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Laisves ’ šėrininkas SOCIALISTŲ KONFEREN- GAISRAS PETROGRADE

CIJA HAAGOJE

ikomai didelius nuostolius
ant

Ameri-I

Berlynas, 1 d. rugpjūčio.— 
Iš čia gauta žinių, kad Pet
rograde buvo didžiausiasVOKIEČIŲ SUBMARI

NE IŠPLAUKĖ Iš 
BALTIMORĖS.

Garsioji vokiečių subma- 
rina “Deutschland” išplau- laivui ir daugybė mažesnių 

transportinių laivelių. Taip- 
Norvegai, rumurūii ta pietų Galicijoj, dabar vėl'gi sudegė didžiausias Puti-

iai’ė už-

dangi neleido išlipti. Tačiaus P1 šveicarai dėlei karės są- pradėjo daryti naujas ata- javo zavodas, kuriame dir- jo redaktorii 
kelias valandas jam vistiekj

myn. 'Taipgi dabar rusams 
j atviras kelias į Kovelį ir 
; Lvovą. Rusai daro smar- 

tri juose
laivo “

prabuvo' Olandijos, Danijos,

KONFERENCIJA NE
UTRALIŲ ŠALIŲ

SOCIALISTŲ
Uaagoj, Olandijoj, įvyko 'kius užpuolimus

])U_ j konferencija neutralių šalių ' punktuose ir austrai su vo-Minamas “Dvorcovy Most

Laisvės” šėrininkas

Būkite dalininkais Lietu
vių Kooperatyves Spaudos 
Bendroves, leidžiančios 
“Laisvę”. Reikalaukit in
formacijų pas V. Paukštį.

New Yorko Laik= 
raščiai sumažės.

VI METAS.

Vokiečių Submari= 
na išplaukė namo. pasakoja apie Anglijos 

Lietuvius. nuk mtūjo. Leidėjas dien- 
rašč’ > pasakė, kad jisai ne
seniai i.avęs teisme liudinin
ku.

Apie 100 žmonių, taria
mųjų a’dablistų buvo už
puolę : it redakcijos dien
raščio ’Progresso Italo-A-

Kadangi laikraštinė popiera 
nesvietiškai pabrango, tai 
visų New Yorko dienraščių 
kidejai savo mitinge nutarė 
sumažinti savo dienraščių 
rytines, vakarines ir ne

didinęs laidas.
Sumažinimas laikraščiu Į

formato, kaip spėjama, ga- apleido šį utarmnką, penk- 
li išgelbėti nuo popieros ba- toj valandoj po pietų. Vaka- 
<lo, kuris labai skaudžiai re> 8;45 jj praC,j0 pro Ana. 
atjaučiama. • I

Leidėjai taip-pat nutarė,1 ‘ ,
nepriimti atgal neišparduo-i Fredos ryte 
tų numerių. j land“ jau buvo

“St. Louis Republic,” vie
nas iš didžiausiu laikraščiu

’ pakėlė pavienio numerio kai 
na iki 2 centų.

Washingtone federate pre
kybos komisija tyrinėja

“Deutsch-
Atlantiko

Deutschlandui”

viii. Musu žmones baisiai nu 
sigandę. Visi lietuviai kal
ba, kad visus tuoj ims ka- 
riumenėn. Jaunesni vyrai

džiaut Baltiinorės uostą, vi-i pasiduoda ant laivų tarnau

ros pabrangimo. Atrasta, 
jog tūlos firmos turi di
džiausius popieros sandė
lius, tačiaus neleidžia jos 
ant rinkos, kad tuo būdu 
dar labiau pabranginus po
pieros kainas. Ypatinga}
daug popieros turi Interna-ąanf* išėjo ja 
tional Paper Company. ipeake įlankos.

rėš pagarbos ženklus saliu-j mas likusių moterų. Liver- 
tuodami. Kapitonas Koenig pooly iširo s \ 
atsakė kepurės mosikavimu.1 
Baltimoriečiai visuomet jau
tė didelę simpatija dėl
“Deutschlando” ii 
tono.

Vaikų Paralyžius 
plėtojasi.

Šį utarninką, siaučiant čia 
New Yorke paralyžiaus liga 
susirgo 159 vaikai, mirė 55. 
Liga skina gausias aukas- 
Brooklyne ir pradeda įsi
gauti Manhattane.

Išviso nuo epidemijos pra
džios susirgo 4.123 ypatos, 
mirė 896.

New Yorko ir B roki y no 
ligonbučiuose šiuomi laiku 
randasi 2.159 maži ligoniai. 
Ligonbučiuose neužtenka 
jau lovų. Sveikatos komi- 
sionierius Emerson reika
lauja daugiau lovų.

Ligos bakterijos persime
ta į New Jersey ir Connec
ticut valstijas. Ligšiol N. 
Jersey valstijoj jau buvo 
616 susirgusių, Connecticut

valstijoj, už miesto rubežių, 
buvo 20 naujų atsitikimų

m erica j; 
i dablistai
!puolimą ant dienraščio, kad 

us atsisakė užsi
stoti už viena aidablistu va- 

atst.wu. . Amerikos socialis-'Ji nori dasigauti iki Slanis-;Ritu (!il.btuviu'Unupgi ^(le.'<lovą, kuris dabar'ėėdi kalė- 
tų Partiją atstovavo Alger-;lavo miesto, ] kiną sueina ke I _ ‘ ‘ ‘.. j i me Minnesotos valstijoj,
non Lee, kandidatas i New Ii geležinkeliai. !•«' ,lalls 1>llesto 'admamo; 
Yorko valstijos gubernato-' Iš Rymo gauta žiu 
rius. i austrai ir vokiečiai a;

Neutrališkų šalių sočia- • miestą Kovelį, iš\ 
listai reikalauja pilnos lino- sunkiąją artileriją ir 1— f • • • • -r--k i • • • * • • TvXr1 1* • 'IT

socialistų kuopa, nu valstybių.
tai]) pat federacijos Balka-

Troelstra, Olandijos sd., 
pasakė, kad kariaujančių ša 
lių socialistai vis dar negali 
susitaikint.

lytis Kares peasaKai. jaunų Klausime apie 
vyru veik nėra tik senu- 4n..:nn.:
kai, raiši ir maži. Moteris tarjm()

važinėjo.
Visame mieste aiškiai ma-

“Deutsch- (|ii>])a tramvajuose, krautu-

VOKIEČIAI VĖLEI GU
LA ANT VERDUNO.

Vokiečiai vėlei visu smar
kumu gula ant Verduno. Di-

nu-

Tai kokios baisios

1 Amerikos socialistai ,savo - 
daugumoje yra neutraliai.

Konferencijoj buvo skai
dytas laiškas Belgijos socia
listo ministerio Emilio Van- 
dervelde. Ministeris gyrė 
poziciją Belgijos socialistų.

PAGELBOS. AUSTRAI APLEIDŽIA

ka ant francūziškos tvirto-: džiai visiškai nepasisekė už- 
vės fortų, bet vis atmušama tikrinti maisto 
ir atmušama. Atakos veda- badaujančiai L
ma ant fronto 3-4 myliu il-'TT P1"1“-''*11., ™a,S' 

. . *, 'ta tiktai tokiame atsitikime,
/V1 i z \ Krir ▼ i t x z i z-, z , I r ». «•

ncidžia' Bolivija spėja, būk tai esą 
eždami' anarchistų darbas. Visame; 
amuni-! mieste daroma kratos ir a-! 
lyniaus reštuojama nužiūrimi 
<ir ^y-jnės.

I
Tie patys pranešimai sa-;

AUDRA IŠGELBĖJO i 
CHICAGĄ.

,’isą savaitę Chicagoje 
žmo- buvo taip karšta, kai]) dar

i niekuomet. Bėgyje pereitos 
savaitės nuo karščio mirė 

'305 žmonės, daugiausia vai-

supti generolo von Botmcro!

didelis pavojus.

LAUKIAMA “BRE-

submarinai
i “Deutschland” išplaukus iš ą 
Baltimorės, šią savaitę lau-|< 
kiama pribūnarit antros su-1. 
binarines “Bremen.” Mano-1 
ma, kad ji pribus New Yor- 
kąn.

Apie “Bremeno” atplauki
mą pranašauja lygiai tie pa-

Nors austrai ir vokiečiai sPČi° “Deutschland’o 
buvimą.pristatymą j ^la visas pajiegas, kad su-.

Francūzų karės ofisas; rališkai komisijai (paskir- 
praneša, kad visi vokiečių ’ tai prezidentu Wilsonu) da- 
užpuolimai atmušti.

AUKSAS, AUKSAS!
43 milionai aukso atsius- 

v

ta New Yorkan iš Franci- 
jos. Auksas išsiųsta iš Bor
deaux.

naguosna Amerikos bankie- 
riu.

boti maisto išdalinimą, 
įkietija nedaleido.

KAVOS REKVIZICIJA.

BOMBOS LAIKRAŠČIU 
SPAUSTUVĖSE.

Pereitame “Laisvės” n chicagiečius 
išgelbėjo audra, kuri padarė 

kurios buvo pakištos bedie-lorą vėsesniu. Audra siautė 
visko “Manace” laikraščio Mississippi ir 
spaustuvėn. Dvi bombos ta-' slėniuose.

atkištos spaustuvėn Mums praneša iš Cleve- 
h Daily Press” Chica- Į land’o kad ir tenais karštis 
Spaustuvė tačiaus ne-'siekė 103 laipsnių.

Ohio upių

laikius rusus ir neatidavusi 
jiems miesto Kovelio, kuris 
skaitomas svarbiausiu gelž- 
kelių centru, vienok rusai 
traukia pirmyn, stumdami Į 
austrus ir vokiečius atgal. įnešimų laikraštijps, jau vis- 

Paskiausios telegramos kas yra paruošta pakorimui

BARZDASKUTYS PA
KARS AIRIŲ REVO

LIUCIJOS VADĄ.
Londonas. — Sulyg p r

tų mušiu, rusai perėjo per rijos revoliucijos vadovo. Ji
ll pę Stochodą, sulaužydami sai bus pakartas Bentonville

tą ir maršuoja Kovelio lin-' daskutys Ellis iš Rochdale
Ypatinga taryba nutarė1^11;

rekvizuoti Petrograde gy-1 I etro
. • -i . < AAA _ kad dabar, persikrausčiusiventoju reikalams 4.000 pu-. J ,. . .. v. T 1 ; per upę Stochodą, rusų ar

dų kavos, gulinčios I etro- mįj()S, kurios pirmiau buvo 
grado muitinycios svirnuo- atskirtos viena nuo kitos,’

praneša, dolerius.
Prie pakorimo ceremoni-

>se

Apie Prūsų Lietuvos belaisvius
Rašo J. Krikščiūnas 

teičiai”:

Kaij) vargingas belaisvių kūdikiai taipgi nunuogę ir 
padėjimas, liudija jų pačių p]jki. Maistas taip prastas, 
kuskai, kurių PŲes mane j.a(| kūdikiai tyfu serga ir 

Įguli didokas pluoštas. ^eis~|vargų ištrivos. Čystybė taip 
kenčiau^ nepracilavęs vieno, .gį prapuolusi: visi turime 

I kito iš jų. štai, žinomas ne-lutėlių ir niežų, visi nušašę 
tik Prūsų, bet ir Didžiosios į įr rupus. Kiti smarkiai rau-

Maskvą Amerikos konsuliui, 
bet tas neatsiliepia... Senos 
bobutės be jokio aprėdalo-

“Aušros” leidėjų Martynas |kiečiai ir rusai ant mūsų 
Jankus iš Novo Borisovsko- gyvasties nesusimilsta, mes 
je (Samaros gub.) 10 23 sau- prašom jūsų, kad paduotu- 
sio 1916 m. rašo: “Mūsų gy-miete prašymą į Vašingtoną, 
venimas tolyn prastyn eina: j Londoną, rasi iri raryžių, 

: pirma po dvi savaites ant kad jie dar laiku ant mūsų 
vietos palikdavo ir labai p ra susimiltų, ir mūsų gyvastis

trumpino laiką tik ant vie- Bet ir čion tai tiktai lūkes
iais nedėlios. Pašelpos iš nie- tis ir daugiau nieko; męs

balandžio pereitų metų. La- galingu tautu. Niekuom 
šerne daugybes laišku i ‘.................... ‘ n.

ne- 
bu-

SCENE THAT FOLLOWED THE GREAT EXPLOSIONS ON BLACK TOM ISLAND du varginami.

,stą maistą dirbti, kuris susi-

kiekvienas dumojantis žmo-

ALL THAT IS LEFT OF A YARD FULL OF 
CARS LOADED WITH DYNAMITE

pg?

Ligšiol tikrų vaistų nuo 
tos baisios ligos vis dar ne
atrasta. Jau bandoma gy
dyti ligonius įčirškimu krau
jo išgijusių pacientų.

Dras Ęermington reko
menduoja “adrėnalinę“ ir sa 
ko, kad viename New Yor-i 
ko ligonbučių jau pasisekė! 
išgydyti kelis desėtkus pa-. 
cientų.

Kasdien New Yorko svei
katos departmentas išduoda

kitur.
45.543 paliudijimai.

Daugely vietų New Yor-i 
ko vaikus nenori priimti. I 
Jiems įtaiso karantiną, tai 
yra, laiko uždarytus tūlą lai-

Liga taip smarkiai ple
čiasi, nes uabar yra vasaros 
karščiai. Tėvai turėtų ne- 
fcuąigąsti, nes baime nekas 
gelbėtojas. Reikia užlaikyti 
savo vaikus skyrium nuo ki
lų vaikų ir daboti švarumo.

-s’4-

tai

įną kopūstų su vandeniu ir 
vandenio su kopūstais. Mė- 

Isos nei pieno žmonės tie, pas 
'kuriuos gyvename, patįs ne
turi. o kurie turi, tie taipgi 
neduoda. Męs gulime .vieno
je šluboje su avimis, kiaulė
mis. veršiukais ir kitais gy
vuos kai]) tai: blakėmis, 
svirpliais, francūzais (bom- 

!Tadieriais), blusomis ir ute
lėmis. Žinoma, drauge guli 

į ir vietiniai gyventojai, taip, 
Ikad kartais viens per kitą, 
!kai]) malkos, gulim. Kokia i

-

Nors ir labai reikalingi 
mums pinigai, bet Amerikos 
konsulis mums neprisiunčia, 
nes, turbūt, vokietpalaikiam 

[męs menkai ką giliuojame”
Griuvėsiai ant Black Tom Salos, ties Jersey City, kur įvyko pragariška ekspliozija karės amunicijos sandėliuose. Skaitykit apie tai ant 

2-ro psl. ir vietinėse žiniose.



’ J J..

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Ji buvo didesne, negu 

žemės drebėjimas.

dvasios pasida-
. Taip, nėra tokių geromis Amerikos Daktarų mas trumpas: 

galiūnų, kurie visą gyveni

’ ' rįj < ir*

s

Vokiečių visuomenė pa
siuntė savo karės belais
viams 100.000 knygų.

Tuo tarpu, lietuviai be
laisviai, esanti Vokietijoj, 
net elementoriaus pasigen
da. Pastaruoju laiku tik ku
nigai subruzdo jiems siųsti 
maldaknyges.

skiriami pingai eitų per vo
kiečiu valdininku rankas.

Tegul dabar kas nors sa
ko, kad kurios nors šalies 
kapitalistams rūpi skriau
džiamųjų tautų reikalai!

Kuomet Lietuvos šelpimo 
Fondo pirmininkas K. Gu- 
gis pasiuntė klerikalų “Dr- 
gui” atšaukimą paskalo, kad 
A. Bulota imąs į dieną 25 
dolerius, kun. Maliausko or
ganas atšaukimo nepatalpi
no.

Įsivaizdinkite sau, ką 
męs galėtume daryti, netu
rėdami savo stiprios spau- 

' dos, kuri atremia visus prie
šų prasimanymus?

A merikos milicionieriai. 
nusiųsti Mexikos frontan, 
dažnai duonos pritrūksta. 
Pakelyje prie Mexikos rube- 
žiaus tie nabagai tankiai tu
rėjo prievarta reikalauti 
duonos.

Namieje pasilikusios šei
mynos skursta; kapitalistų 
firmos, ką buvo pasižadėju
sios mokėti pilną algą pa
šauktiems kariu menėn tar
nautojams, pamelavo. Mat, 
kada reikia išleisti rublis, 
tuomet ir patriotizmo ne
bėra.

Galima dasiprotėti 
butų Amerikoj, jeigu 
rujų kiltų karė.

ižtik-

“Lai-Gyvuoja Amerikoje 
svės” ir “Naujienų” 
vės. “Naujienų” bedrovė 
kas metai pareina bent ke
lias pramogas, primena apie 
save svietui ir įgija šiek-tiek 
medžiagiškos paramos. Pa
našiai daro ir New Yorkiš- 
kės laikraščiu bedrovės — 
rusų, anglų, vokiečių. Kas 
kita su “Laisve.” Jos žmo
nės turi kitokio “darbo.”

Kuomet repubiikonai ir 
demokratai dalinasi progre- 
sistų balsais, tūli rašytojai 
iš “New Republic” ragina 
progresistus balsuoti už So
cialistų Partija. Įdomiai jie 
argumentuoja savo ragini
mą. Girdi, jeigu už Allan 
Bensoną, Socialistų Partijos 
kandidatą į prezidentus, bū
tų paduota du milionu bal
sų, tai repubiikonai ir de
mokratai pasidarytų daug 
pirmeiviškesni. Politikos is
torijoj esą patėmyta, kad 
valdančiosios klesos tiktai 
tuomet nusileidžia, kuomet 
mato kįlant raudoną pavo
jų. Todėl ir Amerikoj So
cialistų spėkos augimas pa
darytų republikonus ir de
mokratus daug radikališkes- 
niais.

ĮDOMIOS DISKUSIJOS.
Įdomios diskusijos kilo 

tarpe Socialistų vadovo drg. 
E. Debs’o ir tarpe Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninko S. Gompers’o. Pasta
rasis per savo organą “A- 
merican Federationist” ap
kaltino Debs’ą kaip tik ta
me momente, kada E. Debs 
yra kandidatu į kongreso 
atstovus. Gompersas, tur
būt, tyčia išsirinko patogų 
laiką užpuolimams— diskre
dituoti Debs’ą plačiųjų mi
nių tarpe ir užkenkti jo iš-

Gompers sako, E. Debs’as 
visuomet skaldė Amerikos 
d a r b i n i n k ii j u dė j i m ą.

merikos Darbo Federacijos,

rimo separatiškų unijų, kaip 
tai — American Railway 
Union, American Labor U- 
nion ir Industrial Workers 
of the World. Tų unijų susi- 
tvėrimas, anot Gompers’o, 
užkenkęs plačiam Amerikos 
Da r b i n i n k ų j u dė j i m u i.

