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Europa gali bankrutytvaikus. iWlIsonas talkosi

liga buvo jau susirgę Ta gal prasidedant

a v RUSAI PALEI KOVELĮ 
UŽĖMĖ TRIS MIESTUS.

WILSON AS SUTINKA 
LAIKYTIS SU MEXIKA.

A me r ik a. 
apėmus t

su Mexika

u jaucia- 
rankose.

pratimai, kurie pirmiau 
grėsė kare, bus išrišti tai-

Now, dalis ko j 
d tęs- ma ska

iki 100 procentų ir r ei dau
giau. Tam pabrangimui ir 
galo nesimato. Laikraščiai

būtinai bankiiitvs.' vis daugiau ir dau-
* 1 I

orint išvengti kri- giau skaitytojų. Tas rodo, 
ia taikinties, nors'kad ir biznio.pasaulis links

ANGLIJOS KARĖS MI- 
tuomet .pasi-' MSTERIU PASKIRTAS 

GEORGE.

švinas, toliai, I

Rašytojas priduria, kad 
i jo laikraštis visuomet stojo 
j už) taiką. Tą laikraštį skai
do tik finansistai ir šiaip jau 
žymus biznieriai. Ir laik-

baisi 
bai

siausia giltinė skina gyvas
tis tūkstančių vaikų ii’ pra
deda nlėtoties jau po visa

TAIP SAKO ŽYMUS EKO- tų įvykinti. Visos šalįs iš 
troškusi os taikos.

numeratą nuo $2.00 iki $2.50 į brango mažiausi daiktai,rei- 
(1.25 pusei metų).
nutarimas įeis į galę nuo 1
d. rugpjūčio šių metų, apie 
ką turime garbę pranešti vi-

valandoms, tiktu visus dabartinius gin

ta, tai viename

reita pelnyčių susirgus 
Tasai kalingi spaustuvėje, nuo 50 skaičius siekė 87, mirė 22.
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agentams.
žada dar labiau
Pabrango ir visos

Bendrovės

agentams. Pavieniai nume
riai nuo 1 d. rugpjūčio par-

ir stiprus pinigiškai

leda nerimti ir skųsties. siu 
priežasčių verčiami “Lais-

Board Direktoriai bū- si rodo. jog imt

kiekvieną naują ligos atsiti-1 
Rimą būtinai. reikia rapor- ■ 
tuoti daktarui. Yra suma-, 
nymas tuojaus pradėti da-l 
ryti bandymus su beždžionė-; 
mis, kurių daugiau kaip 100

daugiau, kaip 12,000 vaikų, dų, ligoni 
Kadangi mirtingumas labai kas ir ko 
didelis, nes miršta beveik 20 į jojimas i 
procentas, tai tūlo 
vaiku nueiti] į kapu

i učiai į ligi)

Vėmimą

Iros; jeigu pily 
■negales išrišt i, 
įduoti t rečiu jų te’smui, kt 
: i is galutinai viską užbaig: 
I Paskutiniame ministeriu p<

Visų pirmiausia rūpinki-i i tari 
< kad vaikai būtu čysti ir p.) mū
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NOMISTAS.
Francis Hirst, žymus fi

nansų reikalu žinovas, rašo 
Londono “Economist’e”, kad 
vakarų Europai gręsia fi
nansinis bank rūtas ir jeigu 
karė prasitęs dar kelis mė-

VJ Metas

“Laisvė” buvo vienas iš pi
giausių lietuvių laikraščių. 
Kuomet kiti, to paties didu
mo laikraščiai,t ik vieną kar
tą savaitėje eidami imdavo

‘Laisves” prenumeratą ant 
>0 centų į metus.
r ta prenumerata
‘Laisvė” anaiptol
brangesnė, negu kiti 
laikraščiai.“Laisvė” ėjo ta pačia kaina 

du sykiu savaitėje. Vadina-

eidama, 
nebus 
mūsų

įsiąją viešimi. Mera nei už
tenkamai daktaru, nei sese
rų mielaširdystės, nei am- 
bulansų, nei pagalinus vie
tų ligoninėse. Ten daugiau-

Neduoti kūdil

na biednesni žmones ir kur 
gyvenimo sąlygos esančios 
nesanitariškos.

7^-nu’ral spaudai, darbi-
r* ika ns ir pačtai), o prenu- , . _. , .i. J rems, kaip hgsiol rėmę i ta įmorafa, palyginamai, labai ' 1 *
riža. Tečiaus, nepaisant , . , . _j darbininkų visuomenes (Ko

pras mūsų prdeji aą ir

:.»

1 sena prenumerata 
Pctgt šiuomi laiku anlinky 
l es lain k;ul pre
numeratos pakilimas ik

n v be.

Nuo naujų metų pradėjo 
brangti popiera. Popieros 
išdirbėjai naudojasi karės 
momentu ir ima tikras ka
rės kainas, šiuomi laiku po
piera jau veik du sykiu 
brangesnė, negu pereitais

Paskiausios telegramos pra
neša, kad rusai palei Kove- 
li užėmė tris miestus, bū- 

| tent Dolžica, Gruziatin ir 
Manevitczi. Vokiečių-aust- 

departiiiento direkto-1 'V kar6s vadovai,labai susi- 
dar tuomet, kuomet!"'■’.‘"V, "e? Manevitczi ran- 

dasi tik 11 mylių atstume 
nuo Kovelio, kur randasi 
centras vokiečių gelžkelių. 

nuo^ natl dėmimą šių miestų 
1 . ; ' ; patvirtina ir vokiečių oficia-

irstyta t arran-.]• j()S karės ministeriu į vie- 
nutarta prade-nuskendusio Kitchenerio.

luniiiiiui atsakymą ant

ministerio

dams jokių Įsakymas parai 
creamo ir gioj formoj ir 

cukerkų, vandenį dėl gėry- kad Suv. Vali
nio reikia virintu, nupirkti! Carranzos pa 
už penkis centus šmoteli ■ sutinka pradėt

pranešama

i r

taitę arba pasiūti tam tikrą'rinkta specialė komisija, ku- 
Vaikams uždrausta lanky- krepšelį ir parišti kūdikiui ri ir turės visus tuos liesu

ti krutančių paveikslų teat-’po kaklu ant krūtinėlės; ne-'sipratimus išrišti. Tokiu 
-, ci/.ih.'. i y ta jiems visor . i,-. ,)zr v-. . .......

diinksminimo vietos, ne 
yra pačių valia juo.c 

i g V nu s.

misti kudiiwu, ku yra daug 
dulkių, į krutančius paveiks-1 
lūs ir kitokias vietas, kur'

ima. demija, tai

departmentasl

apsaugoj us

riu žmonių, nebučiuot, rū- 
pinties gerai nuprausti vei-

11,000 KŪDIKI! MEI
DŽIASI, KAD KARĖ 

PASIBAIGTI/.

nius
rinko liuosnorius Į armiją.

Lloyd George, kaip prane

municijos ministeriu, tarpe 
patriotų įgijo didelę garbę. 
Jis visur ir visuomet ener
giškai šaukė ir šaukia, kad 

i kare būtų vedama patol, pa-

-įpaims ant jos viršų.
Jau pirmiau, buvo rašyta, 

kad Lloy George pirmutinis

NEĮSILEIDŽIA Iš NEW 
. YORKO ATVAŽIUO

JANČIŲ. _
Paterson, N. J. — Į čia 

atvažiavo iš New Yorko 
žmonės su kūdikiais. Svei
katos departmento komisija

sunkias valandas. Norčtu- 
'me tikčti.kad “Laisvės” pre
numeratorių skaičius 
kiek nesumažės

o turi

nei- 
nes darbai 
gerai eina, 
gana daug

Komitetas:
K. Liutkus, pirmininkas
A. Jurevičius, sekretor.
V. Paukštys, kasierius.

tė ir į kitus miestus. Li
gos atsitikimų jau buvo 
Hudson, Albany, Boston, 
rhiladelphijoj, Binghamto- 
ne, Chicagoj, Los Angeles ir 
daugely miestų New Jersey |

RUSAI ATSTUMIAMI 
TURKLIU J.

Rusai atstumiami Turki
joj. Bagdado apygardoje

per 80 mylių. Dalis rusu

BESIMAUDANT BUKIT ATSARGUS
RYKLĖS NASRUOS!

Tie, kurie maudotės jū
roje, būkite atsargus, štai 
kas atsitiko Spring Lake, 
New Jersey valstijos pama
ryje. 6 d. Tiepos, daugeliui 
žmonių besimaudant, tūlas 
vaikinas Bruder nuplaukė 
100 pėdų toliau už apsaugos 
linijos. Jisai buvo labai ge
ras plaukikas ir sargai neat
kreipė į tai jokios atydos. 
Tik štai, pasigirdo širdį per
veriantis balsas. Vanduo, 
kur laikėsi Bruder, paraū-

- donavo.
leidosi prie Bruderio. Išsy- 
kio manyta, kad jisai skęs
ta. Kuomet nabagą įtraukė 
į valtį, jisai spėjo tik sušuk
ti “ryklė mane nutvėrė”. Su 
tais žodžiais, jį apleido jaus
mai ir jaunutis Bruder mi
rė. Baisus paveikslas per
sistatė iš Bruderio: dvi jo 
kojos buvo nukąstos, viena 
ligi kelių, kita žemiau. Kū
nas iš kairės pusės taip-pat 
buvo apdraskytas.

Ryklės nieks nematė.’ Ta
sai jūros baisūnas, prisiėdęs 
žmogienos, nupluakė sau sa
vo keliais.

Prieš keturias dienas Ha
ven beačiuose smertį gavo 
vienas Philadelphijos vaiki
nas vardu Vansant. Jisai 
maudėsi visai arti prie kraš
to. Daugelis matė, kaip 
prie jo artinosi ryklė, kuri 
vienam akiemirksny atplėšė 
dalį jo kūno.

Taigi, besimaudanti būki
te atsargus. Toli nuo kran
to neplaukite. Maudynėse

Gelbėjimo valtis’turėtų būti motorinės valtį
saugojimui žmonių.

VAIKUS SIUNČIA ANT 
KARĖS LAUKO.

Rusai praneša, kad Voli- 
niaus gubernijoj, vokiečių 
fronte, dalyvauja nesuaugę 
vaikai, kuriuos vokiečių val
džia atsiuntė austrams į pa- 
gelbą. Iš paimtų 11,000 ne- 
laisvių, buvo apie 4,000 vo
kiečių ir tarpe jų daugybė 
vaikų.

Tos ligos prasiplatinime 
visųpirmiausia reikia apkal
tint miesto valdžias ir svei
katos departmentą. Purvi
nos, nenuvalytos gatvės, per 
dienų dienas nenuvalyti są
šlavynai ir purvai, labai tan
kiai per 2—3 dienas gulin
ti dvėseliena—katės arkliai 
ir kas kita—kur bėdinųjų 
tėvų vaikučiai turi praleis
ti savo vakacijas, — štai tos 
visos aplinkybės,kurios duo
da progą giltinei siaust kuo- 
smarkiausia. To visko ne
turėtų būti. Mat, mūsų val
džiai ir politikieriams rūpi 
prisirengti prieš Mexiką,Ja
poniją ar Vokietiją ir jie vi
sai nepaiso to, kas dedasi 
čia pat po jų nose. O kas 
blogiausia, kad epidemija 
pataikė pačiu karštmečiu.

Dabar, žinoma, subruzdo 
rūpinties. Kaip girdėti, tai 
New Yorke žadama įveisti 
ųuarantinę, tai yra, uždrau
dimą New Yorko vaikams 
apleisti šį miestą, kad liga 
neišsiplatintų dar labiau ki
tose vietose. Žinoma, tokį 
ąuąrantiną įvesti būtų labai 
sunku.

Daktarams yra daug sun
kumo kovoti su ta liga, nes 
ligšiol dar galutinai nežino
ma, kas yra ligos bakterijų

pasitraukė Persijoje. Ir te- 
’jnais juos muša.

Tikras vargas su tais ru
sais. Jie tankiai gana smar
kiai prasimuša pirmyn, bet

pradėjo agituoti už įvedimą ’juos sulaikė ant stoties ir 
priverstino kareiviavimo J kuomet išegzaminavo, tai
gana plačiai išeidamas net iš 

ils \ lenuos praneša, Ka(Dsavo tarnystės rybų. To- 
urincas Maximilianas Ho-’(|(->] visi patriotai—karės ša- 
henberg, sūnus nužudytojo liniukai jau seniai skvrė ii

ją, prie kurios 
14,000 kūdikiu ir 
karštai meldžiasi, 
čiau įvyktų taika.

Organizatorius tos

kandidatu i karės ministe- 
rius ir dabar, progai pasitai-

jie visi 
kad grei-

kū di
nt e tų 

die-amžiaus. Kasžin, 
išklausys jų maldas?...

fe.
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DAVID LLOYD 
George.

NEW MINISTER

S4R FDWAOD GRHY.
, EttVATH) TO EARLDOM

David Lloyd George—naujas Anglijos karės Angli
jos ministeris. Lordas Derby—naujas karės ministerio 
pagelbininkas. EdwardasQrey—Anglijos svetimų da
lykų ministeris, kuriam dabar suteiktas grafo titulas.

tas. Reiškia kariauninku 
troškimas išsipildė.

Laikraščiai sako,

pasirodė, kad trįs kūdikiai . 
serga paralyžium. Tuomet 
juos grąžino atgal į New 
Yorka. Sakoma, kad visuo
se miestuose ant stočių bus 
įvesta kontrolė ir visus at
važiuojančius su kūdikais 

! egzaminuos. Chicagoj jau 
panašiai daroma.

kad 
Lloy George nemažą rolę 
sulošęs ir dabartiniame ai
rių sukilime. Jis užvedęs 
su airių revoliucijos vado
vais derybas ir prikalbinęs 
juos silsi taikyti ant pasiū
lytų valdžios išlygų, t. y., su
teikiant Airijai savy valdą 
su seimu Dubline.

Visi Anglijos patriotai— 
karės šalininkai labai džiau-

VISI GIRIASI.
Pradėjus talkininkams o- 

fensyvą, visi pradėjo girtis, 
kad nepaprastai gerai seka
si. Anglijos spauda rusus 
Volinijoje karūnavoja' liau- 
rų vainikais ir sako, Ęad jie 
daugiausiai darbuoj

Anglai taipgi giriasi, kad 
jie Picardy apygardoje,ties

1.

skirtas karės ministeriu.

VISOS AMERIKOS DAR
BININKŲ FEDERACIJA.

xikos darbininkų atstovai, 
kurie išvien su Amerikos 
darbininku atstovais tarėsi 
Washingtone ir išleido ben-

ir Mexikos darbininkus, šio
mis dienomis išvažiuoja per 
New Yorka į Argentiną.

Love i ra ir Pages važiuoja

tarptautinės darbininkų 
konferencijos. Jie lankysis 
netik Argentinoj, bet ir 
daugelyje kitų respublikų 
pietinėj ir centralinėj Ame
rikoj, agituodami už visos 
Amerikos darbininkų vieny
bę, kad bendromis spėkomis 
geriau atsilaikius prieš ka
pitalistus ir įgijus didesnę 
įtekmę politikoje.

lę ant vokiečių ir penkiose 
vietose laimėję mūšius.

Tuom tarpu francūzai 
praneša, kad jie vokiečius 
sumušę palei Verduną.

Visi giriasi savo laimėji
mais ir visų krinta mūšiuose 
žmonės, kaip musės.

BAUDŽIA DĖL SIMPATI- 
TIZAVIMO.

Vokietijoj pradėjo atsi
rasti nemaž žmonių, kurie 
labai užjaučia paimtuosius 
karės belaisvius. Valdžia 
tai pastebėjus, pamatė, kad 
čia “nedoras” darbas ir 
pradėjo su juo kovoti. Nu
žiūrėtuosius simpatikus 
pradėjo traukti teisman ir 
bausti piniginėmis bausmė
mis. Yra nubaustų iki 70 
markių ir mažiau. Dievo 
prisakymuose sakoma: “Ka
linius išvaduok”. “Alkanus 
papenėk”.

t
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KRIAUČIŲ ATYDAI! I Kun. Mickevičius
Vyskupu?

Krautuvėse Moky
klos.

Šveicarijos latvių 
protestas.

Draugės ir draugai! Męs 
visi matome ir žinome, kad 
dabar užėjo “gerieji laikai”. 
Geraisiais laikais vadiname 
todėl, kad męs visi dirbame, 
turime ikvales darbo. Taip, 
mat, priprasta vadinti, bet 
tikrenybėje męs, darbinin
kai, ir turėdami pakaktinai 
•darbo, dirbdami visą laiką, 
nieko negalime sutaupyti 
juodai dienai prie taip že
mos užftiokesties ir bran
gaus pragyvenimo, kuris ne
paprastai vis kįla ir kįla. 
Jeigu kuris ir su taupi n a 
centą-kitą, tai tik pasiVydė- 
damas sau, atitraukdamas 
nuo savęs geresnį duonos 
Icąsnį. Darbininkai negali 
sutaupinti tūkstančių iš sa
vo darbo, labai gerai, jeigu 
padaro vidutinišką pragyve
nimą. Toks dalykų stovis 
yra prie taip vadinamų ge
rųjų laikų, bet lai užeina 
nedarbas, krizis, tada nevie
nas iš mūsų paragauja al
kio ir šalčio, tada nevieną iš 
mūsų plaka skaudi gyveni
mo rykštė, tada ne vienas iš 
mūsų dūsauja, dejuoja. Ta
da tik męs pamatome.kuom 
yra šiandieninis gyvenimas 
ir pradedame šiek-tiek pro
tauti, kaip pagerinti savo 
būvį. Užeiname, taip sa
kant, ant tikro jau kelio. 
Bet tas taip greitai išeina, 
greitai išgaruoja iš mūsų 
minčių ir jausmų, kaip grei
tai gyvenimas įeina į šiek- 
tiek normališka^ vėžes,kai]) 
greitai krizio laikai praslen
ka.

Dabartiniame laike, kada 
męs visi dirbame, dirbame 
ir nieko,neturime, diduma iš 
mūsų neduoda sau atskai
tos, kas bus toliau, kas mus 
laukia ateityj, kas bus po 
Europinei karei. Didžiuma 
iš mūsų mano, ypatingai tie, 

mažiau patyrę gyve
nime, kad visados bus toki 
“geri laikai”. Ne, draugės ir 
draugai! Gyvenimo bėgis ir 
patyrimai aiškiausia mums 
diktuoja, kad taip visados 
nebus, kad po tų “gerųjų 
laikų” užeis “blogieji^ lai
kai, tikroje to žodžio pras
mėje. Nevienas iš mūsų pa
liks išmestu ant gatvės be 
gyvenimo vilties, nevienam 
iš mūsų bus suardytas gy
venimas.

Nevienas gal pasakysite, 
kad taip negalės būti, męs 
turime stiprią uniją, organi
zaciją, kuri mus užtars, ap
gins. Taip, tai taip, męs tu
rime uniją ir ji mums, iš ša
lies žiūrint, atrodo gana 
stipri, tvirta, bet neturėda
ma aiškaus klesinio pamato, 
ji (unija) tvirta tik “geruo
se laikuose”. Klesinis su
pratimas pas mūsų draugus 
kriaučius stovi ne ant augš- 
•čiausio laipsnio. Tas pasi
rodo iš to, kiek kriaučių lan
ko susirinkimus ir kiek yra 
svarstytojų susirinkime.

Atsiminkime, draugai,kaip 
mūsų organizacija buvo pa
krikus per pastarąjį krizį 
du metu atgal. Mūsų mo- 
kestįs buvo nupuolę, aiškios 
kontrolės dirbtuvėse netu
rėjome. Toks panašus kri
zis, o gal dar ir didesnis ne 
už jūrių-marių. Męs turi
me būt prisirengę prie vis
ko, męs turime aiškiai per
matyti savo padėjimą. Męs 
neatsižvelgę į nieką, ^turime 
drūtinti savo organizaciją, 
kad iškilus kovai galėtu
mėm atsispirti. Męs turime 
prisirengti. Bosai rengiasi 
.apskelbti mums lokautą, 
.■kaip jie apskelbė cloackma- 
kėniams, išmetė tuos žmo
nes ant gatvės. Jie prie to 
rengėsi ilgą laiką. Taip ir 
mūsų bosai prie to pat ren
giasi ir susirėmimas įvyks 
tei ne anksčiau, tai vėliau.

• taip greitai gali įvykti, 
jiems (bosams- atro-

dys geriausia proga mūsų 
organizaciją sutriuškinti, 
nušluoti, ją nuo šio žemės 
kamuolio. Dabartiniam lai
ke, kada męs paskendę savo 
paprastam gyvenime, kada 
męs nekurie didžiuojamės 
“gerais laikais” jiems ge
riausia proga prisirengti iri 
apskelbti mums kovą. Mū- 

jsų pareiga būti pasiryžu
siais ir prisirengusiais su
tikti tą kovą! Dabar viskas 
atrodo tyku, ramu, bet ši 
tyla pavirs į audrą.

Dabartiniam laike, kada 
visose mūsų dirbtuvėse dar
bai eina kuogeriausia, kada 
daugely vietų bosai padidi
no savo dirbtuves, kada 
darbininkų visur stoka, męs 
turime stengtis, kur tiktai 
yra proga išgauti daugiau 
mokesties. Mūsų padėjimu 
niekas nesirūpina ir niekas 
mums nepagelbės, kai]) tik
tai męs patįs. Kaip tiktai 
kur atsiranda proga, męs ją 
turime išnaudoti be jokio 
atidėliojimo. Jeigu bosai 
nori, kad męs ilgiaus jiems 
dirbtumėm ir už mažesnę 
užmokestį ir jie tą rokuoja 
“teisingu pasielgimu”, ' tai 
kodėl męs negalime būti tei- 
teisingais, juk pilnai yra lo
giška, reikalauti daugiau 
mokėti? Todėl ir reikalau
kime,'kada yra proga.

