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į Būkite dalininkais Lietu
vių Kooperatyves Spaudos 

\ Bendrovės, leidžiančios 
“Laisvę”. Reikalaukit in
formacijų pas V. Paukštį.

I

Rašykitės prie Lietuvių 
Socialistų Sąjungos, Darbi
ninkų Literatures Draugi
jos ir pirmeiviškų pašelpi- 
nių draugijų!

Tarpe Petrogrado Bomba Bedieviškoj 
Lietuvių. Spaustuvėj. Kaizerio Laiškas. Caro ministeris 

sukvailiojo. Rusai paėmė Brody.
“Nauj. Liet.” rašo:
“Januškevičiaus ir Ko.” 

bendrovės visuotinas susi
rinkimas. Birželio 5 d. įvy
ko visuotinas minėtos bend
rovės susirinkimas. Išklau
syta ir priimta 6 men. veiki
mo ir piniginė apyskaita, 
priimta instrukcija, papil
danti bendrovės įstatus, nu
tarta, be “N. Liet.”, leisti 
dar įvairių knygų; kitų nu
tarimų, grynai technikos,nė
ra ko minėti.

“Globos” darbininkai. — 
Kursistės: E. Jacevičaitė ir 
O. Kerpauskaitė, stud. J. 
Krikščiūnas ir A. Liutkevi- 
Vaitė išvažiavo, “Globos” 
kviečiami, Prūsu lietuviais 
rūpinties. Manoma, mat, 
vasaros metu padaryti vai
kams visokių pramogėlių, o 
taip pat ir pamokinti juos. 
Reikia beto ir suaugusiais 
rūpinties ir jų sunkų gyve
nimą geriau tvarkyti. •

Pašauktieji kariumenėn 
studentai lietuviai. — Be 
jau minėtųjų Škirpos ir 
Kumpio, iki šiol paimta ka
rės mokyklosna šie I ir U 
kursu studentai lietuviai: 
Laikūnas, V. Ambrazevi
čius, Gavelis, J. Jackus, J. 
Juodišius, P. Masiulis, Šur
na, M. Vitkauskas, Janilio-

vakas, Raščys ir E. Gaida
mavičius.

Baigė .mokslus. — Gavo 
išleidžiamuosius liudijimus 
šie lietuviai: A. Sugintas 
(juristas), L. Noreika, (ju-|sako, kad jau 
ristas), B. Mickevičius (ma- ninku prisidėjo prie natijai I
tematikas),Dočkus (prigim- 

. tininkas), Kvieska (kalbi
ninkas) ir A. Naujokaitis 
(juristas). Iki spalių 15 d. 
jie turi išlaikyti valstybės 
egzaminus.

Valgome arklieną. — Po
licijai, kaip rašo “Dien”, įsa
kyta sužinoti, kiek Petrapi
ly yra krautuvių, kurios

RUSŲ IR AUSTRŲ DAK
TARAI.

Vyriausios generalinio 
štabo valdybos viršininkas 
pranešė Raudonajam Kry
žiui, kad Rusai susitarė su

nelaisvėn

Šiuo sutikimu nutarta pa
liuosuoti po 41 gydytoja,

tų gydytojų tame skaičiu
je), 359 sanitarus ir 21 vais
tininką. Liuosuojami bus 
žmonės, savos vyriausybės 
skiriami.

Reikalingus paliuosuoti 
laikoma atskirai nuo ki
tų ir tam tikrose vietose.

Rusai nusiuntė Austrams 
sąrašą žmonių, reikalingų 
paliuosuoti, bet austrų vy
riausybė atsakė, kad -ji ne
randanti visų žmonių, esan- 
-cių sąraše. Svetimų reika
lų ministerija kreipėsi antrą 
kartą, kad austrų vyriausy
be sujięškotų prapuolusius 
žmones. \

Kolkas nutarta apsimai-1 w ------- r -
nyti tiktai po 1^ gydytojų, apgynimo reikalų.

Springfield, Missouri. — 
Kas tai pakišo bombų spau- 
stuvėn bedieviško laikraščio 
“Menace”. Spaustuve užsi
degė. “Menace” pagarsėjo 
savo anti-klerikališka pa
kraipa ir vedė ypatingai 
smarkia kova su kataliku 
dvasiškija. Kunigai baisiai 
neapkentė to laikraščio.

NEPAPRASTI KARŠČIAI 
CHICAGOJE.

Chicagoje siaučia nepap
rastas karštis, kuris siekia 
103 laipsnių. Šimtai žmonių 
kasdien apalpsta. 20 d. lie
pos nuo karščio mirė 80 
žmonių, o 200 apalpo.

Oro spėjikai sako, kad vė
sesnio oro galima laukti tik
tai 30 d. liepos. Daugelis 
fabrikų uždaryta. Žinoma, 
ypatingai nukenčia žmonės 
darbininkai.

Apie mirtis nuo karščių 
praneša ir iš Minneapolio, 
Rock Island ir Phoenix. 
Biznio namai anksčiau užsi
daro, negu paprastai.

Tuo tarpu, kai Chicago j 
ir vidurinėse valstijose siau
čia tokie karščiai, rytuose— 
Ne^v Yorke ir Massachu
setts yra, palyginamai vėsu 
Bostone yra tik 66 laipsniai.

LOUIS GALI LIKTI
BE MĖSOS.

sandėliui darbininkai išeis!
i streiką. Streiko vadovai'! 

4,300 darbi-b

organizuojamos unijos. Vi
si reikalauja unijos pripaži
nimo. Jeigu ji nebus pripa
žinta, tuomet streikas neiš
vengiamas.

Robertas Conway, super
intendentas Armour ir Co. 
pasakė, kad unija jokiu bū
du nebus pripažinta.

dvi puses Mississippi upes.

PAGELBA LENKIJAI.

sutinkančios ant prezidento 
Wilsono pasiūlyjimo, kad 
maistas iš neutrališkų vals
tybių būtų pristatomas ba
daujantiems Lenkijos gy
ventojams be kliūčių. Ang-

tų neutralę komisiją, kuri 
prižiūrėtų, kad Austrijos ir

fiskuotu maista. c. A

VOKIEČIŲ SOCIALISTŲ 
ATSIŠAUKIMAS.

Vokiečiu socialdemokratu
& €

Gotiška) išleido atsišauki
mą į darbininkus, kviesda
ma juos nestreikuoti. At-

lama ant Liebknechto šali
ninkų, kurie pripažįsta 
streikų reikalingumą. So- 
cialpatriotai siūlo darbinin
kams susilaikyti nuo klesų 
kovos ir savo vyriausią a- 
tydą atkreipti ant tėvynės

Vokietijos kaizeris, kaip 
praneša Volffo agentūra, 
parašė laišką, atsišaukda
mas į visus savo gyvento
jus. Tą jo laišką išspausdi
no visi vokiečiu laikraščiai.

Kaizeris pirmiausiai nu
rodo faktais, kad pastaruo
ju laiku talkininkai pradėjo 
visu smarkumu užpuldinėti 
ant vokiečių, o paskui jis 
klausia:

“Ka dabar turi daryti Vo- 
kietijo\liaudis? Armija ne
gali pasnikti taip, kad nesu
žinojus /liaudies pasielgimo. 
Ji kovma, dėdama viršžmo- 
giškas/jiegas ir kovos pa- 
tol, md\ol priešas liks per
galėtas... Tai kokios gi pa
reigos tų, kurie sėdi namuo
se? Atsakymas trumpas: 
jie privalo kantriai, šaltai ir' 
be pasipriešinimų kentėti vi
sus vargus ir nešti sunkią 
naštą, kurią uždėjo likimas. 
“Bet deja, kad tie, kurie sė
di namuose, ne visi panašiai 
elgiasi. Ne \ isi supranta tą 
pavojingą momentą. Ir aš 
dabar norėčiau žinoti, ar iš- 
tikro ta pati pas mane liau
dis, kuri buvo pradžioj ka
rės?

“Rašėjai sako, kad jau ne 
ta, bet kita. Taigi supras
kite, kad dabar męs pergy

THE LAST SURVIVORS OF THE 2HO BATTALION , *ROVAL*MuA>STE.R. FUSILIERS CARRYING THE GERMAN TRENCHl.s 
OBAUVN POU THf SP«£n« F . MAT AMI A © N . Y . H.

Paveikslėlis parodo, kaip anglų kareiviai atakuoja vokiečių tranšėjas tarpi 
Loos ir Huloch. Nors anglams ir pavyko užimti toje vietoje vokiečių tranšėjas, 
bet tas jiems labai brangiai atsiėjo: jie paguldė 50,000 kareivių.

vename ne taip sau laiką, 
kuris sudrebina visa sali — 
ne, męs kovojame už likimą 
savo tėvynės, mums prisiei
na kovoti prieš visą pasau
li... Męs privalome visi 
kaip vienas, stoti į šią kovą. 
Kuris to visko nesupranta, 
kuris nupuola dvasioj, nega
li susivaldyti, vra kaltas^ sa
vo šalies išdavime”...

Kaizeris, užbaigdamas 
laišku, šaukia liaudį stoti i 
kovą ir parodyti galybe vo
kiečių tautos.

NUVIJO SUBMARINĄ.
Rymas. — Italu garlaivis 

“Re d’Italia” buvo atakuo
tas vokiečių submarine savo 
kelionėje link New Yokro. 
Garlaivis šaudės i submari
ne ir nuvijęs ją.

SERBAI VĖLEI AT
GIJO.

Salonikai. — Bo astuonių 
mėnesių tylėjimo serbų ar
mija vėlei pasirodė ant sce
nos*. Serbai turėjo pasek
mingi] susi i ėmiimi su bul
garų armija ant Graikijos 
teritorijos.

Anglijoj labai džiaugia
masi, kad serbų armija pa
sekmingai veikia.

Petrogradas. — Genero
las Suchomlinovas, buvęs 
Rusijos karės ministeris se- 
rioziškai apsirgo. Manoma, 
kad jisai gavo proto sumi
šimą.

Suchomlinovas laukia 
teismo už valstybės išdavi
mą. Pereitų metų Rusijos 
nepasisekimai Įvyko dau- 

Igiausia dėlei jo kaltės.

SERBAI PRIVALOMAI 
MOKOMI BULGARŲ 

KALBOS.
Bulgarų švietimo ministe

ris Pečevas važinėjęs po 
serbui mokyklas, kuriose e- 
santi Įvesta bulgarų kalba. 
Taip-pat esą uždaryti ir 
serbų knygynai; serbų vai
kus mokiną bulgarų kalbos.

Pečevas pranešęs bulgarų 
laikraščiams, kad serbų tau- 
tinimas sakąsis ir ministeris 

I tikįsis, kati per dvejus tre
jus metus visi serbu gyven
tojai kalbėsi;] bulgarų kal
ba.

REZIGNACIJA JAPONI
JOS KABINETO.

Tokio. — Rezignacija O- 
kumos kabineto neišvengia
ma. Jo vieta užimsiąs mai
šalas Teratiči.

RUSAI PAĖMĖ BRODY, j rija. Zaimis ministerių - 
Rusai vėlei gali pasi- pirmininkas ir laikinai jūrų

džiaugti dideliu laimėjimu. 
Jie nuvijo austrus nuo po- 
zicijų ties Slovenka ir Bol-
durovka ir užėmė žymu 
strategišką punktą Brody, 
kuris randasi ant gelžkelio 
tarpe Dubno ir Lvovo. Da
bar rusams beliko tik 58 
mylios iki Galicijos sosta- 
pylio.

Volynijoj, į rytus nuo 
Lucko, rusai išardė pirmą 
vokiečių liniją, paimdami 
9.000 belaisvių—jų tarpe du 
generolu ir 46 kanuoles.

Paimdami Brody, rusai 
dar nežino, kiek išviso pa
ėmę belaisvių. Apie tai ža
da vėliau pranešti. .

Vokiečių oficialiuose pra
nešimuose nieko nesakoma 
apie pralaimėjimus, tik pra
mušama, kad mūšvs tęsiasi 
toliam

TURKAI VENGRIJOJ.
Exchange Telegraph Co. 

gavo pranešimą per Šveica
riją. kad 70,000 turkų ‘kon
centruojama Vengrijos ly
gumose, kad apgynus tą šalį 
nuo rusu.

Imperatorius Franciškus 
Juozapas nuvyko į Budapeš
tą, kur viešpatauja didelis 
neramumas.

ZEPPELIN AI VĖLEI 
LANKĖSI ANGLI

JOJ.
Vokiečių zeppelinai vėlei 

apsilankė rytų Anglijoj. Jų 
bombos padarė daug nuosto
lių. Yorkshire ir Lincoln
shire. Kol-kas smulkmenų 
trūksta.

ANGLAMS SEKASI.
Žingsnis po žingsnio ang

lai eina pirmyn. Jie šturmu 
paėmė garsųjį Delvillio 
mišką, kurį gynė branden
burgiečiai. B ra n d e rb u rgo 
divizija liko be 158 kareivių.

Ties Longuelle - Posierre 
mūšiai jau tęsiasi visa sa
vaitė. Vokiečiai Įnirtusiai 
gina kiekvieną žemės pėdą.

Anglui generolas Haig te
legrafuoja; “mūsų vaka
rykščiai pasisukimai tęsia
si .

“I)EUTS( II LA N D” N E IŠ
PLAUKIA.

Baltimore, Md. — Vokie
čiui submarina “Deutsch
land” vis dar neišplaukė. 
I>abar jau tikrinama, kad ji 
laukia pribūnant antrus vo
kiečiu submarines “Bre
men”.

Apie “Bremen” buvo ma
nyta. kad jį suėmė anglai. 
Ligišiol los žinios nepasi
tvirtino.

SAJUNGIEČIAI IR GRAI
KAI.

Iš italų praneša, kad ir 
italai prisidėję prie sąjun
gos valstybių ir įteikę. Grai
kams savo rašta, reikalau-
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darni paleisti kariumenę ne
tik Graikijoje, bet ir pietų 
Albanijoje.

Graikuose nauja ministe-

ministeris, 
ministeris.

Ralis—pinigyno 
Charalmbis vi

daus reikalų ministeris,prof. 
N o n f e n ra t a s—te i si ų m mis
teris, I adoni kis—švietimo 
ministeris.

Spauda ir visuomenė svei
kina naują ministeriją.

LENKUOSE.
Kas dedasi Varšavoj. V‘L. 

Balsas” rašo,kad redakcijoj 
buvęs atsilankęs’ žmogus,ku
ris visą laiką gyvenęs Var
šavoj ir tik š. m. gegužės m. 
21 d., vokiečių leistas, išva
žiavęs iš Varsa vos ir dabar 
atkeliavus. Jo sakymu.Var
šavoj esanti labai didelė 
brangenybė, o kai kūnų 
daiktų nei už pinigus nega
lima esą gauti. Lašiniu sva
rui dabar ten mokama 3 
rub., bulbių karčiui mokėję 
14 rub., bet vokiečiai visas 
būlbes rekvizavę ir dabar 
pardavinėja kortelėmis iš 
vyriausybės sandėlių po 6 
rub. kartį. Vienam žmogui 
savaitei duodą 20 svarų.. 
Duona esanti labai negardi, 
nes rugių miltus maišą su 
būlbėmis, kaštanais ir t. t. 
Mėsos esą gana sunku gau
ti, šuns, katės ir tie esą su
valgyti. Sodžiuose su val
giu esą lengviau, nes nors 
vokiečiai ir viską rekvizavę, 
bet žmonės mokėję reikalin
gų daiktų pasislėpti. Net 
nekultų javų esą užkastų že
mėj, dabar žmonės pamažu 
juos traukią ir taisasis sau 
valgio.

EXTRA!
Baisi eksplioziįa.

Daugybė užmuštų, keli 
šimtai sužeistų.

30 d. liepos, 2:10 v. ryte, 
N. Jersey ant pussalio Black 
Tom Island, kuri randasi ne
toli Laisves stovylos, įvyko 
baisi eksplozija. Ta sala 
veik visa pavesta amunicijos 
sandėliams, iš kurių koduo
jama į laivus ir traukinius. 
Ten stovėjo 14 laivų ir 85 
vagonai prilioduoti amunici
ja; taipgi buvo pilni amuni
cijos sandėliai. Tuom tarpu 
sprogo barka prilioduota nit- 
ro-cellulose (stipri sprog
stanti medega)* Sprogimo 
jiega buvo taip stipri, kad 
Jersey City, New York’e ir 
Brooklyn’e išbyrėjo didžiųjų 
krautuvių ir ofisų langų sti
klai. Trenksmas sudrebino 
kelių valstijų namus ir per- 
gązdino visus gyventojus. 
Visi sandėliai, laivai ir va
gonai į šipuliukus sudrasky
ta, ant artimesnių salų na
mai sugadinta, daugybė už
muštų, keli šimtai sužeistų. 
Nuostolių padaryta ant ke
lių milijonų dolerių.
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Įžangos 
Straipsnis

cialistai; ar taisyt ją, ar 
gal viską palikt po senovei, 
pastačius paminklą ant Eu
ropos kapinių?

Rytojaus diena dar mig
lomis padengta. Gal būti, 

>kad ir prisieis tverti nauja.
tarptautinė, gal būti, 

hn • •• • i- 4. . seks perreformuotiTris Francuos socialists!^ k|*ausimą galutinai išriš susilaikyti.

bat ir A. Thomas įeina val
džios ministerijom Jie yra 
ministeriais, nes to norėjo 
didžiuma Francijos Socialis
tų Partijos. Buvimas tų 
trijų socialistų ministerijoj 
turi reikšti “šventąją” visos 
tautos vienybę ir suspenda
vimą karės laiku savystovio 
socialistų partijos veikimo.

Męs niekuomet neprita- 
rėm tam žygiui Francijos 
socialistų. Męs sakėm, kad 
liūdnos bus pasekmės to
kios vienybės, kadangi, po 
teisybei, tai Francijos impe
rialistai taip jau kalti dėl 
šios karės kilimo, kaip im
perialistai kitų valstybių. 
Eidami tuo slidžiuoju vie- i 
nybės keliu Francijos so
cialistai, noroms nenorams, 
turėjo prieiti prie garbini
mo biznieriškos Anglijos ir 
biurokratiškos Rusijos.

Geriausia iliustracija, kad 
taip, o ne kitaip išėjo, gali 
būti nors ir apsilankymas 
socialisto ministerio Alberto 
Thomas caro šalyje. Tho
mas rokuojasi dideliu spe
cialistu ammunicijos gami
nimo srytyje.

Džiaugsmingai sutiko Al
bertą Thomas Rusijos bur
žuazinė ir valdiškoji spau
da. Nesigailėta iam kompli
mentų, nesigailėta kvepian
čiu smilkalu.

—Tai, širdele, socialistas! 
Tai vyras. O socialistiškas 
ministeris, vainikais liauni 
papuoštas, mokina rusus, 
kaip ginties nuo vokiečių.

“Kamuolių, kulkų ir šau
tuvu! Kasdien daugiau 
ir daugiau kanuolių, kul- 

. ku ir šautuvu. Toks turi 
būti talkininkų obalsis”.

, Tokį tai testamentą išra
šė Albertas Albertas Tho- 
hias ant viską pakenčiančių 
puslapių pusiau valdiško 
“Novoje Vremia”.

Mūsų laikai yra laikai, 
kuomet visko galima laukti 
ir vistik, nežiūrint to, Alber
to Thomas testamentas daro 
begalo liūdna, prislegiantį į- 
spūdj. Tai iki ko gali daeiti 
smegenų ir jausmų suram- 
bėjimas!

Tuom tarpu žiedai Rusi
jos socialdemokratijos ne 
liauni vainikais, ne meda
liais, bet geležiniais rete
žiais papuošti kankinasi Si

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Kuomet žmogus pradeda 

pasi- risties į oportunizmo dumb- 
senoji. | lyną, tuomet jau jam sunku 

Schenectady 
tik ateitis, kuriai medžiagą majoras Lunn ir jo šalinin

kai, kaip rašo to miesto 
“The Citizen”, jau agituoja 
už teisėją Seabury, kaipo 
geriausią kandidatą į New 
Yorko valstijos gubernato
rius. Lunn’o šalininkai da
bar apsišaukė esą “nepri- 
gulmingais socialistais”.

