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A. Bulotos iri 
. ŠimkausS

RUSIJA TAIKYSIS vokiečių submarina anglai mus
VOKIEČIUS.

debatai SU AUSTRIJA ŽADA IŠPLAUKT

Visi Rusijos ministerial,ninku. Jie protestuoja prieš! 
nutei 'imą draugo K. Lieb-!

Tai knechto.
iki-j “Leipzigcr Volkszcitung” 

Viso pasaulio spauda praneša, kad garsioji vokie- 
jia i tai labai didelę čių soči 

!atydą. .draugė
Kokiu tikslu visi minis t e- sanli ai 

r:ai vyko į stovyklą? ’nežinia.
Manoma, kad eis kalba a-

Bulota išvažiavo Waterbu-|Pie taiką su Austrija, kuri: Ispan

18 d. liepos Waterbury i nuvyko i kares lauką į gc- 
turi atsibūti vieši debatai neralio štalx) stovyklą 
tarpe Bulotos ir Šimkaus. ) ra labai svarbus ats 
Debatus rengia atstovai mas. 
Waterburio visuomenės.

A. Bulota pereitą subatą! 
buvo New Yorke, kur matė
si su keliais savo pažįsta
mais. Nedėldieni ryte A.

e Luxemburg e

Tuo tarpu dar didelis sek-j laiko ten savo 
: retas, kuomet vokiečių sub-'centrus.
! marina “Deutschland” ap-l žymus olam 
'leis Baltimorės uostą. Ari“Nieu\vc' Rot: 
:ji spruks iš Baltimorės po ! rant” rašo,kad 
nakties priegloba, ar ji ners. tingųjį] olandų 
vidury dienos—to niekas ne- šnipais ir šnipmcia t

■ žino, betgi visiems žinoma,, 
i kad ji netik išliedavo visus 
jtavorus, kuriuos atgabeno,

m pa: s ir 
.ai, lai kitai pu

ngvo. bet užtat tikrais, i ši eidži

dienrasus 
am (’ou- 
melis tar

nike. padėjime. Jeigu
“Laisvės” redaktorius va- norės taikintis, tai 

žiuoja į debatus, kaipo laik-; mielai sutiks. Rus 
raščio atstovas. i nistenai mano, kad

Rusija 
•s n.i- < 

j nisteriai mano, kad toks s.u-
1 Austrija bū-!

RYKLĖS SUĖDĖ PENKIS U naudingas visiems taki-,

PLAUKIKUS.
Būkite atsargus besimau

dant.
Jau penki žmonės laike 

maudymosi, žuvo jūros bai-! i’iai Austrijos impmmtor 
sūnų, ryklių (sharks) nas-u'o; familijos pasaukti 
ruošė.
žinoma, plaukioja visu At- 
lantiko pajūriu, bet ypatin
gai daug jų New Jersey 

. valstijos pakrašty.

| si taikymas su

m s.

BEMIRŠTAS

Ryklės, kaip tikrai pSchvcnbrunno pylų kadmi
Franciškus Juozapas laba 
smarkiai susirgo.

Jam visai neduoda skaityi 
Apio žinių apie karę. Daug žy- 

4-^lviejų žmonių-mirtį jau ra-'nūų . daktarų rpecialistv 
\ šėme pereitame “Laisvės” randasi prie imperatoriaus, 

numery. Pereitą savaitę   —
ryklė-žmogėdra pasirodė! NAUJ/riS MINfc 
Matawan Creek, mirtinai Į Londonas. — I 
apkramtė du plaukiku ir praneša, kad Austm-AŽ 
vienam nukando koją že- rijos užsieninių dalykų 

gj’-Tiisteris baronas Btirian 
į si trans i a iš savo urėdo.

[ \ j .o ..
M dano!

n. bireiaai
i u vis labiau

i.et prisiKrove jau užtenka-; Pittsburgh. Pa. - 
mai gumos ir niekelio, kuri!,lentas penkto j.\ Et 

Ovežš Vokietijon. Kapitonas nite)1 Mjnc \v„,.j..ei 
‘. i Koenig nesako, kuometjš-')i;lėios unijos vice-p 
o.' plauksiąs atgal. Ant visų į.1s. rezignavo iš sav.

gar-1 v

b ll' ’ 
tada, 
kalu

i'u-J
miau kelio. Tasai dar 
vas.

Vieną iš tų žmogėdrų vietą užimsiąs vengrų 
ryklių jau pagavo. Ji ture-plžiūnas, grutėm Andruži 
jo vienuolika pėdų ilgio. Jos> ---------------
nasruose rado dalį kūno AMMUNH’IJOS IHT 
prarytos aukos. Neabejoti-’ mkrų STREIKAL- 
na, kad rykliu yra daug t. • ,■ i.,-,:.,., ’ . 1 d- • • 1 • i Sociahstiskas laikudaugiau, zukliai ir laivu U.P .. „! R -v,. m ■ I ribune praneša, kadkapitonai mate ištisas ju . .. L > H, , t . , ... . Up municijos dirbtuvėse iJcri>-kaimines, plaukiojant netoli; / .. ,p-

akraščio |ne sus^relkavo r>u,000 darm-
Kad pagavus žmogėdras,1 

daugelyje vietų įtaisyta! 
plieniniai tinklai ir sargybai 
ant specialių botų. Now ; 
Jersey gubernatorius prune- • 
šė, kad ir federate valdžia1 
suteiks pagelbą.

Iš Washin g tono praneša,: 
kad finansų ministeris Mc
Adoo prižadėjo pagelbą at- ■ 
‘skiroms valstijoms. Pajū-:

vasties gelbėjimo stacijoms' 
paliepta visokiais būdais;

lių.
Ryklių jau pasirodė netoli 

Atlantic City ir apie Besto- j 
na. Bostono laikraščiai 
perspėjo tuos, kurie maudo-: 
ri Nantasket pakrašty.

Visaip spėjama apie prie- į 
stis atsiradimo * tokios; 
ugybės ryklių pačiame 
ros pakrašty, bet teisin
usias spėjimas bene bus 
t kad ryklės neturi mais- j

Seniau, kada iš Ameri- 
s į Europą ir atgal plau
davo daugybės pasažie- 
ių ir tavorinių laivų—jū- 

sna buvo išmetama daug 
risto likučių. Ryklės sek- 
70 paskui laivus ir mai- 
davosi. Dabar tokių 

JL _ •*■ • i

jos jieško žmogienos.

nemažiau milion<> 
išneši, galima bū-žingsniais eina anglų ofen- 

syva prieš vokiečius upes 
Somme fronte. Anglai dar 
prieš dvi savaites užėmė 

į pirmą ją ap^igMiiir o liniją- 
.šiomis dienomis jiems nesi- 
i sekė užimti jau antrą apsi- 
Į gynimo liniją per f rentą 
|beturiu mylių ir 
I tiuli prie trečio, 
ąnų linijos. Užimant arJn 
; apsigynimų linija, pavyke 
maimti nelaisvėn 2,000 veide 
iGę ir kebas gaut

Iš žemesniu vu Į J 4
phlLi! naenie roi1

tų šiaip-taip page 
sunkiai., padėjimui

IŠTRĖMĖ badaujan
čius PRANCŪZUS.

Amsterdamas. — Iš čia
praneša, būk vokiečiai iš už-

4 • j • j * ’ *
pnsmrii•;francūzų kelių miestų

<siunię i vidurį Vokietijos

rie‘pastaruoju laiku pradė
jo iš bado mirti. Tie mies
tai buvo netoli fronto ir juos 
jokiu būdu negalima buvę 
atsiusti maisto. Kad išgel-

en-
(IU.

ant
į užklausimų jisai tik
jdžiai nusijuokia ir a
: išplauksime, kada nėrėsimo
’ Už Baltimorės, jūrėse

dū kuriis

JMAUSIS KOMITE- 
PALI UOSUOJ ANTIS 

STOJIMO KARIU-

pramones
larnau-

kime karii-menei

sa-
J ie 1'o

JUNCOS.
Gak>p užtvirtinti Petį

e.d ir Longuc ši rėmė

i vo kordoną-spastas.I C L 4. I

i stengsis sučiupti submarina I (z

Ar Suvienyto

‘palydovą per neutrališką'
vandenį—per tris mylias! nživirtinti pad

■ nuo ki'ašto, tuo tarpu, dar'5i;dų_ darbini] 
’ negalima tikrai pasakyti. į. .; 
s ( Laukiama pribūnant ant- n’ kitoki.

i formaliai armijon

AIDOBLISTAS KARIU-

XV'ui 1, Tux:c

sai pasivadino save aidobli 
tu.

Po Its vi 
i ūmini ori ;

i-'tai neklausę i 
vijo

Vokiečiu submarina

j

n. O

analų
rninuis ir (uomi rėdo, 
(k laimėjimai yra ištik- 
hii ve.

ros submarines ^‘Bremen”, 
bet apie ja nie1 . ‘ikro ne-!

kiečiu įaivų kompanijos i

i Jokios pačfos į Vokiotij;
i “Deutschland” negabem
'Tiktai vežš viena siuntinI *■

į nuo ambasadoriaus Berns

PRAŠO PAGELBĖTI 
NELAISVIAMS.

Buvusio Rusijos I Dūmos i1;’* b 
•siuvėjai, medžio apdirbėjui'pirmininko Muromcevo dūk-1'1*;

|tė ponia \ iniauskienė da-rlus‘sb‘ 
i bar yra pirmininke drau-! 
įgystės sušeloimui rusu ne-' 
(laisvių, kūne randasi Vo-;
kietijoj. Su pagelba neut-

,v v. . f,y ' ratinių šalių pasiuntinių tai
i iska’cenzuia ant žinių, lai /H’niKH'ctni n^rvi™

1S1US 
ve ir kitų a-

ISPANIJOJ.

clai
kuris 
nijoj.

PALOC
Afinai.

mis už.-"
i alinus

ant vasariu 
vo keliatas 1-

ALKANI ML 
RIAI UŽPUL.

ANT KRAUi
Cleveland, Ohio,

nsi- 
ad badauja ir jokios 
s iš niekur negauna.

Viniauskiene atsišaukia 
■i e Amerikos gyventojų,KARĖS SU MEXIKA 

NEBUS. luu ic paeuioem ličiais-; x i . -
•’ a u 1 U •• 'stoties kares traukiu •viains. Apart kitko, ji savo 1 • 1. • • •*.. .. 1 . ,/ns veze daugiausiai 1■• tsup.ukime sako: Jeigu 18 : . . .. N£ Y(,rk 

sakes niekas nesuteiks pa-1 lniIicionieriai iJWgiojo 
geldos, tuomet is mihono L ? • • ;b' 1 1 • • 1 • 11 .traukinio ir pradėjo uzpij nišų belaisvių, kurie dabar! .. . . . .. / , T

nebebus, kadangi visi j randasi Vokietijoj, tai <1>-j vj A kas tik po ranka pa 
nesutikimai pilnai galima • (iesnė dalis ji išmirs nuo ba-k d L

ūkininkai ir teutonai už- užbaigti ramiu būdu. 'uo”. Toliams ji sako, kad su ęavini n.e£a‘
J ’ dėjo pasiimti, tai ant vietos 

naikino.
Tuoj aus tapo pašaukta 

ginkluota policija, kuri,var- 
gais-negalais išalkusius mi- 
licionierius numalšino ir su
varė į traukinį. Milicionie- 
riai sako, kad tūli per 36 va
landas negavo valgyti.

Turbūt milicionieriai ma-

UNIJOS” dipliomatiškų doku-
i' H1emtų.

OLANDIJOS ŠNIPAI
Niekur šiuomi laiku nei

su Mexika

at išsireiškė, kad jau k

šins, kaip kad vaisina fabri
kantas. kuomet pašaukia 

j numalšini i sustreikavusių 
J darbininkų.

—------------ —— TYPE OF GERMAN
“Dsutschland”, kuri atkeliavo iš

UPER-SUBMAPlNfi. ---- - -----------------------—-----
Ameriką, atveždama už šimtą milionų dolerių prekių.

rusi; fronte.
Rusa-vokiečiu fronte eina 

karščiausi mūšiai palei Ko
vei į. Vokiečiai atsiuntė ge
riausių savo kariumenę,tar
pe kurios randasi dešimtas 
Prūsijos korpusas iš Reim- 
so rajono ir penktas Bava
rijos korpusas. Dabar vo
kiečiai pradeda daryti 
ko n t r-a takas.

Vokiečių orlaiviai nuolat 
lekioja ir mėto bombas į 
su pozicijas. Buvo ir 
atsitikimu, kad vokiečiu 
laiviai šaudė į rusų 
iš pulemiotų.

Rusai sako, kad 
utonų atakas atmušę 
kiečiai gi sako, būk

or-

stumią atgal



cialdemokrato
kritikams

musu

tęs visuomet buvome
-tugais “Socialdemokra- 

j”, kurį leidžia L. S. D. P. 
Užsienio Biuras, nors ir ne- 
visuomet sutikdavome su jo 
pažiūromis.
drąsumą savo nuomones tu
rėti “Socialdemokratas“ 
(N6-7-8) ir duoda mums \ė- I • JO.

“Laisvė” kadaise pasakė 
sakančiai: “Zimmerwaldie- 
čiams kenkia nekas kitas, 
kaip jųjų pačių tarpe atsi- 
radusioji kraštutinių kairių
jų srovė. Tie žmonės (kraš
tutiniai kairieji) matomai, 
nejaučia atsakomybės už sa
vo žodžius ir “pasielgi
mus”.. —

Taip buvo rašyta “Laisvė
je” ir už tai mums duoda vė 
jo “Socialdemokratas”. Kas 
gi tie kraštutiniai kairieji? 
Męs. turime plačiau apie 
juos pakalbėti.

už Zimmerwaldo obalsius — 
šalin šioji imperialistinė ka
rė! Darbininkai visų šalių 
eikite išvien! Męs esame 
pilniausioj simpatijoj su 
zimmenvaldiečiais, kurie 
nuėmė kaukę nuo socialpat- 
riotų ir pasmerkė juos.

Betgi ar visi zimmenval- 
d: : panašus vienas į ki-

’• lašai vandens?

le lietuviu

ir pa
kulinius

Rado

.tų bo- 
jokiu būdu 

a syti po tuo, 
aštutiniai kai- 

, *vos “Sočiaide- 
Tai kam dar 

<ę”?* Mes eina- 
riaisiais, bet ne su 

tais, kaip Lenin ir 
agaliaus, patsai mū- 

‘Soc.-Dem.” nekartą

Sandoros”or

Kaip gaidys kertukas ver
žėsi “viso labo tik mokyto

ji Lenino srovės stačiai nie- jas” Šalčius j diskusijas su 
. Paskutiniame nu-Į p. Bulota laike Pittsburgo 
lenevos “Socialdenm- ’ seimo. Ir ko jisai tuomet 
atsiliepiama apie va- ■ nepripliauškė ant Bulotos,ir 
mtro Internacionalo.!kaip jisai tuomet negyrč y-

• — « Iv* — 1 •• a

merv

(JOVUS 
kaipo apie Judošius

noma, ir Kautskis jų tarpa n pals 
priskirtas, nes ir jis buvo jas”

Lenino draugai..
Tuo tarpu, mūsų “Social

demokratas” kalba apie

kalba rusų “Socialdemokra
tas”. Mūsų “S.-D.” (lygiai

tikuoti ir neatsistojusis. c 
aiškiais revoliuciniais s.- 
pamatais 
vienok i
jo—męs negalim'’, (puslap

Finlian Social

mejimas
Paskutiniuose rinkimuose 
Finliandijos seimą social-

Nebuvo, žinoma.
Bet jeigu straipsnį parašo 

socialistas tuomet kitas

čiru-Viru

William Shakespeare

činės draugijos!
O prieš kelis menesius tas 

“viso labo tik mokytu
šavo prakalboj Pittsto

ne gyre ir Buoltą ir žemai
tę ir peikė klerikalų drau
gija*

Apie tai rašė “Laisvei”

ris savo ausimis girdėjo tą 
prakalbą.

Kitas mūsų koresponden-

rašo apie p. M. šalčiaus pra
kalbas Pittstone. Toj savo 
prakalboj “viso labo tik mo
kytojas” Šalčius smarkiai 
peikė kunigus. Kalbėdamas 

tvėrimasi lietuviuis centras (Kautskį). apie 
amžinai pasmerkti ■ draugijos tautininkų parti

organiza torius tuomet

Oi, gautų vėjo mūsų “So
cialdemokratas” nuo Žene
vos “Socialdemokrato”, iei- 
gu tik šie žodžiai apie Kaut- 
skį pasiektų drg. Lenino au
sį. Gautų pipirų nemažiau, 
negu pats duoda “Laisvei”.

Dabar skaitytojams gal 
vadina-1

nepriėmė net komitetai), nes

i 
demokratai išrinko 103 at
stovus. Kadangi seimas su
sideda iš 200 atstovų, tai 
soc.-dem. turės tame seime 
didžiuma. Prieš 103 social
demokratus stovės 97 atsto
vai visų kitų buržuazijos 
partijų. Finliandijos social
demokratų partijai pirmuti
niai iš visu socialistišku 
partijų visame pasaulyje pa
sisekė igvti absoliutiška di- 
džiumą savo šalies parla
mente. Ir tos didžiumos į- 
gijimas nėra tai priepuola- 
mai įvykęs faktas, nėra tai 
laimėjimas išnetyčių, bet 
pasekmė sistematiško ilgų 
metu darbo. 1907 metais 
socialdemokratai buvo iš
rinkę Finliandijos seiman 
suvirs 80 savo draugų; 1914 
metais išrinko jau 90 atsto
vų. Šiais gi rinkimais—jie 
įgijo didžiumą. Tasai nuo
latinis kilimas skaičiaus bal
sų už soc.-dem atstovus pa
rodo, kad Finliandijos žmo
nės ne ūpu vadovavosi, bet 
aiškia socialistiška sąmone.

Nevienas gal užduos sau 
klausima—ar 
dem. didžiuma seime ivyl

Kunigai ir mokiniai
Voronežas. — Mokykla ir 

auklėjimas. —Pas mus kal
ba: “Jei nori ką nors apie 
Voronežo lietuviu :mokslei
vius sužinoti, tai nuvažia
vęs ten nueik j bažnyčią pa
mokslo paklausyti”. Ir iš
ties. ’ Bažnyčia virto kaž ko
kiu polemikos organu. Kiek
vieną šventadienį po 2 pa
mokslu pašvenčiama “kriti
kai” ekonomistų teorijų, 
dividualizmo (nežinia, 1 
suprantamo) ir t. t., išnie
kinimui tfsų tų, kurie nese-; 
ka užsimerkę kunigų moks
lo. Ir daug da panašių da
lykų. Bet čia aš apie tai pla-. 
čiau nemanau kalbėti, gal 
tas bus atlikta keno kito. 
Man čia rūpi truputį kitas, 
mano supratimu, gana svar
bus dalykas. Tai tikybos 
išguldymas M. Yčo mergai
čių gimnazijoj.

Kad bažnyčioj toki pa
mokslai sakomi, tai jų bent 
ne -visi teklauso, bet čia fi

ti kiekviena katalikė.

soc.- lijono sakoma.

nijui išsivysčius, tapo para 
sytas didžiausias jo tvari' 
niu—-tragedijos “Hamlet”

-'>.1 V., . - ----- --------- --------- - -----
-draugais visokiose gertuvė-;nių—tragedijos 
se ir už kulisų,kaip ir “prin
cas Henry” — būsiantis ka
ralius—herojus — nesibjau- 
rėjo humoristišku draugu, 
storuliu plepiu, Falstaff’u.

“Mackbeth”, “Karalius 
Lear”, “Othello” ir, mato
mai, anksčiau už jas visas 
“Julius Caesar”.