Kiek teko patirti, dabar 
kuone visose dirbtuvėse dir
ba viršlaikius (overtime. 
Su tuo, draugai, tai jau iš
tikro męs turime susitvar
kyti. Jeigu jau skebšapėse 
daugelyj vietų moka 
viršlaikį laiką ir pusę,
kodėl unijos šapose mums 
nepareikalauti? Juk po ge- 
nerališkam streikui mums 
taip mokėjo, tik užėjus blo
giems laikams, jie tą nuo 
mūsų pasiglemžė, tai kodėl 
mums nepasįįmti atgal tą, 
ką jie nuo mūs atėmė? Ma
tote, draugės ir draugai, ant 
kiek bosai yra dėl mūs mie- 
laširdingi, jie pasiimti tai 
moka, o atiduoti tai ne. Čia 
apie tą reikėjo pasirūpinti 
ii' prisiminti susirinkimuose 
mūsų valdybai, juk
yra žinoma, kad visur pas- 
taramjam laike dirbo ir dir
ba viršlaikius? Kasžin ar 
ir ant toliaus męs vilksime 
nuolankumo jungą ir būsi
me tylinčiomis avimis plėš
rūnų naguose? Man rodo
si, tam turėtumėm padary
ti galą ir prisiartinančiam 
pusmetiniam susirinkime 
nutarkime, kad už viršlaikį 
turi būti mokama laikas ir 
pusė.

Bosai linkui darbininkų 
visados rodo savo “gerą 
širdį” prie kiekvienos pro
gos, todėl ir męs jiems da
bar tai parodykime.®’

Neprigulmingas kun. Mic
kevičius iš Scrantono, kuris 
ir kitur jau pradeda steig
ti neprigulmingas parapijas, 
kaip męs girdėjom, bus pa
skirtas neprigulmingu vys
kupu.

Rytinių apeigų kunigas 
Delionis, kaip girdėjom, ap
sigyveno Wheeling, W. Va,

Atsargiau su “laisvama
niškais” kunigais!

So. Bostone savo laiku 
gyveno pirmeiviškas kun.’ 
Gricius, kuris varė pusėti
nai smarkią konkurenciją 
su kun. Žilinsku ir kitais a- 
pielinkės kunigais.

Laisvesni Bostono ir apie- 
linkės žmonės, prireikus, vi
suomet imdavo šliūbą pas 
kun. Gricių. Ji tankiai net 
kviesdavo ant laisvų prakal
bų ii' kunigas, bent kaip ka
da, neatsisakydavo pakalbė
ti gana laisvoj dvasioj. /Su 
kitais kunigais kun. Gricius 
sugyvendavo, kaip šuo su

yra Dayton, Ohio, 
pija susideda iš

ti z 
tai

Brooklyn, N. Y.

tarnu.
Dabar didžiuma patrio

tiškų būrų laikraščių prita
ria Britanijai. Dar visai ne
seniai tie laikraščiai iškėlė 
į padanges žuvusį lordą 
Kitchenerį, kuris • anuomet 
vadovavo anglų kariumene,

J užkariavusia būrų šalį, 
garsinasi Lietuviai patriotai, rodo- 

savo s; nėra geresni, negu būru,, , . v T7•• • 1 ° redak- komiteto protestą prieš Vo

Žinomas Amerikos milio
nierius Wanamakeris, kuris 
turi New Yorke ir Philadel- 
phijoj departmentines krau-1 
tuves ir plačiai garsinasi 
laikraščiuose, dabar <----
krautuvėje, Philadelphijoj,1 patriotai. “Vilties” 
atidengia prekybos univer- torius 1 
s i te tą, kad suteikus augštes-, džiausio vokiečių 
nį mokslą tiems savo darbi-' vįenam akiemirksny 
ninkams, kurie pirmiau ne- to ju : ’ 1 ’ ‘ ’ 1 
galėjo įgyti. Amerikos pre-' •••• •
kybos universiteto vice-pir-

Latviai kratosi Vokietijos 
globos.,

“New Yorker Volkszei- 
tung” (N161) talpina, mato
mai, iš Europos laikraščių

tai skamba visai kitaip, ne 
gu Gabrio ir Comp. vergi.1 
kos deklaracijos.

PARADOKSAI

Šiandien visuose kampuo
se pilna mažųjų tautų liūo-

paimtą, Šveicarijos latvių suotojų, vadinamų patriotų.

mą patrauki. Pribuvus kun. 
Mockui i Daytona, Gricius 
pasakė, nors ii' $1,000 išdė- 
siąs iš savo kišeniaus, * bet 
Mockus, girdi, Daytone ne
kalbėsiąs.

Kaip matote, Daytonan 
persikėlus, Gricius ūmai 
permainė savo kailį.

Kodėl tai]) Įvyko? Išvedi
mas aiškus: Bostone jam 
buvo išrokavimas būti lais- 
ves&įu, nes, susipešys su ki
tais kunigais, jisai tik iš 
laisvesnių biznį tedarydavo. 
Daytone gi daro biznį iš 
tamsių jų, tai su jais ir eina.

žtai jų galerija.
Anglas ’patriotas. — Jisai 

'lieja graudžias ašaras dėl 
i Belgijos ir Serbijos išpūs- 
'tyjimo. 1 '

Bet neužsimink jam apie 
Airiją, Indiją ir Graikiją.

| Tuomet jo akys piktai sužU 
baiandžio? ofici"aiiai“Jpaškeb b5s ir iš piktumo jisai žmo- 
be, jog Vokietija anaiptol 8P Sab Prai’yti. _

P. Dovydaitis iš <li- kieti.Į0S valdžią, kuri besi-
priešo 
pavir

į sandarbininku, kuo- 
I met Vilniun įžengė Hinden- 
|burgo kariumenė. Kun. ka
nauninkas Dambrauskas iš 
____i carofilo, situacijai

rengianti jau priskirti prie 
Vokietijos ir Latvių šalį.

Kaip žinoma, 
kancleris von
Holweg savo 
reichstage, pasakyto j

Vokietijos 
Bethmann 
prakalboje 

r .
apie Wanamakerio sumany- (įije]]0 
mą labai gerai atsiliepia ir j persimainius, tuojaus 
td<isi, kad jo įkurtas tini-! kaizerio draugu, 
versitetas atneš didelę nau
di], nes tik keturiolikta da-l 
lis visų mokinių lanko augš-l 
tesnes mokyklas, 
ir universitetus.

Dabar, kada anglis 
pabrango.

štai rusas patriktas. — Jo 
veidas aprasoja, kuomet ji-

nuo 1900 iki 1913 metų pa
saulinė komercija pakilo iki 
20 miliardų dolerių, t. y.,per 
pirmutinius 13 metų šio am
žiaus visa pramonė dvigu
bai padidėjo. Tokiu būdu 
reikalinga, kad ir skaitlius 
žmonių, pasiekusių augštes
nį pramonės mokslą, dvigu
bai padidėtų. O to kaip tik 
ir nėra. Kad geriau išplė
tojus pramonę, Appel nuo
mone, reikalinga kuodau- 
giausiai žmonių, baigusiu

Dabai', kada Amerikoje 
tai]) nemielaširdingai 
brangsta anglis, nenoromis

sios Zelandijos.
Naujosios Zelandijos gy

ventojai seniau ' gaudavo 
anglies iš dviejų šaltinių —

Dalis 
mainu

ir is
Naujos
prigulėjo pačiai valdžiai, ki

lta dalis—privatinėms kom
panijoms. Valdžios maino-

la ir milionierius Wanama v

jo tuomi klausimu rūpintis. 
Jis visiem savo darbinin
kams suteiks progą Įgyti 
augštesnį mokslą.

Paviršutiniai pažvelgus, 
tai ištikro pasirodo, kad 
Wanamakeris rūpinasi ap
šviesti savo darbininkus ir 
ateity suteikti jiems geres
nes vieteles,kad daugiau už
dirbtų ir lengviau galėtų 
pragyventi. Bet jeigu męs 
pažvelgs&ne į šį dalyką tru
putį giliau, tuomet visai ką 
kitą pamatysime

statyti užtenkamai anglies 
geležinkeliams, kurie valsty
bes nuosavybėje. Privatinės 
gi kompanijos pristatydavo

1 a 11 d i j o s gy v e n toj am s.
Prieš tūlą laiką Australi

jos mainose kilo dideli strei
kai. Iš ten anglies jau ne
begauta. Ta proga nutarė 
pasinaudot Naujos Zelandi
jos mainų kompanijos. Su
si tariusios pakėlė anglies 
kainas. Žinoma, joms būtų

DA RBININ K Ų TRIB UN A.
Sako, perniažai darbininkų, darbininkų būvį, kai 
“Duluth Labor World” tik- kus jauniem

rina, kad šiame momente' jaunom mergaitėm i

, Miką, jeigu ne valdiškų mai-
m uu uuiiia v y uai uv. \VclIlct~j ‘ ‘ . -.-y i i v •v
makeris tą daro ne tuo. tiks-1 nn nnas. Va džia šu
lu, kad palengvinus savo; bnlZ(1<’ padidinti isdirbystę 

] šutei :Savo mamose. Darbas pra- 
vaikinam ir d5j° (,e8/ de8t? Valdiškos 

‘iiioštos |111aini)S uzverte rinką ang- augsits- . .......
visiems' Amerikoj yra daugi: 

Įbų. negu darbininkų.

su Mexika, tuomet darbi
ninku dar mažiau būtu.

tvirtina,
Amerikos

prasidė-
kad tūkstančiai 
darbininkų, karei 
jus, nusikraustė Canadon ir 
pastojo kariumenėn.

Darbams Amerikoj padi
dėjus, ateivystė, veik visiš
kai sustojo. Po karei atei
vių taip-pat bus nedaugiau- 
sia, nes Europoj reikės mil
žiniškų spėkų, kad atbūda
vo jus tą viską, kas sunai
kinta karės laiku.

Į Duluth atvažiuoja agen
tai vario kompanijų, bet ne
gali gauti samdyt darbinin
ku, u

nemananti sugrąžinti Rusi
jai tų tautų, kurios gyvena' .... . , ,
nuo Baltiko iki Paliesiu pel-il'į11. knlba. apie barbarišką 
kių. Kitais žodžiais tariant, ITV okietiją, kuri slegia Alzas 
vokiečių valdžia! jos konele-!
rio lūpomis užreiškė norinti simpatizuoja su Gahci- 
“paliuosuoti” lenkus, lietu- «1()s tautomis.
vius ir latvius. ,Bet neužsimink jam apieBet neužsimink jam apie

Šveicarijos latviu komite-' mliandiją, šiukštu nekal- 
tas energiškai protestuoja' . 
prieš tą kėsinimąsi aneksuo- V1

“Latvijos socialdemokra
tija prieš tai protestavusi' 
jau 1915 m. rugsėjo mėnesy, 
nors tuomet už aneksavimo 
pienus agitavo tik reakciji- 
nė vokiečių spauda ir tie 
pienai nebuvo dar užgirti 
kanclerio lūpomis”.

Latviu komiteto nuomone, 
vokiečių reakcijonieriai nė
ra nuoširdus liuosuotojai — 
gi tai jie smaugė Pozna
nians lenkus, danus ir lota-; 
ringiečius. Pagaliaus, toj 
pačioj Latvijoj vokiečiai ba
ronai visuomet buvo di
džiausi žmonių prispaudė
jai ir, nors jų tėra tik vie
nas procentas visų gyvento-

šiai dienai naudojasi vidur- 
amžia privilegijomis.

Visoje Lietuvoje vokiečių 
ponybė ir biurgeriai sudaro 1 
viso labo tik 7 procentus vi-! 
so gyv. skaičiaus.

Visos Latvijos partijos 
priešingos priskyrimui Lat-

įbėk apie gruzinus ir lietu
vius ’.

Tuomet patriotas pliš pu
siau iš pykčio.

Pažiūrėkit į tą germanų 
/ i patriotą. — Jisai duos jums 
’ipinigą ir peilį, kad tik su- 

[ j kiltų skriaudžiamieji finai, 
estai ir latviai.

Bet jeigu, gink viešpatie, 
sukiltų cechai ar šlezwigo 
danai, tuomet jiems kailis 
tuojaus būtų nuluptas.

Turkų patriotas tos pa- 
ičios mosties. — Už Lenkiją 
(turkų sultonas visuomet pa- 
Isirengęs guldyti galvą. Ji
sai, mat, iš seno esąs lenkų 
prietelis. Bet paklauskit, 
kaip jisai elgiasi su armė
nais ar arabais.

Tuos reikia skerst —atsa
ko sultonas. .

Fra nei jos patriotas. i— 
Jeigu sukiltų lietuviai, ai
riai, indai, morokiečiai, tai 

ifrancūzų patriotas sprogtų 
lis piktumo. Bet jeigu su
kiltų albanai prieš turkus, 
graikai prieš vokiečius, ru
munai prieš^ vertgrus, tai 
tuojaus įrašytų į šventuo-

Latviai nori liuosybes pa
vidale autonomijos, kurion

jisai
ame-

sako, 
“for America

Demokratų ir republikonų 
agitacija.

Ji labai prasta ir negudri!
Ponas Hughes, republiko

nų kandidatas į prezidentus, 
sako, jog jisai pirmos klesos 
amerikonas!

Wilsonas sako, kad 
taip-pat pirmos klesos 
rikonas.

Wilsonas taip-pat 
kad jisai 
First”.

Hughes sako, kad jis “for 
America first”.

Hughes sako, kad jis sto
ja *už protingą “prepared- 
nes”.

Ir Wilsonas sako, kad jis 
stoja už protingą “prepa
redness”.

Tai ir visa agitacija: “a- 
merikoniškumas”, “for A- 
merica first” ir “prepared
ness”,

Kas bus po karei?
Sekanti telegrama atėjo iš 

Pittsburgo 6 d. liepos:
“Išpildžius orderį ant 

šrapnelių kulkų, kurį buvo 
davusi Britanijos valdžia ir 
neturėdama daugiau tos 
rūšies užsakymų, Westing
house Airbrake Companija 
paskelbė, kad jau ruošiama
si kuo kitu pakeisti ammu- 
nicijos dirbimą, parduoti 
brangiai lėšuojančią maši
neriją ir paleisti iš darbo 
2,500 vyrų ir moterų, kurie 
buvo užimti prie išpildymo 
viršnurodyto orderio”.

Pasibaigus karei, galima 
laukti daugybės tokių tele
gramų.

*

Biblijos institutas apskai
to, kad 3 milijonai New 
Yorko gyventojų nesilanko 
bažnyčiose.

Bedievyste plėtojasi!

sudarvs. būreli jaunimo, iš-!""' " b?
mokins ji ir tuomi amžinai '’užpirkti. Priva is-
prie savęs pririš. Tie moki-// kompanijos siuto bet 
niai, kurie bus krautuvėse; V / i i -4 ±

!• • „„ti s • i gabaus, kad nesubankrutyt,mokinami, pasiliks amžinais ? . ’ , , *L’. . • • • • los priverstos buvo numuštijo vergais ir ištikimiausiais , W . . . . .i i , • Tv •• pake tasias karnas ir dabarkapitalo tarnais. Iss/k jie 1 
bus atsidavę su dūšia ar kū
nu, kad tik Wanamakeris 
juos mokintų, kad tik jie ga
lėtų įgyti augštesnį mokslą, 
galėtų tapti inteligentais. 
Pabaigę tą mokyklą, jie dar 
labiau jam atsiduos, dar la
biau pataikaus, kad gavus 
krautuvėj geresnį darbą,di
desnę algą, kad geriau pasi
žymėjus. O juk kiekvienas 
supranta, kad kapitalistams 
tokių žmonių kaip tik ir rei
kia. Jeigu jie jų neturės, 
tuomet ir pelno mažiau bus.

Taigi, Wanamakeris nori 
savo darbininkus pralavinti, 
padaryti inteligentais, kad 
paskui ta inteligentija išti
kimai jam tarnautų. li
tas, be abejonės, jam pilnai 
pavyks padaryti.

švenčioniškis.

mūs ir latvių apgyventoji 
dalis Vitebsko gubernijos, 
bet ta autonomiška Latvija 
neturėtų būti atskiria nuo 
Rusijos. Latvija sujungta 
su Rusija tampriais ekono
miniais ryšiais ir atskirta 
nuo Rusijos, pasijus esan-

’ Austrų patriotas negali at
sidžiaugti .airių sukilimu ir 
Rusijos lenkų revoliucioniš- 
kumu. bet tegul tik prieš 
Hab.-burgus prasižioja ce
chai.- rusinai, slavokai ar i- 
talai, tai tuojaus bus įtaisy
tos kartuvės.

Lietuvis patriotas karšta
košiais vadina airiu revoliu-

ti atskirta nuo savo ekono- ciomenus. Bet jeigu belgai
minio kamieno.

BŪRŲ IR MŪSŲ TAUTI
NINKAI.

Daugelis dar atsimena, 
kaip prieš 16 metų mažoji 
būrų tautelė kovojo už savo 
šalies liuosybę su Anglijos 
milžinu. Žinoma, būrai pra
laimėjo. Ir tie jų patriotai, 
kurie dar vakar kariavo su 
Anglijos militarizmu, ant 
rytojaus, po karei, tuojaus

lies kainos jau nekįla.
Kodėlgi to viso nėra ’Su

vienytose Valstijose? ■ A- 
liaskoje, padėkime, mūsų 
valdžia turi savo nuosavy
bėje puikiausius anglies plo
tus. Kodėl ji neužsiima an
glių produkcija? Kodėl ne
sistengia išpirkti privatinė
se rankose esančias mainas? 
Ogi todėl, kad mūsų val
džia randasi kapitalistų 
rankose. Jai rūpi kapita
listų reikalai, o ne žmonių 
gerovė. Kapitalistams gi 
daug naudingiau, kad jie 
mainas valdo privatiškai. 
Tuomet į jų kišenius su
plaukia begalinis profitas.

Kada žmonės tą viską su
pras, kada išrinks į urėdus 
savo žmones, socialistus, 
tuomet valdžia bus privers
ta paimti mainas į savo ran
kas.

Rusija su Japonija pada
riusios sutartį vieną kitą, 
esant reikalui, paremti. Da
bar tuodvi valstybės neatsi
džiaugia viena .kita. O 
kaip dar neseniai jų santi- 
kiai buvo kuoaštriausi.

Taip bus ir po šiai karei.
persimetė į savo priešų la-fRusų caras tuoj susitaikys 

ir vėlei susidraugaus su vo
kiečių kaizeriu.

Tai jau paprastas 
kas

gėrį ir pradėjo garbinti sa
vo vakarykščius engėjus. 
Toksai gęnerolas Botha vir
to ištikimiausiu Britanijos

I

daly-

■r

jos, pasijustų besanti ir be 
jūros, kas žymiai pakenktų 
jos ūkio normaliam plėtoji- 
muisi. Toks dalykų stovis 
ateityje galėtų apsireikšti 
nuolatiniu karės pavojum, 
kuris gręstų visai Europai, 
kadangi laisvoji Rusija ne
galėtų likties be išėjimo 
prie jūros, negalėtų duoti 
save “Uždusinti”.

Šveicarijos latvių komite
tas dėlei viršnurodytų prie
žasčių griežtai priešingas 
Latvijos priskyrimui prie 
Vokietijos.

Vieton to, jis reikalauja 
laisvos Latvijos, kuri būtų 
laisvos Rusijos dalimi. 1905 
metais latviai išvien su vi
sais demokratiniais Rusijos 
elementais jau vedė brolišką 
kovą už tą laisvą Rusiją, ku
ri turi ateiti. Jie pergyveno 
visus kontrevoliucijos bai
sumus. Tie patįs vokiečių 
baronai tuomet smaugte 
smaugė latvius, gelbėdami 
rusų reakcijai. “Ir tik toje 
kovoje, bet ne nuo tos ar ki
tos valdžias, męs laukiame 
pasiliuosavimo — laisvos 
Latvijos laisvoje Rusijoje”.

Tai taip argumentuoja ir 
tokius išvedimus daro Švei
carijos latvių komitetas, ku
ris nesibijo žodžio kova ir 
nesimeilina nei vienos, nei 
kitos šalies valdžiai. Visgi,

sukiltų prieš vokiečius, o 
serbai prieš austrus, tuo
met “Vienybėj Lietuvninkų” 
ir “Lietuvoj” būtų apskelb-.> 
ta revoliucijos šventė.

Amerikos patriotas visuo
met kovoja už žydų teisei 
Rusijoj ir mielai užtaria ar: 
menus, serbus ir kitus.

Bet užtat Filipinų žmonės 
niekuomet nepribrendę au- ’ 
t o no miškai savy valdai , o
portorikiečiams, tai ir bal
savimo teises reikia atimt.

Santikiai tarpe “Kovos” 
ir “Naujienų jau sušvelnėjo. 
Męs džiaugiamės tuo. Iš- 
tiesų, dviems broliškiems 
laikraščiams visai nebuvo 
reikalo rokuoties dėlei Liet, 
šelpimo Fondo svečio. Pa
galbaus ir gyvenamasai mo
mentas visiškai netiko tos 
rūšies ginčui. Mums visiems 
rūpi, kad Lietuvos Šelpimo 
Fondui sektųsi kuogeriau- 
šia.

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija siuomi 
laiku auga, kaip niekuomet. 
Visur tveriasi vis • naujų 
kuopų. Draugijų Centro 
Komitetas dirba išsijuosęs. 
Gyvenimas rodo, kad tai 
draugijai yra gražios vietosjj 
ant šios planetos.

Rašykitės prie L. D. L. D 
Tverkite naujas kuopas!



T T
■I

5 LAISVE

/

i

si

f
t.

H

MOKINKIMES ŽIŪRĖTI
jomis žmogus turi turėti ge
rą gydytoją ir nursę dieną 
ir naktį, kuri prie jo akių 
dirba, ir tai kartais aklas 
jis gali likti. Reikia tam 
pinigų ir pavojus didelis. 
Taigi, rankas reikia laikyt 
toli nuo akių. Vaikai tan
kiausiai turi paprotį akis 
trint, todėl reikia drausti ir 
aiškinti, jog gaus ligą nuo 
dėjimo pirštų prie akių.