Ant tų užmetimų atsako

Rip Saw.” Žinoma, kam- 
kam, bet jau tik ne Gom-

Gompers’as visuomet buvo 
veidmainiu ir demokratų 
partijos bernu. Už gerą al
gą Gompers viską gali pada
ryti. Naujų unijų tvėrimas 
buvęs tai protestas prieš 
bjaurią tvarką senose uni
jose. Buvęs vienas atsitiki
mas, kada Debs’ui siūlyta 
puiki alga senojoj unijoj, 
vienok jisai ėjęs tarnauti 
naujai unijai, nors ir men
kiausią algą tegaudamas.

Kad E. Debs’o motyvai 
buvo geri, tame negali būti 
nei mažiausios abejonės. Ta
čiaus klausimas vis tik klau
simu ir pasilieka: ar tvėri
mas naujų unijų, šalip esan
čių, yra geistinas. Mums ro
dosi, kad ne. Jeigu ta re- 
voliucijinė dvasia, kuri su
vartojama naujų unijų tvė
rimui, būtų suvartojama se
nų stiprinimui, iš ko beabejo, 
pasekmės būtų daug 
nės ir realęcioniška 
senose unijose daug 
sumažėtų.

Lenkijos ir Lietuvos žmo
nės badauja. Amerikiečiai, 
kad ir norėdami, negali pri
statyti badaujantiems mai
sto, kadangi Anglija stovi 
ant kelio. Imperialistiškai 
Anglijai visiškai nerūpi, kad

- tūkstančiai Lenkijos ir Lie
tuvos vargdienių liks be 
duono; kąsnio. Anglijos im
perialistai papratę žiūrėti į 
badaujančius žmones — In
dija j ik nuolat badauja!

Tačiaus ne ką geresni ir 
vokiečiai. Pasirodo, jog 
Lietuvoje jie neleidžią žmo
nėms kurti susišelpimo 
draugijų. Jie įvedė visur 
kazarmės discipliną, geleži- 

' nę discipliną ir liepia žmo
nėms klausyti. Jie reikalau
ja, kad visi žmonių šelpimui

■

dides- 
dvasia 
labiau

DAR APIE BULOTOS- 
ŠIMKAUS DEBATUS.
“Naujienos” daro galuti

ną išvedimą apie garsiuo
sius Waterburio debatus:

“Kiekvienas be?
protaująs žmogus
pripažinti, kad

ir

turi 
debatai 
Bulotos 

Šimkaus 
mato ir 
klerikalu

lą i m ė j imu 
“fiasco.” Tatai 
tautininku bei 
soauda, kuri, nežiūrint vi
sos savo neapykantos 
prieš Bulotą, visgi neiš
drįsta nė užsiminti apie 
tai, kad Bulota būtų bu
vęs sukritikuotas. Nors su 
prantama, kad ji nepripa
žįsta ir Šimkaus pralaimė
jimo, nes negali pripažin
ti, kadangi tas reikštų ga
lutiną “pass.” Ji, kuri pel
kele tą mėnesių dergė Bu
lotą, pasiremdama Šim
kaus ir panašių Lietuvių 
Draugijos agentų žo
džiais, imtų dabar ir už- 
reikštų, kad jos ątrama 
pasirodė esanti netikusi!

Bet tautininkai su kle
rikalais labai klysta, jeigu 
jie mano, kad, stengian- 
ties užslėpti Šimkaus pra
laimėjimo faktą, gali daug 
pelnyti jų pozicija. Daly
kas ėjo juk ne apie Šim
kaus išteisinimą, ar pas
merkimą, o — Bulotos. 
Bulota buvo apkaltintas, 
kaipo Lietuvių Draugijos 
“šmeižikas” ir prirodymui 
to, ar jisai šmeižia, ar ne, 
buvo padaryti debatai. 
Vadinasi, jeigu pasirodė, 
kad Šimkus nesukritikavo 
Bulotos ir jeigu šitą faktą 
pripažįsta pati dešinioji 
spauda, tai reiškia, kad 
Lietuvių Draugijos ir jos 
advokatų biznis prakištas. 
Reiškia Bulota ne šmeižė

čia vandenį, sparnus pa-, kai ir mergaitės, perskaitę jaugi trustai tokie galingi, 
kerta. Visi draugai, su šias knygeles, žinos, kas da- o valdžia perdaug silpna, 
kuriais man teko susi du r- ryt ir • kas nedaryt, tėvų kad negali jų nuveikti? Val- 
ti, sako: “Čia ne tas, kaip'bausmės jiems liks nereika- džia, jeigu norėtų, tai trus- 
Europoj. Pabūsi — ir pats lingos. Įtus lengvai nuveiktų, bet ji
kitokios• M rysi

pusę. Greičiaus tas gyve
nimas tave pakreips, per
dirbs ant savo kurpalio, 
apkarpys sparnus, susiau
rės troškimus. Tai aš ži
nojau ir Europoj būdamas 
ir, be kitų priežasčių, ir 
dėlto nenorėjau važiuoti į 
Ameriką. O atvažiavęs 
čia, nemanau ilgam likti: 
kaip tik bus galima, tuoj 
grįšiu prie to darbo, kuris 
erškėčiais išklotu keliu ei
na, kuris taip daug nuo 
žmogaus reikalauja ir 
taip mažai duoda, kuris 
pilnas yra pavojaus ir ne
ramumo.”

Mums rodosi, jog i 
apiesą; reiškia, pagalios, kad ,(kuig męs šnekam 

šmeižikai buvo kaip tik I merikos dolerius ir perdaug « • v • 11* ! i rl n n m n 11 n i o I < iii »/a i \ t x t /vtie, kurie uzsipukhnejo 
ant jo.

no ir pats p. Šimkus deba
tuose, kada jisai pripaži
no visus pamatinius fak
tus, kuriuos nurodė p. Bu
lota. Jisai pripažino ir 
faktą pleciaus pirkimo 
amatų mokyklai, ir gim
nazijų ir sanatorijų stei
gimo faktą, ir laikraščio 
leidinio n u k e n t ė j u s i ų j ų

kirtais pinigais, ir malda
knygių dalinimo pabėgė-

tralinio Komiteto tarnau
tojams ir kitus faktus.”

LIŲ PASTOGĖ.
Tų lietuvių tarpe, kurie 

gyvena Anglijoj, viešpatau
ja didžiausias sujudimas, 
net panika. Ateina baisus 
gandas — ateivius* ims ka
riumenėn. Kas geruoju ne-

Anais

ternuosią lageriuosna ar a- 
tiduosią Rusijos valdžiai.

Iš tos priežasties verta 
atsiminti, kuo buvo Anglija 
pabėgėliams seniau,
laikais ji suteikdavo malo
nią pastogę visiems 
kurie turėdavo bėgti iš savo 
tėvynės. “The Brooklyn 
Eagle” daro keliatą ekskur
sijų į praeitį.

1628 ir 1685 metais Fran
ci jos protestonai, hugenotai, 
miniomis plaukė į Angliją. 
Pabėgėliu skaičius siekė 80.- 
000.

1709 metais tūkstančiai 
Vokietijos palatini! rado 
prieglaudą Anglijoj. Parla
mentas paskyrė pabėgėlių 
šelpimui 135.000 svarų ster-

tiems,

merikoje tūkstančiai juodų-

bėgdavo Anglijon ir, nubė
gę, rasdavo sau prieglaudą, 
tapdavo laisvais.

Po 1848 metu revoliuci
jai, kuomet visame Europos 
kontinente pradėjo siausti 
reakcija, tūkstančiai revo
liucionierių bėgo Anglijon. 
Šimtai Rusijos caro kanki
nių taip-pat atrasdavo pa
stogės pagarsėjusio j savo 
laiku Anglijoj.

Kasgi dabar tenais daro
si? Karė padarė Angliją 
militarizmo kraštu.

NEI ČIA TAIP BLOGA, 
NEI TEN TAIP GERA.
Drg. V. Kapsukas vienoj 

savo prakalboj pasakė:
“Šitam dolerio krašte ir 

į socialistų eiles dolerio 
dvasia įsiskverbė ir ji la- 

, biausia paturi jį, drums-

ideal izuojam Europos gyve
nimą. Kaip Amerikoj yra 
neidealių socialistų, taip jų 
yra ir Europoj. Daug mūs 
draugų Vokietijoj, Franci- 
joj ir kitose konstitucijinė- 
se valstybėse anaiptol nepa- 
linkę eiti erkškėčiuotu ke
liu. Išimtį daro tik Rusi
jos draugai, bet ten juk nė
ra konstitucijinės laisvės.

Į vaiku tėvus
Iš kožno 100 žmonių apie 

80 yra turėję arba turi tri- 
perį-gonorrthea.

Iš kožno 100 žmonių apie 
J 5 ar 20 turi syphilj.

Apie trečiąją lytišką ligą 
da nėra nors kiek tikresniu 
žinių.

gyvena kiek palaidžiau, 
likt be šių ligų?

Auganti vaikai nežino a- 
pie tas ligas, nežino apie ly
tiškų organų funkcijas ir 
hygieną, todėl tėvams yra 
didelis vargas juos suvaldy
ti.

Reikia tarp vaikų skelbti 
gerai sutvarkytą, laipsniš
kai augantį, grynai moks
lišką žinojimą. Ant nelai
mės, reti tėvai žino bent ką

, treti nemoka

labiau vaiką pastūmėja prie 
palaidumo.

šiame dalyke norėčiau 
pasitarnauti musų lietuviš
kai publikai ir augantiems 
vaikam> : ekom.'r.duodam-is 
pirkti knygeles. Kurios man 
pavyko patėmyt šiomis die
nomis. Knygelės yra para
šytos apysakų formoj, bet 
labai gražiai ir su tikrai 
moksliškais išdėstymais a- 
pie gyvenimą, veisimąsi ir 
lytiškąją hygieną. Visos pa
rašytos žymaus mokslinin- 
ko-daktaro, kuris yra pro
fesorium Northwestern uni
versiteto. Dvi knygelės yra 
berniukams — viena amžiui 
nuo 10 iki 15 metų, kita se
nesniems. Ir mergaitėm dvi 
.knygeli viena amžiui nuo 
12-14 metų, kita senesniom. 
Jos parašytos aiškia, papra
sta anglų kalba ir vaikai my
li jas skaityti. Kiek man ži
noma, lietuvių vaikai geriau 
supranta anglišką raštą ir 
geriau mėgsta jį skaityti; 
daugelis lietuviškai ir ne
moka. Ne mano dalykas čia 
diskusuoti, ar gerai, kad 
taip yra, bet žinau, kad an
gliškos knygutės atneš nau
dą didesniam skaitliui vai
kų, negu lietuviškos, todėl 
nesistengiu verst ir kviečiu 
tęvus pasinaudot Berniu-

1 7 V 9 • •jtus lengvai nuveiktų, bet ji 
Knygelės yra pripažinta to nenori. Kodėl? Atsaky

ta valdžia, 
Draugijos, todėl man nerei- kuri neva kovoja su trus- 
kia aiškinti apie jų vertę. | tais, susideda iš tų pačių ka- 

Vienos knygutės kaina ■ pitalistų bei jų atstovų, ku- 
20c. Visų keturių sykiu —; rie pri 'aušo prie t'usto. Ir 
50c. Neužmirškite, nes tai'štai, kad,,a mnukinus tam- 
yra mano pirmas ir pasku- sesniems akis, ji neva už

veda kovą su tais trustais, 
bet ta kova visuomet pasi-

tin is pranešimas apie jas.
A. Montvidas,

315 No. Ashland Avė., 
Chicago, Ill.

P. S. Meldžiu perspaus
dinti visu tu laikraščiu, ku
rie tiki, jog žinojimas apie

kie galingi, kad jų valdžia 
nenuveiktų, tai kodėl pati 
valdžia nepasirūpina tą ar
ba kitą prekybos šaką paim- 
J i «avo rankas? Jeigu patigieną yra reikalingas skleis- i j

ti ir kurie pritaria mano 1 v;
darbui. !dubius pardavinėti žemesne

Valdžia “kovoja 
su maisto pa

brangimu.

u Irusiais nereiklu ko- c

savo produktus pardavinėti 
tokia pat kaina, kokia ir

Diena iš dienos maistas

svarbiausia, kad tam bran
gimui nesimato nei kraštų, 
nei galų. Juo toliau, juo la
biau trustai ima i savo ran
kas maisto reikmenis ir nuo 
žmonių lupa pašėlusias kai-

“energiškai” kovojanti su 
trustais, su maisto pabran
gimu, bet iš los jos kovos 
tiek naudos, kiek iš ožio pie
no..

Pastaruoju laiku tapo su-

met negautų užtektinai pel
no, tuomet ir trustas turėtų 
likviduoti.

Bet deja, kad dabartinė 
mūsų valdžia apie tai ir sap
nuoti nenori. Suprantama, 
jeigu valdžia būtų tokia, ku
ri ne kapitalistų reikalus 
gintų, bet plačios visuome
nės, tuomet ji panašiai ir 
pasielgtų. Bet tokią valdžią 
męs tik tuomet turėsime, 
kuomet plati visuomenė, 
darbo žmonės, balsuos už 
savo atstovus, o ne už kapi
talistų, kaip kad dabar daro. 
Dabar darbininkams kitokio 
išėjimo nėra, kaip tik de-

pardavinėjimui. Pirmiau ant 
sviesto ir kiaušinių kainos

kurių daugiausiai gaunama 
sviesto ir kiaušinių, kainos 
būdavo pigesnes, negu kito-

stui, visose Suvienytose Val
stijose kainos pašėlusiai p ra 
dėjo kilti. Į trumpą laiką 
trustas, prie kurio priklauso 
24 atskiros kompanijos^ jau 
spėjo paimti i savo rankas 
49 nuošimčius visų pardavė
jų ir 42 nuošimčiu visų svie
sto pardavėjų. Ir galima ti-

ta ir maitintis supuvusiais 
produktais, mokant pašėlu
siai augštą kainą.

švenčioniškis.
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New Yorko viešajam kny
gyne padėta greta kits kito 
francūzu dienraštis “Cour- 
rier des Etats Units” ir vo

kėtis, kad greitu laiku tas i kiečių “New Yorker Staats- 
trustas visus pardavėjus pa- zeitung.” 
ims i savo rankas.

Kad labiau išnaudojus mi
nėtų produktų pirkėjus, tru
stas sviestą ir kiaušinius p ra 
dėjo skirstyti Į įvairių-įvai- 
rias rūšis. Pavyzdžiui, 
sviestas turi net 12 rūšių, 
sūris — 8, kiaušiniai — 5. 
Ištikro, tai galį būti tik dvi 
rusi, būtent švieži ir page
dę produktai. Suprantama, 
jeigu trustas neskirstytų į 
rūšis, o tik pasakytų, kad 
turi šviežio ir supuvusio ta- 
voro, tuomet neturėtų tokių 
pasisekimų, kokius dabar 
turi.

Valdžia, susekus tą tins
tą, pradėjo su juomi ko
voti. Prokuroras pradėjo 
tardyti to trusto preziden
tą, kuris gyvena New Yor
ke. Bet kas iš tos kovos 
išeis? Ar trustas liks nu
baustas? Ar valdžia jį pa
naikins? Anaiptol to ne
bus. Valdžia kovos su tru- 
stu, tai kovai leis liaudies 
sumokėtus pinigus, o trus
tas, kad nuveikus valdžią, 
padaugins tos kovos iškaš- 
čių, kels kainas ant produk
tų. Męs gerai žinome, kad 
seniai valdžia su trustais

veno, taip ir tebegyvena. 
Kainos ant visko nepuola, 
bet kįla ir kįla. Trustas, gau 
damas 100 nuošimčių, tuomi 
dar neužsiganėdina, bet kai
nas kelia augščiau.

' Dabar kįla klausimas, ne

Pragariška 
Expliozija

Tas, kas atsitiko pereito 
nedėldienio ryte ant Black 
Tom pusiasalio, visai netoli 
Jersey City, pereina įsivaiz
dini mo rybas. Dinamito ir 
amunicijos ekspliozija buvo 
baisesnė, negu žemės drebė
jimas. Neveltui daugelis 
žmonių m išlijo, kad atėjo 
jau “Sūdnoji diena,” kad 
prisiartino jau pabaiga svie
to. Rausvas pažaras nu
švietė Jersey City, New 
Yorko ir Brooklyno padan
gę. Pirmasai trenksmas bu
vo taip baisus, tokios pek
liškos stiprumos, jog jį pa
jausta net už 50 mylių. Bro
oklyno, kuris randasi vos 
tik 4—6 mylios, vienas tik 
langų išbyrėjimas padaręs 
nuostolių ant 75.000 dolerių. 
Jersey City nuostolių daug 
daugiau padaryta. Manha- 
ttan’o didnamiai, kurie, ro
dosi, laiko dangų parėmę, ir 
tie sujudėjo. Trenksmo spė
ka tūkstančius žmonių su
kratė lovoje ir privertė pa
manyti apie pabaigą pasau
lio ar apie žemės drebėjimą. •

Black Tom’o pusiasalis tai 
žemiškos peklos kampelis, 
tai ddižiausia prieplauka, iš 
kur gabena amuniciją ka
riaujančioms Europos vals
tybėms. Vagonai dinamito, 
amunicijos sandėliai, skry
nios šrapnelių ir įvairiausios 
rūšies ekspliozijų daro iš 
Black Tom’o tikrą peklą. 
Jau seniai buvo sakyta, kad 
kuomet nors iš tos pekliš
kos tvirtovės pradės bom
barduoti didyjį New Yorką. 
Nesvarbu iš kokios priežas
ties kilo ekspliozija — tyčja 
ar netyčia. Svarbu, kad ji 
įvyko ir dar svarbiau, kad 
panašių ar dar baisesnių 
ekspliozijų galima laukti 
ateityje. Šiuo žygiu padary
ta nuostolių daugiau, kaip 
ant 50 milionu dolerių.

New Jersey gubernato
rius Fielde išleido praneši
mą, kuriame sako, kad tai

MW i

i

Imodu observuoti, kaip esą beprotiška steigti dina' 
francūzai skaitytojai sker- mito sandėlius kaip tik to 
sakiuoja į vokietį, o vokietys se vietose, kur gyvena milio 
į fracūzą.

