i .......... . ---------biografijos ir užmokėjęs pi- darbininkų kraujas, bet ką 
nigus “Vien. Lietuvninkų' 
raštinėj. Tokiu būdu mel

kai ima į juos bežiūrint. 
Jau ne taip būtų stebėtina, 
kad užsiimtų tuomi jauni, 
pilni energijos žmonės, bet 
dabar!... O jau taktika mū
sų tautiečių yra gerai žino-i ją ir kuriems 
ma. Juk Živatkauskas visa ! pinigus r*'"

kinti, kaip bus tokiame at
sitikime, ar aš galėsiu gau
ti knygų, ar ne? O gal pi
nigų atgal pareikalauti?

Noriu gauti greitą atsa
kymą, nes tie draugai, kurie 
per mane užsisakė biografi-

ir Mockus, tai tik sarmatą 
lietuviams daro. Bet kuo-

resnitis fotografus“. Pasak
p. B., beveik visi goresni fo- Traukdama?
tografai esą “Laisvės” skai- čius nuo studijavimo foto-: j publiką savo kalba ir 
tytojais, aišku, kad jis kalba *grafiiii ėmimo proceso bei siems tasai “Bagočius” 
apie lietuvius fotografus, pastojimo fotografais mė- ’ 1 ’ 11 '
nes svetimtaučiai juk “Lai-' gėjais? Visai ne.
svės” neskaito. Visai neno-' profesionalai fotografai
riu žeminti vardą mūs vien-’mažai teužsiima studijavi-

nes tas mu dailės paveikslų, nes 
būtų perdaug, vienok turiu tankiausiai gyvena tarpe 
priminti, kad niekur dar ne- lietuvių-lenkų ir daro iš jų 

.0 kadangi
nio paveikslo, nuimto per minėtieji lietuviai-lenkai, a- 

Žinant, belnai imant, turi vienokį 
todėl

taučių fotografų,

lietųvį fotografą^

gočius, tai tiesiok užžavėjo 
vi- 
la- 

bai patiko. Su Mockum tas 
Mūsų. pats. Jo kalba iš daugumos 

žmonių gaivu išsklaidė 
prietarų rūką. Galima drą
siai sakyti, kad tie žmonės, 
numetę tą protą rišančią 
skraistę, galės tolyn žengti 
prie darbininkiško susipra
timo.

Kuomet būdavo živilietės 
tik pasirodo ant scenos, ta
sai pats Živatkauskas pra-

tautos dievaitį”. Nusibo- ja^tininku n M.
dus juos raginti, palioviau

pamatę Šliupo pranešimą,1 viską daręs ir maniau, gal
.............i. i:..41 ..r. :   I j...t i.., ............................___________

pinigus užmokėjau per

apgavęs, nes knygos gauna
mos tik pas Dr. J. šliupą.

D. P. Pilka. i

naujie-gau ir maniau, kad dabar Pranešu linksmą naujie-, 
ten prasidės judėjimas, drg. na, kad per pasidarbavimą

Ig. Kavaliaūsko ir prita
riant tūliems socialistų kuo
pos nariams,Gardner,Mass.^ 
susitvėrė L. D; L. D. kuopa, 
prie kurios prisirašė 13 na- 
riij. Tuojaus bus kuopos o- 
ficialis mitipgas, kuriame, 
be abejonės, prisirtašys ir 
daugiau.

Naujas Narys.

APIE LIETUVIUS FAR- 
MERIUS.

“Laisvės” N24 p. V. Bal
čiūnas, rašydamas apie lie-1 
tuvius farmerius, apsilenkė1 
su teisybe. , Jis sako, kad 
čia lengva pasiskolinti pini
gų ūkio vedimui veik be pro 
centų. 1 
gu ūkininkas neturi skolos, 
tai tuomet gali pasiskolinti laikas pradėti ką nors veik-1

Trakimas sujudins Bayon- 
nės apsnūdusius darbinin
kus. Bet veltui džiaugsmas, 
nieko nesigirdi.

Pirmiau Bayonnės drau
gai energingai darbavosi,or- 

vedimui veik be pro- ganizavosi ir veikė, kiek ga- 
Tai neteisybė. Jei- lėdami. Dabar to nėra. Ro

dosi laikas būtų sukrusti,

antakiais.su
KAS.su


LAISVI
laimingo šeimyniško gyveni*
mo. D. P. R

IČ cnri Al 17MA 1QTADIIAQ Rusijos s.-d. partijos vardą, o ne rusų s.-d. 
1M wWlrlLlIuTlV IplVAIJVu Mūsų organizacija turėjo Vilniuj skyrių

LIETUVOJE.
(IŠ “Socialdemokrato“).

buvo 
su P. 
ir K.

(Tąsa).
Iškarto politikos pažiūrų skirtumas ne

kliudė bendram darbui. Buvo įkurti 6—7 
darbininkų agitatorių ir moksleivių rate
liai. Įkurta buvo kurpių “kovos kasa“ 
(kasa oporu). Propaganda ir agitacija 
buvo vedama lenkų kalba.

Santykiai su žydų organizacija 
labai geri. Užtat ėjo nuolatinė kova 
P. S., kurią atstovavo D. Rimkievič 
Tvardovski. Taip buvo dėlto, kad P.
nepripažino savarankės Lietuvos s.-d. or
ganizacijos.

Mūsų organizacijos intakes ratas pla
tyn ėjo; męs įgijome ryšių su šaltkalviais, 
staliais, spaustuvių darbininkais. Pradėjo
me plačią agitaciją tarp masų—jai tinka
mos dirvos parengė per dešimtmetį kapita
lizmo plėtojimąsi. Bet mūsų organizacijos 
augimui kliudė viešpatavusis pažiūrų skir
tumas. Tas skirtumas aiškiai reišdinasi 
jau 1895 m. rugpjūčio mėn. santikiuose su 
lietuvių patriotų demokratų organizacija, 
kuri leido “Varpą“ ir “Ūkininką“.

Zuikis ir aš dalyvavome tos organiza
cijos suvažiavime, kuris tuo metu buvb Vil
niuj. Aš žiūrėjau į tą suvažiavimą tiktai 
kaipo į areną demokratinėms revoliuciji- 
nėms idėjoms propaguoti. Zuikis pripaži
no reikalą turėti stiprių nuolatinių ryšių su 
patriotų demokratų organizacija. Sugrįžu- 
sis į Vilnių Andrius stojo į Zuikio pusę ir 
greta s.-d. darbo taip-pat prisidėjo prie lie
tuvių kultūros darbo organizacijos. Tais 
pagrindais įvyko nesusipratimų, kurie pri
vedė ligi skylimo. Aš tikinau, kad toj va
landoj, kuomet darbininkų judėjimas da y- 
ra jaunas ir silpnas, kultūros darbas ir 
tvirti ryšiai su patriotais perkeis galų-gale 
s.-d. organizaciją į patriotų partijos darbi
ninkų skyrių. Tos pačios nuomonės buvo ir 
keli kiti draugai—S. Zalivka, geležinkelio 
tekintojas Vitalis Voitkevič, odininkas V. 
Vasilevski, M. Tomaševič, J. Papkievič.

1896 m. pradžioj nutraukėme organiza
cijos ryšius su lietuvių draugais ir pradėjo
me savarankiai veikti. Sąlygos buvo geros, 
parengtos besiplėtojančio Lietuvoj kapita
lizmo. Teisybė, kurpių krizis, kuris keli 

tai atgal buvo paaštrėjęs dėlei Lenkijos 
konkurencijos, nedavė dirvos ekonominei 
kovai tam amate. Dėlto jį palikome drau
gams lietuviams, kurie ten turėjo plačių 
ryšių, o patys- nekreipėme domą į didžiau
sius fabrikus—odinyčias, Cimmermano me
talinį fabriką, geležinkelio dirbtuves. Ki
lusis balandžio mėnesį' Kijevo s.-d. organi
zacijoj sumanymas sušaukti visos Rusijos 
s.-d. suvažiavimą davė akstiną įkūrt Lietu
voj tvirtai organizuotų s.-d. grupių.

Maž-daug tuo pačiu laiku įvyko Vilniuj 
du suvažiavimu, kuriuodu įkūrė dvi organi- 
zaciji: L. S. D. P. ir Lietuvių Darbininkų 
Sąjungą (Związek Robotniczy na Litwie). 
Pirmame dalyvavo Vilniaus, Kauno, Pane
vėžio organizacijos ir sodžiaus atstovų— 
lietuviai. Antrame—Vilniaus, Minsko,
Smorgoniaus ir Nemuno-Rūdos ir apielin- 
kės atstovai. Sąjungos suvažiavime buvo 
sutaisyta jos politikos programa, kuri tilpo 
vėliau “Pzregląd’e Robotniczy“ N2. Jo tu
rinys buvo toks:

Stengdamos kartu su viso pasaulio 
darbininkais įkūnyt galutiną darbininkų 
klesos tikslą—savo klesinę diktatūrą ir so
cializmo pervartą, Lietuvos darbininkų 
klesa kovos Rusijos darbininkų klesos or- 
nizuoto avangardo eilėse dėl sugriovimo 
caro valdžios ir Rusijos valstybės demokra- 
t;žavimo plačios visų jos provincijų, tam 
skaičiuj ir Lietuvos, savivaldybės pamatais 
ir laisvo lietuvių, lenkų ir kitų tautų kul

tūros plėtojimosi pamatais. Rengdama 
Lietuvos darbininku masas tam uždaviniui 
įvykdinti, Darb. Sąjunga ves tarp jų: 1) 
agitaciją, pasiremdama jų ekonominiais ir 
politikiniais reikalais, visuomet atsiminda
ma viso pasaulio proletaries reikalus ir ga
lutiną tikslą; 2) plačią socialistų propagan
dą; 3) organizuos streikų ir demonstracijų. 
Lietuvių-Lenkijos-Baltarusių-Ukrainos fe
deracijos programa, taip-pat Lietuvos au
tonomija, buvo laikoma: 1) gryna utopija,y 
kadangi ji neplaukia nei iš ekonominio Lie4 
tuvos plėtojimosi tendencijos, nei iš besi-) 
reikšdinančių to plėtojimosi procese prole- 

” tarijos reikalų; 2) labai kenksminga, ka
dangi, bendrųjų visos tautos uždavinių 
vardu artindama jaunas darbininkų orga
nizacijas su buržuazija, paraližuos klesų 
kovos plėtojimąsi.

Organizacijos klausimu Darb. Sąjunga 
dirbs, kad sujungus visas Lietuvos darbi
ninkų organizacijas į vieną partiją, kuri 
sudarytų autonominę dalį Rusijos s.-d. par
tijos. Sąjunga proponuoja, kad turinti įsi
kurt būsiiham suvažiavime visos valstybės 
s.-d. dėlei savo tarptautinio sąstato priimtų

. * - ■ X i t .<

šiose profesijose: odininkų, šaltkalvių,spau
stuvių darbininkų; savo atstovų turėjo tarp 
kurpių, šokolado, pieštukų fabrikuose, bra
voruose. Birželio mėnesį vedė visuotiną 
slapiojo darbo odininkų streiką (“bomšči- 
kų“). Su pagalba įžymaus organizatoriaus 
“Šovos“ (Rulkovskio) neužilgo po to strei
ko įkūrė bendrą odininkų kovos kasą, kuri 
gruodžio mėn.per Lietuvos miestų odininkų 
suvažiavimą persikeitė į visuotiną Lietu
vos odininkų sąjungą.

1896 m. rudenį Lietuvos Darb. Sąjunga 
dalyvavo tarptautiniam socialistų kongrese j platformą reikalavimą mo

terims balsavimo teisiu, tuo-
4. 7

met męs duosim jums 4 mi- 
lionus balsų“.

Pasižadėkit agituoti už 
mus—tai męs jums duosim 
milionus balsu.

Negražios tai derybos,ne
švarus tai biznis. Negra
žu parduoti save, kad gauti 
ką nors. Juk jos labai ge
rai žino, kad balsuoti už re-

Londone. Ją atstovavo d. Viera Zasulič, 
kuri turėjo mandatą nuo trijų miestų orga
nizuotų darbininkų (Vilniaus, Minsko ir 
Smorgoniaus).

Maž daug tuo pačiu laiku įsikūrė Lie
tuvoj, kaip minėjau, ir L. S. D. P., kuri pir
mame suvažiavime 1896 m. gegužės mėn. 
priėmė Lietuvos-Lenkijos Baltarusių Uk
rainos federacijos programą. Be Vilniaus 
organizacijos, kuri turėjo savo skyrių kur
pių, šaltkalvių, stalių, siuvėjų profesijose i

MOTERIMS NAUJIENOS
Buržuazinės sufragistės 

visai prastai save rekomen
davo, kada už viliugingą 
prižadėjimą nutarė parsi
duoti republikonų ir demo
kratų konvencijom.

Jos pasakė demokratams 
ir republikonams: “Jeigu 
tamstos Įdėsit i savo partijų

kas daryti? Nuo ko tas 
viskas paeina?

Amerikoj trustai viską 
valdo. Yra mėsos ir kiauši
nių trustas, yra kviečių tru- 
stas.Trustai superka viską 
ir parduoda tokia kaina, 
kaip jiems patinka. Kapi
talistų valdžia padeda Prus
tams.

Ar šiaip męs kalbėsime ar 
taip, visviena turime prieit 
prie išvedimo, jog kapitaliz
mo sistema reikia nuverst.

Lai gaspadinės organizuo
jasi !

Man rodos, kad tie žmo
nės, kurie nesuprasdami gy
venimo, o gamina didelę šei
myną, verti pasigailėjimo ir. 
pamokymo. Jiems reikėtų 
gerai išaiškinti, kad jie ne
bijotų “įmetimo į ugnį“!,.. 
Pats gyvenimas mums sa
kyte sako,jog ir tikinti žmo
nės nenori turėti daug vai
kų, nes ir jiems iki gyvos 
galvos dasigraužia vargas. 
Bet tame bėda, kad jie bijos 
to “dievo“ prisakymo. O 
antra, tai nežinomi apsisau
gojimo būdai, kuriuos val
džia draudžia viešai skelbti.

rai žino,kuo daugiau bus

mui.
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ir ryšių su kitų profesijų darbininkais, L.! publikomis ar ~ -9-^. — • . • a • • • T T * J • • V 1 • I 1S. D. turėjo taip-pat organizaciją Kaune— 
ten nuvyko Feliks Dzieržinski, kuris ilgai
niui užėmė* žymią vietą Lenkijos s.-d. ju
dėjime...dėjime... Vilniaus L. S. D. organizacijoj 
dirbo įžymus jau tuomet Rusijos s.-d. ser
bas iš Juodkalnijos—Perazič-Soloducha. 
Ypatingai ačiū jam, 1897 m. pradžioj antra
me suvažiavime buvo perkratyta L. S. D. 
programa, priimtoji pirmojo suvažiavimo, 
ir federacijos reikalavimas pakeistas Lie
tuvos autonomija Rusijos valstybės demo
kratizacijos pamatais.