Kitas, publikai supranta
mas, dalykas yra duot a- 
kim pasilsį. Kada kilnojate 
koki sunkuma ranka be su
stojimo, ji pailsta ir negali 
bedirbt. Bet leiskite tik 
jai nors biskį pasilsėti, ir 
vėl ji galės kilnot. Taip-pat 
yra ir su akim. Jų ratime-

Laiks nuo laiko matome 
pranešimus, būk tokis ar ki- 
tokis vaikų skaitlius mokyk
lose likęs išegzaminuotas ir 
atrasta, kad jie turi įvai
rias ligas. Visai sveikų vai
kų atrandama nedaug. Pe
lei tais metais, Kaip rašoma 
Amerikos daktarų draugi
jos žurnale, Pennsylvanijoj 
liko peržiūrėtos akįs 269,199 
vaikų. Atsakančio matymo 
iš jų neturėjo 83,748 vaikai 
ir 5,512 vaikų turėjo įvai
rias akių ligas, apart pras
to matymo. Šitie 5,512'* lai 
nesiskaitliuoja, o netoli 90 
tūkstančių vaikų iš tokio ne
didelio skaitliaus buvo su
gadinę matymą.

Matymas yra vienas svar- .. .. ____ _ v ___
blausių įrankių žmogaus | ninės budavonės pailsta nuo 
gyvenime ir nėra kito jaus
mo, kuris galėtų būti bran
gesnis žmogui. Apie tai čia 
ne vieta kalbėti, bet reikia 
atsiminti, jog daugelis su
gadinusių savo matymą ne
galės savęs užlaikyti ir liks 
našta giminėms ir draugijai. 
Yra visokių priežasčių, ku
rios sugadina matymą, bet 
mokyklą lankant pradėju- 
siem vaikam yra svarbu ži
not keli dalykai savo maty
mo apsaugojimui. Tai rei
kia žinoti ir suaugusiom, y- 
pač skaitantiem knygas ir 
laikraščių. Neseniai Edu- 

. kacijos draugija yra išleidu
si 12 prisakymų apie maty
mo užlaikymą ir ji pataria, 
kad jie būtų atspausdinti 
ant pirmojo puslapio visų 
mokyklose vartojamų kny
gų. Net kiekvieno laikraš
čio ir knygos pradžioj ver
tėtų juos pakartoti. Štai jie:

1. Saugok savo matymą; 
nuo jo daug priklauso tavo 
apsisaugijimas ir pasiseki
mas gyvenime.

2. Visada laikyk tavo gal
vą pakeltą tiesiai, kada tu 
skaitai.

3. Laikyk knygą 14 colių 
atstume nuo tavo veido.

4. Persitikrink,kad šviesa 
būtų tyra ir gera.

5. Niekad neskaityk prie 
mirgančios V temstančios 
šviesos, krunančiame kare 
arba nusilenkęs.

6. Niekad’neskaityk taip, 
kad saulė šviestu tiesiai ant 
knygos.

7. Lai šviesa nebūna 
priešakio, kada skaitau ,

8. Lai šviesa ateina iš 
pakabo arba per. kairįjį 
vo petį.

9. Vengk knygų ir laik
raščių, neaiškiai atspaus
dintų arba su mažom rai
dėm.

10. Duok akim pasilsį 
tankiu žvilgterėjimu šalin 
nuo knygos.

11. Numazgok akis ryte 
ir vakare čystu vandeniu. 
, 12. Niekad netrink savo 
akių rankom, nešvariu šluo- 
tiku, skepetaite bei skarele.

Šitie visi patarimai geri 
ir reikia jų prisilaikyti. Tū
li žmonės rašydami bei skai- [

įtempimo, todėl reikia duot 
pasilsėt. Bent kas trįs ar 5 
minutos kaip ten skaityto
jui norisi, reikia žiūrėti į ša
lį be jokio akių įtempimo.
. Žinoma, vien tik šitų dvy
likos prisakymų pildymu ne
galima užtikrinti gero ma
tymo, kada yra da ir kitos 
priežastįs. Jie geri ir juos 
reikia pildyti, bet prastas 
maistas, stoka tyro oro, ane
mia (kraujo liga), kuri seka 
iš daugelio priežasčių, džio
va, kuri yra skurdo liga, ir 
panašios priežastįs irgi la
bai žymiai atsiliepia ant 
matvmo. Netoli visos akiu 
ligos yra skurdo pasekme. 
Daugelis neturi geros švie
sos namie. Suaugę žmonės 
tankiai dirba tokius darbus,

akim nėra kada, jei nenori 
susižeisti.
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ku, kad jo akis irgi neiš
kirsta.

Ką buvo užmetimų, kad 
draugijos įgaliotiniams bu
vo mokama po 8 rub., tai Y- 
čas aiškinasi: “Ne po 8 rb. 
dienai, bet po 15 r.” Ir tai 
esą “ne kaž kokia alga”... 
(Iš “D.” N24).

Yčas tai aiškinęs dėkto, 
kad vienas, kurį “Iš Drau
gas” vadina “pilypu iš ka
napių”, uždavė viešai jam 
tuos klausimus. Įdomus jo 
pasakymas: “Skirtumo iš ti
kybos atžvilgio negali ir bū
ti, nes visi bemaž lietuviai 
katalikai”. — Tai ir paaiški
no! Paaiškino, dėlko 
negali būti skirtu m o, v i si ka
talikai. Reiškia tarp kata
likų skirtumo nedaro (skir
tumas jau seniai yra: vieni 
ponautojai, kiti klausytojai, 
kiti da prastesni), jiems ne
sakoma rodant sriubą: “ar 
poteriauji? ar eini į spa- 
viednį? tai gausi srėbt”, 
nes žino, kad jie ir poteriau
ja ir spaviedojasi. Bet ga
lima suprast, koks kartus 
skirtumas yra su tuo lietu
viu, kuris sesiai liovėsi pil- 

parei-dęs tas katalikiškas 
gas ir dabar nenori 
priešais savo sąžinę 
nišką pjaustimą.

Yčas sakė, kad ta 
vių Draugija šelpia 
tas tautas—žydus,

ir žmo-

“Lietu- 
ir ki- 
rusus, 

latvius,—kur jųjų komitetų 
nėra; prie to, gifdi, ir val
džia verčia. Kodėl nešelps. 
Žinia, kad svetimtikius 
vargšus katalikiški klerika
lai taip ir gaudo su labda
rybės pagelba, nes tikisi iš 
jų padaryt katalikus ir su
stiprinti savo valdžią. Jie 
norėtai geriau juos šelpia ir 
daug žmoniškiau apsieina,

Įeisiant laikraštį išanksto 
būtų, sužinota su United 
Miner Workers unija... —

Tiek Burdingono rašto. 
Mūsų nuomonė ve kokia: 
męs pilnai tikime, kad She- 
nandoah’rio ir apielipkių 
draugams visųpirihiausia 
rūpi darbininkų reikalai. Jų 
norai ištikrųjų nesmerktini. 
Bet. męs turime atvirai pa
sakyti, jog trįs mūs didieji 
soc. ląikraščiai “Naujienos”,- 
“Kova” ir “Laisvė” vos galą 
su galu suveda ir turi prieš 
save minias suorganizuotų 
priešų. Reikėtų kokiu nors 
būdu pastatyt ant gerų ko
jų viršpaminėtus laikraš
čius. Kuomet aplink viršpa
minėtus laikraščius susikon
centruos daugiau medžiagi-1 
nes ir idėjinės paramos, tuo
met bus daug daugiau pro
gos ^aprūpinti specialius 
Schuilkill pavieto mainierių 
reikalus.

Daugelis draugų seniau 
padarė .klaidų be 'didelio ir 
visapusio aprokavimo steig
dami. laikraščius. Bet atei
tyje tų klaidų reiktų iš
vengt. Kas žino mūsų laik- 
raštijos padėjimą, tas žino, 
kad tep nėra pyragų.

Bet antras sumanymas, 
kurį paduoda drg. Burdin
gonas, būtent steigimas 
Shenandoah skyriaus kurio 
bent jai einančių laikraščių, 
vertas dideles atydos. Bet 
ir apie tai turėtų pagalvot 
visi draugai. Juo daugiau 
bus pasitarimo, tuo bus svei
kiau ir naudingiau.

“Kova” liepia varyt V. 
Bergerį iš Socialist Party 
Pild. Komiteto. Pasak “Ko
vos”, V. Bergeris esąs kai-

Moteris Istorijoj ir 
Pasakose.

Pagal M. Malcolm.—A. Petriką. 
(Pabaiga).

Esant šitokioms aplinkybėms, lengva 
suprasti, kad moterys geriau išsivystė fi
ziškai ir buvo daug drąsesnės, negu vyrai; 

• kaip vėliaus matysime tas greitoj ateityje 
netik joms, bet ir visai tautai išėjo 
ant pragaišties. Taip kad laike karės, 
su olandais Basutos “kariautojai” pasi
rodė tokiais “drąsuoliais”, kad jie pa
statė į pirmas kovos eiles savo moteris, 
kaipo apgynėjas; to pasekmė buvo ta, kad 
kone visos Basutos moterys tapo išmuštos, 
o karei pasibaigus, vyrai paėmė šalį po pil
na savo kontrole ir atsimindami savo pa
dėjimą, esant po moterų hegemonija, pra
dėjo jom už tą “atsimokėti”. Taip kad mo
terų padėjimas tapo daug blogesnis, negu 
prieš “matriarchatą” Taigi, matome, kad 
moterys trotijo pirmenybę tokiu pat būdu, 
kokiu buvo įgiję.

Makaods’ai, Koouma provincijoj, pieti
nėj Afrikoj, visai neturi dievo nei dievų; vi
sos jų maldos yra adresuojamos jų moti
noms, kurios yra pilnais valdonais jų šalies.

Tautoje Bechuanas, jų valdono motina 
yra pirfnininke visose tarybose; niekas ne
gal būti nutarta be jos sutikimo. Nei vie
nas vedęs vyras negali pavesti, parduoti ar 
dovanoti niekam turto be sutikimo jo mo
teries.

Indijos Koochs’ų moterys valdo visą 
turtą, judinamą ir nejudinamą; duktė pa- 
veldėja turtą ne nuo tėvo, bet nuo motinos. 
Vyras gyvena po valdžia pačios ir jos moti
nos. Vyrai gali gauti pačias tik po keliatos 
metų tarnavimo būsiančios pačios šeimy
nai. Jeigu laike tokios tarnystės jis kuomi 
nors prasikalsta, tada jis tampa praša
lintas iš tos šeimynos, be jokio jam atlygi
nimo už darba, nors ir keliu metu. V ’ 4 V

A. Montvidas. t ......>_į negu su tikraisiais savo ka-

Puikus Yčo paai 
škinimas.

M. Yčas, caro valdžios pa
siustas i 
kitais 
Dūmos

užsienį drauge su 
caro ištikimais 
atstovais, lankėsi 
sakė lietuviams 

prakalbas, apgindamas tą 
11 ega r bi n ga i p r aga rsė j u si ą 
klerikalų “Lietuvių Draugi
ją”, kurios pirmininku jis 
yra.

Įdomu, kaip jis moka ries
ti į savo pusę ir išteisinti 
tos draugijos šulų darbelius. 
Užteks tam parodyti šitą iš
trauka iš klerikalu “Išeiviu 
Draugo”, kur aprašo Yčo 
prakalbą. Skaitome: “Kau
no tvirtovės rajone, kur gy
vena daug darbininkų 
mynų, kur randasi ii 
‘Karmelitų bažnyčia’,

sei- 
ta 

ka-

tija, tai jau malonumą su
sikemša į ožio ragą.

Skirtumo tarp lietuvių 
nėra, ne visi “bemaž” kata
likai. Tas “bemaž”, tai tur
būt bus tik vienas “Yčas”, 
kuris nėra kataliku. Ir čia 
“Iš. Draugas” prideda: “Iš
tikrųjų jokio skyriaus čia 
negali būti, nes juk ir patsai 
dr. pirmininkas ne katali
kas, bet reformatorius-pro- 
testonas”. Puikiai!

Kad mūsų katalikai pa
statė į savo vadovų glitą to
kį protestoną Yčą ir keliatą 
šiaip bedievių, tai matyt, 
kad jie per šiuos gali geriau 
varyt savo politiką. Jeigu 
ne politika, tai Yčą . kištų 
po vandens kranu ir per
krikštytų į katalikus, o jei 
jis nesiduotų, tai ištikro tik 
“prūso šmotu” ir “arkliu” 
išvadintų ir velniui sugrą
žintų. Protestonas juk su- 
lyg katalikų kunigų mokslu 
yra prakeiktas, negal būt 
išganytas, o čia vienok sa
ko: tarp protestono Yčo ir 

“skirtumo negali 
Tai tokia jų politi

ka. (Daugiau apie buržu
jų ir klerikalų labdarybę 
bei politika rasit “Tiesos” 
Nl).

social-patriotas.
Vieno pavieto socialistai 

jau padarę sumanymą pra
šalint V. Bergerį iš Pild. 
Kom. Bet reikia, kad tą 
sumanymą paremtų dešimta 
dalis visų S. P. narių. Tik 
tuomet klausimas eisiąs vi
suotinam narių nubalsavi- 
mui. “Todėl visos L. S. S. 
kuopos privalo kalbamąjį į- 
nešima paremti” — liepia 
“Kova”.

Iš tos priežasties męs no
rėtume padaryt kelias pa
stabas.

Nieks negali sakyti, kad 
“Laisvė”! būtų garbinusi V. 
Bergerį į ar jo dabojamą 
“Milwaukee Leader”. Nė
šy k į smerkėme jų taktiką, 
nesykį gana aštriai polenli- 
zavom su jais. Ir ateityje 
elgsimės panašiai. Tačiaus, 
męs nematom tokio didelio 
reikalo varyt V. Bergerį 
iš Pild. Kom., tuo labiau,

teisė buvo pripažinta vien moteriškai ly
čiai. Ant Amerikos kontinento, Chinijoj ir 
Japonijoj, dar ir dabar galima atrasti pė
das tos metodos. Indijoj ir šiandien tas

Pas pirmuosius Australijos misijonie- 
rius galima surasti liudijančius užrašus, 
kad ten moterys buvo viršiausia spėka tau
toje. Gaminimas įstatymų ir paveldėjystė 
prigulėjo vien moterims. Moterys gali pa
mesti savo vyrą be jokio iš savo pusės pa
siaiškinimo. Pas juos yra tokis įstatymas: 
jeigu vyras vergas apsiveda su laisva moto
re, tai jų vaikai yra laisvi, bet jeigu laisvas 
vyras apsiveda su motere-verge, tai jų vai
kai jau yra vergais.

Dar daugiau: jeigu ir pats vyriausias 
jų valdovas apsivestų su verge, svetimtau
te ar sugulove, jo vaikai netenka pilietiškų 
teisių ant visados.

Kaip kad kiekvienam dalykui yra prie
žastis, taip ir šalyje Utah buvo priežastis 
poligamijai (daugpatystei). Jos gyvento
jai, mormonai, gyveno tokiose sąlygose,kad 
vienas vyras lengvai galėjo uždirbti pragy
venimą, dargi neblogą, kelioms pačioms. 
Tuom pat laiku Thibete (Azijoj), buvo įsi
gyvenus polyandryja; (daugvyrystė), nes 
ten buvo visai kitokios sąlygos, negu Utah;

kad jisai, visai dar neseniai, vieną moterį.

______ Pild. Kom. V. Ber- toki Pat žmonės, su 
sviis atstovauja dešiniąją.ma^s> kaiP kad , —
dalį mūsų partijos, kuri vis- įmenan^ ju šalies ekonomines sąlygas, leng- 
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išrinktas į jį visuotinu bal
savimu. 1 ________ . .__
gėris atstovauja dešiniąją m ai s,

Mes žinome, kad Thibeto vyrai yra 
tokiais pat jaus
iu ęs,kad bet at-

dr. skyrius. Tam skyriuj, 
kurs nešė pagelba reikalau
jantiems, o ne Karmelitų 
bažnyčiai, buvo duota ne 500 
r., bet daugiaus, negu 5,000 katalikų
rb., To, kiek išviso, dr. pir- būti”! 
mininkas galutinai sakės ne
galįs atminti, neturėdamas 
su savim knygų”.

Panašiai Petrapilėje liet, 
tydami, net nosį prie popie- ’ klerikalų draugijos viršinin

kai pernai rudenį per susi
rinkimą, kada reikėjo iš
duot raportus, pasakė: gal 
tiek, o gal apie tiek duota 
tam ir tam (net sakė, kad 
nežiną kam ir už ką), bet 
kiek tikrai, tai negalį pa
sakyti, nes knygų neturį... 
Taip ir Yčas aiškinasi!

Bet toliau jis kalba:
“Skirtumo šelpiant pabė

gėlius būti negali. Draugi
jai duoda pinigus valdžia, 
draugiją valdžia ir kontro
liuoja”.

Tegul kytrasis Yčas pasa
ko, kaip galima kontroliuo- 

'su savim kny
gų”. Bet... varnas varnui 
akies neiškirs, kad ir be- 
kontroliuojant pamatytų Toks laikraštis galėtų pasi- 
tikrą vagilkos lapės akį. laikyti vien iš Schuilkill pa- 
Kad Yčas taip, drąsiai kai- vie to lietuvių”.
ba ir gali da žiūrėt, tai aiš- >

tik, be atstovybės, negali pa
silikti, benf tol, kol mūsū 
partija yra Čielybėje. Beto, 
nors Bergerio laikraštis ir 
agitavo už vadinamąjį “rea
sonable preparedness”, bet

ros prikiša. Akįs turi tam 
tikfą prie šviesos prisitai
kymą ir normališkame sto- 
vyj skaitymas ir rašymas 
geriausi, kada popiera stovi 
14 colių atstume. Kad išaiš
kinus, kodėl yra svarbus vi
so čia paduotieji įsakymai, 
turėčiau išdėstinėti akies 
phyziologiją, ko čia negaliu 
padaryti. Dvyliktasis įsaky
mas, yra veik svarbiausis, 
nes akių trinimas rankom 
bei nešvariais audiniais ga
li užkrėsti jas įvairiom bak
terijom, ypač gonococcus,ir 
vaikai ir suaugę žmonės ga
li netekti matymo 
Gonorrhea (triperiu) ser
gančių žmonių yra labai 
daug ir jie išnešioja bakte
rijas po karus, po toiletus, 
ant šluostikų ir kitur. Už
sikrėtęs akis šiomis bakteri

v
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visai.1 ti, neturint “

Laikraštijoj
sumany

mas.
Mūsų laikraščio bendra

darbis Burdingonas rašo 
“Naujienose”, jog Shenan
doah apielinkėje būtinai rei
kia įsteigti laikraštis, kuris 
rūpintųsi angliakasių reika
lais. Kaikurie draugai tvir
tina, kad vėliau ar anksčiau 
toje apygardoje visvicna bū
siąs įkurtas laikraštis. “Pa
sak jų, jeigu to nepadarys 
socialistai ar laisvamaniai, 
tai tą padarys klerikalai...

ja pradeda lygir išgaruoti. 
Paskutiniame num. “Ameri
can Socialist^)” V. Bergeris 
pasirašo išvien su kitais Pil. 
Komiteto draugais po atsi
šaukimu, kuriame, tarp kit
ko, kalbama ir apie kovą su 
vis labiau įsigalėjančiu šioj 
šalyj militarizmu.

Dėlei šitų priežasčių męs 
nesutinkam su “Kovos” šla
vimo taktika.

išreikšti padėką
Yorker Volkszei-

Yra nuomonių, kad pirm 
. t

New Yorko valstijos Soci
alistų Partijos konvencija 
nutarė 
“New 
tung” už drūtą laikymąsi
tarptautinės pozicijos šios 
karės metu. Konvencija 
valstijos socialistų vardu 
pažadėjo “Volkszeitungai” 
moralę ir materialę para
mą.

(Pabaiga ant 7 pusi.).
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gva mums bus suprasti, kodėl ten vyras ne
turi vertės žmogaus, bet tik pasiuntinys - 
vergas moteries; menkiausias pasipriešini
mas iš jo pusės reikštų prašalinimą jo ant 
visados, nuo jos moteriškų “malonybių”.

1 ’ Iš kitos pusės, Amazonės moterys su 
ištekėjimu nustojo visų savo mergystės tei
sių; ji papuolė mažai ką geresniu padėji- 
man, negu vergė. Jai jau nebuvo leista 
laisvai vaikščioti su banda (kaimine), nei 
irkluotis banguojančioj upėj, kaip kad pir
ma, bet ji buvo priversta sekioti paskui sa
vo vyrą, ir atlikti tokius darbus, kokie jam 
nepatiko. Ir taip, nors ir moterys amazo
nes valdė savo šalį, bet su ištekėjimu jos 
nustojo visų politiškų ir draugijinių teisių.

Visą išlaukinį darbą, k. t., arimą, pjo
vimą, ganymą ir priaukinimą gyvulių, mo
kinimą arklių ir t. t., atlikdavo nevedę luo

davo medžioklėn. Reikalui prisiėjus, jos 
kovodavo taip-pat narsiai, kaip kad vyrai. 
Netaip kaip šiandieninių mūsų moterų 
didžiausį būrį viena peliukė išsklaidytų.

Visos nevedę merginos ir moterys gy
veno atskirai nuo vyrų; ir jei koki ryšiai 
tarp jų įvykdavo, tai buvo giliai slepiami, 
išskiriant metines šventes—-pokilius, ku
riuos laikydavo giriose; ten tai pilna lais
vė buvo duodama abiems lytims. Kiekvie
ną pavasarį nevedę moterys ir merginos

praleisdavo po du ar daugiau mėnesiu kal
nuose, kur jos susigiminiuodavo, su “kita 
tauta”, vadinama Gargareuses, kurių vyrai 
tamsoje atsilankydavo pas Amazones ir ten 
prasidėdavo jų metinės orgijos.

Amazonai mergaites auklėdavo, o vai
kus išsiųsdavo pas minėtus Gargareusus, 
kurie tuos kūdikius priimdavo ir užlaikyda
vo kaip kad savus. Esant tokioms aplin
kybėms, aišku, kad pas Amazonus buvo 
daug moterų, o pas Gargareusus — vyrų. 
Čion tai ir buvo priežastis toms jų meti
nėms “šventėms” — orgijoms.