Dabar viskas aišku. Ne 
reikalai nuosekliosios demo
kratijos, ne mistiškasai 
“people” rūpi p. Lunn’ui,bet 
gavimas šiltos vietelės iš 
rankų Schenectady politi
kierių. Socialistams nuo to 
tik sveikiau—boba iš ratu— 
ratams lengviau, kaip sako

Kadais tie cialistas. Gal jau kokie šeši 
bai-! metai, kaip jis nenorėjo pri- 

; Sąjungos.

teikia šios dienos atsitiki
mai. Bet vienas dalykas jau 
šiandien turi būti aiškus— 
francūzų Thomas, vokiečių 
Scheidemanas ir jiems pa
našus yra negeistini žmo
nės ateities Internacionale. 
Persi gėrę kariška ideologi
ja, surišę darbininkų klesos 
išganymą su savo tautos ka
pitalistų lobimu patriotiški 
socialistai ir po karei nepa- 
siliuosuos nuo įsiėdusių 
juosna prietarų. Todėl tegul 
jie vely eina savais keliais. 
Tas išeis ant naudos nuo
seklesniems socialistams. 
Būdami mūsų tarpe patrio- 

*itiški socialistai mums daug 
" j pavo jingesni, nes tramdo 

mūsų savystovumą, paraly
žiuoja mūsų veikimą.

Kova su dešiniaisiais so
cialistais, kova su visa ta 
kariška “filosofija” yra 

Įšiuomi tarpu didžiausia 
i priedermė kiekvieno nuo
seklaus socialisto. Bet kad 
ta kova būtu laimėta, kai- 
rioji socialistų dalis turi 
stengties susiartinti su va
dinamuoju viduriu, kuris 
taip-pat pakrypęs kairėn.

vidurio v 
______  ir Haase, 
Čchetdze ir francūzų

litaristiški Įstatymai virs į- 
statymais visoje Amerikoje, 
jeigu žmonės nesusipras ir 
nepasipriešins jiems. Taip 
rašo drg. Allan Benson

gu-

' Vokiečiu I * *•
rusu
Lon-

bernatorius gali pašaukti 
milicijon kiekvieną sveiką 
vyra nuo 18 iki 45 m. O 
Suv. Valstijų prezidentas 
turi teisę pašaukti kiekvie
ną milicijos narį į Suv. Val
stijų kariu menę. Republi- 
konai ir demokratai nerodo 
mažiausio noro kovoti su

mūsų darbo. Kritikuojant 
juos savo raštuose, stumiant 
juos kairėn, bet vistik ro- 
kuojant juos savo draugais, 
męs Įgysime daugiau pajie- 
gos kovoje su demoralizuo
jančia įtekme patriotiškų 
rėksniu.

“Naujienos” ir “Keleivis” 
pripažįsta, jog “Laisvė” tu
rėjo pamato pakelt prenu
meratą ligi $2.50. “Kelei
vis” dar priduria:

“Apskritai imant, šian
dien laikraščio leidimas 
atsieina dusyk tiek, kiek 
atsieidavo iki karės. Taip 
kad netik “Laisvei”, bet 
ir kitiems laikraščiams 
prisieis ką nors daryt,kad 
šeit iš to keblaus padėji

mo. Išlaidos pasidarėIšlaidos pasidarė 
s; o įplaukos vis 

tos pačios”.
Didžiausias Milwaukee’s 

kapitalistų dienraštis “Free 
Press” iš priežasties popie- 
ros ir kitų reikmenų pa-

biro tyruose tiktai už tai, prangimo turėjo pakelti pa- 
kad jie šaukė “šalin kanuo- 
lės ir šautuvai! Tegyvuoja 
viso pasaulio 
vienybė”.

Koks didis
tarpe Thomas ir tarpe dau
gumo - Rusijos socialistų! 
Ir ka;p Thomas nėra vienui 
vienai savo patriotiškame; Bielskis dar nesugrįžo iš 
pamišime, taip ir Rusijos Lietuvos, bet p. Karuža, pa- 
socialdemokratai nėra vie-1 pirminęs juos, jau spėjo ap- 
nui vieni broliškoj socialis-! skelbti, būk Lietuvos socia
lų šeimvnoj. 1

Kas mums rūpi dabar,kas į
begali nerūpėti kiekvienam daktaro pasakyt: Amerikos 
socialistui, kiekvienam so-'socialistams—kad dabar ne 
cializmo draugui—tai soči- laikas pykties, kada Lietu- 
alistišl'o iudėjimo ateitis— vai gręsia bado ir išmirimo 
kuo socializmo judėjimas pavojus.
bus po karei? Ar bus nu-’ Gal būti, kad taip buvo, o 
mota ”anka i tokio Alberto1 gal būti, ir nebuvo. Bet 

Ar bus mums rodosi, kad geriausiu 
atsakymu kun. Bartuškai ir 
L kiškiui b^s pranešimas a- 
pie išsiųstus Vilniun pen
kis tūkstančius dolerių Bir
žiškos, šaulio ir Vileišio 
vardu. Ne gražiais žo
džiais, bet gausiom aukom

darbininku

kontrastas

vienio numerio kaina nuo 1 
cento iki 2 centų. Taip-pat 
turėjo pasielgti tūli ameri
kiečių dienraščiai, išeinanti 
Georgia ir Tennesee valsti-

K u n. Bartuška ir D-ras

ašaromis

Amerikos Lietuvio” re
daktorius, pasiskaitęs pra
nešimų apie Waterburio de
batus, padaro sekamą išve
dimą:

“Norint išvengti skau
džių ir sunkių kaltinimų 
reikėtų visuomet saugo
tis surinktus vienam tik
slui pinigus suvartoti ko
kiam nors kitam dalykui, 

nors • antras taip 
pat prakilnus ir naudin
gas būtų”.
Pastaba visiškai teisinga. 

Šimkus kaip tik todėl ir ne- 
pajiegė apgint Centralinio 
Komiteto, kuris pirkinėjo 
piečius už pinigus, surink
tus nukentėjusiems šelpti.

Centralinio Komiteto at
skaitoje vienoje vietoje pa
sakyta, jog tasai komitetas 
veikiąs ir Amerikoje. To
nais, girdi, komitetas turi 
“organizacijos maitinimo ir 
mediciniškos pagelbos skrai
domuosius būrius (letučije 
otriady) prie Rockefellerio 
fondo”.

Stebėtinas daiktas, kad 
nei vienas Amerikos lietu
vis nieko o nieko nėra gir
dėjęs apie tuos p. Yčo skrai
domuosius būrius. Jau 
kad giriasi žmonės—tai gi-

LIETUVIAI SOCIALISTAI 
ŠALĘ CHILI RESPUB

LIKOS.

cialistu
Dabar gi,

Thorn ° ~ “žygius?” 
patiesta vienybės tilta*2 tar
pe Thomas’ų ir tų, kurie 
kankinasi Sibire ir kaizerio 
kalėjimuose?

Dabar eina šnekos, eina 
diskusijos apie antrąją

lė įsikurs provincijoje San 
Luis Concaran, F. C. P., vi
sai prie Chili respublikos 
rubežiaus. Tenais yra ge
ležies kasyklos, kūnas val
do vokiečių kompanija.

męs šelpiam savo 
žmones, s Tuoj ir 

Vietos tik revoliucijiniai so- pasiųsime.

ir tvert naują, trečią Tarp
tautinę, kurioj rastų sau

■■■

tėvynes
daugiau

UŽGESĘ VULKANAI.
Kartą garsus Anglijos po

litikas Disraeli pavadino 
tiškus priešus, pa- • y • • ysavo politiškus pnesus, pa 

sutraukusius iš visuomeniš 
ko veikimo dirvos, užgesu

siais vulkanais, 
vulkanai buvo gyvi ir I , , . .
sus. Jie šnekėdavo lava ir'klausyti prie 
liepsna. Jų bijodavosi,prieš' Kuomet tūli brooklyniečiai 
jų kerštą drebėdavo. Tas kalbinę jį prisirašyti prie 
pats ir politikoje. Kartais, Sąjungos, 
ant politiškos padangės su
blizga skaistus meteoras. 
Visi jo bijosi, dreba prieš jį. 
Jisai šaudo perkūnais. Vė
liaus, vulkanas užgęsta.
“New York Evening Post”, 

vienas iš rimčiausių kapita
listų laikraščių, kalba apie 
Amerikos politiškus vulka
nus. Vieni jų užgęso, kiti 
pradeda gęsti.

Ponas Bryanas. Kas per
nai galėjo pasakyti, kad šį
met Bryan’as bus už “žole
lę tylesnis, už vandenėlį ra
mesnis?” Kuomet Bryanas 
pasitraukė iš ministerijos, 
visi laukė audoros’ ir perkū
nijos. Juk tai buvo garsu
sis Bryan’as, demokratų 
vadovas! Nebraskos politi
kierių žinojo visa Amerika 
ir rokavo jį esant dideliu 
vulkanu. Dabar tasai 
kanas atšalo, supilkėjo 
neveikia jau.

Didelis politikas be 
nios, be partijos nieko 
reiškia. Jisai gali

ir

mi- 
ne- 

būti 
stiprus tik tam tikrų visuo
menės sluoksnių remiamas. 

Antras vulkanas—tai R. 
Hearst’as, laikraštininku 
karalius. Kadaise garsusis 
Brisbane rašė “North Ame
rican Review”, kad Hearst’
as “gali žaisti savo rankose 
majorais, gubernatoriais ir 
prezidentais... ir, klausykit, 
jeigu jisai nori, tai ir pats 
gali patapti prezidentu”..

Taip buvo seniau. O da
bar? Dabar pats Hearst’as 
nusišypsotų, kuomet jį kas 
nors rekomenduotu 
datų į prezidentus, 
arst’o vulkanas jau 
tas.

Ant Long Island
Oyster Bay bažnytkiemy, 
gęsta trečias politiškas vul
kanas—gęsta Roose velto
karjera ir ambicijos. “I

jisai visuomet 
griežtai atsisakydavęs. Tai
gi, jeigu “Darbininko” rašė- 
jai ir redaktoriai būtų 
rėję būti teisingais, jie vi
suomet galėjo patirti tą 
f ak ta.

J. Stirbis buvo paprastas 
bedievis—nihilistas. Dar
bininkų klesos kovos reika
lai jam nerūpėjo, 
ir darbininku 
jam neapėjo.

Socialistiški 
mai, kaip męs 
persiliudiję, 
žmonių prie 
bet priduoda visam gyveni
mui ypatingą skaidrumą. 
Socializmas nušviečia žmo
gaus gyvenimą aiškaus tik
slo šviesa . Socialistiškas 
persitikrinimas sakyte sako 
žmogui, jog gyventi verta, 
kad padaryti gyvenimą gra
žesniu. Socialistai kaliniai, 
kurie kenčia vardan savo i- 
dėjos, kenčia todėl, kad nu
mylėjo kovą už geresnį gy
venimą, kuris padarys žmo
niją tobulesne, geresne.

Žudosi žmonės, kurie ne
turi gyvenimo tikslo, arba 
tie, .kuriems nėra kas veikti 
pasauly. Socialistai tokiais 
nėra. Žinoma, gali būti ir 
yra daug išimčių—padėkim, 
Lafargas ir jo žmona nusi
žudė 
met

no-

Unijos

persitikrini- 
esame giliai 

netik neveda 
saužudystės,

žiloje senatvėje, kuo- 
pamatė, kad tolesniu 
gyvenimu jie negalės 
naudingi nei sau, nei

kandi-
Ir He-

salos,

am out of politics

pelenais. Gal būti, tasai 
vulkanas dar kartą—kitą

novišką garbę, bet meteoru 
jam jau nebebūti.

Įdomu būtų, jeigu kas 
nors pasikapstytų po Ame
rikos lietuvių praeities dir
vonus. Kiek ten atrastu 
užgesusių tų politiškų vul- 
kami-vulkanėliu!v v

SOCIALIZMAS NEVER
ČIA PRIE SAUŽU

DYSTĖS.
Kun. Kemešio organo ko- 

i espondentas rašo apie tra-

Jisai, be jokios drovos,

socializmo auka; socializ
mas, girdi, veisias despera- 
tų, kuriems nemielas gyve
nimas. Kemešio organe su 
didžiausiu aplombu užreiš- 
kiama:

“Nenorėčia būti prana-

kad dar tiktai pradžia tų 
aukų; jų bus daugiau,nes 
tie socialistu vadovai,lai- 
kraštininkai, brošiūrų lei
dėjai, spėjo jau priruošti 
desperatų, kuriems šian
dieną nemalonus gyveni
mas ir tiktai laukia patys 
nežino ko”.
Išvedimas iš to aiškus — 

socialistiški persitikrinimai 
išveda žmogų iš lygsvaros ir 
veda prie saužudystės.

Męs galime pasakyti
1

Stirbis visiškai nebuvo,

po-

būti 
žmonijai. Daugelis Rusijos 
kalinių nusižudo todėl, kad 
nenori kęsti paniekos 
caro bernų. Atsiminkime
prakilnųjį Sazonovą! Bet 
tokia saužudystė rodo ne ką

nuo

bartinį gyvenimą ir prakil
nią meilę prie naujo gyve
nimo. Tiems karžygiams 
gyvenimo garbė, žmogaus 
asmens vertybės garbe buvo 
taip brangi, kad jie nesuti
ko nei per nago juodymą 
nusižemint prieš tuos, kurie 
paturi tą ^gyvenimą pur
vuos ir išgverime. Mirtis 
prie panašių aplinkybių y- 
ra kova už geresnį gyveni
mą.

Jeigu jau kaltint ką nors 
dėl saužudysčių ir pamiši
mo, tai visųpirmiausia rei
kia pakaltini; religišką fana
tizmą. Žmogui, pamišęs re-

džiausių nuodėmių “pakal
nę”. Atsiminkim tik, kiek 
lietuvių nusižudė ii1 kėsinosi 
nusižudyti, išklausę kapuci
no pamokslų! Tas pats ir 
amerikiečių gyvenime. Veik 
nėra tos dienos, kad kur 
nors, kokioj nors vietoj 
mūsų plačios šalies neatsi-

pamišėlis, kuris dvasios pa
siutime pradeda naikinti 
“griešninkus”. Kiek tai iš 
visų pusiu ateina telegramų 
apie panašius fanatikus.Dar 
visai neseniai toks fanati
kas nušovė Chicago j 
žmones.

šešis

metėAnarchistai, kurie 
bombą į San Francisco 
“preparedness” parodą, ne
padarė naudos nei savo par
tijai nei antimilitarizmo i- 
dėjai. Jie tik sukėlė dides
nę reakciją visuomenės tar- 

ir tuomi atnešė ne nau-
dos, bet žalos

M. Yčas kalba apie 
Dardaneilus.

(Nuo mūsų korespondento iš Danijos).

Stokholmo dienrašty 
“Svenska Dagbladet” ran
dama trumpas pranešimas 
apie pasikalbėjimą minėto 
laikraščio korespondento su 
Dūmos atstovu Yču, laike 
pastarojo kelionės užsienin. 
Tasai dienraštis taip rašo:

“Dūmos sekretorius — 
Ytschas (matomai Yčas), 
štai ką pasakė—“Švedija 
galėsianti gauti Alandiškas 
salas, kaipo dovaną, pasi
baigus karei. Rusija gana 
didelė ir mūsų siekis — tai 
Dardanelai. Aš esu politi
kas, bet ne jausmų žmogus. 
Gera kaiminystė su indust
rijos valstybe Švedija mums 
neatbūtinai reikalinga ne 
tik dabar, bet ir po karei. 
Męs negalime apsieiti be in
dustrijos produktų per pir
mą dešimtmetį, kadangi 
Rusijoje jau nebus vietos 
vokiečių prekėms”.

Tai matot, kaip tasai ru- 
sofilas garsinasi, jam da 
neužtenka šiltos vietos Dū
moje, tad Dardanelų užsi
manė. S.

Tiek rašo mūsų korespon
dentas.

Kaip matot, ponas M. Y-

čas virsta politiku dideles 
“markės”. Jam jau ir Dar
danelai rūpi, jam'jau rūpi 
ir Konstantinopolis ir Tur
kijos sutriuškinimas.

O tie mūsų tautininkai,jie 
toli važiuoja!

STOKHOLMO MAJORAS 
NEGALI BŪTI M. YČO 
POLITIKOS RĖMĖJAS.
Lietuviu Centralis Komi

tetas (M. Yčo draugija) su
organizavus Švedijoj vadi
nama “lietuviu-švedu” ko
mitetą. kurio pirmininku y- 

' ra Štockholmo majoras, 
mūsų draugas socialistas 
Carl Lindhagen.

Mums matosi, kad reikėtų 
^ik draugui CaiTui Lindha
gen u i pranešti apie darbe
lius Yčo ir jo draugijos ii 
jisai tuo jaus atsisakytų ii 
to komiteto. Be abejonės 
drg. C. Lindhagen nežim 
tikra dalykų stovio.

Drg. C. Lindhagen yr 
kairysis socialistas, ne sc • 
cial-patriotas ir todėl Lietu-’ 
vos klerikalu ir nacionalistu 
jisai jokiu būdu negali rem
ti.

Suvienytos Valstijos 
didina savo te

ritoriją.
Nors Suvienytos Valsti

jos nemažos ir turtingos sa
lomis, bet jos tuomi neužsi-
ganėdina ir rūpinasi kodau- dus.
giausiai salų įgyti, 
salų kapitalistai turi dau
giau pelno. Salų gyventojus 
galima labiau išnaudoti. Jei
gu kartais jie ir sukįla, tai' 
Washingtono valdžia, kuri j 
buodžiai sergsti kapitalistų' 
reikalus, tuojaus pasiunčia 
savo kariumenę ir ta nu
malšina tuos nenuoramas. 
Rodosi ir dabar Suv. Vals- 

jtijų kariumenė randasi San- 
'to Domingo ir malšina su
kilėlius. Visi gerai atsime- 

'name tas baisenybes, kurios 
neseniai įvyko Porto Rico, 
kuomet sustreikavo darbi
ninkai tabako plantacijose.

savo leteną uždėti ir prie
spaudą, išnaudos tiek, kiek 
tik galės. Jeigu kartais tie 
žmoneliai pasipriešintų ir 
nepanorėtų duotis taip bai
siai išnaudoti, tai kapitalis
tai sušunka kad ten revo
liucija ir Suv. Valstijų val
džia siunčia savo kariume- 
nę, kad tuos niekšus nubau-

Tai vienas dalykas,dė-
Mat, iš lei kurio Suv. Valstijos npri

įgyti tas salas.
Antras dalykas, tai “tė

vynės meilė”. Męs gerai ži
nome, kad kapitalistai labai 
“myli” savo tėvynę ir jie 
pirmieji pradeda šaukti,kad 
tėvynei iš tos ar iš kitos pu
sės gręsia pavojus. Dabar 
kapitalistai šaukia, kad 
Philipinų salom gręsia pavo
jus nuo japonų, nes bile ka
da Japonijos laivynas gali 
atplaukti ir užimti tas sa
las. Kad apsaugojus nuo to 
“pavojaus”, reikalinga tas 
salas gerai apdrūtinti, ap
ginkluoti, reikia statyti

Dabar vėl Washingtono 
valdžia veda derybas su Da
nija, norėdama nupirkti nuo 
pastarosios salas, kurios 
randasi nepertoliausiai nuo 
Gubos, Jamaicos, Haiti ir 
Porto Rico. Danija prašo
25 milionų dolerių ii- Suv. 
Valstijų valdžia nesipūrto 
nuo tokios sumos. Reikia 
pažymėti, kad pirmiau Da
nija tas salas siūlė Suvieny
tum Valstijom tik už $1,500- 
000, tas buvo 1870 metais, 
bet tuomet valdžia visiškai 
buvo atsisakius nuo pirki
mo. Dabargi jau nusitolina 
ir nuo 25 milionu doleriu, t *

Kodėl taip daroma? Aiš^ 
kus dalykas, kad Amerikos 
kapitalistai mato iš salų di
desnę naudą, negu kur ki
tur. Danijos salos, apie ku
rias dabar eina kalba, turi 
138 ketvirtaines mylias ir 
ant jų gyvena apie 30,000 
žmonių, kurie kalba ispanų 
ir anglų kalba. Tie gyven
tojai—daugiausiai negrai, 
tamsus. Jie užsiima augini
mu cukrinių lendrių, kurias 
perka ir Amerika. Jeigu 
Suv. Valstijų valdžia nu
pirks tas salas, tuomet A- 
merikos kapitalistai pasi-

naujus fortus, budavoti 
naujus laivus ir lieti naujas 
kanuoles. Reikia visuomet 
budėti, kad Japonija neuž
pultų.