Pastačius 1896 m. darbininkų organi
zacijos pamatus, 1897 m. sausio mėn. Lietu
vos Darb. Sąjunga išleido savo atsišaukimą, 
kuriame kalba apie Vąršavos—Pęterbur- 
go geležinkelio dirbtuvių vidujiniu^ santy
kius. Jo vaisius buvo laimėtas vienadienis 
400 darbininku streikas. Savaitė vėliau bu
vo išleistas pirmasis Lietuvoj politikinis at
sišaukimas dėlei areštų: į kelias dienas po 
streiko buvo areštuotas šio straipsnio auto
rius ir Vitalis Voitkievič.

Paskui pradėjo leist “Przegląd Robot
niczy“, kurio išėjo 1897—99 m. 5 num. 1897 
m. vasarą įvyko naujų masinių areštų, ku
rie suteikė skaudų smūgį abiem organizacL 
jom. Buvo laikas, kuomet Sąjungai taip 
pritrūko. dėlei areštų inteligencijos, jog 
“Przeg. Rob.“ N3 buvo visas parašytas ir 
sutaisytas N14-dm, t. y. Vilniaus citadelėj, 
ir slaptais keliais nusiųsta į miestą ir ten 
litografuotas. Bet atvyko naujų spėkų. M. 
K. nuolat apsigyveno Vilniuj ir energingai 
ėmė dirbti, kad atstačius areštų apardytą 
Sąjungos organizaciją. Į L. S. D. organi
zaciją, sugrįžo Andrius, po kelių mėnesių iš
leistas iš kalėjimo.

1899 m. kovo mėn. atėjo nusprendimai. 
Apie 40 Sąjungos ir L. S. D. P. narių buvo 
ištremti į rytų Sibirą ir Vologdos ir Viat- 
kos gub. Jų tarpe šio straipsnio autorius, 
S. Rulkovski iš Sąjungos, A. Birinčik, J. 
Olechnovič ir L. S. D. P. — 5 metams rytų 
Sibiro. Siunčiant juos įvyko Stepono rin
koj dvi demonstraciji, kuriose dalyvavo po 
500—7Q0 žmonių. Šaukė: “Šalin caro val
džią!“ Dainavo revoliucijinių dainų. Tai 
buvo pirmosios Lietuvoj politikos demonst
racijos. Gegužės 1 d. buvo kas metai šven
čiama, pradedant nuo 1892 m., ir įžymią 
rolę atliko klesinės darbininkų sąmones 
plėtojime, bet buvo taisoma tuomet gausių 
susirinkimų tik pamiesčio miškuose.

Plėtojanties darbininkų judėjimui, L. 
S. D. pradėjo vartoti ir lietuvių kalbą. Kar
tų, ypatingai 1898 m. gale, tarp inteligen
tijos ir L. S. D. agitatorių darbininkų da
lies buvo pastebėtas didelis rūpinimąsi lie
tuviu kultūros ir tautos darbu. Tai iš
šaukė nepasitenkinimo tarp prigulėjusios 
jai darbininkų dalies. Ir Sąjunga pradėjo 
stengtis, kad susijungus su Lenkijos s.-d. 
Tiesa, ten 1895 m. areštai suardė S. D. K. 
P. Bet jau 1896m., pasiųstas į Varšavą 
pirmojo visos Rusijos s.-d. suvažiavimo su
manytojų, radau ten ir sujungiau s.-d. sau
jelę. 1898 m. įsikūrė ten keli s.-d. darbi
ninkų rateliai. Jiems reikalaujant, nuo
lat buvo siunčiamas iš Vilniaus į Varšavą 
“Przegląd Rob.“. 1899 m. pabėgo iš Viat- 
ko's gub. Feliks Dzieržinski, kuris buvo iš
tremtas už L. S. D. Nuvykęs į Varšavą, jis 
įkūrė rimtą s.-d. organizaciją, kuri stojo, 
apskritai imant, S. D. K. P. pamatais. Ne
užilgo—1899 m. gruodžio mėn., Dzieržins- 
kiui ir M. K. sumanius, Varšavos s.-d. ir 
Lietuvos Darb. Sąjunga susijungė ir įkūrė 
Lenkijos ir Lietuvos s.-d. (S.D.K.P. ir L.).

Tuo tarpu, pabėgęs iš Jakutsko, atsidū
riau Vilniuj. Įėjęs į S. D. K. P. i L. C. K., 
iškeliavau jo siunčiamas į užsienį, kad or
ganizavus ten partijos organo leidimą. Tai 
buvo 1900 m. sausio pabaigoj. Tais metais 
įvyko 3 dalykai, kurie turėjo didelės inta- 
kos į Lietuvos s.-d. judėjimą.

(Tolimus bus),

KIEK VAIKŲ TURĖTI?
Apie šį klausimą dabar la- 

. Juo• demokratus, i i)ai plačiai kalbama. J... 
tai reiškia balsuoti už kapi-lmj interesuojasi dauguma.
talizmą, už militarizmą, 
vaiku ir moterų darba, 
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prostituciją! Juk jos 
turi žinoti. J 
noti, kuo yra republikonai ii 
demokratai, o visgi,

u^;rai supranta. Daugiau ap-
e Uu siskaitę ir geriau susipratę 

Juk jos turi ži- darbininkai veik visi pripa- 
/ žįsta, jog šiame kapitalistų 

nepai- surėdyme, reikia saugotis 
sant to viso, jos žada paspir- nuo didelio skaitliaus vaikų, 
tį kapitalistų partijom ir Bet mažiau susipratę ir ti- 
derasi su jom, kad ką nors kinti žmonės, visai kit-ka 
iškaulijus. !kalba> Pas juos nuo senų

Tasai turgavojimas prin- laikų yra įsigyvenus nuomo- 
cipais rodo, kad mūsų su-j nė, jog vaikų reikia turėti 
fragistės yra kūnas nuo'tiek, kiek “dievas“ duos, 
kūno, kraujas nuo kraujo 1 Mat, biblijoje yra pasakyta: 
visos buržuazinės visuome
nės.

Kas kita su Socialistų i 
Partija. Draugas Allan 
Benson pasakė, kad socialis-1 .
tų partijos nariai visuomet°. _c!ey.? prisakymą,n< 
balsuos už kiekvieną įstaty- riV*\(). justais J^ugnį 
mą, naudingą moterims,'vi- . " T f " 
sai nepaisydami ar jiemsatsi(’av? ant 
sufragistės ką nors paža
dės ar ne. Socialistų parti
ja žiūri į dalyką principia- 
llškai. Ji nesidera dėl balsu.
Ji užstoja teisingą reikalą, 
nepaisydama pasekmių.

< j?> P IĮ." .’y
’ I •

Nevaisingą medį iškirst, į 
ugnį įmest ir sudegint“. To
dėl, tikinti žmonės, nors ir 

* didžiausį vargą turi su di
deliu skaitliu m vaikų, bet

Toki žmonės, lyginai kaip ir 
die

vo valios“, priveisia jų, kad 
paskui ir patįs nežino, ką 
daryti. Paleidžia ant svieto 
kokį tuziną ubagų, kurie už
augę keikia netik šį pasaulį, 
bet ir pačius savo tėvus.

GASPADINĖS DOLERIS 
ŠIANDIEN VERTAS TIK 

50 CENTŲ.
Gaspadinės doleris, kuris 

seniau turėjo savo pilną ver
tę, šiandien giliuoja tik pu
sę dolerio.

Taip sako ne kas kitas,bet 
patsai darbo statistikos biu-1 
ras, valdiška įstaiga. i

1890 metais, tai yra Sa^^^/'-'^/^darbis.di- 
metai atgal gaspadme gale- iĮelė šoim verčia tgvus 1 VI 1 1 OI V\ 1 Iii/ i 1 O x y <■» vi O • • i i vi z J I

kaip tik kuris vaikas paau- 
kad

savo 
gyvenimą. Vaikas nuo ma
žų dienų dirbtuvėj, be jokio 
mokslo, nesuaugęs, nusikan- 
kinęs, lieka tikras ubagas 
dvasioj. Iš tokių vaikų męs 
nieko gero negalime laukti, 
nes tėvai dar mažus par
duoda kapitalizmo smakui 
su kūnu ir dvasia. Juos iš
augina bosai, bet ne tėvai. 
Bosu išauklėti vaikai, liks 
tikri kapitalo kareiviai. Jie 
prie pirmos progos sto ■ į 
milicijos eiles. Apart te,

turėda-

gyveninio, kas darosi tokio
se šeimynose, kur yra daug 
vaikų. Vargui nesimato 
galo. Tokių tėvų išauklėti 
vaikai negali būti naudingi 
draugijai. Tėvai,
mi 6—8 vaikus ir uždirbda
mi 10—12 dol. į savaitę, ne
gali jokiu būdu jų gerai iš
auklėti. Su tokia alga gali 
tik palaikyti gyvybę kūne ir 

‘ a pde n g ti nu o gu m ą. Apie
'vaikų mokslą, nėra ką nei

jo nusipirkti svarą “round1 
steak“ už 12 centų, pabaigo-. inir . -’7 , ga, siųsti j dirbtuvęje gi 1915 metų uz_ tą pati |jek tiek pa'lengvinus
svarą tos pačios mėsos rei
kėjo mokėti jau veik dvigu
bai, nes 22 centu. Kitais žo
džiais tariant, seniau gaspa- 
dinė už dolerį nusipirkdavo 
veik 9 svarus “round stea- 
k’o“, o dabar nusiperka jau 
mažiau, negu 4į svaro. Ką 
seniau galėdavo nusipirkt 
už 50 centų, dabar reikia 
viso dolerio.

Tą patį galima pasakyti 
apie sirloin, pork chops, rū
kytus lašinius, kiaulieną ir 
k a kita.

Prieš 25 metus gaspadinė 
galėjo nusipirkt už viena 
dolerį su virš 9 svarus pork

vaikų, neatri 
t i gyvenimą,

imi i jia-

mažyčiai.

lerį perkama, daug maž. 
penki ir puse svarai. Prieš 
25 metus už vieną dolerį ga
lima. buvo nusipirkti 8 sva
rus rūkytų lašinių, o perei
tais metais už tą patį dolerį 
jau ir 4 svarų nebuvo gali
ma nusipirkt.

Keli žodžiai apie kiauši
nius. 1890 metais už tuzi
ną neblogų kiaušinių viduti
niškai mokėjo kiek daugiau, 
nei 20 centų. O pereitų me
tų gruodyje už tuziną jau 
reikėjo mokėti apie 40 cen
tų ir dar daugiau. Pabran
go dubeltavai.
• Ar pamislijo gaspadinės 
ar užsidavę sau klausimą,

itima suaueu
atlikti

ką atlieka ir suaugę.
Todėl, męs nuo tokių žmo-

vo valios“ veisia kodaugiau- 
siai vaikų, negalim laukti 
nieko gero, kaip tik amžinų 
vergų. Tokių tėvų vaikai 
nebus socialistai, nebus nau
jos gadynės ištikimi karei
viai, bet bus darbo žmonių 
ligos. Jie, kaip minėjau, 
bus pirmi kruvino kapitalo 
kareiviai, nes juos gyvenimo 
aplinkybės taip išauklėja.

Mano nuomone, darbo 
žmonės turėtu kontroliuoti 
skaitliu vaiku. Darbininku 
klesa turi kovoti su tokiais 
įstatymais, kurie draudžia 
apsisaugojimo būdus nuo 
užsiveisimo. Ypatingai mo
terįs turi kelti griausmingą 
balsą prieš tokius įstatymus. 
Moteris, Kurios nenori ma- 
tyti savo pagimdytų vaikų 
kapitalo vergais,turi apsi
saugoti nuo daug vaikų. 
Tvlano nuomone, darbininkas 
privalo turėti tik tiek vaikų, 
kiek jis gali atsakančiai iš
auklėti. O jeigu negali — 
neprivalo turėti nei vieno! 
Priveisti vaikų ir pavesti 
juos auklėti ant gatvių ir 
kiek paaugus bosams, — tai 
^mertelnas griekas prieš 
darbininkų klesa.

V. A. Zosytė.

MOTERIS AMMUNICIJOS 
IŠDIRBYSTĖSE.

Europoj dabar moterįs 
lošia svarbią rolę visose 'iš- 
dirbystės šakose, ypatingai 
ammunicijos, kur jų skait
lius labai žymiai pakilo. 
Štai Vokietijoj, Kruppo ka- 
nuolių dirbtuvėj, 1 d. rug 

•pjūčio, 1914 m., dirbo 38,- 
J94 darbininkai, kurių tarpe 
buvo 1,214 moterų. 1 d. ba
landžio, 1916 m., toj pačioj y 
dirbtuvėj dirbo 68,972 dar- ( 
bininkai ir jų tarpe buvo 
13,023 moterįs. Pasirodo, 
kad abelnas darbininkų 
skaitlius ir dvigubai nepaki
lo, o moterų skaitlius pakilo 
net 12 sykių daugiau!

Tas pats yra ir kitose iš- 
dirbystėse.

NAUJOS POROS.
I Sheboygan, Wis. —‘3 d. 
I birželio apsivedė Pranas 
Į Makarevičius su Ona Mar- 
gavičiūte. Reikia pažymė
ti, kad tai pirmos tokios ves
tuvės mūsų mieste: svečių 
buvo apie ^0, bet nebuvo 
svaiginančių gėrynių. Geis
tina būtų, kad ir kiti, kurie 
rengiasi apsivesti, panašiai

Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo šeimyniško/ gyve
nimo

Sena Gyventoja.

Mahanoy City. Pa. — 18 
d. birželio apsivedė drg. S. 
Kuržinskas su p-le C. Ba- 
niuliūte. Šliūbą ėmė civilį

dosi, tai pirmas civilis šliū- 
bas tarpe lietuvių mūsų 

. Tai pavyzdys ir 
kitiems, kurie mano vesti, 

čių buvo J. B. Smelstorius, j Imant civilį šliūbą, nereikės

Brighton, Mass. — 25 d. 
birželio apsivedė J. Rumšą 
su p-le K. Gulikauskiūte. mieste. 
Šliūbą ėmė civilį. Tarpe sve-

kuris pasakė puikią prakal- 
bėlę. Laike pietų suaukau- 
ta sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės $17, kurie ir nu
barta perduoti L. Š. F. ka- 
sieriui. Nors svečių daly
vavo mažas būrelis, bet ati
ku sumetė nemažai.

Jaunavedžiai priklauso

ra veiklus nariai. Geistina 
būtų, kad ir ant? toliaus pa
siliktų tokiais pat veikliais, 
kokiais ir pirmiau buvo.

Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo šeimyniško gyve
nimo.

eiti pas kunigėlį ir prašyti 
palaimos, už kurią paskui 
reikia užmokėti net kelios- 
dešimtis doleriu.