Amazonai buvo pasidalinę į skaitlin
gas gentis. Apsivedimas tarp tos pačio* 
gentės narių skaitėsi didžiausiu prasižengi
mu; peržengusieji tą įstatymą bu\Q bau
džiami mirčia. Tas buvo daroma ^u'tik^lu. 
pagerinti, ar bent palaikyti esanči 
snyje savo veislę. Bet jie ant tiek buvo ne
gudrus ir nesuprato, kad laike taip vadina
mų “švenčių” susigiminiuodavo, o kartais 
ir apsivesdavo, nepažindami vieni kitų, vi
sai artimi giminės, kartais net vaikai tų 
pačių tėvų. Tas, prie tuomlaikinių apysto- 
vų lengvai galėjo įvykti, nes jie persiskir- 
davo dar kūdikystėje ir apie vieni kitus 
nieko nežinodavo.

Kad dešinėji krūtis mergaitės, dar 
kūdikystėje būnant, buvo išdeginama, tas 
išrodo daugiau pasaka, negu net legenda. 
Bet yra užsitikėtinų padavimų, kad dešinė
ji mergaitės krūtię iš pat kūdikystės buvo* 
suveržiama diržu ir neleidžiama jai vysty
tis kartu su kairiąja. Tas buvo daroma to
dėl, kad užaugusios be kliūčių galėtų 
vartoti saidoką ir jietį (durklą).

Paraguay’juj pietinėj Amerikoj, tik 
apie 50 metų atgal valdymas visos tautos 
faktiškai prigulėjo moterims. Tam prie
žastis, kaip ir visur, buvo karė, kuri veik 
visiškai vyrus buvo išnaikinus. Laike ka
rės moterys buvo paliktos, kad vesti šalies 
reikalus, kaip kad jie buvo vedami. Vyrai, 
kurie dar išliko nuo karės gyvais, tai jau 
galima sakyti buvo tik vietininkai vyrų, tai 
buvo seniai ir jauni vaikėzai. šitokioms 
aplinkybėsm esant, ant moterų puolė di
džiausia našta, atgimdyti tautą. Kadangi 
iš vyrų likusieji buvo veik visi veislei ne
tinkantieji, tai iš tokio susigiminiavimo se
kančioji karta pasirodė žemiau lygsvaros.

Suprantama, karės priežastimi buvo 
vyrai: jų intrigos su kitų tautų vyrais, jų 
linkę prie grobimų jausmai ir primityvė 
kariška dvasia, buvo to priežastimi.

Moterys karėje, kaip ir visad nuken
tėjo daugiausia ir kad prašalinti jų prie
žastį, kaip ir visų karių, ipoterys-buvo ų°- 
spėkės. ■ T: " »> ‘

Primityvis vyras buvo sau mylis (r vien 
tik apie save manąs. Moderniškieji (miū- 
sų dienų) vyrai gema su tuomk pačiu cha
rakteriu ir 
są savo amžp 
gulmybė, jos pasekmingas lenktyniavimas 
industrialiame, pramoniniame, profesiona
liame ir mokslo pasaulyje, aiškiai rodo,kad 
męs neturime siaurinti moteries politiškas 
nei draugijines teises, kaip lygiai neturime 
nei siūlytis moterų vergijon, kaip tie Af
rikos Basutos. Šiandien glačiam pasaulyj 
vietos visiems užtenka, todėl męs turime 
skaitytis, kaipo lygus su lygiu ir sutartin
gai kovoti už šviesesnį ir laimingesnį ryto
ju . ..

A. Petrįka.
327 Pearl St., Brooklyn, N. Y. 4

vjiai gviua uuvmi

• daugelis nepasiliuoja nuo jo vi* 
Šiandieninė moteries nepfi-

“VIEN. LIETUVNINKŲ” PERLAI.
Suprantama, pasaulio literatūron bū

tinai reikia pridėti šį žemčiūgą iš “Vieny
bės Liet.” juokų skyriaus. Kalbama apie 
Bulotus. Klausykit:

Sena “burdingbosienė” deklamuoja: 
“A! Tas taškas—jų šeimynos “kiaulystėj 
Reiškiantis “tiligentišką šviesystę: 
Ant “burdo” “sutką” jie pas mane teatėjo, 
Vargšės, net muselės dėl jų nukentėjo. 
Pagal ponios Bulotienės paliepimo 
Ir vyro juridiško reikalavimo, i
Muses išgaudėm ir gėlyną įtaisėm, 
Visur išpuošėm, lovas šilkais išrėdeim i
Bulotai ten gulėdami “čajų” gėrė, 
Su purvinais batais lovon kojas dėjo. 
Uh-vi, u-vi, męs verkėm, nes gaila buvo; 
Ir todėl nuo Bulotos gerai mums kliuvo: 
—Jūs bestijos, mužikai, sako, esate; . 
Aš Bulota ir taškas... ir ko tarškate9...”’

Tai viskas! Redaktorius išsivežė į 
Passaic’į ir išmintį ir dorą.

Prasidėjo Prūsų lantago (parlamento) 
posėdžiai. Lantagas priėmė sumanymą pa
didinti karės mokestį. Mokestis padidintas 
tiktai vieniems metams. Social-demokra- 
tai balsavo prieš sumanymą.

GRAIKŲ IR BULGARŲ SUTARTIS.
Girdėti, graikai ir bulgarai, Vokietijos 

padedami, padarė slaptą sutartį. Tik tokiai 
sutarčiai esant tegalėjusi bulgarų kariu- 
mene užimti tokias graikų sustiprintas vie 
tas, kaip Rupelis ir Demirchisaras.

>•
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Pasivažinėjimas 
miesto.

Vertė švenčioniškis.
# ' (Tąsa).

da tai jis ėjęs lenktynių ir aplenkęs 
anglų valtininką. Išsireiškė, kad visi valti-

pusnuogiai apsirėdžius?
Jiedu gardžiai nusijuokė ir pradėjo pa

sakoti apie savo baisų nuovargį, apie tai, 
kaip jie prakaite maudosi, kaip naktimis 
miglose plaukioja po upę, pasakojo apie to
kius vargus, kad visa šeimyna iš baimės 
pradėjo drebėti ir prie to viso, jie. iš visų 
pajiegų mušė kumštimis į savo krūtinę, kad 
parodžius, kaip jie sveikį ir stiprus, kaip 
skamba jų krūtinės.

—O, tamstų išvaizda labai sveika, — 
tarė vyras, kuris jau nepasakojo apie tai,

RUSAMS SEKASI VOLYNIJOJ
VOKIEČIAI VĖLEI SU- dė penkias ypatas. Daugiau

MUŠTI VOLINIJOJ. ’ ’ ‘ '
Berlynas, 8 d. liepos. — 

Čarterių apygardose vokie
čių kariumenė turėjusi ap
leisti tūlas apsigynimo lini
jas, kadangi rusų spėkos 
buvo daug didesnes. Apie tą 
vokiečių kariumenės pasi-

Taipgi rusams pavyko pa
imti daug ginklų ir ammu-

BOSTONO KRIAUČIAI 
PRIEŠ KUNIGŲ 

LAIKRAŠTĮ.

Bostono kriaučiai ir “Dar* 
bininkas”.

Išeidami į streiką manė
me ilgai streikuoti, bet ap
linkybės dalyką pakreipė ki- 

Streikas užsi* 
baigė bėgyje trijų savaičių

nieko svarbesnio nėra. j
• | Vieno vengrų laikraščio nicijos. Pagal rusų padavi- 

korespondentas sako, kad rųus, tai paimta 250 kanuo- 
rusų artilerija taip smar
kiai veikia, daro tokių nuo- 

i stolių, kad austrai nei nega- 
, lį su ja susilyginti. Geriau

si artilerijos kavalkai atga- 
:________ Prie jų

karės ofisas Berlyne. 'pristatyta japonų ir 
Vilniaus gubernijoje, ties cūzų specialistai. 

Smargainiais, rusai įtempę _______
visas savo spėkas, stengiasi 
prasilaužti pro feldmaršalo 
von Hindenburgo eiles, ta- 
čiaus toje vietoje visos rusų 
atakos, kolei kas, dar atmu
šamos.

Ties Čartory’sku, Vilniaus 
gubernijoj, austro - vengrai 
pasitraukė prie sekančios 
apsigynimo linijos.

Telegramos iš Petrogrado 
ir Rymo dar labiau pabrie- 
žia vokiečių ir austro-veng- 
rų nepasisekimus. Ties Ba
ranovičiais, Kolkais ir Ry
gos fronte—visur, teutonai 
turi traukties atgal. Apie 
jokius naujus -laimėjimus 
nei iš Viennos, nei iš Berly
no nebėra. Tiktai ant Mins
ko, vokiečių aviatoriai metė _ _  ..—
kelias bombas, kurios sužei- niaus gubernijoj.
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rankai, išvažiuodami su poniomis, kad jas-kaip jis, būdamas valtininku, plaukiojo po traukimą oficialiai praneša'benti iš Japonijos.
pavežiojus, žino, kaip su jomis reikia pasi
elgti ir niekados nepražiopso progos. Taip 
jis bepasakodamas įsikarščiavo ir pradėjo 
eiti j laižybas, k^d tokia valtele galės nu
plaukti juokaudamas šešias mylias į valan- 
da.

Tarnaitė atėjo ir prabilo:
—Pietus jau gatavi:
Visi subruzdo prie pietų, bet kada su

grįžo f kiemą, tai ta vieta, kurią pirmiau 
buvo apsirinkus ponia Dufurienė, jau buvo 
užimta, du jaunu vyru, atsisėdusiu ant že
mės, pusryčiavo. Tai buvo ne kas kitas, 
kaip savininkai tų valtelių, nes jiedu ir ap
sivilkę valtininkų drabužiais. Jiedu veik 
gulėjo, ištiesą kojas ant žolės. Veidai saule 
apdegę, krūtinė aptempta plonyčiais marš
kiniais, kaklas ir stiprios, kaip tų kalvių, 
rankos buvo visiškai nuogos.

Tai buvo du janu, labai stipriu vy
ru, kurie nepaprastai mėgo savo jiega ir 
prieš publiką pasirodyti. Nors jiedu išrodė 
j paprastus darbininkus, vienok jų pasielgi
mas, visų kūno sąnarių išlavinimas aiškiai 
liudijo, kad jie skiriasi nuo paprastų, neiš
silavinusių darbininkų, kuriuos sunkus ir 
vienodas darbas padaro nerangiais, sustin
gusiais.

Kaip tik pamatė ateinant ponią Dufu- 
rienę, abudu nusišypsojo, o pamatę Dufų- 
riūtę—vienas. į kitą pažvelgė.

—Užleiskįme savo vietą tai kompani
jai, — tarė vienas valtininkų,—nes tuomet 
gausime progą su jomis susipažinti.

Antrasis, nieko neatsakęs, tuojaus at
sistojo ir, rankoj laikydamas savo pusiau 
juodą! pusiau raudoną kepuraitę, karžygiš
kai paprašė moteris užimti tą vietą, nes 
vienintelė vieta buvo, kur saulės spinduliai 
negalėjo užeiti. u • ”

Moterįs persiprašė-ir mielai sutiko už
imti tą jų vietą. Kad geriau pasinaudojus 
gamtos dovanomis, visa šeimyna susėdo ant 
žolės.

Valtininkai visus savo indus pernešė 
yiiCį tuiraus<susėdo ir vėl pradėjo pusry- 

lauti. Jų nuogos rankos, kurias nuolatos 
rodė, išsyk nelabai patiko Dufuriutei, nes 
ji gėdinosi žiūrėti į vyrų nuogą kūną; ji 
pradėjo nuduoti, būk visai nenori į tą pusę 
nei žiūrėti. Visai kitaip elgėsi Dufurienė: 
ji buvo drąsesnė ir daugiau patyrus už savo 
dukterį, todėl nenuleido akių nuo valtinin- 

I kų ir ar tai iš savo moteriško žingeidumo 
ar tai iš noro, atydžiai sekė kiekvieną jų 
judėjimą ir darė palyginimus su savo ne
sveiko vyro kūno dalimis, kurios slėpėsi po 
drabužiais.

Ji, kaip sunkus maišas, taipgi atsisėdo 
ant žolės, susukdama po savim kojas ir 
per visą laiką sėdėjo, kaip kad kriaučiai sė
di. Sėdėti ji ramiai negalėjo, judėjo,krapš
tėsi ir sukinėjosi į visas puses, sakydama, 
kad ją apspito skruzdės ir po visą kūną bė
gioja, neduodamos ramumo.

Ponas Dufuras, kurio visą ūpą sugadi
no dalyvavimas ir nepaprastas mandagu
mas nepažįstamų vyrų, taipgi krapštėsi,ne
galėdamas parankiai atsilsėti, o geltonplau
kis jaunikaitis, nieko nepaisydamas, valgė 
jtokiu apietitu, tartum jis būtų tris dienas 
visiškai maisto nematęs.

—Koks dailus oras, — tarė motina vie
nam valtininkų. Ji stengėsi meilumu atsi
teisti, kad jiedu užleido savo vietą.

—Taip, tamsta, labai dailus, — atsakė 
valtininkas. — Ar tamstos tankiai atva
žiuojate į kaimą?

—Labai retai! Sykį, daugiausiai du 
sykiu į metus, kad pakvėpavus tyru ir^vei- 
ku oru. O tamstos, kaip tankiai atvažiuo
jate?

—Aš kasdien čia ir nakvoju.
—O, turbūt labai malonu čia gyventi?! 
—Suprantama, maloniau, negu mieste. 
Valtininkas pradėjo pasakoti apie savo 

kasdieninį gyvenimą, priversdamas mies
telėnus užyydėti tokio gyvenimo, kurie nie
kad negauna progos ant žolės pasivolioti 
ir kurie nuolatos trokšta, kad išvažiavus 
už miesto, pasigėrėjus laukų, pievų, girių 
ir upių gamtos grože.

Dufuriūtė, sujudinta valtininko pasa
kojimais, neiškentė, pakėlė galvą ir pažiū
rėjo į jį. Ponas Dufuras taipgi prabilo:

—Ir aš suprantu, kad tai gyvenimas.— 
Ištaręs šiuos žodžius, pridūrė:—Mano mie
la ar nenori kraliko mėsos?

—Ačiū, mielas drauge, nenoriu.
Ji vėl kreipėsi prie valtininkų ir, rody

ta į jų nuogas rankas, užklausė:
Ar tamstoms nešalta taip plonai ir

upę ir su anglais ėjo lenktynių, visuomet 
iuos nuveikdamas.

Dufuriūtė irgi pasidarė drąsesnė ir 
skersom akim pradėjo žiūrėti į valtininkus; 
jaunas, geltonplaukis vaikinas, užsisuko ir 
pradėjo kosėti, bet per savo neatsargumą, 
apliejo ponios Dufuriutės šilkini sijoną ir 
ta, perpykus, liepė jam nueiti ir atnešti 
vandens, kad išplovus plėtmus.

Tuom tarpu karštis vis ėjo didyn. U- 
pėj vanduo tartum virte virė ir nuo tų ga-

jaus atsagstė brusloto sagutes ir kelinių 
viršutinę sagutę, tuo tarpu jo žmona, paga
vus didelį troškulį, palengva pradėjo at- 
saginėti drabužių sagutes. Pardavėjas 
linksmai purtė galva ir be pertraukos mau
kė vieną stiklą po kito.

Senelė jautėsi esanti girtą, todėl sten
gėsi užsilaikyti rimtai, kad kitu nesuprastų 
jos girtumo. Kaslink jaunos mergaitės,tai 
ji veik visiškai nepersimainė, — tik akyse 
pradėjo degti neaiški ugnelė ir veidai la
biau paraudo.

Visi pusryčiavo. Sumanyta dainuoti 
ir kiekvienas jų dainavo kupletą, o kiti visi 
smarkiai plojo delnais.

Visi atsistojo; moteris, jausdamos gal
vos sukimąsi, sunkiai kvėpavo, o vyrai, vi-' 
siškai girti, pradėjo gimnastiką daryti., Nu
sipenėję, neišsilavinę, įsikabinę virvių ir 
nepajiegdami nei ant pėdos į viršų pakil
ti, kabojo, kaip maišas, šiaudais prikimštas, į 
o marškiniai, išsitraukę iš kelinių, plevėsa-; 
vo, kaip kokios vėliavos.

Tuom tarpu valtininkai nukabino savo 
valteles, nuleido jas ant vandens ir sugrįžę 
mandagiai užkvietė moteris pasivažinėti 
po upę. • ’

—Mano mielas, ar męs galime važiuo
ti? Būk toks geras ir pavelyk mudviem 
pasivažinėti — tarė pati.

Kadangi vyras buvo labai girtas, tai,iš
vertęs akis, pažvelgė į ją, nieko nesupras
damas. Tuom tarpu vienas valtininkų pri
ėjo prie jo su dviem meškerėm ir pasiūlė 
jiems pameškerioti. Pagauti vijūną, tai 
kiekvieno krautuvninko tikslas, todėl jis ir 
dabar, gavęs meškerę ir tikėdamas pagauti 
vijūnėlį, pasidarė toks geras ir malonus, 
kad savo žmonai ir dukterei pavelijo ir su 
valtininkais pasivažinėti, o pats atsisėdo 
palei tiltą, kojas nukorę į upę ir pradėjo j 
meškerioti. Pardavėjas—geltonplaukis j
vaikinas atsisėdo sale jo ir tuojaus užmigo.

Vienas valtininkas padarė didžiausią 
auką: į savo valtelę paėmė motiną.

Nuplaukęs toliau nuo krašto, jis su
šuko :

—Į gojai j Anglijos sala !
Kitas valtininkas, pasiėmęs dukterį, 

pradėjo irtis daug lėčiau. Jis taip atydžiai 
žiūrėjo į savo sankeleivę, kad apie nieką 
daugiau nei nemąstė, kaip tik apie ją ir tas 
jo jausmus taip sujudino, kad net tūlos kū
no dalis pradėjo užmigti.

Jauna mergaitė, sėdėdama gale valte
lės ir ją valdydama, gėrėjosi vandeniu ir vi
somis apielinkėmis. Ji jautė, kad dabar a- 
pie nieką negali mąstyti ir kad nuo tų ma
lonumų, kuriuos dabar patiria tartum dvi
gubai apsvaigo. Labai paraudo ir krūtine 
ėmė smarkiai kilnotis. Alkoholis nuo iš
gerto vyno pradėjo smarkiai veikti, galva 
labiau suktis ir jai rodėsi, kad visi medžiai, 
kūne augo iš abiejų pusių upės, prieš ją 
lenkiasi, užstodami jai kelią. Visose gįslo- 
se kraujas pradėjo virti, sukeldamas meilės 
jausmus; jai nepaprastai išrodė, kad jiedu, 
nepažindami vienas kito, sėdi valtelėj, at
skirti nuo žmonių ir tik saulė savo spindu
liais juos šviečia ir be pasigailėjimo degina. 
Jaunas valtininkas jai išrodė labai dailus, 
malonus ir meilus; jo akįs žvilgėjo ir tar
tum ją bučiuote bučiavo.

Jiedu tylėjo ir žvalgėsi po apielinkes, o 
tas tylėjimas dar labiau atsiliepė ant juo- 
dviejų jausmų. Pagaliaus valtininkas vis
gi išdrįso ir paklausė jos vardą.

—Mano vardas Henrijeta, — a,tšakė 
mergaitė.

—O kaip, o mano vardas Henrikas, — 
atsakė valtininkas.

Ištarę tuos žodžius, jiedu truputį nusi
ramino. Pirmoji valtelė, kuri buvo gana 
toli, sustojo ir laukė jų; kada jiedu arčiau 
prisiartino, tuomet iš jos pasigirdo balsas:

—Męs susitiksime gojaly. Dabar mu
du važiuojame pas Robinsoną, nes ponia 
Dufurienė nori gerti.

(Toliauš bus).

mus, tai paimta zou kanuo- 
lių ir daugiau 700 pulemio- 
tų. Kiek paimta ammunici- 
jos, tikrai nesuskaityta, bet ton pusėn, 
sakoma, kad labai daug.

Suprantama, rusai paduo- taip, kad nebuvo nei reikalo 
da tik vokiečių ir austrų'spaudos komitetą rinkt, nes 

fran- nuostolius, bet apie savus 
nieko nesako. Jeigu teuto
nu nuostoliai tokie dideli, 
tai, reikia tikėtis, kad rusu 

TEUTONAI PER MĖNESĮ .irgi nevisai maži.
LAIKO NETEKO 500 

TŪKSTANČIŲ 
KAREIVIŲ.

Per birželio menesį teu
tonai neteko 500 tūkstančių 
kareivių. Rusai per tą lai
ką paėmė nelaisvėn 235 tuk- į 
stančius, tarpe kurių didele 
didžiuma austrų. Pagal iš- 
lokavima rusu kares eks-i 
pertų, tai per tą laiką teu
tonų užmuštų ir 
skaitlius siekias apie 200— 
220 tūkstančių. Tarpe už
muštu ir sužeistu didele -di
džiuma vokiečių, nes pasta 
ruoju laiku jie dalyvavo di 
džiausiuose mūšiuose ■ Voly

RUSŲ-JAPONŲ SUTAR-

Tokio. — Tarpe Rusijos 
ir Japonijos jau padaryta 
oficialė sutartis.

Japonija pasižada jokia- 
ime atsitikime nesidėti išvien 
,su Rusijos priešais. Rusija 

v . , taip-pat pasižada niekuomet 
&u nepagclbėti Japonijos prie

šams.
Rytuose Japonija su Rusi- 

ija tarsis solidariai visuose 
Į klausimuose, kurie paliečia 
■jų interesus.

Amerikai ta sąjunga ne
kenkia.

per
0/
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Francijos ir Rusijos kares frontai. Parodoma francūzų ir rusų veikimas.

LitvwsK

rod

Lirrs

tokiam komitetui nebuvo 
kas veikti. Tą aplinkybė 
tečiaus į dalykų stovį blogai 
paveikė, nes leido provoka
cijai paskleisti tarp darbi- 

j ninku piktus nuodus. “Dar
bininkas” (No. 70) paskelbė 
tūlo Pranulio bjaurų melą 
apie kriaučių unijos lietuvių 
skyriaus organizatorių. 
Primeluota, kad ir policija 
streikieriams prigelbėjus, ir 
organizatoriai kompanijoms 
prisigerint norėję, ir t. t.Bet 
užVis bjauriausias melas pa
leista apie lietuvių skyriaus * 
organizatorių M. Dusevičių, 
įtariant jį kriaučių unijos 
pardavime.

Tas bjaurus melas tarp 
kriaučių padarė subruzdi
mą; paskalas plėtojosi ir ar
dė tarp darbininkų vienybę.