Francuzas mislija — o tu 
barbare, hunne, kaizerio 
berne, junkeri, prūsų mili- 
ta riste.

kia francūza: caro tarne, t z

jotojau.
O abudu, galbūt, skriau

džiamu darbininku.
*

* *

labo tik mokytojas 
pradeda virsti pa-

“ Viso

ta rle.
Mačiau kelis aptiekorius 

pasirašant: “viso labo 'tik 
aptiekorius N N,” arba “viso 
labo tik fotografistas N N.” 
Kiti, dėl visa ko, pamini dar

Na, tai bent tuo pagarsės! 
*

* H:

Kasžin ar ir “Ateitis” tu
rės eiti iš kelio būsiamąjam 

dien-
raščiui?

tautininkuv

* *

Dūmos atstovasVienas
pasakė, kad 100.000 pravos
laviškų bažnyčių per metus 
išgeria milioną kibirų baž
nytinio vyno.

Well, kad kas parokuotų, 
kiek išgeria vynelio mūsų 
bažnytėlėse. čiru-Vini.

nai žmonių. “Aš netikiu, — 
sako toliaus p. Fielde, — 
kad New Jersey gyventojai 
pakęstų ir toliaus tas pačias 
sąlygas. Praktika lioduoti 
ekspliozyvus New Yorko uo
ste turės išnykti.”

Tik dabar ta mintis atėjo 
į galvą ponui gubernatoriui, 
bet nežinia,ar jo draugai su
tiks dar su ta nuomone.

Dabar, žinoma, prasidės į- 
vairųs tyrinėjimai. Jieškos 
kaltininkų, mažu, vieną, ki
tą ir nubaus, bet kas iš to, 
kad vėlei viskas liksis po se
novei, tiktai Black Tom 
prieplauką permainys kokia 
kita prieplauka?

Prieš 8 metus visai netoli 
nuo dabartinės ekspliodavi- 
mo vietos ekspliodavo bar
ža, gabenusi dinamitą. Tuo
met irgi veik visas New 
Yorkas sudrebėjo. Tuomet 
irgi žuvo dešimtįs nekaltų 
žmonių. Buvo tuomet pa
žadėta daug reformų, kad 
žmonių gyvastys būtų ap
rūpintos, bet iš tų pažadė
jimų nieko gero neišėjo. Vis
kas likosi po senovei. Ame
rikoj jau visuomet taip yra: 
kas gabena mažiuką šmo- 
čiuką dinamito, tą baudžia 
už “teisių” peržengimą. Ta
čiaus kas gabena dinamito 
už milionus dolerių, tiems 
tiesų jokių nebėra.

r
i
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Pluoštas žinių iš Lietuvos
Jau keturi mėnesiai pras-, va po 1.000 markių. Jeigu 

i jau net tokių priemonių 
griebiamasi, tai daug kas 
aišku. n

Žmonėms užginta išeiti iš 
jos Lietuviškos Ceitungos.” i savo sodžių, peržengti vals- 

m v. . , . Ičiaus sienas. Bažnyčiosna
i žmonės įleidžiami su tam 
tikrais ženklais, į mugę taip 
pat. Privalomas paspartas 
su fotografija kiekvienam 
žmogui, vis viena ar jis na
mie sėdės ar norės kur iš
eiti. Ir paspartas išduoda
mas tik 3 mėnesiams. Ku
nigas bažnyčioje priverstas 
skelbti iš sakyklos visokius 
vyriausybės įsakymus, ir ra
minti žmones.

linko, kaip negauname jokių 
laikraščių iš Lietuvos. Nė
ra nei kauniškės „Dabar
ties”, hei Tilžiškės „Nau-

Nežinia kokiais keliais 
gauna „Dabartį” „Lietuvos 
Balso” korespondentas 
Stockholme. Pasiremiant 
“Dabarties” pranešimais, ji
sai rašo “L. Balse” apie da
bartinį lietuvių padėjimą.

“Dabartis” tik vienatinis 
laikraštis, kurį gali dabar 
skaityti lietuvis. Ir tai juk 
ne laikraštis, bet tik vokie
čių vyriausybės oficijczas.

Įžengiamieji straipsniai 
H. G-r. tarytum kokio vo
kiečių gubernatoriaus para-;Pas^*rlas Įam ^^ras klikas, 
syti. Kalbama į gyventojus, 
ir barama ir glostoma jie.

Straipsnyje “Nenusimin
kime” (“Dabarties” No :

Susilpnėjo ir jo sveikata;
Nenorėjo dvare jo priimt, 
Kuomet buvo jo vietoj kam dirbt

Kalinio Maldele.
Kankinkit kalėjimo rūmuos, 
Siųskit in Sibiro taigas, 
Rakinkit kandalais plieniniais 
Silpnas mano kojas, rankas.

Pasimatęs kovo mėnesio (žodžiais, bet man apie tuos 
pinigus iki šiol vis dėlto nė
ra aišku, nes vienas pasa
kymas su kitu kaip ir nesu
tinka.

Tokiu būdu mūsų šelpimo 
draugijos Lietuvoj išblašky
tos. Susižinoti jos, žinoma 
susižino, bet viešas susiži
nojimas yra užgintas ir to
dėl yra sunkus. Kiek turė
jo dąr pinigų iš rusų lai
kų, tai tais ir gynėsi.

Man bebūnant.Kaune, vo
kiečiai atvarė ten iž vienos 
parapijos nuo Ilukstos kuni
gą ii’ keliasdešimts žmonių. 
Nuvargę, sušalę, išalkę... 
Lietuviu Kauno Komiteto 
narys p. Banaitis padalino 
kiekvienam po du rubliu.

Nupirksi ką ir padalysi, 
tai bus tik tam tarpui, o gy
vo pinigo ginties nuo alkio 
užteks mūsų žmogui ilgam, 
— sakė jis.”

Apie Kupiškį. Dabar Pet
rapily gyvenąs Jonas Augu
lis gavo iš savo broliūno Jo
no, kuris yra Vokiečiii ne
laisvėj (Biutowo mieste), lai 
šką. Tarp kitką laiške ra
šoma: „Namiškiai man ra
šė, kad Kupišky nieks nesu
degę. Račiupėnų sodžius 
taip pat esą nesunaikintas.

pabaigoje Berlyne su lietu
vių atstovu p. Steputaičiu, 
aš jam pranešiau, kad Liet. 
Centr. Komitetas Šveicari
joje turi šiek tiek lėšų, 
ii- klausiau, kuo ir kaip jis 
galėtų Lietuvos vargšus su-

— Labiausia, atsakė p. 
Stepu tai tis, — dabar pava
sarį Lietuvoje trūksta gy
vulių ii’ sėklos. Tegu siun
čia sėklas apskričių (k vei
zų) viršininkams (atma- 
nams) ir parašo, kad išdaly
tų lietuviams, tai jie išdalys.

— O per Lietuvių Komi-

Bus laikas, kuomet aš ištruksiu 
Iš jūsų nagų .prakeiktų, 
Tuomet aš išnaujo kovosiu 
Už laisvę žmonių pavergtų.

Jau dešimts aš metų praleidau 
šioj mūro landynėj tamsioj: 
Jiegas ir jausmus palydėjau

Ateitis Mažlaukiams pabaisę, 
Akyse jiemsiems badas riogsė, 
Nes žemelė jų buvo silpna, 
O alga dvare suvis menka.

Mažlaukiai karštai ėmė svajot,

Tada vyras sumanė keliaut 
Link kur saulė nestodavo plaukt.

Atskirtas nuo svieto ir genčių 
Kalėjimo jungą velku.
Atmindamas dienas liuosybės, 
Dejuoju ir gailiai verkiu.

Kelian ruošės, ramino gentis, 
Nors sopėjo didžiai jam širdis, 
O kada jis pasėjo javus, 
Atsisveikino žmoną, vaikus;

i

Išbučiavo visus iš eilės,
Ir žade, kad jį greit vėl regės, 
Liepė vilties nestot niekados, 
O jei duosis — sugrįš ant žiemos.Man mintys galvoj nesutelpa, 

Širdis, rodos, pliš nuo skausmų;
O budeliai, barbarai, žvėrys
Tik juokias iš mano kančių.

Da apėjęs namus ir laukus, 
Atsisveikino jis namiškius
Ir patraukė jis link vakarų, — 
Pasilengvys ten naštą vargų.

— Vilniaus Komitetas yra 
tik Vilniui, Kauno tik Kau- 

'nui ir tt. Jiems galima pač- 
ta siusti tik iki 800 markiu 

Laukų darbus įsakoma iį‘ tai ne kaip Komitetams, o
įdirbti ir kiekvienam darbui |Bk jų viršininkams, kaip 

1 privatiniams žmonėms.
—O per Ost-Banką Vil

niuje?
— Per banką galima siųs

ti ir didesnes sumas, bet tik 
privatiniams žmonėms. Jei 

I Vyriausybė patirs, kad pini-

nežiūrint nei oro, nei dirvos 
skirtingumų. Pavyzdžiui, 

3(į Ipūdymas rugiams turi būti 
aAia\r\\/ °-1 ' i ’ paruoštas lig liepos 15 d., o20—V) barami žmones, kam ... 1 .

Paleiskit mane, o šėtonai!
Kam norit mane numaryt?

jie nerimastauję ir kaip drį
sta kaltinti del atskiru kar
eivių prasižengimų visą mi
lijonine armiją, kam skun- 
džiąsi, kad buvę atimta gal-| 
vijų, kad reikią tie patys 
kareiviai pas save laikyti. 
“Tu patsai lietuvi, dar nie
ko nesi prisidėjęs, idant t 
Lietuvą išvadavus iš rusų j 
vargovės, tai ar nenorėtum 
apsiimti bent mažumėlį 
draug pavargti del šito di
džio tikslo.”

Tas gi vargas yra toks, 
kad lietuvis ne tik turi au
koti visu savo išteklium ir 
tylėdamas badauti “nes-ki
taip argi galima sutvarkyti 
išmaitįnimą vokiečių kai ii-! 
menės,” bet dar jam tiesiai i 
į akis ir pasakoma, kad tas 
“Lietuvos išvadavimas 
ri ne jam pačiam, 
Vokiai (Vokietijai) 
ti.

Iš viso laikraščio

tu- 
bet tik 
tarnau-

matyte

kviečiams lig rugpjūčio 15 į

d. Del mažiausio pavėlavi- gai eina organizacijoms gal 
mo — kalėjimas

Žmogus sukaustytas galu-
I tinai. Tokia vergija pačioj 
! Rymo imperijoj būtų atro
džiusi baisiausia.

Ar gali Lietuvoj dabar 
būti pavasaris ir nors kokia 
daina?”

ŠELPIMO REIKALAIS.
”L. B.” rąžomą, kad vo

kiečių administracija Lietu
voje įsigeidus! kontroliuoti 
šelpimo dalykus. Prie rusų 
vis tik buvo daugiau savys- 
tovybės, negu prie vokiečių.

Iš šito pasikalbėjimo bu
vo aišku, kad vokiečių vy
riausybė mūsų komitetų ge
neralinio darbo nepripažįs
ta, nori visus siunčiamuo
sius organizacijoms pinigus 
kontroliuoti, arba, da dau-

iš namų gavau jau 2 laiš
ku. Kokiais keliais jie at
siunčia— nežinau. Aš jiems 
taip pat parašysiu...” ir tt.

(”Nauj. Lietuva.”)
Nuo Pilviškių padangės.

Netinku jau aš šiam pasauliui, 
Persilpnas kovoti jame — 
Pale i skit arba nužudykit,

O broliai, kur laisvėj gyvenat 
Pagerbkit carizmo vergus. 
Kovokit už laisvę ir tiesą, » 
Eikit prieš “zakonus” bjaurius.

Kur jo prakaitas dirbant byrė 
Dabai1 ašaros karčios riedė, 
Laukuos klaupės ir meldės jis viens, ‘ 
Kad neapleistų vaikų jojo Diev’s.

Tada slapstės kaip kokia pelė 
Po grabes, po duobes, po tiltais, 
Kad netapt pastebėtu sargais.

elgiasi ne taip, kaip su ki
tomis tautomis. Kodėl, sa
kau, lenkai gali siųsti pini
gus iš Šveicarijos Lenkų 

“Vokiečių vyriausybė Pi- Vilniaus Komitetui? Kodėl
liečiu Kom. iš dvidešimts žydai siunčia piningus žy- 

{keturių, kaipo generalinį ko-įdų komitetams? 
'miteta Vilniaus ir Kauno 
gubernijom, panaikino, pa
keisdama jį tik keturiais 
žmonėmis: vienas lenkas, 
vienas lietuvis, vienas gudas 
(bielorusas) ir vienas žydas 
ir pavesdamas jam, tam 
naujam komitetui, nebe visą 
Kauno ir Vilniaus gub., o

‘’Kas lenku komitetams i- 
duoda pinigus (t. y. įduoda

matyti žmonių nepasitenki-1 
nimas, krašto netvarka. Va
gystės, žmogžudystės; 
baudos del menkiausiu nusi
kaltimų lig 50.000 markių ii’ veikti tik Vilniuje 
trejų meti] kalėjimo, arba ir Kaune, 
tat, ir tat drauge. Vy- Lydos 
i’rusybes skelbiami del tų šia, kiekvienas savo — Vil- 
pikcadarių gaudymo ir pa- niaus. Suvalkų, Žemaičių 
žadėjimas už kiekvieną gal- ii’ Lydos apygardose.

pa- tiktai Vilniaus miestą
Vilniaus komitetas gali

Kauno
Šiaulių Žiauliuose, v

me)!”
Pirm keliu mėnesiu ame

rikiečiai siuntė per p. Gai
galaičio rankas Lietuvos pa
vargėliams 1.000 dolerių. Aš

nigai būtų įduoti Komitetui. 
Klausiu Į). Steputaičio, kas 
atsitiko su tais pinigais? 
Sako: — Įdavėme Lietuvių 
Komitetui!

Patikėjęs p. Steputaičio

Noi’s nejautė jis save kaltu,
Nes tik geidė atrasti darbų, 
Bet jis pažeme sliuogė, kaip slieks 
Ir tikė, kad pagelbės jam Diev’s.

Man būt daug lengviau, jei šis mūras 
Būt grabas šaltuose kapuos 
Tuomet aš tonais vien ilsėčiaus 
Nejausčiau kaip dar kankinuos...

Taip prislinko jisai prie rybos — 
Prie upelio sriaunaus — Širvintos, 
Tad’ jį pervėrė šauksmas: “stoj, stoj”.. 
!)• parkirto. kulka jįjį tuoj.

Rimša, dailininko brolis, gy
venąs vokiečių nelaisvėj, su- 
sižino ir su namiškiais. Da
bar jis tarp kitką rašo savo 
broliui:
jau viską pasėję. Rugiai ir 
kv;erai gerai išrodą. Tiki
masi gero derliaus. Norėję 
man ko nors atsiusti, bet 
pačtas nepriėmęs. (Anks
čiau kelius siuntinius, kaip 
brolis sako, jis iš namų yra 
gavęs. Red.) Asulevičius 
sveikas, tik susirūpinęs, nes 
nežino, kame jo šeimyna. 
Jei žinai, parašyk. Marė Va
laitytė sugrįžusi ir gyve
nanti pas tėvus. Laurynas 
Kriaučiūnas, rašė sveikas ir 
labai norįs sužinoti apie sa
vo vaikus. Maikauskiai taip 
pat susirūpinę del savo vai
kų. Bliūdžiai sveiki, gyvi ir 
klausė, kame jų sūnus dak
taras su šeimyna. Sveika ir 
Elena Kačergienė. Seniai 
Aglinskiai gyvena mano na
muose, sveiki. Rašo, kad mi
rę mūsų, rimorius Račkaus- 
kis ir mūsų Kaminskio sū
nus Jonas. Žmona rašo, kad 
Geruliai nesunaikinti, Juodi- 
šiai esą gyvi ir sveiki. Ma
no švogerio Ambrazevičiaus 
šeimyna, rašo, esanti sveika. 
Sesers Mačienės nesenai gi- 
musis sūnus auga gerai. Ku- 
zavas nori sužinoti, kame 
daktaras Bliūdžius ir jo šei
myna.

Iš namų rašo, kad Į
Aš gyvas, bet jau savo jiegų 
Ir proto seniai neturiu.
Dvasia tik gyva atminimais, 
Kaž-ko diena-nakti verkiu... v

Ant žemelės pasriuvo kraujai,
Jau Mažiauk į neslėgė vargai,

O pranyko nuo žemės plėtmai. 
Bet tėvelio da laukė vaikai.

Kovotojai, draugai idėjų 
Nedirbsiu daugiau su jumis: 
Tik linkiu jums laimės ir trokštu 
Kad vergai taptų žmonėmis.

Kast. Norkus.
San Francisco, Cal.

Tarpdvario mažlaukis
Kuomet pranašas laiko šviesaus 
Aušra rodės meili ant dangaus

Jį kavo be gaudimo varpų; 
Kaip ant kapo žaliavo žolė, 
Prie jo vien gyvulėliai atė.

Kada kapą priklojo žiema . 
Sniegučiu, kaipo drobe balta 
Mažlaukienė da vyro lukė, 
Su vaikučiais ji sunkiai kentė.

Jei būt trenkęs Perkuns i namus 
Būt lengviaus — gal užmuštų visus. 
Sulaukė jie vien gando baisaus: 
Jį sušaudė... Nebėr jau brangaus.

Petras Keleivis.
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Paukšteliai linksmai pračiulbė, 
Iš miegučio saldaus subruzdo,

Kad tamtųs šešėliai naktinės berybės 
Užklojo tylutę gamtos paslaptinę, 
Tūkstančiai žvaigždelių mirgė iš augštybės
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PERSKAITYK!
Kiekvienas nau
jas skaitytojas, 
kuris užsirašya 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.00, 
tas gaus dovanų 
knygų vertės 
1 dolerio arba 
“Kardą” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 

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

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

Pinigus siųskit Šiuo adresu:
J. POCIUS 

2870 Marfaret SU Philadelphia, Pa.
z ... :

tinę.
O tu tuomet skaisti, lyg gražiausia Rožė, 
šnabždėjai man dainą,^lyg sapną švelnutę. 
Ir tavo veidelio prakilnioji grožė, 
Pagimdė man jausmą šventumo pilnuįj. 
Ta mintis auksinė, mūs ateitį paišė. 
Atsiuntė palaimos tyrą skaistų jausmą.

Laukuose suknibždė vabalai.

Paslėpdama juodą gyvenimo skausmą.

Ji mirkdino lytus ar sniegai,

O namon jis sugrįžta nakčia.

Po plačiausius laukus, po dvarus, 
Po žaliuosius daržus, po miškus 
Ir Mažlaukis per dieną krūtė, 
Nuo jo prakaitas gausiai by re. .

Žemę puošė javai, žolynai, 
Ką siūbavo, kaip didus miškai.

Juosius kėlė pirmoji aušra, 
O migdino gilioji tamsa.

Nuskriejo prie meilės skaisčiųjų gėlių. 
Jaučiau tad krutinę palaima aplietą, 
Pripildytą džiaugsmo sąjausmų gilių.