St. Kuržinskas priklauso 
prie L. S. S. 46 kuopos ir a 
budu jaunavedžiu priklauso 
prie kuopos choro. Vestu
vėse dalyvavo ir choras, ku
ris pusėtinai sudainavo ke
lintą dainelių. Choro nariai 
įteikė jaunavedžiams dova
na.

Linkėtina jaunai porai lai
mingo šeimyniško gyveni
mo.

Miss Esque.
Keršto Širdis.

N. Pittsburgh, Pa. — 19 
d. birželio mūsų mieste įvy
ko juokingos “vestuvės“. A- 
pie du metu atgal apsivedė 
F. Žičkas su B. Šiauliai te. 
Šliūbą ėmė civili. Per ta 
laiką susilaukė net du sūnų 
ir dabar sumanė juos ap
krikštyti. Kada nuneša 
juos pas kunigėlį, tai pasta

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTĘ.
BENAS

Siuomi pranešam risonia draugi* 
joma ir visai Lietuvių visuomenei, 
kad BROOK LYNO LIETUVIŲ MV* 
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogr*- 
žiausį beną Ir orkestrą už prieina* 
minusią kainą dėl teatrų, koncertą, 
balių, piknikų, veselijų ir dėl iiaip 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tilt 
reikalingi įnuzikantai visuomet ma
lonėkite kreiptis ji. M < nijos ofiną, 
po N.o 7.3G r-, nd ^t.. Hmoklyn, N

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimua,

» 
Vteipianie atydą, kad nuo muzikantą 
r< ikalautumėt L. M. Unijos kortą, 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan- 

m-turi virėmintos kortos—tie mw- 
• ' zikantai ne unijistai. Virfiminėtee 

kortos yra išdudamos kas trįs mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantą, 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikaa- 
tų Unijos, bet pasivadina unijlstaia 
ii grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktiko* 
bei repeticijos būna kiekvieną sero- 
dos vakarą po N78 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

1 asis, net apsiasarojęs, pra- ganidy» L U. Muzikantus, todėl at- 
dėjo keikti tėvus

ir minet'd

A

paunti

lėti, kad ant

te. matomai, kad niekas ne
matytų.

Juokai iš tokio pasielgimo 
ir gana.

Jerscy City
Čia apsivedė 
ravičius su

ščipauka.

New Jersey. 
J. Kvede- 
panele M. 

Zaranskiūte. M. Zaranskiū- 
tė yra darbšti ir gerai žino
ma vietos lietuviams. Ji 
daug pasidarbavo dėl mote
rų draugystės “Birutės“ ir 
dabar skaitosi viena veik
liausių jos narių. Taipgi 
Zaranskiūte nemažai patar
navo ir L. S. S. 59 kuopai, 
prie lošimų. Reikia tikėtis, 
kad ji ir ant toliaus nepa
liaus darbuotis ant visuome
niškos dirvos.

Linkėtina jaunavedžiams

KAS TAI YRA RELIGIJA?
Knyga nurodanti religi

jos atsiradimą ir jos veiki
mą nuo pat pirmpradinio 
žmogaus iki mūsų dienų. 
Bus tai svarbi knyga visai 
lietuviškai visuomenei. 
Knyga yra spaudoje ir kad 

i pagreitinus jos išleidimą, 
galite užsiorderiuoti iškal- 
no, nes už 25 centui gausįt 
dovanų knygomis iš mano 
kataliogo. Kaina tos knygos 
$1.00. Apdaryta $1.25. Ad
resas:

F. MILAŠĄUSKIS
13 Atlantic St,

So. Boston,

i

t
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rasti to viso kaltininkus ir 
tik tuomet kritikuoti arba 
pajuokti tuos, kas tą pajuo
ką užsitarnavo. Juk tie 
žmonės, kurie purvini mar- 
šavo gatvėmis, niekuo ne
kalti ir ne pajuokos, bet pa- 

paminėdamas 250 metų nuo; sigailėjimo verti.
miesto įsikūrimo sukaktu-1 
ves, pasako, kad miesto ad
ministracija paskirsčius vi
soms tautoms bei didesnėms 
draugystėms tam tikras die
nas ir kad lietuviai-klerika- 
lai pasiskyrę sau 17 d. bir
želio. Sweet ra, aprašyda
mas lietuvių 4 parodą, jau 
perdaug maršuotojus paže
mino, bet apie tai galbūt pa
kalbėsime žemiau. Dabar 
norėčiau tarti apie prasmę 
pačios parodos, nes, man ro- 
ros, kad vieton tautos var
dą pakelti, liks žmonės su
vedžioti. * Taipgi neprošalį 
bus paminėti ir apie pačius 
parodos rengėjus, kas jie 
per vieni ir su kokiu tikslu 
tą parodą rengė—kapitalis
tu ar darbininku naudai? 

L v
Sveikai protaujanti ir 

svarstanti bėgančius rei
kalus žmonės pilnai supran
ta, kad tokie maršavimai 
jokios naudos neatneša, ap
art išgarsinimo kapitalistų 
politikierių ir jų biznio rei
kalų, kad laike rinkimų jie 
galėtų daugiau balsų sužve
joti. Dabar kapitalistai tik 
su tokiais sumanymais ir 
gauna gerą progą pasigar
sinti, tarpe darbininkų,šauk
dami juos neva išgarsinti 
savo tautą, pakelti savo 
tautos vardą, paskui apie

NEWARK, N. J.
Jr mano žodis kaslink New- 

arko lietuvių parodos.
“Laisvės” N51 tilpo Ju

liaus V. Sweetros aprašy
mas apie vietos lietuvių pa
rodą. Pirmiausiai Sweetra,

Jeigu maršuotojai nemo
kėjo vaikščioti, betvarkėj 
ėjo, neatsakančiai buvo ap
sirengę ir tam panašiai, tai 
čia ne jų kaltė, bet tų politi
kierių, kurie varde savo tau
tos visa ką rengė, nesirū
pindami pamokinti, kaip 
žmonės turėtų apsirengti ir 
kaip maršuoti, bet visas’ sa
vo pastangas dėjo, kad var
de tautos sušaukus kodau- 
giausiai žmonių ir kopla-

k‘
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nes jis prie jokios politiškos' tyti žmogų purvais už tai, 
organizacijos nepriklauso ir 
politikos dalykais nebeužsi- 
ima. Gal, tačiaus, ir randa
si žmonių, veikėjų, kurių 
karjierai pritiktų iš pana
šios “A. L.” gražkalbystės
žiedų nupintas vainikas, bet vi štai ką tam žmogui pri- 
tai ne vietos L. Š. F. sky
riaus pirmininkui.

Antra: “A. L.” išdidžiai 
šneka, “kad Worcesteryj-ta
po suorganizuota A. L. T. S. .labiau

kad jis pasakė teisybę.
Penkta: Surengimui sve

čiams iš Lietuvos, Bulotai ir 
Žemaitei, prakalbų daugiau
siai pasirūpino Kalokaus- 
kas, tečiaus “A. L.” nesidro-

mesti: “Pažymėtina, kad 
prakalbos nebuvo ganėtinai 
išgarsintos; kad vietos L. 
Š. F. skyriaus pirmininkas 

rūpinosi

Antru sykiu Bulota kalbė
jo apie tai, kaip Lietuvos 
žmonės yra šelpiami ir apie 
kunigų politiką, nuo kurios 
dauguma turi nukentėti.

Aukų surinkta L. Š. F. 
$267.00, “Žiburėliui” — 
$73.00. Kadangi į prakal
bas buvo paskirta įžangos 
25c., tai už įžangą surinkta 
apie $60. Žmonių buvo ne- 
perdaugiausiai, nes salė ne

išgarsini- t parankioj vietoj, o antra.
vietos kuopos pastangomis'™u savo biznio, negu pra- tai žmones Įžangos bijojo, Į 
(mūsų pabraukta) ameriko- kalbų pasisekimu”.
nu komitetas rinkimui au
kų Lietuvos sušelpimui”. 
Na, ir kam gi jau tokia iš
pūsta rekliamacija! Juk y- 
ra tikrai žinoma, kad tą vis
ką sudarė ne kokia tai San
doros kuopa, bet Dr. r 
per. Čia “A. L.” i___  __
bando “su gvoltu” reklia- 
muoti kokią tai mažai teži
nomą Sandoros kuopą, bet 
dar viešai meluoti. Tačiaus* ■. *- 1 . • čiausiai isgarsmus savo rei-i laikraščiui, kuris taip isdi- 

kalus, savo vardą ir biznį. 
Juk sumanė surengti tą pa
rodą ne ta minia, kuri joje 
dalyvavo, bet keli žmonės, 
kurie m^tė sau naudą iš to- 
kios parodos, todėl jie ėjo 
per draugystes ir visokiais 
būdais agitavo, kad drau
gystės dalyvautų neva dėl 
išgarsinimo savo tautos. 
Prie tų politikierių prisidėjo 
ir kunigėlis, per savo pa
mokslus, agituodamas para- 
pijonusx kad jie dalyvautų 
toj parodoj. Dauguma yi-

Betgi prakalbas susirinko tie. ku
kai]) tik priešingai buvo.
Vietos L. Ž. F. skyriaus pir- mų veidų 
mininkas jokių savo biznio kiama ir kitose miesto da- 
apgarsinimų prieš prakalbų 
surengimą neplatino; jis tai 
darė tik po surengimui pra- 

pUp_ kalbų . Tačiaus “A. L.”, ne
netik kad bandęs nei sužinoti, nei pa

tirti; kaip tikrai buvo, meta 
ant žmogaus melo šmeiž- 

i ta. v
Šisai kad ir trumpas da

lykų perkratinėjimas,
džiai šneka apie prakilnu
mą, krikščionizmą, meluo
ti... negražu...

Trečia: “A. L.”, ar tai iš 
didžio prakilnumo, ar tai 
krikščionizmo dvasios pa
gautas, apkvaista ir šit ko
kias nesąmones sapalioja: 
“...vietos socialistų L. š. F. 
skyriaus pirmininkas (mū
sų pabraukta)...” Tačiaus, 
netik Worcesteryj, bet ir 
visoj Amerikoj, pakol kas, 
nėra nei jokio socialistų L. 
Š. F. skyriaus. Tatai iš

siškai nepatyrė, kam ir šu,kur Ydingojo (išsvajojo) ji
' ‘ 1 ' • ‘ y* • “A l.”? Vietinį L. š. F.

. dalyvavo, skyrjų sudaro netgi vienuo-
manydami, kad dėl savo tau- ]įi<a Įvairių pakraipų drau-

kokiu tikslu ta paroda ren
giama, todėl ir

tos švenčiausi ir prakilniau
si darbą atlieka. Buvo ir 
tokių žmonių,* kurie nenorė
jo dalyvauti, bet tos drau-' 
gystės, prie kurių jie

tas tautas rašinėti į laikraš- klauso,, privertė ir juos sy- 
čius ir tam panašiai. Jie I _ - . „ „
pasirodo neva gero velijau- būtų dalyvavę, tai draugys- 
ti dėl kitų tautų, kad tarpe tės juos būtų nubaudusios,o 
jų įgijus geresni vardą. Ju^ darbininkams mokėti

‘Suprantama, kadangi'ta^)ausmes nelabai smagu. Tie- 
daroma neva tautu išgarsi- 
nimui ir jų vardo pakėlimui, 
tai ir męs, vietos lietuviai, 
tapome į tą parodą įtraukti 
ir turėjome dalyvauti kapi
talistų rengiamuose jubilė- 
juose. Mat, žmonės visai 
nesuprato, kad toj parodoj, 
kuri rengiama neva savo 
tautos pagarsinimui, bus 
garsinami kapitalistų agen
tai, todėl ir sutiko dalyvau
ti, visiškai užmiršdami apie 
tai, kas vakar buvo. Visai 
užmiršo, kad tie, taip vadi
nami jankės, mūs, svetim
taučių, baisiai neapkenčia, 
persekioja ant kiekvieno 
žingsnio, nenori darbinin
kais pripažinti, net teismuo
se tankiai svetimtautis ne
gali rasti teisybės ir tie įsta
tymai, kurie gina svetim-

‘‘taučius, visuomet būna per
žengiami.

Dabargi męs visom ketu
riom bėgame į jų parodas ir 
garsiname jų reikalus. Pa
kol męs, darbininkai, klai
džiosime nežinėj ir kepures 
nusiėmę kūprinsimos prieš 
visokius politikierius, patol 
jie mus vedžios už nosių, 
pardavinės kapitalistams, 
nepripažįs žmonėmis ir nie
ko nežinos apie mūsų tautą.

Jeigu męs norime pakelti 
savo vardą, išgarsinti savo 
tautą, tai pirmiausiai priva
lom šviestis, skaityti darbi
ninkų laikraščius,geras kny
gas ir rašytis į darbininkų 
organizacijas. Jeigu męs 
taip pasielgsime, tuofriet ir 
be parodų mus pamatys sve
timtaučiai ir paskaitys šios 
šalies piliečiais.

J. §weetra, aprašydamas

kili dalyvauti, jeigu jie ne-

juk darbininkams mokėti

. sa, maršuojant irgi yra iš
laidų, kaip tai: raiteliai ‘tu
rėjo už arklius užsimokėti, 
kiti už vežimus, drapanas ir 
tam panašiai, bet jau čia ne 

. bausmės ir jie nemokėjo iš 
savo liuoso noro. Aš taipgi 
dalyvavau toj parodoj, tik 
per purvyną nemaršavau, 

, nes vežime važiavau. Ir da
riau su tuo tikslu, kad paty
rus, kaip mūsų lyderiai ves 
tą parodą ir kels lietuvių 

~ vardą. Na, galima sakyti, 
kad ir kėlė.

Parodoj dalyvavęs.
(Toliaus bus).

Vietini I €

rie visuomet lankosi, 
nesimatę.

kur l'ętuvių yra daugiau, 
negu čia.

“L.” Korespondentas.

vadinama “preparedness” 
paroda, kurioj, kaip praneša 

_ . . „ i’O- kapitalistų laikraščiai, daly-
dos, patikrina, jog stoka to- vavo 
lerantiškumo ir krikščioniz
mo yra drūčiau įsisukus į 
“A. L.’’, negu t į kit-ką. Ir 
atvirai tariame, kad šiokie 
“A. L.” dvasios ubagiškumo 
apsireiškimai (pabraukia
me, nes tai pačio “Amerikos 
Lietuvio” nukalta fraza) ne
daro jam, kaipo laikraščiui, 
nei moralės, nei materialės 
paspirties.

K. šeštokas.
Julius Mickevičius.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per no ūbu banką galite plgelbitl save rhnlneaae bei pa- 

dįitandemi užimtose vietose vokiečiais. Męe turima

SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA

Marline, tedtl. tolime persiųsti pinigui j tai vletat aat naw 
• gžMau 800 markią (apie K2fc rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINB VALDŽIOS PRIB* 
HURA, TODftL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami r»nti >1»«r1aK fefertaaeljv Irreipkitie ypatlfr- 
raf »r rąžykite laišką pas 

---------------- '

HENRIKAS C. ZARO , Bankieriua
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 Third Ave., cor. 7th St.. New York City
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CINCINNATI, OHIO.
lel. 4026 Greenpoint R. Kručas, Sav.