Rymo imperatoriaus bū
das, kaip lygiai ir jo politiš
kų priešų, Brutus’o ir Cas- 

Įsius’o, ir po jo buvusių Ry- 
įspūdį darė mo valdonų, Octavius’o ir 

žmogus, Antonius’o, veikale “Julius 
nežinantis rybų savo garbės Caesar” apipiešti labai arti-

riškų Shakespeare’o pjesų 
iš jo angliškų “chonikų” ei 
lės, didžiausi 
Richard’as IlI-as,

ir galybės troškimui. Išžu
dymu vyresniųjų šeimynos
'narių ir jaunų brolvaikių ji- 

■^P -ai skina sau kelią prie sos-

kalba įgąsdintus miesto at
stovus pasiūlyti jam karūną,

mainiauja, kaip veidmainia-

būti
miems
Ne. iriems nepritaria netik kytojas
“Laisvė”, bet daug kame ir didelį-prijautimą ir

rinko tik sau ištikimus žmo- i y nes .
Negana to. Kuomet p. 

Bulota atvyko iš B rook! yno 
į Bostoną (pradžioj balan-

kraštutiniams kai- džio), tai “viso labo tik mo- 
rodė jiems 

karštai 
kvietė atsilankyti Worceste- 
ryje. Ponams Bulatams ir 
Žemaitei atvykus Worces- 
terin, jisai darbavosi kaip 
drūtas, kad gražiai priėmus 
svečius... Worcesteryje p. 
Bulota vėl kritikavo lietu
viu tyčinę) draugiją ir 'p. 
šalčius nesigailėjęs padėkų 
ir pagyrimo” (žiūrėk “Nau
jienų” N160).

Tai buvo balandžio vidu-

patsai “Soc.-Dem.” Tai kam 
jis bara “Laisvę” už nepri
tarimą tam, kam ir jisai 
pat nevisai pritaria? Keis-

ne tik nBet netik “Laisvė”, 
pats smarkusis “Soc.-Dem. 
o ii’ didžiuma zimerwaldie- 
čių nepritarė ir nepritaria 
kraštutines "kairiosios takti
kai. Italijos soc.-dem., dalis 
šveicarų s.-d., Hoffmano ir 
Ledebouro grupa Vokietijoj, 
Axelrod, didžiuma francūzų 
opozicijos eina prieš Lenino 
si ovę. Net Kienthalos kon
ferencijoj kraštutiniai kai
rieji nepaėmė viršaus. Že- 
nevos“S.-D.” rašo, kad lai

nesutinkąs su Lenino |ję eiti kompromisan (klau
sime Haagos biuro sušauki
mo).

Tai ir užteks to visko. 
Kaip matot, męs ne vieni sa
vo nepritarime kraštutinei

i
aševikų) frakcija, kuri 

perdaug mechaniškai nori

puslapis 41)
Iš to išeina, kad mūsų 

“S.-D.” redakcija irgi kri
tikuoja rusų didžiumiečius 
(Leniniečius), kritikuoja 
tuos “kraštutinius kairiuo
sius”. Kodėl tat “Socialde
mokratas”, pasivelydamas 
sau kritikuoti Lenino pase
kėjus, nepavelyja kritikuoti 
ir “Laisvei”? Keista takti
ka

Eisime toliau. Rusų 
kraštutiniai kairieji iš Že
nevos “Socialdemokrato” 
(N54-55) kad jau šveičia tai 
Šveičia visus tuos, kurie ne 
su jais. Padėkime, apie 
draugus . Mehringą, Rožę 
Luxemburg ir grupę “die 
In te nationale” atsiliepiama, 
kad “ta pakraipa Zimmer- 
walde ėjusi prieš mus” (su
prask prieš kraštutinius 
kairiuosius). Vadinasi, Le
nino frakcijai jau ir drau
gai Mehring ir Rožė Lu
xemburg ne saviškiai. Na, 
na, na—ar ne pertoli jau 
nuvažiavo?

Kasžin ar ir mūsų “Soc.- 
Dem.” pradės barti Luxem
burg ir Mehringą už neuž
tenkamą kairumą? Abejo- ♦ 1 1 •• • • y i • i i i,

mokslo 
aiškinimas užėmė antrą vie- 

Męs labai ir labai tą, pirmą užleisdamas viso- 
ga-įkiems kitiems 

I Nei viena tik, 
yra po Rusijos general gu- neapsieina bi 
bernatoriaus ir caro kontro
le. > Joks įstatymas, priimtas

tvarka?
abejojame, kad jie tą 
lėtų padaryti. Finliandija

mokslams”;
)s pamoka

auklėtiniams šio bei to iš 
Voronežo lietuvių mokslei- 

seimo, negali įgyti įstatymo !vių gyvenimo. Čia galima 
reikšmės, jeigu jį nepatvir- sužinoti, kame įstatų nepri
tina Rusijos caras. Supi’an- silaiką, kokie mokiniai pa

išvien su Finliandijos 
cialdemokratais.

so- blogai mokinasi, kokie prie 
Reakciji- stalo papirosus rūką, su 
jau ne-į prievaizda pešasi ir t. t. ir 

vieną kartą paleisdavo sei-|t. t. — žodžiu tariant, visa 
mus ir paskirdavo i j __ 
rinkimus. Taip ji gali pa- Į l abučiuose 
sielgti ir šiuo žygiu, o kad tiktai

naujus Į kas tik dedasi kituose bend- 
• ai’ mokyklose, 

su pagražinimais ir

karalium: jis atsako, jog ne
norįs galybės, jog jis jos ne
vertas. Bet vos pasiunti
niai išeina, jisai liepia juos 
sugrąžinti ir apskelbia:

“...Aš ne akmuo! Prieš 
meldimus aš nestengiu at
silaikyti, nors mano sąžinė 
ir vėlė kankinasi... Aš ma
tau, jog iš noro ar neno
riai aš turiu tą naštą pri
imti...”

inai, sulyg senovinio Plutar- 
chus’o nupasakojimo. Cae- 
sar’io užmušimo scenoje 
Shakes pea re taipgi prisi
laiko to puikaus seno
vinio apie tą atsitikimą 
pasakojimo, bet jo nuosavas 
gabumas sutveria jau iš tos 
medegos sujudinančią dra
mą neapykantos link terio- 
no ir mylėjimo laisvės ko
vos tarp ypatis&ų jausmų 
ir pareigos ginti visuome
nės lygybę. J

Visuomeniškai - politiškas 
elementas prasimuša čionai 
pirmon vieton.

Nesulyginamai žingeides-

ie tas nuduotas per- 
nužemintos” sąžinės

let”, tas keistas princas, į 
kurį jau trįs šimtai metų y- 
ra įsimylėjusi besiginčijanti 
apie jį žmonija, apie kurį 
mąsto jau visa eilė gentkar- 
čm, stengdamasi suprasti,

< j

zatorius jau niekino Bulotą, kaip, tai dar gali atimti fi-
yčinę'nų tautai visuotiną balsavi-Įsti ten visokių mokslininkų

( Iš to aišku, kad svajoti j “kritika”, Napoleono bei
l!Rci-(a.pie ramią socialistišką įsta-<Magometo žmonų vardai ir

draugiją su pono I mą.

nes buvo lemta tam karūna- 
votam išgamai patirti kitoj 
svarbiausioj gyvenimo va
landoj, tai yra vakare prieš 
sprendžiąntįjį mūšį su tik
ruoju ' sosto pretendentu 
(Richmond’u). Jisai savo 
akimis mato, kaip tarpe a- 
bazo šėtrų sukįla perdaug 
])ažįstami šešėliai, jis girdi 
jų balsus:

“Rytoj ant tavo vėlės sun
kiai užguls Walles’o princas, 
Edwardas Plantagenet’as; 
atsimink, kaip Tewsbury 
lauke, tu mane jaunystėje 
papjovei... Rytoj ant tavo 
vėlės sunkiai užguls tavo 
tikras brolis—nelaimingas

jskčtai?'gč'ima'pisalfti'.knd'l'^eogas Clarence, - kurį 
'kiekvienas atsitikimas mok-;

Didelė garbe išpuolė mū- ’sleivių (ypač vyrų) gyveni- 
sų draugams finams bet ir!me “vispusiniai” kapelijono 

1, ne- nušviečiamas tikybos ])amo- 
koše. Bet to negana.

pries į Kitoj mokykloj (vaikinų) 
tauti-:gaiima daug ko sužinoti a-

minkles ir matomas jo su
dėti riiausio būdo priešginy-

reikia neguodoti savo pažiū-Jinkybių yra stačiai 
rų arba visiškai jų neturėti, ma.

Naujienų

minga kares auka. Jeigu 
'vairiajai josios specifiškai taip, tai jam gal dar rastų- 
didžiumietiškuose apsirelš-|si vietos Jaltos sanatorijoj, 
rimuose. Su mumis, bent 
iš dalies, eina ir pats “Soci
aldemokratas” ir didelis-di- 
delis zimerwaldieciu būrys.

Poezijoj—vaidintuvės pa
sauly Hamlet’as niekados 
nenumirdavo. Bet ir tikre
nybės pasaulyje rreišmiršta 
jam panašus, nors\ žinoma, 
netaip nepaprastai apdova
noti žmonės.- Jiems taipgi 
prisieina kentėti ir priešin- / 
tis likimui visa vėle, visu sa
vo jautrios prigimties sudė
jimu, jeigu jis reikalauja 
nuo jų ne proto gilybės, ne 
svarstymų visapusiškumo, 
ne kiltų jausmų, bet tiesių, 
greitų, sprendžiančių veiki
mui. reikalauja savo įsaky
mams pasidavimo, nors jų 
išoildymas reikalautų žiau
rumo ii1 prievartos.

Jaunas danų karalaitis, 
tu r būti, sekdamas prigimtą 

i palinkimą, vieton blizgėti 
-j ’priešakinėse kariumenės ei- 
•f|lese arba ricieriškuose žais- 

" Juose, leidžiasi jieškoti žino- 
įjimo ir mokslo viename lais- 
jvaminiškiausių Vokietijos 
universitetų (Wittember-

Rytoj mūšy 
apie mane tu atsiminsi ir 
išmesi savo atbukintą kar- 
cią...

Ilga virtine slenka pro jį 
dvasios, bet Richard’as vi., 
dar deda viltį pepergalėjime j 
savo piktybės galybėje.

“...Tu, sąžinė, apgailėtina 
bailė, mano kankintoja! Kur 
aš? Klaikus pusiaunaktis; 
aš drebu... Betgi man? Nuo 
ko gi? Ar nuo keršto? 
Kasgi keršis? Aš pats sau? 
Bet aš myliu save...

Išryto prasidėjo mūšio 
trenksmas. Richard’as mū
šy savo drąsa tiesiog ste
buklus daro; po juomi už
mušė arklį, bet jis vistiek 
kertasi, tiesiog į ’mirties 
nasrus puola, kad tik sura
dus Richmond’a...”

Ant scenos įbėga kara
lius Richard’as.

“Arklį, arklį! sostą už 
arklį!” ‘

Ketsby: “Jums arklys kankinasi, jog jo moti" 
prirengtas,—-gelbėkis, vieš-(“ant vėlės saikų linksmj 
patie!” 'ir nuliūdimą lygiai nusvė

Bet Richard’as ne toksai, si... vieną trumpą, greit 
kad gelbėti gyvastį, kuomet gantį mėnesį praleidusi..

čeverykų dar nesūnešioji 
kuriuose kaip Niobėja, 
dėjo karaliaus-tėvo dulk* 
tampa “motere dėdės”, t 
mirusiojo Hamleto tėvo 1 
lio pačia.

Tasai nevertas bro 
Claudius, apsivedęs su r 
le, užvaldo Danijos sost

(Toliaus bus).

ti ant dviejų frontų:
carizmą ir prieš savo
nę buržuaziją. Toj kovoj pje merginų gimnaziją, jų

s, jų elgimąsi irBet męs manome, kad tasai jiems reikia palinket ištver-i bendrabučiu 
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SUFRAGISTĖS STATYS 
SAVO KANDIDATĄ Į 

PREZIDENTUS.
Washingtonas. — Sufra- 

gisčių vadovės, kovojančios 
už lygias su vyrais teises, 
laike rinkimų' prezidento, 
nori turėti savo kandidatą- 
moterį. Dabar tas klausi
mas pakeltas ir jos apie tai 
svarsto. Jeigu jų aplinky
bės taip susidės, kad nega
lės savo kandidato turėti, 
tuomet varysią agitaciją, 
kad visos moterįs balsuotų 
už tos partijos kandidatus, 
kuri kovos už moterų lygias 
teises.

Tokiu būdu sufragistės 
turėtų agituoti, kad visos 
moterįs balsuotų už socialis
tų partijos kandidatus, nes 
tik socialistų partija kovoja 
už suteikimą moterims ly
gių su vyrais teisių. Bet 
ar taip bus? Niekados! Su
fragistės, be abejonės, agi-

Apie Kautskį nėra kas ir 
kalbėt. Kraštutiniai kairie-

beprii\cipis organizatorius 
ir prasčiausias sviete kalbė
tojas yra auka jo paties' 
partijos. Dievai žino, kas: 
;en dedasi ir dievai žino,kas 
dedasi p. Šalčiaus galvoje.

mūs ir energijos

tuos už demokratų ir re- 
publikonų partijas, nes visos 
jų vadovės ne darbininkės.

“BAISI NELAIMĖ”
Portland, Ore. — šiomis 

dienomis čia atsitiko “baisi 
nelaimė”. Dalykas štai ka
ule: pilnas gatvekaris va
žiavo moterų ir štai, ko
kiais tai stebūklais, įsikrau- 
sto į gatvekarį “baisiausias” 
žvėris... pelė... Moterįs pra
deda cypti, spiegti, blaškys 
tis ir gatvekario langus dau
žyti. Pasekmės tos “baisios 
panikos visgi nemalonios: 
kelios moterįs, besiblašky
damos, išmušė gatvekario 
langus ir smarkiai susi- 
pjaustė sau rankas; keliatas 
moterų kitokiais būdais su
sižeidė.

Neseniai ponas Šimkus 
surengė koncertą Mahanoy- 
jaus bažnyčios naudai. Ji
sai parodė publikai savo di-

Rymo reikalai nei valan 
dėlei neužmirštami.

Iš šito matyti, kokios gau- 
'sios minėto j gimnazijoj ti-1 
kybos pamokos. Tai ne ti- 

.kybos pamokos, kame turė- 
 tu būti aiškinama Kristaus 

mokslas. Jo skelbiami prin- 
Kada reikia rinkti apskel- cipai ir artymo meile — čia 

bimus Susivienyjimo Lietu- to viso veltui jieškotum! Ar 
vių Amerikoj kalendoriui, 
tuomet prie darbb pristato 
socialistus: Dėdyną, Baka- 
ną, Urboną, Joneikį, Slesa- 
riūną, Karsoką, Brazevičių žinimo 
ir kitus.

Tik dirbkite, vyrai, 
kada ateina seimas, 
reikia rinkt į urėdus, 1 * • • f • i

. MARGOS

Bet 
kada 
tuo

met apie socialistus negir
dėti. *

* *
Kun. Žilinskas rašo “Vie

nybei”, kad Lietuvoj reikia 
mokytojų. Tegul, girdi,grįž
ta.

Mokytojui Šalčiui puiki 
proga parodyt savo patrio
tizmą.

Ar buvo 
kad “T 
nusi J.

*
* *
tokis atsitikimas,

ga Ii tokios pamokos turėti 
kokią naudą mokinių auklė
jime? ar gali jos suteikti 
šiek tiek peno jaunoms, pa

ir augštų idėjų
trokštančioms, sieloms? ar 
gali jos auklėti jaunime do
ros principus? Be abejo — 
ne! Ką gali duoti dvasios 
pietojimuisi panašus plepa- 

Žinoma, nieko. Jie 
tvirkina auklėtiniu bū- 
Tokios pamokos nelavi- 
netobulina dvasios, 
ją slogina, troškina 

O

Jisai daug mąsto, skaito, 
nuosekliai juokauja ir sva
joja. Jisai prityręs dailos 
žinovas, teatro vertintojas. 
Aplink jį atviraširdžiai, be 
rūpesnio ir taip-pat idėjinių 
jieškinių pilni draugai. Ir 
ūmai jį šaukia skubėti tėvy
nėn—tėvas netikėtai numi
rė.

Tregedijos veiksmas į- 
vyksta Elsinore, nejaukioje 
sunkioje iš stambių akmenų 
pilyje, ant kurios ir dabai 

i keleiviai važiuoja žiūrėti.
Hamlet’ą apima keisti nu 

jautimai. Jis tuomi labiau

bet 
kaž 
kas
me-

tik 
du. 
na, 
tik 
kokiais svaigalais,
bus su tomis, kurios 7 
tus turės tų pamokų klau
syti? Lauks to laiko, kad 
galės nusikratyti tuos pur
vus ir liuosai atsikvėpti.

Reikėtų atkreipti į tai 
domės tų, keno priedermė y- 
ra tuo rūpinties.

jisai nustoja valdžios:
“Šalin, verge! Aš savo 

gyvenimą ant kortos statau, 
ir aš sulauksiu, kuomi loši
mas užsibaigs!”

Lošimas užsibaigė ne jo 
naudai,—Richmondas 
galėjo Richard’ą, kuris 
pats tapo užmuštas.

Pilnai Shakespeare’o

per- 
ir
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LAISVE /

Triukšmingas mitingas
Petrogrado komiteto

Socialistai ir pirmeiviai ata
kuoja juoduosius.

Šalę centrales (yčinės) 
draugijos, gyvuoja dar Pet
rogrado lietuvių draugija 
dėl karės nukentėjusioms 
šelpti, kurios pirmininku y- 
ra kun. Laukaitis.

23 d. gegužės (10 d. birž.) i 
įvyko tos draugijos mitin-l 
gas, kuriame iš kairiųjų da- j 
lyvavo V. Požėla, G. Liutke
vičius ir kiti, iš pirmeivių— 
Lukauskas, Keinis, Januš
kevičius, Bytautas ir t. t., iš

tos komiteto įeigos ir išlai
dos nenurodvta. keno ran
kose šiuo metu esama arti 
40,000 rublių.

pė.
Tai, mat, kaip kunigai 

šei m in i nka u j a—be a tska i tų, 
be revizijų, be nieko.

Prieš juos ten eina visi 
pirmeiviai ir visi socialis
tai. O mūsų, Amerikos, va
dinamieji pirmeiviai romia 
Lietuvos, davatkyną.

, vyje tuos prietarus, kuriuos 
i turi visi privatines nuosvy- 
bės palaikytojai.

Teisybės Jieškotojų drau
gija turi šiuos viršininkus:

(Vice-pirm.) , J.

Rukavičia

Dvi srovi Lietuvių Socialde
mokratų Partijos eilėse.
Jau “S-d-to” N1 męs turėjome pripa

žint, kad ir tarp lietuvių s.-d. yra “nudar
dėjusiai”. N3 męs rašėme apie Vilniaus s.- 
d. inteligentų didžiumą: jie “težino tik li
beralų draugijų veikimą, lietuvių bankus, 
ryšiu su Prūsų lietuviai*—belaisviais mez-

Ar daugelio buvusių s.-d. pa 
laiške reiškia Janulaitis, mums 
kių davinių. Iš jo laiško nm*yt 
inteligentai “negreitai apsipratę ; 
(skęstančio laivo ir tautos vienybė, 
tim”. Męs neabejo.’ me, kad ir iki. 
visi su ja “apsiprato”. Prieš vokieči. 
Vilnių ateisiant jis, rodo*, vienas tt 
ten vienybės su klerikalais skelbėjas: 
priepuolamai jis vienas iš “pačių kairių 
ir dargi “ne pačių kairiųjų” buvo išrinki

vatkų su Kuzma, kun. Bu-į 
čiu, Šilingu ir kitais priešą-i 
kyje. Išviso susirinkime j 

. dalyvavo apie 200 ypatų. Iš Į 
v v • 1 j 1 V • I

surašo matyt, kad Petrogra
do draugijoj ligšiol veikė 
visų srovių žmonės, bet pat
sai komitetas buvo kunigi
niu rankose, šiame mitin
ge pirmeiviai ir socialistai, 
kuriems padėjo revizijų ko
misija, atakavo juoduosius, 
aikvojančius pinigus be tin
kamos atskaitos.