Amalg. Clothing Workers 
unijos Jungtinė Taryba. 
(Joint Board of Boston), 
aky vaizdo je to priversta bu
vo sušaukt nepaprastą susi-, 
rinkimą, kame nutarta pa- 
traukt “Darbininką” teis
man. Gi tos unijos lietuvių 
skyrius savo susirinkime,, 
laikytame 22 birželio, išrin
ko presos komitetą, kuris 
kartu su unijos Jungtine 
Taryba praneša visuome
nei per spaudą, jog “Darbi
ninko” paleistas paskalas 
neturi jokio pamato, jog tai 
yra bjaurus, suvadžiojan- 
tis melas, paleistas su tiks
lu užkenkti darbinin.. orga
nizacijai. Męs pasmerkiame 
“Darbininko” pasielgimą ir 
ponams redaktoriams iš- 
“Dar-ko ’ patariame nekišti 
savo snapo į darbininkiškus 
reikalus. Męs, darbininkai^ 
be jūsų pagelbos pataikome* 
savo reikalus apginti ir ne
prašome jėzuitiškos “užuo
jautos”.

Protesto rezoliucija.
"Męs, Bostono kriaučiai,. 
Amalg. Clothing Workers 
of America unijos 149 sky
riaus, savo susirinkime pri
imam sekančią protesto re-

“DAUG PADARĖ”.
. “Darbininkas” su dideliu 
džiaugsmu pranešė, kad Y- 
čas jau Ryme, kad popie- pabrango 
žius jį įleido > (žinoma, 
pantaplin leido pabučiuot) 
ir paaukavo Lietuvai 10,000 
frankų. “Vienybė Lietuv
ninkų” tatai paminėjus sa
ko:

“Na, dabar tai jau bus 
batalija iš kairės puses. 
Bet tegul sau kovoja, bet 
visgi Yčas daug daugiau 
padarė į vieną valandą tik 
vienu tuomi pasimatymu 
su popiežiumi, negu visi 

• lietuviški socialistai per 
visą laiką”. ;.....- ..........
Dešimts tūkstančių f ran-į moteris Green, 

kų, iV 7 ■

kūjus Yčui kelionę į Rymą 
ir atgal, užmokėjus po J 5 
rublių už dienas, iš tos ari

PABRANGO MOTERŲ 
ČEVERYKAI.

Pastaruoju laiku žymiai 
_ ► moterų čevery- 

irikai. Čeverykų išdirbėjai 
aiškina, būk dabar moterįs 
pradėjusios nešioti labai 
trumpus sijonus ir ilgais 
aulais čeverykus,per tai rei
kią daugiau skūros suvarto
ti, negu kad pirmiau buvę. 
Iš tos priežasties ir pabran- 
gę čeverykai.

MIRĖ TURTINGIAUSIA 
PASAULY MOTERIS.
New Yorke, 2 d. liepos 

mirė turtingiausia pasauk
visas 

tai apie $2,000. Apmo-; turtas siekė virš 100,000,000. 
kuris pereina dviem su
simam. Velionė turėjo 80 
metų amžiaus ir iki pat mir
ties pati visa kuo valdė.

gal-būt ir liks kokie penki 
rubliai su kapeikomis. Bet 
sulyg “Vienybes L.” aritme
tikos, tas yra daug daugiau, 
negu š20,000,000, kuriuos A- 
merikos- socialistai surinko.

n (“Keleivis”)

(' R L AIV Y STĖS M O K Y K - 
LA DĖL MOTERŲ.

Staten Island, N. Y., nuo 
1 d. rugpjūčio atsidaro or- 
laivystės mokykla, į kurią 
bus priimama vien tik mo-

DR. H. A. MEDOFF
Buvęs ant kam p. N'. 2nd ir Ber?y St. 

dabar 500 GRAND ST.
Šiuomi pranešu Brooklyn© lietu

viams, kad aš atidariau naują AB- 
TIEKĄ po No. 500 GRAND ST., 
kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Aš visą laiką teisingai lietuviams 
tarnavau, už tai turiu gerą vardą tar
pe jų. Meldžiu vėl atsilankyt pas ma
ne, o būsit užganėdinti, kaip ir se
niau. Su pagarba.

D-R. H. A. MEDOFF
500 GRAND ST.. BROOKLYN. N„ Y.

terjs. Jau 250 merginų už
sirašė Į tą mokyklą. Visos 
merginos priklauso prie mo
terų lygos apgynimui savo

Trečias Metinis

Rengia Lietuvių Socialistų 
Sąjungos VI Rajonas

Sukatoje, 15 d. liepos (July) 
1916 m.

MAPLE GROVE PARKE

ant socialistų kempės 
Methuen, Mass.

Prasidės 2 valanda 
pietų ir trauksis iki vi 
nakties.

po

Kviečia L. S. S. VI Rajono
Komitetas.

P a s a r g a : Karus 
važiuojant reikia imti iš

St., kampas Essex St., Elm 
arba Short St., su užrašu
“Haverhill” ir išlipti ties 
Maple St., kur po dešinei 
plevėsuos amerikoniška vė
liava. Iš Bostono karus ga
lima gauti ant Sullivan Sq. 
kas pusė valandos, o trau
kinį ant North Station kas

Protestuojam prieš “Dar
bininko” redaktorių p. Ke
mešį už patalpinimu savo 
vedamame laikraštyje, num. 
70-tame bjauraus melo, ka
me mūsų unijos organizato
rius įtariamas pardavime 
darbininkiškų reikalų kom-i 
panijoms. y

Męs Bostono kriaučiai! 
esąme dėkingi mūsų organi
zatoriams už jų teisingą 
tarnavimą unijos labui ir 
darbavimąsi darbinirfkų ge
rovei.

Męs piktinamės ir pasmer
kiame “Darbininko redak
toriaus pasielgimą, skel
biantį bjaurų melą, kuomet 
teisybė taip aiški.

Komitetas:
Pirm. A. Vartavičia,
Vice-pirm.S.Grubliauskas.

Pr. rast. K. Savickas.

DARBAI.
S. S. Omaha, Neb. — Dar

bai šiuom laiku eina neblo
goj ir iš kitur pribuvus dar
bą galiipa gauti. Pirmiau 
paprastam darbininkui mo
kėjo po 19 c. į valandą; pa- 
vas^ry darbdaviai pajuto, 
kadx darbininkai nerimauja, 
bruzda, tai pradėjo mokėti 
po 21 c. į valandą. Bet to
kia mokestis veikiausiai bus 
tik vasaips metu, pakol dar
bai eina gerai, o kaip tik 
darbai sumažės, tai ir mo 
kestį sumažins.
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RIMAS.
kuopa pradėjo 

mokintis Reikalą “Patamsio 

 

Galybė’L'bet trūksta knyge
lių. Jj^igu kas turi, tai ma- 
lonėkjde atsiųsti “Laisvės” 
red./adresu, o męs atsilygin- 
s’.Tlie.

ATSIš

V. Paukštys.

NEWARK, N. J.
Ir mano žodis kaslink Ncw- 

* r arko lietuvių parodos.

A dideles diskusijas neįsileis
davo ir sakydavo, kad kiek
vienas privalo savo protu 
gyventi ir mąstyti.
. 1909 metais mirė jo mote
ris, palikdama jį su 5 kūdi
kiais. Bet jis nenusiminė ir *ko sekančiai: 
stengėsi padoriai auklėt kū
dikius. Vis žadėjo sūnų lei
sti į augštesnį mokslą že
mės tyrinėtoju. Bet jo no
rai neišsipildė, mirtis atsky
rė ir nuo kūdikiu.

3 d. liepos tapo palaidotas

kaus ir vietos kunigo būtų 
viešos diskusijos 16 d. bir
želio. Publika tam pritarė. 
Bet kunigas atsako, kad 16 
d. birželio negalės stoti į di
skusijas, nes turi Širdies 
Jėzaus pamaldas. Publika 
pradeda juoktis, kad kuni
gas su Mockum bijo eiti į 
viešas diskusijas. Paskui 
kunigas užklausia Mockų,ar 
yra dievas? Mockus atsa- 

“Apie kokį 
dievą tamsta nori žinoti,nes 
jų yra virš 5,000? Pirmas 
prisakymas sako: neturėk 
svetimų dievų prieš mane 
vieną viešpatį. Reiškia, vi
si dievai vienas kitam ly
gus”. Kunigas nieko neat-

surinkta daugiau aukų. Kad 
per Šimkaus prakalbas au
kų surinkta daugiau, tai tie
sa, bet kodėl koresponden
tas nenurodė ir priežasčių? 
Visi žinom, kad darbininkai 
nuolatos gausiai aukuoti 
neišgali. Lawrence jau bu
vo prakalbų ir rinktą au
kos. Šimkus kalbėjo pir
miau, todėl publika ir auka
vo gausiau, negu per Bulo
tos ir Žemaitės prakalbas,' denci j as ir nuo choro pro-' 
kurie kalbėjo daug vėliau.

Mažoji Varguolė.

šaukė tokias nesąmones. 
Pastaruoju laiku vietos cho
ras išnešė prieš tokius ko*- 
respondentus protestą, kur 
“Ateity” buvo parašyta, būk 
socialistai šokę sulaikyti 
chorą, kad jis nedalyvautų 
Sandoros kuopos Šliupui pa
rengtose prakalbose ir t. t. 
“Ateities” redaktorius A. 
Rimka, gavęs nuo sandarie- 
čių melagingas korespon-

testą, 25 d. birželio atvažia
vo į Montello ir pradėjo ty
rinėti, kame dalykas. Tapo

BUENOS AIRES, ARGEN- sušaukta apie 13 ypatų.
TINA. Rimkai tyrinėjant paaiškė-

un. MilukasPaskui 
rinko 3 delegatus, kad 
pareikalautų iš Suv. Valsti
jų kongreso paskirti lietu
viams šventes. Rodosi, lie
tuviai jau turi šv. Kazimie
ro šventę, bet dar neužten
ka.

Lietuvių kunigai elgiasi 
negeriau už rusų čRiaunin
kus: jie visiškai neklausia 
žmonių, ar tokia šventė rei
kalinga, ar nereikalinga ir 
neklausia, kokia ta šventė 
turėtų būti, bet kaip kuni
gas pasakė, taip turi būti.

Kurios draugystės arba 
pavieniai neprisidėjo prie 
apvaikščiojimo, tai buvo su
rengta prakalbos ir viso
kiais žodžiais išplūsta tos 
draugystės ir jų nariai. Jūs 
galite pliaukšti, kiek tik no
rite ir į talką galite pasi
šaukti šventablyvas davat
kėles, kurios taipgi turi ge
rus liežuvius, bet mums nie
ko neužkenksite, męs nenu- 
sigąsime, nes žinome, kas 
per vieni esate. Reikia pa
žymėti, kad lietuvių kalba 
nelabai smagu keikti, tai su
sirado tokį, kuris gali ang
lų kalba tą darbą atlikti. Ir 
štai ant tokių iškilmių pa
stato vaikėzą, kuris ant gat
vių kampų švilpauja. Jeigu 
to “kalbėtojo” kalbą patal-

Publika ė-
Jie

jonės,valdžia ir laikraštį nu
baustų už tokius žodžius. O 
mūcu dvasiniai ir visa šven; 
tablyva kompanija negalėjo 
tokia kalba atsigėrėti. Keli 
metai atgal tas vaikėzas 
vaikščiojo ant keturių ir 
naikino blakes, o dabar tapo 
garsus blakių anarchistas ir 
katalikų prakalbų sakyto
jas! Dabar jau išdrįsta ir 
socialistams “pamokslus” 
sakyti. Visą gi apšvietą į- 
gijo ant gatvių, kampų džiką 
bešokdamas. Išplūdęs visą 
pažangiąją visuomenę pra
dėjo šaukti, kad visi priešai 
ir pasekėjai, privalo parodoj 

" dalyvauti. ;
' Užbaigdamas rašyti, tu
riu pastebėti, kad aš visgi 
negaliu suprasti, kodėl tie 
politikieriai, parodos vado
vai nerengė jos ant Broad 
gatvės, kur visų tautų būna 
įvairios parodos, bet vedė 
žmones 6 mylias per purvy
ną.

MINERSVILLE, PA.
1 d. liepos, io vai. ryte, 

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Jurgis Merkevičius, kuris 
šiame mieste išgyveno 25 
metus. Velionis prie kiek
vieno pirmeiviško sumany
mo prisidėdavo ir uoliai jį 
remdavo. Labai buvo prisi
rišęs prie Lietuvos ypatin
gai prie lietuvių dailės ir vi
suomet ją rėmė. Apart to, 
velionis buvo geros širdies, 
visuomet remdavo kaip mo
raliai, tai ir materialiai ne
tik lietuvius, bet ir svetim
taučius, todėl veik visi vie
tos biednesnieji gyventojai 

t jį vadino savo tėvu. Į A- 
meriką atvyko 21 metų am- 

j žiaus, pirmiausiai pradėjo 
skaityti “V. Lietuvninkų” ir 
prigulėjo prie S. L. A. Skai
tė visus pirmeivių raštus, y- 
^atingai mokslo knygas,bet

Jam išėjus ir

18 d. birželio buvo sureng-
Ka-

nijų ant metodistų kapinių, vadinti laukan, 
greta savo moters, kuri jau mė juoktis;
7 metai, kaip ilsisi po žeme.'vienas išėjo.
Velionis prigulėjo prie se- [Mockus savo prakalbas už- 
kančių pašelpinių draugys- baigė.
čių: S. L. A., Spindulio Švie
sos ir kelių anglų draugys-(tos antros prakalbos, 
čių; taipgi prigulėjo prie daugi pripuola nedėldienis, 
Mokslo ir Politikos kliubo. tai kunigas per
Per 16 metų užlaikė karčia- gerai tas prakalbas “išgar
mą. Iš Lietuvos paėjo Vait-1 šiuo”, duodamas vėjo Moc- 
kabalių kaimo, Vilkaviškio kui.

pamokslą

imąs b. L. Arg. 1 ' kuopos tai bandūros Kuopos nariai. 
Quilmes miestely. Sulošta!A. Vaitkus nors ii’ gynėsi, 
5 aktų drama “Lietuvaitė”, kad tai]) nerašąs, bet šmei- 
Aktoriai savo roles 
gerai ir publiką pilnai'užga
nėdiną, 
mažai
pelno. Rinkta ir aukos su-Į korespondencijų rašymą.Pa
šelpimui nukentėjusių nuo 
karės. Po lošimiui buvo pra
kalbos, paskui prasidėjo šo-

atliko žinią palaikė. Reikia pažy
mėti, kad Vaitkus gavo vė-

. . Publikos buvo ne-1 jo nuo “Ateities” redakto- 
i)ir kuopai liko biskis'riaus Rimkos už neteisingą

teisybės ir nori, kad jo ko
respondentai rašytų teisy-

Mat, kaip bažnyčioj, 
i pavieto, Suvalkų gub., ture- tai ir jis Mockui peria kailį,
jo 55 metus amžiaus, Ameri- bet svetainėj tyli.
koj išgyveno 34 metus.

Lai būna jam lengva šios'giau publikos susirinko, nes, 
šalies žemelė.

i\. J. Banishauskas.

ryto. Per visą laiką publi
ka užsilaikė ramiai.

J. T. Budris.

kad iki šiol elgėsi.
kaip

Ant šių prakalbų dar dau-

matomai, gelbėjo ir kunigė
lio garsinimas. Prakalbos 
pavyko labai gerai ir publi
ka likosi pilnai užganėdin- 

25 d. birželio buvo prakalbta. Tai dar pirmą sykį vie- 
bos, kurias parengė vietos! tos lietuviai girdėjo tokias 
8 draugystės. Kalbėjo Bu- prakalbas. Laike prakalbų, 
lotai ir Žemaitė. Žmonių'per abudu vakaru, publika 
susirinko apie 400. , Pir- į užsilaikė labai ramiai, už ką 
miausiai kalbėjo A. Bulota; kalbėtojas ištarė jai širdin- 
papasakojo, kai]) rusų vai- gą ačiū.
džia elgiasi su žmonėmis ir Po šių prakalbų daugelis 
koks dabar pabėgėlių pade-t pradėjo visai kitaip galvoti 
jimas ir t. t. Antra kalbėjo ir daugelis išsižadėjo tų 
Žemaitė; papasakojo visus'prietarų, kuriuos per am- 
tuos įspūdžius, kuriuos ji žius skelbia katalikų kuni- 
savo akimis matė ir pergy-'gai. -.........
veno, aiškiai nupiešė pabė
gėlių vargus ir t. t. Trečia 
kalbėjo Al. Bulotienė apie 
moksleivių vargus ir kvietė 
publiką aukuoti, kad juos 
sušelpus. Taipgi buvo dek
lamacijų, monologų ir dai
nų. Viskas atlikta gerai.

Rodosi, kad viskas pavy- Į c]Oros prakalbas. Tose pra- 
ko kopuikiausiai, bet atsira- kaibose kalbėjo Dr. J. Šliu- 
do ir tokių, kurie, stovėda- pas ]r apįe j0 pa]pa neverta 

neį mįnėti, nes jau visi žino, 
. _ murmėjo: kaip jis moka plūsti socialis- 

Parsikvietė bobą, tai ta ir įus ^as keisčiausia,kad xr-tn/xlriiin > r\. Iri i n ' Į . — • v 1 • j... . ...................... ’ • i korespondentas išdrįsta rą-

WAUKEGAN, ILL.

MONTELLO, MASS. 
Lėkė kaip sakalas, nutūpė, 

kaip vabalas.
Buvo “Laisvėj” rašyta, 

kad čia ex-socialistai suor
ganizavo Sandoros kuopą. 
Pirmiau gyvavo trumpakel
nių kliubas, bet subankrūti- 
jo, tai dabar dalis tų trum
pakelnių prisidėjo prie San- 

Supranta- 
sandoriečiai 
o i “Ateitį”

korespondencijas rašyti, 
būk vietos socialistai visiš
kai nusmukę, publika jiems 
neprijaučianti, o Sandoros

ma,

ATHOL, MASS.
Čia lietuvių gyvena 

700, bet iki šiol visas judė
jimas buvo po dvasiškijos 
globa. Dabargi visai kas ki
ta matosi. 2 d. liepos nety
čia man prisiėjo užsukti į 
šį miestelį ir štai radau su
rengtas prakalbas ir kalbė
tojom užkviesta F. J. Ba
gočius. Iš to aiškiai mato
si, kad visas kunigų darbas, 
visas jų triūsas negali žmo
nių sulaikyti nuo progreso.

apie

Elizabubas.

LAWRENCE, MASS.
Atsakymas “Vien. Liet.” ko

respondentui.
“Vien. Liet.” N24 tilpo 

korespondencija, kurioje ap
rašoma apie tautiečių San-

Tose pra-

mi prie durų, laike Žemai
tės prakalbų, Gp '• - - - -
pliauškia visokius niekus . 
Reikia stebėtis iš tokių žmo
nių supratimo. Senelė pa
sakojo gyvus vaizdelius, gy
vus faktus, nupiešė tuos vi
sus vargus, kuriuos pabėgė
liai kenčia ir tą viską pasa
kojo ne nuo kitų girdėjus, 
bet savo akimis mačius^ o 
jie sako, kad niekus pliauš
kia. Kur protas tokių žmo
nių? !

P. M. Maža Mergaitė.

nei minėti, nes jau visi žino

šyti, būk socialistai norėję 
jų tas prakalbas suardyti. 
Tai grynas melas, prieš kurį 
reikia protestuoti, nes so
cialistai nei nesapnavo apie 
suardymą prakalbų ir kada 
buvo renkama aukos, tai 
veik visi parėmė. Tik vie
tos L. Š. F. komitetas norė
jo užklausti, kur tos aukos 
bus padėtos, ar “černorabo- 
čiai” bus pasiųsti pas popie
žių ar jie bus pasiųsti Y- 
čui su Karuža? Bet sando- 
riečiai neleido duoti jokių 
užklausimų; to vakaro pir
mininkas atsistojo ir pasa- 

Męs esame nutarę,kad 
per prakalbas jokie klausi- 

dienos. Minėtoj dienoj su-jinai nebūtų duodami ir da- 
sirinko apie 200 žmonių bar jų nedaleisime”. 
Pradėjus Moskui kalbėti ir 
paėmus bibliją kritikuoti, į- 
ėjo į svetainę ir vietos kuni
gas. Išsyk užsilaikė ra
miai, bet kada Mockus ėmė 
perti kailį dvasiškiams,tuo- buvo apie 700, o aukų 
met jau neiškentė ir bėgda- rinkta tik $23.
mas per svetainę pradėjo' matosi, kad publika Sando- 
šaukti, būk Mockus visus ;rai ir jų kalbėtojui nepri- 
kunigus išvadinęs vagimis, i jaučia. Kodėl taip? Ne- 
Mockus jį sustabdo ir sako,'sunku įspėti. Vietos Sando- 
kad vėliaus galės pasikalbė-' ros kuopoj priklauso tokie 
ti. Kunigas nurimsta ir vėl (žmonės, kurie nieko nevei- 
atsisėda. Mockui bekal-|kia ant visuomenės dirvos,o 
bant, kunigas visą laiką už^jtik per laikraščius moka 
silaikė ramiai ir atydžiai • šmeižti kitus. Tokiu būdu 
klausėsi. Kada Mockus«bai- publika susirinko paklau- 
gė savo prakalbą, tai jį už- syti, kaip jie ir jų kalbėto- 
kvietė į diskusijas. Mockus jai šmeižia kitus, bet kada 
atsakė, kad gali diskusuoti prieina prie aukų, tuomet 
nors iki trečiai vai. ryto, j atsisako duoti. Kada čia 
Tuomet kunigas atsako,kad kalbėjo Bulota ir Žemaitė, 
šiandien jau vėlus laibas, tai tie patys korespondentai 
Mockus užklausia publiką, apšmeižė Bulotą ir rašė,kad 
ar ji nori, kad tarpe Moc- 'per Šimkaus prakalbas buvę

AMSTERDAM, N. Y.
14 d. birželio buvo prakal

bos; kalbėjo kun. Mockus. 
Kaip tik tapo pagarsinta, 
kad kalbės kun. Mockus,tai 
dauguma išsižioję laukė tos

kė:

Iš to
kio pirmininko pasakymo 
daugelis pasipiktino ir pra
dėjo skirstytis iš svetainės.