žemutis Svvruoklis.

k

Ir rugius nusikirtęs tamsoj, 
Skubė, engė jis dvaran giedroj, 
O kad duonos turėt ateityj 
Girnas kalė ir malė naktyj.

Savo lanką per naktį nupjaut, 
Nes kaip aušta reik dvaran vėl traukt.

Kaip Mažlaukis vaikučius glamonė, 
O ir žmonai jis savo pade 
Darbuose ir darbeliuos namiej.

Bet prislinko diena nelaba:

Jam pritaria seni varpai...
Padangė tamsiai apsiniaukus, 
Juodi siūbuoja debesiai.
Ant karės lauko minių-minios

, Kaujas betyksliai — bet šventai, 
Durtuvai švilpia kardai žvanga 
Žudo viens kitą nekaltai.
Nutils žiaurus kanuolių trenksmas, 
Už ką viens kitą šventai žudė 
Vargiai, vargiai bepamatys.

Paėmęs
*
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dakcija taiso ir trumpina papai sa
vo nuožiūrą. Korespondencijos ir 
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Bent retkarčiais, męs gau
name iš provincijos sekan
čius socialistų laikraščius: 
“The Citizen” (iš Schenec
tady), “The Issue” (iš Eli- 
zabetho), “The Socialist

da ištuština stiklą ir pastato ant stalo, tuo
met jau Įvairiai žiuri į jį. Reikia pripa
žinti, kad jis buvo su dūšia ir kūnu atsi
davęs dviems prakilniems darbams: alaus 
gėrymui ir revoliucijai. Ir, beabejonės, jis 
negalėjo alų gerti, nemjslydamas apie revo
liuciją, arba kada mįslydavo apie revoliuci
ją, tai negalėdavo užmiršti apie alų.

Fabrinkantas su savo pačia valgė ki
tam gale stalo. Jis valgydamas nekalbė
davo, o tik šniokštė, kaip garvežis. Bet už 
tai jo pati be paliovos tarškėjo, kaip vėjinis 
malūnas: ji pasakojo apie visus savo įspū
džius, apie tai, kaip atvyko prūsų kariu- 
menė, kaip ji elgėsi ir keikė, kad jai daug 
pinigų ištraukė. Pasakodama apie savo į- 
spūdžius, visuomet žiūrėjo į grafienę ir 
didžiavosi, kad gavo progą pasikalbėti su 
tokia augšta ir garbinga ypata.

Pagaliaus ji nulenkė galvą, nužemino 
balsą ir pradėjo pasakoti apie kutenančius 
dalykus ir vyras nuolatos pertraukinėjo jos 
kalbą, sakydamas:

—Mano miela, apie tai tu geriau ne
pasakotum.

Bet ji įsidrąsino ir, neatkreipdama jo
kios atydos į vyro pastabas, tęsė toliau:

— Taip, tamsta, tie žmonės daugiau 
nieko neveikia, kaip tik valgo bulves ir 
kiaulieną, kiaulieną ir bulves. Dauguma 
mano, būk jie* esą švarus, tai kvailos pa
sakos. Jie visur ir visuomet bjauroja, at
leiskite už išsireiškimą. Tik reikia prisi
žiūrėti. kaip jie per kiauras dienas lau
kuose daro muštrus; jų daugiau niekur ir 
negalima matyti, kaip tik laukuose; tai į

žiūrėti per rakto skylę, norėdafnas atiden
gti taip vadinamas “koridoriaus paslap
tis.”

Po valandos laiko koridoriuj pasigirdo 
šlamėšis: jis pamatė einančią Karštuolę, 
kuri jam pasirodė daug riebesne, kuomet 
buvo apsivilkus naktiniais drabužiais. Ji botago, kai]) moterų ir kū- 
laikė rankoj žvakę ir ėjo prie kampinio dikių darbas. Rodosi, kad 
kambario durų. Staiga viduryj koridoriaus prieš moterų ir kūdikių dar- 
durįs atsidarė ir kuomet ji grįžo atgal, tai bą turėtų protestuoti kiek- 
Koriude išėjo iš kambario ir pradėjo pas-j vienas, kuriam tik apeina 
kui ją sekti. Jiedu eidami pašnabždomis (žmonijos gerovė. Ypatingai 
kalbėjo, bet paskui sustojo. Galima buvo turėtų atkreipti atydą tie 
suprasti, kad Karštuole energiškai pro tęs- ponai- 
tavo, nenorėdama jį įsileisti į savo kamba- naši savo šalies, savo tėvy- 
rį. Tik, ant nelaimės, Lonazas negalėjo gir- nes gerove, kurie nuolatos 
dėti jų kalbos, tik ant galo, kada abudu'šaukia, kad šaliai gręsia pa-1 
truputį įsikarščiavo, tai nejučioms jų bal-lvojus, kad reikia ginkluotis,' 
sas pakilo. Korniude energiškai ją įkalbi-! reikia lieti naujas kanuoles, i 
nėjo, sakydamas: Įstatyti naujus fortus ir taip

— Klausyk, tamsta, man rodosi, kad toliaus. Visi patriotai-gera- 
elgiesi visai kvailai; ir ką tau tas reiškia? į dariai turėtų pakelti savo

Jos išvaizda buvo rusti ir ji balsiai | balsą ir sušukti, kad moterų 
atsakė: į ir kūdikiu darba

— Ne, mano mielas, buna ir tokių va-Į prie išsigimimo! 
landų, kuriose panašus dalykai neatsiliki- 
nėja. Apart to, atlikti tokius dalykus šioj 
vietoj būtų didžiausia niekšystė.

Jis, matomai, nesuprato, kame 
kas ir užklausė:

— Kodėl, kodėl čia negalima 
dalykų atlikinėti?

— Tu nesupranti, kodėl aš 
to atsisakau? Tu nori tokius dalykus

APSAUGOJIMAS KŪ
DIKIŲ NUO DARBO.
Nėra pasauliui baisesnio

patriotai, kurie rūpi-

kad atlaikius sunkią kovą su 
klerikalais bei tautininkais* 

B Uždėjus naują laikraštį, tu
rės susimažinti spėkos prie 

v .. v v I dabartinių jų laikraščių. Tas
suotų uz j], kaipo uz uzta-‘ viskas man atrodo tik skal- 
rėją.jų kūdikių. Idymas spėkų, daugiau nie-

Jeigu ir būtų išleistas j- ^() juj< jr jabar esantieji 
- , - - . . ‘ laikraščiai nėra paskirti ir

dikius nuo darbo, tai vargiai tvardyti, kad tarnauja tik 
vyrams, — juose apkalbama 

i visuomenės dalykai, kurie a- 
peina kaip vyrus, taip ir 
moteris, o juk prie visuome
nes ir moteris priklauso. 
Jeigu joms yra dar tokių da
lykų, kuriuos reikia atskirai 
. a])kalbėti, tai turi tam tik- 
|rus skyrius laikraščiuose ir

rėją jų kūdikių.

statymas apsaugojantis kū-

ką jis gelbėtų. Juk ir dabar 
neva draudžiama įstatymais 
kūdikiams dirbti dirbtuvė
se, bet ar į tai paisoma? 
Tik tuomet taps kūdikiai pil

kuomet bus perkeistas šis 
kapitalistų surėdymas. Pa
kol jis viešpataus, patol nio- 

• terjs ir kūdikiai dirbtuvėse 
kankinsis. švenčioniškis.

DĖLEI MOTERŲ 
LAIKRAŠČIO.

Laikraščiuose pranešama,

neskaitančiųjų drau- 
Bet dabar jos mažai 

tad 
abejotina, ar daug

tokių

Bet deja! Tie ponai tyli iri 
šypsosi, kaip moterįs ir ne-; 
suaugę, silpnučiai kūdikiai K 
dirba dirbtuvėse. Jie visiš-1 
kai nepagalvoja, kas bus iš 
tų kūdikių vėliaus, ar jie ga-' 
lės būti visuomenei naudin
gi, pradėję nuo dešimties 
metų amžiaus dirbti prie ma

nuo
atli

kinėti tuomet, kuomet šiame name prusai, šinų* tvankiame ore?* Tiems
o gal dar už šios sienos guli? 

Jis tuojaus nutilo.
ponams negalvoj, kad kudi-

naip, tai kitaip pasisuka, žodžiu, blaškosi, 
kaip kokie pakvaišėliai. Protingiau ir 
naudingiau būtų, kad jie ten, savo tėvynėj, 
laukus artų arba gatves akmenimis grįstų!

Šios gatvinės mer- kiai išplėšti iš motinų glė- 
gos, kuri kiekvienam už pinigus parsiduo-'bių, ištraukti' ’
da, patriotiška dora, neleidžianti save vy-1 kankinasi į..' 
rui glamonėti tuomet, kuomet už sienos vėse, kad ju 
randasi prusai, privertė ir jį nusiraminti, vieton bujoti ir 
Jis turėjo užsiganėdinti tuo, kad ją pabu- deda nykti, silp 
čiavo ir paskui susirietęs įbėgo į savo kam- laiku ‘užsikrečia visokiais 

j mikrobais, kurie atima ir 
nuo ! gyvastį. Jiems visiškai no
rm- rūpi, kad dalis tų kūdikių, 

‘-'irede. apsivilko na'.’.tinnis maršKimais 
atgulė lovon, kurioje ilsėjosi jo

Prašytume draugų ir to
linus mums, bent retkar
čiais, siųsti tų laikraščių. 
Stengsimės jais naudoties.

Męs norėtume gauti so
cialistu laikraščiu iš Pitts- 
burgho, Day tono, Wilkes- 
Berre, Naujos Anglijos

ir iš kitur. Būkite taip geri, 
atsiųskite, %

Mums prisiųsta iškarpa

laiškas rabino Moizės liuko. 
Tasai rabinas paeina iš Kau 
no. Kuomet vokiečiai pe
reitais metais artinosi prie 
Kauno, rabinas liukas buvo 
išvytas Sibiran. Savo laišką 
į Detroitą jisai rašo iš So- 
likamsko, Sibire. Rabinas 
turi jau 90 metų amžiaus.

Savo laiške jisai pasakoja, 
kaip juos vijo į Sibirą — 
kaip šunis, sako. Šimtai mo
terų ir mažų vaikučių žuvo 
kęlionėje.

Rabinas rašo, kad Sibire 
galima vartoti tiktai rusiš
ka kalba. Jokios kitos kal
bos nevalia vartoti.

Savo giminaičiui, kuris 
jam- prisiuntė 100 rublių, ra
binas rašo: “tegul viešpats 
palaimina jus už tą auką. Aš 
galėjau nusipirkti duonos.”

reivių niekam, o niekam jokios naudos nė
ra. Nejaugi žmonės privalo juos matinti 
vien tik todėl, kad jie mokintųsi, kaip žmo
nes užmušinėti?! Tiesa, aš nemokinta se
nelė, bot visgi matydama, kad jie nuo ry
to iki vakarui mokinasi užmušėjisčių, ma
nau sau: yra žmonių, kurie kankinasi, kad 
išradus ką nors naudingo, bet yra ir to
kiu, kurie save kankina, kad tapus žmog
žudžiais, kurių visuomenė neapkenčia. Ir 
istikrųjų, ar gi ne baisus -pasielgimas 
žmones šaudyti, nepaisant į tai, kokie jie 
nebūtų: prusai, anglai, lenkai ar francu- 
zai!? Jeigu žmogus, keršydamas, užmuša 
kitą, tuomet jį suareštuoja, pasodina į 
kalėjimą, teisia ir smarkiai baudžia, bet ka
da pradeda taip vadinami mokinti žmogžu
džiai iš šautuvų šaudyti į mūsų jaunimą ir 
jį naikinti, tuomet ne tik jų niekas nebau
džia, bet dar apdovanoja kryžiais ir me
daliais: kuris daugiau išžudo jaunimo, ku
ris geriau moka šaudyti ir guldyti kaip 
zuikius, tas laikomas didesnėj pagarboj! 
Kaip sau norite, o aš tokios tvarkos ne
galiu suprasti!

Korniude prabilo:
— Karė, — tai barbarų darbas tuomet, 

kuomet užpuolama ant ramių kaimynų; bet 
šventas ir prakilnus darbas ginti savo 
vyn9- ... a *

Senelė nuleido galvą:
— Taip, teisybė, kada reikia ginti 

vo šalį, tai visai kitas dalykas; bet argi
geriau būtų iššaudyti visus carus ir kara
lius, kurie surengia kares vien del savo ma
lonumu?

Korniude akys pradėjo žvilgėti:
— Bravo! Tai bent pilietė!
Karre-Lamadonas užsimąstė. Nors jis 

buvo didžiausias karvedžių užtarėjas ir vi
suomet prieš juos lenkė savo galvą, vienok 
sveikas valstietės išsireiškimas privertė ir 
jį rimčiau apie tai pagalvoti. Jis pradėjo 
galvoti, kiek bereikalingai išeikvojama tur
to, kiek užlaikoma dikaduonių, kurie galėtų 
dirbti ir tuomet pasaulis pasidarytų turtin
gesnių, žmonija galėtų geriau gyventi ir 
priekyba žymiai pakiltų.

Tuo tarpu atsistojo Lonazas, priėjo 
prie viešbučio savininko ir pradėjo pašna
bždomis ką tai kalbėti: Viešbučio savinin
kas taip likosi užganėdintas jo pasakomis, 
kad net nupirko šešias bačkutes bordo ir 
liepė atsiųsti tuomet, kuomet tik vokiečiai

tė-

sa-
ne-

Lietuvis socialistas Jonas 
Danta nominuotas Detroito 
Socialistų Partijos ant tai
kos teisėjas. Apie tai prane
ša “The Michigan Socialist.”

Socialiste Mrs. K .O’Hare, 
kandidatė iš Missouri į Su
vienytų Valstijų senatą ap
skundė laikraštį “Globe-De
mocrat” ant $100.000 už ap
šmeižimą.

’Daktaras J. Šliupas liepia 
kiekvienam lietuviui rinkti 
aukas nukentėjusiems nuo 
karės. Geras patarimas. Tik 
kodėl pats daktaras kitaip 
elgėsi laike SLA. pikniko, į- 
Vykusio sale Pittstono?

Kaip tik spėjo pavakarieniauti, tai visi 
pradėjo rengtis gulti, nes buvo labai nu
vargę ir norėjo pasilsėti.

Vienok Lazonas, ką tai pastebe-
♦

veda šąli žada greitu laiku gimti 
‘. net tris laikraščiai, pašvęs
ti Amerikos lietuvių moterų 
'reikalams Viena leis kle- I . v
liikalai, kita — tautininkai, 
prečią — L. M. Progres. Su-! 
si vienijimas, —■ arba, kitaip s 

;sakant, — pirmeivės mote
rįs, socialistų draugės. Ma
lonu būtų tuos sumanymus 
pasveikinti ir palinkėti jiem 
greito įsikūnijimo 

.man, ypač L. M. P. 
nijimas su savo 
(nauju laikraščiu),
mitų plačiusią vietą miniose, i panką. Tai pirmas toks atsi- linu / vii i I i / d ii uno nmf ai»io im»i a ' . .« • -* T w « • vtikimas New Yorko biržos 

istorijoje, kad moteris užė
mė tokią augšta vietą.

Kai]) sau norite, o gyveni
mas parodo, kad ir moterįs 
gali pildyti tas pareigas, ku-

rašydamos į tų laikraščių 
skyrius ir platindamos tarpe 
savo 
gi ų.
tuose skyriuose dirba, 
labai
dirbs atskirame laikraštyje, 
o dar dauginus abejonės, ar 
tas laikraštis atneš kokią 
nauda apart to, ką augščiau 

Inu įėjau, tai yra, skaldymo 
.-pūkų. S. Jas—nis.

Binghamton, N. Y.

k t ii iš mokykit 
įvairiose dirbtu 

organizmas

gyveni-
Susivie-
organu

MOTERIS BANKO KA
SIERIUS.

New Yorke tūla Johnson, 
pasižymėjusi moteris savo 
darbais ant Wall St., tapo 
paskirta kasierium į Cubos

rengtų lietuves moteris prie 
socialistų partijos, kuri ko
voja už išliuosavimą žmoni
jos iš po kapitalo jungo, ku
riuo yra pavergti darbinin
kai vyrai, o dar labiaus dar
bininkės moterįs. Bet pir
ma negu tie gerieji sumany
mai bus įkūnyti, ar nereikė
tų mums plačiau pakalbėti 
— ar jie turės geras pasek
mes? Ar atsieks savo tiks
lą? Nešnekėsime męs apie 
klerikalu ar tautininku ža
damus išleisti laikraščius, 
bet turėtume apsvarstyti a- 
pie savo draugių sumany
mą.

Mūsų socialistų laikraš
čiai pritaria sumanymui iš
leisti naują laikraštį mote
rims. Bet aš negaliu įsi
vaizdinti, kokia nauda atneš 
tas laikraštis moterims arba 
mūsų socialistiškam lietuviu 
judėjimui? Juk ir dabar tu
rime moterų skyrius “Kovo
je” ir “Laisvėje,” kuriuose 
gali daug nauciotis apkalbė
jimui savo reikalų, bet ai
tais skyriais mūsų draugės 
naudojasi? Ar daug rašo 
pačios apie savo reikalus? 
(Atsakymas — visai nedaug, 

kiantį kūdikį, norėdamas jį nuraminti. Sto-1darbininkus -ir jiems* dau-1Paugl*u?J? ,turi tUQ°.S sty
ros moterįs, kurių vyrai buvo paimti į f ran- ’ giau mokėti. riUS uznildvtl vvra1’ no1 s
euzų armiją, ženklais rodinėjo prūsų karei- Bet štai susimislina pre- 
viams ką jie turi veikti: atnešti malkų, už- zidentas Wilson’as pareika- 
kurti pečių, sumalti kavą ir taip toliaus. Į Javo, kad senatas būtinai 
Vienas net marškinius skalbė savo senos šioj sesijoj pasirūpintų ap- 
gaspadinės. svarstyti klausimą apie ap-

Grafas labai nusiminė, pamatęs taip saugojimą kūdikių nuo dar- 
prusų kareivius besidarbuojant ir, pasišau- bo. 
kęs zakristijoną, kuris ką tik išėjo iš kle- Dabar kįla klausimas, ko- 
bonijos, pradėjo klausinėti, kaip čia prusai dėl prezidentas pirmiau nie- 
šeimininkauja. Sena bažnytinė žiurkė jam ko nesakė apie tą projektą, 
atsake : Į o dabar jau reikalauja, kad

— Jie nėra tokie bjaurus, kaip apie'jis būtų apsvarstytas? Ne- 
juos žmonės kalba; daugelis sako, būk čia 
esą ne prusai. Jie esą iš toliaus atėję, bet 
aš tikrai nežinau, iš kur jie atėjo; jie taipgi 
apleido savo namus, pačias ir kūdikius; iš 
karės jie nelabai džiaugiasi. Aš esu persi
tikrinęs, kad jų moterįs ir kūdikiai taip pat 
verkia, kaip ir mūsų moterįs su savo kūdi
kiais, pas juos taip gi baisus vargas ir elge- 
tystė, kaip kad ir pas mus, — tai pasekmė.--, 
šios karės. Mums dabar jau galima šiaip-

Lonozas susijudinęs atsitraukė 
i, kelis sykius perčio per kambarį

x.................................... , tai
Nors ji stipriai miego jo, bet kuomet Lona-i išaugę tampa nesveikais ir 
zas ją apkabino, prispaudė prie savo kru-1 nenaudingais visuomenei.
inčs ir pabučiavo, ta y nubudo. Tuomet Jau seniai Suv. Valstijų 

.parlamente randasi įneštas' 
projektas apie apsaugojimą/— Mano miela, ar tu mane myli?