Visųpirmiausia reikia pa
stebėti, kad Laukaitis norė
jo prašalint iš salės visus 
svečius. Mat, bijosi viešu
mo. Pirmininku išrenkama 
St. Šilingas.

Pasinaudodami “Naujo
sios Lietuvos” pranešimu, i

pavoju. Valdžia. dabar 
šelpianti, bet lengvai galį

stoti dariusi, ir neorgani
zuotu Pabėgėliu gyveni-

pakenčiamu”.

Taigi, atskaitų kaip ir nė- 
!ra, revizoriams jų nerodo
ma. Žmonėms duodama, al- 
mužna, bet neorganizuoja
ma juos savyšelpos pama
tais. Kad komiteto darbas 

i pastatytas netinkamai, į tą 
nurodo ir L. Požėla:

vedimus:
Revizijos komisija, kuri 

turėjusi sukontroliuoti ko
miteto knygas, atsisako nuo j 
savo priedermių; komitetas| 

. neduodavęs laiku revizijos’ 
■ komisijai savo išlaidų.

’ Pirmeivis V. Bielskus sa
ko:

liūs ant kojų pastatvti, o 
ne labdariauti. čia to

v i n i u s, n eo i \ga n i z u o d a m a s! 
pabėgėlių įvairiomis dar-’ 
bo artelėmis, bet duoda-1 
nias jiems tik pašalpą-al-' 
mužną, gręsia tiems pa

“Komitetas tenkindama- j 
sis valdžios činauninko' 
nurodymai* ir ignoruoda
mas revizijos komisijos ir

Stebuklai ir Medicina

Merman. Išleido M. M. Ra-! 
čiūtė-Herman, New York' 
City, 1916 m. Spauda “Ko
vos”, Philadelphijoj.

Autorius istorijos faktais 
pasiremdamas, aiškina, ką

laikius medicinos moksl

per’ilgus amžius* turėję ves-j 
ti kovą su “dvasios” gydyto-: 
jais, kurie dar ir dvidešim-j 
tame amžyje skelbia, kad 
“be dievo žinios plaukas i 
nuo galvos nenukris”. įsi 
priežasties tų prietarų pat
varumo dar ir dabar nuken-

lindamas almužną, komi- čia tamsesnioji liaudis.

jų metų begyvuoją* ir ne 
pristotas labai didelių iš 
leistų pinigų apyskaitos 
Neišpildusiam savo parei 
gų komitetui reikalingi

ninku knygyne. Reto, veika-

Knygų Vabalėlis
’ais, darbo biuru steigimą, kuriuose visai 
lėta vietos darbininkų sąjungų atstovams... 
Tam jiems užtenka noro ir laiko dirbt, bet

kacla jis turi duoti

taučių literatūros veikalu* 
j tuo pačiu klausimu. Norinti 
1 įgyti knygelę kreipkitės: 
i M. M. R.ice-Herman, 140 E.

’AR TŪLU TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

J ei dar neturi, t ai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinyste ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystč ir daug kitų įdomių dalykų.
»Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 
paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalvkus suprasti.

KAINA TIK 50c.
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. Tarpkitų 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.

KAINA 50c.
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.

Janulaičio laiškas aiškiai .nušviečia mum* 
jų veidą, ir tim jis yra lab,ai svarbus. Ne

naciiu
skelbimą?

Pa vienybė esanti reikalinga visiems be pa
žiūrų skirtumo: “skęstant laimi ima visi 
\i gelbėti, nebežiūri žmogaus pažiūrų”,nes, 
jeigu Lietuva pražūsianti, “tai negalės

‘su mūsų noru turės skai-

ir.išeiviams tuomet malioniau būsią grįžti

Nekritikuosim męs čia jo pažiūrų:

ais “S-d-tas” nuo pirmojo jo numerio—tai 
gyva jų kritika. Mes tik pabrėšime, kad 
itio būdu ir pas mus reikšdinas gryno van
dens social-patriotai, kurie mina po kojų

bet vien apie Lietuvos ir liet, tautos reika-

Kuomet per antrus rinkimus M. B. atsisa 
kč į jį (*iti? klerikalai nesutiko kito visuome- 
ninko paturėti, tik vieną Janulaitį! Maty
ti, žinojo, ką darą, ir matyti, kad kito to
kio tinkamo “visu mmninko” savo tiks
lam* pasiekti neturėjo. Kad ištikrųjų taip 
buvo, matyt ir iš “Nauj. Liet.” N12. Jos 
rašytojai, būdami Vilniuj, nieko panašaus 
į Janulaičio pažiūra* nepastebėjo s.-d. sro
vėj, o Janulaičio laiške jie mato lyg ir no
rą “dėl kažin ko pa i teisint”: jis tarytum, 
“tiesia tilta prie dešiniųjų”, “tarytum, nori 
užbėgti už akiu ir i-rirengti Amerikos skai
tytojus prie kaž kokio fakto, kuris paliečia 
Janulaičio asmenį”.

Janulaičio a muo, žinoma, mums ne
rūpi, ir męs, pa žymėję jo politinį puolimą, 
eitume pile Irėpam’Į reikalų: ne vienas juk 
s.-d. pailsta, pi Va. pereina į darbininkų 
klesos priešininkų eiles, o ji vis eina savo 
keliu. Gyvenamu pasaulio karo metu puolė 
ne viena* ir tų. i kuriuos męs seniau kaipo 
į mokintojus žiūrėjom, o Janulaitis jau se
niai prieš karą visiškai nuošaliai stovėjo 
nuo darbininkų judėjimo,—ką bekalbėt tuo
met apie jį? \’ienok mus verčia kalbėt a- 
pie jį tai. kad kaip tik dabar karės audrai 
ir bai*iam socialistų krizini užėjus, mūsų

I

Ji

masina minias

klerikalais skęstanti tautos 
“tam dalykui reikia daug, 
ūžtai, “Amerikos lietuviai".

vienybėj . su 
laivą. Tik 

daug pinigu”, 
jungkitės, lįli

nulaitis pabučiavo kitam tokiam tėvui, kūr-

isai nesą') 
ii kenksmin

dinti”.

Paulauskis nurodo,

Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

> So. Boston,

siųskite

Mass.

ge, stengiami įgyt tarp s.-d. vadovaujamą

tautinei buržuazijai tarnauti. Tuo būdu

pie klesti reikalus, nes... laivas skęstąs, ir 
dabar nebesą klesų, nebesą partijų, o tik

moningai ar nesąmoningai — tai vistiek) 
stengiasi palaidot klesinį Lietuvos s.-d. ju
dėjimą: ji dargi lipa į klerikalų vežimą, ir 
užtat męs turime su ja kuogriežčiausia ko
voti. Jo vardu mums svilina dabar juodie
ji akis, rr užtat męs turime sieną pastatyt 
taip iii ir mūsų. Vidurio čia negali būti.- 
Arba su tarptautine revoliucine s.-d., arba 
su tautine buržuazija. Tertium p.or tur♦n r

“Susirinkimui labiausiai nebuvo. Nėra ir daba 
svarbu žinoti, kaip Jei- mitetas pats paskirias 
džiami pašalpai skiriami nariam? 
pinigai, mes kuosvarbiau- 
sia žinoti,, kaip žmonės, 
šelpiami. Bet ir, baigiau-1 
ties antraisiais Draugijos I. ... - ...
gyvenimo metais, komite-1KaieJ kompanijai, 
tas patvirtintos savo iš-j i. ........ J
laidų apyskaitos susirin- j jams laikas iki 3 mėnesių, 
kimui duoti nesiteikė,nors I

savo 
Tūli gauna 

net po 300 rublių.
Šitie pamatuoti užmeti

mai begalo nepatiko Lau- 
jai

niams? — Atsišaukimas, 
konstitucija, principai ir 
reikalavimai. Pirmas išleidi
mas Teisybės Mylėtojų 
draugijos, Detroit , Mich. 
Spauda “Gyvenimo”, 124 
Howard St., 1916 m. Savo 
atsišaukime teisybės jieško- 

per metų 
eiles męs veik nieko nevei-

patriotai. Tik vieni jų šaukia, šiek-tiek 
uždengdami savo idėjinį nuogumą, . kili.

pavyko apribuoti kalbėto- tojai sako, kad

’ Požėla siūlo rezoliuci- kerne, lygiai taip laukdami, 
keturi mėnesiai atgal jis ją išreikšti komitetui nepa- kaip kad žydai 
buvo^ tvirtai pasižadėjęs sitikėjimą ir reikalauti at- krintant iš dangaus mannos 

Žinoma, juo- ir keptų karvelių”. Kad tas

laukė

per 2—3 mėnesius ją pri- sistatydinimo. ........
statyti Dabar netik duju dauguma atmeta jo re- 
tos apyskaitos nėra bet ir 20jiucija. Atmetama ir Ja- 
revizijos komisija toliau p.,:;--
darbuoties atsisakė ” rudžio lezoiiucim. lui

kad “išdalytame popieryv', 
kame schematiškai išvady-

labai ir labai abejotina. Mu- 
visuomenėj yra labaiįsudžio rezoliucija. Priima- su

ma Kuzmos perėjimo for- daug laisvai manančių žmo- 
i mula.

Paskui seka rinkimai, ku- ilgų metų darbo. Šliupas 
, riuose kunigai paima viršų, pas mus pradėjo laisvama-

nių—ir tatai yra pasekmė
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nišką agitaciją ir Tiesos 
Jieškotojai turėtų labai ir 
labai pamislyti ar kiekvie- 

darbi- 
todėl. 
To jie

nas laisvamanis yra 
ninku draugu tiktai 
kad jis laisvamanis? 
negalės tvirtint.

Mū*u laisvamaniai

Die
vus?” jau spaudoje. Tarpe 
norimųjų išleisti knygų yra 
šitokia: kurs daugiau nuvei
kė žmonijos labui Marxas 
ar Volteris? Nematant

cerius prieš socializ-

buržuazijos, kuri ko-

aiazija veik nieko 
neturėjo su darbi

ninkų judėjimu. Volteris 
manė, kad idėjos tveria gy
venimą, o ne gyvenimas tve
ria idėjas ir priklausė prie 
tų enciklopedistų. kurie ko
vodami su baudžiavom ir 
dvasiškija, visfik^turėjo sa-

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTU

BENAS
Šiuomi pranešam visomi draugi 

joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU 
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žiausį beną ir orkestrą už prieina 
miausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl iiai) 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu 
vių draugijos ir šaip visi rengėja: 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai’, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofis< 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimus 
samdys L U. Muzikantus, todėl at 
kieipiame atydą, kad nuo muzikanto 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų, 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
.savo pilnam nariui. Kurie muzikan 
ta’ neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. Viršminėtos 
kortos yra išdudamos kas trįs mėne 
šia) naujos, todėl samdytojai malonė 
kite pažiūrėti, kad kortor būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kar 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan 
t.ų Unijos, bet pasivadina unijistah 
'i grajina yo vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikot 
bei repeticijos būna kiekvieną eer» 
do? vakarą po N73 Grand Street 
i'rooklyn, N. Y.

darbininku klesos€ , nuėjo tarnauti

norėtų patraukti ir kuodaugiausia darbi
ninkų, dėlto tik kuoatkakliausią kovą męs

įdomus£ Janulaitis atsidūrė

Kaip įmanydamas, jis juos baltiną, kuni
gus į didvyrius kelia, o liberalus smerkia.

ria (jie “ėmę uostinėti, kas kokių politikos 
pažiūrų!”). Kaip gi išdrįso jie (likusieji 
Vilniuj “L. Žinių” šalininkai šokti pagal 
lenkų dvarininkų dūdos, o ne pagal lietuvių 
klerikalų smuiko! Įdomi pastaba: ten Ja
nulaitis pamatė rūpinimąsi dvarininkų 
klesos reikalais, bet pas lietuvių klerikalus 
nemato rūpinimosi lietuvių buržuazijos rei
kalais ir tautinio klerikalizmo pozicijų sti
prinimo, ne*... tai naujai iškeptieji draugai.

Toks buvusio s.-d. puolimas į klerikalų

Ta inteligentų srovė, kuri dabar Vii- 
niuj pakėlė galvą, seniai to^ gyvuoja: * Ji 
leidžia šaknis net Į 1907 Jn., ištikrųjų, da 
anksčiau—į pačius pirmuosius Lietuvos s.-- 
d. gyvavimo metus ir jų bendradarbiavimą, 
su tautiniais demokratais. Bet čia pami
nėsime tik porevoliucinius metus,

Kalėjime sėdėdamas ir katorgos lauk-' 
damas, d. Z. A. rašė 1911 m. “Kovos” N15 
apie “naujus demokratus”: “Jau 1907 m. 
esdekuojančių tarpe kilo šauksmai apie 
“pirmeivių” susiartinimą vardan vienybės. 
Anot jų, visi lietuviai tik į pirmevius ir at
žagareivius skiriasi. Vardan tos vienybės 
tvėrėsi draugija (iš s.-d. ir demokratų) 
bendram organui leisti. Bet jų nelaimei 
dar eina s.-d. organas. Ir kam gi jis reika
lingas? Jis tik vienybę ardąs. Nereikia 
jo!—taip nutarė “pirmeivių” susivienijimas

*
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tenai renegatas

L. S. D. P. įkūrėjai: Zuikis ir Andrius. — 
Red.). Bet to negeistino organo stačiai ne
uždengsi: jis paskirtas darbininkų reika
lams. Prasideda nauja agitacija. Suma
nyta s.-d. organą paversti (tuo tarpu) prie
du ]trie “pirmeivių” organo... abu organai 
turi tik bendrą administraciją, redakcijos

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

Kas iš neskaitančių 
Keleivį” $1.50, gaus 

senas skaitytojas 
Kas prisius už 

gaus knygų už 75c.; 
“Kardų” $1.00,tas gaus 
, senas skaitytojas už 

Kas užsirašys “Naujųjų 
kaina metams $1.50, tas

m

knygų uz ._>Uc. 
lar prisius už ‘ 

kny-gų už 50c., 
gaus knygų už 25c.
Kova” $2.00, 

<as prisius už 
knygų už 35c. 
25 centus. I' 
(ladynę”, 
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 pažįstamų). Knygas 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:

J. POCJJfJS
?370 Margaret St., I ' ladelphia, p».

•>

f

patriotai ilgai nenustojo paturėję jo. kaipo 
“savo” žmogaus. O dėlko tūli greičiau su 
klerikalais susibičiuliuoja, negu su libera-

mą šiam numery d. Rimvydo straipsnį. 
Lietuvių visuomenės klesų sąstato tuomet 
(1905 m. ir seniau) visai neanalizavo (nety
rinėjo) lietuvių s.-d.-tai. Jiems rodėsi vi
sur kopuikiausia prieinama s.-d. idėjoms

ir ūkininkaičiu, kurie jau buvo prieš tai už-

dos.
darbi
darni
džio, o vien remdamiesi buržuazinės demo
kratinės revoliucijos reikalais ir minių ne

varė savo

pinkais, kurie buvo natūraliai augančios 
lietuvių buržuazijos reikalų reiškėjai, ir 
tarp jų kilo atkakli kova dėl vadovavimo 
sodžiuj. Iš tų laikų pas kai kuriuos s.-d. 
da yra likus didelė “demokratų” neapykan
ta, ir, jei jis puola, tai puola ne į “{demokra
tų” glėbį, o klerikalų.

kus išvesiąs, ir pirmeiviška vienybė įsivieš
patausianti... Iš tų “vienybių” nieko neiš
ėjo. 1908 m. užgeso s.-d. organas, o 1909 
m.—^pirmeiviu". Esdekuojančių dalis pra
deda glaustis prie “L. Ūkininko”... Neuž
ilgo pasirodo “L. Žinios”... Prie “L. Ž.” 
prisidėjo ir tų s.-d. dalis, kurie dabar virto 
naujaisiais demokratais”. Vis labiau pra* 
dėjo dilti tarpas tarp jų ir apskritai pirm
eivių eilių.

Bet dalis, Šiek tiek atsipeikėjusių, pa
sijuto, kad jai perankšta “L. Žiniose”, ir 
1910 m. praelėjo leisti “Visuomenę”. Tik ir 
tuomet jie purtėsi nuo bent kokio praktikos 
darbo darbininkų taipe — jie jį seniai buvo 
likvidavę. Likvidavo netik nelegalę s.-d.' 
partiją (norint ant popieros ji gyvavo) ir 
įvairias senąsias veikimo formas, kaip Ru
sijos likvidatoriai, bet ir bent kokį darbą, 
darbininkų miniose. Nei tebežinančiose 
da kai kur darbininkų sąjungose, nei įvai
riuose suvažiavimuose, neįi niekur nedaly
vavo. Tik “tautos” namais buvo susini- • 
pinę, Lietuvių Mokslo Draugija, lietuviu

(Pabaiga bus).
(Iš “Socialdemokrato”)
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apoint 5231 Daugiau žinių nuo kad męs jokio pelno iš to ne 
darom ir reikalaujame tik

site, už tuos męs ir balsuo 
sime”. Tai toks sufragis

Gui de Maupasant

<lu sykiu savaitėj 
.nkais ir Pėtnyčiomis.

,ing St., Brooklyn, N. Y.

visokių išmatų; jis buvo tartum nesavas, 
nes sunkiai jam atsiliepė tokis nepasiseki
mas, kad visiškai tapo sumuštas ir žmonės 
paimti į nelaisvę, kurie per visų savo am* 
Žiu nieko kito ir nežinojo, kaip tik pergalę

o v* —
rasivazinejimastai atlyginimo uz Krasos 

ženklelius ir registrų iškaš- 
čius. Taip-pat ir su rašinė
jimu vokiškai laiškų, kuine 
nueina dabar į užimtąją 

valdžios per Amerikos Ron-.Lietuvą . Nekurie ima tam 
sulatą Stettine, kuris tas ži-. tikras sumas už nusiunti- 

n oria i

vokiečių valdžios
Šią savaitę gavome dau

giau žinių nuo Vokietijos

Kooperatyviška tLietuvių
, Bendrovė, 183 Roebling St., 
n, N. Y. Pirmininkas Ch.

s, Sekretorius A. Jurevičius, 
rius V. Paukštys, Redaktorius 

ruseika, pagelbininkas red. V. 
cštys.

Prenumerata metams: Amerikoje— 
,2.00, Kanadoje ir užrubežiuose — 
$3.50; pusei metų Amerikoje—$1.00, 
Kanadoje ir užrubežiuose—$1.7o.

ulatą Stettine, kuris tas ži-'tikras sumas už 
lias prisiuntė “Keleivio” a- 
••enturai, per tarpininkystę

k o n g re ss m a n o G a 11 i \ 
Boston. Atsakymai \ 
pajieškojimų, kuriuo* 
buvo išsiuntę vokiečių val
džiai. Pranešimas skamba

m a ir darbą. M( 
parašysime tokius

is i kurie tik nuo mūs to veika

dabar važinėja.
Iš to visko aišku, kad iš 

sufragiscių veikimo maža 
nauda moterims darbiniu-, 
kems. Jeigu sufragistės ir j 
iškovos lygias su vyrais tei
ses, tai darbininkės veik nie
ko iš to nelaimės, jeigu tiki 
sėdės rankas susidėjusios iri 
žiūrės, kaip sufragisčiu at-

miesto.
Vertė švencioniškis.

P]VS reikalausime, apart 5 c. kra

Apgarsinimų kainos ant užklausi
mo.

Telephone Greenpoint 52M.
The Lithuanian SemiAJieekly

“LAI S VT ”
Published by the Lithuanian
Cooperative Pub Soc. (Inc.)

Every .Tuesday and Friday 
at 183 Roebling St., Brooklyn. N. Y.

niuose praneša, kad jis te
begyvena M a n k 11 v i š k i 11 o s e 
su ’savo molina. Jo tėvas 
išvažiavo į Ameriką. Jis ir 
jo motina turi mažą sklype
li žemės ir gerai gvvena.