Danijos salos randasi
tą rpe tų salų, kurios pri
klauso Francijai ir Anglijai. 
Kada jas nupirks Suv. vals
tijos, tuomet įgis dar du 
nauju “priešu” — Franciją 
ir Angliją, nuo kurių taip
gi reikės apsisaugoti. To
kiu būdu ir ant tų salų rei
kės statyti naujus fortus, 
budavoti naują laivyną, lieti 
naujas kanuoles ir drūtinti 
salas. Juk dabar tokia ga
dynė, negalima taip pasiti
kėti, kad Francija su Ang-

skubins ant tų gyventojų švenčionl

lija bus tokios sąžiningos ir 
’ | nepasikėsins ant svetimo 
' turto.

Na ir vėl prasidės berei
kalingas pinigų eikvojimas, 
prasidės naujas judėjimas 
ir iš to judėjimo kapitalis
tai susikraus sau naujus 
milionus, o visas vpYčfžios 
padarytas išlaidąs^sumo^es 
liaudis, ypatingai darbinin
kų klesa. ;



< Frank Walsh
/ William Shakespeare

Shakespeare ir šitoje

vienlaikininkų, bet ir visų 
amžių poetų numylėtą virš- 
gamtiškumo elementą

kame klausimas!
Kas garbingiausi 

kerštaujančio likimo 
gius ir vilyčias, ar
prieš vargų jūrą ir pasiprie
šinimu juos užbaigt? Nu-

kentėt 
smū- 

sukilti

laisvu minty toju).
Klaikioj nakty, pilies kie-(širdgėlą ir tūkstantį visokių 

me, šešėlis, tėvo vaidulys(smūgių, kurie mūsų kunui 
pasakoja Hamlet’ui jo nu-(skirti?

iir

APIE NABASNINKĄ 
JUOZĄ STIRBĮ.

Hamletas—jo artimųjų
mirties priežastis ir jis sku
binasi jam atmokėti, žino
ma, jis ne laukinis, o dvariš
kis, ir todėl pridengia savo 
kerštą “garbės” gynimo rū
bais. Jisai iššaukia Hamle
tą dvikovon (nors pastara
sis nuoširdžiai prašė atleidi-’plačiau paminėjus apie jo liūdną gyvenimą 
mo už savo liguostus pasi- ir dar liūdnesnę mirti.

Nabašninko Juozo Stirbio vardas buvo

Užtat neprošalį bus

ir dar liūdnesnę mirti.
J. Stirbis atvažiavo Amerikon, turč-

ralium Claudius’u, jis už- 
nuodina savo durklo galą. 
Vienok dvikovos laike gink
las patenka iš vienų rankų 

. ,į kitas ir jiedu abu tampa
i umn t, Ljj/nuodinti durklu sužeistu.

nuodėmingas linksmybes”,nuoti ? lame tai klausimas! apje užnuodinima ir 
karalienę, o jį patį nunuodi- į Kokie sapnai mirties miege 'dalyvavimą tame 
no, įpylęs ausin nuodus, ka-1..................  " .......... IK
da karalius miegojo sodne. I

“Atkeršyk
ime šią mirtingą išnarą? .

damas 18 metu.

todėl, Amerikoj gyvendamas, tuoj sutapo 
su tuo judėjimu, kuri žmonės vadina šliu- 
pizmu. Tais laikais, kada tvėrėsi Sąjungą, 
jisai, rodosi, darbavosi Chicagoje, o ve

u z
_  ti! Štai kodėl nelaimės taip 

ilgai esti kenčiamos. Nes

mintis, kaip Įkvėpiu 
nu”—nori Hamlet’

apie 
Claudiu-

silpnėdamas nuo nuodų, pa-

nuodintas? Tai atlikk i 
savo darbą, nuode1!” perv< 
ria, galop patėvio krūtine

Nereikia manyti, jo
lėkti1 F-univ1, puikorių įžeidimus, 1U 
,v. atmestos meilės kančias, į- 

‘ (statymų silpnumą, ir žaiz-
. v . |das, kurias niekingieji už' v . .

Jis nori viską užmiršti — ^ra mums suteikia jei t^'uz ncdrąsą ir bailumą, 
“visas knygų ištarmes, vi-jį1£lts‘ liku ' (iurk|u gaigtu 1*'' M aplink prasikaltėli 
sus Įspūdžius, praeities pėd-,sa;| ranlybę duoti9 Kas gi zusta nekalti, o jis vis lieka 
sakus, proto vaisius ir ma- (ieju(1(1.inlas ir pi.akaituoda. nenubaustas. Shakespeare 
no jaunystėstėmijimus ,L^.L. !nei vienam nestato Hamleto
kad atsiminti tik vieną— 
dvasiai duotąją prisiegą.

Bet dienos eina, o Claudi-

bėti, kuomet tai vienam, tai kitam laikraš
ty pradėjo rodyties karikatūros. Ypatin
gai puikiu karikatūrų ■ jisai duodavo “Pro-
grese

mas nemielas, tuomet ir dirbti nesinori ir 
darbas nesiseka. \

Iš Brooklyno J. Stirbis \išvažiavo į 
Great Neck, N. Y., Tenais gyveno, rodo
si, daugiau, kaip mėnesį laikA Turėjo 
darbą ir gavo po $2.50 į dieną. Gyveno 
pas ]). Plokštį. Rodėsi, kad gyvenimas 
tame ramiame miestely galėjo jį nuraminti, 
o ii’ darbas buvo nesunkiausias, oras geras. 

Bet štai vieną dieną, rodosi, 13 d. lie
pos, kai]) pasakoja Plokštis, J. Stirbis pa
sakė jam, jog važiuojąs Brooklynan, ligon- 
.butin numirti. Plokštis manė, kad tai tik 
juokai. Tą pačią dieną, anksti ryte, Plokš- 
tienė matė Stirbį. ką tai slepiant kišeniun, 
Kuomet jų akys susidūrė, Stirbis labai su
simaišė. Taip pasakojo pats Plokštis, at
važiavęs į “Laisvę” Ji<ai dar pridūrė,kad 
ir jam Stirbis likosi kaltas bene šešis dole
rius.

Sekančia diena ryte Stirbi, sunkiai su- 
žeistą, rasta Prospect parke, Brooklyne, 
Netoliese, vėliaus rasta ir revolveris. Pa
ėmus tas aplinkybes, pridėjus tą visą jo 
nelaimingą gyvenimą Philadelphijoj ir

Apie “Progresą” ir lietuviu “milionie- Brooklyne, prisimenant jo paties žodžius,
riti” kompaniją daugelis dar atsimena. Tos 
milionieriu kompanijos vadu buvo a-

Jociui ir uoliai agitavo už

Frank Walsh—pirminin
kas industrial's komisijos. 
Nors Walsh ir nėra socialis
tas, bet jisai pritaria dar
bininkų reikalams. Kapita
listai jo baisiai neapkenčia.

NESVEIKAS KARŠČIA
VIMAS.

L. Soc., Sąjungos suvažia
vimas įvyks rugsėjo mėnesį I 
ir, rodosi, įvyks Chicagoje, 
už kurią ir męs paagitavo
me. Reikėjo gi, pagalinus, 
nors sykį užganėdinti vaka
rinių valstijų draugus. Nors 
ligišial dar nėra oficialia 
pranešimo apie galutinus 
balsavimo rezultatus, ta- 
čiaus P. Kurkulis praneša' 
pusiau oficiališkai: “Kuopos 
visu smarkumu balsuoja už 
Chicagą!”

Jeigu jau tokia sąjungie- 
čių valia, tai kągi padaryti! 
Turbūt, sąjungiečių minia 
nemislijo, kad Chicago ran
dasi už kokios tai chiniškos 
sienos, o Illinois’o socialis
tai yra kokio tai nepaprasti 
padarai.

Jeigu suv. įvyks Chicago
je, tuomet Worcesterio ša
lininkams nelieka nieko ki
to, kaip tik rūpinties visom 
išgalėm, kad iš tos “blogo
sios” Chicagos padaryt ge
rą Chicagą. Jeigu jau sykį : 
didžiuma nori Chicagos, tai 
būkime džentlemanais —’ 
rūpinkimės, kad viskas iš-! 
eitų kuopuikiausia. Ir to-’ 
dėl mūsų visų interesuose 
yra neplatinti paniką sklei-Į 
džiančių šauksmų, kaip pa-j 
dėkim: “Būkit tikri, kad su 
ta Chicaga męs įsikleposi-' 
me, kaip čigonas bėgdamas ‘ 
su vištom į dratinę tvorą”.

Drg. Kurkulis galėjo nuo
širdžiai agituoti už Chica-' 
gą. Tai jo teisė, bet sykį 
laimėjo Chicago, tai jam ir 
jo vienamaniams išpuola ’ 
taip jau nuoširdžiai rūpin
os, kad šaukiamasis Chica-. 
gon suvažiavimas išeitu ko- 
geriausias. Todėl šnekėti 
apie vištas nereikėtų.

MOTERIMS SPECIALUS , 
PARKAS. i

Kansas City, Mo.— Mies-, 
tas rengiasi parūpinti spe-' 
cialį parką vien tik dėl mo
terų. Jau aprinkta labai 
nuiki vieta. Kasžin, ar į tą 
parką visiškai neįleis vyrų? 
Jeigu taip, tai vargiai mo- 
terįs bus tuomi užganėdin
tos. Juk į parkus daugiau
siai eina poromis, ‘

moterimi, džiaugiasi sostu 
ir gyvenimu. Hamletas 
kankinasi, neužtekdamas 
žiauriam kerštui drąsos, jis 
svyruoja, ir, tai pats save 
niekina, tai jieško sau išsi
teisini mų, pratęsimų, svajo
ja apie saužudystę, bile tik

mo jungą, jei ne baimė įkas 
bus po mirties? Ta neatra
stoji šalis, iš kurios jokis 
keliauninkas jau negrįžta, 
nustebina mūsų valia ir ver- ‘ * 1 čia mus geriau kęst tuos' 
sunkumus, kokius čia turi-,
me. neirti lėkt prie kitu, ku- kiausi tragediji Mackbeth 

ir “Karalius Lear”.
Paskutiniais Shakespea

kuriam likimas lėmė vie
nam nešt nepakeliamas kan
čias.

Sha-

rių mos visai nežinome.Taip 
sąžinė padaro mus visus 
bailiais, protavimas išblaško' re’o tvariniais buvo dvi ko- 
mūsų puikų pasiryžimą, ir j meiliji, “Žiemos pasaka” ir

nepri rengtas nei dvasios 
prigimčia. nei visu savo gy
venimo sudėjimu.

“Aš—balandis «' 
many nėra tulžies, ir man į-^glijoje 
žeidimas nekartus; kitaip siuntė, 
jau seniai vergo pūvančiu ; šposus 
lavonu aš aplinkinius 
nūs pavaišinčiau”, 
Hamlet’as, 2-me 
dęs aktorius, kuriems 
sakė sulošti dvarišl

lingi siekiniai nusilpstaj“Audra”. Pirmoji jų para- 
; neperėję į veiksmą”... .šyta 1610, o antroji 1611 m. 
Hamletas nenusižudo ir| Po tų dviejų paskutinių 
t išvengia mirties, naskir- veikalu Shakespeare, kuris

■ tas jam, pagal gudraus ka- 
clrąsumu; .paliaus Claudius’o pieno,An- 

" kur tasai i
. ir nerimavo, nors tokio ūpo 

posūnį priežasčių iki šiol nepasise-

- akte, išlei- kimai. 
jis į-

sų grižo 
pusiaukelio Į Daniją. Tuo 
tarpu noksta baisus atsiti-

iš apie Stratfordą

gyvena labai ramiai ir nuo
šaliai, užsiimdamas ūkės

pjesą, su jo pridėta kara
liaus nunuodinimo scena. 
“Aš eikvoju širdį tuščiuose 
žodžiuose, kaip gražybę už 
pinigus”.

Ir iki perstatymo, ir se
kančiomis po to perstatymo 
dienomis, Hamletas po savo 
paslapties įtekme su visais

ir aštriai, net su čysta, ma
lone ir mylinčia Ophelia, 
gudraus dvariškio .Poloniu- 
s’o duktere, jog jį pradeda

pats su savim atviras.

Nei išmintingi Hamlet’o 
mąstymai, nei jo jautrus 
permatymas, nesulaiko jo 
nuo nelemtu klaidu. Pra- € t

sai nepakelia rankos prieš 
piktadėją dėdę. Gi, įsikarš
čiavęs kalboje su motina, ji
sai per klaidą nuduria ka
raliaus pakaliką Polonius’ą, 
palaikęs jį už besiklausantį 
karalių. Iš tos priežasties 
Ophelia gauna proto sumi
šimą ir numiršta; Hamletas 
gi ir ant jos perneša savo 

nuožiū
ra. Bet atsiranda Poloniu-, v
s'o sūnus, Laertes, kuris pa-

pie porą šimtų eilių ir sone- 
tų ir dvi dideli poėmi.

tu klausimas, kaip galėjo 
tasai didžiausis pasaulių ge
nijus taip ūmai nuo visko 
atsisakyti, pertraukti ry
šius su literatūra ir daile ir 
teatru, ir, nuo visko atsisky
ręs, užsiimti paprasčiausiu 
ūkininkavimu? Gal dar su
siras kokie raštiški nurody-

švies ir išaiškins. Ant lai
mės svarbiausias vidujinis

tik ‘neužsitikėjimus ir
venimas užsiliko atviras jo

gedulingas princas vienui 
vienas pasirodo ant scenos. 
Hamletas mąsto apie mirtį.

“Būti ar nebūti? štai

Viso Shakespeare paraše

Jam nerupi,

ar taip1.

> WHEN BCGAH * *

Viens iš baisių karės paveikslų Francjjoj.

prašyte prašosi išvedi- 
žudė. Būdamas be iš- 

nevieną žmogelį Į ickliii, be nuolatinio darbo, be mielų drau
gu ir be mylinčios šeimynos, blaškomas iš 
vietos į vietą, neturėdamas gyvenime ai§- 

Kaip žinoma, tas viskas kaus tikslo—ji.-ai priėjo prie to mirties taš
ko, prie kurio priėjo ne vienas inteligen- 
tiškesnis darbininkas.

Sakau tai]) rodosi, nors, žinoma, grieže 
tai ir galutinai užtvirtint saužudystės fak
tą nenorėčiau. O gal būt, kartais, jį ir 
pašovė tie kišeniniai vagiai, apie kuriuos jis

pasibaigė didžiausiu skandalu. “Progre
sas” subankrūtijo, kompanija subankrūti-

laiką dirbo Philadelphijoj, tarp kitko, sa- 
liūnuose, bet, anot jo paties žodžiu, jam 
baisiai nesisekė. Philadelphijoj jisai bai
siai nuvargo ir Įklimpo į skolas. Apie 
Philadelphiją jisai visuomet labai blogai ninka^ 

mietais jau šnairuodavo į socialistus, k*
; prie L. S. Sąjungos nesirašė. 
nariu Darbininku Literatūros 

Padėjimas jo buvo baisiai i Draugijos, nes pripažino reikalingumą ge
li u vo tai senos mados lais* 
elis bedievis, bet socialistiško 

mmscklumo jame nebuvo. Apie partijas 
tankiai sakydavo: visi jie tokie, visiems tik

kiškių pažiūrų savo gyvenime nabaše
Pastaraisiais

draugas
1915 m., kaip

vargingas. Jį sušelpė tūli koviečiai, o ypa- rų knyi 
tingai draugas Jakštys. Jau tuomet, po į- varnam? 
tekine varom ir, rodosi, labai silpnos valio?

nusižudymą. Tačiaus ii sudraudė.
Nuo 1915 metų jisai vėl pradėjo ro-

ir tos

gu seniau. Matomai, energija jau jam pra-

ir jisai pats. Kaip žinoma, temas savo pie
šiniams imdavo iš lietuvių visuomenės gy
venimo, bet išėjęs iš to gyvenimo per dau

niumų. liktai viena kiti 
geresnė. Žinoma, iš to ' 
veninio negalėdavo pack 
laikraščiai už karikatūn 
tinkamai apmokėti.

nos mūsų

savaites ir jau pritrūko pinigų. Pradėjo 
skolinties nuo vieno kito—po dolerį, du, 
penkis dolerius. Laimė dar, kad turėjo

u kuriuo visuomet labai gražiai sutikdavo.

davo pinigiškos paramos. Paskui tūlą lai
ką pradėjo dirbti ir gyveno kur tai tarpe 
svetimtaučiu. “Nepatinka man lietuviai”

niui, vėl nustojo dirbęs. Kasžin ar tai tei-

cloackmakerių

skųsties, dejuoti, nerimauti, vienam ki
tam prasitardamas, jog jisai esąs nelaimin
gas žmogus ant Svieto, jog jam nėra ko gy
venti, neturįs žmonių, kurie ji iš širdies

Tūli brooklyniečiai st 
J. Stirbis nenorėjo dirbti, 
niu vadindavo. Sako, ga 
griaučių, bet nedirbo, bu

užsiėmęs britvų ir kokiom ten kilom agen
tūrom, bet metė ii' tą darbą, buvo bepra-

tiem laikraščiam apskelbimų - 
sisekė. “Laisvei” taip ir lik 
$30.00 už iškolektuotus apske nors

Tačiaus vistik negalima stačiai pasa
kyti, kad tai dėl nenorėjimo dirbti nabaš- 
ninkas buvo taip nelaimingas. Gal iš tei
sybės vengė darbo, o gal taip jau jam vis
kas nesisekė, tuo labiau, kad ėjo jau penk
tą metų kryželį—buvo nebejaunas. Vis
tik neturint tvirto pamato, negalima žmo
gus apkaltinti. Kuomet kam nors gyveni-

Gal vienas kitas užmesti, kad nabaš- 
ninkas nebuvo gerai šelpiamas. Reikėję jį 
daugiau sušelpti, suraminti. Bet, rodosi, 
tie draugai, kurie jį pažinojo, šelpė, skoli
no—ir po doleri, ir po du ir po penkis ir 
net po dešimts, žinoma, neturėdami vil
ties. kad skola bus grąžinta. Nieko neSfl&į 
ir “Laisvė”, kuomet nepajiege sugrąžint 
$3“.00 už iškolektuotus apskelbimus, dai\ 
dadėjo jam $15.00 už commission. Šelpė* 
jį ir vienas kitas geresnės širdies tautinim 
kas—bet kasgi buvo daryti, kuomet Žmo
gus per metų metus gyveno nenormalu

Gaila žmogaus. Prie kitokių aplinky
bių, prie kitokios tvarkos, kur silpnėjančius

suomene per savo įstaigas, gal J. Stirbis, 
mažu būtų gyvenęs. Dabar jisai ėjo savo 
keliu, vienui vienas, kur vedė jį neramios 
mintys, tūžmastis, klaikus likimas ir vie* 
na t v ė. L.