Kada jau viskas ruįdo, tuomet ]).tsi-, kfniikių nuo darbo. Ir tas 
girdo nepaprastas kn., •Rimas, tartum aide-1 nelaimingas projektas vaik- 
lis katilas, uždengtas dugnu ir uždėtas ant ščioja per parlamento kam- 
ugnies kunkuliavo, lai miegojo viešbučio barius ir jokiu būdu negali 
savininkas.

Kadangi buvo susitarę išvažiuoti 
tuntoj valandoj ryte, tai ant paskirtos 
landos visi keliauninkai atsikėlė ir sus 
ko j virtuvę. Bet vežimas, visas apsnigtas,' kampe i 
stovėjo kieme ir nesimatė nei arkliu, nei

tts- ėjus. Jis nukeliauja į se- 
va- natoriu kambarius ir ten 

ja arba ramiai kur 
int lentynos ilsisi; 

nueina i atstovu būta ir ten 
tą patį likimą randa. Mat, 

klydę, daržinė ir kiti kambariai, kuriuose patriotam gaila su juomi 
jis galėjo atsigulti, bet nesurasta. Tuomet persiskirti, nes paskui nega- 
vyrai_ nutarė jieškoti visoj apielinkėj. Jie lės tiek daug pelnyti. Da- 
atsndūrė ant pleciaus, kur riogsojo augšta bar jų dirbtuvėse dirba mo- 
bažnyčia,. o abiem pusėm tęsėsi eilės ma- terįs ir kūdikiai, o kaip iš 1 
žų namelių ir juose matėsi prūsų kareiviai, leis tokį įstatymą, kuris ap- 
Viename namelių pamatė moterį skutant 'saugos kūdikiius nuo dar- 
bulves, toliaus vyras plovė barzdaskutyklos.bo, tuomet reikės į kūdikių 
grindis, trečias, apžėlęs barzda, supę ver- Į vietą pastatyti suaugusius!

Bet štai susimislina p re

sva rstyti klausimą apie ap-

Dabar kįla klausimas, ko-

rius užpildyti vyrai, 
kartais prisidengę moteriš
kais vardais. Taip dalykams 
stovint argi verta uždėti 
naują laikraštį? Juk labai a- 
bejotina, ar be vyrų pagel- 
bos drauges apsieis. Naujas,

ir platintojus: O juk dabar 
esantieji socialistų laikraš-

vuoja —

GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farmas dieniau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolioniją 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- 
dain pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokiųi 
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 
lėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že- 
nės neišdirhtos, geros,kuri parduoda- 
•ia visokio didumo plotais, pigiai, po> 
>6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
mokėjimų. Kiekvienas gali tokios 

■ėmės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
šmokėti, j ydamas tokiu būdu ge
dausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atva*iifokP 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, apiriinkė pirklybmio miesto 
Scottville’ės 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 fanuos .-'•u užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site j kelis metus turtingais farme
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c.

Tikras adresas:

A.KIED1S & CO.
REAL ESTATE

iauąi Wilsonni parūpo žmo- sl)C1<as ''T !,cl'la, l’^ples State Bank Building 
nijos gerovė ir jis nori, kadĮna:lt įdirbant pr.e jų, I Scottville. MICHIGAN, 

būtų išleistas įstatymas apiei 
kūdikių apsaugojimą nuo į 
išnaudotojų ? Wilsonui tokie f nics nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką fll

ieiuvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmokstą.
Nurodymai ir knyga DYKAI. Įdėk stempų. Adresas:

lietuviu Korespoudencijiae Mokykla, 1327 N.RobevSUCbiMga

Mokslo Nereikia Jieškoti

mas būtų apsvarstytas, tai 
visai ka kita manydamas. 
Mat, dabar artinasi rinki-

taip gyventi, nes jie dirba ir nieko blogo mai, tai Wilsonas nori pasi- ( 
nedaro. Matai, tamsta, jie tokie pat varg- rodyti esąs “geru," nori pa
šai, kaip ir , męs, o juk vargšas vargšui vi
suomet atjaučia ir prigelbsti... Juk kares iš
šaukia ne vargšai, bet ponai.

Korniude, pasipiktinęs iš to, kad vietos 
gyventojai susidraugavo su prūsų karei
viais, tuojaus prasišalino 
viešbučio linkui. Lozanas.

ir pasiskubino

rodyti, kad rūpinasi darbo 
žmonių reikalais, rūpinasi 
kūdikių gerove. Wilsonas 
nori darbininkams parodyti 
lapės uodegą, kad tie laike 
rinkimų už ii balsuotų. Jis
nori, kad ir moterįs, kurios 
turi balsavimo teises, bal-

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

dabar 500 GRAND ST.
Šiuomi pranešu Brooklyn© lietu

viams, kad aš atidariau naują AP
TIEKI 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 užgančdinti, kaip ir se
niau. Su pagarba.

DR. H. A. MEDOFF
500 GRAND ST„ BROOKLYN* N. Y.‘ •
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kai tik šoka, uodegas parai- 
tę. J. Svyrūnėlis.

vie-

WATERBURY, CONN.
Atsišaukimas į visuomenę.

Męs, Lietuvių Laisvama
nių Susivienyjimo 4 kuopa, 
atsišaukiame į visus laisva
manių ir pirmeivių kuopas 
ir draugystes, maldaudami 
prigelbėti mums šioj sun
kioj kovoj už laisvės žodį. 
Mat, vietos 1 
pasiryžo suvaržyti
tos lietuviams laisvės žo
dį. Męs surengėm prakal
bas ant 23, 25 ir 27 dd. lie
pos ir užkvietėm kalbėti kn. 
Mockų. Paskutinį vakarą 
kun. Mockus kalbėjo temoj 
“Ar dievas gali įeiti į dan
gaus karalystę”? Už tą pra
kalbą kunigas 28 dieną 
liepos suareštavo kun. Moc
kų, būk tai už dievo vardo 
įžeidimą. Kunigas Mockus 
tapo pastatytas po $500 kau
cijos ir įnešus S. J. Laskevi- 
čiui kauciją, liko iki teismo 
paliuosuotas. Teismas įvyks 
3 d. rugpjūčio.

Kad apsigynus nuo tokių 
žmonių, kurie viešai kėsina
si ant laisvės žodžio, Lietu
vių Laisvamanių Susivieny
jimo 4 kuopa 30 d. liepos su
šaukė nepaprastą susirinki
mą, kuriame ir nutarė vary
ti provą iki galo, pakol ne
bus pasiekta teisybė ir tam 
tikslui išrinko komisiją, ku
ri žemiau ir pasirašo.

Suprantama, provotis su 
kunigais sunku, nes jie turi 
užtektinai* pinigų. Juk dar 
yra tokių žmonelių, kurie 
kunigėliams bučiuoja ran
kas ir duoda pinigų tiek, 
kiek tik jie reikalauja, todėl 
męs ir atsišaukiame prie vi
sų tų, kuriem brangi šios 
šalies laisvė, kad paremtu- 
mėt mus aukomis. Aukauki
te tiek, kiek išgalite. Jeigu 
męs, Waterburio lietuviai, 
neįsikišime į šį dalyką, tuo
met katalikų kunigai ir ki
tuose miestuose panašiai 
pradės elgtis. Galimas daik
tas, kad laimėjus kuni
gams šią bylą, jie įsidrąsįs ir 
pradės visus laisvesnius kal
bėtojus areštuoti, tuomet į 
mūsų miestą negalės jokis 
nekatalikiškas kalbėtojas pa 
sirodyti. Bet męs tikimės, 
kad pažangioji Amerikos 
lietuvių visuomenė parems 
mus aukomis, o męs nuveik
sime savo priešą, pasiryžusį 
neįleisti tų kalbėtojų, kurie 
skelbia laisva dvasia ir nu
rodo katalikų kunigų dar
belius.

Taigi dar sykį kreipiamės 
prie laisvos dvasios lietuvių 
neatsisakyti mums pagelbėti 
šioj kovoj. Pasirūpinkite 
patys paaukauti pagal savo

WORCESTER, MASS.
Laikas bėga ir viskas kei

čiasi, šuoliais eina pirmyn. 
Jeigu paimti penkis metus 
atgal ir palyginti su dabar
tiniu lietuvių nužengimu pir 
myn, tai pasirodys labai di
delė permaina. Tais laikais 
draugysčių buvo mažiau ir 
tos pačios neskaitlingos. Sti
priausia buvo draugystė — 
tai Lietuvos Sūnų, kuri tu
rėjo apie 130 narių. Dabar 
gi visai ką kitą matome: 
draugystės auga ne tik na
riais, bet ir turtu. Šiomis 
dienomis buvo kelių drau
gysčių pusmetiniai susirin
kimai ir čia paduodu ištrau
kas iš raportų, kuriuos iš
davinėjo viršininkai.

LSS. 40 kuopa tapo atgai
vinta tik 1911 metuose. Da
bar ji turi apie 75 narius. 
Per šį pusmetį turėjo $460.- 
53 įplaukų ir $446.54 išlaidų. 
Kasoj turi $138.99. Knygų 
ir kitokiu daiktu turi 
$6.00 vertes. Visas k u 
turtas siekia $340.00.

Antra vieta užima SLA. 
kuopa. Keturi metai atgal 
prie šios kuopos priklausė 
tik 43 nariai. Dabargi ran
dasi apie 300 narių, tarpe 
kurių yra virš 100 moterų. 
Per pusę metų turėjo $1.- 
219.75 įplaukimų. Iš šios su
mos yra paskirta L. Š. F. 
$55.00, “Žiburėliui” — $21.- 
00, Prieglaudos Namui — 
$11.00, nariams išduota pa- 
šelpos $350.00 ir daugybė 
smulkesnių išmokėjimų.

Toliaus seka Lietuvos Sū
nų draugystė. Pastaroji per 
pusę metų turėjo $704.77 ir 
išmokėjo $600.30. Visas tur
tas siekia $2.919.30. Narių 
turi apie 190.

Lietuvių Ukėsų Pašelpinis 
Kliubas auga neapsakomu 
greitumu. Per pusę metų 
turėjo $1.272.00 įplaukimų 
ir $1.055.10 išlaidų. Visas i p. Smelstorius pasakė pui- 
turtas siekia apie $ 1.000.00. ■ prakalbą. Pažymėtina 
Narių turi apie 400. 1 ai | “vyninės” mergelkos, kurios
viena didžiausių pirmeivių: ]aįpe prakalbos “narsiai”
Narių turi apie

<

ant rytojaus turėjo įvykti 
’ garsiosios diskusijos tarpe 
Bulotos ir Šimkaus, tai žmo
nės rengėsi eiti tų diskusi
jų pasiklausyti.

Buvo rinkta “Žiburėliui” 
aukų. Aukavo šios ypatos: 
A. Kasiulis — $1.00;
Cvirka, M. šteinys ir P. Mo- 
tiečius — po 50c.; A. Mažiu
lis, T. Matas, M. Gambale- 
vičius, P. Kelmelis ir P. 
Keivalas — po 25c. Smulkių 
auku surinkta $1.60. Viso — 
$5.35.

Dabar mūsų kuopa turi 
apie ‘0 narių ir gyvuoja ge
rai. Geistina būtų, kad vie
tos susipratę darbininkai 
prisirašytų prie šios kuopos. 
Susirinkimas bus 14 d. rug
pjūčio po No. 103 Green St. 
Pradžia 9 vai. ryte. Kvie
čiame koskaitlingiausiai at
silankyti ir prie kuopos pri
sirašyti, nes išlygos labai ge 
ros — 75c. metinės mokes- 
ties ir užtai gausite visus 
draugystės leidžiamus raš
tus. J. K.

už
MONTELLO, MASS.

Visko po truputį.
17 kp. LSS. balsavo išmest 

V. Berger iš Nacionalio S. 
P. komiteto. Už išmetimą — 
17, prieš — 3.

LSS. 11 susivažiavimas 
Worcester, Mass — 17 bal
sų, Chicago, Ill. — 3 balsai.

Jei atsilankys į Mass, val
stiją drg. Danta, — pareng
ti jam prakalbas.

*

* *

80 d. liepos prisirašė 7 nauji 
nariai. Dabar jau kuopa tu
ri viso 22 nariu.

Nutarta surengti prakal
bas, kad supažindinti vietos 
lietuvius su tos draugijos 
siekiais.

Nedėlioj, 30 d. liepos, vai
kų draugijėlė “Žiburėlis” tu
rėjo išvažiavimą. Žmonių at
silankė daug; linksminos- 
žaidė, o tarpe žaislų drg. J.

GARDNER, MASS. 
Atsakymas Reporteriui.
Iš mūsų miesto tūlas Re

porteris parašo žinučių, už 
ką vertas pagyrimo, bet ret
karčiais tos žinutės būna vi
sai neteisingai paduodamos. 
Štai “Laisvės” N 59 tilpo ke- 
liatas žinučių, tarpe kurių 
randame sekantį pasaky
mą: “Gardnerio atgaleiviai 
galvočiai, kurie sakosi einą 
pirmyn, sumanė parodyti pa 
vyzdį, kaip reikia rengti 
piknikus. Surado ganyklas, 
pasiėmė alaus ir degtinės, 
užvardijo tą pikniką “Ženo- 
čių pikniku ir per visą nak
tį gaudė poras...”

Dalykas buvo sekančiai: 
keli mėnesiai atgal tūlas vie
tos lietuvis nusipirko ūkę ir 
dabar užsikvietė sav.o pažįs
tamus pažiūrėti ūkės ir pa
kvėpuoti tyru oru. Susirin
kusieji negirtuokliavo ir ne
gaudė per visą naktį porų, 
kaip Reporteris rašo, bet pa
siviešėjo, pakvėpavo tyru 
oru ir vakare, apie 6 va
landą, sugrįžo namo.

Galima ' būtų paaukauti 
$10.00 sušelpimui nukentėju
sių nuo karės, jeigu Repor
teris prirodytų, kad tai iš
tik ro buvo rengiamas toks 
piknikas. Geriau būtų, kad 
Reporteris stengtųsi teisin
giau dalykus patirti ir jau 
tuomet korespondencijas ra
šyti, bet ne taip, kaip kad 
dabar elgiasi. Tokios žinu
tės nei laikraščiui, nei vi
suomenei naudos neatneš.

Zigmas Gėlė.

užsipuolė ant jo ir ėmė muš
ti. Iškilo baisi kova. Paga- 
liaus, pribuvo policija ir vi
sus suareštavo. O žuvinin
kas ir su žuvimis atsidūrė už 
grotų. Ant rytojaus visi už
simokėjo po $7.75 bausmės.

Vie tie.

Darbai
Great Neck, L. L, N. Y. — 

12 d. liepos Greenvald Co. 
bosas Morrison suareštavo 
viena darbininką už tai, kad 4. 4 7
pastarasis išdrįso pareika
lauti 8 vai. darbo dienos.

vietos draugysčių.
Kaip matote, tai vietos 

lietuviai nesnaudžia, bet 
žengia pirmyn, iš ko reikia 
pasidžiaugti.

P. A. Dedynas.

GIRARDVILLE, PA.
Vietos klerikalai nutarė 

surengti taip vadinamą tau
tos dieną, kuri bus 15 d. rug
pjūčio. Ant tos dienos ren

flirtavo.
♦

♦ ♦

Mūsų “sandariečiai,”

COLLINSVILLE, ILL.
15 d. birželio buvo mėnesi

nis susirinkimas SLA. 159 
kuopos, kuriame tapo pakel
tas klausimas apie surengi
mą prakalbų ir užkvietimą 
kalbėtojais Bulotą ir Žemai
tę. Nutarta prakalbas su
rengti. Kuopa paskyrė iš 
savo iždo $10.00 L. š. F., ku
rie bus perduoti minė
tiems kalbėtojams. Kuopa 
išrinko komisiją surengimui 
tų prakalbų ir nutarė, kad 
ta komisija užkviestų prie 
bendro darbo ir kitas vietos 
kuopas ir draugystes.

Prie parengimo prakalbų
pirma taip smarkavo, dabar prisidėjo Šv. M. A., L. M. 
visai nosis pakabino, tartum 
musmirių valgę?

*

♦ *

Vietos kunigėlis darbuo

draugystės ir LSS. 18 kuo
pa. Neprisidėjo Liet. Liute
riu bažnytinė draugystė ir 
Liet. Sus. A. (? Red.), ku
rioj didžiuma taip gi liute- 
rių.giama didelis piknikas iriasi išsijuosęs; jis pasiryžo 

kalbėtoium kviečiama Šim- sunaikinti visą tą, kas jo 
kus. Suprantama, jie garsi- n°siai nepatinka. Apie porą 
na, kad visos aukos ir visas metų lietuviai rengdavo už 
pelnas bus skiriamas sušel- m^sto kas nedeldiems išva- 
pimui nukentėjusiu nuo ka- žiavimus, kur prisirinkdavo 

. v 4 „ rėš lietuvių. Bet gerai ži- P0^700.ž™onilJ- Dabar nei
išgalę ir pakalbinkite kitus, nom, kad tos visos aukos iri^ to, policija už-

n uu i .Hiuui____  Žmonės stebisi, kas j kauta 80c. Renkamos aukos
♦ tie kurie at-!fa’ būtu? Aišku, keno dar- D. S. D. P. Bet užviešpa- L1L, KU11C dl • c , , , kdApkama

rėš lietuvių.

*

* ♦

20 d. liepos buvo mėn. su-

kepures, prisikabina prie jų jos. Kurie pirmiau ir nepri- 
lempukes ir vaikščioja ap- klausė, tai laike streiko pri-' 
link kasyklas.

Kaip visur, taip ir 
streikieriai neapkenčia strei1 
klaužių. - Kad apsaugojus i '^ai‘i'Jgauti'Štreik. 