Gavęs nuo vokiečių dau
giau žinių, redaktoriams pa
vėlinant, pranešiu.

F. J. Bagočius,
28 B road wav,

So. Boston, Mass.

bot iki greito pasimaty- 
I mo!...—atkirto Dufurienė.

Sekančiais metais, vieną labai karštą 
nedėldienį, Henriką apėmė liūdnumas, pri
siminė visi tie malonumai, kuriuos jis pra- 

J leido girioj su Henrijeta ir nu prendė vie
nas atlankyti tą savo “kambari kuriame

Pros. Chos. Lutkus, Secretary -A 
Jurevičius, Treasurer A’. Paukšty.- 
Editor L. Pru.-eika, Ass t editor V
Paukštys. f

Yearly subscription rates: ir 
$2.00, to foreign countries $3..

“Entered as second class matter 
March 11. 1914. at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the .Act 
of March 3, 1879.

nevėžy praneša, kad jie te
bėra Koriuose ir yra sveiki. 
Jie neturi pinigų ir prašo p. 
Petrausko, kad jiems pri
siųstų.

PETRONIS, VERONIKA.

Moterims
Naujienos

SUFRAGISTeS dar-

Visi siunčiami redakcijai raštai turi 
būti su autoriaus vardu, pavarde ir 
antrašu, Vi.'U> atsių.-tus raštus re
dakcija taiso ir trumpina pagal sa
vo nuožiūrų. Korespondencijos ir 
menkesnės vertės raštai netinkami 
spaudai naikinami, jeigu autorius ne
reikalauja grąžinti.

kalniukuose, Biržų pavieto, 
praneša, kad ji negalėjo jos 
surasti toj apielinkėj.

DA IR KOSTANTAS. Vo
kiečių valdžia Biržuose 
praneša, kad Petro Andriu
lio moteris ir tėvas ir jo vai-, 
kai Alatilda ir Konstantas,)

Iš Lietuvių Sociali 
stų Sąjungos.

Washingtonas — tai 
fragisčių generalis št 
Ten susispietę visos jų jie
gos—visa grietena, apieku- 
rią pradeda kalbėti įvairus 
politikieriai, ypatingai besi
artinant prezidento rinki
mams. Dabar apie 30 žy
mesnių agitatorių važinėja 
po tas valstijas, kuriose .mo
teris turi balsavimo teises 
ir rengia jas prie prezidento

j rinkimų. Visųpirmiausiai 
sufragistės mano pradėti at
vira kova su demokratu 
1 artija ir agituoti visas mo-

su-

uem

M1KOLAIT1S, BRONIS- 
\VA. Vokiečių raitoji po-

Scrantono kuopa pradeda 
kilti, kaip rašoma “L.” re
daktoriui. Mūsų žmonės ten 
darbuųjasi išvien su anglais, 
lengvina bendios prakal

Akron, Ohio. — Drg. V. 
Andriulevieius atvažiavo į 
Akroną. Tuo tarpu jisai 
dirba dirbtuvėje. Geistina 
būtų, kad drg. Andriulevi- 
čius padėtų sustiprėti Akro- 
no ir Clevelando socialis
tams.

^Kad pagerinus savo būvį,'siminp Xlsl malonumai, 
moteris darbininkes taipgi 
iri valo organizuotis ir agi
tuoti tas s'avo drauges, kil
ios gali balsuoti, kad bal- 
aiotų už socialistų partijos 
itstovus, oQne už rcpubliko- 
iii ar demokratų, kaip kad 
laba r daro sufragisčiu va- 
loves. ■ Ne sufragizmas.bet 
socializmas gali pagerinti 
viso pasaulio darbininku bū-

zių nieko kito ir nežinojo, kaip tik 
savo priešų.

Perėjus kareiviams, vėl užviešpa 
'tyla, apėmė baimė visus miesto gyventojus, 
visi lauko ko tai nepaprasto, baisaus. Dau
guma buržujų, paskendusių taukuose ir 
netekusiu mitrumo ir narsumo, drebėdami 
laukė atsilankant priešų, kurie pergalėjo 
mūsiškius ir bijojo, kad jų virtuvių peilių 
ii* kitokių įrankių nepaskaitytų ginklais.

Visas gyvenimas tartum apmirė; krau- 
ros; ant gatvių nei gyvos dū- 
retkarčiais galima buvo išvysti 
pilimi, labai nusigandusį ir ei-

t uve

TRIS MOTERŲ LAIKRAš-

Ikišiol Amerikos nmterįs 
■ neturėjo nei vieno savo laik
raščio, bet dabar, kaip gir
dėti, greitu laiku susilauksi
me net trijų moterų laik
raščiu. S. L. A. 29 seimas 
nutarė leisti moterų ir vai
kų laikraštį. Lietuvių Mo
terų Progresyvis Susivieny- 
jimas paleido referendumu! 
nubalsuoti apie leidimą sa
vi organo. Šiomis dieno-j 
mis buvo Rymo-KataPm 
Moterų Susiviėnyjimo kon
vencija ir joje taipgi nutar-| 
ta leisti moterų laikrašti. 
Seimas redaktore išrinko U. 
Jak1. uu. kalte, literatūros 

kun. F.

čia i nustebo 
ant žolės ir

Kaip tik ji pamatė*Henrika, tai t ne

kalbėti;Paskui jiedu šaltai pradėjo 
tartum pirmiau tarpe jų dviejų nieko bend
ro nei nebuvo atsitikę, v

sirišęs prie šios vietos, tankiai ateina ją 
atlankyti ir atsisėdęs svajoja apie praeitį, 
tuomet ji pakele galva, įsmeigė savo akis

prisimenu šią vie-

Tuom tarpu nubudo jos vyras, pradė
jo raivytis irj'iovaudamas tarė:

—Na, mano\n)icla, aš manau, kad lai
kas namo važiuoti.

Gui de Maupassant.

Karštuole.
Vertė švencioniškis.

. "Į nor-' pUiei 
nantį pasieniais

Laikas toks nuobodus, taip kankinantis 
ir dauguma pradėjo trokšti greitesnio prie
šų atėjimo, kad tik išsigelbėjus nuo to nuo
bodumo ir baimės. 7

Ant rytojaus, nežinia iš kur, visu grei-‘ 
tumu perjojo per miestą pulkas raitelių. 
Truputį palaukus, juodas debesys pradėjo 
leistis nuo šventos Katarinos kalno, o kitu 
du pulku pasirodė ant Darnetoliaus ir Bua- 
gilmos kelių. Akies mirksnyj pirmosios ei
lės trijų korpusų susivienyjo ant pleciaus 
palei rotušę, o visomis kitomis gatvėmis 
pradėjo eiti batalionai paskui batalionus ir 
visas miestas užplūdo vokiečių kariumene.

Mieste pasigirdo nesuprantama kalba 
komanda, kurios balsas nešėsi po visą mies
tą. Namų gyventojai, užsidarę langus lan- 
genyčiom, patamsyj sėdėjo ir per plyšius 
žiūrėjo, kas dedasi ant gatvės. Juos apėmė 
tokia baimė, kokia gali apimti iškilus aud
rai, žemes drebėjimui ir tam panašiom ka
tastrofom, kurios naikina visą žmoniją ir 
prieš kurias žmogaus protas ir visos jo ga
lybes nieko negali padaryti. Tokia pat ap
ima baimė, kuomet žmonija sukįla prieš 
viešpataujančią tvaiką, norėdama ją išrau
ti iš pat pamatų ir visa tai, ką ligi tam lai
kui gynė žmonių įstatymai arba gamtos,, 
pasirodė pergalėti kokios nors jiegos. Juk 
kada užeina žemes drebėjimas, tai jis vis
ką sugriauna, suardo ir palaidoja po tais 
griuvėsiais; kada išsilieja upė, ji užlieja vi
ltis pakraščius ir apielinkių gyventojus ir 
vanduo neša prigėrusių žmonių lavonus sy
kiu su visais kitais daiktais ir paglemžia 
po savim; jeigu užeina armija, kuri nuvei
kia priešą, tai ji muša tuos, kurie bando 
pasipriešinti, kitus paima nelaisvėn, o li
kusių, silpnesnių, plėšia turtus ir ačiuoja 
viešpačiui dievui, šaudydami šimtais ar- 
niintų. Visa tai negeistini ir žiaurus apsi
reiškimai, kurie žmonėse naikina tikėjimą, 
užsi tikėjimą ir apkvaišina žmonių protą.

Tuom tarnu i kiekvienas namo duris 
veržėsi kareivių būriai ir paskui juos sekė 
viršininkai. Namų gyventojai turėjo juos 
priimti ir pavaišinti, kaip karžygius, užka
riavusius miestą.

Praslinkus tūlą laiką ta baimė, kuri 
pirmiau buvo apėmus visus miesto gyven
tojus, išnyko ir gyvenimas pradėjo eiti sa
vo vėžėmis. Daugely vietų prūsų aficieriai, 
įėję į svetimus namus, sykiu su šeiminin
kais valgė pietus. Daugelis ją buvo dorai 
išauklėtų ir, mandagumo dėlei, jie kalbėda
vo apie nelaimingą Francijos likimą, apgai
lėdami ją ir pasakodami, kaip bjauriai šia 
kare. Jiems už sąjausmus ačluodavo; ap
art to, ne šiandien, tai rvtoi tie aficieriai 
gali būti užtarėjais. Priėmus ir gerai pa
vaišinus aficierį, galima buvo gelbėt nuo 
įvairių nemalonumų ir nuo užlaikymo savo 
namuose keliate kareivių. Ir kam įžeisti 
arba užgauti tą, nuo kurio viskas priklau
so? Pasipriešinimą galima buvo paskaity
ti ne narsumu bei drąsumu, bet beprotys
te. Šiuom sykiu veik pas visus miesto gy
ventojus išnyko ta beprotystė, kuri savo 
laikais buvo ir dar suteikė gyventojams 
karžygių vardą. Pagalinus pas visus vietos 
gyventojus išsidirbo ta nuomonė, kad prie
šą netik aficierius, bet ir kareivius namuo- 
se priimti komandagiausiai, visame kame 
jiems nusileisti ir išpildyti jų norą. Bet 
ant gatvės, kuomet pašaliniai mato, nieko 
bendro su jais neturėti ir visai nekalbėti. 
Tokiu budi! vokiečiu aficieriai nuolatos 
slankiodavo po namus ir vakarus praleis
davo su šeimininkais.

Greitu laiku miestas virto tokiu, ko
kiu jis buvo prieš karę. Tiesa, francūzai 
veik nesirodydavo ant gatvių, bet už tai 
gatvėsJdmšte prikimštos buvo prūsų karei
vių. Pagalinus raitelių aficieriai, sunkiai 
žingsniuodami gatvėmis ir vilkdami ilgus 
kardus, prikabintus prie šonų, labiau neap 
kentė paprastų miesto piliečių, negu pėsti- 
:"1"' šauliu aficieriai, kurie metai laike

is per mie 
iriumenės.komRotj 

Kemėšis
dienė ir U. Jakubauskiūtė. 
Tokiu būdu ober-cenzorium 
moterų laikraščio bus kuni
gas Kemėšis. Mat, kunigai, 
kaipo vienuoliai, daugiau 

.“supranta” moterų reika- 
’i “patyri- 
gyvenimo, 

ir išrinko 
literatūro<

ta i buvo ne ka
bu riai. Karei-

nos su. mušto? 
įeiviai, bet 
viai murzini, 
plyšusiais mundierais, be vėliavų, neparda
vę priešams i nelaisvę, tingiui žingsniavo 
pirmyn. Išrodė, kad visi jie 
šioj, bejiegiai, negalinti nei 
svarstyti ir žingsniavo ne pa
bet iš įpratimo ir kuomet tik • 
ant žemes. Ypatingai 
viniai, ramus piliečiai 
žiliai, kurie, užsidėję

balsuotu už Wilsona. Mat, 
Hifragistės pyksta antAVil- 
: ono, kad jis atsisakė joms 
prigelbėti kovoti už išgavi
ma balsavimo teisiu. Kada 

CIŠKA. Vokiečiu raitoji Ię’.y8i3tės , kreipėsi pas 
policija Vabalninkuose pra- W!‘son‘l’ P‘W<k<>w J! 1 pa- 

in\n.!8e!b‘l’ tai 8'avo atsakymą, 
kad suteikimas moterims ly- 

YLFXAN su vyrais teisių priklau- 
Įso ne nuo prezidento ar par- 
ilamento, bet nuo atskirų 
valstijų ir tą klausimą turės 
išrišti kiekviena valstija at
skirai, 
ir nori 
t i, nori

pavieto, prane i ne 
apie

rasti toj apielinkėj.
ŽILINSKE

DER IR JUOZUPAS. Im
peratoriškoji svetimų žemių 
ministerija prisiuntė me
morandum, kad tos abidvi 
šeimynos gyvena Graužinė
se ir džiaugiasi kuonoge- 
riausia, sveikata ir gyveni
mo padėjimu.

CZIUPRINSKAS, VIK
TORIA IR M AME. Vokie
čiu valdžia (Georgenburge

mų” iš šeimynų 
todėl katalikės

mąstyti, nei 
>al savo norą, 

sustodavo, 
P/.is Težėr

iu skriaus tieji bur
nt peties šautuvą,

ėjo susirietę ir mitrus, narsus raudonbilie- 
čiai, vienok apimami baimės ir entuziazmo

Pittston, Pa. — Tarpe vie
tos draugų nėra gero sutiki
mo. Kame priežastis? 
Daugiau draugiškumo, dau
giau !

Nashua, N. H. — L. S. S.
kuopelė smarkiai kįla. kaip (jurbUrg) praneša^ kad jų
rašo drg. Berūkštis. Kuopa 
jau turi 22 draugu.

Philadelphijoj. — Phila- 
delphijoj yra apie 17,000 lie
tuvių—o L. S. S. kuopoj 
dera tik 50 draugų, 
kaltas?

Į San Francisco, Los

pri-

\n-

tiją L. S. S. siųs šį rudenį 
savo keliaujantį kalbėtoją. 
Jeigu 2,000 draugų paau
kautų po 10 centų kiekvie
nas, tai susidarytų $200.00 
Pinigus siųskit “Kovos” ad
ministracijai. “Laisvės” re
daktoriai daro pradžią. Jau 
nusiuntė 20c.

Vakaruose reik agitato
rių!

Brooklyno, Worcesterio ir 
Bostono kuopiečių dauguma! 
balsavo už Worcester),kaipo 
vietą būsiančiam L. S. S. su
važiavimui. Tiktai 7 brook- 
lyniečiai ir 3 bostoniečiai 
balsavo už Chicagą.

Pittsburgo socialistai (ir 
apygardų) nutarė siųst de
legatą į L. S. S. «eimą. Na
riai* tu rėš sumesti $20.00. 
Draugai pittsburgiečiai, bū
tinai pasiuskit seiman bent 
2 delegatu. Pittsburgiečių 
ūpas pakilęs.

IMroit — Kas su juo? 
Kitko nerigirdi?

negalima ten rasti.
JAKAVIČIA,JONAS. Vo

kiečių valdžia Stakliškiuose 
praneša, kad jo ten. negali 
rasti.

Stakliš-Vokiečių valdžia 
kiuose praneša, kad jų ne
gali rasti Dokorniancise.

PACZETA, KAZIMIR IR 
ANNA. Vokiečių valdžia 
K i bartuose praneša, kad jie 
tebegyvena Cziczikiuose 
prie Olitos ir yra geriausioj 
sveikatoj ir padėjime.

LOWCZKA, FRANCISZ- 
KA IR DU KŪDIKIU. Vo
kiečių valdžia Vabalnikuose 
praneša,kad jie gyvena dva
re Vasakiuose prie Traškū- 
nų. Visi yra geriausioj 
sveikatoj, bet reikalauja pi
nigų.

Pradėjus “Keleivio agen
tūrai jieškoti prapuolusiųjų

si! Wilsonu atsiteis- 
parodyti, kad ir jo 
priklauso ne nuo 

parlamento, bet nuo atski- 
irų valstijų.
! Sufragisčiu agitatorės no
ri suorganizuoti visas mote
ris-balsuotojas į vieną uniją 
ir paskui balsuoti tik už tos 
partijos kandidatus, kuri 
kovos už suteikimą mote
rims lygių su vyrais teisių.

Suprantama, susipratę 
moteris ir suprantančios 
klesų kovą neatkreipia jo
kios atydos ir tą sufragis- 
čių veikimą, nes po tas val
stijas važinėja ne darbinin
kių klesos užtarėjos, bet ka- 
pitalisčių. Jos gerai žino, 
kad tik socialistai kovoja už 
suteikimą moterims lygių su 
vyrais teisių, bet nepasako, 
moterims ■ ~!
balsuoti už socialistų parti
jos kandidatus. Jos pir
miau nori suorganizuoti vi
sas balsuotojas į vieną uni
ją. o paskui demokratų ir 
republikonų partijom pasa
kyti: “štai, gerbiamieji, męs 
turime jiegą ir dabar kurie 
prieš mus žemiau nusilenk-

komisiją.
Juo, daugiau moterų laik

raščių, juo daugiau tarpo 
pačių moterų bus judėjimo 
ir tie laikraščiai turės ir 
moteris padalinti į sroves, o 
atsiradus srovėms, be abe
jonės, atsiras ir klesinė ko
va. O tokie apsireiškimai 
nūs ir džiugina.

RED. ATSAKYMAI.
F. Kiuxmen (Kenosha). 

Ačiū už iškarpą, tačiaus ne
galėsime jos sunaudoti.

Laisvam Gyvanašliui, 
Bridgeport, Conn. — Kores
pondencija paišeliu rašyta 
ir negalima Įskaityti. Ne

Ten buv  ilsiam Mergos 
Vaikui, Philadelphia, Pa. — 
Už patalpinimą tokios ko
respondencijos, minimas sa
linu inkas gali redakciją į 
teismą patraukti. Apart to, 
tamsta po korespondencija

/ balsuotojoms!nepasirašai savo pavardės.
j. Pakarkliui (Norwood, 

Mass.). — Turite šiek-tiek 
teisybės, betgi debatai vis-

me jų sustabdyti.
Svečiui, Athol, Mass. — 

Mass. — Apie prakalbas jau 
buvo minėta, kitas žinutes 
talpiname. Ačiū.

Tarp jų buvo įsimaišiusių raudonkelnių,— 
tai liekanos kokios nors divizijos, kuri tu
rėjo didelius susirėmimus ir likosi visiškai 
sumušta; greta pėstininkų traukė nuliūdę 
artileristai; retkarčiais pasirodydavo ir 
raitelis, neįpratęs vaikščioti ir vos 
spėjantis su pekstininkais žingsniuoti.

Daugybė liuosnorių būrių, kurie prieš 
mūšius pasiskirstė žymius vardus, kaip tai: 
“Kerštininkai—Pergalėtojai”, “Kapų-Pilie- 
čiai”, “Mirties-Nešiotojai” ir kitokį,— jie 
visi ėjo skyrium ir panašus buvo į banditus. 
Jų vadovai—įvairus pramonininkai, kaip 
tai: skuęlurų pirkėjai, taukų ir muilo par
davėjai, javų perpirkėjai, vakarykšti kar
žygiai, kurie už pinigus arba ilgus ūsus ta
po paskirti aficieriais, apsikabinę ginklais, 
apsisiuvinėję savo drabužius visokiais bliz
gučiais, kalbėjo užkimusiu balsu, svarsty
dami karės pienus ir girdamiesi šaukė 
kad jie vieni ant savo pečių gales išnešti 
pražuvusią Franciją; bet buvo tokių atsiti
kimų, kad tie karžygiai, kurie ėmėsi Fran
ciją išgelbėti, bijodavo savo kareivių, ap
šauktu niekšais ir korikais, kartais labai 
narsių plėšikų ir net girtuoklių.

užimti Ronana.v
Nacionalė gvardija, bėgy dvieju mene

apieli nk i nė se gi i • i t > s e.

tis krūmuose sujudėdavo, pakeldavo triukš
mą ir pradėdavo rengtis prie mūšio, sugrį-

mus “išnaudotojais”, ge- 
šeftmakeriais” ir girdi “iš 
to nieko nebus. Pasekmės 
dabar yra matomos. Tie, 
kurie ant mūsų šaukė, da
bar patys pasiskelbė, kad ir 
jie jieškosią už tam tikrą 
sumą pinigų, nežiūrint ant 
pirmesnių išmetinėjimų 
mums ir nežiūrint ant to,

DR. H. A. MEDOFF
Buvęs ant kamp. N. 2nd ir Berry St. 

dabar 500 GRAND ST.
Šiuomi pranešu Brooklyno lietu

viams, kad aš atidariau naują AP- 
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 včl atsilankyt pas ma
ne, o būsit užganėdįnti, kaip ir se-

Su ( pagarba..
DR. H. A. MĘDOFF

KLYN, N. Y.