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

795 Manhattan Avė., B’Klyn, N. Y.įpie 50 tūkstančių 
žmonių ir apie 30 benų 
griežė tautišką himną. Vi
sos krautuvės buvo uždary
tos; darbdaviai agitavo sa
vo darbininkus, kad pasta
rieji dalyvautų toj parodoj. 
Tiliphan Co. dirbtuvės bo
sai privertė maršuoti visas 
ten dirbančias merginas. 
Parodą vedė apie 50 raitų 
policmanų. Pirmą vietą už
ėmė vietos kariumenė, pas
kui ją sekė visi miesto dar
bininkai, kuriuos taipgi ver
ste verte dalyvauti šioj pa
rodoj. Dauguma toj paro-

parengti prelekcijų, refera- vo socialistu, bet tik skaitė 
tų ir tam panašiai, kur bū- j darbininkų laikraščius — 
tų išguldoma gamtos ir kitų į “Laisvę” ir “Keleivį”. Prieš 
šakų mokslas? Tas atsiek- mirsiant norėta įkalbėti,kad 
ti labai lengva. Lai kuopų ’ priimtų kunigą, bet velionis 
ii* draugysčių nariai susi- pareikalavo vieton kunigo, 
rinkimuose įneša, kad kiek- gydytoją pašaukti. 24 d. bir- 
viena draugystė iš savo iž-, želio, subatvakary, susirin- 
do paskirtų nors po 10 dole-i ko įkaušusių lietuvių ir pra- 
rių dėl surengimo tokių pre-j dėjo prie velionio giedoti sa- 
lekcijų. Kada bus paskirta (vo giesmes. Bet 26 d. bir- 
pinigų, tuomet galima bus želio, kuomet reikėjo į kapi- 
surengti prelekcijas ir iš-'nes palydėti, tai atėjo tik 
girsti tą, ko dauguma trokš- keliatas laisvesnių draugų, 
ta. (

Man rodosi, kad draugys-' mokslą pasakė, kad tie, kū
tei paskirti 10 dolerių ap-' rie nueis į pagrabą arba da- 
švietos reikalams, tai menk- lyvaus laidotuvėse, nekalbė- 
niekis,-o nauda būtų labai (tų poterių, nes, girdi, 
didelė.

Draugysčių Sąryšio Sekr.

CHICAGO, ILL. ' 
Svečių prakalbos.

24 d. birželio, Pulaskio sa- viu 
lėj, buvo pirmos prakalbos, 
kuriose kalbėjo svečiai. Pra- 

i kalbų pirmininkas K. Jurge
lionis, po ilgokos įžanginės !v^ 
kalbos, pirmiausiai perstatė 

i kalbėti K. Gugį, L. Ž. F. pir
mininką. Kalbėtojas nuro
dė reikalingumą šelpti nu
kentėjusius nuo karės lietu
vius. Toliaus buvo persta
tytas A. Bulota, buvęs II ir 
III Dūmos atstovas, kurį 
minia pasitiko gausiu delnų 
plojimu. A. Bulota kalbėjo 
šaltai, nurodinėjo tik fak
tus, kaip Lietuvos gyvento
jai kenčia vargą. Jis papa
sakojo, kad rusų valdžia va
rė žmones kasti tranšėjų ir

gijų. Tarpe šitų visų drau- 
' gijų randasi tiktai viena so- 
Įcialistu kuopa. Ar, tatai1 

J" galima dėlei vienos kuopos 
1)J1" | pavadinti visą skyrių socia

listų? Taip, galima, bet 
tai reikia teisybę sutremp
ti, o melą pagerbti, ką “A. 
L.” šitame atvėjuj ir padarė 
—padarė pilnoj to žodžio 
prasmėj.

Ketvirta: “A. L.”, baigda
mas savo “prakilnumų”, 
“krikščionizmų” etc. litani
ją, kurią taip nepasiseku
siai suruošė vietos L. š. F. 
skyriaus pirmininkui, ašaro
jo, kad vietos L. Š. F. sky
riaus ] 
pas amerikonų komitetą (tą, bet nemokėjo. Dauguma

C į kuopa suorganizavus) i” 
[“bando diskredituoti Sando-

' ... \b

pirmininkas nueina 'u£ tą darbą turėjo mokėti, 

kurį/‘būk” Sandoros vietinė lietuvių dirbo po kelis mė- 
ii’ nesiūs netik negaudami mo- 

kesties, bet dar ir valgį tu
rėjo pirkti iš savo kišeniaus. 
Daugybę žmonių rusų ka
riumenė kaltino išdavystėje, 
nors tie žmonės nieko bend
ro neturėjo su išdavyste;

bėjimo Fondą ir išniekina 
Tautos Fonda”, v

—-Vaje,, vaje! kokio čia 
nusidėjimo dasileista, — 
mano sau “A. L.”. Bet, po 
teisybės, čia netik kad nenu
sidėta, bet priderančiai ir 
tiesotai pasielgta. Mat, 
vienas iš to komiteto pa
klausė vietos L. ž. F. sky
riaus pirmininko, ar viršmi- 

is vieios ij. s r jnėtu du fondu remia kokios, 
pirmininkui J. J. atskiros draugijos. Be abe- -

Worcester, Mas

KAM STOKA TOLERAN
TIŠKUMO?

(Atsakymas į “Amerikos 
Lietuvio” nepamatuotus už- 
mėtinėjimus vietos L. Š. F 
skyriaus [ 
Kalokauskuį).

f Kadangi 18-me “A. L.” 
numeryj (apžvalgų skyriuj) 
tapo mesta nešvari dėmė, 
ant vietos L. Š. F. skyriaus 
pirmininko, todėlei vietos L. 
Š. F. skyrius savo regulia- 
ryj susirinkime įgaliojo 
mus, žemiaus pasirašiusius, 
perstatyt visą dalyką tikroj; 
šviesoj.

Pirma: “A. L.”, 
mas į vietos L. Š. F. sky
riaus pirmininką šios rūšies 
žodžiais, kaip “stoka tole
rantiškumo, prakilnumo, 
krikščionizmo ir dvasios u- 
bagiškumo apsireiški mai”, 
pasirodė netik jau nesupra-J 
tęs dėsnių, apie kuriuos kal
ba, bet dar esąs aklu šmeiž-

daugelį kankino ir kitus net 
nužudė. Nurodė, kad vyrai 
buvo paimti į karę ii* ten jie 
žuvo. Abelnai, jo kalba ant 
klausytojų padarė gilų į-

Nedėlioj kunigas per pa

taikyda- lę. ir

lietuvių parodą, buvusią 17 tų svaidytojumi—-tai gaiva- 
d. birželio, labai pajuokia, lu, ką neapsižiūrėjęs,, nepa- 
bet ta pajuoka visgi neaiš- tyręs, ar kas yra užsitarna- 
ki. Iš to aiškiai matosi,kad vęs paniekos ar ne—niekina 
Sweetra, nenorėdamas su- jį ir gana. “A. L.” primes- 
”asti siūlo galą, griebėsi vi- tas vietos L. Š. F. skyriaus

' kamuolio. Pirmiausiai > pirmininkui /‘partyyišku- 
'ėjo pasiteirauti apie tą mas ir partijinė ambicija”, 

lą, ištirti dalyką, su- beabejo, prie jo neprilįmpa,

“A. L.” primes-

' kamuolio.

■viu bosu, krautuvninku ir 
kitokių biznierių, kurie ei- j 
darni giedojo tautišką him
ną. Nors daugelis dalyva

vo ir darbininkų, bet be jo
kio entuziazmo, visi ėjo nu
liūdę, tartum laukdami ko
kios tai nelaimės.

Nors čia darbininkai nėra 
■tvirtai susiorganizavę, bet 
nei vienas unijos skyrius ne
pritarė tai parodai ir nei 
vienas muzikantų benas,pri
klausantis prie unijos, neda
lyvavo toj parodoj. Kaip 
tik kapitalistai pradėjo 
rengtis prie tos parodos,tai 
Susipratę darbininkai išleido 
atsišaukimus,kuriuose nuro
dė, kad ta paroda reikalinga 
ir kas jos1 trokšta. Po tuo 
atsišaukimu apart darbinin-

Toliaus buvo perstatyta 
kalbėti senelė Žemaitė, ku
rią publika pasveikino dar 
gausesniu delnų plojimu. 
Pirmiausiai ji pasakė, kad 
nesitikėjo su Amerikos lie
tuviais pasimatyti, bet žmo
nių vargai ir nelaimės prie 
to ją privedė. Paskui pap
rasta, bet labai aiškia kalba 
papasakojo apie lietuvių |
vargus ir nelaimes ir tas^- 
baisias regyklas, kurias ji 
savo akimis matė, tai yra, 
apie sužeistųjų vežimą, apie 
vaitojimus, apie ašaras ir

binson. Beto, taip vadina
ma anti-preparedness ko
misija išleido tam tikrą la
pelį, kuriame pasmerkė to
kią demonstraciją.

Tą patį vakarą buvo šei
mynų vakarėlis, surengtas 
vietos anglų socialistų, su 
tuo tikslu, kad pasikalbėjus, j 
kaip galima būtų plačiau 
varyti agitaciją. Tik gaila, 
kad tarpe vietos socialistų 
veik visai nėra inteligentų, 
kurių mums būtinai reikia.

J. P. Bendokaitis.

GRAND RAPIDS, MICH.
25 d. birželio buvo pra

kalbos vietos L. Š. F. Ko
miteto. Kalbėjo J. Stankus 
temoj “Kodėl kįla karės ir

jis 
buvo socialistas. Bet kada 
tapo kunigui užmokėta, tai 
velioni palaidojo su bažnyti
nėmis ceremonijomis.

Ar tai ne keistas pasielgi
mas?

Dūlkė

BATAVIA; N. Y, ’
kaip jas gąlirna prašalinti?” | Kadangi iš šio miestelio 
K. Jakimavičius—'“Europos veik niekad nesimato laik- 
karė ir Amerikos biznis” ir naščiuose jokios žinutės, tai 
A. Bielskas—apie Mexikos į išrodo, kad čia ir lietuvių 
karę su Amerika. Visi kai-(nebūtų. Tiesą pasakius,čia 
bėtojai savo užduotis atliko (lietuvių mažas būrelis, todėl 
gerai. A. Bielskas aiškiai (matomai ir nieko neveikia- 
nurodė karės priežastis A-mia ant visuomenes dirvos, 
merikos su Mexika ir ragi- Lietuvių yra apie 4 šeimy- 
no visus tapti šios šalies pi- no£ ir apie tiek pavienių, o 
liėčiais, nes tik pilietystė — kiti lietuviai sulenkėję ir bi- 
ginklas prieš kapitalistus, josi lietuvių vardo. Tarpe 
Laike rinkimų liepė balsuo- lietuvių jokių ginčų 'nėra, vi- 
ti už darbininkų partijos si gyvena sutikime. Jeigu 
kandidatus, tik nepasakė, už čia lietuvių'‘daugiau atsiras- 
kokios darbininkų partijos, 'tų, tuomet gal ir čia lietu- 

K. Jakimavičius skaitė pa- viai pradėtų šį bei tą veik- 
skaitą “Kas tai yra karė?” ti ant visuomeniškos dirvos. 
S. Naudžius puikiai sulošė 
monologą

Darbai pastaruoju laiku
Nepabaigtos eina labai gerai; bosai prašo 

o K. Urbaitis —(darbininkų, kad jie atvestų 
“Girių Karalius”.
puikiai pavyko. Buvo

jo, gavo atsakymą, kad (X 
F. (Worcestery) remia vie
na Sandoros kuopa, o T. F. 
—kun. Jakaitis su savo pa- 
rapijonais. Žinoma, buvo 
klausta, ar daug draugijų 
(čia Worcesteryj) remia L. 
Š. F. Atsakyta buvo taip, 
kaip ištikrųjų yra, vadinas, 

; kad čia gyvuoja L. Š. F. sky
rius, kuriam suteikia mora- 

* materialę paspirtį net 
vienuolika draugijų. Klau
sėjas, matomai, pasiganėdi- 
no atsakymo tikrenybe ir 
paprašė Kalokausko L. š. F. 
centrales valdybos i—
antrašų, taipgi ir tų drau- 

įgijii valdybų antrašus, ką'ge]į atvežė pusnuogiu 
sudaro ir remia vietos L..š.|jokio turto. Galima 
F. skyrių. Ir tuom^ visa1 matyti, kaip motinos 
Kalokausko misija užsibai- savo kūdikius už tai, 
gė.

Na, ir kas čia tame da-’valgyti, 
bar blogo, kad vietos L. š. | 7 
F. skyriaus pirm.

JERSEY CITY, N. J.
Į Sąryšio draugystes.

Vietos draugystės kiek
viena miela žiema vis ren
giasi, kad sudarius eilę pre-

gai nupasakojo, kaip pabė
gėliai pradėjo į Vilnių 

narilDplaukti ir koks tarpe jų bu-
Dau- 
ir be 
buvo 
mušė 

kad 
tie, verkdami, prašė pas jas

Bulotienė savo kalboj nu- 
F. skyriaus pirm, suteikė' rodinėjo apie moksleivių 
kokiam ten “amerikonų ko- vargus ir reikalingumą šelp- 
mitetui” tyras, niekuo nesu- ti tuos moksleivius, kurie 
teptas informacijas. Kam- nori atsiekti augštesnį mok- 
gi, rodos, sieloties ir drabs- slą.

viskas tuoihi ir užsibaigia, 
besirengiant laikas 
i ir nieko nenuvei

kia. Kodėl taip? Tuojaus 
atsakoma, kad pinigų nėra. 
Kada tik būna įnešama ko
kis nors naudingas sumany
mas, kuomet tik pakeliama 
kokis svarbesnis klausimas, 
tai visuomet būna netik pa
remtas, bet ir priimtas, tik

Viskas į darbą savo draugų, nes 
ren- darbininkų stoka. Darbų y- 

kamos aukos sušelpimui nu- ra visokių; didžiausia dirb- 
kentėjusių nuo karės, kurių |tuvė, tai Johnston Harves- 
surinkta 5 dol. su centais. |ter Co., kurioj dirba virš 

M. Žilinskas užklausė, ko- 12,000 darbininkų, kitos, 
dėl L. š. F. nesiunčia aukų kaip tai: robinė, šautuvų, 
į Lietuvą. Buvo jam nuro-1 plūgų ir tam panašiai ma- 
(lyta, kad pirmiau Lietuvoj • žesnės. Kadangi visose 
nebuvo tam tikrų komitetų I dirbtuvėse darbininkų sto- 
ir negalima buvo siųsti, o ka, tai ir algas pakelia. Už- 
dabar jau pradėta siųsti.Pa- darbiai nelygus: nuo $11.00 
galiaus, Žilinskui liepta pa-;ir viršaus, tūli'uždirba net 
siskaityti “Keleivio” N25,! iki $25 į savaitę. Merginos 
kur pasakyta, kad Tautos' uždirba nuo $9 iki $15 į sa- 
Fondas surinko apie $52,- vaitę. Suprantama, kuomet 
000, į Lietuvą išsiuntė tik' darbininkų trūksta,tai ir bo- 
$19,000. Gavęs tokį atsaky- sai priversti su darbininkais 
mą nutilo. Žmonių buvo ne- elgtis truputį žmoniškiau.