■ streik auzius kompanija pa-; )aužj A Bud°inauska8.
oilzmrd/i io PirTclownrh i t

si rašė.
i Darbininkai laikosi tvir
tai, o kompanija eina silp-

kad ir jie paaukautų. Jūsų 
aukos suteiks mums ne tik 
materialę, bet ir moralę pa- 
gelbą, nes męs matysime, 
kad už mūsų pečių randa
si minios, kurios, > reikalui 
prisiėjus, eina išvien su mu
mis.

Aukas ir visokius patari
mus siųskite šiuo adresu: 
Jurgis Banis, 10 So. River 
Side St., Waterbury, Conn. 
Aukautojų pavardes ir apy
skaitas talpinsime kas mė
nuo tuose laikraščiuose, ku
rie tik priims.

Lietuvių Laisvamanių Su
sivienyjimo 4 kp. komisija:

S. Samusis,
K. Andriušis,

x J. P. Čepulis.

tas pelnas eis į klerikalų • draudžia^ linksminties tame 
fondą. O juk iš to fondo Į pai’^e_- ‘ 
darbininkai ir 
sidūrė darbininkų eilėse, pa
šei pos negaus. Klerikalai

P. S. Meldžiame ir ki- 
tų laikraščių perspausdinti 
šį mūsų atsišaukimą.

sikvietė iš Pittsburgh, Pa. 
specialę policiją, kuri ir ser
gsti streiklaužius. Tarpe 
policijos ir streiklaužių įvy- miaus Abramo kriaučių dir- 
ko keliatas susirėmimu.

Reikia pažymėti, kad po- sė prie G. W. unijos ir bo- 
licija labai žiauriai elgiasi sas visuomet elgdavosi se- 
su streikieriais: be jokios kančiai: kaip tik kitose 
kaltės ant gatvių daužo buo- kriaučių dirbtuvėse darbai 
žėmis galvas, ; 
gabena į Pittsburgh’ą.

Philadelphia, Pa. — Pir-

btuvės darbininkai priklau-

(
i.

areštuoja ir’eina silpniau, tuomet jis sa- 
O vo dirbtuvėj sutrumpina 
i- darbo laiką ir darbą atiduo

to savo išlygas, tai bosas la- mokėti po 20 ir 30 dolerių da į kitas dirbtuves. Su- 
bai perpyko, išsiėmė iš ki- 
šeniaus pinigų ir, užnmkėjęs 
darbininkui, liepė jam ke
liauti pasijieškoti 8 vai. dar
bo dienos. Bet čia prisideda 
daugiau darbininkų, kurie 
taipgi paprašo, kad ir jiems 
apmokėtų, nes ir jie reika
lauja 8 vai. darbo dienos. 
Viso dirbo 12 darbininku, 
7 sustreikavo, o 5 likosi 
streiklaužiaudami. Bosas pa 
skaitė kaltininku to streiko 
J. Bartkų, išėmė “varenta” 
ir suareštavo jį. Suareštuo
tasis turėjo užsistatyti $25 
kaucijos ir tapo paliuosuo
tas iki teismo.

Bartkus jautėsi esąs ne
kaltai suareštuotas ir būda
mas šv. Pranciškaus draw-i

Kaip tik darbjninkas pasta- ten teisėjas nuteisia užsi

bausmės. Buvo suareštuotas prantama, darbininkai, ne- 
,ir nubaustas lietuvis M.Šliu-’dirbdami pilno laiko, prade- 
kis. ’da unijų lyderiams skųstis,

Streikieriai taipgi įnirtę o pastarieji prikalbina juos 
ir stengiasi policijai ir dirbti už pigesnę algą, nes 
streiklaužiams keršyti. Tan-, tik tuomet darbdavis galė- 
kiai užpuola ant tų stubų,’sius duoti užtektinai darbo, 
kuriose gyvena streiklaužiai Darbininkai panašiai ir pa
ir pradeda jas bombarduoti, sielgdavo. 
Trįs streiklaužių stubos ta-į 
po sudinamituotos. Tokiu 
būdu policija vaikščioja po 
streikieriu stubas, daro kra- 
tas ir areštus.

Kompanija buvo atgabe
nus darbininkų iš Youngs- į 
town, Ohio, bet pastarieji pa• 
matė, kad čia eina kova už j 
didesnį duonos kąsnį, tai at
sisakė dirbti ir išvažiavo at
gal. Visi darbininkai pri-t 
klauso prie angnakasių uni-(

Dabar tos dirbtuvės dar
bininkai priklauso prie A. 
C. W. of A. Darbdavis ir 
su jais norėjo panašiai pa
sielgti, bet nepavyko: dar
bininkai išėjo į streiką ir po 

I keturių dienų laimėjo, — 
darbdavis sutiko duoti pil
na laika dirbti, v 4

Jeigu tik tarpe darbinin- 
’kų randasi vienybė, tuomet 
, iie ir streiką laimi. R. M.

tę, prašydamas užtarimo. 
Draugystė sušaukė nepapra
stą susirinkimą, kuriame ta
po išnešta protesto rezoliu
cija prieš Morrisoną ir į- 
teikta teisėjui. }

Pirmasis teismas buvo 16i 
d. liepos: kndangi kompani-; 
ja turėjo savo advokatą, tai, 
Bartkus prašė teisėją bylą 
atidėti ant toliaus, pakol ir 
jis gaus advokatą. Teisėjas 
gi paskelbė draugystės pro
testą prieš neteisingą Bart
kaus suareštavimą. Morri- 
sonas atsidūrė labai keblam: 
padėjime. Teismas likosi 
atidėtas ant 20 d. liepos.

Bosas pradėjo agituoti, 
kad tie darbininkai, kurie 
likosi, streiklaužiaut, eitu i

7 7 4 4

teismą ir liudytų, būk Bart
kus žadėjo juos sumušti, jei
gu jie streiklaužiaus. Kaip 
streikieriai, taip ir streik
laužiai — lietuviai. Pasta
rieji sutiko būti liudinin
kais.

20 d. liepos buvo antras 
teismas. Žmonių į teismą 
prisirinko gana daug. Pir
miausiai tapo perskaityta 
protesto rezoliucija, o pas
kui prasidėjo tardymai. Bo
sas pamatė, kad dalykai 
krypsta ne jo pusėn, tai 
kreipėsi pas Bartkaus advo-

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
l’cr mūsij banką galite pagelbėti savo giminėms bei pažįsta

miems užimtose vietose vokieė’ais. Męs turime

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

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

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar rą«; 
šykite laišką pas

HENRIK AS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

r* VARTOK
STEBĖTINAI GERUS KOJOMS MILTELIUS NUO PRAKAITAVI

MO IR SKAUDĖJIMO KOJŲ.

ištik rų jųJie 
pastebėtinai geri, 
nes išgydo grei
tai,. ko kitos gy
duolės negali pa
daryti.

Kaina baksuko 
25 centai, per- 
iuntimas 5 c. ek

stra. TRADE
MARK

Yalovtčių 
Aptieki- 

Co„ 390 
Avė., Ro- 

N. Y.

Šitą pauderj 18- 
dirba 
Brolių 
ninku 
Joseph 
Chester,
Nei vienas nėra 
tikras be fotogra
fijų Brolių Yalo- 

viČių. ik

sirinkimas LSS. 18 kuopos,! kat% kad fera?j.u su
kuriame paskirta L. š. F.'kl"®-_. Advokatai ir teisėjas 
- - - - - ----- -- i kalbėjosi apie 15 minutų ir$10.00, L. S. D. P. $5.00 aP^ lojiunutų n
agitacijos fondui $1.50. Taip.Paskul. ta*sePas 1" na°- 
gi agitacijos fondui suau- sP£,endĮ> ^teisinantj Bartkų. 
Vanta Ppnlffimnc nnknQ ^a^ taip bosai kovoja SU

tavus bedarbėms, nedaug te
galima aukų surinkti, o ant-•. bai.

Visiems savo avinam t
1 i * ■ • i • qqIco thi coki’ofui a, tai mažai tokiu, kuiiesuvartos tuos pinigus pirki-(saKt t/irjoma, po sckiclu;,; j v. i 

mui maldaknygių, atidengi-, ftau(^y^ Montello korės-( 
mui klerikalų mokyklų ir tt.! pondencijus, kurioms telpa 
Tokiu būdu vietos darbiniu-pakraščiuose ir nešt pas jį 
kai privalo pagalvoti ar da- ištyrimo, ar nėra už ką 
lyvauti toj jų iškilmėj ar ne. [įsikibti ir traukti į “sūdą.’

j atjaučia aukų rinkimui. Jei
gu kurie ir dirba, tai atsisa
ko nuo auku.

*

F. Levinskas.

WATERBURY, CONN.
Nors vietos L. D. L. D. 

28 kuopa jauna, bet ji dar
buojasi smarkiai: į trumpą 
laiką jau spėjo surengti ke- 
liatą prakalbų ir vieną pre- 
lekciją, kuri buvo 17 d. lie
pos. Adv. A. Bulota skaitė 
temoj: “Abelnai autonomija 
ir Lietuvos autonomija.” 
Žmonių buvo neperdaugiau- 
siai; mat, panedėlio diena, o

* *
Socialistas Liutkus, laiks 

nuo laiko,
Ikaiką ir į 
biznis.

mėgsta parašyt
Mat...

♦ 

* ♦

Su pirma diena rugpjū
čio čia prasideda “blaivinin
kų” seimas. Jau atbarški
no vežimus “mišiauno” vy
no. O girtuoklybės velniu-

darbininkais, kuomet pasta
rieji pareikalauja didesnės 
algos ir geresnių darbo są
lygų. Rygos Paukštelis.

Creighton, Pa. — Jau trįs 
mėnesiai laiko, kaip čia tūlų 
anglių kasyklų darbininkai 
streikuoja. Pirmiaus ir a- 
pielinkių kasyklų darbinin-

Pora savaičių atgal čia; kai streikavo, bet pastreika- 
buvo dideli vyčių manebrai. vę porą savaičių, streiką iš- 
Tūlas žmogelis nuėjo žu- lošė, — kompanijos išpildė 
vauti, Mat, anglių kasyklos visus jų reikalavimus. Crei- 
nedirba, tai manė pasigauti ghton’o kompanijos laikosi 
žuvų, kad nereiktų mėsos 
pirkti. Bežuvaudamas la
bai įkaito ir ištroško. Eida
mas namo, užėjo į karčia- 
mą troškulį numarinti. Čia 
atrado vyčių pulką. Norėda
mas pasinaudoti proga, pra
dėjo vyčius kurstyti padary
ti susirėmimus, bet vyčiai

stipriai ir nesutinka darbi
ninkų reikalavimų išpildyti. 
Streiklaužių yra mažai, kad 
padarius didesnį įspūdį ir 
parodžius pašaliniams, kad 
kompanija turi nemažai 
streiklaužių, bosai susikvie
čia visus streiklaužius, pa
tys užsimauna angliakasių

NUO ŠLAKUOTUM©, SPUOGŲ, INKSTŲ IR KITOKIŲ SKUROS 
NESVEIKUMŲ, vartok Y. B. Me tarnorphosa Cream ir muilą. 18- 
bandymafi pertikrins apie jo gerumą ir padarymą. Per paskutinius 
10 m. kas tik jj vartojo, buvo pasekminga. Kaina už “cream” ir 
muilą 75c., su persiuntimu 85c. Išdirba BROLIŲ YALOVIČIŲ AP- 
TIEK1NINKŲ CO. <390 Joseph Ave„ Rochester, N. Y.
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l'ūlas darbininkas ilgą lai-

W

AR TAMISTA KENTI

ėsi nusiminęs
t ir paturimas.

įu rus

kuomet tasai

Kaip tik darbininkas išė-rusai buvo pa-

Gatve ir Noc

Miestas

taip gi pasakys apie musu pasekmingą gy- 
ncgalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji

ydt imi dėlėj sugrąžinimo žino- 
ir kaip tapti vyru tarp vyrų.

knmlsm iu snnariu; nuo galvos skau
do pilvo; nuo atsii iaug.' įimo maistu;

nuo skaudėjimu strėnose; nuo skaudžiu ir 
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugi 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užponliniu; nu 
nuo negab jimo miegoti; nuo blogu sapnu.

su didžiausia 
ar tie receptai 

daktarų, 
aptieka

Musu brangi dykai duodama knyga pasukt 
negales ii simptomus. Ji pasakys jums apie mus 
niu i ju sciiŲ laiku sveikatą, spėką ir stiprybe 
Tai yra sandelis žinios ir užtini gera, sveik.i 
kiekvienas vvras bei moteris tni* tu žinoti ii ><

nuilsęs ii nusilpnės rytmetyje? Ar 
mistojinm ged i (limn'd draugijos? Ar

armija „ne-

TEISINGIA USIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA

DU. J. RUSSELL PRICE CO
[.rangus

JUOKŲ 
? KĄSNELIAI

LAISVE

TELEGRAMOS.
(Svirplių Agentūros.)

Berlynas. Visi Vokiet’ios 
artistai šiuom tarpu labai 
užimti piešimu dešrų ir ku
mpių. Tos rūšies paveiks
lus dabar vokiečiai labai 
perka dėl suerzinimo apeti
to. Mat, pasižiūrėjus į gra-

randa daugiau seilių burnoj 
ir tuomet yra lengviau nu
ryt sausą bulvinę duoną. .

Vienna. Pasirodo, kad au
stro-vengrų 
smertelna.”

skelbę, kad austro-vengrų 
armija sunaikinta. Bet ne-

ir vėl rusai skelbia, kad aus
trų armijos jau nebeliko, o 
vienok toji armija kaip mu
šasi, taip mušasi.

žasties jis ir jo visa šeimyna 
buvo dideliam varge. Vieną 
karta minėtas darbininkas 
nuėjo į bažnyčią ir garsiai

u netikėsiąs i c- 4

Tą darbininko maldą gir
dėjo prabaščius, žinomas 
skupuolis ir lupikas. Jis nu
tarė padaryt stebuklą, kū
rinami tikėjosi apkvailint

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

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

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

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
F ALANAI. .J Dt ALPIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug- 
tei 1qx U t t, ZbBANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM A TU M S.
GENERALISE A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

ANKER JOHN KOVACS
I n. Kilia: U>5 CLINTON AVESC Grand Street, maspeth, l. l n. y.

NEW YORK, Borough uf Br ooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALU.

Juozas Garšva
GRABOR1US (Undertaker)

Sveikata
pajiegos 

ir
energija

DYKAI
SITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

Jame aprašoma aiškioje, paprastoje kalboje apio tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodij linas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ar 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums 
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys

gali hull
jo laiku Hutuiktu patarimu ir

ibi tiems, 
ir kaip jūsų n 

-ii;i brangų vadą t sveikatą ir | ilsinau

Prishiskit Šitą Dykai Duodamos Kr ,.os Kuponą Šiandien
i., L. S02,Madis<> 

M blžiu man tuojaim

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

i i vysai dykai, apmokėtaLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
Išbalsanutoju ir laidojo numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Main

Tą pačią dieną, vakare, 
kunigas nuėjo į darbininko 
stubą, padavė jam 5 dole
rius ir sako:

— Šituos pinigus tau pri
siuntė ponas dievas už ta
vo maldas.

Darbininkas paėmė pen
kinę, pasižiūrėjo į kunigą

pačta, jusu brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė

Valstija. .

Norėčiau žinoti, kiek
£a‘' ištikrųjų man ponas

man

Philadelphia. Pa. Tūli mū-

og J

Q 
A 
?
& 
A

* - - “ vJ““ ™’ I Akušerka

iAfa ažlaikome kuogeriaunivalatia. Su didele atyda Išpili** 
irceptna kaip Amerikos, taip Ir Earopou daktarų. Patarimwa M- 
Imilkua anteikiara dykai.

■savin nkaa ir Proviaoriaa
F. A. JOZAPAITIS

. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
• Telephone Drover 7791

ČIA GALIMA LŽSIRASYTI

’>«i»? o si kur oniana MfOic*/ m
’.olle<e Baltimore Md. ,

d»«Kti>iiiKai atiteka darbu pr* 3 
i'mdyino taip?! h u teikia .Isokiaa rods* W 
OMKeJlm invair’oae moiert w

DAKTARAI

25.

50.tai

nuleidi* i NEBO

P.Lonllard Co.,inc.Establish.ed 1760
Mass.J byrąs.

□riu. Ar sutiksi?

t

Chicago, III. Ponas Balu 
tis (tot že Balevič), išėję:

ti kapus. Turbūt netrukus 
mano tuose kapuose palai
dot savo redaktoriškus “ 
bumus” su visomis “Konko- 
lauskijadomis.”

LIETUVIŠKA 
MUZIKOS

395 Broadway,
Boston, .Mass.

■) prasidės

diedais, bet yra ir tokių, ku
rie po apsivedimui iš diedų 
atgemą, į jaunikaičius. Taip, 
paveizdan, “Kovos” adminis-

mišką. Viename iš vagonų 
■sėdėjo tik dvi jaunos žmo
gystos: vyras ir moteris, 

tratorius iš barzduoto diedoGražumas moters žavėjo vy- 
apsivedęs pavirto į beūsį riškį, bet jis nedrįso ją už-

'• 'ją, svajojo, kankinosi. Pa- 
Washington. Prezidentas e,'1 liaus, ant žūt-būt, nutarė 

Wilsonas pasirodė labai eko- ;a u;kalbint 
nomiškas žmogus. Kad is-kai tamsta’gra- vw k I r i v » i i v r « z k va u r ♦ « a *
kareivius muštro, jisai pa
siuntė juos Mexikon šaudy
ti ir badyti mexikonus. Ir ot 
šitokis muštras, kaip apli
kuojama, gana pigiai atsiei
na. Mexikonu visur pilna,tik 
šaudyk.

Visai kitas dalykas, jeigu

bučiuot ?
— l’ž dyką bučkiu nemė

tau! — aštriai atkirto mo
teris.

— Tat aš tamstai užmo-
tuos kareivius reiktų mokyt į kėsiu, kiek tik 
muštro namieje. Tuomet 
reiktu išleist tūkstančius do- €

čučelų ir cielių. Dabar gi 
mexikoniskos “čučelos” dy
kai.

Londonas. Kadangi talki
ninkams pradėjo kiek ge- tai duosiu visa šim- 

pavelyk man tams-
tą apkabint, prispaust prie 
krūtinės ir... pabučiuot.

Moteris užsiknisi i no. Vis
gi 100 dolerių — tai nema- 

prižiūrėtų'žas pinigas, na o nuo buč-

dzia |sake nupiešti naują 
mapą. Toje mapoje nebus 
Austrijos ir , 
Orakulas mušė 
Gabriui, kad jis 
tos mapos piešima, nes kar
tais “angličanka” gali dar 
Lietuvą iš mapos iškasavot. tiese savo ranl 

--- ------  į riškio ir sako:
— Sutinku.
Bet vyriškis,

Petrogradas. Kadangi ru-j 
sų armija išnaujo pradeda 
užimt Galiciją, tai caro val
džia užsakė padaryt 100.- 
000.000 kartuvių, kuriomis 
švies necivilizuotus lenkus.