Jos ginklai, niundierai, visa ta mirties 
šmėkla, kuria xjie neapsakomai didžiavosi 
ir, išeidami ant vieškelių, daugeli baugino, 
staiga nežinia kur dingo.

Paskutiniai francūzų kareiviai ką tik 
perėjo upę Seną ir patraukė per Sant Sa
ver ir Burg-AŠar Pont-Odemoro linkui; 
paskui.juos, lydimas dviejų adjutantų, šun

niau

500 GRAND ST., BR(

kiai žingsniavo generolas, kuris buvo ant 
visko pasiryžęs, nes negalėjo nieko gero nu
veikti su ta niarga gauja, susidedančia iš

atgal girtuokliavo šiame mieste 
(Toliaus bus).
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KORESPONDENCIJOS
draugystės nariais?

Kaip šv. Juozapo drau 
gystės nariai, taip ir kliubie 
čiai turėtų apie tai pagalvo

centų. Aukų surinkta 14 do
lerių su centais. Reikia pa
žymėti, kad pirmininkas 
prašė aukų tuomet, kuomet 
daugelis publikos jau išsi
skirstė, per tai ir niažai su-

už stiklą alaus labai lengva 
juos pakviesti liudininkais. 
Pagaliaus, jie gali būti netik 
liudininkais, bet “teisėjais”

PITTSBURGH, PA.
S. L. A. dalis protestuoja 

prieš seimo nutarimus.Z 1 Tūlos vietos S. L. A. kuo- 
•os pradeda protestuoti 
•ries 29-to S. L. A. seimo 
nutarimus, kaip tai: prieš 
autinės Sandoros užgiri- 
tią, prieš paskirimą iš S. L. 
L iždo $500 Autonomijos 
ondui ir t. t. Daugelis S. 
4 A. kuopų narių sako: “Iš 
Lutonomijos Fondo daugiau 
lieko nebus, kaip tik neku

ria gaus geras vakari j as po 
Europą pasivažinėti, o jų 
kelionių ir kitas padarytas 

• lėšas apmokės autonomijos 
J fondas. Jeigu $500 būtų pa

skyrę sušelpimui nukentėju- 
i šių nuo karės, tuomet būtų 

atlikę naudingesnį darbą, 
negu dabar, paskirdami Au
tonomijos fondui”.

/ Suprantama, kiekvienas 
1 turi pilną teisę kalbėti ir 
/ žiūrėti, kur ir kam skiriami 

jų sumokėti pinigai.
Tas pats ir su Sandoros 

užgirimu: 29 seimo delega
tų balsų buvo didžiuma, ku
rie priėmė rezoliuciją, užgi
nančią Sandorą, bet daug 
delegatų ir priešinosi tai re
voliucijai. Tokiu būdu pri
ėmimas seimo delegatų re
zoliucijos, dar nereiškia, 
kad sutiks su ta rezoliucija 
visų S. L. A. kuopų nariai 
ir dauguma kuopų nepripa
žįsta Sandorą už naudingą 
įstaigą.

Kadangi seimo delegatai 
užgyrė Sandorą, tai, su
prantama, centras turės ją 
ir remti. Tokiu būdu dau
gelis kuopų pradės protes
tuoti prieš centro pasielgi
mą ir gali iškilti suirutė pa
čiame Susivienyjime.

i *

* ♦

2 d. liepos buvo ekskursi
ja, kurią parengė bendromis 
jiegomis N. S. lietuvių drau
gystės. Pelnas buvo skiria
mas sušelpimui nuo karės 
nukentėjusiems lietuviams. 
Nors žmonių susirinko ga
na daug, bet pelno liko ne- 
perdaugiausiai—apie $50,
kurie, rodos, tapo perduoti 
vietos L. Š. F. kasieriui. 

\ Ekskursija, išdalies, buvo 
vraži, bet pavakariais atsi- 

ado tokių, kuriems kas to- 
o nepatiko ir girdėjosi 

zėjimai ant rengėjų. A- 
6 vai. lietus užėjo ir vis

kas nutilo. ‘ Ekskursantai: 
truputį nukentėjo nuo lie
taus, nes traukinys atėjo tik 
praslinkus dviem valandom 
laiko, kuomet lietus pradėjo 

. lyti.

bos; kalbėjo čiela eilė kuni
gų apie savąją politiką ir 
tam panašiai. Žmonių susi
rinko virš šimto. Ant galo

bėti tūla Švedaravičiu. Pas
tarasis pasigyrė, kad kalbė
siąs apie darbininkų reika
lus. Tiesa, pirmiausiai pa
sakė, kad darbininkai pri
valo šviestis, lavinti, savo 
protą, nes tik apsišvietę ga
lės pagerinti savo būvį. Pas
kui pradėjo kalbėti apie lie
tuvių organizacijos, išgyrė

avus didesnę
pie beždžiones, paaiškinda
mas kiekvieną jų tinksą. 
Aiškino taip, kad vargiai iš
drįsta panašiai aiškinti ir 
Lietuvos piemenis.

Patartina tokiam kalbėto
jui” pirmiau gerai ir aty- 
džiai į veidrodį pasižiūrėti 
ir tuomet jau pasakoti apie 
beždžiones ir visus jų tink- 
sus.

švcntakupris.

YOUNGSTOWN, OHIO. 
Parapijos lyderių veiki

mas.

ATHOL, MASS.
Nuo policijos pabėgo, bet

liomis dienomis čia buvo 
toks atsitikimas. Tūlas R., 
žinomas vietos lietuviams 
kaino karštas katalikas ir 
dievobaimingas žmogus, nu
ėjo į Athol Coal Co. sandėlį, 
prisikrovė maišą anglies ir 
leidosi namų linkui, b.et po- 
licistas ii pagavo. Beeinant

rinkta.
Visakas pavyko labai ge

rai, deklamatoriai savo ro
les atliko puikiai. Piknikas 
buvo be svaiginančių gėry
nių, todėl viskas kopuikiau- 
siai ir pavyko. Garbė fnir- 
tiečiams, kad įstengė su-

pildyto jais. Tokiems užten
ka parodyti kaltininką, tai 
jie ir pulsis su kūmščiomis. 
Man rodosi visai bereikalin-

daug liūdi ninku statyti nė i'
gu pasilinksminimą. Geis
tina būtų, kad ir tankiau
parengtų tokių pasilinksmi-1vo mėnesinis susirinl 

drauevstl <■ 1n imu.
Kukas.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GI BĖK 

NIJOSE, KURIAS UŽĖMĖ IEČIAI
P»r mūsų banką fallt* ?'Tnin*rvc bei

Tfctoie vokiečiais. Męt

SUTARTI SU VOKIETIJOS KAXXA

Barline, tadil jallme parsiųsti plnljrnu | tas v*-ra* 
vaMagičiau 800 markių (*pi» 828 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VAiDFtO* P«lfr 
>H’RA, TOOftL TAVO PINIGAI GVARAN I O

Norėdami rauti daužia* infarwaeP h-alaklUs 
<*i ar raftykita lalikų paa

HENRIKAS C. ZARO. Hankierlue
Metropolitan Saving B?nk HuiMint

No. 1 Third Ave., cor. 7th 8‘ New York Cit>

jį su an gi iii 
įleistas spėjomaišeliu.

j syki suduoti la^c’a per alkū- 
ir B. pabėgo.

Kadangi laimingai pavy-

ARGENTINOS PA
DANGES.

Vietos lietuviai-katalikai ^0 bausmės.

ko pabėgti, tai nunego uz 
miesto, įlindo i krūmus ir 
ten išgulėjo visą dieną. Pati, 
nesulaukdama vyro, nuėjo į 
policijos stoti ir pranešė, 
kad jos vyras ryte išėjo ant 
gelžkelio anglių pasirinkti 
ir dabar nesugrįžta. Polici
jai to tik ir reikėjo: ji už
sirašė pavardę,, adresą ir 
liepė moteriai eiti namo. Va
kare ir vyras, išlindęs iš 
krūmų, parėjo namo. 1 d. 
liepos policija jį pareikalavo 
į teismą ir ten užsimokėjo

28 d. gegužės,, teritorijoj 
Neuquen, sukilo kaliniai. 
Jie išlaužė kalėjimo duris, 
išbėgo laukan, nuginklavo 
v i s ą sa r gy b ą, p aė m ė gink
lus ir patys apsiginklavo. 
Kalėjimo viršininkas parei
kalavo ginkluotos policijos, 
bet ir pastaroji negalėjo ka
linių paimti, nes jie labai į- negalima sutikti, 
nirtę ir gerai apsiginklavę, sakyta, kokiai 
Dabar tankiai įvyksta tarpe komitetui bus siunčiami su- 
policijos ir kalinių ginkluo-

tės Argentinoj sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės lie
tuvių. Perskaityta tos

tai paaiškino tos 
tės naudingumą, t*

su tos draugystės įstatais 
nes nepa- 

draugystei ar

nutarė sykiu su L. S. S. 1 
kuopa sušaukti viešą susi
rinkimą, į kurį per laiškus 
užkviesti visas aplielinkių 
draugystes ir kada įvyks 
toks suvažiavimas, tai su- 

kad

neapsakomai tamsus ir kas 
tik nori, tai juos išnaudoja. 
Pastaruoju laiku čia atsira-

,fl°.KelbtaS kat?Hky o dabar nei anglies ne~i'$20.’
Reikia pažymėti, jeigu pa

našiai būtų pasielgęs socia
listas, tai vietos kunigėlis

kurie visas pastangas deda, 
kad išvaikius iš šv. Juozapo 
draugystės narius. Mat,! 
minėta draugystė turi ne
mažai turto, tai stulpai ir 
darbuojasi, kad joje neliktų 
nariu. Rodosi gėda šv.Juo
zapo draugystes nariams, 
kad juos už nosies vedžio
ja keli taip vadinami vado
vai, o jie tyli ir lenkia prieš 
juos savo galvas.

Man teko kalbėti su dau
geliu narių, kurie stačiai 
dejuoja ir nežino ką daryti 
su tais ponais. Tūli jų sako, 
kad geriau išstoti iš drau
gystės ir palikti visą turtą. 
Man rodosi, kad labai klair, 
dingai mano tie, kurie nori

♦
♦ *

25 d. birželio buvo konfe
rencija L. S. S. III Rajono, 
kurioj likosi nutarta keliū
tas svarbių dalykų, kaip tai: 
duoti papeikimą tiems są- 
jųngiečiams, kurie priklauso 
prjH tautiškos Sandoros, sių
sti nuo Rajono delegatą į 
Sąjungos susivažiavimą, ne
paisant į thį kur jis nebū
tų, ant 23 d. rugpjūčio su- 
engti Rajono pikniką ir 
am panašiai. Buvo kalbė- 
a apie platesnę agitaciją 
•ieš prezidento rinkimus ir 
airių įstaigų viršininkų, 
atarta bent kelis sykius 
daryti susivažiavimus,ku- dabar pradėjo suktis 
lose galėtų dalyvauti kaip1 “Liet. Progr. Kliubą. 
ungieciai, taip ir pašali- 

• ir tokiuose suvažiavi- 
j)se visapusiškai gvilden- 
įvairius klausimus.

x Beviltis.

BRIDGEPORT, CONN. 
) d. liepos buvo prąkal

Jeigu būtų už $20 nusi
pirkęs anglies, tai veik vi
siems metams būtų užtekę,

1 didžiausi vagis, bet dabar 
apie savą nieko nesako.

rštas laisva- 
prie dvasios 

šventos ir rengiasi eiti ir 
'7 Į bučiuoti kunigėliui į ranką, 

; maldaudamas palaimos, 
i Laimingos kelionės tokiems I o
laisvamaniams. Juk neper
seniai ir laisvamanių tėvas 
Šliupas bučiavosi su kuni-

’Igais Tumu ir Alšauskiu, tai 
kodėl vaikams nepabučiuoti
kunigėliui į ranką?

• Svečias.negalima būtų prašalinti 
tuos kelis stulpus ir patiems 
pradėti draugystę valdyti.

Reikia pažymėti, kad vie
nas tu šulu virš metu nemo
kėjo į parapiją. Kada bu
bo parapijos mitingas, tai ir' 
jis atsilankė. Tuomet pir- lamacijų, žaislų ir kitokių 
mininkas pasako, kad jis’pamarginimų. 
neužsimokėjęs į parapiją ir buvo žingeidžios diskusijos, 
negali gauti balso. Minimas ■ nes diskusuota “ Ar verta 
lyderis pasako, jeigu jam’darbininkams prigulėti prie 
bus dabar suteiktas balsas,(tautinės Sandoros”? Disku- 
tai jis užsimokės skolą, ku- 'sijos buvo karštos ir užsi- 
rios randasi $20, bet jeigu tęsė gana ilgai. Bet po -dis- 
neduos balso, tuomet nemo- kusijų viršininkas paleido 
kės nei cento. Suprantama, per balsus, tai 
parapijonai nubalsuoja su- vo, kad verta prigulėti, o yi- 
teikti balsą. Tuomet atsisto- si prieš. Per diskusijas pa-

Jeigu aiškėjo . įdomių dalykų: tū- 
metams las sandoriėtis pasakė, kad 

išrinksite tą pati pirminiu- jis susitiko ant gatvės vietos 
ką, tai aš netik skolos nemb- Sandoros kuopos pirminin- 
kėsiu, bet visai iš parapijos ’ ką ir, negalėdamas nuo jo 
išstosiu, bet jeigu išrinksi-'atsikratyti, prisirašė. Nu- 
te mane; tuomet visą skolą ėjęs i jų susirinkimą užsi- 
užsimokėsiu”. (mokėjo 20 centų ir padarė

Tai matot, kaip mūsų ly-i įnešimą, kad čia, ant vietos, 
deriai elgiasi ir kokią agita-'veikti išvien su socialistais, 
ciją varo laike rinkimų. Ar Tuomet pirmininkas pasa
tai dailus pasielgimas?

Bet to dar neužtenka. Tū- duoti nukirsti, negu sykiu 
Ii tos kompanijos lyderiai su socialistais veikti. Sando- 

apie’ra esanti bėpartyvė ir jokiu 
Mat, būdu su socialistais negali- 

čia randa nemažai pritarė-ima esą veikti. Tūli sando- 
jų. Aš norėčiau paklausti riečiai, dalyvavę tose disku- 
tų lyderių, kurie pradėjo sijose, visiškai nežino kodėl 
plaktis apie kliubą, ar jie ir jie prie tos Sandoros pri- 
kliubui pirmiau nupirks na- klauso.

Besiartinant vakarui, pir- 
rašė susirinku-

CLEVELAND, OHIO.
9 d. liepos buvo piknikas 

?u įvairiais pamarginimais 
“Mirtos” choro. Buvo dek-

ja lyderis ir pasako: 
jūs ir sekantiems

jau stengsis

rinkti pinigai. Jų įstatuose
tų susirėmimų, iš abiejų pu- pasakyta sekančiai: “Drau-'tverti L. Š. F. skyrių, 
siu yra sužeistų ir užmuštų, gystės valdyba privalo su- paskui siunčiant aukas Lie

žinoti tas įstaigas, kurios tuvon arba Šiaurinėn 
priima aukas, o draugystės rikon, 
visuotinas susirinkimas nu- Lalams.
balsuos kokiai tų įstaigų pa
siųsti pinigus”. Iš to aiš- mėti, ' 
kiai matosi, kad prie tos !tė gyrėsi, jog daug

Dabar policija saugoja 
rubežius, kad kaliniai nepe
reitų į kitas respublikas, y- 
patingai į Chili. Priežastis 
sukilimo—tai badas ir žiau
rus administracijos elgima
sis. Jau net buržuaziniai 
laikraščiai talpina apie tai 
straipsnius ir pastebi, kad 
kaliniai prastai maitinami. 
“La Prensa” patalpino ilgą 
straipsnį, kuriame nurodė, 
kad 114 kalinių per mėnesį 
suvalgę įvairių produktų už 
43 pesus 32 centu. Ar tai 
gali žmonės gyventi tiek 
maisto gaudami? Juk jie 
privalo kelti maištus, kad 
išsigelbėjus nuo bado įnir

norėjo išeiti j streiką, bet 
kompanija sulaikė pakelda
ma po 20 centų į dieną. Vie
nok darbininkai tuomi neuž- 
siganėdina. Mat, darbinin
kams neduoda liuosos dienos 
i savaitę dėl poilsio ir už ne- 
dėldienius moka tiėk-pat, 

. . ....................~.i Ame-'kaip ir'už paprastas darbo
, neatidavus jų kleri-'dienas. Tuom tarpu karų 

!taisytojai ir inspektoriai vi- 
pažy-'sai kitokias išlygas turi.

Kadangi kari valytojai ne
Prie progos reikia 

kad “Diego” draugy 
y surinkus'organizuoti, todėl juos taip 

draugystės prigulės visokių - rūkų, bet visas jas pasiuntė kompanija ir išnaudoja. Da- 
žmonių ir paskui surinktas i Yčo komitetui. O dabartinė bar darbininkai subruzdo 
aukas gali nusiųsti Yčui,ku-1 “Diego” draugystė kaip tik ir pradėjo rašytis prie uni- 
ris paskui važinės po Euro- ir yra .išrinkta į komitetą jOs. Nors čia dirba įvairių 
pa ir eikvos tuos pinigus. !Lietuvių Draugystės Ar- tautų darbininkai, bet orga- 

Buvo užklausta delegatų,' eentinoj sušelpimui nuken- nizavimosi darbas eina ge
ar negalima įstatus pataisy- tėjusių nuo karės lietuvių, rai. Kaip tik didžiuma dar- 
t.i, kad paskui surinktos au- Kadangi “Diego” draugystė bininkų susiorganizuos, tuo
kus nepajkliūtų į kunigų jau pasiuntė surinktas ; 
rankas. .
taisymo atsisakė.
užklausta, ar negalima būtų siunčiamos ir tos aukos, kū-l 
surinktus pinigus siųsti be-1 rias surinks naujai sutverta rie ten dirba, tuojaus prie 
partyviui L, š. F., o iš to . draugystė. ................... ...
fondo pasiųsti į ten, kur bus j Tokni būdu susipratę dar- 
geriau. Delegatai atsakė, bininkai neprivalo remti mi- 
kad_L. š. F. esąs socialistų., Yėtą draugystę, nes už jų Xl ____
todėl jokiu būdu negalima į sudėtus centus važinėsis po‘ras, kurį parengė Lietuvos

i Europą visokie Yčai, Karu- Dukterų ir Sūnų draugystę

pa ir eikvos tuos pinigus.

au-Į met ir męs galėsime parei- 
Delegatai nuo pa- kas Yčo komitetui, tai long-’kalanti geresnių darbo są- 

\ ėl buvo vai galima suprasti, kur bus lygų, ,j
• Patartina lietuviams, ku-'

Suprantama, ar vėliau ar 
anksčiau juos sugaudys,jau 
keliatą dabar sugavo, dau
gelį nušaus, bet kitokio 
ėjimo jiems ir nebuvo. * 

* *
Pasikėsinimas ant socialistų 

atstovo gyvasties,
Buenos Aires, 8 d. birže

lio. — Parlamento atstovai 
Juan B. Justo ir Enrique 
Dickmann išėjo iš parla
mento rūmų ir leidosi “La 
Vanguardia” redakcijos lin
kui. Beeinant Tucuman- gai ir dvarponiai dabar ran-

unijos prisirašyti.
K. R

iš- 17 d. birželio 'buvo vaka.
jį ir aukas siųsti. j

Kaip keistai išrodo, kad 
bepartyvį fondą vadina so
cialistų fondu. Pagaliaus, 
jeigu tas fondas būtų ir so
cialistų, tai kas per nelai
mė? Juk socialistai sten
giasi išdalinti aukas darbi
ninkams ir tiems, kurie da- 
bar darbininkų eilėse atsi-!Kitokhl darbl.> nėra, kaip ū- 
dūrė. Reiškia, jeigu kuni-: kininkystės. Dabar fikinin- 

kai darbininkams moka nuo... , v-kyti, kad veikalą sulose ge
rai ir kas puolėsi į akį tai 

•kad moterįs geriau lošė už 
vyrus.