RUSIJOJ.
Mėsos vienam žmogvi teskiriama tiktai 

S zolotnykai. Ūkio ministeris Naumovas 
patvirtino ypatingo posėdžio nutarimą kąs

reikalu ministerijos nutarimo, teleisią vie-

giau 8 zolotnykų (1 svarą dėl 12 žmonių) 
mėsos į dieną. Įnešta tapgi sumanymas 
nebeduoti tiek daug mėsos pabėgėliams ir

Pelrogradc iš kalnų instituto muzėjaus 
pavogta Įvairių brangių daiktų už 35,000

1 pūdo 5 svaru svarumo, 
21 svaras. Vagis šliau-

zc muzvjun pro lubas.
Dūlei Petrogrado ir jo apielinkes i5* 

kraustymo. Manoma iškraustyti nereika
lingus fabrikus, įstaigas ir k. netik iš Pet-

l’skovo, Naugardo gub., iš viso Baltijos 
<rašto ir kitu. Naujų fabrikui steigti Pet* 
ograde nebeleidžiama; užtat patariama 

Ueigti fabrikus i rytus nuo Ruožo Archan-

Faip-pat manoma nebe-

Mokiniams nebeduoda papigintų bilie
tų. Dėlei stokos traukinių, finansų minis- 
terija pasitarus su kelių ministerija, nuta
rė nebeduoti trečios klesos vagonų moki-'" 
niams puse kainos, važiuojantiems eks* 
kursijosna. Taigi mokiniams prisieina w 
keti pasažierių bilieto kainas.
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(Tąsa.) 
nuolatos ją girdamas ir ačiuodamas augš- 
čiausiam. Mat, demokratai, turėdami di
deles barzdas, pavirsta šventaisiais, kuo
met eina kalba apie patriotizmą ir atliktus 
karžygiškus darbus dėl labo tėvynes, o ku
nigai tampa tokiais tuomet, kuomet eina 
kalba apie tikėjimą ir dėl jo padarytas 
aukas.

Kada Karštuolė pabaigė savo nusi
skundimus, tuomet ponas Korniude, išdi
džiu tonu, pavartojo tuos žodžius, kurie vi
suomet buvo rašomi atsišaukimuose, pava
dindamas Bonopartų gentkartę ištvirkė
liais ir kitokiais žodžiais.

kilmės, todėl ji labai užsigavo: paraudo, 
kaip virtas vėžys ir vaikščiodama ėmė kal
bėti :

Aš norėčią matyti jus visus Bonopartų 
vietoj. Manau, kad tas būtų labai žingeidi!. 
Ne kas kitas, kaip tik jūs sunaikinot Bono- 
partus. Dabar nieko kito ir neliko, kaip tik

niekšai, kaip jūs!
Korniude, nors labai jautėsi užgautu 

“Entered as second class matter I ir su panieka į ją žiūrėjo, vienok laikėsi 
“,B™X-yn,9N. Y./undlMbf rimtai >*' klausg Jos išmetinėjimų, laukda-
of March 3, 1879. mas, kad ji pradės gatviniais žodžiais ko-
■ . ...... " . t lioti. Grafas, matydamas, kad tarpe jų ga-
MU luSiauto7?/urtaakrduaipavyde“* Į>.kilti. (1.i(1.elis triukšmas, priverstas buvo 
antrašu. Visus atsiųstus raštus re-1 įsimaišyti ir vai’gais-negalais nuramino į- 
dakcija taiso ir trumpina pagal sa- ^]usja mergaitę, atvirai pasakvdamas,kad 
menkesnės vertės raštai netinkami kiekviena išreikšta mintis turi būti pa- 
Bpaudai naikinami, jeigu autorius ne- gerbta. Bet grafienė ir fabrikanto pati, 
_______________________  Kurios nuo senų laikų neapkentė republi- 

kos ir su panieka žiūrėjo į visus jos šali- 
Clevelando kuopa (14) ninkus, labai prielankiai atsinešė Karštuo- 

Sus. Lietuvių Amerikoje iš- lės linkui, nes jautė, kad ji išreiškė ir jų 
neša didžiausią papeikimą nuomonę, kuri buvo paslėpta sielos gilu- 
S. L. A. 29 seimo atstovams moj.
už sulaužymą Susivienyjimo Pintinė likosi ištuštinta, 
konstitucijos, apsireiškusį darbavosi net dešimts bumu; 
priėmime seimo delegatais Į nieko neliko, tai visi apgailestavo, kad pin- 

. Kalbos dar tęsėsi tūlą laiką, 
nors jau netaip linksmai ir gyvai, kaip kad 
pirmiau, kada dar pintinė buvo kupina.

Prisiartino vakaras, greitu laiku visai 
sutemo, šaltis pradėjo didintis ir labiau 
jaustis skilviui bemalant; Karštuolė ėmė 
drebėti, nepaisant į savo riebumą. Ponia 
de-Bravill, pamačius drebančią mergaitę, 
tuojaus pasiūlė savo pečiuką, į kurį nuola
tos dėjo anglių, kad neužgestų; Karštuolė 
nuo tos malonybės neatsisakė, bet mielai 
priėmė. Ponios Karre-Lamadon ir Louzie- 
nė savo pečiukus perdavė vienuolėm.

Vežėjas užžiebė lempas ir pakabino 
vieną priešaky, o kitą užpakaly vežimo. 
Arkliai buvo sukaitę ir labai garavo. Ve
žime pasidarė taip tamsu, kad keliaunin
kai negalėjo vienas kitą matyti. Staiga 
Karštuolė ir ponas Korniude pradėjo ju
dėti; Louazas, kurio akys tamsoj žvilgėjo, 
pastebėjo, kad žmogus, nedidele barzdžiu- 
ke, atsitraukė nuo Karštuolės, tartum ga
vęs slaptą kirtį į žandą, kurio kiti negalėjo 
išgirsti. *

Pakeliui pasirodė šviesos. Tai buvo 
miestas Tatas. Važiavo vienuolika valan
dų, neskaitant 2 valandų apsistojimų, kad 
davus arkliams atsikvėpti ir avižų užėsti, 
kuriuos darė kas ketvirtą valandą. Įva
žiavo į miestą ir apsistojo palei Komerci
jos viešbutį. •• ••

Vežimo durįs atsidarė. Pasigirdo ge
rai žinomas garsas, nuo kurio visi keliau
ninkai krūptelėjo; tai ėjo prūsų aficieris, 
vilkdamas per žemę savo kardą. Prisiarti
nęs prie vežimo sušuko, bet niekas nesu
prato, ką jis sakė.

Nors vežimas stovėjo, bet nei vienas 
keliauninkų iš jo nelipo, tartum bijodamas, 
kad neužmuštų, kuomet jis pasirodys ant 
gatvės. Tuomet vežėjas paėmė lempą ir 
apšvietė vežime sėdinčius keliauninkus. 
Greta vežėjo stovėjo prūsų aficieris, jau
nas, augštas, baltplaukis, neapsakomai lai
bas žmogus, apsitempęs mundierium, kaip 
panelė gorsetu ir apsimovęs blizgančia ke
pure, kurias nešioja anglų viešbučiuose

pp. P. Norkaus ir A. Rim-Įtinė permaža. 
kos. “P. Norkus yra išbu
vęs tik 10 mėnesių S. L. A. 
nariu, kas sulaužo 35-tą pa
ragrafą, A. Rimka yra išbli

ovęs tik 1 mėnesi S. L. A. na
riu”. . z ’

Toliaus rašoma:
“Lai būva pasarga S. L. 

A. kuopoms, kad į ateinantį 
S. L. A. seimą ir seimus 
daugiaus tokių atstovų, ku
rie buvo atstovais 29to-2ro 
dvimetinio S. L. A. seimo at
stovais, nebūtu renkami at- 
stovais netik į S. L. A. sei
mą, bet nei į S. L.A. apskri
čių suvažiavimus.

Taipogi, kad taptų praša
linti iš viršininku S. L. A. ir 
kuopų valdybų vietų, kaipo 
neištikimi S. L. A. ir visai 
Lietuvių tautai. u

4) Lai būva papeikimas 
nariams P. Norkui ir A. 
Rimkai kaipo veikėjams,ku
rie stato save žinovais par
lamentarinių teisių ir tvar
kos, o pirmoje progoje jie 
yra pasirengę apminti visus 
įstatus bei teises žmonių,— 
kad tik, progai pasitaikius, 
jie galėtų atsiekti sau pa
geidaujamą siekį.

Kuopos vardu S. L. A. 14 
kuopos valdyba:

Pirm. Jonas P. Grite.
p Raštininkas A. Šimkūnas.

Turto Raš. J. J. Žilinskas.
Iždininkas S. Zabarskis..

“Rieč” paskelbė atskaitą 
D. K. Tatjanos komiteto. 
Atskaita yra nuo gegužės 1 
d. iki birželio 1 d., 1916 m. 
Atskaitoje matome, kiek lie
tuviai gavo:

Lietuviu Centraliam ko
mitetui 130,737 rubliai.

Vilniaus Lietuvių Dr-jai 
“Žiburėlis” 1,000 rub.

Lietuvių Dr-jai “Žiburis” 
8,000 r.

Petrogrado Lietuvių Dr- 
jai 39,000 r.

Lietuvių studentų Dr-jai 
Jurjeve 800 rub.

l

mes pačią. Kaip tik jis prisiartino prie a- 
ficierio, tai ne tiek iš mandagumo, kaip iš 
baimės, tarė jam:

—Labą vakarą, gerbiamas tamsta!
Aficieris, kaip ir visi valdininkai, kurių 

gale neaprubežiuota, pažvelgė į jį, bet nie
ko neatsakė.

Nors Karštuolė ir Korniude sėdėjo vi

vežimo, nenorėdami pasirodyti savo 
šui. Karštuolė dėjo visas pajiegas, 
suvaldžius savo nervus; demokratas 
bančia ranka glostė savo nedidelę,

prie-

ir laikytis išdidžiais, kaip kad laikosi pa
siuntiniai, nuvažiavę į svetimas šalis. Karš
tuolė išrodė išdidesnė ir rimtesnė, negu jos 
sankeleivčs—doros ir garbingos moteris. 
Ponas Korniude prisiminė, kad jis, o ne 
kas kitas, kasė tranšėjas, kad apsisaugo
jus nuo priešo, todėl išsitempė, išpūtė krū
tinę ir stovėjo priešais aficierį.

' Visi įėjo į didelę viešbučio virtuvę ir 
ten aficieris pareikalavo parodyti doku
mentus, išduotus prūsų karės viršininko,

toliaus. Kadangi tuose dokumentuose 
kiekvieno keliauninko buvo aprašyta iš- 
veizda ir užsiėmimas, tai aficieris ilgai juos 
skaitė ir žiūrėjo kiekvienam į veidą, ar iš- 
tikro ta pati ypata, kuriai leidimas išduo
tas. Peržiūrėjęs visų paliūdyjimus, rūsčiai

Keliauninkai lengviau atsiduso. Nieko 
nelaukiant, užsakė vakarienę. Kadangi va
karienė negalėjo būti anksčiau, kaip už pu- 

s, tai visi nuėjo žiūrėti kamba- 
ipžiūrėjo kambarius ir 'vėl su- 
į valgyklą. Kada vakarienė ta

po paduota ir jie norėjo pradėti valgyti, į 
valgyklą įėjo viešbučio savininkas, 
buvo storas, riebus senis, pirmiau 
arklių pirklys, neapsukrus žmogus, 

Jis tuoj aus

rių.

Tai

statantis save ligiijistu.
persi-

Juk prie jos
•kada jau

Russo?
Karštuolė 

re:
krūptelėjo

—Prūsų aficieris nori, kad jūs nueitu
mėte pas jį pasikalbėti.

—Jis nori su manimi kalbėti?
—Taip, jeigu tik tamsta esi panelė 

Elzbieta Russo.
Ji nusiminė, valandėlę patylėjo ir pas

kui griežtai atsakė:
—Galimas daiktas, kad jis ir nori, liet 

aš neisiu.

Ml-

Kada Karštuolė atsisakė eiti pas afi- 
cierį pasikalbėti, tai visi sujudo; kiekvienas 
išreiškė savo nuomonę, jieškodamas prie
žasčių. kodėl aficieris ją reikalauja pasikal
bėti. Grafas priėjo prie jos ir tarė:

—Bereikalingai tamsta atsisakei nuei
ti, nds tas gali užkenkti netik tamstai, bet 
ir mums visiems. Niekados nereikia prie
šintis tiems, kurie už mus galingesni,
eiti pas jį ir pakalbėti, tai nėra jokio pa
vojaus; jis, matomai reikalauja dėl kokių 
nors formališkumų, kurių nėra tamstos lei
dime, išduotame jų karės vado.

Visi prisidėjo prie grafo nuomonės; vi
si ją prašė, maldavo ir agitavo, kad nueitų 
pas afeierį ir pakalbėtų. Po ilgų maldavi
mų, ji sutiko eiti ir tarė:

Jeigu aš būčia viena, niekados pas jį 
neičia, bet dabar darau tą tik dėl jūs.

Grafienė pagriebė ją už rankos ir pri
dūrė:

■—Męs visi tamstai už tai labai labai 
dėkingi.

Karštuolė išėjo. Visi laukė ir be jos 
nepradėjo vakarieniauti. Kiekvienas 
gailestavo, kad ne jį aficieris pašaukė,
tą mergaitę, kuri gali greitai užsidegti ir 
pakelti triukšmą. Kiekvienas galvojo, ką 
turės sakyti, jeigu ir jį aficieris pašauks. 
Praslinkus dešimčiai minutų, į valgyklą į- 
bėgo Karštuolė uždusus, paraudus ir bai
siai 
kos

ap- 
bet

bet

Jis pažiūrėjo į keliauninkus ir iškrai
pyta francūzų kalba, alzasiečių tarme, gana 
nemandagiu tonu paprašė visus ištinti iš 
vežimo, sakydamas:

—Gerbiamieji ponai ir ponios, ar ne
galėtumėt išlipti iš vežimo? 1

Pirmiausiai nulenkė galvą vienuolės, 
nešdamos tą kryželį, kurį jom suteikė augš- 
čiausias ir išlipo. Po vienuoliu pasirodė 
grafas su grafiene, paskui juos fabrikantas

įšėlus. Ji nieko nesakė, tik be pertrau- 
murmėjo:
—Niekšas, valkata, padauža!...
Visi pradėjo klausinėti, kame dalykas, 
ji nieko nesakė. Kadangi grafas už

sispyręs klausė, kad pasakytų, kame daly
kas, tai Karštuolė jam išdidžiai atkirto:

—Tas dalykas tamstą nepaliečia ir aš 
negaliu sakyti.

Tada visi apsėdo aplinkui stalą, ant 
kurio buvo pastatytas didelis bliūdas, pil
nas pripiltas karštų kopūstų. Nepaisant 
to, kad įvyko nesmagumų, visi linksmai va
karieniavo. Louazas, jo žmona ir vienuo
lės gėrė pieną; kiti pareikalavo vyno; Kor- 
niudė užsakė alaus. Jis visados savotiškai 
atkimšdavo butelį, duodavo nubėgti pu
toms, įpildavo į stiklą, iškeldavo jį į augš-

Kemėšis joms nutašys. “Mo
terų Dirva” stengsis savo 

žemiau talpinamas laiškas skaitytojas palaikyti fana- 
adresuotas drg. K. Petrikio-1 tizmo dvasioj, agituos, kad 

nei L. M. P. S. sekretorei.
Pilnai sutinkame su jūsų 

reikalavimu laikraščio leidi
me. Męs džiaugiamės, kad 
jums patiko mūsų laikraš
čio vardas “Moterų Balsas” 
ir norime, kad jisai taip 
greitai nežūtų.

ŠKOTIEČIŲ MOTERŲ 
LAIŠKAS.

skaičius jūsų sekretores K. 
Petrikienės laišką pilnai su-

jos savo kūdikius auklėtų 
paklusniais dvasiškijai ir ka
pitalui. žodžiu, “Moterų 
Dirva”, tai sulaikymas lie
tuvių moterų nuo progreso. 
Jų leidžiamas laikraštis bus 
naudingas kunigams ir ka
pitalistams. Todėl šalę 
“Moterų Dirvos” būtinai tu
ri pasirodyti L. M. P. S. lei
džiamas laikraštis,kuris tik
rai gins moterų darbininkių 
reikalus ir ves jas progreso 
keliu.

dolerius pinigais jo palaiky
mui arba pradžiai darbo. 
Kuopa stato jums reikalavi
mą, kad visos narės . turi 
gauti po vieną egzempliorių 
jūsų laikraščio “Moterų 
Balso”, kaipo organo. Ant
ra, mes norim, kad tas laik
raštis būtų vedamas darbi
ninkų dvasioj. Būtų gerai,

darbiautų jame. Reikėtų 
pavesti vietos * 
Škotijos moterų 
Būtų gerai, kad 
gerais ryšiais 
bendrai ką nors
bo turime begales—laikraš
tis leisti, moteris organizuo-

galėtume 
susiartinti 

veikti. Dar-

ir t. t. Męs turime rankrašti 
“Šeimyna seniau, dabar ir 
ateityje”. Autorius to vei-

ir padovanojo ji mums. Kur 
kiti rasojai būtų reikalavę 
mažiausia 200 dol., drg. V. 
Kapsukas ėmė tik 15 dol. 
Pagalvokit, Amerikos drau
gės, ar negalėtume suvieny
tomis spėkomis išleisti grei
čiau ta naudinga rasini...” B B.2) A A

mažmožių. Po laišku pasi-

re O. Makarienė.

dokumentu.
maloniu

mo-

kalais. Taip toli nuo mūsų 
gyvendamos, jos betgi pil
nos netik geriausių norų,bet 
pasižymi dar savo nepapras
tu aktyviškumu. Geistina

tų atgarsį visoj Amerikoj.

“MOTERŲ DIRVA”.
Lietuviu Moterų Katali

kių Sąjunga rengiasi prie iš- 
laikraščio 

Pirmas
leidimo savo 
“Moterų Dirvos”, 
numeris pasirodys 15 d. 
spalių. Laikraštis bus pa
švęstas moterims ir vai
kams. “Moterų Dirvos” re
daktorė, ’ užkviesdama rašy
tojas ir rašytojus, sako, kad 
esą pageidaujami straips
niai į šiuos skyrius: 1) Abel- 
nai straipsniai moterų rei
kaluose; 2) namų mošajų 
užlaikymas ir puošimos; 3) 
literatūros skyrius; 4) mai
sto gaminimas—j 
gių sudarymas; f 
—jos užlaikymas 
auklėjimas—tikyl 
tautos- 
niu;
teises 
(lietuvių ir 
gyveni mų
etikos klausimas.

Kaip matome, tai katali
kės išleis savo žurnalą, nes 
ir dieną jau paskyrė. Da
bar turi subrusti L. M. P.S. 
moterjs, kad ir jos neatsilik
tų nuo katalikių. Męs turi
me atsiminti, kad “Moterų 
Dirva” nesirūpins gvildenti 
moterų-darbininkių reikalų, 
nesirūpins aiškinti klesų ko
vos, bet viską dirbs ant ka- 

kun.

; 6) vaikų 
tos, doros, 

ir visuomenės žvilgs- 
iškos moterų 
ymių moterį] 
svetini tuučių) 

Aprašymai ir 9)

su pačia, o paskui fabrikantą išlipo ir Lo-lįį, ilgai žiūrėdavo priešais šviesą ir tik 
uazas, siūlydamas savo drebančią iš bai-1 (Toliaus bus), ’talikų kurpalio, kurį

MOTERĮS ŠAUKIA 
KONFERENCIJĄ.