Vasarą geresnis.
— Ale, tai, kumute, nez- 

gadnas tavo vaikas! Tiek 
vasarą, tiek žiemą rėkia per 
ištisas naktis.

• — Ale ne, vasarą jis tiek 
nerėkia, nes naktįs trumpes
nės.

metus.

Matui atitik
419 BOYLSTON ST., BOSTON.MASS 

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

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

>AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

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

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

KAINA 50c.

lini? Juk aš sutinku...
— Aš mislinu, iš kur gauti 

tą šimtinę, — liūdnai atsakė'

Kas?
Kunigas: — Kas kiekvie

ną žmogų bėdoje surami
na?

Parapijonas: — Viskė ir

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apio teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS

6 Loring Si.,
w So. Boston

siuskite

NEWARKO
AKUŠERE. A

Pabaigusi Imperatnci Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikiaa pasekmea 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinun au simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENe
Jauniškaitž

m Walnut St.,NEWAR, N.J.
™ . 3062Telefonu. 4085

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS < 
IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- «

N AS VISAM SO. / 
BOS TON E.

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

JONAS MaTHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 VV. Broadway |
So. Boston, Masu. |

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių fį 
Labdarystės Draugijos namo). w

| • F.Stropiene,f
SO BOSTIC, MANN įj

221 So. 4th Street

sustabdau
Ištraukiu be jokio

Paklauskite, kas

Kkausmą dantų 
antsyk. 
skausmo, 
pas mane dantis taisė.

DR. LA. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

Telephone Yaida &61 or 16S

TIKRA LIETUVIŠKA Ą PTILič ACHICAGOJE « CK A

Market SUčeDYK PINIGUS «
IR SKAUSMĄ. 5

r w — >5 5 v o 
a ® p a 2 w 
DT ė * .5
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" * ~ d tn
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BjaunaiAti.uk tKnnsmas dantų 
sustabdomas antsyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio tkausmo. Artistiš
kas "bridge” ir "plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamą kainą

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd : 
Brooklyn, N. Y.

Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
Ir Rusiškai.

LIETUVIŠKA APTIEKA
Siuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptieki), , galimu 
p.irduo'. i lietuv ;nns daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIX TURAS, laitai geras nuo kosulio vaikams ir dide- 
.icn.s, bv.ika 2ūc. ORRAPH AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon
ka 26 ir 60c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi del įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUG1N1MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 

.. KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio paudeno, odekolonos, perfumos ir 
U visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi- 

’ durių. Bonka SOc. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
atsilan- 
laiškua,

durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bunka $1.00. Mūsų 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame 
kyli. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I SHAPIRO, Lietuviška* Aptiekoriun
41 (r So. 2nd Street kampas Union Avt

., Brooklyn, N. Y.

Cork-Tip Cigarettes
, DELKO MRS NORI-

ME, KAD JUS RUKYTUMET

geresnio tabako, negu bent kokie kiti ei-

Suprantama, kad už savo piningus kiekvienas

Jei jus to geidžiate, pirkite NEBO Cigaretus

GERESNIS TABAKAS JUOS ISGABSINO

♦Ey#* 'k

BjaunaiAti.uk
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Kaikuriems Mon 
tello korespon

dentams.

Padaręs tyrinėjimą del 
kaikurių vietos koresponden 
tų pranešimų ir jo pasek
mes paskelbęs “Ateityje” aš 
maniau, kad ne tik “Atei
ties,” bet ir kitu laikraščiu 
Montellos korespondentai 
bus atsargesni ir iš to ti
rinėjimo sau naudą išneš. 
Bet dideliai apsirikau. Tei
sybė, “Ateities” korespon
dentai, del kurių raštų daro
mi tinnėjimai, pasidarė at
sargesni, ir gerai nepatik
rintų žinių neatsiunčia. Bet 
“Laisvės”, “Kovos” ir “Ke
leivio” korespondentai iš 
to tirinėjimo panorėjo sau

tuomi pasižymėjo “Laisvės” 
kor. Štai No. 55 ką vienas 
toksai “Narių Ponaitis” iš
kirto. Jis tarp kita ko ra
šo:

“Ateities” redaktorius A. 
Rimka, gavęs nuo sandarie- 
čių melagingas korespon
dencijas ir nuo choro pro
testą, 25 d. birželio atvažia
vo į Montello ir pradėjo ty- 
rinėti, kame dalykas. Tapo 
sušaukta apie 13 ypatų. A. 
Rimkai tyrinėjant paaiškė- 
. jo, kad/£ocialistų šmeiži
kai tai Sandaros kuopos na
riai. A. Vaitkus nors ir gy
nėsi, kad taip nerašęs, bet 
šmeižimą palaikė. Reikia 
pažymėti, kad Vaitkus gavo 
vėjo nuo “Ateities” redakto
riaus Rimkos už neteisingą 
korespondencijų rašymą. Pa 
sirodo, kad Rimka j ieško 
teisybes ir nori, kad jo ko-

bę”
Kadangi ir kaikuriuose ki

tuose socialistų laikraščiuo
se pasirodė panašaus turinio 
korespondencijos, tai šiuomi 
atsakau visiems antsyk.

Teisybė, kad aš j ieškau 
teisybės ir noriu, kad mano 
korespondentai rašytų tei
sybę. Bet aš taipgi noriu, 
kad ir kitų laikraščių ko
respondentai rašytų teisybę, 
ypač jeigu dar paliečia ma
no korespondentus. O ponas 
Narių Ponaitis arba sukly-

A. P. L. A. suvažiavimas 
įvyks rugpjūčio 27 d. 1916 
m. Prasidės susivažiavimas 
9 vai. išryto. Suvažiavimas 
atsibus A. P. L. A. 2 kp. 
svetainėje, Locust Str., 
McKsees Rocks, Pa. Visos

kite neatbutinaį prisiųsti de

sivaziavimų; delegatai pri
valo pribūti į laiką, nes tu-

tam susivažiavime 
styti.

čios kokius įnešimus i A. P. 
L. A. susivažiavimą, prisių- 
skite centro sekretoriui ne
vėliau, kaip rugpjūčio 20 d., 
š. m. Kuopų įnešimai turi 
būti sutvarkyti, ir paduoti 
dėl apsvarstymo susivažia
vimui. Nepaduoti kuopų į- 
nešimai dėl sutvarkymo, ne-

J. Mažiukna,

nariams siuomi pranešu, 
kad rugpjūčio 6 dieną, 2 
vai. po pietų atsibus mėne
sinis susirinkimas. Bus

1917 metų ir daugiau svar-

ti. Malonėkit visi nariai at
silankyti susirinkiman virš
ui i nė toj dienoj.

Protokolų sekretorius
P. Franckeviče.

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že- 

ir ūkių, kuris rūpinasimes
savo tautiečių gerove ir pi
giau galima pirkti, . negu 
nuo
visokias rodąs, patarimus 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
farmu dykai.

M. WALENCIUS
P O. Box 4,
Scottville,

ko kito. Duodu

Michigan.

WATERBI RIO BIZNIERIAI

<6

Nerviški Žmones
džiaugsis dažiuojus. kad Jų sveikata gali 
būti žymiai pagerinta, ir, kad jų nervy 
systems bus pastebėtinai sustiprinta t. y. 
jeigu tokie žmonės vartos

Several
Nervoton

(Severos Nervotonų) nuo pat prasidėjimo 
ju nervu suirutės. Toji gyduolė yra visiš-

TLa

t1,

(»

?9>

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

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

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

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

IR m K T ERŲ

adresai:

kai atsakanti ir, vaitojant nuo įvairių 
tiorvų ligų, ji triunpamo laike parodys sa
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei
daujantį palengvinimą nuo

proto slėgimo
insomnijos bei nemigto
nervų išsėmimo
histerijos ir nerviškumo. R<štu#ia $1 n0

ykite ir reikalaukite musų cirkuliorių: “Rev«ro« Nervotonas”

uzsisukyk tiesiai, adresuojant:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

«♦

1 :;:>() So. Sheridan Rd., Waukegan,III. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas,

1-121 Lincoln St., Waukegan, III. 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 111. 
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, 
111.

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

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

Pagelbininkas J. Werdauskis.
Susirinkimai atsibūna kas trečia 

nedėlia kiekvieno menesio 2 vai. po 
pietų, Liuosybės svetainėj 801—8th 
St. di Sheridan Rd., Waukegan, 111.

qp *p qp <y gp qp <po> <> > 4» <^> «^<y4p«y 4» WA
Bedford Ave.

(60—63)

Ant PARDAVIMO
Parsiduoda Grosernė ir Bučcrne la

bai geroj vieloj, biznis eina gerai, 
priežastis pardavimo—silpna sveikata, 

j Apgyventa tarpe lietuvių ir I 
,8 metai, kaip biznyje. Norint su
žinoti, kreipkitės sekančiu adresu, o 

j gausit pilnas informacijas apie pir
kimą.

324 Bcrriman St., Brooklyn, N. Y 
Repeticijos atsibūna kas pelnyčių 

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

Ill.

in.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankausk*!,
P. O. Box 749, MelroH! Park,

lenkų, pageibininkaa D. Rinišk,

Real Estate and Insurance
RAND ST., kamp. Bedford Ave.

BROOKLYN, N. Y.
(59—62)

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

in.

P. O. Box 849, Melrose Park, 
Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907—22nd Ave., Melrose kark,

Box

Ill.

III.
600.

Fin. raštin. W. Strumilla,
1814 So. 50th Avė., 

Iždininku F. Lipinski,
P. O. Box 1109,

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. Čebenauskas 
420 So. Chestnut St.

Collinsville, 
Pirm, pagelbininkas P. Papeika, 
424 So. Chestnut St., Collinsville,
Nutarimų raštininkas A. Dzidolikas, 

358 E. Wickliff Ave.,
Collinsville, 

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

Iždininkas J. Willimat.
837 Central Ave., Collinsville, 111. 

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

in.

Clcare, 111.

DENTISTAS

Draugystėms, Kuopoms ir hliubamsl 
Išdirbu visokias

RI KARDAS, “BADGES”, GUZIKUS

Bedford Avi., Tari* 
1-moi gatvią. 

BROOKLYN, N. I.
Kalbine lietiviikai.

Visokiems 
t. t. 
sokias 

Ant 
siunčiu

Gvarantuotas ant 20 metų 
Uždėjimas keps raitės 22 k. ... $(.•• 

Užpioinbaviinai KOc ir aigšČiai. 
išvalymas ...................................... 61 e.
Užplonibavima* alku ..............  fl.tl

Skaudant} dantį duok iitraikti ry
ta, o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PAKLOK 
817

piknikams, šermenims Ir 
Darau visokius Medalius ir vi- 

atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavimo pri- 
sampelius.

4. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

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

Jeigu neturi mano katalogo, lai prisiųsk už 3c partinę markę, o akto
rės) didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokiu geriausių ARMONIKŲ, 
SKRIPKŲ, TRH BŲ, ir daugybę kitokių MUZ1KALIŠKŲ INSTRU
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi Ii et ■Vil
koj kalboj. Puikiausias koncertinis .Armonikas su 76 ir 103 rakuuii 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dy'Hl 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Reikalaukite visokio tavore 1M4 
tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Agentams parduodu pigiau 
Škaplieriai 60c. tuzinas. .Sapnininkas 50c., agentams duodami 60%.

112 GRAND ST^
BROOKLYN

mas, buk “tirinėjant paaiš
kėjo, kad socialistų šmeiži
kai tai sandaros kuopos na
riai” ir buk p. Vaitkus 
“šmeižimą palaikė” ar kt.

Kas buvo ir klausė mano 
tirinėjimo, tas turėjo gir
dėti ir matyti, kad nei apie 
Sandaros narius, nei apie p. 
Vaitkų tenai kalbos nebuvo, 
o ir korespondencijose ne
buvo šmeižimų, o tik, kaip 
paaiškėjo, vienas antras ne- 
tikslingumas ar korespon
dento suklydimas, o antra— 
ir tai svarbiausia — nei po 
viena korespondencija, apie 
kūnas kalėjo, nebuvo pa
rašo nei p. Vaitkaus, nei ki
to kokio Sandaros kuopos 
nario. Ir pono Narių Po
naičio bei jo draugų pastan
gos neteisingai įmaišyti į i 
tai sau nepatinkamų kitos 
srovės žmonių vardą ir pas
tatyti juos kokiais šmeiži
kais — ištikrųjų yra šmeiži
mas, vertas didžiausio pas
merkimo.

Aš linkėčia, kad ir “Lais
vės” (taipgi “Keleivio” bei 
“Kovos”) Redakcijos pasi
rūpintų savo koresponden
tams įkvėpti, kad jie rašy
dami geriau dalykus ištirtų 
ir sąžiningai juos aprašytų, 
o ne kiršintų ir ne šmeižtų 
sau nepatinkamų žmonių ar 
jiems brangių organizacijų.

A. Rimka, 
“Ateities” Red

GEO LASKEVIČIĄ

Tel. 964-3

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

771 BANK ST.,
WATERBURY, CONN.

į

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K Gugii, 1840 S. Diluted St., 
Chicago, 111.

V ice-Prezidentas S. Mankus, Cor
13th & Vine Sts., Philadelphia, 

Susinėsimų Sekretorius 1) M. — 
Kice-Hermin, 140 E. 19th St.,

New York, N. Y. 
Susinešlmų Sekretorius 2) J. N*- 
viackaa, 183 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y. 
T. L. Dunduli!, Box 511,

WaBtvilla, Ill. 
Finansų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.,

Phlladelpria, Pa.
Iždininkas K.. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Maga. 
Kasos Globėjai: M. Česnį, 66 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužla, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J, J. Gerdauskas, 73 Wellei St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti varda 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, III., 
$1,000.00, o Jli įrašęs į knygai pasiųs 
iždininkui.

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

Maršalka:
676, Melrose

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

P. 0. Box 761, 1M cl rose

A. Plėštis, P. O. Box 
Park, 111.

atsibūna kas

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

p*’ Prezidentas Mar. Urba, 
’ M‘ 1113 Ferry St.
• XIA • __ , » • i _ . fl 11 T

Pa.., Easton, 
Pirmininko pagelb. B. Davidonis 

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

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

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

Kasierius F. Malkaitis, 
668 Northampton St., 

Kasos Globėjai:
Alex

Easton, Pa.

Biga,
1021 Elm St., 

Meškauskas,
1222 Pine St., Easton, Pa. 

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

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

And.
Easton, Pa.

kuris yar po kaucija

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

K.

F.

BALT RE N AS, Menadžeris.
IAN K ST., Room 7
WATERBURY, CONN.

KALBOSE.
Kreipkitės prie

M.

J.
J. DA N DE RIO

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
ČEVERYKŲ IR 

DRABUŽIŲ

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

UNIOS ČEVHRYKAI.
869 BANK ST.,

WATERBURY, CONN.

Ant pardavimo.
Gera- proga nusipirkti saliūną. 

Biznis išdirbtas nuo daugelio metų. 
Priežastis . pardavimo—turi kitą sa
liūną kitoj dalyje miesto, ir taip- 
pat silpna sveikata savininko, reikia, 
kad kalbėtų lenkiškai ir lietuviškai, 
nes tarpe šių tautų žmonių randasi. 
Sanlygos pigiai prieinamos. Norinti 
sužinoti, kreipkitės sekančiu adresu:

SCHEGAUS & AMBRAZIEJUS 
Real Estate and Insurance

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.
Vilkas,
298 Leonard St., Brooklyn, N. Y. 

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

58 Gansevoort St.
F. Kalpokas

183 Roebling St.,
K. Kriaučiūnas,

28 Powers St.,
Langaitis,

231 Berry St., Brooklyn, 
Pavalkis

37 Slagg St., Brooklyn, 
Be pi rščiūte,

New York City.

Brooklyn,

Brooklyn,

N.

N.

N.

223—21tli St., So. Brooklyn, N.Y.
Samulevieius, Sųjungos rekomen- 

luojamas perkalbėtojas ( ločius), 
U5 So. 1st St., Brooklyn,

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

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

131 Grand St., Brooklyn, N 
Literatūros Komitetas:

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

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

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

Pa.

Pa.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
332—29th St., Brooklyn, N. Y. 

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

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

Choro vedSjaa L. Ereminas,

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

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Organ Ave..

Vice -pirmininkas T. Rimkus,
1330 Russell Rd. 

Nutarimų raštininkas K. Petrikonis,
1527 E. 33rd 

Finansų raštininkas A. Banialis,
1830 E. 17H1 

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ave.

Kasos globėjas V. Ivanauskiūtė,
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 trečių pelnyčių kiekvieno mėnesio 
nuo 7:30 vai. vakare ant Star sve
tainės, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų krautuve, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojams 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. St.

St.

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, N. Y.
Kasierius J. Semenas,

334—29th St., Brooklyn, N. Y.
Trustisal: M. Liberin 121 Grand

St., R’klyn, N. Y., A. Slrgedas, 183 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtė,

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

29 Hudson Ave.. Brooklyn, N. Y.

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, An 
Finansų raštininkas P.

W. S. Waidelis

12

F.
Pa.

w.
Pa.

W.
Pa.

Mažiukna
Pittsburgh, Pa.
Varusis,
Pittsburgh, Pa.
Komisija:
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LIET. ŠONŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, ILL.,

Vice-pirmininkas B. Vosylius, 
535 Island

Protokolų raštininkas O. L'žbaliūtė, 
622 llulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Lincoln Avė.

Kasos globėjai:

1’. Kazokevičius, 1530 West 
Maršalka i’. Vaitkus, 415 Wall St.

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmų nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1010 
Main St., 2 vai. po pietų.
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A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR K U PŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

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

& Carson Sts.,S.S.
Turtų Kontrolės

Urlakis,
313 Sixth St.,

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

Markūnas,
2120 Forbes St., Pittsburgh, 

Kuopi) sekretorių adresai:
1 kuopos — J. I. Alexis,
P. O. Box 344 North Diamond

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

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

Laupurex, 
kuopos Ig. Rasinskis,

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

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

2228 Forbes St., Pittsburgh, ra. 
kuopos, A. l’alučis,

2

3

4

8
2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas,

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

713 McKean Ave., Donora, Pa.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis

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

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

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

1227 E. Pine
Iždo trustisal: A. Račkauskas, 

Tenth St., J. Raukui, 1121 E.
hanoy Ave., W. Simniškis, 1227 E. 
Mahanoy Avė.

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine St.