Žmonių susirinko nema
žai, tvarka buvo pavyzdin
ga. Pelno liko 15 dol. su 
centais L. O.

žos ir kitokie “geradariai”.
Putinas.

LETHBRIDGE, ALTA, 
CANADA.

Šis miestelis randasi neto-
Suv. Valstijų rubežiaus.

ir L. S. Š. 168 kuopa. Suloš
ta keturių aktų drama 
“Blinda”. Svarbesnių rolių 
aktoriai buvo gerai išsilavi
nę ir savo užduotis puikiai 
atliko. Mažesnių rolių ak
toriai lošė silpniau, bet da
lis jų pirmą sykį buvo ant 
steičiaus, todėl negalima nei 
peikti. Abelnai reikia pasa

— ------— - —-----------w V —— v -----— — ~ • — - - — » — “ T I-' •* * ■* A v. « V-’V K.* A. A %. % * *

Ypatingai gatve ant jų užpuolė du ap- dasi darbininkų eilėse, nieko. įki 70 dolerių Į mėnesį ir

ijos buvo karštos ir užsi-

tik du balsa

kęs, kad geriau jam galva v 7 C1 v C J v

mą, o paskui jau stengsis Besiartinant 
kliubiečius išgyventi, kaip mininkas paprž 
kad elgiasi su iv, Juozapo šių paaukauti

pra- neturi, tai ir jiems bus ly- maistą duoda. Reikia pažy- 
suteikta pašelpa, kaip., mėti,^ kad pabaigoj 1914 irdėjo šaudyti į Justo sočia- giai suteikta pašelpa, kaip..meti, kad pabaigoj 1J14 ir 

listą. Jo draugas ėmė šauk-!ir visiems kitiems. Kada de-(pradžioj 1915 metų viešpa- 
nurodyta,'tavo didžiausios bedarbės,

bėgo. Atstovas Justo tapo 
sužeistas į koją. Kas ir ko
kiu tikslu norėjo atstovą ir 
žymų socialistą partijos vei
kėją nušauti, tai dar nesu
žinota. Policija ir detekty
vai j ieško užpuolikų, bet 
ke’kas nesurado.
Kelios dienos prieš tai par- 

1 ■ > ne n te buvo di deli ginčai 
i. \ i ] ? e s o c i a 1 i s t ų i r ra d i ka 1 ų;

tarieji. negalėdami socia- 
norėjo net 
ir vos neiš-

Ii-t-į nuveikti, 
jiegą pavartoti 
kilo peštynės.

*
*

*
Buenos Aires lietuviai, so

cialistų šmeižikai, giriasi 
per “Vien. Lietuvninkų”, 
kad jie galį 50 liudininkų 
pristatyti, jog teisingai so
cialistus šmeižia. Aš tam 
pilnai tikiu, kad šiame mie
ste gali atsirasti tokių, ku
rie liudys prieš socialistus, 
nes ti rašo ir
kurie liudys—paukščiai iš
perėti iš vieno i kiaušinio ir

kad socialistai gali dar tei-iyPač vakaruose, tai ir čia 
singiau aukas išdalinti, tai:buvo baisiai prispausti Vo- 
delegatai atsakė, būk sočia- į kieti jos ir Austrijos paval- 
listams mažai simpatizuo- 'diniai; daugelį paėmė į ne
junti visuomenė, per tai su'kusvę. Bet dabar visur 
jais nesą reikalo nei užsiim-:darbai eina gerai ir veik vi- 
ti. v |sur darbininkų trūksta, tai i

Paskui buvo perskaityta'netik Vokietijos ir Austri-' 
laiškas buvusio tos jų drau-'jos pavaldinių nepersekioja, 
gystės pirmininko K. Izako, i bet paleidžia ir tuos, ku- 
kuriame jis paaiškina, kodėl Iriuos pirmiau buvo paėmę į 
atsisakė iš tos draugystės, nelaisvę.
Įnešė, kad visos aukos būtų Nors uždarbiai nemaži, j

PRANEŠIMAI.
Newark, N. J. — Visiems 

vietos ir apielinkių lietu
viams pranešu, kad Sietyno 
choro repeticijos būna sere- 
domis šv. Jurgio svetainėj, 
180-2 New York Avė. Pra- 

įdžia 8 vai. vakare. Taigi vi
si tie, kurie norite prie cho-

siunčiamos bepartyviui L.Š. bet visi produktai ir kitokį prisidėti, malonėkite at- 
^.komitetui ir reikalavo,kad gyvenimui reikalingi daik- pilankyti i svetainę ir laike

taitas būtų įstatuose paminė- tai dvigubai pabrango, 
ta. Draugystės nariai tą į- j sunku verstis. Apart to 
nešimą atmetė. Tuomet re-jvisokių daiktų uždėta karės 
zignavo pirmininkas ir 
L. S. S. 2 kuopos nariai.

Reikia pažymėti, 
“Vargdienio” draugystės 
susirinkime dalyvavo 39 na
riai ir tik vienas narys pri
tarė tai draugystei,o visi ki
ti balsavo prieš. Tokiu bū
du delegatai, nieko nelaimė-

I Pastaraisiais metais daū- 
kad gelis vyrų prisirašė prie ar

mijos ir nukeliavo kariauti. 
Tarpe prisirašiusių nemažai 
ir lietuviu.

Kanados Kareivis.

repeticijų prisirašyti prie 
choro.

Choro sekret. O. Beičienė.
Great Neck, L. I. N. Y.

BOSTON, MASS.

Franciškaus draugystės 
Fread Deuz Parke, Great 
Neck/ Pradžia 6 vai. vaka
re ir trauksis iki vėlai nak
ties. Įžanga 25 c. ypataL 
Visus vietos ir apielinkin

ję, iškeliavo atgal.
Tame pačiame susirinki

me “Vargdienio” draugystė

New York-New Haven and 
Hartford Co. South stoties 
karų valytojai jau du sykiu

kyti, o męs 
užganėdinti.

Komitetas.



L AJ S VE

OKU KĄSNELIAI Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. 'Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms guliernijoce, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGt S TA U Pl NI M UI ant \'/< metams nuo šimto.

.MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
S'TEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR Už
uos dokumcnl us-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
Ji i .1 141US (Insurance) gyvasties, nuo ug- 
t. IlkĖ-NDAVOJU BAKSĖS LAIŠKAMS —

t a i. j ha:

Farmos
GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farmas did"iau- 

šioje Lietuvių Farmerių Eolionijoje 
Arm-rikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę.- 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo- 
dam pirkėjams warant uotus popi'Tiu>. 
Deeds ir čystus 
extra mokesčiu, 
visokio didumo

Mes turime šit 
farmų parduoti:

(.RuM ATOMS.
GENERALI.šKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

I\a.> nori parsitraukti savo gimines iš seno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiami prie manęs, o bus užganėdintas. 

\ IS o K H) S R O D O S — P A T A R1M A1 DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
. Kilia: 155 CLINTON AVE.,3s» trrand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

ir bud inkai 
lygi, su juod'emiu ir 
su gera > n nei žibine.

mūs m-išdirbto.1-

ZIS M 0 j> te SĄžlMsKAS ATLIKIMAS VISI,! REIKALŲ.

TELEGRAMA ORAKI LI I

Mister Orakule! Męs 
Newarko vyčiai ir katalikai 
susilaukėm netikėto džiaug
smo. Kad jeigu pirm to ka^
nors butu sakes apie šią 
naujieną, tai būtume misti
nę, kad bedieviai fones kre
čia. Pereitą pėtnyčios die
na žiūrim ateina kok.> tai tr

basas, ilgu ploščium apsivil 
kęs, tautiška juosta apsijuo

katalikai norime sužinot,kas

linom, kad tėvas kapucinas, 
atplaukė Amerikon ant vo-| 
kiečiu submarines. IT. , 
valandos išgirstam tautiško-

navo is žemes r.gi 
inų nevalios, kur

pi muilinis bėgiojo pas- (
j TEISINGI AUSIA ir GERIAUSIA
? l.IE’l IJVIAKA

siiluod'imas jaunimus kon
kurentams. Mat, jis norėjo

kaitino senberniui pliką la- 
biioni', iš kurios dar nebuvo

nias jauna mergaitę, krito 
kaip negyvas. Jo draugai 
atgaivinę jį užklausė:

—Tai kodėl gi mūs visų 
But už i neužmušė?—klausia pasitv-

parke-

mi griekus . Kančias ken
tėjo cudaunas—po 19 valan
dų kasdieną turėdavo išgu
lei skersai kryžių. Kunigas 

mū-šaknevičius šias

na s p. -

Dabar męs, Newarko vy
čiai, neapsakomai džiaugia
mės išvydę savo senąjį dū
šių ganytoją. Generolas

šio šventojo dvi ronas po 
.penkis poterėlius kas vaka
ras. Dabar parengsim spy- 
čius šiam šventamjam, kur

Žemė do)-;) 
moliu, 
(leriau

Tu rime

$6.0(1 akeris ir brangiau.

c. iodami draugai.
— Jūs, durniai, nieko ne-

kino supykęs senbernis

sus paguldytu, kaip mane,

—Tai kaip saulė

Aš sakiau, kad jūs nie- 
nežinot,—vėl paaiškino

man

Mlntįs apie moteris.
—Išmintingiausia senelė 

visuomet Įpuola į svajones 
apie pirmąjį bučkį.

—Moterį dabina rimtu
mas, dora ii’... naujos mados

čiams, kokius nuopelnus po-;skrybėlė.
nas dievas suteiks, kad męs! —Tarpe “taip” ir “ne”pas 
taip atvožniai vajavojamės pmiteri ir rožės lapelio ne- 
ant šios ašarų pakalnės. j įtalpintum.

Na, pasakyk, Orakule, ar j —Daugelis moterų liežu- 
r«e šventas dabar yra kuni-jvi turi todėl, kad padengt 
gas Šaknevičius ir ar never- protavimą.
tas, kad prie jo melstumė- 
męs ir jį garbintumėm?

Orakulo prierašas — La
bai blogas ženklas yra, kuo
met toks, šventas žmogus 
apsilankė į jūs griešną mie-

uybę apsaugot nuo piktų 
dvasių, kad vėl į grieką ne-

Ačiū dievui.
Kartą poetas Puškinas, 

vaikščiodamas palei upę.pa
matė prisiartinant luotelį, 
kuriame sėdėjo keturios 
merginos. Puškinas papra
šė jų, kad perkeltų jį ant

sutiko. Kada poetas išlipo 
iš luotelio ant kranto, tai, 
suėmęs rankas ir pakėlęs į 
dangų akis, pratarė:

buvo keturios skylės ir ne
nuskendau.

Irgi “astronomas”.
Sykį ant pikniko tarpe 

jaunų merginų ir vaikinų 
buvo senbernis, kurio plikė 
atrodė kaip arbūzas. Iš va
karo jis buvo girtas ir ne- i

— Užkariaut vyrą, isimy-

moters džiaugsmas.

—olasiuK, nurodyk man 
nors viena vpata, kuri būtu *• V * C- ' K

—Mano įnamė.
—Kodėl?
—Nes ją kas rastas apian 

o garnys.

four ex”vaikinam

turi, taip neturi.

Daug yra tokiu lietuviu 
socialistu, kurie vienais me- 
tais “skutina” į Sąjungos 
viršininkus, o jau kitais — 
“nuskiltina” i katalikiškas

Kada žmogus užeina Į lie
tuvišką aptieką ant Halsted 
St., (Chicagoje) ir ko nors 
paklausia, tai barzda storu 
balsu surinka: “Turim, tu
rim”! O pagelbininkas plo
nesnių balsu: “Parduodam, 
parduodam!”

Kalakutas.

Juozas
GRA BĖRIUS

Garšva
(Undertaker)

išmokėti, Į ydainas 
i riaušių farma. Pa 
■ pirkti žemes nes ji 
gyn. At
tik riname 
gal savo 
(h* k i nei. 
bininkus 
gražiame

to. . 
m įe
iti r

didžiausia 
■ receptai 

daktarų.
a pl ieka 

. valstijoj.

Telephone Yards SKI or IKK

TIKRA LIETUVIŠKA A DTII7V A 
chicagoje A r 1 ILKA

M^>3 iRŽIaikoine kuogeriauni»« -ralwtwn. Su didele ityda išpildė* 
receptu* kaip Amerikos, taip Ir Europoa daktarų. Patartina* >a? 
lMiab.ua anieikiain dykai.

Savin’nkaa Ir Proviaorlaa

F. A. JOZAPAITIS
.*««! V’O H M.S ! Hp s [ REE I CHICAGO. ILL.

Gyvenimo Telephone Drover 7781.

LAI IMA UZSIRAiYTI "LAISVE

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetikų Ir 
lietuvių kalbos gramatiką savo namuose Iruosame laike. Visi išmoksta.

Nurodymai ir knyga DYKAI. Įdėk stempų. Adresas:

Lietuviu Korespondencijiue Mokykla, 1327 N. Robey SI., Chicaga

Sutaisau receptus su i 
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

K. SIDLAUSKAS,
Apliekorius ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

direktorius.
laidojo numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsatndau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ
Iškalbamuoju ir

144 N. 5th st., 
Brooklyn, N. Y.
Tol. 2320 Green point

Telephone 78G7 Main

greit <■) 
a-'iiioki* pas mus. 
jus. kad sura.-it f;

norą, ir už 
K vie am0 v 
ir biznieri 

ir sveikame 
ink vaikams

nyčių, geležinkelių ir gerų 
keliu, api linkę pirklybinio miesto 
Scottville'ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų farmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. 'Turė
site ant farmos .->au užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės Visokias skolas, ir jūs lik
site j kelis motus turtingais farme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c

Tikras adresas:

A.K1EDIS &,C0.

UEIUVISKA čKHEKA
ane.’anie.

mes

i busite muili
ns mie-tu dar

■ daugybę daiktų, reikalingų šiam 
nt-yk dėl dviejų aptiekų, galime 
i-gu kitur. Pas mus randasi šito- 

< ra.- nuo kosulio vaikams ir dide- 
inmientas dėl reumatizmo. Bon- 

R!,.) A N K A, baksas 25 ir 50c. 
airių ligų žiemos laike. 5) JVAI- 
M" PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 

< pauderio, odokolonos, perfumos ir 
visokių UREA M Ų d<-i \<idų. 7) ii’ITER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraupi Valyto is — bunka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalba lietuviškai, ru iškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas per. luntmo lėša.- apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba staniponns.

f. SHAPIRO, Lietu vi# k 3# Apliekorius \ 
l.i# So. 2nd Street ’Guinna* Av»

.''1'7,1)11 U I.

kių vaisi ų : 1 ) 
li< ms, boi.ka 
ka 25 ir ">0c.

M Skyrn

JUS GALETE IŠAUGU)
PLAUKUS

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS 
DEL VYRU 
MOTERIŲ.

DYKAI 
IP

Ar pražilę .justi plaukai nuo metu? Al 
užkristi kokias nors ne sveikumais ir

Ar kenkiu ka.- iš aiiku’-ian pasakytu ligų 
tai stenkitės apsiiigtioli jos. l’žsakykete 
lluostiola knygute jusu ptiyemtų kalba*

T; ir: 
km i".i

< • ra;
Odos i

P'ci.ilisto

plnllk U 
i išau-

--Burzda.—ir d<.kavonv-s nuo užganeuintu 
Eli*,tu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs gali me ik i t įkrenti kiekviena, kad 

gyduoles < 'A I ,V A( T ' IL\ sulaiko t-linkijnj 
j-.auku prašalina pl.iiskotes ir augina gra
žius plaukus r* 10 centu arba kfiiuos 

: sykiu su .Itisti antrašu 
:vienam dolerine dėžutę 
1 ir knygute ’’Teisybe

Męs išsiučeme 
Cal vacura—os 
Apie Plaukus.” 
etų kuponų, ir shiskete Manūr-n.
Union Laboratory, J3oX Union, N. Y 
UNION LABORATORY-,

Box 545, Union, N. Y.
SluČiu i ded.-mias 10 centu del apnio- 

kelinio kuštu persiutitno, meldžiu Išsiųst) 
man tojaus justi dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute • '-Teisybe Apie Plaukus.” 
LJ’asiuskete sykiu kuponu su justi antrašu.1

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Katik išėjo j« epuu-. .

boj knyga, iš kurios 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti fotografystės 
amato. Prisiųskite $1, 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokame. 
Adresuokite:
NORTH END PHOTO CO.

376 Selkirk Avenue 
Winnipeg, Man., Canada.
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1 Akušerka|
fc Pabaigusi kursų Woman* .Medical «a5 College, Baltimore, Md. įj
2 Pasekmingai atlieka savo darbu prlfi S
9 fljnadyme, taipgi suteikia viuokiaa rodą* S 
2 pagelba invairloee moterų ligose. £

| F. Stropiene,^..’’^ 1
g SO. BOSTON, MASS. J

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

DR. LA. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

Skausmą dantų sustabdau 
antsyk. Ištraukiu be jokio 

Paklauskite, kas
BjauriM.o»o*k .Anurmss dantų 

sustabdomai antnyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio ekausmo. Artistiš
kas "bridge” ir "pinte” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—110 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai * 
fr Rusiškai.

NEWARKO
AKUŠERKA

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

O. STROLIENĖ
Jauniškaiti

»18 Walnut St.,NEWAR, NJ.

Telefonai. 4()g5

t

Market

skausmo.
pas mane dantis taisė.

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

I . DAKTARAS
I •

Matulaitis >
,419 BOYLSTON ST.. BOSTON.MAS> ( 
j Netoli didžiojo miesto knygyno.
Offiso valandos: nuo 10—12 valandos į 

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

DAINOS
Mišriems kvartetams arba cho

rams, III sąsir vinys.

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

Išleido Lietuviška 
MUZIKOS KONSERVATORIA 
Adresuokite

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

Q AR JUS KASDIEN SKAITOTE Q

. ‘NAUJIENAS’ I
DIDĮ \lETUVIŲ LAIKRAŠTĮ?

Kiekvieną valandą kas nors svarbaus įvyk
sią sviete: — mūšiai karės lauke, streikai, žmo
nių sukilimai, mokslo išradimai, atmainos po
litikoje ir l.t.

Kiekvienas inteligentas, kiekvienas apsi
švietęs dailiiiiiiikas seka tas žinias. Nesekant 
tų žinių negalima Imti apšviestu.

t) ar Jus tas žinias sekate?
Sekli jas galima skaitant gerą laikrašti.

NAUJIENOS, lietuvių dienraštis, kurio savinin
kai \ ra G00 darbininkų, be baimės skelbia 
teis\ be.

NAUJIENOS praneša naujausias ir teisingiau
sias naujienas iš karės lauko ir abelnai iš 
viso pasaulio kasdien.

NAUJI INOS talpina indomius ir naudingus 
straipsnius.

NAUJIENOMS rašo geriausi ir rimčiausi Ame
rikos ir I-'.uropos lietuviai rašytojai. _

NAUJIl’.NAS veda žmonės baigę universitetus, 
žinomi visuomenės veikėjai.