Batavia mažas miestukas, 
turi apie 11,000 gyventojų. 
Iš gamtos atžvilgių labai 
dailus, visur medžiai, sodai, 

Na- žolynai žydi. Patogi vieta 
reikis, palikdamas savo mo- ir lietuviams apsigyventi, 
terį su keturiais mažais ku

ką dikiais labai vargingam pa-!su kolionijos.kitą syk dau- 
Velionis buvo lais- giau pranešiu.

vų pažiūrų ir nepripažino 
bažnytinių ceremonijų, tai 
mirus jam, katalikai pradė
jo šaukti, būk tai buvęs so
cialistas. Dauguma katali
kų bijojo net į pagrabą at
silankyti. Nareikis gi nebu-

L.” Korespondentas.

pieros ir pasilieka.
Dabar dauguma lietuvių 

išreiškia norą išgirsti 
nors platesnio, prakilnesnio, dėjime, 
nuodugnesnio, dauguma sa
ko, kad jau nusibodę nuola
tos “triukšmingos” prakal
bos, jie norį paskaitų, refe
ratų, norį išgirsti ką nors 
moksliško. • Bet kaip tą at
siekti? Nejaugi negaliipa

NASHUA, N. H.
23 d. birželio mirė K.

Tai šiek tuo tarpu iš mū-

M. A. Johnson.

. — DarbaiBuffalo, N.
eina gerai; darbų, yra viso
kių, užmokestis vidutiniška. 
Iš kitur pribuvus darbą len
gva, gauti. M.S.
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Ar randan plaiskotes

JUOKŲ KĄSNELIAI

ORAKULO - PATARIMAI.

v

“Tiesa
(nas kunigas gali turėt tiek 
vaikų, kiek tik nori, tik pa
čios negali turėti.

Nemandagumas.
Petrogrado laikraščiai nu- 

siskūndžia ant austru ne
mandagumo. Girdi, austrai 
per ištisas dvi savaites rodė 
rusam vien tik užpakalį.

veršiuko kotletas, bet kodėl 
jame kaulo nėra?

Ve i te ris:—Truputį palau
kit, kaulą dar kits graužia. 
Kai anam nereikės, tai aš j 
tamstos mėsą jį įkišiu.

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

. užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

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

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojdmi.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
TAI.3RA’, .J D! .lUEIMVS (Insurance) gyvasties, nuo ug- 
i’ej 1«K ų t t, ImRĖKDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G RUM ATOM S.
GENERALISE A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
i cu ' - 155 CLINTON AVIM Grund Street, maspeth, l. i. n. y

NEW YORK, Borough Brooklyn.

naujas mėnesinis 
žmonių žurnalas, ei- 
kny gėlėmis. Pirmoj

Tai 
darbo 
nąs 
(liepos) kn. telpa: “Labda
rybe it Žmoniškumas” — 
istoriškas raštas, su išvedi
mais, kaip šelpti nukentėju
sius nuo karės ir kitų nelai
mių,—į patį sykį, kada lab-

EXTRA!
Parsiduoda puikus- ir ge

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

Parsiduoda puikus namas 
Wižliamsburge,6 familijoms, 
po 4 kambarius tik už$4,400. 
Puikus mūrinis namas ant

JUS GALETE IŠAUGOJ
PLAUKUS

darybė revoliucioniškai kei-«2 florų su 11 kambarių 
čiasi; “Paralyžius pirmei- 

d raugi jose” ir kiti

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAt 
DEL VYRU IP 
MOTERIŲ.

—Ogi tu, Jonai, ir 
saliūno išeini!

—Ar tai nori, kad 
liūne ir nakvočiau, — 
atkirto girtuoklis.

vėl iš

as sa- 
piktai

Klausimas:—
Išmintingas ir garbingas 

Orakule! Kiek aš patyriau, 
tai tu atsakai ant visokių 
kvestijų, todėl pasitikiu,kad 
atsakysi ir ant mano kves- 
tijos. Tik jau susimilda
mas atsakyk teisingai, nes 
čia dalykas eina apie vy
rus.

Kas yra su mūsų vaiki
nais, susipratusiais ir dargi 
laisvamaniais, kad ilgaplau
kės juos taip lengvai perga- Ot, durnius! 
Ii? Kartais užsimink jiems j 
apie vestuves, tai gausi at
sakymą, kad jų ir aniuolai 
iš dangaus nenuvestų į baž
nyčią pas altorių. Bet kaip 
tik kokia skaistaveidė susi
tikus jiems pamerkia, dai
liai nusišypso ja, na tai mū
sų vaikinai netik kad j baž- 
ny čia nueina, bet kartais ir 
savo prakilnias idėjas už
miršta. Kodėl jie taip da
ro ?

Ot durnius!
Gaspadinė: — Žinai, Jo

nuk, mano vyras pradėjo 
man prikaišioti tave.

Burdingierius: — Prikai
šioti ?!

Gaspadinė: — Mat , jis 
mano, kad aš tave myliu.

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
KNYGUTĖ 25c.

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

Išleido Lietuviška 
MUZIKOS KONSERVATORIA 
Adresuokite

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

inavija.

‘ sakymas: —
Orakulas nei kiek nesiste

bėtų', jeigu kartais J . 
nors ilgaplauke nuvestų vai-, 
kiną net į peklą. Orakulas hi! 
gerai žino, kad tūlos -ilga-_

Dvikojė ožka.
Vargšas Peisakas turėjo 

viso turto ožka ir maža ve
žimuką, su kuriuo veždavo 
savo “handelį”. Kartą jam 
prisiėjo važiuoti per tiltą,už 
kurio pervažiavimą reikėjo 
mokėti tris kapeikas. Tris 
kapeikos — tai didelis pini
gai biednam žydeliui. Kas 
daryti? Jis, privažiavęs 
tiltą, įsodino ožką į vežimė
lį, o pats traukia. Muiti
ninkui pareikalavus trijų 

;kapeikų, jis sako:
—Ui, ponas, phasyk pas 

kokia ’puhmoną, aš esu tik phas- 
• tas gyvulėlis ih nieką netu-

Prie spaviednyčios.
Dievobaiminga motinakią spėką, prieš kurią ne

gali atlaikyti jokia galybe1 nuvedė savo dešimties metų 
sviete. Merginų akys? yra'vaiką išpažintin.
galingesnės net už vokiečių 1 nedrąsiai
didžiąsias kanuoles.

Geriausiai būdas dėl įtrinime
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlcbter'io • -

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25a. Ir 50c. buteliukus vlsoso aptiokoso arba 
vingiai nuo

F. AI). RICH1 L-R A CO.
74-80 Washington Street, New York, N. Y.

> AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie jau ją turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiepas: 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, 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

DAKTARAS

AR MYLI DAINAS?
Štai nadja dainų knyga, kurioj ra

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

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

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

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

Matulaitis
419 BOYLSTON ST.. BOSTON.MASS

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

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

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

X

metų 60 c.; numeris 10c. 
(pažiūrėt irgi 10c.). Kas 
skaitė “Dilgėles” (kurios 

1 jau neis), ir yra užsimokėję, 
gaus “Tiesą”. Dabar lai
kas visiems užsirašyt.

Adresas:

maudynės, ’2 toiletai, viskas 
įtaisyta, kaina $3,000, reikia 
įmokėti $500. Kas nori nu
sipirkti namą, lotą, krautu
vę ar dirbtuvę, insišiūryti 
meldžiu ateiti pas mumi.: 
būsit pilnai užganėdinti.No- 
j'inti gaut pilną atlyginimą 
už sužeidimą, kreipkitės 
pas mumis, bile kur gyvena
te, o męs aprūpinsime 
riausiais advokatais. Su P

2029 Fifth Ave.,
Pittsburgh, tate office, 131 Grand

Brooklyn, N. Y. Tel. 335?
St.,

Vaikas 
priėjo prie spa- 

..... ............................ . ........................ ... — -- | v.vuu^.vė ir persižengno- 
pamislyk, tamsta,kaip gali jęs pradėjo pasakoti savo 
atsilaikyti, kuomet graži griekus.
mergina pradeda šaudyti į- —Palauk!—sušuko kuni- 
tave savo galingomis aki-! gas. _ o kodėl tu man ne- ’ 
mis? Orakulas turi prisi- [ pasakei, kada paskutinį

receptai

apticka

Reikalavimus ir pinigus siųskite 
šiuo adresu:

J, STROPUS,
6 Loring St.,

So. Boston, Mass.

mis? Orakulas turi prisi- pasakei, 
pažint, jogei ir jo galybė su- kartą buvai išpažintas.

Sutaisau receptu.-* su < 
atyda, nežiūrint, ar tie 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vieirfftinė lietuviška 
Bostonefir Massachusetts valstijoj.
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per axpresą.

K. ftiDLAUSKAS,
Aptiekorias ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

triuškėtų priešais šūvius di
delių, juo(|ų akių. Jau ku
nigams ir dievas padeda, o kioj dienoj buvai? — vėl 
vienok ir tie palieka vergais klausia kunigas.
kokių nors Barborą. Net _()gi toj dienoj buvau, 
ir dievo trečias člunkas — kada mamė blynus kepė, 
dvasia šventa— neatsilaikė! pusiau verkiančiu balsu at

sakė vaikas.

Vaikas tyli.

j)ries Marijos akis. Tai ką 
jau kalbėt apie jūsų grieš- 
nus vaikinus?...

Tūlas senbernis apsivedė 
su dievobaiminga mergina. 
Už tūlo laiko po vestuvių ji
sai sužinojo, jogei jo pati 
kada-tai turėjo, vaiką. To
ji žinia nabagą vyrą labai 
užgavo. Parėjęs namo kad 
gi pradės jis 
šaukti:

—Tu šiokia, 
kitokia, kodėl
tuves man nepasakei, jogei

Sumanus vaikas.
Kunigas, mokindamas 

vaikus katekizmo, parodė 
pirštu į mažą vaiką ir klau
sia:

—Na tu, ftiažiuk, pasa
kyk, kada ponas dievas sto
vėjo ant žemės ant vienos

ant pačios
—Nugi kada dievulis kel

nėmis avėsi, — mikčioda
mas atsakė vaikas.

tokia ir dar 
tu prieš ves-

—Nusiramink, Staseli, — 
pratarė žmona.—Tasai vai 
kas buvo toks mažytis, kad 
aš aprokavau, jogei apie to
kį menkniekį neverta 
nei pasakot.

tau

su-

uz-

pa-

A. Menkeliunas.f
Šiuomi pranešu, kad aš parduodu 

lotus Ilatinia, N. J. Tenai randasi 
7 ar daugiau dirbtuvės ir 2 stotįs ar- 

' ti 'otų, subway budavojama ir greit 
bus užbaigta. Fordas užpirko 84 ak
rus žemės ir budavos didele fabri
ką. Todėl orėdami sužinot daugiau 
informacijų, kreipkitės pas

A. MENKELIUNĄ
39—16th St., So. Brooklyn, N. Y

Temykite!
NAUJAS LIETUVIŠKAS SALIU- 

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

tinę, kvepiančius cigarus, sanitariški 
valgykla, ant vietos gaminami vai 
gini. Puikus dideli miegruimiai iŠ 
randavojami už pigiausią kainą. Ma 
onus patarnavimas. Randasi pas

802 Pembroke St., Bridgeport, Ginn 
(46—69)

$2.00, 
dovanų 
vertės 

arba
ant me- 

Senas skai- 
i)t- 

gaus

Greenpoint.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAITSTU.

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

376 Selkirk Avenue 
Winnipeg, Man., Canada.

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau 
jas skaitytojas 
kuris užsirašys 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės 
tas gaus 
knygų 
1 dolerio 
“Kardą 
tų.
tytojas, kuris 
naujins,

už 50c. Kas iš neskaitančių 
siųs už “Keleivį” $1.50, gau.- 

knygų už 50c., sentis skaitytojas 
gaus knygų už 25c. Kas prisius u? 
"Kovą” $2.0,0, gaus knygų už 75c-.; 
kas prisitjs už “Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytojas u? 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina melams $1.50, tas 
gaus knygų už 50c.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS

2370 Margaret St.. Philadelphia. Pa

žingeidumas.
Stasiukas į savo vyresnią

ją sesutę:—Pasakyk, Onu
te, kodėl visi žmonės kuni
gus vadina “tėveliais”? 
Juk jie neturi nei pačių, nei 
vaikų.

Onutė: — E, Stasiuk, tu 
nieko neišmanai! Kiekvję-

Už metų atrado.
Kada Raidas atvažiavo 

Amerikon, tai šeimininkė 
prisiuntė jį į pirtį išsimau
dyti. Iš pirties Raidas 
grįžo labai nusiminęs.

—Kas tau yra? — 
klausė šeimininkė.

—Bruslotą kasžinkas
vogė, — rūsčiai atsakė Rau
ks.

Už metų laiko Raulas vėl 
nuėjo pirtin.

Šį sykį , jis parėjo iš pir
ties gana linksmas ir vos 
peržengęs slenkstį sušuko:

—Bruslotą radau!
—Kur?
—Nugi po marškiniais...

slinka jums plunka!?
pražilę Jusu plaukai nuo metu? Atf 
st i koklis nors ne sveikumais ir

, niežas odos galvos? 
.............. . <11 plikti ?

kas iš aukščiau pasakytu ligų, 
s apsailguoti jos. I’žsakykctO 
tnvgutc jusu prigemtą kalba: 
i¥i:E Ai’JE PLArKl’S,” 

< urop >s garsingo specialisto, 
<i.»s Įvairios žinios: 
plauku.—sudėjimas plauko Ir 

l’i ii ž.istis slinkimo plauku 
Kaip užlaikyti sveikatą ir ifcau- 
is. Ir kaip tai i penkius sava- 
ražiiis plaukus—Žili plaukuai. 
i<- dėkavunes nuo užganeuintu 

kiiet u.
GYDYMAS DYKAI.

Męs g.ih nic pertikrenti kiekviena, kad 
gyduoles •< ‘A l.\ A< 'I HA sulaiko slinkimą 
plauku prakilnia plaiskotes ir augina gra
žius j,laukus I * 10 centu arba krasoa 
mario nis prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiti<< in<> kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus." Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete šianden.
Union Laboratory. Box 645, Union, N. Y, 
UNION LABORATORY,

1 Box 645. Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus jusu dolerini- dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygine "Teisybe Apie Plaukus." 
Cl’asiusliete sykiu kuponą su jusu antrašu.*

‘KARDAS”
Mėnesinis Illiustruotas Žurnalas

Pašvęstas naikinimui prietarų ir tamsos iš tarpo Lietuvių.
“KARDAS” 

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

Kaina metams $1.00 Užrubežyje $1.25c.
Pavienis numeris 10c.