Toliaus korespondentas 
nusiskundžia, kad publikos 

su- 
Iš to aiškiai

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBEB* 

NUOŠĖ, KURIAS UŽĖMB VOKIEČIAI
Per mfieų banką galite pągelbiti eave ghnineau bef 

i}atamieMB užimtose vietose vokiečiais. Męs tarime

8UTARTJ SU VOKIETIJOS KANKA

Berline, tedil galime persiųsti pinigus | tas vietas eat aussoe 
«aaugftčiau 800 markių (apie ižl rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIE* 
H URA, TODftL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiau laformaeijų krolpkltls yyetfb- 
kai ar rąžykite laiiką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankierlu#
Metropolitan Saving Bank Building

No. T Third Ave., cor. 7th St. Netf York City
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Te). 4026 Greenpoint R. Kručas, Sav.
fe RAPHAEL STUDIO
F ARTISTIŠKA FOTOGRAFIJŲ GALERIJA 
^Fotografuojame dieną ir nakčia nuo 8 vaL 
> ryto iki 8 va), vakaro.

795 Manhattan Avė., B’Klyn, N. Y.
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Tūlą laiką atga^ dirbo vie
tos kooperaty vės*Bendrovės 
krautuvėj du darbininku,

vestuvėse dalyvaujant 
broliai (liudininkai) prh 
prigulėti prie parapijos.

Kaip tik kunigėlis išleido kurie ir sumanė užsidėti sa- 
tokį savo manifestą, tuojaus į vo krautuvę. Tas jiems pa- 
žmonės pradėjo imti civili- (sisekė atsiekti. Bet jų tiks- - - 
nius šliūbus. Atsiranda net pas buvo užkenkti koopera- 
tokių, kurie nueina pas ku-įtyvės Bendrovės krautuvei, 
nigėlį, pasidera ir nesutikę todėl i? nepavyko. Išsyk 
su kaina, eina pas teisėją ir’viskas ėjo labai gerai, nes 
ten gauna šliūbą. Abelnai, krautuvę valdė trįs kompa- 
mūsų kunigėliui pradeda ne- • nai, bet paskui pradėjo ne
sisekti, daugelis gerų para- sisekti, vienas kompanas ė- 
pijonų virsta į bedievius. Ar mė maukti ir tas labai už
tik neprisieis kunigėliui 
j ieškoti kitos parapijos?

J. J. Mažiuliukas.

WATERBURY, CONN

kenkė bizniui. Ir štai vieną 
gražią dieną T. M. D. paren
gė pikniką, o tas krautuv- 
ninkas, prisisodinęs pilną 
automobilių “čiūtabakių”ve-

kianti gana smarkiai. Ap
art tų korespondencijų ra
šymo, sumanė ir prakalbas 
surengti. Tuojaus atspaus
dino plakatus, pranešdami, 
kad 29 d. birželio bus pra
kalbos ir kalbės garsus kal
bėtojas Vitai tis “Ateities” 
admin. Kadangi toks gar
sus kalbėtojas, tai ir įžan
gos paskyrė vyrams 10 cen
tų, o moterims ’5c. 
tos dienos. 7_L.„ 
kalbėtojas.
tiek prisirinko, kad ant ko
jų pirštų jokiu būdu negali
ma buvo suskaityti ir rei
kėjo pavartoti dar vienos 
rankos pirštus: svetainėj 
buvo 5 socialistai ir patys 
rengėjai, iš ko susidarė net 
14 ypatų. Pabėgiojo po sve
tainę kaip viščiukai ir išsi
skirstė.

Tai matot, kad sandorie- 
čiai rašo apie save ir kaip 
ištikrųjų yra. Jie sako, kad 
publika labai atjaučia, bet 
šios prakalbos aiškiai paro
dė publikos atjautimą. Kas- 
žin ar ir dabar panašiai ra
šys savo organe “Ateity” a- 
pie savo pasisekimus ir so
cialistų nupuolimus?

. Laukia 
Atvažiavo ir 
Bet publikos

*/ * *
25 d. birželio čia 

teismas “Ateities” kores
pondentų, kurie pastaruoju 
laiku pradėjo rašyti į “Atei
tį” melagingas žinias ant so
cialistų. Pirmiaus tie ko
respondentai pasirašydavo 
savo pavardes, bet tokius 
korespondentus, už melagin
gas žinias, vietos draugys
tės, prie kurių jie priklau
so, ])radėjo bausti. Tuomet 
jie, kad apsaugojus savo

buvo

pasirašyti ir dar labiau me
luoti. Ypating'ai pasižymė
jo tokių korespondencijų 
rašymu p. A. V. ir kompa
nija, kada susitvėrė Sando
ros kuopa, kad parodžius sa
ve augštais ir apšmeižus so
cialistus. Buvo prirašyta 
ant socialistų tokių nesą
monių, kad draugystės savo 
susirinkime turėjo išrinkti 
tam tikras komisijas ir at-

dinėjo ant pažangesnės L.S. 
ir D. draugystės, todėl atsi
rado tokių narių, kurie ir 
surengė minėtas prakalbas. 
Kalbėtojas labai puikiai iš
aiškino darbininkų padėji
mą, kas juos išnaudoja ir 
kas stengiasi palaikyti tam
soj. Suprantama, nurodė ir 
kunigėlių darbus. Agitavo 
rašytis prie L. S. ir D. drau
gystės. Kalbėtojas publiką 
užganėdino. Pagirtinas 
darbas, kad atsirado tokių 
draugų, kurie nepasigailėjo 
sumesti po keliatą centų ir 
surengė tas prakalbas.

M. J. Vaitiekus.

PRANEŠIMAI.
Collinsville, Ill. — 16 d. 

liepos, Collinsville Parke, 
bus piknikas L. M. draugys
tės. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Geistina būtų, kad vietos ir 
apielinkių lietuviai atsilan-

Komitetas.

Easton, Pa. — Šiomis die
nomis iš mūsų miesto neži
nia kur išvažiavo Kazimie
ras Strašinskas-Paukštis, 
paeinantis iš Kauno gub. ir 
pavieto. Jis čia begyven
damas nuskriaudė keliatą 
žmonių. Sako apie 5 metus 
gyvenęs Philadelphia, Pa., o 
paskui Baltimore, Md. Apie 
50 metų amžiaus, akys mė
lynos, plaukai tamsiai gels
vi, truputį neprigirdi, kalba 
lietuviškai ir po biskį angliš
kai ir lenkiškai. Kas pra
neš adresu, būsiu labai dė-

J. Judickis.
727 Pine St., Easton, Pa.

RACINE, W1S.
Jau antri metai, kaip čia 

gaspadoriauja mūsų kuni
gėlis. Išsyk jis norėjo pasi
rodyti bepartyviu, kad vi
siems įtikus ir, suprantama 
iš to pasinaudojus. Bet il
giau pagyvenęs suprato,kad 
varant tokią politiką nega
lima biznį daryti, tai pra
dėjo visai kitaip elgtis. Ne
seniai per pamokslą pasakė, 
kad kurie norės apsivesti ir 
neprigulės prie parapijos, 
tai negaus šliūbo. Taipgi ir 

♦ 4

d. birželio buvo suloš-.žė iš to pikniko. Žinoma ir 
ta antru sykiu veikalas tuomet buvo įkaušęs, todėl 
Marija Magdalietė”. Loši-* apvirto ir sudaužė automo- 
mas pavyko gerai; visi ak-1bilių. Po tos katastrofos ir 
toriai savo roles labai gerai j krautuvė mirė. Tokiu būdu 
atliko; geriausiai pasižyme- viskas dingo, 
joFlavijaus rolėj F. J. Ba
gočius ir Marijos Magdalie- 
tės rolėj—A. Kušliūtė. Pub
likos susirinko neperdau- i 
giausiai. Mat, tą dieną vie
tos kunigėlis pasirūpino su
rengti koncertą ir tokiu bū
du dalį žmonių atitraukė 
nuo teatro.

Bobos Vaikas.

2 d. liepos ,buvo*Siydrinfcb 
mas Lietuvių KoopeYaty 
Bendrovės. Susirinkimą, 
sušaukta tuo tikslu, kad 
kiekvienas narys išreikštų 
savo nuomonę, kaip jis žiū
ri į kooperaciją. Tarpe šė- 
rininkų buvo svečias Dr. D. 
Bagočius, kuris trumpoj 
kalboj nurodė apie koopera
cijas daug svarbių dalykų.

Susirinkime paaiškėjo,kad 
kooperatyvės krautuvės sto-

GARDNER, MASS.
26 d. birželio čia susitvė

rė L. D. L. D. 53 kuopa, prie 
kurios prisirašė 19 narių. vis geras*7, tik iš finansų at- 
Kuopos sutvėrimu daugiau- žvilgio silpnokas, o kas No
siai pasidarbavo Ig. Kava- giausia, kad vedėjai negali 
liauskas, kuriam reikia iš- atsankančiai sutvarkyti biz- 
tarti širdingą ačiū. Čia L.1 nį.
D. L. D. kuopai dirva gana 
plati ir ji puikiai galės dar
buotis ir plėtotis, tik deja, 
kad tie patvs draugai apsi

♦ *
Ą<>

2 d. liepos buvo susirinki- 
leidę. Jeigu prisieina koks'n}as L. S. S. 89 kuopos,, ku- 
nors sumanymas gyveniman riame nutarta (surengti fė- 
įvykdinti, tai atsiranda viso-■ rus ir pelną pąskirti agita- 
kių elementų, kurie prade- (cijos reikalams, kad tose 
da tam darbui kenkti. Geis- wlstijosc, kur nėra L. S. S. 
tina būtų, kad L. S. S. 89 kuopų, pavarius platesnę a- 
kuopos nariai mestų visus' staciją ir sutverus kuopas, 
nesusipratimus, kurie dabar Kuopos Reporteris, 
tarpe jų įsiviešpatavę ir ■« ........™ ? ju.l 1 =

bendrai griebtųsi už visuo
menės darbo. Dabar koge- 
riausia proga darbuotis ir 
jeigu męs šią puikią progą ..
pralaimėsime, tai vargiai N. J. Redakcija sa- 
kada geresnės ir tebesu- jv? korespondentų pavardžių 
lauksime, nes vėliau atsiras! pjekam neišduoda, todėl ir 
visokiu vilingu, kurie pradėsPrasymo negalime is- 

f pildyti.
Laisvės Vaikui, Philadel-

Kuopos Reporteris.
■

RED. ATSAKYMAI.

K. Baranauskui, Jersey

varyti agitaciją ir dar ma
žai susipratusius lietuvius
nukreips visiškai kiton pu- p^ia, Pa.—Talpiname anks- 
sen. Taigi visų mūsų pnva- čiau gautą; atleiskite> L 
lumas agituoti, kad tie, ku- negalėjome sunaudoti.

čiau gautą; atleiskite, kad

rie dar nepriguli, prisirašy
tų prie L. S. S. 89 kuopos ir 
prie L. D. L. D. 53 kuopos.‘Talpiname anksčiau gautą.

Pirmiaus L. S. S. 89 kuo- ~ ‘ 2" 7’ 7
poj buvo daug visokių ne-‘pa. _ Redakcija korespon-

M. Dagilius, Argentina.—

F. žičkai, N. Pittsburgh,

susipratimų ir tas užkenkė 
kuopos veikimui ir augimui, 
bet dabar jau viskas įėjo į 
normales vėžes ir yra viltis, 
kad kuopa smarkiai pradės 
darbuotis ir kilti.

> *

dentų pavardžių neišduoda.
Dulkei. — Jūs savo'kores

pondenciją pašvenčiate L. S. 
S. 64 kuopos nariams, todėl 
ji geriau tinka Sąjungos or- f 
ganui “Kovai”, bet ne “T 
svei
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PERSKAITYK!

neštu-

Pa.

I’aiašila 
kurioje ra

Juozas Garšva
GRABORIUS (Undertaker)

didžiausia
■ receptai 

daktarų.
aptieka

i valstijoj;

Ištraukiu be jokio
Paklauskite, kas

specialisto, 

plauko ir 
mo plauku

DR. LA. LEVITT
SURGEON DENTISTAS
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LAISVI

JUOKŲ KĄSNELIAI
Didžiausi kvailiai

Viename kaime buvo mer
ga, vardu Elzė; ji turėjo 
jaunikį. Kartą, kada jis pas 
ją atėjo, tėvai Elzę nusiun
tė į skiepą atnešti alaus. Ji 
nuėjo į skiepą, atkimšo bač- 
ką, kad prisileisti alaus; bet, 
dirst į viršų, ugi žiūri, į bal
kį įsmeigtas kirvis; ji pra-Į 
dėjo mislyti:

“Kad aš apsivestų ir turė
siu sūnų, vardu Jonukas, jis 
ateis į skiepą alaus, tas kir
vis iš balkio kaip kris, patai
kys jam į galvą ir užmuš”.

Atsisėdo, ir — nu, verkti, 
nu, žliumbti, o alus iš bač
kos bėga ant žemės. Praėjo 
gera valanda, o Elzė su a- 
lum negrįžta; motina nuėjo 
pažiūrėti, kas jai pasidarė. 
Nueina, alus bėga, o Elzė 
verkia atsisėdusi.

“Ko verki, vaikeli?” klau
sė motina.

“Štai, kirvis į balkį į- 
smeigtas; kaip aš turėsiu 
sūnų, vardu Jonukas, jis už
augs, ateis įsileisti alaus,tas 
kirvis iš balkio kris ir jį už
muš! O viešpatie, o viešpa
tie! aš nelaiminga!”

Motina, atsisėdus, irgi ė- 
mė verkti; o alus bėga iš 
bačkos. Nesulaukiant alaus, 
tėvas ndbjo į skiepą pažiū
rėti. Žiūri, alaus visur pri
bėgę, o juodvi verkia, jam 
taip graudu pasidarė, kad jo 
anūką patiks tokia nelaimė, 
jis taipgi atsisėdo, na, ir visi 
trįs verkia, ašaroja, kad net 
graudu žiūrėti. Būsiantis 
žentas, nesulaukdamas nei 
vieno sugrįžtant, pats nuėjo 
pažiūrėti, kas ten do nelai
mė. Nueina, ogi—visas a- 
lus ant žemės išbėgęs, o jie 
visi, susėdę, ir merdi, kad 
net baisu darosi. Priėjęs, 
užkimšo bačką ir klausia, ko 
jie čia taip visi verkia, El
zė* oe r “''aras sako:

Kaip aš turėsiu sūnų, 
/ardu Jonukas, tai jis už
augs ir ateis į skiepą alaus 
įsileisti, o tas kirvis iš bal
kio kris ir jį užmuš!”

Jaunikis, priėjęs, ištraukė 
iš balkio kirvį ir nusispjo
vęs sako:

“Jau jeigu jūs esate taip 
kvaili, tai aš nieko su jumis 
negaliu pradėti. Aš keliau
siu į svietą, ir jeigu nerasiu 
trijų už jus kvailesnių, tai 
daugiaus negrįžšiu”.

Jaunikis, išėjo į svietą,vi
sur vaikščiojo, bet niekur 
kvailesnių nerado. Ant ga
lo, po dideliam vargui, atra
do vieną bobą betraukiančią 
su virve už ragų karvę ant 
stogo, kad ta nuėstų nuo 
kreigo žolę. Mat, stogas 
buvo stiegtas velėnomis, ant 
kurių augo žolė. Boba, už
traukusi ant stogo karvę, 
virvę nuleido per kaminą ir 
paskui prisirišo prie kojos, 
kad suturėti karvę, jeigu ji 
kristų ant žemės. Neilgai 
laukus karvė nusivertč nuo 
kreigo žemyn, o boba augš- 
tyn kojomis, nulėkė į kami
ną ir ties viduriu užsikabi
no taip, kad nei į šę, nei į 
tę. Jaunikis nupjovė virvę 
ir ištraukęs bobą, tarėsi, at- 
ladęs vieną kvailesnę už El
zę.

Toliaus eidamas pataikė į 
miestą, kur išgirdo neapsa
komą triukšmą. Prisiarti
nęs, užklausė, kas čia per 
dalykas. Jam atsakė, kad 
tai yra vestuvės ir kad tame 
mieste, sulig įpročių nuota
ka turi raita ant arklio įjoti 
per miesto bromą į miestą, 
ir kad čia dabar iškilo labai 
dideli ginčai tarpe jaunave
džio ir arklio savininko, nes 
nuotaka didelė, o arklys 
augštas, taip kad jiedu ne
lenda per bromą; taigi viens

liui kojas. Keliauninkas - 
jaunikis nusijuokė ir sako:

“Tik palaukite 1”
Paskui nuėjęs drožė nuo

takai kūmščia į sprandą, 
taip kad toji sukniubo, o ar
kliui spyrė į pašonę—ir taip 
nuotaka laimingai perjojo 
per bromą į miestą. Jau- 
navedis ir arklio savininkas 
nusidžiaugė ir klausė jo, ką 
jis nori už išgelbėjimą nuo
takos ir arklio iš,nelaimės. 
Atsakė, kad jis nereikalauja 
nieko, nes atrado kvailes- 
nius kaip Elzė.

Grįždamas namon, patai
kė eiti per Indiją. Beeida
mas per Elakapurą, pamatė 
minyką, vardu Dandaka,ku-

šakos ir tą pačią šaką pjo
vė. Keleivis, nusistebėjęs, 
suriko:

“Ei tu, kvaily, ant kvai
lių! Nepjauk tos pačios ša
kos, ant kurios sėdi, nes ka
da ji nulužš, tai tu nukrisi 
ant žemės ir užsimuši!”

Bet Dandaka, nepaisyda- 
damas, pjovė kaip pjovęs, 
kol šaka nulūžo ir jis nusi
vertč žemyn. Nupuolęs mis- 
lina:

“Tasai keliauninkas, ištie- 
sų, protingas ir teisingas 
žmogus; viskas taip atsiti
ko, kaip jis sakė; todėl aš 
dabar užsimušiau ir esmių 
negyvas”.

Išsitiesė ant žolės ir guli, 
kaip negyvas, nešnekėda
mas, nesijudindamas ir net 
nekvėpuodamas. Koks pra
eivis, priėjęs, bandė jį pasta
tyti, bet tas nestoja; todėl 
jis apie tai pranešė aplinki
niams, o tie pakvietė m i ny
kus sakydami, jog jų Dan
daka užsimušė. Susirinko 
visi minykai; mato, kad 
Dandaka negyvas, ir neša 
jį į kapines. Paėjęs kelias 
varsnas, prieina kryžkelę,ir 
nežino į kuri^ pusę eiti. 
Pradeda ginčytis: vieni sa
ko, kad reikia eiti po kairei, 
kiti, kad po dešinei, — ir 
negali susitaikyti. Tada 
Dandaka, gulėdamas ant ne- 
šyklų, sako:

“Broliai, nesiginčykite! 
Kada aš buvau gyvas, visa
da eidavau kairiuoju keliu

Minykai sutiko; sako:
“Jis gyvu būdamas visa

da kalbėdavo teisybę; jo žo
džiai buvo tikrai teisybė;to
dėl turime eiti po karei”.

Visi sutiko ir eina./^Ke- 
liauninkas, tai visa papiatęs 
nusijuokė ir sako jiems:

“Jūs, minykai, esate di
džiausi pusgalviai, kokius 
kada aš mačiau šioje pasau- 
lėje, jeigu norite palaidoti 
gyvą žmogų”.

“Ne, jis yra miręs!” jie 
visi vienbalsiai atsakė.

“Kaip jis gali būti 
ręs, jeigu šneka!” 
jaunikis.

Minykai sustojo ir 
vus padėjo ant •žemės, neži
nodami ką daryti. Jaunikis, 
priėjęs, pakasė Dandakai
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Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IšBE- 

GŪSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ. NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANĘS. 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 TAUPINIMUI ant 4% metams nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YD$K, užtat jūs pihigai gvarantuojami.

PARDUODU-farmas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
PAJ. ARAL DI jLUEIMVS (Insurance) gyvasties, nuo ug- 
l’ej F«x-: :u t. t IfiBĖKDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GRŪM ATOMS.
GENERALIŠKA 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 j n/ i 155 CLINTON AVE.,3€ Grand Street, m a spėtu, l. l n. y.

NEW YORK, Borowgh ef Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

i
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DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsiuvinys.
KNYGUTĖ 25c.

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

Išleido Lietuviška
M U ZIK OS ' K ON S E R V A TO RIA 
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 Broadway, So. Boston,Mass.
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KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

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

376 Selkirk Avenue 
Winnipeg, Man., Canada.

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,M ASS

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

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

—i ............»■—........... ..

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus su < 
atyda, nežiūrint, ar tie 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška 
Bostone ir Massachusetts 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresą.

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

22G Broadway, kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

DYK PINIGUS 
SKAUSMĄ.

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas antsyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. 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, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Iinperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge Ir 
Diplioinuota New Jersey valsti
joj. Turi puikia* pasekmei 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi *eral apsipažinus s* aimpto- 
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaitž

Walnat SL.NEWAR, N.J.
m , . 3052Telefoną. 4Q85 Markai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS. 
Išbalsamuoju ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Main

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

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

JUS GALETE ISAUGIT1
PLAUKUS

numi- 
atsakė

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

Kas iš neskaitančių 
Keleivį” $1.50, gaus 

senas skaitytojas 
Kas prisius už

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Ar slinka jums plunka!?
) metu? 
cikliniais

limpanti jie?
Ac ramias plaiskotes, niežas odos galvos 'i
Ar plinkl, bei pradedi plikti? \
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu ilgu, 

tai stenkitės apsaugant! jos. t -/.sakv/<ele 
iluustrota knygute jusu prigemtą kAlba:

negalėdamas iškęsti. M i ny
kai persitikrino, kad Danda- 
ka yra gyvas ir negalėjo už 
tai jaunikiui atsidėkavoti.

“Nėra ką sakyti”, manė 
sau jaunikis; “sakiau, kad 
Elzė kvailiausia, bet, turbūt 
niekas ant svieto taip nėra 
kvailas, kaip šitie minykai”.