Skaitykite NAUJIENAS kiekvieną dieną.
Prenumeratos kaina:

Chicago] (pačta) Ir Kanadoj — $6.00 metams: 
pusei metų $3.50. Europoj metams $7.00: pusei 
metų $1.00. Amerikoj melams $3.00; pusei me
tų $3.00; trims mėnesiams $1.75.

Norint užsirašyti "Naujienas'’ išpildykite 
žemiau išspausdinta blanką ir pasiųskite ją 
kartu su pinigais “Naujienoms”.

"Naujienos,” 1810 S. Halstcd St., 
Chicago, 111.

Gerbiami Draugai: į
Pridėdamas $............................. meldžiu siųsti

dienraštį "Naujienas” žemiau paduotu adresu:

(Parašas)

NAUJIENOS
1840 S. HALSTED ST., CHICAGO.
TELEPHONE CANAL 1506 CABLE, NAUJIENOS-CHICAGO

, negu bent kokie kiti ei

Suprantama, kad už savo piningus kiekvienas 
igvt ka nors geresnio, ar ne?

GERESNIS TABAKAS JUOS IŠGARSINO
Kuponai išmainomi ant pinigų arba dovanų.

P.Lorillard Co.,Inc.E&tablished 1760

lMiab.ua


LAISVE

Aukos L. S. F DENTISTAS GmJ. Binkus iš Canados aukavo I
F. $1.50. Pasiuntėm finansų sekre
toriui.

verkti ir dūsauti, kada vi
suomenės’ ' veikėjas, vos 
pražydęs, atsiskiria nuo 
mūsų ant amžių”

v

Nerviški Žmones
CINCINNATI, OHIO.

Drg. J. Bendokaitis prisiuntė 
kertėjusiems nuo karės $2.60. 
kas surinko S. L. A. 50 kuopa.

Pinigus pasiuntem finansų s< 
toriui.

nu-
Au-

PAJIESKOJIMAI

BINGHAMTON, N. Y.
Aukavo: Jonas Kulis ir J. Sa 

kas — po $1.00; L. Tvarijon. 
Murauskas, K. Klioras, K. Janeliuna-, 
B. Kaminskas F. Dobrovolskis, St. 
Rauduvė — po 50c.; V. Pamanau - 
kiūtė, Corn. Brackendreneh. B. Mor
ris, F. Medelis, J. J. Skreibia, Juo
zas Skreibia, V. Kresevičius. A. Gal
iūnas, S. Jaksevičius, A. Chamo. P. Į

• Bručas, P. Mainionis, J. Strikolis, J. Į 
Kereilis, St. šimoliūnas, J. Lepa. M. ' 
Kasparaitis, P. Adomaitis, L. Simo- j 
liūnas, S. Ūsas, St. šonis, V. Andro- 
levičius, J. A. Kaminskas, A. Valiu
lius ir A. Palilionis—po 25c. Kitą 
negarsinam. Viso $13.18.

Aukų rinkėjai:
J.

s n
1.-, M

Pajieškau savo pačios Kleopus ’ 
j Mažrimaitės — Mazrimienės, kuri | 
,June 28 d. prasišalino nuo manęs, pa-i 

skriaudą. Su ja išvažia- I 
Kazlauskas, vidutinio ūgio, Į 

kais, ant nosies rambas,, 
Telšių pav., iš Notėnų, 

tokio pat ūgio, tamsiais 
m. senumo. Kas praneš,

vo ir P.
i juodais 
; Kauno gub.
1 Mazrimienė
i plaukais 25 I tani duosiu

Hudson

Aš Olga Tekutis pajieškau savo 
vo Juozapo Tekučio ir brolio Mikolo 
Tekuėio. Maloniai meldžiu atsišauk
ti, arba žinanti praneškit. Už 
nešimą bus padėka su geromis 
valiomis.

J. Sosnauskas ir 
Kaminską-.

Priėmiau.
T. L. Dundulis, L. š

PIT TSBIRGII

co H.
Olga Tekutis 

Rabinovich, 617 W. Court 
Cincinnati, Ohio.

PA.
Per draugo Modesto Bartkau- . 

naus krikštynas surinkta aukų nuken 
tėjusiems nuo karės lietuviam^. A u 
kavo šios ypatos: Si. Dari 
Povilas Butkus, Modestas 
Marijona Bartkienė, Franci 
butas, Kaz. Liaudan.-kis — 
nas Navickas—25c. Vis< 
$3.75. Aukos pasiųstos I 
sieriui K. Šidlauskui. P

Aš O t 
ininienė.

Ki- 
pajieškau Jievos l’eciuiiū- 

Velykiūtės ir Marė.- Pa
puošim iš Suvalkų gub.,

po vyru

I'IIKI 
u tokie z.iuoii'H

yeriiita ir, kad jų ners ų 
u.-t iprinta t.

D. Mazrimaitis
Ave., Brooklyn, N.

Nervoton
nuo put prasidėjimo

tė- proto slėgimo

do-

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

V

ii;

'tiekose. Keiknlank vardf) S<>vo- 
Negalint gauti Severus I’repara-

•r\ n suirutė' 
atsukanti ii nuo įvairių 

iii i ko paroilys su
stiprinimo įtekini;. Ji suteiks pagei- 
i:inti p:ilenj>\ininm nuo

nervų išsėmimo
Misterijos ir nerviškumo. Knštu,ja $10()
ite ir reikalaukite musu <-i r k u 1 i <»r i u: "Rowros Nervotonas ”

Sevcros I’t' parat. i |.:i rsi<lm>i 
r> lumni apsisaugosi nuo pri

Iždininkas J. Valaitis,
11 Oak St., Ansonia, Conn. 

Knygius O. Radzevičiūtė.
264 N. State St., Ansonia, Conn. 

Knygiaus pagelhininkas A. Yakštys,
103 Liberty St., Ansonia, Conn. 

Knygiaus raštininkas P. Labanauskas 
491 Main St.. Ansonia, Conn.

ku
Kus 1’ar

po 2-’)C.:Jo- 
> surinkta

nor

f IR DUKTERŲLIETUVOS
DRAl (. YSTĖ, WAUKEGAN. ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,111 
Pirm, pagelhininkas M. Ambraziūnas 

1121 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikus,

m.
III.

Ill.

Priėmiau June 26.
T. L. Dunduli-

THROOP. PA.
Aukos dėl nukentėjusių nuo 

lietuvių per vestuves Alfonso A 
zo su Panele Gcnevise šukdūie. 
manė draugas Juozą- Kutą.-. k;i 
aukauti, kiek kas išgalės dėl n 
tėjusių lietuvių. Auakavo ši 
Kutas $1.00. Antanas Scilevičia.
nas sukus — po 
50c; Ant. Barzdines 
lauskas, Petras P ra r 
Leona Šl. 00;

mie.-lo Vilkaviškio, išvažiavo . 
kon 191-! m. Al.-i.-aukite šiuo

KAS TAI YRA RELIGIJA?

Ona Kimini

on.

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

Mcntholatum Co.' ir 
apt iekoriai pripažįstadaktarai ir

visi
g'-

Ištepant 
int gulti

s aubs

Teodoras Šukį is 
ralevičia — 25c; 
fonsas Ambrazas-

Ištariu visiems

Merginoms 
lai-raudonos, 
mo-ties prit:

hal-

ryte
u

\inckus—5c;
$1.00. \ i.-o S5 
aukavusiems a.

. Juozas Kuta>
Priėmiau $5.65 June 21,T6.

Dundi

P. Jočionis prisiuntė 
Demhskio biografijai.

mo.-timi veidą prieš ci- 
per kelis vakarus, padaro 
ir skaisčiai baltu. Varto

dami tą mostį už tūlo laiko prašalin
site visokius spuogus ir dėmes 

nudegimus ir
Mosties kaina 50 c ir $1.00. 

kurios nori būti 
męs turime prie 
kytą odos pudrą, 
pudra, veidas p:

skaisčiai baltas-raudoiias ir niekas 
m gali pažinti, kad prigimtas. Tas 
pritinka ir vyrams. Kaina 50c ir $1.00. 

Odos muilas tikrai išgydo spuogus, 
j<”igu jie nepaeina nuo sunkios 
Kaina 25c. .Adresas:

J. RIMKUS 
’ Holbrook, 

(50—58)
Box 36,

ligOJ

Mass.

atsiradimą ir jos veiki- 
pirmpradimo 
mūsų dienu, v v

mą nuo pat

visuomenei

pagreitinus jos išleidimą, 
galite užsiorderiuoti iškal- 
iio, nes už 25 centus gausit 
dovanu knygomis iš mano

E. MILAŠAUSKIS
13 Atlantic St.,

So. Boston, Mass.
Geriausias būdas del ifrtniinc

DRAUGIJOS,
KURIOS APSIRINKO “LAISVĘ” 

SAVO ORGANU:

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ. 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907—22nd Ave., Melrose Park, 111.

Box 60(1.
Fin. raštin. W. Strumilia,

1814 So. 50th Ato., 
Itaintnkaw F. Lapinski,

P. O. Box 1109,

Clear®, Ill.

Melro««*AK
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill.
Iždo globėjai: W. Janėnas Box -675 ir
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose

111.
A. Plėštis, P. O. 
Park, 111. 

atsibūna kas

13 19 Lincoln St., Waukegan, 
erius M. Kairaitis,
6—10th St., North Chicago, 
is Globėjai: M. Rekis,

.1329 N. Jackson St., North Chicago, 
111.

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

Ill.

LIETUVIŲ DARB. LITE
RATŪROS DRAUGIJOS 

NARIAMS.
Draugas V. Petraitis ke

lia “Kovoje” a gan svarbų 
klausimą. Nurodydamas, 
jog Moksleivių Paskolos Pa
telis faktiškai nebegyvu;>ja, 
jisai siūlo:

“Ar nebūtų gera • atnau
jinus moksleivių šelpimą, 
prijungiant M. P. R. prie 
L. D. L. D. ir kas mėnuo 
tam tikslui mokant po 10 
c. į mėnesi. Tada ji bū
tų tikraiatsakanti ir visuo- 

• menei naudinga draugija.
Prisidedami 75c i metus, 
galėtumėm leisti literatū
rą, o mokėdami po 10 e. į 
mėnesį, šelptume mokslei
vius ir kritiškam padėji
me esančius visuomenes 
veikėjus; tokiu būdu iš- 
auklėtume darbininku 
klesai literatų ir darbinin
kų vadovų, ir ateity turė
tume iš ko pasidžiaugti ir 
nereikėtų taip tankiai

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINI 

JOSEPH LTPM IN. KL U 
Specialitsaš Moteriškų ligų 

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

Neturi stokuot nei viename name
L)-r<> k’lctiter’loPAIN-EXPELLER _

Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtu 
naminių būdų pas Ictuvnikus ir 

visame pasaulyj.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. Ir 50c. buteliukus visose aptlokoao arb» 

vtiičiai nuo
P. Al). RICHTER A CO.

74-80 Washington Street, New York, N. Y,

676, Alelrose
Susirinkimai

savaitę kiekvieno menesio Frank and 
James svetainėj, lį3-ėia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ PAŠELP1NĖS DR-STĖS

311 E

Iki 10 
piet ir

P

Išt)

PARMOS

“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

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

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

Protokolų Rast, ii’ organo užžiūrėto- 
jas Alex Vy turis,

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

Easton,

Egzaminavimas DYKAI. M«, 
riame ir pasakome visas ligas

irne. Iš kitur atvadavusiems 11 
n - parūpiname vielą, ko! gy lo 
K’ikalui e-ant, kreipkite^. »roii 
ėsime ir duo.-itne pririeliską ro 
'atarnavirnas visai pigus. Neui 

mano antrašo.
DR. J LIl’.MAN

501h St.. NEW MIRK. N. Y 
Kalbame lietuviškai.

goni

• ia 
mirškite

: t Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS j 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- J 
N AS VISAM!1 SO. ?

BOSTONE. 1
mai ir užkandžiai. Patarnavi-J.' 
mas prielankus. Atsilankykite, A 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS |
(Lietuvis Savininkas) A

M2—314 W. Broadway J
So. Boston, Mass. į 

(Dešimts žingsnių nuo Lietuviui™ 
Labdarystės Draugijos namo). 1

Vien i n tūlis pardavėjas že- 
ir ūkių, kuris rūpinasi 
tautiečių gerove ir pi- 
galima pirkti, negu 

ko kito. Duodu

mūs
b avo 
gi a u 
nuo
visokias rodąs, patarimus 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
farmų dykai.

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

LIETUVIŠKA

APTIBKA
LIETUVIŠKA

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

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepauninė- 
Vos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

RtMAILHO GUH IH-ACTIOH OH THE FRENCH FRONT

aujos francūzų kanuolės, kurios d&uggdbsti francūzams ofensyvoj prieš vokiečius

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

668 Northampton St., 
Kasos Globėjai:

Alex Biga,
1021 Elm St., 

Meškauskas,
1222 Tine St., Easton, Fa. 

ilka Juz. Tarvidaitė,
J019 Elm St., Easton, Pa. 

Susirinkimai būna kas pirmą pėt
nyčią kiekvieno mėnesio anglų soc. 
ruime, 439 Northhampton St., Easton, 
Penu’a.

And.

VALDYBA C. L. T. I). I). MIRTOS, 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Organ 

Vice -pirmininkas T. Rimkus,
1330 Russell Rd. 

Nutarimu raštininkas K. Petrikonis, 
St..1527 E.’ 33rd

Finansų raštininkas A. Banialis, 
1830 E. 17th

Iždininkas T. Nemira,
2202 Hamilton Ave.

Kasos globėjas V. Ivanauskiūtč, 
1452 E. 33rd St.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Star svetaines, 2041 Hamilton Avė.

Mėnesiniai susirinkimai atsibūna 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno menesio 
nuo 7:30 vai. vakare ant Star sve
taines, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų krautuvė, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojams 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. St.

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Kasiorius J. Semenas,

334—29th St., Brooklyn, N. Y.
Trustisai: M. Liberls, 121 Grand

St., B’klyn, N. Y., A. Sirgedas, 188 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adreaal:
1 kuopos M. Viltrakiūtė,
, 292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y.
Kuopos Brooklyn®—V. Vitkevičia,

29 Hudson Av®.. Brooklyn, N. Y.
11 ............ . II..,J!"M,IP» .. . . 1 * .... ........... ...........

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖ 
ANSONIA, CONN., VIRSI* 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

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

P. O. Box 176^ Ansonia, Conn.
'. Rageišis,

161 N. Main St.,\Ansonia, Conn
Finansų raitininkas

■y

f

Visokiems 
t. t. ' 
šok i a s

Ant 
siunčiu

I i
i
>)

G vara n luotas ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... |&.*l 

Užplonibavimaa 50c ir augščisu.
Išvalymas .......................................... Sic,
Užplonibavimas auksu ................ |Ut

Skaudantį dantį duok Ištraukti ry
te, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOB 
887 Bedford Ave., Tarpe l-r®« Ir 

1-moi gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

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

Pagelhininkas J. Werdauskis.
Susirinkimai atsibūna kas trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų, Liuosybes svetainėj 801—8th 
St. & Sheridan Rd., Waukegan, 111.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. čebenauskas

A T Y D A
Draugystėms. Kuopoms ir Kliuhams!

Išdirbu visokius
K (KARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 

IR ŽENKLELIUS
piknikams, šermenims ir 

Darau visokius rMedalius ir vi- 
atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavimo prl- 
‘sain pelius.

A. STRUFA8
Noveltv Manufacturer

- »*•■*'•* r

Collinsville, 
Pirm, pagelhininkas P. Papeika, 
42-1 So. Chestnut St., Collinsville, i 
Nutarimu raštininkas A. Dzidolika 

358 E. W irki iff Ave.,

m.
ni

111.

ill.

Fin. Raštininkas h'. Skarnarakas,
817 High St., Collinsville, 

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

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

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

Prezidentas A. Petronis, 
719 Lincoln 

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

Protokolų raštininkas O. Užbaliūtč, 
622 Hulin St.

Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 
1516—llth 

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Lincoln

Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 
So. Winnebago St.,;
So. Winnebago St.
Maršalka F. Al vikis

816 Wall 
Organo prižiūrėtojas A. Kelly,

607 Montague

A ve.
1 109

A. Rimšiukė,! 113

25,000 KATAL1OGŲ DYKAI!
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS REKORDAI TIK G5 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai jiri.-iusk už 3c pačtinę markę, o aptu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi vi.-okiij geriausių ARMONIKŲ, 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kitokių Ml ZIKALlšKŲ INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 103 raktai®. 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dy<d« 
7>x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavoro pa* 

gausite tei-ingus tavorus. Agentams parduodu plciaa« 
tuzinas. Sapni agentams duodame 60%.

W. S. Waideiis
tikra lietuvį, o 
škaplieriai 60c.

BROOKLYN

*s

' 3 t S

E

t 3 x v c * 
■E

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA

I

Pa.
St.

1 I *5
Pa.

Easton, Pa.

Pa.Easton,

Pa.

Pa.

F.
Charleroi, Pa.

W.
Pa.

w.
AR NORIPa.

Avė.

2

St. 3

4

7

8

SERGANTIEJI!

■a-

Neatidiliokita

149 B Mml M. (I4ndav*|« hr Ml *v®*J

Sta.
Pa.

•ieko 
pa» Kerai 
apecialiat* 
LANDES 
palam, k*

Mažiukna 
Pittsbu rgh, 
Varusis, 
Pittsburgh, 
Komisija:

Pa.
113, 
Pa.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoms 
229 Bedford Ave , Brooklyn, M. Y

Kampas North 4-to* gatvt*.

LAISVĖS SŪNŲ
MAHANOY

Valdybos

St.
30

* a

I I

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelhininkas J. A. Rūkas 
3015 Stayton St., N. S. Pittsburgh,Pa. 
Centro Sekretorius J. 
Till Market St., N.S. 
Centro Iždininkas K.
12 & Carson Sts.,S.S.

Turtu Kontroles 
Urlakis,

313' Sixth St.,
Urnežis, .1429 Reodsdale St., 

N. S. Pittsburgh,
Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai:

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

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

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

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

kuopos, J. Kvetkauskas,
P. O. Box 292, Cuddy, Pa. 

kuopos, A. Žvirblis,
2228 b’orbes St., Pittsburgh, Pa. 

kuopos, A. Palucis,
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.

CITY, PA.
adresai: 

Pirmininkas W. Žemaitis
312 E. Centre St.

Pirmininko pagelhininkas P. įsėda, 
315 E. Centre St. 

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

Finansų raštiniu. P. Peteiulis,
1227 E. Pine 

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

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine St. 

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

AMALGAMATED CLOTHING
WORKERS of A. PRASERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

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

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

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

Iždininkas Kazimieras Šimkus,
7 688 Lorimur St. Brooklyn, N.Y.

3 5
•< *

Sutaisyta »u degtine arba virintu ya 
yra geriausiu vai-tu arba karšiu 

vynu del skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, riemerų, 
dtegliuE šonuose, krutinėję Ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio lięaa. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: \5ena pakeli iitą gydarvčip 

augmenų užmerkti ( viena kvorta čyato apiruto 
ir tiek pat vandens, arba ižvirti iy»tam« van
denyje u po ią valandų gerti po pust stiklelio 
arba mažiau.

GRAND HY

Nusipirkti Cffu« 
ČEVERYKUS?

Jeigu taip. U fikmut

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAO

u r galėsi pavirina C 
Dagai «avo nor^.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. V

AR NUSTOJOT1 SV2IKAT4 U 
Diena po dienai, aaetaa p® matai 
užsiima gydymą ter^anči* žmoni* 
Persist atyki te «»«, kiek 
džiau, 
Jeig« 
toj ant 
n a ola t

FBIWA8TIES LIGO*

<*«>• 
kiek palinksminąs gyventa*, 

janiia gyvenimas (kirijo var- 
visokiaa gyduole® ir jaačiatfe 
blogiau, tuomet,

laakdamaa, kreipkis 
prantanti daktarą ir 

DR. LEONARD 
Jia jama be pinigą

ryti, kad iigelbitl gyvastį ir paal*-
kiną apie ligą. Gydaa per 20 met* 
visokias ligas didžiausiomis pa* 
aekmimla. kaip tai: nusilpnėjimą, ui- 
atkritimą kraujo, pilvo, iirdiea, plau
čių Jaknij ir tt.