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

149 Millbury St. Worcester, Mass.

Telephone Yards 551 or IRS

TIKRCHiCAGOJE1§KA APTIEKA š
Męs atlaikome kiiogeriansin* vaistas. Su didele atyda iftpildam 

receptas kaip Amerikos, taip Ir Va ropos daktarų. Patarimas >«: 
laišku* fcateikiam dykai.

Savin’nkaa ir Provtaorias
F. A. JOZAPAITIS

4601 80. KALSTEI) STREET, CHICAGO. ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVE

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

sezonui. Pirkdami daug t-avoro 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. ORRA 'll'AS. Linimentas del reumatizmo. Boa- 
ka 25 ir 50c.

•e

1

Boa- 
___ _ ietuviška TR.EJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVA1- 

, RUS VAISTAI DĖL ATAUG1N1MO 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 — bunka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Tffflel kviečiame atsilan
kyti Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stanipomis.

L SHAPIRO, Lietuviška* Aptiekorio 
DO So. 2nd Street, kampai UnwiAw

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

<Uviu, sodų

nia \ 
$0.0(1

warant uotus popierius 
Abstraktus be jokių 

Męs turinio šimtm 
formų parduoti: iš
lįs javais, su sodai?

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir moli 
su gera smie!žirnio-.

dėl visokių javų, <1
vii

KALINYS

Market

nes ji greit

amas tokiu

SUčeDYK pinigus 
IR SKAUSMĄ.

Juozas Garšva
GRABORIUS (Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS. ' 
Išbalsamuoju ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijotns, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn, N. Y.
144 N. 5th st..
Brooklyn, N. Y.
Tel. 21420 Green point

Telephone 7867 Main

| Akušerkal 
K Pabaigtini kurni} Woman* Medtcat m 
2) College, Baltimore, Md. fi
• rKnekminKSt atlieka savo darbu Prie £
• .elnidymo, taipgi Nuteikia visokia# rod an ir J
x osgelba in vairiose moterų ligone £

g F. Stropiene/^'Tlz 1
• so. nos'roiN. >

t DR.J.A. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

Skausmą dantų sustabdau 
antsyk. Ištraukiu be jokio 
skausmo. Paklauskite, - kas 
pas mane dantis taisė.

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

A..

BjauriauuiAfl ąkausmas dantų 
sustabdomai antsyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio ikausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamą kainą

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd St- 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.
• Kalbame Lietuviškai, Lenkišku 
ir Rusiškai.

NEWARKO
AKUŠERKA

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

O. STROLIENĖ
Jauniškaitš

119 Walnut SL.NEWAR, NJ.
i * 8052Telefonai 408g

GERIAUSIOS FARMOS
l’irkite pas mus farm as didžiau 

šioje • Lietuvių Farmerių Kolionijoji 
Amerikoj. Ta kmionija y a mūsų už 
dėta 1905 metais,jir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais., Męs- 
ei-am seniausi ir didžiausi farmų par 
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę> 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo 
d am pirkėjam 
Deeds ir čystus 
extra mokesčių, 
visokio didumo 
dirbtu, su užsėt

I ml sura-.it farmų pa- 
. ii už ką būsite mums 

am? visus miešti) dar 
bizhierius apsigyventi 

veikame krašte, kur yra 
vaikams mokyklų, baž-

ęt.iziamc 
pilim ap 
nyčių, geležinkelių ir gert) žvyruotų 
kelių, api linkę pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Alich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose ' farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūstj f.irmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Turė
site ant farmos sau užtikrintą gerq 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme
riais. .Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c.

Tikras adresas:

A KIEDIS & C0
i. REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad nies nurodomo kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką ta 
lietuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokėta.

Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk stempą- Adresas:

lietuviu Korespondencijiie Mokykla, 1327 N. Robev St., Chicago

ką išėjo iš spaudo*
JUSTINO TUMĖNO

Aitas veikalas tari ramtis kiekviena 
irt ei i ten tiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai už save kal
ba, KAINA 30 centų. Kreipkitės Į 
“LAISVĘ”, 183 ROEBLING STR., 
BROOKLYN. N. Y.

*
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Pirkdami vajstus, prarykite 8<*vcros vaistu ir būtinai rd kniauki to, kad 
duotų .hmm tai. ko Jus reikalaujate. Aptiekus pardavinėja Severus Vaistui). 
Jeigu, jusi) aptiekorius neturėti) tų vaistų, kurių Jus reikwaujate, tai užsisaky* 
kito jų tiesiog iž musų.

W. F. SEVERĄ CO.$ Cedar Rapids, Iowa

>3

-.1! 
R M

BU

kūnų kaimo.
E. Suvaidžiūtė

34 Claredon St., Fitchburgh, Mass.

Rumford, Me, 
pas įpus šiuom tarpu eina 
gerai. Iš kitur pribuvus 
iarbą galima gauti.

Sheboygan, Wis
oai eina gerai; iš kitur pri
buvus darbą galima gauti, 
bet darbininkai neapsako
mai išnaudojami: dirba il- 
as valandas ir, gauna nuo 
1.50 iki $2.00 į dieną. Tiek 
ždirbant sunku ir pragy- 

/enti.

Pajieškau Veronikos Srogaičios, pa
eina iš Kauno gub., Panevėžio mies
telio. Girdėjau, kad yra atvažiavus 
j Ameriką, bus kokia 7—8 metai at
gal. Meldžiu jos, arba kas apie ją 
žino atsišaukti arba kas žino,
nešti apie ją, nes turiu labai svam
bų reikalą. Kas apie tai praneš, bus

Kazimieras Povilonis
P. O. Box 164, New Kensington, Pa..

R EIK A LIN G A S B A R B E RIS.
• Reikalauju gero barberio arba part-
, nerio. Mokestis nuo $15.00 iki 

$18.00 ant savaitės. Darbo valandos 
trum pos.

Clf. GERULAITIS
6 So. Riverside St., Waterbury, Conn.

Boston, Mass. — Darbai 
apie Bostoną/ ir apielinkes 
eina gerai; bedarbių nesi
mato. Tik darbininkų pa
dėjimas nepergeriausis, nes 
maistas ir kitos pragyveni
mo reikmenįs labai pabran
go. Samsonai

Gilbertville, Mass. — čia 
randasi dvi vilnų dirbtuvės. 
Šių dirbtuvių kompanijai 
priklauso veik visas mies
telis. > Darbininkai gyvena 
kompanijos namuose ir vis
ką perka iš kompanijos 
krautuvių. Nors miestelis 
labai dailus ir vasara i čia 
suvažiuoja daugybė turčių, 
bet darbininkų padėjimas 
tyana sunkus: darbininkai i- 
vairių tautų, daugiausiai at
eiviai, neorganizuoti, todėl 
koinpanija juos neapsako
mai išnaudoja. Už mažiau
si prasikaltimą veja lau-

Bekeriams Pranešimas.
Gera proga, kuris nori uždėti be- 

kernę, nes nuo July 1 čia bekernė bus 
uždaryta, iš priežasties negavimo ge
ro bekerio. Taigi, kas turi palinki
mą prie to biznio ir pats moka kepti 
juodą, pusjuodę ir ba’tą duoną — 
tam gera vieta dėl biznio. Dabar yra 
kostumerių 250, bet jei būtų kepama 
gera duona, tai į mėnesį laiko būt 
galima turėti 400—500 kostumerių. 
Norinti platesnių žinių, kreipkitės 
šiuo adresu:

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

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda bučernė ir grosernė,lie

tuvių, lenkų ir vokiečių apgyventoj 
vietoj, 
venirną 
—einu 
resu: 
226 Magazine St

lenkų ir vokiečių
Gabus žmogus gali gerą gy- 
daryti. Pardavimo priežastis 
į kitą biznį. Ateikit po ad-

L D. L. D. KUOPI.

Carnegie,

užkietėjimas, skilvio

fS Nevirškinimas, r^ki 
simptomui, kaip lie

žuvio ap-traukimas, apetitu netekinu^ abelnaB neveikliam as, 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos nudaro ligonį labixi ser
gančiu. Kodėl neimti

« LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTfi 
ANSONIA, CONN., V1RŠL 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty .St., Ansonia, Conn.
į Viee-pirm minkai J. Mockaitis,

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

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

161 N. Main St., Ansonia,
1 odininkas J. Valaitis,

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

264 N. State St., Ansonia,
Knygiaus pagelbininkas A. Yahštys, 

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

491 Main St., Ansonia, Conn.

DENTISTAS
G vara n tuo tas ant 20 metų 
Uždėjimas kepuraitė* 22 k. ... |5.tl 

Užplombavima* 50c ir augščiau.
Išvalymas ...................................j. Bte.
Užplombavima* auksu............į‘|l.*t

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
to, o vakaro apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR
U97 Bedford Ave., Tarpe S-roe Ir 

1-mos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.
(Sevoros Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budri neleisti 
ligai tolinus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra grt ita ir lab
daringa. Jisai yra atstataneios vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at
gaivina ligonį iy sumažina priepuolių aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro jj puikiu vaisiu pasinminančiame 
karštyje ir drugyje. .Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims jų sirguliavimuo.se. Kaina 75c už bvnku.

Pilvo Skaudėjimas. SBk,iX
)>ara8A innmn: “Mano pati tiirfljo pilvo skani 6jini«Į. Pg. 
Cinus jai Severus Gyvybės Balzamo, uka"<lėjimus austojo.*’

Extra! Extra!
Reikalingas barzdaskutis lietuvis 

Malonėkite atsiųsti jeigu 
žfnote gerą barzdaskutį. Gera 

užn/>kostis nuo $12.00 iki $15.00 sa

 

vaimėj. Taipgi toj pačioj barzdasku- 
tykloj reikalingas jaunas vaikinas pa- 
muiluoti. Atsišaukite pas

kur

Barzdaskutį
224 Broadway, So. Boston, Mass.

V
M

ri
A

ku- 
visi 
gc-

ei-mostimi veidą prieš 
per kelis vakarus, pa< 
ir skaisčiai bailu. Varto-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,! 11. 
Pirm, pagelbininkas M. Amhraziūnas, 

1)421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

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

166—10th St.., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
III.

St. Bučis, <408 So. Park Ave.
Waukegan, 

Maršalka K Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, 

Pagelbininkas J. Werdauskis.
Susi rinkimai atsibūna kas trečia 

nedalia kiekvieno menesio 2 vai. po 
Įlietų, Liuosybės svetainėj 801—8th 
SA. & Sheridan Rd., Waukegan, 111.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Cheslnut St.

A T Y D A
Draugystėms, Kuopoms ir Kliubams! 

Išdirbu visokias
KUKA RD A,S, “BADGES”, GUŽIKUS, 

IR ŽENK LĖLIUI
Visokiems piknikams,'l šermenims ir 

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

sampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

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

Jeigu neturi manų katalogo, tai prisiųsk už 3c pačtinę markę, o aptu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokiu geriausių ARMONIKŲ, 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALIŠKŲ INSTRU- 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvil- 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 103 raktai*. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydi* 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pa* 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Agentams parduodu pigia*, 
škaplieriai 60c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodame 60%.

112 GRAND ST.,
BROOKLYN, H. ft

Pirm, pagelbininkas P. Paprika, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, ’ Ill.Merginoms, 

lai-raudonos, 
mosties 
pat vynus

tos 
ryte

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 dyfiai.

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

Ar nori but gražus
Jei taip, tai nusipirkite mosties, 

rią išdirba Mentholatum Co. ir 
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta 
riausia.

Ištepant 
mint gulti, 
veidą tyru
darni tą mostį už tūlo laiko prašalin
site visokius spuogus ir dėmes (plėt- 

nudegimus ir lašus. 
50 c ir $1.00. 
kurios nori būti bal

inęs turime prie
pritaikytą odos pudrą, 

su pudra, veidas palieka 
baltas-raudonas ir niekas 

negali pažinti, kad prigimtas. Tas 
pritinka ir vyrams. Kaina 50c ir $1.00.

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

J. RIMKUS 
Box 36, Holbrook, Mass.

(50—58)

W. S. Waideliskp. -J. Valatka,
183 Roebling St., Brooklyn.N.Y. 

k|>---R. M. Mizara,
28 Broadway, So. Boston, Mass, 
kp.— M. M. Purvėnus,

P. O. Box 181
kp. - V. Klustow

Raštininkas F. Skamarakas,
Ill.

Ill.

A rlingt o
I

Maspct h
kp.- -J. Janušonis

Parsiduoda ResMass.

III.
8

Michigan

Ramanau.

i diena,

Meldazis
Ill.<9

Murph> m.
12Westville,Bo?0. Ill.

V>rd St.. Cleveland, Ohio.

Cicero, Ill. W.Pearl St.. Brooklyn, N. Y.

PAJIESKOJIMAI w.314 E.

P«

kuopos2

30
4

Pa.

Pa.

Pa.1037 Si >

skaitytojų nežinot, kur
36

37
l*BTX2ASTIES LIGOS.

40 And.

nieko41 Pa. St.Pa.
42

43

44

45

N. Y.

Grand

Pajieškau pusbrolio Jono Suvaidžio 
<v E. PalšiūUM po vyru NaktinienSs, 

ipgi ir kitų pažįstamų Kauno <uĮ>., 
^asų pav./ Papilio parapijos, Sat-

apocialtetą
LANDES

: W. .lanenas Box 675 ir 
P. (J. Box 761, Melrose

38
720

39

A. J u siūto .
c|o J. B. Warner

Great Neck, N. Y.

8
2123 Wrights St
9 kuopos, K.

leigu kas nutėmytų to
man 

ą aš būsiu la

A. Plėštis, P. O. Box

Vireliūnas,
Vim* St., Montello, 
M. Lekešienė, 
E. Matheny Ave..

1YSTĖ, ROCKFORD, IIJ 
VIRŠININKU ADRESAI 
lentas A. Petronis,

i

kp.--W.

Vice-Prezidentas B. Čepaitė,
1118 So. Winnebago St 

Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė, 
622 Hulin St 

Finansų raštininkas 1°. G. Aleksynas

k p. - J.

s

•e

it

Pa.

Pa.

Wiit*

iflHIhiUI

bininkų organizavimosi nie
ko nesigirdi ir vargiai kada 
jie susipras, kad reikia or
ganizuotis ir pradėti kovoti 
už pagerinimą savo būvio.

A. Vargdienis.

Iždininkas J. Willimat.
837 Central Ave., Collinsville, 

Susirinkimai būna kiekvieno mene
sio 1-mą ir 3-čią nedčldienj, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj, kampas 
E. Main ir N. Morrison Ave. Collins
ville, Illinois.