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

AMALGAMATED CLOTHING
WORKERS of A. PRASERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

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

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

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

Iždininkas Kazimieras Šimkus,
US Lorimor St, Brooklyn, N,Y.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA
5*jt<itda ii tf ivdin^ gydančiu ioliti If iaJW.

Sutaisyta au degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba kertiu 

vynu dedkilvio
Gydo visokias skilvio ligas, uenutlima, 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, riemerų, 
dieglius šonuose, krutinėję Ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinta ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitu.
VARTOJIMAS: Viena p*k«U Kttj gydaorig 

augmenų uimerkti | viena kvorta tyno apimto 
tr tiek pat vandena, arba iivird ėyttajna van
denyje ir po *4 valandų gerti po puac «t>lrt«l»o 
arba maliau.

229 Bedford Av*., Br**Hya, M. Y. j
Katnp«> North ą-toa (»trU
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Nusipirkti Geras 
ČEVERYKUS?

met eik j
J. MARTINAIČIO

ČEVERIKŲ krau 
TUVĘ,

kur galė«i pati rinkti 
pagal *>avo norj|.

J. MARTINAITIS
BROOKLYN. N V

SERGANTIEJI!
AK NIJ8TOJOTB SVEIMAT4 !• AHT1K8 LIGOfc 

Diena po dienai, melai po Bitil 
HŽaiimi jtydymi ■rrjrančifj iaoito. 
PrrHiatatykite lai, 
džiai, 
Jeigi 
tojant 
naolat 
laakdamaa, kreipki! paa gerai 
prantantį daktarą ir ipeelaliitą 

DR. LEONARD LANDES

iigy- 
kiek palinksminai gyvenimu, 

jitnia gyvenimai (kiriji nr- 
viaoklai gyduolei ir jaižiatii 
blogiau, tuomet, lieki

ryti, kad tigdbitl iy viltį ir paai*> 
kina apie lig*. Gydai per 20 meti 
▼ieokiaa liga* ■■ didžiaiaiomia pa

ui k rd t Ik* kraijo, pilvo, širdies, pin
čių jiknų Ir tt.

Dil gydymo nervų Ir lytiškų ligų 
curia visiemi gerai žinomų elektriškų 
apartų ir X-apindiliai, per karių 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienai 
daktarai turi tokius aparatui, dėl to, 
kad labai brangus. Chemiškai išty
rinėjimas šlapimo.
ant rytojais, bet tiojai steikite pas

NeatidilioUto

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

vakarė. Šventadieniais nuo 10 v. ryto, 
iki 4 vai. po pietų.

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

140 EAST 22 ST,N
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deliu darbininkų priešu.

Kiekvicną puiu-ievingą

vai. vakare.

VISADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS, JEIGU PIRKSI

milteliai 
ir plaukų

plaukų . . . 
(užlrynimo

Gyduolės teisingos, patarnavimu;, 
draugiškas ir kuoman ogiausias. Gy- 
duo'es galima gauti per pačtą ir ypa
tiškai,kokios lik pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai užlaikau puikias sekančias 
gyduoles:

Nuo Reumatizmo .............. 51.00
Nuo kojų prakaitavimo ... 50c.
Nuo perša'imo
Nuo pleiskanų

kimo ....
Dėl ataugimo
Nuo vištakių

kojų .........
pri

imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei-

Brooklyne ir visoj apielinkej.

APTIEKA
UII?Tm A1C*Q 7IMIAC j pavaduot streikierius. Whit- VltllllEO jLllllVv* man dai' kartą pasirodė di-

ANT PARDAVIMO

Svarbi konferencija.
Šioj pėtnyčioj Tautiškame 

Name atsibus svarbi Brook
lyno Draugijų konferencija. 
Šioj konferencijoj bus ap
kalbama, kokiu būdu Brook
lyno lietuviai gali pasistaty
ti sau Liaudies Namą. Taigi 
visi draugijų delegatai bū
tinai dalyvaukit šioj kon- 
ferencijoj. Pradžia lygiai 8 sa^0 reikalą su unija.

Parsiduoda puikiausia Me
Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS
' Unijos vadas Fitzgerald Į tuviška karčįama Brookly- 
sako, kad jeigu kompanijos ne, puiki bizniava vieta, ge- 
pripažins uniją, tuomet vis
kas bus gerai. New Yorko 
majoras buvo surengęs kon
ferenciją unijos ir kompani
jų atstovų, tačiaus prie jo
kių nusileidimų neprieita, 

'kadangi viršininkai New

ra i įdirbtas biznis, svarbi 
priežastis dėl pardavimo.

gausit""
ypatiškai ar

ofisą, 183

— CAFE —

Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. MISEV1ČE |

Specialistas širdies 
Plaučių ligų.

8—10 ryte 
12—2 po piet. 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Nuo
Nuo
Nuo

ir

“Aidiečių” išvažiavimas.
Šį nedėldienį, 6 d. rugp., 

atsibus draugiškas “Aido” 
choro išvažiavimas į North 
Beach. Išvažiavimas p pasi
dės 10 vai. ryte.

Iš karų reikia išlipti pra
džioje North Beach, perva
žiavus per tiltą ir eiti deši
nėn.

Aidiečiai laukia daugelio 
svečių.

Rodosi, majoras turėtų pri- 
’ versti kompaniją nusileisti,

‘ miesto gerove. Streikieriai 
: turi teisę organizuoties ir 
reikalauti algų pakėlimo. 

įTuo tarpu, streikieriai ir 
'smarkiai organizuojasi. U- 
inija tveriama net ant Hud
son terminal linijų.

tikruose

PAJ1ESKOJ1KAI
Pajieškau savo brolio Juo

zo Gusto, paeina 
iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio p a v., 
Kiabrtų gmi- 
no, Karališkiu

kaimo, Paskutiniu laiku 
veno Brooklyne ir laike 
liūną. Prapuolė 13 d.

FORN1CIUS
Maliaūską ir Vidžiūną.

Musų kainos daug žeme
snes, negu kur kitur

75c.
slin- 

$1.00 
$1.00 

ant 
25c.

Tiktra lietuviška trojanka 25 50c.ir$l 
Taip-pat visokių vaistų dėl visokių 

lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir dėl 
moterų. Visokius patarimus duosiu 
dykai. Klausianti per laiškus, tepri- 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymui.

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

ga.

542 E. 14th St.,
NEW YOKE 

Cor. Ave. B.

į

PETRAS NAUJOKAS

J. Valatka išvažiavo į 
Shenandoah’ry.

“Laisvės” linotopistas J. 
Valatka išvažiavo į Shenan
doah’ry savo sveikatos pa
taisyti. Jo vietoje, tuo tar-

is

miestiečiai turėtų 
už streikierius tam 
mitinguose.
už 2—3 dienuc

gy

lie-

galėtų
ne-

i Įvyks sutarties, tuomet vi-j 
Įsame didmiesty kils visuo- resas:

pranešti apie mano brolį, 
tas gaus $25.00. Mano ad-

Įsame

557 Metropolitan Avė.,

pu, dirba Bajoras
DELEI EKSPLIOZI- 

JOS.
Pereito nedėldienio

LIETUVIŠKA

APTIBKA

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

po $1.00 savaitei

687CdA^4ve' Avi-:
v cor.^iu n... . ... ■ NfAąittBST.
S > BROOKLYN N.Y . v

DUODAM ANT LENGVŲ 
IŠMOK ESČIŲ

Cigars

mo- 
sulyg 

p ri

P. Naujoko Ci ga
lore ir saliūne, ir 

o ne

visados klauskite 
rų kokiame nebūk 
gausite gerą cigarą, 
lapų. Mano fabrikas:
359 Broadway, B’klyn

COR. KEAP ST.

LIETUVIŠKA APT FKA

The MARCY PHARMACY.
Mūsų rėmėjai (kostumeriai) jaučia

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

trejanką.
MARCY PHARMACY

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

Brooklyn. N. Y.
Sąmoninga gaspadine’

lietuvišką
THE

76 M a re y

Literatūros Draugijos 
Susirinkimas.

Pereitą utarninką įvyko 
LDLD. 1 kuopos mitingas 
“Laisvės“ bute. Mitinge da
lyvavo daugiau, kaip 20 na
rių. Prisirašė šeši nauji na- , 
riai. Dabar turi suvirs 50 
nariu.

Nutarta kaip galint grei
čiau parengti išvažiavimą 
ar pikniką. Tuo klausimu 
pavesta rūpinties A. Staniš- 
kiui ir J. Urbonui. Išrinkta 
drg. N. Januška nuvykti ir 
paraginti prie didesnio vei-

nuostoliu Brooklyn 
$75.000.00.

ant

“Insurance

draudęs kompanijoms rei
kės atlyginti apie $200.000 
už išmuštus langus.

Jersey City komisionie- 
riai uždraudė gelžkeliams

diiojančią medžiagą.
Brooklynui gręsia nema-

LIETUVIŠKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo .............
Kraujo Va'”tojas .............
Vidurių Reguliatorius ....
Trojanka

$1.00 
1.00 
50c.

50c ir $1.00 
ias gyduoles nuo 
čia dar nepaminė- 

tos, galima gauti per pačią.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Aveniu 

BROOKLYN, N. Y.

tro komiteto atstovas pra
nešė, kad jisai rengs pra
kalbas Jonkery, Passaicy ir 
Central Brooklyne.

Sumanyta ir priimta su
šaukti visų apygardos kuo
pų konferenciją, kad išrin-

vienbalsiai pasipriešino su
šaukti šįmet visuotiną drau
gijos atstovų seimą.

Tarpe kriaučių.
Brooklyne ir New Yorke 

užsidarė daugelis kriaučių 
šapų. Kontraktoriai apskel
bė kova vėrauzėm. Reika
lauja, kad vėrauzės prista
tytų šilkų, beistų ir steitų 
ir dar kitų dalykų. Iš lietu-' 
viškų šapų sustojo dirbusios 
Juškaųsko, Unguraičio, Tit- 
liaus ir Kairukščio. J. Bu
činsko šapo j darbas seredoj 
dar ėjo. Bučinskas sako, kad 
jisai su vėrauzėm neturi ne
susipratimo.

Manoma, kad pasinaudo
dami šia proga ir kriaučiai 
išstatys visą eilę reikalavi
mų. Reporteris.

dėsnis pavojus, negu buvo 
ekspliozija ant Black Tom, 
Jersey City. Brooklyno 
Gravesende yra dar dides
nis sandelis dinamito, šrap
neliu ir kitu rušiu karės a- 
municijos. Tonais ir nėra 
jokios tvarkos, jokio prida- 
bojimo. Jeigu ten įvyktų 
ekspliozija, tuomet nuosto
liai būtų daug didesni. Ypa
tingai daug nukentėtų So. 
Brooklyno gyventojai.

Vienas iš padėjėjų dis- 
t rikto prokuroro pasakė, 
kad ekspliozyvai Gravesen
de gali iškelti į padanges vi 
sa New Yorką. v K l

5 d rugpjūčio, vakare M. 
Skučo svetainėj, bus susi
rinkimas LSS. 51 kp. Jer
sey City. Visi kuopos nariai 
būtinai atsilankykite, nes tu 
rime daug svarbiu dalyku.

D. P. Pilka.

d. rugpjūčio, Washin- 
Parke, bus piknikas S. 

Liet. Gimnasti-

12 
gton 
Brooklyno 
kos Kliubo. Pradžia 3 vai.

tai.
Visus vietos ir apielinkių 

lietuvius kviečiame ko-

DIDYSIS GATVEKA-.
RIIJ STREIKAS.

Didysis gatvekarių strei
kas gali apimti visą 
Yorka ir Brooklyną jeigu

ją. Lįgšiol streikuoja Yon- 
kerio, Bronxo ir Trečios av. 
karai, kurių viena šaka pa
siekia 
organi 
tingą, 
Brook 
darbininkai. Jeigu kils vi
suotinas streikas, tuomet, 
žinoma, jame dalyvaus ele- 
veitorių ir požeminių karų 
darbininkai.

New Yorkan pribuvo gu
bernatorius Whitman ir nie
ko geresnio neišmanė, ką pa
daryti, kaip pasiūlyt 10.000 
milicionierių, kurie turėtų

ir Brooklyną. Unijos 
zatoriai jau turėjo mi 

kuriame dalyvavo
yn Rapid Transit

t >

•> I

;iką, kuris <°<L- 
ugpjūčio-Augm 
laple Park’o,

v

' m.,

.durnai, 
i < i j a u -

t •

rranestmas visų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso- 

I kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
, Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
kį biznį arba jį parduot, tai visuo
met kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai išdirbtas 
ir už kokią kainą norėtum parduot. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokį biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti pinigų. Taip-pat 
męs išpildomo visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas goriau
siems advokatams, kaip logališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei
name už perkalbėtoją visokiuose rei
kaluose. Visus augščiau paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas

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

Mass. Pradžia 2 \ 
Ui ir trauksis ik 
i<\ iečiame gerbi 
miomenę, neišskii 
mis. kaip vietiniu:
aplinkinių miestų atsilanky
ti ant taip puikaus pasilink
sminimo “biručių.”

Įžanga ypatai 25c.
Komitetas.

P. S. Karai reikia imt 
Haverhill ant Hampshire st. 
ir Short st. Išlipt ant Maple 
Street,

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ

BENAS
Šiuotnl pranešam visorna draugi 

joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU 
ZI KANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žiausį beną ir orkestrą už prieina 
minusią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl žialy 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, reng 
damos įvairius pasilinksminimus, 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikaiautumet L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
stovo pilnam nariui.
ta< neturi viršrnintos kortos—tie m* 
zikantal ne unijistai. Viršmlnėtoi 
kortos yra išdudarnos kas trįs mėnu
liai naujos, todėl samdytojai maloni 
kite pažiūrėti, kad kortos būtų t®l 
slogos. Męs tą padarėm todėl, kac 
pradėjo atsirasti tokių
kurie nepriklauso prie Liet.
tų Unijos, bet pasivadina 
lt grajina po vardu L. M.

Liet. Muzikantų Unijos 
bei repeticijos būna kiek vi
doi* vakarą po N7S Grand Stropi 
Brooklyn, N. Y.

Kurie muzikan

muzikantų
Muzikan- 
uniJiataU

praktikei

KIEKVIENAI MOTEREI žinotis

IOSFPH M. D
Spceialitsiis Moteriškų lipų

311 E. 50th St., New York
OFISO VALANDOS:

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

Nedėliomio pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. IŠ kitur atvažiavusiems 11 
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, m«i 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro 
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

visada turi savo namuose buteliuką 
L)-ro Richter'io

PAIN-EXPELLER
Neabcjojantis būdas jtrinimui nu» 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt. 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 5oc. buteliukai visose aptiekoae arba 

Maciai nuo
F. A D. RICHTER & CO. 

74-80 Waabington Street. New York, N. Y,Vienatinė automobilių 
kykla, kur ' mokinama 
naujausios sistemos tavo 
gimtoj kalboj. į 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
nosi mažiausį dalykėlį prie ma- 

1 šiuos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Kaina už kursą 
$15.00. Laisnius gvarantuoja- 

. me. Kursus Ii lankyti dieno
mis ar vakarais.

INTERNATIONAL SCHOOL 
OF AUTOMOBILES

147 East 40th St.,New YorkCity 
gį Instruktorius—Mr. Paul Gvo

-o

;<yq

A

O
t-

REIK ALINGAS BAR BERYS.
Reikalauja gero barberio arba part

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

CH. GERULAITIS
6 So.^Riverside St., Waterbury, Conn.

JOKŪBAS
CAFE

Macys & Marcin Furniture Co

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

sados 
teisingą

P 
N-

Tel. 885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
rap - 1 »■ f
I emykite!

NAUJAS LIETUVIŠKAS SALIU- 
... NAS IR HOTELIS.

Užlaiko šaltą tilų, 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. PESTYNIK
802 Pembroke St., Bridgeport, Conn.

(46—69)

Brooklyno ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas Kent faktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

P. GRAŽYS
522 Ixiriiner St., Brooklyn

ję. 
?D

p 
B

cr.
o r 
d -

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

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

Tel. 297 Greenpoint.

JOHN KULBOK
CAFE

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
FOTOGRAFIJŲ GALERI

JA BROOKLYNE.
Paveikslus įvairių rūšių atliekama 

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

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis Fotografistas

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Green point.

V. VAIVADAS
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausia

"H-'y'

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 3531.

Didelis hotelis, gera vieta 
pakelevingiems, kambariai į- 
taisyti pagal naują madą, ir 
visi būsit užganėdinti.
JOHN KULBOK Locninink
291 Wythe Ave., Cor.So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.

KANCTERIUS

f

4

a

Į!

Jei nori, kad gerai išro- 
dytum, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus aprėdaius pas

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tei

singumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynie- 
ėiai gerai žino, kad pigiau Ir 

niekur negauni, kaip

SUITE j_j
P.

K. LIUTKUS

Wadam period

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

M-kk'

TEISINGI AUSI A UŽEIGA 
253 WYTHE AVE., kamp. North 1st 

BROOKLYN. N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS
’av i • i Į 1 j

CAFE m POOL ROOM

Se

DYKAI
•MMM^UMOX

Brooklya. N. Y.

American School 
o! Languages

AflMritroniltra
Makytfe

BROOKLYN
Main

Kodėl 
;<klynieėiai ne 

turėt, ka« 
items patinka 
r reikalinga.

J Sau tarpa 
’/ie>’nintėlž to- 
sla kr/.utwvl 
iš vltMM? .«pi«-

Miikaa- 
jara vlu* eave 
triūsą, kad Ik 
6itoa (atuigoa 
būtų iižgani- 
dinti na šim
tai, iMt tfika- 
• atsčiai Įmanią 
vfooklą kiemą.

■A

1QS-3OO Grand St
Tarpe Driggs ir Bedford Avenaee.

Telephone 2372 Greenpoint

ŠimtnH kostum'erių ii visą 
kraštų ir tautų, išmokėdami 

Į $1.00 ar $2.00 į savaitę, pan)- 
) lieka tikrais savininkais 
į riaušių daiktų. Op

I >»

s, Amerikon

t,, 
is,

A n>ei ikes 
dos. ir kl 
noiuis ir 
Čia gal> užbaigt' Gftru
mai ir High scheolcs 
kursus.—Graži, iliu
struota. su daug ap
rašymų, knyįs yra 
siunčiama Dykai Ra
šyk, dėl platesnių ži
nių; įdek kelias mar- 
kesprisiuntimui kny
gos. likirpęsprisiųsk 
kartu šį apgarsinimą

UMrikMltta Mokykla, 1741 W. 47 St., (Mean, iii.

Pagamina geriausius lietuviškus 
valgius. Pietus galima gauti po 15c» 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičių
2 HOPE ST„ Cor. Roebling 81 

BROOKLYN, N. T.
-oi
-

...
; “I*; T.57 

___________