Dil gydymo nervą tr lytišką lig* 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
spartą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras tari tokius aparatus, dil te, 
kad labai brangus. Chemiškas išty
rinėjimas šlapumo.
ant rytojau*, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą

DR. LANDIS
Ofise valandos t nuo lt ryte Uri I 

vai. vakare. Aventadlenlals aae lt 140 EAST 22 ST,N.L

/
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LAISVfi

$1.00

N uo

FORNICIUS

PETRAS NAUJOKAS

po $1.00 savaitei

Cigars

Tol. 885 Greenpoint.

119

pa si

JOKŪBAS
1W

Carnegie, Pa.

Parsiduoda Res
Tel. Stagg 2161

DYKAI

m c 
m i

American School 
ot Ltnguagoa

Ą»«rW»nitk1 
Mokykla

Nuo
Nuo
Nuo

$2.00
$1.25
$1.00

Į SUS1- 
varbių 
drati-

istus 
Dau 
n a ii

DOBROVOLSKIS
Pirmos Kliasos Cafe

VISADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS, JEIGU PIRKSI

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

DUODAM ANT LENGVŲ 
IŠMOK ESČIŲ

atsilankyti.
Sąjungos sekret.

T. Lisajus

Pagamina geriausius lietuviuku, 
valgius. Pietus galima gauki po 
20c ir 25c.

Alijošiuj GrinkeriChb
2 HOPS ST, Cor/ BeeMtaf 

BROOKLYN, N. T.

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

ANT PARDAVIMO, 
įduoda bučernė ir grosemc,lie- 
lenkų ir vokiečių apgyvento]

Gabus žmogus gali gerą gy- 
daryti. Pardalimo priežastis 

į kitą biznį. wv^ikjt po ad-

DĮdėlis kotelis, gera vieta 
pakelevingiems, kambariai į- 
taisyti pagal naują madą, ir 
visi bū^it užganėdinti. •
JOHN K U L BOK Locninink
291 Včvihe Avė., Cor.So. hst 

BROOKLYN, N. Y.

Svarbus pranešimas.
Nedėlioję, 23 d. liepos, bus 

išvažiavimas Draugysčių 
Sąjungos Didžiojo New 
Yorko į Maple Grove Parką. 
Parke bus išpildytas gražus 
programas, kuriame daly
vaus ir Aido choras. Taipgi 
kalbės žymesnieji kalbėto
jai. ‘T,odėl kviečiame visus 

apielinkių lietuvius

pigia kaina. Pasiskubink 
nes gali nelikti! Temyl 
mano adresą.

K. LIUTKUS
131 Grand St., B’klyn, N. Y

š*** < v' 
•V :N- • i %

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikiausia lie

tuviška karčiama Brookly
ne, puiki bizniava vieta,ge
rai įdirbtas biznis, svarbi 
priežastis del pardavimo. 
Pilnas informacijas gausit 
atsišaukdami ypatiškai ar 
laišku į “Laisves” ofisą, 183 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

ir tuom
nosių

3) Duokite kūdi 
svarias nosines ske 
s. 4) Visa muistą sa

M. BALLAS IR J. BUSH
Grand St.. Brooklyn, >

J. Stirbis pastaruoju 
ku gyveno Great Neck’t 
Long Island salos, bet naktį 
iš seredos į četvergą, ar čet- 
vergo lyte policmanai rado 
jį sunkiai sužeistą ant vie
no iš takų Prospect parke.

Dėl aUiugimo
Nuo vištakių

GERIA LSI ofcRYMAI
Taipgi suteikiu rodą viso

kiuose atsitikimuose ir pa
tarnauju visokiuose reika
luose.
211 York St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main, 5615

V. VAIVADAS
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausia

PRAPUOLĖ SALIUNIN- 
KAS.

• Nuo pereito četvergo pra
puolė saliūninkas J. Gustas. 
Kur jisai dingo, nieks nieko 
nežino.i Jo partneris Kund
rotą davė žinią policijai. Su
bruzdo jieškoti ir kiti gimi
nės. Iki subatos vakaro ne
surasta nei pėdsako. Pra
puolimas J. Gusto juo keis
tesnis, kad jisai nebuvo nei 
girtuoklis, nei kaži minkąs 
ir buvo žmogus gana ra
maus būdo.

Jisai laikė saliūną išvien 
su A. Kundrotą po N441

ir tautų 
ar $2.00 į 
tikrais savininkai*

dulki v-

Tikra lietuviška
Taip-pat vi.-okių v 

lytiškų ligų kaip dėl 
moterų 
dykai 
siuiu'

šimtas košturn erių 0 visu 
krapštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 
lieka 
riaciaių

Musų kainos daug žemi 
sues, negu kur kitu

I)r,f‘ naujų 
trynio. iš-

t.t. E- 1. 297 Greenpoint.

JOHN KULBOK, 
CAFE

ryto buvo baisiai karšta, o 
pavakariais užėjo lietus su 
perkūnija. New Yorke žu
vo 17 žmonių, l’o lietaus ir 
•e rkū n i j o s te m p e r a tu ra n u- 

Duolė ant 10 laipsniu.

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKšTIS
— CAFE —

Reumatizmo .... 
kojų prakaitavimo 
per.sa’imo 
pleiskanų

Pal
tu vi ų, 
vietoj 
veninių 
—einu 
resu: 
226 Magazine St., I 

(49—56)

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

sias, suodinas skrybėles, kad

Kiekvieną pakelevingą pri 
imame kuogražiausiai ir vi 
sados. Tikra lietuviška užei

taurautas.
Parsiduoda labai geroj vietoj res- 

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

Telephone 595 Greenpaint,
Daktaras J. .’AISEVIČE

Specialiai xa Širdies Ir 
Plaučių ligų.

LIETUVIŠKA APT’EKA.
The MARCY PHARMACY.

Mūsų rėmėjai (kostumeriai) jaučia
si pilnai užganėdintais, nes jie gauna 
teisingus patarimus, gerus vaisius už 
daug mažesnę kaina, negu kitur. 'To
dėl būk ir tamsta m .s rėmėju, o bū
si užganėdintas. Norėdamas 
vaistų nuo vidurių, kreipkis pas 
Taipgi pas mus galit gauti 
lietuviški

Till

7VN1AQ. jlabd daug pažįstamų ir 
IPIEiV £flUlIvdf draugų, tai laidotuvės buvo 

(labai puošnios, nes jose da
žu mo
liu v o 
dau-

s mus
t rėja t d'
MARCY PHARMACY

S. Cohen, Mgr.
Ave. Corn. So. 1st 

Brooklyn, ?

metų laiko.
J. P. Šidlauskas

N. Main St., Montello, Mass.
(50—57)

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

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laiką pra’.ist.

Tai yra geriau.-i a vieta.
K. HENS AS

69 Gold St, 
BROOKLYN, N. Y-

Telephone Main 7529.

vo namuose laikykite ap
dengę. 5) Nepirkite nešva
riose vietose ir pas nešva
rius pardavėjus maisto, vi
sokių saldainių, “aiskrymo’; 
ir kitokių produktų. G) 
Neleiskite kūdikiu ant gat
vių. 7) Nevaikščiokite į 
tuos namus, kuriuose ka
po rs susirgo. 8) N e rengia
te vaikų piknikų. 9) Visuo
met plaukite savo rankas ii 
veidą. 10) Užlaikykite sta
bas švariai ir neįsileiskite 
musių. Ll) Jeigu kūdiki: 
pradeda sirgti, tuojaus šau
kite daktarą.

Atsiminkite, kad tik šva
rumas į r apsisaugojimas — 
tai geriausi vaistai.

REIKALINGAS Et )T( )( 1 RA IT ST A S
Reikalingas lietuvis l’olografistas 

mokas atsakančiai darbų. Geistina 
kad mokei ų lenkiškų kalba. Mokes
tis nuo $15.00 iki $18.00 ant saval-

vingus pri
imam ko- 
nogražiau- 
siai ir vi

sados
teisingą

rodą.
TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE., kanip. North Įsi

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

Draugijos pusmetinis susi 
l inkimas, 7 vai. vakare,Tru 
tiškame Name.

Visi draugijos nariai ma 
lonėkito atsilankyti 
rinkimą, nes yra 
dalykų apkalbėjimui 
gijos reikaluose.

Kurie turite paėmę kny
gų pasiskaitymui, malonėki
te sugrąžinti.

Sek r. J. Urbonas

PARSIDUODA KRAUTUVE.
Parsiduoda Dry Goods Krautuve 

puikioj liotuvių apgyvento} vietoj 
Yra ajūe 1.000 lietuvių ir keli Šim
tai amerikonų. Biznis gerai iidi.b 
tas. Tik viena tokia krautuve

Pardavimo priužagt
biznį

s kai tlii.
Pavyzdžiui, 13 d.

New
mirė

Pranešimas visų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso

kias rūšios BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
kį Inzuį arba jį parduot, tai visuo
met kreipkitės yiiatiškai arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai išdirbtas 
ir už kokių kainų norėtum parduot. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokį biznį i>r kiek maž
daug galėtum įnešti pinigų. Taip-pat 
męs išpfidoino visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas goriau
siems advokatams, kaip logališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei
name už perkalbėtojų visokiuose rei
kaluose. Visus augščiau paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki-

Visados kRu-kitc- P. .Naujoko Ciga
rų kokiame neauk .’tore ir galiūne, ir 
gausite gerų cigarų, o ne kopūstų 
lapų. Mano fabrikas:
359 Broadway, B’klyn, N.Y.

COR. REAP ST.

Brooklyne ir visoj apielinkūj.

APTIEK A
Gyduolės teisingos, patarnavimas 

draugiškas ir kuoinan agiausias. Gy
duoles gainna gauti per pačtų ir ypa
tiškai .kokios tik pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai užlaikau juiikias sekančias 
gyduoles:

N u o
Nuo

omu
Atsii&iukiko 5;ho adresu:

KWIiTKOUSKI, 
I’oqijonock, Conn.

REIKALINGI JAUNI 
VAIKINAI.

Reikalingi nuo 15 iki 18 
metu amžiaus vaikinai dirb
ti i naujai atidaromas dide
les restauracijas. Darbas 
lengvas; darbo valandos: 
nuo 7 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Mokestis išsyk $6 į 
savaitę, paskui kįla augš
čiau. Tuojaus atsišaukite 
šiuo adresu:

Andrius II. Bailiausius 
c,o Geo. J. Bartaszius 

Saloon Hotel.
335 Spring and Cor.

Washington Sts. 
New York.

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
FOTOGRAFIJŲ GALERI

JA BROOKLYNE.
Paveikslus įvairių rūšių atliekamo 

tikrai artistiškai pagal naujausių ma
dų. Patarnavimas mandagus, kainos 
prieinamos. Galerija randasi visiems 
parankioj vietoj—tarpe No. 41 h ir 
5(h gatvių.

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis Folograi'istas 

227 BEDFORD A VE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Greenpoint.

Pirmas Lietuvifikaa

RESTAURANTAS

trojanka 25
•lįstų dėl
vyrų, taip ir dėl 

Visokius patarimus duosiu 
Klausianti per laiškus, topri- 

ia tik krasos ženkli !į atsakymui, 
j Receptus sutaisau teisingai ir su 
i didžiausiu atsargumu. Taigi, lietu- 
1 viai, visados krehpkitės pas mane, o 
I būsite užganėdinti.

Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

Vaiką parai; žilis.
Pastaromis dienomis 

sirgimu skaitlius pra 
mažint 
liepos Brooklyne 
Yorke susirgo 117 
21. 14 d. liepos susirgo tru- 

d. lipno^ 
daktarą 

line svaiš
ploto j ant į

milteliai
ir plaukų
.......... .. $1.00

1.00
ant

' ■
ihrtrWl ■■fr.Įc...

butin ir išėmė kulką. Keli 
pažįstami aplankė ir pama
tė, kad kulka buvo įvaryta 
veik į pilvą. Jo padėjimas 
esąs labai kritiškas. j

J. Stirbis, kiek atsipeikė
jęs, pasakęs, kad nakti jisai 
miegojęs ant suolo Pros
pect parke ir ant jo užpuo
lęs kišeninis vagis. Tarpe 
jųjų būk tai kilusi kova, lai
ke kurios Stirbis buvo su
žeistas. Tačiaus ligonbuty 
tūli spėja, kad mažu jisai 
pats norėjo nusižudyti. Re
volveris, po ilgų jieškojimų, 
rasta kur tai, apielinkėje.

Stirbis, kolei gyveno 
Brooklyne, buvo labai var
gingam padėjime. Jisai,ro
dosi, buvo streikieris: vė
liaus išsikėlė i Great Necka. 
Brooklyne jį daugiausia su
šelpdavo nabašninkas P. 
Draugelis, su kuriuo juodu 
buvo labai geri draugai. 
Stirbis jau nuo labai senų 
laikų piešdavo karikatūras į 
soc. laikraščius.

irbis guli ligonbuty. H --aiStirbis, sunkiai sužeis-Tvvavo apie oO karietų 
guli metodistu ligonbu-'”1". :!n !‘Urr- Aw' 

So. Brooklyne. Jo žaizda susinnkus didziaus.a 
oai pavojinga ir nedaug 

era vilties, kad jisai išgy-

’ M

New Yorke bu\ 
susirinkimas, ku 
šlyta apie bt 
\aikų paralyžių. 
Meltzer pranešė 
go tyritiėjimo su bezdž 
mis, užkrėstomis parai 
jam pavyko surasti va 
sulaikančius ta liga, 
guma daktarų nutarė 
dotis jo patarimais.

Bet geriausi vaistai 
ščaimmu.:. Jeigu tik užlai
kysite savo vaikus švariai, 
tuomet jie išliks sveiki. Dar 
kartą atkartojame, ko 
vai privalo prisilaikyti.

1) Stengkitės kūdikius 
laikyti košvariausiai. 
Neduokite jų nosim uža 
paimkite kvortą vanden 
pilkite arbatinį šaukštuką 
druskos ir tuom vandeniu 
plaukite 
gerki 
kiam

Brooklyne ir New Yorko 
olicija areštavo virš pifs- 
ntro šimto žmonių, kurie 

nešvariai savo na- 
ięmus ir tam pana-

.1. Augu no R ismas.
Magistrato rūme įvyko 

teismas kriaučių delegato J. 
Augūno ir Jonaičio, Jonai
tis tapo paleistas. Iki teis
mo ant jo buvo užstatyta 
kaucija $1,500. Augimas 
buvo po kaucija $1,000, bet 
magistrato teisme kaucija 
sumažinta per pusę. J. A Il
gūno teismas dabar perkel
tas į specialių sesijų teis
mą.

Ant užklausimo per tele
foną, kuomet atsibus jo se
kantis teismas J. Augimas 
atsakė, kad nežinąkadan
gi byla galinti už.-iliaukti 
ant labai ilgo laiko. Aima
nas yra tos nuomonės, kad 
viskas gerai pasibaigt

Brooklyno ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas Kent Faktorius, 
Padarome visokį darbą i 

namų statymo :r senų pala 
p i as tavo jam, i.^cemen tuojau 
sar.t reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
522 Lorimer St., Brooklyn

suareštavimo bent keli ly
giai korespondentai mums 
praneša, kad jį suareštavu
si žmona. Jo žmona taip- 
pat buvo suareštavusi ir Jo
naitį. Prie suareštavimo 
policija buvo atėmusi ir re
volverį, kurį rado išmestą 
per langą. Tas viskas atsi
tiko namuose po N12 Filmo- 
re PI. Pradžia tu nesusi
pratimų kilo vienose viestu- 
vėse. Areštas ir teismas su
kėlė Williamsburge daug

Temykite!
NAUJAS LIETUVIŠKAS SALIU. 

... NAS IR 1IOTELLS.
Užlaiko šaltą alų, seniausią deg

tinę, kvepiančius cigarus, sanitariška 
valgykla, ant vietos gaminami val
giai. Puikus dideli miegruimiai is- 
randavojami už pigiausia kainų. Ma
lonus patarnavimas. Randasi pas

S. L. T. PEŠT YNI K
8(12 Pembroke St., Bridgeport, Conn.

(46—69)

oklyno saliūninkas, jau pa 
laidotas švento Jono kapinė 
M. Laidojo P. Garšva. Ka 

nabašninkas turėjo vietos

198-300 Grand
Tarpe Driggs ir Bedford Avenue*. Hreokira, \ >.

Telephone 2372 Grecnpoint

•A Užeikit ir persitikrinkite 
į* 142 Grand St., 

BROOKLYN, N.
PŪ Telephone Stagg 3534.

ŠTAI TA>1S IOS ■•IKK.A 
išmokti greitai Anglų 
kalbos. Amerikoniš
ka mokykla pasek- 
n. ngai mokina per 
pačią visose dnlyse 
Amerikos ir Kana
dos, ir klesose, die
nomis ir vakarais. 
Čia gali užbaigti Gi»m- 
m»r ir High schoolcs 
kursus.— Graži, iliu
struota, su daug ap
rašymų, knyga yra 
siunčiama Dyki! Ra
šyk, dėl platesnių ži
nių; įdek kelias mar
kes prisiuntimni kny
gos. Iškirpespriaiųak 
kartu ši apianiaima.

ARirlkialika Mokykla. 1741W. 47 tt„ Cblcap. III.

Jei nori, kad gerai ižro- 
dytum, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus aprėdalus pas

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą ta voro ir tei

singumų kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynie- 
Čiai gerai žino, kad pigiau ir 
geriau niekur negauni, kaip 
pas

K. LIUTKUS
131 GRAND ST., 

Brooklyn, N. Y.
(arti Berry St.)

Vienatinė automobilių 
kykla, kur mokinama 
naujausios sistemos tavo 
gimtoj kalboj. J 4 savaite 
si pilnu mechaniku, galėsi vai- ’ 
dyti ir taisyti automobilius, ii- , 
nosi mažinusį dalykėlį prie ma- l 
Šinos. Ta profesija yra g<-rai K 
apmokama. Kaind už kursą ?

!). Laisnius gvarantuoja- 1 
Kursus Ii lankyti dieno- i 
ir vakarais. ;
ERNATIONAL SCHOOL ž 
OF AUTOMOBILES | 

147 East 40th St.,New YorkCity « 
Instruktorius—Mr. Paul Gvolu.
'jr-n vaneMRjiVMyrv-reaw* •

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS Įtai 

GERIAUSIAS OlHS
saliunas iSeSM

W
l Kiekvienam smagu už-

eiti i gerą vietą ir visiems 
gerai žinomi savininkai. 

441 REAP St.
« j.<ai.tr. Brooklyn, N. Y.
&TMaii!iĮr»iB./u8aaa:wajis........ ■---rr ---r---,-r------------

M j ■ ■ A-o .. /■<

Avė. 1.5'itf.AM'.
$9...'nu. XT. • . v. HSm;fttAp I,tu 3V.

BROOKLYN. N.y' .. :.Ū

12—2 po piot. 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Ti

Kodel Brd- 
,Kiniečiai net 
guli turėt, kai 
iieins patink* 
ir reikalinga. '

J finų tarpa 
riealntili ta- 
-Ha kraatavi 
'.i ūmi apia- 
! takto.

Ą ‘į 
' ‘ ** J

. į . e > 12L •

1 .1.....<
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lį------ įE-.- .1 r. - rui,
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M. į* awkaw- 
)aru tIb1) nava 
t riliai, k a d ii 
Šitos ptaigon 
būtų užguli- 
lieti ne Mai
tai. t*t ifika- 
<«i<ARi:< Jj&audą
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