£.8 »

Waterbury, Conn, — čia 
darbai eina gerai,tūlos dirb
tuvės dirba dieną ir naktį, 
bet iš kitur pribuvus dar
bas negalima gauti. Mat,

Žihasčia.
>ol St.. Cambridge, Ma

1 ’akarklis,
ean St.. Norwood, Mi

kp.—J. Pocim
2370 Margaret St

11 kp.—J. Repšj
149 Millbury St., Worcester. Mi

II
Main

n inkai

© : y

taurautas.
Parsiduoda labai geroj vietoj res- 

taurantas, šalo dviejų didelių dirb
tuvių. Restaurantc jirio stalų telpa 
.100 ypatų antsyk. Rostaurantas yra 
po No. 137 Spark Street, MONTEL
LO, MASS. Parsiduoda ir for- 
ničiai dėl 8 ruimų. Biznis gerai iš
dirbtas, gryno pelno ant savaitės 
$75.00. Turiu parduoti labai greitai 
iš priežasties suspendavimo laisnio 
ant metų laiko.

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

(50—57)

Ave.

Avė.
1109

Iždininkas S. Buzinskis,
719 Lincoln

Iždo Globėjai: M. Geruliūtč,
So. Winnebago St.,; A. Rimšiukė,1113
So. Winnebago St.
Maršalka F. Al vikis,

816 Wall St.
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague St.

• algą gam 
larbdaviai duoda. zXbelnai, 
larbininkai nesiiūoina pa
derinti savo būvio, bet dau
guma darbuojasi prie tušti- 
aimo bačkučių.

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO "LAISVŲ”

SAVO ORGANU:______
DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmininkas K. Jankauskas,

P. O. Box 749, Melrose Park, 
Pagelbininkas D. Rimša,

P. O. Box 849, Melroso Park, 
Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907—22nd Avė., Melrosa

Pajieškau savo žmonos Onos But- 
i apleido 
u ' 
Vaiką 13

kiūtės—Ru*;enskienės, kuri 
nane 13 d. birželio šių m i 
imė su s vim du vaikus; 
met., ir r gaitę 5 metų. 
Yurbarko, Kauno gub., 34 metų am
žiaus, gelsv laukų, vidutinio -o. 
Kartu s j ja .važiavo Juozas Jaku
bauskas, su kuriuom ji išvaža oda m a 
nuskriaudė.
kią porelę, nuoširdžiai m.'ldži 
apie tai pranešti, už 
hai d"’<ii.. s.

Per. Ru

25 kp.—K. Mikolaitis,
824Ą W.Lombard St.. Baltimore,Md.

26 kp.—A. Metelionis,
500 So. Clinton St., Collinsville, 111.

27 kp.—M. B. Vasiliauskas,
14 Huldoh St.. Providence, R.I.

28 kp.—J. Trilikauskas,
797 Bank St.. Waterbury, Conn.

29 kp.- D. Jusius,
106

kp. - 
kp.—K.

Wall St., Rockford. 111. 
Paterson, N. J. 

Vilaniškis,
Box 36, Lewiston, Me. 
B. Ambot,

st Stv, New Haven, Conn-.
ensk

S< anton, Pa.
(51—54)

AR
Ar kas iš 

dabar gyvena Andrius Vasiukonis, se
niau gyvenęs Rhone, Pa. Mums rei
kalingas jo adresas, todėl, kas žinot, 
malonėkit mums pranešti.

"Laisvės” Adm.
(52—54)

Pajieškau Antaninos BrazaiČiūtės, 
du metai atgal gyveno Shenandoah, 
Pa. Malonės ji pati atsišaukti arba 
kas žino pranešti.

J. Vensus
72 Hudson Ave., Booklyn, N.Y.

(58—54)

Pajieškau draugų: Motiejaus Jisiū- 
no ir dėdės Mikolo čaponies, Kauno 
gub., Ūkmergės valsčiaus, iš kaimo 
Namikių ir Užupušių. Meldžiu at&i- 
šaukti.

Simanas Kaziūnas 
1353 E. Sheriden Avė.,

Des Moines, Iowa.

Pajieškau Konstancijos Pakščiūtės, 
Užpalių miestelio, Kauno gub. Gir
dėjau, kad gyvena apie Chicago, Ill. 

. Meldžiu atsišaukti arba kas žino pra
nešti.

KIEKVIENAI MOTEUEI 4INOTINJ
JOSEPH LIPMAN. M. D.

Speciali! sas Moteriškų ligų 
50th St., New York, N. 
OFISO VALANDOS: 
vai. ryte; nuo .1 iki 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Fin. raštin. W. Strumlll©,
1314 So. fiOth Ave., 

Iždininkas F. Lapinskl,
P. O. Box 1109,

Park, 
Box 600.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirm įninkąs J. M. Maskeliūnas 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas
3015 Stayton £t., N. S. Pittsburgh,Pa.
Centro Sekretorius J.
1111 Market St., N.S.
Centro Iždininkas K.

& Carson Sts.,S.S.
Turtų Kontroles

Mažiuku a 
Pittsburgh, Pa.
V a rasis,
Pittsburgh, Pa.
Komisija:

k p. J. Šlakas,
45—13t h St., Pittsburgh, Pa. 

kp. —J. M. Lukas,
P. O. Box 73, Rumford, Me. 

k p.—J. S. Mažiuku a,
121 Fulton St., Youngstown,Ohio, 
kp.—G. Arlauskiene,
611 No. Elm St., Kewanee, III.

kp.—A. J. Remeikis,
117 Lawrence St., Lawrence,,Mass, 

kp. V. K rasauskis,
W. 12(>th St., West Pullman, Ill. 
kp.— K. Genis,
Leonard Building, Scranton, Pa. 

kp.—McKees Rocks, Pa.
St. Vitkauskas, 104 W. Carson St.

Pittsburgh, Pa.
kp.—J. Staveika,

P. O. Girardville, 
Berukštis,
High St., Nashua, N. II. 
Pietaris,

kp.—P.
33 

kp.—S.
17 Murrey St., Wilkes Barre, Pa.
kp.— F. Gerbutavičius,

16 Union St., Lowell, Mass.
k p.—A. Ambrazevičia,

2337 So. Leavitt St., Chicago, Ill.
46 kp.—K. Dirse,

418 N. ’8th St., DeKalb, Ill.
47 kp.—Wilmerding, K. J. Bizauskas

P. O. Box 827, Pitkairn, Pa.
J. Benesevičiūtė,

L. D. L. D. Sekr.

BROOKLYN© IR APIELINKĖS 
ATYDAI.

Lietuviška* Kontraktoriu*.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namą statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojam, isaemenkiojam ir Lt. E- 
sant reikalui, kreipkitės paa:

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

Iki 10 
pint ir

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs Išti 

riame ir pasakome visas ligas ir p* 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems Ii 
goniams |>erūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, mę« 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro 
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž 
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

LIETUVIŠKA 

aptieka 
LIETUVIŠKA

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo . . . 
Kraujo Valytojas . . . 
Vidurių Reguliatorius 
Trojanka ............. 25c

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

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenut 

BROOKLYN, N. Y.

......... $1.00

.........  1.00
........... 50c.
50c ir $1.00

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 
NAS VISAME SO. 

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

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimt* žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystė* Draugijos namo).

M«lr«a*AR
P. O. Box 1109, Melrose Park, III. 
Iždo globėjai 
J. Snarskis, 
Park, 111.

Maršalka:
676, Melrose

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

LIETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
"LAISVĖS”, EASTON, PA..
V1 Ršl N l N K Ų ADR ESA I: 

Prezidentas Mar. Urba,
1113 Ferry St., Easton, Pa. 

Pirmininko pagelb. B. Davidonis,
1820 Fairow Ave., Easton, Pa. 

Protokolų Rašt. ir organo užžiūrėto- 
jas Alex Vyturis,

139 So. Bank St., Easton, Pa. 
Finansų Raštininkas F1. Vyturis,

139 So. Bank. St., Easton, Pa. 
Kasierius F. Malkaitis,

668 Northampton St., Easton, Pa. 
Kasos Globėjai:

Alex Biga,
1021 Elm St., Easton, Pa. 

Meškauskas,
1222 Pine St., Easton, Pa. 

Maršalka Juz. Tarvidaitė,
1019 Elm St., Easton,

Susirinkimai būna kas pirmą pel
nyčių kiekvieno mėnesio anglų soc. 
ruime, 439 Northhampton St., Easton, 
Penn’a.

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,
Kaaierius J. Semenas,

334—29th St., Brooklyn, 
Trustlsal: M. Liberte,- 121

St., BTdyn, N. Y., A. Sirged**, 188 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. VHtrakiūtė,

292 Manhattan Ąve., BTdyn, N.Y.
Kuopos Brooklyn*—V. Vitfcevičia,

29 Hudson Av*., Brooklyn, N. Y.

313 Sixth St., Charleroi, 
Urnežis, 1429 Rccdsdale St., 

N.( S. Pittsburgh, 
Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai:

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

Pittsburgh,

Pittsburgh, 
kuopos, J. Galginas, 1’. O. Box 

Laupurex, 
kuopos Ig. Rasinskiš,

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

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

2228 Forbes St., Pittsburgh, 
kuopos, A. Palučis,

•S. S. Pittsburgh,Pa. 
Stasinskas,
Box 283, Arnold, 

10 kuopos, V. S. Rinkas,,
713 McKean Ave., Donora, Pa.

Pa.

MAHANOY CITY, PA.
Valdybos adresai: 

Pirmininkas W. Žemaitis
312 E. Centre St. 

Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 
315 E. Centro St. 

Protokolu raštininkas A. Ramauckas,
1025 E. Pine 

Finansų raštiniu. P. Petčiulis,
1227 E. Pine 

Iždo trustisai: A. Račkauskas, 
Tenth St., J. Baukus, 1121 E.
hanoy Ave., W. Simniškis, 1227 E. 
Mahanoy Avė.

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pino St.

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

St.
30 

Ma-

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. Ji'ečius,
67 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

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

TREJOS DEVYNERIOS
arba

____TREJANKA____  
Sundedi ū if įvatruf gydančiu tolių ir iaknif.

SutaitytA «u degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karšiu 

vynu del 'skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nenialirn^, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemeni, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriaumai 

pataiso apetitą.
VaRTOJIMAS: Viena f»ke.H iitij gydančiu 

augineni) užmerkti į viena kvorta čy»to apiruto 
ir tiek pat vandens, arba lAvirti čyttnme van
denyje ir po n valandų gerti po pu*c ttikleho 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptkkoriw 
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Kampas North «-tot tatv€».

►CG C/J
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AD AlflDI Nu>ipirkti Geros j 
An AIVAI CEVERYKUS?

Jeigu taip, ud rteiNH 
met eik j

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

GRAND HT

kur galėsi pajūriai 12 

pagal savo nor$,
J. MARTINAITIS
BROOKLYN, N.

***•*•-

SERGANTIEJI!
AK NUSTOJOTE 8VR1KAT4 IB 

Diena po dienai, meta* po mot*> 
užsiima gydymu sergančią ft*t*uių. 
Persistatykits oau, kiek aš ilgy- 
džiau, 
Jeigu 
toj ant 
nuolat

kiek palinksmina* gyvaniiaią. 
jaiuin gyveniniai |klrij* v»r- 
viaokiai gyduole* Ir jaučlat&a 
blogiam, t no m ei, 

laakdamaa, kreipkis 
prantantj daktarą ir 

DR. LEONARD 
Jia jama be p taigą

ryti, kad ligelbiH gyvastį ir paaiš
kina apie ligą. Gydą* per 29 atelą 
viaokiaa liga* «■ didžiaaaiamia pa* 
sekmiasls kaip tai: naalpnėjimą, *1- 
•ikrėtta* kraujo, pilvo, širdie*, plas* 
čiu )xanų ir tt.

Del gydymo nervą tr lytišką ligą 
turi* visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-apindaliai, per karią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekviena* 
daktaras turi tokius aparatu*, dėl t*, 
kad labai brangų*. Chemiškas lity- 
rinkimas šlapumo. N*atidėliokit* 
ant rytojaaa, bet tuojau ateikite pa*

D*. LANDUS

vai. vakar*. tr*nt*di*nlate lt 140 EAST 22 ST,N

sirguliavimuo.se


LAISVI *,|**?W

1^0 kuopos—V. Januška be n . v. . v. .VIETINES ŽINIOS.1 mandato;Kriaučių unijos 54 J Pranešimas VISU Žiniai.
i skyriaus—Iz. Strupaitis be 
mandato. Viso konferenci-

ALEX. JOKŪBAS KANCLERIUS

Prakalbos prieš karę.
Pereitą pėtnyčia Tautiš-'^’ ^byavo 31 delegatas 

me Name įvyko prakalbos/11'" 14 draugysčių.
prieš karę kurias parengė! Tvarkos vedeju xsnnkta 
L. S. S. 19 kuopa. Nors va- B/kampis 20 balsų, pries 
karas ir buvo karštas, betgi Jankauską 7 balsais. .
publikos susirinko vidutinis-1 Skaityta protokolas perei
tai. Pirmininkavo drg. J.'tos konferencijos n- prnm- 
Šaltys. Pirmiausia kalbėjo1 • •
drg. J. Perkūnas apie nesu-■. Syke raportai. Pn-mimn- 
tikimus tarpe Amerikos ir ko J. Nev.acko raportas pn- 
Mexikos ir dėlei ko tie ne-'!mta% Sekretorius 1 L>sa- 
sutikimai kįla. J. Perkūnas •)u.s’ išduodamas raportą, pa
kalbėjo apie pusę valandos.'rn.in.e-,°’. .k.ad 19 draugysčių 
Jo prakalbos publika klau-1 ™.okeJ? mokest-!
sėsi labai atydžiai. Antruo-!11- kellos draugystes nutarė 
ju kalbėtoju buvo tūlas 
draugas anglas, kurio pa-!1, 
vardės čia neisitėmijau.1
Vėliausia kalbėjo L. Prūsei-/^1? Pranese, kad kolkas 
ka, trumpai tik apie 20 mi-T^ko nesurado; raportas 
nučiu. Jisai nurodė, kad tik .krnmtas. Konisijos suren-

• v f • • 'gimui apvaikscionmo pir-socialistai ir susipratę um- * 1 ji

jistai eina prieš karę. Iš 
kunigų ir tautininkų nieko 
negalima laukti. Daugelis 
kunigų stačiai trokšta ka
lės, nes nori sukriušint Me- 
xikos “masonu’i valdžia, v v

Prakalbos publikai 
patiko. Tapo priimta

I dar mokesties neužsimokė-

. 11 IJ 1 va aX U M l v nu ••

Jisai nurodė, kad tiklim. as* •gimui a
mos gegužės raportas pri
imtas. L. Š. F. vietos sek- 
i eterius pridavė raštišką 

i raportą; raportas priimtas.

giasi pradėt ruoši 
bas ir ant gatvių.

pi kuopos laiškas. Kuopa Į- 
l^b^i' riešą, kad Sąryšis surengtų 

C re įvažiavimą ir pelnas būtų 
;skiriamas surengimui pir- 

ren-’mos gegužės apvaikščioji- 
, i mo ir jeigu bus įkurta mo-

PRANEŠIMAI.

sa del moterų. I *
Svarstyta, kokiu liūdit 

Įgalima įgyti nuosavą sve
tainę bei namą. J. Neviac- 

L. S. S. 19 kuopos susirinki- k;as nuTdė, bad trinu bu
mo. “Laisvės" kooperacijos'!'“?/-;a T? !?ytl ;iVctainę’ 
direktorių susirinkimas ne- bute.'/ Iab‘g"n!?u, koopera- 
galėjo ivykti, todėl bus’su-j f'V1' • k'"j’,,,‘1?iYI,sk,u-

1 # ’ k /ud/n»Anoiin iP/rvtn»n i i Iz / h i
sirinkimas 5 d. be 
svės” redakcijoj.
8 vai. vakare. Vis
riai malonėkite atsilankyti 
nes turime daug svarbiu 
reikalu, t

i

Komitetas.
t

’būdu: labdaringą ir koope- 
! ratyvišką. Konferencija nu- 
itarū išsiuntinėti užklausi
mus visoms Brooklyno, New 
Yorko ir apielinkiu drau
gystėms, ar jos prisidės prie

draugystės šv. Juozapo, Wa
shington Casino parke. Pra
džia 1 vai. po pietų. Įžan
ga 25 centai.
ir apielinkiu lietuvius kvie
čiame atsilankyti.