10 d. rugpjūčio, Colorado

BINGHAMTON, N. K
Vietos lietuviai, rodos, ap- 

švietoj ir supratime pakilę 
gana augštai, bet kartais la
bai keistai pasielgia. 9 d. 
liepos L. S. S. 33 kuopa bu
vo surengus diskusijas;dis- 
kusuota klausimas “Ar rei
kalinga sutverti L. M. P. S- 
A. kuopą?” Ir ką jūs ma
not, tūli draugai išsireiškėy 
kad vietos moterims nerei
kalinga tokia kuopa. Gir
di, jeigu nori veikti, lai vei
kia sykiu su socialistų kuo
pa,’ o jeigu nenori, lai sėdi 
už pečiaus.

Tai matot, kokių turime 
draugų. Jie visiškai nesi
rūpina moterų reikalais.

• Jeigu jos dar tamsios ir bi
jo prisidėti prie socialistų 
kuopos, tai lai sėdi už pe
čiaus. Kaip prie jų prieiti,, 
kaip ištraukti iš už pečiaus 
ir parodyti šviesesnį kelią, 
kuriuomi paskui galėtų at-

Springs, prasidės konferen- ejti jr prje kuopos prisidėti 
visai nesirūpinama.

Upės Krantas.
cija Amerikos moterų nacio- 
nalės partijos ir trauksis iki 
12 d. rugpjūčio. Konferen
cija šaukiama tuo tikslu,

turės elgtis laike preziden
to rinkimų, kad paskui gali
ma būtų lengviau iškovoti 
visose Suv. Valstijose sau,

J A U NIK AI č I UI” NEIŠ
DAVĖ PAVELYJIMO 

APSIVESTI.

mis dienomis atėjo j miesto 
valdybą “jaunikaitis” Saanu- 

Kadangi dabartine denio- Gommes, 85 metų am- 
kratų valdžia neprigelbsti žiaus ir pareikalavo, kad 
moterims išgauti lygias tei-;Jain išduotų pavelyjimą dėl 
sės, tai jos nutarė vesti su apsivedimo. Kadangi “jau
ja atkaklią kovą. Suma-, mkaičo“ vaikai užprotesta- 
nytojos sušaukimo konfe-!vo Pri(?š jo apsivedimą, tai 
rencijos atspausdino alsi- iniesto valdyba neišdavė ir 
šaukimus, kuriuos platina ’ pavelyjimo. Tuomet jis nu- 
visose valstijose. Apart 'sisamdė advokatą ir pasakė, 
kitko atsišaukimuose paša- kad pavelyjimą visgi išgaus.kad pavelyjimą visgi išgaus^

“Nuo pereitų prezidento Daugiau moterų valdininkių 
rinkimų moterų politikos! Prieš karę Vokietijoj la- 
jiega dvigubai padidėjo, bai mažai moterų užimda
mi 912 metais buvo tik šešios Įvo valdiškas vietas, bet pra- 

kasdien jų 
................... ------------------------------------ ;; - Vo- 
vauti prezidento rinkimuo-‘kiečių valdžios leidžiamas, 
se... Šiuose gi rinkimuose laikraštis “Šiaur-Vokietijos 
bus dvylika valstijų, kuriose laikraštis” nurodo, kad pra- 
4 milionai moterų turės tei- džioje 1915 metų validiškose* 
sės dalyvauti rinkimuose... vietose moterų tarnavo 40 
Moteris galės paduoti vieną'nuošimčių, o jau pabaigoj 
trečdalį balsų, reikalingų 1915 metų jų skaitlius paki- 
prezidento išrinkimui. To-'lo iki 52 nuošimčiu. 1 
kiu būdu jos suloš 
svarbia rolę... 
kviečiame dalvvauti 
konferencijoj, kad išdirbu* 
pienus ir programą, kaip 
męs turėsime elgtis laike šių 
rinkimų”.

Matomai kapitalistės mo
teris labai įnirtę ant d^fno-

valstijos, kuriose 2 milionai Ridėjus karei, 
moterų turėjo teises daly-[skaitlius kilo ir kįla.

To-'lo iki 52 nuošimčių. 
1 a b a i | -------------

Todėl j KLAIDŲ ATITAISYMAS. 
mū>ų i “Laisvės” N58 tilpusiams 

mano straipsny apkalbėjime 
kaslink leidimo'L. M. P. S. 
organo, 

i klaidos, 
sakyta: 
daug parankiau būtų padi

įsiskverbė kelios 
Vienoj vietoj pa- 
Man rodosi, kad

t 9 t i > K B vA V B J-/ B-B A VA A A A B A VA VA VĄ Ar VA A

kratų ir vargiai uz jų Han- (pnti dabar leidžiamus lai-
Bet n duedidatą balsuos, 

resnė bus ir 
valdžia. Juk Roosevelt 
sakė ir sako, kad motei 
privalo būti geromis moti
nomis ir stengtis kodau- 
giausiai vaikų turėti.

krašeiuose moterų skyrius 
ir prie jų išleisti priedus”. 
Turėjo būti: “Prie vieno 
labartinių laikraščių — 

aisvės” ar “Kovos” išleis
ti mėnesinį priedą”.

Antroj vietoj pasakyta: 
i “Jei męs užsisakytume tą 

SAN FRANCISCO, CAL. !priedą”, — turi būti: “Jei 
Pastaruoju laiku į mūsų!męs užsisakytume to laik- 

miestą pradėjo važiuoti iš 
New Yorko motinos su kū
dikiais, kad apsisaugojus 
nuo paralyžiaus epidemijos. 
Iki šiol sužinota, kad moti-

raščio numerio, kuriame 
bus priedas ir t. t.”...Toliaus

das būtų tokio formato, 
kaip minimi laikraščiai ir 

žiuojant į San Fran-! nemažesnis keturių pusla- 
7 kūdi- pių, tai lygintųsi didžiui 

manomam moterų žurnalui 
b

cisco, kely susirgo
<iai ir du jų mirė.

Taipgi mirė keli vaikai, ir sykiu su laikraščiu pada- 
\iirie pirmiau gyveno New į rytų 12 puslapių, tai tokį 
Yorke kelis mėnesius. Pa-1 laikraštį labai lengva būtų 
sirodo, kad sunku pasislėp-! išplatinti ir kiekvienas juo- 
ti nuo tos baisios epidemi-lmi liktųsi užganėdintas.

E. Merkienė.

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

dabar 500 GRAND ST.
Šiuomi pranešu Brooklyn/) Roto

riams, 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 vėl atsilankyt pas ma
ne, o būsit užganėdinti, kaip ir se
niau. Su pagarba.

DR. H. A. MEDOFF
500 GRAND ST„ BROOKLYN. N. Y.

t



u—u—d—n — — n—n—u—.i ■■ h—i.—"»■ ■»<■—n—"—" sina suardymu Sąrys
-------p ■ ■ ~T I kam tuomet kaltinti

v KORESPONDENCIJOS V ""

PRANEŠIMAS NAUJO
SIOS ANGLIJOS SCENOS 

MYLĖTOJAMS.
19 d. balandžio Montello, 

Mass., įvyko taip vadinama 
“Teatro lenktynių diena”, 
kurioje dalyvavo sekančios 
scenos mylėtojų grupės: L. 
S. S. 86 kuopos Stoughton, 
Mass., L. S. S. 67 kuopos 
Brighton, Mass., L. S. S. 71 
kuopos Cambridge, Mass., 
L. S. S. 60 kuopos So. Bos
ton, Mass, ir L. S. S. 17 
kuopos teatralis • ratelis 
“Viesulą”; pastarojo triūsu 
buvo viskas surengta.

Po teatrui buvo apkalbė
ta scenos dalykai. L. S. S. 
17 kuopos teatralis ratelis 
“Viesulą” įnešė, kad sušau
kus suvažiavimą Naujosios 
Anglijos scenos mylėtoju, 
kuriame galima būtų pla
čiau apkalbėti apie scenos 
reikalus. Įnešimas tapo 
vienbalsiai priimtas.

Dabar pranešu, kad toks 
suvažiavimas įvyks 27 d. 
rugpjūčio, L. S. S. 60 kuo
pos svetainėj, po N376 
Broadway, So. Boston, 
Mass. Pradžia 10 vai. ry
te.

Taigi kviečiame šiame su
važiavime dalyvauti visas 
teatralines grupas, pavie
nius scenos mylėtojus ir 
chorus. Geistina būtu, kad 
iš tų kolionijų kur nėra te
atralinių grupų, dalyvautų 
nors pavieniai nariai. Su
važiavime bus svarstoma se
kanti klausimai:

1) Apie sutvėrimą scenos 
mylėtojų federacijos.

2) Išleidimas žurnalo, pa
švęstos teatro ir muzikos 
reikalams.

3) Sutvarkymas persta
tymų tarpe artimesnių lie
tuviais apgyventų kolioni- 
jy-

4) Prigelbėjimas 
lietuvių kolionijoms, 
stoka scenos mylėtojų,

5) Suradimas būdų
dimui veikalų* skleidžian
čių tarptautinį darbininkų 
supratimą; taipgi veikalų, 
riU ziečiančių patriotizmą 
ir kapitalistų sistemą.

6) Išleidimas daugiau ir 
naujasnių revoliucioniško 
turinio dainų, operų, ir kito-

' kio turinio veikalu, v
L. S. S. 17 kuopos teatra- 

lio ratelio “Viesulą” pirmi
ninkas.

M. D. Tuinila.
P. S. — Delegatų skaitlius 

•nuo teatralinių grupų, kuo
pų ir chorų neaprubežiuo- 
taę; gali važiuoti kas tik 
nori, vienok privalo paimti 
paliūdyjimą iš

kvietė žinomą murzių 
Račkų. Gaila, kad aš ne
galėjau būti tose prakalbo
se, bet girdėjau pasakojant 
tuos, kurie buvo, kad susi
rinko keliatas vyčių ir apie 
porą tuzinų davatkų. Kal
bėtojas visokiais žodžiais 
plūdęs socialistus, o vyčiai 
ir davatkos rankomis ploję. 
Plūdimai taip buvę šlykštus, 
kad net rimtesni katalikai 
atsiliepę, jog kalbėtojas me
luoja, tuomet vyčiai praša
linę 3 žmones iš svetainės.

Kadangi prakalbos buvo 
slaptai surengtos, tai ir 
Račkus pasidaręs drąsesniu 
ir pareikalavęs, kad publika 
duotu jam klausimų. Ne
sulaukdamas jokių klausi
mų, pradėjo šaukti, kad jau 
socialistai bijo su juomi eiti 
j diskusijas.
publikos 
kad šiose 
nei vieno

sina suardymu Sąryšio., Tai Laidotuvėse dalyvavo apie 
50 ypatų. Dalyvavusieji 
daug gėlių atvežė ant jo ka
po. A. J. Smith pasakė 
trumpą prakalbėlę ir tuomi 
viskas liūdnai užsibaigė.

Jo moteris pasiliko • liūd
nam padėjime.

Lai būna jam lengva Ca- 
lifornijos žemelė.

Kuopietis.

i “susi- 
pratėlius” sykiu su Matu? 
Ar už tai, kad didžiuma 
konferencijos delegatų ne
šoka pagal Povilaikos muzi- 

AL.M? _ . . .

Tuom tarpu iš 
balsas atsiliepęs, 
prakalbose 

socialisto. ♦ 
« * 

būtų vietos 
viams pagalvoti

nesą

liete- 
su tverti

sidėtų prie naudingo darbo. 
Bet nežinia, kodėl mūsų 
draugai apie tai nesirūpina. 
Draugai, tokiai kuopai čia 
plati dirva, tik pasirūpin
kite ją sutverti.

“L. Korespondentas.

i Korespondentas sako, kad 
Sąryšy buvo varomas gra
žus darbas, pakol į jį neįsi
skverbė neprašyti “susipra
tėliai”. Čia kaip tik atbulai 
pasakyta. Jau minėjau, 
kad “susipratėliai” nesi- 
skverbė, bet išsyk į Sąryšį 
įstojo ir tą gražųjį darbą 
varė ne kas kitas, kaip tik 
“susipratėliai”. Juk K. Ja
kimavičius su Matu surengė 
fėrus ir tuomet uždirbta šū
vi rš $1,000. Vėliaus sureng
ta koncertas ir uždirbta 
$60.00. O kur kitokie pa
rengimai, kur prakalbos, 
kur “Tag Day”, kurią su
rengė “susipratėliai” Šel- 
nys su Jokuboniu? Kas su
rengė pavergtųjų tautų 
visuotiną mitingą, ar “ne
susipratėliai” J. Lasky, J. 
Pruselaitis, J. Trilikauskas 
ir T. Matus? Beje, buvo 
vienas ir rimtųjų—p. De
links. Juk tame* mitinge 
gauta virš $200.00!

Dabar norėčiau paklausti 
p. Nenuoramą, ką jūs, rim
tieji, nuveikėt? Atsiprašau, 
visai buvau užmiršęs, kad ir 
jūs buvote surengę fėrus, 
tik, ant nelaimės, gavot prie 
tų fėrų apie $50 pridėt ! Tai 
Visas jūsų darbas.

Pagaliaus p. Nenuorama 
primeta man, būk aš mokąs 
tik savo pavardę pasirašy
ti. Ką tuomi norima pasa-

PITTSFIELD, MASS.
Vietos lietuviai negali už

laikyti lietuvį kunigą, tai 
jiems patarnauja lenkas,bet 
jie tuomi neužganėdinti. To
dėl susitarė ir parsikvietė 
lietuvį kunigą nors metinės 
vilnos nukirpimui. Supran
tama, tas už savo darbą pa
reikalavo atsakančio atlygi
nimo ir apdirbęs lietuvius, 

iškeliavo.
Biržų Paukštelis.

vėl

CHICAGO, ILL.
Vietos rubsiūvių streikas 

užsibaigė be gerų dėl dar
bininkų pasekmių. Rūbsiū- 
viams sunku susiorganizuo
ti, nes tarpe kirpėjų ir siu
vėjų nėra harmonijos. Ka
da streikuoja siuvėjai, tai 
nestreikuoja kirpėjai ir at
bulai. Šį pavasarį sustrei
kavo kirpėjai, bet nestrei
kavo siuvėjai. Tai labai 
užkenkia laimėjimui streiko 
Dabar, veikiausia, negreitai 
Chicagos rubsiuviai išeis į 
streiką.

“L.” Korespondentas

toms 
kur

išlei-

TRENTON, N. J.
Pirmiaus čia lietuvių ne

buvo girdėtis, o jeigu ke
liatas ir buvo, tai save skai
tė lenkais, o ne lietuviais. 
Pastaruoju laiku pradėjo 
atsirasti daugiau. Dabar 
jau randasi apie 70 šeimy
nų ir apie tiek pavienių. 
Taipgi yra dvi draugystės, 
būtent šv. Jurgio ir Lietu
viu Politikos kliubas. Da
bar lietuviai susii-ūpinę įgi
jimu savo bažnyčios; jau 
nupirko piečių ir rengiasi 
prie statymo. Kitokiais 
darbais neužsiima.

Vietinis.

suomenei, kad aš neturėjau 
progos gimnazijoj sėdėti ir 
keliate porų kelinių gėdi
nęs pratrinti? Juk tokių, 
kaip aš, yra 99 nuošimčiai. 
Pagaliaus man rodosi, kad 
ir p. Nenuorama priklauso 
prie tų 99, tokiu būdu esame 
kolegos. Panašių melagys
čių rašymui, kaip kad Ne
nuorama rašo, nereikia di
delio mokslo, bet tik reikia 
būti dideliu begėdžiu.

T. Matas.

si Pittsfieldas. Jau metai 
laiko, kaip čia darbai gerai 
eina ir žmonės tuomi pilnai 
esą užganėdinti. Daugiau
siai milo išdirbystės, bet 
pirmą vietą užima geležies

Electric Co., per tai apie ją 
ir noriu plačiau pakalbėti. 
Kaip visur, taip ir čia darb
daviai baisiai darbininkus 
išnaudoja: dirba ilgas va
landas ir gauna mažą už-

šakoj dirba keliatas tūks
tančių darbininkų, suside
dančių iš įvairių tautų,dau
giausiai tamsus ateiviai — 
rusai, lenkai, italai ir kiti. 
Nemažai yra ir lietuvių. 
Bosams daugiausiai patai-

ir persekiodami kitų tautų 
darbininkus, kurie sykiu su 
jais dirba. Unijos nėra ir 
daugelis apie ją nei neužsi
mena. Mat, mažiau pro
taujanti darbininkai yra di
deli fanatikai dvasios ubą-

riau juos apmulkinus; jis 
tankiai iš sakyklos šaukia, 
kad darbininkai privalo bū
ti ištikimais' savo darbda
viams, nes kitaip būtų smer- 
telnas griekas ir prasižen
gimas prieš bažnyčią sven-

Progresyviškesnė 
ninku dalis pradeda 
tis savo reikalai

rūpin- 
ir or gani
us uniją. 

Kasdien pietų laiku svars
toma apie pagerinimą savo

WATERBURY, CONN. 
Atsakymas “Lietuvos” ko

respondentui.
“Lietuvos” N29 tilpo iš 

mūsų miesto koresponden
cija, po kuria pasirašo tūlas 
Nenuorama. Koresponden
tas, aprašydamas apie 
draugysčių sąryšį,apsilenkia 
su teisybe. Jis sako, būk 
vietos pirmeiviškos draugy
stės sutverę Sąryšį rinki-
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LOS ANGELES, CAL. 
Mirė drg. D. Liutkevičius.

13 d. liepos mirė drg. Do
mininkas Liutkevičius, 
metų amžiaus, išsirgęs ga
na ilgą laiką. Velionis pa
ėjo iš Suvalkų gub., Vilka
viškio pav., Gižų valsčiaus, 
Kiršų kaimo. Pribuvus jam 
į Los Angeles, daktaras- 
chirurgas darė operaciją ir 
per savo neatsargumą, ar 
nesupratimą, būk tai nu
pjovęs tūlas arterijas, sutei
kiančias kojom maistą. Po

mui aukų Lietuvos Gelbėji-< fos operacijos nelaiminga
me ir Autonomijos fondui |sjs negalėjo pagyti, kad pra

dėjus dirbti, tokiu būdu jo 
moteris per kelis metus dir
bo prie skalbimo, gaudama

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

t KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagel bėti savo giminėms bei pažysta

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokietijos Banka
Berline, todėl galime persiųsti pinigus j tas vietas ant sumos ne
augčiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINĖ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bank.edu.
Metropolitan Saving Bank Building

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

simaitinti. Kur blogiausi 
darbai, tai -kompanija ati
duoda kontraktoriams, o 
kur geresni—stato savo 
darbininkus. Yra tokių bo
su, kurie nori kyšiu; kas 
duoda kyšius, tas ir uždir
ba. Bet ne visi darbininkai 
kyšius duoda.

ville, Mass. — Svajonė —

S. Pašulnietis, E. Arling
ton, Vt. — Eilės prozoje 
“Ant karės lauko” tilps prie 
progos.

‘LaisvesUnija taipgi silpnai gy
vuoja, gal apie pusę darbi
ninkų prie jos tepriklauso. 
Jeigu užklausi darbininkų,) 
kodėl jie nepriklauso prie 
unijos, tai pradeda skųstis, 
kad unijoj nesą tvarkos,kad 
viršininkai elgiasi netei
singai: laike streikų duodą 
pašelpas tiems, kurie nerei
kalauja, o kurie neturi už 
ką duonos šmotą nusipirkti, 
tai pašelpps negauną ir 
taip t oi i aus.

Reikia pažymėti, kad taip 
kalba seni angliakasiai, ku
rie yra perleidę daug strei
ku ir viską mate. Tiesa,gal 
jie tai sakydami, turi ir tei
sybės, bet keistai išrodo,’ 
kuomet išsižada unijos. Jei
gu męs visi taip sakysime, 
tai kas tuomet išeis? Męs 
neprivalome ranka numoti 
ant unijos, bet atbulai, prie 
jos priklausyti ir ten Įvesti 
geresnę tvarką, išrinkti ge
resnius viršininkus, kurie 
teisingiau su mum; > elgtųsi. 
Juk visa unijoj tvarka pri
klauso ne nuo kito, kaip tik 
nuo mūsų pačių. Jeigu męs 
visi dirbsime, tuomet, be a- 
bejo ir tvarką geresnę įve
sime. ' 
vienybė, tai galybė.