Jis tuoj aus sugrįžo na
mon, padarė vestuves ir lai
mingai gyveno, nes Elpė vis-

knygų už 50c. 
dar prisius už 11 
knygų už 50c., 
gaus knygų už 25c.
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.;
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytojas už 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.50, tas 
gaus knygų už 50c.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS

2370 Margaret St., Philadelphia,

’rieja: arba turi nuota- gi nebuvo kvailiausia.
• . . .. i « /t* um t n\kirsti galvą, arba r (Iš “T. J.”)

GARSINKITeS
“LAISVĖJ”

ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkias savtt- 
tls turėti gražius plaukus.—žili plaukual. 
—Barzda.—ir dykavones nuo užgancaintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs gairino pertikrcntl kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus U* 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstos sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išslucemc kiekvienam dolerinę dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir stuskete šianden.
Union Laboratory, Box 545, Union, N. Y 
UNION LABORATORY,

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

kėjimo koštu persiutlmo, meldžiu Išsiųst! 
man tojaus jusu' dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 Ir knygute • "‘Teisybe Apie Plaukus.” 
UPosiuskete sykiu kupono su Jusu aiitrašu. >

GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farmas dieniau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męe 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo- 
dam pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. ’ Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodtj, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mes neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemes pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, j ydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki’ pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi. K vie ame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokykit}, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, api linko, pirklybinio miesto 
Scottville’čs ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijosc farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Turė
site ant farmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site 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.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

AR TURI TĄ NAUJĄ

J ei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit "šsibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lyti kų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gjjena; motinyste ir jos hygijena. 
'Kaipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų jdotnių dalykų.
'Knyga turi 12(1 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

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

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

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

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

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada \ra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
jio 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- 
kijos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25e,
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring oi.,
So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTĘ

Šiuomi pranešam visoms draug 
joms ir visai Lietuvių visuomene’ 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ Ml,’ 

j Z1KANTŲ UNIJA sutaiso kuogr»> 
■ žiausį bena ir orkestrą už prieina 
minusią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl iiai, 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu 
vių draugijos ir šaip visi rengėja 
įvairių pasilinksminimų, kuriems til 
reikalingi muzikantai, visuomet m« 
lor.ėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, reny 
damos įvairius pasilinksminimus 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų, 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan 
t*! neturi viršmintos kortos—tie mu 
zikantai ne unijistai. Viršminėtoi 
kortos yra išdudamos kas trįs mėne
siai naujos, todėl samdytojai maloni 
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tai 
siu gos. Męs tą padarėm todėl, kas 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan 
tų Unijos, bet pasivadina unijistai* 
ii grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikai 
bet repeticijos būna kiekvieną Bera
do* vakarą po N71 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Yard* IKI er III

TIKRA LIETUV
ažlaikome kuogeriaosi** vaiatu. Sn didele 

receptai kaip Amerikos, taip ir Earopoa daktaru, 
laiškui •■teikiam dykai.

Savin'nkaa ir Provizorių*
F. A. JOZAPAITIS

B6C1 80. HALSTED STREET, CHICAGO. I
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

at<d*

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVĘ”

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORKAl’H’AS, Linimentas del reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER 'TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas <— bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalba lietuviškai, rusiškąi ir lenkiškai. Todėl kviečiame- atsilan
kyti. Visas persiunlmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

1. SHAPIRO, Lietuviikdfi Aptiekoriui
419 So. 2nd Street kampa® Union Avt

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

Geriausias būdas del įtrininu
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Ulchter'io

PAIH-EXPELLER I
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj. ,

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25e. Ir 5Oc., buteliukas visose aptlekbso arba 
/ nuo

F. At). RICHTLiR & CO.
7<-«O Washington Street, New York. N. Y.

0

ft

ii

Akušerka
PahalguM kumq Woman* Medical 

College, Baltimore Md.
Pur<-knifn«ai atlieka »avo darbą prie 

kimdymo. taipad suteikia visokia* rodąs 
papr-lba invalidose moterų ligose.

6 Loring .t., 
iCI1C)utlEk 7tbats.

-SO. BOSTON, MASS.

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

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespondencijiie Mokykla, 1327 N.RobevSt.,Chicagi

( ----------- l-l-------- ------------------ A----- - J J — j
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■ NAUJIENAS’.
DIDĮ LIETUVIŲ LAIKRAŠTĮ?

Kiekvieną valandą kas nors svarbaus įvyk
sta sviete: — mūšiai karys lauke, streikai, žmo
nių sukilimai, mokslo išgulimai, atmainos po
litikoje ir 1.1. V

Kiekvienas inteligentas, kiekvienas apsi
švietęs darbininkas seka tas žinias. Nesekant 
tų žinių negalima būti apšviestu.

O ar Jus tas žinias sekate?
Sekli jas galima skaitant gerą laikraštį.
’J IENOS, lietuvių dienraštis, kurio savini 
kai yra 600 darbininkų, be baimės skelbia 
teisybę.
DIENOS praneša naujausias ir teisingiau
sias naujienas iš karės lauko ir abelnai iš 
viso pasaulio kasdien.
DIENOS talpina indomius ir naudingus
straipsnius.

NAUJIENOMS rašo geriausi ir rimčiausi Ame
rikos ir Europos lietuviai rašytojai.

NAUJIENAS veda žmonės baigę universitetus,

Prenumeratos kaina: 
čia) ir Kanadoj — *6.00 melams: 

pusei metų $3.50. Europoj metams $7„00; pusei 
Amerikoj melams $5.00; pusei me-

ui užsTbnšyli “Naujienas" išpildykile 
žemiau išspausdintą blank:) ir pasiųskite ją 
kartu su pinigais “Naujienoms”.

“Naujienos.” 1810 S. Hoisted SI.,

Gerbiami Draugai:

WWIllt£HO&
1840 S. HALSTED ST., CHICAGO.

: enoxi CAN AL 1506 CABLE. NAU J I ENOS-CHICAGO

‘KARDAS”
Mėnesinis Illiustruotas Žurnalas 

Pašvęstas naikinimui prietarą ir tamsos Iš tarpo Lietuvių.
“KARDAS” 

visuomet papuoštas gražiais ir juokingais paveikslais 
“Karde” telpa pamokinanti ir juokingi pasiskaitymai 
“Kardo” turtingumas iš kalno užtikrintas, kadangi “Kardo” redak
torium yra žinomas visuomenes veikėjas ir publicistas Drg.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, Mašs.
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, Vice-pirm įninkąs J. Mockaitis,

judeji- Severą’
Nervoton4^

m.

m.
Kaštuaja $1 00

III.

III.

fr

džiaugsis dažinojus, kad Jų sveikata gali 
būti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų 
systems bus pastebėtinai sustiprinta t. y., 
jeigu tokie žmonės vartos

nešti.
Viktorija Jančaut^dūtė

1340 Wood St., Scranton; Pa. 
(54—56)

liet*. Šviesos draugystė 
ANSONIA, CONN., VIRSI- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty St., Ansonia, Conn.

Pajieškau brolio Alfonso Sagaičio, 
girdėjau, kad seniau gyveno Brook- 

Turiu svarbų reikalą, 
atsišaukti arba žinan-

lyn, N. Y. 
todėl meldžiu 
t i pranešk it.

. Antanas Sagaitis
39 Lincoln Ave., Amsterdam, N. Y.

(Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo 
ją nervu suirutės. Toji gyduolė yra visiš
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairią 
nervu ligą, ji trumpame* laike parodys sa
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei
daujanti palengvinimą nuo

proto eSegimo
inaomnijos bei nemigio
nervų išsėmimo
histerijos ir nerviškumo

SovoroH Preparatai parsiduoda visur liptReikalauk vard-Į Seve
ros, o tuomi apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Severos Prepara
tu savo apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

a ne- 
bakte- 

,ale rūpi- 
.zmo ir šo

ri jos neuž- 
ninkų

itung”, 
.alistams,

s poeto Lessingo žo-

dėkavo- 
primena

Pajieškau pusbrolio Jono Repia- 
čkiuko ir pusseserių Uršulės ir Ve
ronikos Repiačkiukių, paeina iš Kau
no gub., Vilkmergės pav., Kurklių 
parapijos, Bliuvanų kaimo. Girdėjau, 
kad gyvena Brooklyn, N. Y. Meldžiu 
atsišaukti.

O. Jano’iaučiukč-Ssvinčienė 
10 W. Fulton St., Hudson, N. Y.

LAISV8

§ Nerviški Žmonės |
WP ____... _ i: O’

DENTISTAS

vVir wollen weniger ge- 
>et,
Und wollen piehr gelesen 

sfcin”.
Tai reiškia: męs norėtu

me, kad mus mažiau girtų, 
o daugiau skaitytų. Jeigu 
1,000 gyrė jų pavirstų į 1,000 
naujų skaitytojų, tuomet 
laikraštis įgija paramos, kū
pi šiame laike taip reikalin
ga.

—“Laisvė” turi
draugų. Ją myli ir

• tūkstančiai žmonių, nes ji 
ištikimai tarnavo ir tarnau
ja darbininkų klesos reika
lams. Bet kaip tai būtų 
smagu, ypač šiais sunkiais 
laikais, kad tie tūkstančiai 
mūsų draugų duotų sau žo
dį tapti “Laisvės” dalinin
kais.

daug 
giria

KAS TAI YRA RELIGIJA?
s

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 
pagreitinus jos išleidimą, 
galite užsiorderiuoti iškal- 
no, nes už 25 centus gausit 
dovanų knygomis iš mano 
kataliogo. Kaina tos knygos

Aukos Socialistų Parti- 
» jai.

F. MILAšAUSKIS
13 Atlantic St., 

So. Boston, Mass.

Extra! Extra!
Reikalingas barzdaskutis lietuvis 

arba lenkas. Malonėkite atsiųsti jeigu 
kur žinote gerą barzdaskutį. Gera 
užmokestis nuo $12.00 iki $15.00 sa
vaitėj. Taipgi toj pačioj barzdasku- 
tykloj reikalingas jaunas vaikinas pa- 
muiluoti. Atsišaukite pas

GALINf D. VIDURINĮ
Barzdaskutį

221 Broadway, So. Boston, M

Mentholatum Co. ir visi 
aptiekoriai pripažįsta ge-

mostimi veidą prieš ei- 
per kelis vakarus, padaro 
ir skaisčiai baltu. Varto-

a ss.

Dar toli Kalėdos, o tie vargai 
tos bėdos jau prasidėjo. MtVų 
tytojai aukų jau nesiunčia, arba . 
ir siunčia tai tik dėl svieto 
Kaip tik męs liaujamės raginti 
kauti Soc. partijai, taip ii aukų 
žėja.

Naujai paaukavo moterį.-, k

Laisves”
jeigu Knygos.

prakalbas Homestead, l’a. 
ba—25c., Chelkonas iš 5

lietuviai per D.
D. P. Pilka.

Reza, V. Gude

Jersey City
J. Augutis, 

Rėklaitis, A. 
Yankus, M. Repečka, J. Dapkiūnas, 
J. Bazauskis, M. Ląpeška, M. Sku
čas, J. Slapšinskas, J. Mačionis, I*. 
Vosilius, T. Baltrėnas, K. Anekis, J. 
Kleiza, J. Gribas, M. Sabaliauskas, 
po 10c.; J. Papievis—25c.. M. J. Iš
kauskas—50c. Viso $2.65.

J. Zaleckas iš Bayonne. N. J.. — 
25c.; A. K. Dūda iš So. Fork. l’a.. 
10c.

A. A.

E. ARLINGTON. V T.
Aukavusių vardai: O. Kanceieviėiū- 

tė, Step. Indriūnas, Sim Sungaila. 
— |K> 25c.; Ver. Purvi pienė -- 15 .; 
Tam. Užalas. 1’. Dūme. M. Kaniin- 
kas. A B? 
č;us, Agn. f l(-Iii'

išviso šiame numery
Nuo pat pradžio jau .-u

Kaip matot, nm ų k< 
menk;* tereiškia partiji 
mes mislinam, kad penk 
didesnis, aukaukit, drau

Tos aukos, kurios bt:
tos “Laisvės” N48, jau gautos 
rijos centro ofise.
drg. Max Sherover

Uk

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALU RAS
TI'OS E. Parašė Z. Aleksa. ši 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalai 
ir pats Krislus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūs i dva
siški ja. Ypač patartina ją
perskaityti moterims. Kaina

SOCUALIZMAS — KUOMI JkS 
YRA IR KAIP JI ĮKCNYT?

I’arašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į soči jai izmą 
ir tam. kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi resocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina. kad ši knygelė rastųsi 
ki'kviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik .............

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR-

23.

FARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

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

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

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

rią išdirba 
daktarai ir 
riausia.

Ištepant 
nant gulti, 
veidą tyru

• darni tą mostį už tūlo laiko prašalin
ėsite visokius spuogus ir dėmes (plčt- 
mus), saules nudegimus ir lašus. 
Mosties kaina 50 c ir $1.00.

Merginoms, kurios nori būti bal- 
(ai-raudonos, męs turime prie 
mosties pritaikytą odos pudrą, 
patrynus su pudra, veidas 
skaisčiai baltas-raudonas ir
negali pažinti, kad prigimtas, 
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)
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P. O. Box 128, Ansonia, Conn.
■ Nutarimų raštin. S. Tiškevičius,

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

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

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

264 N. State St., Ansonia, Conn. 
Knygiaus pagelbininkas A. Yhkštys, 
u, 103 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Knygiaus raštininkas P. Labanauskas

491 Main St., Ansonia, Conn.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Rastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas, 

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

1349 Lincoln St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis, 

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

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

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

Pagelbininkas J. Werdauskis.
Susirinkimai atsibūna kas trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų, Liuosybčs svetainėj 801—8th 
St. & Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA: 

Pirmininkas J. čebenauskas 
420 So. Chestnut St.

Collinsville,
Pirm, pagelbininkas P. Papeika, 
421 So. Chestnut St., Collinsville,

Gvarantuotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... |5.H 

Užploinbavimaa 50c ir aagtčiaH.
Išvalymai ....................................... i*c.
Užplombavimai aakau ............... $1.18

Skaudantį dantį duok Ištraukti ry
to, o vakar® apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOI 
807 Bedford Ave., Tarpi 2-re® ii 

1-moi gatvių.
BROOKLYN, N. T. 

Kalbame lietaviškai.

A T Y D A
Draugystėms, Kuopoms ir Kliubams!

Išdirbu visokias
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 

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

Ant
siunčiu

atspaudas draugystėms, 
kiekvieno- pareikalavimo pri- 
sampelius.

A. STRUPA8
Novelty Manufacturer

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

rase:
Chicago. III., 

June 19,1916.
“Dear Comrade:—
This is to acknowledge receipt of 

your check for $20.35 as a contri
bution to the Million Dime Camp
aign Fund, from the Lithuanian com
rades.

Your efforts certainly deserve a 
great deal of credit, and you are 
getting an example that the English 
comrades would do well to follow. You 
probably heard of our Million Dime 
Banks. If you are interested to 
see one of these, I will glad mail one 
to you. We would also mail some 
of these banks to any Lithuanian 
comrades that might care to 
them, if you will furnish me 
their names.

Fraternally

TILIJ \. Parašė V. Paukštys. Jei
gu dar kas nežino tų baise
nybių. kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
jūs rasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties.

GRIUVĖSIUOSE, 
siukaitis.
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taurantas.
Parsiduoda labai geroj vietoj res- 

taurantas, šalę dviejų didelių dirb
tuvių. Restaurante prie stalų telpa 
100 ypatų antsyk. Restaurantas yra 
po No. 137 Spark Street, MONTEL
LO, MASS. Parsiduoda ir for- 
ničia-i dėl 8 ruimų. Biznis gerai iš
dirbtas, gryno pelno ant savaitės 
$75.00. Turiu parduoti labai greitai 
iš priežasties suspendavimo laisnio 
ant motų laiko.

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

(50—57)

DRAUGUOS, 
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, Melrose Park, 

Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907—22nd Avė., Melros®

III.

m.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c pačtinę markę, o apt*» 
rosi didelį ir puikų kataloga, kuriame rasi visokių geriausių ARMONIKŲ, 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių MUZ1KALIŠKŲ INSTRD- 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuvi*, 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 103 raktai* 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininką* dydi® 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio ta voro 
tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigia* 
škaplieriai 60c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodam® 60%.

Wc nz r GRAND STm. Waidehs BROOKLYN, n. «

111.

Avė.

st
?“ °-

1109

St.

st

o .Jį c

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Mažiukus 
Pittsburgh, 
Varašis, 
Pittsburgh, 
Komisija:

Collinsville, 111. 
Fin. Raštininkas 1’’. Skamarakas,

817 High St., Collinsville, Ill. 
Iždininkas J. Williinat.

837 Central Ave., Collinsville, Ill. 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio l-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sailed salėj, kampas 
E. Main ir N. Morrison Ave. Collins
ville, Illinois.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, ILL., 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

1 ’rezidentas A. Petronis,
719 Lincoln .

Vice-l’rezidentas B. Čepaitė,
1118 So. Winnebago

Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė,
622 Hulin St.

Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 
1516—14th

Iždininkas S. Buzinskis,
719 Lincoln

Iždo Globėjai: M. Geruliūtė,
So. Winnebago St.,; A. Rimšiukė,1113
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikis,

816 Wall
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague

0- ui
TREJOS DEVYNER/OS 

arba 
T R E JANKA

SuJidfda pKjinif Qydwtig kaUų ir laAn®

Sutii»yta »u degtine srbi virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba Itariiu 

vynu deTMcilv**
Gydo visokias skilvio liga* aemailm*. 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, riemenl, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Ceriauaūd 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakeli t it U gydaniitj 

augmenų užmerkti | viena kvorta čyato apiruto 
ir tiek pat vandens, arba 14virti čystatne van
denyje ir po aa valandų gerti po pu*< atikielro 
arba mažiau.

« -3

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

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

& Carson Sts.,S.S.
Turtų Kontroles

Urlakis,
313 Sixth St.,

VINCAS J. DAUNORA. Aptiekerim 
229 Bedford Av®., Brooldya, M. Y.

Kampas North a-tos gatvė*.

35Ž
12

Park, 
Box 600.

III.
KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINI
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specialitsas Moteriškų ilgų 
314 E

F.28«Kaina ..........
Parašė K. Ja- 

Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
prariedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 

knygelę. Kaina tik .........
GYVAS GRABE. Parašė Senas 

Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 

knygelę, pamatys, kokioj tam
sybėj, kokioj giljoj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandą kaiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją.

Kaina ..........................................
LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą b® 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden

tui. Kaina tik ..............
ženyba ir žmogaus gyvenimo sie

kinys ...............................
Paslaptis ........................................
Gyvenimo Banga .........................
Revoliucijos Atbalsiai .................
Kontrobandninkai .........................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 
Pileniečiai ......................................
Rutvilė, Žemaitijos mergelė .... 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo ... 
Šeimynos istorija .......................
Socijaldemokratų Mokslo Pamatai 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai .. 
Steponaičio Raštai, kaina $1.00, 

parsiduoda už ...............
Darba* kaina ...............................
Raudona* Juokas, kaina .............
Moteriški ir Meilė .......................
Galutinis Klesų Kovos Tikslas . * 
Moralybės išsivystymas ...........
Draugijos ir organizmų evoliucija 
Nuosavybės išsivystymas ...... 
. Reikalaudami T _ , _

4 •♦LAISVĖ’*
188 Rubliai St. Brseklya, N. Y.

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

Iki 10 
piefc ir

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti 

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

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

Kalbame lietuviškai.

Fin. raštin. W. Strumlll®, 
1814 So. 50th Av®„ 

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

Clear®, Ill.
Charleroi,

W. Urnežis, 1429 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh,

W. Markūnas, 
2120 Forbes St., Pittsburgh, 

Kuopų sekretorių adresai:
1 kubuos — J. I. Alexis,
P. O. Box 344 North Diamond 

Pittsburgh, 
kuopos P. Francikevičius, 
222 Sagamore St., Esplein,

Pittsburgh, 
kuopos, J. Galginas, P. O. Box

Laupurex, 
kuopos Ig. Rasinskis,

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

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

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

2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas,

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

713 McKean Ave., Donora, Pa.

AP NORI Nusipirkti Gerus AK nUKl CEVERYKUS?
■.' Jeigu taip, tai 

f/ • met eik j
J. MARTINAIČIO

KRAU<

I* P. O. Box 761, Melrose

2

3

4
Pa.

5
Pa.Y

Pa. 8Million

SERGANTIEJI!PAJIEŠKOJIMA1 Pa.

Pa.

Pa.Easton,

Pa.Easton,
And.

Pa.

St.
!•<

Jonas MATHUS

vyru

st.
30

A. Plėštis, P. O. Box 
Park, Ill.

Pa. 
113, 
Pa.

$1.00 
1.00 
50c.

$1.00

■ pecialiatą 
LANDES

use
with

N. T.
Grand

S ta.
Pa.

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

668 Northampton St., 
Kasos Globėjai:

Alex

Pa.
Susirinkimai būna kas pirmą pėt- 

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

varge. Jis paeina 
Vilniaus gub. 35 

pėdų 7 colių augščio 
Jeigu kas iš gerb.

T5c 
78e 
85c 
26c 
18c 
28< 
K8e 
58e 

knygų adrecuųkli

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

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.

yours,
Max Sherover.

Manager, 
Dime Campaign Fund.

Viktorija Jančutskiūtė, po 
Strazdienė, pajieško Vlado Strazdo, 
kuris ją apleido 4 metai atgal palik
damas dideliame 
buo Kalvarijos, 
metų, 5 
gelsvų plaukų.
“Lai®vės” skaitytojų tino apie tokią 
ypetą, nuoširdžiai meldžiu man pra-

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 

NAS VISAME SO. 
BOSTONE.

mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o

101 GRAND 8T

Pajieškau savo pačios Kleopės 
Mažrimaitės — Mazrimienės, kuri 
June 28 d. prasišaliAo nuo manęs, pa
darydama skriaudą. Šu ja išvažia
vo ir P. Kazlauskas, vidutinio ūgio, 
juodais plaikais, ant nosies rambas, 
Kauno gub., Telšių pav., iš Notėnų. 
Mazrimienė tokio pat ūgio, tamsiais 
plaukais 25 m. senumo, Kas praneš, 
tam duosiu $5.00.