Komitetas.
6 d. liepos, Tautiškame 

Name, bus susirinkimas L.

8 vai. vakare. Visos 
malonėkite atsilankyti 
turime daug svarbiu

gu prisidės, tai ant kokių 
pamatų ir kiek iš savo iždo 
skirs pinigų? Taipgi nu
tarta tartis ir su kriaučių 

visus vietos unBa- Rūpintis tuo tikslu 
išrinkta komisija, i kurią i- 
ėjo šie draugai: P. Parfana- 
vičienė, P. Raibužiūtė, F. 
Veiveris, V. Kubilius ir Iz. 
Strupaitis.

Sekr. T. M. Lisajus. 
('Poliaus bus).

Mokytojų suva/.iasimas.nes i

Sekrct. M. Undžienė.

Protokolas.
18 d. birželio, Tautiškame 

Name, 101-3 Grand St., Bro
oklyn, N. Y., buvo konferen
cija D. S. D. N. Y. Konfe
renciją atidarė pirmininkas 
J. Neviackas, 2 vai. po pietų. 
Tuo jaus buvo peržiūrėjimas 
delegatų mandatų. Delega
tai pribuvo iš šių draugys
čių: Kelionės Pašelpos — F. 
Kalpokas, Sirgitas ir Žilins
kas; Preserių unijos 58 sky- 

• riaus—J. Bekampis ir Mu
rauskas, nepribuvo Klimai- 

%tis ir Pauliukonis; Lietuvai
čių unijos 54 skyriaus — A. 
Bepirščiutė, B. Švagždžiū- 
tė ir A. Gaižauskiūtė, nepri
buvo O. Merkevičiūtė; New 
Yorko Liet. Politikos Kliu- 
bo M. Byla ir Gendvila, ne
pribuvo A. Vildžius; L. S. S. 
19 kuopos—J. Neviackas, L. 
Pruseika, Ę, Raibužiūtė, K. 
Jankaitis ir J. Jankūnas; 
Aido choro—P. Veiveris, 
Kubilius ir J. Aleksaitis; L. 
S. 52 kuopos—J. Kraucevi- 
čius; So. Brooklyno Liet. 
Gimnastikos Kliubo—J.Pet
rauskas, A.Dičius ir M.Kuz
mickas; L. M. P. S. 1 kuo
pos—gauta tik mandatas, 
bet delegatės nepribuvo; 
Jaunimo Lavinimosi Ratelis 
—K. Jovaiša; L. G.
ziūnas ir J. Kripaitis; šv. 
Jurgio draugystės delega
tai—Kubilius, Navickas,Va
siliauskas ir Gratkauskas 
mandatų neturėjo; šv. Kazi
miero draugystės—St Gu
das be mandato; L. S. S.

mokytoju konvencija. Iš 
visų Suvienytų Valstijų su
važiavo apie 50,000 mokyto
jų. Posėdžiai prasidėjo 1 d. 
liepos ir trauksis per visą 
savaitę.

Brooklyne nepaprastai 
pradėjo siausti tarpe vaikų 
paralyžius. Ši baisi epide
mija daugiausiai plėtojasi 
tarpe italų. Nors liga siau
čia vien tik tarpe vaikų, bet 
ja gali užsikrėsti ir suaugę 
žmonės. Trumpu laiku už
registruota apie 250 susir
gimų. Daugelis kūdikių ja>i 
mirė. Sveikatos depart- 
mentas visas pastangas de
da, kad sulaikius tą baisią 
epidemiją, bet kolkas ją su
laikyti nepavyko.

Pavogė 13 auksinių stovylų.
Iš Metropolitan muzėjaus 

nežinia kas pavogė 13 auksi
nių stoyylėlių, kurios buvo 
egiptiečių padarytos dar 
200 metų prieš Kristaus gi
mimą. Apie tą vagystę pra
nešė policijai Dr. E. Robin
sonas, direktorius Metropo
litan muzėjaus. Policija e- 
nergingai jieško vagių, tik 
nežiną, ar jai pavyks suras
ti. '

Ka-

Automobilių karų “draive- 
rių streikas eina gerai. Nors 
draiveriai neseniai susior
ganizavo į uniją, bet kada 
išėjo į streiką, tai iš jų tar
po streiklaužių neatsirado. 
Iš 140 karų, kurie daugiau
siai važinėja po 5 th Avė., 
kompanija galėjo paleist tik 
•vieną.

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, 

i 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 išpildomo visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas geriau
sioms advokatams, kaip legališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei
name už perkalbėtoją visokiuose rei
kaluose. Visus augščiau paminėtus 
dalykus-, męs atliekamo teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas /

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

The MARCY PHARMACY.
Mūsų rėmėjai (kostumeriai) jaučia

si pilnai užganėdintais, nes jie gauna 
teisingus patarimus, gerus vaistus už 
daug mažesnę kainą, negu kitur. To
dėl būk ir tamsta mus rėmėju, o bū
si užganėdintas. Norėdamas gerų 
vaistui nuo vidurių, kreipkis pas mus. 
Taipgi pas mus galit gauti tikrą 
lietuviška trejanką.

MARCY PHARMACYTHE

7 6 M a re v

LIETUVIŠKA

Brooklyne ir visoj apiciinkėj.
Gyduolės teisingos, 

draugiškas ir kuoman 
duo'os galima gauti >><

Ypatingai ūžia 
gydtml

Nuo Reuinat izmo

i itno
Nuo

N tio

moterų.

patarnavimas 
ilgiausias. Gy-

luiyj vartojamos

$1.00

$1.00
S 1.00

o

patarimus duosiu

Receptus sutaisau teisingai ir su 
didž/ausiu atsargumu. Taigi, liotu- 
vi^tŲ visados kreipkitės pas mane, o 
būsite užganėdinti.

Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

Gi Grand St., Brooklyn,N.Y

Pranešimas Visuomenei

. be klapato, rū-

narna

tus ir kitokius dokuin įtus. Paduot’ 
provą, kada tave sužeidžia, reikale

žinomus

teisme.

VMBRAZIEJI'S

168 ( RAM)

Ant Pardavimo.
Parsiduoda groseris labai geroj vie

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

SCHEG AUS & AMBRAZIEJUS
Real Estate aml Insurance

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

168

••. '*.<i

. r.V •/>

-n J

Visados būsi pilnai 
užganėdintas, 

pirksi 
FORNIČIUS 

pas 
Maliauską ir 
Vidžiūną. 

Mūsų kainos daug
mesnės, negu kur 

kitur.
Duodam ant lengvų 
išmokesčių po $1 ant 

savaites.

ze-

bUV FURNITURE CO.
687 3 Y’ Avė {,58 5"!'Avi:r.-.o ? ’• hcar iŠ'” sr '

________ BROOKLYN N.Y._________

GARSINKITeS 
“LAISVĖJ”.

DOBROVOLSKIS

CAFE

Kliasos Cafc
at-

PaEsle- 
vingus pri
imam ko- 
nogražiau- 

siai ir .vi
sados

gaus teisingą rodą.

TEISINGIAUSIA
253 WYTHE AVI

BROOKLYN, N.
telephone Greenpoint

Pirmos
GERIAUSI GeRYMAI

Taipgi suteikiu rodą visokiuose 
siekimuose ir patarnauju visokiuose 
reikaluose.

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

UŽEIGA
kamp. North 1st

Y.
531 t.

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

GERIAUSIAS* 
SALI UN AS

Kiekvienam smagu už
eiti į gerą vietą ir visiem* 
gerai žinomi savininkai.

411 REAP St.

Tel. Stagg 2161
A. Kundrotą*J. Gustas

K. LIUTKUS

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

Apie gerumą lavom ir teisingumą

brooklynieėiai gerai 
ir geriau niekur ne

Grand Street. Brink!\ 
(arti Berry St.).

885 Greenpoint.

e

A. Shrupski
Pas 

Alaus, 
Vyno, 
ateikite, o persitikrinsite.

A. SHRUPSKI

mus galite gauti skaniausio 
puikios Degtinės ir skanaus

Patarnavimas puikiausias,

61 S. 2nd St, Brooklyn,N.Y
RUIMAI ANT BANDOS.

1 šslrandavoja geri keturi ir 1 
kambariai, kurių ramia $7.00, $8.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrini# 
mus, įtaisymas pagal naujausią ma
dą su maudynėmis. Arti sakaunes, 
kur dirba 5,000 darbininkų.

V. J. GIKNiS, superintendent
518 Morgan Avė.., Broklyn, N. Y. 
Arti Neeker Avė ir Nrsuau

Reikale gxlite tMefonnot 4560 W. _ 
Greenpoint.

MIK. KARUKŠTIS
— C A F E —

IR POOL ROOM

Tai yra geriausia vieta linksmai 

laiką praleist. '

Telephone Main 7528.

Telephone 595 Greenpoint.

8.00 Daktaras J. ^isevičif 
IRna- . SPEČLIALISTAS ŠIRDIES

Va’andos: 
8—10 ryte 
12—2 po piet 

6—8 vakare

Nuo
Nuo 
Nuo
270 BERRY ST., BROKLYN,
iHLj ur m iunriiiiiijff miiniwif ji jjc-~ -irt*". x*twa,»v.

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
FOTOGRAFIJŲ . GALERI

JA BROOKLYNE.
Paveikslus įvairių rūšių atliekame 

tikrai artistiškai pagal naujausią ma
dą. Patarnavimas mandagus, .kainos 
prieinamos. Galerija randasi visiems 
parankioj vietoj—tariu* No. 4th ir 
5th gatvių.

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis Fotografistas 

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Greenpoint.

JAU IŠĖJO IS SPAUDOS KNYGA

MOTERIŠKE ir MEILE
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O

qpOJI knyga reikalinga perskaityti 
ne tik jauniems, bet ir seniems.

Jaunimas joje ras daug gražių, naudin
gų pamokinimų apie meilę, o seniems— 
bus dailus prisiminimas jaunystės ' 
svajonių ::

K A INA .
Reikalaukit šiuo adresu:

s
Skaitykit “Laisvę’

JOHN KULBOK, Cafe

Didelis hotelis, gera vieta pakele- 
vingieins, kambariai įtaisyti pagal 
naują madą, ir visi būsit užganėdin
ti.

JOHN KULBOK Locninlnkaii
291 WYTHE AVE., Corner So. 1st St. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. '279 Greenpoint.

VINCAS VAIVADAS
SPORTING CAFE

Puikiausia ir švariausia uželr 
Užeikite ir persitikrinkite

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

PETRAS NAUJOKAS

Visados klauskite P. Naujoko Ciga
rų kokiame nebūk štore ir saliūne, ir 
gausite gerą cigarą, o ne kopūstų 
lapų. Mano fabrikas:

359 Broadway, B’klyn, N.Y.
COR. KEAP ST.,

11th St., New York

Kiekvieną pąkelevingą priimame 
kuogražiausiai ir visados. Tikra lie-

\ ienatinė automobilių mo
kykla, kur mokinama sulyg j 
naujausios sistemos tavo pri

Pirmas Lietuviška* 
RESTORANTA8.

I’ajfamin, g*.i 11 eteri
valgiu*. Pieta* galima gauti pe lie, 
20c ir 26c.

Alijošius Grinkevičius 
i Hope St., Cor. Roebling BU 

BROOKLYN, N. Y.

gimtoj kalboj. Į 4 savaites bū- 
I si pilnu mechaniku, galėsi val-
i dyti ir taisyti automobilius, ži-
Į nosi mažiausį dalykėlį prie ma-
I žinos. Ta profesija yra gerai

apmokama. Kaina už kursą 
! $15.00. Laisnius gvarantuoja-
; } me. Kursus Ii lankyti dieno- 

mis ar vakarais.
4 INTERNATIONAL SCHOOL

j į OF AUTOMOBILES
j 117 East 40th St.,New YorkCity 
I Instruktorius—Mr. Paul Gvolu.

Macys & Marcin Furniture Co.

n. .

Kodėl Kr* 
• siynie. * n< 
si’ turėt. k»r 

tems patinka 
.- reikalinga.

Jūrų tarpe 
-’icriintclfi to- 
aifi kraatavS 
R* viaee apie- 
iiakia.

Mf* šakal
iam viaą eave 
triūsų, kad ii 
iitoi įataigoa 
būtų ežgani- 
dinti ne šim
tai. bet tlke- 
< ančiai iuMiig 
vieokių klcaų.

Šimtas kostuni erių iš visi, 
krantų ir tuntų. išmnkėdanv 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, pati
lk k?. tikrais saMninkais »*- 
riaKsią daiktų.

198-200 Grand St.,
Tarpe Driggs Ir Bedford Avenue*. Brooklyi, N. Y.

Telephone 2372* Greenpoint

TAVORAS GERAS
JEIGU NORI, KAD GERAI 

ĮRODYTUM, PIRK 
SKRYBĖLES

VARDU

u Manhattan Hatn
Pirmiau, negu tu kur ki

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

PIRK KUR

Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės naujausios mados, goriauato 
lAdirbimo ir kaina kuopigiausia. Męs gvarantuoiama už gerumą, todBl 
kad mūsų fabrike išdirbamos. Apart to męs užlaikoma okspertua par
davėjus, kurie pritaiko kogeriauaiai.

ATEIK IR IŠBANDYK!

Manhattan Hat Stores
230 Grand St. 479 Grand St

Brooklyne

aMuMik