Senas Singelis.

Knygos
PADĖJIMAS EVAN- 

1R APAŠTALŲ RAŠ- 
Parašė Z. Aleksa. Ši

MOTERŲ 
G ELI JOJ 
TUOSE, 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at- I 
sinešdavo Kristaus apšatalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
eiškija. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina Mt 

SOCIJALIZMAS — KIBOMI JIS 
}RA IR KAIP JI IKCNYTT

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

GARY, IND.
Šis miestas labai žymiai 

auga. Čia žymios geležies 
• dirbtuvės, vadinamos Uni

ted States Steel Corpora
tion, Tin Plate ir kitos, ku
riose dirba desėtkai tūks
tančių darbininkų. Taipgi 

i statoma didelės naujos dirb
tuvės. Kasdien iš visur pri- 
būna naujų darbininkų dar
bo j ieškoti. Tiesa, darbų
gauna, bet apsigyventi labai 
neparanku, nes pastaruoju 
laiku pašėlusiai kainos pa
kilo už kambarius irztu 
gauti negalima.

Daugelis darbininkų, ne
gaudami ant vietos kamba
rių, važiuoja į artimus mie
stus, kaip tai: Hammond,So. 
Chicago ir kitus ir ten gy
vena. Darbininkai uždirba 
pusėtinai.

Tarpe darbininkų nėra 
vienybės, nėra jokio judėji
mo, kad susiorganizavus į 
uniją. Reikia pripažinti, 
kad šiame miestely apsigy
venę tamsiausi darbininkai 
susidedanti iš įvairių tautų, 
tai .apie vienybę bei santai
ką negali būti nei kalbos. 
Tokiu būdu sunku juos ir 
prie organizacijos pritrauk
ti. Didžiuma darbininku 
randa nusiraminimą vien 
tik karkiamose.
Lietuvių gyvena apie 1,000, 

lietuviu biznierių mažai, iš- 
skyrus karčiamninkus. Da
bar lietuviai, pradėjo organi
zuoti parapiją, bet ir tas 
darbas labai sunkiai eina ne- 

: visi tam pritaria. Tarpe 
(savęs lietuviai sugyvena ne
blogiausia. Kadangi lietu
viai pradėjo organizuoti pa
rapiją. tai atsirado ir dūšių 
ganytojas — kunigas Am

brazaitis peršasi lietuviams

gulėti prie unijos ir kalba- pia, kokiu būdu greičiaus iš-
<9 , 1 • • i • t • 1

pietų už vartų laiko savo 
mitingus ir kasdien jų skait- 

’ liūs auga, tai kompanijai to- 
$.ie apsireiškimai labai ne
patinka. Norėdama už
kenkti darbininkų susirinki
mams, nusamdė muzikan- 

■ tus, kurie laike pietų per vi
są valandą grajina. Mat, 
kompanija nori savo darbi
ninkus užbovyti, kaip kūdi
kius.

Bet tas nieko negelbsti. 
Apie pusė darbininkų susi
organizavo ir pareikalavo S 
vai. darbo dienos, pakėlimo 
mokesties ir pripažinimo li
nijos. Kompanija be jokių 
.'ginčų sutinka pakelti mo
kesti ir suteikti 8 vai. dar
bo dieną, tik atsisako pripa
žinti uniją. Kol kas dar : 
streiką neinama, bet diena 
į dieną gali išeiti. Ir tie, 
kurie priešingi organizaci
jai ir streikui, dabar džiau
giasi, kad turės daugiau 
liuoso laiko prie bačkučių 
sėdėti ir gaus didesnę už
mokestį. Bet kada eikia 
kovoti, kada reikia reikalau
ti, kad kompanija 
pintų darbo valandas ir 
keltų mokestį, tuomet įie 
priešinasi.

Mat, dabar kompanija 
darbais užversta, tai žodžiu 
sutinka išpildyti darbinin
kų reikalavimus, o kaip tik 
darbo bus mažiau, tuomet 
vėl atims tą, ką dabar žada 
duoti. Bet jeigu darbinin
kai išeitų į streiką ir išrei
kalautų pripažinimo unijos, 
tuomet jau panašiai ir kom
panija negalėtų pasielgti.

Viskas bute gerai, tik 
trūksta energiškų darbinin
kų, kurie galėtų darbuotis 
tarpe tamsesnių. Čia uniją 
lengva sutverti, tik reikia 
gero organizatoriaus.

Biržų Paukštelis.
Minersville, Penn’a. — 

Mūsų apielinkėj darbai ei
na gerai, bet uždarbiai ne
lygus. Vienas iC 100 uždir
ba labai gerai, bet 99 nega
li iš savo uždarbio nei pra-

: LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
1 TIN IR ŠLISSELBURGO BAS

TILIJA. Parašė V. Paukštys. Jei
gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijov 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo. kiek laisvės kovotoju 
žuvo ant caro kartuvių—-tau 
perskaitykit šią knygelę, čia 
i'ūs rasit, su kokiu žvėriš

kumu car<? budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina .......

Turime atsiminti,kad (LEKCIJ0S A^’IE atskyrimo ' A T? IZ I I’O T"1 — —A >«a*4<**

Pittsburgh, Pa. — Šiomis 
dienomis išėjo į streiką visi 
gatvių ir parkų valytojai, 
streikuoja virš 800 darbi
ninkų. Streikieriai reika
lauja pakėlimo algos.

ŽENKLUS. Parašė A. M O* t Ty
čias. T^j yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštų be 
vertės, beveik nesuprantamų 
kitam žmogui. Ypač šių kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik ............... IBi

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdnų likimų Lietuvoj 
tarnaitės. Vos pražydusi,voa 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Km 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šių 
knygelę. Kaina tik ... IBs

GYVAS GRABE. Parašė Senas 
Vincas. Tai vienas iŠ geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga jjnta iŠ 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šių 

knygelę, pamatys, kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj neŽinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. 
Kas nori valandų laiko sma
giai praleisti, lai užsisako jų.

Kaina ................................................IBa
Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie

kinys .................................
Paslaptis .....’.................................
Gyvenimo Banga ...........................
Revoliucijos Atbalsiai ...................
Kontrobandninkai .,.......................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 
Pileniečiai .........................................
Butvile, Žemaitijos mergeli .... 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo ... 
šeimynos istorija .........................
Socijaldemokratų Mokslo Pamatai 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai .. lt* 
Steponaičio Raštai, kaina $1.00, 

parsiduoda už .................
Darbas, kaina ........ ........................
Raudonas Juokas, kaina .............
Moteriškė ir Meilė .......................
Galutinis Klesų Kovos Tikslas .. 
Moralybės išsivystymas ....... 
Draugijos ir organizmų evoliucija H* 
Nuosavybės išsivystymas ........... M*

Reikalaudami knygų adias—Mt 
taip: *

i
i

j

i 
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ATSAKYMAI EILIŲ RA
ŠYTOJAMS.

Mažoji Varguolė, Lawren
ce, Mass.) — Eilutės “Ža
liuok” — netilps.

Draugui iš Argentinos. — 
“Ten kur mūsų tėvynė” — 
netilps.

Keršto širdis, Brighton, 
Mass. — Tolymoj jūrėj — 
netjlps. Mintis graži, for
ma neapdirbta.

K. B. Našlaitis, Argenti
noj. — Labai malonu mums, 
kad tamstos meilė taip pra
kilni, kad net užsimirštat, 
ką darot, kur einat, ką vei
kiat — betgi, eilės netilps.

čižik, Collinsville, Ill. — 
Pilnai sutinkame su tuo, 
kad “darbo žmonės vieny
tus į krūvą” ir “lai kaize
riu ir caru karūnos žūva”.

Tačiaus eilutes vistik 
talpinsim. Ta mintis 
suomet daug sveikiau 
reikšti prozoje.

žemučiui
Scranton, Pa. — 
tilps rudenį.

Narvai, Newarke. — Tū
los tilps, apie tūlas ypatiš- 
kai su redaktorium pasi
šnekėsi t.

A. Vargdienis, Gilbert-

ir darbas ėjęs gražiai, iki 
“susipratėliai”, nei keno ne-

tų grupų, (kviesti, įsipiršę į sąryšį ir 
kuopų ir chorų, kurias jie pajutę turį savo didžiumą, 
atstovauja. Nuo pavienių Tuomet pasiryžę s® p. Matu 
nari^ jokių paliūdyjimų ne- Autonmijos fondą atmesti
reikalaujama.

Į suvažiavimą kviečiama 
tik tų grupų ir chorų dele
gatai ir pavieniai nariai,ku
rie nėra priešingi socialistų 
partijai; priešingos nuomo
nės delegatams sprendžia
mas balsas nebus suteiktas.

M. D. T.

ir tuomi visą draugysčių 
Sąryšį suardyti.

Tai neteisybė. Pirmiau
siai, draugysčių Sąryšis ne
nutarė aukas siųsti į Lietu
vos Gelbėjimo fondą ir nie
kad nesiuntė. Antra, tai 
tie, kuriuos Nenuorama va
dina “susipratėliais”, ne vė-

sutrum- 
a-

bio jiedu maitinosi. Pas
taruoju laiku Liutkevičius 
maudėsi mineralų maudynė
se ir buvo sustiprėjęs ant 
tiek, kad net dirbti pradėjo. 
Bet staiga gavo šaltį ir po 
trijų dienų mirė.

Čia gyvendamas labai 
daug privargo, taipgi nema
žiau vargo turėjo ir jo mo
teris, kuri juomi rūpinosi 
iki pat mirties.

D. Liutkevičius dalyvavo
?U cejlce’T.|bfiti Žmonių kurstytoju, tik 

(žmonės į jį šnairuoja. Ar 
bus bažnyčia pastatyta, tai 
tą ateity išvysime.

Korespondentas

išsyk įstojo, kada jis buvo
tveriamas. Trečias, tai “su
sipratėliai” neatmest Aute-' prigulėjo prie L. S. S. ir 
nomijos fondą nori, bet tik nemažai pasidarbavo darbi- 
atskirti atiku rinkimą, t. y. ninku labui. Pirmiaus bu-

kiekvieną vęs L. S. S. 19 kuopos orga
ne taip, nizatorium, d paskui buvo

kaip kad iki šiol buvo daro-1 visą laiką organizatorium 
ma — rinkta aukos sykiu į L. S. 39 kuopos ir juomi mi- 
abudu fondu, o paskui pro- re.
centais dalinama. Velionis tapo iškilmingai

Ir štai jeigu šis sumany-. palaidotas ant viešų kapi-(«r^**4«^j
mas bus priimtas didžiumos' nių. L. S. S. 39 kuopa nu-'steliai apgyventi turčiais,tai

GRAND RAPIDS, MICH. 
Slaptos vyčių prakalbos. 
Kada tik mūsų vyčiai pa

rengia prakalbas, tai visuo
met atsibaladoja tie nelabie
ji socialistai ir pradeda 
duoti jų kalbėtojams klau- 
rim’is. Kad išsigelbėjus 
nuo ojcialistų, sumanė slap
ta parengti prakalbas, ku
rios ir buvo 16 d. liepos. 
Apgarsinimų jokių nebuvo,

^užkvietė tik ištikimus drau
gus ir davatkas ir parsi* -balsų, tai p, Povilaika grą- pirko gyvų gėlių vainiką, išdirbysčių centru ir skaito

> . 1

rinkti aukas į 
fondą atskirai, o

Velionis tapo iškilmingai
Darbai.

Pittsfield, Mass. — Šioj 
apielinkėj visi mažesni mie-
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TELEGRAMOS.
(Svirpliu Agentūros)

Mexika. — Dabar jau pa
aiškėjo, kodėl Mexikot pre
zidentas Carranza nusileido 
prieš Suvienytas Valstijas. 
Mat, jis dažinojo, kad Su
vienytum Valstijom žada 
padėt lietuviški vyčiai. Na,

Ižvelgk, ką mano sūnus vei
ki*, kuris yra kariumenėj.

ŠIS-TAS.
Raudonas guzikutis pas 

socialistą, raudona nosis pas 
demokratą ir didelis pilvas 
pas republikoną — tai yra 
tikriausi party viski ženklai.

♦

o prieš vyčiu spėką mexi- r * ♦
konams nei nepasirodyti z Suviliota ispanietė užmu- 

- 7 . j ša savo numylėtini, suvilio- 
Berlynas. — Kaip tik užmuša pati save,

sai, francūtai ir anglai pra- jvokjeie—keikia. lietuvė — 
dėjo vokiečiams šveisti kai-Vienok viso® jos iš- 
lį, tai kaizerio nosis smar- tfka už pirmo papuolusio. 
kiai pradėjo augti didyn, j *
Sakoma, jeigu talkininkams * *
dar porą mėnesiu taip sek- Keisčiausi yra tie žmonės, 
sis, tai \ okietija neteks,klIrie trokšta sparnu, netu- 
kaiaerio—jis visas suaugs į t5>(iami nei kojų.
nosį. Tuomet vieton kaize-Į *
rio bus Vokietijos nosis. * - *

Londonas. — Kad išgau- 
dyt vokiečiu su b m arinas, 
Anglijos valdžia nutarė ap
gausint Atlantiką. Kuomet 
iš jo išleis visą vandenį, tai 
ras vokiečių submarinas ant 
dugno, kaip varles, bešliau- 
žiojant.

VVaterbcry, Conn. — I’o 
Bulotos - Šimkaus debatų 
pasidarė didelė atmaina: 
Šimkaus nosis daug padidė
jo, o klerikalų ir jų paka
likų ragai labai sumažėjo.

Ant naujo bū r do.
Gaspadinū: — Kaip tams

ta, Jonuk, ar gerai gulėjai 
šiąnakt?

Jonas: — O. labai gerai! 
Mane ir senoji gaspadinė vi
suomet girdavo, kad aš ge
rai guliu.

1 Ne vibtir tinka.
Barbė:—Jonai, kodėl tu 

manęs niekuomet' nevedi į 
pažįstamą jaunimą, o vis 
tik į parkus ir byčius, kur 
niekas iš pažįstamų mūs ne
mato?

Jonas: — Todėl, kad tu 
man visai netinki, atrodai 
didelis gramozdas ir man 
būtų gėda tarp savo draugų 
su tamsta būti. O parkuo
se, na tai...

Charles Chaplin.

Irgi pasiteisinimas.
—Už ką tu muši ir per

sekioji savo žmoną, juk ji 
tokia darbšti ir graži mote
ris?

—Tai tiesa, kad ji 
darbšti ir graži, bet ką gi 
aš kaltas, kad man nepatin
ka ženotos?... Ot merginos 
—tai kas kita.

žemlapis.
Tūlas senas vokietys at

vežė vienam profesoriui to
ną anglies. Išvertęs anglis 
j skiepą, vokietys užėjo į 
profesoriaus ofisą atsiimti 
pinigus. Kadangi profeso
rius buvo labai užimtas, tai 
vokiečiui prisiėjo palaukti. 
Belaukdamas, vokietys pra
dėjo žvalgytis ir pamatė ant 
sienos žemlapį.

—Ką gi šita subraižyta 
popiera reiškia? — klausia 
vokietys.

—Tai yra žemlapis, ant 
kurio yra viso pasaulio mie
stai ir upės — atsakė pro
fesorius.

—O Berlynas ar yra?
—Yra, štai jis.
—Na, tai ponas profeso

riau bik toks geras ir pa-

ir

>x

X/1

Genijus visuomet kitais 
i kritikuoja daug mažiau ir 
švelniau, negu pats save.

* 
I

* * .
I
i Kad ant žemės% nebūtų 
'bažnytinių kolektorių, tai 
Idarbininkams nereiktų mo- 
' mokėt niekuomet nepadary
tos skolos dievui. Kad ne
būtų augštų bažnytinių mū
rų. tai daugelis darbininkui 
galėtų iŠ savo kambarių iš- 

i vysti saulės spindulius.

Karikam ligonini ty.
Laike baisaus mūšio po 

I Verdunu. vienas kareivis li
kos pašautas Į koją. Kuo- 

( met jį nuvežė i ligonbutį.tai 
tuojaus čieli du daktarai 
puolėsi prie sužeistos kojos 
ir pradėjo pjaustyt. Ka
reivis, sukandęs dantis, il- 

'gai kentė, bet pagalinus ne-
iškentęs klausia:

— Kodėl jūs mane taip 
baisiai pjaustot?

—Jieškome kulkos—atsa
kė daktarai.

. —Kulkos?! Kodėl jūs 
išsvk man to nesakėt. Aš 
turiu ją kišenių j.

Neatsakė.
Kunigas, apsivilkęs ilgais 

drabužiais ir užsimovęs ant 
viršaus komžą, išguldinėjo 
vaikams katekizmą. Kuo
met pabaigė aiškinti, tai 
pasakė, kad dabar atsakys 
ant klausinių.

Už minutes kunigas pa
matė iškilusią mažą ranką.

—Ko nori, vaikuti? — 
klausia kunigas.

—Ar aš galiu užduot 
klausimą?

—Suprantama, kad gali. 
Na. o ką gi norėjai žinot?

—Ar norėjau žinoki ar tai 
viskas, kuomi kunigas apsi
vilkęs, ar po suknele yra dar 
ir kelnės?

\ išliek negerai.
Motina, norėdama savo 

vaiką išmokint gero elgimo-] 
si,-įkalbinėjo, kad visada, i 
kuomet tik jis supyks, arba ’ 
su kuo susibars, kad atsi-' 
stoti] nuošaliai ir pakuždu-1 
mis skaitliuotų: viens, du,! 
tris—iki šimtui.

Vieną dieną Vincukas pa- • 
įėjo visas apdraskytas, su-; 
plėšytas. |

—Ar jau tu vėl su kuo
• nušeisi? Ar aš tau nesą-' 
kiau, ką turi daryti? — ba
rė motina.

—Mama, aš skaičiau, — 
atsakė verkdamas vaikas,1 
—bet matote, ką Petrienės 
Juozas man padarė...

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. . 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir. į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSUOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TALPINIMUI ant 4% metama nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jus pinigai gvarantuojami.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokurnentus-raštus ir IŠJ1EŠKAU DALIS, 
FAI. jlRAH ..J DI .1 ULIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug- 
Ucj lax h t t. ZėRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GltuMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTl RA LAIVAKORČIŲ—-ŠIl’KORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo

BANKER JOHN KOVACS
J 04 4 L'i'di: 155 CLINTON AVIU Grand Street, maspeth, l. i. n. y

NEW YORK. Boroigh ef B ooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

S TEISINGI ALSIA ir GERIAUSIA į 
į LIETUVIŠKA į

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 
per

didžiausia 
■ receptai 

daktarų.
aptieka 

; valstijoj.

))

expresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 
Broadway, kam p. C Street 

SOUTH BOSTON, MASS.>
) Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

Vienintelis pardavėjas že- 
nės ir ūkių, kuris rūpinasi 
-avo tautiečių gerove ir pi
da1! 
nuo
visokias
r prisiunčiu didelį katalogą 
farmu dykai, v v

galima
ko kito.

rodąs,

pirkti, negu
Duodu

patarimus

.t O. Box 4, 
Scottville, Michigan.

Ant pardavimo

e 
GL.