D. Mazrimaitis
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. 

(54—57)

Aš Olga Tekutis pajieškau savo tė
vo Juozapo Tekučio ir brolio Mikolo 
Tekučio. Maloniai meldžiu atsišauk- 

•ti, arba žinanti praneškit. Už pra
nešimą bus padėka su geromis do
vanomis.

Olga Tekutis
cĮo *H. Rabinovich, 647 W. Court St. 

Cincinnati, Ohio.
(54—57)

LIETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

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

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

Protokolų Rašt. ir organo užžiūrėto- 
jas Alex Vyturis,

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

Easton,

kur galėsi pasirinkt? 
pagal savo botą.

J. MARTINAITM
BROOKLYN, N. U

LIETUVIŠKA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

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

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

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Biga,
1021 Elm St., 

Meškauskas,
1222 Pine St., Easton, 

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

li« 
18< 
1S< 
U< 
10« 
29« 
Me 
40< 
25e 
10c 
20c 
10c

persitikrinsite.
JONAS MATHUS 

(Lietuvis Savininkas) 
142—344 W. Broadway 

So. Boiton, Mau.
(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J.. Jakimavičius, 

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

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Kasierius J. Semenas, *

834—29th St., Brooklyn^
Trustisai: M. Liberia- 121

St., BTclyn, N. Y., A. Slrgedas, 188 
Roebling St., BTdyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtė,

292 Manhattan Avs., BTdyn, N.Y. 
Kuopos Brooklyn#—V. Vltkevlčla,

29 Hudson Avs., Brooklyn, N. Y.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis

312 E. Centre St.
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

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

1025 E. Pine
Finansų raštinin. P. Petčiulis, 

1227 E. Pino
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 

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

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine St.

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

AMALGAMATED CLOTHING
’ WORKERS of A. PRASERPŲ 

58 SKYRIAUS KOMITETAS:
Pirmininkas A. Mačaitis,

109 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštin. J. A. Bekampis,

1Š3 Roeblng St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas VI. Jiečius,

67 Stagg St., Brooklyn, N. Y
Iždininkas Kazimieras Šimkus,

538 Lorimer St., Brooklyn, N.Y

AR NUSTOJOTE SVEIKATA II 
Diena po dienai, metas po motai 
■šaiima gydymą sorgaaėlų šmoalų. 
Prrsistatykitc saa, kiek ai išgy- 
džias, kiek palinksminąs gyvenimų. 
Jeigs jomis gyvenimas įklrije var
tojant visokias gyduoles Ir jaučiat*® 
nuolat blogiau, tuomet, uleko 
laukdamas, kreipkis 
prantantį daktarų ir 

DR. LEONARD 
Jis jums be pinigų

ryti, kad išgelbitl gyvastį ir paaiB- 
kina apie ligų. Gydau per 28 metų 
visokias lig*® su didžiausiomis ps- 
sekmšml*. kaip tai: nusilpnėjimų, ui- 
sikrltlmų krsujo, pilve, širdie* ptsu- 
člų jaknų ir tt.

D41 gydymo nervų Ir lytiškų Ilgų 
turiu visiems gerai žinomų elektriškų 
apartų ir X-spinduiiai, per kurių 
matyt kiaurai kūno. No kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatu* dėl to, 
kad labai brangų* Chemiškas Išty
rinėjimas šlapume. Neatidiliokite 
ant rytoją** bet tuojau ateikite pas

PKiMtASTlES LIGO*.
,c

DB. LANDIS

vai. vakar*. tventadlaaUla ■*• II MO EAST 22 ST,N



šimtai tūkstančių sim-
VIETINES ŽINIOS. .«»-------- viais ir sveikino kiekvieną

Sekančiame “Laisvės” nu- naują streikierių diviziją.ši 
mery, ant pirmo puslapio, paroda aiškiai parodė, kad 
bus pranešimas apie pasku- ’ darbdaviai jokiu būdu nega
ting Lietuvių Kooperatyvės lės streikierių nuveikti. 
Spaudos Bendrovės Board 
Direktorių mitingą. Mėl 6 d. liepos New Yorko
džiame visų skaitytojų at- muitinė gavo 1,011, 291 do- 
kreipti savo malonią atydą ierį muitų nuo įvairių pre-

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikiausia lie

tuviška karčįama Brookly- 
ne, puiki bizniava vieta,ge
rai įdirbtas biznis, svarbi 
priežastis dėl pardavimo. 
Pilnas informacijas gausit 
atsišaukdami ypatiškai ar 
laišku į “Laisvės” ofisą, 183

LIETUVIŠKA APT’EKA.

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 m ..s rėmėju, o bū
si užganėdintas. Norėdamas gerų 
vaistų nuo vidurių, kreipkis pas mus. 
Taipgi pas mus galit gauti tikrą 
lietuvišką

THE
trejanką.
MARCY PHARMACY

76 Marcy
į tą pranešimą. kių, įvežamų į čia. Iš tos 

sumos 100,000 gauta mui-* 
to nuo įvežamos į čia cuk- 1 
rinės medegos. v

T. bit ■   ........................................... .i—-.. ,.1.

Brooklyn, N. Y.

Šiame num., ant 4 pusla
pio, telpa straipsnis apie tai, 
kaip4 Bostono kriaučiai žiū
ri į kunigų leidžiamą “Dar
bininką”. Manoma, kad ir 
Brooklyno kriaučiams pra
vartu bus žinoti apie tą dar
bininkų reikalams priešingą e ** i Biai, muuivB, Yiaiu’),
laikraštį. I kai ir visi reikalingi įrankiai.

Ant Pardavimo

BŪKITE ATSARGUS.

ant PARDAVIMO GERIAUSIA 
FARM A.

Parsiduoda Įmiki farma su 114 ak
rų žemės, namai, barnė, 2 arkliai, 10 

'melžiamų karvių, 8 telyčios, -1 ver
šiai, kiaulės, vištos, vežimai, pakin- 

30 
akrų užsėta javais, o liekanti pie
vos ir ganykla. Kaina $4,500, įmokė
ti reikia $2,000, o kitus išmokėti po 

juoda 
žinių

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:

SCHEGAUS & AMBRAZIEJUS 
Real Estale and Insurance

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

168

Temykite!
NAUJAS LIETUVIŠKAS SALIU- 

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

tinę, kvepiančius cigarus, sanitariška 
valgykla, ant. vietos gaminami val
giai. Puikus dideli miegruimiai iš- 
randavojami už pigiausią kainą. Ma
linus patarnavimas. Randasi pas

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

(4(>—69)

Brooklyne ir visoj apielinkėj.

APTIEK A
Gyduolės teisingos, patarnavimas 

draugiškas ir kuoman agiausias. Gy- 
duo'es galima gauti per paČtą ir ypa
tiškai,kokios tik pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai užlaikau puikias sekančias 
gyduoles:

Nuo
Nuo
N u o
Nuo pleiskanų ir plaukų 

kimo .....................
Dėl ataugimo plaukų ...
Nuo vištakių (užtrynimo

kojų ............. ...................
Tikra lietuviška trojanka 25

Taip pat visokių vaistų dėl visokių 
lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir dėl 
moterų. Visokius patarimus duosiu 
dykai. Klausianti per laiškus, tepri- 
siunėia tik krasos ženklelį atsakymui.

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

Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

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

Reumatizmo .............. $1.00
kojų prakaitavimo . . . 50c. 
perša’irno milteliai 75c. 

slin- 
$1.00 
$1.00 

ant 
25c.

50c.ir$l

mo- 
sulyg 

pri-

Vienatinė automobilių 
kykla, kur mokinama 
naujausios sistemos tavo 
gimtoj kalboj. I 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
nosi mažiausj dalykėli prie ma
šinos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Kaina kuršę 
$15.00. Laisnius gvarantuoja- 
me. Kursus Ii lankyti dieno
mis ar vakarais.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILES 
147 East 40Ih St.,New YorkCity 
Instruktorius—Mr. Paul Gvolu.

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS

Te

Dakta.
Spe*

1
8—10 
12—2 p 
6—8 vai

270 BERRY 
BROOKLYN,

Nuo
Nuo
Nuo

A. DOBROVOLSKIS
Pirmos Kliasos Cafe -

Pasibaisėtinai plėtojantis J15.0 ant metų ir 5-, žemė iv • i ’ ir kuogenausia. Dėl platesniuvaikų paralyžiaus epidemi- kreipkitds šiuo adresu: 
jai, tėvai turi būti atsar-' John Burkauskis 
gus su vaikais. Baimė yra Rector ,UL R> (54_DE5)jOWVlHe’ 
metikas prie tolius. Girdėti, I----------- —T—-------------------------
kad ir lietuvių vaikučiai reikalingas fotografistas. 
kaip kur pradeda sirgti. Šia-1 aeikalinsas *!etuv‘p lotografmtas. 

t' r' o mokąs atsakančiai darbą. (įeisima,
me numery, ant pirmo pus- kad mokėtų lenkišką kalbą. Mokes- 

Itis nuo $15.00 iki $18.00 ant savai
tės. 

Atsišaukit greit.
M. F. TRAKIMAS 

217 Avė. E., Bayonne, N

TEISINGI \USIA LIETUVIŠKA

lapio, rasite visą eilę nuro
dymų, kuriais sekite.

Brooklyne skaičius mirš
tančių vaikų jau lyg ir pra
deda pulti, bet iš to dar per- 
anksti džiaugties. Ypatin
gai daug vaikų miršta !~ 
Brooklyne italų tarpe.

išdirbtas

j

PARSIDUODA KRAUTUVĖ.
Parsiduoda Dry Goods Krautuve, 

j vietoj. 
1.000 lietuvių ir keli šim- 

Biznis gerai išdirb- 
tokia krautuvė čia 

einu

q j puikioj lietuvių apgyvento) 
Yra apie 1.000 lietuvių ir
tai amerikonų, 
tas. Tik vien 
yra. Pardavimo priežastis

Atsišaukite šiuo adrecu:
KWETKOUSKI.

P<M|iiono<* k.
(55—58)

Pranešūnas visų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso

kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
kį biznį arba jį parduot, tai visuo
met kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, 
koks biznis yra, kaip seniai
ir už kokia 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 
Įiaduodame visokia.-, provas goriau
siems advokatam-', kaip legališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei
name už perkalbėtoją visokiuose rei
kaluose, 
dalykus,

e.gšėlau paminėtus 
■kame teisingai ir 
■ visuomet kreipki-

Macys & Marcin Furniture Co.

PRUIJ...' . . . 
■, J '■

..i. ji k j. ''/’-■’■•i

•%?;

iŠ VISU 
išmokėdami 

pasi- 
<*•

ADAM PERIOD SUITS
r*

1,.J .

—

imame kuogražiausiai ir vi
sados. ’Tikra lietuviška užei-

542

* liun. Mockus Brooklyne.
♦ Šiomis dienomis Brookly

ne vėlei buvo kunigas Moc
kus. Jisai laikė prakalbas 
Bronxe, kur viskas gana ge-’ parsiduoda 
rai pasibaigė.

Brooklyne nerengta pra- isterijos, 

kalbų, nes veik visos dienos n an 1 
užimta įvairių draugijų mi-,'556 Griggs 
tmgaiš. Dabar kun. Moc-^5“^^ 
kus išvažiuoja į Connecticut! 
valstiją. Kada nors vėliaus1 orkestrą, kaip tai dėl teatru, 

kų, balių ir vestuvių, 
309

j į kitą biznį.

57 Station, Conn.
M. BAI L

119 Grand St..
IR J. BUSH

šimtas kostuni'erių 
krantų ir tautų, 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, 
lieka tikrais savininkaia 
riaušių daiktų.

i mažai vartota jo
domų paveikslų mašina už visai ne
brangią kainą, nes ją išlaimėjau ant 

s. Parsiduoda todėl, kad ji 
nereikalinga. Kreipkitės pas 

Juozą ščeginską
> Ave., Brooklyn, N. Y.

Pranešimas Visuomenei
Jungu nori NUSIPIRKTI sau N.i.M.).

i, į . • X

Pranešu visiems, kad muzikantas, 
kuris sustato visokią muziką, beną, 

. pikni- 
per.-ikė1 ■ nuo 

Bedford Ave. ant 179 GRAND 
Todėl, draugai, kaip pirmiau, 

Iki Šiol VIS bllVO vėsus ir Ja*P *r ^a*,ar> kreipkitės reikalauda- 
. .. ii-ii v imi geros muzikos pas:^ting^c oras, bet dabar uz- vincas retekevičh 
O dideli karščiai. 6 d. lie- 179 Grand St., Brooklyn 

pus New Yorke ant gatvių!
mirė nuo karščio 4 žmonės 
ir dauguma susirgo. 7d. 
liepos temperatūra buvo pa-' 
kilus iki 89 laipsnių.

1.0TĄ ar FARMĄ, New Yorke, Bro
oklyne ir apielinkėjn, be klapato, rū
pesčio pigiai'ir teisingai, INŠIURYT1 
savo turtą (fornišių), namą ar biznį, 
IŠDIRBI! RAŠTUS daviernastis, ak
tus ir kitokius dokum įtus. Paduot 
provą, kada tave sužeidžia, reikale 
perkalbetoją (tlumočių) teisme, tai 
eik pas gerai visiems brooklynie-

_____ i____jj....

” *’l Br» 
įklyniečiai ne
gali turėt, ką® 
jieniB patinka 
;r reikalinga.

Jhhu tnrp-s 
liimintžIJ to- 
rI«- krautnyM 
ik visHpf! npio- 
HKk&v.

AS-fv artkaa- 
j«:n vl«<. 
triūsą, kad ii 
litos įstnigos 
būtų 
dinti 
tai, bet tiStks- 
■ ančiai čicenių 
riftofr.iie k’ nių.

iwg I odei 
imi įklynieč

W! u|i

žada sugrįžti.

Y.

užganft-
6Ibm>

. 11(11 st,
NEW YORK

Cor. Ave. B.

PETRAS NAUJOKAS

ciarns žinomus
LAUŠ & AMBRAZIEJUS 

Estate and Insurance
ND ST., kainp. Bedfoid A’ 
BROOKLYN, N. Y.

Real

1P8-2OO Grand St.,
Tarpe Driggs ir Bedford Avenuvc. Brooklyn, N, Y.

į Telephone 2372 Green point

Šiemet Coney Island da-; 
romą nekas biznis. Per vi
sa birželio mėnesi buvo šal
ta ir todėl mažai kas mau
dėsi. Dabar jau atšilo,

TĖMYKIT VISI!
Didžiausias išpardavimas 

i šiaudinių skrybėlių už labai 
nužemintą kainą.
$300 parsiduoda
$2.00
$1.50
$1.00
Kam jum

BROOK!.YNO IR A BĮ ELI N K ĖS

UŽ $2.00

Lietuviškas K on trak t orius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

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

PIRK KUR TAVORAS GERAS

“ $1.00
“ 75c.

. .. . neši<>t.i surūkti-
bet sias, suodinas skrybėles, kad ? 1 • . . • • v . •

lių, kurios pastaruoju laiku'P1^ kainą. I'asiskubink. 
tai vienur, tai kitur prade-!ne^ nelikti! lėmyk 
jo pasirodyti. Tik pereita mano adresą.
savaitė pasirodė geresnė,nes; K. LIUTKUS
buvo viena diena,kuomet at- Grand St., B klyn, N. Y.

7 ✓ a 1 • ▼'v \

silankė 300,000 žmonių. (Arti Berry St.)

Kodėl l. s. s .19 kuopa Ą. Menkeliunas
nerengia ant gatvių prakal
bų? Dabar, rodos, patogus šiuomi pranešu, kad aš parduodu 

. . lotus Hatinia, N. J. Tenai randasi 
laikas ir vertėtų surengti 7 ar daugiau dirbtuvės ir 2 stotis ar

ti lotų, 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

prakalbas ant Union ir kitų! 
gatvių, kur daugiausiai lie- 
iviai gyvena. Taipgi ne

prašai į būtų surengti 
Brooklyne ir Central 
oklyne.

So.
Bro-

Cloackmakerių paroda.
6 d. liepos New Yorke bu

vo didelė clockmake rių 
streikierių paroda, kurioj 
dalyvavo vyrai ir moterįs į- 
vairių tautų. Kiek parodoj 
dalyvavo, sunku pasakyti, 
bet ji buvo labai skaitlinga. 
Kiekvienos dirbtuvės darbi
ninkai ėjo atskirom “divizi
jom” ir nešė iškabas. Iš
kabų buvo neper daugiau
siai, bet ant jų užrašai la
bai svarbus, kaip tai-.“Darb
daviai gali sulaužyti sutartį, 
bet negali sulaužyti mūsų u- 
nijos. Gamta mums vi
siems suteikė apetitą, o 
darbdaviai užrakino mūsų 
duoną. Darbdaviai savo 
kūdikius siunčia už miesto 
į vasarnamius, o męs savo 
kūdikius siunčiam į ligonbu- 
rius. Darbdaviai mūsų pra-

’tą vartoja automobiliams 
fMolino” ir t. t.
ieriams bemaršuo-

“Tiesa
naujas mėnesinis 

žmonių žurnalas, ei- 
knygelėmis. Pirmoj

Tai 
darbo 
nąs 
(liepos) kn. telpa: “Labda
rybė ii Žmoniškumas” — 
istoriškas raštas, su išvedi
mais, kaip šelpti nukentėju
sius nuo karės ir kitų nelai
mių,—į patį sykį, kada lab
darybė revoliucioniškai kei
čiasi; “Paralyžius pirmei
viškose draugijose” ir kiti 
įdomus raštai.

“Tiesos” kaina metams 1 
dol. (užrubežyj $1.15) ;pusei 
metų 60 c.; numeris 10c. 
(pažiūrėt irgi 10c.). Kas 
skaitė “Dilgėles” (kurios 
jau neis), ir yra užsimokėję 
gaus “Tiesą , Dabar lai
kas visiems užsirašyt.

Adresas:
J. Baltrušaitis 

2029 Fifth Ave.,
Pittsburgh, Pa.

ANT PARDAVIMO.
luoda bučernė ir grosernė.lie- 
riikų ir vokiečių apgyventoj

< iabtio žmogus gali gerą gy
dą ryti. Pardavimo priežastis 

į kitą 1>iznį. Ateikit į>o ad-

iu vi IĮ, 
vietoj, 
ven imą 
—einu 
resu:
226 Magazine St.. Carnegie, Pa.

(49—56)

American School 
of Langunqei

Ajn«tHronittca 
hUkykta

DYKAI
CffttAOO IU.X01I

išmokti greitai A nglų 
kalbos. Amerikoniš
ka mokykla pasėk
iu ng h mokiti.i per 
paet.j visose dalyse 
Amerikos ir Kana
dos, ir klesose, die
nomis ir v ikarais. 
Čia gali užbaigti Gram
mar ir High sehoolcs 
kursus - Graži, iliu
struota, su daug ap
rašymų, knyga yra 
siunčiama Ovkai Ra
šyk, dėl platesniu ži
nių; jdek kelias mar
kes prisiuntimui kny 
ros. Iškirpęsprisiųsk
kartu šį apgarsinimą-

Amerikoniška Mskykia, 1741 W. 47 st., Chicago, Iii.

i -

VISADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS, JEIGU PIRKSI

FORNIC1US
PAS

Makauską ir Vidžiūną.

Mu«v kainos daug žeme
snės, negu kur kitur

DUODAM ANT LENGVŲ 
IŠMOKESČIŲ

po $1.00 savaitei

^b'VI I KXI I LIU: c
' Ax I \ Ąv

JEIGU NORI, KAD GERAI 
IŠRŪDYTUM, PIRK 

SKRYBĖLĖS 
VARDU

“Manhattan Hat
-  '■ ■ '  - -■■ —L-3Z:

Pirmiau, negu tu kur Ri

lę, ateik ir pamatyk mūsų 
gražiausias šiaudines ir Pa
nama Skrybėles, kurios iš
statytos lange

JOKŪBAS KANCLERIUS

GERIAUSI GĖRYMAI
Taipgi suteikiu rodą* viso

kiuose atsitikimuose ir pa-

Pal* ?le- 
vingus pri
imam ko- 
nogražiau- 
siai ir vi

sados

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

61 S. 2nd St, 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 885 Green point.
tftF*

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degti
nės ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eikite, o persitikrinsite.

I. 297 (ireenpoint.

,:mi> kulboK,

rodą.
TEISINGIAUSIA UŽEIG/
253 WYTHE AVE., kanip. North Is 

BROOKLYN, N. >.
Telephone Greenpoint 5311.

359 Broadway, B’klyn, N.Y.
CO R. K E AP ST.

Jei nori, kad gerai išrū
dytum. pirk skrybėles. marš 
kinius ir visus aprėdahi.- pas

K. Lll’TKl.’.
Apie gerumą tavoro ir tei

singumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynie- 
čiai gerai žino, kad pigiau ir 
geriau niekur negauni, kaip

K. LIUTKUS
131 (IRANI) ST., 

Brooklyn, N. Y.
(arti Berry St.) Didelis hotelis, gera vieta 

pakelevingiems, kambariai j-; 
taisyti pagal naują madą, ir 
visi būsit užganėdinti.
JOHN KULBOK Lomi n ink
291 Wythe Ave., Cor. So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Hat Stores
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K. Hensas
▼ieta

pr CC 
o f* D 4 
<v v

CAPE IR TOOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tat yra geriausia

K. HENSAS
69 Gold St,

MW?

BROOKLYN, N, 
Telephone Maia 7529.

230 Grand St. 479 Grand St
Brooklyne

Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės naujausios mados, geriausio 
[įdirbimo ir kaina kuopigiausia. Męs gvarantuojjgme už gerumą, todėl 
kad mūsų fabrike išdirbamos. Apart to męs užlaikoma ekspertus par
davėjus, kurie pritaiko kogeriauaiai.

ATEIK IR IŠBANDYK!

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—tarpe No. 4th ir 
5th gatvių.

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis Fotografistas

227 BEDFORD A V E., BROOKLYN 
Telephone 2360 Groenpoint.

Pirmas Lietuviškaa

RESTAURANTAS

Pagamina geriausius lietevišktia 
valgiu.-,. Piotus galima gauta pe 15c, 
2Oc ir 25c.

Alijošius Grinkevičių
2 MOPH ST., Cor. Roebling 

BROOKLYN, N. Y.