Juozas Garšva
G R A B O R1U S (U n d e r t a k e r)

L AI DOT U v IŲ I )I R EK T() RIU S. 
Išbalsamuoju ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams,

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn, N. Y.
144 N. 5th St.. 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Main

NEWARKO
AKUŠERKA

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

0. STROLIENe
Jauniškaitš

3l« Walnut St.NEWAR, N.J
„ , . 3052Telefonas 4085

GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. 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. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo
dant pirkėjam.4 warant notos popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemes pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, j ydamas tokio būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės lies ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki* pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi. K vie ame visus miestų dar
bininkus ir bi nierius apsigyventi 
gražiame ir sveikame krašte, kur yra ( 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, api linkę pirklybinio miesto 
Scottville’čs ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų f..rmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Turė
site ant farmos s^u užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias
site j kelis metus turtingais farme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolizijos mapą ir farmų kata
logą dovanai, Tik įdėkite už 4c

Tikras adresas:

A.KIF.DIS & C0.

skolas, ir jūs lik-

Peoples State BankBuildinj
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Kątik išėjo iš spau
dos pirma lietuvių kal
boj knyga, iš kurios 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti fotogra fystės 
amato. PrisiųskP.e $1, 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokame. 
Adresuokite:

NORTH END PHOTO CO.
376 Selkirk Avenue 

Winnipeg, Man Canada.

Telephone Yardi ĮSI ar ĮSI

TIKRCHICAGOJE^KA APTIEKA
Mfi užlaikome kuogeriaaBiua vaiatm. Su didele atyda liptldea 

receptai kaip Amerikos, taip ir Karopoi daktarų. Patarimai 
I atiku a iiteikiam dykai.

Savin’nkai ir Provhaoriaa
F. A. JOZAPAITIS

Mt-l 80. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽ8I RĄŽYTI "LA IS V £

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

seaonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTL'RAŠ, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, lK>nka 25«. ORKAPH AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligą žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUG1NLMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM'Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
He kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas porsiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškus Aptiekoriui
411 So. 2nd Street kampas Union Are

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

r-

Muzikos mokslas 
vėl prasidės 1(» dieną 
rugsėjo ir eis kaip 
ėjęs visus mokslo 

metus.

PERSKAITYK!

LIETUVIŠKA
MUZIKOS

Konservatorija
$2.00, 

dovanų, 
vertės 

arba

395 Broadway,
So. Boston, Mass.

Jonas MATKUS
GERIAUSIAS

IR
DT DŽIAUSI A S j 

 

ŠVARIAUSIAS SAUŪ-

SO.

BOSTON K
ir užkandžiai. HStarnavi-
priolankus. Atsilankykite,

Kiekvienas nau
jas skaitytojas, 
kuris užsirašyi 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės 
tas gauo 
knygų 
1 dolerio
“Kardą” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 

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

i Todėl visi užsirašykit tuos laik
raščius per mane. Tiek pat mokėda
mi gausite g<*rų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa- 

I vo draugui ir pažįstamui. Knygai- 
, duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:

J. POCIUS
i 2370 Margaret St.. Philadelphia. Pa.

m ai
n i as
o persitikrinsite. ' ®

JONAS MATHUS |
(Lietuvis Savininkas) J

342—344 W. Broadway
So. Boston, Mans.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių p
Labdarystės Draugijos *na.rrto). ’

&

I
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DR. I. A. LEVITT
SURGEON DENTLSTAS
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419 BOYLSTON ST.. BOSTON.MASS 
Netoli didžiojo miesto knygyno.

Offiso valandos: nuo 10—12 valandom 
Nuo 7—9 vai. vakare

Akušerkal
kur .ę oman* AedMM 

CoJJese Baltimore Md.
wave darta. urfc- 

Raikymo. taipKl suta-Via rfankta* rodw X-

| F. Stropiene,t’.' ;'t',l'/.k 
g SO ttOSTOlN, MASS, 
tax?

>AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai paaiskubink gau
ti, nes knyga gali greit -šsibaigt.

Apie toa knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie jan ją turi.

Knygos vardas
Patarmes 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 veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gi na; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų. 
įKnyga turi 120 pusi, ir papuošta 
paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus 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, 

I kurioje telpa daugybė įvairiausių dai- 
■ nu. Tarpkitų yra nemažai senoviškų, 
I kurias musų seneliai dainuodavo, bet 
H kurios dabar veik visai užmirštos. 
I Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
0 juokingos, kalinių, tautiškos, kariš- 
Ikos, politiškos ir kitokios.

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
jio gauna užtai 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 vargua senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam ši knygele būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
> So. Boston.
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SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ

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

221 So. 4tk Street 
Brooklvn, N. Y

DAKTARAS

BjaurlauaUi akauanras dantų 
sustabdomai antiyk. IŠTRAU
KIMAS dantiie atliekamas be 
mažiausio akausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofiay už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd SL, 
Brooklyn, N. Y,

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviukai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

šventadieniais nuo 10—4 po piet.

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

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:

lietuviu Korespondenciiiue Mokykla, 1327 N. RobevSU Chicap

ZIRA (. ii;

įgyt
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Draugystėms, Kuopoms ir Khubams! 
Išdirbu visokias

K UK ARDAS, “BADAUS", SUZIKU3
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Severn’s

Zavockas, 
Box 607, Westville, Ill.

1
23

20
5

31 Severos Preparatai parsiduoda vinur nptioknse. Ib ikalauk vardi) Seve
ros, o Hiomt apsisaugosi nuo prigavyHtČA. Negalini gauti Severos Prepara
tų snvo upielinkėje, užsisakyk tiįviau, adresuojant :

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
<

N. S. PITTSBURGH, PA.
Liepos 2-rą dieną čia bu

vo generališkas piknikas, 
kurį rengė šios draugijos 
Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje, Sūnų 
Lietuvos ir Lietuviška Mais
to Kooperacija, kuri pasky
rė visą likusį pelną nuo ka
rės nukentėjusiems lietu
viams. Piknikas buvo ne
paprastas, buvo suvirš 000 
ypatų, tik nelaimė, kad Ko
tus pradėjo lyti apie 6-tą 
vai. Piknikas buvo pareng
tas toli nuo Pittsburgho, a- 
pie 15 mylių ir kiekvienam 
buvo kelionė dykai, kuri lė- 
šavo $206.80. Tokiu būdu 
liko mažas pelnas. Kiekvie
nas piknikiškis gavo valgių 
ir gėrymų dykai po 40c. 
vertės. Piknikui buvo ren
kamos aukos. Pinigiškai 
aukavo šios ypatos: “Sūnų 
Lietuvos dr-ja” — $5.00, A.

po $2.50; Fozey & Lutz 
$2.00, Geo. Garbart, A. 
Bartkus, J. Dovidaitis, J. 
Užkuraitis, Wm. Jurkaus* 
kas, po $1.00, P. Dombaus- 
kas, K. Vėlius, J. Jablons-

50 c.; J. Rinkas — 75c.; A. 
Kaževa—25c.; už surinktus 
pinigus buvo nupirkti p rei
sai ir išparduoti ant pikni
ko, Kurie atnešė visio 
$66.60.

Daiktais aukavo šios ypa
tos; I. Karpavičia—laikro-

kp.—J- Janušonis,
65 Holland St., Newark, N. Y. 

kp.—J. Virelihpas,
81 Vine St., MontelLo, Mass, 

kp- - M. Lekešienė,
1720 E. Matheny Ave., 

Springfield, Ill.
kp.—J. Žibasčia,
42 School St., Cambridge, Mass, 
kp.—P. Pakarklis,

23 Dean St., Norwood, Mass. * 
kp.—J. Poems,10 .

2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.
11 kp.

149 Millbury St., Worcester, Mass, 
kp.—J. Vaškevičius,

183 Main St., Pittston, 
kp.—V. Stankus,

25 So. 14th St., Easton, 
kp.—J. Ramanauskas,

249 S®. Fourth St., Minersville,
15 kp.—M. Žolynas,

275 Walnut St., Newark, N. J.
J. Grybas,

117 Madison St., Hoboken, N. J. 
kp.—K- Motuzą,

98 So. Emerick St., 3he«andoah,Pa.
kp.—J. Butkevič,

8543 Givons Ct.,
So. Emgiewood Ill.

kp.—A. Meldažis,
1313 S. Main St., Rockford, III. 

kp.—J. M. Buchinska.%
Murphy Avo., Bingjiamton, N. Y. 
kp.—J.

P. O.
kp.—J. Čečeta,

?27 E. 33rd St., Cleveland, Ohio, 
kp.—New York, N. Y., A. Petriką 

527 Pearl St., Brooklyn, N. Y. 
kp. — 
kp.—K. Mikolaitis,

8245 W.Lombard St., Baltimore,Md.
26 kp.—A. Motolionis,

500 So. Clinton St., Collinsville, Ill. 
kp.—M. B. Vasiliauskas,

14 Huldoh St., Providence, R.I. 
kp. —J. Trilikauskas,

797 Bank St., Waterbury, Conn, 
kp.—D. Jusius, 

406
kp. — 
kp.—K

28

29

30
31
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Nerviški Žmonės
džiaugsis dažinojins, kad Ją sveikata gali 
būti žymiai pagerinta ir, kad ją nervą 
systema bus pastebėtinai sustiprinta t. y. 
jeigu tikie žmonės vartos

(Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo 
jų nervų suirutės. Toji gyduolė yra visiš
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairių 

■nervų ligų, ji trumpamo laike parodys sa
vo stiprinimo įtekmę. .Ji suteiks pagei
daujantį palengvinimų nuo

proto slėgimo
insomnijos bei nemigto
nervų išsėmimo
histerijos ir nerviškumo. naštu.ja $i m

Rašykite ir reikalaukite musų cirkuliorių: "Severos Nervotonas” 
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai.

14
14

14
14
14

adretMK
Mikalina Karvauftkiūtė

85 Bond StM ElizabetSi, N. J.

324 Bcrriman St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūnn kas pėtnyčią, 

Sokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y'. Pradžia 8 vai. va
karo.

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

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

Knygiaus pagelbininkas A. Yakštys,
103 Liberty Sb., Ansonia, Conn. 

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL. »

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

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

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

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

St. Bučis, 1408 So. Park Avo.
Waukegan, 111. 

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

Pagelbininkas J. Werdauskis.
Susirinkimai atsibūna kas trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
{Metų, Liuosybės svetainėj 801—8th 
St. & Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

DENTISTAS
G va ra n tuo tas ant 20 metų 
Uždėjimas kepiraltža 22 k. ... |S.M 

Užplombavimai iOe ir m[M».
Išvalymas >..................................... U
U/plomba vinį a* alkai ............... *1.

Skaidantį dantį dusk litaalktl ry
te, o vakare apžiūrėt. 

SANITARY DENTAL PARLOB

BROOKLYN, N. T.
Kalbas** lietiriškai.

Visokirms piknikams, šerraorums Ir 
Darau visokius Modalius i-r vi- 

i atspaudas, draugystėms.
kiekvieno pare&alavimo pri- 
sampelius.

A. STRUT AS
Novelty Manufacturer

123 Ferry St., Dejrt. L. Newark, N. J.
LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA: 
Pirmininkas J. čebenauskas 

420 So. Chobtnut St.
Collinsville, 111. 

Pirm, pagelbininkas P. Papeika, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, Ill. 
Nutarimų raitininkas A. D«¥ldolikas, 

358 E. Wick lift' Ave.,
Collinsville, Ill. 

Fin. Raštininkas F. Skamarakas, 
817 High St., Collinsville, 111. 

Iždininkas J. Willimat.
837 Central Avo., Collinsville, Ill. 

Susirinkimai būna kiekvieno mene
sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą {>o pietų, Sailed salėj, kampas 
E. Main ir N. Morrison Ave. .Collins
ville, Illinois.

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

Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųt>k už 3c pačtinę markę, o apKv- 
rėsi . didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokiu geriausių ARMONIKŲ^ 
SKRIPKŲ, TR1UBŲ, ir daugybę kitokių MUZIKALJŠKŲ INSTRU- 
MKNTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietavi>» 
k«j kalboj. Puikiausias kinvccrtinis Armonikai su 76 ir 103 raktais 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietnvyškas Sapnininkas, dydi* 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Roikataukite visokio tavore paM 
tikrą liefruvį, o gausite fceLsfnjjus tavorus. 'Agentams parduodu pigiau 
Škaplieriai 60c. tuzinas. Sapniniaikas 50c., agentams duodama 60%.

112 GRAND ST.,
BROOKLYN.

Ant PARDAVIMO
Parsiduoda Grosernė ir Bučernė la

bai gjevoj vietoj, biznis eina gerai, 
priežastis pardavimo-silpna sveikata. • PagelbininkH8 D. Rimša( 
Apgyventa tarpe lietuvių ir lenkų.
8 metai, kaip biznyje. Norint su
žinoti,, kreipkitės sukančiu adresu, o 
gausit pilnas informacijas apie pir
kimą.
Schegaus & Ambraziejus

Real Estate and Insurance 
GRAND SI’., kamp. Bedford 

BROOKLYN, N. Y.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE .PARK, ILL.

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

P. O. Box 849, Melrose Park, 
Protokolų raštln. Alek. Morkas, 
907—22nd Ave., Melrose

III.

III.

III.Park, 
Box 600

Clear*, III.

A ve.1G8

36

Protokolų raštininkas

40

k p.—J.41 1530 West
kp.—P.42

Pa.
43

44

Pa.45

Pa.46
Easton, Pa.

Easton, Pa.
And.

Easton, Pa.
WATERBl RIO BIZNIERIAI. Pa.

Pa.
Pa.

80C.

F.
Charleroi,w.

GEO LASKEVIČIĄ w.le- Pa.

771 BANK ST.au
sta.WATERBURY, CONN.

2

3

APDRAUDA 4
Pa.

Pa.

Pa.
8

New York City.

R. GAYSON & CO Brooklyn, N.

Brooklyn, N.
A.

Brooklyn, N.
S.

M.

N. Y.

Pa.

PAJIESKOJIMAI

140 EAST 22 ST,N
Mel

Mažiukna 
Pittsburgh, 
Varašis, 
Pittsburgh, 
Komisija:

kp.- 
P.

N. T.
Grand

Ma- 
abu-

20
39

k p.—A
2337 So. 

kp.— K

Fin. raštln. W. Strumili*,
1814 So. 60th Ava., 

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

Pa.
113, 
Pa.

GYSTĖ, ROCKFORD, 11.1

P.
95

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

668 Northampton St., 
Kasos Globėjai: 

Alex

kuriu yar po kaucija

J. DANDERIO
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

BALTU E N AS, Men ad žeris.
BANK ST., Room 7
WATERBURY, CONN.

—McKees Rocks, 1’a.

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

Biga,
1021 Elm St., 

Meškauskas,
1222 Pine St., 

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

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

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

P ATAR NA V IMAS VI SOS E 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

Finansų raštininkas 1 
1516—14th

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Lincoln

Kasos globėjai:

DRAUGIJOS,
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

W. S. Waidelis

et
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kus—kvietkom indą, J. J. 
ir F. Shimkai (3 broliai) — 
D. Serpenskis, J. Baliukas,

—pinigams registerį, A. Si
manaitis—knygą “Moteris 
ir Socializmas”, G. Rotten- 
sperger—2 keiksu, Szvitals- 
ky—1 keiką, Piwaronas
Bros.—200 kep. duonos, A. 
Urbaitis—plunksną, Pienius 
—1 gal. Smetonos, J. Joku- 
bauskas—gyvą vištą, Alų 
aukavo šie saliūninkai: P. 
W. Woroblyak—3 bačkas,B. 
J. Mulligan, A. Golden — 
po 2 bačkas, M. Shuklansky, 
Wm. Kulpa, Brewery, 
Freds. Hotel, J. Rederer,St. 
Bartie, — po 1 bačką, Pap- 
so Co. 10 keisti papso, 
nion Ice Co., 800 svarų 
do, Johnson glass Co.
2 stiklu vynui. V įsiems
kavusiems varde visų 3-jų 
draugijų ištariu širdingai 
ačiū!

Pinigiškos įplaukos buvo 
$766.60, išlaidos $725.55; li
ko pelno $41.05. Pinigai pa
siųsti L. Š. F. kasiem i K. 
Šidlauskui.

Generališko pikniko sekr.
Jos. I. Alexis.

Aukas priėmiau

AUGŠČIAUSIOS PRIE
GLAUDOS REI

KALUOSE.
A. P. L. A. antros kuopos 

nariams šiuomi pranešu, 
kad rugpjūčio 6 dieną, 2 
vai. po pietų atsibus mėne
sinis susirinkimas. Bus 
skiriama algos valdybai ant 
1917 metų ir daugiau svar
bių dalykų turim apsvarsty
ti. Malonėkit visi nariai at
silankyti susirinkiman virs
imu ė to j dienoj.

Protokolų sekretorius
P. Franckcviče.

L. D. L. D. KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI:

1 kp.—J. Valatka,
183 Roebling St., Brooklyn,N.Y.

-R. M. Mizara, 
oadway, So. Boston, Mass.
4. M. Purvinas,

Box 181, Arlington, Vt.
KI as tow,

,‘rry Ave., Maspeth N. Y.

Wall St., Rockfiord, Ill. 
Paterson. N. J. 

Vilaniškis,
Box 36, Lewiston, Me.
B. Ambot,
st St., New Haven, Conn.

kp.—J. Šlakas,
45—13th St., Pittsburgh, Pa. 

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

kp.—J. S. Mažiukna,
121 Fulton St., Youngstown,Ohio.
kp.—G. Arlauskiene,
611 No. Elm St., Kewanee, Ill.

kp.—A. J. Retne-ikis,
117 Lawrence St., Lawrence,.Mass.

kp. V. Krasauskis,
W. 120th St., West Pullman, Ill. 
kp.—K. Genis,
Leonard Building, Scranton, Pa. 

kp.
St. Vitkauskas, 104 W. Carson St.

Pittsburgh, Pa.
Staveika,

P. O. Girardville, Pa. 
Berūksti?,
High St., Nashua, N. II. 
ietaris,kp.—S.

17 Murrey St., Wllkce Barre, I’a. 
kp.— F. Gerbutavičius,

16 Union St., Lowell, Mass.
Ambrazovičia,
Leavitt St., Chicago, Ill.
Dirse,

N. 8th St., DeKalb, Ill.
Wilmerding, K. J. Bizauskas 
O. Box 827, Pitkairn, Pa.

J. Benesevičiūtė,
L. D. L. I). Sekr.

Tek 964-3

Savininkas 12 metų praktika
vęs čeverykų dirbtuvėje ir turi 
puikų patyrimą.
PUIKIAUSIOS RŪŠIES 

UNTOS ČEVERYKAI.
869 BANK ST.,

WATERBURY, CONN.

Pajieškau giminių Antano 
tuko ir Aleksandro Janukaičio, 
du Šiaulių kaimo, Bagaslaviškiu par. 
Vilniaus pav., Vilniaus gub.
džiu patiem atsišaukti arba kas pa
žįstat, pranešti. Pirmiau gyveno 
Poughkeepsie, Conn. Atsišaukit šiuo

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

L Gagis, ,1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

Vlce-PrezidentaB 8. Mantus, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 

Susinešimų Sekretorius 1) M. M. 
R<c«-Herman, 140 E. 19th St.,

New York, N. Y. 
Susinešimų Sekretorius 2) J. N»- 
▼iackas, 183 Roebling St.,

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

Weatvilla, Ill. 
Fmamsų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 220 N. 6th St.,

Philadelprla, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mase. 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Mar
ket. St., Brighton, Mass.; J. Gegužig, 
28 W. Broadway, So. Boston, Masi.; 
J. J. Gwdauskas, 73 Wellea St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardw 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill.,
21,000.00, o jis įrašęs į knygas pasiųs 
Iždininkui.

M«lro«*AK
! P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill.
j iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose 
Park, Ill.

Maršalka: A. Plėštis, P. O. Box 
676, Melrose Park, 111.

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

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

VI Ršl N1N K Ų A DR ESA I: 
Prezidentas Mar. Urba,

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

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

jas Alex Vy turis,
139 So. Bank St., Easton, 

Finansų Raštininkas F. Vyturis,
Easton,

Pirmininkas F.
1012 So. M

Vice-pirmininkas B. Vosylių

O. Užbaiiutė, 
622 llulin St.
G. Aleksynas,

Ave.

p.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall St.

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Mam St., 2 vai. po pietų.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
3015 Stay ton St., N. h». Pittsburgh,Pa. 
Centro Sekretorius J. 
1111 Market St., N.S. 
Centro Iždininkas K. 
12

TREJOS DEVYNERIOS
ar Im

trejanka
JT < įvairių gydančių ioUtt It

Sut»i»yt» -«u/'degtine *rb* virintu TfcixUniu 
yr* geriausiu vaistu wrb* harctM 

vynu dtl’sk.ilvio.
Gydo yiscrtdaayskihfio liga*, oemalimą, 
gumbą, ‘dispepsiją, išpūtimą, nemenį, 
dieglius šonuose, Knatanėje ir nugaroje, 
patrūkimą, ‘ sunkumą ant ^krutinti .ir 
visųjdas >kitaa'skilvio*Oeriaun<i 

pataiso apetitą,
VAITOJIMAS,: Vien* p*k«U litij «rd*»A»e 

augmenų urinerftvi Dvieti* į’prt* apiruto 
bt tiek pat vaniena, anb* Svirti ėystame ^van- 
de*yje it po/a* valandų gerti po pua« 
arba raaaau/

229 Bedford Ar*., Broalrfcr*« M.Y.
Katonas Nortk 4-to* (Blois.

rt « —
x be T5 
c s

> cfl .£□ *■' •
SS t

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

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

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

stubos: 358 So. 3rd St., B'klyn.
K. Vilkas,

298 Leonard St., Brooklyn, N. Y. 
F. <&ižaikikas,

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

58 Gansevoort St.
F. Kalpokas

183 Roebling' St.,
K. Kriaučiūnas,

28 Powers St.,
Langaitis,

231 Berry St.,
Pavalkis

37 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Bepirščiūte,
223—21th St., So. Brooklyn, N.Y. 

Samuleviėius, Sąjungos rekomen- 
'bivjamas perkalbėtojas (tlurnoeius), 
".75 So. 1st St.,xBrooklyn, N. Y.

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

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

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

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

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

A. J. Karalius, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, III.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
382—29th St., Brooklyn, N. Y.

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

Kasierius S. Pavalkis,
37 Stagg St., Brooklyn, N.Y.

Qhoro vedėjas V. Ereminas

VALDYBA C. L. T. D. D. MIRTOS, 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Organ Ave.

Vice -pirmininkas T. Rimkus,
1330 Russeil RcL 

Nutarimų raštininkas K. Petrikonis,
1527 E. 33rd St.

Finansų raštininkas A. Banialis,
1830 E. 17th St. 

Iždininkas T. Nėura,
2202 Hamilton Ave.

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

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

Mėnesiniai susirinkimai atsibūna 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno mėnesio 
nuo 7:30 vai. vakare ant Star sve
tainės, 2011 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų krautuvė, 
2017 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.
Vice-pirmininkas V. Vitkevičius,

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

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

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

St., B’klyn, N. Y., A. Sirgedas, 183 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adrenal:
1 kuopos M. Viltrakiūtė,

292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y.
Kuopos Brooklyn*—V. Vltkevičla,

29 Hudson Av«.. Brooklyn, N. V

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖ 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

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

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

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

161 N. Main St., Ansonia, Conn.

Pa.

& Carson Kts.,S.S.
Turtų Kontrolės 

Urlakis,
313 Sixth StM 

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

Markūnas,
2120 Forbes St., Pittsburgh, 

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

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

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

Laupurex, 
kuopos Ig. Rasinskis, 

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

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

2228 Forbes St., Pittsburgh, 
kuopos, A.

2123 Wrights 
9 kuopos, K.

Palučis,
SI., S. S. Pittsburgh,Fa. 
Stašinskas,
Box 283, Arnold, Pa.

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

Pirmininkas W. Žemaitis
312 E. Centre St. 

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

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

Finansų raštiniu. P. Petčiulis,
12*7 E. Pine St.

Iždo trustisai: A. Račkaiskas, 30 
Tenth St., J. Bankus, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Simniškis, 1227 E. 
Mahanoy Avė.

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine St.

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

A M A LG A M ATE I) CLOTHIN G
WORKERS of A. PRASEKIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS: 

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

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

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

Iždininkas Kazimieras Šimkus,
KM Lorimar St., Brooklyn, N.Y

AR NORI

1Q> GRAND

Nusipirkti Gerus 
CEVERYKUS? 

Jeigu taip, ui vt«re 
met eik j

J. MARTINAIČIO 
ČEVERIKŲ KRAU

TUVĘ, 
kur galėsi paalrinkt? 
pagal savo nor$.

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. V

SERGANTIEJI!
tigy- 

kiek palinksminai gyvenimą, 
jimii gyvenimai (kirijo var» 
visokiai gyduole* ir jaučiat** 
blogiau, tuoaaat, alek*

NU8TOJOTB SVEIKATA II f Ml &ž ASTl ES LIGOM 
Diena po dienai, metai po aietBi 
užsiimi gydymą lerpaBČi* Imoal^. 
Pereiitatykite na, kiek 
džiai, 
Jeigi 
tojant 
naolat
laakdamait, knelpkii pai gerai M- 
printantį daktarą ir ipeclaiiitą 

DR. LEONARD LANDES
- Jli jame be pinigų patars, ką da

ryti, kad IšgelbHt gyvastį ir paall* 
kini apie ligą. Gydai per 20 metų 
▼laukiai Ilgas ■■ didžiausiomii pa- 
sek mi 4 ml a. kaip tai: naiiipnFjinią, ai- 
aikrdtimą kraajo, pilve, širdie*, plaa- 
čių, ]aknų ir tt.

Dil gydymo nervą Ir lytišką ligą 
tarta visiems gerai žinomą elektrUką 
apartą ir X-ipindalial, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienai 
daktarai turi tokiai aparatu*, dil to, 
kad labai brangų*. Chemiška* išty
rinsimai šlapimo.
ant rytojai*, bet taojaa ateikit* pa*

Nmtidfllokiti

DR. LANDES
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. 

vakare. Šventadieniais nuo 19 v. ryto, 
iki 4 vai. po pietų.

140 E. 22nd St., Lexington ir 3rd Ave., New York City.



VIETINES ŽINIOS
Literatūros Draugijos 

nariams.
Šiuomi pranešame, kad 

Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos pirmos kuo
pos mitingas įvyks šį utar- 
ninką, lygiai 8 valandoj va
kare, “Laisvės’- name. Visi 
nariai būtinai malonėkit at
eiti ir naujų draugų atsives
ti, kadangi yra daug svar
bių reikalų. Bus išduota 
atskaita iš draugijos stovio 
ir knygų leidimo reikalų.

Draugija šiemet leidžia 
dvi dideles knygas—“War— 
what for?” ir “Biliūno bio
grafiją”. Metinė mokestis 
tik 75 centai.

Neužmirškite ateiti.

uzga- 
Muzika po vado

vyste J. Girdžio, griežš vi
sokius naujausios mados’šo
kius. Įžanga 25 c. ypatai.

Nuoširdžiai kviečiame at
silankyti.

Sekr. S. M. Karvelis.

pasistengsime visus 
nėdinti.

kaimo, Paskutiniu laiku gy
veno Brooklyne ir laikė sa- 
liūną. Prapuolė 13 d. lie
pos, palikdamas viską be 
tvarkos.
pranešti

.tas gaus
resas:

Povilas Gustas
557 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N.

apie mano brolį, 
$25.00. Mano ad-

skina

Kriaučių delegato išrinki
mas.

Liepos 28 d. buvo renka
mas kriaučių unijos delega
tas. Unijos narių susirin
ko labai skaitlingai. Mi
tingas nusitęsė net po 12 
valandai nakties. Išpra- 
džių buvo-pažymėti 9 kandi
datai. Paskui ėjo rinkiniai. 
Daugiausia balsų gavo J. 
Bekampis (312), po juo ė- 
jęs J. Augimas, kuris gavo 
180 balsų. Tokiu būdu de
legatu tapo išrinktas J. Be
kampis.

Tuoj po išrinkimui tapo 
pašaukti kandidatai ir pa
prašyta jų pasakyti kelis žo
džius. Augimas pasakė ne
galįs paduoti rankos J. Be-

Paralyžiaus Liga 
gausiai vis daugiau aukų. 
Pereito j pėtnyčioj susirgi
mų skaičius pasiekė jau 161. 
Mirė 44.

Ligšiol, paprastai, per pa
rą mirdavo 25-30. Taigi 
mirtingumas vis auga. Li
ga, kaip ir ligišiol, labiausia 
siaučia Brooklyne, bet čio- 
nais ji netaip smarkiai kįla. 
Labausia liga platinasi 
Manhattane, Queens ir 
Rich monde.

Nuo pradžios epidemijos 
susirgo jau 3,706 vaikai, mi
rė 792.

New Yorkon kviečiama 
daug žymių daktarų iš vi
sos Amerikos, kad padėtų 
apgalėti tą baisiąją ligą.

Lietuvių vaikų ligšiol mi
rė daugiau, kaip 10.

‘Aido” choras rengiasi prie 
darbo.

tesnio oro, mano smarkiai 
darbuotis. Pirmiausiai bus 
surengtas didelis koncertas

ceum svetainėj (ten, kur pe
reitais metais buvo) ir pro
gramas bus labai įvairus. 
Todėl meldžiame vietos kuo
pų ir draugysčių ant 
dienos nieko nerengti.

Taipgi nutarta ant pava
sario pastatyti scenoj ope- 
raite “Lietuviškas Milionic- 
nūs:

Sekančiam pusmečiui cho
ro valdvba pasiliko sena.

tos

Gatvckarių darbininku*. v

streikas.
Gatvckarių darbiniu <11

LIETUVIŠKA

APTIEK A
xe. Subatos vakare žada 
išeiti streikai! 3rd Avė. gat- 
vekariu darbininkai. Strei-

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per paltą 
Nuo Reumatizmo 
Kraujo Valytojas

Troja n k a .

Įėjęs paduoti ranką I’. Ma 
čiui, bet šįmet negalėsią? 
nesą J.Bekampi.- būk tai ve 
dęs agitaciją. Tolesniai -J 
Augimas ir visai įsikarščia

są .New 
La.

ea ti

tos, galima gaut

pai

pa prakalbėlę ir nu rodė,kad 
jokios agitacijos nevedė, ir 
tapo išrinktas visai netikė
tai. J. Bekampis sakė dar
buosis unijai, kiek galėsiąs.

Pabaigoje kilo dar dides
nis triukšmas. Augimas 
sakėsi nenusileisias.

Mažu viskas nusiramins, 
kuomet pirmasis Įsikarščia
vimas praeis.

streiKlauzių Kaltę Keli žmo
nės jau užmušta ir sužeista.

Gatvckarių darbininkai
New Yorke gauna menkiau-

6 d. rugpjūčio, Van Co
urtland Park, New York, 
bus mėnesinis susirinkimas

bo. Pradžia 10 vai. ryte, 
i Po susirinkimui bus progra- 
iinas. Kviečiame vietos ir 
apielinkių lietuvius atsilan- 

?kvti i ši susirinkimą.

Jurginės piknikas. --------------
d. rugpjūčio, Washing- 3 d. rugpjūčio bus mciicsi-
Casino Parke, bus dide-ton 

lis piknikas šv. Jurgio drau
gystės. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Vietos ir apielinkių lietu
viai kasmet skaitlingai atsi
lankydavo į mūsų draugys
tės parengtus piknikus ir vi
suomet buvo užsiganėdinę. 
Tikimės, kad į šį pikniką 
skaitlingai atsilankys, o męs

1 kuopos. Tautiškam Name.

kuopos narės malonėkite

u savo brolio Juo- 
paeina iš Suvalkų

dūlių gini no

T LAISVĖS $

Tik ką Išėjo ii upaado®
JUSTINO TE MENO

šitas veikalai tiri rastis kiekviena 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus patsai už save kai-
b*. KAINA 30 centų. Kreipkitės | 
“LAISVĘ”, 183 ROEBLING STR., 
BROOKLYN, N. Y.

................ $1.00

................ 1.00
................ 50c

. 50c ir $1.00
gyduoles nuo 

dar nepaminė-

151 Metropolitan Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Pranešimas visų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso

kio.-, rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
kį biznį arba jį parduot, tai visuo
met kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai išdirbtas 
ir už kokią kainą norėtum parduot. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, koki biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti pinigų. Taip-pat 

i męs išpildomo visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas goriau
siems advokatams, kaip logališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei- 

1 name už perkalbėt.oją visokiuose rei- 
| kainose. Visus augščiau paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 

'sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas

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

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTĘ
BENAS

Siuomi pranešam risomi draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOK LYNO LIETUVIŲ M U 
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žiausį Beną ir orkestrą už prieina, 
įmausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl ilalj 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėja! 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisu 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, rong 
damos įvairius pasilinksminimus 
samdys L. U. Muzikantus, todėl »t 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. 
kurias įsteigė L. M. 
savo pilnam nariui.
ta' neturi viršmintos kortos—ti« mu
zikantai ne unijistal. Viršminėtoi 
kortos yra išdudamos kas trįa mina- 
nai naujos, todėl samuytojai malonė 
kite pažiūrėti, kati kortor. būtų t«l- 
su gos. Męs tą padarėm todėl, kati 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina 
Ii grajina

Liet. Muzikantų 
bei n peticijos būt 
uos \ak a tų po N 
Brooklyn. N. Y

Unijos kortų 
U. kiekvienam 

Kurie muzikam

unljintaii 
tardu 1.. M. U.

j r jos praktikai

Grand Straa*

KIEKVIENAI MOI'EREI ŽINOTI N > 
XKFFH ’ m. D

l Specialitsas Moteriškų ligų
1 3)4 L. 5<H h St., New York, N. Y
j OFISO \ ALANUOS:
1 Iki 10 vai. ryte ; nuo 1 iki 2 vai. p«
i P'Cl ir nuo 7 ik i 8 vai. vakare;

Nedėliotais pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs ištl 

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

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

Kalbame lietuviškai.

Brooklyne ir visoj apielinkėj.

APTIEKA

VISADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS, JEIGU PIRKSI

FORNIČIUS
-------- PAS ----------

Maliauską ir Vidžiūną.

Musų kainos daug žeme
snes, negu kur kitur

DUODAM ANT LENGVŲ
IŠMOK ESČIŲ

po $1.00 savaitei.M&VFUKNITURE C0
687 3R-uAvr: o&rj £58 5Tt*Av.E

Cor. JUT sr. NCAR |SU, $T
BROOKLYN. N.Y.

REIKALINGAS BAR BERYS.
Reikalauja gero barbeno arba part

nerio. Mokestis nuo $15.00 iki 
$18.00 ant savaitės. Darbo valandos 
trumpos.

CH. GERULAITI^
6 So. Riverside St., Watennury, Conn.

Temykite!
NAUJAS LIETUVIŠKAS SALIU- 

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

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

S. L. T. I’ĖST YNI K
S02 Pembroke St„ Bridgeport, Conn.

(46—69)

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

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

kimo .......................... $1.00
DG1 ataugimo plaukų ... $1.00
Nuo vištakių (užtrynimo ant

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

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

Receptus sutaisau teisingai ir su 
didžiausiu atsargumu. Taigi, lietu
viai, visados kreipkitės pas mane, o 
būsite užganėdintu
Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

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

Vienatinė automobilių mo- j 
kykla, kur mokinama eulyg ' 
naujausios sistemos tavo pri
gimtoj kalboj. I 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži-‘ 
nosi mažiausį dalykėlį prie ma
šinos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Kaina už kursą 
$15.00. Laisnius gvarantuoja- 
me. Kursus Ii lankyti dieno
mis ar vakarais.

I NT E R N ATI O N A L SC 110 O L 
OF AUTOMOBILES

147 East 40th St.,New YorkClty
Instruktorius—Mr. Paul Gvolu. ;

Brooklyno ir apielinkes 
Lietuviams.

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

namų statymo ir šonų pataisymo. Iš- 
plastavojam, iscementuojam ir 1.1. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

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

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
FOTOGRAFIJŲ GALERI

JA BROOKLYNE.
Paveikslus įvairių rūšių atliekam® 

tikrai artistiškai pagal naujausią ma- 
Patarnavimas mandagus, kainos 

Galerija randasi visiem® 
vietoj—tarpe No. 4th ir

dą.
prieinamos, 
parankioj 
5th gatvių.

MOTIEJUS KICHAS
Tikras, lietuvis Fotografistaa 

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Green point.

f

Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. M1SEVIČE

Specialistas širdies ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte 
12—2 po piet.

Nuo
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Orchard 3716.
MIK. KARUKŠTIS 1

— CAFE —

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

542 E. 14th St.,
NEW YORK 

Cor. Ave. B.

PETRAS NAUJOKAS

LIETUVIŠKA APTEKA

The MARCY PHARMAC
Mūsų rėmėjai (kostumeriai) jauč 

si pilnai užganėdintais, nes jie gat 
teisingus patarimus, gerus vaistus 
daug mažesnę kainą, negu kitur. 0 
dėl būk ir tamsta m s rėmėju, o I 
si užganėdintas. Norėdamas g- 
vaistų nuo vidurių, kreipkis pas m 
Taipgi pas mus galit gauti tiki, 
lietuvišką

THE

Cigars

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

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

76 Marcy

trejanką.
MARCY PHARMACY

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

Brooklyn, N. Y
Sąmoninga gaspadlne

visada turi savo namuose buteliuku 
D-ro Ricbtcr'io

PAIN-EXPELLER
abejojantis būdas įtrinimui nue

diino, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. Ir 50c. buteliuką* viso»e aptlekoee arba 

staliai nuo
F. AD. RICHTLR & CO. 

74-80 Waililnglon Street. New York. N. Y.

A. SHRUPSKI

61 S. 2nd St

CAFE

co h-•
CO

fl 
o 
(/)

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

2

gerai išro-Jei nori, 
dytum. pirk 
kinius ir visus

H 5 <t> 

n 
p- o 
p CD

. O

7)

V. VAIVADAS
SPORTING CAFE

Puikiausia ir švariausia

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St.,

BROOKLYN. N.
Telephone Stagg 3534.

JOKŪBAS

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

sados 
teisingą

KANCIERIUS

Tel. 885 Grecnpoint.
W SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PAS

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis. gera vieta 
pakelevingiems, kambariai j- 
taisyti pagal naują madą, ir 
visi būsit užganėdinti.
JOHN KULBOK Locninink
291 W\the Avė.. Cor.So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.

kad
skrybėles, niarš-

aprėdalus pas

Apie gerumą tavoro ir tei
singumą kainų, nereikalinga 
girtis. Ne.-a visi brooklynie- 
čiai gerai žino, kad pigiau ir 
geriau niekur negauni, kaip 
pas

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

BROOKLYN, N. Y 
Telephone Greenpoint 5311.

. kartu ši apgarsinitna.ĮAiHrlkonltta Mokykla, 1741 w. 47 St.. Chicago, in.

69 Gold St 
BROOKLYN

bonus ir vakarais, 
via gali užbaigti Gram
mar ir High schoolcs 
kursus.—Graži, iliu
struota, su daug ap
rašymų, knygs yra 
siunčiama Dykai Ra
šyk, dėl platesnių ži
nių; įdek kelias mar- 
kesprisiuntimui kny
gos. Iškirpęsprisiųsk 
kartu šį apgarsinimą.

isinoKti greitai Anglų 
kalbos. Amerikon * 
ka u okvl.l.i pasek 
•nugai niekina per 
pactą visose dalyse 
Amerikos ir Kana-

CAFE IR POOI, ROOM 
linksmai laika praleist.

Tai vieta Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

Pagamina geriausius lieti’’ 
valgius. Pietus galima ga’- 
20c ir 25c.

Alijoiias Grinke’
2 HOPE ST., Cor. J 

BROOKLY




